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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 –0التــــخــــطيــــط االســـــتــــراتــــــيــجــــي
 0/0الخطة االستراتيجية لممؤسسة

 0/0/0التحميل البيئي لممؤسسة التعميمية:
لكميػ ػػة الت خطػ ػػيط اإليميمػ ػػي كالعم ارنػ ػػي خطػ ػػة اسػ ػػتراتيجية مك قػ ػػة كمنشػ ػػكرة كمعتمػ ػػدة فػ ػػي اليت ػ ػرتيف -2111
 )2115ك  )2121-2115كتشػ ػ ػػتمؿ الخطػ ػ ػػة اجسػ ػ ػػتراتيجية عم ػ ػ ػ

اإلطػ ػ ػػار العػ ػ ػػاـ لتطػ ػ ػػكير الكميػ ػ ػػة -

افت ارضػ ػ ػػات الخطػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػػتراتيجية كمػ ػ ػػنهج إعػ ػ ػػدادها  -مالمػ ػ ػػي الكميػ ػ ػػة  -رؤيػ ػ ػػة كرسػ ػ ػػالة الكميػ ػ ػػة  -القػ ػ ػػيـ
الحاكم ػ ػ ػػة  -الكض ػ ػ ػػف التنافس ػ ػ ػػي  -الغاي ػ ػ ػػات النهائي ػ ػ ػػة  -التحمي ػ ػ ػػؿ البيئ ػ ػ ػػي الكيي ػ ػ ػػي كالكم ػ ػ ػػي  -األه ػ ػ ػػداؼ
اجسػ ػ ػ ػػتراتيجية  -تحميػ ػ ػ ػػؿ اليجػ ػ ػ ػػكة كتحديػ ػ ػ ػػد اجحتياجػ ػ ػ ػػات  -المصػ ػ ػ ػػادر المتاحػ ػ ػ ػػة لمتمكيػ ػ ػ ػػؿ  -الصػ ػ ػ ػػعكبات
كالتح ػ ػػديات المتكيع ػ ػػة  -الخط ػ ػػة التنييذي ػ ػػة  -آلي ػ ػػات ض ػ ػػماف ط ػ ػػرؽ التق ػ ػػكيـ كمتابع ػ ػػة كاس ػ ػػتم اررية الخطػ ػ ػػة
اجستراتيجية ) – مرفؽ.)1/1
كالخطػ ػ ػػة اجسػ ػ ػػتراتيجية األخي ػ ػ ػرة  ) 2121 – 2115معتمػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػس الكميػ ػ ػػة ريػ ػ ػػـ  )354بتػ ػ ػػاري
 2119/3/17كي ػ ػ ػػد اش ػ ػ ػػتممت الخط ػ ػ ػػة عمػ ػ ػ ػ الرؤي ػ ػ ػػة الرس ػ ػ ػػالة الغاي ػ ػ ػػات العام ػ ػ ػػة كك ػ ػ ػػذلؾ اجهػ ػ ػ ػػداؼ
اجس ػ ػ ػػتراتيجية لمكمي ػ ػ ػػة كالخط ػ ػ ػػة التنييذي ػ ػ ػػة كي ػ ػ ػػد كض ػ ػ ػػعت الغاي ػ ػ ػػات كاجه ػ ػ ػػداؼ اجس ػ ػ ػػتراتيجية بن ػ ػ ػػاء عمػ ػ ػ ػ
التحميػ ػػؿ الربػ ػػاع لكػ ػػؿ مػ ػػف البيئػ ػػة الداخميػ ػػة كالخارجيػ ػػة لتحديػ ػػد نقػ ػػاط القػ ػػكة كالضػ ػػعؼ كاليػ ػػرص كالتهديػ ػػدات
كم ػ ػػا اف الخطػ ػ ػػة اجسػ ػ ػػتراتيجية لمكميػ ػ ػػة تعكػ ػ ػػس الػ ػ ػػدكر التعميم ػ ػ ػ كالبح ػ ػ ػ كالمسػ ػ ػػئكلية المجتمعيػ ػ ػػة كتعمػ ػ ػػؿ
عم تحقيؽ رسالة الجامعة  -مرفؽ.)2/1
تػ ػ ػػـ إي ػ ػ ػرار تحػ ػ ػػديث الرؤيػ ػ ػػة كالرسػ ػ ػػالة دكريػ ػ ػػا أك عنػ ػ ػػد الضػ ػ ػػركرة مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػس الكميػ ػ ػػة بتػ ػ ػػاري  21أكتػ ػ ػػكبر
 2117كيػ ػ ػػد تػ ػ ػػـ باليعػ ػ ػػؿ تحػ ػ ػػديث رسػ ػ ػػالة الكميػ ػ ػػة كاعتمػ ػ ػػدت بتػ ػ ػػاري  8نػ ػ ػػكفمبر  2119كتحػ ػ ػػديث الرؤيػ ػ ػػة
كالرسالة بمكافقة مجمس الكمية ريـ  281بتاري  22فبراير  – 2112مرفؽ.)3/1
بنػ ػػاءا عم ػ ػ مراجعػ ػػة الخطػ ػػة كتحػ ػػدي ها كتعػ ػػديمها تػ ػػـ اعتمادهػ ػػا فػ ػػي إطػ ػػار تعػ ػػديالت الخطػ ػػة اجسػ ػػتراتيجية
لمجامعة كاعتمادها مف مجمس الكمية ريـ  311بتاري  -2114/3/9مرفؽ.)4/1
يامػ ػػت الكميػ ػػة بعمػ ػػؿ مقارنػ ػػة بػ ػػيف رؤيػ ػػة كرسػ ػػالة الجامعػ ػػة مػ ػػف رؤيػ ػػة كرسػ ػػالة الكميػ ػػة لبيػ ػػاف مػ ػػدل التكافػ ػػؽ
معهػ ػ ػػا كيػ ػ ػػد تبػ ػ ػػيف ارتبػ ػ ػػاط األ هػ ػ ػػداؼ كالغايػ ػ ػػات الخاصػ ػ ػػة بالكميػ ػ ػػة 2121 - 2115باألهػ ػ ػػداؼ كالغايػ ػ ػػات
الخاصة بالجامعة.
ت ػ ػ ػػـ ص ػ ػ ػػيادة الرؤي ػ ػ ػػة كاجه ػ ػ ػػداؼ اجس ػ ػ ػػتراتيجية  2121 – 2115تبع ػ ػ ػػا لم نم ػ ػ ػػكذج المرس ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف مرك ػ ػ ػػز
ضماف الجكدة كنماذج الخطط التنييذية لضماف المتابعة .
تػ ػػـ تعػ ػػديؿ الخطػ ػػة اجسػ ػػتراتيجية لمكميػ ػػة ف ػ ػ  2118طبقػ ػػا لتعػ ػػديالت رؤيػ ػػة الجامعػ ػػة كربطهػ ػػا برؤي ػ ػة مصػ ػػر
 2131كزي ػ ػػادة بع ػ ػػض األنش ػ ػػطة كاأل ه ػ ػػداؼ لتتكاف ػ ػػؽ م ػ ػػف رؤي ػ ػػة الجامع ػ ػػة  2121-2115كرؤي ػ ػػة مصػ ػ ػػر
 2131كاعتمدت ف مجمس الكمية  17مارس 2119
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ت ػػـ نش ػػر الرؤي ػػة كالرس ػػالة م ػػف خ ػػالؿ الكس ػػائؿ المختمي ػػة داخ ػػؿ كخ ػػارج الكمي ػػة كش ػػممت ه ػػذ الكس ػػائؿ دلي ػػؿ
الكمي ػ ػػة كالمكحػ ػ ػػات اإلعالنيػ ػ ػػة بطري ػ ػػات الكميػ ػ ػػة ككح ػ ػ ػ دة ض ػ ػػماف الجػ ػ ػػكدة كشاشػ ػ ػػة الع ػ ػػرض بمػ ػ ػػدخؿ الكميػ ػ ػػة
كأيضػ ػػا مكيػ ػػف الكميػ ػػة كشػ ػػبكة المعمكمػ ػػات الدكليػ ػػة كمطبكعػ ػػات مركػ ػػز ضػ ػػماف الجػ ػػكدة بجامعػ ػػة القػ ػػاهرة- .
مرفؽ . )5/1
تػ ػ ػػـ اجعتمػ ػ ػػاد عم ػ ػ ػ أسػ ػ ػػمكب التحميػ ػ ػػؿ الربػ ػ ػػاعي  ) SWOTAnalysisالكييػ ػ ػػي كالكمػ ػ ػػي لتحديػ ػ ػػد نقػ ػ ػػاط

الق ػػكة كالضػ ػػعؼ ف ػػي البيئػ ػػة الداخمي ػػة كال يػ ػػرص كالتهدي ػػدات فػ ػػي البيئ ػػة الخارجيػ ػػة كالالزم ػػة إلعػ ػػداد الخطػ ػػة
اجسػ ػػتراتيجية كتػ ػػـ تحديػ ػػد البيئػ ػػة الداخميػ ػػة بكػ ػػؿ مػ ػػا هػ ػػك داخػ ػػؿ جامعػ ػػة القػ ػػاهرة كبالتبعيػ ػػة فقػ ػػد تػ ػػـ التعامػ ػػؿ
مف كؿ ما هك خارج جامعة القاهرة كبيئة خارجية.
كيػ ػػد تحػ ػػددت عناصػ ػػر التحميػ ػػؿ البيئػ ػػي كفقػ ػػا لمعػ ػػايير الهيئػ ػػة القكميػ ػػة لضػ ػػماف جػ ػػكدة التعمػ ػػيـ كالتػ ػػي تتم ػ ػػؿ
ف ػ ػػي مح ػ ػػكرم الق ػ ػػدرة المؤسس ػ ػػية لممؤسس ػ ػػة كالياعمي ػ ػػة التعميمي ػ ػػة  12معي ػ ػػار ) كالت ػ ػػي ت ػ ػػـ تض ػ ػػمينها ف ػ ػػي
الغايات اجستراتيجية ال مانية لمكمية.
كلقػ ػػد شػ ػػارؾ فػ ػػي إعػ ػػداد التحميػ ػػؿ البيئػ ػػي لمكميػ ػػة مختمػ ػػؼ األط ػ ػراؼ مػ ػػف داخػ ػػؿ كخػ ػػارج الكميػ ػػة إدارة الكميػ ػػة
مم مػ ػػة فػ ػػي عم يػ ػػد الكميػ ػػة كالػ ػػككالء رؤسػ ػػاء األيسػ ػػاـ كأعضػ ػػاء هيئػ ػػة التػ ػػدريس أعضػ ػػاء الهيئػ ػػة المعاكنػ ػػة
رؤسػ ػ ػػاء اإلدارات كالعػ ػ ػػامميف بالكميػ ػ ػػة‘ طمبػ ػ ػػة مرحمتػ ػ ػػي البكػ ػ ػػالكريكس كالد ارسػ ػ ػػات العميػ ػ ػػا كذلػ ػ ػػؾ مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ
اجسػ ػػتبيانات الخاصػ ػػة بتقيػ ػػيـ القػ ػػدرة المؤسسػ ػػية لمكميػ ػػة كالياعميػ ػػة التعميميػ ػػة كالتػ ػػي تػ ػػـ عممهػ ػػا عػ ػػاـ 2111

ككػ ػػذا عػ ػػاـ  . 2118كمػ ػػا شػ ػػارؾ فػ ػػي تحديػ ػػد نقػ ػػاط القػ ػػكة كالضػ ػػعؼ كاليػ ػػرص كالتهديػ ػػدات المتكيعػ ػػة خب ػ ػراء
مركػ ػ ػػز ضػ ػ ػػماف الجػ ػ ػػكدة بجامعػ ػ ػػة القػ ػ ػػاهرة  .كشػ ػ ػػاركت أيضػ ػ ػػا بعػ ػ ػػض األط ػ ػ ػراؼ المجتمعيػ ػ ػػة مػ ػ ػػف مم مػ ػ ػػي
جه ػ ػػات التكظي ػ ػػؼ كالخػ ػ ػريجيف م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ لق ػ ػػاءات مباشػ ػ ػرة معه ػ ػػـ أك م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ التكاص ػ ػػؿ معه ػ ػػـ عب ػ ػػر
صيحات التكاصؿ اججتماعي في تحديد نقاط القكة كالضعؼ كاليرص كالتهديدات المتكيعة.
كمػ ػػا اعتمػ ػػدت الكميػ ػػة فػ ػػي إعػ ػػداد التحميػ ػػؿ البيئػ ػػي عم ػ ػ مػ ػػا يمػ ػػي البيانػ ػػات المتاحػ ػػة لػ ػػدل إدارات الكميػ ػػة
تحميػ ػػؿ نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة الذاتيػ ػػة التػ ػػي تػ ػػـ تنييػ ػػذها عػ ػػاـ  2112نتػ ػػائج اسػ ػػتبياف ال ػ ػرأم مػ ػػف عػ ػػاـ – 2115
 2116كحت ػ ػ ػ 2119-2118

تقريػ ػ ػػر المقػ ػ ػػيـ الخػ ػ ػػارجي لمكميػ ػ ػػة األسػ ػ ػػتاذ الػ ػ ػػدكتكر  /م ػ ػ ػراد عبػ ػ ػػدالقادر

اسػ ػ ػػتاذ العمػ ػ ػػارة كنائػ ػ ػػب رئػ ػ ػػيس جامعػ ػ ػػة عػ ػ ػػيف شػ ػ ػػمس اجسػ ػ ػػبؽ كمقػ ػ ػػرر لجنػ ػ ػػة ترييػ ػ ػػات أسػ ػ ػػاتذة العمػ ػ ػػارة

كالتخطيط) تقرير المراجعة الداخمية لمركز ضماف الجكدة بجامعة القاهرة في الزيارة 2118/11
ت ػ ػػـ ع ػ ػػرض التحمي ػ ػػؿ ال بيئ ػ ػػي كمنايش ػ ػػة نتائج ػ ػػا م ػ ػػف مختم ػ ػػؼ األطػ ػ ػراؼ م ػ ػػف داخ ػ ػػؿ كخ ػ ػػارج الكمي ػ ػػة إدارة
الكميػ ػػة رؤسػ ػػاء األيسػ ػػاـ كأعضػ ػػاء هيئػ ػػة التػ ػػدريس أعضػ ػػاء الهيئػ ػػة المعاكنػ ػػة رؤسػ ػػاء اإلدارات كالعػ ػػامميف
بالكمي ػػة طمب ػػة مرحمت ػػي البك ػػالكريكس كالد ارس ػػات العمي ػػا كك ػػذا خريج ػػي الكمي ػػة .كل ػػـ ي ػػتـ منايش ػػتا م ػػف مم م ػػي
جهات التكظيؼ حت تاريخا.
كلقػ ػػد ركعػ ػػي فػ ػػي كضػ ػػف اس ػ ػػتراتيجية الكميػ ػػة أف تكػ ػػكف مرتبطػ ػػة ب س ػ ػػتراتيجية الجامعػ ػػة فػ ػػي كافػ ػػة مج ػ ػػاجت
شػ ػػئكف التعمػ ػػيـ كالطػ ػػالب الد ارسػ ػػات العميػ ػػا كالبحػ ػػث العممػ ػػي كخدمػ ػػة المجتمػ ػػف كتنميػ ػػة البيئػ ػػة .كيػ ػػد عػ ػػزز
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مػ ػػف هػ ػػذا اجرتبػ ػػاط أف اسػ ػػتراتيجية الجامعػ ػػة تػ ػػـ صػ ػػيادتها فػ ػػي نيػ ػػس التكيي ػ ػت كلػ ػػنيس اليت ػ ػرة الزمنيػ ػػة التػ ػػي
أعدت فيها الخطة اإلستراتيجية لمكمية.
 8/0/0الرؤية والرسالة:
تت ػ ػػكفر لمكميػ ػ ػػة رؤي ػ ػػة كرسػ ػ ػػالة تعك ػ ػػس شخصػ ػ ػػيتها كدكره ػ ػػا التعميمػ ػ ػػي كمس ػ ػػئكليتها تجػ ػ ػػا تك ػ ػػكيف شخصػ ػ ػػية
الط ػ ػػالب كتطمعاته ػ ػػا ف ػ ػػي مج ػ ػػاؿ البح ػ ػػث العممػ ػ ػػي كالد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا كمس ػ ػػئكليتها تج ػ ػػا المجتم ػ ػػف كتنميػ ػ ػػة
البيئة.
Vision

رؤية كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

كميػ ػػة التخطػ ػػيط اإليميمػ ػػي كالعم ارنػ ػػي منػ ػػارة عمميػ ػػة تحقػ ػػؽ الريػ ػػادة فػ ػػي مجػ ػػاجت التخطػ ػػيط العم ارنػ ػػي عم ػ ػ
المسػ ػػتكيات المحميػ ػػة كاإليميميػ ػػة كالكصػ ػػكؿ إل ػ ػ التميػ ػػز عم ػ ػ المسػ ػػتكل الػ ػػدكلي فػ ػػي ب ػ ػرامج كمنػ ػػاهج تعمػ ػػيـ

التخط ػ ػ ػػيط العم ارن ػ ػ ػػي ل ػ ػ ػػدرجات ا لبك ػ ػ ػػالكريكس كالد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا كالمس ػ ػ ػػاهمة اإليجابي ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي مش ػ ػ ػػركعات
التنمية المجتمعة كحؿ مشكالت التخطيط كالتنمية المستدامة في المنطقة العربية.
Mission

رسالة كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

إع ػػداد مخط ػػط كمص ػػمـ عم ارن ػػي ي ػػادر عمػ ػ فه ػػـ كح ػػؿ مش ػػكالت التياع ػػؿ ب ػػيف المجتم ػػف كبيئت ػػا العمراني ػػة
فػ ػ ػػي ضػ ػ ػػكء المتغي ػ ػ ػرات اجيتصػ ػ ػػادية كالسياسػ ػ ػػية كاججتماعيػ ػ ػػة كالبيئيػ ػ ػػة كرفػ ػ ػػف كيػ ػ ػػاءة الد ارسػ ػ ػػات كالبحػ ػ ػػكث
النظري ػ ػػة كالتطبيقي ػ ػػة كتمبي ػ ػػة احتياجػ ػ ػػات المجتم ػ ػػف كتحقي ػ ػػؽ م ػ ػػنهج عممػ ػ ػػي ي ػ ػػادر عمػ ػ ػ المنافس ػ ػػة المحميػ ػ ػػة
كالعربيػ ػػة كاإليميميػ ػػة فػ ػػي إطػ ػػار تطػ ػػكير مسػ ػػتمر ألداء العمميػ ػػة التعميميػ ػػة لمرحمتػ ػػي البكػ ػػالكريكس كالد ارسػ ػػات
العمي ػ ػػا باس ػ ػػتخداـ نظ ػ ػػـ تكنكلكجي ػ ػػا المعمكم ػ ػػات المكاكب ػ ػػة لمتطمب ػ ػػات الق ػ ػػرف الكاح ػ ػػد كالعشػ ػ ػريف كف ػ ػػي إط ػ ػػار
األعراؼ الجامعية كالمجتمعية السائدة.
ت ػػـ اجعتم ػػاد عمػ ػ التحمي ػػؿ البيئ ػػي عن ػػد ص ػػيادة رس ػػالة الكمي ػػة لتتس ػػـ بالكايعي ػػة كم ػػا ت ػػـ ص ػػيادة اس ػػتبياف
لتحدي ػ ػػد تكجه ػ ػػات ال رؤي ػ ػػة كالرس ػ ػػالة ش ػ ػػارؾ في ػ ػػا إدارة الكمي ػ ػػة كرؤس ػ ػػاء األيس ػ ػػاـ كأعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس
بالكميػ ػػة كأعضػ ػػاء الهيئػ ػػة المعاكنػ ػػة كتػ ػػـ عقػ ػػد بعػ ػػض كرش العمػ ػػؿ لمتكافػ ػػؽ حػ ػػكؿ صػ ػػيغة الرؤيػ ػػة كالرسػ ػػالة

كمكاصػ ػػيات خريجػ ػػي الكميػ ػػة السػ ػػابؽ اعتمادهػ ػػا مػ ػػف مجمػ ػػس الكميػ ػػة عػ ػػاـ  1997كتػ ػػـ إج ػ ػراء اجسػ ػػتبياف مػ ػػف
أعضػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ دريس بالكميػ ػ ػػة كتحميػ ػ ػػؿ نتائجػ ػ ػػا ككضػ ػ ػػف تصػ ػ ػػكر مبػ ػ ػػدئي لمرؤيػ ػ ػػة كالرسػ ػ ػػالة كاألهػ ػ ػػداؼ
اجس ػ ػػتراتيجية لمكمي ػ ػػة .كش ػ ػػارؾ في ػ ػػا إدارة الكمي ػ ػػة كرؤس ػ ػػاء األيس ػ ػػاـ كأعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس ب جم ػ ػػالي 35
مش ػ ػػارؾ

عمي ػ ػػد الكمي ػ ػػة كك ػ ػػالء الكمي ػ ػػة م ػ ػػدير كح ػ ػػدة الج ػ ػػكدة رؤس ػ ػػاء اجيس ػ ػػاـ منس ػ ػػقي معي ػ ػػار

التخطيط اجستراتيجي

منسقيف المعاير ) مف إجمالي  75عضك بنسبة .% 46.7

تػ ػػـ عػ ػػرض صػ ػػيغة الرؤيػ ػػة كالرس ػ ػػالة كمكاصػ ػػيات خريجػ ػػي الكميػ ػػة كمنايش ػ ػػتها مػ ػػف مختمػ ػػؼ األط ػ ػراؼ م ػ ػػف
داخ ػ ػ ػػؿ كخػ ػ ػ ػػارج الكمي ػ ػ ػػة إدارة الكميػ ػ ػ ػػة رؤس ػ ػ ػػاء األيسػ ػ ػ ػػاـ كأعض ػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػػدريس أعضػ ػ ػ ػػاء الهيئػ ػ ػ ػػة
المعاكن ػ ػ ػػة رؤس ػ ػ ػػاء اإلدارات كالع ػ ػ ػػامميف بالكمي ػ ػ ػػة طمب ػ ػ ػػة مرحمت ػ ػ ػػي البك ػ ػ ػػالكريكس كالد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا كك ػ ػ ػػذا

خريجي الكمية.
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كلقػ ػػد ركعػ ػػي فػ ػػي كضػ ػػف الرؤيػ ػػة كالرسػ ػػالة كمكاصػ ػػيات خريجػ ػػي الكميػ ػػة أف تكػ ػػكف مرتبطػ ػػة برؤيػ ػػة كرس ػ ػػالة
الجامعة  -مرفؽ .)6/1
 4/0/0الغايات النىائية واألوداف االستراتيجية:
تكجػ ػػد دايػ ػػات نهائيػ ػػة تتضػ ػػمف أهػ ػػدافا اسػ ػػتراتيجية لمكميػ ػػة مبنيػ ػػة عم ػ ػ التحميػ ػػؿ البيئ ػ ػ كتسػ ػػهـ ف ػ ػ تحقيػ ػػؽ
رسالة الكمية كيابمة لمقياس كالتحقؽ ف المدل الزمن لمخطة كما وى موضحة كالتالى:
االوداف االستراتيجية

الغايات النىائية

 .1رف ػ ػػف الق ػ ػػدرة المؤسس ػ ػػية  -1- 1متابعػ ػ ػ ػ ة كتق ػ ػ ػػكيـ الخط ػ ػ ػػة اإلس ػ ػ ػػتراتيجية لمكمي ػ ػ ػػة كتيعيمه ػ ػ ػػا ف ػ ػ ػػي
كالتنافس ػ ػ ػ ػ ػػية لمكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مدل زمني محدد

اإلمكانػ ػ ػػات كالكيايػ ػ ػػة  -2- 1 -تيعيػ ػ ػ ػػؿ متطمبػ ػ ػ ػػات الحككمػ ػ ػ ػػة كاإلدارة كالقيػ ػ ػ ػػادة لتعزي ػ ػ ػ ػػز األداء
المادية كالبشرية )

المؤسس .
 -3- 1تنميػ ػ ػػة ي ػ ػ ػػدرات أ عضػ ػ ػػاء هيئ ػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس كتحس ػ ػ ػػيف الخ ػ ػ ػػدمات
المقدمة لهـ.
 -4- 1متابع ػ ػ ػػة تط ػ ػ ػػكير الهيك ػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػ ػ لمكمي ػ ػ ػػة كربط ػ ػ ػػا بالهيك ػ ػ ػػؿ
التنظيم لمجامعة ب نشاء كحدات جديدة داعمة لألداء.

 -5- 1رفػ ػ ػػف كيػ ػ ػػاءة كفعاليػ ػ ػػة الجهػ ػ ػػاز اإل دارل لمكميػ ػ ػػة كالمكائمػ ػ ػػة مػ ػ ػػف
متطمب ػ ػ ػػات إدارة الجا مع ػ ػ ػػة كالجه ػ ػ ػػاز المرك ػ ػ ػػزل لمتنظ ػ ػ ػػيـ كاإلدارة
كتطػ ػػكير نظػ ػػـ التعامػ ػػؿ اجلكتركن ػ ػ مػ ػػف الطػ ػػالب بمػ ػػا يتماش ػ ػ
مف متطمبات جامعة القاهرة كجامعة ذكية.
 -6- 1الت ػ ػ ػزاـ الكميػ ػ ػػة بالمصػ ػ ػػدايية كالن ازه ػ ػ ػ ة فػ ػ ػػي سياسػ ػ ػػاتها كي ارراتهػ ػ ػػا
كتعامالته ػ ػػا كالتػ ػ ػزاـ يياداته ػ ػػا كأعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس كالهيئ ػ ػػة
المعاكنػ ػػة كالط ػ ػػالب كالعػ ػػامميف به ػ ػػا بكػ ػػكد الممارس ػ ػػة األخاليي ػ ػػة

لمجامعة.

 -7- 1تنمية المكارد المالية الذاتية الالزمة لتحقيؽ اهداؼ الكمية.
 -8- 1دكريػ ػ ػػة تقػ ػ ػػكيـ القػ ػ ػػدرة المؤسسػ ػ ػػية الشػ ػ ػػاممة كالياعميػ ػ ػػة التعميميػ ػ ػػة
لمكمية كفقا لمؤشرات محددة كمعتمدة.
 .2رف ػ ػ ػػف كي ػ ػ ػػاءة الياعمي ػ ػ ػػة  -1- 2تعزيػ ػ ػػز نظػ ػ ػػـ التعمػ ػ ػػيـ بمػ ػ ػػا يحقػ ػ ػػؽ التنافسػ ػ ػػية عم ػ ػ ػ المسػ ػ ػػتكل
التعميمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لمكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

الدكل .

لمرحمت ػ ػ ػ ػ البكػ ػ ػ ػػالريكس  -2- 2تعزي ػ ػػز المع ػ ػػايير األكاديمي ػ ػػة القياس ػ ػػية كالمخرج ػ ػػات التعمميمي ػ ػػة
كالد ارسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات العميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

المسػ ػ ػ ػػتهدفة باتج ػ ػ ػ ػػا المع ػ ػ ػ ػػايير اجكاديميػ ػ ػ ػػة الدكلي ػ ػ ػ ػػة كبم ػ ػ ػ ػػا ج

لمكاكبػ ػ ػ ػ ػػة المس ػ ػ ػ ػ ػػتكيات

يتعارض مف خصكصة مصر الحضارية.

العالميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الحيػ ػ ػػاظ  -3- 2رفف كياءة التعميـ كالتعمـ لمكاكبة المستكيات العالمية.

عمػ ػ ػ ػ ػ هكي ػ ػ ػ ػػة مص ػ ػ ػ ػػر  -4- 2رف ػ ػ ػػف كي ػ ػ ػػاءة معام ػ ػ ػػؿ الكمي ػ ػ ػػة كتح ػ ػ ػػديث البػ ػ ػ ػرامج الاللكتركني ػ ػ ػػة
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الالزمة لممق اررات المختمية.
 -5- 2اعتماد بعض المقررات ب سمكب التعميـ اإللكتركن .
 -6- 2تعزي ػ ػ ػػز اجلتػ ػ ػ ػزاـ بال مص ػ ػ ػػدايية كالن ازه ػ ػ ػػة م ػ ػ ػػف الط ػ ػ ػػالب كاخػ ػ ػ ػذ
الشكاكل المقدمة منهـ بركح المسئكلية كاجهتماـ.
 -7- 2العمؿ عم زيادة اعداد الطالب الكافديف.

 .3اعتمػ ػػاد برنػ ػػامج خػ ػػاص  -1- 3مطابق ػ ػ ػػة متطمب ػ ػ ػػات البرن ػ ػ ػػامج الخ ػ ػ ػػاص م ػ ػ ػػف متطمب ػ ػ ػػات نظ ػ ػ ػػـ
برن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامج الم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدف

التعميـ الدكل .

الخض ػ ػ ػ ػ ػراء ) لمرحم ػ ػ ػ ػ ػػة  -2- 3اعتمػ ػ ػػاد مع ػ ػ ػػايير اكاديمي ػ ػ ػػة دكليػ ػ ػػة لمبرن ػ ػ ػػامج الخ ػ ػ ػػاص بم ػ ػ ػػا ج
البكػ ػ ػ ػ ػػالريكس لمكاكبػ ػ ػ ػ ػػة

يتعارض مف خصكصية مصر الحضارية.

المتطمبػ ػ ػ ػ ػػات العالمي ػ ػ ػ ػ ػػة  -3- 3العمػ ػ ػػؿ عمػ ػ ػ ػ تحقي ػ ػ ػػؽ رف ػ ػ ػػف كي ػ ػ ػػاءة الياعمي ػ ػ ػػة التعميمي ػ ػ ػػة كفق ػ ػ ػػا
كاسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية التنمي ػ ػ ػ ػ ػػة

لالهداؼ المحددة بالغاية ال انية.

المستدامة 2131
 .4دعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ األنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة  -1- 4دعػ ػ ػػـ األنشػ ػ ػػطة الطالبيػ ػ ػػة كاأل كاديميػ ػ ػػة لمطػ ػ ػػالب بمػ ػ ػػا يػ ػ ػػؤهمهـ
الطالبيػ ػ ػ ػػة كاألكاديميػ ػ ػ ػػة

لممنافسة العالمية.

كتعزي ػ ػػز التكاص ػ ػػؿ م ػ ػػف  -2- 4تنميػ ػ ػػة مهػ ػ ػػارات الطػ ػ ػػالب عم ػ ػ ػ اإلبػ ػ ػػداع كاجبتكػ ػ ػػار كالتيكيػ ػ ػػر
الخريجيف.

العمم .

 -3- 4بنػ ػػاء شخصػ ػػية الطالػ ػػب كتنميػ ػػة الػ ػػكع القػ ػػكم لػ ػػا بمػ ػػا يحقػ ػػؽ
داي ػ ػػا ت مص ػ ػػر القكمي ػ ػػة م ػ ػػف الحي ػ ػػاظ عمػ ػ ػ هكيت ػ ػػا المصػ ػ ػرية
الحضارية.
 -4- 4تعزي ػ ػ ػ ػػز التكاص ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػف الخػ ػ ػ ػ ػريجيف كاع ػ ػ ػ ػػداد بػ ػ ػ ػ ػرامج كدكرات
خاصة بالتعميـ.

 .5تط ػ ػػكير كدع ػ ػػـ البح ػ ػػث  -1- 5دع ػ ػ ػػـ كتط ػ ػ ػػكير منظكم ػ ػ ػػة البح ػ ػ ػػث العممػ ػ ػ ػ كتح ػ ػ ػػديث الخط ػ ػ ػػة
العممػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ كاألنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػطة

البح يػ ػ ػ ػػة بمػ ػ ػ ػػا يتكافػ ػ ػ ػػؽ مػ ػ ػ ػػف اسػ ػ ػ ػػتراتيجيات التنميػ ػ ػ ػػة الشػ ػ ػ ػػاممة

العممي ػػة كربط ػػا بخط ػػط

كالمستدامة لمدكلة.

كاس ػ ػ ػػتراتيجيات التنمي ػ ػ ػػة  -2- 5تعزي ػ ػ ػػز المج ػ ػ ػػاجت البح ي ػ ػ ػػة التػ ػ ػ ػ تتمي ػ ػ ػػز به ػ ػ ػػا الكمي ػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػف

الشػ ػ ػ ػ ػػاممة كالمسػ ػ ػ ػ ػػتدامة
لمدكلة.

الكميات المنافسة.

 -3- 5تعزي ػػز المجػ ػػاجت البح يػ ػػة البيني ػػة بػ ػػيف ايسػ ػػاـ الكمي ػػة مػ ػػف جهػ ػػة
كبيف الكمية ككميات جامعة القاهرة مف جهة اخرل.
 -4- 5تهيئ ػػة بيئ ػػة بح ي ػػة محيػ ػزة لمت ػػكطيف كانت ػػاج المعرف ػػة كبم ػػا يخ ػػدـ
األهداؼ العميا لمكطف.
 -5- 5رب ػ ػ ػ ػ ط التطبيقػ ػ ػ ػػات المعرفيػ ػ ػ ػػة كمخرجػ ػ ػ ػػات اجبتكػ ػ ػ ػػار بالقضػ ػ ػ ػػايا
ذات اجكلكية لمكطف.

 .6رف ػ ػػف كي ػ ػػاءة المش ػ ػػاركة  -1- 6تكس ػ ػػيف دكر الكمي ػ ػػة كمرك ػ ػػز اش ػ ػػعاع ق ػ ػػاف لتحقي ػ ػػؽ المس ػ ػػئكلية
المجتمعي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كتنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

المجتمعي ػ ػػة كالتنمي ػ ػػة اججتماعيػ ػ ػ ة لممجتم ػ ػػف المح ػ ػػيط بالجامع ػ ػػة
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كالكطف ككؿ .
 -2- 6تكس ػ ػ ػػيف نط ػ ػ ػػاؽ التع ػ ػ ػػاكف م ػ ػ ػػف يطاع ػ ػ ػػات العمػ ػ ػ ػراف كالس ػ ػ ػػياحة
كاجرتقػ ػ ػ ػػاء بجػ ػ ػ ػػكدة البيئ ػ ػ ػ ػ ة كالم ارفػ ػ ػ ػػؽ ف ػ ػ ػ ػ المجتمػ ػ ػ ػػف كتعزيػ ػ ػ ػػز
اإلدارة الرش ػ ػ ػ ػػيدة كالمس ػ ػ ػ ػػتدامة لأل صػ ػ ػ ػ ػػكؿ المادي ػ ػ ػ ػػة كالمعنكيػ ػ ػ ػ ػػة
لممجتمف المحيط كبما يصب ف مجاؿ التنمية المستدامة.
 -3- 6خدمػ ػ ػػة مجتمػ ػ ػػف الجامعػ ػ ػػة المحػ ػ ػػيط بتنميػ ػ ػػة الجانػ ػ ػػب المعرف ػ ػ ػ
كالعمم لممكاطنيف.

 -4- 6المش ػ ػػاركة فػ ػ ػ تعظ ػ ػػيـ اس ػ ػػت مار ال ػ ػػدكر كالمكي ػ ػػف اجس ػ ػػتراتيج
كالريادل لمصر إيميميا كدكليا.
 -5- 6ت ػ ػػدعيـ عالي ػ ػػات الشػ ػ ػراكة كبرامجه ػ ػػا م ػ ػػف مؤسس ػ ػػات المجتم ػ ػػف
المدن كتنمية البيئة المحمية كاجيممية كالدكلية.
 .7زي ػ ػ ػ ػػادة ع ػ ػ ػ ػػدد الطمب ػ ػ ػ ػػة  -1- 7تكييػ ػ ػ ػ ػػف بركتككػ ػ ػ ػ ػػكجت تعػ ػ ػ ػ ػػاكف مػ ػ ػ ػ ػػف السػ ػ ػ ػ ػػيارات كالمنظمػ ػ ػ ػ ػػات
الكاف ػ ػػديف فػ ػ ػي مرحمت ػ ػػي

كالجامعات العربية.

البكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالكريكس  -2- 7إع ػ ػػداد مطبكع ػ ػػات ككس ػ ػػائؿ تعري ػ ػػؼ بالكمي ػ ػػة كبرامجه ػ ػػا كخط ػ ػػة
كالدراسات العميا.

ميعمة لتكزيعها كنشرها عم المستكل العربي كاإليميمي.

 -3- 7تنظ ػ ػػيـ دكرات تدريبيػ ػ ػػة لمط ػ ػػالب كالمخططػ ػ ػػيف الع ػ ػػرب بمعرفػ ػ ػػة
الكمية أك بالتعاكف مف بعض الهيئات.
 -4- 7التكاصػ ػػؿ فعػ ػػاؿ مػ ػػف خريجػ ػػي الكميػ ػػة العػ ػػامميف بالػ ػػدكؿ العربيػ ػػة
كمف الجامعات كالك ازرات كالمؤسسات كالهيئات العربية.
 -5- 7تقديـ تسهيالت لمطالب الكافديف

تػ ػ ػػـ اجعتمػ ػ ػػاد عم ػ ػ ػ التحميػ ػ ػػؿ البيئػ ػ ػػي عنػ ػ ػػد صػ ػ ػػيادة الغايػ ػ ػػات النهائيػ ػ ػػة كاألهػ ػ ػػداؼ اجسػ ػ ػػتراتيجية لتتس ػ ػ ػػـ
با لكايعي ػ ػػة كالت ػ ػػي ش ػ ػػارؾ ف ػ ػػي ص ػ ػػياداتها إدارة الكمي ػ ػػة كرؤس ػ ػػاء األيس ػ ػػاـ كأعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس بالكمي ػ ػػة
كتـ عقد بعض كرش العمؿ لمتكافؽ حكؿ صيادة الغايات النهائية كاألهداؼ اجستراتيجية.
تػ ػ ػػـ عػ ػ ػػرض الغايػ ػ ػػات النهائيػ ػ ػػة كاألهػ ػ ػػداؼ اجسػ ػ ػػتراتيجية كمنايشػ ػ ػػتها مػ ػ ػػف مختمػ ػ ػػؼ األط ػ ػ ػراؼ مػ ػ ػػف داخػ ػ ػػؿ
كخػ ػ ػػارج ا لكميػ ػ ػػة إدارة الكميػ ػ ػػة رؤسػ ػ ػػاء األيسػ ػ ػػاـ كأعضػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس أعضػ ػ ػػاء الهيئػ ػ ػػة المعاكنػ ػ ػػة

رؤس ػ ػ ػػاء اإلدارات كالع ػ ػ ػػامميف بالكمي ػ ػ ػػة طمب ػ ػ ػػة مرحمت ػ ػ ػػي البك ػ ػ ػػالكريكس كالد ارس ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػػا كك ػ ػ ػػذا خريج ػ ػ ػػي
الكمية.
كلقػ ػ ػػد ركعػ ػ ػػي فػ ػ ػػي صػ ػ ػػيادة الغايػ ػ ػػات النهائيػ ػ ػػة لمكميػ ػ ػػة أف تكػ ػ ػػكف مرتبطػ ػ ػػة بالغايػ ػ ػػات النهائيػ ػ ػػة لمجامعػ ػ ػػة -
مرفؽ .)7/1
ت ػ ػػـ نش ػ ػػر الغاي ػ ػػات النهائي ػ ػػة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ الكس ػ ػػائؿ المختمي ػ ػػة داخ ػ ػػؿ كخ ػ ػػارج الكمي ػ ػػة كش ػ ػػممت ه ػ ػػذ الكس ػ ػػائؿ
المكح ػػات اإلعالنيػ ػػة بطري ػػات الكميػ ػػة ككح ػػدة ضػ ػػماف الج ػػكدة كشاشػ ػػة الع ػػرض بمػ ػػدخؿ الكمي ػػة كأيضػ ػػا مكيػ ػػف
الكمية كشبكة المعمكمات الدكلية -.مرفؽ .)8/1
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 3/0/0الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكمية:
تكجػ ػ ػػد خطػ ػ ػػة تنييذيػ ػ ػػة لتطبيػ ػ ػػؽ الخطػ ػ ػػة اجسػ ػ ػػتراتيجية لمكميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي اليت ػ ػ ػرة مػ ػ ػػف  )2121-2115كتغطػ ػ ػػي
الخطػ ػػة التنييذيػ ػػة الغايػ ػػات النهائيػ ػػة كاألهػ ػػداؼ اجسػ ػػتراتيجية كافػ ػػة كيػ ػػد تػ ػػـ كضػ ػػف هػ ػػذ الخطػ ػػة بمشػ ػػاركة
جمي ػ ػػف األطػ ػ ػراؼ الداخمي ػ ػػة لمكمي ػ ػػة ك ػ ػػؿ فيم ػ ػػا يخص ػ ػػا  -مرف ػ ػػؽ  - )9/1كي ػ ػػد ش ػ ػػممت الخط ػ ػػة األه ػ ػػداؼ
اجستراتيجية الالزمة لتحقيؽ الغايات النهائية.
كتتضػ ػػمف الخطػ ػػة التنييذيػ ػػة المخرجػ ػػات المسػ ػػتهدؼ تحقيقهػ ػػا لكػ ػػؿ هػ ػػدؼ اسػ ػػتراتيجي عم ػ ػ حػ ػػدة كاألنشػ ػػطة
الالزمػ ػ ػػة لتحقيػ ػ ػػؽ ه ػ ػ ػػذ المخرجػ ػ ػػات كالمسػ ػ ػػئكليف ع ػ ػ ػػف تنييػ ػ ػػذ األنشػ ػ ػػطة كمؤشػ ػ ػ ػرات النجػ ػ ػػاح كالتمكي ػ ػ ػػؿ

المطمكب كمصدر كالجدكؿ الزمني لمتنييذ.

