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 .1المتابعة الدورية للخطة االستراتيجية للكلية على سنوات مختلفة مع
متابعة تنفيذ الخطط المرجوة منها.
 .2تتماشى رسالة الكلية مع مسئوليتها والتوقعات المجتمعية ورؤية
مصر  2030ورسالة جامعة القاهرة.
 .3وضوح معايير التحليل البيئي للكلية.
 .4مشاركة كافة الجهات في التحليل البيئي على مستوى الكلية.
 .5اتسام االهداف االستراتيجية للكلية بالوضوح والقابلية للقياس.
 .6تتسم الخطة التنفيذية للمؤسسة بالوضوح وقابلية التطبيق مع وجود
امكانية لتقييم االداء المستمر.
 .7تغطى الخطة التنفيذية كافة االهداف االستراتيجية للمؤسسة.

. .8توجد ألية للمشاركة الديمقراطية ( سياسة الباب المفتوح ) في
الكلية

 )1تأجيل بعض انشطة الخطة التنفيذية.

 )1وجود خطة استراتيجية للكلية  )1تغيير الخطة االستراتيجية
تتوافق مع الخطة االستراتيجية للجامعة مع تغير قيادات الجامعة
يتطلب مرونة عالية جدا ً في خطة
للجامعة ورؤية الدولة.2030
الكلية للتوافق مع خطة الجامعة.

( )2نظم المعلومات والتوثيق الرسمي)
عدم االستجابة من أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة والعاملين لتحديث
المعلومات على موقع الكلية على شبكة
االنترنت.

التزام الكلية بالهيكل
 )2التوجه العام للدولة نحو تفعيل )2
قواعد المحاسبة ووضع نظم فعالة التنظيمي وفقا لقانون تنظيم
للتوصيف
ومرفقا
للثواب والعقاب في اطار قانون الخدمة الجامعات
الوظيفي لجهاز التنظيم واإلدارة بما
المدنية
يحجم من عمل بعض التعديالت
لتناسب المتغيرات التي حدثت
طوال العقود السابقة.
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( )3التزام المؤسسة بحقوق الملكية
الفكرية والنشر) عجز الموارد المالية
الالزمة لشراء رخص استخدام برامج
الحاسب أو عدد كبير من نسخ الكتاب
الواحد لمنع النسخ وللحفاظ على حقوق
الملكية الفكرية.

 .9شاركت جميع قيادات الكلية في ورش العمل والمحاضرات
التدريبية الت ي تمت لتدريب القيادات األكاديمية مما كان له مردود
جيد لتأهيل الكلية للتقدم لالعتماد.
 .10يوجد بالكلية دليل معتمد وموثق لممارسات أخالقيات المهنة.
 .11تتبع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر.
 .12توجد آليات للمتابعة والتعامل مع معوقات تنفيذ الخطط المختلفة
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 .13وجود آلية لمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في
أنشطة وحدة ضمان الجودة.
 .14وجود تسجيل دائم النشطة الكلية ونظام لتوثيق األنشطة البحثية
ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 .15يوجد بالكلية وحدة للتعامل مع األزمات والكوارث ولها هيكل
تنظيمي موثق ومعتمد وتم تحديد دور الوحدة وتفعيل أنشطتها.

 )3تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة )3
القومية لضوان جودة التعليم واالعتماد
 )4توجهات الدولة لتفعيل نظم الجودة
بالمؤسسات التعليمية
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 .16وجود خطة تدريبية طبقا لالحتياجات الفعلية للقيادات األكاديمية
واإلدارية بالكلية.
 .17وجود آليات مرنة للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة
التدريس.
 .18نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلي إعداد
الطالب  5.4 :1وهي نسبة مثالية ألداء العملية التعليمية وهي من
أفضل النسب على مستوى الجامعات المصرية.
 .19كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة و
االتصال القائم بين موظفي الكلية وبين أعضاء هيئة التدريس
واألطراف األخرى في الكلية مفتوحة وكافية لتحقيق كفاءة االستفادة
من الموارد البشرية المتاحة
 .20متابعة التحقق من مدى رضا العاملين والمصداقية بالكلية منذ
عام 2015
( .21ربط الحوافز  /المكافآت بمستويات األداء) وجود حوافز مقابل
األداء يزيد من تواجد العاملين بالكلية مما يزيد ويحسن من االنتاجية

