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فريق التخطيط االستراتيجى ولجنة التسيير
أوال لجنة التسيير  :العميد والوكالء ورؤساء األقسام العلمية واإلدارية
 -عميد الكلية

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ .د .السيد محمد مزروع

 -وكيل الكلية /لشئون التعليم والطالب

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ .د .عبد الواحد عطية ابو صالح

 -وكيل الكلية /لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ .د .حمدى اسماعيل شعبان

 -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

أ .د .حسان رشيد عبد العزيز

 -رئيس قسم تكنولوجيا التعليم

أ.د.م حسناء محمد الطباخ

الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد

 -رئيس قسم التربية الموسيقية

أ.د هالة معروف

 -رئيس االعالم التربوى

أ.م.د مايسة زيدان

 -رئيس قسم التربية الفنية

الدرجة العلمية  :أستاذ

الدرجة العلمية  :أستاذ
الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد
الدرجة العلمية  :أستاذ

أ.د .محمود السيد مصطفى

 -رئيس قسم االقتصاد المنزلى

الدرجة العلمية  :أستاذ مساعد

أ .د .هيام الدمرداش

 -رئيس قسم العلوم النفسية والتربوية

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ.د عبد الواحد عطية ابو صالح
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ثانيا  :فريق التخطيط االستراتيجي :مدير وأعضاء فريق وحدة ضمان الجودة ،
ومنسقو البرامج  ،وممثلو األقسام العلمية ( انظر الهيكل التنظيمى للوحدة ) .

األعضاء
 .1أ.م.د /محمد عبد المطلب جاد
 .2ا.د /حمدي إسماعيل شعبان
 .3أ.د/سعيد عبد الغفار العناني
 .4د/إبراهيم العجمى
 .5أ.م.د/دينا المحالوى
 .6د/تامر سمير
 .7أ.م.د/أيمن عيد
 .8أ.م.د/عزة الملط
 .9د /لبلبة فتحى خليفة
 .10د .هشام حجازي
 .11د /أيمان الجوهرى
 .12د /حسن حسن طه
 .13أ.م.د /أسماء العسيلى
 .14د /محمد عصام
 .15د /محمد عطيوى
 .16أ.م.د /مايسة زيدان
 .17د /ميمنة األباصيرى
 .18أ.م.د /أيرينى مسيحة
 .19أ.م .د /منال فوزى البهنسى
 .20أ.م .د /رانيا االمام
 .21د /عبير هالل
 .22د /هالة كتاكت
 .23أ.م .د /جاكلين سيدهم
 .24أ.م.د /جيهان الشافعى
 .25أ.م.د /أية لبشتين
 .26أ.د /.مها عامر
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الفـ ـه ـرس
المحــتــــــويـــات

رقم الصفحة

الجزء األول
اإلطـار الفكري والمنهجي للخطة اإلستراتيجية
أوال

 :مقدمة عن كلية التربية النوعية - 5 - --------------------------------------

ثانيا

 :فلسفة الكلية في مجال الجودة الشاملة - 11 - --------------------------------

ثالثا

 :االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية - 12 - ----------------------------

رابعا

 :منهجية إعداد الخطة - 12 - ---------------- --------------------------------

خامسا  :األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية - 14 - ---------------------
سادسا

 :تحديد االحتياجات - 14 - --------------------------- Need Assessment

سابعا

- 15 -

 :تقييم المخاطر ------------------------------ Risk Assessment

ثامنـا ً  :األولويات اإلستراتيجية --------------------- :Strategic Priorities :
تاسعا ً  :القيم والمبادئ األساسية ------------------ Core Values Principles

-15- 16-

الجزء الثاني
الـخـطـة اإلستراتيجية

أوالً

 :رؤية ورسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية -19- --- --------- -------- -----

ثانيـا

 :تحليل البيئة الداخلية والخارجية للكلية -20- --------- SWOT Analysis

ثالثـا

 :الغايات واألهداف اإلستراتيجية واألنشطة واإلجراءات التنفيذية -24- -------

-------------رابعـا

 :الجدول الزمني لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية -44- ----------------------------

------------- -----خامسا

 :ضمانات وتوصيات مستقبلية للخطة اإلستراتيجية للكلية فى ضوء توكيد
الجودة والتحسين المستمر ------------------- ----------------------
---------- -------------------------- -----

المالحق :

ملحق ( )1دراسة سوات
ملحق ( )2قائمة أدوات سوات
ملحق ( )3نتائج تحليل سوات
ملحق ( )4بطارية أدوات سوات
4
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جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء

الجزء األول
اإلطـار الفكري والمنهجي للخطة اإلستراتيجية
أوال  :مقدمة عن كلية التربية النوعية جامعة طنطا
أنش ئت الكلي ة ب القرار ال وزاري  454ف ى  25م ايو  1989وكان ت تابع ة ل وزارة
التعليم العالي  ،بالئح ة أول ى ع ام  ( 1989مرف ق)  ،ب دأب ب عربق أقس ام اب ش عب
دراس ية ه ى  :التربي ة الفني ة  ،والتربي ة الموس يقية  ،واالقتص اد المنزل ي ،
وتكنولوجيا التعليم  ،وقسم خامس دون شعبة  :قسم العلوم التربوية والنفسية .
وفى عام  96-95تم تشعيب تكنولوجي ا التعل يم إل ى ش عبتين  :تكنولوجي ا عام ة ،
وحاسب آلى .
وف ى الع ام الدراس ى  1992-1991أض يق قس م اإلع الم الترب وي بش عبتين هم ا :
الصحافة والمسرح .
ص درب الالئح ة الثاني ة للكلي ة ف ى ل وزارة التعل يم الع الي ( الئح ة الفص لين
الدراسيين بالقرار الوزارى رقم  150بتاريخ  ( 1990-2-19مرفق) .
صدرب االئحة الثالثة عام  1995للعمل بالفصلين الدراسيين بدال م ن العم ل بالفص ل
الدراسى الواحد .
وتم ضم الكلية ب القرار الجمه ورى رق م  329ف ى  1998/10/8إل ى الجامع ة ال ىى
ن عل ى األقس ام الخم س والش عب الس بق وقس م العل وم التربوي ة والنفس ية كقس م
سادس وتعمل الكلية حاليا باالئحة الرابعة الصادرة ب القرار ال وزارى  1085بت اريخ
. 2000/7/26
 .البيانات الوصفية عن الكلية
⚫ اسم الكلية :التربية النوعية
⚫ النوع  -:كليـــة

⚫ اسم الجامعة التابعة لها الكلية :جامعة طنطا
⚫ نوع الجامعة :حكومية

⚫ الموقع الجغرافى :محافظة الغربية -مدينـــة طنطا شارع بطرس
⚫ تاريخ التأسيس :بالقرار الوزارى  454فى  25مايو  1989م
⚫ مدة الدراسة :أربع سنوات

⚫ لغة الدراسة :اللغة العربية
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⚫ القيادة األكاديمية:
 -عميد الكلية

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ .د .السيد محمد مزروع

 -وكيل الكلية /لشئون التعليم والطالب

أ .د .عبد الواحد عطية ابو صالح

 -وكيل الكلية /لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ .د .حمدى اسماعيل شعبان

الدرجة العلمية  :أستاذ
الدرجة العلمية  :أستاذ

 -وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الدرجة العلمية  :أستاذ

أ .د .حسان رشيد عبد العزيز

⚫ الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية:
بكالوريوس ✓

دكتوراه

✓

ماجستير ✓

أخرى ................................. :

⚫ عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى:
2700
⚫ عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا:
200
⚫ األقسام العلمية:

 أسماء األقسام العلمية:-1التربية الفنية

-2التربية الموسيقية
-3تكنولوجيا التعليم

-4االقتصاد المنزلى
-5اإلعالم التربوى

-6العلوم التربوية والنفسية
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دبلوم

✓
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كلية التربية النوعية
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⚫ عدد أعضاء هيئة التدريس69 :
ذكور

إناث 46

23

⚫ عدد أعضاء هيئة التدريس :إجمالى 122
دائم بالمؤسسة

69

منتدب إلى المؤسسة ( كلى ) معار إلى المؤسسة
53

⚫ عدد أعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات العلمية :إجمالى
مــدرس

أســـتاذ مساعد

53

أستاذ متفرغ

7

13

أستاذ غير متفرغ

أستاذ

-

⚫ عدد المعارين /األجازات الخاصة :إجمالى 26
ذكور

8

إناث

18

⚫ عدد أعضاء الهيئة المعاونة :إجمالى
ذكور

21

94

إناث

⚫ عدد المبعوثين فى الخارج :إجمالى

73
9

⚫ نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب18:1 :
13 : 1

⚫ نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة للطالب:

⚫ نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس 6:1 :
⚫ نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس6:1 :
⚫ عدد العاملين بالجهاز اإلداري163 :
⚫ عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقاً لحالتهم الوظيفية :إجمالى 163
دائم

122

مؤقت 41

7

69
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أوالً  :المرحلة الجامعية األولى :

⚫ أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة :

 بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الفنية
 بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الموسيقية

 بكالوريوس التربية النوعية فى االقتصاد المنزلى
 بكالوريوس التربية النوعية فى تكنولوجيا التعليم تخصص معلم حاسب

 بكالوريوس التربية النوعية فى تكنولوجيا التعليم تخصص الشعبة العامة
 بكالوريوس التربية النوعية فى االعالم التربوى تخصص صحافة
 بكالوريوس التربية النوعية فى االعالم التربوى تخصص مسرح
⚫ العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة  7برنامج

ثانياً  :مرحلة الدراسات العليا :

⚫ أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:

 الدبلوم الخاصة فى االقتصاد المنزلى (المالبس والنسيج)

 الدبلوم الخاصة فى االقتصاد المنزلى ( تغذية وعلوم اطعمة)
 الدبلوم الخاصة فى االقتصاد المنزلى ( ادارة المنزل والمؤسسات)*
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (الرسم والتصوير)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (اسس تصميم)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (النحت)

 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (االشغال الفنية والبيئية)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (الخزف)

 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (المعادن)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (أشغال الخشب)
 الدبلومة الخاصة فى التربية الفنية (الطباعة)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الفنية (النسيج)

 الدبلوم الخاصة فى تكنولوجيا التعليم ( تدريس حاسب الى)*

 الدبلوم الخاصة فى تكنولوجيا التعليم (وسائل تعليمية ومكتبات)
 الدبلوم الخاصة فى االعالم التربوى (صحافة)
 الدبلوم الخاصة فى اإلعالم التربوى (إذاعة)*
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 الدبلوم الخاصة فى اإلعالم التربوى (تليفزيون)*

 الدبلوم الخاصة فى االعالم التربوى (عالقات عامة واعالن)*
 الدبلوم الخاصة فى االعالم التربوى (فنون المسرح)

 الدبلوم الخاصة فى االعالم التربوى (التذوق الفنى)*

 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (صولفيج وتدريس سمع وايقاع حركى وارتجال
موسيقى)*

 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (نظريات وتأليف الموسيقى)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (موسيقى عربية)
 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (بيانو)

 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (اآلت اوركسترالية)*
 الدبلوم الخاصة فى التربية الموسيقية (غناء عالمى)*

 الدبلوم الخاصة فى مناهج وطرق التدريس (تربية موسيقية)
 الدبلوم الخاصة فى مناهج وطرق التدريس (تربية فنية)