كي ػ ػػتـ متابع ػ ػػة تنيي ػ ػػذ الخط ػ ػػة اجس ػ ػػتراتيجية كالخط ػ ػػة التنييذي ػ ػػة بمعرف ػ ػػة كح ػ ػػدة ض ػ ػػماف الج ػ ػػكدة كم ػ ػػف خ ػ ػػالؿ
مسػ ػػئكلي المعػ ػػايير كمنسػ ػػقي األهػ ػػداؼ اجسػ ػػتراتيجية كمػ ػػف خػ ػػالؿ متابعػ ػػة مجمػ ػػس الكميػ ػػة ألدائهػ ػػا  -مرفػ ػػؽ
.)11/1
 8/0الوضع التنافسي لممؤسسة Competitiveness

 0/8/0السمات التنافسية لممؤسسة ودوروا في المجتمع:

أبػ ػػرزت اسػ ػػتراتيجية الكميػ ػػة الك يػ ػػر مػ ػػف السػ ػػمات الممي ػ ػزة لمكميػ ػػة كدكرهػ ػػا فػ ػػي المجتمػ ػػف المصػ ػػرم

عامة كالمجتمف المحيط خاصة جامعة القاهرة  -القاهرة الكبرل)
بعض السمات المميزة لمكمية:

 )1تعتب ػ ػػر كميػ ػ ػػة التخطػ ػ ػػيط اإليميم ػ ػػي كالعم ارنػ ػ ػػي كميػ ػ ػػة متي ػ ػ ػردة عمػ ػ ػ المسػ ػ ػػتكل الػ ػ ػػكطني كاإليميمػ ػ ػػي
كيبػ ػػؿ نشػ ػػتتها كػ ػػاف تخصػ ػػص التخطػ ػػيط العم ارنػ ػػي فػ ػػي جامعػ ػػة القػ ػػاهرة عم ػ ػ مسػ ػػتكل الد ارسػ ػػات
العميا فقط
 )2بالنسػ ػػبة لمجامعػ ػػات األخػ ػػرل ج يكجػ ػػد كميػ ػػة منػ ػػاظرة أك مشػ ػػابهة كاف كجػ ػػد يسػ ػػـ منػ ػػاظر لمتخطػ ػػيط
العم ارن ػ ػػي بكمي ػ ػػة الهندس ػ ػػة جامع ػ ػػة األزه ػ ػػر كش ػ ػػعبة تابع ػ ػػة لقس ػ ػػـ العمػ ػ ػارة بكمي ػ ػػة الهندس ػ ػػة جامع ػ ػػة
ع ػ ػػيف ش ػ ػػمس ي ػ ػػدرس فيه ػ ػػا ط ػ ػػالب بك ػ ػػالكريكس العم ػ ػػارة أربع ػ ػػة فص ػ ػػكؿ د ارس ػ ػػية أك س ػ ػػتة مقارن ػ ػػا

بعشرة فصكؿ دراسية في كمية التخطيط اإليميمي كالعمراني.

 )3يكج ػ ػػد تخصػ ػ ػػص التخطػ ػ ػػيط العم ارن ػ ػػي فػ ػ ػػي الك يػ ػ ػػر مػ ػ ػػف كمي ػ ػػات الهندسػ ػ ػػة بالجامعػ ػ ػػات المختميػ ػ ػػة
عمػ ػ ػ ػ مسػ ػ ػ ػػتكل الد ارس ػ ػ ػػات العميػ ػ ػ ػػا كاف ل ػ ػ ػػـ تسػ ػ ػ ػػبقا الد ارس ػ ػ ػػة الكافيػ ػ ػ ػػة المؤهم ػ ػ ػػة عم ػ ػ ػ ػ مسػ ػ ػ ػػتكل
البك ػ ػػالكريكس كله ػ ػػذا يحت ػ ػػؿ خريج ػ ػػك الكمي ػ ػػة الم ارك ػ ػػز األكلػ ػ ػ عمػ ػ ػ مس ػ ػػتكل تمهي ػ ػػدم الماجس ػ ػػتير
حاؿ تسجيمهـ لمدراسات العميا بتيساـ العمارة بالكميات المناظرة.
 )4كجػ ػػكد أسػ ػػاتذة متيػ ػػرديف كديػ ػػر متيػ ػػرديف مػ ػػف ركاد التخطػ ػػيط كالتعمػ ػػيـ فػ ػػي مصػ ػػر كقػ ػػدكة متمي ػ ػزة
فػ ػ ػػي اجلت ػ ػ ػزاـ بتخالييػ ػ ػػات المهنػ ػ ػػة ككقػ ػ ػػدكة أكاديميػ ػ ػػة كمهنيػ ػ ػػة لحصػ ػ ػػكلهـ عم ػ ػ ػ ج ػ ػ ػكائز محميػ ػ ػػة
كايميمية كدكلية.
 )5مشػ ػػاركة بع ػ ػػض أعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة الت ػ ػػدريس بالكمي ػ ػػة ف ػ ػػي إع ػ ػػداد المع ػ ػػايير األكاديمي ػ ػػة القكمي ػ ػػة م ػ ػػف
الهيئة القكمية لضماف الجكدة كاجعتماد.
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 )6إنشػ ػ ػػاء تخصػ ػ ػػص جديػ ػ ػػد بالكميػ ػ ػػة باسػ ػ ػػـ التخطػ ػ ػػيط البيئ ػ ػ ػي كتخطػ ػ ػػيط البنيػ ػ ػػة األساسػ ػ ػػية لمكفػ ػ ػػاء
بمتطمبات سكؽ العمؿ لم ؿ هذا التخصص النادر نسبيا.
 )7إيبػ ػػاؿ جهػ ػػات التكظيػ ػػؼ عم ػ ػ تعيػ ػػيف خريجػ ػػي الكميػ ػػة كيمػ ػػة عػ ػػدد الخ ػ ػريجيف العػ ػػامميف فػ ػػي ديػ ػػر
تخصص الكمية.
 )8صػ ػػغر حجػ ػػـ الكميػ ػػة يػ ػػؤدم إل ػ ػ عاليػ ػػة حميمػ ػػة بػ ػػيف أعضػ ػػاء هيئػ ػػة التػ ػػدريس كالهيئػ ػػة المعاكنػ ػػة

كالطػ ػ ػػالب كمػ ػ ػػا يتػ ػ ػػيي إلدارة الكميػ ػ ػػة معرفػ ػ ػػة مك قػ ػ ػػة تمكػ ػ ػػف مػ ػ ػػف اجختيػ ػ ػػار الصػ ػ ػػحيي لمقيػ ػ ػػادات

اإلدارية.
 )9تكافر المراجف الحدي ة في المكتبة.
 )11ت ػ ػػـ اعتم ػ ػػاد الالئح ػ ػػة الجدي ػ ػػدة لمد ارس ػ ػػة بالكميػ ػ ػ ة بنظ ػ ػػاـ الس ػ ػػاعات المعتم ػ ػػدة كب ػ ػػدأ تطبيقه ػ ػػا ف ػ ػػي
العاـ الدراسي .2119-2118
 )11ت ػػـ عمػ ػػؿ برن ػػامج جديػ ػػد بنظ ػػاـ السػ ػػاعات المعتم ػػدة بمعياريػ ػػا باس ػػـ المػ ػػدف الخضػ ػراء) كالػ ػػذم
بدأت الدراسة با في ستمبر  -.2119مرفؽ .)11/1
 )12تكج ػ ػػد مكاصػ ػ ػػيات معتمػ ػ ػػدة لخػ ػ ػريج الكميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػس الكمي ػ ػػة عػ ػ ػػاـ  1997كالتػ ػ ػػي اعتبػ ػ ػػرت
كمعايير أكاديمية لمكمية يبؿ بدء أنشطة الجكدة.

 )13تكجػ ػ ػػد معػ ػ ػػايير أكاديميػ ػ ػػة مرجعيػ ػ ػػة دكليػ ػ ػػة معتمػ ػ ػػدة مػ ػ ػػف مجمػ ػ ػػس الكمي ػ ػ ػة بجمسػ ػ ػػتا بتػ ػ ػػاري 11
فب اري ػ ػػر  2116لتغطي ػ ػػة الج ػ ػػانبيف الهندس ػ ػػي كالتخطيط ػ ػػي ف ػ ػػي اليتػ ػ ػرة الس ػ ػػابقة لص ػ ػػدكر المع ػ ػػايير
األكاديمية القكمية عاـ .2118
 )14كجػ ػ ػػكد م ارجػ ػ ػػف خ ػ ػ ػارجي معػ ػ ػػركؼ عم ػ ػ ػ المسػ ػ ػػتكل القػ ػ ػػكمي كالػ ػ ػػدكلي مقػ ػ ػػرر لجنػ ػ ػػة ترييػ ػ ػػات
أسػ ػ ػػاتذة التخطػ ػ ػػيط كالعمػ ػ ػػارة) يمكػ ػ ػػف الكميػ ػ ػػة مػ ػ ػػف التعامػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف المعػ ػ ػػايير الدكليػ ػ ػػة مػ ػ ػػف الناحيػ ػ ػػة
التطبيقية لمالئمة لظركفها.
 )15عدـ لجكء أم مف الطالب لمدركس الخصكصية.
 )16تبن ػ ػ ػ اجدارة العميػ ػ ػػا لمكميػ ػ ػػة سياسػ ػ ػػة البػ ػ ػػاب الميتػ ػ ػػكح لمتياعػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف الطػ ػ ػػالب لحػ ػ ػػؿ مشػ ػ ػػاكمهـ
كسماع شككاهـ.

 )17التنػ ػػكع ف ػ ػ كسػ ػػائؿ التقيػ ػػيـ لمطالػ ػػب ف ػ ػ الم ػ ػكاد التطبيقيػ ػػة يسػ ػػاعد عم ػ ػ القيػ ػػاس الػ ػػدييؽ لمػ ػػدل
تحقيؽ المخرجات التعميمية المستهدفة.
 )18ل ػ ػػدل الكمي ػ ػػة آلي ػ ػػات مناس ػ ػػبة لتقي ػ ػػيـ احتياج ػ ػػات المجتم ػ ػػف الحقيقي ػ ػػة بجم ػ ػػف المعمكم ػ ػػات الالزم ػ ػػة
كعمػ ػ ػػؿ المسػ ػ ػػكحات المختميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي منػ ػ ػػاطؽ الد ارسػ ػ ػػة كلػ ػ ػػدل الهيئػ ػ ػػة المعاكنػ ػ ػػة كخريجػ ػ ػػي الكميػ ػ ػػة
كطالبها الخبرة الالزمة لمقياـ بذلؾ بكياءة كفي زمف مناسب.
 )19امكاني ػ ػػة الػ ػ ػربط ب ػ ػػيف بػ ػ ػرامج الد ارس ػ ػػات العمي ػ ػػا كأنش ػ ػػطة خدم ػ ػػة المجتم ػ ػػف كخاص ػ ػػة م ػ ػػف كج ػ ػػكد
نشاط لمركزيف ذكم طبيعة الخاصة بالكمية.
 )21كجػ ػ ػػكد بعػ ػ ػػض أعضػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػػة التػ ػ ػػدريس فػ ػ ػػي أعم ػ ػ ػ مكايػ ػ ػػف السػ ػ ػػمطة التنييذيػ ػ ػػة كفػ ػ ػػي مجػ ػ ػػاؿ
التخص ػ ػػص أ.د ط ػ ػػارؽ كفي ػ ػػؽ كزي ػ ػػر اجس ػ ػػكاف األس ػ ػػبؽ -أ.د عاص ػ ػػـ الجػ ػ ػزار كزي ػ ػػر اإلس ػ ػػكاف
كالمجتمع ػ ػػات العمراني ػ ػػة الجدي ػ ػػدة الح ػ ػػالي -أ.ـ.د  .عب ػ ػػد الخ ػ ػػالؽ عب ػ ػػد ال ػ ػػرحمف القاضػ ػ ػ  -أ.ـ.د
ػار كزيػ ػػر اجسػ ػػكاف  -انتػ ػػداب بعػ ػػض أعضػ ػػاء هيئػ ػػة التػ ػػدريس فػ ػػي مكايػ ػػف
مصػ ػػطي منيػ ػػر مستشػ ػ ا

9

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

يياديػ ػ ػػة بهيئػ ػ ػػة التنميػ ػ ػػة السػ ػ ػػياحية كمركػ ػ ػػز التنسػ ػ ػػيؽ الحضػ ػ ػػارم كاستشػ ػ ػػارييف لممحػ ػ ػػافظيف ) ممػ ػ ػػا
يعكس قة المجتمف المصرم في أساتذة كخريجي الكمية.
نقاط الضعف التنافسية لمكمية:
)1

تكجا بعض الجامعات الحككمية كالخاصة إلنشاء تخصص التخطيط العمراني بها.

)2

يمة أعداد الطمبة الكافديف بما ج يعكس مكانة الكمية عم المستكل اإليميمي.

)3

ج يكجد تصنيؼ عالمي لمكمية كهك دير مستهدؼ في رسالة الكمية الحالية.
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

نقاط القوة والضعف لمعيار التخطيط االستراتيجي:
المؤشر

الممارسات

 0- 0الخطة

 0- 0- 0التحميل

لممؤسسة

التعميمية

نقاط القوة
-

تػ ػ ػػـ اسػ ػ ػػتخداـ التحميػ ػ ػػؿ البيئػ ػ ػػي الكيي ػ ػ ػػي

 -عػ ػ ػػدـ مشػ ػ ػػاركة جهػ ػ ػػات التكظيػ ػ ػػؼ

 - )SWOTف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي إع ػ ػ ػ ػ ػ ػػداد الخط ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

البيئ ػ ػ ػ ػػي لمكمي ػ ػ ػ ػػة كرؤي ػ ػ ػ ػػة كرس ػ ػ ػ ػػالة

كالكم ػ ػ ػػي  -التحميػ ػ ػ ػػؿ البيئػ ػ ػ ػػي الربػ ػ ػ ػػاعي

ف ػ ػ ػ ػػي إع ػ ػ ػ ػػداد كمنايش ػ ػ ػ ػػة التحمي ػ ػ ػ ػػؿ

اجسػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية مػ ػ ػ ػ ػػف كضػ ػ ػ ػ ػػكح معػ ػ ػ ػ ػػايير

الكمية.

التحميؿ البيئ لمكمية.
-

تػ ػ ػػـ تغطيػ ػ ػػة كػ ػ ػػؿ مػ ػ ػػف البيئػ ػ ػػة الداخميػ ػ ػػة

-

تػ ػ ػ ػ ػػـ إع ػ ػ ػ ػ ػػداد مصػ ػ ػ ػ ػػيكفة نق ػ ػ ػ ػ ػػاط الق ػ ػ ػ ػ ػػكة

-

مشػ ػػاركة مختمػ ػػؼ األط ػ ػراؼ مػ ػػف داخػ ػػؿ

كالخارجية في التحميؿ البيئي.

كالضعؼ كاليرص كالتهديدات.

كخػ ػ ػ ػػارج الكميػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي إعػ ػ ػ ػػداد التحميػ ػ ػ ػػؿ
البيئػ ػ ػػي لمكميػ ػ ػػة كرؤيػ ػ ػػة كرسػ ػ ػػالة الكميػ ػ ػػة

باست ناء جهات التكظيؼ.
االستراتيجية

البيئي لممؤسسة

نقاط الضعف

اجعتم ػ ػػاد عم ػ ػ ػ الد ارس ػ ػػة الذاتيػ ػ ػػة التػ ػ ػػي

تػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تنييػ ػ ػ ػ ػ ػػذها عػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ  2112نتػ ػ ػ ػ ػ ػػائج

اسػ ػ ػ ػػتبياف ال ػ ػ ػ ػرأم مػ ػ ػ ػػف عػ ػ ػ ػػاـ – 2115

 2116كحت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 2119-2118

تقريػ ػػر المقػ ػػيـ الخ ػ ػػارجي لمكميػ ػػة كتقري ػ ػػر
المػ ػ ػراجعيف النظػ ػ ػراء لمكمي ػ ػػة ف ػ ػػي فب اري ػ ػػر

 2118م ػػف نهاي ػػة مش ػػركع إنش ػػاء نظػ ػػاـ
داخمػ ػ ػ ػ ػػي لتككيػ ػ ػ ػ ػػد الجػ ػ ػ ػ ػػكدة كاجعتم ػ ػ ػ ػ ػػاد

بالكمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة  ) QAAPتقري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
المراجع ػ ػ ػ ػػة الداخمي ػ ػ ػ ػػة لمرك ػ ػ ػ ػػز ض ػ ػ ػ ػػماف

الج ػ ػ ػػكدة بجامع ػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػاهرة ف ػ ػ ػػي إبري ػ ػ ػػؿ

 2119ف ػ ػ ػ ػػي إع ػ ػ ػ ػػداد التحمي ػ ػ ػ ػػؿ البيئ ػ ػ ػ ػػي
لمكميػ ػػة باجضػ ػػافة ال ػ ػ تقريػ ػػر المراجعػ ػػة

لمكميػ ػ ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػ ػػف يبػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ خب ػ ػ ػ ػ ػ ػراء كحػ ػ ػ ػ ػ ػػدة
المش ػ ػ ػ ػػركعات ب ػ ػ ػ ػػك ازرة التعم ػ ػ ػ ػػيـ الع ػ ػ ػ ػػال

خ ػ ػػالؿ زي ػ ػػارة م ػ ػػا يب ػ ػػؿ اس ػ ػػتالـ مش ػ ػػركع

التطػ ػ ػػكير المسػ ػ ػػتمر كالتتهيػ ػ ػػؿ CIQAP

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ديسػ ػ ػ ػ ػ ػػمبر  2112ككرد التقريػ ػ ػ ػ ػ ػػر
الين ػ ػ ػ ف ػ ػ ػ  2113/3/3كأيضػ ػ ػػا زيػ ػ ػػارة
المحاكػ ػػا المشػ ػػكمة مػ ػػف مركػ ػػز ض ػ ػػماف

الج ػػكدة بجامع ػػة الق ػػاهرة فػ ػ اليتػ ػرة م ػػف

 2112/ 11 / 26 – 24كالتقري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر
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 ض ػ ػػعؼ مش ػ ػػاركة اإلداري ػ ػػيف ف ػ ػػيإعػ ػ ػػداد كمنايشػ ػ ػػة التحميػ ػ ػػؿ البيئػ ػ ػػي
لمكمية كرؤية كرسالة الكمية.

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

الممارسات

نقاط الضعف

نقاط القوة
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكراد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ 2112 / 12 / 16ـ
كتقريػ ػ ػ ػػر الم ارج ػ ػ ػ ػػف الخػ ػ ػ ػػارج اجس ػ ػ ػ ػػتاذ
الدكتكر مراد عبد القادر.

 8- 0- 0الرؤية
والرسالة

تتماشػ ػ ػ رس ػ ػػالة الكمي ػ ػػة م ػ ػػف مس ػ ػػئكليتها

كالتكيعات المجتمعية

-

نشػ ػ ػ ػػر الرؤيػ ػ ػ ػػة كالرس ػ ػ ػ ػػالة مػ ػ ػ ػػف خ ػ ػ ػ ػػالؿ

-

اتس ػ ػ ػػاـ اجه ػ ػ ػػداؼ اجس ػ ػ ػػتراتيجية لمكمي ػ ػ ػػة

 ع ػ ػ ػ ػػدـ إلم ػ ػ ػ ػػاـ بع ػ ػ ػ ػػض الخػ ػ ػ ػ ػريجيفكالطمبة برؤية كرسالة الكمية.

الكسائؿ المختمية داخؿ كخارج الكمية

بالكضػ ػ ػػكح كالقابميػ ػ ػػة لمقيػ ػ ػػاس كتماشػ ػ ػػيها
مف فكر كمعايير التحميؿ البيئ .

 4- 0- 0الغايات

-

النىائية واألوداف

مشػ ػ ػػاركة مختمػ ػ ػػؼ األط ػ ػ ػراؼ مػ ػ ػػف

داخػ ػ ػ ػػؿ كخػ ػ ػ ػػارج الكمي ػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي منايش ػ ػ ػ ػػة
الغايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات النهائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة كاأله ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ

االستراتيجية

اجسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية باسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت ناء جهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

التكظيؼ.
-

ركع ػ ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػ ػػي ص ػ ػ ػ ػػيادة الغاي ػ ػ ػ ػػات

النهائيػ ػ ػ ػ ػػة لمكميػ ػ ػ ػ ػػة أف تكػ ػ ػ ػ ػػكف مرتبطػ ػ ػ ػ ػػة

بالغايات النهائية لمجامعة.
-

كج ػ ػ ػ ػ ػػكد خط ػ ػ ػ ػ ػػة اس ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية معتم ػ ػ ػ ػ ػػدة
كمك قػ ػػة متضػ ػػمنة رؤيػ ػػة كرسػ ػػالة الكميػ ػػة
كالقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ الخاصػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة بهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا كالغايػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

كاألهػ ػ ػػداؼ اجسػ ػ ػػتراتيجية فػ ػ ػػي اليت ػ ػ ػرتيف
)2115-2111

 3- 0- 0الخطــــــــة

-

التنفيذيــــة لتطبيــــق

.)2121

-2115

تػ ػ ػ ػ ػ ػػـ تعػ ػ ػ ػ ػ ػػديؿ الخطػ ػ ػ ػ ػ ػػة اجس ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية
كاعتماده ػ ػػا م ػ ػػف مجم ػ ػػس الكمي ػ ػػة بت ػ ػػاري

 17مػ ػ ػ ػػارس  2119بمػ ػ ػ ػػا يشػ ػ ػ ػػير إل ػ ػ ػ ػ

استراتيجية الكمية

كج ػػكد آلي ػػة لتع ػػديمها كديناميكي ػػة الخط ػػة
بقابميته ػ ػػا لمتع ػ ػػديؿ لمكف ػ ػػاء باجحتياج ػ ػػات

-

المتغيرة حاؿ حدك ها.

ارتب ػ ػػاط اس ػ ػػتراتيجية الكمي ػ ػػة ب س ػ ػػتراتيجية

الجامع ػ ػػة ف ػ ػػي كافػ ػ ػػة المج ػ ػػاجت كعػ ػ ػػزز
مػ ػػف هػ ػػذا اجرتبػ ػػاط صػ ػػيادة اسػ ػػتراتيجية

الجامعػ ػ ػػة ف ػ ػ ػػي نيػ ػ ػػس التكيي ػ ػ ػػت كل ػ ػ ػػنيس
اليتػ ػ ػ ػرة الزمني ػ ػ ػػة كك ػ ػ ػػذا مش ػ ػ ػػاركة م ػ ػ ػػدير

12

 الضػ ػػعؼ النسػ ػػبي لمم ػ ػكارد المالي ػ ػػةالمني ػ ػ ػػذ به ػ ػ ػػا الخط ػ ػ ػػة التنييذيػ ػ ػ ػػة ك

تمبية احتياجات الكمية.
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الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
نقاط القوة

الممارسات

نقاط الضعف

كح ػ ػػدة ضػ ػ ػماف الج ػ ػػكدة بالكمي ػ ػػة ضػ ػ ػػمف
فري ػ ػ ػػؽ ص ػ ػ ػػيادة اس ػ ػ ػػتراتيجية الجامع ػ ػ ػػة

كمش ػ ػ ػػاركة ا ن ػ ػ ػػيف م ػ ػ ػػف أعض ػ ػ ػػاء هيئ ػ ػ ػػة
التػ ػ ػ ػ ػػدريس كأعضػ ػ ػ ػ ػػاء كحػ ػ ػ ػ ػػدة ضػ ػ ػ ػ ػػماف

الج ػ ػػكدة بالكمي ػ ػػة ض ػ ػػمف فري ػ ػػؽ ص ػ ػػيادة

-

الخطة البح ية لمجامعة.

تكجػ ػ ػ ػ ػػد خطػ ػ ػ ػ ػػة تنييذيػ ػ ػ ػ ػػة لتطبيػ ػ ػ ػ ػػؽ

الخط ػ ػ ػػة اجس ػ ػ ػػتراتيجية لمكمي ػ ػ ػػة كتغط ػ ػ ػػي
الخط ػ ػ ػ ػػة التنييذي ػ ػ ػ ػػة الغاي ػ ػ ػ ػػات النهائي ػ ػ ػ ػػة

كاألهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداؼ اجسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية كافػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كتتضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػمف المخرجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات المسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتهدفة

كمؤشػ ػ ػ ػرات النج ػ ػ ػػاح كالج ػ ػ ػػدكؿ الزمن ػ ػ ػػي

كالتمكيػ ػػؿ المطمػ ػػكب كمصػ ػػادر كيػ ػػد تػ ػػـ
كضػ ػ ػػف هػ ػ ػػذ الخطػ ػ ػػة بمشػ ػ ػػاركة جميػ ػ ػػف
األطػ ػ ػ ػراؼ الداخمي ػ ػ ػػة لمكمي ػ ػ ػػة ك ػ ػ ػػؿ فيم ػ ػ ػػا

يخصا.

 تتسػ ػ ػ ػ ػ ػػـ الخطػ ػ ػ ػ ػ ػػة التنييذيػ ػ ػ ػ ػ ػػة لممؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػةبالكض ػ ػػكح كيابمي ػ ػػة التطبي ػ ػػؽ م ػ ػػف كج ػ ػػكد

-

امكانية لتقييـ اجداء المستمر.

تتض ػ ػػمف الخط ػ ػػة سياس ػ ػػات الكمي ػ ػػة

ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػي مج ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجت التعم ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ كالط ػ ػ ػ ػ ػ ػػالب
كالد ارسػ ػ ػ ػػات العميػ ػ ػ ػػا كالبحػ ػ ػ ػػكث كخدمػ ػ ػ ػػة
المجتم ػ ػ ػ ػ ػػف كتنمي ػ ػ ػ ػ ػػة البيئ ػ ػ ػ ػ ػػة كض ػ ػ ػ ػ ػػماف

-

الجكدة كالتطكير المستمر.

تتض ػ ػ ػ ػ ػػمف الخط ػ ػ ػ ػ ػػة اجس ػ ػ ػ ػ ػػتراتيجية

آليػ ػ ػػة لمتابعػ ػ ػػة تنييػ ػ ػػذ الخطػ ػ ػػة التنييذي ػ ػ ػػة
بمػ ػ ػػا يضػ ػ ػػمف اجسػ ػ ػػتم اررية فػ ػ ػػي تحقيػ ػ ػػؽ

-

دايات كأهداؼ الكمية اجستراتيجية.

كض ػ ػ ػ ػ ػػكح كتن ػ ػ ػ ػ ػػكع الي ػ ػ ػ ػ ػػات تنييػ ػ ػ ػ ػ ػػذ

األنش ػ ػ ػػطة كالمه ػ ػ ػػاـ مدمكج ػ ػ ػػة بالج ػ ػ ػػدكؿ
الزمنػ ػ ػ لتنيي ػ ػػذ الخط ػ ػػة ككج ػ ػػكد مكازن ػ ػػة
مالية مرتبطة بالخطة التنييذية.

 8- 0الوضـــــع
التنافســـــــــــــــــــى

لممؤسســــة

Competitiv

eness

 -القصػ ػ ػػكر النسػ ػ ػػب ف ػ ػ ػ التعريػ ػ ػػؼ

 0- 8- 0الســــمات

التنافســـــــــــــــــــــــــــية

خ ػ ػ ػػارج نط ػ ػ ػػاؽ جمهكري ػ ػ ػػة مص ػ ػ ػػر

في المجتمع

زيادة الطالب الكافديف.

العربيػ ػ ػ ػػة بالكميػ ػ ػ ػػة كالعمػ ػ ػ ػػؿ عم ػ ػ ػ ػ

لممؤسســـة ودوروـــا
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المؤشر

الممارسات

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
نقاط القوة

نقاط الضعف
 القصػ ػ ػ ػ ػػكر النسػ ػ ػ ػ ػػب ف ػ ػ ػ ػ ػ ارشػ ػ ػ ػ ػػادكمسػ ػػاعدة خريجػ ػ ػ المؤسس ػ ػػة فػ ػ ػ

امكانيػ ػ ػػة الحصػ ػ ػػكؿ عم ػ ػ ػ فرصػ ػ ػػة

ف سكؽ العمؿ.
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مرفقات معيار التخطيط االستراتيجي:
المؤشر

الممارسات

المرفقات
مرفق 0- 0
مرفق 8- 0

 0- 0- 0التحميـــــــــل البيئـــــــــي

لممؤسسة التعميمية

 0- 0الخطة
لممؤسسة

 8- 0- 0الرؤية والرسالة

 4- 0- 0الغايات النىائية
واألوداف االستراتيجية

 3- 0- 0الخطـــــــة التنفيذيـــــــة

لتطبيق استراتيجية الكمية

اعتماد الخطة اجستراتيجية 2121-2115
مجمس الكمية)

تحديث الرؤية كالرسالة
مجمس الكمية).

تحديث الرؤية كالرسالة في اطار الخطة

مرفق 3- 0

االستراتيجية
مرفق 1- 0
مرفق 0- 0

مرفق 2- 0

اجستراتيجية لمجامعة

كتيب) دليؿ الطالب ك صكرة مف صيحة الرؤية

كالرسالة كمكاصيات الخريجيف عم مكيف الكمية
http://furp.cu.edu.eg/Default.aspx

اجرتباط بيف رؤية كرسالة الجامعة كرؤية كرسالة
الكمية كمكاصيات خريجي الكمية.

جدكؿ يكضي مدل التطابؽ بيف الغايات النهائية

لمكمية أف تككف مرتبطة بالغايات النهائية لمجامعة.
نشر الغايات النهائية لمكمية عم مكيف الكمية

.http://furp.cu.edu.eg/Default.aspx

مرفق 5- 0

الخطة التنييذية 2121-2115

مرفق 01- 0

متابعة تنييذ الخطة اجسترتيجية كالتنييذية

 8- 0الوضـــــــــــع
التنافســــــــــــــــــــــــــى

لممؤسســــــة

Competitiven

 0- 8- 0الســــمات التنافســــية
لممؤسسة ودوروا في المجتمع

مرفق 00- 0

االعتماد

الخطة اجستراتيجية.

مرفق 4- 0

مرفق 9- 0

رقم المجمس

تاريخ

برنامج جديد بنظاـ الساعات المعتمدة اعتماد
جئحة البرنامج الجديد)

ess
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 -8معيار القيادة والحوكمة
 0/8اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية

 0/0/8موضوعية معايير اختيار القيادات:

 القيادات األكاديمية كاإلدارية مختارة كفقان لمعايير مكضكعية معمنا؛ حيث يتـ إستخداـ معايير اختيارالقيادات األكاديمية طبقان لنص يانكف تنظيـ الجامعات ريـ  )49لعاـ  )1972كالمحدث لعاـ )2116
 -مرفؽ  )1/2كهذ المعايير مك قة بالقانكف كمعمنة باأليساـ .كتتم ؿ المعايير اإلسترشادية لترشيي

كاختيار القيادات األكاديمية في:
 oاجشػتراؾ فػي كضػف السياسػات كالػنظـ كالمشػاركة فػي أعمػاؿ تككيػد الجػكدة كاجعتمػاد بالكميػة أك
الجامعة.
 oالحصكؿ عمي دكرات في التنمية اإلدارية.
 oحضكر كتنظيـ مؤتمرات عممية.

 oاجسهامات في مشركعات تطكير التعميـ.
 oاألبحاث العممية المنشكرة دكليان.

 oالمشاركة اليعالة في األنشطة الطالبية.
 oاجسهامات اليكرية في مجاؿ التخصص.
 oالمشاركة في لجاف التقييـ الخاص بالمشركعات البح ية.
 oالحصكؿ عمي جكائز تشجيعية أك تقديرية.
 مرت معايير اختيار القيادات األكاديمية بالكمية كغيرها مف الكميات بعدد مف المراحؿ حيث تـ كضفمعايير جختيار القيادات األكاديمية بالكمية كاعتمادها بمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

)2111/6/19

 مرفؽ  )2/2كالتي ت ـ صيادتها في اطار القكاعد التي تـ ارسالها مف المجمس األعم لمجامعاتكالمتضمف المعايير اجسترشادية جختيار القيادات الجامعية .حيث يتـ اختيار أ.د عميد الكمية عف طريؽ
اجنتخاب مف خالؿ التصكيت المباشر ألعضاء هيئة التدريس .ـ تـ تعديؿ المعايير جحقان بتف تـ ترشيي

ال ة مرشحيف كعمداء لمكمية يتـ عرضهـ عم لجنة عم مستكل الجامعة تتضمف عضك هيئة تدريس

مرشي مف الكمية ترفف اسماءهـ لرئاسة الجمهكرية لممكافقة عم

أحد المرشحيف كيتـ تعينا بقرار مف

رئيس الجمهكرية مرفؽ يرار تعييف عميد الكمية الحالي بقرار رئاسي  -مرفؽ .)3/2
 يتـ تعييف السادة ككالء الكمية كرؤساء األيساـ طبقنا لقانكف تنظيـ الجامعات كالمكائي كالقكانيف المنظمةكطبقنا لمسمطة التقديرية لعميد الكمية.

 يتـ تعييف القيادات اإلدارية حسب المكائي كالقكانيف المنظمة كطبقان لمسمطة التقديرية لعميد الكمية ككايفخبرتا مف تعامالتا السابقة معهـ بما يساعد عم تحقيؽ دايات الكمية.