 )4ضعف النظم واإلجراءات والخدمات
التنظيمية واإلدارية الداعمة ألعضاء هيئة
التدريس وذات التأثير على أداءهم
وخاصة خدمات معامل الحاسب اآللي
وعدم وجود آلية للتغلب على هذه
المشكالت.

 )5مشاركة اعضاء هيئة التدريس  )4المشكالت المادية في ضعف
بمشروعات قومية على مستوى الدولة دخل أعضاء التدريس مما يؤدي
وامكانية انعكاس ذلك على المقررات الي تفضيل البعض للعمل الخاص
االكثر عائدا عن العمل بالكلية
الدراسية ومشروعات البكالوريوس.
االقل عائدا.

 )5االعتماد على البرامج والدورات  )6التوجه العام بالدولة لالرتقاء )5
بالعاملين باجهزتها ومؤسساتها
التدريبية التي تقدمها الجامعة وعدم وجود
المختلفة في اطار االصالح االدارى
برامج تدريب خاصة بالكلية.
للدولة باتجاه االدارة الذكية في كافة
المجاالت.
 )6عدم تحليل مدى مالءمة الجهاز
االداري للمهام واالنشطة التي يقوم بها
بشكل رئيسي.
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المتطلبات الالزمة للجودة
تحتاج جهد كبير بما قد
يتطلب تفرغ بعض أعضاء
والهيئة
التدريس
هيئة
المعاونة للوفاء بها.

زيادة مرتبات أعضاء هيئة
التدريس بالدولة العربية
المجاورة بما يزيد من طلبات
االعارة من الكلية.

 1-7توفير التمويل الالزم لتحقيق
أهداف الكلية
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 .22توجد آلية لتوظيف فراغات الكلية.
 .23عدد معامل الحاسب اآللي واألجهزة والبرامج الموجودة بها
كافية.
 .24زيادة الموارد الذاتية للكليه من خالل الدورات التدريبية التي
تنظمها الكلية ومن خالل البرنامج الخاص وعائد مركز استشارات
وبحوث العمران.
 .25وجود خطة معتمدة وموثقة لتنمية الموارد الذاتية للكلية.
 .26توافرمجموعة من اإلمكانات متاحة للطالب االستفادة منها
بالكلية (المكتبة ،معامل الحاسب اآللي ،قاعات الدراسة) وتتالئم مع
سياسة الكلية فى تطوير العملية التعليمية.

 )7نقص االعتمادات المالية الموجهة  )7وجود فرص عالية للكلية لالستفادة
لخطط تدريب القيادات األكاديمية من دورها في المساهمة في
المشروعات القومية والدولية والمحلية
واإلدارية.
المختلفة لتحقيق المزيد من التمويل
 )8ضعف مساهمة مركز ذات الطابع
الذاتي من خالل مركز أبحاث العمران.
الخاص في الكلية في تمويل أنشطة
الكلية.
 )9محدودية إمكانات وموارد الكلية
الالزمة ويلزم دراسة إمكانية زيادة
مواردها لتعزيز جودة فرص التعليم
وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة.
 )10تواجه مكتبة الكلية مشكلة في تخزين
الكتب حيث ان المسطح المخصص لذلك
ال يكفي عمليه التخزين.
 )11عدم وفاء خادم ( ) serverشبكة
المعلومات الدولية باحتياجات المعامل
والطالب وأعضاء هيئة التدريس.
 )12عدم وجود نسخ اصلية للبرامج
الالزمة للعملية التعليمية بالمعامل.
 )13تجميد انشطة مركز الدراسات
االفريقية.
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 )6االزمة االقتصادية العالمية
وتأثيرها المحلي علي فرص العمل.
 )7القصور النسبى لمصادر
التمويل.
 )8ضعف الموارد المالية لدعم
البحث العلمي وعدم عداله توزيع
الدعم للبحوث يضعف من مشاركة
اعضاء هيئة التدريس في البحث
بصورة منتظمة.
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 .27انشاء واستمرارية وحدة متابعة العملية التعليمية
 .28وجود خبرة متميزة في اعداد مصفوفة البرنامج والمخرجات
التعليمية المستهدفة ،وأخرى للمخرجات التعليمية المتحققة ( ALOs

