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 دراسخ نهتحهيم انفجٕح ٔانخطخ انزيُيخ نسذ انفجٕح

 

  يقذيخ 
انغزض يٍ ْذِ انذراسخ ْٕ تحهيم انٕضع انقبئى نقسى ُْذسخ انحبسجبد َٔظى انتحكى يٍ حيج اإليكبَيبد انجشزيخ )أعضبء ْيئخ 

أدارييٍ ٔفُييٍ ( ٔااليكبَيبد انًبديخ )يعبيم ٔتجٓيزاد ( ٔتحذيذ انٕضع انًزجٕ نيصجح انقسى كًخيهّ فٗ  –ْيئخ يعبَٔخ  –تذريس 

. ٔيٍ خالل ٔضع تصٕر نالْذاف االستزاتيجيخ نهقسى )يتفق يع انخطخ االستزاتيجيخ دفٕرد أٔ ْبرفبردانجبيعبد انكجزٖ يخم ستُب

 نهكهيخ ٔانجبيعخ( يًكٍ انٕصٕل ثذقخ انٗ انفجٕح انًٕجٕدح. ٔيٍ خالل دراسخ انفجٕح يًكٍ ٔضع تصٕر يتكبيم نسذ انفجٕح.   

 اإليكبَيبد انجشزيخ أٔال : 
 :و2102/2102نهعبو انجبيعيا. عذد اعضبء ْيئخ تذريس 

إجمالً عدد المعارٌن أو  على رأس العمل

 األجازات
 اإلجمالً الكلً

 اإلجمالً مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 38 أجازة 5 33 7 2 4

 :و2102/21020نهعبو انجبيعيكهيخ انعذد اعضبء انٓيئخ انًعبَٔخ  -ة

إجمالً عدد المعارٌن أو  على رأس العمل

 األجازات
 اإلجمالً الكلً

 اإلجمالً عٌد م مدرس مساعد 

8 31 38 
 أجازة دراسٌة 2

 أجازة 7
27 

 ثيبٌ ثبالدارييٍ ٔانفُييٍ  -د 

إجمالً عدد المعارٌن أو  على رأس العمل

 األجازات
 اإلجمالً الكلً

 اإلجمالً ؤقت  م مثبت  

8 7 35 
 

 أجازة 7
27 

 ثيبٌ ثباليكبَيبد انًعًهيخ انحبنيخ  -ث

 عدد األجهزة  - المعمل  - م  -

 82 - معمل الحاسبات )ا( - 1 -

 82 - معمل الحاسبات )ب( - 8 -

 82 - معمل الحاسبات )ج( - 3 -

 82 - معمل هندسة البرمجٌات - 2 -

 82 - معمل الحاسبات المصغرة - 2 -

 82 - معمل اإللكترونٌات الرقمٌة - 6 -

 81 - الحاسبات المترابطة - 2 -

  - معمل االلكترونٌات الصناعٌة - 2 -

  - الصناعٌة معمل المحاكاة - 9 -

 88 - معمل التحكم التعاقبى  -  -
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 :و2102/2102نهعبو انجبيعيكهيخ عذد طالة انحبَيب : 
 

        
 اإلجمالً الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانٌة الفرقة األولً

قسم هندسة الحاسبات 

 ونظم التحكم
376 32 338 93 

437 

 : خالل االعوام الخمس االخٌره  قسم عدد طالب ال

 اإلجمالً 8228-8213 8211-8218 8212-8211 8229-8212 8222-8229

221 262 228 289 437 8283 

 :هخطخ االستزاتيجيخ االسبسيخ نفتزاضبد االحبنخب: 
للوصول الى وضع افضل قائم على التخطٌط المستقبلى متمثل فى وضع خطة استراتٌجٌة لها قسم من منطلق محاولة ال

 -:مجموعة من االفتراضات األساسٌة التً ٌمكن إٌجازها على النحو التالًعلى تقوم 

 الدلتا  قدم هذا النوع من التعلٌم البناء محافظات ذى ٌوالمتمٌز تخصص و ذو هقسم ان ال 

 فى ابراز دور المشاركة المجتمعٌة لها من خالل خرٌجٌن قادرٌن  ا التخصص النوعًستفٌد من هذٌٌمكن ان قسم ان ال
 على سد االحتٌجات التخصصٌة فى سوق العمل . 