 8/0/8عالنية معايير اختيار القيادات لألطراف المعنية:

 تـ تحديد كرشة عمؿ لكضف معايير اختيار القيادات األكاديمية كاإلدارية بالكمية كاعالـ األطراؼ المعنيةبها بمجمس الكمية ريـ  )317بتاري

 - )2114/9/17مرفؽ  .)4/2كهذ المعايير تتسـ بالشيافية

كالكضكح كه معمنة بجميف األيساـ العممية.
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 4/0/8الشفافية في المشاركة في ترشح واختيار القيادات:

 يتـ تشكيؿ المجالس الرسمية لمكمية كاأليساـ كالمجاف المنب قة عف مجمس الكمية طبقان لقانكف تنظيـالجامعات ريـ  )49لعاـ  - )1972مرفؽ .)1/2

 يتـ تشكيؿ لجاف مجمس الكميةكالمجاف المكممة لها

شئكف الطالب – درسات عميا – شئكف خدمة المجتمف كتنمية البيئة )

المكتبة – المعامؿ – مشرفي انشطة لجاف اتحاد الطالب ...ال ) بناء عم

ترشيحات األيساـ كترشيحات كمكافقة مجمس الكمية.
 لضماف مشاركة كافة األ طراؼ المعنية في اتخاذ القرار تـ اتخاذ يرار بمشاركة الهيئة المعاكنة كالطالبفي مجالس األيساـ كلجاف مجمس الكمية بهدؼ تحقيؽ الشيافية كتداكؿ السمطة بمجمس الكمية ريـ
 )317بتاري

 - )2114/9/17مرفؽ  )4/2كالذم ينص عم

 oمشاركة اعضاء هيئػة التػدريس كالهيئػة المعاكنػة فػي حضػكر مجػالس األيسػاـ لممكضػكعات الخاصػة
بهـ باإلضافة إل مشاركتهـ في المجاف المنب قة عف مجمس الكمية.
 oيتـ مشاركة الطالب في حضكر لجاف مجمس الكمية شئكف طالب – د ارسػات عميػا  -شػئكف خدمػة
المجتمف كتنمية البيئة) لممكضكعات الخاصة بهـ عف طريؽ مم ؿ أك أك ر لهـ.
م رفػػؽ نمػػكذج كشػػؼ حضػػكر اعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالهيئػػة المعاكنػػة بتحػػد لجػػاف شػػئكف التعمػػيـ
كالطالب  -مرفؽ . )5/2
 3/0/8آليات تداول السمطة في المناصب القيادية:

 تتخذ الكمية آليات لضماف تداكؿ السمطة في المناصب القيادية اجكاديمية عف طريؽ اجعالف الدكرم عفالترشي لممناصب القيادية بمجالس الكمية م اؿ عم

اعتبا انر مف السبت  2118/5/26كحت

ذلؾ تـ فتي باب الترشيي لمنصب عميد الكمية

 2118/5/31بقرار مجمس الكمية ريـ  )345بتاري

 - )2118/5/21مرفؽ .)6/2

 يتـ تغيير تشكيؿ مجمس إدارة مركز بحكث العمراف كؿ الث سنكات لضماف مشاركة أكبر عدد مفأعضاء هيئة التدريس كالخبراء مف خارج الكمية.
 تـ اعتماد آلية لتعييف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة كفقنا لقانكف تنظيـ الجامعات كاعتمادهابمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ .)2/2

 نمط القيادة السائد في الكمية يتسـ بالمشاركة مف خالؿ المنايشات بيف أعضاء هيئة التدريس كالطالبكالعامميف كما تكجد اجتماعات مستمرة بيف إدارة الكمية كأعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة حسب
الحاجة إضافة إل اجتماع المجالس الرسمية كالمجاف كتـ عقد العديد مف اججتماعات بيف إدارة الكمية

كالعامميف بالكمية ككذلؾ طالب الكمية لمنايشة مشكالتهـ كالعمؿ عم

حمها كمرفؽ نماذج لكشكؼ

حضكر كمحضر أحد اججتماعات التي تـ عقدها  -مرفؽ  .)7/2كفيما يمي عرض لبعض الممارسات
اليعمية التي تبرر نمط القيادة السائد:
 -0أعضاء ويئة التدريس و الىيئة المعاونة:

 oأخذ رأل أعضاء هيئػة التػدريس كالطػالب فػي الجػداكؿ الد ارسػية كجػداكؿ اجمتحانػات يبػؿ اعتمادهػا
كالعمػؿ بهػذا الػرأم( مرفػؽ آليػة عمػؿ جػدكؿ اجمتحانػات لميصػؿ الد ارسػي ال ػاني لمعػاـ الجػامعي
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 - 2119/2118مرفػػؽ  )8/2كمػػا يػػتـ تيعيػػؿ هػػذ األليػػة مػػف خػػالؿ عػػرض جػػداكؿ اجمتحانػػات
عم الطالب مف خالؿ المكيف الرسمي لشؤكف الطالب كبمكحة إعالنات الكمية.
 oأخذ رأل أعضاء هيئة التدريس في كييية إ راء المكتبة بالمطبكعات العممية  -مرفؽ .)9/2
 oأخػذ رأل أعضػاء هيئػة التػدريس كاأليسػاـ العمميػة فػي تحديػد احتياجػاتهـ مػف األجهػزة العمميػة
كاإلصدارات الجديدة مف الكتب العممية التي يتـ شرائها كجميف خطكات الياعمية التعميمية.
-الطالب

 oاسػػتبياف رأم الطػػالب فػػي أداء أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالمقػػررات الد ارسػػية لمعػػاـ الجػػامعي
 - 2119/2118مرفؽ .)11/2

 oتـ كضف آلية لتمق شكاكل الطالب كاعتمادهػا بمجمػس الكميػة ريػـ  )281بتػاري

)2112/2/22

كجػارم العمػؿ بهػا مػف خػالؿ إتبػاع سياسػة البػاب الميتػكح مرفػؽ آليػة تمقػ شػكاكل الطػالب مػف
محضر فحص لبعضها  -مرفؽ .)11/2
 -4الموظفين و االداريين

 oاسػتطالع رأل المػكظييف اإلداريػيف عػف مػدل رضػاؤهـ الػكظييي كتحميػؿ اجسػتبياف كاعػالـ ادارة
الكمية بنتائجا كعقد اجتماع لمنايشة مشكالتهـ كمرفؽ نمكذج جسػتبياف الرضػ الػكظييي  -مرفػؽ
.)12/2

 8/8تنمية المىارات والقدرات لمقيادات األكاديمية واإلدارية
 0/8/8وسائل تنمية المىارات والقدرات لمقيادات:

 تكفر الكمية خطة لمتدريب كتنمية المهارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية كهذ الخطة مك قة كمعتمدة بقراربمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ .)2/2

 يتـ تنييذ خطط تدريب لمقيادات اجكاديمية كاإلدارية بالتعاكف مف مركز تنمية يدرات أعضاء هيئةالتدريس بجامعة القاهرة كتعتبر مف أحد شركط التريي في الدرجات الكظييية  6دكرات لكؿ درجة
كظييية) كمرفؽ بياف بتسماء بعض الدكرات التي حصؿ عميها أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة

كنماذج مف الشهادات الحاصميف عميها  -مرفؽ .)13/2

 كما يتـ تنمية تدريب لمقيادات اجكاديمية كاإلدارية مف خالؿ الدكرات التي يتـ عقدها بمركز ضمافالجكدة بجامعة القاهرة كمرفؽ بياف بالدكرات التي حصؿ عميها أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة
حت عاـ  2119كنماذج مف الشهادات الحاصميف عميها  -مرفؽ .)14/2
 8/8/8الخطط المستقبمية من احتياجات القيادات من الدورات التدريبية:

 تـ إجراء استبياف لتحديد احتياجات القيادات اجكاديمية كاجدارية مف الدكرات التدريبية خالؿ العاـالدراسي  2119/2118كجارم تحديث الخطة التدريبية لمقيادات بالكمية جعتمادها جحقا بمجمس الكمية
كفقان لنتائج هذا اجستبياف  .كمرفؽ نمكذج استمارة اجستبياف كنتائج تحميؿ اجستبيانات الخاصة باحتياجات

القيادات اجكاديمية كاجدارية مف الدكرات التدريبية  -مرفؽ .)15/2
-
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 4/8تقييم أداء القيادات االكاديمية واالدارية
 0/4/8موضوعية مشاركة االطراف المعنية في عممية تقييم أداء القيادات:

 تقكـ الكمية بتقييـ أداء القيادات كفؽ معايير كمؤشرات مكضكعية مف خالؿ إجراء استطالعات الرام مفاألطراؼ المعنية بصية دكرية حيث يتـ إجراء استبياف مف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة
كالعامميف بالكمية حكؿ تقييـ أداء القيادات اجكاديمية كاإلدارية كمرفؽ نمكذج استمارات اجستبياف كنتائج
تحميؿ اجستبيانات خالؿ العاـ الدراسي  - 2119/2118مرفؽ  /)11/2مرفؽ .)12/2
 تتب ػػف الكمي ػػة أس ػػاليب عممي ػػة لتقي ػػيـ أداء القي ػػادات اجكاديمي ػػة كاإلداري ػػة المسػ ػائمة كالمحاس ػػبة)  -مرف ػػؽ .)16/2كفقان لمقكانيف كالمكائي المنظمة حيث تـ كضف آلية لمتحقيػؽ مػف اعضػاء هيئػة التػدريس كمعػاكنيهـ
داخػػؿ الكميػػة بق ػرار بمجمػػس الكميػػة ريػػـ  )273بتػػاري

 - )2111/6/19مرفػػؽ  .)2/2كتتخػػذ ي ػ اررات

تتديبية بناء عميها مرفؽ نماذج لمتحقيقات كاإلجراءات المتخذة  -مرفؽ .)17/2
 -تػػـ اتخػػاذ آليػػة لمتابعػػة أداء الهيئػػة المعاكنػػة بمجمػػس الكميػػة ريػػـ  )345بتػػاري

 - )2118/5/21مرفػػؽ

.)18/2

 8/4/8استخدام نتائج التقييم في تحسين األداء:

 -أكص

مجمس الكمية ريـ  )346بتاري

 - )2118/6/24مرفؽ  )19/2ب عداد تقرير عف العاـ

الدراسي  2118/2117لمتابعة تقييـ األداء كاتخاذ الق اررات التحسينية في إطار نتائجا.
 3/8اآلليات الفعالة لمتعامل مع المشكالت
 0/3/8آليات التعامل مع المشكالت:

 تتعامؿ الكمية مف ال مشكالت التي تكاجهها كفؽ آلية محددة مف خالؿ كحدة اجزمات كالككارث التي تـإ عداد هيكؿ تنظيمي مك ؽ كمعتمد لها بمجمس الكمية كتتبف ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمف كتنمية
البيئة كيد تـ اعتماد تشكيمها بمجمس الكمية ريـ  )292بتاري

 - )2113/4/7مرفؽ  )21/2كتـ

تحديد دكر الكحدة كتـ كضف خطة معتمدة لها تشمؿ كافة أنشطتها كما تـ كضف خطة لمتدريب خاصة
بالكحدة حيث تـ كضف اجراءات لألمف كسالمة المباني كاجفراد كجارل تدريب العامميف عم استخداـ
الكسائؿ كاألجهزة الخاصة كالتجارب الدكرية إلخالء المبن

بمشاركة أعضاء هيئة التدريس كالعامميف

كالطالب .كتـ تيعيؿ الكحدة حيث تكلت عدد مف المهاـ  -مرفؽ  )21/2منها عم سبيؿ الم اؿ
 oالتدريب عم خطة اإلخالء
 oمراجعة أجهزة اإلطياء بالكمية.

 oتنظيـ دكرات تدريبية لإلدارييف.
 oالقياـ ب دارة ازمة الطالب بعد كرة  25يناير بيف األساتذة كالطالب.
 oمتابعة مجمس الكمية ب دارة األزمات عم مستكل الطالب) بشكؿ دكرم.
 تـ كضف خطة ألخالء مبن الكمية في حالة حدكث مخا طر كككارث كتـ اعتمادها بمجمس الكمية ريـ )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ  )2/2كلكنها لـ يتـ تطبيقها حت

الضعؼ.
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 لمكاجهة اجزمات التعميمية الخاصة بالمشاكؿ المالية تـ تشكيؿ لجنة لتنمية المكارد المالية لمكمية بمجمسالكمية ريـ  )265بتاري

 - )2111/7/31مرفؽ .)22/2

 -تـ كضف آلية لتمقي شكاكم الطالب معتمدة بمجمس الكمية ريـ  )281بتاري

[ )2112/2/22مرفؽ

ريـ  ] 11-2كتتكل لجنة شئكف التعميـ الطالب البت في األزمات التي يتعرض لها الطالب مف خالؿ
مجالسها الدكرية كمرفؽ نمكذج محضر أحد مجالس لجنة شئكف التعميـ كالطالب  -مرفؽ .)23/2
 كما يتـ مكاجهة مشكالت التعميـ مف خالؿ المتابعة اليكمية لكحدة متابعة العممية التعميمية التي تتبفككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب كتـ اعتماد هيكمها التنظيمي كاعتماد تشكيمها بمجمس الكمية ريـ
 )319بتاري  2115/11/18مرفؽ ريـ )24- 2
 9/8قيم المؤسسة
 0/9/8تطبيق أخالقيات المىنة والشفافية لضمان الممارسات العادلة وعدم التمييز:

 تـ كضف دليؿ لممارسات أخالييات المهنة كمراجعتا بكاسطة السادة األساتذة المتيرديف بالكمية كادارةالكمية كيد تـ اعتماد مف مجمس الكمية بمجمس ريـ  )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ  )2/2كتـ

نشر داخؿ األيساـ العممية بالكمية كمتاح لجميف األطراؼ.
 -تـ صيادة مي اؽ ألخالييات البحث العممي كاعتماد بمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

)2111/6/19

 مرفؽ  )2/2كتـ نشر داخؿ األيساـ العممية بالكمية كمتاح لجميف األطراؼ  -مرفؽ  )25/2كتـعمؿ سمسمة مف الندكات التعرييية بحقكؽ الممكية اليكرية كاخالييات البحث العممي مف اجطراؼ المعنية
 مرفؽ  )26/2تـ بها تناكؿ المكضكعات التالية oحقكؽ الممكية اليكرية كابعادها القانكنية.

 oالضكابط القانكنية جستخداـ المؤليات المكتكبة.
 oحؽ المؤلؼ كتحديات التكنكلكجيا الريمية.
 تـ إصدار دليؿ لقكاعد كتابة رسائؿ الماجستير كالدكتك ار في أكتكبر  - 2112مرفؽ . )26/2 تـ كضف آلية تكزيف اإل شراؼ عم الرسائؿ العممية كتشكيؿ لجاف الحكـ عم الرسائؿ كاجمتحاف الشامؿبمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ  )27/2كتـ صيادة مقترحات كضكابط

لتحسيف جكدة الرسائؿ العممية بمجمس الكمية ريـ  )348بتاري

 - )2118/9/16مرفؽ . )28/2

 يتـ نشر قافة حقكؽ الممكية اليكرية كالنشر بيف الطالب عف طريؽ أعضاء هيئة التدريس كالتتكيد عميتقديـ األبحاث العممية مف اجستشهاد بالمراجف العممية.
 -يتكاجد بالكمية مقرر خاص بممارسات المهنة تـ اعتماد بتاري

 -)2117/5/7مرفؽ  )29/2بهدؼ

تكعية الطالب بتخالييات المهنة كما يتـ تضميف أخالييات البحث العممي في مقرر مناهج بحث في
مرحمة الدراسات العميا كهك مقرر إجبارم.

 تستعيف الكمية بالعديد مف برامج التصميـ الهندسية كبرامج التخطيط - Windows, Office, Autocad, GIS ,…….-الكتب الدراسية كالمجمدات كالرسائؿ كالدكريات العممية التي تخضف لحقكؽ
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الممكية اليكرية كعميا ف ف الكمية تتبني عددان مف اإلجراءات الكييمة بالمحافظة عم الممكية اليكرية يمكف
سردها عمي النحك اآلتي:

ج برامج الكمبيكتر
أك ن

 oاجعتمػاد عمػ

البػرامج المػرخص باسػتخدامها مػف يبػؿ جامعػة القػاهرة باجشػتراؾ مػف شػركة

مايكركسكفت).

 oعدـ السماح لمعامميف بالكمية بنس أم مف هذ البرامج داخؿ الكمية أك استخداـ نس دير أصمية.
انيان الرسائؿ كالدكريات العممية

 oاتبػاع القكاعػد العمميػة كالطػرؽ المتعػارؼ عميهػا باجستشػهاد بػالمراجف عنػد كتابػا الرسػائؿ كاألبحػاث
التي يقكـ بها أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ.
 oعػدـ السػماح بتصػكير نتػائج الرسػائؿ العمميػة المتػكفرة لػدم مكتبػة الكميػة اج عنػد سػماح المؤلػؼ أك
مف لا حؽ الممكية بذلؾ.
 oكضف حد أيصي لتصكير األجزاء المسمكح بها مف الرسائؿ العممية داخؿ المكتبة.

ال نا الكتب كالمراجف كالمجمدات

 oعػدـ السػماح بتصػكير أم جػزء مػف اجػزاء الكتػب أك المجمػدات المتػكفرة بالكميػة طبقػان جشػتراطات
المؤلؼ أك مف لا حؽ الممكية لهذا المؤلؼ.

 oالسماح بتصكير بعض األجزاء المسمكح بها مف هذ الكتب كفقان لممكافقة الصريحة لممؤلؼ.
رابعان أنشطة الطالب العممية

 oالتنبيػا كالتكعيػة عمػ

طػالب مرحمػة البكػالكريكس كالد ارسػات العميػا بػاجلتزاـ بالتنكيػا عػف الم ارجػف

العممية المستخدمة عند تقديـ أم بحث لأليساـ المعنية.
 8/9/8آليات تفعيل األخالقيات المىنية في حالة عدم االلتزام:

 يتخذ مجمس الكمية ي اررات حاسمة بشتف تيعيؿ األخالييات المهنية في حالة عدـ اجلتزاـ م اؿ عم ذلؾيرار بمجمس الكمية ريـ  )343بتاري

 - )2118/3/18مرفؽ  )31/2بشتف رفض مشاركة أحد

أعضاء هيئة التدريس في مؤتمر عممي خارجي لسبؽ رفض سيادتا تنييذ اعماؿ الككنتركؿ التي كمؼ
بها مف ككيؿ الكمية لمدراسات العميا بتسمكب يتناف مف التقاليد الجامعية.
 تـ كضف آلية لم تحقيؽ مف أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ داخؿ الكمية بمجمس الكمية ريـ  )273بتاري - )2111/6/19مرفؽ .)2/2

 لضماف تيعيؿ مي اؽ أخالييات البحث العممي أتخذ مجمس الكمية بمجمس ريـ  )343بتاري - )2118/3/18مرفؽ  )31/2في إطار اجيتراح المقدـ مف ككيؿ الكمية لمدراسات العميا كالكادر
الخاص بقرار بعمؿ كشؼ اجيتباس  test Plagiarismلمرسائؿ المكتكبة بالمغة اجنجميزية كشرط
اساسي لتشكيؿ لجنة الحكـ عم

الرسالة مف اضافة بند عم

امتحاف التكييؿ) مف كمية آداب القاهرة.
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 4/9/8ضمانات عدم تعارض المصالح مع المسؤوليات والواجبات الوظيفية:

 يكجد بالكمية يكاعد لضماف عدـ تعارض المصالي لألطراؼ المختمية م اؿ يرار مجمس الكمية بشتف عدـالسماح ألعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ الذيف لهـ أيارب حت الدرجة الرابعة مف طالب الكمية بكضف
اجمتحاف أك القياـ بتعماؿ الككنتركؿ أك المرايبة لميرؽ الدراسية التي يدرس بها أياربهـ مف الطالب -
مرفؽ .)31/2
 تطبؽ الكمية يكاعد محددة لضماف العدالة ك عدـ التمييز كاحتراـ مبادئ حقكؽ اجنساف كمف أم مةالممارسات الدالة عم ذلؾ ما يم :

 oمػف حػؽ جميػف الطػالب اإلطػالع عمػ أكراؽ إجابػة اجمتحانػات الدكريػة كنتػائج المنايشػات الشػيكية
الدكرية أعماؿ السنة).
 oيػتـ تصػحيي أكراؽ إجابػة اجمتحػاف اليصػؿ الد ارسػي بػدكف اسػـ الطالػب كأكراؽ اإلجابػة يكضػف لهػا
أرياـ سرية.
 oيػتـ اعػالف اإلجابػة النمكذجيػة لالمتحانػات الدكريػة مكضػحان عميهػا تكزيػف الػدرجات كمػا يػتـ عػرض
مالمي اججابات النمكذجية في المحاضرات كحصص التماريف.

 oعدـ انيراد اجسػاتذة بالتػدريس أك التصػحيي منيػرديف فػي أم مقػرر د ارسػي بالكميػة مػف خػالؿ تشػكيؿ
لجاف لمممتحنيف تضـ عضكيف مف أعضاء هيئة تدريس المادة  -مرفؽ .)31/2
 oيكضي تكزيف الدرجات عم كرية اجسئمة  -مرفؽ .)32/2

 oمػف حػؽ أم طالػب التياعػؿ مػف أعضػاء هيئػة التػدريس دكف تمييػز مػف خػالؿ السػاعات المكتبيػة
كالريادة العممية كاإلرشاد األكاديمي.
 oعػدـ التمييػز بػيف أعضػاء هيئػة التػدريس فػي تكزيػف أعبػاء العمػؿ كالتػدريس كالحػكافز كالمكافػتت
كاعالف يكاعد صرؼ المكافتت ألعضاء هيئة التدريس -مرفؽ .)33/2
 oعػدـ التمييػز كضػماف العدالػة بػيف العػامميف فػي تكزيػف أعبػاء العمػؿ كالحػكافز كالمكافػتت مػف خػالؿ
اعالف ك يقة معتمدة لربط المكافتت بمستكل اإلنجاز في العمػؿ ضػمف أليػة متابعػة العمميػة التعميميػة
 مرفؽ .)33/2 1/8المعمومات المعمنة عن المؤسسة
 0/1/8شمولية المعمومات المعمنة عن المؤسسة:

 تتيي الكمية المعمكمات الكافية عنها مف خالؿ عدد مف الكسائؿ المختمية منها عم سبيؿ الم اؿ المكيفالرسمي لمكمية عم

اجنترنت  )https://www.furpكالكتيبات التي يتـ طبعها لطالب اليرية األكل

عف الكمية كالبرامج التدريبية الجديدة بالكمية كمرفؽ نماذج مف هذ الكتيبات مرفؽ  )34/2هذا
باإلضافة ال الممصقات المعمنة بالكمية عف المعمكمات األساسية عنها م ؿ رسالتها أهدافها ...ال ).
 8/1/8آليات تحديث المعمومات المعمنة عن المؤسسة:

 تحرص الكمية عم تنكيف المعمكمات المقدمة عف الكمية لألطراؼ المعنية م اؿ عرض البرنامج التعميميلمكمية بكرشة عمؿ) كيتـ تحديث المعمكمات بصكرة دكرية عم المكيف الرسمي لمكمية.

22

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 4/1/8آليات مصداقية المعمومات المعمنة عن المؤسسة:

 -تتحرل الكمية المصدايية في اإلعالنات كالمعمكمات المنشكرة عنها م اؿ عم

ذلؾ تخصيص حسابات

رسمية عم كسائؿ التكاصؿ اججتماعي لنشر هذ المعمكمات لمطالب أك أعضاء هيئة التدريس كالهيئة
المعاكنة كالمكيف الرسمي لمكمية عم

اجنترنت كالتي يتـ إدارتها كالسماح ب تاحة النشر بها مف خالؿ

اشخاص معتمديف مف الكمية مف عمؿ تكعية لألطراؼ المعنية بالتعامؿ مف البيانات المنشكرة عم هذ
المكايف فقط.
 0/8الىيكل التنظيمي
 0/0/8مالئمة واعتماد الىيكل الوظيفي:

 تتحقؽ الكمية مف مدل مالئمة الهيكؿ التنظيمي لها لحجمها كنكع أنشطتها كتضمينا اإلدارات األساسيةبما يضمف تحقيؽ رسالتها كأهدافها اإلستراتيجية كعالية اإلدارات المختمية ببعضها البعض؛ حيث تـ
تشكيؿ الهيكؿ التنظيمي لمكمية كمجمس إدارتا بمجمس الكمية ريـ  )263بتاري

 - )2111/5/9مرفؽ

 )35/2كتـ تقديـ مقترح لتطكير مف يبؿ كحدة ضماف الجكدة بالكمية بالمجمس ريـ  )282بتاري
 - )2112/4/8مرفؽ  )36/2كتـ المكافقة عم
إدارتا بمجمس الكمية ريـ  )341بتاري

التشكيؿ النهائي لمهيكؿ التنظيمي لمكمية كمجمس

 - )2118/1/21مرفؽ .)37/2

 تـ إستحداث كحدات جديدة في الهيكؿ التنظيمي لتمبية احتيا جات التغيير كالتطكير بما يسهـ في تحقيؽالكمية ألهدافها كاستراتيجيتها م ؿ
o

اعتماد يرار كحدة الخريجيف بمجمس الكمية ريـ  )263بتاري

 - )2111/5/9مرفؽ

.)35/2
o

ايرار مجمس الكمية لقرار مجمس الجامعة بالمكافقة عمي تعديؿ الهيكؿ التنظيمي لمكميات ب نشاء
كحدتيف إداري تيف جديدتيف تابعيف لككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمف كتنمية البي ػػئة
كحدة إدارة األزمات كالككارث

العامميف

إل

ككحدة متابعة الخريجيف

كحدة المكارد البشرية

كهمػ ػ ػػا

ككذلؾ تعديؿ مسمي كحدة شئكف

بمجمس الكمية ريـ  )292بتاري

- )2113/4/7

مرفؽ .)2./2
o

كحدة متابعة العممية التعميمية.

 يتصؼ الهيكؿ التنظيمي الحالي لمكمية بكضكح خطكط السمطة لتحقيؽ رسالتها كدايتها كأهدافهااإلستراتيجية كيسمي الهيكؿ بالتعاكف المتبادؿ األفقي كالرأسي بيف مستكياتها ككحداتا.
 8/0/8االدارات األساسية لمىيكل الوظيفي لتحقيق الرسالة واألوداف:

 يتضمف الهيكؿ الكظييي كافة اإلدارات كالكحدات بالكمية لتقديـ خدمات الدعـ لمعممية كالتعميميةكالدراسات العميا كالبحث العممي كخدمة المجتمف.
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 4/0/8عالنية الىيكل الوظيفي لألطراف المعنية:

 تـ نشر كاعالف الهيكؿ التنظيمي مف خالؿ كسائؿ مختمية داخؿ الكمية كشممت هذ الكسائؿ المكحاتاإلعالنية داخؿ الكمية كاأليساـ العممية كأيضا مكيف الكمية عم

شبكة المعمكمات الدكلية  -مرفؽ

 )38/2نماذج نشر صكر لمهيكؿ الكظييي بالكمية)].
 2/8التوصيف الوظيفي
 0/2/8مالئمة واعتماد التوصيف الوظيفي:

 تـ كضف تكصيؼ كظييي شامؿ لجميف كظائؼ الكمية اإلدارية كيكجد تحديد لممسئكليات كتـ اصداركتيب لمتكصيؼ الكظييي لجميف كظائؼ الكمية كتـ اعتماد بمجمس الكمية ريـ  )292بتاري
 - )2113/4/7مرفؽ .)39/2

 8/2/8تحديد االختصاصات والمسؤوليات وفقاً لمىيكل التنظيمي:

 يكجد تحديد دييؽ لالختصاصات كالمسؤكليات سكاء لمقيادات األكاديمية أك التنييذية بالكمية بكضكح كفقالمهيكؿ التنظيمي .

 4/2/8استخدام التوصيف الوظيفي في حاالت التعيين والنقل واالنتداب:

 -يتـ استخداـ التكصيؼ الكظييي في التعييف كالنقؿ كالندب لمكظائؼ المختمية بالكمية  -مرفؽ .)41/2
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

نقاط القوة والضعف لمعيار القيادة والحوكمة:
المؤشر

الممارسات
 0- 0- 8موضـــــــــــوعية

نقاط القوة
تػػـ كض ػػف معػػايير مك ق ػػة لترشػػيي القي ػػادات

-

األكاديمية بمشػاركة أعضػاء هيئػة التػدريس

معايير اختيار القيادات.

بالكمية.

 8- 0- 8عالنية معايير

هناؾ معايير مكضكعية معمنة

-

اختيار القيادات لألطراف

جختيار القيادات

المعنية.
 0- 8اختيار

نمػط القيػادة السػائد فػي الكميػة ديمػكيراطي

-

مػ ػػف كجهػ ػػة نظػ ػػر أعضػ ػػاء هيئػ ػػة التػ ػػدريس

القيادات

األكاديمية
واإلدارية.

نقاط الضعف

كالط ػ ػػالب كالع ػ ػػامميف كيت ػ ػػكفر العدي ػ ػػد م ػ ػػف

 4- 0- 8الشـــفافية فـــي

الممارسات اليعمية التػي تبػرر نمػط القيػادة

المشـــــاركة فـــــي ترشـــــح

واختيار القيادات.

السائد.

كجكد شيافية في مشاركة األطػراؼ المعنيػة

-

فػ ػ ػػي عمميػ ػ ػػة الترشػ ػ ػػي لممناصػ ػ ػػب القياديػ ػ ػػة
األكاديمية كاإلدارية.

 3- 0- 8آليـــات تـــداول
الســـمطة فـــي المناصـــب

نم ػ ػ ػػط القي ػ ػ ػػادة الس ػ ػ ػػائد ف ػ ػ ػػي الكمي ػ ػ ػػة يتس ػ ػ ػػـ

-

بالمشػ ػ ػػاركة مػ ػ ػػف خػ ػ ػػالؿ المنايشػ ػ ػػات بػ ػ ػػيف

القيادية.

 8- 8تنمية
المىارات
والقدرات

لمقيادات

األكاديمية
واإلدارية.

 0- 8- 8وســائل تنميــة

اعضاء الهيئة المعاكنة

جميف ييادات الكمية حضرت كشاركت في

-

كرش العم ػػؿ كالمحاضػ ػرات التدريبي ػػة الت ػػي

المىـــــــــارات والقـــــــــدرات

تمت لتدريب القيادات األكاديمية مما كػاف

لمقيادات.

لػػا مػػردكد جيػػد لتتهيػػؿ الكميػػة لمتقػػدـ
لالعتماد.

 8- 8- 8الخطــــــــــــــــــــط

-

المســـــــــــــتقبمية مـــــــــــــن

احتياجــات القيــادات مــن

كجكد خطة تدريبية طبقا لالحتياجات
اليعمية لمقيادات األكاديمية كاإلدارية
بالكمية.

الدورات التدريبية.

-

جميػػف المكاض ػػيف المتعمق ػػة ب ػػالتعميـ كال ػػتعمـ
ي ػػتـ منايش ػػتها ف ػػي مجم ػػس الكمي ػػة كالمج ػػاف

 4- 8تقييم

 0- 4- 8موضـــــــــــوعية

أداء القيادات

مشاركة االطراف المعنية

االكاديمية

فـــي عمميــــة تقيــــيم أداء

واالدارية.

القيادات.

المنب قة كمجالس اجيساـ العممية.

-

تكجػػد بالكميػػة كحػػدة لضػػماف الجػػكدة كيكجػػد
تحديد دييؽ لمهاـ الكحدة كتتبف كحدة تككيد
الجػكدة فػي هيكػػؿ تنظيمػي أ.د/عميػد الكميػػة

كيكجػد عاليػػة كاضػحة كتعػػاكف مسػتمر بػػيف
كحدة ضماف الجكدة كمركز ضماف الجػكدة

بالجامعػػة كتخضػػف الكحػػدة لإلش ػراؼ عميهػػا
كالمتابعة المستمرة مف مركز ضماف الجكدة
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-

يص ػ ػ ػر اجعتم ػ ػ ػػادات المالي ػ ػ ػػة
المكجهػ ػ ػ ػ ػػة لخطػ ػ ػ ػ ػػط تػ ػ ػ ػ ػػدريب
القيادات األكاديمية كاإلدارية.

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر
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الممارسات

نقاط الضعف

نقاط القوة
بالجامعة ككذلؾ تشػارؾ الكحػدة فػي عػرض

كمنايش ػ ػػة يض ػ ػػايا الجػ ػ ػػكدة بالكمي ػ ػػة بصػ ػ ػػية
منتظمػة فػي مجمػس الكميػة شػهريا كتسػػتخدـ

الكح ػػدة كس ػػائؿ متنكع ػػة لممارس ػػة أنش ػػطتها
الخاصة بتككيد الجكدة.
 8- 4- 8اســــــــــــــــتخدام

-تكصيات مجمس الكمية الكمية مف العاـ

تحسين األداء.

كاتخاذ الق اررات التحسينية في اطار نتائجا

نتـــــــائج التقيـــــــيم فـــــــي

-

3- 8
اآلليات
الفعالة

لمتعامل مع

الدراسي  2118-2117لمتابعة تقييـ اجداء

كالك ػ ػ ػكارث كلهػ ػ ػػا هيكمػ ػ ػػي تنظيمػ ػ ػػي مك ػ ػ ػػؽ

 0- 3- 8آليات التعامـل

كمعتم ػ ػػد كت ػ ػػـ تحدي ػ ػػد دكر الكح ػ ػػدة كتيعي ػ ػػؿ

مع المشكالت.

أنشطتها.
-

تكافر آلية لمتعامؿ مف مشاكؿ الطػالب مػف

-

يكجد بالكمية دليؿ معتمد كمك ؽ لممارسات

 0- 9- 8تطبيـــــــــــــــــــــق

-

تتبػف الكميػة إجػراءات لنشػر قافػة حقػكؽ

والشـــــــــفافية لضـــــــــمان

-

تتبف الكمية إجػراءات مك قػة لممحافظػة عمػ

التمييز.

-

تطبؽ الكمية يكاعد محددة لضػماف العدالػة

المشكالت.

-

الممارسات العادلة وعدم

دير مكضي انشطة كحدة
ادارة اجزمات.

-

لـ يتـ تدريب العامميف عم

استخداـ خطط اجخالء.

خالؿ صندكؽ الشكاكم.

أخالقيـــــــــــات المىنـــــــــــة

أخالييات المهنة .

الممكية اليكرية كالنشر.
الممكية اليكرية كالنشر.

كعػػدـ التمييػػز بػػيف الطػػالب كاحت ػراـ مبػػادئ

 9- 8قيم

المؤسسة.

يكج ػػد بالكمي ػػة كح ػػدة لمتعام ػػؿ م ػػف األزم ػػات

-

لـ يتـ اجراء خطة لالخالء.

حقكؽ اجنساف.
 8- 9- 8آليـــات تفعيـــل

األخالقيــات المىنيــة فــي

-

اتخػػاذ مجمػػس الكميػػة ي ػ اررات حاسػػمة بشػػتف

تيعيػ ػػؿ اخالييػ ػػات المهنػ ػػة فػ ػػي حالػ ػػة عػ ػػدـ

حالة عدم االلتزام.

اجلتزاـ

 4- 9- 8ضـمانات عـدم
التعــارض المصــالح مــع

المســـؤوليات والواجبـــات

-

المصالي لألطراؼ المختمية.

الوظيفية.

 0- 1- 8شـــــــــــــــــمولية
1- 8

المعمومات
المعمنة عن
المؤسسة

المعمومــات المعمنــة عــن

-

المعمومــات المعمنــة عــن

المؤسسة.

تنكع كسائؿ نشر البيانات اجساسية عف
الكمية كشمكليتها مكيف رسمي كسائؿ

المؤسسة.

 8- 1- 8آليــات تحــديث

يكجد بالكمية يكاعد لضماف عدـ تعارض

تكاصؿ اجتماعي كتيبات...ال ).
-

حرص الكمية عم تنكيف المعمكمات
المقدمة مف الكمية لالطراؼ المعنية
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الممارسات
 4- 1- 8آليـــــــــــــــــــــــات
مصــــــداقية المعمومــــــات

نقاط القوة
تتكافر مصدايية في المعمكمات المنشكرة

-

عف الكمية.

المعمنة عن المؤسسة.

 0- 0- 8مالئمـــــــــــــــــــة
واعتمـــــــــــــاد الىيكـــــــــــــل

يكجد هيكؿ تنظيمي محدث كمعتمد كمالئػـ

-

لمكمية.

الوظيفي.

 8- 0- 8االدارات
 0- 8الىيكل
التنظيمي

االساســــــــــية لمىيكــــــــــل

نقاط الضعف

استحداث كيانات جديدة في الكمية لمكاكبة

-

-

العالية بػيف الكحػدات المككنػة

التطكر التعميمي كلتحقيؽ رسالتها

الـــــــــــوظيفي لتحقيـــــــــــق

لمهيكؿ.

كأهدافها.

الرسالة واالوداف.

 4- 0- 8عالنية الىيكل

-

الــــــــــوظيفي لألطــــــــــراف

واعتمـــــــــاد التوصـــــــــيف

ت ػػـ كض ػػف تكص ػػيؼ كظيي ػػي ش ػػامؿ لجمي ػػف

-

كظػػائؼ الكميػػة اإلداريػػة كتػػـ اصػػدار كتيػػب

الوظيفي.

 8- 2- 8تحديــــــــــــــــــــــد
2- 8

التوصيف
الوظيفي.

االختصاصـــــــــــــــــــــــــــــات

بذلؾ.

يكج ػػد تحديػ ػػد دييػ ػػؽ لمهػ ػػاـ س ػ ػكاء القيػ ػػادات

-

األكاديمية أك التنييذية بالكمية بكضػكح كفقػا

والمســـــــــؤوليات وفقـــــــــاً
لمىيكل التنظيمي.
 4- 2- 8اســــــــــــــــتخدام
التوصــيف الــوظيفي فــي
حـــاالت التعيـــين والنقـــل

واالنتداب.

عدـ اعالف الهيكؿ عم

مكيف الكمية اك في الكمية.

المعنية.

 0- 2- 8مالئمـــــــــــــــــــة

ج يكجػ ػ ػ ػ ػػد تكضػ ػ ػ ػ ػػيي كشػ ػ ػ ػ ػػرح

لمهيكؿ التنظيمي.

-

يتـ استخداـ التكصيؼ الكظييي في

التعييف كالنقؿ كالندب لمكظائؼ المختمية
بالكمية.
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-

لـ يتـ كضف تكصػيؼ كظييػي

ش ػ ػ ػ ػػامؿ كخاص ػ ػ ػ ػػة لمكح ػ ػ ػ ػػدات
المستحد ة.
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

مرفقات معيار القيادة والحوكمة:
المؤشر

المرفقات

الممارسات

رقم
المجمس

تاريخ االعتماد

 معػ ػ ػ ػ ػػايير اختيػ ػ ػ ػ ػػار القيػ ػ ػ ػ ػػادات
األكاديميػ ػ ػػة كيكاعػ ػ ػػد تشػ ػ ػػكيؿ
المج ػ ػ ػ ػػالس الرس ػ ػ ػ ػػمية لمكمي ػ ػ ػ ػػة

كاأليسػاـ كالمجػػاف المنب قػة عػػف

مرفق 0- 8

مجمػ ػ ػػس الكميػ ػ ػػة طبق ػ ػ ػان لػ ػ ػػنص

 0- 0- 8موضـــــــــــــــــوعية

يػ ػػانكف تنظػ ػػيـ الجامعػ ػػات ريػ ػػـ

معايير اختيار القيادات.

 )49لع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ )1972

كالمحدث لعاـ .)2116

 معػ ػ ػ ػ ػػايير اختيػ ػ ػ ػ ػػار القيػ ػ ػ ػ ػػادات
األكاديمية.

مرفق 8- 8


آليػ ػ ػػة تعيػ ػ ػػيف أعضػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػػة

ريـ
)273

)2111/6/19

التدريس كالهيئة المعاكنة.
 8- 0- 8عالنيـــة معـــايير
اختيــار القيــادات لألطــراف

 كرشػ ػػة عم ػ ػػؿ لكضػ ػػف مع ػ ػػايير
اختي ػ ػػار القي ػ ػػادات األكاديمي ػ ػػة

مرفق 4- 8

كاإلداريػ ػ ػ ػ ػػة بالكميػ ػ ػ ػ ػػة كاعػ ػ ػ ػ ػػالـ

المعنية.
 0- 8اختيار

)317

)2114/9/17

األطراؼ المعنية بها

مرفق 0- 8

القيادات

ريـ

 يػ ػػانكف تنظػ ػػيـ الجامعػ ػػات ريػ ػػـ

 )49لع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ )1972

كالمحدث لعاـ .)2116

األكاديمية

 تحديػ ػ ػػد كرشػ ػ ػػة عمػ ػ ػػؿ لكضػ ػ ػػف

واإلدارية.
 4- 0- 8الشـــــفافية فــــــي
المشـــــــاركة فـــــــي ترشـــــــح

معػ ػ ػ ػ ػػايير اختيػ ػ ػ ػ ػػار القيػ ػ ػ ػ ػػادات

األكاديمية كاإلدارية بالكمية.

مرفق 3- 8


واختيار القيادات.

يرار مشاركة الهيئػة المعاكنػة

ريـ
)317

)2114/9/17

كالطػػالب فػػي مجػػالس األيسػػاـ
كلجاف مجمس الكمية.

 نمكذج كشؼ حضكر اعضػاء
هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة

مرفق 9- 8

بتحػ ػ ػػد لج ػ ػ ػػاف شػ ػ ػػئكف التعم ػ ػ ػػيـ

كالطالب.
مرفق 1- 8

 اجعػػالف الػػدكرم عػػف الترشػػي
لممناص ػ ػػب القيادي ػ ػػة بمج ػ ػػالس

 3- 0- 8آليــــــات تــــــداول
الســـــمطة فـــــي المناصـــــب
القيادية.

الكمية.
آليػ ػ ػػة تعيػ ػ ػػيف أعضػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػػة

مرفق 8- 8



مرفق 0- 8

 نمػ ػ ػ ػ ػػاذج لكشػ ػ ػ ػ ػػكؼ حضػ ػ ػ ػ ػػكر

التدريس كالهيئة المعاكنة.

كمحض ػ ػػر أح ػ ػػد اججتماع ػ ػػات
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ريـ
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المرفقات

الممارسات

رقم
المجمس

تاريخ االعتماد

التي تـ عقدها بيف إدارة الكمية

كأعضاء هيئة التدريس كالهيئة
المعاكنة.

مرفق 2- 8

 آليػة عمػؿ جػدكؿ اجمتحانػات

لميصػؿ الد ارسػي ال ػاني لمعػاـ
الجامعي .2119/2118

 أراء أعضاء هيئة التدريس في
كيييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة إ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراء المكتب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

بالمطبكع ػ ػ ػػات العممي ػ ػ ػػة كف ػ ػ ػػي

مرفق 5- 8

األجه ػ ػ ػزة العمميػ ػ ػػة التػ ػ ػػي يػ ػ ػػتـ

شػ ػ ػ ػ ػ ػرائها كجمي ػ ػ ػ ػ ػػف خطػ ػ ػ ػ ػ ػكات
الياعمية التعميمية.

 نم ػػاذج م ػػف اس ػػتبياف الط ػػالب
فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أداء أعضػ ػ ػ ػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مرفق 01- 8

الت ػػدريس كالمق ػػررات الد ارسػ ػػية
لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي

.2119/2118
مرفق 00- 8

 آليػ ػػة لتمقػ ػػي شػ ػػكاكم الطػ ػػالب
بمجمػس الكميػة مػف محضػر

فحص لبعضها.
مرفق 08- 8

ريـ
)281

)211/2/22

 نمػ ػ ػ ػػاذج مػ ػ ػ ػػف اسػ ػ ػ ػػتطالع رأل
المػ ػ ػػكظييف ك اجداريػ ػ ػػيف عػ ػ ػػف
مدل رضاؤهـ الكظييي.

مرفق 8- 8

والقدرات
لمقيادات
األكاديمية

اإلدارية لمقيادات األكاديمية.

