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 جامعة المنصورة -لكلية اآلداب
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 جامعة المنصورة –لكمية اآلداب  االستراتيجيةالخطة 
 فريؽ إعداد الخطة :

تكون من ي االستراتيجيةعمل إلعداد الخطة  الجودة بالكمية لتشكيل فريق ضمان اجتمعت وحدة
 : التاليعمى الوجه   4105/ 01/ 42 المعايير بتاريخ  منسقيالسادة 

  الجودة  ضمان رئيس وحدة       د. حسام الدين مصطفى عبدالمطمب 
 (االستراتيجيمنسق معيار التخطيط )                                                          

 الجودة ضمان نائب رئيس وحدة                  مة مندور. مسعد سبلأ.د
 (منسق معيار البرامج التعميمية والمقررات الدراسية)                                              

 وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  السجينييمها عبد المطيف 1د1ا
 )منسق معيار الدراسات العميا والبحث العممي(                                                 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطبلب             الجعيدي  سميمان محمود 1د1ا

 التدريس والتعمم (–)منسق معيار الطبلب والخريجين                                           
 وكيل الكمية لشئون البيئة              مغاوريعبلء عبد الستار أ.د 
 )منسق المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(                                                    

 ( ادارة الجودة والتطوير  )    العربية  رئيس قسم  المغة             حسون  السعيد سمير 1د1ا
 ) منسق معيار الموارد المالية والمادية(                            شاهين   محمد  حمدي  1د1ا

 )منسق معيار الدراسات العميا والبحث العممي(  أ.د. عادل عبد السميع عوض                  
 )منسق المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(          أ.د. عبد العال محمد عبد العال            

 ( أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )                       د.دينا أبو العبل               
 (منسق معيار التخطيط االستراتيجي)مساعد                              ولي محمد عبد الم 1د

 (مساعد منسق معيار البرامج التعميمية والمقررات الدراسية)                    د.أحمد قشطة     
 (الجهاز االداري )                                                 برهام  طمبة طمبة 1د

 (والحكومة)منسق معيار القيادة                                                نجبلء عاطف د. 
 معيار الطبلب والخريجون(منسق مساعد )                     الدينمحمد سعد د. 
 الجهاز االداري( )                      هبلل بركات                                أ .
 ممثل عن المدرسين المساعدين( )                                     مصطفييسري أ. 
 عن المعيدين()ممثل                                        رباب عبد الحكيمأ. 

 ممثل عن االداريين()                     سحر الدسوقي الدريني      الجودة السيدة / مسئولة
 (داريينممثل عن اإل )                      يمان حسن محمد حسن إ/ السيدة مسئولة الجودة 
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 تيةفي اختيار الفريؽ االعتبارات اآل وقد روعي
 التواصلالقدرة عمي العمل في فريق لضمان  و, منسقي المعايير لمحوري القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية 

 اآلتية :  االعتباراتاختيار الفريؽ  في روعيوقد 
 لمحوري القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية . المعايير منسقي -
 فريق لضمان التواصل والتفاهم المستمر . فيالقدرة عمى العمل   -
 إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية . فيالحصول عمى دورات   -
 القدرة عمى اتخاذ القرار بسرعة وحزم .  -
 . لتمثيل األطراف المختمفة إلعداد الخطة المهنية والتخصصية تنوع الخمفيات  -

 : وبذة عه الكليت
العئئام الجئئامعي  فئئيوبئئدأت الدراسئئة بهئئا  0754لسئئنه  024أنشئئت الكميئئة بئئالقرار الجمهئئوري رقئئم *

, قسئئم  نجميزيئةقسئم المغئة اال: قسئم المغئة العربيئئة ,  هئيأربعئة أقسئام عمميئئة  فئي 0761/ 07 57
طالبئئا  وتئئم العمئئل  وفقئئا لبلئحئئة  374عامهئئا األول  فئئيالمغئئة الفرنسئئية , وقسئئم التئئاريخ واسئئتقبمت 

 .كمية اآلداب جامعة عين شمس 
فئئى عهئئد رئئئيس الجامعئئة السئئيد  ة* صئئدر القئئرار الجمهئئوري بكنشئئاء كميئئة اآلداب جامعئئة المنصئئور 

عهئد األسئتاذ الئدكتور /  فئيت الكميئة لمدراسئة وافتتح البدراوياألستاذ الدكتور / عبد المنعم السعيد 
 فيق إبراهيم بمبع رئيس الجامعة  .ش

 1صدرت البلئحة الداخمية لكمية اآلداب جامعة المنصورة  0771* وفى سنة 
بتئئاريخ  0131صئئدرت البلئحئئة المعدلئئة لمكميئئة المعتمئئدة بئئالقرار الئئوزاري رقئئم  4111* وفئئى سئئنة 

41/6/4111  . 
*ونمت الكمية بشكل مطرد حتى وصمت األقسام العممية المانحة أربعئة عشئر قسئما , تمئنج درجئة 

 1مقررا دراسيا  457الميسانس فى ثمانية عشر برنامجا من خبلل 
 وطالبئة طالئب 40640م 4105/ 4104 وبمغ عدد الطبلب المقيدين بالكمية فى العئام الجئامعي 

 1ريجا خ  4646وعدد الخريجين في نفس العام 
السئيد األسئتاذ   0761/  0757* وتولى عمئادة الكميئة عنئد تسسيسئها وافتتاحهئا لمدراسئة فئى عئام 

 لدكتور / محمد أحمد عبد القادر ) أستاذ التاريخ القديم (.ا
 - 4103حيئئث انتقمئئت الكميئئة فئئي العئئام الدراسئئي  الجئئامعيحاليئئا داخئئل الحئئرم  يقئئع مبنئئى الكميئئة*

السئيد أ.د.  فئيالجامعئة ممثمئة  إدارةقامئت بهئا  التئيوذلك كثمرة ونتيجئة لمجهئود الحثيثئة ,  4104
دارةرئيس الجامعة  –محمد حسن القناوى  عميئد الكميئة  –أ.د. رضا سئيد أحمئد  فيالكمية ممثمة  وا 

ويتكئون مئن سئتة طوابئق ويعئد نقمئة نوعيئة  الجئامعيداخئل الحئرم  الموقئع الجديئد إلىتم نقل الكمية 
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امئئة تسئئاعد الكميئئة عمئئى اداء رسئئالتها عئئن طريئئق المئئدرجات المجهئئزة و المعامئئل الكافيئئة وجئئارى ه
داريةتؤدى خدمة تعميمية  لكياالنتهاء من كافة التجهيزات داخل المعامل والمدرجات   .متميزة وا 

 : وصؼ المبنى الجديد
 جنيه 25676176م وبمغت تكمفته 61م وعرض 61بطول  4م4211مساحة المبنى  •

 -عمى جزئين : مبانييتكون مبنى الكمية الجديد من خمسة  •
 الجزء األوؿ :

 عبارة عن ثبلثة مباني لمخدمات التعميمية تتضمن : •
إلئئى  411مئئدرجات وقاعئئات لمدراسئئة والمحاضئئرات يسئئع كئئل منهئئا لعئئدد يتئئرواح مئئا بئئين  •

 طالب. 311
 األقسام اإلدارية ومكاتب أعضاء هيئة التدريس •
 معامل لمحاسب اآللي4ستة معامل لمغات و  •
 قطاع مخصص لمعهد كونفوشيوس لتعميم المغة الصينية •
 قاعة لممؤتمرات ومكتبة كبيرة •
 والفولكمور . لؤلثنوجرافيامتحف لآلثار المصرية وآخر لآلثار اإلسبلمية ومتحف  •
 صاالت لشئون الطبلب ورعاية الطبلب والدراسات العميا والخريجين •

 : الجزء الثاني

 مبنييف :يتكوف مف  •

المبنئئى األول خئئاص بمئئدرج كبيئئر عمئئى شئئكل بيضئئاوي ثبلثئئة أدوار بثبلثئئة مئئدرجات يسئئع  •
 طالب . 0411لنحوالواحد منها 

 طالب . 0311المبنى الثاني عبارة عن مدرج رئيسي متكرر يسع  •
 والمباني متصمة ببعضها البعض لتصبج وحدة واحدة . •

 : المعامؿ
و معمئئئل الجغرافيئئئا طالئئئب مئئئن قسئئئم عمئئئم الئئئنفس ,  0211ويسئئئتخدمه معمئئئل عمئئئم الئئئنفس  •

. المسئاحة المخصصئة لجميئع  طالب من قسم الجغرافيا 0211يستخدمه  والذي والخرائط
 –االجتمئئاع واإلعئئبلم  قسئئميمئئن  طالئئب 2311والئئذي يسئئتخدمه  لئئىمعمئئل الحاسئئب اآل

 – والمغئئة الفرنسئئية اإلنجميزيئئةالمغئئة  قسئئميطالئئب مئئن  2111ويسئئتخدمه  مئئل المغئئاتامع
متئرا واإلضئاءة جيئد  ولكئن التهويئة ايئر كافيئة . والمعامئل  131هئذ  المعامئل ال تتجئاوز 

 تزويدها بعدد من الفنيين المتخصصين . إلىحاجة  فيبصفة عامة 
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تئدريب , وهو مخصئص ل مزود بسحدث األجهزة ة(الجغرافي نظم المعمومات) GISمعمل   •
تحئئديث وتطئئوير معمئل الحاسئئب اآللئي ومعمئئل المغئئة حاليئًا تم يئئو  قسئئم الجغرافيئا .طئبلب 

 , وجارى استحداث معمل لمغات الشرقية  اإلنجميزية ومعمل المغة الفرنسية
 افتتاح كمية اآلداب :    
تحئت رعايئئة أ.د محمئئد حسئئن القنئئاوي رئئئيس جامعئئة المنصئئورة وبحضئئور وتشئئريف معئئالي  •

يئئئئئئئوم األحئئئئئئئد  احتفمئئئئئئئت كميئئئئئئئة اآلداب, زير / حسئئئئئئئام إمئئئئئئئام محئئئئئئئافظ الدقهميئئئئئئئة السئئئئئئئيد الئئئئئئئو 
بقيادة أ.د رضا سيد أحمد عميد الكمية والسادة وكبلء الكمية وأعضاء هيئة  02/4/4104

 .التدريس والعاممين بالكمية والطبلب بافتتاح المبنى الجديد لمكمية داخل الحرم الجامعي 
 رؤية الكمية :

 
اػذاد خش٠ظ لبدس ػٍٝ إٌّبفسخ فٟ سٛق  رسؼٝ و١ٍخ ا٢داة أْ رىْٛ شبٍِخ ٚ رٍزضَ ثبٌز١ّض فٟ

اٌؼًّ اٌّؾٍٟ ٚاٌؼبٌّٟ ٚرفؼ١ً دٚس األثؾبس اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌّغبالد اٌّخزٍفخ ٚٔشش اٌّؼشفخ 

ٚأزبعٙب , ٚرظجٛ اٌٝ خذِخ اٌّغزّغ ٚرمذ٠ُ اٌخذِبد االسزشبس٠خ ٚاٌجؾضخ ٚاالٔفزبػ ػٍٝ 

 اٌّغزّغ ٚاٌؼبٌُ ِٓ خالي إٌذٚاد ٚاٌّئرّشاد.

 
 

 كمية :رسالة ال
 رمذ٠ُ ثشاِظ عذ٠ذح ِز١ّضح ٚػب١ٌخ اٌغٛدح فٟ ِخزٍف فشٚع اٌّؼشفخ . -

 رط٠ٛش ٚدػُ األثؾبس ثّب ٠سُٙ فٟ اسشاء اٌّؼشفخ ٚرؾم١ك أ٘ذاف اٌز١ّٕخ . -

رٍج١خ اؽز١بعبد اٌز١ّٕخ اٌٛط١ٕخ ِٚزطٍجبد سٛق اٌؼًّ ٌزخش٠ظ وٛادس ثشش٠خ لبدسح ػٍٝ  -

 ٚاٌؼٌّٛخ .إٌّبفسخ فٟ ظً االلزظبد اٌّؼشفٟ 

 رؼض٠ض دٚس اٌى١ٍخ فٟ خذِخ اٌّغزّغ ٚ ثٕبء ِغزّغ اٌّؼشفخ . -

 رٛف١ش ث١ئخ عبِؼ١خ داػّخ ٌإلٔزبط ٚاٌز١ّض . -
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 :7102والييئة المعاونة عاـ عدد اعضاء ىيئة التدريس 
 

 العدد الدرجة
 014 مدرس

 72 أستاذ مساعد
 72 أستاذ

 44 أستاذ متفرغ
 7   متفرغأستاذ غير 

 00  أستاذ مساعد متفرغ
 01 مدرس متفرغ

 20 ـ.مساعد
 41 معيد

 744 اإلجمالي

 بياف بأعداد الطالب المقيديف بالكمية

 7102/ 7104لمعاـ الجامعي

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى

 العاـ اإلجمالي
دد 

ع
ت 

البا
الط

الب 
الط

دد 
ع

ت  
البا

الط
دد 

ع
الب 

الط
دد 

ع
ات 

طالب
د ال

عد
الب 

الط
دد 

ع
ات 

طالب
د ال

عد
ب  

طال
د ال

عد
 

2124 7744 4410 0271 7251 0117 7124 021 2275 
 طالب 

04077 

 طالبة  

 7104/7102بياف بأعداد الطالب المقيديف بالدراسات العميا لمعاـ الجامعى 

 اإلجمالى مجموع دكتوراه ماجستير دبموـ

لب
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

 

070 

 
111 114 161 252 77 122 357 574 
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 بياف بأعداد السادة العامميف بقطاع التعميـ 
 لمجموعة الوظائؼ العميا واالستشاري والزميؿ والكبير 

 7102/  4/  71حسب الموقؼ في 

 
 بياف بأعداد السادة العامميف بقطاع التعميـ

 لمجموعة الوظائؼ التخصصية
 7102/  4/  71حسب الموقؼ في 

 

 
 العامميف بقطاع التعميـبياف بأعداد السادة 

 بمجموعة الوظائؼ الفنية 
 7102/  4/ 71حسب الموقؼ في 

 
 
 
 
 

الدرجة 
 المالية 

مػػػػػػػػػػػدير  عالية ممتاز
 عاـ

إستشاري  إستشاري
 مساعد

كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  زميؿ
 تخصصية

كبيػػػػػػػػػػػػػػػػػر 
 مكتبية

كبيػػػػػػػػػػػػر 
 فنية

االجمالي  اإلجمالي
 العاـ

 20 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ  أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ  أ ذ أ ذ الكمية

 42 04 0 - 74 0 71 00 - -  - - - - 0 - - - - اآلداب

 اإلجمالً اإلجمالً التخصصٌة الدرجة المالٌة
 اٌؼبَ

 ثالثة ثانٌة أولى الكلٌة 

 841 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ اآلداب

81 18 5 14 11 12 54 24 

االجمالً  الفنٌة الدرجة المالٌة 
 العام

 اإلجمالً خامسة رابعة ثالثة ثانٌة  أولى

 44 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الكلٌة

 84 31 - - - 1 81 81 8 4 3 3 اآلداب
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 العامميف بقطاع التعميـبياف بأعداد السادة 

 لمجموعة الوظائؼ المكتبية
 7102/  4/ 71حسب الموقؼ في 

 
 العامميف بقطاع التعميـبياف بأعداد السادة 

 لمجموعة الوظائؼ الحرفية والمينية
 7102/ 4/  71حسب الموقؼ 

 
 

 السادة العامميف بقطاع التعميـ بياف بأعداد
 لمجموعة وظائؼ الخدمات المعاونة

 7102/ 4/  71حسب الموقؼ 

 االجمالً العام الخدمات المعاونة الدرجة المالٌة 

 اإلجمالً سادسة خامسة رابعة ثالثة

 33 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الكلٌة

 86 86 - - 4 4 - 4 81 5 اآلداب

 
 
 

االجمالً  المكتبٌة الدرجة المالٌة 
 العام

 اإلجمالً خامسة رابعة ثالثة ثانٌة  أولى

 66 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الكلٌة

 51 86 - - - 1 85 6 4 1 4 5 اآلداب

االجمالً  الحرفٌة الدرجة المالٌة 
 العام

 اإلجمالً سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانٌة  أولى

 4 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ الكلٌة

 - 4 - - - 1 - 8 - 3 - - - 8 اآلداب
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 االستراتيجية :عناصر الخطة 
 لمرؤية والرسالة.تحديث  الفمسفة والتوجه العام  -
 تحديد مواطن القوة الستثمارها , ومواطن الضعف لمعالجتها .  -
تعئوق العمئل واالسئتعداد  التئيتحديد الفرص المتاحة لمنمو والتحديث والتوسع ,وكذا التهديدات   -

 لمواجهتها .
المئئئدى تعكئئئئس الطموحئئئات وكيفيئئئئة ترجمتهئئئا إلئئئئى واقئئئئع  أهئئئداف اسئئئئتراتيجية متوسئئئطة وطويمئئئئة  -

 ممموس .
 المخاطر محتممة الحدوث وما يترتب عميها من أضرار يتعرض لها سير العمل .  -

 التوجيات األساسية لمخطة االستراتيجية :
جامعئئة المنصئئئورة بالعمئئئل عمئئئى تحقيئئئق التوجهئئئات  اآلدابتحقيقئئا لمرؤيئئئة و الرسئئئالة تمتئئئزم كميئئئة  -

 الرئيسية اآلتية :
 االول : التميز في التعميم والتعمم  التوجه

 خدمة قضايا المجتمع العميا وتوظيفها ل تلعممي والدارساالتوجه الثاني : تطوير البحث ا
 التوجه الثالث : بناء شراكة حقيقية مع المجتمع 

 مستمر لمتنظيم االداري والمالي لمكمية التوجه الرابع : التحسين ال
 التوجه الخامس : تنويع مصادر الدخل 

 التوجه السادس : بناء بيئة جامعية جاذبة ومتكاممة .
 التوجه السابع : االرتقاء بمكانة الكمية محميا و إقميميا وعالميا 

 .تيجيةاالسترابنيت عميها الخطة  التيتبرز هذ  االفتراضات األركان األساسية   -
 عمى تحقيق احتياجات التنمية المستدامة لممجتمع . االستراتيجيةتعمل الخطة   -
 SWOTيتم بناء الخطة اعتمئادًا عمئى الدراسئة الذاتيئة لمكميئة واسئتخدام التحميئل البيئئي الربئاعي   -

 لتحديد نقاط القوة ومواجهة نقاط الضعف الداخمية , والفرص والتهديدات الخارجية .
 ومعايير الجودة  الفعميالبلزمة لسد الفجوة بين األداء  االحتياجاتتحديد   -
 . االستراتيجيةاألداء لتوفير القوى الدافعة لتنفيذ الخطة  فينشر ثقافة الجودة والتميز   -
 وضع مقاييس وآليات واضحة لؤلداء نحو المتابعة والتقويم الدوري ونشر نتائجها.  -
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 :منيجية الدراسة 
المعئئايير وتئئم عمئئل االسئئتبيانات البلزمئئة والمقئئاببلت والمبلحظئئات لكئئل  منسئئقيتئئم إشئئراك  

لكئئى تحقئئئق  SWOTأو مئئا يسئئمى  البيئئئئيمئئن البيئئئة الداخميئئة والبيئئئئة الخارجيئئة باسئئتخدام التحميئئل 
منهئا . وتئم إشئراك إدارة الكميئة والمسئتفيدين مئن الخدمئة والطئبلب والعئاممين  المرجوةالخطة الفائدة 
 واإلداريين . 