 الدبلوم الخاصة فى مناهج وطرق التدريس (اقتصاد منزلى)
 الدبلوم الخاصة فى مناهج وطرق التدريس (حاسب آلى )
 تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى (المالبس والنسيج)

 تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى ( تغذية وعلوم اطعمة)

 تمهيدى دكتوراة فى االقتصاد المنزلى ( ادارة المنزل والمؤسسات)*
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (الرسم والتصوير)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (اسس تصميم)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (النحت)

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (االشغال الفنية والبيئية)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (الخزف)

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (المعادن)

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (أشغال الخشب)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (الطباعة)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الفنية (النسيج)

 تمهيدى دكتوراة فى تكنولوجيا التعليم ( تدريس حاسب الى)*
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 تمهيدى دكتوراة فى تكنولوجيا التعليم (وسائل تعليمية ومكتبات)
 تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى (صحافة)
 تمهيدى دكتوراة فى اإلعالم التربوى (اذاعة)*

 تمهيدى دكتوراة فى اإلعالم التربوى (تليفزيون)*

 تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى (عالقات عامة واعالن)*
 تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى (فنون المسرح)*
 تمهيدى دكتوراة فى االعالم التربوى (التذوق الفنى)*

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (صولفيج وتدريس سمع وايقاع حركى وارتجال
موسيقى)*

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (نظريات وتأليف الموسيقى)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (موسيقى عربية)
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (بيانو)

 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (اآلت اوركسترالية)*
 تمهيدى دكتوراة فى التربية الموسيقية (غناء عالمى)*

 تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس (تربية موسيقية)
 تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس (تربية فنية)

 تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس (اقتصاد منزلى)
 تمهيدى دكتوراة فى مناهج وطرق التدريس (حاسب آلى )

*برامج دراسات عليا مغلقة لعدم توافر أستاذ او أستاذ مساعد فى التخصص وكلما
توافر عضو هيئة التدريس تم فتح البرنامج تلقائيا .

⚫ العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 57 :
⚫ عدد البرامج المطبقة بالفعل40 :

⚫ نسبة المسجلين للدبلومات مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا 1:1

⚫ نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا7:1 :

⚫ نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليا0.5:1 :
⚫ عدد الدرجات التى تم منحها خالل الـخمس سنوات األخيرة:
دبلـــوم

715

ماجستير

103

⚫ عدد الخريجين خالل الـخمس سنوات األخيرة2012 :
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دكتوراه

42
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⚫ عدد الوحدات ذات الطابع الخاص5 :

ثانيا  :فلسفة الكلية في مجال الجودة الشاملة
تتبنى الكلية فلسفة تقوم على توجيه كافة األنشطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو تحقيق
نوا تج التعلم المستهدفة من برامجها المؤسسة على المعايير القومية األكاديمية المرجعية فى
الخدمة التعليمية المقدمة للطالب للوصول بهم إلى المستوياب التى تحقق التميز التنافسي فى
سوق العمل المحلى واإلقليمي  ،و لك من خالل االلتزام بالتوجه نحو المستفيد  ،والتحسين
والتطوير المستمر  ،ومشاركة اإلدارة والعاملين فى تحقيق الجودة والتميز فى األداء  ،مق
وضق نظام لتقويم األداء فى جميق نواتج التعلم المستهدفة .

يحكم ويوجه هىه الفلسفة عدة مبادئ هى -:
 -1التغير المستمر فى احتياجاب ومتطلباب سوق العمل مما يتطلب القيام بالعملية التعليمية
بعساليب جديدة ومتطورة فى ل التنافسية.
 -2أن الكلية تسهم فى تقدم ونمو المجتمق بتعثيرها على نوعية ومهارة وإمكانياب الخريجين.
 -3أن التقدم السريق فى تكنولوجيا المعلوماب واالتصاالب يستلزم ضرورة استخدام صيغ
متطورة في التعليم مثل تطبيق نظم التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني.
 -4ضرورة البحث عن مصادر تمويل اتية متعددة لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية.

ولىا تلتزم الخطة اإلستراتيجية بما يلى -:
 -1التوجه من رسالة الكلية وغاياتها وأهدافها .
 -2تفعيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمق والبيئة.
 -3تحقيق المساواة والعدالة والشفافية والمرونة الالزمة فى أسلوب تقديم الخدمة بما يقابل
احتياجاب وتوقعاب أصحاب المصلحة.
 -4التعامل مق التفاوتاب بين الطالب سواء على المستوى االجتماعي أو الثقافي بما يحقق
توقعاتهم ويقابل احتياجاتهم.
 -5تحديد المجاالب المحتملة والممكنة لتحقيق التميز واإلبداع واالبتكار.
 -6االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانب المنظومة التعليمية والبحثية بالكلية .
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 -7إتباع منهجية قائمة على التنبؤ باالحتياجاب المستقبلية للمجتمق.
 -8المتابعة والمراجعة المستمرة لألداء فى ضوء األهداف والمعايير الموضوعة.

ثالثا :االفتراضات األساسية للخطة اإلستراتيجية
تقوم الخطة اإلستراتيجية للكلية عل ى مجموع ة م ن االفتراض اب األساس ية الت ي يمك ن إيجازه ا
على النحو التالي-:
 -1تطوير الخطة بصورة شمولية تحقق التوازن بين مختلق جوانب العملية التعليمية والبحثية
والخدمة المجتمعية .
 -2بناء الخطة على الدراسة الىاتية للكلية اس تنادا إل ى نت ائج تحلي ل ) (SWOTلتحدي د نق اط
القوة والضعق الداخلية  ،والفرص والتهديداب الخارجية.
 -3المقارن ة المرجعي ة لتحدي د احتياج اب التحس ين لس د الفج وة ب ين األداء الفعل ي وأه داف
الجودة.
 -4وض ق ب رامج وخط ط متوازن ة اب رؤى مس تقبلية لتحس ين ج ودة جمي ق الجوان ب وتحقي ق
كافة األهداف اإلستراتيجية .
 -5مشاركة جميق العاملين على كافة المستوياب .
 -6وض ق مق اييس واض حة ل ألداء تغط ى المع ايير الس تة عش ر للق درة المؤسس ية والفاعلي ة
التعليمية .
 -7المتابعة المستمرة لتنفيى الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيىية لعملياب التطوير والتحسين.
 -8التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخارجية.
 -9نشر نتائج المتابعة والتقييم مق مراجعة نقاط القوة والضعق والفرص والتهديداب الخارجية
(. (SWOT

رابعا  :منهجية إعداد الخطة
تقوم الخط ة اإلس تراتيجية عل ى منهجي ة االتحلي ل المس تقبليا . Prospective Analysis
وتكمن أهمية هىه المنهجية فى قدرتها على تحليل االبيئة الخارجيةاللكلية الس تقراء الف رص
والتهدي داب المحتمل ة  ،وتحلي ل االبيئ ة الداخلي ةا م ن حي ث كفاءته ا وق دراتها الىاتي ة لتحدي د
نقاط القوة والضعق فيها  ،كم دخل أساس ي للتخط يط االس تراتيجي للكلي ة ف ى عالقته ا ببيئته ا
وسوق العمل واحتياجاب التنمية المجتمعية والمستجداب فى التعليم النوعى .
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وم ن ناحي ة أخ رى فق د اعتم دب الخط ة الحالي ة عل ى م نهج اتحلي ل المض مونا Content
 Analysisوالىي يقوم على استخدام تحليل الوثائق واللوائح المتصلة بالتعليم بالكلية .
كم ا اعتم دب المنهجي ة عل ى ع دد م ن األدواب البحثي ة الكمي ة والكيفي ة كاالس تبياناب
واالستقص اءاب  ،واس تماراب ال رأى  ،وأدواب المقابل ة المقنن ة – مح ددة األس ئلة – والمس ح
اإلحصائي والدراساب إلتمام عملية المسح البيئي للكلية .
وتعسيسا ً على ما سبق فإن أسلوب العمل فى الخطة اإلستراتيجية قد اعتمد عل ى المس ح البيئ ي
 SWOT Analysisلتحدي د نق اط الق وة والض عق ف ى البيئ ة الداخلي ة للكلي ة  ،والف رص
والتهديداب المحتملة الخارجية .
( مرفق دراسة سواب كاملة  ،وبطارية األدواب المستخدمة فى التحليل )

مراحل إجراءاب التنفيى-:
المرحلة األولى  :ما قبل الخطة .
 -1تش كيل س ت مجموع اب  ،خمس ة منه ا واح دة لك ل برن امج ( انظ ر التكليف اب ) والسادس ة
للمسح اإلحصائي ( وثائق ومستنداب  ،وأبنية وتجهيزاب ) .
 -2تحديد أهم المصادر وبداية جمق المادة العلمية.
 -3تصميم أدواب الدراسة ( انظر األدواب ) التى تغطى المعايير الستة عشر .
 -4تطبيق األدواب سواء على مستوى البرامج أو المسوح اإلحصائية .
 -5تفريغ وتكميم وترجمة النتائج واالنتهاء بها إلى نقاط قوة وضعق لكل برن امج عل ى ح دة .
كىلك األدواب العامة على مستوى الكلية ( انظر الجدول فى دراسة سواب )
نقاط القوة والضعق على مستوى كل معيار .

 -6تلخي

 -7تجميق نقاط القوة والضعق فى أبعاد تمثل مجاالب

المرحلة الثانية  :وضق الخطة اإلستراتيجية
 -1جلساب عصق هني  Brain Stormingلبلورة أه داف إس تراتيجية م ن خ الل نق اط
القوة والضعق والفرص الخارجية والمخاطر .
 -2تحديد االوزان النسبية لألهمية امام كل هدف نتج عن التحليل  ،وضرب ال وزن النس بى
فى النسبة الناتجة عن التحليل لتحديد االولوياب حسب االوزان النسبية ونتائج التحلي ل
.
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 -3وضق أهداف إجرائية وتحديد المستهدف واألنشطة والمسئولياب والتموي ل ومؤش راب
وأدلة التنفيى .
 -4تحديد اإلطار الزمني .
خامسا  :األطراف أصحاب المصلحة في الخطة اإلستراتيجية.

يمكن تحديد األطراف أصحاب المصلحة Stakeholdersعلى النحو التالي -:
 -1وزارة التعليم العالي (المستفيد األول من كلية التربية النوعية).
 -2وزارة الثقافة ( إ اعة تلفزيون  ،مسرح  ،قص ور الثقاف ة  ،مص انق المالب س  ،مص انق
األغىية  ،شركاب الكومبيوتر  ،مراكز الفنون ).
 -3أعضاء هيئاب التدريس والهيئاب المعاونة والعاملون.
 -4الطالب.
 -5أولياء األمور.
 -6المجتمق بوجه عام.