 )14القصور النسبى لمشاركة االطراف
العمل-
جهات
(الطلبة-
المعنية
.الخريجين )...فى صياغة البرامج
الدراسية و تحديد المخرجات التعليمية
المستهدفة للمقررات الدراسية(اقتصرت
المشاركة على اعضاء هيئة التدريس).

) وثالثة للمخرجات (  ) IlOsالتعليمية المقاسة (  ) MLOsلقياس
مدى تقدم البرنامج والمصفوفة االولى للبرنامج ( ) ILOsيتم
تطويرها على عدة مراحل ( احداها بدون أوزان نسبية الختبار
تغطية كل المخرجات المستهدفة واثنين بأخذ األوزان النسبية
للمقررات طبقا لساعاتها المعتمدة في االعتبار)
 .29وجود بعض البرامج التعليمية التي تنفرد بها الكلية على مستوى
الجامعات المصرية في مرحلتي البكالوريوس والدرسات العليا.
 .30تزايد مؤشرات تحقيق مستويات األداء المستهدفة في العناصر
المختلفة لمعيار البرامج والمعايير االكاديمية.
 .31مالءمة البرامج الحتياجات سوق العمل
 .32وجود مراجع داخلي وخارجي يقوم بمراجعة برامج
البكالوريوس والدراسات العليا وذلك للتقييم الدورى للمخرجات
التعليمية المستهدفة و عالقته بالبرنامج الدراسى
 .33تم اعتماد وتفعيل العل ببرنامج المدن الخضراء في العام
الدراسى 2020-2019
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 )8فرص الترابط من خالل برامج  )9وجود برامج جديدة لالقسام
مشتركة مع الكليات المماثلة دوليا المماثلة فى جامعات أخرى حكومية
وخاصة تزيد من المنافسة.
ومحليا.
امكانية تطبيق المعايير
)9
االكاديمية الدولية على برنامج المدينة
الخضراء بما يؤهله لالعتماد الدولي.

-8

 .34إنشاء واستمرارية وحدة متابعة العملية التعليمية مقرها مكتب
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 .35المعدالت طالب  /عضو هيئة تدريس من اعلى المعدالت على
مستوى الجامعات المصرية.
 .36التعليم الذاتى احد الوسائل التعليمية المتبعة فى العديد من
المقررات الدراسية بالكلية.
 .37مالئمة أساليب التدريس المتنوعة للمقررات الدراسية المختلفة.
 .38توافر المراجع الحديثة في المكتبة الالزمة لمرحلتي البكالوريوس
والدراسات العليا.
 .39توافر التجهيزات الالزمة للتعليم والتعلم وإمكانية وجود اتصالية
للمكتبات المتنقلة والمعلوماتية للطلبة في قاعات المحاضرات
وحجرات اعضاء هيئة التدريس.
 .40وجود دراسة ذاتية وتقييم مستمر واستمارات استبيان للطلبة عن
العملية التعليمية ( عن طريق وحدة متابعة العملية التعليمية بآلياتها)
منذ عام  2005حتى تاريخه.
 .41تتضمن استراتيجية التدريس والتعلم أنماط غير تقليدية للتعلم
إضافة الى الطرق التقليدية التي تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة
منها.
 .42الكلية تتبنى معايير اكاديمية محددة تتفق مع رسالتها ورؤيتها
ومع معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 .43عدم لجوء أي من الطالب للدروس الخصوصية طوال تاريخ
الكلية ( 41عام)
 .44حصول الطالب على خلفية تعليمية واحدة خالل الفصول السابقة
االولى من البرنامج يحقق كافة المتطلبات الالزمة للخريج.
 .45تقسيم الدفعة الى مجموعات صغيرة الحجم اثناء حصص
التمارين واالستوديو وتقسم كال منها الى عدد من (  20-25طالب).