وكيفيئة االسئتفادة منهئا  الحاليةوسوف يتم تفصيل ذلك فى تشخيص وتقييم اوضاع الكمية  
 بالكمية . الفعميبهدف النهوض  4144إلى  4105فى المستقبل . خبلل الخمس سنوات من 

 لرؤية والرسالة :تحديث ومراجعة ا
 4105/ 3/ 01:  4105/  3/ 7بعد الزيارة التى قام بها مركز ضمان الجودة بالجامعة فى   -

, بئدأت وحئئدة ضئمان الجئئودة فئى الكميئئة فئى تحئئديث  4105/  01/ 44ووصئول التقريئر فئئى 
 الخطة االستراتيجية واألهداف االستراتيجية والرؤية والرسالة .

دارة الكميئئة وجميئئع أعضئئاء هيئئئة التئئدريس واإلداريئئين والعئئاممين تئئم مخاطبئئة األقسئئام ا  - لعمميئئة وا 
تطئئوير الرؤيئئة والرسئئالة , وقئئد تئئم  فئئي, لممشئئاركة  المئئدنيوالطئئبلب وأوليئئاء األمئئور والمجتمئئع 

 عمى رؤية ورسالة الجامعة عند إعداد رؤية ورسالة الكمية .  االطبلع
ة الكميئئئة وأعضئئئاء هيئئئئة التئئئدريس والطئئئبلب وقئئئد شئئئاركت كئئئل األطئئئراف ذات العبلقئئئة مئئئن إدار  

شرها عن طريق إعداد الرؤية والرسالة وسيتم ن فيالعاممون اإلداريون المستفيدون من الخدمة 
 جميع أرجاء الكمية ومدرجاتها. فيرات والمطويات ونشرها عمل الموحات والبان

 : السابقة  لكميةرؤية ا
ومهني , له القدرة عمى التفاعل بكفاءة مع عالم مبدع  تسعى كمية اآلداب إلى تخريج مواطن 

متغير , كما تتطمع إلى المشاركة اإليجابية في البحث العممي في مجال العموم اإلنسانية 
واالجتماعية والمغات , وفتج قنوات عممية مع جامعات عالمية , كما تصبو إلى تقديم الخدمات 

في مصر والعالم العربي , فضبًل عن سعيها  االستشارية والبحثية لمؤسسات المجتمع المختمفة
إلى إثراء الحياة الثقافية والفكرية في الجامعة والمجتمع بالتسليف والترجمة والنشر, ومن خبلل 

 الندوات والمؤتمرات وبرامج التعميم والتدريس اير التقميدية والتواصل مع وسائل اإلعبلم.
 :السابقة  رسالة الكمية

المعارف التخصصية وتنمية المهارات المرتبطة بها , وتفعيل دور التركيز عمى اكتساب 
المغات في التواصل اإلنساني بما يحقق التنمية الشاممة والمستدامة , وتكريس اإلمكانات الفكرية 
والتعميمية والبحثية لتطوير العموم اإلنسانية واالجتماعية بما يخدم المجتمع ,  ونشر ثقافة المعرفة 
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اع واكتشاف الذات , كما تقوم بنشر ثقافة المواطنة والوعي باآلخر والتعايش المتناام وتنمية اإلبد
 معه , وتحرص عمى احترام القيم اإلنسانية واالجتماعية واألخبلقية وحقوق اإلنسان . 

 . البيئيضوء نتائج التحميل  فيقد تم إعداد الرؤية والرسالة 
واألهئئئداف االسئئئتراتيجية كئئئل خمئئئس سئئئنوات   لمواكبئئئة * ويئئئتم تحئئئديث الرؤيئئئة والرسئئئالة والغايئئئات 

 التحديث والتطوير .
 رؤية الكمية 

تسعى كمية اآلداب أن تكون شاممة و تمتزم بالتميز في اعداد خريج قادر عمى المنافسة في سوق 
العمل المحمي والعالمي وتفعيل دور األبحاث العممية في المجاالت المختمفة ونشر المعرفة 

وتصبو إلى خدمة المجتمع وتقديم الخدمات االستشارية والبحثة واالنفتاح عمى  وانتاجها ,
 المجتمع والعالم من خبلل الندوات والمؤتمرات.

 رسالة الكمية 
 تقديم برامج جديدة متميزة وعالية الجودة في مختمف فروع المعرفة . -
 لتنمية .تطوير ودعم األبحاث بما يسهم في إسراء المعرفة وتحقيق أهداف ا -
تمبية احتياجات التنمية الوطنية ومتطمبات سوق العمل لتخريج كوادر بشرية قادرة عمى  -

 المنافسة في ظل االقتصاد المعرفي والعولمة .
 تعزيز دور الكمية في خدمة المجتمع و بناء مجتمع المعرفة . -
 . توفير بيئة جامعية داعمة لئلنتاج والتميز -

 محاور التطوير :
 تعتمد استراتيجية التنمية والتطوير عمى مجموعة مف الركائز :  -
 دراسة بيئة العمل والمناخ المحيط الذى يحدد سموك ودوافع ومواقف عناصرها البشرية.  -
 التنظيميأنشطة التنمية والتطوير , وذلك بغرض تحميل سموكها  فيالمساهمة والمشاركة   -

 . المجتمعيفير بيئة عمل ترتكز عمى التكامل لتو  واالجتماعي النفسيوتهيئة المناخ 
دراسة الحاجة المجتمعية وذلك لتحديد مدى الوفرة والندرة ومواجهة تمك الحاجات حيث يتم   -

تحديد الفجوة بين مستوى الطمب واشباع الحاجات من جهة ومستوى المتاح منها فعبًل من 
 جهة ثانية والعمل عمى تضييق تمك الفجوة .

 يفية تنمية القدرات المهارية لدى الموارد البشرية فى كافة الوسائل .دراسة ك  -
 دراسة كيفية توفير وتنمية القدرات والموارد المادية .  -
 تطوير وتنمية كفاءة وفعالية الهياكل التنظيمية  إلدارة العمل .  -
 وتقييمها أواًل بسول . إعادة النظر في أولويات هذ  المحاور -
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 مقدمة : 
ذات الشسن عمى  جامعة المنصورة إلى أن تصبج من الكميات –تهدف كمية اآلداب  

إيمانًا منها أن الجامعة تمثل ضمير األمة من خبلل الطاقات  مستوى المحمي واالقميمي والعالمي 
 والتطبيقي النظري الجامعيأصبج التعميم حيث  ,البشرية داخمها من طبلب وأساتذة وعاممين 

عصر تتطور فيه المعرفة والتقنيات والوسائل وتزداد فيه التحديات أمام  فيضرورة ممحة 
لمواكبة التطور  العمميالمجتمعات النامية لكى تحقق طموحها وحتى تستطيع أن تتابع التقدم 

بصدد إجراء دراسة تحميمية لذا نحن .  اإلنسانيتوسيع الفكر  فيالسميم من أجل استثمار   العممي
عمى استراتيجية تطوير جامعة  االطبلعفي ضوء المختمفة   لكمية بمحاور لمواقع الراهن با

 إعداد الدراسة الخاصة لكمية اآلداب . بهدفالمنصورة 
 جامعة المنصورة : –تتبناىا كمية اآلداب  التيالقيـ 

 وقبول اآلخر . حرية التعبيرثقافة   -
 إدارة الكمية . في اً واعي اً عممي اً منهج اتباع  -
 . معايير موضوعية وابتكاريةالتمييز القائم عمى   -
 إعبلء قيم المساواة والعدالة والشفافية .  -
 تها اإلبداعية .اتمكين الكوادر البشرية من تفجير طاق  -
 العمل عمى تحقيق التوازن بين الحفاظ عمى تراث األمة والتفاعل مع القيم المعاصرة . -
 ع الذي نعيش فيه تسثيرا وتسثرًا من المجتم يتجزأالجامعة جزء ال  بانالتعامل مع المجتمع ايمانًا  -

 تشخيص وتقييـ أوضاع الكمية الحالية :
ويؤدى الهدف المطموب كان البد من دراسة ذاتية تقوم عمى   SWOT البيئيتحميل الحتى يتم   -

التشخيص وتقييم األوضاع الحالية لمكمية من خبلل منهجية محددة متعارف عميها وتتضمن 
 Environmental & Organizationalدراسة وتحميل المتغيرات البيئية والعوامل التنظيمية 

Factions ها التنافسية . تؤثر عمى أداء الكمية وقدرات والتي 
كممات جوانب اختصارًا ل SWOTتمت الدراسة والتحميل باستخدام التحميل البيئي أو ما يسمى   -

الفرص  ( و(Weakness نقاط الضعف أو جوانب القصورو  Strengths )  ) القوة أو التميز 
ى تواجهها , التهديدات التOpportunitiesيمكن استثمارها أو االستفادة منها  التيالمتاحة 
 . Threatsالكمية 

وطبقًا لهذا األسموب تم تقسيم المتغيرات البيئية والتنظيمية إلى قسمين , األول يعرف باسم   -
 Externalيعرف باسم البيئة الخارجية  والثاني,  Internal Environmentالبيئة الداخمية 

Environment  ويقصد بالبيئة الداخمية مجموعة الظروف والمتغيرات والموارد الموجودة .
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داخل الكمية ذاتها وتؤثر تسثيرًا مباشرًا عمى أدائها , ويمكن من خبلل القرارات اإلدارية تعديمها 
, األنماط اإلدارية والثقافة التنظيمية السائدة ,  التنظيميأو تغييرها أو السيطرة عميها )الهيكل 

صائص الموارد البشرية , النظم اإلدارية والمعموماتية ( ,أما البيئة الخارجية فهي مجموعة خ
أنشطة وقرارات المنظمة وتخرج  فيتؤثر بشكل مباشر أو اير مباشر  التيالقوى والمتغيرات 

ال يمكن لمكمية أن تتحكم فيها أو أن توجهها إلى االتجا  الذى  أيعن نطاق سيطرتها , 
 .تراب فيه 

لمعمل  Opportunitiesويستهدف تحميل البيئة الخارجية التعرف عمى الفرص المتاحة بها   -
أو  Threatsعمى استغبللها و االستفادة منها لصالج الكمية , وكذلك توقع التهديدات 

 التصديهذ  القوى واالستعداد لمواجهتها أو  فيالتحديات المنتظر مواجهتها نتيجة التغيرات 
 ها السمبية عمى الكمية .النعكاسات

 وتشمؿ البيئة الخارجية مجموعتيف مف العوامؿ :
عوامل مباشرة أو ذات تسثير مباشر )المستفيدين من الخدمات , أصحاب المصالج فى   -

 المجتمع , المنظمات المنافسة ...الخ( .
والحضارية, عوامل أو قوى ذات تسثير اير مباشر )القوى االقتصادية , القوى االجتماعية   -

 القوى التكنولوجية , القوى السياسية والقانونية ( .
 وفى التحميؿ الذى قمنا بو تـ الحصوؿ عمى البيانات مف خالؿ عدة مصادر :

 فيتجمع ألول مرة من األفراد أو المجموعات وتوضج رأيهم  التي: البيانات  البيانات األولية  -
 تهم لمواقف محددة .قضايا معينة أو توضج مفاهيمهم أو تفسيرا

سجبلت أو  في: البيانات المتاحة أو المنشورة من قبل , أو المتوافرة  يانات الثانويةالب  -
 .ل قراءة هذ  الوثائق أو الوسائطمطبوعات أو عمى وسائط الكترونية مختمفة , وذلك من خبل

)أعضاء هيئة  ولمحصول عمى البيانات األولية تم استخدام : تطبيق مقاببلت مفتوحة مع  -
 ونواحيالتدريس , الطبلب ,اإلداريين , العمال , الفنيين ( لتحديد عناصر القوة والضعف 

التهديدات من خبلل آراء اإلدارة العميا لمكمية, أعضاء هيئة التدريس والطبلب والعاممين, 
 فيوالمستفيدين من الخدمة من وزارات ومصالج حكومية, حيث تم لقاؤهم داخل مقر الكمية 

تحديد وتشخيص موقف الكمية , وكيفية تحديد نقاط  فيقاعة المناقشات وتوضيج أهمية ذلك 
القوة والضعف والفرص والتهديدات , وقد تم إعطاؤهم أمثمة توضيحية وتم جمع البيانات من 

مع عدد من  االستراتيجيخبلل بعض االستبيانات والمقاببلت الشخصية لفريق التخطيط 
 ريس والطبلب والعاممين والمستفيدين من الخدمة .أعضاء هيئة التد
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فقد تم جمعها من مصادر مختمفة داخل الكمية  وكذلك تم االستعانة البيانات الثانوية أما   -
بالتقرير الذى أعد من قبل فريق مركز ضمان الجودة بالجامعة فى تحديد نقاط القوة ونقاط 

 .الضعف أثناء زيارته لمكمية 
مف خالؿ كؿ ما سبؽ وباستخداـ منيج تحميؿ نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات  -

SWOT Analysis : لكؿ محور مف المحاور ، ثـ تحديد نقاط القوة كما يمى 
 

 أواًل  :  نقاط القوة والتميز األساسية لمكمية :
نجاح ومن أهم هذ  اعتماد جوانب التميز االستراتيجي عمى العناصر الجوهرية لتحقيق ال  -

 العناصر وجوانب التميز فى الكمية .
 لموارد البشرية :ا  -  0
 دعم عميد الكمية لفكر الجودة والتخطيط االستراتيجى .  -
يتسم أسموب اإلدارة بالديمقراطية ودعم ورعاية المبدعين والمتفوقين من الطبلب وكذلك رعاية   -

 التعثر .الطمبة المتعثرين ومتابعتهم وبحث أسباب 
 وجود كوادر بشرية متميزة من أعضاء هيئة التدريس .  -
االستمرارية فى دعم وتحفيز الكفاءات وتنمية المهارات لدى أعضاء هيئة التدريس واإلداريين   -

 والعاممين بالكمية .
تعدد التخصصات وتنوعها داخل الكمية مما يعطى لمطبلب فرصة االختيار , كما يفيد هذا   -

 بتمبية احتياجات سوق العمل . التنوع
تقوم الكمية بدور فعال فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خبلل المشروعات وكذا التعاون   -

الدكتور محمد مع المؤسسات المهنية مثل: نقابة المهن االجتماعية الذى يتشرف برئاستها 
 . انيم العميد السابق لمكمية 

هيئة التدريس في دعم الجامعات العربية من خبلل إعارة عدد  الدور الكبير الذي يمعبه أعضاء -
 كبير منهم وكذلك دعم الجامعات الخاصة من خبلل الندب الكمي والجزئي .

عضوية أعضاء هيئة التدريس في منظمات المجتمع المدني الفاعمة في المجتمع والمجمس  -
والمجالس القومية المتخصصة ومجالس األعمى لمثقافة وترقية السادة أعضاء هيئة التدريس 

 إدارات األندية المتميزة في مجتمع الجامعة .
 . وجود عناصر متميزة في الجهاز اإلداري -
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 لطالب :ا  -  7
حرص إدارة الكمية عمى دعم وتشجيع الطبلب لممارسة األنشطة الطبلبية المختمفة , وقد   -

حصل العديد من الطبلب عمى العديد من الجوائز عمى مستوى الجامعة فمقد حصدت الكمية 
مى مستوى كميات الجامعة في العديد من األول عواحتمت المركز العديد من الكؤوس 

 . االنشطة
عن األنشطة الطبلبية المختمفة من أجل تشجيع الطبلب عمى ممارستها , وهو ويتم اإلعبلن 

 ما يظهر من خبلل إعداد الطبلب المشاركين .
األنشطة الرياضية فيتم تتوافر بالكمية ارفة لممارسة األنشطة الثقافية والفنية. أما باقي           

التي تضم صالة مغطاة  (األوليمبيةالقرية )بالمنشآت الرياضية الخاصة بالجامعة االستعانة 
ومبلعب لمرياضات الجماعية , ويتم اإلعبلن عن األنشطة الطبلبية المختمفة من أجل تشجيع 

 الطبلب عمى ممارستها , وهو ما يظهر من خبلل إعداد الطبلب المشاركين .
 عمى مستوى الجامعة  الثانيفاز منتخب كرة الطائرة طبلب بالمركز  -

 .4104/4105لقدم طمبة بالمركز االول عمى مستوى الجامعة لمعام الجامعي فاز فريق كرة ا -

لمعئئئئئئئام الجئئئئئئئامعي عمئئئئئئئى مسئئئئئئئتوى الجامعئئئئئئئة  االول فئئئئئئئاز فريئئئئئئئق كئئئئئئئرة اليئئئئئئئد طئئئئئئئبلب بئئئئئئئالمركز -
 م .4104/4105

لمعئئئئئام الجئئئئئئامعي عمئئئئئى مسئئئئئتوى الجامعئئئئئة  الثالئئئئئثفئئئئئاز منتخئئئئئب كئئئئئرة السئئئئئمة بنئئئئئات بئئئئئالمركز  -
 م .4104/4105

 م.4104/4105لمعام الجامعي عمى مستوى الجامعة  األول بالمركزفاز فريق مسرح الكمية  -
لمعئئئام الجئئئامعي عمئئئى مسئئئتوى الجامعئئئة  األولفئئئازت فريئئئق الكميئئئة لمجوالئئئة مرشئئئدات بئئئالمركز  -

  م .4104/4105
عمى خريجي الكمية وخاصة أقسام الوثائق  والخارجي الداخميزيادة الطمب فى سوق العمل   -

 ة اإلنجميزية .والمكتبات واإلعبلم والمغ
 .تنفيذ بروتوكول لمتعاون بين وكالة أنباء الشرق األوسط وقسم اإلعبلم بالكمية   -
وجامعة المنصورة بهدف دعم وثقل  Aufاتفاقية التعاون بين الوكالة الجامعة الفرانكفونية   -

 المغة الفرنسية . مدرسيمهارات 
دراجها ضمن الخطة السنوية  2اتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة وجامعة ليون   - الفرنسية وا 

 م .4101لممؤتمرات بالجامعة لعام 
لمثقافة والتعاون التابع لسفارة فرنسا  الفرنسياتفاقية التعاون بين جامعة المنصورة والمركز   -

 .م 4117/4101 رانكفونيةالفبجمهورية مصر العربية وبين الوكالة الجامعة 
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نشاء مكتب خاص بهم به أجهزة  - االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة وخاصة المكفوفين وا 
 الكمبيوتر لمكتابة بطريقة برايل .