 تنفٌذ الخطة بكفاءة وفاعلٌةقادرة على البشرٌة كوادر الوتوفٌر  قسم التمٌز فً األداء من أجل تحسٌن البٌئة التعلٌمٌة بال. 

 وضع برامج وخطط متوازنة ذات رؤى مستقبلٌةمن خالل قسم عملٌة التعلٌمٌة واالنشطة بالتحسٌن جودة ال . 

 جمٌع العاملٌن على كافة المستوٌاتحق المشاركة والمسئولٌة ل . 

  خبراءمن ال دوري من خالل مجموعة داخلٌة وخارجٌةبشكل التقٌٌم. 

 نتائج المتابعة والتقٌٌمالدائم لنشر ال . 
  المستهدفة تتطلب تنمٌة مصادر التموٌل الذاتًعملٌة التنمٌة 

 :االستزاتيجيخ يُٓج إعذاد انخطخ راثعب : 
 تم وضع الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة بمنهجٌة تستند على :

 . معاٌٌر الهٌئة القومٌة لضمان جودة التعلٌم واالعتماد 

 "تحلٌل "البٌئة الداخلٌة" و"البٌئة الخارجٌة . 
طبقا  المنصورة جامعة   -قسم هندسة الحاسبات ونظم التحكم كلٌة الهندسة إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة لووفقا لما سبق فقد تم 

 للخطوات التالٌة :

 جمع المادة العلمٌة تحدٌد أهم المصادر وبداٌة. 

  ت ألعضاء الوثائق واللوائح ومصادر جمع البٌانات المتصلة بمنظومة الكلٌة وما ٌتعلق بها مع وضع تكلٌفاتحلٌل مضمون
  .الفرٌق فى هذا الصدد

  (.المسحٌة والتحلٌلٌة منها والمقابالت)تصمٌم وتطبٌق أدوات الدراسة المٌدانٌة 

 فى تقرٌر أولى تحلٌل النتائج ورصدها. 

 . ورش عمل لتحدٌد عناصر الخطة االستراتٌجٌة المقترحة 

  .صٌاغة عناصر الخطة واالتفاق علٌها اعتمادا على المعلومات والمستندات التى تم التوصل الٌها 

  عقد ورش عمل وندوات لعرض ما تم التوصل الٌه من الخطة االستراتٌجٌة المقترحة على االطراف المعنٌٌن من داخل
 الكلٌة وخارجها.

 . وضع الشكل النهائى للخطة 
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 -:تم التركٌز بشكل خاص عند إعداد الخطة االستراتٌجٌة على األسالٌب واألدوات التالٌة 

 لمسح البٌئى للبٌانات والمعلومات المرتبطة بامضمونها مقابالت شخصٌة واستمارات جمع بٌانات تم اعداد  استبٌانات
جودة األداء فى كافة عناصر منظومة ل الحاله الراهنةوقد استخدمت تلك المقابالت للوقوف على مدى . بموضوع الخطة

 .والتعرف على أهم سبل االرتقاء بهقسم ال

  من أعضاء هٌئات التدرٌس والطالب بغٌة تولٌد  القسم  مع رموزوتم استخدام هذه الطرٌقة عصف الذهنى جلسات
 .تعمق من نتائج تحلٌل مضامٌن الوثائق واللوائح والمقابالت الشخصٌة  مقترحات

  التربٌة والتعلٌم والموجهٌن وبعض الخرٌجٌن من مع عدد من قٌادات وتم استخدام هذه الطرٌقة عصف الذهنى جلسات
 .مقابالت المجوعات البؤرٌة السابقة من نتائج التأكٌد على المقترحات السابق التوصل الٌها الكلٌة بغٌة 

