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 - 1مقدمة
تستمد كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني مكانتها المتميزة من رافدين أولهما االنتماء
للجامعة األم  -جامعة القاهرة  -بمكانتها العلمية والتاريخية الرائدة في مصر والوطن العربي
وثانيهما تفرد الكلية في تخصصها على المستوى الوطني والعربي واإلقليمي بما يلقى من
عبئ الحفاظ على تلك المكانة على عاتق إداراتها وأعضاء هيئة التدريس وهيئتها المعاونة
والعاملين بها من جانب والنهوض بها من جانب أخر .ولقد بدأت الدراسة في الكلية في العام
الجامعي  1979 / 78مشتملة على أربعة أقسام ( قسم التنمية العمرانية اإلقليمية  -قسم
التخطيط العمراني  -قسم التصميم العمراني  -قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية ) وهى
أقسام علمية وليست أقسام طلبة وتتبع برنامج دراسي واحد.
والحفاظ على مكانة الكلية والنهوض بها يستلزم تطوير أداءها المؤسسي لمواكبة
تحديات المتغيرات البيئية الجديدة وفي مقدمتها العولمة والجات واالنفجار المعرفي والتطور
المتسارع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبما ينعكس على العملية التعليمية شكال
ومضمونا ويؤهل خريجيها للمنافسة المحلية واإلقليمية والدولية.
ويأتي الهدف من تطوير الكلية مواكبا لخطة الدولة في تطوير التعليم الجامعي
واعتماد نظم الجودة والمعايير األكاديمية القياسية لقطاعات التعليم المختلفة وما يستلزمه من
تطوير للبرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ،وكذا إنشاء هيئة ضمان
جودة التعليم والتأهيل لالعتماد كمؤسسة وطنية رائدة تعمل على ضمان جودة التعليم واعتماد
المؤسسات التعليمية المختلفة وفقا للمعايير القومية المواكبة للمعايير الدولية.
إن النجاح الحقيقي ألي مؤسسة البد أن يبنى على أسس التخطيط االستراتيجي القائم
على الفهم الصحيح والتحليل الدقيق لواقع المؤسسة وإمكاناتها .ومن هذا المنطلق كان من
الضروري صياغة استراتيجية للكلية متواكبة مع استراتيجية جامعة القاهرة خالل السنوات
الخمس القادمة ( )2015-2020وتحديد آليات تنفيذها.
وتهدف الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني إلى تحقيق رسالة
الكلية وسد الفجوة بين ما هو قائم وما هو مستهدف من خالل تحقيق أهدافها االستراتيجية
وصوال إلى التقدم لالعتماد على المستوى القومي وبهدف ضمان التطوير المستمر لدورها
التعليمي والبحثي والمجتمعي في إطار خطط تطوير جامعة القاهرة ،كما تعكس مكونات الخطة
إلى جانب ذلك طموح إدارة الكلية  -كما الجامعة  -لمستقبل أفضل تكون لها دور الريادة في
مجاالت التعليم والبحوث وخدمة المجتمع.
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 -2الملخص التنفيذي
Executive Summary
تواجه جامعة القاهرة وكلياتها تحدياتً غير مسبوقة نتيجة للمتغيرات العديدة في
العقود األخيرة على كافة األصعدة المحلية واإلقليمية والعالمية .وتفرض تلك التحديات ضرورة
التخطيط العلمي لمواجهة تلك المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية .ويمكن بصفة عامة
إيجاز أهم هذه التحديات كما يلي:
 )1زيادة حدة المنافسة على المستويين القومي واإلقليمي بإنشاء بعض أقسام التخطيط
العمراني كشعب من بعض أقسام العمارة بعدد من الجامعات واحتماالت اعتماد برامج هذه
األقسام من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 )2توجه وزارة التعليم العالي الى فتح أقسام وكليات جديدة تابعة للجامعات االقليمية في
مجال التخطيط العمراني.
 )3زيادة الطلب على التعليم العالي في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجال
التخطيط العمراني بما يفوق إمكانات الكلية المادية والبشرية .
 )4التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وخاصة في مجال تكنولوجيا
التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني وأساليب المحاكاة.
 )5تغير حجم وتركيبة سوق العمل من حيث دخول العديد من الشركات األجنبية وفروعها مما
ترتب عليه تغيير في مواصفات الخريجين من حيث المهارات والمعارف والقدرات.
 )6حاجة المجتمع األكاديمي ومجتمع األعمال إلي أبحاث تربط المجتمع األكاديمي بالمجتمع
المحلي المحيط وسوق العمل اإلقليمي.
ومن هنا كان من الضروري أخذ هذه المتغيرات البيئية في االعتبار عند إعداد وتنفيذ
الخطة االستراتيجية للكلية وسيبدو هذا األثر واضحا ً على مكونات الخطة االستراتيجية
وتفاصيلها.
وفي هذا السياق تشتمل الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني على
رسالة تشير إلى إعداد مخطط ومصمم عمراني لديه القدرة على "فهم وحل مشكالت التفاعل
بين المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية
والبيئية ورفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتلبية احتياجات المجتمع كما
تشير إلى "استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات المواكبة لمتطلبات القرن الواحد
والعشرين".
كما تتضمن القيم الحاكمة بالخطة بعض القيم اإلنسانية العالمية التي تفي بمفاهيم
الحرية والمواطنة وحقوق اإلنسان "اإلنسان غايتنا  -القيادة  -المعاصرة  -النزاهة  -النبل -
الخير للجميع" .إضافة إلى بعض القيم التي تؤصل هويتنا "األصالة  -اإلتقان" ويعبر عن كل
هذا الشعار الذي تبنته الكلية من خالل خطتها االستراتيجية " التخطيط للمستقبل".
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كما تستعرض الخطة االستراتيجية سمات ومكامن القوة بالكلية والتي تؤهلها
لمواجهة هذه التحديات " وتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية من حيث نسبة أعداد طالب
مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لعدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
واستعراض البنية األساسية للكلية الداعمة للعملية التعليمية من مكتبة ومعامل حاسب آلي
وقاعات محاضرات وتمارين ومعرض المشروعات وكذا المراكز البحثية الداعمة لخدمة
المجتمع وتنمية البيئة.
وتتضمن الخطة االستراتيجية التحليل البيئي للكلية متضمنا نقاط القوة والضعف في
بيئتها الداخلية والفرص والتهديدات التي تتيحها أو تفرضها البيئة الخارجية مع تحديد عناصر
البيئة الداخلية والخارجية وتحديد مصادر جمع البيانات وأدواتها كما تتطرق إلى تحليل الوضع
التنافسي للكلية مع األقسام والكليات المشابهة على المستويين القومي واإلقليمي .كما توضح
الخطة االستراتيجية التحليل البيئي الكمي للكلية متضمنا درجة إنجاز معايير الجودة المختلفة
في مجالي القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وفقا لرأي أعضاء هيئة التدريس ومركز
ضمان الجودة وكذا النقاط المرجحة للمعايير المختلفة كما يتضمن التحليل البيئي الكمي الوزن
النسبي مقارنا بواحد صحيح وفقا لمؤشرات وحدة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي
ومؤشرات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .وأوضح التحليل الكمي أن النقاط
المرجحة للكلية وقت إعداد الخطة هي  2.85وهو ما يؤهل الكلية للوصول إلى متطلبات
االعتماد في الثالث سنوات التالية إلعداد الخطة.
وتعرض الخطة االستراتيجية للغايات واألهداف االستراتيجية التي تستهدفها في ضوء
نتائج التحليل البيئي والخطة االستراتيجية للكلية بما يمكن من تحديد الفجوة بين الوضع
الراهن واألهداف االستراتيجية المنشودة ثم تحديد االحتياجات الالزمة لتجاوز هذه الفجوة
لتحقيق رسالة الكلية وتأهيلها لالعتماد.
وبناء على ما سبق فقد تم مقارنة االحتياجات بالتمويل المتااح لتادبير العجاز فاي الموازناة أو
بترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية لالحتياجاات والتمويال المتااح وبالتاالي تام إعاداد
الخطة االستراتيجية لكلياة التخطايط العمراناي  -جامعاة القااهرة – فاي المجااالت التاي تحقاق
غاياتها التسعة ( رفع القدرة المؤسسية للكلية ( المادية والبشرية ) وتحسين الوضع التنافسي
للجامعة رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية والتطوير المستمر لتضاهي المساتوى العاالمي
مع المحافظة على الهوية المصرية الحضارية  -تقديم برنامج خاص ( المدن الخضراء ) يدعم
معايير الجودة الدولية دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية مع تنمية مهارات وقدرات الطالب
على االبداع واالبتكار والتفكير العلمي وريادة األعمال وتعزيز التواصال ماع الخاريجين  -رفاع
كفاااءة العمليااة التعليميااة بالدراسااات العليااا  -تطااوير ودعاام البحااث العلمااي واألنشااطة العلميااة
واستثماره في تنمية مرافق الدولة وتوجيه الخطة البحثياة نحاو التنمياة الشا املة والمساتدامة
للدولة -رفع كفاءة المشاركة المجتمعياة وتنمياة البيئاة وتوسايع دور الجامعاة كمركاز اشاعاع
ثقااافي لتحقيااق المساائولية االجتماعيااة والتنميااة البيئيااة  -تقااويم القاادرة المؤسسااية الشاااملة
والفاعلية التعليمية للكلية دوريا وفقا لمؤشرات محددة ومعتمدة  -زيادة عادد الطلباة الوافادين
في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا)..
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وتتعرض الخطة في نهايتها للصعوبات والتحديات المتوقعة وكيفية مواجهتها وآليات
وطرق التقويم ومتابعة واستمرارية الخطة االستراتيجية.
ولقد تم إعداد الخطة التنفيذية لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد وفقا لتلك
الخطة االستراتيجية عن الخمس سنوات دراسية 2020 – 2015م.
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 -3اإلطار العام لتطوير الكلية
General Framework for the Faculty Development
تأتي أهمية تطوير الكلية من ضرورة مواكبة نظم التعليم العالمية والتي تحولت من
نظام الساعات الكلية إلى نظام الساعات المعتمدة والذي أصبح ضرورة لمالحقة التطور
المعرفي السريع وتشعب المسارات والعلوم داخل التخصص الواحد ،ولقد انتهت كلية التخطيط
اإلقليمي والعمراني من إعداد واعتماد الئحة جديدة لتطوير نظام الدراسة بمرحلة
البكالوريوس وفقا لنظام الساعات المعتمدة وتم البدء في تطبيقها من العام الدراسي -2008
، 2009وتم تخريج ست دفعات من خريجي الكلية في ظل برنامج الساعات المعتمدة بداية من
العام الدراسي ( )2012-2013حتى العام الدراسي (  ،) 2017-2018كما تم اعتماد الئحة
جديدة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بدأت الدراسة بموجبها في العام الدراسي
( ،)2015-2014وتتيح الئحة البكالوريوس فتح مجاالت تعدد اختيارات الطالب في دراسة
المقررات وفقا" لقدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم  ..وفى هذا اإلطار تكون الكلية قد بدأت في
تطبيق نظام الساعات المعتمدة المعمول به في الجامعات العالمية المتميزة وتحديث وتطوير
العملية التعليمية والمقررات لمواكبة التطور المعرفي والتكنولوجي في علوم التخطيط ..
وإضافة إلى ذلك تسعى الكلية لرفع قدرتها المؤسسية  -المادية والبشرية  -الالزمة لتحقيق
األهداف االستراتيجية لخطتها.
وتأتي هذه الخطة في إطار التوافق مع اهداف وغايات خطة جامعة القاهرة -2015
 ، 2020ورؤية مصر .2030

 )1-3أهداف التطوير ومالمحه :
يهدف تطوير العملية التعليمية بالكلية في إطار نظام الساعات المعتمدة إلى تحقيق ما يلي:
 -1بناء نظام تعليمي متطور يتالءم مع النمو المتسارع في مجاالت التخطيط العمراني محليا"
وإقليميا ودوليا".
 -2إتاحة مساحة أكبر للتدريب العملي بما يرفع من مهارات الطالب المهنية لتتوافق مع
أسواق العمل المحلية واإلقليمية والدولية.
 -3إتاحة حرية االختيار أمام الطالب في جميع مستويات الدراسة وتحديد التخصصات التي
يرغبون في دراستها بما يتوافق مع ميولهم واهتماماتهم وقدراتهم.
 -4توفير المناخ العلمي المناسب أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير تخصصات
جديدة متميزة ومتطورة وربط األبحاث العلمية والدراسات العليا بالعملية التعليمية.
 -5إتاحة الفرصة للتميز بين الطلبة وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم العلمية والمهنية.
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 )2-3المفهوم األساسي للتطوير ( مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ):
يعتمد مفهوم تطوير برامج الكلية على تبنى نظام الساعات المعتمدة باعتباره النسق
التعليمي والمطبق في الجامعات العالمية ،والذي ثبت تمتعه بالعديد من المزايا  ،ومسايرة
االتجاهات العالمية لتطوير أداء العملية التعليمية وضبط الجودة للحصول على االعتماد
األكاديمي على المستويين القومي والدولي إضافة إلى إعداد مخطط ومصمم عمراني  -غير
نمطي  -قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء
المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية وتلبية احتياجاته.

 -4حتمية وافتراضات ومنهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية
4 - Inevitable and Assumptions of the
Strategic Plan and Curriculum Preparation
 )1-4حتمية الخطة االستراتيجية:
تواجه جامعة القاهرة وكلياتها تحديا ً غير مسبوق نتيجة العديد من المتغيرات التي
حدثت خالل اآلونة األخيرة على الصعيدين المحلي والعالمي .وتفرض تلك التحديات على
الجامعة وكلياتها حتمية التخطيط بشكل علمى لمواجهة ظروف التغير الدائم فى ظروف البيئة
الخارجية وصعوبة توقع اآلثار المترتبة عليها بالدقة الالزمة .ويمكن بصفة عامة إيجاز أهم
هذه التحديات كما يلي:
 .1زيادة حدة المنافسة في مجال التعليم الجامعى ،ويمكن رصد مظاهر تلك المنافسة كما ً بعدد
الجامعات والكليات والمعاهد الجديدة خالل العشرين عام الماضية ونوعا ً بالبرامج الجديدة
التي تقدمها تلك المؤسسات التعليمية خالل نفس الفترة.
 .2تنامى الطلب على التعليم العالى في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا ( دكتوراه،
ماجستير ،دبلومات ،شهادات مهنية) فى تخصص التخطيط.
 .3تبنّي الدولة فلسفة جودة التعليم العالي وما صاحب ذلك من تحديد معايير الجودة وإنشاء
الهيئات والمؤسسات التي تعني بوضع وتنفيذ برامج الجودة واالعتماد.
 .4التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وخاصة في مجال تكنولوجيا
التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم اإللكترونى وأساليب المحاكاة.
 .5تغير حجم وتركيبة سوق العمل من حيث دخول العديد من الشركات األجنبية وفروعها وما
يتطلبه من تغيير فى مواصفات الخريجين من حيث المهارات والمعارف والقدرات.
 .6عدم استقرار األوضاع السياسية واالقتصادية المحلية واإلقليمية وما يستتبع ذلك من
ضرورة استقالل الجامعات ماليا وإداريا.
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ولقد كان لهذه التغيرات البيئية تأثير مباشر على فلسفة وفكر إدارة جامعة القاهرة
وكلياتها خالل فترة إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية ،ويبدو هذا األثر واضحا ً على مكونات
الخطة االستراتيجية وتفاصيلها.

 )2-4تحديات تواجه كلية التخطيط االقليمي والعمراني بشكل خاص
 )3-4االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية:
تتطلب الخطة االستراتيجية التعامل مع المستقبل ،وحيث أن المستقبل بطبيعته غير
مؤكد ،فإن الخطة االستراتيجية تتطلب بالضرورة وضع مجموعة من االفتراضات األساسية
التى تستهدف تقليل درجة عدم التأكد من بيئة المستقبل الداخلية والخارجية ،ومن هذا
المنطلق فقد بنيت الخطة االستراتيجية للكلية على االفتراضات التالية:
.1

.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  -جامعة القاهرة  -ستظل تحتفظ بمكانتها المتميزة من
حيث انتماءها لجامعة القاهرة بمكانتها العلمية والتاريخية الرائدة ومن حيث تفردها في
تخصصها على المستوى الوطني والعربي واإلقليمي بما يلقى من عبء الحفاظ على تلك
المكانة على عاتق إداراتها وأعضاء هيئة التدريس وهيئتها المعاونة والعاملين بها من
جانب والنهوض بها من جانب أخر.
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تلتزم بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية لجامعة
القاهرة ،كما تلتزم بمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تواكب التقدم العلمى غير المسبوق فى مجاالت
التعليم والبحوث وخدمة المجتمع.
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني تدرك جيدا ً أن المنافسة فى مجال التعليم بصفة عامة
والتعليم العالى بصفة خاصة أصبحت حقيقة واقعة ،وأن السبيل الوحيد للتعامل معها هو
تنمية القدرات التنافسية بشكل عام واالرتقاء بمستوى الخريج بشكل خاص.
أن الطلب على االلتحاق ببرامج تعليم الكلية على كافة المستويات والتخصصات يجب أن
يظل فى تزايد مستمر وبما يتمشى مع إمكاناتها التي يلزم أن تنمو لتفي بمتطلبات هذه
البرامج.
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تسعى إلى تهيئة مناخ تعليمي يتميز بالديناميكية
وتوظيف إمكاناتها البشرية والمادية لزيادة قدرتها التنافسية وتميزها.
التقدم المستهدف لبرامج الكلية وأنشطتها البد أن يتحقق من خالل توطيد العالقات مع
المجتمع الخارجى وكافة أطراف المجتمع أصحاب المصالح على المستويين المحلي
واإلقليمي.
تتطلب عملية التنمية المستهدفة تنمية موارد الكلية وزيادة مصادر تمويلها الذاتي.