 )15تم عمل مقرر الكتروني واحد فقط.
 )16عدم تركيز الدراسة الذاتية على
توضيح انعكاس االنشطة العلمية العضاء
هيئة التدريس وخبراتهم المهنية على
تحسين كفاءة التعليم.
بعض االمتحانات ال تختبر
)17
القدرة على حل المشاكل وال تعطى
الطالب الفرص البراز اكتسابة للمخرجات
التعليمية المستهدفة.
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 .46وجود تماثل في مناهج الكلية وتوزيعها على التخصصات
الفرعية للتخطيط وبين الكليات المماثلة في العالم والتخصصات
المعتمدة في نقابة المهندسين.
 .47تنعكس الخبرات المهنية المتنوعة ألعضاء هيئة التدريس على
محتويات المقررات الدراسية.
 .48يتم اشراك الطلبة في تطوير المقررات الدراسية بعناصرها
المختلفة واستمراريتها والتي تغطي كافة الجوانب الكتمال الرضاء
العام عن مدخالت التعليم.
 .49وجود آلية لنسب الغياب للطالب والحرمان من دخول االمتحان.
 .50توزيع الدرجات في اعمال السنة واالمتحان النهائي طبقا ً لوزن
كل موضوع والساعات التدريسية الموضحة بالالئحة بما يحقق
عدالة التقييم والتوافق مع المخرجات التعليمية المستهدفة.
 .51تنوع أساليب تقويم الطالب للتأكد من استيفاء مخرجات التعلم
المستهدفة.
 .52وجود أنماط مختلفة من األسئلة بأوراق االمتحانات التحريرية
مثل االختيار من متعدد واألسئلة الخاصة بحل مشكالت التخطيط
واسئلة المقال في حدها االدنى وأسئلة قياس الجوانب المعرفية
والمهارية والتطبيقية.
 .53وجود آلية تضمن إعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة.
 .54تحليل نتائج امتحانات الطالب على مستوى الفصول الدراسية
المختلفة والمقررات من الكنترول أوالً بأول.
 .55يتم عمل تحليل لتطور نسب النجاح للمستويات المختلفة ومنذ
عام .2005
 .56وجود آلية للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات من
خالل إدارة شئون التعليم والطالب.
 .57تسجيل رضاء الطالب عن المقررات دوريا ً مع كل فصل
دراسي.
 .58توافر وثائق عن االجراءات التصحيحية بناء على تحليل
االستبيانات المختلفة وفي كافة المجاالت ( االدارة – البرامج
والمقررات – وسائل التعليم والتعلم – البحث العلمي).
 .59قياس مستوى رضاء الطالب من خالل االستبيان واالستفادة منها
في التطوير واتخاذ قرارات تصحيحية.
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 .60وجود وثيقة عامة لتقييم الطالب بالكلية تحدد طرق قياس األسئلة
للجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية بحيث يغطي االمتحان جميع
نواتج التعليم المستهدفة
 .61وجود آليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب
 .62التأكيد على السادة رؤساء اللجان والمالحظين على ضرورة
االلتزام بالحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على األكثر
 .63تصوير االمتحانات في الكنترول بسرية تامة
 .64وجود آلية لتوثيق نتائج االمتحانات وإمكانية استدعاء النتائج
حيث يتم االحتفاظ بها بالكنترول.
 .65إعالن الطالب بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة
االلكترونية كموقع الكلية والمواقع المختلفة من شبكة المعلومات
الخاصة بالطلبة والورقية
 .66توفير تدريبات كافية على كيفية حل االمتحانات
 .67التنوع فى وسائل التقييم للطالب فى المواد التطبيقية يساعد على
القياس الدقيق لمدى تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة
تحقيق  % 68من الطالب تقديرات جيد فأعلى تعتبر معيار لكفاءة
التعليم والتعلم
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 .68وجود الية معتمدة ومفعلة للتعامل مع مشاكل الطالب من خالل
صندوق الشكاوي
 .69توجد مواصفات معتمدة لخريج الكلية من مجلس الكليةعام
 1997كانت اساسا ً العداد المعايير األكايمية التي اعتمدتها الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم.
 .70يوجد اليه لمتابعة الطالب المتعرثين فى الدراسة.
 .71وضع نظام الشراك الهيئة المعاونة في دعم الطالب وإرشادهم
علميا وتدريبهم على أساليب التقييم العادلة تحت أشراف هيئة
التدريس.
 .72يوجد نظام للدعم الطالبى فى النواحى األكاديمية و الغير
أكاديمية و ذلك وفق خطة موثقة للدعم الطالبى.