  علٌهم من المعنٌٌنوالقائمٌن قسم خرٌجى الالتى تم التوصل الٌها من مقترحات الدراسة    

  تنظٌم حلقات نقاشٌة حرة متنوعة بٌن فرٌق العمل حٌث دارت تلك الحلقات حول رصد وتحلٌل الحالة المجتمعٌة
والجامعٌة الراهنة من حٌث التخصصات األكادٌمٌة ، واإلمكانات والقدرات المتاحة ، وآلٌات تحقٌق تلك الحالة المبتغاة ، 

وغاٌاتها وأهدافها الكلٌة والجامعة صورات والخٌارات المرغـوبة والممكنة لتحقٌق رؤٌة بما ٌكفل توفٌر عدد من الت
 .االستراتٌجٌة 

 انفجٕح ثيٍ انٕضع انحبنٗ ٔاالْذاف االستزاتيجيخ :خبيسب : 
كلٌةة قسةم هندسةة الحاسةبات ونظةم الةتحكم ل الةراهن الوضةع تحقٌقهةا بعةد دراسةة للكلٌةة والمسةتهدف ستراتٌجٌة اال جاء تحدٌد األهداف

 :االحتيبجبد عهى انُحى انتبنى  وتحذيذ انفجىح تحهيم لٌتم من خالل ذلك  هندسة  جامعة المنصورةال

 قسى يًي نهــــــــكم انتُظــــــــــذيج انٓيـــتح -0

 اإلدارٌة والفنٌة، وقواعد منظمة الختٌار وتنمٌة مهارتهم اإلدارٌة كوادرتوصٌف وظٌفً مناسب لل الحاجة الى وضع
 .والفنٌة

 الحاجة الى وضع خطة لالرتقاء بأداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة واإلدرٌٌن بالقسم 

 االنتزاو ثبنًصذاقيخ ٔاألخالقيبد ٔأداء أعضبء ْيئخ انتذريس ٔ اإلدارييٍ -2

 وضع ضوابط للحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر الحاجة ل. 

 قسم وضع مٌثاق أخالقً وممارسات عادلة للعاملٌن بالالحاجة ل  

 وضع برامج التدرٌب المستمر للعاملٌن، وقٌاس رضائهمالحاجة ل. 

 ٌٕـــــــــــــــــــــالة ٔانخزيجـــــــــــــى انطــــــــــدع -2

 وضع سٌاسات واضحة و معلنة لقبول و توزٌع وتحوٌل الطالب الحاجة ل. 

 وضع خطة سنوٌة شاملة لألنشطة الطالبٌةالحاجة ل . 

 .الحاجة لتنمٌة مهارات الطالب وقدراتهم وإعدادهم لسوق العمل من خالل البرامج المختلفة ودورات تنمٌة المهارات. 

  ٌشاركون فً االنشطة البحثٌة الحقٌقٌة بخالف مشارٌع التخرٌج.الطالب الجامعٌون ال  -مشاركة الطالب فً البحوث 

   اعداد برامج حضانات البحث العلمً والتً تستهدف نقل ثقافة البحث العلمً للطالب المتمٌزٌن لٌكونوا نواه حقٌقٌة
 لعلماء الغد.

  .وضع خطة لتسوٌق الخرٌجٌن    

 اد أعضبء ْيئخ انتذريس تًُيخ قذر -4

  زٌادة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس فً مشروعات االبحاث القومٌة والدولٌة. وجوب 

  زٌادة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس فً برامج تبادل االساتذة بٌن الكلٌات والجامعات المختلفة.ضرورة  

  تمرات الدولٌة.زٌادة مشاركة اعضاء هٌئة التدرٌس فً النشر العلمً الدولً البحاثهم وكذلك المشاركة فً المؤوجوب  

   زٌادة المخصصات المالٌة لبند التموٌل لبحوث المشروعات البحثٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس.حتمٌة  

  قسمزٌادة المخصصات المالٌة لبند تحفٌز اعضاء هٌئة التدرٌس علً النشر العلمً الدولً مما ٌحسن من وضع الحتمٌة.  