 القدرة المؤسسية :  - 7
.)ممحق ات ويحدد المسئوليات واالختصاصاتوجود هيكل تنظيمى محدد ينظم خطوط السمط  -

 الهيكل التنظيمى(
دارية متعاونة تؤمن بالتطوير وتسعى إلى التميز وتحرص عمى تطبيق   - وجود قيادة أكاديمية وا 

 الممارسة العادلة ووضع السياسات الطموحة لمكمية .
تسعى إدارة الكمية إلى تطبيق نظم الجودة الشاممة والتقويم الذاتى وتعديل ومراجعة الموائج   -

 ميمية .الداخمية من أجل تطوير العممية التع
 وجود نظام داخمى لمجودة .  -

 نقاط الضعؼ األساسية لمكمية :  -  ثانيا
 الييكؿ األكاديمى :  -أ  
محدودية تحقيق النسبة المطموبة ألعضاء هيئة التدريس فى بعض األقسام األكاديمية مثل   -

, ونسبة الهيئة  411:0)اآلثار اإلسبلمية نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطبلب 
( , حيث أن عدد أعضاء هيئة التدريس ال يفى باحتياجات 011:0المعاونة إلى الطبلب 

 وشعبة اإلذاعة والتمفزيون بقسم اإلعبلم . ,طموحة لمكمية القسم وال يحقق الخطة ال
 أعضاء ىيئة التدريس :  -ب  
يعتمد معظم أعضاء هيئة التدريس عمى توزيع المذكرات والكتاب الجامعى لتحقيق عائد   -

 مادى لتدني مستوى األجور وعدم تناسبه مع ارتفاع مستوى المعيشة ومقاومئة استخدام 
 ى .الكتاب االلكترون

عدم استجابة بعض أعضاء هيئة التدريس لمتغيير والتطوير وكل ما هو جديد فى منظومة   -
 التعميم والتمسك باألساليب التقميدية .

ضعف ثقافة االلتزام بضمان الجودة وتحسينها من خبلل التغذية الراجعة المستمرة والدورية   -
 من المستفيدين واتخاذ اإلجراءات التصحيحية .

 ص مهارات استخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت لخدمة التعميم والتعمم .نق  -
شيوع الجانب المعرفى العممية التعميمية واالمتحانية مما يضعف تحقيق النواتج التعميمية   -

المستهدفة كاممة والتى تشمل الجانب المعرفى والجانب المهارى والجانب الوجدانى ويتم 
 المعرفى فقط . التركيز عمى الجانب
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دخالها عمى نظام الفارابي لضمان   - التباطؤ فى عممية توصيف المقررات بصفة منتظمة وا 
 الجودة .

وربما يرجع ذلك إلى ما تنص االعتماد فقط عمى االمتحانات التحريرية في تقييم الطبلب ,  -
 .عميه البلئحة الداخمية من تحقيق كل الدرجة لبلمتحان التحريري

ال يؤدى الدور المنوط به بفاعمية نتيجة الكثير من العوامل  الحاليبوضعه  الجامعيالكتاب   -
العممية التعميمية مثل : )رداءة  فيتحول دون تحقيق الهدف األمثل المرجو منه  التي

الطباعة , ضعف المادة العممية وتكرارها , تسخر حصول الطمبة عميه , المجوء إلى المذكرات 
 بعض األحوال( . في الشارحة

 ضعف تجهيز ارف أعضاء هيئة التدريس , وعدم وجود أجهزة حاسوب كافية لهم . -
ينبغي توثيق نشاط أعضاء هيئة التدريس في أقسامهم العممية بكعداد ممف لكل عضو هيئة  -

المؤتمرات التي شارك فيها ...إلخ  –المقررات التي يدرسها  –تدريس يتضمن سيرته الذاتية 
 كرتارية القسم العممي( .)س

 الدراسات العميا والبحوث :  -جػ 
 . البحثية لمكمية خطة تحديث ال  -
 اياب إدخال نظام الساعات المعتمدة في الدراسات العميا .  -
السنة التمهيدية لمماجستير ومرحمة عدم توصيف مقررات الدراسات العميا وخاصة في   -

مية بكعداد نموذج لمتوصيف ورقى ضمان الجودة بالكالدبمومات بالرام من قيام وحدة 
 والكترونى وتم إمداد  جميع األقسام العممية به وكذلك وكالة الكمية لمدراسات العميا.

 تعقدها األقسام العممية والكمية . التيعدم كفاية عدد المؤتمرات والندوات   -
 ة من جانب أعضاء هيئة التدريس .المؤتمرات المحمية والدولي فيعدم كفاية عدد المشاركات   -
 عدم كفاية الموارد المالية لتمويل البحوث وحضور المؤتمرات .  -
عدم وجود معايير واضحة وموثقة ومعتمدة ومعمنة إلجراءات التسجيل واإلشراف وضمان   -

ة موضوعات التسجيل يجودة موضوعات البحث , وضرورة العودة لنظام التسكد من مدى جد
ت نفسها منعًا لتكرار الموضوعات والدراسة وذلك بالعودة إلى نظام إرسال خطابات من الكميا

 لؤلقسام العممية المناظرة لمسؤال عن الموضوعات المطموب التسجيل فيها.
 المخصص لمدراسات العميا والبحوث . الماليعدم كفاية الدعم   -
سبها مع عدد أعضاء الهيئة وعدم تناقمة عدد البعثات الداخمية والخارجية واإلشراف المشترك   -

 المعاونة .
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عدم المشاركة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في البروتوكوالت واالتفاقيات التى   -
 تعقد مع جهات خارجية ذات الصمة .

عدم وجود مشاريع دولية ممولة من خارج الجامعة )أكاديميات وهيئات دولية, برامج التعاون   -
 ( . الدولي

 عدم تنظيم مؤتمرات عممية بالكمية لمدراسات العميا . -
 اإلدارة :  -د  
 إدارات الكمية . فيعدم توثيق وتوصيف اجراءات العمل   -
وبما يتناسب مع  الوظيفيحاجة الكمية إلى إعادة هيكمة الوظائف اإلدارية طبقًا لمتوصيف   -

 القدرات والمؤهبلت المتاحة .
خبلفات جانبية , واالشتغال بالمشكبلت الروتينية اإلدارية  فياستهبلك القوة الدافعة والطاقات   -

 والقضايا الخبلفية بين أعضاء مجتمع الكمية .
 تقدمها الكمية . التيضعف التسويق والدعاية لمخدمات التعميمية   -
ضعف المكافآت والجوائز التي ُتمنج لممتميز من بين أعضاء الجهاز اإلداري وتفعيل مبدأ  -

 الثواب والعقاب . 
 الطالب :  -ىػ 
ندرة استخدام معامل المغات بشكل كاف من قبل بعض األقسام مثل قسم المغات الشرقية   -

 والدراسات اليونانية والبلتينية .
مما يضيع عمى  الدراسياألقسام منذ بداية العام  فياألولى  اياب استقرار طبلب الفرقة  -

 لبلستقرار عمى القسم الذى يراب الطبلب الدراسة فيه .أربعة اسابيع الطبلب أكثر من 
معظم أقسام الكمية وعدم إعداد الطالب بشكل كاف  فيضعف الجوانب التطبيقية والعممية   -

 لسوق العمل .
صوصية في بعض األقسام وطرح ممخصات لممقررات الدراسية في انتشار ظاهرة الدروس الخ  -

المكتبات الخاصة المجاورة لمكمية ونشرها  قبل االمتحان مباشرة من ِقَبل بعض أعضاء هيئة 
 التدريس .

 لمكمية . الداخميفرض بعض التخصصات عمى الطمبة طبقًا لمتنسيق   -
األمثل لممكتبة  االستغبللضيقة وعدم  االطبلعالمقررات االلكترونية وأماكن محدودية   -

 الرقمية.
 , جدول االمتحانات( . الدراسيالخاصة بهم )الجدول  المقررات فيعدم اشتراك الطبلب   -
 ارتفاع أسعار بعض الكتب الدراسية الخاصة ببعض أعضاء هيئة التدريس . -
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وقصر مدة الفصل األنشطة المختمفة نظرًا لضغوط المحاضرات  فيضعف اشتراك الطبلب   -
 . الدراسي

رام وجود إدارة لرعاية الطبلب إال أن الطبلب في حاجة إلى إرشاد أكاديمي من قبل أعضاء  -
 هيئة التدريس .

 والنفسية لمطبلب . االجتماعيةضعف الرعاية  -
 بنظام البرامج المتميزة وتفعيمها. التوسععدم  -

 مستفيديف إلى مايمى :باإلضافة إلى ما سبؽ ، فقد أشارت استجابات ال
 المدرجات تفتقر إلى وسائل سمعية جيدة ومعظمها معطل . -
 سوء صيانة المدرجات والحاجة الممحة إلعدادها بطريقة جيدة لخدمة العممية التعميمية . -
 عدم االستفادة القصوى من المدرجات بسجهزة عرض داتا شو .  -
 ب .سوء معاممة بعض اإلداريين والموظفين لمطبل  -
 عدم االنتهاء من مباني الكمية والمدرجات الجديدة مما يؤثر عمى العممية الدراسية داخل الكمية. -

 : األقساـ العممية
ينبغي توثيق العممية التعميمية بكعداد ممف لكل مقرر دراسي في كل قسم عممي يتضمن  

نماذج من  –القائمين عمى تدريس المقرر  –توصيف المقرر والتعديبلت التي جرى إدخالها 
 ( بكشراف منسق الجودة بالقسم.العمميأسئمة االمتحانات )وتوضع لدى سكرتيرة القسم 

 
 ثانيًا  :  تأثير البيئة الخارجية لمكمية :

وقت قريب أن تصبج مؤهمة  فيكمية اآلداب / جامعة المنصورة مؤسسة لديها القدرة   -
وضعها فى االعتبار عند التخطيط  ينبغي, ولكن هناك عدة مؤثرات خارجية تمادلبلع

ويقصد بعوامل , وتشمل دراسة الفرص المتاحة والعوائق والمخاطر المحتممة  االستراتيجي
تخرج عن نطاق سيطرة الجامعة وتؤثر بشكل مباشر أو  التيالبيئة الخارجية تمك العوامل 

 العوامل الفرص المناحة . مباشر عمى أدائها ومن هذ الاير 
 الفرص المتاحة :  -أ  
استثمار دعم اإلدارة الحالية لمجامعة والكمية لمشروعات الجودة والتطوير بالمشاركة ماديًا   -

 ومعنويًا وفنيًا .
 زيادة المقررات االلكترونية المتاحة لمطبلب .  -
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مثل وكالة  فرص عمل يجادإلزيادة فرص التعاون مع الجهات الخارجية لتدريب الطبلب   -
لطبلب قسم االجتماع ومجاالت الطب  االجتماعيأيضا مجاالت العمل الشرق األوسط , و 

 لطبلب قسم عمم النفس ومجاالت عمم الفمك واألرصاد الجوية لطبلب قسم الجغرافيا . النفسي
كندرية , فتج مجاالت التدريب لطبلب قسم الوثائق بدار الوثائق القومية ومكتبة اإلس  -

 ومجاالت اإلعبلم المقروء والمسموع والمشاهد لطبلب قسم اإلعبلم .
اآلثار  قسميفتج باب التعاون مع المجمس األعمى لآلثار ووزارة اآلثار لتدريب طبلب   -

مناطقها وعمى أعمال  فيالمصرية القديمة , واآلثار اإلسبلمية عمى أعمال الحفر اآلثرى 
 المتاحف األثرية . فيالحفظ والترميم 

 تطوير منظومة التعميم . فياستثمار توجه السياسة العامة لمدولة   -
 تقدمها الهيئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد . التياستثمار الخدمات   -
 تشجيع الطبلب العرب الستكمال دراستهم بالكمية وزيادة عدد الطمبة الوافدين.  -
 واستكمال البنية التحتية . ةالجديد الكمية  مباني من االنتهاء  -
االستفادة من النمو المتزايد في تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت عمى المستوى القومي  -

 والعالمي . 
أعداد الطبلب الوافدين القادمين لمكمية من الدول العربية واإلفريقية  فيالنمو المتزايد والممحوظ  -

 ت ظروف عالمية معاصرة .واآلسيوية كنتيجة لتداعيا
ة عن البرامج الجديدة والمتميزة الاتنام الفرصة لزيادة موارد الكمية الحالي فيإمكانية التوسع  -

 . مثل برنامج المساحة و نظم المعمومات الجغرافية الحضاريطريق جذب الطبلب 
 التيديدات والمعوقات والمخاطر :

 المشكبلت المجتمعية. ككحدىالبطالة وعدم وجود فرص عمل كافية أو مناسبة   -
إقميم شرق الدلتا )الزقازيق , دمياط, قناة السويس , بنها,  فيزيادة أعداد الكميات المناظرة   -

 طنطا , كفر الشيخ , وايرها من الكميات( .
وتدني مستوى المخرجات التعميمية في مرحمة التعميم  الجامعياستمرار تدهور التعميم قبل   -

 العالي .
وعدم  الفنيتركيز التوجهات الحكومية عمى ربط التعميم بسوق العمل والتركيز عمى التعميم   -

 مجال المغات واآلداب والعموم االجتماعية . فيتشجيع التعميم 
 تدنى الذوق العام وانخفاض مستوى األعمال األدبية .  -
 عدم ربط البرامج التعميمية باحتياجات سوق العمل .  -
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الخطة االستراتيجية في ضوء عدم التسكد من استمرار وتدفق الموارد المالية المتاحة لتنفيذ   -
 عجز الموازنة العامة في الدولة .

 مقابل الكمية . فيمراكز الدروس الخصوصية  انتشار -
 البنية التحتية مما يؤثر سمبا عمى العممية التعميمية .عدم اكتمال المبنى الجديد والمدرجات و  -
بين الواقع والمسمول, وهناك نقاط  GAPأن هناك فجوة  الرباعيويتضج من دراسة التحميل   -

كل من  فيضعف واضحة وسوف نعمل عمى عبلجها مع عدة محاور متوازية متمثمة 
األقسام العممية , اإلدارة , أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  الخدمات التعميمية, 

مجاالت كثيرة  فياألنشطة الطبلبية , كما أن هناك عناصر قوة تعطى قوة تنافسية نسبية 
 واستعراض الفرص المتاحة والتهديدات .

تماد مف خالؿ الربط بيف نتائج تحميؿ مة البيئة التعميمية لمكمية مع معايير االعمدى مالء
SWOT : والغايات واألىداؼ االستراتيجية 
 . اآلليلمحاسب  معمل لغات باإلضافة إلى معمل( 4يوجد بالكمية عدد ) -

 
 جدوؿ يوضح معامؿ المغات بالكمية

 التجييزات العدد
السعة 
 الطالبية

 المساحة
معايير 
 االعتماد

 األىداؼ الفجوة

 وحدة 41 7
 

وحدة/  71
 معمؿ

طالبا  0441
 أسبوعياً 

071 
متر 
 مربع

وحدة  71
تعميمية بكؿ 

 معمؿ

عدد المعامؿ ال يتناسب 
عدد الطالب في مع 

أقساـ المغات بالكمية 
وتحتاج المعامؿ إلى 

 تفعيؿ
عدـ وجود فنييف معامؿ 

 بشكؿ كاؼ

زيادة عدد معامؿ 
المغات بالكمية 
وتزويدىا  بما 
تحتاج إليو مف 
أجيزة حديثة 
تخدـ االحتياجات 

 التعميمية 

  
 مف تحميؿ الجدوؿ السابؽ يتضح ما يمى :

 قمة عدد المعامل بالنسبة إلجمالي عدد الطبلب في أقسام المغات بالكمية .  -
أقسام المغات مثل قسم المغات الشرقية هذ  المعامل اير مفعمة بالكامل من قبل بعض   -

 والدراسات اليونانية والبلتينية .
 عدم كفاية الفنيين المتخصصين بالمعامل .  -
 . الدراسيعدم االستخدام الفعمي لممعامل طوال اليوم  -
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 االحتياجات المستقبمية :
بالنسبة ألقسام مضاعفة عدد المعامل وتفعيمها واستغبللها فى ضبط العممية التعميمية  -

المغات بالكمية وبما يدعم قدرتها فى عمل دورات فى المغات لطبلب الجامعة , وكذا 
تقديم خدمة لمبيئة المحيطة بالجامعة وتخريج طبلب ذو كفاءة لغوية من أقسام المغات 

 لممنافسة فى سوق العمل .
 

 معامؿ الحاسب
 جدوؿ يوضح معامؿ الحاسب بالكمية

 التجييزات العدد
السعة 
 الطالبية

 المساحة
معايير 
 االعتماد

 األىداؼ الفجوة

 71يوجد عدد  0
حاسب مجيز 
لالتصاؿ بشبكة 

 المعمومات
 

 ماسح ضوئي
 طابعة

متر  41 71
 مربع

حاسب لكؿ 
طالب  72

طابعة لكؿ 
طالب  011

متريف لكؿ 
 طالب

041 
 جياز

زيادة عدد األجيزة حتى تصؿ 
( جياز 041فى مجمميا )

حتى يمكف الوصوؿ إلى نسبة 
المعايير المطموبة تجييز 

 ( طابعة 71المعامؿ بعدد )
 يف يزيادة عدد الفن

 يتضح مما سبؽ مايمى :
 يوجد نقص كبير فى أجهزة الحاسب اآللى .  -
 تفتقر المعامل لوجود عدد كافي من الطابعات .  -
 قمة عدد الفنيين .  -

 االحتياجات المستقبمية :
 طالب . 43تحتاج المعامل لموصول إلى معايير االعتماد وهى حاسب لكل  -

 طابعة . 41تحتاج المعامل إلى عدد   -
 زيادة عدد الفنيين حتى يمكن االستفادة القصوى من تمك المعامل .  -

, م عمم النفس: األقسام التي تستخدم معمل الحاسب اآللي هي : قسم اإلجتماع , قس * ممحوظة
 الجغرافيا , قسم الوثائق والمكتبات .قسم 
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 نظـ المعمومات الجغرافية )وحدة ذات طابع خاص (معامؿ 
 نظـ المعمومات الجغرافيةجدوؿ يوضح معامؿ 

 التجييزات العدد
السعة 
 الطالبية

 المساحة
معايير 
 االعتماد

 األىداؼ الفجوة

 01يوجد عدد  0
 حاسب 

متر  02 01
 مربع

حاسب لكؿ 
طالب  72

طابعة لكؿ 
طالب  011

متريف لكؿ 
 طالب

زيادة عدد األجيزة حتى تصؿ  جياز 41
( جياز حتى 41فى مجمميا )

يمكف الوصوؿ إلى نسبة 
المعايير المطموبة تجييز 

 ( طابعة 5المعامؿ بعدد )
 زيادة عدد الفنيف 

 يتضح مما سبؽ مايمى :
 والمساحة اير مناسبة .المعمل اير مفعل حاليًا   -
 يوجد نقص كبير فى أجهزة الحاسب اآللى .  -
 تفتقر المعمل لوجود عدد كافي من الطابعات .  -
 قمة عدد الفنيين .  -

 االحتياجات المستقبمية :
 . لكى يفى بالغرض من إنشائهيجب تفعيل المعمل   -
طالب ليصل العدد إلى  43تحتاج المعمل لموصول إلى معايير االعتماد وهى حاسب لكل  -

 ( جهاز .21)

 طابعة . 6تحتاج المعمل إلى عدد   -
 زيادة عدد الفنيين حتى يمكن االستفادة القصوى من المعمل .  -
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 المكتبة :
 جدوؿ يوضح المكتبة بالكمية

 التجييزات العدد
السعة 
 الطالبية

 المساحة
معايير 
 االعتماد

 األىداؼ الفجوة

4 
قاعات 

منفصمة 
بالدور 
األرضى 
واألوؿ 
 والثانى 

 
 
 

مكتبة 
 رقمية

( أجيزة 0عدد )
 حاسب آلى .