الخرجين
نسبة
زيادة
عدم المام بعض الخريجين )10
)18
العاملين في مجال التخصص من 50
والطلبة برؤية ورسالة الكلية.
 %إلي ( %70بين الدفعات القديمة و
 )19ال توجد خطة إلدارة التعامل مع
الحديثة) طبقا للتقرير السنوي للكلية
قاعدة بيانات عن فرص العمل المتاحة
مما يؤكد على احتياج سوق العمل
لخريجي الكلية.
لتخصص الكلية.
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 )20القصور النسبى فى التعريف
خارج نطاق جمهورية مصر العربية  )11يعتبر وجود أكثر من  %50من
بالكلية للعمل على زيادة الطالب الوافدين .الخرجين من اإلناث مؤشر على
 )21عدم وجود ضوابط لتحقيق التزام صالحية برامج الكلية ومواصفات
أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية الخريج للذكور واإلناث على السواء.
المعلنة لتمكين الطالب من التحصيل  )12وجود عديد من شركات التنمية
الجيد.
العمرانية لكبري يمكن من دعم
االنشطة الطالبية والتعليمية.
 )13رضاء جهات العمل عن مستوى
أداء الخريجين.

 .73قواعد القبول والتحويل بالكلية معلنة.
 .74يوجد برامج تعريفية للطالب الجدد بالكلية ( دليل الطالب معلن
ومتاح ).
 .75تعتبر الكلية جاذبة للطالب .
 .76تتالئم الموارد المتاحة بالكلية مع الكثافة العددية للطالب.
 .77عيادة طبية بالكلية مجهزالستقبال الحاالت الطارئة .
 .78يوجد بالكلية برامج لرعاية الطالب المتعثرين دراسيا.
 .79يتوفر بالكلية العديد من األنشطة الطالبية المتميزة.
 .80تستخدم الكلية نظام الريادة العلمية (اإلرشاد األكاديميى فى نظام
الساعات المعتمدة.
 .81تنظيم التدريب الصيفي من خالل مجلس الكلية بأن يقوم الطالب
بتمضية أوقات محددة داخل الكلية بقورصات برامج الكمبيوتر ذات
AutoCAD
العالقة بالتخطيط العمراني مثل Photoshop
ومجموعة من البرامج األخرى
 .82يوجد دعم و تحفيز للمبدعين و المتفوقين بالكلية.
 .83يوجد بالكلية برنامج إلعداد الطالب و الخريجيين لسوق العمل.
 .84توجد وحدة للخريجين بالكلية يتم من خاللها متابعة الخريجيين
فى سوق العمل.
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 .85انتظام صدور النشرة العلمية الدورية للكلية للدراسات والبحوث
العمرانية وتعزيز مشاركة اعضاء هيئة التدريس.
 .86وجود النشرة العلمية متميزة لبحوث العمران.
 .87موقع الكتروني للمجلة العلمية توضح تنظيم الورقة البحثية
واالشتراطات.
 .88مشاركة اعضاء هيئة التدريس في انشطة البحث العلمي وخاصة
االبحاث يؤكد على فعالية دورهم في تطوير العملية التعليمية.