 بيػ ػػاف بالػ ػػدكرات التػ ػػي حص ػ ػػؿ

 8- 8تنمية
المىارات

 خطة تدريب كتنمية المهارات

عميهػػا أعضػػاء هيئػػة التػػدريس

 0- 8- 8وســـــائل تنميـــــة

كالهيئ ػػة المعاكنػ ػػة فػ ػػي بمركػ ػػز

مرفق 04- 8

تنمي ػ ػػة ي ػ ػػدرات أعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة

المىــــــــــــارات والقــــــــــــدرات

التػدريس بجامعػة القػاهرة حتػ

لمقيادات.

ع ػ ػ ػ ػػاـ  2119كنم ػ ػ ػ ػػاذج م ػ ػ ػ ػػف
الشهادات الحاصميف عميها.

واإلدارية.

 بيػ ػػاف بالػ ػػدكرات التػ ػػي حص ػ ػػؿ
عميهػػا أعضػػاء هيئػػة التػػدريس

مرفق 03- 8

كالهيئة المعاكنة بمركز ضماف
الج ػػكدة بجامع ػػة الق ػػاهرة حتػ ػ

ع ػ ػ ػ ػػاـ  2119كنم ػ ػ ػ ػػاذج م ػ ػ ػ ػػف
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)273

)211/6/19
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المرفقات

الممارسات

رقم
المجمس

تاريخ االعتماد

الشهادات الحاصميف عميها.
 8- 8- 8الخطــــــــــــــــــــــــــط
المســتقبمية مــن احتياجــات
القيــــــادات مــــــن الــــــدورات

 نت ػ ػ ػ ػػائج تحمي ػ ػ ػ ػػؿ اجس ػ ػ ػ ػػتبيانات
الخاصػػة باحتياجػػات القيػػادات

مرفق 09- 8

اجكاديمي ػ ػ ػ ػػة كاجداري ػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػ ػػف
ال ػ ػ ػ ػ ػػدكرات التدريبي ػ ػ ػ ػ ػػة لمع ػ ػ ػ ػ ػػاـ

التدريبية.

الجامعي .2119/2118

 نم ػػاذج م ػػف اس ػػتبياف الط ػػالب
فػ ػ ػ ػ ػ ػػي أداء أعضػ ػ ػ ػ ػ ػػاء هيئػ ػ ػ ػ ػ ػػة

مرفق 01- 8

الت ػػدريس كالمق ػػررات الد ارسػ ػػية
لمعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي

.2119/2118
 0- 4- 8موضـــــــــــــــــوعية
مشــاركة االطــراف المعنيـــة
 4- 8تقييم
أداء القيادات

فـــــي عمميـــــة تقيــــــيم أداء
القيادات.

مرفق 08- 8

 نمػ ػ ػ ػػاذج مػ ػ ػ ػػف اسػ ػ ػ ػػتطالع رأل
المػ ػ ػػكظييف ك اجداريػ ػ ػػيف عػ ػ ػػف
مدل رضاؤهـ الكظييي.

مرفق 01- 8

 أسػ ػ ػ ػػاليب عمميػ ػ ػ ػػة تقي ػ ػ ػ ػػيـ أداء

القيػػادات اجكاديميػػة كاإلداري ػػة
المستلة كالمحاسبة).

االكاديمية
واالدارية.

مرفق 00- 8

 نمػػاذج لمتحقيقػػات كاإلج ػراءات

مرفق 02- 8

 آلي ػ ػ ػ ػ ػػة متابع ػ ػ ػ ػ ػػة أداء الهيئ ػ ػ ػ ػ ػػة

ريـ
)273

)211/6/19

المتخذة لممستلة كالمحاسبة.

المعاكنة.

ريـ
)345

)211/5/21

 تكصػػية مجمػػس الكميػػة بتيعيػػؿ
 8- 4- 8اســـتخدام نتـــائج
التقييم في تحسين األداء.

لجن ػػة مكافح ػػة اليس ػػاد كاع ػػداد

تقريػ ػ ػػر عػ ػ ػػف العػ ػ ػػاـ الد ارسػ ػ ػػي

مرفق 05- 8

 2118/2117لمتابعػ ػػة تقيػ ػػيـ

ريـ
)346

)211/6/24

األداء كاتخػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاذ الق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اررات

التحسينية في إطار نتائجا.
مرفق 81- 8

 3- 8اآلليات
الفعالة لمتعامل
مع المشكالت.

 0- 3- 8آليــــات التعامــــل

مرفق 80- 8

 اعتمػ ػ ػػاد ي ػ ػ ػرار تشػ ػ ػػكيؿ كحػ ػ ػػدة
اجزمات كالككارث.

ريـ
)292

)2113/4/7

 بياف ريمي ببعض المهاـ التي
تكلته ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا إدارة األزم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

مع المشكالت.

كالككارث.
مرفق 88- 8

 تشػ ػػكيؿ لجنػ ػػة لتنميػ ػػة الم ػ ػكارد
المالية لمكمية.
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المرفقات

الممارسات

مرفق 8- 8

 خطػػة أخػػالء مبن ػ الكميػػة فػػي
حالة حدكث مخطر كككارث.

رقم
المجمس
ريـ
)273

تاريخ االعتماد

)2111/6/19

 محضػ ػػر أحػ ػػد مجػ ػػالس لجن ػ ػػة
ش ػ ػ ػ ػ ػػئكف التعم ػ ػ ػ ػ ػػيـ كالط ػ ػ ػ ػ ػػالب

مرفق 84- 8

لمنايشة أزمات الطالب كالبت

فيها.
مرفق 8- 8



ي ػرار اعتمػػاد دليػػؿ ممارسػػات

اخالييػ ػ ػ ػػات المهنػ ػ ػ ػػة كمي ػ ػ ػ ػػاؽ
أخالييات البحث العممي.

 0- 9- 8تطبيق أخالقيات
المىنــة والشــفافية لضــمان

مرفق 83- 8

 دلي ػ ػ ػػؿ ممارس ػ ػ ػػات أخاليي ػ ػ ػػات

مرفق 89- 8

 مي ػ ػ ػ ػ ػػاؽ أخالييػ ػ ػ ػ ػػات البحػ ػ ػ ػ ػػث

مرفق 81- 8

 دليػ ػ ػػؿ لقكاعػ ػ ػػد كتابػ ػ ػػة رسػ ػ ػػائؿ

الممارســات العادلــة وعــدم
التمييز.

ريـ
)273

)2111/6/19

المهنة.

العممي.

الماجستير كالدكتك ار .

 آليػ ػ ػػة تكزيػ ػ ػػف األش ػ ػ ػراؼ عم ػ ػ ػ

الرسائؿ العممية كتشكيؿ لجػاف

مرفق 80- 8

الحكـ عم الرسائؿ كاجمتحاف
الشامؿ.

مرفق 82- 8

 9- 8قيم
المؤسسة.

مرفق 85- 8

 مقترحػ ػ ػػات كض ػ ػ ػكابط تحسػ ػ ػػيف
جكدة الرسائؿ العممية.

بش ػ ػ ػ ػػتف تيعي ػ ػ ػ ػػؿ األخاليي ػ ػ ػ ػػات

مرفق 41- 8

المهني ػ ػ ػػة كمي ػ ػ ػػاؽ أخاليي ػ ػ ػػات

التعــــارض المصــــالح مــــع
المســــــؤوليات والواجبــــــات
الوظيفية.

ريـ
)343

)2118/3/18

البحث العممي.
مرفق 8- 8

 آليػة لتحقيػؽ مػف أعضػاء هيئػة
الت ػ ػ ػػدريس كمع ػ ػ ػػاكنيهـ داخ ػ ػ ػػؿ

الكمية.
 4- 9- 8ضــــمانات عــــدم

)2117/5/7

أخالييات المهنة.

األخالقيــــات المىنيــــة فــــي
حالة عدم االلتزام.

)348

 اعتمػ ػ ػ ػ ػػاد مقػ ػ ػ ػ ػػرر ممارسػ ػ ػ ػ ػػات
 نمػػكذج يػ ػ اررات مجمػػس الكمي ػػة

 8- 9- 8آليــــــات تفعيــــــل

ريـ

)2118/9/16

مرفق 40- 8

 نمكذج مف يكاعد ضػماف عػدـ
تعػ ػػارض المصػ ػػالي لألط ػ ػراؼ
المختمية.

مرفق 48- 8

 نم ػػكذج تكزي ػػف ال ػػدرجات عمػ ػ
كريػػة اجسػػئمة بتحػػد امتحانػػات
العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ الجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػامعي

31

ريـ
)273
ريـ
)344

)2111/6/19

)2118/4/17

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

المؤشر

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

المرفقات

الممارسات

رقم
المجمس

تاريخ االعتماد

.2119/2118
مرفق 44- 8
 0- 1- 8شـــــــــــــــــــــــمولية

 ك يقػػة ربػػط المكافػػتت بمسػػتكل
اإلنجاز في العمؿ.
 نمػػاذج مػػف الكتيبػػات التػػي يػػتـ

المعمومــــات المعمنــــة عــــن

طبعهػػا لطػػالب اليريػػة األكل ػ

المؤسسة.
1- 8
المعمومات
المعمنة عن

عػ ػػف الكميػ ػػة كب ػ ػرامج التدريبيػ ػػة
الجديدة بالكمية.

 8- 1- 8آليـــــات تحـــــديث
المعمومــــات المعمنــــة عــــن
المؤسسة.

 المكيف الرسمي لكمية التخطيط
العم ارنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي

مرفق 43- 8

.

المؤسسة

)https://www.furp.info

 ص ػػيحة اتح ػػاد الط ػػالب عم ػ ػ

مكاي ػ ػػف التكاص ػ ػػؿ اججتم ػ ػػاعي

 4- 1- 8آليــات مصــداقية

اتحػػاد طػػالب كميػػة التخطػػيط

المعمومــــات المعمنــــة عــــن

اإليميم ػ ػ ػ ػػي كالعم ارن ػ ػ ػ ػػي عمػ ػ ػ ػ ػ

المؤسسة.

الييس بكؾ).
مرفق 49- 8

 تشكيؿ الهيكؿ التنظيمي لمكمية
كمجمس إدارتا.



 0- 0- 8مالئمــة واعتمــاد

مرفق 41- 8

اعتماد يرار كحدة الخريجيف.

 مقت ػ ػ ػ ػ ػ ػػرح تطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكير الهيكػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ
التنظيم ػ ػ ػػي م ػ ػ ػػف يب ػ ػ ػػؿ كح ػ ػ ػػدة
ضماف الجكدة بالكمية.

الىيكل الوظيفي.
مرفق 40- 8

 التش ػ ػ ػ ػػكيؿ النهػ ػ ػ ػ ػػائي لمهيكػ ػ ػ ػ ػػؿ
التنظيمػ ػ ػ ػػي لمكميػ ػ ػ ػػة كمجمػ ػ ػ ػػس

 0- 8الىيكل

إدارتا.

التنظيمي

مرفق 81- 8
8- 0- 8

االدارات

االساسية لمىيكل الـوظيفي

مرفق 40- 8

 اعتمػ ػ ػػاد ي ػ ػ ػرار تشػ ػ ػػكيؿ كحػ ػ ػػدة
اجزمات كالككارث.

 التش ػ ػ ػ ػػكيؿ النهػ ػ ػ ػ ػػائي لمهيكػ ػ ػ ػ ػػؿ
التنظيمػ ػ ػ ػػي لمكميػ ػ ػ ػػة كمجمػ ػ ػ ػػس

لتحقيق الرسالة واالوداف.
 4- 0- 8عالنيـــة الىيكـــل
الوظيفي لألطراف المعنية.
 0- 2- 8مالئمــة واعتمــاد

إدارتا.
مرفق 42- 8

 نم ػ ػػاذج نش ػ ػػر ص ػ ػػكر لمهيك ػ ػػؿ

مرفق 45- 8

 اي ػ ػ ػرار مجمػ ػ ػػس الكميػ ػ ػػة لق ػ ػ ػرار

ريـ
)263
ريـ
)282
ريـ
)341
ريـ
)292
ريـ
)341

)2111/5/9

)2112/4/8

)2118/1/21

)2113/4/7

)2118/1/21

الكظييي بالكمية.

مجمس الجامعة بالمكافقة عمي
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المؤشر
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الممارسات

رقم

المرفقات

التوصيف الوظيفي.

المجمس

تعػ ػ ػ ػ ػػديؿ الهيكػ ػ ػ ػ ػػؿ التنظيمػ ػ ػ ػ ػػي
لمكميػ ػ ػ ػ ػػات ب نشػ ػ ػ ػ ػػاء كحػ ػ ػ ػ ػػدتيف

تاريخ االعتماد

)292

إداريت ػ ػ ػ ػػيف جدي ػ ػ ػ ػػدتيف ك ػ ػ ػ ػػذلؾ
تع ػػديؿ مس ػػمي كح ػػدة ش ػػئكف

2- 8

العامميف إل

التوصيف

البشرية .

الوظيفي.

كحػدة المػكارد

 اص ػ ػ ػ ػػدار كتي ػ ػ ػ ػػب لمتكص ػ ػ ػ ػػيؼ
ال ػ ػ ػ ػػكظييي لجمي ػ ػ ػ ػػف كظػ ػ ػ ػ ػػائؼ

الكمية.
 8- 2- 8تحديــــــــــــــــــــــــــــد
االختصاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــات
والمسؤوليات وفقـاً لمىيكـل

مرفق 45- 8

 اص ػ ػ ػ ػػدار كتي ػ ػ ػ ػػب لمتكص ػ ػ ػ ػػيؼ
ال ػ ػ ػ ػػكظييي لجمي ػ ػ ػ ػػف كظػ ػ ػ ػ ػػائؼ

الكمية.

التنظيمي.
 4- 2- 8اســـــــــــــــــــــتخدام
التوصــــيف الــــوظيفي فــــي
حـــــاالت التعيـــــين والنقـــــل

مرفق 31- 8

 اس ػػتخداـ التكصػ ػػيؼ الػ ػػكظييي
ف ػ ػػي التعي ػ ػػيف كالنق ػ ػػؿ كالنػ ػ ػػدب
لمكظائؼ المختمية بالكمية.

واالنتداب.
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 -4ادارة الجودة والتطوير
 0/4وحدة ضمان الجودة
يوجد بالكمية وحدة ضمان الجودة يتوفر لىا الكوادر المؤومة والتجىيزات المالءمة ويشارك فيىا ممثمون

عن مختمف الفئات بالكمية كمنسقين لمكمية لممعايير واستشاريين لموحدة من الخبرات الخاصة بالجودة

وكذلك المراجعة الداخمية والخارجية

تتػ كافر لمكحػػدة الكػكادر البش ػرية المؤهمػػة كالكافيػػة لممارسػػة أنشػػطتها مػػف مػػدير كنائػػب مػػدير الكحػػدة كسػػكرتارية
ألعماؿ الكحدة .كيشارؾ عدد كبير مف أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ في أعماؿ الكحدة حيث يشػارؾ أك ػر

مف  %51مف أعضاء هيئة التدريس بالكمية في المجاف التنييذية لكحدة ضماف الجكدة  -مرفؽ .)1-3
تـ الصرؼ المالي عم الكحدة في اليترة الماضية مف مخصصات مشركعي  CIQAPك QAAP
 8/4الالئحة الداخمية لوحدة ضمان الجودة

يتػػكفر لكحػػدة الجػػكدة جئحػػة اداريػػة كماليػػة تتضػػمف الهيكػػؿ التنظيمػػي لمكحػػدة كمجمػػس ادارتهػػا كعاليػػة الكحػػدة

بالهيكؿ اجدارم لمكمية ككفرت الكمية مخصصات مالية لمكحدة لممارسة أنشطتها مػف مصػادر التمكيػؿ الػذاتي
لمكميػة م ػؿ الم اركػػز ذات الطػابف الخػاص – الصػػناديؽ الخاصػة – ايػراد اسػػتخداـ المعامػؿ فػ دكرات تدريبيػػة
متخصصة لمخريجيف) كاف كانت هػذ المخصصػات ضػعيية نسػبيان كديػر كافيػة لتيعيػؿ الالئحػة الماليػة لمكحػدة

 -مرفؽ .)2/3

تم تجىيز وحدة ضمان الجودة بكافة التجىيزات الكافية والمالئمة لممارسة أنشطتىا مف كجكد مكاف مالئػـ

كمجهػػز كمعػػدات كأجهػزة كمبيػػكتر كماكينػػات تصػػكير كمكاتػػب كطػػاكجت إجتماعػػات كأمػػاكف لحيػػظ المسػػتندات
كاألكراؽ كدير مف األدكات المكتبية المطمكبة.
يشارك مدير الوحدة ونائب مدير الوحدة في مناقشة الموضـوعات التـي تتعمـق بقضـايا الوحـدة فـي مجمـس

الكمية.

أم مة نماذج فعمية لمنايشة المكضكعات التي تتعمؽ بقضايا الجكدة في مجمس لمكمية
 - 1إعتماد الهيكؿ التنظيمي لمكمية المقدـ مف كحػدة الجػكدة مجمػس ريػـ  )317بتػاري )2115/9/13
مرفؽ  )3-3كاعادة اعتماد بمجمس الكمية ريـ  )341بتاري  21يناير 2118

 - 2تشكيؿ اليرؽ التنييذية إلعداد الدراسة الذاتية لمكمية.

 - 3إعتماد الخطة البح ية جيساـ لمكمية مجمػس ريػـ  ) 321بتػاري  - )2115/12/13مرفػؽ .)4/3
كاعتماد الخطة البح ية لمكمية بمجمس ريـ  )354بتاري 2114/3/17
 - 4اعتم ػػاد الد ارس ػػة الذاتي ػػة لمكمي ػػة ديس ػػمبر  )2118مجم ػػس ري ػػـ  ) 354بت ػػاري - )2119/3/17
مرفؽ .)5-3
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 4/4تقويم أداء الكمية
وناك تقويم ادارة الكمية عن طريق نظام ادارة الجودة لضمان توفير سبل الدعم وااللتزام باجراءات التقويم

الذاتي الشا مل من خالل المراجعة الداخمية والخارجية لضما جودة االداء واستخدام نتائج التقويم والمراجعة

في نتائج التقويم

 0/4/4عممية التقويم:

تقوم وحدة الضمان والجودة بعممية التقكيـ لألداء الكمي لممؤسسة مػف خػالؿ تقػكيـ القػدرة المؤسسػية كالياعميػة

التعميميػػة كنظػػاـ المراجعػػة الداخميػػة بيػػرض كضػػف خطػػط التحسػػيف كالتعزيػػز .تػػتـ عمميػػة التقػػكيـ لػػألداء الكمػػي
لممؤسسػة بصـفة دوريـة كذلػؾ مػف خػالؿ التقريػر السػنكم لمكميػة  Faculty Annual Reportكذلػؾ بهػدؼ
تحديػػد نق ػػاط الق ػػكة كالعم ػػؿ عمػ ػ تعزيزه ػػا كتحدي ػػد نقػػاط الض ػػعؼ كالعم ػػؿ عمػ ػ معالجته ػػا كتحجيمه ػػا كاتخ ػػاذ

اجراءات تصحيحية .حيث تـ حت اآلف إصدار خمسة تقارير سنوية متتالية لمكمية
التقرير االول تقرير الدراسة الذاتية لمكمية لمعاـ الجامعي )2115-2114
التقرير الثاني تقرير الكمية السنكم لمعاـ الجامعي )2116-2115

التقرير الثالث تقرير الكمية السنكم لمعاـ الجامعي )2117-2116

التقرير الرابع تقرير الكمية السنكم لمعاـ الجامعي )2118-2117

التقرير الخامس ك يقة التقكيـ الذاتي لممؤسسة لمعاـ الجامعي )2119-2118

كأيضا يتـ تقكيـ كتقييـ ألداء الكمية من خالل تقارير المراجعين الداخمية و الخارحية  -مرفؽ .)6-3

يػتـ منايشػػة نتػػائج التقػػكيـ الػذاتي لممؤسسػػة مػػف أعضػػاء هيئػػة التػدريس كمعػػاكنيهـ كالعػػاممكف بالكميػػة كاألطػراؼ
المجتمعية ذات العالية مف خالؿ اجتماعات مجالس الكمية كمجالس اجيساـ .

يتم مقارنة نتائج تقويم الكميـة دوريـا حيػث تػتـ عمميػة التقػكيـ الػذاتي لػألداء الكمػي لمكميػة مػف نهايػة كػؿ عػاـ

دارسػي .كمػػا تػػتـ فػػي نهايػة كػػؿ تقريــر مقارنــة نتــائج التقــويم الــذاتي لممؤسســة فــي نىايــة كــل عــام دراســي
بالنتــائج الســابقة لمعرفػػة مػػا تػػـ انجػػاز مػػف خطػػة لتحسػػيف السػػابقة ككضػػف خطػػط التحسػػيف كالتعزيػػز لألع ػكاـ

القادمة كتتـ عممية التقكيـ الذاتي لألداء الكمي لممؤسسة مف خالؿ كحدة ضماف الجكدة بالكميػة بكاسػطة فريػؽ
عمؿ كلجنة جعداد التقرير السنكم لمكمية  -مرفػؽ  .)7-3وايضا تناقش نتـائج تقـارير المـراجعين الداخميـة

والخارجيــة كيػػتـ اعتمادهػػا فػػي مجمػػس الكميػػة كيػػتـ اتخػػاذ إج ػراءات تصػػحيحة بنػػاء عميهػػا خطػػط التحسػػيف) -
مرفؽ )8-3

 8/4/4أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة :

حدث تغير ممموس في األداء الكمي لمكمية نتيجة اإلستفادة من نتائج التقويم الذاتي كيػد لػكحظ هػذا التغيػر

فيما يمي

 )1إرساء مياهيـ الجكدة لدل دالبية أعضاء هيئػة التػدريس كالهيئػة المعاكنػة كاإلداريػيف كالطػالب كالخػريجيف
بالكمية.
 )2شػػارؾ معظػػـ أعض ػػاء هيئػػة ا لت ػػدريس كعػػدد م ػػف الهيئػػة المعاكنػػة كاجداري ػػيف بالكميػػة ف ػػي كضػػف الخط ػػة
اجستراتيجية لمكمية كالخطة التنييذية لها ككذلؾ تحديث الرسالة كالرؤية كاجهداؼ اجستيراتيجية لمكمية.

 )3كضف هيكؿ تنظيمي محدث كمعمف كتكصػيؼ كظييػ لمعػامميف بالكميػة كجػارل إعالنػا كتك يقػا  -مرفػؽ
.)9-3
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 )4تدريب لجميف العامميف بالكمية  -مرفؽ .)11-3
 )5اعتبػر مشػركع  CIQAPبدايػة يكيػة لترسػي الجػكدة كاجعتمػاد عمػ الػدعـ المعنػكم لتنييػذ أنشػطة الخطػة
اجستراتيجية لمكمية في اليترة ما يبؿ 2114
 )6زيػػادة الم ػكاد الماليػػة كالماديػػة لمكميػػة مشػػركع  )CIQAPممػػا ادم ال ػ زيػػادة الم ػكارد كاجصػػكؿ لمكميػػة -
مرفؽ .)11-3

 )7ميكن ػػة شػ ػػئؤف الط ػػالب ك الكنتػ ػػركجت كاظهػ ػػار النت ػػائج كاسػ ػػتخراج ال شػ ػػهادات النهائي ػػة لمطػ ػػالب بصػ ػػكرة
إلكتركنية  -مرفؽ .)12-3
 )8شػراء أجهػزة لمعامػػؿ الطػالب كاألبحػػاث بتمكيػؿ مػػف مشػركع التطػػكير المسػتمر كالتتهيػػؿ لإلعتمػاد كمػكارد
الكمية الذاتية لتحسيف فرص التعميـ كالتعمـ في اليترة ما يبؿ .2114
 )9إنشاء  2معمؿ بالكمية كتجهيزهـ بتحدث األجهزة بتمكيؿ مف مشػركع التطػكير كالتتهيػؿ لإلعتمػاد .مرفػؽ
.)13-3
 )11انشاء معمؿ البيئة تحت اشراؼ د طارؽ أبك السعكد  /د .عباس الزعيراني) مف خالؿ مشركع بح ي
 )11تحضػػير ممتقػ التكظيػػؼ بالكميػػة سػنكيا بصػػية دكريػػة بحضػػكر اجطػراؼ المعنيػػة كالمسػػاهمة فػػي تكظيػػؼ
الخريجيف عم مدار العاـ  -مرفؽ  )14-3في إطار ممتق التكظيؼ الخاص بالجامعة

 )12كجكد خطػة معتمػدة كميعمػة لخدمػة المجمتػف كتنميػة البيئػة كزيػادة المشػاركة المجتمعيػة لمطػالب كأعضػاء
هيئة التدريس بالكمية لخدمة المجتمف  -مرفؽ.)15-3
 )13كضف كحدة ضماف الجكدة لنظاـ المراجعة الداخمية كتيعميا بصػية دكريػة كذلػؾ لأليسػاـ العمميػة كاإلداريػة
كمتابعة الجكدة مف خالؿ محاضر اجيساـ.
 )14إنشاء كحدة األزمات كالككارث ككحدة الخريجيف.
 )15تطػػكير أداء الجهػػاز اإلدارم مػػف خػػالؿ التػػدريب ككضػػف معػػايير لقيػػاس الرضػػا الػػكظييي كاتخػػاذ اج ػراءات
تصحيحية.
 )16الحرص عم اجرتقاء بالبحث العممي كتيعيؿ كمتابعة تنييذ الخطػة البح يػة لمكميػة كتشػجيف النشػر العممػي
الدكلي.

 )17الزاـ طمبة الماجيستير بنشر بحث عممي كطمبة الدكتك ار بنشر بحث دكلي يبؿ تشػكيؿ لجػاف الحكػـ عمػ
الرسائؿ.
 3/4دورية التقييم والمراجعة الداخمية والخارجية

يػػتـ تقيػػيـ نتػػائج اجمتحانػػات كاجسػػتبيانات كػػؿ فصػػؿ د ارسػػي كعػػرض النتػػائج عم ػ مجمػػي الكميػػة كتطػػرح هػػذ

النتائج بالتقرير السنكم لمكمية عم مستكل برنامج البكالكريكس كبرامج الدراسات العميا
 9/4نت ائج التقويم واجراءات التصحيح والتطوير

تتبع الكمية بشـكل دوري االسـتفادة مـن نتـائج التقـويم وعمـل خطـط التحسـين كـاجراءات دوريـة تصـحيحية

وتتابع خطط التحسين بشكل دوري

ووناك وحدة لمقياس والتقويم معتمدة بمجمس الكمية رقم ( )491بتاريخ  8102/00/02مرفق ( )01-4
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نقاط القوة والضعف لمعيار التقويم المؤسسي وادارة نظم الجودة:
المؤشر

الممارسات

نقاط القوة


نقاط الضعف

تقػػكـ كحػػدة ضػػماف الجػػكدة بعمميػػة تقػػكيـ األداء الكمػػي الكميػػة
كتمت عممية التقكيـ لألداء الكمي لممؤسسػة بصػية دكريػة مػف

خالؿ التقرير السنكم لمكمية.


يػػتـ منايشػػة نتػػائج التقػػكيـ الػػذاتي لممؤسسػػة مػػف أعضػػاء هيئػػة
التػػدريس كمعػػاكنيهـ كالعػػاممكف بالكميػػة كاألط ػراؼ المجتمعيػػة

عممية التقويم

ذات العالية.


ح ػ ػػدث تغي ػ ػػر ممم ػ ػػكس ف ػ ػػي األداء الكم ػ ػػي لممؤسس ػ ػػة نتيج ػ ػػة



يش ػ ػػارؾ م ػ ػػدير الكح ػ ػػدة كنائ ػ ػػب م ػ ػػدير الكح ػ ػػدة ف ػ ػػي منايش ػ ػػة



تتػ ػكافر لمكح ػػدة الك ػ ػكادر البشػ ػرية المؤهمػ ػػة كالكافي ػػة لممارسػ ػػة

اجستيادة مف نتائج التقكيـ الذاتي.
وحدة
ضمان

الجودة

المكضكعات التي تتعمؽ بقضايا الكحدة في مجمس الكمية.

انشطة التعزيز

والتطوير إلدارة



أنشطتها الرئيسية.

تقكـ بمهاـ التنسيؽ كالترتيػب الػداخمي
لكحدة ضماف الجكدة.

نظم الجودة


اجحتي ػػاج الػ ػ س ػػكرتارية متخصص ػػة

تتكافر مخصصات مالية لمكحدة لممارسة أنشطتها.



تكج ػ ػػد جئح ػ ػػة مالي ػ ػػة لكح ػ ػػدة ض ػ ػػماف
الجػػكدة كلكنهػػا ديػػر ميعمػػة لضػػعؼ

الدعم

والمعنوي

اجعتمادات المالية.

المادي
لوحدة

ضمان الجودة



ت ػػـ تجهي ػػز كح ػػدة ض ػػماف الج ػػكدة بكافي ػػة التجهيػ ػزات الكافي ػػة

كالمالئمة لممارسة أنشطتها الرئيسية.
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مرفقات معيار التقويم المؤسسي وادارة نظم الجودة:
المؤشر

الممارسات

 - 4وحدة

المرفقات
مرفق 0- 4

ضمان الجودة

مرفق 8- 4

8/4

الالئحـــــــــــــة

مرفق 4- 4

الداخميــــــــــــة

مرفق 3- 4

المجمس

الككادر البشرية المؤهمة لكحدة ضماف
الجكدة

319

التقويم

 4-4تقــويم
اداء الكمية

إعتماد الهيكؿ التنظيمي لمكمية المقدـ مف
كحدة الجكدة
اعتماد الخطة البح ية أليساـ لمكمية

317

321

نظم الجودة

/12/13
2115

مرفق 3- 4

الدراسة الذاتية لمكمية

354

مرفق 9- 4

اعتماد الدراسة الذاتية لمكمية

354

2119/3/17

مرفق 1- 4

تقارير المراجعيف الداخمية ك الخارحية

358

2119/7/15

مرفق 0- 4

التقرير السنكم لمكمية

مرفق 2- 4

خطط التحسيف

8/4/4

والتطوير إلدارة

2115/9/13

2119/3/17

5- 4

أنشطة التعزيز

2115

لمكحدة

الجودة

 0- 0- 4عممية

/11/18

جئحة ادارية كمالية تتضمف الهيكؿ التنظيمي

لوحـــــــــــــــــدة
ضــــــــــــــــمان

رقم

تاريخ االعتماد

01- 4

مرفق 00- 4

مرفق 08- 4

هيكؿ تنظيمي محدث كمعمف كتكصيؼ
كظيي لمعامميف بالكمية
تدريب لجميف العامميف بالكمية
زيادة المكارد المالية كالمادية لمكمية مشركع CIQAP
).

ميكنة شئكف الطالب كالكنتركجت كاظهار النتائج
كاستخراج الشهادات النهائية لمطالب بصكرة
الكتركنية.
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المرفقات
مرفق 04- 4

مرفق 03- 4

واجراءات

المجمس

ممتق التكظيؼ
خطة معتمدة كميعمة لخدمة المجتمف كتنمية البيئة

كزيادة المشاركة المجتمعية لمطالب كأعضاء هيئة
التدريس بالكمية لخدمة المجتمف

 9/4نتائج
التقويم

رقم

351
مرفق 01- 4

تاريخ االعتماد

كحدة لمقياس كالتقكيـ

التصحيح
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 -3أعضاء ويئه التدريس
 0/3كفايه أعضاء ويئة التدريس لتحقيق المخرجات المستىدفه لمتعميم

عانت ايساـ الكميا ف السنكات اجكل جنشائها مف العجز ف أعداد أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة
كيد تـ التعامؿ مف المشكما بمجمكعا مف اججراءات منها
 تعيف عدد اكبر مف المعيديف كؿ عاـ كفؽ خطة معتمدة مف األيساـ كمجمػس الكميػة كذلػؾ بػدعـ كتيهػـ مػف
اد ار الجامعا لمقدار المشكما حيث تـ كضف الخطة الخمسية لتحديػد احتياجػات الكميػة مػف المعيػديف .حيػث
تعتمد أسمكب التعييف عم التقػدير التراكمػي بمنتهػ الشػيافية .ككانػت نتيجػة هػذ الد ارسػة هػك ايتػراح تعيػيف
 45معيد عم مدار الخمس سنكات بمعدؿ  9معيديف سنكيا  15معيػد لكػؿ مػف يسػمي التصػميـ العم ارنػي
كالتخط ػػيط العم ارن ػػي ك  7 8معي ػػديف لقس ػػمي التنمي ػػة اجيميمي ػػة كالتخط ػػيط البيئ ػػي) كبالت ػػالي ظه ػػكر تق ػػدـ
ممحكظ في نسبة أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة لكػؿ طالػب كمػا هػك مكضػي بالجػدكؿ كالشػكؿ إل ػ
 -مرفؽ )1/4

عدد اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على رأس العمل ( غير شاملة االجازات واالعارات)
2017-2018
2016-2017
2015-2016
2014-2015
 21.5عضو لكل طالب 24.4عضو لكل طالب 17.9عضو لكل طالب 16.6عضو لكل طالب
نسبة أ .هـ .ت .على رأس العمل
 9عضو لكل طالب  9.6عضو لكل طالب  8.9عضو لكل طالب  8.7عضو لكل طالب
نسبة هـ .م .على رأس العمل :الطالب
اجمالي الهيئة والمعاونين على رأس العمل :الطالب  6.1عضو لكل طالب  6.5عضو لكل طالب  5.9عضو لكل طالب  5.7عضو لكل طالب



بالكميا .
السنوات )
انتقاؿ بعض اعضاء هيئا التدريس مف الجامعات اجخرل لمعمؿ (



يػػتـ اجسػػتعانة أحيانػنا بتعضػػاء هيئ ػة تػػدريس متخصصػػيف كمنتػػدبيف لمتػػدريس فػ الكميػػا فػ مرحمت ػ
البك ػػالكريكس كالد ارس ػػات العمي ػػا كك ػػذلؾ لالشػ ػراؼ عمػ ػ رس ػػائؿ الماجس ػػتير كال ػػدكتك ارة .كلك ػػف بنس ػػبة
صغيرة حيث يغطي أعضاء هيئة التدريس بالكمية أدمب التخصصات الالزمة لمرحمتػي البكػالكريكس
كالد ارس ػػات العمي ػػا كع ػػدد المنت ػػدبيف م ػػف أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي ح ػػدكد  %1م ػػف اعض ػػاء هيئ ػػة
التدريس بتيساـ الكمية  -مرفؽ .)2/4
باجضافة إل تطبيؽ برنامج جديد في الكمية كيقترح اجستعانا باجساتذ كالمنتدبيف لتنييذ البرنامج.



تيعيؿ شرط عدـ تجاكز نسبا عدد اعضاء هيئا التدريس المعاريف مف القسـ عف .%25



اجلتزاـ بمدة إعارة أعضاء هيئة التدريس بحيث ج تزيد عف  6سنكات .
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اعتمػػد مجمػػس الكميػة ف ػ سػػبتمبر  2111آليػػة تكزيػػف الطػػالب عمػ األيسػػاـ كالتخصصػػات المختمي ػة
في المرحمة التخصصية طبقػا لعػدد أعضػاء هيئػا التػدريس كالتػي يػتـ تحػدي ها سػنكيا يكجػد بػالممؼ
بمقر كحد ضماف الجكد ) .كتضمف هذ اآلليػة الشػيافية كتكػافؤ اليػرص لجميػف الطػالب حيػث يػتـ
بناء عم ردبات يتـ كتابتها مف يبؿ الطالب كيتـ تكزيف الطالب عمػ األيسػاـ طبقػا لمتقػدير
التكزيف ن
التراكمي لكؿ طالب كردباتا كحصة األيساـ مف أعداد الطالب.



اعتمد مجمس الكميا استراتجيا لتحقيؽ الهيكؿ اجكاديم لمكميا طبقػا لممعػايير الدكليػة خػالؿ الخمػس
سػنكات يكجػػد بػالممؼ بمقػػر كحػد ضػػماف الجػػكد ) .كيػتـ التتكػػد مػف أنهػػا ما ازلػت تكاكػػب التغيػرات
كالتطكرات التي تحدث في الكمية.

موائمه اعضاء ويئه التدريس باالقسام المختمفه لممقررات التى يقيمون بتدريسىا

يكجد تكافؽ بيف تخصصات اعضاء هيئا التدريس كالمكاد الت يدركسكنها

كلكف يكجد عدد بسيط مف المقررات يككف فيها عجز ف عدد اعضاء هيئا التدريس كيد اتخذت الكميا حال
سريعا كاخر طكيؿ المدل ف

هذا الشاف كهما انتداب هيئا التدريس مف كميات اخرل لسد العجز ف

التخصصات عند الضركرة كاف تككف اكلكيا التسجيؿ لمدرجات العمميا مف المعيديف كالمدرسيف المساعديف
ف هذ التخصصات لتكفير جيؿ مف اعضاء هيئا التدريس يسد العجز فيها.
حيث يتـ انتداب بعض المعيديف مف هندسة القاهرة عم سبيؿ الم اؿ كليس الحصر لشرح بعض المقررات
الدراسية المشتركة بيف كميتنا ككمية الهندسة بجامعا القاهرة م ؿ مادة تقييـ كتحميؿ المنشتت.
كيكجد عم

مستكل اجيساـ عدد مف اجساتذ المتيرديف كدير المتيرديف يتـ اجستيادة منهـ كمف خبراتهـ

المتراكما بعد طرؽ طبقا لخطا تـ اعتمادها  .يتـ التتكييد عم مبدأ التخصصية في الكمية حت يتـ تحقيؽ
أكبر استيادة ممكنا في تدريس المق اررات كيمما يتـ تغيير المعيديف لتخصصاتهـ كفي حاؿ حدكث ذلؾ يككف
لغرض سد العجز في بعض اجيساـ ليس إج.

كتحػػرص الكميػػا عػػف اف يكػػكف تخصػػص المقػػرر الد ارس ػ الػػذل يقػػكـ عضػػك هيئػػا التػػدريس بتدريسػػا كايػػف ف ػ

صميـ تخصصا البح

كلتحقيؽ ذلؾ تقكـ الكميا بعد إجراءات منها.



إنتداب اعضاء هيئا التدريس مف خارج الكميا ف حالا عدـ تكافر التخصصات.



مراعا اف يككف التسجيؿ لمدرجات العمميا متماشينا مف التخصصات بالقسـ.



عند حصكؿ احد اعضاء الهيئا المعاكنا عم الدرجا العمميا يقكـ ال ا مػف اجسػاتذ المتخصصػيف
بيحص الرسالا كايرار ما يييد أنها ف صميـ التخصصات البح يا كالتدريسيا بالقسـ.

كيػػتـ التتك يػػد عم ػ ذلػػؾ عػػف طريػػؽ مكاصػػيات التسػػجيؿ لرسػػائؿ الػػدكتك ار كالماجيسػػتير كالحػػرص عم ػ
استيياء جميف الشركط.

41

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 8/3تعيين أعضاء ويئه التدريس والىيئة المعاونة

تعييف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة يخضف لقانكف تنظيـ الجامعات كفقان جحتياج القسـ العمم .

يخضػػف تعػػيف ا لمعيػػديف الجػػدد ال ػ خطػػا يشػػترؾ ف ػ اعػػدادها مجػػالس اجيسػػاـ كيػػتـ منايشػػتها كاعتمادهػػا ف ػ
مجمس الكميا كيتـ اعداد الخطا كؿ الث سنكات كمتابعػا تنييػذها سػنكيا كيقػكـ مجمػس الكميػا بتعػديؿ الخطػا
تطر كف ضكء الدرجات الكظيييا الت يتـ تكفيرها .
أ
اذا لزـ اجمر حسب المتغيرات الت
كما تحرص اجيساـ عم اف تتكافؽ خطػط الد ارسػات العميػا كاجبتعػاث مػف احتياجػات مػف تخصصػات اعضػاء
هيئا التدريس بهدؼ الكصكؿ ال تكزيف متكازف ككاؼ جعضاء هيئػا التػدريس فػ التخصصصػات المختميػة.