 )4-4منهجية إعداد الخطة االستراتيجية:
تم اعداد الخطة االستراتيجية للكلية استنادا ً الى :
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 )1الخطة االستراتيجية السابقة للكلية 2015-2010
 )2الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  49لسنة  - 1972مادة  222مكرر -
والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم  367لسنة  1986م والخاصة بالدرجات العلمية
التي يمنحها مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس كلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني ،والمدد الخاصة بهذه الدرجات العلمية ومتطلبات التسجيل بها.
 )3من خالل طرح الرؤية والرسالة للتقييم لكافة االطراف والقيادات االكاديمية واعضاء هيئة
التدريس والخريجين واالطراف المجتمعية حيث تم تأكيد صالحية استمرارها.
 )4الئحتي مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والتي تتضمن رؤية ورسالة الكلية و
مواصفات خريجيها.
 )5وجود اثنين بعض من األساتذة المؤسسين بالكلية والعمداء السابقين واالساتذة المشاركين
في اعداد نظم الجودة بالجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليمواالعتماد ،ضمن
األساتذة المتفرغين بالكلية .
وتأسيسا على هذه الوثائق واإلمكانات القليلة المتاحة تم اعتماد المنهجية التالية في إعداد
الخطة االستراتيجية وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
أوال  -الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية:
 عقد ورش ألعضاء وحدة ضمان الجودة لمناقشة مدى صالحية رسالة وأهداف الكلية
وصياغة استبيان ألخذ رأي أعضاء هيئة التدريس في شكل ومضمون رسالة وأهداف
الكلية اكتوبر .2018
 إجراء االستبيان مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحليل نتائجه  ،نسبة صالحية
استمرار الرؤية والرسالة .
 تم اعتماد استمرار صالحية رسالة ورؤية الكلية  -باجتماع مجلس الكلية رقم 354
بتاريخ  17مارس  2019ضمن اعتماد تعديل الخطة االستراتيجية للكلية -2015
2020
 تم مراجعة الخطة االستراتيجية للكلية من قبل خبراء وحدة المشروعات بوزارة التعليم
العالى خالل زيارة ما قبل استالم مشروع التطوير المستمر والتأهيل  CIQAPفى
ديسمبر  2012وورد التقرير الفنى فى  2013/3/3وايضا زيارة المحاكاه المشكلة من
مركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة فى الفترة من  2012/ 11 / 26 – 24والتقرير
الوراد فى 2012 / 12 / 16م.
 بناءا على تقارير الزيارات تم مراجعة الخطة وتحديثها وتعديلها واعتمادها من مجلس
الكلية رقم  301بتاريخ 2014 / 3 / 9م.
 قامت الكلية بعمل مقارنة بين رؤية ورسالة الجامعة مع رؤية ورسالة الكلية لبيان مدى
التوافق معها وقد تبين ارتباط االهداف والغايات الخاصة بالكلية - 2015
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2020باالهداف والغايات الخاصة بالجامعة  ،وعمل مصفوفة لتوضيح التوافق بين لرؤية
ورسالة الكلية مع الجامعة وكذلك الغايات واالهداف االستراتيجية
 تم صياغة الرؤية واالهداف االستراتيجية  2020 – 2015تبعا لنموذج المرسل من
مركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة ونماذج الخطط التنفيذية لضمان المتابعة .
 تم تعديل الخطة االستراتيجية للكلية فى  2018طبقا لتعديالت رؤية الجامعة وربطها
برؤية مصر  2030وزيادة بعض االنشطة واالهداف لتتوافق مع رؤية الجامعة ورؤية
مصر  2030واعتمدت فى مجلس الكلية  17مارس 2019
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية وشملت هذه

الوسائل دليل الكلية واللوحات اإلعالنية بطرقات الكلية ووحدة ضمان الجودة وشاشة
العرض بمدخل الكلية وأيضا موقع الكلية وشبكة المعلومات الدولية ومطبوعات مركز
ضمان الجودة بجامعة القاهرة .مرفق نسخة من دليل الطالب  -صورة من صفحة الرؤية
الكلية
موقع
على
الخريجين
ومواصفات
والرسالة
.http://furp.cu.edu.eg/Default.aspx

ثانيا  -شعار الكلية (  ، ) Logoنداء الكلية ( ) Sloganوالقيم الحاكمة ( :) Values
تم اعتماد نفس اآللية السابقة التي تم بها صياغة الرؤية والرسالة والغايات االستراتيجية
(ورش العمل – استقصاء الرأي – الصياغة النهائية – اعتماد مجالس األقسام – اعتماد
مجلس الكلية) .إال أن شعار الكلية كان موجودا منذ نشأتها وتم اعتماده كما هو دون تغيير.

ثالثا  -التحليل البيئي الكيفي والكمي للكلية:
تم التوافق على إعداد التحليل البيئي وفقا لما يلي:
 تحديد البيئة الداخلية بما هو داخل كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني وما هو داخل جامعة
القاهرة وبالتبعية فقد تم التعامل مع كل ما هو خارج جامعة القاهرة كبيئة خارجية.
 تحديد عناصر التحليل البيئي وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
والتي تتمثل في محوري القدرة المؤسسية للمؤسسة والفاعلية التعليمية (  12معيار )
وقت إعداد الخطة.
 تم تحديد مصادر جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئي فيما يلي:
 البيانات المتاحة لدى إدارات الكلية بشكل دوري سنوي.
 الدراسة الذاتية التي تم إجراؤها عام . 2013 – 2012 ،2005 – 2004
 التقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من عام  2006 – 2005وحتى
 2018/2017والتي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب
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واإلداريين ،ومنسقي المعايير تقارير الدعم الفني الخاص بمركز ضمان الجودة
بجامعة القاهرة.
 تقرير المقيم الخارجي للكلية ( االستاذ الدكتور  /مراد عبدالقادر أستاذ العمارة
والتحكم البيئى ،كلية الهندسة ،جامعة عين شمس) لبرنامج البكالوريوس
والدراسات العليا.
 تقرير المراجعة الداخلية لمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة في عام  2015وعام
.2018
 الدراسة الذاتية التي تم إجراؤها عام  2013-2012وعام 2018-2017
 التقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من عام  2015-2014وحتى -2017
 2018والتي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب
واإلداريين.
وبعد إعداد التحليل البيئي الكمي تم مراجعته وتدقيقه وفقا لما يلي:
 عقد ورش عمل ألعضاء وحدة ضمان الجودة لمراجعة التحليل البيئي الكيفي ،ومشاركة
منسقي المعايير في تحديد نقاط القوة والضعف لكل معيار على حدة.
 تحديث التحليل البيئي وفقا لالستبيانات الدورية مع أعضاء هيئة التدريس والطالب
واإلداريين والخريجين
 عرض نتائج التحليل البيئي على مجالس األقسام ومجلس الكلية واعتمادها بمجلس الكلية
رقم  354بتاريخ  17مارس  2019م ،في اطار تعديل الخطة االستراتيجية للكلية.
 عمل التحليل البيئي الكمي وتنظيم ورشة عمل لمناقشته مع أعضاء هيئة التدريس .
 مناقشة التحليل البيئي مع الطالب واإلداريين والخريجين واألطراف المجتمعية.
 مراجعة التحليل البيئي مع لجان زيارات المتابعة من مركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة.
 تم االعتماد على التحليل البيئي عند صياغة الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية لتتسم
بالواقعية ،والتي شارك في صياغاتها إدارة الكلية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة
التدريس بالكلية وتم عقد بعض ورش العمل للتوافق حول صياغة الغايات النهائية
واألهداف االستراتيجية .
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مبنى الكلية داخل
حرم جامعة
القاهرة بجوار
المكتبة المركزية
للجامعة

 -5مالمح كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
Faculty Profile
 )1-5النشأة:
بدأت الدراسة في الكلية في العام الجامعي  1979 / 78وقد افتتح مبناها الجديد عام
 1991داخل الحرم الرئيسي لجامعة القاهرة .وتنفرد كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني بأنها
الكلية المتخصصة الوحيدة في مصر وفي إقليمها المحيط في مجال التخطيط العمراني
واإلقليمي والتي تشمل أربعة أقسام متخصصة في مجاالت التخطيط المختلفة.

 )2-5عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس:

يبلغ اإلجمالي العام لعدد طلبة الكلية  1083طالب للعام  ،2018-2017وبلغ عدد
الخريجين لذات العام الجامعي 260من الطالب في مرحلة البكالوريوس  ..في حين يبلغ عدد
الدارسين المقيدين بالدراسات العليا  151طالبا  ..ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس القائمين
على العمل  77والهيئة المعاونة  124وعدد من العاملين واإلداريين يصل إلى  .112وبذلك
تصل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  14 :1وتتحسن هذه النسبة لتصل إلى :1
 5.38إذا أخذنا الهيئة المعاونة في االعتبار.
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 )2-5أقسام الكلية:
توجد بالكلية أربعة أقسام ( قسم التنمية العمرانية اإلقليمية  -قسم التخطيط العمراني -
قسم التصميم العمراني  -قسم التخطيط البيئي والبنية األساسية ) وهى أقسام علمية وليست
أقسام طلبة وتقدم الكلية برنامج دراسي واحد لمرحلة البكالوريوس.
 )3-5الدرجات العلمية :
تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية أربعة درجات علمية :
 - 1درجة البكالوريوس في التخطيط العمراني واإلقليمي  :تم اعتماد الالئحة الداخلية لمرحلة
البكالوريوس  -نظام الساعات المعتمدة  -من المجلس األعلى للجامعات وصدر القرار
الوزاري رقم (  ) 1381بتاريخ  13يوليو  ، 2008من السيد وزير التعليم العالي والدولة
للبحث العلمي  ،بتنفيذ الالئحة وبدأ تطبيقها من العام الجامعي  .2009 / 2008ويمكن
للطالب الحصول على الدرجة في حدود خمس سنوات -عشرة فصول دراسية متصلة.
 - 2دبلوم الدراسات العليا خمسة برامج للدبلوم ( تخطيط المدن واألقاليم  -تخطيط التنمية
المحلية  -اقتصاديات العمران  -تخطيط البنية األساسية  -تصميم البيئة العمرانية ) ،وقد تم
اعتماد الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة من المجلس األعلى
للجامعات بجلستة المعنقدة بتاريخ  ، 2014/8/23والقرار الوزاري رقم ( )4439بتاريخ
2014/10/2م.
 - 3درجة الماجستير في التخطيط اإلقليمي والعمراني أربعة برامج للماجستير ( التخطيط
اإلقليمي  -تخطيط المدن  -التجديد والحفاظ العمراني  -تصميم البيئة العمرانية ).
 - 4درجة الدكتوراه في التخطيط اإلقليمي والعمراني
 )5-5خريج الكلية:
يحصل خريج الكلية على لقب مهندس ويصبح عضوا مسجال بنقابة المهندسين ويتسع
المجال بالنسبة للخريجين ليشمل الوزارات المختلفة والمكاتب االستشارية في مجاال التصاميم
والتخطيط والوحادات المحلياة والمحافظاات باإلضاافة إلاى الهيئاات العاماة والخاصاة المحلياة
والعالمية في مجال التخطيط العمراني والتنمية.
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 )6-5إمكانات الكلية:
المكتبة :تضم مكتبة الكلياة مجموعاة ضاخمة مان الكتاب والمراجاع العلمياة المتخصصاة فاي
مجاالت تخطيط المدن واألقاليم وجغرافيتها وكذلك في مجاالت التصاميم العمراناي والمعمااري
والفنون والطرق والنقل والمارور والبيئاة وعلاوم االجتمااع واالقتصااد والتااريخ والسياساة.
وتضم المكتبة كتب اإلحصااء والتعاداد العاام للساكان واإلساكان ،كماا تحاوى دورياات علمياة
عالميااة عربيااة وأجنبيااة .كمااا يوجااد قساام خاااص بااالخرائط المساااحية للماادن والمحافظااات
المصاارية .وتضاام المكتبااة مجموعااة ماان تقااارير وأبحاااث الهيئااة العامااة للتخطاايط العمرانااي
ووزارة اإلسكان عن تخطيط المدن الجديدة وتقارير التنمياة البشارية واالقتصاادية وبهاا قسام
للرسائل الجامعية ( الماجستير والدكتوراه).
قاعات ومدرج الكلية:
يوجد بالكلية ست قاعات متعددة األغراض تستخدم في المحاضرات وكصاالت رسم ،كما يوجاد
بالكلية مدرج يساع فاي حادود  250شاخص ويساتخدم فاي محاضارات الادفعات الكبيارة وفاي
أنشطة الكلية العلمية واالجتماعية.
كما تم عمل ترميم بدرو البدورم لمعالجاة رشاح بالميااه الجوفياة  ،وتعلياة دور اضاافة لمبناى
الكلية الضافة المزيد من القاعات والصاالت تحت اشراف االدارة الهندسية بالجامعة.

يمين :أنشطة تعليمية يسار :احتفال الكلية بعيد األم

معمال الحاساب اآللااي :تحاوى الكلياة معملااين
للحاسب اآللي حياث يساتطيع الطلباة االتصاال
بساااهولة بشااابكة االنترنااات واساااتخدامه فاااي
العملية التعليمية حيث ترتبط الدراساة بالكلياة
بتطبيقااات الحاسااب اآللااي ونظاام المعلومااات
الجغرافيااة  G.I.Sالمهمااة للمخطااط ليساااير
متطلبات العصر.
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معرض المشروعات :تحوى الكلية معرضا لمشروعات الطلباة المتميازة وبخاصاة مشاروعات
البكالوريوس في مجاالت التنمية اإلقليمية ،والتخطيط العمراني والتصميم العمراناي واإلساكان
واالرتقاء العمراني.

وحاادة ضاامان الجااودة  :اختياارت كليااة التخطاايط اإلقليمااي والعمرانااي كإحاادى كليااات جامعااة
القاهرة لتطبيق معايير ضمان الجودة بالتعليم الجاامعي  ،وتام تأسايس وحادة ضامان الجاودة
عااام  ،2004وتعماال الوحاادة علااى تطبيااق آليااات لتطااوير العمليااة التعليميااة بالكليااة تمهياادا
لالعتماد المحلى والدولي .
مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية :يوجد بالكلية مركز لبحوث ودراسات العماران
ويعتباار وحاادة ذات طااابع خاااص طبقااا لقااانون تنظاايم الجامعااات ويخااتص بااإجراء البحااوث
والدراسات واألعمال االستشارية المختلفة في مجال العمران كما يشمل نشاطه أعمال التدريب
وتنظيم المؤتمرات العلمية المتخصصة والنشار العلماي .ويعتبار المركاز إضاافة مميازة تادعم
الكلية.
مركز دراساات العماران اإلفريقاي :وهاو مركاز حاديث التكاوين بالكلياة ويسااهم بمشاروعات
تخطيطية على مستوى القارة اإلفريقية ويقادم إساهامات متعاددة للكلياة فاي أفريقياا مثال قياام
فريق متطوع متعدد التخصصات من بعض السادة أعضاء هيئة التدريس بالسافر إلاى كيجاالي
عاصمة دولاة روانادا بالتعااون ماع وزارة الخارجياة المصارية إلعاداد المخطاط االساتراتيجي
للعاصاامة إضااافة إلااى تقاادم المركااز بالتعاااون مااع شااركة المقاااولون العاارب لمسااابقة تطااوير
العاصمة الكينية نيروبي ،إال أن أنشطته لم تبدأ بعد.
األطراف أصحاب المصلحة مع الكلية :تتعاون الكلية مع األطراف المجتمعية التالية:
 مجتمع الجامعة :
إدارة الجامعة ولجانها المختلفة  -المادن الجامعياة  -رعاياة الشاباب بالجامعاة  -العالقاات
الثقافية والبعثات  -الشئون القانونية  -الشئون المالية  -التوريدات والمشتروات.
 الجهات التنفيذية:
 وزارة اإلسكان وهيئاتها المختلفة خاصة :هيئة المجتمعات العمرانية الجديادة والهيئاة
العامة للتخطيط العمراني  -الجهاز المركزي للتعمير  -مركز بحوث اإلسكان والبناء.
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 وزارة البيئة وهيئاتها المختلفة خاصاة :جهااز شائون البيئاة  -وحادة الطاقاة الجديادة
والمتجددة.
 وزارة التنمية المحلية وأجهزتها المختلفة خاصة :جهاز بناء وتنمية القرياة المصارية
 األمانة العامة لإلدارة المحلية وزارة السااياحة وهيئاتهااا المختلفااة خاصااة :هيئااة التنميااة السااياحية  -هيئااة تنشاايط
السياحة
 وزارة الثقافة وأجهزتها المختلفة خاصة :جهاز التنسيق الحضاري  -المجلاس األعلاى
للثقافة  -المجلس األعلى لآلثار.
 محافظتي الجيزة والقاهرة.
 المجتمع المدني متمثال في الجمعيات األهلية.
 الجهات اإلقليمية والدولية:
 منظمة المدن والعواصم اإلسالمية.
 الجامعة التكنولوجية ببرلين فرع الجونة بمصر
 منظمااة الهابيتااات التابعااة لاماام المتحاادة ومقراهااا بالقاااهرة( :المركااز اإلقليمااي علااى
مستوى دول الشارق األوساط وشامال إفريقياا  -المكتاب الادائم لمصار التاابع للمركاز
اإلقليمي)
 عقدت الكلية خالل السنوات الخمس الماضية عادد مان االتفاقياات العلمياة باين الكلياة
وبعض الجامعات بالدول االوروبية وجميعها مفعلة و يتم تجديدها سنويا و التوسع في
أنشطتها .كما يجري حاليا اتخاذ االجراءات االدارية البرام مذكرات تفااهم باين جامعاة
القاهرة وهذه الجامعات كإمتداد لالنشطة االكاديمية والبحثية على مساتوى الجامعاات.
وهااو مااا يعااد مؤشاارا علااى تميااز العالقااات االكاديميااة للكليااة .وفيمااا يلااي بيااان بهااذه
االتفاقيات:
 اتفاقياااة اراساااموس باااين الكلياااة وجامعاااة Gdansk University of
 Technologyبدأت في اكتوبر  2016و ياتم تجديادها سانويا شاملت العدياد مان
االنشطة منها ( عدد  8منح قصيرة العضااء هيئاة التادريس مان الطارفين عادد 11
منح تبادلية للدارسين لمدة فصل دراسي باين الجاامعتين ،مجموعاة مان ورش العمال
االكاديمية).
 اتفاقياااة اراساااموس باااين الكلياااة وجامعاااة Slovak University of
 Technologyبدأت في ينااير  2019و مزماع تجديادها سانويا شاملت ( عادد 4
منح قصيرة العضاء هيئة التدريس من الطرفين عدد  1منحاة للدارساين مان الكلياة
لمدة فصل دراسي ،ورشة عمل اكاديمية موسعة)
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 اتفاقية اراسموس بين الكلية وجامعاة Vinna University of Technology
بالنمسا ،بدأت في يناير  2019و مزمع تجديدها سنويا تشمل (ورشة عمل اكاديمية ،
مشروع طالبي تطبيقي مشترك بين الجامعتين).
 جاااااري تطااااوير التعاااااون المشااااترك بااااين Gdansk University of
 Technologyالبوالندية ،الي مذكرة تفاهم بين الجامعتين وتام اتخااذ االجاراءات
االدارية المطلوبة من الجهتين وفي انتظار موافقة وزارة التعليم العالي.
 جاري التحضير لصياغة أوجه التعاون المشترك بين  San Stevanالمجرية ،حياث
تم اتخاذ االجراءات االدارية المطلوبة لعقد مذكرة تفااهم باين الجاامعتين وفاي انتظاار
موافقة وزارة التعليم العالي.
 إتفاقية مع جامعة اكسفورد بروكس باإنجلترا مان عاام(  ) 1998وتام تنظايم ماؤتمر
علمي دولي في نفس العاام وتام ارساال عادد  8مان اعضااء هيئاة التادريس والهيئاة
المعاونة في زيارات علمية قصيرة.
 إتفاقية جامعة بورتالند ستات بالواليات المتحدة األمريكياة مان عاام ( )1998وتعتبار
الجامعااة ماان أفضاال  500جامعااة عالميااة  .قااد تاام إرسااال عاادد  4ماان الباااحثين ماان
الحاصلين على بعثات لدرجة الدكتوراه إلى الجامعة وبتمويل من الهيئة العامة للبعثات
المصرية .ومازال هناك تعاون فردي بين الكلية وبين األساتاذ الادكتور  /نهااد طاوالن
العمياد الشارفي لكلياة " school of Urban Planning and Public
 "Affairsوالتااي أطلااق عليهااا حااديثًا " School of Toulan .A Nohad
 "Planning & Urban Studiesوذلك من خالل دعوته في النادوات السانوية
للكلية واعداد المراجعة الخارجية للكلية
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 - 6العناصر الرئيسية للخطة اإلستراتيجية
 )1-6رؤية كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