يوجد بالمكتبة 
الرقمية قاعدة 

بيانات 
BESCO 
 CDيوجد 

مسجؿ عميو 
 دورات عممية

 
 طابعة

متر 411 711
 مربع

 حاسب 71
ماكينة  7

 تصوير
ال يقؿ عدد 

المراجع 
 71عف 

مرجع لكؿ 
 موضوع
اشتراؾ 
المكتبة 

 2بعدد 
دورات بكؿ 

 تخصص

 حاسب 00
 ماكينات 7

 تصوير
 مراجع01
 
 
 
 

متوفر 
بالمكتبة 

 ةميالرق

 زيادة عدد الحاسبات 
 ماكينات تصوير

 
 زيادة المراجع لكؿ موضوع

 
 
 
  

زيادة عدد الدورات التى 
تشترؾ فييا المكتبة لكؿ 

 تخصص 

 يتضح مما سبؽ مايمى :
سنويًا تقريبًا, مع أن هذا المبمغ اير منتظم سنويًا , وهو جنيهًا  5031ميزانية المكتبة حوالى   -

برنامج بالكمية , وال يكفى لشراء الكتب الموجودة بالمكتبة حيث أن نصيب  06ال يتفق مع 
 جنيه تقريبا , وهو مبمغ متدني جدا  . 311كل برنامج أو قسم يعادل 

ها ال تتفق مع أعداد الطبلب القاعات منفصمة وموجودة في مباني بسدوار مختمفة ومساحت  -
 بالكمية .

 عدم تناسب عدد األرفف مع عدد الكتب . -
 قمة عدد الكتب والمراجع والدوريات مقارنة بعدد الطبلب .  -
 عدم وجود ماكينات تصوير .  -
تجهيزات المكتبة اير مبلئمة مما يفقدها القدرة عمى استيعاب عدد أكبر من الطبلب عبلوة   -

 ساحة ,قاعة اإلطبلع اير مناسبة ونظام الفهرسة اير كامل.عمى ضيق الم
 االحتياجات المستقبمية :

 حاسبًا . 41الوصول بعدد الحاسبات إلى   -
 زيادة عدد ماكينات التصوير بحيث تفى بمعايير االعتماد .  -
 زيادة مخصصات شراء الكتب حتى يمكن الوصول إلى النسبة المطموبة .  -
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 المكتبة حتى تستوعب عددًا أكبر من الطبلب .زيادة مساحة   -
 إدخال نظم الفهرسة ووسائل اإلتصال الحديثة . -
مثمها في  –صالة اإلطبلع بالمكتبة ينبغي أن تكون متاحة لمطبلب حتى نهاية اليوم الدراسي  -

 ذلك مثل قاعات المحاضرات في الجدول الدراسي .
 : يوجد مؤلفات ومكتبات خاصة دون تصنيف بمخازن المستعمل . ممحوظة

 
 معمؿ عمـ النفس

 التجييزات العدد
السعة 
 الطالبية

 المساحة
معايير 
 االعتماد

 األىداؼ الفجوة

 2كرسي و  31 0
الب توب و 
شبكة االنترنت 
و اجهزة 
ديجيتال لقياس 
قدرات وشخصية 

. 
   .كرسي استرخاء

31 
 طالب

اجهزة   4م 31
قياس 
قدرات 

شخصية 
واختبارات 
 4نفسية )
 أجهزة (

ف ويتم المعمل يؤدي الهد
تدريب الطبلب فيه 

 .بفاعمية

 يتضج مما سبق ما يمي :
اجهزة لقياس القدرات الشخصية والقدرات النفسية لكي يؤدي المعمل  4أن المعمل بحاجة الى 

 دور  بكفاءة 
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  التحليل البيئي
 حتليل البيئة الداخلية 

  weaknessesنقاط الضعف  strengthsنقاط القوة  المعيار

التخطيط االسرتاتيجي
 

.رٛعذ سسبٌخ ٚسإ٠خ ٚاضؾخ ٚ ِؼٍٕخ 8

 ٌٍى١ٍخ .

اسزشار١غ١خ ٚا٘ذاف .رٛعذ ٌٍى١ٍخ غب٠بد 1

 ِؼٍٕخ ٚ رّذ ِٕبلشزٙب ِغ أطشاف ِغزّؼ١خ.

.٠ٛعذ ١٘ىً رٕظ١ّٟ ٚاضؼ رٚ سٍطبد 3

 ٔظبَ رف٠ٛض .ِؾذدح ٚ 

.ٕ٘بن ٚؽذح ضّبْ ٌٍغٛدح ِؼزّذح رمَٛ 4

 ثؤػّبٌٙب ٚ ِذسعخ ثب١ٌٙىً .

.ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٟ اٌؾبٌٟ ٌٍى١ٍخ ِؼزّذ 5

 ٠ٚزسُ ثٛضٛػ خطٛط اٌسٍطخ .

.ٕ٘بن رؾذ٠ذ دل١ك ٌّسئ١ٌٛبد اٌم١بداد 6

 األوبد١ّ٠خ أٚ اٌزٕف١ز٠خ ثبٌى١ٍخ .

 .٠ٛعذ ِٕسمٟ ٌأللسبَ .4

 اٌزغ١ٙضاد . .ضؼف اٌج١ٕخ اٌزؾز١خ 8ٚ

ِؾذدح ٚاضؾخ ٚ .ػذَ ٚعٛد خطخ رٕف١ز٠خ 1

 اٌّؼبٌُ .

 .ضؼف ٔسجٟ فٟ رؤ١ً٘ اٌّٛظف١ٓ .3

 .غبْ اٌغٛدح داخً األلسبَ اٌؼ١ٍّخ.ضؼف أداء 4ٌ

.ضؼف ِشبسوخ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚرفبػٍُٙ 5

 ِغ اػّبي ٚؽذح ضّبْ اٌغٛدح .

كمت
القيبدة واحلى

 

فٟ .ِسبّ٘خ اٌى١ٍخ ٚاٌّغبٌس اٌشس١ّخ 8

ِٕبلشخ ٚارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثبٌزؼ١ٍُ 

 ٚاٌزؼٍُ .

.٠ٛعذ د١ًٌ ٌٍى١ٍخ ِٛصك ِٚؼزّذ ِٕٚشٛس 1

 ِٚفؼً ٌٍّظذال١خ ٚاالػشاف اٌغبِؼ١خ .

.ٚعٛد ِؼب١٠ش ٚس١بسبد ِؼٍٕخ ِٚفؼٍخ 3

 ف١ّٙب ٠خزض ثبٌٕضا٘خ االوبد١ّ٠خ .

.٠زُ رطج١ك اٌّؼب١٠ش ٚاٌس١بسبد اٌزٟ 4

ٌؼذاٌخ ٚػذَ اٌز١١ّض اػزّبدارٙب اٌى١ٍخ ثشؤْ ا

 ث١ٓ اػضبئٙب . 

.٠زُ اٌزؼبًِ ِغ اٌشىبٜٚ ٚاٌّمزشؽبد ػٕذ 5

 رمذِٙب ثشىً سسّٟ اٌٝ األلسبَ .

.وضشح رغ١١ش ٔظُ رؼ١١ٓ اٌم١بداد دْٚ أخز سأٞ 8

 أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثشىً وبف .

.ال رٛعذ خطخ ٚاضؾخ اٌّؼبٌُ ٌزذس٠ت اٌم١بداد 1

 األوبد١ّ٠خ .

١ٔخ ٚرطج١مبد خبطخ .غ١بة ثشاِظ اٌىزش3ٚ

 ثبٌىشف ػٓ اٌسشلخ اٌؼ١ٍّخ .

.ال ٠زُ رؾذ٠ش اٌّؼٍِٛبد إٌّشٛسح ػٓ اٌى١ٍخ 4

 ثشىً دٚسٞ .
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إدارة اجلىدة و التطىير
 

 وحدة إلدارة ھلةمؤ  بشرٌة كوادر توجد .١

 .الجودة

 عن الجودة لوحدة شاملة رؤٌة وجود .٢

 .المؤسسة فً العمل تطوٌر كٌفٌة

 وتطوٌر للتدرٌب شاملة خطة وجود .٣

 .األداء

 تنظم الوحدة لعمل تنظٌمٌة البحة وجود .٤

 .العمل

 

 .الوحدة لعمل الالزمة الرقمٌة البنٌة كفاٌة عدم .١

 ..ػذَ رؼبْٚ أػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 1

 .ال ٠ٛعذ ١ِضا١ٔخ ِؾذدح ِسجمخ ٌٍٛؽذح .3

س و اذليئت ادلعبونت
أعضبء هيئت التذري

 

 والھٌبة التدرٌس ھٌبة أعضاء نسبة .١
 .الطلبة لعدد مناسبة المعاونة

 لھٌبة العلمً التخصص مراعاة ٌتم .٢
 .المقررات توزٌع عند التدرٌس

 وأساتذة تدرٌس ھٌبة أعضاء توافر .٣
 والمھنٌة العلمٌة بالكفاءة لھم مشھود
 واإلقلٌمٌة المحلٌة المستوٌات على والتمٌز
 .والدولٌة

 التدرٌس ھٌبة أعضاء من عدد حصول .٤
 على عدٌدة جوابز على األقسام ببعض

 .والدولً واإلقلٌمً المحلى المستوى
 ھٌبة أعضاء من كبٌرة نسبة ٌتمتع .٥

 تكنولوجٌا استخدام بخبرة بالكلٌة التدرٌس
 .المعلومات

 

 عند الكافً التدرٌب على الحصول عدم .١

 .التعٌٌن

 /العجز على للتغلب واضحة خطة غٌاب .٢

 .التخصصات بعض فً فابض

 ھٌبة أعضاء لبعض الفعال غٌر األداء .٣

 .ومعاونٌھم التدرٌس

 التدرٌس فً الحدٌثة األسالٌب كفاٌة عدم .٤

 .التكنولوجً التطور تواكب والتً

 

اجلهبز اإلداري
 

.٠مَٛ اٌؼبٍِْٛ ثبٌى١ٍخ ثؤداء ٚاعجزُٙ 8

 اٌٛظ١ف١خ فٟ وً األؽٛاي ٚ اٌظشٚف.

.٠ٛعذ رٛط١ف ِؾذد ٌّٙبَ 1

ٚااللسبَ ٚاػضبء اٌغٙبص االداساد 

 االداسٞ ثبٌى١ٍخ .

.ٕ٘بن ٔظُ ػًّ ٚاعشاءاد ِؾذدح 3

 ٌٍؼًّ فٟ اداساد اٌى١ٍخ .

 .٠ٛعذ ٔظبَ ٌزم١ُ االداء اٌٛظ١فٟ .4

 .ٔظُ اٌؼًّ غ١ش ِشٔخ ثبٌمذس اٌىبفٟ .8

 .اٌٙشَ اٌٛظ١فٟ اإلداسٞ غ١ش ِزٕبسك .1
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ادلىارد ادلبليت وادلبديت 
 

 ٔظبفخ اٌى١ٍخ..ٕ٘بن ٔظبَ ِزجغ ٌضّبْ 8

 ٔزشٔذ ثبٌى١ٍخ .رٛعذ خذِخ اإل1

.االسزغالي اٌغ١ذ ٌٍّٛاسد اٌجشش٠خ اٌّزبؽخ 3

 ٌٍى١ٍخ .

 

خطخ ِٛصمخ ٚعٛد .ضؼف اٌّٛاسد اٌّب١ٌخ ٚػذَ 8

 .ٌز١ّٕخ اٌّٛاسد اٌزار١خ 

١خ .لبػبد اٌّؾبضشاد ٚاٌّؼبًِ ِٚىزجبد اٌى1ٍ

 .اٌطالة  غ١ش وبف١خ ٚال رزٕبست ِغ اػذاد

 ١٘ئخ اٌزذس٠س ٚ ِىبرت وبف١خ ألػضبء.ال ٠ٛعذ 3

١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌغٙبص االداسٞ ٌٍؼًّ االوبد٠ّٟ ا

 ٚاالداسٞ ٌٍٚسبػبد اٌّىزج١خ .

.ال ٠ٛعذ رذس٠ت وبفٟ ٌألسبرزح ٚاٌطالة ٌٍزؼبًِ 4

 ِغ ؽبالد اٌطٛاسئ ِضً اٌؾشائك.

سبرزح .ػذَ وفب٠خ األثٛاة اٌّسزخذِخ ٌؾشوخ األ5

 ٚاٌطالة .

اِبوٓ ِخظظخ ٌٍطالة فٟ فزشاد .ال رٛعذ 6

 اٌفشاؽ ث١ٓ اٌّؾبضشاد .

.ال ٠ٛعذ دٚساد ١ِبٖ ٌٍطالة ثبٌى١ٍخ ثبٌمذس 4

 اٌىبفٟ .

ٔشطخ .ال رٛعذ اِبوٓ وبف١خ ِخظظخ ٌأل4

 اٌطالث١خ .

.اعٙضح اٌؾبست ا٢ٌٟ رؾزبط ٌٍزؾذ٠ش ٚال رىفٟ 1

 سبرزح .إلسزخذاَ اٌطالة ٚاأل

اٌىبف١خ  سشػخ.خذِخ االٔزشٔذ غ١ش ِزٛفشح ثب2ٌ

 .ٔزظبَ اٌىبفٟ ٚال اإل

. ال رزٛفش ِبو١ٕبد رظ٠ٛش رىفٟ إلؽز١بعبد 81

 سبرزح .اٌطالة ٚاأل

.ال ٠ٛعذ ِزخظظْٛ ِئٍْ٘ٛ ثذسعخ وبف١خ 88

 ٌىزش١ٔٚخ .اإل ٌٍّسبػذح ٌٍذػُ اٌفٕٟ ٌألعٙضح
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كبدمييت و الربامج التعليميت 
ادلعبيري األ

 
 األكادٌمٌة المعاٌٌر بٌن توافق ٌوجد .8

 .للكلٌة والرسالة والرؤٌة

  .ربط المقررات الدراسٌة بسوق العمل .1

 تصمٌم فى تقلٌدٌة غٌر أنماط .استخدام٣

 .العلمٌة المادة وإعداد المناھج

 و الذاتً التعلم ألھمٌة الطالب توجه .4

 والعمل الفردي البحث مھارات تنمٌة

 .الجماعً

 من العددٌة الكثافة مشكلة من الحد .٥

 مجموعات إلى الطالب تقسٌم خالل

 .التدرٌسٌة المھمة لتٌسٌر متساوٌة

 .مستمرة بصفة والبرامج اللوابح تحدٌث. ٦

 ببعض االلتحاق على اإلقبال تزاٌد .7

 الدراسٌة بالكلٌة . البرامج

 المستمر التعلٌم دعم على الكلٌة حرص.8

 .المھنً الدبلوم برامج خالل من

 

 

 

 .المقررات ملفات بعض من االنتھاء عدم .١

 البرامج كل فً خارجٌة مراجع وجود عدم .٢

 .بالكلٌة

 .الالزمة والتعلم التعلٌم مصادر بعض نقص .٣

 أقسام بعض فً الطالب حضور ضعف .٤

 .الكلٌة

 الكتب لشراء المخصصة الموازنة ضعف .٥

 .األقسام لمكتبات والمراجع الحدٌثة

 ٌتم معلومات بمصادر الكلٌة مكتبة تزوٌد .٦

 باإلضافة الكلٌة مكتبة الحتٌاجات اعتبار دون

 .الروتٌنٌة اإلجراءات طول إلى

 األقسام لبعض للتروٌج وسابل وجود عدم .7

 العدد من نسبة ٌحصد ال لذلك الوافدٌن لدى

 .اإلجمالً

 .التوصٌفات اكتمال عدم .8

 

م
س و التعل

التذري
 

 التعلم و التعلٌم مصادر بعض توافر .١

 وقاعات اإلنترنت وشبكة الكلٌة مكتبة مثل

 .الدراسة

 معتمدة أكادٌمٌة معاٌٌر الكلٌة تتبنى .٢

 الذھنٌة المھارات – والفھم بالمعرفة تتعلق

 العامة المھارات – المھنٌة المھارات –

 .الالبحة تغٌٌر على انعكس ما وھو

 المستوى على التنافسٌة القدرة الكلٌة لدى.٣

 .والدولً واإلقلٌمً المحلً

 تمكنھم التً بالكفاءة الكلٌة خرٌجو ٌتسم .٤

 بالجامعات العلٌا دراساتھم إتمام من

 .األجنبٌة

 .رٛعذ ِمشساد اٌىزش١ٔٚخ .5

 بصفة والتعلم التعلٌم إستراتٌجٌة مراجعة عدم .١

 .دورٌة

 عبر بثھا ٌتم التً اإللكترونٌة المقررات قلة .٢

 .مدمجة إسطوانات على توزع أو اإلنترنت،

اٌّمشساد ٚرمبس٠ش٘ب ال ٠زُ ثطش٠مخ  .رٛطف3

 ِٕزظّخ .

. ػذَ اٌزضاَ ِؼظُ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س 4

 ثبٌسبػبد اٌّىزج١خ ٌٍزٛاطً ِغ اٌطالة .
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الطالة و اخلرجيىن
 

.س١بسبد اٌمجٛي ِزٛافمخ ِغ اال٘ذاف 8

 ٚاٌشسبٌخ ٚاٌشإ٠خ اٌخبطخ ثىً لسُ .

.رٛعذ اسزّبسح سغجبد ٌٍطالة 1

 ثبأللسبَ .اٌّسزغذ٠ٓ ٌالٌزؾبق 

 .س١بسبد اٌزؾٛي ِؼٍٕخ ٚٚاضؾخ .3

 .رٛعذ ػذح أشىبي ٌٍذػُ اٌّبدٞ ٌٍطالة , 4

سٛاء ػٓ طش٠ك اٌى١ٍخ أٚ ػٓ طش٠ك 

اٌّجبدساد اٌفشد٠خ ِٓ ثؼض اػضبء ١٘ئخ 

 اٌزذس٠س .

.٠ٍزضَ اػضبء ١٘ئخ اٌزذس٠س ثبٌى١ٍخ 5

ثبٌسبػبد اٌّىزج١خ ٌّزبثؼخ اٌطٍجخ , ٟٚ٘ 

 ِؼٍٕٗ ثبأللسبَ .

 ثبٌى١ٍخ اٌؼذ٠ذ ِٓ االٔشطخ اٌطالث١خ. .رٛعذ6

.رٛافش خش٠غ١ٓ ٠زّزؼْٛ ثّٙبساد رّسؼ 4

ٌُٙ ثبٌزٕبفس فٟ سٛق اٌؼًّ فٟ ػذد ِٓ 

 اٌزخظظبد .

.رّٕؼ اٌى١ٍخ خش٠غ١ٙب شٙبدح ٌٙب ل١ّزٙب 1

 اٌؼ١ٍّخ ِؾ١ٍب ٚ ال١ّ١ٍب ٚ د١ٌٚب .

.رزٛافش ثبٌى١ٍخ ثشاِظ ِزؼذدح ػٍٝ ِسزٜٛ 2

ٚ ِشؽٍخ  اٌّشؽٍخ اٌغبِؼ١خ االٌٚٝ

 اٌذساسبد اٌؼ١ٍب .

.رؾظٝ اٌى١ٍخ ثؼذد وج١ش ِٓ اٌخش٠غ١ٓ 81

اٌز٠ٓ ٠شغً ػذد ُِٕٙ ِشاوض ِشِٛلخ ػٍٝ 

 اٌّسزٜٛ اٌّؾٍٟ ٚاالل١ٍّٟ ٚ اٌذٌٟٚ .

.اطذاس الئؾخ عذ٠ذح ثذال ِٓ الئؾخ 88

1113 . 