 -مرفؽ .)3-4

 4/3تنمية قدرات ومىارات أعضاء ويئة التدريس

مما ج شؾ فيا أف أعضاء هيئة التدريس كمعػاكنيهـ يم مػكف العنصػر الرئيسػ لمكصػكؿ الػ أيػا طمكحػات اك
تغيير ناجي كمف اجؿ ذلؾ تبنت الكميا سياسا لتنميا مهارات كيدرات اعضػاء هيئػا التػدريس مػف خػالؿ ال ػا
محاكر رئيسيا كه القدرات المهنيا كالقدرات اجداريا.
كيكضػػي الشػػكؿ التػػالي عػػرض بيانػػات اجسػػتبياف الخػػاص بالخطػػة التدريبيػػة كتحميػػؿ اآلراء الخاصػػة بتعضػػاء
هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة  -مرفؽ )4/4

عدد المقبلين على التعاون والمشاركة مع الدورات التدريبية
النسبة
العدد
اجابة السؤال االول
36%
24
نعم
ال
64%
43
االجمالي
100%
67

كيد تـ حصر اجحتياجات التدريبيا مف كجها نظر اعضاء هيئػا التػدريس كمػف كجهػا نظػر القيػاد األكاديميػة
مف خالؿ استبيانات كمقابالت فرديا كجماعيا  .كيد تمت مراجعا البرامج التدريبيػا المقدمػا مػف خػالؿ مشػركع
تمنيػػا يػػدرات أعضػػاء هيئ ػة التػػدريس كالقيػػادات كاعػػداد خط ػة تدريبي ػة شػػاممة لسػػد الحاجػػات التدريبيػػا الت ػ لػػـ
يكفرها المشركع.
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كيشػترط عمػ عضػك هيئػػا التػدريس المتقػػدـ لمحصػكؿ عمػ درجػا عمميػػا أعمػ اف يقػػدـ مػا يييػػد حضػكر سػػتا
دكرات تدريبيا عم األيؿ.

كيد اكفدت الكميا بعض اعضاء هيئا التدريس لمتدريب ف مجاجت جكد التعميـ كاجعتماد .كيد ياـ بعض
منهـ بتنييذ دكرات تدريبيا لمجمكعات اخرل مف اعضاء هيئا التدريس بالكمية.
باجضافة إل تحديد الدكرات التدريبية أك المجاجت التي ييضمكف التعمؽ بها طبقا لمجدكؿ التالي -

في مجال التخصص

في مجال الكمبيوتر

في مجال الجودة

المخاطر البيئية
URBAN SUSTINABILITY
دورات خارجية
المحميات الطبيعية
SPACE SYNTIX
REMOTE SENSING
ERDAS
عالقة التصميم العمراني بالمناخ
URBAN DESIGN
LEED
تقييم االثر البيئي
ادارة الفراغات العمرانية
LANDSCAPE
ادارة المشروعات
البرامج االحصائية
ANALYOGE
تنمية المناطق الساحلية
النشر الدولي
االعمال التنفيذية لمشروعات التصميم
التخطيط االستراتيجي
LANDSCAPE WORKING

GIS
SPSS
3D MAX
REVIT
ENVIMET
AUTOCAD
INDESIGN
MODLING
LUMION
CIVIL 3D
UMI
SOUND MODELING
PRIMAVERA
ILUSTRITOR
PHOTOSHOP
المقررات االلكترونية
MS PROJECT
JAVA SCRIPT
WEB DEVELOPPER

إدارة العملية التعليمية
ENGLISH
ادارة الموارد البشرية
تقييم العملية التعليمية
معايير واشتراطات العملية التعليمية
اعداد القادة
االدارة الذكية
اسس وضع االمتحانات
اسس تقييم الطلبة
طرق التدريس
اهمية الجوده فنيا واداريا
المردود المادي والمعنوى
تقويم الطالب
الساعات المعتمده

 3/3تقييم أداء أعضاء ويئه التدريس

 -0يتـ تقييـ األداء التدريس ألعضاء هيئة التدريس مف خالؿ استبيانات يتـ تكزيعها عم الطالب يبؿ
نهايا كؿ فصؿ دراس  .كبعد تحميؿ محتكل هذ اجستبيانات يتـ عرض النتائج بشكؿ سرل عم كؿ

عضك مف خالؿ رئيس القسـ لمرد عم

ما جاء با كاتخاذ اإلجراءات التصحيحية اذا لزـ اجمر -

مرفؽ .)5/4
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 -8كيتـ تيعيؿ آلية متابعة سير العممية التعميمية كالخدمات المساعدة اآللية حيث تتضمف متابعة انتظاـ
الحضكر كالغياب ألعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة بما يحقؽ األهداؼ المرجكة مف المقررات

التعميمية كما تتضمف تمؾ اآللية إعداد الخطة ال انكية كاألجندة التعميمية الخاصة بكؿ فصؿ دراسي
بشكؿ ميصؿ .ككذلؾ تنظيـ كتحضير الجدكؿ الدراسي الخاص بتنظيـ العممية التعميمية .كبالتالي
تحضير جدكؿ تكزيف المكاد عم

القاعات كالمدرج كبالتتابف تكزيعها عم

أعضاء هيئة التدريس

كالهيئة المعاكنة كما يتـ اإلعداد الدكرم لمجالس الكمية لمنايشة الخطة السنكية كاألجندة اليصمية

المعدة مسبقا باإلضافة لمنايشة الشئكف المتعمقة بالمشاكؿ التي تكاجا الكمية كطالبها مف فئة
الدارسيف ما يبؿ التخرج كفئة الدراسات العميا -مرفؽ .)6/4
كيد اعتمد مجمس الكميا نظاـ لتقييـ أعضاء هيئة التدريس المتقدميف لمترييات تبعا لقكاعد المجاف العممية
الدائمة لترييات أعضاء هيئة التدريس كفقا جنشطة العضك خالؿ الخمس سنكات لتقدما كذلؾ ف
محاكر كه

النشاط التدريس كالنشاط البح

ال ة

كانشطة خدمة المجتمف.

 9/3الرضا الوظيفى العضاء ويئه التدريس والىيئه المعاونه

يامت الكميا باجراء استبياف لقياس درجا الرضا عف نمػط القيػاد كيػد تػـ تحميػؿ النتػائج كاسػتخالص مجمكعػا
مف التكصيات.
كايضػػا يامػػت الكمي ػة بتعػػداد اسػػتمار لقيػػاس درج ػة الرضػػا الػػكظيي ألعضػػاء هيئ ػة التػػدريس كالهيئ ػة المعاكن ػة

ت ارعػ كافػة النػكاح كمنهػػا

األعبػػاء التدريسػػية – فاعمي ػة مجػػالس األيسػػاـ – تكزيػػف اإلشػراؼ عمػ الرسػػائؿ

العمميػ ػة – المش ػػاركا كاتخ ػػاذ القػ ػرار – ال ػػدعـ الم ػػال لمبح ػػث العممػ ػ – المكتبػ ػة – ظ ػػركؼ العم ػػؿ – الرعايػ ػة
الصحية )  -مرفؽ .)7-4
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نقاط القوة والضعف لمعيار اعضاء ويئة التدريس:
المؤشر

الممارسات

نقاط الضعف

نقاط القوة
تكجػ ػػد جئحػ ػػة ماليػ ػػة لكحػ ػػدة ضػ ػػماف الجػ ػػكدة



كلكنهػ ػ ػػا ديػ ػ ػػر ميعمػ ػ ػػة لضػ ػ ػػعؼ اجعتمػ ػ ػػادات

 0- 3كفايــــة اعضــــاء

المالية.

ويئــة التــدريس لتحقيــق

المخرجــــات المســــتىدفة



لمتعميم.

تكجد خطة لالستيادة مف اليائض كالتعامؿ
مف العجز في إعداد السادة أعضاء هيئة
التدريس



تكجد ياعدة بيانات بتخصصات السادة
أعضاء هيئة التدريس بالكمية تكضي

 8- 3تعيــــين اعضــــاء

مطابقتها لممقررات التي يقكمكف بتدريسها

ويئــة التــدريس والىيئــة

المعاونة.



 4- 3تنميـــــــة قـــــــدرات



تكجد آلية لالستيادة مف السادة أعضاء هيئة
التدريس المتيرديف
تكجد خطة تدريبية متكاممة لمدة الث سنكات

لـ يتـ يياس فعالية كمردكد



التدريب الذل يتـ لمسادة أعضاء

لتغطية اجحتياجات التدريبية لمسادة أعضاء

ومىــارات اعضــاء ويئــة

هيئة التدريس كمعاكنيهـ.

هيئة التدريس كمعاكنيهـ.

التدريس.



يكجد نظاـ لتقييـ أعضاء هيئة التدريس

لـ يتـ اجنتهاء مف إجراءات



متكاممة لتقييـ أداء أعضاء هيئة

المتقدميف لترييات كفقا ألنشطة العضك خالؿ

التدريس كمعاكنيهـ.

الخمس سنكات السابقة لمتقدـ



ردـ أف تعييف أعضاء هيئة
التدريس كمعاكنيهـ يتـ طبقا

 3- 3تقيــــــــــــــــــيم اداء

لالحتياجات اليعمية إج أف ذلؾ

اعضاء ويئة التدريس.

يككف في حدكد ما يتـ تكفير مف
درجات كظييية إج أف هذا ج
يم ؿ مشكمة كبيرة حيث يمكف
تغطية الدرجات الكظييية ما بيف
األيساـ المختمية.

 :9- 3الرضـــا الـــوظيفي

ألعضاء ويئـة التـدريس
والىيئة المعاونة.



يكجد نظاـ يياس درجة الرضا عف نمط القيادة
عم مستكل األيساـ كادارة الكمية ككحد
ضماف الجكدة.
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نقاط القوة

الممارسات


نقاط الضعف

تخطت نسبة أعضاء هيئة التدريس لكؿ

طالب المعدؿ المطمكب مما يعني تحقيؽ
نجاح في تغيير النسبة لألفضؿ التقدـ مف

عضك هيئة تدريس 25/طالب إل 14.2

طالب /عضك هيئة تدريس).

مقترحات التحسين:
-

العمؿ عم تكفير الدرجات الكظيييا الكافية لتعييف أعضاء هيئة تدريس كهيئة
معاكنة بما يحقؽ الكصكؿ إل المعدجت المعترؼ بها.

-

تشجيف اجستعانا بتعضاء هيئة تدريس مشهكد لهـ بالخبرة كالكياءة مف جامعات
أخرل لممشاركة ف التدريس كاإلش ارؼ عم رسائؿ الدراسات العميا.

-

العمؿ عم تكفير أماكف مناسبة لجميف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة
مزكدة بكافة التجهيزات الالزمة مف حيث األ اث كأجهزة الحاسب اآلل ذات
اجتصاؿ بشبكة اإلنترنت بما يسمي لهـ بممارسة متطمبات العمؿ كالتكاجد أطكؿ
فترة بداخؿ الكمية كتيسير المقابالت مف الطالب.

-

إنشاء شبكة معمكمات داخمية لتيسير التكاصؿ بيف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة
المعاكنة كالجهاز اإلدرال بالكمية.
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مرفقات معيار أعضاء ويئة التدريس:
المؤشر

 0- 3كفايـة اعضــاء ويئــة

الممارسات

رقم المجمس

المرفقات

ا لخطةةا الخب ةةا ة لعةةا أععةةعه
هعئا التدريس والهعئا المعبووا .

مرفق 0- 3

ةةب

التــــــــــــــدريس لتحقيــــــــــــــق

المخرجـــــــات المســـــــتىدفة
لمتعميم.

 8- 3تعيين اعضـاء ويئـة

التــدريس والىيئــة المعاونــة

مرفق 8- 3

اوتداة ا

الخطةةةةا الخب ةةةةا ةبلدرايةةةةب الع عةةةةب
واالةتعبث.

مرفق 4- 3

.
 4- 3تنميــــــــــــة قــــــــــــدرات

ومىـــــارات اعضـــــاء ويئـــــة

التدريس .

 3- 3تقيـــيم اداء اعضـــاء

ويئة التدريس.

 9- 3الرضـــــــا الــــــــوظيفي

ألعضــــاء ويئــــة التــــدريس

والىيئة المعاونة.

ب هعئا التدريس .

الخطةةةةةا التدريععةةةةةا ال
التدريس.

مرفق 3- 3

مرفق 9- 3

ايتععبن أقععم ا

مرفق 1- 3

ةةةةةب هعئةةةةةا

ب هعئا التدريس.

العب متبةعا اوتظبم العم عا التع معمعا.

ومىذج اليتمبرة االيتععبن ه رضب
ب هعئا التدريس.

مرفق 0- 3
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-9الجىاز اإلداري
 0- 9كفاءة الجىاز اإلداري
 0/0/9مالئمة الجىاز اإلداري لحجم وطبيعة نشاط الكمية:
لمكمية جهاز إدارم يقدـ كافة الخدمات المطمكبة لمعممية التعميمية كالبح ية كيرأس الجهاز اإلدارم مدير عاـ
الكمية كيتبف إداريا عميد الكمية طبقان لمهيكؿ التنظيمي لمكمية .كتتكفر بالكمية آليات تستخدـ لتعظيـ اجستيادة
مف المكارد البشرية حيث يتـ عقد اجتماع بيف أميف الكمية كعميد الكمية بصية دكرية كعند الضركرة الممحة

كيتـ في خالؿ اججتماع استعراض ألعداد كنكعية كتخصصات العامميف بالكمية كيكضي  -مرفؽ )1/5
أعداد كنكعية كتخصصات العامميف بالكمية شامؿ المهاـ كاألعباء الكظييية حت

عاـ  2118ك -مرفؽ

 )2/5تكزيف األماكف الخاصة باإلدارات في الكمية بالبدركـ كالدكر األرضي كتكجد سكرتارية األيساـ في

ال دكر ال الث كجزء مف كحدة الجكدة كما إف لكؿ حجرة ككد خاص بها لتنظيـ كتحقيؽ كياءة العممية
التعميمية.
كيد يامت الكمية بالتقدـ لجائزة مصر لمتميز الحككمي عاـ  2118كذلؾ في ضكء خطة التنمية المستدامة
رؤية مصر  2131كالتي تقضي بتككيف جهاز إدارم كؼء كفعاؿ محككـ يساهـ بدكر في تحقيؽ التنمية
كيستجيب لممكاطنيف كيكضي  -مرفؽ  )3/5شركط التقدـ لمجائزة كمراحؿ تنييذها.
 8/0/9مؤوالت وقدرات العاممين بالكمية:
تـ عمؿ دراسة بكاسطة كحدة ضماف الجكدة بتعداد العامميف كمؤهالتهـ العممية كمدل كمالءمتها لمعمؿ الذم
يقكمكف با ألعكاـ  .)2119- 2118-2117كيكضي  -مرفؽ  )4/5المؤهالت الحاصؿ عميها العامميف
بالجهاز اإلدارم كالتي يتـ عرضها عم عميد الكمية كالسيد-أميف الكمية لالستيادة مف الدراسة كما يشمؿ
المرفؽ عم

ياعدة بيانات بالمؤهالت كالخبرات المتاحة مف العامميف بالمؤسسة كالتي يتـ تحدي ها بشكؿ
المؤهالت العميا مف  %54.2عاـ  2117إل

دكرم حت

عاـ  .2119كتتزايد نسبة الحاصميف عم

 2117إل

 %6.2عاـ  2119مف إجمالي العامميف .كيكضي  -مرفؽ  )5/5نماذج لكياءات بعض

 %54.6عاـ  2119مف إجمالي العامميف .كما تتزايد نسبة الحاصميف عم الدراسات العميا مف  %4.2عاـ
العامميف الحاصميف عم الماجستير كالدكتك ار كما يكضي شكؿ  )1تطكر مؤهالت كيدرات العامميف بالكمية
.)2119-2118-2117

شكل ( )0-9تطور قدرات ومؤوالت العاممين بالكمية خالل أعوام 8105 ،8102 ،8100
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 4/0/9آليات التعامل مع نقص وزيادة األفراد:
مف خالؿ التنسيؽ بيف أميف الكمية كعميد الكمية بصية دكرية يتـ اتخاذ إجراءات تصحيحية لكضف اليرد
المناسب في المكاف المناسب لتعظيـ اجستيادة مف المكارد البشرية كيكضي  -مرفؽ  )6/5تحديد
اجحتياجات مف العامميف لكؿ إدارة كالذم يتـ بشكؿ دكرم مف إدارة الجامعة كما يتـ إصدار يرار إدارم
لمنقؿ بيف اإلدارات المختمية بالكمية كذلؾ لالستيادة مف الكياءات كإلحداث التكازف في العمؿ أك إل خارج
الكمية في حالة تكييف عقكبة عم المكظييف المتخاذليف في عممهـ كيكضي -مرفؽ  )7/5أحد األم مة لنقؿ
الكياءات بيف اإلدارات لتمبية اجحتياج مف العامميف.
كيد ت ـ عمؿ استقصاء حديث لإلدارات لتقدير اجحتياجات البشرية عاـ  2118بما يحقؽ الشيافية كالعدالة
مف المحاسبة كالمساءلة حيث تحتاج بعض اإلدارات م ؿ شئكف العامميف ككحدة ضماف الجكدة إل مدخؿ
لمبيانات عم

الحاسب اآللي كأعماؿ السكرتارية مؤهؿ عالي كما تحتاج إدارة البحكث العممية بالكمية إل

أخصائي حسابات بكالكريكس تجارة كتحتاج مكتبة الكمية إل فني لتصكير المستندات كيكضي مرفؽ -5
 )8اجحتياجات الجديدة مف العامميف لكؿ إدارة عاـ .2118
 3/0/9دعم الجىاز اإلداري لمعممية التعميمية:
يقكـ الجهاز اإلدارم بدعـ العممية التعميمية عف طريؽ م ؿ متابعة أعماؿ النظافة كأعماؿ الصيانة التجهيزات
بالكمية مف أجهزة الصكت كأجهزة العرض كاإلضاءة كالتهكية لقاعات التدريس كما يقكـ بالمساعدة في أعماؿ
اجمتحانات كالكنتركؿ كيكضي  -مرفؽ  )9/5دعـ الجهاز اإلدارم لمعممية التعميمية.

 8/9التدريب المستمر لمعاممين
 0/8/9الدورات التي حصل عميىا العاممين:
يتـ تحديد اجحتياجات التدريبية لمعامميف بالكمية بصية دكرية بكاسطة خطط التدريب المعتمدة بالكمية حيث
تكجد خطة تدريبية لتنمية المهارات اإلدارية لمقيادات اإلدارية كالعامميف لعاـ  2113/2112كالتي يتـ
تحدي ها حيث تشمؿ الخطة عم تغطية لنكعيات التدريب لتنمية مهاراتهـ المطمكبة داخؿ الكمية .كيتـ كضف
خطة التدريب لمعامميف بالكمية بناء عم اجحتياجات اليعمية التي يتـ تحديدها بمعرفة أيساـ الكمية اإلدارية
المختمية كيتـ إرسالها بكاسطة أميف الكمية ال إدارة التدريب بالجامعة كيد تـ تنييذها بكاسطة إدارة التدريب
م ؿ مهارات اجتصاؿ – البرامج القيادية اجدارية – كتنمية مهارات اإلدارة اإلشرافية  ...ال ( هذا باإلضافة

ال

الخطة التدريبية المعتمدة كالمختصة بكؿ فئة مف المكظييف كالمشتممة عم

مهارات ادارية كمهارات

سمككية كمهارات فنية متخصصة) كالتي يكضحها  -مرفؽ  .)11/5كفيما يمي بعض الدكرات التخصصية
التي حصؿ عميها العامميف كالتي تـ اجتيازها في هيئات خارج الكمية م ؿ الجهاز المركزم لمتنظيـ كاإلدارة
كادارة التدريب بجامعة القاهرة كما يمي
 .1نظاـ إدارة المعمكمات اجدارية كدكرات تدريبية في نظاـ أعماؿ شئكف الطالب كالككنتركؿ كأعضاء
هيئة التدريس كالدراسات العميا كالعاليات ال قافية بالكمية.
 .2دكرات تدريبية لميكنة مكتبة الكمية تـ ميكنة مكتبة الكمية بالكامؿ.
 .3دكرات تدريبة لمقيادات إلعداد الخطة اجستراتيجية.
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 .4كرشة عمؿ لمقيادات في كييية إعداد ك يقة التقكيـ الذاتي لمكمية.
 .5تدريب العامميف بجميف األيساـ عم نظـ المراجعة الداخمية.
 .6دكرة ألعماؿ الدفاع المدني كالسالمة كالصحة المهنية.
 8/8/9إجراءات تقدير االحتياجات التدريبية لمعاممين:
يتـ استخداـ آلية اجستبيانات كاستطالع الرأم لمحصكؿ عم اجحتياجات مف الدكرات التي يردب العاممكف
في اجلتحاؽ بها بكاسطة كحدة الجكدة حيث تـ عمؿ استبيانات لتحديد اجحتياجات التدريبية كعرضها عم

مجمس الكمية كمف ـ استخدـ طرؽ متعددة م ؿ رؤية احتياجات التطكير في العمؿ كمتطمبات تتهيؿ الكمية

لالعتماد ككذلؾ اجستقراءات كتقارير المتابعة كذلؾ لكضف خطة جديدة تدريبية لمعامميف الجارم تحدي ها
كصيادتها .كيكضي  -مرفؽ  )11/5الدكرات التي سبؽ اجتيازها كنماذج مف شهادات اجتياز البرنامج
التدريبي باإلضافة إل نتائج استطالع الرأم لعاـ  2118لتحديد جحتياجات التدريبية الجديدة لأليساـ كالذم
يتـ بصيا دكرية لتحديد جحتياجات التدريبية لمعامميف بالكمية سنكيا مف إدارة الجامعة.
كنتيجة لتحديد المقترحات مف اجحتياجات التدريبية كالدكرات السابؽ الحصكؿ عميها يتـ صيادة خطة
 2118لتنمية مهارات العامميف بالجهاز اإلدارم كفيما يمي بعض نماذج لمدكرات التدريبية المقترح الحصكؿ
عميها حيث تنكعت المجاجت ما بيف مجاجت حسابية كتنظيمية أك ييادية كمجالت خاصة بالحاسب اآللي
كأم متها كالتالي

 .1دكرة ليهـ يانكف الخدمة المدنية.
 .2دكرة أخصائي الشئكف المالية.
 .3دكرة زيادة المهارات التنظيـ كالقدرات اإلدارية.
 .4دكرة الصناديؽ الخاصة.
 .5دكرة في إعداد القادة كتنمية مهارات مديرم اإلدارات.
 .6دكرة في العاليات العامة.
 .7دكرة في إدارة الجكدة في المكتبات كتكنكلكجيا المعمكمات
 .8دكرات متقدمة في الحاسب اآللي.

 4/9تقييم أداء العاممين بالجىاز االداري
 0/4/9نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاممين:
يكجد مصدايية في النظـ الحالية المستخدمة في تقييـ اداء العامميف داخؿ الكمية حيث يحصؿ العاممكف
عم تقديرات مختمية في تقاريرهـ السنكية التي يتـ تقديمها ال ادارة الجامعة ممتاز-جيد جدا – جيد –
متكسط – ضعيؼ) .كتستخدـ الكمية كسائؿ اخرل مبتكرة لتقييـ أداء العامميف حيث تـ كضف نمكذج لتقييـ

أداء العامميف مشتمالن عم معايير معتمدة كمك قة لتقييـ أداء العامميف م ؿ مستكل اإلنجاز كالتعاكف جستيياء
متطمبات الجكدة كسرعة اجستجابة كدرجة إتقاف العمؿ كيتـ التقييـ بكاسطة رؤساء-األيساـ اإلدارية كأميف

الكمية .كيد تـ كضف معايير جختيار كتعييف كترييا القيادات اجدارية كالعامميف كتـ اعتمادها بمجمس الكمية
ريـ  273بتاري  2111/6/19كاعالنها لجميف العامميف بالكمية كذلؾ كفقان لقانكف نظاـ العامميف المدنييف
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بالدكلة ريـ  47لعاـ  1978كجئحتا التنييذية كما هك مكضي في  -مرفؽ  )12/5كجارم التحسيف
كالتطكير لممعايير بناء عم يانكف الخدمة المدنية ريـ  81لعاـ  2116كجئحتا التنييذية  -مرفؽ .)13/5
 8/4/9نتائج تقييم القيادات اإلدارية :
يتـ تقييـ أداء القيادات اإلدارية كالعامميف بصية دكرية سنكيان طبقا لنمكذج معد مف كحدة الجكدة بالكمية

كمتطابؽ مف يانكف الخدمة المدنية ريـ  81لعاـ  2116كجئحتا التنييذية مف خالؿ التقارير السنكية التي
تقكـ اإلدارات كاأليساـ بتعدادها عف جكدة األداء كاجلتزاـ في العمؿ كيعتقد معظـ العامميف في مصدايية هذا
التقييـ .كما يكجد دليؿ لمتكصيؼ الكظييي شامؿ المهاـ كاألعباء الكظييية في بعض اإلدارات م ؿ المكتبة -

اجستحقايات -المشتريات كياعدة بيانات كريية بالخبرات كالمهارات التي تبيف درجة استيياء الكمية مف المكارد
البشرية حيث يكضي  -مرفؽ  )1/5أعداد كنكعية كتخصصات العامميف بالكمية شامؿ المهاـ كاألعباء
الكظييية .كجارم استيياء آليات لتعظيـ اجستيادة مف المكارد البشرية المتاحة بالكمية.

 3/9الرضا الوظيفي
 0/3/9وسائل قياس الرضا الوظيفي:
الكسائؿ المتبعة لقياس كتقييـ مستكل الرضاء الكظييي لمعامميف هي عمؿ استبيانات بصية دكرية كيياس رأل
الطالب كهيئة التدريس في أداء العامميف بالكمية ككذلؾ اججتماعات الدكرية مف إدارة الكمية كالمقابالت
المباشرة باإلضافة إل

تحميمها بكاسطة كحدة الجكدة كاعداد تقرير بذلؾ إلدارة الكمية جتخاذ اجراءات

تصحيحية ـ عقد اجتماعات بكاسطة إدارة الكمية دكريا مف العامميف لالطالع عم

حمها .كيكضي -

مشاكمهـ كالعمؿ عم

مرفؽ )14/5نماذج اجستبيانات لقياس الرضا الكظييي ألعكاـ 2111

 2115 2114/2112مف خالؿ المقابمة مف الجهاز اإلدارم كالعامميف.
 8/3/9نتائج قياس الرضا الوظيفي:
مف أهـ عكامؿ الرضا الكظييي هي العدالة في تكزيف مهاـ العمؿ كمناسبة مكاف العمؿ كالتجهيزات باإلضافة
إل معرفة العكامؿ التي تحبب في العمؿ كأهـ الجكانب التي تتعمؽ بعدـ الرضا لمعامميف هي زيادة عبء
العمؿ كيمة المكارد المالية كعدـ تعييف العمالة المؤيتة بالكمية بكاسطة إدارة الجامعة .كيد تـ عمؿ استبياف
لقياس الرضا الكظييي لمعامميف بالكمية عاـ  2118كأفاد  %64.3عف رضاءهـ كخصكصا فيما يتعمؽ
بالعدالة في العمؿ كتق ييما بصية دكرية كمكافتة العامميف عم ادائهـ كاتخاذ ي اررات عادلة كمنصية بينما
 % 62.3أفادكا رضاءهـ عف مكاف العمؿ كالتجهيزات كتكافر ما تحتاجا اإلدارات مف أدكات مكتبية كتناسب
مكاف العمؿ مف أعداد العامميف باإلضافة إل تكافر التهكية كاإلضاءة السميمة ك  %61.4أفادكا اف الدكرات
التدريبية التي تـ الحصكؿ عميها كانت مييدة لمعمؿ اإلدارم كالتنظيمي كيبمغ متكسط نسبة الرضا الكظييي

بناء عم تحميؿ اجستبيانات حكالي  %62.3كما هك مكضي  -مرفؽ .)14/5
 4/3/9دور الكمية في تحسين الرضا الوظيفي:

تـ اتخاذ ي اررات بكاسطة اإلدارة العميا بالكمية لزيادة مستكل الرضا الكظييي لمعامميف كتـ إعالنها لجميف

العامميف بالكمية مف خالؿ اجتماع معمف كما هك مكضي مف خالؿ  -مرفؽ  .)15/5كتتـ منايشة نتائج
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الرضا الكظييي لمعامميف بالكمية مف إدارة الكمية كالعامميف بالكمية مف خالؿ اججتماعات الدكرية .كيد تـ
اتخاذ اجراءات تصحيحية بكاسطة ادارة الكمية لزيادة الرضا الكظييي لمعامميف تتم ؿ فيما يمي:
 تخييؼ عبء العمؿ كذلؾ بمخاطبة الجامعة إلمداد الكمية بتعداد إضافية مف العامميف باإلضافة إل
نقؿ العامميف بيف اإلدا ارت .كيكضي  -مرفؽ  )6/5تحديد اجحتياجات مف العامميف بشكؿ دكرم مف
إدارة الجامعة كما يكضي  -مرفؽ  )7/5أحد األم مة لنقؿ الكياءات بيف اإلدارات.
 العمؿ عم تنمية المكارد الذاتية لمكمية لتكفير الدعـ المادم لمعامميف.
 التحييز دير المادم كالمعنكم عف طريؽ التشجيف كسماع شككاهـ كاجهتماـ بهـ كتدريبهـ كاعتبارهـ
جزء ج يتج أز مف المنظكمة.
 تـ كضف معايير جختيار القيادات اجدارية مف العامميف كاعتمادها بمجمس الكمية كاعالنها لجميف
العامميف بالكمية  -مرفؽ .)12/5
 صرؼ مكافئات مالية لممكظييف المتميزيف مف مكارد الكمية الذاتية ) -مرفؽ .)16/5
 تمبية اجحتياجات بشكؿ دكرم لإلدارات مف تسهيالت كتجهيزات ككسائؿ اجتصاؿ المتاحة الالزمة
لتكفير ظركؼ عمؿ مالئمة لإلدارييف  -مرفؽ .)17/5
وفيما يمي أوم نقاط القوة والضعف لمعيار الجىاز اإلداري ومستوى التقييم :
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جدول ( )0-9نقاط القوة والضعف لمعيار الجىاز اإلداري
مستوى التقييم
الجىاز اإلداري

مستوف

مستوف
جزئيا

مستوف

لمكمية جهاز إدارم يقدـ كافة الخدمات

 تـ تحديد اجحتياجات التدريبية

الجهاز اإلدارم مدير عاـ الكمية كيتبف

سنكيا مف إدارة الجامعة كمف لجنة

مهارات

التدريب بكحدة الجكدة بالكمية.

كاإلدارييف.

المطمكبة لمعممية التعميمية كالبح ية كيرأس
إداريا عميد الكمية

لمكمية)

تنمية

القيادات

نقاط القوة

غير

نقاط الضعف

لمعامميف بالكمية بصيا دكرية

الهيكؿ التنظيمي

 تـ كضف خطة لمتدريب بناء عم

تكجد خطة تدريبية لتنمية المهارات

اجحتياجات اليعمية التي يتـ

 2113/2112كتشتمؿ الخطة عم

اإلدارية المختمية.

اإلدارية لمقيادات اإلدارية كالعامميف لعاـ

تحديدها بمعرفة

تغطية لنكعيات التدريب لتنمية مهاراتهـ

أيساـ الكمية

 اجحتياج
تدريبية

الي

حدي ة

خطة

لتنمية

العامميف

 نقص في أعداد العامميف
بالكمية.

 العامميف بالكمية في
احتياج

جستم اررية

التدريب مف خالؿ الخطة

التدريبية.

المطمكبة.

 اجعتماد عم

البرامج

ادارة

التنظيـ

كالدكرات التدريبية التي

تقدمها

كاجدارة بالجامعة فقط.
يتـ تقييـ أداء القيادات اإلدارية كالعامميف

 جارم

بصية دكرية سنكيان طبقا لنمكذج معد مف
كحدة الجكدة بالكمية كمتطابؽ مف يانكف

بشكؿ رئيسي.

المستخدمة في تقييـ أداء العامميف

كاجلتزاـ في العمؿ كيعتقد معظـ العامميف

 تستخدـ الكمية كسائؿ اخرل مبتكرة

القيادات

لمتكصيؼ الكظييي شامؿ المهاـ كاألعباء

 تـ كضف معايير معتمدة جختيار

 81لعاـ .2116

داخؿ الكمية.

كاأليساـ بتعدادها عف جكدة األداء

لتقييـ أداء العامميف.

في مصدايية هذا التقييـ .كما يكجد دليؿ

القيادات اجدارية.

المكتبة-اجستحقايات -المشتريات كياعدة

كتطكير

إل

معايير

تحسيف

اإلدارية

ترييا

كفقاُ

لقانكف الخدمة المدنية ريـ

 تتكفر بالكمية آليات كنماذج فعمية

بيانات كريية بالخبرات كالمهارات التي

تستخدـ لتعظيـ اجستيادة مف

تبيف درجة استيياء الكمية مف المكارد

المكارد البشرية المتاحة.

البشرية.

تقكـ الكمية بقياـ الرضاء الكظييي

 تـ يياس الرضا الكظييي لمعامميف

 ج تكجد آلية محددة

الرضا الكظييي ككذلؾ اججتماعات

كهيئة التدريس في أداء العامميف

درجة الرضا الكظييي

لمعامميف بها عف طريؽ عمؿ استبيانات

الوظيفي

كاجنشطة التي يقكـ بها

 اجحتياج

الكظييية في بعض اإلدارات م ؿ

الرضا

اجستيادة مف المكارد البشرية

الجهاز اجدارم لممهاـ

 يكجد مصدايية في النظـ الحالية

خالؿ التقارير السنكية التي تقكـ اإلدارات

األداء

استيياء

آليات

المتاحة بالكمية.

العامميف بالدكلة ريـ  47لسنة  1978مف

تقييم

لتعظيـ

 عدـ تحميؿ مدل مالءمة

بالكمية كتـ يياس رأل الطالب
بالكمية.

الدكرية مف إدارة الكمية كالمقابالت

 تـ اتخاذ ي اررات كاجراءات

المباشرة.

تصحيحية بكاسطة اإلدارة العميا
بالكمية

لزيادة

مستكل

الرضا

الكظييي لمعامميف كتـ إعالنها

لجميف العامميف بالكمية.
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مستوى التقييم
الجىاز اإلداري

مستوف

مستوف

غير

جزئيا

مستوف

نقاط القوة
 تتـ منايشة نتائج الرضا الكظييي
لمعامميف بالكمية مف ادارة الكمية

كالعامميف بالكمية.
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نقاط القوة والضعف لمعيار الجىاز االداري:
انًؤشز

انًًبرسبث

َقبط انضعف

َقبط انقىة

 0- 0- 9مالئمة الجىاز
اإلداري لحجم وطبيعة
نشاط الكمية

 اجحتياج الي خطة تدريبية حدي ة لتنمية مهارات
العامميف كاإلدارييف.

 8- 0- 9مؤوالت

 0- 9كفاءة الجىاز

وقدرات العاممين بالكمية

 العامميف بالكمية في احتياج جستم اررية التدريب مف

اإلداري

خالؿ الخطة التدريبية.

 نقص في أعداد العامميف بالكمية.

 4- 0- 9آليات التعامل
مع نقص وزيادة األفراد
 3- 0- 9دعم الجىاز

اإلداري لمعممية التعميمية


 0- 8- 9الدورات التي

تقدمها إدارة التنظيـ كاإلدارة بالجامعة فقط.

حصل عميىا العاممين
 8- 9التدريب

المستمر لمعاممين

 8- 8- 9إجراءات تقدير

 تـ تحديد اجحتياجات التدريبية لمعامميف بالكمية بصيا
دكرية سنكيا مف إدارة الجامعة كمف لجنة التدريب

االحتياجات التدريبية
لمعاممين

اجعتماد عم

البرامج كالدكرات التدريبية التي

بكحدة الجكدة بالكمية.


تـ كضف خطة لمتدريب بناء عم

اجحتياجات

اليعمية التي يتـ تحديدها بمعرفة أيساـ الكمية
اإلدارية المختمية.

 4- 9تقييم أداء

العاممين بالجىاز



جارم استيياء آليات لتعظيـ اجستيادة مف المكارد

 0- 4- 9نظم تقييم أداء



يكجد مصدايية في النظـ الحالية المستخدمة في

والعاممين



تستخدـ الكمية كسائؿ اخرل مبتكرة لتقييـ أداء



تـ كضف معايير معتمدة جختيار القيادات اإلدارية.

القيادات اإلدارية

البشرية المتاحة بالكمية.

تقييـ أداء العامميف داخؿ الكمية.
العامميف.

االداري

تتكفر بالكمية آليات كنماذج فعمية تستخدـ لتعظيـ
اجستيادة مف المكارد البشرية المتاحة.

 8- 4- 9نتائج تقييم
القيادات اإلدارية
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انًًبرسبث
 0- 3- 9وسائل قياس

َقبط انقىة


الوظيفي

 ج تكجد آلية محددة لتعظيـ اجستيادة مف درجة الرضا
الكظييي العالية.

بالكمية.

 8- 3- 9نتائج قياس



الرضا الوظيفي

 4- 3- 9دور الكمية في

تـ يياس الرضا الكظييي لمعامميف بالكمية كتـ يياس
رأل الطالب كهيئة التدريس في أداء العامميف

الرضا الوظيفي

 3- 9الرضا

َقبط انضعف

تتـ منايشة نتائج الرضا الكظييي لمعامميف بالكمية
مف إدارة الكمية كالعامميف بالكمية.



تحسين الرضا الوظيفي

تـ اتخاذ ي اررات كاجراءات تصحيحية بكاسطة اإلدارة



ضعؼ المكارد التمكيمية كفقا جحتياجات التطكير.

العميا بالكمية لزيادة مستكل الرضا الكظييي لمعامميف

كتـ إعالنها لجميف العامميف بالكمية.

خطة التطوير المقترحة- :
 دراسة دكرية لتحقيؽ مالءمة الجهاز اإلدارم لمكياءات الكظييية بالكمية.
 مخاطبة إدارة الجامعة إلمداد الكمية باألعداد المطمكبة.
 استكماؿ الخطة التدريبية لمعامميف بالكمية.
 استم اررية تنييذ خطة تنمية المكارد الذاتية لمكمية لتكفير الدعـ المادم لمعامميف.
 تحديث صيادة اجستبيانات كذلؾ لتحديد آليات لقياس مردكد التدريب عم

كعرضها عم مجمس الكمية في ضكء يانكف الخدمة المدنية ريـ  81لعاـ .2116

جكدة األداء لمعامميف

 رفف كياءة منتسبي الجهاز اجدارم مف خالؿ تكفير برامج تدريبية مناسبة خطة تدريبية محد ة).
 زيادة كياءة التسهيالت المقدمة لمجهاز اإلدارم.
 بناء ياعدة معمكماتية الكتركنية متكاممة عف افراد الجهاز اإلدارم بشكؿ ذاتي لحيف تكافر الدعـ المادم.
 تحسيف كتطكير معايير ترييا القيادات اإلدارية كفقاُ لقانكف الخدمة المدنية ريـ  81لعاـ .2116
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مرفقات معيار الجىاز االداري:
المؤشر

الممارسات

المرفقات

مرفؽ 1-5

لحجم وطبيعة

المجمس

أعداد كنكعية كتخصصات العامميف بالكمية
شامؿ المهاـ كاألعباء الكظييية حت عاـ
.2118

تكزيف األماكف الخاصة باإلدارات في الكمية

 0- 0- 9مالئمة
الجىاز اإلداري

رقم

مرفؽ 2-5

نشاط الكمية

بالبدركـ كالدكر األرضي كتكجد سكرتارية
األيساـ في الدكر ال الث كجزء مف كحدة

الجكدة كما إف لكؿ حجرة ككد خاص بها
لتنظيـ كتحقيؽ كياءة العممية التعميمية

مرفؽ 3-5

شركط التقدـ لجائزة مصر كمراحؿ تنييذها
المؤهالت الحاصؿ عميها العامميف بالجهاز

 0- 9كفاءة

 8- 0- 9مؤوالت

اإلداري

بالكمية

الجىاز

وقدرات العاممين

مرفؽ 4-5

مرفؽ 6-5
التعامل مع نقص
وزيادة األفراد

الكمية كالسيد-أميف الكمية لالستيادة مف
الدراسة ك ياعدة بيانات بالمؤهالت

كالخبرات المتاحة مف العامميف بالمؤسسة
مرفؽ 5-5

 4- 0- 9آليات

اإلدارم كالتي يتـ عرضها عم عميد

مرفؽ 7-5
مرفؽ 8-5

نماذج لكياءات بعض العامميف الحاصميف
عم الماجستير كالدكتك ار

تحديد اجحتياجات مف العامميف لكؿ إدارة
كالذم يتـ بشكؿ دكرم مف إدارة الجامعة
أحد األم مة لنقؿ الكياءات بيف اإلدارات
لتمبية اجحتياج مف العامميف

اجحتياجات الجديدة مف العامميف لكؿ إدارة
عاـ 2118

 3- 0- 9دعم
الجىاز اإلداري

لمعممية التعميمية

مرفؽ 9-5

الخطة التدريبية المعتمدة كالمختصة بكؿ

 0- 8- 9الدورات
التي حصل عميىا
8- 9

العاممين

مرفؽ 11-5

المستمر
لمعاممين

تقدير االحتياجات

التدريبية لمعاممين

فئة مف المكظييف كالمشتممة عم

مهارات

ادارية كمهارات سمككية كمهارات فنية
متخصصة)

التدريب
 8- 8- 9إجراءات

دعـ الجهاز اإلدارم لمعممية التعميمية.