Vision

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني منارة علمية تحقق الريادة في مجاالت التخطيط
العمراني على المستويات المحلية واإلقليمية والوصول إلى التميز على المستوى الدولي في
برامج ومناهج تعليم التخطيط العمراني لدرجات البكالوريوس والدراسات العليا والمساهمة
اإليجابية في مشروعات التنمية المجتمعية وحل مشكالت التخطيط والتنمية المستدامة في
المنطقة العربية.

 )2-6رسالة كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

Mission

إعداد مخطط ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع
وبيئته العمرانية في ضوء المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية ورفع كفاءة
الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتلبية احتياجات المجتمع وتحقيق منهج علمي قادر
على المنافسة المحلية والعربية واإلقليمية في إطار تطوير مستمر ألداء العملية التعليمية
لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات المواكبة
لمتطلبات القرن الواحد والعشرين وفي إطار األعراف الجامعية والمجتمعية السائدة.
وقد اعتمد مجلس كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني رؤية ورسالة الكلية بتاريخ  11فبراير 2006
وقد وافق مجلس الكلية رقم (  ) 242بتاريخ  21أكتوبر  2007على أن يكون تحديث رسالة الكلية كل
خمس سنوات أو عند حدوث ما يتطلب إعادة التقييم.
كما اعتمد مجلس الكلية تعديل الرسالة فقط بتاريخ  8نوفمبر 2009
اعتمد مجلس الكلية تعديل جديد للرؤية والرسالة بتاريخ  8إبريل 2012
اعتمد مجلس الكلية تعديل جديد للرؤية والرسالة بتاريخ  9مارس 2014
اعتمد مجلس الكلية باستمرار صالحية جديد للرؤية والرسالة بتاريخ  17مارس  2019في اطار الخطة
للكلية

 )3-6رمز الكلية

Logo

مدلول الرمز
يمثل شعار كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني الحروف األولى من اسمها باللغة
اإلنجليزية ( ) Urban and Regional Planning - URPمع تداخل هذه الحروف
الصغيرة لتعطي تشكيل صغير كنواة لبعض عناصر التخطيط .
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 )4-6شعار ( نداء ) الكلية

Slogan

التخطيط لمستقبل أفضل

Planning for Better Future
تواجه مصر العديد من التحديات التي يصعب معها الوصول إلى حياة أفضل إال
بتخطيط جيد لمواجهة هذه التحديات ومن هنا فإن دور الكلية الرئيسي يكمن في إعداد مخطط
ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكالت المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء المتغيرات
االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية للوصول إلى حياة ومستقبل أفضل.

 )5-6المكونات األساسية لرؤية ورسالة وشعار الكلية
تتضمن رؤية ورسالة وشعار كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني المكونات األساسية
التالية:
م

المكون

1

الخدمة المقدمة

2

السوق المستهدف

3

المستفيد من
خدمات الكلية

4

التكنولوجيا

5

القوى البشرية

6

البقاء والنمو

7

الرؤية الذاتية

8

الفلسفة األساسية

9

الصورة المجتمعية

التركيز
 نشر وتطبيق المعرفة فى كافة المجاالت العلمية والحياتية بما يساعد
على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في
ضوء المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية
 رفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية
 تلبية احتياجات المجتمع
 تحقيق منهج علمي قادر على المنافسة
السوق المحلية والعربية واإلقليمية
كافة أصحاب المصالح (المؤسسات والهيئات الحكومية ،الهيئات
التشريعية والتنفيذية ،المؤسسات االقتصادية واالجتماعية ،المجتمع
المدني ،أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب وغيرهم).
تعظيم االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتطبيقاتها
المواكبة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين فى خدمة التعليم والبحث
العلمى.
تنمية أعداد وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوفاء
بمتطلبات تحقيق رسالة الكلية.
الحفاظ على ريادة الكلية وتميزها بالتطوير المستمر ألداء العملية
التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتحقيق منهج علمي
قادر على المنافسة المحلية والعربية واإلقليمية.
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني منارة علمية تحقق الريادة في مجاالت
التخطيط العمراني على المستويات المحلية واإلقليمية والوصول إلى
التميز على المستوى الدولي
فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء
المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية
اإليمانً بدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وحل مشكالته.
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 )6-6مدى التطابق بين رؤية ورسالة الجامعة ورؤية ورسالة الكلية
واستراتيجية التنمية المستدامة 2030
العنصر

الرؤية

الرسالة

تطابق
الرؤية

تطابق
الرسالة

كلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني
كلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني منارة علمية تحقق
الريادة في مجاالت التخطيط
العمراني على المستويات
المحلية واإلقليمية والوصول
إلى التميز على المستوى الدولي
في برامج ومناهج تعليم
التخطيط العمراني لدرجات
البكالوريوس والدراسات العليا
والمساهمة اإليجابية في
مشروعات التنمية المجتمعية
وحل مشكالت التخطيط والتنمية
المستدامة في المنطقة العربية.
إعداد مخطط ومصمم عمراني
قادر على فهم وحل مشكالت
التفاعل بين المجتمع وبيئته
العمرانية في ضوء المتغيرات
االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والبيئية ورفع
كفاءة الدراسات والبحوث
النظرية والتطبيقية وتلبية
احتياجات المجتمع وتحقيق
منهج علمي قادر على المنافسة
المحلية والعربية واإلقليمية في
إطار تطوير مستمر ألداء
العملية التعليمية لمرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا
باستخدام نظم تكنولوجيا
المعلومات المواكبة لمتطلبات
القرن الواحد والعشرين وفي
إطار األعراف الجامعية
والمجتمعية السائدة.
التميز على المستوى الدولي في
برامج ومناهج تعليم التخطيط
العمراني لدرجات البكالوريوس
والدراسات العليا
المساهمة اإليجابية في
مشروعات التنمية المجتمعة
وحل مشكالت التخطيط والتنمية
المستدامة في المنطقة العربية
إعداد مخطط ومصمم عمراني
قادر على فهم وحل مشكالت

جامعة القاهرة

أن تكون جامعة القاهرة واحدة من
أفضل جامعات الجيل الثالث العالمية
والمشهود لها بالتميز فى تأصيل
المعرفة وتكوينها ونشرها وتطبيقها
إلثراء حياة األفراد والمؤسسات
والمجتمع.

استراتيجية التنمية
المستدامة 2030
مصر بحلول عام
 ،2030ذات اقتصاد
تنافسى ومتوازن
ومتنوع يعتمد على
االبتكار والمعرفة ،قائمة
على العدالة واالندماج
االجتماعى والمشاركة،
ذات نظام إيكولوجى
متزن ومتنوع ،تستثمر
عبقرية المكان واإلنسان
لتحقيق التنمية
المستدامة وترتقى بجودة
حياة المصريين

تلتزم جامعة القاهرة بالتميز فى تقديم
خدمات التعليم والبحوث واالستشارات
والتدريب وبناء شخصية الطالب فى
ضوء مفهوم األمن القومى الشامل،
وتكوين الثقافة ونشر المعرفة محليا َ
واقليميا َ ودوليا َ  ،طبقا لمعايير الجودة
بوصفها جامعة من أعرق الجامعات
بالشرق االوسط  ،ومن خالل اإلسهام
فى تقديم حلول متكاملة فنيا َ
وتكنولوجيا َ لالقتصاد القومى ،مع
االهتمام بالمسئولية المجتمعية وتنمية
رأس المال البشرى لتحقيق التنمية
المستدامة لجميع المستفيدين  ،مع
الحفاظ على التراث والهوية،
والمشاركة فى التقدم العلمى العالمى.

إعداد إطار عام لتحسين
جودة الحياة فى الوقت
الحاضر بما ال يخل
بحقوق االجيال القادمة
فى حياة أفضل  ،وفى
ضوء مبدأ تكافؤ الفرص
وسد الفجوات التنموية
واالستخدام األمثل
للموارد ودعم عدالة
استخدامها بما يضمن
حقوق األجيال القادمة

بالتميز فى تأصيل المعرفة وتكوينها
ونشرها

االعتماد على االبتكار
والمعرفة من أجل تحقيق
اقتصاد تنافسى متوازن

تطبيق المعرفة إلثراء حياة األفراد
والمؤسسات والمجتمع.
فى تقديم خدمات التعليم والبحوث
واالستشارات والتدريب وبناء شخصية
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والعمراني
التفاعل بين المجتمع وبيئته
العمرانية في ضوء المتغيرات
االقتصادية والسياسية
واالجتماعية والبيئية

الطالب فى ضوء مفهوم األمن القومى
الشامل

ورفع كفاءة الدراسات والبحوث
النظرية والتطبيقية وتلبية
احتياجات المجتمع وتحقيق
منهج علمي قادر على المنافسة
المحلية والعربية واإلقليمية

تكوين الثقافة ونشر المعرفة محليا َ
واقليميا َ ودوليا َ  ،طبقا لمعايير الجودة
بوصفها جامعة من أعرق الجامعات
بالشرق االوسط

الوصول إلى مجتمع
مبدع ومبتكر ومنتج
للتكنولوجيا حيث يربط
تطبيقات المعرفة
ومخرجات االبتكار
باالهداف والتحديات
الوطنية

تطوير مستمر ألداء العملية
التعليمية لمرحلتي البكالوريوس
والدراسات العليا باستخدام نظم
تكنولوجيا المعلومات المواكبة
لمتطلبات القرن الواحد
والعشرين وفي إطار األعراف
الجامعية والمجتمعية السائدة

االهتمام بالمسئولية المجتمعية وتنمية
رأس المال البشرى لتحقيق التنمية
المستدامة لجميع المستفيدين  ،مع
الحفاظ على التراث والهوية،
والمشاركة فى التقدم العلمى العالمى.

بناء منظومة قيم ثقافية
إيجابية فى المجتمع
المصرى وفتح األفاق
أمامه للتفاعل مع
معطيات عالمه المعاصر

جامعة القاهرة

 )7-6القيم الحاكمة

استراتيجية التنمية
المستدامة 2030
طموحات المصريين
واالترقاء بجودة حياتهم

Values

في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الكلية ورؤية ورسالة جامعة القاهرة المتعددة األبعاد
فإن الكلية تقوم بترسيخ القيم التالية :

PLANNING
اإلنسان غايتنا
القيادة
األصالة
المعاصرة
اإلتقان
النزاهة
النبل
الخير للجميع

People Centered
Leadership
Authenticity
Novelty
Neatness
Integrity
Nobleness
Goodness for people
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اإلنسان غايتنا
في مفهومنا للتنمية فإن اإلنسان هو المستهدف من هذه التنمية وهو العنصر الفاعل بها.

القيادة
القيادة اصطالحا هي عملية تحريك الناس ودفعهم وتحفيزهم نحو الهدف لتحقيقه وبالتالي
فالبد للقائد أن يكون قدوة لكي يسعى بمجتمعه ومرؤوسيه نحو الهدف ،حتى يصدق فعله
قوله .فالقيادة مرتبطة بالقدوة ارتباطا كبيرا لفظا ومعنى.

القيادة

األصالة
المعاصرة

اإلتقان

اإلنسان
غايتنا

النزاهة
الخير
للجميع
النبل

القيم الحاكمة
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األصالة والمعاصرة
تتجاوز الكلية إشكالية العالقة بين التراث القديم والوافد الحديث ا أو بين األصالة والمعاصرة ا
فهي ليست عالقة تضاد أو تناقض بل هي عالقة تنوع وتكامل في رؤية تجمع بين األصالة
والمعاصرة
اإلتقان
أصبحت قيمة إتقان العمل في عصرنا قيمة حاكمة في السبق والتنافس بين الدول وال يمكن
ألمة أن تتطور أو تتقدم إال إذا سادت في أجوائها .هذه القيمة.
النزاهة
قيمة النزاهة مرادفة للعديد من القيم النبيلة كالفضيلة والشرف واألخالق والمبدأ واالستقامة
والصالح والخير .وهي جميعا قيم ضرورية في مجتمع الطالب وأعضاء هيئة التدريس
والجامعة.
النبل
قيمة النبل مرادفة للتمسك بال ُمثُل العليا كالشجاعة والكرم والشرف واحترام القوانين والحرص
سيد الشهامة فكرا ً وقوالً وعمالً وبذل كافة
على ديمومتها ورفض اإلخالل بها كما تعني تج ّ
الجهود واإلمكانات في سبيل هذه القيم النبيلة.
الخير للجميع
وإذا كان اإلنسان هو غايتنا فإن هذا يكون لصالح المجتمع والبشرية وتهدف رسالة الكلية إلى
إعداد مخطط ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته
العمرانية لتحقيق الحياة الكريمة للبشر.
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 -7الوضع التنافسي
Competitiveness
يمكن تحديد المنافسين داخل مصر وفي محيطها اإلقليمي في كليتي هندسة األزهر
وهندسة عين شمس على مستوى مرحلة البكالوريوس وفي العديد من كليات الهندسة
المصرية والعربية على مستوى مرحلة الدراسات العليا.