سادسا  :تحديد االحتياجات Need Assessment
لت وفير مقوم اب النج اح للخط ة م ن ال الزم تحدي د وتقي يم االحتياج اب الالزم ة والت ي يمك ن
توضيحها فيما يلي :
 -1نشر ثقافة الجودة والمعرفة والتميز في األداء وتطبيق فلسفتها وأدواتها وآلياب تنفيىها ف ي
الكلية .
 -2تنمية القيم التي تتعلق بالعمل الجماعي والثق ة وال والء واالنتم اء وزي ادة الرض اء ال و يفي
لدى جميق العاملين بالكلية .
 -3وض ق نظ ام للج ودة يش مل الخط ط والهياك ل التنظيمي ة والسياس اب واإلج راءاب والقواع د
الالزم ة للتنفي ى ونظ ام لتوثي ق إج راءاب الج ودة وتبس يط إج راءاب العم ل لتلبي ة احتياج اب
المستفيد من الخدمة.
 -4تحديد الكفاياب والكفاءاب  :المهاراب والقدراب الالزم توافرها في أعضاء هيئاب الت دريس
والعاملين والعمل على تنمية تلك المهاراب والقدراب للمستوياب المطلوب ة ع ن طري ق الت دريب
المستمر.
 -5توفير برامج ومن اهج ومق رراب وأنش طة دراس ية تحق ق كاف ة ن واتج ال تعلم المس تهدفة ف ى
الخريجين .
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 -6تحديد احتياجاب بنية تحتية ومصادر تعلم تحقق هىه النواتج المستهدفة
 -7تحديد متطلباب دراساب عليا وبحث علمى على درجة من الكفاءة .
 -8تحديد متطلباب المشاركة المجتمعية اب الفاعلية والتى توفر خدمة للمجتمق وتموي ل ات ى
للكلية .
 -9تحديد كفاياب وكفاءاب جهاز إداري وفنى يضمن جودة العملية التعليمية.
 -10تحديد متطلباب قواعد بياناب تضمن توثيقا جيدا وتدفقا للمعلوماب
 -11وضق نظام داخل ي للمتابع ة والمراجع ة لتقي يم األداء بمع ايير واتخ ا إج راءاب تص حيحية
عند وجود انحرافاب في األداء.
 -12وضق نظام لتشجيق ومكافعة التميز في األداء ونشر التجارب الناجحة.
. -13توفير الدعم الالزم لتحقيق االستمرارية في جهود التحسين والتطوير بالكلية .

سابعا  :تقييم المخاطر :

Risk Assessment

يجب تحدي د وتقي يم المخ اطر والعقب اب المرتبط ة بعملي ة تص ميم وتط وير وتنفي ى الخط ة التخ ا
الخطواب الالزمة للتعامل مق تلك المخ اطر والعقب اب وت وفير ال دعم ومقوم اب النج اح للخط ة ،
ويمكن توضيح تلك المخاطر والعقباب فيما يلي :
-

عدم كفاية الدعم من جانب اإلدارة العليا  ،أو التغير في أولوياتها واتجاهاتها.

-

عدم كفاية الموارد الالزمة للتنفيى.

 عدم تكامل الخطة وشمولها وتحقيقها للتفاعل المطلوب بين جميق األجزاء الفرعية. ع دم ت وفر نظ ام لمتابع ة تنفي ى وتطبي ق آلي اب الج ودة التخ ا اإلج راءاب التص حيحيةالمناسبة.
 انخفاض كفاءة وفاعلية نظام االتصاالب والمعلوماب.-

عدم اإلعداد والتهيئة الالزمة للتعامل مق الخوف ومقاومة التغيير للعاملين.

 -استنفا الوقت والبطء في التنفيى .

ثامنـا ً  :األولوياب اإلستراتيجية :Strategic Priorities :
 -1ضرورة التأهيل للتقدم لالعتماد األكاديمي  ،والعمل على التوىرير والتينىيل المنىتمر ل ىردة
العملية التعليمية والبيثية والم تمعية والعمليات المناندة بالكلية .
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 -2تىىررير كىىرادر عىىل هعئىىال هييىىة التىىدرين تيقىىل عميىىل نىىرات الىىتعل المنىىت درة  ،وتىىن ض
بالدراسات العليا والبيث العلم .
 -3تررير عيتريات تعليمية قادرة عل تيقيل نرات التعل المنت درة عل البراع  ،تىدر
هكثر اعتمادا عل المتعل  ،وتقا

بوىر

نرات ا بور عتنرعة عادلة وعقننة .

 -4تىىررير بنيىىة تيتيىىة وععىىادر تعل ى قىىادرة عل ى تيقيىىل األهىىدا

ا سىىتراتي ية للكليىىة والقيىىام

بأدوارها التعليمية والبيثية والم تمعية .
 -5تررير ع ىا ددار ورنى كىلل لتيقيىل عترعىات عيىدة على المنىتريات الىثالي ي التعليمىي
والبيثي والم تمعي .
 -6تررير نظام ععلرعاتي يئمل عردة الترثيل والتداول .
 -7الترسل ر استتدام التعلىي اللكترونىي  ،والتعلىي المتتىر

 ،والرحىدات اات الوىابل التىا

والبراع التدريبية.

تاسعا ً  :القيم والمبادئ األساسية Core Values , Principles
 التحديث والتطوير
 الديمقراطية
 المساءلة والمحاسبة
 المسئولية
 الشفافية
 العدالة وتكافؤ الفرص
 الوالء

• السماب المميزة للكلية
تعكىىن دسىىتراتي ية الكليىىة اتعىىيت ا المنىىتقلة ومعازع ى ا المميىىهة لوبيعىىة ن ىىا ا. .

يرعىىد

ت ابه ر التتععات األكاديمية المقدعىة رى بىراع الكليىة و البىراع المقدعىة بالكليىات األمىر
رإستراتي ية الكلية تعمل على ترعيىه هىال التتععىات األكاديميىة والتربريىة نيىر رسىالة الكليىة
وه دعداد المعل النىرع  ،والكىرادر التربريىة واألكاديميىة  ،وتوىرير النياسىات التعليميىة بمىا
يعكن اتعيت ا المنتقلة ويتئح الك بالتتعيل عند دراسة بنرد التوة المررقة.
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وتبر دستراتي ية المؤسنة عنىيرليات ا الم تمعيىة نيىر الم تمىل الميلىي .حيىث تيىدد الم ىكالت
الم تمعية الت ينبغ هن تتعد ل ا المؤسنة بما يناعد عل تعميل صلت ا بالم تمل ،وعىل هىال
الم كالت التعد لمير األعية الكمبيرترية عبر وحدة اات ابل ما

تنترعب عا يناو عدد

الب ا بالمرحلة األول  ،والتاو والرعي المرسيق  ،والتني ،والن رض بمنتر ربة األسرة .

* صورة لمبنى الكلية

• أهم الخدماب التى قدمتها الكلية خارج وداخل الجامعة

 داخل الجامعة -:توجد بعض نماذج لممارسات فعلية لتنمية البيئة ومنها:
-

 :ت ززيين وتجمي ززل سززور الجامع ززة ب وكليززة التربي ززة والميززادين ب ومرك ززز التط ززويرب

والمكاتب االدارية بالجامعية .

-

عقد ندوات حول الوعى البيئى :ندوات قسم االعالم (انظر المخرجات)

-

ندوات بالتعليم قبل الجامعي ( انظر الملف ) .

-

حلقات تلفزيونيـة ( رعايـة المبـدعين و دور القصـة فـى رعايـة الطفـل و الغـذاء

الجيد و التذوق الفني .) ......
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 خارج الجامعة -:يمثل الجدول التالى مدى استعانة االطراف المجتمعية بالخدمات المتخصصة التى تقدمها

الكلية ( :العددو والنوع والجهة المستفيدة) :

نوع االستشارة /البرنامج

القطاعات المستفيدة

النشاط

تحكيم التصوير

الجامعة

استشارات فنية فى االعالم

1

تحكيم النصوص

االذاعة والتليفزيون

استشارة غذائية

1

غذاء الفئات الحساسة

التليفزيون

استشارة انسانية

1

تفعيل دور المراة

و ازرة الثقافة

استشارة تعليمية

1

االستذكار الجيد

و ازرة التربية والتعليم

تدريب وتأهيل

عز ز ز ز ز ز ز ز ززدد ززاهيل المعلمزين فزى الخدمززة أكاديمية المعلمين

استشارة فنية فى التصوير

تجميل الجامعة

العدد
1

كبير

للترقى

عز ز ز ز ز ز ز ز ززدد التزيين
كبير

المش ززاركة الفني ززة ف ززى قوافز ززل عز ز ز ز ز ز ز ز ززدد خدمات للمجتمع

الجامعة

كبير

دورت تدريبية للموهوبين

عز ز ز ز ز ز ز ز ززدد برامج مركز الخدمة
كبير

الجامعة
المجتمع
المجتمع

* انظر السيرة الذاتية لكل من أ.د/محمد عبد المطلب جاد و و د.أبو المجد كمال و أ.احمد
موسى و د.أكرم نمير و د .سعيد عبد الغفار و د .شريف ربيع .وسجالت مركز الخدمة و

وأرشيف أ.د .وكيل الكلية لشئون البيئة .
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جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء

الجزء الثاني
الـخـطـة اإلستراتيجية
أوال  :رؤية الكلية  ،ورسالتها  ،وأهدافها اإلستراتيجية :
 -1رؤية الكلية
هن تكرن الكلية عركها للتميه ر تقدي براع اات عردة لتيتىل عكانىة عتميىهة بىيل كليىات التربيىة
النرعيىىة على عنىىتر ال م رريىىة ولتعىىبح رازىىدة على عنىىتر العىىال العربىىي رىىي دعىىداد المعلى
النرعي ري تتععات تكنرلرعيا التعلي والعالم التربر والقتعاد المنهلي والتربية المرسيقية
والتربية التنية والبيث العلمي ري هال التتععات.

 -2رسالة الكلية
دعىىداد ععلىى نىىرعي هكىىاديمي تربىىر ع نىىي رىى ع ىىا ت تكنرلرعيىىا التعلىىي والعىىالم التربىىر
والقتعىىاد المنهلىىي والتربيىىة المرسىىيقية والتربيىىة التنيىىة يمتلىىك الكتايىىات التاصىىة بم الىىه ععرريىىا
وتوبيقيا لين ري تنمية ع تمعه الميلي وب كل عليرظ عل مالل آدال رسالته التعليمية والبيثيىة
الت تورر ع ال التعلي النرعي.