 .89وجود خطة موثقة للبحث العلمي علي مستوي اقسام الكلية
توضح المجاالت البحثية المختلفة
 .90االهتمام بأخالقيات البحث العلمي من خالل دورات وورش
ومقررات دراسية
 .91دور واضح لجنه الدراسات العليا في دعم خطة البحث العلمي
ومتابعه تنفيذه بالمؤسسة ووضع الضوابط والقواعد.
 .92صدور كتيب لتنظيم الكتابه العلمية بالبحوث العلمية كارشادات
علمية.
 .93دور واضح إلدارة البحوث العلمية في وضع خطط لتنظيم النشر
المحلي وقواعده ومجاالت النشر
 .94تفعيل قرارات بشان تنظيم عمل األبحاث العلمية بمرحلة
الماجستير والدكتوراه واإلشراف عليها.

 )22قصور الدعم المالي المخصص  )14اعتماد خطة بحثية للكلية و ربطها
برؤية مصر  2030حيث التأكيد على
للبحث العلمي.
وجود ربط بين الدراسات العليا
ضعف دور مركز استشارات
)23
واالحتياجات القومية وكذا احتياجات
بالكلية في االهتمام بالقضايا ذات االولوية
المستوي االقليمي بالدول العربية
واالسالمية.

 )15االستفادة من الدارسين في
البرامج الخارجية من اعضاء هيئة
التدريس في العملية التعليمية وخطة
البحث العلمي
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 .95وجود الئحة جديدة الدراسات العليا بشأن تنظيم عمل البحث
العلمي.
 .96وجود ربط بين الخطة البحثية بالمؤسسة والخطط البحثية
بالجامعات بالدول األخري والتي تميزها عن باقي الكليات.
 .97وجود نشر علمي دولي ومحلي ألعضاء هيئة التدريس في
مجاالت تخصص الكلية.
 .98وجود أقسام متعددة بالكلية تخدم التخصصات البحثية المختلفة
في مجال التخطيط.
 .99وجود ابحاث علمية مشتركة مع جامعات اخري ( إشراف
مشترك برسائل الدكتوراه  -تحكيم) بأقسام الكلية باإلضافة إلي
اشتراك بعض أعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات دولية في
االبحاث بعد الدكتوراه.
 .100التحكيم الداخلي والخارجي بالمجلة العلمية داخل المؤسسة.
 .101تطوير مكتبة الكلية ووسائل البحث العلمي.
 .102مكتبة بادارة البحوث العلمية بها مجلدات العداد المجلة
العلمية.
 .103حصول بعض اعضاء هيئة التدريس علي مشروعات بحثية
ممولة محلية ألغراض التنمية والتطوير.
 .104توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وأكاديمة البحث العلمي وجهات
دولية.
 .105استخدام البحوث العلمية قبل وبعد الدكتوراة في محتوي
المقررات العلمية علي مستوي اقسام الكلية.
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.107
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.109