 اد انٓيئخ انًعبَٔخ  تًُيخ قذر -5

  مسابقات ألحسن بحث مستخلص من رسالة علً مستوي القسام .تنظٌم  

 .استمرار وتطوٌر تدبٌر التموٌل الالزم للمشروعات البحثٌة الصغٌرة  

 .رعاٌة المبعوثٌن وربطهم بالوطن  
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 ٌن اقامة احتفالٌة عٌد الهٌئة المعاونة لتكرٌم المتمٌزٌن من المدرسٌن المساعدٌن والمعٌدٌن بالجامعة خاصة المتقدم
 بأفضل رسالة ماجستٌر أو دكتواره تخدم المجتمع المحلً والقومً.

 .ضمان العدالة وعدم التمٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة فً كافة المجاالت  

  .تشجٌع العمل الجماعً والمنافسة الشرٌفة عن طرٌق مشاركة كافة أعضاء هٌئة التدرٌس فً مشروعات الجامعة 

 ل بالجامعات االجنبٌة لمنح درجات مشتركة واجراء بحوث وعمل مشروعات مشتركة.تفعٌل االتصا  

 خـــــــــــــيخ ٔانًبديــــــــٕارد انًبنــــــٍ انًــــــــيتحس -6

  تالءم العملٌة التعلٌمٌة وممارسة األنشطة المطلوبة عامل متطورة لتجهٌز مالحاجة الى. 

  وتتناسب مع إعداد الطالبلدراسة بالقسم الحدٌثة لتالئم طبٌعة اجهزة والمعامل باألتزوٌد القاعات الحاجة الى. 

 تعزيز يشبركخ انكهيخ في خذيخ انًجتًع ٔتًُيخ انجيئخ -7

 وضع خطة موثقة ومعتمدة للمشاركة المجتمعٌة الحاجة ل. 

 تفعٌل دور الكلٌة مع منظمات المجتمع المدنً  ضرورة. 

 رفع مستوي رضاء اإلطراف المجتمعٌة ضرورة. 

 يخــــــــــــــــــج األكبديًــــــــــٕيز انجزايـــــــــــــتط -8

 وضع رؤٌة ورسالة وأهداف وسمات ممٌزة  للبرامج الحاجة ل. 

 وتحقق وضع برامج تعلٌمٌة قادرة علً تلبٌة احتٌاجات المجتمع تساهم فً تحقٌق خطة التنمٌة القومٌة ، الحاجة ل
 مواصفات  الخرٌج  التً تتفق ومتطلبات سوق العمل

  المراجعة والتحدٌث الدوري للبرامج األكادٌمٌة  ضرورة. 

  دراسة مدي تقدم مستوي البرامج األكادٌمٌةضرورة . 

   هىـــــــــيى ٔانتعــــــــــيخ انتعهـــــــــــٕيز عًهـــــــتط -9

  للكلٌة وإستراتٌجٌات التعلٌم والتعلم . المواءمة بٌن البنٌة التحتٌةضرورة 

  تطوٌر التدرٌب المٌدانً . الحاجة الى 

  وضع إستراتجٌة معلنة للتعلٌم والتعلم تتوافق مع رسالة الكلٌة وأهدافهاضرورة 

  تجهٌز المكتبة من حٌث نظم اإلدارة واإلمكانٌات المادٌة ضرورة. 

 ًٗـــــــــــــــج انعهـــــــــٕيز انجحـــــــــــتط -01

 وضع خطة للبحث العلمً بالكلٌة رورة ضـ. 

  االستخدام األمثل للموارد المالٌة المتاحة للبحث العلمً ضـرورة. 

 رفع كفاءة العملٌة البحثٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم .الحاجة ل 

  للبرامجتفعٌل دور األبحاث العلمٌة بالكلٌة فى تطوٌر المقررات الدراسٌة ضرورة . 

 سبنيت انتقُيخ انًستخذيخ ٕيز األـــــــــــتط -00

  تعلم كٌفٌة التعامل مع هذه التقنٌات الحدٌثةضرورة.  

  مواكبة التطور السرٌع لتقنٌات الحاسوبالحاجة الى . 

 بشبكة اإلنترنت ضعف البنٌة التحتٌة لالتصاالت فً بعض الدول مما ٌؤثر سلباً على االتصال . 