 -3األهداف اإلستراتيجية للكلية
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

دعداد حملة ا ادة الثانرية العاعة وعا ري عنتراها الىايل يلتيقىرن بالكليىة لم نىة التىدرين رى
عراحل التعلي قبل ال اععي ر هحد التتععات النرعية المرعردة بالكلية .
ررىىل المنىىتر العلمىىي والم نىىي للدارسىىيل وتمكيىىن عىىل ا ت اهىىات التربريىىة المعاصىىرة رى
ع ال تتعع
دعرال البيري والدراسات ر ع ال التتعص
تبىادل التبىىرات والمعلرعىىات عىل ال ييىىات والمؤسنىىات التعليميىة والثقاريىىة المعىىرية والدوليىىة
والتعاون عع ا
تقدي الم ررة التنية ر ع ال التتعص
الس ام ر تورير التكر والممارسة ر د ار دور الكلية ر مدعة الم تمل
تهويد الم تمل بالكتالات الت تتولب ىا التنميىة  ،وسىد حاعاتىه عىل التتععىات التى ترررهىا
الكلية .
تنمية ع ارات وقدرات هعئال هيية التدرين
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جامعة طنطا
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وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء

ثانيا  -:تحليل البيئة الداخلية للكلية ( نقاط القوة والضعق يلخصها الجدول التالي :
المعيار األول  :التخطيط االستراتيجي

يقينه النؤال األول عل ستة هدوات ه
التمنة األول واليادية ع رة
ضعل

قرة
 وعرد سمات عميهة وقدرة تنارنية لكل قن( برناع )

المعيار الثانى  :القيادة والحوكمة

تقينه ع ر هدولت ه ي -5-4-3-2-1
8-7-6ه8-ب-11 -

قرة

ضعل
 -1عدم ع اركة هعئال هيية التدرين
ر وضل ععايير امتيار القيادة
 -2عدم ع اركت ر امتيار القيادات
 -3ضعل دور رزين القن ر التورير
 -4عدم الرضا عل نمط القيادة
 -5حاعة القيادة لمهيد عل التدريب

-1
-2
-3
-4
-5

ععداقية واتارية وعناخ ديمقرا ي
دامل األقنام العلمية
وحدة ضمان ال ردة ترعه ألقنام
للوالب دور ع ارك عل مالل الره
ر العملية التعليمية وال كاو
يرعد دع عاد وععنر لرحدة
ضمان ال ردة
ترارر وسازل هعان للكراري عل مالل
وحدة

المعيار الثالث  :إدارة الجودة والتطوير
قرة

تقينه هربل هدولت ه ي -7 -5-4-1

ضعل
-6
توبل

 -1ددارة ال ردة تئل هدوات قيا
,تنتترج النتاز الت تدر ر
األقنام العلمية ور ع لن الكلية
 -2الكلية تعه ددارة ال ردة
 -3ععادر التدعي عتعددة – ال اععة-
عركه ال ردة – ددارة الكلية

المعيار الرابق ي أعضاء هيئة التدريس

تقينه ممنة هدولت ه ي 8-5-1ه-
8ب-11-
ضعل

قرة
 -1يرعد تقيي ألعئال هيية التدرين
براسوة الوالب
 -2عتابعة عل ل ان
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المعيار الخامس  :الجهاز اإلداري

تقينه ثالثة هدولت ه ي 11 -6 -1

قرة

ضعل
 -1قعرر ر الت يهات الال عة للعملية
التعليمية
يقا
 -2الرضا الرظيتي الدار
 -3نقص العمالة
 -4عدم وعرد نظام تقيي لإلدارييل

المعيار السادس  :الموارد المالية
والمادية

تقينه ممنة هدولت ه ي -6 -5-2-1
11

ضعل
قرة
 -1نقص األبنية للتدرين وألعئال هيية
 -1تن يالت لدع األن وة الوالبية
التدرين
 -2عراقبة وعتابعة المرارد المالية والمادية
 -2نقص الت يهات ر المعاعل والررش
 -3صيانة وعناخ صيي عترارران
 -3يرعد دورات عيال ر عبن
تكنرلرعيا التعلي .
 -4نقص العمالة
 -5المرارد المتععة للكلية غير كارية

المعيارالسابق  :المعايير األكاديمية
والبرامج

تقينه ثالثة

قرة

ضعل

 اارك هعئال هيية التدرين والوالب رالمعايير األكاديمية بالره والتوبيل الت ريبي
 استولعت هرال الوالب ر البراع ديمقرا ية واتارية وحنل عالقة عل رزينالقن .

 -1المقررات غير عناسبة لنر العمل
 - 2عدم تالؤم بيل بعض المقررات التربرية
ونرات تعل البراع
 -3كثرة هعبال هعئال هيية التدرين

المعيار الثامن  :التدريس التعليم
والتعلم

تقينه تنعة هدولت ه ي -6-5-2-1
8ه8-ب-11-10-9-

قرة

ضعل
 -1عدم كتاية القاعات والت يهات
واألدوات والتاعات
 -2عدم كتاية ععادر التعل
 -3عدم الرضا عل ر التدرين
المنتتدعة
 -4عدم الرضا عل التربية الميدانية
 -5عدم الرضا عل ال كاو

-1
-2
-3
-4

رضا عل هساليب التعلي والتعل
والتقري
يرعد نظام ل كاو الوالب والتعاعل
عع ا
هساليب تدرين وتقري عتنرعة (
هعئال هيية التدرين)
التعييل يت حنب اللرازح

المعيار التاسق ي الطالب والخريجون

هدولت ه ي -11-10-9

تقينه ستة هدولت ه ي -9 -5-2-1
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-11-10
قرة
 -1سياسة القبرل عالزمة (دراسات عليا)
 -2يرعد دع البي

ضعل
-1

القن

تتتل سياسة القبرل عل ههدا
و عل المرارد المتاحة
 -2هعداد الوالب قليلة تتناسب عل
عرارد الكلية
 -3األن وة الوالبية غير عالزمة

المعيار العاشر  :البحث العلمي
واألنشطة العلمية

تقينه ستة هدوات ه ي 8 ،5 ،3 ،1ه،
8ب11 ،

قرة

ضعل
 -1انتتاض الدع المالي للبيث العلمي
 -2عدم كتاية عتولبات البيث العلميي
دوريات وهع هة وماعات ....

-1
-2
-3
-4

ترعد موة بيثية لكل قن علم
ععتمدة
الترسل ر حئرر المؤتمرات
الترسل ر البعثات
تياول الكلية يادة ععادر التمريل
الااتي

المعيار الحادى عشر ي الدراساب العليا

تقينه ستة هدوات ه ي 8 ،5 ،3ه،
8ب،11 ،10 ،

قرة

ضعل
 -1عدم الرضا عل المناخ التعليم
 -2قعرر ععادر التعلي والتعل
 -3عدم تنريل هساليب التقري
-4عناخ ا بتكار غير عترارر
يتن بالعدل
--5تر يل الارا

-1
-2
-3
-4
-5

البيث العلم يدع العملية التعليمية
ينند الارا حنب التتعص
العلمي
يت تقيي الوالب حنب الالزية
يقا رضا الوالب ي بكالررير
ودراسات عليا
لرحدة ال ردة دور اي ابي ر تورير
العملية التعليمية

المعيار الثانى عشر :المشاركة
المجتمعية

تقينه هربل هدولت ه ي -10-9-4
-11

قرة

ضعل
-1عدم مالئمة الخريج لسوق العمل

 -1رر عمل لوالب الدراسات العليا
-2مدعة البيية عيدة

 -2وجود برنامج توعية بخدمة المجتمع
-3المستفيدون غير ممثلين فى االدارات
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تحليل البيئة الخارجية
الفرص المتاحة Opportunities
 -1حاعىىة الم تمىىل المليىىة لىىبعض تتععىىات الكليىىة عثىىل تكنرلرعيىىا التعلىىي  ،والمالبىىن ،
والتنرن .
 -2وعرد رر تدريب وعمل عيىدة ي المنىر القىرع  ،والااعىة والتلتهيىرن  ،والعىيارة
الميلية  ،وععانل المالبن  ،وععانل المراد الغاازية  ،وقعر الثقارة .
 -3دعكانية رتح دبلرعىات عديىدة عىل عىاعيل لمتولبىات عليىة عثىل ي دبلىرم علينىة المنىنيل ،
دبلرم التوريه  ،دبلرم تغاية التيات التاصة ( اقتعاد عنهل )  ،دبلرم صيانة الياسبات
 ،دبلرم البرع ة  ،دبلرم عنرحة المناه .....الخ .
 -4هعكانية عمل اراكة تدريب تبادلية بيل ال ركات والكلية  ،لتدريبات عتقدعىة للعىاعليل ب ىا
 ،وتدريب الوالب لد ال ركات .
 -5دعكانية عمل عقرد بمراصتات دعداد ماصة لوالب الياسب للعمل ر البنرك وال ركات
.وكالك عل التناد لوالب ا قتعاد المنهل  ،وععانل المالبىن للمعىمميل عىل ىالب
التنرن هو اعبة المالبن .

التهديداب المحتملة

Threats

 -1تر يل عكتب التننيل للوالب عل الكليات بنال على ععيىار واحىد وهىر ع مىرط الوالىب
دون عراعىىىاة الرغبىىىة وا سىىىتعداد وعىىىد التناسىىىب بىىىيل احتياعىىىات الدراسىىىة ودعكانيىىىات
الوالب ،عما هد دل انتتاض الدارعية لد الوالب لالبتكار والبداط والتميه.
 -2عدم القبال عل الكلية لالرتبا بالعمل بالتربية والتعلي وامتتال نظام التكليل .
 -3التلريح عرارا بإلغال كليات التربية النرعية هو ضم ا .
 -4التدهرر المنتمر ري عنتريات الوالب القادعيل عل عرحلة التعلي الثانر رىي هساسىيات
العل ماصىة اللغتىيل العربيىة وا ن ليهيىة  ،وتىأثير الىك على نرعيىة واسىتعداد الوالىب
وعنترال العلمي والتكر وقدرته عل البداط وا بتكار والبيث العلمي.
 -5عاب ال اععات التاصة ألعئال هيية التدرين والوالب .
 -6العارة الممتدة ألعئال هيية التدرين دل عاععات مارج الر ل.
 -7عىىدم عاللعىىة دعىىداد التىىري يل عىىل التتععىىات المتتلتىىة وا حتياعىىات التعليىىة لنىىر
العمل.
 -8تراضىل النتىا اليكىرعي على التعلىي عقابىل يىادات عئىىوردة رى تكلتىة العىداد عمىىا
يؤثر عل عردة التدعة التعليمية المقدعة.
 -9دح ام هصياب األعمال عل تدعي التعلي والبيث العلمي رغ ارتبا تتععات الكليىة
بنر العمل لتدهرر الثقة بالتعلي والبيث العلم .
تىىأثير البوالىىة ورقىىدان رىىر العمىىل عمىىا يىىؤثر سىىلبيا عل ى دارعيىىة الوالىىب نيىىر
-10
التتر والتميه.

ثالثا :الغايات واألهداف اإلستراتيجية واألنشطة واإلجراءات التنفيذية

مجاالب الخطة اإلستراتيجية
بىالرعرط دلى نتىاز تيليىل البييىة الدامليىة والتارعيىة  SWOT Analysisهعكىل ت ميىل نقىا
الئعل والتر  ،ونقا القرة والمتا ر ري عياور تينىيل بلغىت تنىعة عيىاور ( انظىر ن ايىة
دراسة سرات .ولاا كان بد عل تيديد هولريات التينيل ي
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أولوياب التحسين ُ : Enhancement Priorities
تيددت هولريات التينيل عل هساسيل علمييل هما ي
الر ن الننب  ،واألهمية الننبية ي
هو ي الر ن الننب يعل مالل الرعرط دل التيليل الكم وننىبة ا تتىا حىرل نقوىة الئىعل ،
ث الترتيب تنا ليا حنب األو ان الننبية .
ثانيا ي األهمية الننبية ي
قد تكرن نقوة الئعل حازهة عل هعل ننبة اتتا وعل ث اات و ن ننب عرتتل لكن ا ر اات
الرقت يمكل ان تتينل تلقازيا داا عا تيننت نقوة ضعل همر حيث تمثل دحد عترعات ا .
كما ترعد نقا ضعل يمكل التغلب علي ا بم رد وضل سياسة هو آلية هو اتتاا قرار
وعل هنا كانت الياعة دل عقد حلقة نقاش لتيديد األهمية الننبية لمياور التينيل .
ضمت حلقة النقاش التريل التنتيا الممثل لألقنام كما ضمت رر التنيير والدارة العليا  ،وهما
ر ا عتبار عا انت دليه ره المنتتيديل عل التدعىة والوىالب وهربىاب العمىل .تى ا تتىا على
وضل درعة عل ( )10تمثل األهمية الننبية للميرر  ،ث دعادة النظر ر التقدير رى ضىرل تقىدير
المياور األمر هماا بمعيار الننبية ر التأثير  ،ث ت دع المياور الت يمكل دع ا ر عيرر
هكبر ليعبح ع ا .وبئرب الر ن الننب ×ا همية الننبية هعكل تيديد سبل ع ا ت ي
ومن ثم تصبح مجاالب الخطة هى :
 .1البنية التيتية وععادر التعلي والتعل
 .2الوالب والتري رن
 .3البراع ي تورير البراع والمقررات  ،ر التدرين  ،وهساليب التقري
 .4هعئال هيية التدرين ي الع ه  ،الكتالة  ،ر التدرين  ،ر
 .5الدراسات العليا والبيث العلمى ي الم ىارات  ،عنىاه البيىث العلمى  ،الن ىر والم ىاركة
ر المؤتمرات  ،البعثات  ،التمريل .
 .6الم اركة الم تمعية
 .7ال ا الدار
 .8قراعد بيانات كنراة لميكنة النظام