)1
)2
)3

)4

)5

)6

)7

تعتبر كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني كلية متفردة على المستوى الوطني واإلقليمي في
مرحلة البكالوريوس ومدة الدراسة بها في تخصص التخطيط خمس سنوات.
قبل نشأة الكلية لم يكن هناك تخصص التخطيط العمراني في جامعة القاهرة على مستوى
البكالوريوس وكان التخصص موجودا على مستوى الدراسات العليا فقط بكلية الهندسة.
بالنسبة للجامعات المصرية األخرى ال توجد كلية مناظرة أو مشابهة باستثناء وجود قسم
مناظر للتخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة األزهر يدرس فيها طالب البكالوريوس
ثمانية فصول دراسية ،وشعبة تابعة لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس
يدرس فيها طالب بكالوريوس العمارة أربعة فصول مقارنة بعشرة فصول دراسية في كلية
التخطيط اإلقليمي والعمراني وبالتالي فإن الخلفية العلمية لخريجي كليات الهندسة في
علوم التخطيط أقل من خلفية خريجي كلية التخطيط العمراني.
تجمع الئحة كلية التخطيط العمراني بين العلوم التخطيطية والعلوم اإلنسانية بينما ال تهتم
األقسام المناظرة بالعلوم اإلنسانية بنفس الدرجة كما ال تدخل العلوم التخطيطية ببعدها
الهندسي في برامج أقسام اإلدارة واالقتصاد بكليات التجارة على عكس خريج الكلية الذي
يتميز بأنه مخطط ومصمم عمراني في نفس الوقت.
يغطى أعضاء هيئة التدريس بالكلية مساحة كبيرة من التخصصات في العلوم التخطيطية
والهندسية واإلنسانية واستفادة من ذلك تسمح الئحتي البكالوريوس والدراسات العليا
بالكلية بتدريس بعض المقررات المشتركة بين األقسام العلمية في المرحلتين وباإلشراف
المشترك في رسائل الماجستير والدكتوراة.
يوجد تخصص التخطيط العمراني في الكثير من كليات الهندسة بالجامعات المختلفة على
مستوى الدراسات العليا وإن لم تسبقه الدراسة الكافية المؤهلة على مستوى البكالوريوس
ولهذا يحتل خريجو الكلية المراكز األولى على مستوى تمهيدي الماجستير حال تسجيلهم
للدراسات العليا في تخصص التخطيط العمراني واإلقليمي بأقسام العمارة بالكليات
المناظرة.
أساتذة الكلية المتفرغين وغير المتفرغين من رواد علوم التخطيط في مصر ويمثلون
قدوة متميزة للطالب والباحثين في االلتزام بأخالقيات المهنة وكقدوة أكاديمية ومهنية
لحصولهم على جوائز محلية وإقليمية ودولية.
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 )8تعد الدراسة بقسم"التخطيط البيئي وتخطيط البنية األساسية" بالكلية والذي يمثل تخصصا
نادرا نسبيا وغير موجود بأقسام التخطيط في كليات الهندسة المنافسة ،ما يجعله يتناسب
مع متطلبات سوق العمل.
 )9صغر حجم الكلية ساعد على تبنى االدارة العليا للكلية سياسة الباب المفتوح للتفاعل مع
الطالب لحل مشاكلهم وسماع شكواهم بما أدى إلى وجود عالقة حميمة بين أعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة كما أتاح إلدارة الكلية معرفة موثقة تمكن من التقييم
الصحيح للقيادات األكاديمية واإلدارية.
 )10نسبة اعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة أعلى من المعدالت القومية والعالمة (المعدل
القومي  29: 1معدل الكلية  14:1عام  ،)2018وبعد اضافة الهيئة المعونة يصبح
المعدل .5.4:1
 )11تعمل الكلية بنظام الساعات المعتمدة وبدأ تطبيقها في العام الدراسي  2009-2008في
حين أن األقسام المناظرة بالكليات المنافسة بنظام الساعات الكلية.
 )12توجد مواصفات معتمدة لخريج الكلية من مجلس الكلية عام  1997والتي اعتبرت
كمعايير أكاديمية للكلية قبل بدء أنشطة الجودة بسنوات.
 )13توجد معايير أكاديمية مرجعية دولية معتمدة من مجلس الكلية بجلسته بتاريخ 11
فبراير  2006لتغطية الجانبين الهندسي والتخطيطي تم العمل بها قبل اعتماد المعايير
األكاديمية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بثالث سنوات منذ عام
 2009والتي جاءت مطابقة للمعايير المقترحة من قبل الكلية في معظمها .ولقد شارك
اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إعداد معايير أكاديمية قومية مع الهيئة
القومية لضمان الجودة واالعتماد.
 )14وجود مراجع خارجي للكلية ( األستاذ الدكتور  /مراد عبدالقادر – أستاذ العمارة
والتحكم البيئى ،كلية الهندسة ،جامعة عين شمس).
 )15وجود تخصصات مختلفة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في مجاالت
(التخطيط بمستوياته المختلفة – الدراسات البيئية  -تقييم وتقويم المنشآت  -االقتصاد -
االجتماع  -اإلحصاء ) بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية وبما يشجع الجهات
الحكومية على إسناد العديد من المشروعات البحثية والمشروعات القومية التخطيطية
لمركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية بالكلية كبيت خبرة به العديد من
التخصصات.
 )16الربط بين برامج الدراسات العليا وأنشطة خدمة المجتمع في ظل وجود نشاط مركز
أبحاث ذو طبيعة خاصة بالكلية.
 )17انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس كعاملين أو استشاريين وخبراء لبعض األطراف
المجتمعية (الجهات التنفيذية ،المجتمع المدني ،الجهات اإلقليمية والدولية)
 )18وجود بعض أعضاء هيئة التدريس في أعال مواقع السلطة التنفيذية وفي مجال
التخصص ( أ.د طارق وفيق وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة االسبق – أ.د
خالد العادلي محافظ الجيزة السابق -أ.د عاصم الجزار وزير اإلسكان والمجتمعات
العمرانية الجديدة الحالى – أ.م.د /عبدالخالق القاضي -أ.م.د مصطفى منير مستشارا
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وزير االسكان الحالي .انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس في مواقع قيادية بهيئة
التنمية السياحية ومركز التنسيق الحضاري ،والهيئة العامة للتخطيط العمراني،
ومستشاريين لعدد من المحافظين) مما يعكس ثقة المجتمع المصري في أساتذة
وخريجي الكلية.

 )1توجه بعض الجامعات الحكومية والخاصة إلنشاء تخصص التخطيط العمراني بها.
 )2قلة أعداد الطلبة الوافدين بما ال يعكس مكانة الكلية على المستوى اإلقليمي.
 )3ال يوجد تصنيف عالمي للكلية وإن كان هذا غير مستهدف في رسالة الكلية الحالية.
نقاط تمت ونقاط جاري تحسينها:
تم تحسين بعض نقاط الضعف التنافسية وجاري تحسين البعض اآلخر وفقا لما يلي:








الئحة الدراسات العليا بكلية التخطيط العمراني كانت تشترط انتظار خريجي أقسام العمارة
والتخطيط لمدة عام قبل التسجيل لدرجة الماجستير حتى يتمكن الخريج من ممارسة
المهنة واكتساب الخبرة الالزمة ( ولقد تم تعديل هذا البند في الالئحة للسماح للخريجين
بالتسجيل في السنة التالية مباشرة لتخرجهم ) وكانت هذه النقطة إحدى نقاط تميز الكليات
المنافسة.
تستغرق مرحلة تمهيدي الماجستير بالكليات المنافسة سنة واحدة رغم الخلفية العلمية
األقل لخريجيها في علوم التخطيط
تم تحديث الئحة الدراسات العليا للعمل بنظام الساعات المعتمدة بحيث تكون مرحلة
التمهيدي سنة واحدة لتتناسب مع الكليات المنافسة.
الكلية في الئحة الدراسات العليا إلى تالفي السلبيات الحالية وتشجيع خريجي أقسام
العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل لدرجة الماجستير
وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة على التسجيل في برامج الدبلوم.
كما تتمثل نقاط قوة المنافسين في أن عدد ساعات دراسة العلوم الهندسية والتطبيقية أكبر
من نظيرتها بكلية التخطيط العمراني في مرحلة البكالوريوس ولقد تم تالفي ذلك في الئحة
الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والتي التزمت باشتراطات القطاع الهندسي
العتماد الالئحة.
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 - 8الغايات النهائية
Final Goals
تحقيقا لرؤية ورسالة والقيم الحاكمة لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني ،وبناء على
عدة ورش عمل بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب
واألطراف المجتمعية تم تحديد الغايات اإلستراتيجية الثمانية التالية:

رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية ( اإلمكانات والكفاية  -المادية والبشرية )
 )2رفع كفاءة الفاعلية التعليمياة للكلياة لمرحلتاى البكا الوريوس والدراساات العلياا لمواكباة
المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية.
 )3اعتماااد برنااامج خاااص ( برنااامج الماادن الخضااراء ) لمرحلااة البكااالوريوس لمواكبااة
المتطلبات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة 2030
 )4دعم االنشطة الطالبية واالكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين.
 )5تطااوير ودعاام البحااث العلمااى واالنشااطة العلميااة وربطااه بخطااط واسااتراتيجيات التنميااة
الشاملة والمستدامة للدولة.
 )6رفع كفاءة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 )7زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.
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 )1-8مدى التطابق بين الغايات النهائية للجامعة والكلية واستراتيجية
التنمية المستدامة 2030
الجدول التالي يوضح مدى التطابق بين الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية
لجامعة القاهرة وكلية التخطيط العمراني
كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
الغايات النهائية

 .1رفع القدرة
المؤسسية
والتنافسية
للكلية (اإلمكانات
والكفاية -
المادية
والبشرية )

 .2رفع كفاءة
الفاعلية
التعليمية للكلية
لمرحلتى
البكالريوس
والدراسات العليا
لمواكبة
المتغيرات
المحلية
واالقليمية

جامعة القاهرة

االهداف االستراتيجية
 .1متابعة وتقويم الخطة اإلستراتيجية للكلية
وتفعيلها في مدى زمني محدد
 .2تفعيل متطلبات الحوكمة واالدارة والقيادة لتعزيز
االداء المؤسسىو تبني التطوير المستمر.
 .3تعظيم االستفادة من ترميم وتطوير دور البدروم
وطابق التعلية الذي تم االنتهاء منه عام 2019
 .4تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس وتحسين
الخدمات المقدمة لهم.
 .5زيادة نسبة اعضاء الهيئة المعاونة الدارسين في
الجامعات االجنبية  ،وكذا المهام العلمية العضاء
هيئة التدريس
 .6متابعة تطوير الهيكل التنظيمى للكلية وربطه
بالهيكل التنظيمى للجامعة بإنشاء وحدات جديدة
داعمة لالداء.
الغاية األولي :حوكمة
 .7رفع كفاءة وفعالية الجهاز االدارى للكلية
اإلدارة والقيادة لرفع
والموائمة مع متطلبات ادارة الجامعة والجهاز
كفاءة األداء
المركزى للتنظيم واالدارة وتطوير نظم التعامل
المؤسسى.
االلكترونى مع الطالب بما يتماشى مع متطلبات
جامعة القاهرة كجامعة ذكية.
 .8التزام الكلية بالمصداقية والنزاهة في سياساتها
وقراراتها وتعامالتها والتزام قياداتها وأعضاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب
والعاملين بها بقيم الممارسة األخالقية للجامعة.
 .9تنمية الموارد المالية الذاتية الالزمة لتحقيق
اهداف الكلية.
عمل مكتبة رقمية وقواعد بيانات لكل قسم
.10
علمي وتعزيز الموقع االلكتروني للكلية
دورية تقويم القدرة المؤسسية الشاملة
.11
والفاعلية التعليمية للكلية وفقا لمؤشرات محددة
ومعتمدة ،مع استخدام نظم حديثة ومطورة
ومعلنة لتقويم االداء
 .1تعزيز نظم التعليم بما يحقق التنافسية والوفاء الغايااااة الثانيااااة:التطوير
المستمر للعملية التعليمية
بمتطلبات سوق العمل.
 .2تعزيز المعايير االكاديمية القياسية والمخرجات وتدويل الجامعة.
التعلميمية المستهدفة باتجاه المعايير االكاديمية
الدولية وبما ال يتعارض مع خصوصة مصر
الحضارية.
 .3تعزيز مشاركة الطالب في تطوير العملية
الغاية الثالثة :إعداد
التعليمية وتحديث البرامج التعليمية ( جمع
موارد بشرية متميزة.
البيانات والمسوحات الحقلية للعملية التعليمية
والبحثية
 .4رفع كفاءة التعليم والتعلم لمواكبة المستويات
االقليمية والمحلية .
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استراتيجية التنمية
المستدامة 2030

▪ بنااااء جهااااز
إدارى يتمياااااااااااز
بالكفاءة والفعالياة
والمواءمااااة مااااع
المتغيرات المحلية
والعالمية.
▪ تقديم خدمات
متمياااازة مرتفعااااة
الجااااودة تطبااااق
األساليب الحديثة
▪ بنااااء نظاااام
يتسااام بالشااافافية
يتفاعااااااال ماااااااع
الماااااااااااااااااواطن
ويستجيب لمطالبه
ويخضع للمسااءلة
المجتمعية.

▪ تحسااااااااااين
جااااودة النظااااام
التعليمااااى بمااااا
يتوافاااااق ماااااع
النظم العالمية
▪ إتاحة التعليم
للجمياااااااع دون
تميز
▪ تحسااااااااااين
تنافسااااية نظاااام
ومخرجااااااااااات
التعليم
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كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
الغايات النهائية
والدولية
والتنافسية
العالمية مع
الحفاظ على
هوية مصر
الحضارية.

 .3اعتماد برنامج
خاص ( برنامج
المدن الخضراء)
لمرحلة
البكالريوس
لمواكبة
المتطلبات
العالمية
واستراتيجية
التنمية
المستدامة
2030

االهداف االستراتيجية
.5

.6
.7

.1
.2
.3
.4
.5

.1
 .4دعم االنشطة
الطالبية
واالكاديمية
وتعزيز التواصل
مع الخريجين.

.2
.3
.4
.5

.1
 .5تطوير ودعم
البحث العلمى
واالنشطة
العلمية وربطه
بخطط
واستراتيجيات
التنمية الشاملة
والمستدامة
للدولة.

جامعة القاهرة

.2
.3
.4
.5
.6

استراتيجية التنمية
المستدامة 2030

رفع كفاءة معامل الكلية وتحديث البرامج
الاللكترونية الالزمة للمقرارات المختلفة ،
واستخدام التقنيات المتطورة في عمل
المسوحات البيئية والعمرانية.
اعتماد بعض المقررات بإسلوب التعليم
االلكتروني.
تعزيز االلتزام بالمصداقية والنزاهة مع الطالب
واخذ الشكاوى المقدمة منهم بروح المسئولية
واالهتمام.

مطابقة متطلبات البرنامج الخاص مع متطلبات
نظم التعليم الدولى.
اعتماد معايير اكاديمية دولية للبرنامج الخاص
بما ال يتعارض مع خصوصية مصر الحضارية.
تحقيق التنافسية والوفاء بمتطلبات سوق العمل
على المستوى الدولي
عمل برنامج تعليمي مشترك مع احد الجامعات
او الهيئات االقليمية او الدولية
العمل على تحقيق رفع كفاءة الفاعلية التعليمية
وفقا لالهداف المحددة بالغاية الثانية.

دعم االنشطة الطالبية واالكاديمية للطالب بما
يؤهلهم للمنافسة العالمية.
تنمية مهارات الطالب على االبداع واالبتكار
والتفكير العلمى.
بناء شخصية الطالب وتنمية الوعى القومى له
بما يحقق غايات مصر القومية مع الحفاظ على
هويته المصرية الحضارية.
تعزيز التواصل مع الخريجين وإعداد برامج
ودورات خاصة بالتعليم.
تكوين بعض الكيانات الخاصة بالخريجين تكون
مرتبطة باهداف الكلية ( رؤية ) " جمعية –
صفحات تواصل اجتماعي"
دعم وتطوير منظومة البحث العلمى وتحديث
الخطة البحثية بما يتوافق مع استراتيجيات
التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.
تعزيز المجاالت البحثية التى تتميز بها الكلية
عن الكليات المنافسة.
تعزيز المجاالت البحثية البينية بين اقسام الكلية
من جهة وبين الكلية وكليات جامعة القاهرة من
جهة اخرى.
العمل على رفع معدالت النشر لالبحاث في
المجالت االقليمية والدولية المتميزة
تهيئة بيئة بحثية محفزة للتوطين وانتاج
المعرفة وبما يخدم االهداف العليا للوطن.
ربط التطبيقات المعرفية ومخرجات االبتكار
بالقضايا ذات االولوية للوطن.
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الغاية:التحول إلى
الجامعة الذكية.

الغاية الخامسة:بناء
شخصية الطالب
وتنمية الوعى القومى
له بوصفه جوهر
الدولة.

الغاية الرابعة:استثمار
البحث العلمى فى
التنمية اإلنتاجية وتلبية
االحتياجات المختلفة
للدولة.

▪ تهيئاااة بيئاااة
محفاااازة لتااااوطين
وإنتاج المعرفة
▪ تفعياااااااااااال
وتطاااااوير نظاااااام
وطناااااى متكامااااال
االبتكار
▪ رباااااااااااااااط
التطبيقاااااااااااااااات
المعرفياااااااااااااااااة
ومخرجات االبتكار
باألولويات.