  حاجز اللغة حٌث أن اللغة المستخدمة بنسبة كبٌرة فً المنتجات التقنٌة والمعلوماتٌة فً شبكة ضرورة التغلب على
 . اإلنترنت هً اللغة اإلنجلٌزٌة

  المستوى الفردي من حٌث القدرة  ات وعلىمستوى تموٌل المشروعى من حٌث العامل االقتصادوجوب التغلب على
 . الشرائٌة

  وعدم التقبل للتقنٌات الحدٌثة فً مجال التعلٌم لدى بعض المعلمٌن ورجال التعلٌموجود الممانعة . 

  وجود الرابط بٌن المناهج وتقنٌة المعلومات لحداثة األخٌرة ضرورة . 
 

 أسبنيت انتقييى  -02

 ضرورة وجود آلٌة واضحة ومعلنة للتقٌٌم 

 ضرورة وجود ألٌة واضحة لمراجعة النتائج ودراستها وتحلٌلها 

 استخدام التغذٌة الراجعة لالرتقاء بأسالٌب التقٌٌم 
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 انٕضع انحبني ٔانًأيٕل ٔانًزجٕ تحقيقّ  ـ  سبدسب :  

 المأمول والمرجو تحقٌقه الوضع الحالً
المسئول عن  الفترة الزمنٌة 

 التحقٌق

 مؤشر تحقٌق الهدف

ـــــــــــــــــــالهٌ -1 كل ـــــــــ
ٌمً ــــــــــــــــــــــالتنظ
 ٌةـــــــــــــــــــــــــــللكل

 غٌر مكتمل .

  ًإٌجةةةةاد توصةةةةٌف وظٌفةةةة
مناسب للقٌةادات األكادٌمٌةة 
واإلدارٌةة والفنٌةةة، وقواعةةد 
منظمةةةة الختٌةةةار القٌةةةادات 
األكادٌمٌةة وتنمٌةة مهةارتهم 

 .اإلدارٌة 

  نهاٌة العةام
 الحالى

 مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

معظـــــــم إجـــــــراءات  -8
االلتزام بالمصـداقٌة 
ــــات وأداء  واألخالقٌ

 فنٌــٌن واإلدارٌــٌنال
غٌــــــر موضـــــــوعة 

 وغٌر مفعلة 

  ضةةةةوابط للحقةةةةوق وجةةةةود
الملكٌةةةةة الفكرٌةةةةة والنشةةةةر 

 .مفعلة
  مٌثةةةةةةاق وتفعٌةةةةةةل وضةةةةةةع

أخالقةةً وممارسةةات عادلةةة 
 .للعاملٌن بالكلٌة 

 بةةةةةرامج التةةةةةدرٌب  وجةةةةةود
المسةةتمر للعةةاملٌن، وقٌةةاس 

 .رضائهم

   مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

م ــــــــــدع -3
الب ـــــــــــــالط

 ونـــــــــــــــــــــوالخرٌج

    
 

 وضع خطة سنوٌة الحاجة ل
 . شاملة لألنشطة الطالبٌة

  الحاجةةةةة لتنمٌةةةةة مهةةةةارات
الطةةةةةةةةةةةةالب وقةةةةةةةةةةةةدراتهم 

العمل مةن وإعدادهم لسوق 
خةةةةالل البةةةةرامج المختلفةةةةة 

 .ودورات تنمٌة المهارات.
  ًمشةةةةةةاركة الطةةةةةةالب فةةةةةة

الطةةةةةةةةةةةالب  -البحةةةةةةةةةةةوث 
الجامعٌون ال ٌشاركون فً 
االنشةةةطة البحثٌةةةة الحقٌقٌةةةة 

 بخالف مشارٌع التخرٌج.
  وضةةةةةةع خطةةةةةةة لتسةةةةةةوٌق

 الخرٌجٌن

 مستمر   جمٌةةةع أعضةةةاء
هٌئةةةة التةةةدرٌس 
والهٌئة المعاونة 

 واالدارٌٌن

 التغذٌة الراجعةة 
مةةةةن اسةةةةتبٌانات 

وأولٌةاء  الطالب
األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
والهٌئةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجٌة

تنمٌة قدرات أعضاء هٌئة  -2
 التدرٌس والهٌئة المعاونة 

 