.ال رزٕبست اٌىضبفخ اٌؼذد٠خ ٌٍطالة ِغ ِٛاسد 8

 اٌى١ٍخ .

وبد٠ّٟ ٌطالة ِشؽٍخ األسشبد .ٌُ ٠زُ رفؼ١ً اإل1

ا١ٌٍسبٔس ثبٌذسعخ اٌىبف١خ ٚع١ّغ اٌّؾبٚالد 

 اٌّٛعٛدح عٙٛد رار١خ ٠ٕمظٙب اٌزذس٠ت .

.ػذَ رفؼ١ً ٚؽذح ِزبثؼخ اٌخشع١ٓ ثشىً وبف 3

 ٌؾذاصخ أشبئٙب .

.ػذَ ٚعٛد اسزمظبء ٌّسزٜٛ وفبءح خش٠غٟ 4

اٌى١ٍخ فٟ ا١ٌٙئبد اٌزٟ ٠ؼٍّْٛ ثٙب فٟ رخظظبرُٙ 

 خ .ثبٌذسعخ اٌىبف١

.غ١بة خطخ ٚاضؾخ ٌذػُ اٌطالة ِؼ٠ًٕٛب 5

د خطخ ٌّؼبٚٔخ اٌّزؼضش٠ٓ ِٚؼشف١ًب , ٚػذَ ٚعٛ

 ؽز١بعبد اٌخبطخ ِٓ اٌطٍجخ .ٚرٚٞ اال
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البحث العلمي و األنشطت العلميت
 

 .  العلمً للبحث موثقة خطة توجد .١

 فً العلمً البحث نتابج من االستفادة ٌتم .٢
 العملٌة فً الدراسٌة المقررات بعض

 .التعلٌمٌة
 المؤتمرات فً الطالب مشاركة ٌتم .٣

 .العلمٌة والندوات
 تخصصاتھا من العدٌد فً للكلٌة تتوافر .٤

 .الذاتً للتعلم مصادر بعض
 واتفاقٌات الخارجً للنشر نظم توجد .٥

 .دولٌة جامعات مع العلمً التعاون
 لفحص شھرٌة علمٌة سٌمٌنارات ٌوجد . ٦

 .والدكتوراه الماجستٌر خطط

 

 المؤتمرات لحضور كاف دعم الٌوجد .١
 .باألبحاث والقٌام بالخارج

 .العلمٌة للمصادر كاف تحدٌث ٌوجد ال .٢
 التفاقٌات واإلدارٌة الروتٌنٌة المعوقات .٣

 .إلغابھا إلى تؤدي التعاون
 مخصصة كافٌة سنوٌة مٌزانٌة توجد ال .٤

 .العلمً البحث ألنشطة
 العلمٌة األقسام بٌن مشتركة أبحاث وجود ندرة .٥

 .األخري الكلٌات مع وكذلك بالكلٌة،
 إدارات أو تسوٌقٌة سٌاسات وجود عدم .٦

 .الجدٌدة البحوث لتسوٌق متخصصة

 

الذراسبث العليب
 

 المتخصصة االختٌارٌة المواد معظم .١

 و لألقسام البحثٌة االھتمامات تناسب

 .للطالب

 والدكتوراه الماجستٌر مقررات أغلب .٢

 .الحدٌثة البحثٌة لالتجاھات مواكبة

 بٌن التكامل مبدأ تحقق البٌنٌة المقررات .٣

 األكادٌمٌة والتخصصات المجاالت

 .المختلفة

 مع للتواصل مختلفة طرابق توجد .٤

 .الطالب

 .مختلفة بطرابق الطالب تقٌٌم ٌتم .٥

 توعٌة علً العلمٌة األقسام حرص .٦

 بااللتزام والدكتوراه الماجستٌر طالب

 الملكٌة حقوق على حفاظا التوثٌق بقواعد

 .والنشر الفكرٌة

 لبرامج مستحدثة تعرٌفٌة أسالٌب ھناك . 7

 .الكلٌة موقع على للكلٌة العلٌا الدراسات

 

 الدراسات لتدرٌس كافٌة حجرات توجد ال .١

 .العلٌا

 المساعدٌن واألساتذة األساتذة عدد كفاٌة عدم .٢

 كل على واإلشراف التخصصات بعض فً

 .والدكتوراه الماجستٌر ببرامج الملتحقٌن

 تدرٌس على األساتذة تناوب آلٌة تفعٌل عدم .٣

 .الكلٌة أقسام كل فً المواد

 فً والثانوٌة األولٌة المصادر توافر عدم .٤

 .الكلٌة مكتبة فً األداء وتراجع األقسام مكتبات

 إلً بحاجة التدرٌس ومردود فاعلٌة تقٌٌم آلٌات .٥

 .التطوٌر

 الدراسات لطالب المقدمة الدراسٌة المنح قلة .٦

 .العلٌا

. ال ٠ٛعذ رٛط١ف ِٛصك ٌٍجشاِظ ٚاٌّمشساد 4

 اٌذساس١خ .
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كت اجملتمعيت و تنميت البيئت 
ادلشبر

 
.رّزٍه اٌى١ٍخ آ١ٌخ ٔبعؾخ فٟ اٌزٛاطً ِغ 8

ا١ٌٙئبد اٌّذ١ٔخ ٚاٌّغزّؼ١خ اٌخبطخ ٌز٠ًّٛ 

 ثؼض األلسبَ .أٔشطخ 

.ػمذ ِئرّشاد ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ ٚ ال١ّ١ٍخ ٚ 1

د١ٌٚخ فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغبالد ٚثّشبسوخ 

 ٔخجخ ِٓ اٌؼٍّبء اٌّظش١٠ٓ اٌذٚس١٠ٓ .

.دػُ اٌجؾش فٟ ِغبي اٌزؼ١ٍُ ثّب ٠زٕبست 3

ِغ اؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚخذِخ اٌج١ئخ اٌٝ ؽذ 

 ِب .

.اٌّسبّ٘خ اٌفؼبٌخ ثذٚس ر٠ٕٛشٞ فٟ اٌؾ١بٖ 4

١خ ٚاٌفىش٠خ فٟ اٌّغزّغ اٌّظشٞ ِٓ اٌضمبف

 خالي ِئٌفبد ٚرشعّبد اسبرزح اٌى١ٍخ .

.ِّبسسخ اٌطبٌت ٌٍٕشبط االوبد٠ّٟ 5

اٌخبص ثبٌى١ٍخ ٚإٌشبط اٌضمبفٟ ٚرشغ١غ 

اٌطالة اٌّٛ٘ج١ٓ ػٍٝ االٔزبط االثذاػٟ 

 االدثٟ ٚاٌّسشؽٟ .

خ اٌزذس٠س .ِشبسوخ اٌؼذ٠ذ ِٓ أػضبء ١٘ئ6

ٍٝ ٔشش رؼًّ ػ فٟ إٌّظّبد اال١ٍ٘خ اٌزٟ

 اٌضمبفخ اٌؼبِخ 

ّشبسوخ ِغ اٌمطبػبد االٔزبع١خ اٌ. 4

 ٚاٌخذ١ِخ فٟ اٌّغزّغ اٌّؾ١ظ .

.اِذاد اٌى١ٍخ ٌسٛق اٌؼًّ ثخش٠غ١ٓ 1

٠زّزؼْٛ ثّٙبساد ١ِّضح رسّؼ ٌُٙ ثبٌزٕبفس 

 فٟ سٛق اٌؼًّ اٌٝ ؽذ ِب .

.رٛافش اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّٛالغ االٌىزش١ٔٚخ 2

د اٌزٛاطً ٌّؼظُ ألسبَ اٌى١ٍخ أٚ طفؾب

  .االعزّبػٟ

  

ػذَ ٚعٛد ٔظبَ رٛظ١فٟ دائُ ٌٍخش٠غ١ٓ ٚغ١بة .8

اال١ٌبد ٌزؾذ٠ذ اؽز١بعبد سٛق اٌؼًّ ٚرٛلؼبرُٙ 

 ِٓ السبَ اٌى١ٍخ 

.ػذَ رفبػً اٌطالة اٚ اٌم١بَ ثذٚس سئ١سٟ فٟ 1

 اٌز١ّٕخ ٚٔشش اٌضمبفخ ٚاٌؼٍُ ثشىً وبفٟ .

 .ػذَ رؾذ٠ذ االطشاف اٌّغزّؼ١خ اٌّخزٍفخ ٠ّىٕٙب3

اٌّشبسوخ ثآسائٙب فٟ اٌجشاِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚطشق 

 رذس٠سٙب ٌزٕبست سٛق اٌؼًّ ثذسعخ وبف١خ .

.ػذَ اال٘زّبَ ثذسعخ وبف١خ ٌزم١١ُ سضب اٌّغزّغ 4

ٌسٛق اٌؼًّ ػٓ اداء السبَ اٌى١ٍخ اٌّزّضً فٟ 

 ِسزٜٛ اٌخش٠ظ .

.ػذَ رٛفش دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍخش٠غ١ٓ ٌزؾس١ٓ 5

 ِسزٜٛ اداءُ٘ فٟ سٛق اٌؼًّ ثؼذ اٌزخشط ثفزشح 

.ػذَ ٚعٛد آ١ٌخ سل١ّخ ٌالرظبي ثخش٠غٟ 6

 اٌسٕٛاد اٌسبثمخ .

 



33 

 حتليل البيئة اخلبرجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌزٙذ٠ذاد اٌفشص

 متنوعة دولٌة اتفاقٌات لعمل فرصة توجد .١

 .وجادة

 الوصول وسھولة التكنولوجٌا وسابل توفر .٢

 الكتب علً والعثور المعلومات إلى

 .والنصوص

 مختلف فى الخرٌجٌن تعٌٌن فرص تنوع .٣

 .المجتمع مؤسسات

 قطاع شركات بعض استقطاب إمكانٌة .٤

 مقابل فً منھا المادٌة واإلفادة األعمال

 الشروط فٌه تتوافر خرٌج على الحصول

 .بھا للعمل المطلوبة

 المعنٌة البحثٌة المؤسسات استقطاب .٥

 التخصص مجاالت فً العلمً بالبحث

 .باألقسام المتنوعة

 بالمساءلة الخاصة واللوابح القوانٌن تنفٌذ. ٦

 .واإلنجاز العدالة لتحقٌق والمحاسبة

 

 المستوي علً التنافسً الوضع تنامً .١

 .والدولً واإلقلٌمً المحلً

 أعداد بقبول للكلٌة والجامعة الدولة إلزام .٢

 والمحولٌن الوافدٌن من وذلك المستجدٌن من

 المالبمة الظروف توافر عدم من الرغم على

 .الستقبالھم

 .المجتمع فً واإلبداع التعبٌر حرٌة إشكالٌة .٣

 ھٌبة ألعضاء االبتعاث فرص ضعف .٤

 الجامعة خالل من المعاونة والھٌبة التدرٌس

 .للخارج

 لعملل المتمٌزٌن األساتذة من عدد تفضٌل . ٥

 المادٌة الموارد ضعف بسبب أخرى بجھات

 .والمالٌة
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 الفجوة تحليل

 الوضع المأمول الوضع الحالي 
 وجود وعدم للكلٌة المالٌة الموارد ضعف
 .الذاتٌة الموارد لتنمٌة مُوثقة خطة

 

 الكلٌة أنشطة مختلف لدعم كافٌة مالٌة موارد
اٌطالة ِٓ اٌض٠بدح فٟ ػذد المصادر  ومتعددة

 اٌٛافذ٠ٓ .

 المجتمعٌة األطراف مع التواصل ضعف
 .الكلٌة خرٌجً من المستفٌدة

 

 والبٌبة المجتمع خدمة فى للكلٌة فعال إسھام
 .خرٌجٌھا من إٌجابٌة ومشاركة المحٌطة

 

 العمل ونظم متناسق غٌر الوظٌفً الھرم
 .الكافً بالقدر مرنة غٌر

 

 االتساق تحقٌق على وقادر كفء إداري جھاز
 .اإلداري العمل فً واالنسٌابٌة

 

 الدولً المستوى على والتعاون التواصل
 مستوى رفع فً المطلوب بالقدر لٌس

ا الكلٌة ًٌ ا علم ًٌ  .وأكادٌم
 

 المستوى على الخارجً العالم على انفتاح
 .واألكادٌمً الثقافً والتبادل التكنولوجً

 

 الملكٌة مع التعامل آلٌات تفعٌل عدم
 التألٌف بحقوق الوعً وضعف الفكرٌة
 .الفكرٌة والملكٌة والنشر

 على األكادٌمٌة والنزاھة التقٌٌم معاٌٌر تفعٌل
 وإدراك والمھنً والبحثً األكادٌمً المستوى

 والحقوق الفكرٌة الملكٌة بمفاھٌم شامل
 .األكادٌمٌة

 

 التعٌٌن عند كاف وإعداد تدرٌب ٌتم ال
 الحدٌثة والمناھج األسالٌب استخدام وقلة
 .التدرٌس فً
 

 ھٌبة ألعضاء مرتفعة وقدرات مھارات
 .العالمٌة القٌاسٌة المستوٌات تواكب التدرٌس

 

 بٌن الربط وعدم العلمً البحث موارد قلة
واالستفادة منه فً  العلمً البحث مشارٌع

 . وخدمة المجتمع تطوٌر برامج دراسٌة
 

 والتقنٌة العلمٌة للتطورات مواكب علمً بحث
 ممولة مشروعات جذب على وقادر العالمٌة

 ومساھمة فً تطوٌر برامج دراسٌة .
 

 التوثٌق مكتملة غٌر والمقررات البرامج
 .وتطوٌر تحدٌث إلى بحاجة وبرامج

 العالمٌة االتجاھات تناسب وبرامج مقررات
 على سواء جدٌدة برامج واستحداث الحدٌثة،
 .العلٌا الدراسات أو اللٌسانس مستوى

 

 الطالب وتدرٌب لدعم واضحة خطة غٌاب
 ودراسة االحتٌاجات فً  الفعالة المشاركة على
 .العمل سوق

 

 متطلبات مع بتناسب للخرجٌن مرتفع مستوى
 . العمل سوق
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وتػػـ تحديػػد ىػػذه العوامػػؿ بنػػاءا عمػػى  :جامعػػة المنصػػورة  –كميػػة اآلداب عوامػػؿ تميػػز 
 التحميؿ البيئي 

والتقئدم باسئتغبلل عجمئة التطئور بالكميئة وجود إدارة وقيادة أكاديميئة واعيئة وحريصئة عمئى دفئع   -
, إذ تقئوم ادارة الكميئة  كافة اإلمكانات المتاحة والبحث عن كل السئبل لتطئوير وتحئديث الكميئة

ببئئذل الجهئئد المتواصئئل مئئن أجئئل تطئئوير وتحئئديث الكميئئة لكئئي تنئئافس كميئئات اآلداب عمئئى كئئل 
 ويات.المست

برنامج مما يتيج لمطبلب االختيار بين هذ   06تخصصًا متنوعًا تضم داخمها  02وجود عدد   -
التخصصئئات , وكئئذا وجئئود شئئعب داخئئل هئئذ  التخصصئئات والبئئرامج مثئئل : ) قسئئم اإلعئئبلم , 

 المغات الشرقية , الجغرافيا( .
 توفير كوادر بشرية متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. -
يتواجئئد هيكئئل تنظيمئئى يحئئدد السئئمطات واالختصاصئئات داخئئل الكميئئة )ممحئئق الهيكئئل التنظيمئئى  -

 لمكمية(.
االهتمام بذوى االحتياجات الخاصة , ويمثل الطبلب المكفوفين القطاع األكبر مئنهم حيئث تئم   -

 تجهيز حجرة مجهزة خاصة لرعايتهم وأجهزة لطباعة المقررات بطريقة برايل .
 مجهزة لبلجتماعات وكذا مدرجات مخصص لممناقشات والمناسبات .وجود قاعات   -
اسئئئتكمال منظومئئئة شئئئئون الطئئئبلب والخئئئريجين فئئئي إطئئئار أنظمئئئة اإلدارة اإللكترونيئئئة بجامعئئئة   -

 المنصورة وتحديث وسائل التعامل داخل الكنترول بهدف إعبلن نتائج الطبلب الكترونيًا .
الطمبئئة الوافئئدين مئئن معظئئم الئئدول العربيئئة فئئى مرحمئئة  تمكئئن إدارة الكميئئة مئئن جئئذب العديئئد مئئن  -

بمئغ  4105طالئب  . بينمئا فئى 05إلئى  4105طالئب , والتمهيئدي 13إلى  4105الميسانس 
طالئب ممئا يمثئل طفئرة سئنوية  067طالئب, ودكتئورا   015عدد المسئجمين لدرجئة الماجسئتير 

 فى األعداد نتيجة السياسة التى تتبعها إدارة الكمية .
 م الكمية المعامل اآلتية :تض  -
 معمم عمم النفس - 0
 معمل لغويات لغة إنجميزية  -4 
 معمل لغويات لغة فرنسية  -1 
 معمل نظم المعمومات الجغرافيه - 2
معمل حاسب آلى ويقوم بعقد دورات تدريبيئة لمطئبلب مئن داخئل الكميئة وخارجهئا لئدورات  4   -3

ICDL . 
 بالكمية .وجود وحدة العبلج النفسي  -
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مئئئدرجات ذكيئئئة مجهئئئزة بئئئسجهزة عئئئرض داتئئئا شئئئو ثابتئئئة ومتنقمئئئة ويمكئئئن لعضئئئو هيئئئئة التئئئدريس   -
 االستعانة بها .

 التحضير إلعداد أستديو خاص بسنشطة قسم اإلعبلم لتدريب الطبلب .   -
 وجود متحف تعميمي لقسمي اآلثار اإلسبلمية واآلثار المصرية القديمة .  -
اسات العميا بسقسام الكمية المختمفة إلى جانب وجود دبمومئات فئي أقسئام الكميئة وجود برامج لمدر   -

مثئئئئل )المغئئئئة اإلنجميزيئئئئة , المغئئئئة الفرنسئئئئية , عمئئئئم الئئئئنفس , االجتمئئئئاع , الوثئئئئائق والمكتبئئئئات, 
 التاريخ( .

وجئئئود أربئئئع وحئئئدات ذات طئئئابع خئئئاص وهئئئي: مركئئئز الخئئئدمات الطبلبيئئئة والبحئئئوث التعميميئئئة   -
, مركئئز التئئراث الحضئئاري, وصئئحيفة   GIS, وحئئدة نظئئم المعمومئئات الجغرافيئئة  واالجتماعيئئة 

 أخبار الجامعة.
تصئئئدر بالكميئئئة مجمئئئة عمميئئئة محكمئئئة لنشئئئر األبحئئئاث العمميئئئة ولهئئئا تئئئرقيم دولئئئي ورقئئئم إيئئئداع   -

 وأبحاثها عمى شبكة المعمومات  .
المشئئئروعات البحثيئئئة حئئئرص الكميئئئة عمئئئى القيئئئام بئئئدور فعئئئال فئئئى خدمئئئة المجتمئئئع مئئئن خئئئبلل   -

 واالشتراك فى أسابيع البيئة .
لئئؤلدب الفرنسئئى بالشئئرق األوسئئط   College Doctoral""مشئئاركة كميئئة اآلداب بهيئئئة الئئدكتورا    -

وهى هيئة تابعة لموكالة الفرانكوفونية لمجامعات ... ينضم إليها الباحثون من طبلب الدكتورا  
تفيد الباحثون مئن حضئور السئينمارات والمقئاءات العمميئة فى مجال المغة الفرنسية وآدابها , يس

عمئئى الصئئعيد اإلقميمئئى , والمتابعئئة مئئن أكثئئر مئئن أسئئتاذ فئئى مجئئال التخصئئص مئئن الجامعئئات 
 أعضاء الهيئة, وتتيج مدرسة الدكتورا  لمباحث نشر رسالته دوليًا .