▪ تعزيااااااااااااز
االندماج المجتمعى
▪ تحقياااااااااااق
المساااااااواة فااااااى
الحقوق والفرص
▪ تحقياااااااااااق
الحمايااااة للفئااااات
األولى بالرعاية

▪ دعااااااااااااااام
الصناعات الثقافية
كمصاااااادر قااااااوة
لالقتصاد
▪ رفاااع كفااااءة
المؤسساااااااااااااات
الثقافيااة والعلميااة
والعاملين بها
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كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
الغايات النهائية

االهداف االستراتيجية
.1
.2

.3
 .6رفع كفاءة
المشاركة
المجتمعية
وتنمية البيئة

.4
.5

.6

.7

.1
 .7زيادة عدد
الطلبة الوافدين
في مرحلتي
البكالوريوس
والدراسات العليا

جامعة القاهرة

.2
.3
.4
.5

توسيع دور الكلية كمركز اشعاع ثقافى لتحقيق
المسئولية المجتمعية والتنمية االجتماعية
للمجتمع المحيط بالجامعة والوطن ككل .
توسيع نطاق التعاون مع قطاعات العمران
والسياحة واالرتقاء بجودة البيئة والمرافق فى
المجتمع وتعزيز االدارة الرشيدة والمستدامة
لالصول المادية والمعنوية للمجتمع المحيط وبما
يصب فى مجال التنمية المستدامة.
خدمة المجتمع المحلي وتطوير معامل الحاسب
اآللي للقيام بخدمته بما ينعكس على زيادة موارد
الكلية.
المشاركة فى تعظيم استثمار الدور والموقع
االستراتيجى والريادى لمصر اقليميا ودوليا.
تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها وعمل قنوات
اتصال وعمل قنوات اتصال مع مؤسسات
المجتمع المدنى وتنمية البيئة المحلية واالقلمية
والدولية.
صياغة وتحديد معايير ومؤشرات قياس خاصة
برضاء المستفيدين من خدمات الكلية ( الخطة
التنفيذية – عدد الوافدين اليقل عن  % 3في
مرحلة البكالوريوس –  %10في مرحلة
الدراسات العليا)
البدء في اعداد وحدة جديدة للوافدين لرعايتهم
وجذب المزيد منهم لبرامج الكلية في مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا
توقيع بروتوكوالت تعاون مع السفارات
والمنظمات والجامعات العربية.
إعداد مطبوعات ووسائل تعريف بالكلية
وبرامجها وخطة مفعلة لتوزيعها ونشرها على
المستوى العربي واإلقليمي.
تنظيم دورات تدريبية للطالب والمخططين العرب
بمعرفة الكلية أو بالتعاون مع بعض الهيئات.
التواصل فعال مع خريجي الكلية العاملين بالدول
العربية ومع الجامعات والوزارات والمؤسسات
والهيئات العربية.
تقديم تسهيالت للطالب الوافدين

الغاية
السادسة:مسئولية
مجتمعية فاعلة
وتوسيع دور الجامعة
كمركز إشعاع ثقافى.

الغاية الثامنة:بنية تحتية
وتوسعات مستقبليىة
متميزة.
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استراتيجية التنمية
المستدامة 2030

▪ تعظاااااااااااايم
اساااتغالل الموقاااع
االساااااااااااتراتيجى
لمصااااار إقليمياااااا
ودوليا َ
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 - 9التحليل البيئي
SWOT Analysis
تحديد لعناصر البيئة الداخلية والخارجية:
تم تحديد البيئة الداخلية بما هو داخل كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني وما هو داخل جامعة
القاهرة وبالتبعية فقد تم التعامل مع كل ما هو خارج جامعة القاهرة كبيئة خارجية.
وقد تحددت عناصر التحليل البيئي وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتي
تتمثل في محوري القدرة المؤسسية للمؤسسة والفاعلية التعليمية (  12معيار ) والتي تم
تضمينها في الغايات االستراتيجية الثمانية للكلية.

تحددت مصادر جمع البيانات فيما يلي:
أ

البيانات المتاحة لدى إدارات الكلية بشكل دوري ومحدث.

ب تقارير الدراسة الذاتية السابقة والحالية.
ج

التقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من عام  2015-2014وحتى -2017
2018

د

تقرير المقيم الخارجي للكلية ( األستاذ الدكتور  /مراد عبدالقادر أستاذ العمارة
والتحكم البيئى ،كلية الهندسة ،جامعة عين شمس).

ه

تقارير المراجعة الداخلية والجهاز الفني لمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة.

و

تحديث التحليل البيئي وفقا لالستبيانات الدورية مع أعضاء هيئة التدريس والطالب
واإلداريين والخريجين على موقع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

ز

عمل التحليل البيئي الكمي وتنظيم ورشة عمل لمناقشته مع أعضاء هيئة التدريس

ح

مناقشة التحليل البيئي مع الطالب واإلداريين والخريجين واألطراف المجتمعية.

ط

مراجعة التحليل البيئي مع لجان زيارات المتابعة من مركز ضمان الجودة بجامعة
القاهرة.

تحددت أدوات جمع المعلومات فيما يلي :
 تجميع البيانات من إدارات الكلية.
 إجراء االستبيانات وتحليل نتائجها.
 تجميع تقارير المراجعة الداخلية والخارجية.
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 )1-9التحليل البيئي الكيفي
توضح المالحق المرفقة ما يلي:


ملحق رقم (  - ) 1المؤشرات الكمية التي تم االستناد إليها في تحديد نقاط القوة
والضعف.



ملحق رقم (  - ) 2التقييم الكمي لعناصر التحليل البيئي بناء على نتائج االستبيانات
وتقييم المقيم الخارجي للكلية وتقرير المراجعة الداخلية لمركز
ضمان الجودة بجامعة القاهرة في عام  2015وعام .2018



ملحق رقم (  - ) 3التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باعتبار
معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد



ملحق رقم (  - ) 4التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باعتبار
الغايات االستراتيجية للكلية

ويمكن أن نخلص من التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية إلى ما يلي:

 )1-1-9تحديد لعناصر القوة والضعف في البيئة الداخلية والوزن
النسبي لهم.
أهم عناصر القوة:
المعيار

أهم عناصر القوة

 -1التخطيط
االستراتيجي

 -2القيادة
والحوكمة
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 -3الجودة
والمتابعة

 -4اعضاء هيئة
التدريس

 -5الجهاز
االداري

 -6الموارد
المالية
والمادية

MLOs
ILOs

IlOs
 -7البرامج
التعليمية
والمعايير
االكاديمية
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.33

 -8التدريس
والتعلم

-
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 -9الطالب
والخريجون
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Photoshop

 -10البحث
العلمي
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 -11الدراسات
العليا

 -12المشاركة
المجتمعية
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 ) 2-1-9أهم عناصر الضعف:

server
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 )3-1-9تحديد لعناصر الفرص والتهديدات للبيئة الخارجية والوزن
النسبي لهم
أهم الفرص المتاحة:

الفرص والتهديدات للبيئة الخارجية والوزن النسبي لهم
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 ) 4-1-9أهم التهديدات المتوقعة:
أهم التهديدات المتوقعة
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 )2-9التحليل البيئي الكمي
تم عمل التحليل البيئي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني عن العام الدراسي
 2018/2017بناء على التقييم الكمي للمعايير من خالل الوزن النسبي للمعايير للهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:
 )1-2-9الوزن النسبي للمعايير:
تم تقدير الوزن النسبي للمعايير وفقا لدرجات التقييم المقترحة من الهيئة القومية لضمان
الجودة مع االخذ في االعتبار ضم المعايير الى  12معيار.
الوزن النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة
الهيئة القومية لضمان الجودة

المعايير

الوزن
النسبي
للمعايير

الوزن النسبي
مقارنا بواحد
صحيح

 -1التخطيط االستراتيجي
-2القيادة والحوكمة
 -3ادارة الجودة
 -4أعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االداري
 -6الموارد المالية واالدارية
 -7المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية
 -8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون
 -10البحث العلمي
 -11الدراسات العليا

64
92
72
48
20
72
44
128
104
42
76

0.081
0.117
0.092
0.061
0.025
0.091
0.047
0.162
0.132
0.053
0.096
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28
790

 -12المشاركة المجتمعية
إجمالي

0.035
1

 )2-2-9درجة إنجاز الكلية للمعايير:
تم اعتماد التقييم الكمي الذي تم للكلية من خالل تقييم المعايير لمجموعة استبيانات العضاء
هيئة التدريس والقيادات االكاديمية وكافة االطراف ذات الصلة ( طالب – خريجون – اطراف
مجتمعية – اداريين ) عمل التحليل البيئي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني عن العام
الدراسي  2018-2017والذي يمكن أن نخلص منه إلى النتائج التالية :
درجة إنجاز المعايير المختلفة وفقا لرأي أعضاء هيئة التدريس واألطراف ذات الصلة

المعايير
 -1التخطيط االستراتيجي
 -2القيادة والحوكمة
 -3ادارة الجودة
 -4أعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االداري
 -6الموارد المالية والمادية
 -7المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية
 -8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون
 -10البحث العلمي
 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية

رأي
أعضاء
هيئة
التدريس
%

77.38
65.48
74.36
82.9
77.3
76.9
83
86.2
76.95
80.55
84.8

*األطراف
ذات
الصلة %

60.4
88.67
71.15

51.6

64.83

متوسط %

الدرجة /
5

77.380
65.480
67.380
85.785
77.300
74.025
83.000
86.200
64.275
80.550
84.800
64.83

3.869
3.274
3.369
4.289
3.865
3.701
4.15
4.31
3.214
4.028
4.24
3.242

*تمثل االطراف ذات الصلة بنتائج تحليل االستبيانات في :الطالب والخريجون واألطراف المجتمعية واإلداريين.

ويتضح من الجدول عاليه أن هناك خمسة معايير حصلت على تقييم  4درجات فاعلى وسبعة
معايير أقل من  4درجات وأن أغلب المعايير المرتفعة تتمثل في الفاعلية التعليمية .وكان أعلى
المعايير اعضاء هيئة التدريس والتدريس والتعلم والمعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
والتي تم تقييمها بأكثر من أربع درجات من خمس.
 )3-2-9النقاط المرجحة للكلية :
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تم تقدير الدرجات المرجحة للكلية لكل معيار على حدة بضرب الوزن النسبي لكل
معيار في درجة إنجاز الكلية لهذا المعيار .وبجمع الدرجات المرجحة لكافة المعايير االثنى
عشر وجد أن الدرجة اإلجمالية المرجحة للكلية في حدود  3.77درجة من خمس درجات وفقا
لاوزان النسبية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم .وهذه الدرجة المرجحة للكلية
( 3.77درجة) تعتبر مؤشرا على استعداد الكلية للتأهل للتقدم لالعتماد.

الوزن النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة
الهيئة القومية

المعايير

 -1التخطيط االستراتيجي
-2القيادة والحوكمة
 -3ادارة الجودة
 -4أعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االداري
 -6الموارد المالية واالدارية
 -7المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية
 -8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون
 -10البحث العلمي
 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية
إجمالي

الوزن
النسبي
مقارنا بواحد
صحيح

الوزن النسبي
للمعايير5/

النقاط
المرجحة

0.081
0.117
0.092
0.061
0.025
0.091
0.047
0.162
0.132
0.053
0.096
0.035
1.0

3.87
3.27
3.37
4.29
3.87
3.70
4.15
4.31
3.21
4.03
4.24
3.24
3.80

0.31
0.38
0.31
0.26
0.10
0.34
0.20
0.70
0.42
0.21
0.41
0.11
3.77

نجد ان الخطة االستراتيجية  2015- 2010أوضحت ان الوزن النسبي المتوسط للمعايير
(النقاط المرجحة ) كان  2.87والذي تزايد في الخطة االستراتيجية  2020-2015الى 3.77
اي  ، 3.8مما يشير الى تقدم المعايير المختلفة خالل الفترة السابقة من االعتماد (2014وحتى
تاريخه ).
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 )4-2-9مصفوفة عوامل البيئة الداخلية والخارجية والوزن النسبي لهما :
المصفوفة التالية تربط عناصر البيئة الداخلية والخارجية وتحدد الوزن النسبي لهم
حتى يمكن تحديد االستراتيجيات المطلوبة للتطوير بناء على األوزان النسبية للعناصر( .مع
افتراض أن الوزن النسبي للبيئة الخارجية لن يقل عن  % 10.00بأي حال من األحوال)
التحليل الكمي :الوزن النسبي لعناصر البيئة الداخلية والخارجية
بالعدد عناصر البيئة الداخلية والخارجية

الوزن النسبي للعنصر

البيئة الخارجية

نقاط
القوة

نقاط
الضعف

الفرص
المتاحة

التهديدات
القائمة

البيئة
الداخلية
%

البيئة
الخارجية
%

7
5
3
3
3
5

1
2
1
2
7

1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
3

%80
%78
%50
%67
%71
%75

%20
%22
%50
%33
%29
%25

 -7المعايير األكاديمية
والبرامج التعليمية
 -8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون
 -10البحث العلمي

7

1

2

1

%73

%27

35
17
21

3
4
2

4
2

1
-

%90
%81
%90

%10
%19
%10

 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية

10
22

2
2

1
7

-

%90
%77

%10
%23

المعايير

 -1التخطيط االستراتيجي
 -2القيادة والحوكمة
 -3إدارة الجودة
 -4أعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االداري
 -6الموارد المالية والمادية

البيئة الداخلية

ويتضح من الجدول أن أكثر المعايير تأثرا بالبيئة الخارجية هي معايير ( إدارة الجودة
– اعضاء هيئة التدريس – الجهاز االداري – الموارد المالية – البرامج التعليمية والمعايير
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االكاديمية – المشارككة المجتمعية  -القيادة والحوكمة  -التخطيط االستراتيجي  -الطالب
والخريجون ) .
 )5-2-9االستراتيجيات والسياسات المرجحة للكلية :
تم إعداد الجدول التالي بغرض تحديد االستراتيجيات والسياسات المتوقعة للكلية بناء
على التحليل البيئي ،ويتضمن الجدول ما يلي:





المعايير االثنى عشر طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
الوزن النسبي لتأثير البيئتين الداخلية والخارجية على المعايير السابقة.
الهدف من المعيار ( كلي أم جزئي) أي منتهي أم قابل لالستمرار ،والهدف الكلي المنتهي
يؤدي إما إلى ( الثبات واالستقرار ) وإما إلى ( التطوير والتحسين ) ،والهدف الجزئي
يؤدي إما إلى ( النمو والتوسع ) وإما إلى االنكماش.
الوضع الراهن للمعيار ( متحقق أو غير متحقق ) والمعيار المتحقق (أعال من  3نقاط)
يضمن ( الثبات واالستقرار ) وغير المتحقق يحتمل ( التطوير والتحسين ).
التحليل الكمي :االستراتيجيات والسياسات المرجحة للكلية

البيئة
الداخلية %

البيئة
الخارجية %

الهدف من المعيار
(كلي  /جزئي)

الوضع الراهن

جزئي

 -6الموارد المالية والمادية

%75

%25

جزئي

غيرمتحقق

 -7المعايير األكاديمية
والبرامج التعليمية
 -8التدريس والتعلم
 -9الطالب والخريجون

%73

%27

كلي

متحقق

%90
%81

%10
%19

جزئي

متحقق

√

جزئي

متحقق

√

 -10البحث العلمي

%90

%10

جزئي

متحقق

√

 -11الدراسات العليا
 -12المشاركة المجتمعية

%90
%77

%10
%23

كلي

متحقق

جزئي

متحقق

التطوير
والتحسين
الثبات
واالستقرار
النمو
والتوسع

 -1التخطيط االستراتيجي
 -2القيادة والحوكمة
 -3إدارة الجودة
 -4أعضاء هيئة التدريس
 -5الجهاز االداري

%80
%78
%50
%67
%71

%20
%22
%50
%33
%29

المعايير

كلي

متحقق

√

كلي

متحقق

√

جزئي

متحقق

√

جزئي

متحقق

√

متحقق

√
√

االنكماش

للمعيار (متحقق  /غير
متحقق)

الوزن النسبي
للعنصر

االستراتيجيات المرجحة

√

√
√

√

ويتضح من الجدول أن هناك معايير تحتمل ( النمو والتوسع ) وهي معايير نظم إدارة
الجودة ،وأعضاء هيئة التدريس والجهاز اإلداري والتدريس والتعلم والطالب والخريجون
والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية).
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كما أن هناك معايير تحتمل الثبات واالستقرار وهي معايير (التخطيط االستراتيجي،
والمعايير األكاديمية والبرامج التعليمية ،والدراسات العليا)

 )6-2-9خالصة نتائج التحليل البيئي الكمي للكلية :
اتضح من نتائج التحليل البيئي الكمي أن الدرجة اإلجمالية المرجحة للكلية في حدود
 3.8درجة من خمس درجات وفقا لاوزان النسبية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم .وهذه
الدرجة المرجحة للكلية (  3.8درجة) تعتبر مؤشرا على استعداد الكلية على تجديد االعتماد.
كما اتضح من مصفوفة التحليل البيئي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات
والسياسات المتوقعة للكلية أن االستراتيجية المرجحة تتراوح بين ( النمو والتوسع ) وبين
الوصول إلى حالة ( الثبات واالستقرار).
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 - 10األهداف االستراتيجية
في ضوء نتائج التحليل البيئي وخطة الجامعة االستراتيجية
Strategic Objectives
بناء على الغايات النهائية السابق تحديدها ،وبناء على نتائج التحليل البيئي الكيفي
والكمي وتحديد نقاط القوة والضعف في البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة
الخارجية أمكن تحديد األهداف االستراتيجية الالزمة لتحقيق هذه الغايات وفقا لما يلي:
.1
-1-1
-2-1
-3-1
-4-1
-5-1
-6-1
-7-1

-8-1

-9-1
-10-1
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-11-1

.2

-1-2
-2-2

-3-2
-4-2
-5-2

-6-2
-7-2
-8-2
.3

-1-3
-2-3
-3-3
-4-3
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-5-3
.4
-1-4
-2-4
-3-4
-4-4
-5-4
.5

-1-5
-2-5
-3-5
-4-5
-5-5
-6-5
.6
-1-6
-2-6
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-3-6
-4-6
-5-6

-6-6

-7-6

.7
-1-7
-2-7
-3-7
-4-7
-5-7

 - 11تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات
Gap Analysis and Needs Assessments
أوال  -تحليل الفجوة
بمقارنة الوضع الراهن للكلية طبقا لنتائج التحليل البيئي مع األهداف االستراتيجية
المستهدف تحقيقها تم تحديد وتحليل الفجوة طبقا لما يلي:
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أ -القدرة المؤسسية للكلية ( المادية والبشرية )
 أوضحت دراسات تحليل فراغات مبنى الكلية الحالي بعد تعلية الدور الرابع أنه يصلح
للوفاء باحتياجات الكلية في سنوات الخطة الخمس القادمة كما أن المساحات المخصصة
ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين ستكون كافية أيضا ً إال انه قد يكون
هناك حاجة في السنوات القادمة لنقل البرنامج الخاص ( المدن الخضراء ) الى مقر
جامعة القاهرة الدولية بمدينة الشيخ زايد.