  زٌةةةةادة مشةةةةاركة اعضةةةةاء
هٌئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدرٌس فةةةةةةةةً 
مشةةةةةةةةةروعات االبحةةةةةةةةةاث 

 القومٌة 
  زٌةةةةادة مشةةةةاركة اعضةةةةاء

هٌئةةة التةةدرٌس فةةً بةةرامج 
تبادل االساتذة بةٌن الكلٌةات 

  والجامعات المختلفة.
  زٌةةةةادة مشةةةةاركة اعضةةةةاء

هٌئةةة التةةةدرٌس فةةةً النشةةةر 
العلمةةةةً الةةةةدولً البحةةةةاثهم 
وكةةةةةةذلك المشةةةةةةاركة فةةةةةةً 

  المؤتمرات الدولٌة.
   زٌادة المخصصات المالٌة

لبنةةةةةةد التموٌةةةةةةل لبحةةةةةةةوث 
المشةةةةةةةةةروعات البحثٌةةةةةةةةةة 

  ألعضاء هٌئة التدرٌس.

 مفتوح   إدارة الكلٌةةةةةةةةةةةةة
والجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ووزارة التعلةةةةٌم 

 العلى  

  التغذٌة الراجعةة
الطةةةةةةالب مةةةةةةن 

وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

ــاءة  -6 ــة وكف عــدم كفاٌ
ــــــــــــــــــــــلما وارد ـــــ

ـــــــــــــــــــــالمال ٌة ـــــــ
 ةـــــــــــــــــــــوالمادٌ
 للكلٌة .

  ةءمةةةةةمالعامةةةةةل موجةةةةةود 
لعملٌة التعلٌمٌةة وممارسةة ل

 .األنشطة المطلوبة 
  ةزودمةةالقاعةةات والمعامةةل 

بةةةةةالالت الحدٌثةةةةةة لةةةةةتالئم 
طبٌعةة الكلٌةة وتتناسةب مةع 

 .إعداد الطالب

    إدارة الكلٌةةةةةةةةةةةةة
والجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ووزارة التعلةةةةٌم 

 العلى  

 تحسن الوضع 
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 المأمول والمرجو تحقٌقه الوضع الحالً
المسئول عن  الفترة الزمنٌة 

 التحقٌق

 مؤشر تحقٌق الهدف

ــة فــً  -2 مشــاركة الكلٌ
خدمـــــــة المجتمـــــــع 

غٌــر  وتنمٌــة البٌئــة
 مفعل .

 

 خطة موثقة ومعتمدة  وجود
 .للمشاركة المجتمعٌة 

 مةةةةةةع مفعةةةةةةل  قسةةةةةم دور ال
 .منظمات المجتمع المدنً 

  مسةةتوي رضةةاء اإلطةةراف
 مرضى . المجتمعٌة

   مجلةةةةةس القسةةةةةم 
العلمىىىى يي  ىىى  
ال ل ىىىىئ ل ىىىى ي  
خدمىىىئ المع مىىى  

 ي نم ئ الب  ئ 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

م ــــــــــــــــدعتــــــدنى  -2
الب ـــــــــــــــــــــــــالط

وـــــــــــــــــوالخرٌج
 . ن

 

 سٌاسةات واضةةحة و  وجةود
معلنةةةةةة لقبةةةةةول و توزٌةةةةةع 

 .وتحوٌل الطالب 
 خطةةة سةةنوٌة شةةاملة  وجةةود

 .ومفعلة لألنشطة الطالبٌة 
  دعم الخةرٌجٌنآلٌة لةوجود 

 محدثة ومفعلة .