.110
.111
.112
.113
.114

.115

وجود دراسات عليا في الكلية ومنح العديد من الدرجات
العلمية متميزة بموضوعات لها عالقة بالمتغيرات العالمية
والقومية.
تنوع تخصصات الدراسات العليا على جميع المستويات
واالقسام
يوجد أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا منها
(األجندة السنوية  /دليل الدراسات العليا  /الجدول الدراسي /
استمارات فتح القيد  /اإلعالن على وسائل التواصل
االجتماعي).
يوجد معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا
ومخرجات تعليمية للبرامج والمقررات وتم اعتمادها في زيارة
االعتماد السابقة .2014
المعايير القياسية لبرنامج الدراسات العليا وفقا لالئحة الجديدة
وجود مصفوفة تحقق برنامج الماجستير /الدكتوراة مقارنة
بالمعايير األكاديمية.
يوجد صفحة ويب للكلية ومعلن عليها المقررات الدراسية
للدراسات العليا.
يوجد دليل للطالب يتم تسليمه لطالب الدراسات العليا عند
التسجيل بالكلية.
يتم تسجيل عدد من خريجي الكلية العاملين بالدول العربية في
برنامج الدراسات العليا بالكلية بما ينقل الخبرة المصرية للدول
العربية الشقيقة.
يوجد وافدين باعداد متغيره كل عام مسجلين ببرنامج
الدراسات العليا بالكلية
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 )24هناك تخصصات غير مفعلة في  )16الربط بين برامج الدراسات العليا
وانشطة خدمة المجتمع وخاصة مع
الدبلوم رغم اهميتها لمجتمع.
وجود نشاط للمراكز ذات الطبيعة
ال يتم الترويج لبرنامج
)25
الخاصة بالكلية
الدراسات العليا بمطبوعات ونشرها
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.116

.117
.118

.119
.120
.121

.122
.123
.124
.125

.126
.127
.128

مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى العديد من المشروعات
الكبرى القومية والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات
لديهم.
مشاركة أساتذة الكلية وإدارتها في أغلب لجان وأنشطة
الجامعة.
تضم الكلية مجموعة من رواد التخطيط في مصر والعالم
وحاصلين على جوائر قومية وعالمية في مجال التخطيط
العمراني بما يضعهم في مصاف رواد المخططين العالميين.
مشاركة األساتذة المتفرغين في األنشطة التعليمية واالستشارية
المهنية للكلية.
وجود العديد من الشباب ضمن أعضاء هيئة التدريس مما
يدعم الرغبة في التعلم والتقدم العلمي.
انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس في مواقع قيادية في
الجهات المعنية ذات الصلة بما يعزز الترابط بين خطط
وبرامج الكلية وجهات العمل.
مالئمة تجهيزات المبني للطلبة ذات االحتياجات الخاصة.
وجود آلية واضحة ومعلنة لدعم الطالب المتميزين وذوى
االحتياجات
هناك مجموعة من الطالب من البالد العربية واالفريقية
وخاصة (فلسطين – سوريا – السودان).
تبنى اإلدارة سياسة الباب المفتوح للتفاعل مع الطالب لحل
مشاكلهم وسماع شكواهم مما يؤدي إلى تواجد عالقة ايجابية
قوية بين الطالب واعضاء هيئة التدريس واالدارة العليا للكلية
يزيد من روح االنتماء للكلية
تمكن سياسات الكلية طالبها من المشاركة في جميع جوانب
الحياة االجتماعية األكاديمية في الكلية (انشطة المجلة )
عقد ورش وندوات حول موضوعات تخدم المجتمع
وجود برتوكالت تعاون بين المؤسسة والهيئات االخري
الخدمية واالنتاجية لتطبيق البحوث العلمي.