الفرانكوفونيئئة لمجامعئئات لتنظئئيم تفعيئئل اتفاقيئئات التعئئاون الئئدولى بجامعئئة المنصئئورة مئئع الوكالئئة   -
 العديد من األنشطة واالتفاقيات .

جامعئئئة المنصئئئورة ووكالئئئة أنبئئئاء الشئئئرق  –وجئئئود بروتوكئئئول تعئئئاون مشئئئترك بئئئين كميئئئة اآلداب   -
 األوسط .

توفير العديد من المدرجات الكبيرة حيث تضم الكمية ثبلث مئدرجات دائريئة يسئع المئدرج الواحئد  -
 ب .طال 0111ألكثر من 

 * حرص الكمية عمى دعـ األنشطة الطالبية :
حصئئمت الكميئئة عمئئى المركئئز األول فئئى العديئئد مئئن األنشئئطة عمئئى مسئئتوى الجامعئئة ومسئئتوى   -

 الجمهورية .
سعي الكمية إلى إكساب الطبلب المهئارات )المعرفيئة والتكنولوجيئة , والوجدانيئة ( ليكئون منئتج   -

 منافسًا فى سوق العمل .برامجها المتنوعة خريجًا متميزًا و 
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 تحديث عدد المقررات الدراسية وخاصة في قسم الجغرافيا وتحويمها إلى مقررات إلكترونية . -
حصول قسم الجغرافيا عمى مشروعين وهما مشروع تطئوير المقئررات الجغرافيئة ومشئروع تطئوير -

 اد.البرنامج الجغرافي لمرحمتي الميسانس والدراسات العميا والتسهيل لبلعتم
حصول جميع أعضاء هيئة التدريس ومعظم الهيئة المعاونة عمئى دورات تنميئة القئدرات بمركئز  -

 تطوير األداء الجامعي.
حصئئئول عئئئدد مئئئن أعضئئئاء هيئئئئة التئئئدريس عمئئئى جئئئائزة الجامعئئئة التشئئئجيعية والتقديريئئئة والسئئئيد  -

بالمجئالس القوميئة  األستاذ الدكتور عميد الكمية / محمد أحمد انئيم  نقيبئا لبلجتمئاعيين وعضئو
المتخصصئئئة وعضئئئو بئئئالمجمس األعمئئئى لمثقافئئئة لجنئئئة الدراسئئئات االجتماعيئئئة كمئئئا حصئئئل عمئئئى 
جوائز كل من: األستاذ الدكتور وسام عبئد العزيئز فئرج ,األسئتاذ الئدكتور حسئين عميئو , األسئتاذ 

 الدكتور طمعت إسماعيل رمضان , وجوائز أحسن رسائل ماجستير ودكتورا  .
داريئين حاصئمين عمئى دورات تدريبيئة وجود مكتب  - ة رقمية لكميئة اآلداب مئزودة بئسجهزة حاسئب وا 

 وكذلك مكتبة بها العديد من المراجع وقاعات االطبلع .
قيام قسم االجتماع بالتعاون مع محافظة الدقهمية واتحاد المنظمات األهمية ببحث مشترك عئن   -

 أطفال الشوارع .
الثقافي الذي يستضئيف عئدد كبيئر مئن المفكئرين المتخصصئين فئي تنظيم إدارة الكمية لمصالون  -

 العموم اإلنسانية .
دارة ورش  - مساهمة عدد من أعضاء هيئة التئدريس فئي إعئداد بئرامج لمتنميئة الثقافيئة بالجامعئة وا 

 العمل حولها .
 .شعبيفي مجال الثقافة والتراث ال تنظيم الكمية لعدد من المؤتمرات الدولية والعربية خاصةً  -
مساهمة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف عمئى األنشئطة الطبلبيئة خاصئًة فئي  -

مجئئال منسئئق األنشئئطة الطبلبيئئة ومستشئئاري المجئئان العميئئا باتحئئاد طئئبلب الجامعئئة واإلشئئراف 
 عمى معسكرات إعداد القادة .

الطئئئابع الخئئئاص اشئئئتراك عئئئدد مئئئن أعضئئئاء هيئئئئة التئئئدريس فئئئي إدارة وعضئئئوية الوحئئئدات ذات  -
 بالجامعة وعضوية المجان التي يشكمها السيد األستاذ الدكتور رئيس الجامعة .

خاصًة محافظة الدقهمية ودمياط ودور الكمية في تغيير ية المؤتمرات المتعمقة باإلقميم تنظيم الكم -
 فبراير من كل عام . 6موعد االحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهمية إلى 

دارة المجئان العمميئة الدائمئة لترقيئة  مشاركة - عدد كبير من أعضئاء هيئئة التئدريس فئي عضئوية وا 
 أعضاء هيئة التدريس وتقييم أبحاثهم .

بدء تنفيذ بعض برامج التعمئيم المفتئوح بالتعئاون مئع جامعئة عئين شئمس وانتظئار القئرار الئوزاري  -
 برامج . 01الخاص ببدء التعميم المفتوح في 
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 المناظرة بالكليات مقارنة للكلية التنافسي الوضع
 

 فً المتنوعة التخصصات من العدٌد المتعددة األكادٌمٌة برامجھا خالل من اآلداب كلٌة تغطً

 إلى جدٌدة برامج استحداث خالل من تسعى أنھا كما االجتماعٌة، والعلوم اإلنسانٌات قطاع

 اتفاقٌات من عدد إبرام على األقسام عمل عن فضاًل  العمل، لسوق المجتمعٌة المتطلبات مواكبة

وبرنامج اللغة  الفرنسٌة اللغة كقسم ، الدولً التعاون تتٌح التً والبحثً األكادٌمً التعاون

 .الفرنسٌة التخصصً وبرنامج المساحة والخرابط ونظم المعلومات الجغرافٌا 

 :ٌلً بما األخرى بالجامعات مثٌالتھا عن – المنصورة جامعة – اآلداب كلٌة أقسام تتمٌز

 األقسام بعض فً ٌتوافر ال ما ھو و الكلٌة ، أقسام بجمٌع العلٌا الدراسات برامج تتوافر  

 : ذلك مثال األخرى، بالجامعات المناظرة

o عٌن جامعة – اآلداب بكلٌة اإلنجلٌزٌة اللغة قسم فً لغوٌات دكتوراه برنامج ٌوجد ال 

 .اإلسكندرٌة جامعة – اآلداب بكلٌة كذلك و شمس،

o فً بعض كلٌات اآلداب . اللغات قسم فً علٌا دراسات برامج ٌوجد ال 

 

 ذلك مثال بعضھا، فً بالتفرد الكلٌة بأقسام العلٌا الدراسات برامج تتمٌز:  
 

o ومعمل علم النفس ومعمل التحلٌل  ٌنفرد علم النفس بتدرٌس دورات لبرامج علم النفس
 . النفسً

 

 فً بمثٌالتھا معادلتھا ٌمكن بھا الخاصة التخرج شھادات بأن الكلٌة أقسام أغلب تتمٌز 
 االنتھاء بمجرد بالخارج العلٌا دراساتھم استكمال على الخرٌجٌن ٌساعد مما الخارج،

 :ذلك  مثال من الدراسة،
o الفرنسٌة . –اإلنجلٌزٌة  لٌسانس شھادة معادلة 

 

 الشروط من بالرغم آلخر عام من الكلٌة بأقسام االلتحاق على الطالب إقبال ٌتزاٌد  
خدمة  تقدٌم لھا ٌتسنى حتى الطالب أعداد من للحد األقسام بعض تحددھا التً الصارمة

 : ذلك مثال متمٌزة، تعلٌمٌة
o الجغرافٌابقسم  الملتحقٌن الطالب أعداد تزاٌد. 
o االنجلٌزٌة . اللغة قسم إلى المتقدمٌن الطالب تزاٌد عدد 

 

 بأقسام االلتحاق فً الراغبٌن الوافدٌن الطالب عدد _ الكلٌة أقسام بعض فً _ٌتزاٌد 
 :ذلك مثال الكلٌة،

o اإلنجلٌزٌة اللغة بقسم االلتحاق على الوافدٌن للطالب جدا العالً اإلقبال . 

o وقسم  العربٌة اللغة بقسم االلتحاق على الٌابانٌٌن للطالب المتزاٌد اإلقبال
 االعالم 
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 ال الً الدراسٌة المقررات من مجموعة بتدرٌس تنفرد الكلٌة أقسام من العظمى الغالبٌة 

 عن متمٌزة ٌجعلھا مما األخرى الجامعات فً المناظرة األقسام من بأي تدرٌسھا ٌتم

 :ذلك مثال تلك األقسام،

o . وجود برامج متمٌزة مثل برنامج اللغة الفرنسٌة و برنامج المساحة والخرابط 

o االستشعار نظم/الجغرافٌة المعلومات نظم :من كل بتدرٌس الجغرافٌا قسم ٌنفرد 

 .بعد عن

 

 المعلوماتً التفرد و الدراسً التمٌز نتٌجة الكلٌة أقسام لخرٌجً العمل فرص تتنوع 

 : المقررات ، مثال ذلك ببعض

o . العمل بوكاالت األنباء و المؤسسات الصحفٌة 

o العمل بمراكز المعلومات بشكل عام و المراكز الثقافٌة بشكل خاص . 

 

 و المحلٌٌن الدارسٌن لكافة بھا العلٌا بالدراسات االلتحاق الكلٌة أقسام جمٌع تتٌح 

 . الدولٌٌن

 المجتمع، ألبناء العامة بالثقافة االرتقاء فً فعاال عنصرا بكونھا الكلٌة أقسام معظم تتمٌز 

 و األكادٌمً دورھا بجانب الثقافٌة األنشطة من بمجموعة قٌامھا خالل من ذلك و

 :ذلك مثال ، التربوي

o  تقلد عدد كبٌر من أساتذة الكلٌة مناصب قٌادٌة فً مؤسسات وطنٌة ثقافٌة مثل

وربٌس لجنة قطاع  –االستاذ الدكتور محمد غنٌم نقٌب االجتماعٌن فً الدقھلٌة 

 الخدمة االجتماعٌة بالمجلس األعلى للجامعات . 

 

 بحق تمثل - المتنوعة و المتعددة بأقسامھا -اآلداب كلٌة أن السابق الموجز العرض من لنا ٌتضح

 ألبناء الفكر تصحٌح مسبولٌة عاتقھا على تضع و المستنٌرة، المجتمعٌة للثقافة الزاوٌة حجر

 .الحٌاة فً طرٌقھم ٌشقوا أن إلى ألبنابھا الطرٌق تضا التً العلم شعلة بٌدٌھا تحمل و المجتمع،
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 المتبع اإلستراتيجي البديل

 

و  المتوفرة الفرص من االستفادة خالل من وذلك والتحسٌن التطوٌر استراتٌجٌة اعتماد تم

 ذاته الوقت وفً التحدٌات على التغلب أجل من الكلٌة بنٌة فً المتوفرة القوة عوامل على اعتمادا

 . الكلٌة علٌھا تشتمل التً الضعف عناصر على وتحسٌن تطوٌر إجراء خالل ومن

 

 االستراتيجي  البديل اختيار أسباب

 

 فً األداء تحسٌن إلى وسعٌھا البشرٌة كوادرھا خالل من القوة نقاط من العدٌد لكلٌتنا تتوافر

 و الذاتٌة مواردھا زٌادة على العمل فً والمتمثلة للكلٌة المتاحة الفرص أن كما القطاعات جمٌع

 تسعى استراتٌجٌة أھداف تنفٌذ سٌدعم العمل سوق بمتطلبات مرتبطة برامج على الطالب إقبال

 .التعلٌمٌة العملٌة أوضاع وتحسٌن األداء تطوٌر إلى

 

 االستراتيجية األهداف

 

 .العالمٌة القٌاسٌة المستوٌات لتواكب التدرٌس ھٌبة أعضاء وقدرات مھارات تنمٌه  -١

 .لألقسام الذاتٌة الموارد تنمٌة وكذلك للكلٌة والمادٌة المالٌة الموارد تنمٌة - ٢

 .العالمٌة والتقنٌة العلمٌة التطورات لمواكبة العلمً البحث تطوٌر  -٣

 واستحداث الحدٌثة، العالمٌة االتجاھات مع ٌتناسب بما الحالٌة البرامج مقررات تطوٌر  -٤

 .العلٌا الدراسات أو اللٌسانس مستوى على سواء جدٌدة برامج    

 .والبٌبة المجتمع خدمة فى للكلٌة الفعال اإلسھام زٌادة - ٥

 .العمل سوق متطلبات مع ٌتناسب بما الخرٌجٌن بمستوى االرتقاء  -٦

 بالكلٌة . اإلداري للعمل واالنسٌابٌة االتساق لتحقٌق اإلداري الجھاز كفاءة رفع  -7

 .والمھنً والبحثً األكادٌمً المستوى على األكادٌمٌة والنزاھة التقٌٌم معاٌٌر تفعٌل  -8

 الثقافى والتبادل التكنولوجً المستوى على الخارجً العالم على االنفتاح زٌادة  -9

 .واألكادٌمً
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 الكلية تتبناها واستراتيجيات سياسات
 

 العامة السياسات  :أوالا 

 الطالب ودعم التعليمية بالعملية للنهوض 

 العلمٌة األقسام مستوى على للكلٌة، اإلستراتٌجٌة واألھداف والرسالة بالرؤٌة الطالب تعرٌف - 

 .والبرامج

 وأسالٌب التدرٌس وطرق الدراسٌة والمناھج والتعلم التعلٌم بإستراتٌجٌات الطالب تعرٌف  -

 .العلمٌة األقسام مستوى وعلى الكلٌة، مستوى على التقوٌم،

 ومناقشتھا المشارٌع وإعداد والمعروضة المكتوبة األبحاث خالل من الذاتً التعلم فً التوسع  -

 المخرجات ٌخدم بما والتوضٌحٌة البٌانٌة والرسوم والجداول ومعالجتھا وجمعھا البٌانات وإعداد

 .المستھدفة

 .إلكترونٌة مقررات إلى العلمٌة األقسام فً المقررات بعض لتحوٌل والتحضٌر اإلعداد  -

 .العلمٌة األقسام مختلف فً التعلٌمٌة العملٌة ٌخدم بما بالكلٌة اإللكترونً الموقع تفعٌل  -

 .وتطوٌرھا الكلٌة بمكتبة االھتمام  -

 العرض بأجھزة وإمدادھا والمختبرات والمعامل والمحاضرات الدراسة بقاعات االھتمام  -

 .والشاشات

 التعلٌم مخرجات مع تتالءم شاملة خطة خالل من المٌدانً التدرٌب برامج فً التوسع  -

 .تخصصه فً كل أھمٌة، ذات مٌدانٌة خبرات الطالب وإكساب المستھدفة،

 .المشكالت وحل اإلبداعً الناقد التفكٌر دور تعزٌز  -

 ومھنٌة ة قٌادي مھارات ذوى خرٌجٌن وإعداد التعاونً والتعلم الفرٌق فً العمل تعزٌز  -

 .متمٌزة  

 

 التدريس هيئة أعضاء قدرات لتنمية 

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية والدورات العمل ورش من حزمة إعداد -
 : التالية والتعلم التعليم إستراتيجيات على للتدريب

 
 الطالب ودور الجٌدة، اإلستراتٌجٌة ومواصفات والتعلم، التعلٌم إستراتٌجٌة تصمٌم كٌفٌة  -١

 الصغٌرة، لألعداد والمناسبة الكبٌرة، لألعداد المناسبة اإلستراتٌجٌات وفبات بھا، والمعلم

 التعلٌم واستراتٌجٌات التعلم نواتج مصفوفة إعداد وكٌفٌة الفردي، أو الذاتً للتعلٌم والمناسبة

 .والتعلم

 وإستراتٌجٌة ،( ومكوناتھا – ممٌزاتھا – تعرٌفھا) المحاضرة إستراتٌجٌة فً عمل ورشة  -٢

 ( .عٌوبھا – ممٌزاتھا – بناؤھا – تعرٌفھا) روالحوا المناقشة

 األساسٌة المبادئ – البناء – التعرٌف) الذھنً العصف تعلم إستراتٌجٌة فً عمل ورشة  -٣

 .(عٌوبھا -ممٌزاتھا – مراحلھا -الحاكمة
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 ، بٌووالع الممٌزات) والجماعً الفردي : التنافسً التعلم إستراتٌجٌة فً عمل ورشة  -٤

 -التنفٌذ خطوات – الممٌزات – التعرٌف) التعاونً التعلم مقابل فً ،( التنافسً التعلم مظاھر

 العناصر  -التعاونً غٌر والتعلم التعاونً التعلم بٌن التمٌٌز – التعاونً العمل نجاح عناصر

 ( . التعلٌمٌة المجموعة وتشكٌل  -التعاونً للتعلم األساسٌة

 ،(المبادئ – األھداف – المبررات – التعرٌف) الذاتً التعلم إستراتٌجٌة فً عمل ورشة - ٥

 . اآللً الحاسب باستخدام التعلم على والتدرٌب المبرمج، للتعلٌم العامة واألسس

 حل طرق – المشكالت أنواع – التعرٌف) المشكالت حل إستراتٌجٌة فً عمل ورشة  -٦

 .( المشكالت

 نواتج مصفوفة إعداد وكٌفٌة – الجٌد النشاط شروط) والتعلم التعلٌم أنشطة فً عمل ورشة -7

 ( برنامج مقررات وفى – دراسً مقرر فً لھا المقابلة واألنشطة التعلم

 

 أو الطالب واستبٌانات االمتحانات نتابج ضوء فً والتعلم التعلٌم إستراتٌجٌة مراجعة وسٌتم

 إذا الكلٌة خارج من المعنٌة األطراف إشراك مع المعاونة، والھٌبة التدرٌس ھٌبة أعضاء

 .المراجعة ھذه نتابج على بناء وتعدٌلھا اإلستراتٌجٌة ھذه وضع فً األمر لزم

 

 الجامعي العمل مهنة أخالقيات مبادئ لتوثيق 

 بالكلٌة الجودة ضمان وحدة أصدرت الجامعً العمل لمھنة وأطر قواعد وضع إلى سعٌا

 األستاذ من كل لعمل الحاكمة والقٌم المبادئ بتحدٌد المٌثاق وقام الجامعً، العمل لشرف مٌثاًقا

 حالة فً اتباعھا ٌجب آلٌات المٌثاق ٌضع كما .اإلداري الجھاز وكذلك والطالب الجامعً

 الموجھة الشكاوى مع التعامل آلٌات وكذلك الدلٌل علٌھا ٌنص التً األخالقٌة بالمعاٌٌر اإلخالل

 . واإلدارٌٌن والطالب التدرٌس ھٌبة أعضاء من

ا  اإلستراتيجيات :ثانيا
 فً كل العلمٌة، والمفاھٌم والمعارف والنظرٌات باألساسٌات الطالب تزوٌد :الفردي التعلٌم - أ