  نهاٌة العةام
 الحالى

 مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

ج ــــــــــــــــــــــــــــبرامال -9
للكلٌــة  ٌةــــــاألكادٌم
 لتطوٌر .لتحتاج 

 

  وضةةةةةةع رؤٌةةةةةةة ورسةةةةةةالة
وأهةةةةداف وسةةةةمات ممٌةةةةزة  

 .للبرامج 
  وضع برامج تعلٌمٌة قةادرة

علةةةةةةً تلبٌةةةةةةة احتٌاجةةةةةةات 
المجتمةع تسةةاهم فةً تحقٌةةق 
خطةةةةةة التنمٌةةةةةة القومٌةةةةةة ، 

وتحقق مواصفات  الخرٌج  
التً تتفق ومتطلبةات سةوق 

 العمل
 مراجعةةةةةةةةةة والتحةةةةةةةةةدٌث ال

الةةةةةةةةةةةةةةدوري للبةةةةةةةةةةةةةةرامج 
 .األكادٌمٌة

  تبةةٌن دراسةةة الوصةةول الةةى
مدي تقةدم مسةتوي البةرامج 

 .األكادٌمٌة 

  نهاٌةةةةةةةةةةةةةةةة
الدراسةةةةةةةى 
المقبةةةةةةةةةةةةل 

 الحالى

 مجلةةةةةس القسةةةةةم 
العلمىىىى يي  ىىى  
ال ل ىىىىئ ل ىىىى ي  

 ال عل م يالطالب  

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
واسةةةةةةةةةةةةةتباٌانت 
المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

الخةةةةةةةةةةةةةةةةةارجى  
 والهٌئة المعاونة

التعلــــٌم ٌة ـــــــعمل -12
ـــــــــــــــــــوالتع لم  ــــــــ

 تحتاج لتطوٌر .

 

  المواءمة بٌن البنٌةة التحتٌةة
للكلٌةةةةةةةةة وإسةةةةةةةةتراتٌجٌات 

 التعلٌم والتعلم .
 . ًتطوٌر التدرٌب المٌدان 
 إسةةةةتراتجٌة معلنةةةةة  جةةةةودو

للتعلةةٌم والةةتعلم تتوافةةق مةةع 
 رسالة الكلٌة وأهدافها

  مةةن حٌةةث مجهةةزة المكتبةةة
نظةةةةم اإلدارة واإلمكانٌةةةةات 

 .المادٌة 

   مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةن الطةةةةةةالب 
وأعضةةةاء هٌئةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرٌس 
 والهٌئة المعاونة

ـــــــــــــــــالبح -11 ث ــــــــ
مى ـــــــــــــــــــــــــالعل

 حتاج لتطوٌر .ٌ

 

  موضةةةوعة ومفعلةةةة خطةةةة
 . قسمللبحث العلمً بال

 السةةتخدام األمثةةل للمةةوارد ا
المالٌةةةةةة المتاحةةةةةة للبحةةةةةث 

 .العلمً 
  البحثٌةةةةةةة كفةةةةةةاءة العملٌةةةةةةة

ألعضةةةةاء هٌئةةةةة التةةةةدرٌس 
 ومعاونٌهم .

  تفعٌل دور األبحاث العلمٌة
فةةةةةةةةى تطةةةةةةةةوٌر  قسةةةةةةةةمبال

المقةةةةةةةةةةررات الدراسةةةةةةةةةةٌة 
 للبرامج .

  نهاٌة العةام
الدراسةةةةةةةى 

 الحالى

 مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةةةةن والهٌئةةةةةةةة 

 المعاونة

 وٌرــــــــــــــــــــــــتط -18
ـــــة األ ســـــالٌب التقنٌ

  األمثةةل للتقنٌةةات االسةةتخدام
 الحدٌثة فى طرق التدرٌس

  ال يس  فى ان اج المقررات

  نهاٌة العةام
 الحالى

 مجلةةةةةس القسةةةةةم 
 العلمى 

  التغذٌة الراجعةة
 من الطالب 
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 المأمول والمرجو تحقٌقه الوضع الحالً
المسئول عن  الفترة الزمنٌة 

 التحقٌق

 مؤشر تحقٌق الهدف

 االل  رين ئ المستخدمة

اسةةةةةتحداث أسةةةةةالٌب تقةةةةةٌم   أسالٌب التقٌٌم -13
 حدٌثة ومعلنة 

 مستمر   جمٌةةةع أعضةةةاء
هٌئةةةة التةةةدرٌس 
والهٌئة المعاونة 

 واالدارٌٌن

  التغذٌة الراجعةة
مةةةةن اسةةةةتبٌانات 

وأولٌةاء  الطالب
األمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور 
والهٌئةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجٌة
 

 