األهداف اإلستراتيجية طويلة المدى Strategic Goals :
عمىىا سىىبل ورى ضىىرل رسىىالة الكليىىة وههىىدار ا ونتىىاز تيليىىل سىىرات  ( SWOTالدراسىىة
عررقة ) ي هصبيت األهدا الستراتي ية ريلة المد عل الرعه التال ي
 )1ررل كتالة البنية التيتية الت تيقل ههدا الكلية وتيقيل نرات التعل المنت درة
 )2تينيل البراع والمقررات و ر تدرين ا وتقريم ا .
 )3ررل كتاية وكتالة هعئال هيية التدرين
 )4ررل كتالة البيث العلم
 )5يادة الم اركة الم تمعية
 )6ررل كتالة ال ا الدار والتن .
 )7دن ال قراعد بيانات تناعد عل الترثيل وتدرل المعلرعات دامل النظام
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األه داف اإلس تراتيجية وأه دافها اإلجرائي ة  Objectivesوالمس تهدفاب ( المخرج اب
والعوائد ) .Targets
المستهدف
األهداف اإلجرائية
الهدف اإلستراتيجي
 -1ررىىىل كتىىىالة البنيىىىة التيتيىىىة  -1سىىد الع ىىه ر ى األبنيىىة التدرينىىية وح ىىرات
لتتىىى بأهىىىدا الكليىىىة وتيقيىىىل هعئال هيية التدرين
 -2سد الع ه ر الت يهات
نرات التعل المنت درة*
 -3تورير ععادر التعل وتنريع ا
 -4موىىىىة لالسىىىىتتادة القعىىىىر عىىىىل العكانىىىىات
المتاحة بما ري ا دعكانات الكليات األمر .

 -2تينىىىىىىىىىىىىىىىيل البىىىىىىىىىىىىىىىراع  -1ترسىىىيل رىىىر العمىىىل والسىىى ام رىىى تنميىىىة
والمقىىىررات و ىىىر تدرينىىى ا الم تمىىل وتلبيىىة حاعىىات النىىر ( توىىرير الرؤيىىة
والرسالة واألهدا والنياسات )
وتقريم ا
 -2توىىرير المعىىايير التاصىىة بالكليىىة  ،وتوىىرير
البراع  ،والمقررات  ،وتعديل اللرازح
 -3توىىرير المقىىررات عىىل مىىالل نتىىاز البيىىث
العلم
 -4ىىر تىىدرين تيقىىل نىىرات الىىتعل المنىىت درة
تناير ا ت اهات اليديثة
 -5توىىىرير هسىىىاليب التقىىىري لتقىىىين كارىىىة نىىىرات
التعل المنت درة
 -6ت كيل ل نة عليا للمناه بكل برناع ووضل
بروتركرل عمل ل ا .

 -3ررىىل كتايىىة وكتىىالة هعئىىال  -1سد الع ه ر هعئال هيية التدرين
 -2تنمية ع ارات التدرين بالور غير التقليدية
هيية التدرين
( التعاوني وال مىاعي  ،والىتعل الىااتي  ،والىتعل
با كت ا  ،والتعل عل ريل العمل  ،والىتعل
بالبيث وا ستقعال ) ....
 -3تنمية ع ارات التقيي بالور غير التقليدية
 -4تنميىىة ع ىىارات دعىىداد الميتىىر دلكترونيىىا ،
ودنتاج العروض التدرينية ،
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 -1تينىىىىىيل المىىىىىدرعات العىىىىىغيرة ،
ودن ال عبنى عىل هربىل رابىل للتربيىة
التنيىىىىىة كىىىىىإحالل  ،وع ىىىىىريل ح ىىىىىرة
هعئال هيية تدرين
 -2عدد ستة داتا ار عتنقىل واحىد بكىل
قن
 -4عمل عكتبة للدراسات العليا  ،وربط
الكتروني  ،ودورتان عتتععتان لكل
برناع
 -1رؤيىىىىىة ورسىىىىىالة وههىىىىىدا عديىىىىىدة
تتئىىىىىىمل العىىىىىىداد ا حترارىىىىىىي
. Professionalوتعىىىىىىىىديل سياسىىىىىىىىة
القبرل لالقتعاد المنهلي.
 -2دضارة عتئمنة العداد الحترارى
لنر العمل  ،وبراع اات نرات تعلى
تئىىمل هىىاا العىىداد وعقىىررات تىىرتبط
نرات تعلم ا بنرات تعل البراع
 %20 -3عىىىىل البىىىىراع عتم ىىىىية عىىىىل
عناظرت ا ر العال
 -4دتقىىىان ع ىىىارات التىىىدرين بىىىالور
اليديثة .
 -5الىىىىتمكل عىىىىل قيىىىىا نىىىىرات الىىىىتعل
المنت درة ماصىة المنىتريات المعرريىة
المتتلتىىة ( الم ىىارات العليىىا للتتكيىىر ،
الناقد  ،والمنوقي  ،والبداعي  ،وحىل
الم كالت ،والتتكير العلمي .
 -6قراعىىىىىد عمىىىىىل وترصىىىىىيل ع ىىىىىام
وعنىىىىيرليات الل نىىىىة العليىىىىا للمنىىىىاه (
لرازح وسياسات ودعرالات )
 -1عتتعىىص علىى األقىىل واحىىد لكىىل
اىىىىاغر عىىىىل التتععىىىىات النرعيىىىىة ،
وموىىىة اسىىىتعانة ب ييىىىة التىىىدرين عىىىل
كليات ال اععة .
 -2ممىىىن ورش عمىىىل للتىىىدريب علىىى
ع ارات التدرين اليديثىة بكىل برنىاع
(  25وراة )
 -3ثالثىىىىة ورش لتنىىىىرط األسىىىىيلة رىىىى
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 -5التدريب عل عمل بررتترلير لكل عتعل
 -6التدريب عل اكت ا و ر عالج التعثر
 -7التىىىىدريب علىىىى ىىىىر التىىىىدرين البىىىىداعي
ورعاية المرهربيل
 -8وضىىىل موىىىط لالسىىىتتادة عىىىل هعئىىىال هييىىىة
التدرين بكليات ال اععة ر التورير

 -4ررىىىل كتىىىالة الدراسىىىات
العليا والبيث العلم

 -1وضل ععايير هكاديمية لوالب الدراسات
العليا ر التعلي النرع
 -2ترصىىىيل بىىىراع الدراسىىىات العليىىىا رىىى
ضرل المعايير
 -3تيديىىىىد نىىىىرات الىىىىتعل المنىىىىت درة عىىىىل
البراع
 -4ترصيل عقررات هال البراع
 -5عمل تقرير سنر للمقىررات والبىراع
.
 -6آليات تينيل ر ضرل التقارير .
 -7يادة البيىري المن ىررة دوليىا  ،هو رى
دوريات ععتمدة .
 -8ربىىىط البيىىىث العلمىىى بتوىىىرير البىىىراع
والمقررات .
 -9تنمية ع ارات البيث العلم واسىتتدام
اليهم الحعازية
 -10تينيل عنتر اللغة
 -11تينىىيل ع ىىارات البيىىث رى الىىدوريات
اللكترونية
 -12التىىىدريب علىىى دعىىىداد البيىىىري للن ىىىر
الدول
 -13التدريب عل نقد البيري وتقييم ا .
 -14دن ال وحدة للبيث والتورير .
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النظر وتعدد الرسازل ر العملي بكىل
برناع (  15وراة )
 -4ممىىىن ورش عمىىىل للتىىىدريب علىىى
دنتىىاج سىىيناريرهات المقىىررات ( %20
) عل المقىرر – للمقىررات العاعىة التى
تدر ل ميل الوالب .
 -5ممىىىىىىن ورش عمىىىىىىل تتععىىىىىىية
للتدريب على عمىل بررتترليىر للوالىب
 (.وراة لكل قن علم )
 -6ممىىىن ورش عمىىىل للتىىىدريب علىىى
اكت ىىا ووسىىازل العىىالج للمتعثىىريل (
وراة لكل قن )
 -7ممىىىىىىىىن ورش للتىىىىىىىىدريب علىىىىىىىى
استراتي يات البداط .
 -1ثالي ورش عمل تئ هعئىال
هيية تدرين عل الكليات المناظرة(
الىىايل سىىبل ل ىى العمىىل رىى دنتىىاج
ععىىىىىىايير عرحلىىىىىىة البكىىىىىىالررير
لالسىىىتتادة عىىىل مبىىىرات النىىىابقة )
لرضل المعايير وا نت ال بترصيل
البراع
 -2دنتاج كتاب للمعىايير وترصىيل
البىىىىىىراع والمقىىىىىىررات  .وآمىىىىىىر
لتقارير المقررات والبراع .
 -3دنتىىىىاج ع ىىىىرة بيىىىىري للن ىىىىر
الدول ( اثنان عل كل قن كبيري
تعاونية بيل األعئال ) .
 -4دنتىىاج ممىىن عقىىررات تعاونيىىا
صالية للن ر الدول والمنارنة .
 -5موة بيث علم عل كىل قنى
لبيىىىري عىىىا بعىىىد الىىىدكتررال تيىىىدد
النقىىا الت ى توىىرر ب ىىا المقىىررات
والبراع .
 -6ع ىىىىر دورات تدريبيىىىىة علىىىىى
ع ىىارات البيىىث العلمىى والتيليىىل
الحعازي
 -7ع ر دورات تدريبية عل تقيي
البيري وكتابة التقارير ،
 -8ررىىىىىىىىل علتعىىىىىىىىات رسىىىىىىىىازل
الماعنىىتير والىىدكتررال وبيىىري عىا
بعىىىد الىىىدكتررال علىىى عرقىىىل الكليىىىة
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 -5يادة الم اركة الم تمعية

 -1استثمار ععادر التعل المرعردة بالبيية .
 -2التدريب ر عياديل العمل التعلي ( صىيارة ،
دااعىىىة  ،تلتهيىىىرن  ،ععىىىانل  ،عنىىىر  ،قعىىىر
الثقارة ) .... ،
 -3دس ى ام البيىىث العلمىىي ر ى توىىرير اليررىىة او
العىىناعة القازمىىة بىىالم تمل ( بيىىري التىىه ،
النني  ،المعادن ...... ،
 -4وضىىىىل بىىىىىراع للتىىىىدريب علىىىىى الم ىىىىىاريل
العغيرة ( اقتعاد  ،ورنرن ) .
 -5وضل براع لحيال اليىر التراثيىة ( رنىرن
)
 -6وضىىىل بىىىراع لليتىىىاظ علىىى ال ريىىىة الثقاريىىىة
للم تمل ( عرسيق ودعالم )
.