كما أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:
 كفاية وكفاءة معملي الحاسب اآللي بالكلية من حيث عدد أجهزة وظروف التشغيل
وكفاءة الفنيين وعدم وفاءها بتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لطلبة مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا ،اال ان البرامج المستخدمة تحتاج الى تحديث وشراء
نسخ أصلية مرخصة منها ،كما أوضحت الدراسة ضعف مستوى اللغة األجنبية عند
طالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بما يشير ألهمية رفع كفاءة معامل
الحاسب اآللي بالكلية وامكانية استعماله كمعمل لغات وأهمية وجود معمل متعدد
األغراض وتوظيفه لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من طالب الكلية في مراحلها
المختلفة.


ضعف تداول بيانات الكلية وطرق إدارتها و تنظيمها لعدم وجود خوادم للحاسب اآللي
بها  – Servers -رغم أن استخدام خوادم الحاسب اآللي يعتبر ضروريا وال توجد
مؤسسة تعليمية كبيرة في الدول المتقدمة ال يوجد بها خوادم وشبكة داخلية خاصة بها.
كما أنه ال يمكن االستفادة من الوصالت فائقة السرعة  - Fiber Opticsالتي تدعم
بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال بالشبكة الخاصة بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية
 بدون وجود خوادم الحاسب اآللي الخاصة بالكلية ولضمان حماية خصوصية الكليةعند االتصال بشبكة الجامعة مع استخدام الخوادم الخاصة بالجامعة على مستوى آخر
لالتصال بين الكلية و الجامعة .وبالتالي فإنه يلزم البدء في استخدام نظم المعلومات
والتكنولوجيات الحديثة في جميع الشئون التعليمية واإلدارية بالكلية لضمان تطويرها
حتى نتمكن من تحقيق المنافسة المطلوبة على كل من المستوى الوطني واإلقليمي
والدولي.



أوضح الهيكل التنظيمي للكلية وجود وحدات جديدة في السنوات الخمس الماضية داعمة
لاداء وتطوير أداء اإلدارات القائمة مثل قسم خدمة المجتمع وشئون البيئة وفقا للهيكل
التنظيمي للكلية وربط اإلدارة الجديدة بالهيكل التنظيمي للكلية ونظيراتها بالجامعة وكذا
وحدة إلدارة األزمات والكوارث ،كما تم تحديد عالقة وحدة ضمان الجودة بالهيكل
التنظيمي للكلية وصياغة الئحة داخلية – إدارية ومالية – لها في ضوء قانون ضمان
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الجودة واالعتماد.كما تم انشاء وحدة إلدارة العملية التعليمية إال أنه لم يتم إدراجها
بالهيكل التنظيمي واعتماده.


هناك ضرورة لتأسيس وحدة ذات طابع خاص للتنمية البشرية والتدريب مع ضرورة
ربطها بإدارات الكلية داخل الهيكل التنظيمي.



وجود نقاط ضعف ومسارات مقطوعة في الهيكل التنظيمي على مستوى الكلية وفي
عالقة المؤسسة باإلدارات المناظرة بالجامعة.



عدم توافق خبرات ومهارات بعض العاملين مع المهام الوظيفية المنوطة بهم.



الحاجة إلى تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية ودراسة االحتياجات التدريبية
لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية وتفاصيل هذه البرامج ومحتواها العلمي
وآليات التقييم و االستفادة منها.



الحاجة إلى نظم معلومات وتوثيق محدثة ومتطورة لدعم أسلوب صناعة واتخاذ القرار.



عدم وجود كود للممارسة األخالقية للجامعة مما يتطلب تفعيل دليل ممارسات أخالقيات
المهنة المعد والمعتمد بمعرفة الكلية لحين وجود كود الممارسة االخالقية بالجامعة.



الحاجة لمتابعة رفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري بالكلية.



الحاجة لمتابعة رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس الالزمة للعملية التعليمية والبحثية.



نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية للطالب  4 :1كافية للوفاء بمتطلبات
البرامج ،خاصة وأن هذه النسبة تصبح  5:1بأخذ الهيئة المعاونة في االعتبار.



عدم وجود نظام أو خطة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة ،حيث يتم رفع كفائتهم اآلن وفقا لجهودهم الفردية.



عدم وجود نظام واضح ومعلن يعزز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وبين اإلدارة
العليا ووحدة ضمان الجودة والجهاز اإلداري رغم روح االسرة التي تربط أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة نظرا ً لصغر أعدادهم مقارنة بباقي كليات الجامعة.



عدم توفر التمويل الالزم لتحقيق أهداف الكلية مما يتطلب البحث عن مصادر جديدة
للتمويل والتوظيف األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة.

ب -الفاعلية التعليمية للكلية:
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:


ضرورة متابعة تطوير أداء برنامج الساعات المعتمدة وإعداد مقررات مرحلة
البكالوريوس طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.



الحاجة إلى رفع كفاءة التدريس والتعلم وتوفير التسهيالت المادية الالزمة.
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الحاجة إلى زيادة أعداد الطالب الوافدين الدارسين بالكلية كمصدر من مصادر التمويل
وكضرورة الكتساب سمعة طيبة على المستوى اإلقليمي.



عمل مقررات الكترونية



تفعيل التدريب الميداني للطالب مع الجهات ذات العالقة بالتخطيط العمراني وتقويمها

ج ) الطالب والخريجين


عدم وجود دراسة لتحديد احتياجات الطلبة وطبيعة الدعم المطلوب ( أكاديمي  -مادي -
اجتماعي  -صحي  -رياضي  -ثقافي ).



الحاجة إلى تطوير دليل الطالب ( دعم أكاديمي ).



الحاجة إلى توثيق ومراجعة األنشطة األكاديمية للطالب ( دعم أكاديمي ).



الحاجة إلى تعزيز تجهيزات المبنى للوفاء بمتطلبات ذوى االحتياجات الخاصة.



وجود نقص في متطلبات عيادة الكلية والحاجة إلى تدبير الموارد المالية والمادية
الالزمة.



الحاجة إلى وجود وحدة لشئون الخريجين وقاعدة بيانات محدثة كضرورة لزيادة أعداد
الخريجين المتواصلين مع الكلية.

د -رفع كفاءة العملية التعليمية بالدراسات العليا
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:


تم تجاوز السلبيات سلبيات في الئحة الدراسات العليا القديمة للكلية ،والتي كانت ال
تشجع الطالب على التسجيل مقارنة بالتسهيالت التي تقدمها كليات الهندسة واألقسام
المنافسة بها وقد تم اعتماد الئحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة لتالفي هذه السلبيات
ولتشجيع خريجي أقسام العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل
لدرجة الماجستير والدكتوراه وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة على
التسجيل في برامج الدبلوم.



يوجد توصيف لمقررات الدراسات العليا وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد في المقررات المفعلة كما يوجد وصف للمقررات غير المفعلة بالئحة
الساعات المعتمدة للدراسات العليا.



تم اعتماد المعايير األكاديمية للدراسات العليا أثناء زيارة االعتماد للكلية عام ، 2014
ابحاث الماجستير والدكتوراه مرتبطة بشكل كبير بمشكالت المجتمع في مجاالت العمران
والبيئة.



الترويج لبرنامج الدراسات العليا بمطبوعات ونشرها.



تفعيل تخصصات الدبلوم الغير مفعله اآلن بالرغم من أهمية تخصصاتها في المجتمع
المصري.
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رصد لجميع خريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات
والمؤسسات والهيئات العربية حيث أن عدم وجود الية مقننة للتواصل بين الخريجين
والكلية يضعف من فرص هذا التواصل.



وجود مكان واضح وآمن وموثق من مجلس الكليه لكنترول الدراسات العليا.



العمل على وجود آلية واضحة لوضع لجان الممتحنين للدراسات العليا بالكلية حيث أنه
يوجد فقط نموذج يتم به اخطار المشاركين بالماده بموعد االمتحان واالعدادات الخاصه
به.



العمل على تالفي الضعف النسبى الموجود فى عملية التسهيالت للطالب الوافدين
للتسجيل بالدراسات العليا بدون بعثات من دولهم.

ها -البحث العلمي واألنشطة العلمية
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:


يتم تحديث خطة البحث العلمي باألقسام والكلية وربطها بخطة الجامعة دوريا ورؤية
مصر .2030



أهمية العمل على تعزيز مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية
بمرحلتيها.



التوجه الى زيادة عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبية وكذا البحوث
المشتركة مع الشركاء األجانب وتفعيل االتفاقيات غير المفعلة.

و -المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:
 رغم نطاق التعاون الواسع مع قطاعات العمران والسياحة والبيئة والمرافق إال أنه يلزم
تطوير وزيادة البحوث التي تصب في مجال التنمية المستدامة.
 رغم النشاط الكبير في خدمة المجتمع المحيط إال أنه يلزم توسيعه على مستوى خدمة
األفراد ومشاركة األطراف المجتمعية في كافة أنشطة الكلية.
 وجود خطة استراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ز ) تقويم القدرة المؤسسية الشاملة والفاعلية التعليمية للكلية دوريا
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:
 نشر ثقافة الجودة بالكلية وخاصة بعد تفعيل وحدة متابعة العملية التعليمية.
 يوجد هيكل تنظيمي والئحة مالية وإدارية معتمدة لوحدة ضمان الجودة والجهاز االداري
الموجود بها اكتسب خبرة مناسبة طوال السنوات الماضية إال أن الجهاز اإلداري للوحدة
غير كاف من ناحية العدد.
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 ضعف المؤشرات الكمية المعتمدة على التقويم الذاتي للكلية بمشاركة كافة األطراف.
 قلة عدد المشاركين من الكلية في أنشطة ودورات مركز ضمان الجودة بالجامعة ،بما
يستدعي العمل على زيادة أعدادهم لتعزيز االرتباط بخطط الجامعة بصورة كافية.
 عدم رصد انعكاس نتائج التقويم الذاتي المستمر على األداء بالكلية.
 ضعف تفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة.
 ضعف انتظام التقويم المؤسسي الشامل للكلية التقويم المستمر للفاعلية التعليمية وفقا
لمؤشرات محددة ومعتمدة وفي تواريخ محددة.
 تعزيز التنسيق بين وحدة ضمان الجودة وأنشطة الكلية الخاصة بالعملية التعليمية.
 عمل  SERVERبالكلية لحفظ نتائج االمتحانات

ح -زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا:
أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:
 صغر عدد بروتوكوالت التعاون الموقعة مع السفارات والمنظمات والجامعات العربية
والموقع منها غير مفعل.
 مطبوعات ووسائل التعريف بالكلية وبرامجها غير مناسبة لجذب الطالب الوافدين وال
توجد خطة لتوزيعها ونشرها على المستوى العربي واإلقليمي.
 ال توجد خطة لتنظيم دورات تدريبية للطالب والمخططين العرب.
 ال يوجد تواصل فعال مع خريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات
والمؤسسات والهيئات العربية.
 عدم تفعيل خطة تسهيالت لجذب الطالب الوافدين.
ومن هنا فقد تم وضع غاية خاصة بزيادة اعداد الطلبة الوافدين في هذه الخطة االستراتيجية.

ثانيا  -تحديد االحتياجات
تم تحديد الفجوة وفقا للبند السابق والتي تم بناء عليها تحديد االحتياجات الالزمة
بشكل محدد ودقيق سواء كانت احتياجات مادية أو بشرية وفقا إلجراءات وأنشطة محددة كما
تم وضع الخطة التنفيذية الالزمة لتجاوزها وتقدير الميزانيات الالزمة.

 -12تحديد المصادر المتاحة للتمويل
تم تحديد المصادر المتاحة للتمويل طبقا لما يلي:
أ) الدعم السنوي للكلية من الجامعة غير محدد ومتغير وال يمكن اعتماده كمصدر ثابت.
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ب) مصادر التمويل الذاتي للكلية والمتمثلة في ( نصف عائد إيجار كافيتريا الكلية بالدور
األرضي بالكلية – عائد تشغيل المعمل متعدد األغراض – عائد تشغيل معامل الحاسب
اآللي – عائد التوسع في قبول أعداد من الوافدين –عائد بعض المشروعات المسندة
للكلية وللمراكز البحثية ) وعائد التمويل الذاتي المتوقع في حدود  170ألف جنيه سنويا.
ج) من المتوقع زيادة موارد الكلية من البرنامج الخاص الجديد ( المدن الخضراء).

 -13ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية
Priorities
والتمويل المتاح
اتضح من مصفوفات التحليل البيئي الكمي ما يلي:
 حازت كافة المعايير على تقييم أعلى من  3درجات وأخرى أعلى من  4درجات تتمثل في
المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية والتدريس والتعلم والبحث العلمي والدراسات العليا.
 كما اتضح من مصفوفة التحليل البيئي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات
والسياسات المتوقعة للكلية أن االستراتيجية المرجحة تتراوح بين ( النمو والتوسع
للمعايير الجزئية ) وبين الوصول إلى حالة ( الثبات واالستقرار ) للمعايير الكلية (
منتهية).
تم ترتيب أولويات الخطة بناء على النتائج السابقة وبناء على ورش العمل التي تم
عقدها في الكلية بحضور القيادات األكاديمية وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة والجهاز اإلداري ووفقا لمالمح الخطة االستراتيجية ووفقا لنتائج التحليل البيئي
الكيفي والكمي والمخاطر والتحديات المحتملة أمكن تحديد أولويات الخطة طبقا لما يلي:
أ) االستفادة من تعلية مبنى الكلية دور واحد وإعادة استخدام فراغات الكلية بشكل عام
والبدروم بشكل خاص ويوجد ملف خاص بالمبنى والوضع المستهدف وتحليل
الفراغات للوفاء بأنشطة الكلية.
ب) تعزيز المعمل متعدد األغراض بهدف رفع المخرجات التعليمية المستهدفة للطالب
والخريجين واستثماره في زيادة التواصل مع المجتمع المحيط بالكلية وتحقيق عائد
سنوي مناسب.
ج) االحتياج الى توريد وتركيب خادم للحاسب اآللي بالكلية  – Servers -وتجهيز
الشبكة الداخلية الخاصة به وعمل التجهيزات الالزمة لالستفادة من الوصالت فائقة
السرعة  - Fiber Opticsالتي تدعم بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال بالشبكة
الخاصة بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية.
د) تحديث الئحة الكلية لبرنامج البكالوريوس والدراسات العليا لتشجيع خريجي أقسام
العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل لدرجة الماجستير
وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة على التسجيل لبرامج الدبلوم.
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ه) تحديد االحتياجات الخاصة برفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري بالكلية مع التركيز على
دورات اللغات األجنبية والحاسبات والدورات التخصصية وتنظيم برامج تأهيل للحصول
على نظم الجودة ISO9001/2000
و) تعزيز وحدة إلدارة األزمات والكوارث بهدف سرعة التعامل مع األحداث أو الطوارئ
أو الكوارث التي قد تتعرض لها الكلية والتعامل اإلداري واإلعالمي وإصدار القرارات
المناسبة السريعة.
ز) وضع خطة للحفاظ على نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية للطالب
الستمرارية الوفاء بمتطلبات البرامج مما يتطلب هذه النسبة خالل سنوات الخطة.
ح) عمل تقييم سنوي لنظام االمتحانات يساهم في تطوير المقررات ويقيس مخرجات
التعليم المستهدفة.
ط) إعداد ملفات لجميع الطالب بهدف توثيق ومراجعة موقفهم ونشاطهم األكاديمي.
ي) توجيه المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمواهب الطالب
وإبراز هذه المواهب من خالل االشتراك في المسابقات المختلفة.
ك) إعداد وصياغة واعتماد وتفعيل خطة استراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
ل) وضع خطة عمل لتحقيق ضمان الجودة الشامل للكلية بهدف الحصول على االعتماد
وتحقيق االستدامة.