الدكرات التي سبؽ اجتيازها كنماذج مف
مرفؽ 11-5

شهادات اجتياز البرنامج التدريبي

باإلضافة إل نتائج استطالع الرأم لعاـ
 2118لتحديد جحتياجات التدريبية
الجديدة لأليساـ
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الممارسات

رقم

المرفقات

المجمس

معايير جختيار كتعييف كترييا القيادات

 0- 4- 9نظم
 4- 9تقييم

أداء العاممين
بالجىاز
االداري

تقييم أداء

مرفؽ 12-5

اجدارية كالعامميف كذلؾ كفقان لقانكف نظاـ
العامميف المدنييف بالدكلة ريـ  47لعاـ
 1978كجئحتا التنييذية

القيادات اإلدارية
والعاممين

 8- 4- 9نتائج
تقييم القيادات
اإلدارية

 0- 3- 9وسائل
قياس الرضا
الوظيفي

 8- 3- 9نتائج
قياس الرضا

مرفؽ 13-5

مرفؽ 1-5

مرفؽ 14-5

2111

يانكف الخدمة المدنية ريـ  81لعاـ 2116
كجئحتا التنييذية

أعداد كنكعية كتخصصات العامميف بالكمية
شامؿ المهاـ كاألعباء الكظييية حت عاـ
2118

ألعكاـ 2115 2114/2112 2111
مف خالؿ المقابمة مف الجهاز اإلدارم

نماذج اجستبيانات لقياس الرضا الكظييي
مرفؽ 14-5

ألعكاـ 2115 2114/2112 2111
مف خالؿ المقابمة مف الجهاز اإلدارم
كالعامميف

مرفؽ 6-5

الوظيفي

مرفؽ 7-5
 4- 3- 9دور
الرضا الوظيفي

/6/19

كالعامميف

مرفؽ 15-5

الكمية في تحسين

االعتماد

نماذج اجستبيانات لقياس الرضا الكظييي

الوظيفي

 3- 9الرضا

273

تاريخ

اجتماع معمف جتخاذ ي اررات بكاسطة اإلدارة

العميا بالكمية لزيادة مستكل الرضا الكظييي

لمعامميف كاعالنها لجميف العامميف بالكمية.
تحديد اجحتياجات مف العامميف لكؿ إدارة
كالذم يتـ بشكؿ دكرم مف إدارة الجامعة
أحد األم مة لنقؿ الكياءات بيف اإلدارات
لتمبية اجحتياج مف العامميف

معايير جختيار كتعييف كترييا القيادات

مرفؽ 12-5

اجدارية كالعامميف كذلؾ كفقان لقانكف نظاـ
العامميف المدنييف بالدكلة ريـ  47لعاـ
 1978كجئحتا التنييذية

مرفؽ 16-5

صرؼ مكافئات مالية لممكظييف المتميزيف
مف مكارد الكمية الذاتية

تمبية اجحتياجات بشكؿ دكرم لإلدارات مف
مرفؽ 17-5

تسهيالت كتجهيزات ككسائؿ اجتصاؿ
المتاحة الالزمة لتكفير ظركؼ عمؿ
مالئمة لإلدارييف

58

273

/6/19
2111

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 -1الموارد المالية والمادية
 0/1كفاية الموارد المالية (الموازنة المالية السنوية لممؤسسة)
ج يتػكافر لممؤسسػػة التعميميػػة الكميػػة) أيػػة م ػكارد ذاتيػػة حيػػث تعتمػػد الكميػػة كميػ نة عم ػ ميزانيػػة الجامعػػة .كتقػػكـ
الكميػػة يبػػؿ بدايػػة العػػاـ الد ارسػػي بتقػػدير احتياجاتهػػا المتكيعػػة سػػنكيا كيػػتـ طمػػب اجحتيػػاج مػػف الجامعػػة كتقػػكـ

خصما مف مكازنة الجامعة المتاحة.
الجامعة بتحديد تمؾ اجحتياجات المالية
ن
 8/1تنوع مصادر التمويل
المصادر األساسية لمموارد المالية المتاحة لمكمية
 -0ميزانية الكمية من الجامعة

 -8عائد الصناديق الخاصة كتشمؿ صندكؽ الخدمات التعميمية كصندكؽ تحسيف الخدمات كصندكؽ
تطكير التعميـ كصندكؽ تطكير الدراسات العميا كصندكؽ الخدمات اججتماعية كصندكؽ معمؿ
الحاسبات كصندكؽ كحدة التصكير كالطباعة كصندكؽ التصكير بالمكتبة
مرف ػػؽ بيان ػػات باجعتم ػػادات المالي ػػة كعكائ ػػد كمص ػػركفات الص ػػناديؽ الخاص ػػة المختمي ػػة بال ال ػػة س ػػنكات
األخيرة كذلؾ بالبند ريـ  )1المكازنة المالية السنكية لممؤسسة .
أوجه القصور في الوضع الراون
مما سبؽ يتبيف أنا ج يتكافر لممؤسسة تقريبا أية مصادر لمتمكيؿ الذاتي .كنكد اإلشارة إل أف
-

الكحدات ذات الطػابف الخػاص بالمؤسسػة كهمػا مركػز استشػارات البحػكث كالد ارسػات العمرانيػة ك مركػز
بحكث العمراف اإلفريقي ج تساهـ بتية حصص في تنمية كزيادة مكارد الكمية.

-

ج يكجػػد مشػػركعات ممكل ػػة مػػف جه ػػات مانحػػة خارجيػػة أك مس ػػاهمات مجتمعيػػة تطكعي ػػة لػػدعـ العممي ػػة
التعميمية بالمؤسسة.

 جميف المشركعات البح ية الممكلة مف إدارة البحكث العممية بالجامعػة يكػكف عائػدها ياصػ نار عمػ أعضػاءالمشركع البح ي فقط كحصة ك ازرة المالية كج تستييد الكمية مف عائد تمؾ المشركعات البح ية.

 4/1مالئمة المباني لطبيعة النشاط وأعداد الطالب
 0/4/1كفاية مبنى الكمية:

مساحة المبن دير كافية لممارسة نشاط الكمية مػف حيػث التصػميـ ك المسػاحة كطبيعػة نشػاط الكميػة ك ديػر
متناسػبة مػف أعػداد الطػالب تػـ د ارسػة المعػايير القياسػية الخاصػة بالكميػة ك تػـ مقارنتهػا بالمعػايير التػي تػـ
كضعها لمؤسسات التعميـ العالي ك تـ اعتماد كتك يؽ التقرير بمجمس الكمية.
مرفػػؽ بيانػػات تيصػػيمية عػػف مبن ػ المؤسسػػة الكميػػة) شػػاممة مسػػطحات الي اردػػات المختميػػة كالتحميػػؿ الكمػػي

ليرادات الكمية كذلؾ بالبند ريـ  )2ياعدة بيانات سجالت) لمباني المؤسسة
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 8/4/1األجىزة والمعدات والمعامل:

تتناسب أعداد الحاسبات المكجكدة بالكمية مف أعداد الطالب بالكمية ككذا أعضاء هيئة التدريس الهيئة
المعاكنة كالعامميف بعد الطيرة التي حد ت بالسنكات األخيرة كنتيجة مباشرة لمشركع  "CIQAPالتطكير
المستمر لضماف الجكدة كهي مككنة مف عدد خمسة ك مانكف جهاز حديث لمطالب إضافة ال األجهزة
المخصصة ألعضاء هيئة التدريس كالعامميف  .كيد تـ تعظيـ اجستيادة بتجهزة المعامؿ القديمة بتكزيعها عم
األيساـ كاإلدارات المختمية بالكمية.
تـ تجهيز عدد  2معمؿ حاسب آلي سعة  42طالب) لممعمؿ بكافة المستمزمات كالتي تشمؿ عدد  44جهاز
كمبيكتر كتجهيز المعامؿ مف فرش كحدات كمبيكتر  +كراسي) ككذلؾ كافة التكصيالت الكهربائية الداخمية

كتكصيمها بالمكحة الداخمية كتـ التعايد مف مركز خدمة المجتمف كالبيئة بجامعة القاهرة لعمؿ صيانة بصية
منتظمة لجميف األجهزة ك المعدات ك المعامؿ بالكمية.
مرفؽ بيانػات تيصػيمية عػف تكزيػف األجهػزة كالمعػدات الجديػدة كالحاليػة بالمعامػؿ كادارات الكميػة المختميػة بالبنػد
ريػـ  )5ياعػػدة بيانػػات سػػجالت) بالمعامػػؿ المتاحػػة كتجهيزاتهػػا كمعػػداتها كصػػالحيتها لالسػػتخداـ كصػػيانتها
كتحدي ها .
 4/4/1تسىيالت ممارسة األنشطة الطالبية:

ج يكجػد حاليػا أمػاكف ك تسػهيالت كافيػة بالمؤسسػة لممارسػة كافػة األنشػطة الطالبيػة بالكميػة كيسػتخدـ مػدرج
الكميػة لمنػدكات كاألنشػطة الينيػة .كيػتـ اجعتمػاد عمػ ممعػب الكػرة كحمامػات السػباحة الخاصػة بالجامعػة فػي

المدينػة الجامعيػة ك مسػرح الطػالب بالجامعػة لعػرض المسػرحيات الينيػة ك ياعػة اجمتحانػات الكبػرل بجػكار
مبن الكمية إليامة المؤتمرات الطالبية العممية
مرفػػؽ كتيػػب) بتمػػاكف ممارسػػة أنشػػطة الطمبػػة المختميػػة كذلػػؾ بالبنػػد ريػػـ  )4كتيػػب يحتػػكم عمػػي األمػػاكف
كالتسهيالت المتاحة لممارسة األنشطة الطالبية .
 3/4/1صيانة مبني الكمية والبنية التحتية:

يتـ عمؿ صيانة سنكية لمبن الكمية كالبنية التحتية في بداية كؿ عػاـ جػامعي جديػد جسػتقباؿ الطمبػة كأعضػاء

هيئة التدريس كمعاكنيهـ عم النحك التالي
 .1إعادة طالء حكائط ياعػات المحاضػرات كياعػات الرسػـ كالطريػات كمػدخؿ الكميػة سػنكيا .كيػتـ إعػادة
طالء حجرات أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة طبقا لالحتياج
 .2صػػيانة كتغيي ػػر م ػػا يم ػػزـ م ػػف لمب ػػات كهربائي ػػة كمهماتهػػا لض ػػماف كج ػػكد إض ػػاءة كافي ػػة ف ػػي ياع ػػات
المحاض ػرات كياعػػات الرسػػـ كحج ػرات أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كتحكيمهػػا اإلضػػاءة ال ػ لمبػػات مػػكفرة
لتقميؿ تكمية استهالؾ الكهرباء.
 .3الصيانة السنكية الركتينية ألجهزة التكييؼ بالكمية لضماف استم اررية التشغيؿ.
 .4صيانة كتغيير ما يمزـ مف أدكات صحية لمحمامات لضماف التشغيؿ المرض لها.
 .5صيانة كنظافة خزانات الميا العمكية مف الشكائب كالعكالؽ.
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 .6صيانة مصعد الكمية لضماف التشغيؿ اآلمف.
مرفػؽ بيانػات تيصػيمية عػف خطػة الصػيانة السػنكية لمبنيػة التحتيػة كالم ارفػؽ كذلػؾ بالبنػد ريػـ  )3خطػة سػنكية
مك قة كمعتمدة لدعـ كصيانة البنية التحتية كالمرافؽ كآليات تطبيؽ الخطة
 9/4/1إجراءات األمن والسالمة:

اشتراطات األمن والسالمة داخل مبنى الكمية

 .1ت ػػـ تركي ػػب ش ػػبك ة مقاكم ػػة الحري ػػؽ حي ػػث يتكاج ػػد حنيي ػػات حري ػػؽ كك ػػذلؾ خػ ػراطيـ إلطي ػػاء الح ارئ ػػؽ
بصناديؽ خاصة.
 .2تكجػػد خطػػة إلخػػالء المبنػػي لكػػف ج تكجػػد لكحػػات إرشػػادية داخػػؿ القاعػػات كالمم ػرات كعنػػد مخػػارج
الطكارئ تـ عمؿ دراسة اجحتياج لمكحات اإلرشادية كجارل تدبير التمكيؿ الالزـ)
 .3ج يكجد مسئكؿ إخالء مدرب لقاعات المحاضرات كصاجت الرسـ
 .4تكجػد بعػض طيايػات الحريػؽ كلكنهػا ديػر كافيػػة ككػذلؾ ج تكجػد إرشػادات معمقػة جسػتخداـ طيايػػات
الحريػؽ ك ج يكجػد جػرادؿ الرمػؿ الخاصػة باإلطيػاء .تػـ عمػؿ د ارسػة اجحتياجػات كجػارل تػدبير
التمكيؿ الالزـ)
 .5يكجد نظاـ إنذار كاطياء ذاتي بمكتبة الكمية كالقاعات كالطريات.
 .6يتػكفر مخػرج لمطػكارئ كلكػف ج يتػكافر أبػكاب بقاعػات المحاضػرات تيػتي لمخػػارج ك ج يتػكافر مخػػرج
مناسب لمطكارئ بالبدركـ.
 .7أبكاب الطكارئ ج يكجػد مخػرجيف لممعامػؿ حيػث يكجػد لكػؿ معمػؿ بػاب كاحػد فقػط يسػتخدـ لمػدخكؿ
كالخركج مف المعمؿ كييتي إلي الداخؿ.
 .8الستائر المتكاجدة بالمكتبة دير معالجة بمكاد ضد اجشتعاؿ

مرفػػؽ بيانػػات تيصػػيمية عػػف إج ػراءات األمػػف كالسػػالمة بالكميػػة بالبنػػد ريػػـ  )2ياعػػدة بيانػػات لمبػػاني المؤسسػػة
ككسائؿ األمف كالسالمة .
 1/4/1وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعمومات المتاحة بالمؤسسة:
تـ تصميـ مكيف الكتركني خاص بالكمية عمي شبكة المعمكمات الدكلية كيتـ تحدي ا دكريا لكضف المستجدات.
عنكاف مكيف الكمية http://frup.cu.edu.eg
كما تـ إنشاء مكيف الكرتكني كيتـ عميا إعالف الجداكؿ الدراسية كنتائج اجمتحانات كعرض معمكمات عف
الكمية كاأليساـ العممية بها.
عنكاف المكيف اإللكتركني

http://furp.info

تـ إعداد كتصميـ مكيف إلكتركني لمركز استشارات البحكث كالدراسات العمرانية بالكمية.
عن ػ ػ ػ ػكاف مكيػ ػ ػ ػػف مركػ ػ ػ ػػز استشػ ػ ػ ػػارات البحػ ػ ػ ػػكث كالد ارسػ ػ ػ ػػات العمرانيػ ػ ػ ػػةhttp://www.urbancenter- :

furp.cu.edu.eg
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كما يتكافر شاشة عرض بمػدخؿ الكميػة تعمػؿ كمكحػة إعالنػات ألنشػطة الكميػة المختميػة كيسػتخدـ مكيػف الكميػة
اإللكتركني الميعؿ ككذلؾ شاشة العرض لإلعالف عف العديد مف األنشطة اليكمية بالكمية م ؿ:


معمكمات عف الكمية ك معمكمات عف أعضاء هيئة التدريس ك العامميف بالكمية



معمكمات لطالب الدراسات العميا



اإلعالنات الخاصة بكؿ نشاط بالكمية م ؿ كرش العمؿ كالمحاضرات العامة



األنشطة الطالبية



المعمكمات الخاصة بكحدة الجكدة



أنشطة خدمة المجتمف ك تنمية البيئة



إعالنات تكظيؼ الخريجيف



إظهار نتائج الطالب باليرؽ المختمية



إظهار الجداكؿ الدراسية ك جداكؿ اجمتحانات

خدمػة اإلنترنػت بالكميػة هػي شػبكة حدي ػة جسػمكية  wireless internetحيػث تػـ تكريػد كتركيػب كتشػغيؿ
الشػبكة فػي عػاـ  2111ضػمف مشػركع التطػكير المسػتمر كالتتهػؿ لالعتمػاد .كالشػبكة متاحػة بالكامػؿ طػكاؿ
األسبكع لكؿ العامميف ك الطالب بالكمية مجانا حيث أف شبكة اإلنترنت تغطي لجميف األدكار كدرؼ أعضػاء
هيئة التدريس ك معامؿ الطالب ك ياعات الدركس كالمكتبة ك ياعات الرسـ كالمكاتب.

استمرت الشبكة الالسمكية بالعمؿ لمدة الث سنكات كالكضف الحالي لمشبكة الالسمكية معطمة بسب عدـ
كجكد صيانة حيث لـ يعد لمشركة ككيؿ في جمهكرية مصر العربية.
مرفؽ كتيب عف كسائؿ اجتصاجت الحدي ة كتكنكلكجيا المعمكمػات المتاحػة بالبنػد ريػـ  )6كتيػب نشػرة) عػف
كسائؿ اجتصاجت الحدي ة كتكنكلكجيا المعمكمات المتاحة بالمؤسسة .
 0/4/1مكتبة الكمية:
تعتبػػر مكتبػػة كميػػة الت خطػػيط اإليميمػػي كالعم ارنػػي مػػف المكتبػػات الممي ػزة كالمتخصصػػة عم ػ مسػػتكل جامعػػات
الجمهكرية لما تحتكيػا مػف كتػب كتقػارير أجنبيػة كعربيػة حدي ػة كيػتـ تحػديث الكتػب بهػا سػنكيا كتشػمؿ المكتبػة
عدد  8111كتاب أجنبي ك 4493كتاب عربي ك 34دكرية أجنبية ك 19دكرية عربية.
تحميل نسب المستفيدين من خدمات مكتبة الكمية


بمػغ عػدد المتػردديف عمػي مكتبػة الكميػػة بػاألعكاـ مػف  2111إلػ  2118حػكالي  44736متػردد حيػػث
يشػػكؿ طمب ػػة الكمي ػػة بمرحمػػة البك ػػالكريكس الغالبي ػػة العظم ػػي مػػف أع ػػداد المت ػػردديف  .)%94كالج ػػدكؿ
التػػالي يكضػػي بيػػاف تيصػػيمي بتعػػداد كنسػػب المتػػردديف عمػػي مكتبػػة الكميػػة بػػاألعكاـ مػػف  2119إل ػ

.2118


كج يكج ػػد حص ػػر بتع ػػداد هيئ ػػة الت ػػدريس كالهيئ ػػة المعاكن ػػة المت ػػردديف عم ػػي مكتب ػػة الكمي ػػة لع ػػدـ كتاب ػػة
أسماءهـ بدفاتر التسجيؿ بالمكتبة.



يتـ إعداد مكتبة الكمية حاليا مف اعتماد مف اتحاد المكتبات المصرية ) EUC



تػػـ تػػدعيـ الكميػػة بكتػػب مػػف معػػرض الكتػػاب فػػي عػػاـ  2116-2115كعػػاـ  2117-2116بعػػدد 99
كتػػاب ككتػػب مهػػدا مػػف  2118 2115عػػدد  256كتػػاب كاجمػػالي الزيػػادة فػػي عػػدد الكتػػب 355
كتاب كمها بالمغة العربية
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كمػػف الجػػدير بالػػذكر التنكيػػا عمػػي أف كيػػكع المكتبػػة المركزيػػة بجػكار مبنػػي الكميػػة سػػاهـ ك يػ ار فػي تػػكفير بػػدائؿ
اجطالع المختمية كتعتبر المكتبة المركزية مكمالن لمكتبة الكمية في إتاحػة كتػب كدكريػات إضػافية يػد ج تتػكافر
بمكتبة الكمية.

كتكاجػػا المكتبػػة مشػػكمة فػػي تخ ػزيف الكتػػب النس ػ المكػػررة كتقػػارير مشػػركعات الطػػالب ) حيػػث إف المسػػطي
المخصص لذلؾ ج يكيي عممية التخزيف.
مرفػؽ بيانػػات تيصػػيمية عػػف أ عػػداد الكتػػب كالػػدكريات العربيػػة كاألجنبيػػة ككػػذلؾ تػػردد الطػػالب مػػف داخػػؿ الكميػػة
كخارجها في الخمس سنكات األخيرة بالبند ريـ  )2ياعدة بيانات لمباني المؤسسة ككسائؿ األمف كالسالمة .
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جدول أعداد المترددين عمي مكتبة الكمية في األعوام من  8115إلى 8102
المترددون عمي المكتبة
السنة

8115
8101
8100
8108
8104
8103
8109
8101
8100
8102
اإلجمالي
النسبة المئوية

طالب الكمية

من الخارج

طالب الدراسات
العميا

إجمالي

المترددين

أعداد

2729

158

93

2981

النسبة المئوية

%92

%5

%3

%111

أعداد

4111

113

61

4164

النسبة المئوية

%96

%3

%1

%111

أعداد

4191

277

114

4482

النسبة المئوية

%91

%6

%3

%111

أعداد

6146

267

6

6419

النسبة المئوية

%96

%4

%1

%111

أعداد

4241

215

121

4565

النسبة المئوية

%92

%5

%3

%111

أعداد

5321

254

135

5719

النسبة المئوية

%93

%4

%2

%111

أعداد

6231

195

125

6551

النسبة المئوية

%95

%3

%2

%111

أعداد

3865

151

121

4135

النسبة المئوية

%93

%4

%3

%111

أعداد

3241

161

132

3532

النسبة المئوية

%92

%5

%3

%111

أعداد

2111

75

125

2211

النسبة المئوية

%91

%3

%6

%111

30218

0233

0141

33041

%53

%3

%8

%011
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ويالحظ من الجدول السابق ما يمي -:
 -0انخياض عدد المتردديف عم المكتبة في السنكات األخيرة نظ نار لزيادة اجعتماد عم المكايف

اجلكتركنية لتحميؿ الكتب المتاحة عم شبكة المعمكمات كنظ نار جفتتاح بنؾ المعرفة عم مستكل

جامعة القاهرة كنظ نار لتردد الك ير مف الطالب عم المكتبة المركزية

 -8انخياض نسبة المتردديف مف طالب الدراسات العميا  )%2لنيس اجسباب السابقة كلكف هذا
يسمتزـ اعادة النظر في محتكل مكتبة الكمية لمكفاء باحتياجاتطالب الدراسات العميا
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نقاط القوة والضعف لمعيار الموارد المالية والتسىيالت المادية:
المؤشر

الممارسات

 8- 1تنـــــــــــــــوع

 8- 8- 1عائــد الصــناديق

نقاط الضعف

نقاط القوة



مصادر التمويل

الخاصة

لتدبير مكارد الكمية

تـ بذؿ مجهكدات متميزة لرفف كياءة
استخداـ المكارد المالية المخصصة
لممؤسسة



 4- 1مالئمة
المباني لطبيعة
النشاط وأعداد



يامت الكمية بكضف خطة لتحسيف



يكجد أماكف كتسهيالت متاحة ككافية

 8- 4- 1األجىـــــــــــــــــــــــزة

والمعدات والمعامل

مف

مشركعاتها حت تاريخا جارم التعديؿ
لتخصيص حصة لمكمية مف مكارد

الكحدات ذات الطابف الخاص)

لممارسة األنشطة الطالبية بالجامعة

الكمية

الطالب

ج تساهـ الكحدات ذات الطابف الخاص
بالكمية بتم حصص مالية

كتنمية المكارد الذاتية المالية لمكمية

 0- 4- 1كفايـــــــة مبنـــــــى

اجعتماد الكمي عم ميزانية الجامعة



األجهزة كالمعدات كالمعامؿ بالكمية



تـ التعايد ككضف خطط تيصيمية



حدي ة ككافية

التجهي ازتت كالمعدات الالزمة لتحقيؽ

األمف كالسالمة داخؿ المبن
كافية

دير

لصيانة األجهزة كالمعدات كالمعامؿ

بالكمية


لممؤسسة مكيف عم شبكة اإلنترنت

كيتـ تحديث المكيف باستمرار كيكظؼ
هذا المكيف الميعؿ لإلعالف عف
العديد مف األنشطة اليكمية بالكمية.

 4- 4- 1تســــــــــــــــــىيالت



يكجد لكحة إعالنية في مدخؿ الكمية
لعرض

ممارسة األنشطة الطالبية

األخبار

كاإلنجازات

كاإلعالنات المهمة ألعضاء هيئة
التدريس كالطالب

مختمؼ



المعمكمات المتاحة تغط

 3- 4- 1صـــــيانة مبنـــــي



يتم عمل صيانة سنكية لمبنى الكلية

 9- 4- 1إجــراءات األمــن



مكتبة الكمية مزكدة بنظاـ إطياء ذاتي

أنشطة الكمية كهي متاحة لمجميف.

الكمية والبنية التحتية

والسالمة
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الممارسات

نقاط الضعف

نقاط القوة

 1- 4- 1وســـــــــــــــــــــــــائل
االتصــــــــــاالت الحديثـــــــــــة

وتكنولوجيــــــا المعمومــــــات



تصميـ مكيف الكتركني خاص باكمية

المتاحة بالمؤسسة



يكجد بالكمية مكتبة تشمؿ عدد



انخياض عدد المتردديف عم المكتبة



انخياض نسبة المتردديف مف طالب

 8111كتاب كتقارير أجنبية

ك 4493كتب كتقارير عربية ك34
دكرية أجنبية ك 19دكرية عربية

كتعتبر المكتبة مف المكتبات المميزة

كالمتخصصة عم مستكل جامعة
 0- 4- 1مكتبة الكمية

القاهرة كيبمغ تردد طالب الكمية

لمعاـ  2111عدد  4191طالب

كيتردد سنكيان حكالي  277متردد مف
خارج جامعة القاهرة كمف خارج
الكمية كعدد  114مف طالب
الدراسات العميا
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مرفقات معيار الموارد المالية والتسىيالت المادية :
المؤشر
 8- 1تنـــــــــــوع
مصـــــــــــــــــــــادر

التمويل

الممارسات

 8- 8- 1عائـــــــد الصـــــــناديق
الخاصة

المرفقات
اجعتمادات المالية كعكائد كمصركفات

مرفق 0- 1

الصناديؽ الخاصة المختمية بال ال ة سنكات

األخيرة كذلؾ بالبند ريـ  )1المكازنة المالية
السنكية لممؤسسة .

بيانات تيصيمية عف مبن المؤسسة الكمية)

 0- 4- 1كفاية مبنى الكمية

مرفق 8- 1

شاممة مسطحات اليرادات المختمية كالتحميؿ
الكمي ليرادات الكمية كذلؾ بالبند ريـ )2
ياعدة بيانات سجالت) لمباني المؤسسة

بيانات تيصيمية عف تكزيف األجهزة كالمعدات
 8- 4- 1األجىــــزة والمعــــدات

والمعامل

الجديدة كالحالية بالمعامؿ كادارات الكمية

مرفق 9- 1

المختمية بالبند ريـ  )5ياعدة بيانات

سجالت) بالمعامؿ المتاحة كتجهيزاتها

كمعداتها كصالحيتها لالستخداـ كصيانتها
كتحدي ها

 4- 1مالئمة

المباني لطبيعة

 4- 4- 1تســـىيالت ممارســـة

األنشطة الطالبية

كتيب) بتماكف ممارسة أنشطة الطمبة

مرفق 3- 1

المختمية كذلؾ بالبند ريـ  )4كتيب يحتكم
عمي األماكف كالتسهيالت المتاحة لممارسة
األنشطة الطالبية .

النشاط وأعداد
الطالب

 3- 4- 1صيانة مبنـي الكميـة

والبنية التحتية

 9- 4- 1إجـــــــراءات األمـــــــن
والسالمة

خطة الصيانة السنكية لمبنية التحتية كالمرافؽ
مرفق 4- 1

المعمومات المتاحة بالمؤسسة

كمعتمدة لدعـ كصيانة البنية التحتية كالمرافؽ
كآليات تطبيؽ الخطة

مرفق 8- 1

بيانات تيصيمية عف إجراءات األمف كالسالمة
بالكمية بالبند ريـ  )2ياعدة بيانات لمباني
المؤسسة ككسائؿ األمف كالسالمة .

كتيب عف كسائؿ اجتصاجت الحدي ة

 1- 4- 1وســـائل االتصـــاالت
الحديثـــــــــــــــة وتكنولوجيـــــــــــــــا

كذلؾ بالبند ريـ  )3خطة سنكية مك قة

مرفق 1- 1

كتكنكلكجيا المعمكمات المتاحة بالبند ريـ )6

كتيب نشرة) عف كسائؿ اجتصاجت الحدي ة
كتكنكلكجيا المعمكمات المتاحة بالمؤسسة .
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المرفقات

الممارسات

بيانات تيصيمية عف أعداد الكتب كالدكريات
 0- 4- 1مكتبة الكمية

مرفق 8- 1

العربية كاألجنبية ككذلؾ تردد الطالب مف
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 -0المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية
 0/0المعايير األكاديمية القومية المرجعية
 0/0/0تبني الكمية لممعايير األكاديمية:

تتبنػ الكميػة المعػايير األكاديميػة القكميػة القياسػية المرجعيػة" ”NARSلبػرامج التخطػيط العم ارنػي الصػادرة عػف
الهيئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاجعتماد  )NAQAAEكحد أدن لمتطمبات البرنامج كيد تػـ تك يػؽ ذلػؾ
ف مجالس األيساـ ك مجمس الكمية  -مرفؽ .)1/7
م ػؿ مقتػرح الكميػة المقػدـ لمهيئػة القكميػة لضػماف جػكدة التعمػيـ كاجعتمػاد أساسػان لكضػف " المعػايير القياسػية

القكميػة " لبػرامج التخطػيط العم ارنػ لمرحمػة البكػالكريكس بجمهكريػة مصػر العربيػة عػاـ  2112ك شػارؾ فػ

إعدادها عدد مف أعضاء هيئة التدريس بالكمية كتػـ كضػف المعػايير كتػـ إعتمادهػا فػي لجنػة القطػاع الهندسػي.
بناء عم ما سبؽ ف ف الكمية تعتمد المعايير األكاديمية القياسية القكمية منذ أف تـ كضعها.
ك ن
 8/0/0الممارسات التطبيقية لممعايير األكاديمية:

لػدل الكميػة تيهػـ كبيػر لممعػايير األكاديميػة حيػث تبنػت الكميػة معػايير دكليػة يبػؿ صػدكر المعػايير األكاديميػة
القياسػية القكميػػة كتػـ أخػػذ هػذ المعػػايير الدكليػة فػ اجعتبػػار كتسػاس عنػػد صػيادة المعػػايير القكميػة كالتػػي تػػـ

تقديمها كمقترح لمهيئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاجعتماد مف خالؿ أعضاء هيئػة التػدريس المشػاركيف فػ
صيادة هذ المعايير لقطاع التخطيط -مرفؽ .)2/7

تبذؿ الكمية جهكدنا لمتكعية بالمعايير األكاديمية مف خالؿ حضكر المحاضػرات ككرش العمػؿ التػي تػتـ بصػية

مسػػتمرة داخػػؿ الكميػػة كمػػف خػػالؿ أحػػد مقػػررات الكميػػة مقػػرر ممارسػػة مهنػػة) كف ػ مركػػز ضػػماف الجػػكدة
بالجامعػة كالهيئػة القكميػة لضػماف جػكدة التعمػيـ ككػذلؾ تػـ تكزيػف يائمػة المعػايير األكاديميػة القياسػية القكميػػة

" "NARSعم أعضاء هيئة التدريس باأليساـ العممية -مرفؽ .)3/7
تطبؽ الكمية المعايير األكاديمية عند التخطيط ككضف السياسات ك هي أحد الغايػات اإلسػتراتيجية التػي تسػع
الكمية لتحقيقها.
يكجد تكافؽ بيف المعايير األكاديمية المتبنا مف الكمية كمكاصيات الخريج  -مرفؽ .)4/7
 4/0/0توافق المعايير األكاديمية مع رؤية ورسالة وأوداف الكمية

تتكافؽ المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها الكمية مف رؤية كرسػالة كأهػداؼ الكميػة كيكضػي  -مرفػؽ

 )5/7مصيكفة تكافؽ المعايير األكاديمية مف رؤية كرسالة كأهداؼ الكمية.
 3/0/0توافق البرامج التعميمية مع المعايير األكاديمية:

تتخذ الكميػة إجػراءات لمتتكػد مػف تكافػؽ البرنػامج مػف المعػايير األكاديميػة المتبنػا حيػث تػـ تشػكيؿ فريػؽ عمػؿ
داخمػي مػف أعضػاء هيئػة التػدريس كمعػاكنيهـ مػف جميػف األيسػاـ بالكميػة لد ارسػة مػدل التكافػؽ بػيف المعػايير
األكاديمية القياسية القكمية الصادرة عف يطاع التعمػيـ الهندسػي كمعػايير البرنػامج الد ارسػي داخػؿ الكميػة ك يػد
تـ اجنتهاء مف هذ المقارنة كتك يقها -مرفؽ  )6/7مصيكفة المقارنة.
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ما زالت الكمية تعمؿ بالمعايير األكاديمية المتبناة لمهيئة القكمية كتتػابف أم تطػكرات خاصػة بهػذ المعػايير مػف
يبؿ الهيئة.
تػـ تجديػد تعيػيف مقػيـ خػارجي لمبرنػامج الد ارسػ بقػرار مػف مجمػس الكميػة لمتتكػد مػف تكافػؽ البرنػامج التعميمػي
بالكمية مف المعايير األكاديمية القياسية  -مرفؽ .)7/7
كما تـ تحديد مراجعيف داخمييف مف الكمية  -مرفؽ .)8/7
 9/0/0اجراءات تحقق تطبيق المعايير األكاديمية:

تتخػػذ الكميػػة إ ج ػراءات رسػػمية تتحقػػؽ منهػػا بتطبيػػؽ المعػػايير األكاديميػػة منهػػا المراجعػػة الداخميػػة فػػي كػػؿ تػػرـ
لتكص ػػيؼ المق ػػررات كتكص ػػيؼ البرن ػػامج  -مرف ػػؽ  )9/7كأيضػ ػان تقري ػػر الم ارج ػػف الخ ػػارجي لمراجع ػػة ني ػػس

العناصر السابقة بشكؿ دكرم  -مرفؽ .)11/7

 1/0/0جىود المؤسسة لمتوعية بالمعايير األكاديمية:

تتػػابف الكمي ػػة المع ػػايير األكاديمي ػػة م ػػف الهيئ ػػة القكمي ػػة كأم تغيي ػػر ف ػػي المع ػػايير ي ػػتـ إب ػػالغ رؤس ػػاء األيس ػػاـ
كأعضػػاء هيئػػة التػػدريس بػػا كتػػنعكس هػػذ التغييػرات عم ػ المخرجػػات التعميميػػة كتػرتبط بهػػا ارتباطػػا يكي ػان عم ػ

مستكل المقررات كالبرنامج كيكضي -مرفؽ  )11/7خطابات تبميغ رؤساء األيساـ.
 8/0البرامج التعميمية
 0/8/0برامج التعميم واحتياجات المجتمع والتنمية:

 0/0/8/0مالئمة البرامج التعميمية الحتياجات سوق العمل:

يػتالئـ البرنػامج الد ارسػ مػف احتياجػات سػكؽ العمػؿ كيتضػي ذلػؾ مػف إسػتطالع رأل المسػتييد النهػائي فػي
المخرجات التعميمية المستهدفة مف البرنامج الدراسي مرفؽ نتائج اجستبياف  -مرفؽ  )12/7كمػا أف إيبػاؿ
سػكؽ العمػؿ عمػ تكظيػؼ خريجػي الكميػة يؤكػد مالئمػة البػرامج التعميميػة إلحتياجػات سػكؽ العمػؿ -نتػائج

استبياف ك تقرير عف رأم المستييد النهائي في خريجي الكمية  -مرفؽ .)13/7

يتصؼ البرنػامج التعميمػي بالمركنػة إلسػتيعاب التغييػر ك خطػط التنميػة كالتطػكير حيػث يػتـ مراجعػة المحتػكل
العممي لممقررات الدراسية بصية دكرية ف األيساـ العممية لتطكيرها كما يسػهـ أيضػنا رأم الطػالب مػف خػالؿ
اإلسػتبيانات المختميػة -مرفػؽ  )14- 7كيػتـ اإلسػتيادة مػف آراء الممػتحف الخػارجي فػي تطػكير المقػررات

الدراسية ج تكجد تعديالت في البرنامج الحالي.
 فى اطار تنمية المىارات العممية الثقافية لمطالب -:
 - 1تــم تنفيــذ ورشــة عمــل بالكميــة عــن (مناقشــة مشــروعات تخــرج كميــة الىندســة – االكاديميــة البحريــة
باالسكندرية) لعدد  24طالب كمعيد مف الكميػة كاأل كاديميػة البحريػة حيػث كصػمت نسػبة رضػا المشػاركيف
ايجابية بنسبة  %53عف تقييـ المشاركيف لما تـ عرضا بالكرشػة كاجسػتيادة العمميػة كالتجهيػزات المالئمػة
لياعميػات الكرشػة كيػد أشػاد المشػاركيف بكيػاءة معاممػة المحاضػريف كالقػائميف عمػ الكرشػة باإلضػافة الػ
كيػاءة الكػكادر اعضػػاء هيئػػة التػػدريس) وتمــت التوصــية باســتمرارية تنفيــذ وــذن الورشــة ســنوياً بقصــد
التبادل الثقافى االقميمى من الجانبين.
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 -8تم تنفيذ ورش ة عمل تنميـة الواجىـة النيميـة فـى إطـار التعـاون مـع جامعـة جدانسـك حيػث بمغػت نسػبة
رضاهـ  %54عف األداء العاـ لمدكرة لعدد  9مشػاركيف حيػث تضػمنت التقييمػات مػا تػـ عرضػا بالكرشػة
كمدل ارتباط األ هداؼ المعمنػة بالكرشػة عػف مػا تػـ تقديمػة كمالئمػة التجهيػزات لياعميػة الكرشػة ممػا أظهػر
إيجابية مػف يبػؿ المشػاركيف التػ تراكحػت درجػة اجسػتبياف مػا بػيف جيػد جػدا إلػ ممتػاز كأشػاد المشػاركيف
بمستكل كياءة الككادر أعضاء هيئة التدريس) كالمحتػكل العممػ بالكرشػة كمـا أعـرب كامـل المتـدربين
من الكميتين عن رغبتىم فى المشاركة فى ورش عمل اخري مشابىة وقد اقترح المتـدربين موضـوعات
عن مدى مالئمة التصميم العمرانى لمواكبة التطور التكنولـوجى فـى المسـتقبل والمشـروعات المتعمقـة
باالستدامة والتكنولوجيا كمواضيع لورش العمل.
 -4تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية الصـيفي لمطمبـة وعميـه تـم إعػداد اسػتمارات اسػتبياف لمطمبػة عػف
تقيػػيـ المحاض ػػر كتقي ػػيـ البرن ػػامج التػػدريب