ووحدة ال ردة .
 -1موىىىىة سىىىىتثمار ععىىىىادر الىىىىتعل
المرعردة ر البيية عل كل برناع
 -2اتتاقيات ع انية عل ع ات تدريب (
ممنىىة عل ى األقىىل واحىىدة لكىىل برنىىاع
وقيا نرات التدريب وراعليته .
 -3ممن بيىري توىرر األدال اليررىي
والعىىناعي رىى المىىرتبط بتتععىىات
الكلية تن ر تمريل ا ال ة المنتتيدة
.
 -4هربل ورش تىدريب لعمىل الم ىاريل
العىىىىىىغيرة التىىىىىى يمكىىىىىىل هن ين ىىىىىىي ا
التري رن .
 -5هربل براع تدريبيىة ألربعىة حىر
تراثية .
 -6ع ىىىىر عنت ىىىىات ألغنيىىىىات تراثيىىىىة
عيلية عل اسورانات
 -1سىىىىىىد  %100عىىىىىىل الع ىىىىىىه رىىىىىى
الدارييل والتنييل

 -6ررىل كتىىالة ال ىىا الدار  -1سد الع ه ر التنييل والدارييل
 -2هعادة حعر احتياعات التدريب
والتن
 -3وضل براع تدريبيىة رى ضىرل ا حتياعىات
التعلية
 -4تنتيا وتعر عل نتاز التدريب .
 -1هن ىىال قراعىىد بيانىىات ررعيىىة بكىىل ددارة  -1اىىىىبكة عيليىىىىة دامليىىىىة اات كتىىىىالة
 -7دن ال قراعىد بيانىات تنىاعد
للبيانات والمعلرعات .
وقن .
عل الترثيل وتدرل المعلرعىات
 -2دن ىىىىال قاعىىىىدة بيىىىىان عؤسنىىىىية عاععىىىىة
دامل النظام
للقراعد الترعية
 -3ربىىىىط القراعىىىىد ب ىىىىبكة عيليىىىىة تىىىىرتبط
بالبرابة اللكترونية لل اععة .
• لىى تىىهل لليىىرم البنيىىة األساسىىية ع ىىكلة الم ىىاكل دا اضىىورت الكليىىة الىى ترحيىىل هربىىل
بكالررير  ،الياسىب والتكنرلرعيىا العاعىة والعىيارة والمنىر الى عبنى كليىة اآلداب
القديمة  ،دلى هن يىت ا نت ىال عىل عبىان الكليىة  ،ولى يىهل عىاعهة عىل الررىال بمتولبىات
األقنام الت بقيت ي المرسيق وا قتعاد المنهل والتربية التنية والك ل ىدة الولىب على
الكلية وتهايد هعداد المقبرليل عاعا بعد األمر .

27

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

الخطة التنفيىية Action Plan
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جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

 -1الهدف اإلستراتيجي األول  - :رفق كفاءة البنية التحتية لتحقق أهداف الكلية وتحقيق نواتج التعلم المستهدفة:
الهدف

المخرجاب والعوائد

المسئولية عن التنفيى

األنشطة

 - 1-1س د العج ز ف ى
األبني ة التدريس ية  - 1/1/1وإنشاء مبنى من .خط ة أبني ة وتجهي زاب
وحجراب أعضاء هيئة س ت طواب ق عل ى ش ار
الجامعة
توب عنخ امون ومن بع ده
التدريس
المب انى الت ى كان ت دار
للمعلم اب ول م ت زل عل ى
طبيعتها البنيوية

جامعة طنطا

الميزانية
مؤشراب
الفترة الزمنية
المطلوبة
النجاح
ة كما ه ى مرص ودة
حس ب خط ة األبني
ف ى موازن ة
وتجهيزاتها
الجامعة
الجامعة لألبنية

 2/1/1حج راب ألعض اء
هيئة تدريس
 3/1/1تحسين المدرجاب
 - 2-1س د العج ز ف ى  1/2/1ع دد س تة دات ا ش و تحدي د مواص فاب األجه زة م ن الكلية
التجهيزاب
قب ل أعض اء هيئ ة الت دريس ،
متنقل بكل قسم علمى
 2/2/1معمل للطباعة

وفحصها حسب التعليماب

 3/2/1تط وير أف ران
الخزف

2

تيفاء ي تم التق
هر اس
االش
بمعرف
التسعة االول ى
التجهيزاب
المختصين
م ن الع ام
2018

دير
ة
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الهدف

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

الفترة الزمنية

الميزانية
مؤشراب
المطلوبة
النجاح
المكتب ة وال ربط ي تم التق دير
ة
بمعرف
ث
والبح
المختصين
اإللكتروني

ن اول
وكي ل الكلي ة للدراس اب العلي ا م
 3/1تط وير مص ادر  - 1/3/1عم ل مكتب ة  -إنشاء المكتبة
 2015ال ى
التعلم وتنويعها
ا  -تزوي د المكتب ة ب ربط والبحوث
اب العلي
للدراس
نهاية 2020
النصق الث انى
إلكتروني وبحث الكتروني
2/3/1ربط الكتروني
م ن الع ام
* ت دريب كاف ة
 3/3/1ك وادر مدرب ة عل ى * برن امج ت دريبى للع املين * قسم تكنولوجيا التعل يم م ق
1000
2019
الرب ق االخي ر الفنيين بالمكتبة
بالمكتب ة عل ى المه ام وحدة التعلم اإللكتروني
االستخدام اإللكتروني
م ن 2019
اإللكترونية
واالول م ن
2020
الهدف اإلستراتيجي الثاني  - :تحسين البرامج والمقرراب وطرق تدريسها وتقويمها
الهدف
 - 1/2توس يق ف رص
العم ل واإلس هام ف ى
تنمية المجتم ق وتلبي ة
حاج اب الس وق(
تط وير الرؤي ة
والرس الة واأله داف
والسياساب )

المخرجاب والعوائد

المسئولية عن التنفيى

األنشطة

 -1/1/2رؤي ة ورس الة
وأه داف جدي دة تتض من
مش اركة جمي ق األط راف ف ى لجنة ضمان الجودة
اإلع داد االحتراف ي
. Professionalوتعديل وض ق رؤي ة ورس الة جدي دة
سياس ة القب ول لالقتص اد
تضمن التوجه الجديد
المنزلي

الميزانية
الفترة الزمنية مؤشراب النجاح
المطلوبة
بدأ من  2016الرؤي ة والرس الة 300
الجديدة واألهداف
تع ديل سياس اب
القبول

3

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

 -2/2تط وير المع ايير
الخاص ة بالكلي ة ،
وتط وير الب رامج ،
والمق رراب  ،وتع ديل
اللوائح

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

األنشطة

ل يحض

المسئولية عن التنفيى

رها األقسام العلمية

 -1/2/2إضافة متض منة * ورش عم
اإلع داد اإلحتراف ى لس وق
أعضاء هيئة التدريس من ك ل
العم ل  ،وب رامج اب
ن واتج تعل م تض من ه ىا قسم إلنتاج المعايير الجديدة
اإلع داد ومق رراب ت رتبط
نواتج تعلمه ا بن واتج تعل م
البرامج
 2/2/2توص يق جدي د
* ورش ة عم ل إلع داد
للبرامج
التوص يق الجدي د وتحدي د

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح

الس تة اش هر * المع
الثانية 2017
المض

الميزانية
المطلوبة

ايير 500
افة

وارتباطها بالهدف

الس تة االول ى
500
م ن الس نة
الثالثة 2018مس تهدفة جدي دة
*ن

متض

نواتج تعلم مستهدفة للمع ايير
الجديدة

واتج تعل

م

منة ف

ى

النصق الثانى توصيق البرامج
من 2018
* مق رراب جدي دة

 ، 3/2/2توصيق مقرراب
تحق ق ن واتج ال تعلم
المس تهدفة الجدي دة م ن المقرراب التى تحق ق الن واتج
البرامج
المس تهدفة الجدي دة م ن
* ورش ة عم ل لتوص يق

أو توص يق جدي د
لمق رراب قائم ة
يتض من ن واتج

البرنامج .

التعلم الجديدة
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الهدف

المخرجاب والعوائد
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األنشطة
ثف

ى توص

المسئولية عن التنفيى
يفاب األقسام العلمية

ن البح
وير  %20 ، 1/3/2م
 - 3/2تط
المق رراب م ن خ الل المق رراب متمش ية م ق
المق رراب العالمي ة المن ا رة
نت ائج البح ث العلم ى المنا رة لها فى العالم
ومحتوياته ا وإنت اج مق رراب
لتصبح دولية

الميزانية
الفترة الزمنية مؤشراب النجاح
المطلوبة
رراب 5000
م ن بداي ة المق
 2020حت ى
المطورة
نهاية المدة

مماثلة لها لتنا ر العالمية
 -4/2تش كيل لجن ة  -1/4/2قواع د عم ل يش كل القس م العلم ى لجن ة األقسام العلمية
ام
يق مه
علي ا للمن اهج بك ل وتوص
من اهج مس تعينا باألس اتىة
برن امج ووض ق ومس ئولياب اللجن ة العلي ا
وائح المتف رغين وغي ر المتف رغين
اهج ( ل
للمن
بروتوكول عمل لها
وسياساب وإجراءاب )
من الكلية ومن كلياب أخرى ،
ويض ق دل يال لعم ل اللجن ة (
اللجن ة المنبثق ة لش ئون

الئحة ) .

 تش كيل لجن ة علي ا عل ى التعليم والطالب .مستوى الكلية
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من 2017
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جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

الهدف اإلستراتيجي الثالث  - :رفق كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس
الهدف

المخرجاب والعوائد

المسئولية عن التنفيى

األنشطة

عل ى  -.توجي ه األقس ام باحثيه ا ف ى
 1/3س د العج ز ف ى 1/1/3متخص
أعضاء هيئة التدريس األقل واحد لك ل ش اغر م ن
الماجس تير وال دكتوراه له ىه األقسام العلمية
التخصص اب النوعي ة ،
....
وخط ة اس تعانة بهيئ ة التخصصاب الشاغرة
الت دريس م ن كلي اب
 توجي ه المبع وثين له ىه ومجلس الكليةالجامعة
التخصصاب

الميزانية
المطلوبة

مؤشراب
الفترة الزمنية
النجاح
م ن بداي ة االكتف اء ف ى
2018
نهاية المدة
ـــ

 التعيين االنتدابخم س ورش عم ل للت دريب وح دة ض مان الج ودة الرب ق االول معاينة التدريس
500×25
دربين واالخي ر م ن
 : 2/3تحس ين ط رق  -1/2/3تنمي ة مه اراب على مهاراب التدريس الحديثة باالس تعانة بم
ع امى 2017
متخصصين
التدريس بالطرق الحديثة :بكل برنامج (  25ورشة):
التدريس
12.500
و 2018
التع اوني والجم اعي  ،وال تعلم
ال ىاتي  ،وال تعلم باالكتش اف ،
وال تعلم ع ن طري ق العم ل ،
والتعلم بالبحث واالستقصاء.
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وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف
 3/3تنمية مهاراب
التقييم بالطرق غير
التقليدية

المخرجاب والعوائد
 1/3/3التمكن من قياس
كافة نواتج التعلم
المستهدفة خاصة
المستوياب المعرفية العليا