 - 14الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني  -جامعة القاهرة
تستهدف استراتيجية كلية التخطيط االقليمي والعمراني  -جامعة القاهرة  -رفع كفاءة
وفاعلية األداء المؤسسي والتعليمي والمجتمعي لتحسين الوضع التنافسي للكلية وفي هذا
اإلطار تتبع الكلية السياسات واالستراتجيات التالية:
 اعتمدت الخطة االستراتيجية على استراتيجيات ( النمو والتوسع والثبات واالستقرار في
أغلب المجاالت)

أ  -الخطة االستراتيجية لرفع القدرة المؤسسية (المادية
والبشرية) لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
 )1استخدام دور التعلية وإعادة استخدام فراغات الكلية بشكل عام والبدروم بشكل خاص
ويوجد ملف خاص بالوضع الراهن للمبنى والوضع المستهدف وتحليل الفراغات للوفاء
بأنشطة الكلية.
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 )2العمل على كفاية ورفع كفاءة معامل الحاسب اآللي بالكلية من حيث عدد أجهزة ونوعية
البرامج وظروف التشغيل وكفاءة الفنيين ووفاءها بتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة
لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ورفع مستوى اللغة األجنبية عند الطالب
وتأسيس معمل متعدد األغراض وتوظيفه لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة من
طالب الكلية في مراحلها المختلفة واستثماره في زيادة التواصل مع المجتمع المحيط
بالكلية وتحقيق عائد سنوي مناسب.
 )3العمل على توريد وتركيب خادم للحاسب اآللي بالكلية  – Servers -وتجهيز الشبكة
الداخلية الخاصة به وعمل التجهيزات الالزمة لالستفادة من الوصالت فائقة السرعة
 - Fiber Opticsالتي تدعم بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال بالشبكة الخاصة
بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية  -ومع استخدام الخوادم الخاصة بالجامعة على
مستوى آخر لالتصال بين الكلية و الجامعة .وبالتالي فإنه يلزم البدء في استخدام نظم
المعلومات والتكنولوجيات الحديثة في جميع الشئون التعليمية واإلدارية بالكلية لضمان
تطويرها حتى نتمكن من تحقيق المنافسة المطلوبة على المستوى الوطني واإلقليمي
والدولي.
 )4تطوير الهيكل التنظيمي للكلية للوحدات الداعمة لاداء وتطوير أداء اإلدارات القائمة
 تعزيز دور إدارة خدمة المجتمع وشئون البيئة
 تأسيس ذات طابع خاص للتنمية البشرية والتدريب وربط إدارات الكلية بهذه الوحدة
 تعزيز وحدة إلدارة األزمات والكوارث إنشاء لجنة إلدارة األزمات بهدف سرعة التعامل
مع األحداث أو الطوارئ أو الكوارث التي قد تتعرض لها الكلية والتعامل اإلداري
واإلعالمي وإصدار القرارات المناسبة السريعة.
 )5تجاوز نقاط الضعف ومعالجة المسارات المقطوعة في الهيكل التنظيمي على مستوى
الكلية وفي عالقة إدارات الكلية باإلدارات المناظرة بالجامعة
 )6تحسين هيكلة إدارات الكلية بإعادة توزيع بعض العاملين لتحقيق التوافق بين خبرات
ومهارات العاملين والمهام الوظيفية المنوطة بهم.
 )7تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية ودراسة االحتياجات التدريبية لتنمية قدراتها
القيادات الحالية والمستقبلية وإعداد تفاصيل هذه البرامج ومحتواها العلمي وآليات التقييم
واالستفادة منها.
 )8إنشاء نظام خاص بنظم معلومات وتوثيق محدثة ومتطورة لدعم أسلوب صناعة واتخاذ
القرار.
 )9توثيق اآلليات والممارسات األخالقية للكلية لحين وجود كود للممارسة األخالقية للجامعة.
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 )10تحديد االحتياجات الخاصة برفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري بالكلية ووضع برنامج
وآليات تلبية هذه االحتياجات وفقا لخطة زمنية محددة مع التركيز على دورات اللغات
األجنبية والحاسبات والدورات التخصصية.
 )11تحديد االحتياجات الخاصة برفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراتهم لتحقيق
المخرجات المستهدفة للتعلم ووضع برنامج وآليات تلبية هذه االحتياجات وفقا لخطة
زمنية محددة.
 )12وضع خطة الستمرارية التميًز في التميز في نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين
بالكلية للطالب.
 )13تفعيل وتعزيز نظام التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وبين اإلدارة العليا ووحدة
ضمان الجودة والجهاز اإلداري.
 )14العمل على توفير التمويل الالزم لتحقيق أهداف الكلية بتوفير مصادر جديدة للتمويل
(تشجيع وتحفيز المجتمع المدني علي تقديم الدعم المالي والعيني للكلية – العمل على
زيادة أعداد الطالب الوافدين – توظيف المعمل المتعدد األغراض كأحد مصادر التمويل
التمويل من البرنامج الخاص الجديد المفعل  ) 2020-2019والتوظيف األمثل للموارد
المادية والمالية والبشرية المتاحة.
تنمية موارد الكلية المادية بزيادة عدد أعضاء الطلبة الوافدين في مرحلتي
)15
البكالوريوس والدراسات العليا عن طريق ( عقد بروتوكوالت تعاون مع السفارات
والمنظمات والجامعات العربية  -إنتاج مطبوعات ووسائل تعريف بالكلية وبرامجها
ووضع خطة مفعلة لتوزيعها ونشرها  -تنظيم دورات تدريبية للطالب والمخططين العرب
بمعرفة الكلية أو بالتعاون مع بعض الهيئات ) .

ب  -الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني في مجال التعليم
تستهدف استراتيجية كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني تطوير أداء برنامج الساعات المعتمدة
ومقررات مرحلة البكالوريوس واالرتقاء بمهارات الطالب بمشاركة أعضاء هيئة التدريس لسد
الفجوة وتحقيق االحتياجات السابق تحديدها في العملية التعليمية لتحسين الوضع التنافسي
لخريجي الكلية.طبقا لما يلي:
 )1مراجعة واعتماد المعايير األكاديمية القياسية للكلية والمخرجات التعليمية المستهدفة
لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس وتبني معايير جهات االعتماد الدولية
لضمان التميز ومراجعة المخرجات التعليمية المستهدفة لبرامج مرحلة البكالوريوس.
 )2إعالن مصفوفة المعايير األكاديمية القياسية المعتمدة للكلية ،ونشرها على الموقع
االلكتروني.
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 )3رفع المهارات العامة والمهنية للطالب والخريجين الالزمة للوفاء باالحتياجات المجتمعية
ووضع خطة تدريبية معتمدة ومعلنة ومستمرة وتفعيلها لدعم المهارات العامة والمهنية
للطلبة.
 )4زيادة عدد المقررات الدراسية بأسلوب التعليم االلكتروني بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة
لتدريس علي إعدادها.
 )5رفع كفاءة التعليم والتعلم وتوفير التسهيالت المادية الالزمة ( تطوير قاعات الدراسة –
تطوير أداء المكتبة – تطوير معامل الحاسب اآللي وربط محتوى المقررات الدراسية
باستخدامات برامج الحاسب اآللي ).
 )6عمل تقييم سنوي لنظام االمتحانات يساهم في تطوير المقررات ويقيس مخرجات التعليم
المستهدفة.
 )7تطوير سياسات التعامل مع المشاكل التعليمية من خالل وحدة متابعة العملية التعليمية.
 )8العمل على زيادة أعداد الطالب الوافدين الدارسين بالكلية والمشاركة في معارض
ومنتديات التعليم في الدول العربية لعرض وتسويق برامج الكلية مما يشجع الدول العربية
على زيادة عدد طالبهم الدراسيين بالكلية وبالتالي زيادة دخل الكلية واكتساب سمعة طيبة
على المستوى اإلقليمي.
 )9توسيع المشاركة في برامج جامعة القاهرة لرعاية الطالب أكاديميا بهدف االرتقاء
بالمهارات المهنية والدراسية والعلمية والبحثية للطالب:
 برنامج حضانات البحث العلمي :يشترك فيه أعضاء هيئة التدريس المتميزين في
البحث العلمي والذين لهم بحوث متطورة حديثة أو مشاريع ممولة من الجامعة أو
الدولة وكذلك الحاصلين علي أي من جوائز الجامعة أو الدولة أو جوائز إقليمية أو
عالمية وتضم الحضانة من ثالثة إلى خمسة طالب في مرحلة البكالوريوس من
المتميزين علميا مما يؤدي إلى نقل ثقافة حب البحث العلمي للطالب المتميزين
ليكونوا نواة حقيقية لعلماء الغد .ويقدم البرنامج مزايا مالية (مكافآت-
جوائز).للطالب وإعفاء من رسوم بعض الخدمات وخصم علي الرحالت والمكتبات
والدورات المتخصصة في اللغات والحاسبات إضافة إلى أولوية السفر للخارج في
التبادل الطالبي مع الجامعات األخرى ولقاءات متعددة مع إدارة الكلية لتشجيعهم
وكذا منح علمية صيفية إلجراء بعض البحوث العلمية مع األساتذة المتميزين ثم
تنظيم مسابقات تنافسية بين طالب الحضانات المختلفة علي مستوي القسم والكلية.
 برنامج رعاية الطالب المتعثرين علميا :يشترك فيه أعضاء هيئة التدريس
المتميزين في طرق التدريس والكفاءة العالية في استخدام الوسائل التعليمية
والمعروف عنهم حبهم ألبنائهم الطالب ولهم رغبة أكيدة في مساعدة الطالب
المتعثرين علميا .لمحاولة عالج هذا التعثر وزيادة نسبة الناجحين وتوفير أموال
الدولة المهدرة في تعليم الطالب المتعثرين.
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 برنامج إعداد الطالب لسوق العمل :توفير البرامج المختلفة ودورات اللغات األجنبية
وعلوم الحاسبات لالرتقاء بمهارات الخريجين المهنية في اللغات وعلوم الحاسب
والتي يحتاجها سوق العمل وحتى يستطيع التنافس مع أقرانه من خريجي الجامعات
األجنبية.
 )10تشجيع وتحفيز األقسام علي إنشاء برامج دراسية جديدة منفردة أو مشتركة بينية
بين أكثر من قسم علمي في الكلية أو مع أحد كليات جامعة القاهرة.
 )11بدء تفعيل برنامج متميز باللغة اإلنجليزية(المدن الخضراء) في العام الجامعي
. 2020-2019
 )12السعي للقضاء علي ما يسمي بالكتاب الجامعي والمذكرات والملخصات الدراسية
والتي يتم نسخها وتداولها بين الطالب بدون مراجعة وبدون االلتزام باألمانة العلمية
بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس علي التأليف العلمي وشراء حق التأليف – من
قبل جامعة القاهرة  -بسعر مناسب مشجع وقيام مطبعة الجامعة بالطباعة والنشر
والبيع بسعر في متناول الطالب.
 )13تطوير دليل الطالب للوفاء بتساؤالت واستفسارات الطالب.
 )14إعداد ملفات لجميع الطالب بهدف توثيق ومراجعة موقفهم ونشاطهم األكاديمي وقد
بدأ هذا النشاط بالفعل في العام الجامعي  2009-2008على أن يتم تحديثه مع كل
دفعة جديدة.

ج  -الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني في مجال دعم الطالب والتواصل مع الخريجين
تهدف الخطة لالرتقاء بالمهارات المهنية والدراسية والعلمية والبحثية للطالب وتقديم الرعاية
الالزمة للطالب والخريجين في المجاالت المختلفة.
 )1إعداد دراسة لتحديد احتياجات الطلبة وطبيعة الدعم المطلوب ( أكاديمي  -مادي -
اجتماعي  -صحي  -رياضي  -ثقافي ).
 )2عمل تعديالت بمبنى الكلية وتجهيزاته للوفاء بمتطلبات ذوى االحتياجات الخاصة.
 )3تدبير الموارد المالية والمادية الالزمة للوفاء بمتطلبات عيادة الكلية.
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 )4االرتقاء بوحدة شئون الخريجين ومساعدة الخريجين في تأسيس رابطة للخريجين
الكلية وإنشاء قاعدة بيانات محدثة كضرورة لزيادة أعداد الخريجين المتواصلين مع
الكلية .
 )5توسيع المشاركة في برامج جامعة القاهرة لرعاية الطالب:
 برنامج اكتشاف قدرات الطالب الجامعي  :ويسعى البرنامج الكتشاف مواهب
وقدرات الطالب في شتي مجاالت األنشطة الطالبية وما يتطلبه ذلك من وجود
قاعدة بيانات لدى إدارات كليات عن الطالب الملتحقين والمقيدين بها للتعرف علي
احتياجاتهم ورغباتهم الفعلية من حيث األنشطة المختلفة التي يفضلونها وكذلك
التعرف علي ظروفهم الخاصة (مادية – اجتماعية -صحية) حتى تتمكن اإلدارة
من التخطيط الجيد والواقعي لرعاية الطالب واكتشاف قدراتهم وتنميتها وقد أسهم
قطاع شئون التعليم والطالب في وضع النواة لهذا النظام من خالل استمارة
األنشطة الطالبية التي تم تعبئتها بمعرفة جميع الطالب.
 توجيه المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمواهب الطالب
وإبراز هذه المواهب من خالل االشتراك في المسابقات المختلفة.
 مشاركة الطالب في المعسكرات الصيفية المتميزة ودورات إعداد القادة
 )6تشجيع وتحفيز المجتمع المدني علي تقديم الدعم المالي والعيني لصندوق التكافل
االجتماعي بالكلية.
 )7تطوير حفالت عيد الخريجين بما يتناسب مع عراقة الكلية مع عمل توأمة بين
الدفعات الحديثة والدفعات القديمة في هذه االحتفاليات لضمان التواصل ونقل الخبرات
وأن يكون هذا اليوم يوما للتميز الطالبي في شتي المجاالت ( التميز العلمي – التميز
في ممارسة األنشطة الطالبية -التميز في أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة).
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حفل استقبال الطلبة الجدد

حفل ختام األنشطة

 )8تطوير وتنمية قدرات العاملين في
قطاع رعاية الشباب بالكلية من خالل
دورات اللغات األجنبية والحاسبات
والمعلوماتية وعلم النفس االجتماعي
وعلم النفس الرياضي.
 )9االهتمام بالطالب المتميزين رياضيا
بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب
بالجامعة مع التركيز علي طالب
المدن الجامعية لشغل أوقات فراغهم
فيما يفيد عقولهم وأجسادهم.

يوم رياضي مع الطالب بحضور رئيس الجامعة
وعميد الكلية وأعضاء التدريس بالكلية

 )10تذليل مشكالت التحاق الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية خاصة وأن نسبة كبيرة من
طالب الكلية من األقاليم نظرا لعدم وجود كلية مناظرة بالجامعات القريبة منهم.

د  -الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني في مجال الدراسات العليا
تهدف الخطة إلى لتحديث الئحة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتوصيف برامجها
ومقرراتها وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واعتماد
 )1تعديل وتحديث الئحة الدراسات العليا لتشجيع خريجي أقسام العمارة والتخطيط واألقسام
القريبة من التخصص على التسجيل لدرجة الماجستير وتشجيع الخريجين الجامعيين
بتخصصاتهم المختلفة على التسجيل لبرامج الدبلوم.
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 )2مراجعة واعتماد المعايير األكاديمية القياسية والمخرجات التعليمية المستهدفة لبرنامج
الساعات المعتمدة لمرحلة للدراسات العليا وتبني معايير جهات االعتماد الدولية لضمان
التميز.
 )3إعالن مصفوفة المعايير األكاديمية القياسية المعتمدة للكلية ،ونشرها على الموقع
االلكتروني للكلية.

ها  -الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي
والعمراني في مجال البحث العلمي
تهدف خطة البحث العلمي بالكلية إلى:
ها )1-زيادة المجاالت البحثية التي تتميز بها الكلية عن الكليات المنافسة:
 توجيه باحثي الدراسات العليا نحو المجاالت التي تتميز بها الكلية في التخصص
 تحديث خطة البحث العلمي باألقسام والكلية وربطها بخطة الجامعة وبتوجهات الدولة
ورؤية مصر.2030
 مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية بمرحلتيها.
ها )2-االستفادة من الفرص التكميلية لبعض المجاالت البينية بين أقسام الكلية وكليات القطاع
الهندسي وغير الهندسي من خالل  :عمل اتفاقيات تعاون بحثي بين الكلية وكليات
القطاع الهندسي في المجاالت المشتركة (مؤتمرات مشتركة ،مشروعات بحثية  ،اشراف
مشترك على الرسائل العلمية)
ها  )3-التركيز على المجاالت البحثية التي تدعم التنمية الشاملة وتخدم القضايا القومية في
نفس الوقت تكون ذات أبعاد إقليمية وعالمية.
 تحديد الجهات القومية ذات الصلة وعمل اجندة انشطة علمية بين جهات البحث القومية
والجهات غير البحثية والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي لها عالقة بالمجال
في تمويل مشروعات
 تحديث خطط األقسام لتوجيه عدد من الباحثين للموضوعات البحثية العالمية من خالل
خطة البعثات
 تخصيص عدد من بحوث الدراسات العليا وابحاث اعضاء هيئة التدريس لمناقشة
القضايا القومية واالقليمية
 وضع معايير لاداء البحثي وتقييم بحوث الدراسات العليا بما يتوافق مع المعايير
العالمية
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ها  )4 -تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي.