 لمجموعة أو الفرد للطالب ٌوفر كً التدرٌس طرابق بتنوٌع المحاضر ٌقوم إذ .تخصصه

 األدبً، أو اللغوي مجاله فً متخصصا لٌصبح وتھٌبته التعلم فرص أفضل الطالب من متجانسة

 .الكلٌة فً االجتماعٌة أو اإلنسانٌة العلوم فروع أحد فً أو

 

 الفنٌة التقارٌر وكتابة المشكالت وحل العملٌة الدروس طرٌق عن :بالتجرٌب التعلم - ب

 المقابالت وإجراء المٌدانٌة والدراسات والزٌارات المٌدانً والتدرٌب العلمٌة والرحالت

 المناھج تطبٌق من الطالب تمكن أجل من وذلك الحالة، ودراسة المعلومات لجمع الشخصٌة

 المشكالت حل على قادرٌن المجتمع فً فاعلٌن أفرادا ٌجعلھم مما تخصصه، فً كل العلمٌة،

 .الوقت وإدارة

 

 ،تدرٌبات علمٌة ( –تقارٌر  –التكلٌفات المطلوبة ) ابحاث  طرٌق عن :الذاتً التعلم -ج

 وكتابة التوضٌحٌة والرسومات البٌانات وإعداد ومناقشتھا، المشارٌع وإعداد األبحاث وعرض

 خالل من أفضلھا إلى والوصول للمعلومات اإللكترونٌة المصادر على واالطالع الفنٌة، التقارٌر
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 تطوٌر على قادرٌن إٌجابٌٌن ناشطٌن متعلمٌن الطالب ٌجعل الذى األمر ذاتٌة، تقٌٌم عملٌة

 مختلف فً العلمً البحث بأساسٌات وٌزودھم المتعددة الوسابل باستخدام وقدراتھم معارفھم

 .التخصصات

 
 والتطبٌق النظرٌة العلمٌة الحقابق بٌن الربط على الطالب لمساعدة :المٌدانً التدرٌب -د

 التقارٌر، وكتابة والنماذج العٌنات واختبار ودراسة البٌانات جمع مھارات لدٌھم وٌعزز العملً،
 . المجتمع خدمة فً الطالب دور وتأكٌد

 
 المحاضرات، وتسجٌل اإللكترونٌة، المقررات مثل :المعلومات تكنولوجٌا باستخدام التعلم - ه

 ذلك ٌؤدى بحٌث الٌوتٌوب، قنوات على واالطالع اإللكترونٌة، المواقع على المراجع وتصفح
 .ذاتٌة أو تفاعلٌة أو كانت فردٌة غنٌة، تعلم خبرات الطالب إكساب إلى
 
 المشكالت وحل العدد صغٌرة مجموعات فً معا بالعمل الطالب ٌقوم حٌث :التعاونً التعلم  -و

 الكتسابھم المستھدفة التعلم مخرجات مع وتتفق واھتماماتھم، حاجاتھم تلبى حاالت دراسة أو
 للمنافسة تؤھلھم عملٌة مھارات

 الغايات العامة لمكمية :
 جامعة المنصورة إلى : –تيدؼ كمية اآلداب  

دراسئئية متميئئزة ذات جئئودة ومسئئايرة لمئئا يسئئتجد فئئى مجئئاالت المغئئات واآلداب تقئئديم بئئرامج   -  0
 والعموم االجتماعية والدراسات اإلنسانية النظرية والتطبيقية .

خئئئئريجين مئئئئؤهمين متميئئئئزين , متخصصئئئئين فئئئئى مجئئئئاالت اآلداب والمغئئئئات والعمئئئئوم  إعئئئئداد  -  4
درين عمئئى التسصئئيل واالبتكئئار متسئئمين باالنتمئئاء وقئئا –االجتماعيئئة والدراسئئات اإلنسئئانية 

والتطئئئئوير مئئئئن خئئئئبلل الدراسئئئئات التدريبيئئئئة والميدانيئئئئة واألنشئئئئطة الطبلبيئئئئة لمسئئئئايرة كافئئئئة 
 التغيرات فى مجاالت الحياة المختمفة .

تقديم برامج دراسات عميا متميزة ذات جودة تسهم فى تكوين الكوادر البحثية وأعضاء هيئة   -  1
ونقئئئديًا , وقئئئادرة عمئئئى المسئئئاهمة فئئئى حئئئل مشئئئكبلت المجتمئئئع  التئئئدريس أكاديميئئئًا ومعرفيئئئاً 

 وتمتد لكل المجتمع المصرى والعربى . المحمي
إعداد باحثين متميزين وكوادر من أعضاء هيئة التدريس ذوى قدرات ابتكارية تتسم بئسعمى   -  2

كاديميئئة مسئئتويات األداء المهنئئى والسئئموك التنظيمئئى واالنتمئئاء وتنميئئة قئئدراتهم النقديئئة واأل
كسابهم مهارات البحث العممى وتقنياته .  والمعرفية وا 

تقئئئديم الخئئئدمات األكاديميئئئة والبحثيئئئة والتدريبيئئئة المتعمقئئئة بمجئئئاالت اآلداب والمغئئئات والعمئئئوم  -  3
االجتماعيئئئة والدراسئئئات اإلنسئئئانية لكميئئئات الجامعئئئة ومؤسسئئئات المجتمئئئع عمئئئى المسئئئتوى 

 المحمى واإلقميمى .
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يئئئاة الثقافيئئئة والفكريئئئة وترسئئئيخ القئئئيم والحفئئئاظ عمئئئى الهويئئئة القوميئئئة واالمتئئئداد إلئئئى إثئئئراء الح  -  4
الهويئئئئئة اإلنسئئئئئانية لممجتمئئئئئع مئئئئئن خئئئئئبلل التئئئئئسليف والترجمئئئئئة والنشئئئئئر وخئئئئئدمات التثقيئئئئئف 

 االجتماعى عبر وسائل اإلعبلم والمؤتمرات والبرامج التعميمية .
 األىداؼ االستراتيجية لمتطوير :

االستراتيجية لتطوير الكمية مع األهداف االستراتيجية لتطوير الجامعة وفقًا تتفق األهداف  
 لمحاور التطور عمى النحو التالى :
 ف :والمحور األوؿ :  الطالب والخريج

 : العمل عمى تخريج كوادر متميزة وفعالة : الغاية األولى
 وتتحقق هذ  الغاية من خبلل األهداف االستراتيجية التالية : 

 :  مستوى الميسانس :  أوالً 
تطئئوير البئئئرامج األكاديميئئة عمئئئى مسئئتوى الميسئئئانس السئئتيعاب األسئئئس الفكريئئة واألسئئئاليب   -  0

المجتمئئئع وتمتئئئزم  دراسئئئات الميدانيئئئة المرتبطئئئة باحتياجئئئاتالتنفيذيئئئة والتطبيقئئئات العمميئئئة وال
 بالمعايير األكاديمية القومية وتسمج بالتعمم الذاتى.

 . تقييم إنجاز الطبلبتطوير نظم   -  4
تطئئئوير سياسئئئات القبئئئول وتوزيئئئع الطئئئبلب عمئئئى البئئئرامج بمئئئا يتوافئئئق مئئئع رابئئئات الطئئئبلب   -  1

 .مع احترام قواعد العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص والحاجات المجتمعية وسوق العمل
 تطوير أساليب وأدوات التعميم والتعمم .  -  2
 . فهرستهاتطوير مكتبة الكمية واستكمال   -  3
وتفعيل نظم التعمم الذاتى  , مقررات سنوياً  01 تحويل المقررات االلكترونية بقيمةاستكمال   -  4

. 
 الصحية واالجتماعية لمطبلب . اإلهتمام باألحوال  -  5
 . استحداث برامج جديدة بما يتبلئم مع متطمبات سوق العمل  -  6
 رابطة لخريجى الكمية واالحتفاء بهم.وضع آلية لمتابعة الخريجين وتسسيس   -  7

 تفعيل نظام دعم ورعاية الطبلب المتفوقين والمبدعين .  - 01
 وتوجيه الطبلب المتعثرين . أكاديمي تفعيل نظام إرشاد  - 00
مشئئاركة الطئئبلب بئئآرائهم فئئي وضئئع الجئئداول وكئئل مئئا يتعمئئق بالعمميئئة التعميميئئة والمعئئايير  – 04

 األكاديمية .
 
. 
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 :  عمى مستوى الدراسات العميا : ثانيًا 
تطئئوير البئئرامج األكاديميئئة عمئئى مسئئتوى الدراسئئات العميئئا لتتوافئئق مئئع المعئئايير األكاديميئئة   -  0

 القومية .
جئئراءات التسئئجيل بمئئا يسئئمج بزيئئادة اإلقبئئال عميهئئا مئئن جانئئب   -  4 مراجعئئة سياسئئات القبئئول وا 

 ين .دالمصريين والواف
 ديدة تتوافق مع متطمبات الجودة وتمبى احتياجات سوق العمل .استحداث دبمومات ج  -  1
إنشئئاء قاعئئدة معمومئئات السئئتيعاب بيانئئات عئئن الرسئئائل المسئئجمة والتئئى تمئئت مناقشئئتها فئئى   -  2

 جميع الجامعات فى مجال العموم اإلنسانية والمغات وآدابها )أقسام الكمية( .
 إنشاء مكتب لموافدين . – 3
 لداخمية لمدراسات العميا .تحديث البلئحة ا -4

 الغاية الثانية : العمؿ عمى تميز أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة :
نود هنا أن نوضج أن األهداف االستراتيجية التى تنبثق عن هئذ  الغايئة ال تسئتهدف فقئط  

, اإلدارية  التنمية المستمرة وتطوير إمكانيات عضو هيئة التدريس المهنية والعممية وتطوير قدراته
نما يجب أن تستهدف أيضًا تطوير فكر    . والجماعي الفردي التنظيميوسموكه  الثقافيوا 

 ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ األىداؼ االستراتيجية التالية : 
 مجال الجودة وتكنولوجيا المعمومات واإلدارة . فيتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس   -  0
 لمهيئة المعاونة . التنظيميتطور السموك   -  4
 المؤتمرات . فيوالمشاركة  العمميتشجيع أعضاء هيئة التدريس عمى البحث   -  1
 بميثاق الشرف واحترام الممكية الفكرية . االلتزامتشجيع أعضاء هيئة التدريس عمى   – 2
 .تفعيل دور أعضاء هيئة التدريس في اإلشراف عمى األنشطة الطبلبية والريادة الطبلبية  -3

 الغاية الثالثة : المساىمة فى التنمية المتكاممة لممجتمع :
 تمك الغاية الرئيسية من خبلل األهداف االستراتيجية التالية : وتتحقق 

وتنميئة البيئئة وخدمئة  المحمئيإعداد خطة لتوجيه البحوث لمواجهة لحل مشكبلت المجتمع   -  0
 يات محددة .و المجتمع طبقًا ألول

وضئئع خطئئة لتنميئئة الئئوعى المجتمعئئى وترشئئيد  ليعتمئئد عمئئى مجموعئئة مئئن القئئيم اإلنسئئانية   -  4
 ومقاومة الموروثات السمبية . مع نبذ وتعميته وتنميته النبيمة , وتبنى التفكير العممى

 حاجات المجتمع وتنميته . تمبىإنشاء وحدات ذات طابع خاص   -  1
سئئات المجتمئئع المئئدنى المهتمئئة بئئالتطوير المجتمعئئى فئئى زيئئادة مجئئاالت التعئئاون مئئع مؤس  -  2

 مجاالت الثقافة واآلداب والعموم االجتماعية .
 الغاية الرابعة : تحقيؽ نظاـ إدارى فعاؿ :



46 

 وتتحقق هذ  الغاية من خبلل األهداف االستراتيجية التالية : 
 اإلدارية .تطوير الهيكل التنظيمى لمكمية واستكمال النقص فى المواقع   -  0
تنمية الموارد البشرية وتطئوير أداء أعضئاء الجهئاز اإلداري بكئل مسئتوياته وتنميئة السئموك   -  4

ودعئئئوة الجهئئئاز اإلداري لحضئئئور دورات اإلرتقئئئاء بالكفئئئاءة  التنظيمئئئى الفئئئردى والجمئئئاعى
 . والمهارة

 رات .نظم التخطيط والرقابة واتخاذ القرا توثيقميكنة نظم العمل التقنية و   -  1
إلئئى جانئئب تبنئئى نمئئاذج تقيئئيم لمعئئاممين تعتمئئد عمئئى السئئموك التنظيمئئى الفئئردى والجمئئاعى   -  2

 .اإلعتماد عمى األداء المهني
 وضع نظم تحفيز عادلة . -  3
وضئئئئع نظئئئئام يعتمئئئئد عمئئئئى االختيئئئئار الموضئئئئوعى لمقيئئئئادات اإلداريئئئئة طبقئئئئًا لتقئئئئارير األداء    -  4

 المهنى والسموك التنظيمى .
 مشاركة اإلداريين في وضع السياسات الخاصة بهم . -  5
كل عمى حدة بمئا يئوفر  –وضع نظام إدارى دقيق يحقق توافر الخبرة لدى جميع اإلدارات   -  6

دارى ويحول دون تعطل العمل لغياب الخبيرية .  الخبرة المتكاممة لدى كل عامل وا 
 ساسية لمكمية :الغاية الخامسة :  تنمية الموارد المادية والبيئة األ

 هداف االستراتيجية التالية :ألوتتحقق هذ  الغاية من خبلل ا 
التخطئئئيط األمثئئئل السئئئتثمار المئئئوارد الماديئئئة الحاليئئئة مثئئئل : تطئئئور مبنئئئى مكتبئئئة الكميئئئة ,   -  0

 تطوير المواقع اإلدارية لشئون الطبلب والخريجين .
 .تسهم فى ذلك منها التعميم المفتوحامج زيادة الموارد الذاتية لمكمية من خبلل طرح بر   -  4
وذلئك مئن خئبلل الحصئول , ة والدوليئة نيئربئط الكميئة بالمؤسسئات والهيئئات اإلقميميئة والوط  -  1

عمئئئى مشئئئروعات ممولئئئة مئئئن جهئئئات التمويئئئل المحميئئئة والدوليئئئة لتطئئئوير القئئئدرات الماديئئئة 
 والبنية األساسية لمكمية .

 تفعيل دور المراكز التي يمكن أن تقدم خدمات ودورات واستشارات بمقابل مادي .  –  2
 تسجير أماكن تصمج لمتصوير وتقديم خدمات طبلبية بسسعار رمزية .  –  3
 تسجير قاعات المناقشات لرسائل الماجستير والدكتورا  وتنظيم المؤتمرات المختمفة  .  –  4
 لشركات السياحة ولرحبلت الكمية والجامعة لتنمية الموارد .تسجير سيارات الكمية   - 5

 الغاية السادسة : تطوير وتنقية وترشيد مناخ العمؿ :
 وتتحقق هذ  الغاية من خبلل األهداف االستراتيجية التالية : 

وضع مجموعة من السياسات العامئة التئي تتبنئى قئيم الحئق والعئدل والخيئر وتمتئزم بهئا كئل   -  0
 مجتمع الكمية .مستويات 
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تنميئة وتبنئى أسئئموب العمئل الجمئاعي وتحسئئين العبلقئات الشخصئية المتبادلئئة بئين أعضئئاء   -  4
 هيئة التدريس .

 تشكيل لجنة من الحكماء لفض المنازعات التى تعكر صفو مناخ العمل .  -  1
 العاممين عمى إدارة ضغوط العمل  تنمية مهارة أعضاء هيئة التدريس  -  2

 مصفوفة العوامؿ االستراتيجية الداخمية )القوة والضعؼ(جدوؿ 

 التعميؽ الوزف المرجح الترتيب الوزف العوامؿ االستراتيجية الداخمية
     نقاط القوة:  -أ  

 ديمقراطى 0.11 2 1.71 نمط القيادة .
 ىيكؿ جيد ويحقؽ اليدؼ 1.42 4 1.02 الييكؿ التنظيمى .

 متنوعة ومناسبة 1.02 7 1.12 التخصصات العممية .
 متميزة  1.01 7 1.12 األنشطة الطالبية
 وغير كاممة . متوفرة ولكنيا غير حديثة 1.01 7 1.12 تكنولوجيا التعميـ .

     نقاط الضعؼ:  -ب  
نقص فى الييكؿ األكاديمى لبعض  1.71 7 1.01 أعضاء ىيئة التدريس .

 األقساـ . 
 غير كافية 1.01 7 1.12 الموارد المالية .

زيادة عدد الطالب المقبوليف وسوء  1.01 7 1.12 سياسات القبوؿ .
 توزيعيـ

 تتصؼ بالروتيف 1.21 0 1.12 إجراءات العمؿ .
 غير كافية 1.21 0 1.12 التسييالت المادية

 غير كافية 1.01 7 1.12 أنظمة فعالة لالتصاؿ .
 وغير جاىزة غير متنوعة 1.02 7 1.12 أنماط التعميـ .

 غير متنوعة وغير معمنة 1.02 7 1.12 نظـ تقويـ الطالب
يوجد قصور فى توصيؼ بعض  1.71 4 1.12 البرامج التعميمية

 المقررات فى بعض األقساـ
  7.11  0.11 إجمالى النقاط

 
 (الفرص والتيديدات) الخارجيةجدوؿ مصفوفة العوامؿ االستراتيجية 

 التعميؽ الوزف المرجح الترتيب الوزف الخارجيةالعوامؿ االستراتيجية 
     الفرص:  -أ  

 غير خريجي الكمية في بعض األقساـ 1.51 4 1.71 ضعؼ المنافسة المحيطة.
 زيادة عدد الوافديف 0.11 2 1.71 الطالب الوافديف .

تفضيالت سوؽ العمؿ 
 لمتخصصات مف الكمية .

بعض زيادة اإلقباؿ عمى خريجي  1.42 7 1.02
 األقساـ مثؿ المكتبات
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 - 1.01 7 1.12 تحسيف مناخ االستثمار .
     التيديدات :  -ب  

نقص الموازنات المخصصة 
 لمؤسسات التعميـ العالى .

 ضعؼ الميزانية 1.71 7 1.01

 ضعؼ تأثير الجامعة 1.42 7 1.12 ضعؼ المشاركة المجتمعية .
 عدـ القدرة عمى االلتزاـ بمعايير الجودة  1.01 7 1.12 قوانيف الجودة واالعتماد.
عدـ القدرة عمى متابعة تكنولوجيا  1.12 0 1.12 تطور تكنولوجيا التعميـ .

 التعميـ .
 تيديدات الكميات المناظرة 1.01 7 1.12 المنافسة األكاديمية .
  1.01 7 1.12 التعميـ االلكترونى .