كالتقي ػػيـ الع ػػاـ ع ػػف ال ػػدكرة بمغػػت نس ػػبة رض ػػاء الط ػػالب ع ػػف

المحاضر نسبة  %51حيث أشاد الطالب ب لماـ المدرب بمكاضيف البرنامج كمدل تعاكنا مػف المتػدربيف
كاعرب الطالب عف تحيظهـ عم يدرة المدرب عمػ تحييػز المشػاركيف فػ التياعػؿ داخػؿ الػدكرة التدريبػة
وفيمــا يخـــص محتـــوى البرنــامج التـــدريبى كصػػمت نسػػبة رضػػا الطػػالب عنػػا  %23حيػػث المحتػػكل
التدريبي منظـ كسهكلة محتكل المادة العممية با

فيما يشير الطالب الى ضـعف تناسـب التوقيـت مـع

الطمبــة ومــدة البرنــامج كيػػد بمػػغ رضػا الطػػالب عػػف البرنػػامج التػػدريب  %53فػ التقيػػيـ العػػاـ لمػػدكرة مػػف
اجخػػذ ف ػ االعتبــار مقترحــات المتــدربين بزيــادة مــدة البرنــامج التــدريبى وزيــادة المىــام المكم ـف بىــا
المتدربين وادخال محتويات إضافية لمبرنامج.
 فى اطار تطوير وتقويم البرامج االكاديمية لمكمية فى ضوء إعداد الدراسة الذاتية والخطط االستراتيجية:
 - 1تم تنفيذ اسـتطالع رأى لمخـريجين لقيـاس مـدى كفـاءة البرنـامج التعميمـى بمقرراتـه فـى المسـاعدة فـى
ســوق العمــل حيػػث أعػػرب  %00مػػف الخ ػريجيف عػػف اسػػتيادتهـ مػػف المقػػررات ال ػ حػػد مػػا فػ عممهػػـ ،
 %84مػػف الخ ػريجيف اس ػػتيادكا مػػف المق ػػررات الت ػ ت ػػـ د ارسػػتها بالقػػدر المطم ػػكب ف ػ س ػػكؽ العمػػؿ كي ػػد
انخيضػػت نسػػبة رضػػاء المشػػاركيف عػػف التػػدريب الميػػدان

الػػذم مارسػػك بػػالمقررات حيػػث اف  %42لػػـ

يجدكا انا كاف عم القدر الكاف .
وقد أبدى المشاركون مالحظ تىم حول اسموب التدريس بالكمية وأبرز ما تم مالحظته وو ان االسـموب

تقميــدى ويحتــاج الــى تغ ييــر وال يســتخدم التقنيــات الحديثــة  ،ومــن وجىــة نظــر المشــاركين ان اوــم مــا
يحتاجه الخريج فى سوق العمل وو معرفة الحديث والجديد فى مجال التخصص باالضافة الـى تطـوير

امكانيات استخدام الحاسب اآللى واإل نترنت واجادة المغات االجنبية .واقترح المشاركون ان تقوم الكمية
باقامة ممتقى توظيفى باالجماع  ،باالضافة الى زيادة الساعات المخصصة لمتدريب العممى /الميدانى.
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 - 2تم تنفيذ استطالع رأى لطالب البكالوريوس بغرض إعداد الدراسة الذاتية حيـث بمغػت نسػبة الرضػا عػف
سياسػػات الكميػػة اجمػػاج  %12حيػػث كصػػمت نسػػبة رضػػا الطػػالب عػػف سياسػػات عػػدـ التمييػػز كالعدالػػة
المتبعة ف الكميػة  %19مػف مالحظػة عػدـ رضػاء الطػالب عػف عػدـ كجػكد اليػات معمنػة لتمقػ الشػكاكل
كالمقترحػات مػف الطمبػة كتػكافر متابعػة لمقػرارت المتخػذة بشػتف الشػكاكل كمقترحػات الطػالب الػ اف الكميػة
تحرص عم كضف اجراءات كاضػحة عادلػة كمعمنػة لمػدعـ المػال لمسػتحقيا مػف الطػالب كفيمػا يخػص
نظػػـ تقػػكيـ الطػػالب أ عػػرب الطػػالب عػػف رضػػاهـ عػػف تعػػدد م ػرات تقػػكيـ خػػالؿ اليصػػؿ الد ارس ػ كتنػػكع
اساليب التقػكيـ كاجمتحانػات لتصػؿ نسػبة الرضػا الػ  %01امػا بخصػكص التسػهيالت الداعمػة لمتعمػيـ
كطرؽ التعمـ كطرؽ التدريس بمغت نسػبة رضػا الطػالب  %12كأبػدل الطػالب أريهػـ فػ جػكدة المكتبػة
الت تتسـ بجكدة التجهيزات كالمراجف باإلضافة ال المعامؿ كسهكلة استخدامها كانخيضػت نسػبة رضػاهـ
عف تنكع طرؽ التدريس كاستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات.
 - 3تـم تنفيـذ اســتطالع رأى أل عضـاء ويئـة التــدريس بغـرض إعـداد الدراســة الذاتيـة والخطـط االســتراتيجية
لمكمية بمغت نسبة تحقؽ المعايير فػ الكميػة اجمػاج  %00كتتػكزع عمػ معػايير التقيػيـ كمػا هػك مكضػي
الشكؿ التال .

وقد ابدى المشاركون مالحظتىم فيما يخص أوجه القصور حول عدة نقاط -:

 فيما يخص الفاعمية التعميمية ضعؼ السياسات لتقديـ خدمات لمخريجيف كمتابعة شئكنهـ كتكظييهـ. -فيما يخص المعايير االكاديمية ضعؼ كع الطالب بتهداؼ البرنامج كالمخرجات التعميمية لا.

 فيمــا يخــص التعمــيم والــتعمم والتســىيالت الماديــة مػػف ضػػعؼ مشػػاركة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس فػ تنييػػذبرامج تدريب الطالب.

 فيما يخص أعضاء ويئة التدريس هناؾ انخياض فػ مشػاركة أعضػاء هيئػة التػدريس فػ تطػكير البيئػةالعممية المحيطة مف خالؿ مشاركتهـ ف المؤتمرات.

 فيما يخص الـنظم واإلجـراءات والخـدمات التنظيميـة واإلداريـة ألعضـاء ويئـة التـدريس تػنقص أعضػاءهيئة التدريس الحصكؿ عم مجمكعة كافية مف الخدمات اإلدارية.
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 فيمـا يخــص خـدمات المعمومــات ألعضــاء ويئـة التــدريس انخيػاض نسػػبة تحقػؽ مخرجػػات الكميػة لتػػكفيرالمعمكمػػات القانكنيػػة الخاصػػة بحقػػكؽ ككاجبػػات اعضػػاء هيئػػة التػػدريس مػػف عػػدـ كجػػكد تحػػديث مسػػتمر

لممعمكمات الت يضعها اعضاء هيئة التدريس عم مكيف الكمية.

 فيما يخص جودة الخدمات االجتماعيـة والصـحية عػدـ كضػكح آليػة إ ازلػة أيػة معكيػات خاصػة بمسػتكلالخدمات المتكاممة المقدمة ألعضاء هيئة التدريس.

 فيما يخص البحث العممي واأل نشـطة العمميـة ضػعؼ اجسػتيادة مػف نتػائج تقيػيـ جػكدة اجداء البح ػ فػالتطكير المستتمر جنتاج اعضاء هيئة التدريس البح .
 8/8/0تصميم البرامج التعميمية:
 0/8/8/0تصميم البرامج:

يكجػد تكصػيؼ كاضػي كمك ػؽ كمعمػف لمبرنػامج التعميمػي كالمقػررات الد ارسػية كيػتـ تحدي ػا سػنكيان -مرفػؽ

.)14/7

يوجد توافق بين تصميم البرنامج التعميمي مع رسالة الكمية لضماف تحقيؽ المخرجات التعميمية المستهدفة

ك يتضي التكافؽ فيما يتعمؽ بتكفير المقررات التػي تػؤدم إلػ تػكفير خػريجيف يسػاهمكف ايجابيػان فػي مشػركعات
التنمية المجتمعية كحؿ مشكالت التخطيط كالتنمية المستدامة -مرفؽ .)15/7

تتطابق مصفوفة المخرجات التعميمية المستىدفة مع أوداف البرنامج التعميمي  -مرفؽ .)16/7

يساوم البرنامج الدراسي في تنمية المىارات الذونية والعامة حؿ المشكالت  -العمؿ ف فريؽ  -مهارات

الحاسب ك ديرها) كما يتضي مف تكصػيؼ كتقػارير مقػررات الكميػة حيػث أف معظػـ المقػررات تهػتـ ب سػتخداـ

أساليب دير تقميدية لمتعميـ ك تشجيف الطػالب عمػ الػتعمـ الػذاتي كاعػداد األبحػاث كالمعمقػات كحمقػات منايشػة
كالعصؼ الػذهني ككرش العمػؿ كتنميػة مهػارات اإلتصػاؿ كاجطػالع عمػ شػبكة المعمكمػات الدكليػة كاسػتخداـ
الحاسب اآللي إضافة إل الطرؽ التقميدية في التدريس مف خالؿ المحاضرات كالعركض العممية .نمػاذج مػف
تنمية المهارات لدل الطالب  -تكصييات كتقارير المقررات -مرفؽ .)17/7
 8/8/8/0تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:

يوجد إجـراءات موثقـة لممراجعـة الدوريـة لمبـرامج التعميميـة والمقـررات الدراسـية مػف خػالؿ التقريػر السػنكل

لمبرنػامج الد ارسػي ك المقػررات الد ارسػية .مرفػؽ التقػارير السػنكية  -مرفػؽ  )18-7كتػتـ المراجعػة عمػ كػؿ
المستكيات األيساـ العممية  /كحدة الجكدة /مجمس الكمية)

يتم االسـتعانة بمـراجعين وممتحنـين داخميـين و خـارجيين لتقيػيـ البرنػامج الد ارسػي كالمقػررات الد ارسػية كتػتـ

اجستيادة منهـ في مراجعة المقررات الدراسية كتحدي ها مرفؽ .)19-7

ككذلؾ تكصيؼ التدريب الميداني بناء عم رأم المراجف الخارجي لمبرنامج .-
يتم إستخدام التقارير السنوية لمبرامج و المقررات فى التحـديث و التطـوير ،كمػا تتخػذ األيسػاـ العمميػة فػي

اإلعتبار نتائج تقػارير المػراجعيف الػداخمييف فػي تحػديث المقػررات كيعتمػد التحػديث فػي مجمػس القسػـ ك تكػكف
بناء عم :
أسباب التحديث ن
 رأل المراجعيف الداخمييف رأل المراجف الخارج .74
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 الردبة ف استحداث مكضكعات جديدة في كؿ تخصص. الردبة في التطكير كعدـ التكرار في المقررات الدراسية القائمة بناء عم استبياناتالطالب.
 4/8/0فاعمية البرامج التعميمية:

 0/4/8/0مؤشرات فاعمية البرامج التعميمية:

ػاء عمػ مقترحػات مػف مجمػس الكميػة ػـ
يػتـ تحديػد أعػداد الطػالب الممتحقػيف بالبرنػامج الد ارسػ األساسػ بن ن
يحدد األعداد اليعمية الممتحقة بالكمية المجمس األعم لمجامعات ك ه تقريبان فػ ت ازيػد مسػتمر فػي السػنكات

السابقة  -مرفؽ .)21/7

تزايدت أعداد الطالب الممتحقيف ببرنامج الساعات المعتمدة ف ال الث سنكات السابقة .

تـ حساب متكسط نسب النجاح خالؿ الخمسة سنكات الماضية  2115/2114إلػ  ) 2119/2118حيػث
تبمػغ متكسػط نسػبة النجػاح لطػالب البكػالكريكس خػالؿ الخمػس سػنكات الماضػية  % 84يكجػد بنظػاـ الالئحػة
الجديػػدة مسػػارات تخصػػص متنكعػػة بدايػػة مػػف ؼ 8ؼ 9ؼ 11ردػػـ أف البرنػػامج الد ارسػػي لمكميػػة برنػػامج
كاحد.
نسبة النجاح في الكمية تعتبر مرتيعة عم مدار الخمس سػنكات السػابقة ك لػيس بينهػا تبػايف كيرجػف ذلػؾ ألف
الكميػة تقبػؿ طػالب ال انكيػة العامػة الحاصػميف عمػ

مجػاميف تنافسػية عاليػة كبالتػالي يتمتعػكف بقػدرة عاليػة

كامكانيات مهارية ك ذهنية تؤهمهـ مف الكفاء بمتطمبات البرنامج التعميمي لمكمية كما تتنكع أساليب التقيػيـ فػي
الكمية مما يتيي اإلستيادة مف إمكانيػات الطالػب كمها ارتػا المختميػة كيػنعكس هػذا عمػ نسػبة النجػاح العاليػة .
مرفػؽ تقػارير تحميػػؿ نتػائج اجمتحانػات)-مرفػػؽ  )21-7كردػـ هػػذا يكجػد نسػػبة مػف الطمبػػة المتع ػريف الػػذيف
جيتمكنكف مف استكماؿ البرنامج بنسبة في حدكد .%16
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نقاط القوة والضعف بمعيار المعايير االكاديمية والبرامج التعميمية
المؤشر

الممارسات
0- 0- 0

تبنــي الكميــة

نقاط القوة




األكاديمية .


األكاديميــة مـــع رؤيـــة ورســـالة

 0- 0المعـايير

األكاديميـــــة

القومية المرجعية

التعميمية مع المعايير

يكجد تكافؽ بيف المعايير المتبنا مف
رؤية ك رسالة كأهداؼ الكمية .

وأوداف الكمية

 3- 0- 0توافق البرامج

يحقؽ البرنامج الدراسي لمرحمة
البكالكريكس متطمبات المعايير

لممعايير األكاديمية
 4- 0- 0توافــــــــق المعــــــــايير

تتبن الكمية المعايير األكاديمية القكمية
القياسية المرجعية”.“NARS

لممعايير األكاديمية

 8- 0- 0الممارسات التطبيقية



تـ التتكد مف تكافؽ البرنامج التعميمي مف
المعايير المتبنا .

األكاديمية



تـ تقييـ البرنامج الدراس بكاسطة مقيـ

خارجي عاـ  2111-2119كتـ اعادة

 9- 0- 0اجــــــــراءات تحقــــــــق

تقييـ البرنامج  2119-2114بكاسطة

تطبيق المعايير األكاديمية

مقيـ خارجي أخر



مشاركة الكمية ف كضف المعايير القكمية
األكاديمية المرجعية لقطاع التخطيط

 1- 0- 0جىــــــود المؤسســــــة

العمران بمصر كانت اساسان لهذ

لمتوعية بالمعايير األكاديمية

المعايير.



يػتالئـ البرنػامج الد ارسػي مػف احتياجػات



يكجػ ػػد بنظػ ػػاـ الالئح ػ ػػة الجديػ ػػدة مس ػ ػػارات

سكؽ العمؿ
 8- 0البـــــــــــرامج

 0- 8- 0برامج التعميم

التعميمية

واحتياجات المجتمع والتنمية

نقاط الضعف

تخصػص متنكعػة بدايػة مػػف ؼ 8ؼ9

ؼ 11تغط ػ ػ ػ ػ ػػي المتطمب ػ ػ ػ ػ ػػات المختميػ ػ ػ ػ ػ ػػة
جحتياج ػ ػ ػ ػػات س ػ ػ ػ ػػكؽ العم ػ ػ ػ ػػؿ المص ػ ػ ػ ػػرم

كاإليميم ػ ػ ػػي كيعط ػ ػ ػػي فرص ػ ػ ػػة لمخػ ػ ػ ػريجيف
لمتخصص في مرحمة الدراسات العميا.
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 عدـ انتظاـ دكرية
عمؿ استبياف

األطراؼ المعنية.
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المؤشر
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نقاط القوة

الممارسات


نقاط الضعف

يتصػؼ البرنػامج الد ارسػي بالمركنػة ك
استيعاب التغيير ك خطط التنمية



يتصػؼ البرنػامج الد ارسػي بالمركنػة ك



يكجػد تكصػيؼ مك ػؽ كمعمػف لمبرنػامج



يكجػد تطػابؽ بػيف مصػيكفة مخرجػات

استيعاب التغيير ك خطط التنمية.

التعميمي كالمقررات الدراسية بالكمية.

الػتعمـ المسػتهدفة كأهػداؼ البرنػامج

 8- 8- 0تصميم البرامج
التعميمية

التعميمي.



يساهـ محتكل البرنامج الدراسي ف تنمية



يكجػد إجػراءات مك قػة لممراجعػة الدكريػة



تػتـ اجسػتيادة مػف تقػارير المػراجعيف



يتـ اجستيادة مف التقارير السنكية لمبرامج



تػ ػ ػػـ إج ػ ػ ػراء كرش عمػ ػ ػػؿ لتطػ ػ ػػكير الكميػ ػ ػػة

المهارات الذهنية كالعامة.

لبرامج التعميمية كالمقررات الدراسية.
الداخمييف كالممتحنيف الخارجييف.

كالمقررات ف التحديث كالتطكير.

 4- 8- 0فاعمية البرامج
التعميمية

لمرحمة البكالكريكس
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مرفقات معيار المعايير االكاديمية والبرامج التعميمية
المؤشر

الممارسات
0- 0- 0

تبنــي الكميـة

لممعايير األكاديمية

المرفقات

مرفق 0- 0

تتبن الكمية المعايير األكاديمية القكمية
القياسية المرجعية" ”NARSلبرامج

التخطيط العمراني

رقم

المجمس
265

تاريخ

االعتماد
/7/03
0303

لدل الكمية تيهـ كبير لممعايير األكاديمية

مرفق 8- 0
 8- 0- 0الممارســـــات

التطبيقيــــة

األكاديمية

لممعــــايير

األكاديميــــة
القوميــــــة

المرجعية

 4- 0- 0توافـــــق المعـــــايير

األكاديمية مع رؤيـة ورسـالة

مرفق 4- 0

التعميمية مع المعايير

األكاديمية
 9- 0- 0اجراءات تحقق

تطبيق المعايير األكاديمية
 1- 0- 0جىـــود المؤسســــة
لمتوعية بالمعايير األكاديمية

 8- 8- 0تصميم البرامج
التعميمية

 8-8- 8- 0تطوير

وتحديث الب ارمج والمقررات

الدراسية

اجستراتيجية

مصيكفة تكافؽ المعايير األكاديمية مف

مرفق 1- 0

مصيكفة المقارنة

مرفق 0- 0

المراجف الخارجي لمبرنامج الدراسي

مرفق 2- 0

تحديد مراجعيف داخمييف مف الكمية

مرفق 5- 0
مرفق 01- 0
مرفق 00- 0

المراجعة الداخمية في كؿ ترـ لتكصيؼ

المقررات كتكصيؼ البرنامج

354

/3/17
2119

358

2119

/7/15
2119

العناصر السابقة بشكؿ دكرم

خطابات تبميغ رؤساء األيساـ
إستطالع رأل المستييد النهائي في
المخرجات التعميمية المستهدفة مف

البرنامج الدراسي

مالئمة البرامج التعميمية إلحتياجات سكؽ

مرفق 04- 0
مرفق 03- 0

استبياف رام الطالب في البرنامج التعميمي

مرفق 01- 0

354

/3/17

تقرير المراجف الخارجي لمراجعة نيس

العمؿ مرفؽ نتائج استبياف ك تقرير عف

مرفق 09- 0

التعميمية

الكمية كمكاصيات الخريج ضمف الخطة

الذاتية لمكمية

 0- 8- 0برامج التعميم

 8- 0البـــــــرامج

2111

تكافؽ بيف المعايير األكاديمية المتبنا مف

مرفق 9- 0

مرفق 08- 0

واحتياجات المجتمع والتنمية

266

جهكد الكمية لمتكعية بالمعايير األكاديمية

رؤية كرسالة كأهداؼ الكمية ضمف الدراسة

وأوداف الكمية
 3- 0- 0توافق البرامج

المعايير األكاديمية القياسية القكمية كرشة

المعايير اجكاديمية)

مرفق 3- 0

 0- 0المعـايير

حيث تبنت الكمية معايير دكلية يبؿ صدكر

/11/11

رأم المستييد النهائي في خريجي الكمية
التكافؽ بيف تصميـ البرنامج التعميمي مف
رسالة الكمية

مصيكفة المخرجات التعميمية المستهدفة

مف أهداؼ البرنامج التعميمي

مرفق 00- 0

تكصييات كتقارير المقررات

مرفق 02- 0

التقارير السنكية

مرفق 05- 0

تقارير المراجف الداخمي كالخارجي
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/7/15
2119
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المؤشر
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الممارسات
 4- 8- 0فاعمية البرامج
التعميمية

المرفقات
تحديد أعداد الطالب الممتحقيف بالبرنامج

مرفق 81- 0

بناء عم مقترحات مف
الدراس األساس
ن
مجمس الكمية

مرفق 80- 0

تقارير تحميؿ نتائج اجمتحانات

79

رقم

المجمس
333

تاريخ

االعتماد
/3/91
7192

بشكؿ دكرم نهاية كؿ
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 -2معيار التدريس والتعمم
 0/2لمكمية استراتيجية لمتدريس والتعمم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج

التعمم المستىدفة

 0/0/2تعد الكمية استراتيجية لمتدريس والتعمم بما يحقق المعايير األكاديميـة المرجعيـة المتبنـان ورسـالة

لمكمية وأودافىا وتعمنىا:

يكجد استراتيجية لمتدريس كالتعمـ في الكمية معتمدة كمك قػة متوافقة مع المعايير األكاديمية المعتمدة التي تـم
تبنيىا  -مرفؽ  )1/8كتحقؽ رسالة كأهداؼ الكمية التي تتمحكر حكؿ


رفع كفاءة الفاعمية التعميمية لمكمية والتطوير المستمر لتضاوي المستوى العالمي مع المحافظة عمى

الىوية المصرية الحضارية من خالل:



-

تحسيف تنافسية نظـ كمخرجات التعميـ.

-

تقديـ خدمات متميزة مرتيعة الجكدة تطبؽ األساليب الحدي ة.

-

تحقيؽ المساكاة في الحقكؽ كاليرص.

-

التطكير المستمر لمعممية التعميمية.

دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية مع تنمية مىارات وقدرات الطـالب عمـى اإلبـداع واالبتكـار والتفكيـر
العممي وريادة األعمال وتعزيز التواصل مع الخريجين.
-

زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة.

-

بناء شخصية الطالب كتنمية الكع القكمي لا بكصيا جكهر الدكلة.

كيػد شػارؾ فػي اعػدادها كافػة األطػراؼ المعنيػة كتػـ اعتمادهػا بمجمػس الكميػة ريػـ  354بتػاري 2119/3/17
كه أحد أهداؼ الخطة اجستراتيجية لمكمية كيد تـ صيادة تمؾ اجستراتيجية بهػدؼ تطػكير المنػاهج الد ارسػية
كطػرؽ التػدريس كتقػػكيـ الطػالب بمػا يحقػػؽ التعمػيـ كالػتعمـ بالكميػػة كيػتـ عرضػها كاتاحتهػػا لمطمبػة أ نػاء اسػػتقباؿ

الطالب في بداية العاـ الدراسي مف كؿ عاـ  -مرفؽ .)2/8

 8/0/2تتأكد الكمية مـن أن االسـتراتيجية تتضـمن طرقـا لمتـدريس والـتعمم والتقـويم مالئمـة لنـواتج الـتعمم
المستىدفة:

كفػػي إطػػار تكجػػا ا لكميػػة لمتحػػكؿ مػػف نظػػاـ اليصػػكؿ الد ارسػػية كتبنػػي نظػػاـ السػػاعات المعتمػػدة باعتبػػار النسػػؽ
التعميمػػي كالمطبػػؽ فػػي الجامعػػات العالميػػة كالػػذم بػػت تمتعػػا بالعديػػد مػػف الم ازيػػا كمسػػايرة اجتجاهػػات العالميػػة
لتطكير أداء العممية التعميمية كاتباع أسمكب التعميـ اجلكتركني كضبط الجكدة تػـ إصػدار جئحػة داخميػة جديػدة

لمرحمة البكالكريكس  -مرفؽ  )3/8الالئحػة الداخميػة لمرحمػة البكػالكريكس نظػاـ السػاعات المعتمػدة  -مرفػؽ
 )4/8القرار الكزارم ريـ  1381بتاري  2118/7/13ب صدار الالئحة.
يػتـ دكريػا مراجعػة كتطػكير اسػتراتيجية التػدريس كالػتعمـ فػي ضػكء نتػائج اجمتحانػات  -مرفػؽ  )5/8تحميػؿ
نتػائج اجمتحانػات  2119-2118كنتػائج استقصػاءات الطػالب  -مرفػؽ  )6/8كتقػارير التقػكيـ المسػتمر
لمياعمية التعميمية  -مرفؽ .)7/8
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كما يتـ عمؿ استبيانات لجميف األطراؼ المعنية بالعممية التعميمية لتحديػد مػدل إنجػاز معيػار التػدريس كالػتعمـ
لألهداؼ المطمكب تحقيقها  -مرفؽ  )8/8تحميؿ استبيانات األطراؼ المعنية.
كجارم كضف آلية لمراجعة خطة التدريس كالتعميـ.
 8/2تطبيق استراتيجية التدريس والتعمم والتقـويم تـدعم اكتسـاب مىـارات الـتعمم الـذاتي ومىـارات التوظـف
لدى الطالب

 0/8/2تتابع الكمية مدى تطبيق االستراتي جية وتتأكد من ان طرق التدريس والتعمم والتقويم تـدعم تطبيـق
التعمم الذاتي واكتساب مىارات التوطف لدى الطالب:

تتتكد الكمية مف تحقيؽ أساليب التدريس كالػتعمـ لممخرجػات التعميميػة المسػتهدفة حيػث تػـ عمػؿ مصػيكفة لػربط
مخرج ػػات التعم ػػيـ ب ػػالمقررات م ػػف المع ػػايير األكاديمي ػػة الت ػػي تػ ػـ اعتماده ػػا بمجم ػػس الكمي ػػة ري ػػـ  341بت ػػاري

 2117/12/17كتحديػػد مػػدل تحقيػػؽ المقػػررات لتمػػؾ المعػػايير عم ػ مسػػتكل كػػؿ مقػػرر بكػػؿ فصػػؿ د ارسػػي -
مرفؽ  )9/8جميف المصيكفات لمدل تحقيؽ المقررات لممعايير األكاديمية.
كمػا تتضػمف اسػتراتيجية الكميػة أنمػاط ديػر تقميديػة لمػتعمـ إضػافة إلػ الطػرؽ التقميديػة كتتضػمف هػذ األنمػاط

تشػجيف الطػالب عمػ الػتعمـ الػذاتي داخػؿ المحاضػرات كالػدركس العمميػة كاعػداد األبحػاث كالقاءهػا كحمقػات

المنايشة كالعركض العممية لمتجارب التخطيطية كالعصؼ الذهني كتنمية مهارات اجتصاؿ كمهارات اجطػالع
كالعمؿ الجماعي.
كما تـ البدء في عمؿ مقررات الكتركنية لممكاد الدراسية كتـ اجنتهاء مف مقػرر إلكتركنػي كاحػد كهػك مػادة رسػـ
هندسي  - 1مرفؽ  )11/8مقرر إلكتركني لمادة رسـ هندسي .1
تػـ اعتمػاد كتك يػؽ أسػاليب التػدريس كالػتعمـ داخػؿ الكميػة مرفػؽ يائمػة أسػاليب التػدريس كالػتعمـ  -مرفػؽ
.)11/8
تتبف الكمية جئحة داخمية تعتمد عم نظاـ الساعات المعتمدة كيككف التقييـ عمػ أسػاس التقػدير فػي كػؿ مقػرر
دراسي بنظاـ النقاط  -مرفؽ  )12/8نظاـ تقييـ الطالب مف الالئحة الداخمية لمكمية

هذ األنماط تضمف تحقيؽ المخرجات التعميمية المستهدفة منها كما يتضي بالتيصػيؿ فػي تكصػيؼ المقػررات

الدراسية المختمية تحتػكم كافػة المقػررات الد ارسػية عمػ مجػاجت معينػة كطػرؽ تػدريس لتطبيػؽ الػتعمـ الػذاتي
تتػكافر بالكميػة مصػادر ك يػرة لمػتعمـ بمػا يػتالءـ مػف أنمػاط الػتعمـ المسػتخدمة .مرفػؽ تكصػيؼ مقػرر كنمػكذج
لتكصيؼ المقررات  -مرفؽ .)13/8
كيكجػػد كسػػيمة أخػػرل لقيػػاس مػػدل تكافػػؽ أس ػاليب التػػدريس كالػػتعمـ مػػف خػػالؿ اجسػػتبيانات الدكريػػة لمطػػالب -
مرفؽ  )6/8اجستبيانات الدكرية لمطالب كأيضنا عف طريؽ تحميؿ اسػتمارات متابعػة العمميػة التعميميػة لكحػدة

متابعة العممية التعميمية لضماف فاعمية التعميـ.

 8/8/2توفر الكمية مجموعة من االمكانات المتاحة لمطالب لمتدريس والتعمم:

تتكافر بالكمية مجمكعة مف اإلمكانات التي تتيي لمطالب اجستيادة منها لتطكير العممية التعميمية كتحقيؽ
المخرجات التعميمية المستهدفة المكتبة معامؿ الحاسب اآللي ياعات الدراسة).
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المكتبة

يتػكافر بالمكتبػة األعػداد كالمػؤهالت المناسػبة مػف العػامميف بالمكتبػة كتػدار المكتبػة بكاسػطة مػديرة لممكتبػة
حاصػمة عمػ ليسػانس أداب ك ػائؽ كمكتبػات) .كتحػرص ادارة المكتبػة عمػ تنميػة كيػاءة العػامميف لػديها مػف
خالؿ إييادهـ في دكرات تدريبية خاصة بالمكتبة حيث تـ تدريب العامميف عم ميكنة المكتبة كتـ تدريبهـ في
مجاؿ المكتبة الريمية.
يكجد مجمكعة مف التجهيزات المتاحة بها تتيؽ كطبيعة نشاط المكتبة كتتكفر بها تكنكلكجيا المعمكمات كخدمة
اجنترنػت كالمكتبػة اإللكتركنيػة كاجشػتراؾ فػي الػدكريات اجلكتركنيػة المتخصصػة كهػ متاحػة لجميػف اليئػات
المستهدفة.

يكجد تنكع كحدا ة لمم ارجػف المتػكفرة بالمكتبػة نظػ ار لنشػتة الكميػة الحدي ػة كتعتبػر الكتػب المكجػكدة بالمكتبػة مػف
أحدث الطبعػات العالميػة كالم ارجػف القيمػة التػي تهػـ فػي المقػاـ اجكؿ األعمػاؿ البح يػة لمسػادة أعضػاء هيئػة
التػدريس كطمبػة الد ارسػات العميػا كطمبػة مرحمػة البكػالكريكس كتخػدـ البرنػامج التعميمػي كيػتـ شػراء كتػب حدي ػة
بشكؿ دكرم لطالب مرحمة البكالكريكس عم سبيؿ الم اؿ مف مشركع التطػكير المسػتمر كالتتهيػؿ لالعتمػاد -
مرفػػؽ  )12/8يائمػػة بتعػػداد الكتػػب بالمكتبػػة التػػي تػػـ ش ػرائها مػػؤخ انر كيػػتـ ش ػراء مػػف المكتبػػات المتخصصػػة

كبخاصة فترة معرض الكتاب كيتـ تكزيعهػا عمػ األيسػاـ جختيػار الم ارجػف الحدي ػة كالمرتبطػة بػالخطط البح يػة
لأليساـ.
تحميل نسب المستفيدين من خدمات مكتبة الكمية

 بمغ عدد المتردديف عمي مكتبة الكمية مف  2118 2111حكالي  44736متردد حيث يشكؿ طمبة
الكمية بمرحمة البكالكريكس الغالبية العظمي مف أعداد المتردديف  .)%94كالجدكؿ التالي يكضي بياف
تيصيمي بتعداد كنسب المتردديف عمي مكتبة الكمية بالسنكات ال الث األخيرة.

 كيد يامت ادارة المكتبة ب عداد جدكؿ تيصيمي بتعداد المتردديف شهريا مف كايف دفتر التسجيؿ بالمكتبة.
مرفؽ بياف تيصيمي مف إدارة المكتبة بتعداد المتردديف شهريا.
 كج يكجد حصر بتعداد هيئة ال تدريس كالهيئة المعاكنة المتردديف عمي مكتبة الكمية لعدـ كتابة اسمائهـ
بدفاتر التسجيؿ بالمكتبة.
 تـ عمؿ زيارة لممكتبة الخاصة بالكمية كجارم اعتمادها مف اتحاد المكتبات المصرية )EUC
 تـ تدعيـ الكمية بكتب مف معرض الكتاب بعامي  2116-2115كعاـ  2117-2116بعدد  99كتاب
ككتب مهدا مف 2115 2118عدد  256كتاب أجمالي الزيادة في عدد الكتب  355كتاب كمها بالمغة
العربية
 تـ دعـ المكتبة الخاصة بالكمية مف معرض الكتاب عامي  2117-2116 2116-2115بعدد 183
كتاب بالمغة األجنبية إل جانب الكتب األصمية بالمكتبة.

كمف الجدير بالذكر التنكيا عمي أف كيكع المكتبة المركزية بجكار مبني الكمية ساهـ ك ي ار في تكفير بدائؿ
اجطالع المختمية كاتاحة كتب كدكريات اضافية يد ج تتكافر بمكتبة الكمية.
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مؤشرات صالحية المكتبة
درجة االستيفاء

المؤشر

مستوفي

غير مستوفي

كياية مساحة المكتبة ألعداد الطمبة
تكافر مقاعد كمناضد كافية لمطالب
تكافر اليرادات الالزمة التي تتيي لممعاؽ الحركة كالرؤية
نظافة المكتبة
تزكيد المكتبة بخدمة اجتصاؿ بشبكة المعمكمات الدكلية المتردديف
مف الكمية)
قاعات الدراسة

تتناسػب ياعػات المحاضػرات كاليصػكؿ الد ارسػية مػف أعػداد الطػالب كالجػداكؿ الد ارسػية التػي تمتػد مػف ال امنػة
صػباحا إلػ السادسػة مسػاء كتبمػغ سػعا المػدرج  251طالػب كتنقسػـ الدفعػة الكاحػدة إلػ مجمػكعتيف أ نػاء
المحاضػرات تتناسػب المعامػؿ مػف أعػداد الطػالب كالجػداكؿ الد ارسػية كفػي المعامػؿ تنقسػـ الدفعػة إلػ
مجمكعات مف

طالبا بحد أيص في المعمؿ الكاحد.

مدرجات كياعات المحاضرات بالكمية مجهزة بكسائؿ عػرض سػمعية كبصػرية كمناسػبة جحتياجػات الطمبػة كمػا
انها مزكدة ب ضاءة كتهكية مناسبة مرفؽ جدكؿ يكضي بيانات القاعات الدراسية مرفؽ  -مرفؽ .)15/8
تعاني الكمية مف نقص فػي الينيػيف ذكل الكيػاءة كالمهػارات العاليػة المػؤهميف لمعمػؿ فػي المعامػؿ كيػتـ معالجػة
ذلؾ بتدريب الينييف الحالييف عم العمؿ المطمكب انجاز  .تؾ في الكسائؿ التعميمية بالكمية البرامج الدراسية.
رابعا :الصالحية واالستخدام:

تـ تحديد مجمكعة مف المؤشرات التي يمكف مف خاللها تحديد مدل صالحية اليرادات الرئيسية كالقاعات

بالكمية لالستخداـ كهكما تـ تكضيحا بالجدكؿ التالي
مؤشرات صالحية قاعات المحاضرات والرسم
درجة االستيفاء

المؤشر

مستوفي

كياية المساحة األرضية ألعداد الطمبة
كياية الطاية اجستيعابية اإلجمالية لقاعات التدريس بممكمية
تكافر مقعد لكؿ طالب
تكافر منضدة ككرسي لممحاضر
القاعة مزكدة بسبكرة
القاعة مزكدة بالكسائؿ السمعية كالبصرية الالزمة لمعممية التعميمية
تكافر اليرادات الالزمة التي تتيي لممعاؽ الحركة كالرؤية
نظافة القاعة
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معامل الحاسب اآللي

تعتبػػر معامػػؿ الحاسػػب اآللػػي مػػف أهػػـ مػػا يحتاجػػا الطالػػب خػػالؿ فتػرة الد ارسػػة التػػي يقضػػيها بالكميػػة مػػف عػػدة

نػكاحي كج يقػػؿ بػػتم حػػاؿ عػػف العمميػػة التعميميػػة العاديػة كجبػػد أف يشػػمما التطػػكير الػػدائـ كالمسػػتمر نظػ انر لمتقػػدـ
الهائؿ كالسريف في هذا المجاؿ الحيكم كالهاـ بالنسبة لحياة األفراد.
يكجد بالكمية عدد  2معمؿ لمحاسب اجلي تـ تجهيزهـ حدي ا عمػي أعمػي مسػتكم مػزكدة بػتجهزة طالبيػة حدي ػة
تػـ شػراؤها مػف مشػركع التطػكير المسػتمر كالتتهيػؿ لالعتمػاد كمػكارد الكميػة الذاتيػة كمػا أنهػا مكييػة  -مرفػؽ
 )16/8بيانات معامؿ الحاسب اآللي بالكمية
مشروع الدورات:
عمػػؿ دكرات لب ػرامج الكمبيػػكتر التػػي تخػػدـ طمبػػة كخريجػػي الكميػػة بػػدعـ كاش ػراؼ مػػف الكميػػة كذلػػؾ بهػػدؼ رفػػف
مستكم التعميـ كاخراج ككادر يادرة عمي مكاكبا سكؽ العمؿ يعمؿ المركز كمصدر دخؿ اضػافي لمكميػة لػدعـ
المكارد الذاتية لمكمية)  -مرفؽ  )17/8يسـ التدريب الصييي بالالئحة.
المحاور الرئيسية لمعمل
يعمل المركز عمي تق ديم الدورات التدريبة لتخدم كـل المسـتفيدين مـن المعامـل لرفـع المىـارات لمطـالب كمـا

يمي:

AutoCAD D 
Photoshop 
GIS 
Sketch up 
 مرفؽ  )18/8مؤشرات صالحية المعامؿ. 4/8/2السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعميم:

 0/4/8/2تستخدم الكمية سياسات محددة تساعد عمى تقديم حمول عممية لحل مشكالت التعميم:
السياسات التي تتبعىا الكمية لتحديد ومعالجة مشكالت التعميم:


الكثافة العددية الزائدة لمطالب :

تشـكل الكثافـة العدديـة مشـكمة كيػتـ تقسػيـ الدفعػة إلػ

المحاضػرات.