االلتزام بالمعايير القومية والدولية للبحث العلمي
توقيع عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبية وتفعيل االتفاقيات الحالية
وتشجيع البحوث المشتركة مع الشركاء األجانب.
تنظيم ندوة علمية سنوية ومؤتمر علمي دولي كل (سنوي او كل  5سنوات)
االستفادة من موقع للمكتبة المركزية لجامعة القاهرة المالصق للكلية.
دعم النشرة العلمية للكلية واالرتقاء بها لتصبح دولية.
الوصول بالمخصصات المالية لبند تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي
الدولي ألقصى قيمة ممكنة مما يحسن من ترتيب الكلية وترتيب الجامعة في تقييم
الجامعات العالمية واإلفريقية.
الوصول بالمخصصات المالية لبند تحفيز أعضاء هيئة التدريس لالشتراك في المؤتمرات
العلمية الدولية ألقصى قيمة ممكنة.
رعاية الهيئة المعاونة (المعيدون -المدرسون المساعدون):
 تنظيم مسابقات  Posterألحسن بحث مستخلص من رسالة على مستويات
األقسام والكليات والجامعة.
 العمل على استمرار وتطوير تدبير التمويل الالزم للمشروعات البحثية
الصغيرة.
 تعزيز التواصل مع الهيئة المعاونة التي تدرس بالخارج وربطهم بالكلية
والوطن.
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تهدف خطة المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة إلى:
 )1تعزيز التعاون مع قطاعات
العمران والسياحة والبيئة
والمرافق وتطوير البحوث
التي تصب في مجال التنمية
المستدامة.
 )2توسيع نشاط خدمة المجتمع
المحيط ليشمل خدمة األفراد.
 )3إعداد وصياغة واعتماد
وتفعيل خطة استراتيجية
لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة.
)4
)5
)6
)1

)2

رئيس هيئة التخطيط العمراني يعرض مشروع الهيئة
"المخطط القومي مصر  "2052على أعضاء هيئة التدريس

تشجيع وتحفيز الوحدات ذات الطابع الخاص المرتبطة بخدمة الجامعة والمجتمع المحيط
مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة البحثية والتي تتفرد بتقديمها.
تسويق خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص وعرضها للمجتمع المدني لتعظيم االستفادة
في اتجاهي خدمة المجتمع وتنميته البيئة مع زيادة العائد المادي للكلية.
العمل على تحفيز وجذب رجال األعمال الشرفاء والمجتمع المدني للمشاركة في أنشطة
الكلية.
تطوير وتحسين موقع الكلية والوحدات ذات الطابع الخاص االلكترونية ودعمها ببعض
البرامج الدراسية االلكترونية ونتائج االمتحانات وأخبار الكلية وأنشطتها المختلفة لزيادة
عدد الزائرين لهذه المواقع مما يساعد الجامعة على المحافظة على ترتيب وتحسين
مواقعها االلكترونية على المستوى الدولي ومستوي جامعات أفريقيا.
االستفادة الكاملة من الخبرات المتنوعة لجميع أعضاء هيئة التدريس في مختلف األقسام
العلمية بالمشاركة في أنشطة وخدمات مراكز ووحدات خدمة المجتمع وتنمية البيئة
واعتبار الكلية كبيت خبرة للجامعة في جميع مجاالت التخطيط والتصميم بمستوياته
المختلفة ( التخطيط اإلقليمي  -تخطيط المدن – التصميم العمراني – تنسيق المواقع –
التخطيط البيئي – التصميم المعماري واإلنشائي ) وتخطيط وتصميم شبكات البنية
األساسية ( تخطيط وهندسة النقل  -الطرق – شبكات المياه والصرف الصحي – شبكات
الطاقة واالتصاالت ).
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تهدف خطة وحدة ضمان الجودة بالكلية إلى التطوير المستمر والمتابعة وإعادة
االعتماد ،وفقا لالستراتيجية التالية:
 )1إعداد مؤشرات كمية معتمدة للتقويم الذاتي للكلية بمشاركة كافة األطراف.
 )2تعظيم عدد المشاركين من الكلية في أنشطة ودورات مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 )3الرصد الدوري النعكاس نتائج التقويم الذاتي المستمر على األداء بالكلية.
 )4إيجاد نظام معتمد ومفعل لمبدأ المساءلة والمحاسبة.
 )5انتظام التقويم المؤسسي والتعليمي الشامل للكلية وفقا لمؤشرات محددة ومعتمدة.
 )6الربط بين الخطة االستراتيجية للكلية والخطة االستراتيجية للجامعة وتحقيق التوافق
المطلوب.
 )7وضع خطة عمل لتحقيق ضمان الجودة الشامل للكلية بهدف تجديد االعتماد وتحقيق
االستدامة.
 )8مراجعة ومطابقة نماذج المراجعة الداخلية مع نماذج الممارسات التطبيقية لالعتماد
والصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
 )9إعداد قائمة باألدلة والشواهد والوثائق المطلوب مراجعتها وكذا بروتوكوالت
اللقاءات.
 )10تطوير أداء وحدة ضمان الجودة وفقا للخطة االستراتيجية للكلية المعتمدة والمعلنة.
 )11المشاركة مع وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب في تفعيل خطط رفع الفعالية
التعليمية لمرحلة البكالوريوس ،من خالل لجنة شئون التعليم والطالب (وحدة متابعة
العملية التعليمية).
 )12المشاركة مع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث في تفعيل خطط رفع الفعالية
التعليمية لمرحلة الدراسات العليا وخطط تطوير البحث العلمي.
 )13المشاركة مع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تفعيل خطط تنمية
المشاركة المجتمعية للكلية.
 )14المشاركة مع عميد الكلية ومجلسها في تفعيل خطط رفع القدرة المؤسسية للكلية.
 )15عمل تقرير دوري سنوي يصدر مع بداية العام الدراسي.
 )16عمل الدراسة الذاتية الالزمة للتقدم لالعتماد.
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احتياجات الطالب في اجتماعهم مع أعضاء هيئة التدريس
وورشة عمل حول رؤية ورسالة الكلية والمخرجات التعليمية المستهدفة
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 - 15المخاطر والتحديات
Risk and Challenges
تم دراسة المخاطر والتحديات المحتملة والتي قد تعوق أو تبطئ من إنجاز هذه الخطة
االستراتيجية ويمكن اإلشارة لهذه المخاطر والتحديات في بعض النواحي كالتالي :
اوالً :الناحية االدارية :
♦ هناك تقصير شديد في تسويق الكلية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي رغم
تفرد الكلية والدور الهام والمؤثر الذي يمكن ان تقوم به.
♦ التوجد أي مصادر تمويل ذاتية للكلية وتعتمد الكلية بشكل كامل على ميزانية الجامعة
 ،ما يمثل عائق أساسي ألي برنامج تطوير رغم التطور البسيط في مصادر التمويل
الذي حدث مؤخرا ً إلى انها مازالت بعيدة تماما ً عن تحقيق الهدف المرجو.
♦ تعاني الكلية من مجموعة من السلبيات الخاصة باإلدارة من حيث عدم االعتماد على
الكوادر المؤهلة والشفافية وعدم وجود نظام محدد لمتابعة ومحاسبة المقصرين
وخاصة الجهاز االداري الخدمي ( الموظفين ).
♦ رغم تطور الخدمات التعليمية اللوجيستية بشكل ملحوظ في اآلونة االخيرة اال أنها
مازالت تحتاج الكثير من التطوير لتحقيق أهداف التعليم الذكي والوصول للمواصفات
العالمية في التعليم والتعلم.
ثانياً :الموارد البشرية :
♦ توجد مشكلة في حاجز اللغة ما يؤثر على فرص النشر الدولية لنسبة كبيرة من
اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وهو عائق يجب التعامل معه لما له من عائد
ايجابي كبير على الكلية والجامعة
♦ يوجد تميز هائل في أعضاء هيئة التدريس في الكلية حيث نجد كثير منهم حاصلين
على درجات علمية من مدارس مختلفة  ،ولكن اليتم استغالل هذه االمكانية بالشكل
المطلوب.
♦ اليتم استخدام طاقات طالب الكلية بالشكل األمثل في التسويق عن الكلية وتقديم
خدمات مجتمعية  ،هذا باالضافة الى احتياجهم لبرامج مهارات طبقا للخطة التي تم
تفعيلها مؤخراً.
ثالثا ً  :البرامج واالبحاث والرسائل العلمية :
♦ البرامج التعليمية واألبحاث والرسائل العلمية الحالية ال تحقق رسالة الكلية رغم مرور
أكثر من عشر سنوات على اعتماد رسالة الكلية منذ  2008فهي ال تساهم بشكل فعال
في حل المشاكل المجتمعية ( بيئية  ،اقتصادية  ،اجتماعية  ،مؤسسية) ،بل تم رصد
تدهور مؤخرا ً في مهارات خريجي الكلية.
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♦ المجلة العلمية للكلية تحتاج لتحديث شامل من حيث الهيكلة ونظام التحكيم وميكنة
النظام بما يتماشى مع التطور العلمي ومتطلبات النشر الدولي وإال سوف تفقد تماما
اهميتها العلمية في خالل عام على األكثر ،نظرا ً للتعديالت الحديثة المقرة من قبل
المجلس االعلى للجامعات والمتوقع تطبيقها بد ًء من شهر يوليو 2018
♦ تم مؤخرا ً استحداث برنامج بمواصفات دولية وتم االنتهاء من اجراءات االعتماد
والمراجعة ومن المتوقع أن يبدأ العمل في البرنامج خالل المرحلة القادمة ،ولكن يجب
اإلشارة إلى إلى ان البرنامج لن يستطيع أن يحقق أهدافه المرجوه دون توفير
اإلمكانيات اللوجيستية والتعليمية المطلوبة.
رابعا ً  :بعض المخاطر األخرى:
 زيادة األعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس وسيتم التغلب على ذلك بالتوسع
في االستعانة باإلداريين والهيئة المعاونة في مهام وحدة ضمان الجودة وضمن فريق
العمل بالمشروع.
 التهديد الخاص باحتمال توقف مشروع "ربط زيادة الدخل بجودة األداء" مما قد يؤثر
على فترات تواجد الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع ويمكن التغلب على ذلك بسد
العجز من خالل بعض الموارد الذاتية للكلية.
 مخاطر تعثر برامج جامعة القاهرة لرعاية الطالب ويتم مواجهتها بالتوسع في برامج
الكلية لدعم الطالب.
 مخاطر تأخر تحديث الئحة الساعات المعتمدة لبرامج الدراسات العليا ويتم التغلب على
ذلك بوضع هذه المهمة ضمن أولويات إنجاز هذه الخطة االستراتيجية.
 التهديد المحتمل من األقسام المناظرة في بعض كليات الهندسة وهذا التهديد غير
محتمل في المدى المنظور أثناء سنوات الخطة وفقا للوضع التنافسي الذي عرضنا له
في بند سابق.

 - 16الخطة التنفيذية
Action Plan
الخطة التنفيذية هي عبارة عن لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية للكلية خالل الخمسة أعوام
دراسية (  ) 2020 - 2015متمشية مع الفترة الزمنية للخطة اإلستراتيجية لجامعة القاهرة.
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 - 17آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية
الخطة االستراتيجية
 ) 1-17آليات المتابعة :
تم إعداد هذه الخطاة االساتراتيجية بهادف التطاوير المساتمر لكلياة التخطايط اإلقليماي
والعمراني وتأهيلها لالعتماد وتم إعداد الخطة التنفيذية لتفعيلها اعتمادا على مبادأ المشااركة
الفعالة والتفاعل في تنفيذها والتي تاأتي ترجماة لهاذه الخطاة االساتراتيجية .وكا ل مرحلاة مان
مراحاال الخطااة التنفيذيااة لهااا خصوصاايتها وتوجهاتهااا واإلطااار الخاااص بهااا وفقااا للظااروف
المحيطة .وبالتالي فإن ضبط الجودة والمتابعة ياتم علاى مساتوى كال نشااط علاى حادة وعلاى
مستوى الخطة ككل.
والهدف الرئيسي للتحكم في الجودة هو ضامان تنفياذ الخطاة بكفااءة وفعالياة ومانهج
منضبط في الوقت المساتهدف ،وتحدياد المشااكل المتوقعاة واقتاراح الحلاول األنساب لتفاديهاا
وإعادة الخطة إلى مسارها الطبيعي .وسوف يتم تحقيق هذا الهادف مان خاالل التقيايم الشاامل
لانشطة خالل مراحل الخطة المختلفة.
وسيقوم الفريق التنفيذي للخطاة بتنفياذ أنشاطتها المختلفاة ،والفرياق اإلداري بإدارتاه
كمااا سااتقوم إدارة الكليااة بمساااعدة الماادير التنفيااذي للخطااة بالتنساايق بااين األعمااال والمهااام
المختلفة.
ويتكون الفريق اإلداري إلنجاز الخطة التنفيذية واالستراتيجية من ثمانية أفراد يمثلون
وكالء الكلية ورؤساء األقسام إضافة إلى عميد الكلية والمدير التنفيذي – رئيس وحادة ضامان
الجودة .وعميد الكلية مسئول عن كل النواحي اإلدارية للخطة كما أن المدير التنفياذي مسائول
عن تنفيذ الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية.
ويتكون الفريق التنفياذي للخطاة مان أعضااء هيئاة التادريس ومستشاارين مان داخال
الكلية (من عمداء الكلية السابقين من األساتذة المتفرغين وغير المتفرغين ) ومسااعدين مان
الهيئة المعاونة وبعض اإلداريين من الجهاز اإلداري للكلية
وسيضع فريق العمل بالخطة التنفيذية فاي أولوياتاه تطبياق الخطاة االساتراتيجية لساد
الفجوة بين الوضع الراهن وبين رسالة وأهداف الكلية االستراتيجية المساتهدفة وفقاا للتحليال
البيئي للكلية باستخدام تحليل (  ) SWOTومنهجية الخطة.
تم وضع قائمة من مؤشرات األداء ومؤشرات النجاح لتحديد معايير تقيايم نظاام ضابط
جودة األداء والمتابعة .وسيتم بلورة مجموعة محددة من المؤشرات تتناول المتابعة المستمرة
في كل مرحلة ونظام إعداد التقارير وتقاديمها وتقيايم كافاة األنشاطة واساتكمال الخطاة بشاكل
نهائي .وستضبط الوحدة الحسابية بالكلية تطبيق اللوائح المالية للخطة.
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سيتم تحقيق االستدامة المالية من خالل التمويل الذاتي للكلياة والاذي يمكان أن يتحقاق
عن طريق زيادة وعى أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطلباة بأهمياة المشااركة التطوعياة
في العديد من األنشطة المطلوبة بما يخفض العبء المادي على الكلية ويجعل إجاراءات ضامان
الجودة محتملة وموضوعية نتيجة المشاركة الجماعية في أنشطتها  ..كماا أن الكلياة تخصاص
جاازءا ماان عائااد مشاااركتها ومشاااركة الوحاادات ذات الطااابع الخاااص وتشااغيل المعماال متعاادد
األغراض بها في الدعم المالي للكلية وستعمل الكلية علاى وضاع السياساات واإلجاراءات التاي
من شأنها تشجيع مصادر تمويل النشاط البحثي من المجتمع المدني وتشجيع مشااركة أعضااء
هيئة التدريس ومعاونيهم في الخطة البحثية المحلية والدولياة والعمال علاى عقاد بروتوكاوالت
لابحاث المشتركة مع الهيئات المتخصصة والعمل علاى زياادة أعاداد الطاالب الوافادين لزياادة
موارد الكلية.
االستمرارية المؤسسية:
يعد ضمان استدامة ضمان الجودة وتطبيقها عنصرا أساسيا في الخطة المقترحة مما
يتطلب تحديدا واضحا لمفهوم االستدامة ومعايير تحقيقها ومؤشرات نجاحها والذي يجب أن
يتم من خالل اتفاق كل المشاركين في الخطة قبل بدايتها وقبل تشغيلها.
وكبداية يمكن تعرياف االساتدامة بأنهاا اساتمرار القادرة والعمال علاى تحقياق أهاداف
الخطة بنفس الكفاءة التي بادأ بهاا ،وباألسالوب والمانهج والتكلفاة والهيكال اإلداري ومساتوى
الرضا المستهدفين كما كان مستهدفا.
وبهذا المفهوم يمكن تقسيم االساتدامة إلاى أربعاة مكوناات رئيساية ،فنياة واقتصاادية
واجتماعية وإدارية .وعالوة على ذلك فإن أهداف االستدامة يمكان تقسايمها باين أهاداف كمياة
وكيفية واستراتيجية ومرتبطة بالوقت.
ولتحقيق االستدامة سيتم عمل ما يلي:
♦ تجميع عناصر وأهداف ضمان الجودة فاي مصافوفة تعكاس معاايير االساتدامة ومؤشارات
تحقيقها .ومؤشرات االساتدامة وطارق قياساها يجاب أن تكاون واضاحة ومحاددةن كماا أن
تفسيرات قواعدها ومبادئها متفق عليها.
♦ توثيق مفاهيم االستدامة ونشرها
♦ إعداد خطة تفصيلية لتحقيق االستدامة خالل الخطة
وسيتم تحقيق االستدامة المؤسساية مان خاالل وجاود هيكال تنظيماي للكلياة ماع عمال
التعديالت الالزمة للنظام واالحتياجات وبوضع قضية االستدامة في بؤرة االهتمام.
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االستراتيجية ستكون كما هي مضمنة في ملف ترشح أ.د هشام البرملجي لعمادة
الكلية

التحديث والصياغة النهائية لرؤية التطورير المقترحة :
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تحديد األهداف وآليات التنفيذ ( برنامج التطوير) -:
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االطار المؤسسي االستراتيجي المقترح الدارة عملية
التطوير المستمرة للمؤسسات العلمية
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فريق إعداد الخطة االستراتيجية
الباحث الرئيسي:
مراجعة التحليل
البيئي:

صياغة الخطة:

المشاركة في إعداد
التخطيط
االستراتيجي

أعمال السكرتارية
وادخال البيانات

أ.م.د محمد مجدي قرقر
أ.د رندا جالل حسين
د.هبه نبيل
أ.م.د محمد مجدي قرقر
أ.م.د رندا جالل حسين
أ.م.د.عبير عبدالقوي
د.باسنت هشام
د.وسام مصطفى
م.أحمد مصطفى محمد سلطان
م.يمنى أحمد ابراهيم
م .منة هللا عماد عمر
م .نورا حسين محمد
م .جورج مجدي نصيف
أ .فتحية السيد اسماعيل
أ .خالد طه عبدالخالق
أ .عبدهللا محمد احمد فؤاد
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استشاري وحدة ضمان
الجودة
مااااادير وحااااادة ضااااامان
الجودة
عضااااو هيئااااة تاااادريس
بالكلية
استشاري وحدة ضمان
الجودة
مدير وحدة ضمان الجودة
أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة معاونة

أخصائيين

كبير
إدارية
اخصائي تعليم ثالث
اخصائي إعالم ثالث

تنمية