 1/4/3إع داد أرب ق
 -4/3تنمي ة مه اراب مق رراب بك ل قس م علم ى
إع داد المحت وى إلكترونيا
إلكتروني ا  ،وإنت اج
العروض التدريسية
 1/5/3التدريب على عم ل
 -5/3التمكن من عم ل
بورتفولي و لك ل طال ب ف ى
بورتفولي و لك ل م تعلم
فى التخصصاب الفنية الفنون والموسيقى

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

ثالثة ورش لتنوع األسئلة فى وحدة ضمان الجودة
باالستعانة بمدربين
النظري وتعدد الوسائل فى
متخصصين .
العملي بكل برنامج ( 15
ورشة ) :قياس  :المهاراب
العليا للتفكير  ،الناقد ،
والمنطقي  ،واإلبداعي  ،وحل
المشكالب ،والتفكير العلمي
.ومقياس تقدير اإلنتاج ،قوائم
المالحة لألداء .........
خم س ورش عم ل للت دريب وح دة ال تعلم اإللكترون ي
عل ى إنت اج س يناريوهاب
بمركز التطوير .
المق رراب (  ) %20م ن
المق رر – للمق رراب العام ة
التى تدرس لجميق الطالب .
خم س ورش عم ل تخصص ية وح دة ض مان الج ودة
دربين
للتدريب عل ى عم ل بورتفولي و باالس تعانة بم
للطال ب  (.ورش ة لك ل قس م متخصصين
علمى )

الميزانية
المطلوبة

مؤشراب
الفترة الزمنية
النجاح
االمتحاناب
الربق الثانى
والثالث من
2018

500×15
7.500

النص ق االول ع دد المق رراب
500×5
من 2019
المعد الكترونيا
2.500
الرب ق الثال ث ملف
من 2019
البورتفوليو

اب
500×5
2.500

1/6/3الت دريب عل ى خم س ورش عم ل للت دريب وح دة ض مان الج ودة م ن ين اير قوائم المتعثرين
500×5
دربين  2018ال ى
 -6/3التعام ل م ق اكتش اف وط رق ع الج عل ى اكتش اف ووس ائل الع الج باالس تعانة بم
والع الج ونت ائج
س بتمبر م ن
للمتعثرين ( ورشة لكل قسم ) متخصصين
التعثر
المتعثرين
2.500
نفس العام
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وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

مؤشراب
الفترة الزمنية
النجاح
العالج

الميزانية
المطلوبة

 – 7/3رعاية الف ائقين 1/7/3التدريب عل ى ط رق خم س ورش للت دريب عل ى وح دة ض مان الج ودة الرب ق االخي ر ق وائم م ن ت م 2500
دربين م ن 2018
باالس تعانة بم
التدريس اإلبداعي ورعاية استراتيجياب اإلبداع
والموهوبين
رعايتهم ونتائج
واالول م ن
متخصصين
الموهوبين
الرعاية
2019
 8/3وضق خطط
لالستفادة من أعضاء
هيئة التدريس بكلياب
الجامعة فى التطوير

 1/8/3اتفاقية شراكة مق دراسة ما يمكن تقديمه فى
الكلياب األخرى بالجامعة

مقابل ما يمكن أخىه من

لتبادل الخدمة

الكلياب على سبيل عقود

األقسام العلمية

الربق االول
من 2018

الخطة والتنفيى
ومستوى

ــــ

االكتفاء

للشراكة ( تبادل المنفعة ) .

الهدف اإلستراتيجي الرابق  - :رفق كفاءة الدراساب العليا والبحث العلمى
الهدف
 1/4وض ق مع ايير
أكاديمي ة لطال ب
الدراس اب العلي ا ف ى
التعليم النوعى

المخرجاب والعوائد
 1/1/4كت اب المع ايير
القومي ة األكاديمي ة
المرجعي ة للدراس اب
العلي ا ف ى التعل يم
النوعى

المسئولية عن التنفيى

األنشطة

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح

النص ق االول كتاب المعايير
 .ث الث ورش عم ل تض م  -وح دة ض مان الج ودة من 2019
م ق الب رامج باالس تعانة
أعض اء هيئ ة ت دريس م ن
بمدربين متخصصين
الكلياب المنا رة( ال ىين س بق
له م العم ل ف ى إنت اج مع ايير
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الميزانية
المطلوبة
500×3
1.500

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح

مرحل ة البك الوريوس
لالس تفادة م ن خب راتهم
الس ابقة ) لوض ق المع ايير
لبرامج الدراساب العليا
وح دة ض مان الج ودة م ق الرب ق الث انى كت ب توص يق
2 /4توص يق ب رامج  -1/2/4كت اب لتوص يق نفس الورش السابقة
البرامج باالس تعانة بم دربين من 2019
الدراس اب العلي ا ف ى البرامج.
البرامج
متخصصين
ون واتج ال تعلم المس تهدفة
ضوء المعايير

الميزانية
المطلوبة

500×3
1.500

منها
وح دة ض مان الج ودة م ق الرب ق الثال ث كت ب توص يق
 3/4توصيق مقرراب  1/3/4كت ب توص يفاب ورشة لتوصيق المقرر
البرامج باالس تعانة بم دربين من 2019
المقرراب لكل برنامج
هىه البرامج
المقرراب
( خمس ورش )
متخصصين
 4/4عم ل تقري ر  1/4/4كت ب التق ارير ورشة لتقري ر المق رر وتقري ر وح دة ض مان الج ودة م ق نهاية كل ع ام كتب التقارير
البرامج باالس تعانة بم دربين دراسى
س نوى للمق رراب الس نوية للمق رراب
البرنامج ( خمس ورش )
متخصصين
والبرامج
والبرامج
ةل

دورة وض ق تص ور لجمي ق رواف د األقسام العلمية

 5/4آلي اب تحس ين  1/5/4آلي
فى ضوء التقارير
التحس ين المس تمر ف ى التغىي ة الراجع ة للبرن امج ،
ض وء نت ائج تق ارير وتحدي د الطريق ة الت ى يمك ن
المقرراب والبرامج

به ا االس تفادة منه ا عل ى
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طس اآللي ة ونت ائج
أغس
وس بتمبر م ن
التغىية الراجعة
كل عام

500×3
1.500
200×5
1.000

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح

الميزانية
المطلوبة

مس توى جمي ق األط راف ،
والكيفي ة الت ى س يتم به ا
التحسين فى ضوء النتائج
 6/4زي ادة البح وث  -1/6/4إنت اج عش رة  -انتق اء مجموع اب م ن ك ل األقسام العلمية
المنش ورة دولي ا  ،أو بح وث للنش ر ال دولى (
قس م وتكل يفهم ببح وث
فى دورياب معتمدة  .اثنان من كل قسم كبح وث
تعاونية بين األعضاء )  .مش تركة ومراجعته ا م ن

عل ى امت داد ع دد البح وث
نواب
الس
المنشورة دوليا
 2018حت ى
لنهاية 2020

أس اتىة خ ارجيين لنش رها
دوليا .
 2/6/4إنت اج خم س  -اختيار مقرراب غير ش ائعة االقسام العلمية
مق رراب تعاوني ا ص الحة ف ى س وق النش ر وللمجتم ق
للنشر العربى والمنافسة
العرب ي حاج ة إليه ا وتكلي ق
مجموع اب م ن المختص ين
بتعليفها جماعيا والتعاق د عل ى
نش رها عل ى مس توى ال وطن
العربى
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عل ى امت داد
نواب
الس
 2018حت ى
لنهاية 2020

20.000

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

 7/4رب ط البح ث  1/7/4خطة بحث علمى دراس ة م دى ارتب اط البح وث األقسام العلمية
العلم ى بتط وير من كل قسم لبحوث ما بعد
والدراس اب الحالي ة  ،وحص ر
ال دكتوراه تح دد النق اط
البرامج والمقرراب
التى تط ور به ا المق رراب احتياج اب التط وير لوض عها
والبرامج
ف ى خط ة بحثي ة ته دف إل ى
.
تطوير البرامج والمقرراب .

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح

النصق الثانى ع دد البح وث
من 2019
رراب
والمق
المطورة

الميزانية
المطلوبة
400×5
2.000

ر دوراب دوراب تدريبي ة ف ى مه اراب مركز تنمية مهاراب وقدراب م ن الرب ق ق وائم المت دربين 5000
 8/4تنمي ة مه اراب  1/8/4عش
الثال ث 2018
أعضاء هيئة التدريس
البح ث العلم ى تدريبي ة عل ى مه اراب
ونتائج االستفادة
البحث العلمي ( مناهج البح ث
ال ى نهاي ة
واس تخدام الح زم البح ث العلم ى والتحلي ل
الثالث 2019
العلم ى ) واس تخدام التحلي ل
اإلحصائي
اإلحصائية
اإلحصائي اإللكتروني ( الحزم
اإلحصائية .
 9/4تحس ين مس توى  1/9/4إج ادة  %80م ن دوراب ف ى اللغ ة الو يفي ة – المركز الىى تعتمده الجامعة ف ى نهاي ة قوائم الدرسين
2018
اللغة
أعض اء هيئ ة الت دريس االنجليزية فى التخص .-
ومع

اونيهم للغ

ة

اإلنجليزية
 10/4تحس

ين  1 /10/4إج ادة  %80خم س ورش ت دريب عل ى مركز تنمية مهاراب وقدراب النص ق االول ق وائم المت دربين
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10.000

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف
مه اراب البح ث ف ى
الدورياب اإللكترونية
 11/4إع داد البح وث
للنشر الدولي
 12/4الت دريب عل ى
نقد البحوث وتقييمها
 13 /4إنش اء وح دة
للبحث والتطوير

المخرجاب والعوائد

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة

من أعضاء هيئة التدريس البحث والتوثيق من الدورياب أعضاء هيئة التدريس
ومع اونيهم لمه اراب
اإللكترونية
البح ث ف ى ال دورياب
اإللكترونية العالمية
 1/11/4إجادة  %20م ن عشر ورش تدريب على إعداد مركز تنمية مهاراب وقدراب
أعضاء هيئة التدريس
أعض اء هيئ ة الت دريس
البحوث للنشر الدولى
إلع داد البح وث للنش ر
الدولي
 % 60 ، 1/12/4م ن خم س دوراب تدريبي ة عل ى مركز تنمية مهاراب وقدراب
أعض اء هيئ ة الت دريس تقييم البحوث وكتاب ة التق ارير
أعضاء هيئة التدريس
وط الب الماجس تير ،
والدكتوراه
 - 1/13/4رف ق ملخص اب تشكيل لجان داخل ك ل برن امج وكيل الكلية للدراس اب العلي ا
رس ائل الماجس تير
 ،وخالص ة والبحوث  ،واللجان الفرعية
لعم ل ملخ
والدكتوراه وبحوث ما بعد
من البرامج
ال دكتوراه عل ى موق ق للبحوث والرسائل العلمية
الكلية ووحدة الجودة
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الفترة الزمنية
من 2018

مؤشراب النجاح
ونتائج االستفادة

ن اول البحوث نفسها
م
 2018ال ى
نهاية النص ق
الثانى 2019
الرب ق الث انى قوائم المتدربين
والثال ث م ن
2019

الميزانية
المطلوبة
500×5
2.500

500×10
5.000
2500

النصق الثانى الوح دة والئح ة
10000
2020
عملها

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

الهدف اإلستراتيجي الخامس  - :زيادة المشاركة المجتمعية
الهدف

المخرجاب والعوائد

المسئولية عن التنفيى

األنشطة
حلق اب نق اش داخ ل األقس ام

 1 /5استثمار مصادر  -1/1/5خط ة الس تثمار
ال تعلم الموج ودة مص ادر ال تعلم الموج ودة
فى البيئة من كل برنامج الجهاب المعنية بمصادر التعلم
بالبيئة .