  1.01 7 1.12 البطالة .
  7.22  0.11 إجمالى النقاط

 ( من مجاالت القوة ومثمها من مجاالت الضعف .01إلى عدد ) (3تم تحديد عدد )  -  0
تحديئئد وزن لكئئل عامئئل اسئئتراتيجي مئئن عوامئئل البيئئئة الداخميئئة السئئابق اإلشئئارة لهئئا والئئذي   -  4

يتراوح ما بين الواحد الصحيج )هام جدا( إلى الصئفر )ايئر هئام جئدا( , وذلئك فئى ضئوء 
التسثير المحتمل لمعوامل السابقة عمى الموقف االستراتيجي لمكمية مع مبلحظة أن مجموع 

 األوزان يجب أن يكون واحد صحيج بغض النظر عن عددها .
بحيئئث أن  3إلئئى  0ترتيئئب العوامئئل االسئئتراتيجية الداخميئئة السئئابقة عمئئى مقيئئاس يمتئئد مئئن   -  1

( , بينمئئئئا الترتيئئئئب األخيئئئئر )ضئئئئعيف( 3الترتيئئئب األول )ممتئئئئاز( يحصئئئئل عمئئئئى الدرجئئئئة )
( , وذلئئئك فئئئى ضئئئوء مئئئدى امئئئتبلك وتميئئئز المؤسسئئئة فئئئى مجئئئال 0يحصئئئل عمئئئى الدرجئئئة )

 العامل االستراتيجي موضع الترتيب وقياسًا عمى المؤسسات األخرى المنافسة .
حسئئئاب النقئئئاط المرجحئئئة لكئئئل عامئئئل اسئئئتراتيجي عئئئن طريئئئق ضئئئرب الئئئوزن فئئئي الترتيئئئب   -  2

 حاصل ضرب الخطوة الثانية في الثالثة .الخاص به أى 
التعميئئق عمئئى مبئئررات اسئئتخدام العامئئل االسئئتراتيجي فئئى التقيئئيم وتقئئدير وزنئئه وترتيبئئه الئئذي   -  3

 سبق القيام به .
جمئئع النقئئاط المرجحئئة لكئئل عامئئل مئئن عوامئئل التحميئئل االسئئتراتيجي الئئداخمي لموصئئول إلئئى   -  4

لمكميئئئة . ويبلحئئئظ أن الئئئرقم الكمئئئى لمنقئئئاط المرجحئئئة  عئئئدد النقئئئاط الكميئئئة المرجحئئئة بالنسئئئبة
( يسئئئاوى أداء ضئئعيف , بينمئئئا 0( يسئئاوى أداء متميئئئز إلئئى )3يجئئب أن يتئئئراوح مئئا بئئئين )

( األداء المتوسئئئط . وبئئئالطبع يمكئئئن اسئئئتخدام نتئئئائج التحميئئئل السئئئابقة فئئئي 1يعكئئئس رقئئئم )
 س القطاع .المقارنة بين الكمية وايرها من الكميات األخرى المناظرة في نف
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 : الفجوة لتجاوز الالزمة األنشطة
 الحئالي الوضئع بئين الفجئوة لتجئاوز الكميئة تتبعها أن يجب التي واإلجراءات السياسات تحديد  -0

 األكاديميئئة لمقيئئادات ذهنئئي عصئئف ورش خئئبلل مئئن الكميئئة رسئئالة حقيئئقتل المئئسمول والوضئئع
 . لمكمية واإلدارية

مما يسئاهم فئي عئبلج  في وقت قياسي لمكمية الجديد المبنى تنفيذ بمتابعة الكمية إدارة قيام   -  4
وايرهئئئا مئئئن المشئئئاكل التئئئى وردت فئئئى سئئئرد نقئئئاط الضئئئعف   الكميئئئة داخئئئل األمئئئاكن مشئئئكمة

 والتهديدات .
  مئن هئدف كئل ولتحقيئق الفجئوة لتجئاوز البلزمة واإلدارية والبحثية التعميمية األنشطة تحديد  -  1

 :التالية المجاالت في االستراتيجية األهداف
 . (عميا ,دراسات ليسانس) الدراسة ونظم الدراسية البرامج  -

 . (والكيف الكم حيث من)  ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء  -
 . (المعموماتيه البنية ,المعامل المباني) األساسية البنية  -
 . العممي البحث  -
 . المجتمعي والتكامل البيئة خدمة  -
جراءات الموائج  -   العمل وا 

 الفجوة لتجاوز متكاممة تنفيذية خطة  -  2
جراءات سياسات عمى يحتوى دليل   -  3  . الفجوة لتجاوز التنفيذي البرنامج وا 

 الزمنية الفترة  األنشطة العناصر
 لممبنى الكمية إدارة مف الحثيثة المتابعة
  الجامعي الحـر داخؿ لمكمية الجديد

 تػػـ لمػػا اليوميػػة بالمتابعػػة الكميػػة رةاإد قيػػاـ -
   لمكمية الجديد المبنى مف تنفيذه

العمؿ عمى توفير اإلعتمػادات الماليػة لتنفيػذ  -
 المبنى .

 لمػا الواقػع رضأ عمػى الكميػة مجمس متابعة -
 الجديد المبنى في تنفيذه يتـ

 سنوات ثالث

  ولألقساـ لمكمية  بحثية خطة إعداد
 وتنفيذىا

 بإعػػػداد العميػػػا تالمدراسػػػ الكميػػػة وكالػػػة قيػػػاـ -
 ومتابعػػة العمميػػة واألقسػػاـ لمكميػػة بحثيػػة خطػػة
 . العممية األقساـ خطط وتنفيذ إعداد

 الكميػة خطة سواء الخطط مواءمة مف التأكد -
 المجتمػػع لمتطمبػػات األقسػػاـ خطػػط أو البحثيػػة
 . العممية واالحتياجات العمؿ وسوؽ

 عاماف

 سنوات 4 . الخطة إطار في بالبحث األقساـ إلزاـ -واألخذ  لمكمية البحثية الخطة تنفيذ
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عػػداد والمقػػررات المنػػاىج تطػػوير - بنظاـ الساعات المعتمدة  توصػػيؼ وا 
 األكاديميػة المعػايير عمى بناءً  المقررات وتقرير
 الييئػػػة معػػػايير عمػػػى بنػػػاء إعػػػدادىا تػػػـ التػػػي

 تبنييػػا بعػػد واالعتمػػاد الجػػودة لضػػماف القوميػػة
واألخػػذ بنظػػػاـ السػػػاعات  األقسػػػاـ مجػػػالس فػػي

 المعتمدة في الدراسات العميا
وضع خطة لمتدريب وفقا لالحتياج وليس  - تنمية ميارات العامميف بالكمية 

خطار الجامعة  وفقا لما يرد مف الجامعة وا 
 بالخطة التدريبية 

 سنوياً 

 معامػػػػػؿ مػػػػػف التحتيػػػػػة البنيػػػػػة تطػػػػػوير
 الوسػػػػػػػػائؿ وتػػػػػػػػوفير يآلػػػػػػػػ وحاسػػػػػػػػب

 التػػدريس لقاعػػات الحديثػػة التكنولوجيػػة
 والتدريب

 النسبة الى لتصؿ وتفعيميا المعامؿ زيادة -
  لذلؾ المعيارية

  عاماف

 سػػائؿو بال بالكامػػؿ الدراسػػية القاعػػات تزويػػد - التكنولوجية الوسائؿ زيادة
 تمػػػػػؾ مػػػػػف واالسػػػػػتفادة الحديثػػػػػة التكنولوجيػػػػػة

 عػرض شاشػاتالتدريسػية  العممية في الوسائؿ
 األقسػػػػػاـ فػػػػػي كمبيػػػػػوتر وأجيػػػػػزة جكتػػػػػورو وبر 

 المعامؿ

 عاماف

 فػػػػػي واالحتياجػػػػػات التػػػػػدريب خطػػػػػة وضػػػػػع - الفعاؿ التدريب في التوسع
 العممية األقساـ

 عاماف

 مػػػػع لمتعامػػػػؿ المتاحػػػػة الوسػػػػائؿ زيػػػػادة
  والكوارث األزمات

 . والكوارث األزمات إدارة دور تفعيؿ -

 اإلطفػاء ووسػائؿ الحريؽ طفاياتعدد  زيادة -
 . الدورية والصيانة

 واإلداريػػػيف التػػػدريس ىيئػػػة أعضػػػاء تػػػدريب -
 . المخاطر مواجية عمى والطالب والعماؿ

 عاماف

 الخػػاص الطػػابع ذات الوحػػدات فػػي التوسػػع -  الذاتية الموارد تنمية
  وتفعيميا .

 . المفتوح التعميـاستثمار  -
 التوسع فى جمب الوافديف .  -

 عاماف

 لتنميػػة التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء تحفيػػز
 الذاتية الموارد

   اتفاقيات عقد -
  رمزية بأجور المجتمع خدمة -

 عاماف

 وخدمة البيئة خدمة خطة تنفيذ
  المجتمع

 وخدمػػػة بالبيئػػػة المعنيػػػة بالجيػػػات االتصػػػاؿ -
 . المجتمع

 الجيات تمؾ عمى ةالخط عرض -

 عاماف 
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 . المطموبة المياـ تنفيذ
 فػػػػػػي المجتمعيػػػػػػة األطػػػػػػراؼ مشػػػػػػاركة
 البػػرامج وضػػع وفػػي الرسػػمية المجػػالس
 الدراسية والمقررات

 . الكمية مجمس موافقة اخذ -
 الصػػػػػفة ذوي المعنيػػػػػة األشػػػػػخاص تحديػػػػػد -

 .المجالس في لممشاركة

 عاـ

تناسػػػػػب أعػػػػػداد ىيئػػػػػة التػػػػػدريس مػػػػػع 
 الطالب

ندب أعضاء ىيئة التدريس باألقسػاـ التػي بيػا 
 عجز .

عمػػى االنتيػػاء مػػف حػػث وتشػػجيع البػػاحثيف   -
 رسائؿ الماجستير والدكتوراه  .

 

 العمػػػػؿ سػػػػوؽ منظمػػػػات مػػػػع التواصػػػػؿ
 الكمية اداء لتقييـ المدني والمجتمع

 . المنظمات بتمؾ االتصاؿ -

 . مشتركة عمؿ ورش عقد -

 . األنشطة عف اإلعالف -

 عاماف

 وتزويػدىا وقاعاتيػا الكمية مكتبة تطوير
 التػي العمميػة والمصػادر المراجع بأحدث
 الكميػػػػة فػػػػي التخصصػػػػات كافػػػػة تغطػػػػي
 مػػػع لمتعامػػػؿ آلػػػى نظػػػاـ تفعيػػػؿ وكػػػذلؾ
 ةتبػػػالمك مػػػوظفي عػػػدد وزيػػػادة المكتبػػػة

 بػػػػػػػػػأجيزة وتزويػػػػػػػػػدىا المتخصصػػػػػػػػػيف
 الالزمة التصوير

 . المكتبة مساحة زيادة عمى العمؿ -

 المتخصصػػػػػػػيف المػػػػػػػوظفيف عػػػػػػػدد زيػػػػػػػادة -
 .بالمكتبة

 التقنيػػػػات أحػػػػدث عمػػػػى المػػػػوظفيف تػػػػدريب -
 . بالمكتبة

 تفػي وكمبيوتر تصوير بأجيزة المكتبة تزويد -
 . بالمعايير

 عاماف

 لتسػػػتوعب المغػػػات معامػػػؿ عػػػدد زيػػػادة
 مػػػف بيػػػا العمػػػؿ وتفعيػػػؿ الكميػػػة طػػػالب
 األقسػػػػاـ لكافػػػػة محػػػػددة جػػػػداوؿ خػػػػالؿ

 خاصة قسـ المغات الشرقية 

 . المعامؿ زيادة -
 . األجيزة زيادة -
 لطػالب خاصػة المعامػؿ مف االستفادة تفعيؿ -

 . المغات أقساـ

 عاماف

 . فنييف تعييف -  المغات بمعامؿ الفنييف زيادة
 . الفنييف تدريب -

 عاماف

تفعيػػػػػؿ دور معمػػػػػؿ نظػػػػػـ المعمومػػػػػػات 
الجغرافيػػة وتزويػػده بالحاسػػبات الالزمػػة 
والفنيػػػيف ، وكػػػذلؾ معمػػػؿ عمػػػـ الػػػنفس 

 بالكمية 

زيػػػػػادة عػػػػػدد الحاسػػػػػبات فػػػػػى معمػػػػػؿ نظػػػػػـ  -
 المعمومات الجغرافية .

تجييز معمؿ عمـ النفس لكى يساير العممية  -
 التعميمية 

 . فنييف تعييف -
 . الفنييف تدريب -

 ثالث أعواـ

ومتحػؼ  اإلعػالـ لقسػـ أسػتوديو تجييز
لقسػػـ اآلثػػار المصػػرية القديمػػة . وآخػػر 

 لقسـ اآلثار اإلسالمية .

 . لممعمؿ المتطمبات إعداد -
 المناظرة بالمعامؿ المقارنة -
 . والتجييزات المعدات شراء -

 عاماف

 عاماف مػع يتناسػب بمػا الدرس قاعات زيادة - والمحاضرات سو الدر  قاعات زيادة
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وتجييزىا بالوسائؿ السمعية والبصرية 
 المناسبة.

 . الطالب إعداد
تجييػػػز القاعػػػات بالوسػػػائؿ السػػػمعية  -

 والبصرية .
 وترقية واختيار فنية معايير استكماؿ
 اإلدارية القيادات

 . استبيانات -
 . عمؿ ورش -
 دورات تدريبية . -

 عاماف

 الميػػػػػػػػػاـ وتنفيػػػػػػػػػذ المتابعػػػػػػػػػة نظػػػػػػػػػاـ
 الخطػػػػػة فػػػػػي الموجػػػػػودة والمسػػػػػئوليات

 التنفيذية

 . التنفيذية الخطة لمتابعة لجنة تشكيؿ -
 . تقارير إعداد -

 الرسمية المجالس في مناقشتيا
 االداء تقييـ

 سنوات خمس

  لمتمويؿ المتاحة المصادر
 : لمتمويؿ الحالية المصادر

 ة .والجامع الدولة من المقدم الدعم  -
 . لمكمية المخصصة الميزانية  -
 من الفرق التي بها انتساب موجه . الموجه االنتساب  -
 . الخاص الطابع ذات الوحدات  -
 . الجامعة من عميها الحصول في الكمية إدارة تسعى التي المخصصات  -

 : تطويرىا المطموب المصادر
 . دورها وتفعيل الخاص الطابع ذات الوحدات زيادة  -

 . واالجتماعية التعميمية والبحوث الخدمات مركز دور تعزيز  -

 : لمتمويؿ المقترحة المصادر
 . المفتوح التعميم  -
 استحداث نظام البرامج المتميزة .  -
 بحثيئئة مشئئروعات لتنفيئئذ المئئدني والمجتمئئع األعمئال ورجئئال المؤسسئئات مئئع ةشئئراك فئئي الئدخول  -

 . وميدانية
 . األعمال ورجال المستثمرين طريق عن مختمفة تمويل مصادر عن البحث  -

  األولويات تحديد
 . االستراتيجي التخطيط اولويات مع بالتوافق االولويات تحديد تم  -

 : األولوية ناحية مف االحتياجات ترتيب
 . العمل لسوق الفعمية االحتياجات دراسة  -
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 . والعاممين سيالتدر  هيئة وأعضاء الطبلب بين والتعمم التعميم جودةب وعيال رفع  -
 . بالكمية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء كفاءة رفع  -
 . االعتماد إلى لموصول والبرامج المناهج تطوير  -
لكئئئل برنئئامج لمتئئئدقيق فئئئى البئئئرامج وتحئئئديثها إلعئئئداد  نتشئئكيل لجنئئئة مئئئن األسئئئاتذة المتخصصئئئي  -

 الخريج لسوق العمل .
 . (مرافق مكاتب -مدرجات قاعات – معامل – مكتبة)من لمكمية التحتية البنية تطوير  -

 العمميئئئة يناسئئئب لكئئئي الحئئئالي المبنئئئى إعئئئداد عمئئئى جاهئئئدة الكميئئئة إدارة تعمئئئل الوقئئئت ذات وفئئئي  -
نشئئئاء تنفيئئئذ متابعئئئة عمئئى أيضئئئا جاهئئئدة تعمئئئل وهئئي الوسئئئائل بكئئئل الحاليئئئة التعميميئئة  المبنئئئى وا 
 . لمكمية الجديد

 وتفعيئل الدراسئة قاعئات فئيسمعية وبصرية  لمتعميم البلزمة الحديثة التكنولوجية الوسائل توفير  -
 . دورها

 . العممية بحاثاأل كفاءة رفع  -

 . بالكمية والعاممين االداريين كفاءة رفع  -
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 ضماف تفعيؿ الخطة االستراتيجية :

 فمسفة تنفيذ الخطة :  -  0
تعتمد اإلدارة االستراتيجية عمى مجموعة من المبادئ األساسية التى تمثل القئوى المحركئة  

 لكل نشاطات التطوير وتتمثل فيما يمى :
العمئئل بمئئا ترسئئيخ مفهئئوم العمئئل الجمئئاعى مئئن خئئبلل إتبئئاع أسئئاليب تضئئمن تقسئئيم وتوزيئئع   -  0

 يتناسب مع طبيعة النشاط وما يتطمبه من خبرات ومهارات .
إتباع أساليب موضوعية لتوزيع المسئوليات وتوفير الصبلحيات لتمكين أفراد فريق العمل   -  4

 من حرية العمل طبقًا لصبلحيات محددة .
عداد تقارير   -  1 تسمج بالتقييم وضع آلية لمتابعة وقياس إنتاج األنشطة االستراتيجية وا 

 الموضوعى لمدى تحقيق األهداف .
وضع منظومة تقييم تعتمد عمى مؤشرات التقدم والنجاح فى برامج التطوير ومدى االلتزام   -  2

 بتحقيق الهداف االستراتيجية .
 مسارات تنفيذ الخطة :  -  7
 المسار التنفيذى :  -
 عمى قطاعات اإلدارة العميا بالكمية .حيث يبدأ هذا المسار بتوزيع إدارة محاور الخطة   -
يمئئى ذلئئك توزيئئع مسئئئولية إدارة وتحقيئئق األهئئداف االسئئتراتيجية عمئئى منسئئقى المعئئايير ورؤسئئاء   -

 األقسام والوحدات واإلدارية بالكمية .
 يقوم كل منهم بكعداد خطة زمنية تفصيمية وخطة توفير احتياجات تنفيذ النشاطات .  -
 والقياس والتقييـ :مسار المتابعة   -  7
ويقوم برصد مدى توفير احتياجات التنفيذ ورصد المشاكل التى تواجه أعمال كل معيار وذلئك   -

 لدراسة كيفية توفير االحتياجات وتذليل المشاكل والعقبات .
يئئئتم قيئئئاس مئئئدى مئئئا تحقئئئق مئئئن إنجئئئاز فئئئى كئئئل معيئئئار وقيئئئاس مئئئدى اتسئئئاقه كميئئئًا ونوعيئئئًا مئئئع   -

 والعوائد .مواصفات المخرجات 
يتم صيااة كل فعاليئات المتابعئة والقيئاس فئى مجمئوع مئن المؤشئرات تمثئل نسئب اإلنجئاز فئى   -

 ذات الوقت نسب ما لم يتم إنجاز  .
 يبدأ تقييم درجة مدى تحقق األهداف المحددة لمخطة االستراتيجية .  -
هئئئئئداف يقئئئئئوم مئئئئئدير وحئئئئئدة ضئئئئئمان الجئئئئئودة برفئئئئئع تقريئئئئئر يضئئئئئمن مؤشئئئئئرات مئئئئئدى تحقيئئئئئق األ  -

 االستراتيجية إلى إدارة الكمية .
 
 