12

 )26عدم تفعيل برتوكالت التعاون للتدريب  )17دور الكلية الرائد وتخصصها النادر
للهيئات على المستوى القومى واالقليمى علي مستوى جامعة القاهرة وجامعات
مصر يعزز من مركز الكلية العلمي
العربى.
والخدمي على المستوى القومي واالقليمي
 )27ال يوجد رصد لخريجي الكلية العاملين
وبما يؤهلها فيما بعد للمنافسة الدولية.
بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات
والمؤسسات والهيئات العربية.
 )18إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية
بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت
التخطيط في مصر والتغير في متطلبات
سوق العمل
 )19االهتمام بالبيئة الخارجية ( العوامل
االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على عملية
التنمية)
 )20االستفادة من برتوكالت التعاون مع
بولندا....
 )21االهتمام بالبيئة والتوجه العام نحو
زيادة الوعي البيئي وتشجيع دور المواطنين
في اداء هذا الدور طبقا للدستور مما يعظم
دور الكلية البحثى
 )22فرصة انشاء وحدة ذات طابع خاص
تتناسب مع قضايا البيئة فى الدولة
 )23فرصة االهتمام بقضايا التنمية بافريقيا
ورئاسة مصر لالتحاد االفريقي
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.129

.130
.131

.132
.133
.134

.135
.136
.137
.138

.139
.140
.141

مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى العديد من المشروعات
الكبرى القومية والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات
لديهم.
مشاركة أساتذة الكلية وإدارتها في أغلب لجان وأنشطة
الجامعة.
تضم الكلية مجموعة من رواد التخطيط في مصر والعالم
وحاصلين على جوائر قومية وعالمية في مجال التخطيط
العمراني بما يضعهم في مصاف رواد المخططين العالميين.
مشاركة األساتذة المتفرغين في األنشطة التعليمية واالستشارية
المهنية للكلية.
وجود العديد من الشباب ضمن أعضاء هيئة التدريس مما
يدعم الرغبة في التعلم والتقدم العلمي.
انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس في مواقع قيادية في
الجهات المعنية ذات الصلة بما يعزز الترابط بين خطط
وبرامج الكلية وجهات العمل.
مالئمة تجهيزات المبني للطلبة ذات االحتياجات الخاصة.
وجود آلية واضحة ومعلنة لدعم الطالب المتميزين وذوى
االحتياجات
هناك مجموعة من الطالب من البالد العربية واالفريقية
وخاصة (فلسطين – سوريا – السودان).
تبنى اإلدارة سياسة الباب المفتوح للتفاعل مع الطالب لحل
مشاكلهم وسماع شكواهم مما يؤدي إلى تواجد عالقة ايجابية
قوية بين الطالب واعضاء هيئة التدريس واالدارة العليا للكلية
يزيد من روح االنتماء للكلية
تمكن سياسات الكلية طالبها من المشاركة في جميع جوانب
الحياة االجتماعية األكاديمية في الكلية (انشطة المجلة )
عقد ورش وندوات حول موضوعات تخدم المجتمع
وجود برتوكالت تعاون بين المؤسسة والهيئات االخري
الخدمية واالنتاجية لتطبيق البحوث العلمي.
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 )28عدم تفعيل برتوكالت التعاون للتدريب  )24دور الكلية الرائد وتخصصها النادر
للهيئات على المستوى القومى واالقليمى علي مستوى جامعة القاهرة وجامعات
مصر يعزز من مركز الكلية العلمي
العربى.
والخدمي على المستوى القومي واالقليمي
 )29ال يوجد رصد لخريجي الكلية العاملين
وبما يؤهلها فيما بعد للمنافسة الدولية.
بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات
والمؤسسات والهيئات العربية.
 )25إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية
بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت
التخطيط في مصر والتغير في متطلبات
سوق العمل
 )26االهتمام بالبيئة الخارجية ( العوامل
االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على عملية
التنمية)
 )27االستفادة من برتوكالت التعاون مع
بولندا....
 )28االهتمام بالبيئة والتوجه العام نحو
زيادة الوعي البيئي وتشجيع دور المواطنين
في اداء هذا الدور طبقا للدستور مما يعظم
دور الكلية البحثى
 )29فرصة انشاء وحدة ذات طابع خاص
تتناسب مع قضايا البيئة فى الدولة
 )30فرصة االهتمام بقضايا التنمية بافريقيا
ورئاسة مصر لالتحاد االفريقي
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