وب ين األقس ام بمش اركة رؤساء األقسام

الفترة الزمنية
النص ق االول
2018

الميزانية
المطلوبة

مؤشراب
النجاح
الت دريب الفعل ى

500

وقياس فاعليته

ووضق خطة لكل برنامج
 2 /5الت دريب ف ى
ميادين العمل الفعل ي (
ص حافة  ،إ اع ة ،
تلفزي ون  ،مص انق ،
مس رح  ،قص ر الثقاف ة
) .... ،
 3/5إس هام البح ث
العلم ي ف ى تط وير
الحرف ة او الص ناعة
القائم ة ب المجتمق
(بح وث الخ زف ،
النس يج  ،المع ادن ،

داب

 -1/2/5اتفاقي اب مجاني ة تحدي د الجه اب ودعوته ا عميد الكلية ورؤساء األقسام الرب ق الث انى التعاق
ـــــــــ
والثال ث م ن
مق جهاب تدريب ( خمس ة
وف
وكش
للتعاقد
2018
عل ى األق ل واح دة لك ل
المتدربين
وقي اس ن واتج الت دريب
برنامج)
وفاعليته .
ن اول تطبيق
إج راء البح وث الخم س رئ يس قس م االقتص اد م
 2018ال ى
البحوث
بتعاق داب م ق الجه اب المنزل ي  ،ورئ يس قس م
نهاي ة النص ق
االول 2020
المس تفيدة كبح وث مش تركة التربية الفنية

 -1/3/5خم س بح وث
تط ور األداء الحرف ي
والص ناعي ف ى الم رتبط
بتخصص اب الكلي ة تس هم
ف ى تمويله ا الجه ة
ب ين أعض اء القس م الواح د أو
المستفيدة
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اب
10.000

وحدة ضمان الجودة وتقويم األداء
الهدف

المخرجاب والعوائد

......

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية
المسئولية عن التنفيى

األنشطة
بين األقسام

 4/5وض ق ب رامج  ،1/4/5ستة ب رامج لس تة أرب ق ورش ت دريب لعم ل قسم التربية الفنية :
المشاريق الصغيرة الت ى يمك ن
للت دريب عل ى مشروعاب صغيرة
د .سعيد عبد الغفار
أن ينشئها الخريجون
المش اريق الص غيرة (
ثم لقاءاب فردية مق المتدربين د .حسن حسن طه
اقتصاد  ،وفنون ) .
ومتابعة
د .شريق ربيق عبد الرحمن
 5/5وض ق ب رامج
إلحياء الحرف التراثية
( فنون )
 6/5وض ق ب رامج
للحف ا عل ى الهوي ة
الثقافي ة للمجتم ق (
موسيقى وإعالم )

الفترة الزمنية

مؤشراب
النجاح

الميزانية
المطلوبة

 -1/5/5إحي اء عش رة
حرف تراثي ة م ن محافظ ة
الغربية
 -1/6/5عش ر منتج اب
ألغني اب تراثي ة محلي ة
على اسطواناب

روعاب

ن اول المش
م
 2017ال ى
وبرامجها
نهاي ة النص ق
االول 2018
 2019كاملة

النواتج

عشرة ب رامج تدريبي ة لعش رة
حرف تراثية
ن اول المنتجاب
برن امج ت دريبي إلحي اء أغ اني قس م التربي ة الموس يقية م
 2017ال ى
الت راث ف ى محافظ ة الغربي ة  ،بالكلية :
نهاي ة النص ق
االول 2018
يس تثمر ليص بح مس رحا هادف ا -1د .أكرم نمير
 -2د .سمير القمري

إلحياء التراث

 -3د .هشام حجازي
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الهدف اإلستراتيجي السادس  - :رفق كفاءة الجهاز اإلداري والفني
الميزانية
المطلوبة

مؤشراب
الفترة الزمنية
المسئولية عن التنفيى
األنشطة
المخرجاب والعوائد
الهدف
النجاح
عل ى م دار استكمال النق
 1/6س د العج ز ف ى  %100 :1/1/6م ن
5000
 -1 .أع ادة حص ر احتياج اب برن امج الت دريب بمرك ز الخطة
الفنيين واإلداريين
تيفاء
واس
العج ز ف ى اإلداري ين
التدريب
التطوير بالجامعة
النسبة
-2وض ق ب رامج تدريبي ة ف ى
والفنيين
ضوء االحتياجاب الفعلية
 -3تنفي ى وتع رف عل ى نت ائج
التدريب

الهدف اإلستراتيجي السابق  - :إنشاء قواعد بياناب تساعد على التوثيق وتدفق المعلوماب داخل النظام
الهدف

المخرجاب والعوائد

المسئولية عن التنفيى

األنشطة

الفترة الزمنية

مؤشراب النجاح
د بيان

فريق البوابة اإللكترونية عل ى م دار قواع
 1/1/7ش بكة محلي ة اب  -1قاعدة بياناب بكل قسم
8000
الخطة
 - 2إنشاء قاعدة بي ان جامع ة
 1/7أنش اء قواع د
فرعي ة وقاع دة
كف اءة للتوثي ق وتب ادل
للقواعد الفرعية
بيان اب فرعي ة بك ل
رئيس ية ورب ط
 -3ربط القواعد بش بكة محلي ة
البياناب والمعلوماب
إدارة وقسم .
ت رتبط بالبواب ة اإللكتروني ة
شبكي
للجامعة .
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رابعا :الجدول الزمنى للخطة التنفيىية
الننة ا ول
2016
ربق
سنوى

1

2

3

الننة الثانية
2017
4

5

6

7

الننة الثالثة
2018
8

9

10

11

الننة الرابعة
2019
12

13

14

15

الننة التاعنة
2020
16

17

18

19

20

الهدف
1-1

2-1

3-1

1-1-2

1
2
3
1
2
3
1
2
3

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
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×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×
×
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الننة ا ول
2016
ربق
سنوى
الهدف
1-2-2
2-2-2
3-2-2
1-3-2
1-4-2
1-1-3
1-2-3
1-3-3
1-4-3
1-5-3
1-6-3
1-7-3
1-8-3
1-1-4
1-2-4
1-3-4
1-4-4
1-5-4

1

2

3

جامعة طنطا
كلية التربية النوعية

الننة الثانية
2017
4

5

6

7

الننة الثالثة
2018
8

×

×

×

×

9

×

10

11

الننة الرابعة
2019
12

13

14

15

الننة التاعنة
2020
16

17

×
×

×
×

×
×

×

×
×
×

×

×

×
×

×
×

×

×

×

×
×
×

×

×

×
×
×
×

17

18

19

20

×

×

×

×
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الننة ا ول
2016
ربق
سنوى
الهدف
1-6-4
2-6-4
1-7-4
1-8-4
1-9-4
1-10-4
1-11-4
1-12-4
1-13-4
1-1-5
1-2-5
1-3-5
1-4-5
1-5-5
1-6-5
1-1-6
1-1-7

1

2

3

جامعة طنطا
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الننة الثانية
2017
4

5

6

7

الننة الثالثة
2018
8

9

10

11

الننة الرابعة
2019
12

×
×

×
×

×
×

×
×

×

×
×

×
×
×
×

×
×

×

×

×

×

×

×

×
×

×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×
×
×

×

13
×
×
×
×
×

14
×
×
×
×
×
×

15
×
×
×
×
×
×

الننة التاعنة
2020
16
×
×
×

17
×
×

18
×
×

19
×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

18

×
×

×
×

×
×

×
×
×
×

×
×
×
×

×
×

×
×

×
×

20

×

×

×

×

×
×
×

×
×

×
×

×
×

×
×
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خامسا  :ضماناب وتوصياب مستقبلية للخطة االستراتيجية للكلية فى ضوء توكيد الجودة والتحسين المستمر
ب توجد عشر نقاط لتخطيط وبناء واستم اررية نظام التقييم والمتابعة وتشمل-:
 -1إجراء تقييم مبدئى ( تقارير المقررات ب آراء الطالب والمستفيدين ب شكاوى الطالب ب آراء أعضاء هيئة التدريس ) .

 -2تحديد المخرجات التى ستخضع للمتابعة والتقييم  (.واقع البرامج والمقررات وطرق التدريس والتقويم ب ومصادر التعلم ).....
 -3اختيار مؤشرات تقييم األداء المرحلية ب ومؤشرات النجاح لمتابعة األداء  (.فى صورة أدوات قياس كمى وكيفى ) .
 -4تحديد الوضع الحالى فى ضوء تحليل البيئة الداخلية عن طريق سوات.

 -5وضع الخطط الهادفة إلى التحسين ( اختيار األهداف ب واألنشطة ب والمستهدفين ومؤشرات النجاح ).
 -6متابعة النتائج والمخرجات  :نتائج التحسين .
 -7التقييم والتقويم المستمر .

 -8التوثيق واعداد التقارير الدورية ( فصلية وسنوية ) .
 -9استخدام المعلومات المتوفرة .

 -10استدامة نظم المتابعة والتقييم والتقويم داخل الكلية  (.التغذية الراجعة )
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الربط بين االهداف االستراتيجية للكلية والخطة االستراتيجية للجامعة
الغاياب لجامعة طنطا

جامعة طنطا
االهداف االستراتيجية لجامعة طنطا

تنمية البنية االساسية للجامعة

 )1استكمال البنية التحتية لمبانى الجامعة
 )2رفق كفاءة البنية المعلوماتية واالتصاالب

تنمية القدرة المؤسسية

 )3تنمية الموارد البشرية
 )4اعادة هيكلة التنظيم االدارى واالكاديمى
 )5أس تكمال نظ م ض مان الج ودة والتعهي ل
لالعتماد

عضو هيئة تدريس وخريج متميز

 )6تحقيق الفاعلية التعليمية
 )7تحقيق مشاركة طالبية ودعم طالبى

المساهمة فى التنمية المتكاملة للمجتمق
تنمية القدرة المادية

 )8تط وير منظوم ة البح ث العلم ى وتحقي ق
التنافسية والتميز واالبتكار
 )9توثيق العالقاب العلمية والخدمية للجامعة
محليا واقليميا ودوليا
 )10تنمية الموارد الىاتية واالمكاني اب المادي ة
للجامعة

كلية التربية النوعية – جامعة طنطا
أهداف الخطة االستراتيجية
 )1رف ق كف اءة البني ة التحتي ة الت ى تحق ق أه داف الكلي ة وتحقي ق ن واتج ال تعلم
المستهدفة
 )2إنشاء قواعد بياناب تساعد على التوثيق وتدفق المعلوماب داخل النظام
 )1رفق كفاءة الجهاز اإلداري والفنى .

 )1رفق كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس
 )2تحسين البرامج والمقرراب وطرق تدريسها وتقويمها .

 )1رفق كفاءة البحث العلمى
 )2زيادة المشاركة المجتمعية

* يالحظ من الجدول ارتباط أهداف الخطة االستراتيجية لكلية التربية النوعية  2015-2010باالهداف االستراتيجية لجامعة طنطا
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