مجمكعػات متكسػطة الحجػـ  )125-111أ نػاء

ال منهػا إلػ عػػدد مػػف السكاشػف  25-21طالػػب) كالػػذم بػػدكر ينقسػـ إلػ عػػدد مػػف
تقسػػـ كػ ن

مجمكعات العمؿ  6-4طالب) ك في الحصػص المعمميػة يػتـ تقسػيـ الطػالب عمػ أك ػر مػف فتػرة خػالؿ اليػكـ

الدراسي ) كيتـ تحديد القاعات لممكاد بالجدكؿ الدراسي مف تحديد أعضاء هيئة التػدريس كالهيئػة المعاكنػة بكػؿ
مادة بالجدكؿ كتكزيعا عم األيسػاـ مرفػؽ الجػدكؿ الد ارسػ كتكزيػف القاعػات عمػ المحاضػرات كأعضػاء هيئػة

84

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

التدريس كالهيئة المعاكنة  -مرفؽ  )19/8كيتـ دراسة أعداد هيئة التػدريس كتحديػد أعػداد الطػالب المطمكبػة
لمحياظ عم جكدة سير العممية التعميمية  -مرفؽ .)21/8
تتم ؿ نسبة أعضاء هيئة التدريس لمطالب لعاـ 2119/2118
 13.4 = 75/ 1115طالب/عضك هيئة تدريس
تتم ؿ نسبة أعضاء الهيئة المعاكنة لمطالب لعاـ 2119/2118

 9.3 =118 /1115طالب /عضك هيئة معاكنة.


ضعف الموارد :

تعتمد الكمية عم مجمكعة مف المكارد الذاتية -مرفؽ  )21/8كتتضمف

 -1الكحدة ذات الطابف الخاص.
 -2برنامج الساعات المعتمدة.
 -3الدراسات العميا.

 -4برنػػامج تخطػػيط كتصػػميـ المػػدف الخض ػراء كمػػكرد ذاتػػي يسػػاهـ فػػي تطػػكير القػػدرة المؤسسػػية كالياعمي ػة
التعميمية)


نقص أعضاء ويئة التدريس :

ج يكجػػد عجػػز بتعض ػػاء هيئػػة التػػدريس بتيس ػػاـ الكميػػة حيػػث أف الع ػػدد كػػافي لمطػػالب كي ػػد انخيضػػت أع ػػداد
انتدابات أعضاء هيئة التدريس مف خارج الكميػة نتيجػة لػذلؾ  -مرفػؽ  )22/8انخيػاض أعػداد انتػدابات هيئػة
التدريس بالكمية بالسنكات السابقة


الدروس الخصوصية :

ال توجد دروس خصوصية نظراً لطبيعة الكمية العممية ذات مىارات التعميم الذاتي ولمحفاظ عمى وذن الميزة
يتم مراعاة ما يمى:

 تكفير تدريبات كافية عم كييية حؿ اجمتحانات كتشمؿ اججابات النمكذجية لبعض اجسئمة. يراع عند كضف الجػدكؿ الد ارسػي اف يكػكف الحػد اجيصػ لعػدد المحاضػرات فػي اليػكـ الكاحػد عػددمحاضرات.
 تشػجيف حضػكر دكرات تدريبيػة ككرش عمػؿ ألعضػاء هيئػة التػدريس لتػدريبهـ عمػاألساليب المختمية كدير التقميدية لمتعميـ.
 تيعيؿ طرؽ التدريس دير التقميدية كطرؽ التدريب التياعمية. تشجيف أعضاء هيئة التدريس عم تكزيف المحاضرات لمطالب Handout -تيعيؿ إعداد الطالب في المجمكعات الصغرل  6-3طالب)
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الكتاب الجامعى :

ج يكجد كتاب جامعي محدد كتعتمد الكمية عمػ مجمكعػة مػف الم ارجػف المختميػة كالمتغيػرة بشػكؿ مسػتمر نظػ نار
لطبيعػة الكميػة كمتغيػرة متعػددة اجتماعيػة ايتصػادية سياسػية  )...لػذلؾ تتعػدد الم ارجػف كبطبيعػة أف العمػراف

هك نتاج لكافة هذ المتغيرات كتعتمد عم  Handoutلمطالب بجانب المحاضرات .PDF


انتدابات أعضاء ويئة التدريس :

يػتـ انتػداب عػدد مػف األسػاتذة لتػدريس المقػررات الد ارسػية فػي بعػض المػكاد التخصصػية  -مرفػؽ )23/8
نمكذج مف اجنتدابات .2119 -2118


ضعف حضور الطالب :

ج تكجػد مشػكمة ضػعؼ حضػكر لمطػالب فػي دالبيػة المقػررات الد ارسػية حيػث تقػكـ الكميػة بتحسػيف كسػائؿ
عػرض المحاضػرات كاجهتمػاـ بتحسػيف البيئػة الداخميػة لقاعػات الػدرس كربػط المحاضػرة بػالتطبيؽ العممػي
كمحاكلة إ بات حضكر الطالب فػي المحاضػرات كالتميػز فػي إلقػاء المحاضػرات كالتطػكر فػي إلقائهػا بشػكؿ
دير تقميدم كتدريب أعضاء هيئة التدريس عم مهارات التدريس التياعمي.
يػتـ عمػؿ  Quizفػي المحاضػرات مػػف متابعػة حضػكر الطػالب بػالمكاد كيػػتـ تكجيػا إنػذارات لمطػالب المتغيبػػيف
عم ػ فت ػرات عنػػد تعػػدم الطالػػب نسػػبة ديػػاب  %11مػػف عػػدد المحاض ػرات ػػـ تعػػدم  %21منهػػا ػػـ تعػػدم
 %25مف إجمالي عدد المحاضرات خالؿ اليصؿ الدراسي لممادة الكاحػدة إلػ أف يحػرـ مػف دخػكؿ اجمتحػاف
 -مرفؽ  )24/8آلية نسب الغياب كالحرماف مف دخكؿ اجمتحاف كنمكذج مػف اإلنػذارات)  -مرفػؽ )25/8

حرماف مجمس  2119/5كمحاضر مجمس الكمية لجنة شئكف التعميـ كالطالب
كمػػا يػػتـ عمػػؿ مػػؤتمرات عمميػػة باأليسػػاـ كمقابمػػة الطػػالب باليصػػكؿ الد ارسػػية لتحسػػيف يػ اررات البػرامج الد ارسػػية
مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عم ػ المشػػكالت التػػي تكاجػػا الطػػالب كمحاكلػػة حمهػػا  -مرفػػؽ  )26/8كمػػا تػػـ عم ػػؿ
مجمكعة مف اججتماعات كايتراح أعضاء الهيئة المعاكنة لبعض التعديالت بالالئحة.
 8/4/8/2مردود السياسات المتبعة في حل مشكالت التعميم:

اسػػتهدفت الكميػػة زيػػادة الياع ميػػة التعميميػػة كتحػػد األهػػداؼ اجسػػتراتيجية حيػػث تػػـ إنشػػاء كحػػدة متابعػػة العمميػػة
التعميميػػة آليػػة عممهػػا مقرهػػا مكتػػب ككيػػؿ الكميػػة لشػػئكف التعمػػيـ كالطػػالب  -مرفػػؽ  )27/8يػرار إنشػػاء كحػػدة
متابعة العممية  -مرفؽ  )28/8آلية تنظيـ متابعة العممية كتـ تصميـ استمارة يتـ تكزيعها كؿ محاضرة لكػؿ
مادة في اليصؿ الدراسي ليتـ متابعة حضكر أعضػاء هيئػة التػدريس كالهيئػة المعاكنػة كالطمبػة كمتابعػة التهكيػة
كالنظافػػة مػػف تحديػػد خانػػة لممالحظػػات التػػي يمكػػف إضػػافتها -مرفػػؽ  )29/8كمػػا يػػتـ إعػػالف أجنػػدة اليصػػؿ

الدراسي عم مستكل األيساـ  -مرفؽ  )31/8أجندة اليصؿ الدراسي ال اني .2119
يوجد تحسن ناتج عن تطبيق وذن السياسات في النواحي االتية:
-

تػكفير مػكارد ماليػة بصػكرة دائمػة لمصػادر التعمػيـ كالػتعمـ فػي الكميػة م ػؿ مكتبػات األيسػاـ اجلكتركنيػة

تطػػكير ياعػػات الد ارسػػة كتطػػكير معامػػؿ الحاسػػب اآللػػي كتحسػػيف الصػػكتيات كالرؤيػػة بالقاعػػات كش ػ ارء
كصػػيانة الس ػػبكرات البيضػػاء كت ػػكفير أجه ػزة حاس ػػب الػػي ألعض ػػاء هيئػػة الت ػػدريس فػػي مك ػػاتبهـ كتس ػػهيؿ
اتصالها بشبكة المعمكمات الدكلية.
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 تعميـ شبكة اجنترنت الالسمكية بكؿ اجزاء الكمية. تطبيؽ طرؽ التدريس التياعمية كدير التقميدية في المحاضرات في بعض المقررات. ايباؿ الطالب عم حضكر المحاضرات كيتـ اتباع أساليب  Quizككسيمة جنضباط الحضكر. زيادة فترات التكاجد بالكمية ألعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة كالطالب. -انضباط العممية التعميمية.

 آلية لغياب الهيئة المعاكنة  -مرفؽ  )31/8مجمس الكمية الذم تـ اعتماد آلية دياب الهيئػة المعاكنػة بػاكاآللية نيسها
 4/2برامج التدريب لمطالب مصممة وموصفة وفقا لنـواتج الـتعمم المسـتىدفة لمبرنـامج التعميمـي ،ويتـوافر
لتنفيذوا اآلليات والموارد المستىدفة:

 0/4/2تصمم الكمية وتوصف برامج التدريب الميداني لمطالب وفقا لنواتج التعمم المستىدفة:

ج تشػمؿ جئحػة الكميػة كجػكد بػرامج معتمػدة لمتػدريب الميػداني الطالبػي لكػف يػتـ تنظػيـ التػدريب الصػييي مػف
خػػالؿ مجم ػػس الكمي ػػة س ػكاء داخ ػػؿ الكمي ػػة مػػف خ ػػالؿ أف يق ػػكـ الطالػػب بتمض ػػية أكي ػػات محػػددة داخ ػػؿ الكمي ػػة

بككرسات برامج الكمبيكتر ذات العالية بالتخطيط العمراني م ؿ  AutoCAD – Photoshopكمجمكعة مػف
ال ب ػرامج األخػػرل أك خػػارج الكميػػة بتحػػد الجهػػات المعنيػػة بػػالتخطيط العم ارنػػي جكتسػػاب الخب ػرات العمميػػة التػػي
تؤهما لسكؽ العمؿ  -مرفؽ  )32/8مرفقػات لمككرسػات كخطػاب التػدريب الصػييي الػدكرات التدريبيػة لمطمبػة
 2119المقررات الصييية .2119-2118
 8/4/2تتبع الكمية آليات محددة وواضحة لتنفيذ وذن البرامج واالشراف عميىا:

يػػتـ عمػػؿ الككرسػػات الخاصػػة بػػالبرامج ذات العاليػػة بػػالتخطيط العم ارنػػي كطبق ػان جحتياجػػات الطػػالب كسػػكؽ

العمؿ كتحتاج إل عمؿ استبياف لمطالب لدراسة احتياجاتهـ مف الدكرات.

 4/4/2توفر الكمية الموارد الالزمة لمتدريب والجىات المشاركة فيه وتحدد نوعية مشاركتىا:

تعتمد الكمية عم المعامؿ المكجكدة في عمؿ الككرسات الخاصة بالبرامج ذات العالية بالتخطيط العمراني.
كيػػتـ دعػػـ اجتصػػالية بالجهػػات الخاصػػة كالحككميػػة مػػف خػػالؿ عمػػؿ خطػػاب مكجػػا مػػف الكميػػة لمجهػػة الم ػراد

التدريب بها بتسماء الطالب المرشحيف لمتدريب.
 3/2تقويم اداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة وبما يتوافق مع نواتج التعمم المستىدفة

 0/3/2تستخدم الكمية اساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب فـي التـدريب تحقـق نـواتج الـتعمم (مثـل ممفـات
انجاز الطالب وتقييم المشرف لمطالب وتقارير جىات التدريب عن الطالب وغيروا):

يتـ تقديـ تقرير معتمػد مػف الجهػة المدربػة عمػ نمػكذج خػاص بالكميػة مكضػحا بػا سػاعات التػدريب  -مرفػؽ
 )33/8مرفؽ نمكذج لتقرير.
كيتـ تقييـ المشرؼ عم التدريب كاعتماد الجهة المدربة  -مرفؽ  )34/8تقييـ المشرؼ عم التدريب
كتحتاج الكمية إل تيعيؿ كزيادة استبيانات األطراؼ الخاصة بالتدريب
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 9/2فاعميــة التــدريب تقــيم باســتخدام ادوات ومؤش ـرات موضــوعية  ،وتســتخدم النتــائج فــي تطــوير آليــة
التدريب وادواته ومواردن

 0/9/2تســتخدم الكميــة مجموعــة مــن االدوات والمؤش ـرات الموضــوعية لقيــاس فاعميــة التــدريب الميــداني
لمطالب:

آليات مك قة لتقكيـ نتائج التدريب الميداني لمطالب تمزـ الطالب تقديـ تقريػر معتمػد مػف الجهػة المدربػة عمػ
نمكذج خاص بالكمية مكضحا با ساعات التدريب.
مؤشرات يياس فاعمية التدريب الميداني ما يم :
 استطالع رأل الطالب عف فاعمية التػدريب -مرفػؽ  )35/8نمػكذج إلسػتطالع رأل الطػالب عػف فاعميػةالتدريب لككرس نظـ المعمكمات الجغرافية 2119
 تقييـ المشرؼ عم التدريب كاعتماد الجهة المدربة.كيتـ اجستيادة منها عند عمؿ تدريب مرة أخرل كلكف تحتاج إل تيعيؿ
 1/2الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعمم المستىدف قياسىا

 0/1/2تُنوع الكمية من طرق تقويم الطالب (مثل تحريري وعممي واكمينيكي وشفوي وغيروا):

حيث تكجد أساليب مختمية كمتنكعة لتقكيـ الطالب كمعمف عنها:

 تكجد آليات محددة لمتتكد مف استيياء اجمتحانات لمخرجات التعمـ المستهدفة مف خالؿ مجػالس األيسػاـ.مرفؽ نمكذج مف تكصيؼ المقرر كالالئحة  91أعماؿ سنة  61امتحاف  -مرفؽ .)36/8
-

يكجد تنكع في أساليب تقكيـ الطالب لمتتكد مف اسػتيياء مخرجػات الػتعمـ المسػتهدفة كاجمتحانػات الشػيكية
كالتحريريػػة كالمنايشػػات الجماعيػػة كاجمتحانػػات العمميػػة التطبيقيػػة معامػػؿ -كمبيػػكتر)  -مرفػػؽ )37/8

أساليب تقكيـ الطالب لمتتكد مف استيياء مخرجات التعمـ المستهدفة.
-

كمػػا تتضػػمف أكراؽ اجمتحانػػات التحريريػػة أنمػػاط مختميػػة مػػف األسػػئمة م ػػؿ اجختيػػار مػػف متعػػدد كاألسػػئمة
الخاصة بحؿ مشكالت التخطيط بمناطؽ يائمة كتخطيط المناطؽ الجديدة.

 تتبف الكمية آليػات محػددة لمشػركع التخػرج لضػ ماف اسػتيياء المعػايير األكاديميػة حيػث يعػد مشػركع التخػرجبمػػكرة لكافػػة المهػػارات كالمعػػارؼ التػػي اكتسػػبها الطالػػب أ نػػاء د ارسػػتا بالكميػػة  -مرفػػؽ  )38/8جئحػػة
مشركع التخرج.
 تستخدـ الكمية نظاـ الممتحنيف الػداخمييف لمػكاد الكميػة  -مرفػؽ  )39/8نظػاـ الممتحنػيف الػداخمييف لمػكادالكمية.

 هناؾ آليات عم مستكل األيساـ كالكمية لمتتكد مف عدالة تقكيـ الطالب م ؿ: مف حؽ جميف الطالب تقديـ التماسات لمتظمـ مف أم تقكيـ لالمتحانات .مرفػؽ آليػة اجلتماسػات كنمػكذجاإلعػػالف عػػف فػػتي بػػاب اجلتماسػػات  -مرف ػػؽ  - )41/8مرفػػؽ  )6/8اسػػتبيانات الطػػالب عػػف ط ػػرؽ
التقييـ).
-

يتـ تصحيي أكراؽ إجابة اجمتحاف اليصؿ الدراسي مغمقة كالطالب لهـ أرياـ جمكس سرية.

 يتـ شرح اإلجابة النمكذجية مف خػالؿ معػايير لإلجابػة المػكاد العمميػة كلكػف المػكاد الحسػابية يكجػد نمػكذجإجابػة لالمتحػاف الػدكرم ميسػر عميهػا تكزيػف الػدرجات  -مرفػؽ  )41/8نمػكذج لمعػايير اإلجابػة لممػكاد
العممية.
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 تكزع الدرجات عم كرية اجسئمة كاجلتػزاـ بمعػايير كريػة األسػئمة كتعمػف لمطػالب -مرفػؽ  )42/8نمػكذجلتكزيف الدرجات عم كرية األسئمة جكتساب مهارة تكزيف الكيت عم عدد األسئمة.
 عدـ انيراد اجساتذة بالتدريس أك التصحيي منيرديف في أل مقرر دراسي بالكمية.-

يػتـ تكزيػف لجػاف الشػيكم فػي منايشػات مشػركع التخػرج عشػكائيا عمػ السػادة الممتحنػيف كدكف تمييػز أك
تحديد مسبؽ كيكجد لجنة محكميف خارجييف لمشركع التخرج.

 هناؾ آليات تطبقها الكميػة لتك يػؽ نتػائج اجمتحػاف مػف خػالؿ مجمػس الكميػة  -مرفػؽ  )34/8آليػة تك يػؽنتائج اجمتحانات
 يتـ اإلعالف عف نتائج امتحانات نهاية اليصؿ الدراسي لمطالب مف خالؿ مكيف الكمية اإللكتركني كتعمفنتػائج اجمتحانػات الدكريػة كالعمميػة فػي لكحػة اإلعالنػات كعمػ مكيػف الكميػة حتػ تكػكف سػهمة الكصػكؿ
لمطالب - .مرفؽ  )44/8نتائج اجمتحانات اليصؿ الدراسي ال اني .2119
 -إعالف مكاعيد التظمـ طبقان آللية التظمـ  -مرفؽ  )41/8آلية التظمـ.

 8/1/2تتبع الكمية آليات محددة لمتـأكد مـن مـدى توافـق وربـط االمتحانـات بمخرجـات التعمـيم المسـتىدفة
وتوازن توزيع الدجات عميىا:

يػػتـ تكزيػػف الػػدرجات طبقػان لػػكزف كػػؿ مكضػػكع كالسػػاعات التدريسػػية المكضػػحة بالالئحػػة لمتتكػػد مػػف تنييػػذ عدالػػة
التكزيػػف كمتكافػػؽ مػػف المخرجػػات التعميميػػة المسػػتهدفة بمػػا يسػػمي بكضػػف خط ػكات محػػددة فػػي تنسػػيؽ شػػعب

المسػػتكل التخصصػػي بالكميػػة  -مرفػػؽ  )45/8نمػػكذج امتحػػاف مػػكزع عميػػا الػػدرجات لكػػؿ س ػؤاؿ  -مرفػػؽ
 46/8تقريػ ػ ػػر المقػ ػ ػػرر  -مرفػ ػ ػػؽ  )47/8تقريػ ػ ػػر البرنػ ػ ػػامج  -مرفػ ػ ػػؽ  )48/8تنسػ ػ ػػيؽ شػ ػ ػػعب المسػ ػ ػػتكل
التخصصي.
 4/1/2قياس وتقييم رضا الطالب:

يتـ يياس مستكل رضاء الطالب مف خالؿ اجستبياف عػف المكتبػة  -ياعػات الد ارسػة  -المعامػؿ -األنشػطة
الطالبيػة  -كحػدة تكنكلكجيػا المعمكمػات  -أسػاليب التقيػيـ  -التسػهيالت الماديػة لمتػدريس كالػتعمـ  -سياسػة
التعامؿ مف مشاكؿ الطالب  -سياسات القبكؿ).
يػتـ تحميػؿ نتػائج اجسػتبيانات الطالبيػة لقيػاس رضػا الطػالب كاعػداد تقريػر إلدارة الكميػة جتخػاذ اجػراءات
تصحيحية - .مرفؽ  )6/8تحميؿ نتائج اجستبيانات الطالبية لقياس رضا الطالب.
ػاء عميهػا  -مرفػؽ
يػتـ اجسػتيادة مػف تحميػؿ نتػائج ييػاس رضػاء الطػالب كيػتـ اتخػاذ اجػراءات تصػحيحية بن ن
ػاء عمػ تحميػؿ اسػتبيانات الطػالب) كيػد كانػت أهػـ القػ اررات مػا
 )49/8نمػكذج مػف اججػراءات تصػحيحية بن ن
يم :

 -1زيػادة أعػداد الكتػب بالمكتبػة عػف طريػؽ شػراء الكتػب المتخصصػة كذات العاليػة بػالتخطيط العم ارنػي -
مرفؽ  )14/8يائمة بتعداد الكتب بالمكتبة التي تـ شرائها مؤخ نار.

 -2يكجد تكيييات لجميف المعامؿ الطالبية مف مكارد الكمية الذاتية
 -3تك يػؽ المخرجػات التعميميػة المسػتهدفة كآليػة اإلشػراؼ عمػ التػدريب الصػييي فػي مجمػس الكميػة لزيػادة
فاعميػة التػدريب الميػداني لمطػالب  -مرفػؽ  )51/8مجمػس اعتمػاد إنشػاء إدارة التػدريب العممػي تابعػة لشػئكف
التعميـ كالطالب.
 مرفؽ  )51/8استبياف رضا الطالب عف المكتبة.89
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 0/2عممية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالـة واالمتحانـات يـأمن وضـعىا ونسـخىا وتوزيعىـا بمـا يضـمن

سريتىا

 0/0/2تضع الكمية دليل إدارة االمتحانات الذي ينظم اج راءات االمتحانات ونظم عمل الكنتروالت وغيروا:

يػػتـ اعتمػػاد تشػػكيؿ الكنتػػركؿ بمجمػػس الكميػػة المػػدرج بػػا جػػدكؿ اجمتحانػػات لكػػؿ فصػػؿ د ارسػػي كتضػػف الكميػػة
مجمكعػػة مػػف القكاعػػد العامػػة لتنظيمػػا مػػف خػػالؿ تشػػكيؿ أعضػػاء الكنتػػركؿ كتنظػػيـ أعمػػاؿ أعضػػاء الكنتػػركؿ

كمراجعػػة ك ارسػػات اإلجابػػات لمتتكػػد مػػف تصػػحيي جميػػف األسػػئمة كالتػػدييؽ مػػف رصػػد الػػدرجات داخػػؿ كخػػارج
الكريػػة كالتتكػػد مػػف رصػػد درج ػػات أعمػػاؿ السػػنة كاجمتحػػاف التحري ػػرم لكػػؿ طالػػب  -مرفػػؽ )52/8نم ػػكذج
لمجمس الكمية المدرج با تشكيؿ الكنتركؿ  -مرفؽ )53/8آلية أعماؿ إدارة اجمتحاف كالكنتركؿ.
 8/0/2تتبع الكمية اجراءات إلدارة االمتحانات بكفاء وعدالة:

تتخػذ الكميػػة مجمكعػة مػػف اججػراءات إلدارة اجمتحانػات بكيػػاءة كعدالػػة مػف خػػالؿ التتكيػػد عمػ السػػادة رؤسػػاء

المجاف كالمالحظيف عم ضركرة اجلتزاـ بالحضكر يبؿ مكعد اجمتحاف بنصػؼ سػاعة عمػ األك ػر كالمشػاركة
فػػي تكزيػػف اجمتحػػاف كك ارسػػات ا إلجابػػة كتجمػػيعهـ كالتتكػػد مػػف عػػدد حضػػكر الطمبػػة كرصػػد الغيػػاب  -مرفػػؽ
 )54/8التعميمػػات الخاص ػػة بالمعيػػد كال ػػدكتكر بخصػػكص اجمتحان ػػات كرؽ المرايبػػات ال ػػذم يػػتـ اس ػػتالما في ػػا
تعميمات كتعميمات مف الكنتركؿ)

 4/0/2تــنظم الكميـــة عمـــل الكنتـــروالت بمـــا يضـــمن تـــأمين االمتحانـــات وضـــمان ســـريتىا عنـــد نســـخىا
وتوزيعىا:

يتـ تصكير اجمتحانات في الكنتػركؿ بسػرية تامػة بحيػث يتكاجػد منسػؽ المػادة فقػط بالغرفػة الخاصػة بالتصػكير
كيقػكـ بالتصػػكير بنيسػػا كمػػا يػتـ تسػػميـ اجمتحػػاف الخػػاص بالمػػادة بػالكنتركؿ يبػػؿ يػػكـ امتحانهػػا ب  48سػػاعة

فق ػػط كي ػػتـ كض ػػعها بسػ ػرية المرفق ػػات الخاص ػػة بالت س ػػميـ لمكنت ػػركؿ كرؽ خ ػػاص بالتعميم ػػات مرف ػػؽ  -مرف ػػؽ
))55/8
 2/2آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقـة وضـع ورصـد الـدرجات واالحتفـاظ بالنتـائج مؤمنـة
وقابمة لالستدعاء

 0/2/2تـوفر لمكميــة آليــات محــددة لمتأكــد مــن عدالــة نظــام االمتحانــات (مثــل عــدم تعــارض المصــالح مــع
أعضــاء و يئــة التــدريس والىيئــة المعاونــة وعدالــة التصــحيح ودقــة رصــد الــدرجات واالجابــات النموذجيــة
والتدقيق والمراجعة وغيروا):

تحرص الكمية عم التتكد مف عدالة نظاـ اجمتحانات حيث تـ اعتماد مكاصيات عامة لمكرية اجمتحانية كتػـ
تطبيقها  -مرفؽ  )56/8المكاصيات العامػة لمكريػة اجمتحانيػة التػي تػـ اعتمادهػا بمجمػس الكميػة) كيػتـ تكزيػف
الدرجات لكؿ سؤاؿ عم كرية األسئمة كتـ التتكيد عم أعضػاء هيئػة التػدريس عمػ أف يكػكف التصػحيي بػالقمـ
األحمر ككضف الدرجة عم بداخؿ إجابة السؤاؿ كعم الغالؼ الخػارجي كمػا تقػكـ الكميػة مػف خػالؿ الكنتػركؿ
بالمراجع ػػة كالتتكػ ػ د م ػػف تص ػػحيي جمي ػػف أس ػػئمة اجمتح ػػاف كرص ػػد ال ػػدرجات ب ػػداخؿ كخ ػػارج كري ػػة اإلجاب ػػة م ػػف

اإلمضاء بالمراجعة بالقمـ األخضر.

كفي حالة كجكد صػمة ي اربػة بػيف عضػك هيئػة التػدريس كأحػد الطػالب ج يشػارؾ بػتم أعمػاؿ بػالكنتركؿ خاصػة
باليرية التي بها الطالب.
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 8/2/2تطبـق الكميـة آليـات فعالـة لتوثيـق نتـائج االمتحانــات بمـا يتـيح االحتفـاظ بالنتـائج مؤمنـة وقابمــة
لالستدعاء عند الحاجة:

تكػكف تمػػؾ النتػائج يابمػػة لالسػتدعاء حيػػث يػتـ اجحتيػػاظ بهػا بػػالكنتركؿ كعمػ مكيػػف الكميػة كيػػتـ اجحتيػاظ بتمػػؾ

النتائج عم جب تكب خاص بالكنتركؿ كعم كحدة تخزيف خارجية بشئكف التعميـ كالطالب.
 5/2التغذية الراجعة لمطالب عن ادائىم في التقويم تدعم تعممىم

 0/5/2تُعمم الكميـة الطـالب بنتـائج االمتحانـات المختمفـة (التكـويني والجمعـي) عبـر الوسـائل والتوقيتـات
المناسبة وتناقشىا معىم لدعم تعممىم (يراعى توقيت ومحتوى التغذية الراجعة لدعم استفادة الطالب:

يتـ إعالف الطالب بنتائج التقػكيـ المختميػة عبػر الكسػائؿ المناسػبة اجلكتركنيػة كمكيػف الكميػة كالمكايػف المختميػة

مف شبكة المعمكمات الخاصة بالطمبة كالكريية مف خالؿ طباعتها كتعميقها بالكمية كاعالـ الطمبة بها.

يتـ إعالف نتائج امتحاف أعمػاؿ السػنة لكػؿ مػادة بصػية دكريػة خػالؿ اليصػؿ الد ارسػي الكاحػد كيعطػ لمطػالب
فرصػػة لممراجعػػة فػػي خػػالؿ أسػػبكعيف مػػف تػػاري إعالنهػػا كيػػتـ إعػػالـ الطػػالب م ػرة أخػػرل بعػػد المراجعػػة فهػػذا
اإلعػػالف يتػػيي لمطػػالب اليرصػػة لتحسػػيف مسػػتكاهـ كتطػػكير  .مرفػػؽ نمػػكذج مػػف الرصػػد كاعمػػاؿ السػػنة المعمنػػة
عم المكيف كالكريية مرفؽ -مرفؽ .)57/8
 01/2نتائج تقويم الطالب يستفاد منىا في تطوير البرامج التعميمية واستراتيجية التدريس والتعمم والتقويم
 0/01/2تقوم الكمية بتحميل نتائج امتحانات الطالب عمى المستويات المختمفة:

يتـ تحميؿ نتائج امتحانات الطالب عم مستكل اليصكؿ الد ارسػية المختميػة كالمقػررات مػف الكنتػركؿ  -مرفػؽ

)58/8كيػتـ إعػداد تقريػر عػاـ عػف نتػائج اجمتحانػات يعػرض عمػ

مجمػس الكميػة كمػف ػـ اعتمػاد النتيجػة

بمجمػػس الكميػػة كيػػتـ إعالنهػػا لمطػػالب مرفػػؽ  59-8اعتمػػاد نتيجػػة اليصػػؿ الد ارسػػي ال ػػاني  2119بمجمػػس
الكمية) كاجستيادة منها في تطكير البرامج التعميمية كالمحتكل العممي لممناهج الد ارسػية كتحسػيف أداء أعضػاء
هيئػة التػدريس مرفػؽ تحميػؿ نتػائج امتحانػات الطػالب لميصػؿ الد ارسػي األكؿ لعػاـ  - 2119-2118مرفػؽ

))5/8

يتـ إرساؿ تحميػؿ نتػائج امتحانػات الطػالب لجميػف األيسػاـ المختميػة لالسػتيادة منهػا كمػا يػتـ عرضػها بمجمػس
الكمية  -مرفؽ )61/8عرض تحميؿ نتائج امتحانات الطالب بمجمس الكمية).
 8/01/2تعد الكمية احصـائيات عـن تطـور نسـب النجـاح لممسـتويات المختمفـة لممرحمـة الجامعيـة االولـى
(لعدد من االعوام مسـاولمدن البرنـامج التعميمـي) وتعـد تقريـراً عامـا عـن نتـائج االمتحانـات وتعرضـه عمـى
المجالس المعنية:

يتم ع مل تحميل لتطور نسب النجاح لممستويات المختمفة  -مرفؽ  ،)61/8كما يتم استطالع رأي الجىات
المعنية بالتخطيط العمراني عن مستوى خريجين الكمية  -مرفؽ )62/8

 4-01-2تحــدد الكميــة اوجــه االســتفادة مــن نتــائج االمتحانــات فــي تطــوير الب ـرامج والمقــررات الدراســية
واستراتيجية التدريس والتعمم والتقويم (امثمة لالستفادة)

يتم تحديد االستفادة من نتائج االمتحانات في تطوير البرامج والمقررات
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 00/2قواعد التعامل مع تظممات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعمنه  ،وتوجد آليات لمراقبة تطبيقىا

 0/00/2تضــع الكميــة قواعــد موثقــة لمتعامــل مــع تظممــات الطـ الب مــن نتــائج االمتحانــات وتعمنىــا وتــابع
تطبيقىا:

ي ػػتـ ف ػػتي ب ػػاب اجلتماس ػػات بع ػػد اع ػػالف النتيج ػػة حي ػػث يكج ػػد آلي ػػة لمتعام ػػؿ م ػػف تظمم ػػات الط ػػالب م ػػف نت ػػائج
اجمتحانات مف خػالؿ إدارة شػئكف التعمػيـ كالطػالب يتقػدـ لهػا الطالػب خػالؿ أسػبكعيف مػف إعػالف النتيجػة مػف

إعػػالـ الطال ػػب بنتيج ػػة ال ػػتظمـ مرف ػػؽ النظ ػػاـ ككيييػػة تطبيق ػػا -مرف ػػؽ  - )41/8مرف ػػؽ  )63/8أم م ػػة م ػػف
التظممات) حيث يتـ مراجعة عممية الرصد كالتجميف.
و في حالة وجود أخطاء في التجميع:

 -0يتـ التصحيي لجميف األخطاء كيكضي ذلؾ في محضر المراجعة كاجلتماسات كيمحؽ بالنتائج.
 -8يتـ الرد عم الطالب مقدمي اجلتماسات بالنتيجة النهائية.

كبالنسػػبة لتظممػػات أعمػػاؿ السػػنة كتقػػكيـ الطػػالب فيػػتـ إعطػػائهـ فرصػػة لمػػتظمـ إلعػػادة الرصػػد الخػػاص بالمػػادة
حيػث يػتـ خػالؿ اليصػؿ الد ارسػي إعػالف نتػائج أعمػاؿ السػنة لكػؿ مػادة مػف المػكاد بصػية دكريػة خػالؿ اليصػؿ
الدراسي الكاحد كيعطػ لمطػالب فرصػة لممراج عػة فػي خػالؿ أسػبكعيف مػف تػاري إعالنهػا كيػتـ إعػالـ الطػالب
م ػرة أخػػرل بعػػد المراجعػػة فهػػذا اإلعػػالف يتػػيي لمطػػالب التتكػػد مػػف رصػػد درجػػاتهـ بالمػػادة كتعػػديؿ األخطػػاء
المكجكدة بالرصد إف كجدت  -مرفؽ  )64/8نمكذج مف أعماؿ السنة مكضي بها أنا تـ اإلعالف لمطمبة).
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نقاط القوة والضعف لمعيار التدريس والتعمم :
المؤشر
 :0- 2لممؤسســــة
اســـــــــــــــــــــتراتيجية

لمتــــدريس والــــتعمم

والتقويم تتسق مع
المعــــــــــــــــــــــــــــايير

األكاديميـــــــــــــــــــــــة

المرجعيــــة وتالئــــم
نـــــــــواتج الـــــــــتعمم

المستىدفة

الممارسات
 0- 0- 2تعــد الكميــة اســتراتيجية
لمتـدريس والـتعمم بمـا يحقـق المعـايير
األكاديميـة المرجعيــة المتبنـان ورســالة

المؤسسة وأودافىا وتعمنىا.

 8- 0- 2تتأكــــــــد الكميــــــــة مــــــــن أن
االســتراتيجية تتضــمن طرقــا لمتــدريس

والتعمم والتقويم مال ئمـة لنـواتج الـتعمم

المستىدفة:

نقاط الضعف

نقاط القوة
كجكد استراتيجية لمتدريس كالتعمـ في الكمية
معتم ػػدة

كمك ق ػػة متكافقػ ػػة م ػػف المعػ ػػايير

األكاديمية المعتمدة التي تـ تبنيها

يػ ػ ػػتـ مراجع ػ ػ ػػة اجس ػ ػ ػػتراتيجية بش ػ ػ ػػكؿ دكرم
كتطكيرهػػا فػػي ضػػكء نتػػائج اجمتحانػػات

كنتائج استقصاءات الطالب
-

 - 0- 8- 2تتابع الكميـة مـدى تطبيـق

كجكد مصيكفة لربط مخرجات التعميـ
ب ػػالمقررات مػ ػػف المعػ ػػايير األكاديميػ ػػة
المعتمدة بمجمس الكمية

االســـتراتيجية وتتأكـــد مـــن ان طـــرق

-

الـــــتعمم الـــــذاتي واكتســـــاب مىـــــارات

-

تتض ػ ػػمف اجس ػ ػػتراتيجية أنم ػ ػػاط دي ػ ػػر

التوطف لدى الطالب

لمراجع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة خط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

التدريس كالتعمـ

تحت ػ ػ ػػكل المق ػ ػ ػػررات الد ارس ػ ػ ػػية عمػ ػ ػ ػ

التدريس والتعمم والتقويم تدعم تطبيق

احتيػ ػ ػػاج كضػ ػ ػػف آليػ ػ ػػة

مجاجت معينة لتنمية التعمـ الذات .

ت ػ ػ ػ ػ ػػـ عم ػ ػ ػ ػ ػػؿ مقػ ػ ػ ػ ػ ػػرر
الكتركني كاحد فقط

تقميديػػة لمػػتعمـ إضػػافة ال ػ الطػػرؽ

التقميديػة تحقػؽ المخرجػات التعميميػة
المستهدفة منا

 8- 8- 2تــوفر الكميــة مجموعــة مــن
 8 - 2تطبيــــــــــــق
اســـــــــــــــــــــتراتيجية

االمكانــات المتاحــة لمطــالب لمتــدريس

والتعمم

تـــوافر مجموعـــة مـــن اإلمكانـــات متاحـــة
لمطـالب االسـتفادة منىــا بالكميـة (المكتبــة،

معامــل الحاســب اآللــي ،قاعــات الدراســة)

كتػتالئـ مػف سياسػة الكميػة فػ

التــــدريس والــــتعمم

العممية التعميمية

والتقـــــــويم تـــــــدعم

-

اكتســــاب مىــــارات

تطػكير

تقسيـ الدفعة إل مجمكعات متكسطة
الحج ػ ػ ػػـ )125-111

الــــــــتعمم الــــــــذاتي

ومىــارات التوظــف

ال منه ػػا الػ ػ
المحاضػ ػرات ،كتقس ػػـ كػ ػ ن

0- 4- 8- 2

لدى الطالب

تســـــــتخدم الكميـــــــة
4- 8- 2

السياســـــــــــــات

المتبعـــــة فــــــي
التعامـــــل مـــــع

سياســـــات محـــــددة

تســاعد عمــى تقــديم
حمــول عمميــة لحــل

مشكالت التعميم

مشاكل التعميم

-

8- 4- 8- 2

مـردود السياسـات
المتبعـة فـى حـل

أ ن ػ ػ ػػاء

عدد مف السكاشف  25-21طالب)

كجكد خطة معتمدة ك مك قػة لتنميػة
المكارد الذاتية لمكمية

ع ػ ػػدـ كج ػ ػػكد عج ػ ػػز بتعض ػ ػػاء هيئ ػ ػػة
التدريس بتيساـ الكمية

تكفير تدريبات كافية عم كييية حؿ
اجمتحانات.

كجػ ػػكد آليػ ػػة نسػ ػػب الغيػ ػػاب لمط ػ ػػالب
كالحرماف مف دخكؿ اجمتحاف

إنشاء كحدة متابعة العمميػة التعميميػة مقرهػا
مكتب ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب
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ف ػ ػ ػػي تخػ ػ ػ ػزيف الكت ػ ػ ػػب

حي ػ ػ ػ ػػث اف المسػ ػ ػ ػ ػػطي
المخصػ ػ ػػص لػ ػ ػػذلؾ ج
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الممارسات

نقاط الضعف

نقاط القوة

مشكالت التعميم:
تنظػػيـ التػػدريب الصػػييي مػػف خػػالؿ مجمػػس
الكمية سكاء داخؿ الكمية مف خالؿ أف يقكـ

 0- 4- 2تصـــــمم الكميـــــة وتوصـــــف

 4- 2بـــــــــــــــــرامج
التــــدريب لمطــــالب

برامج التدريب الميـداني لمطـالب وفقـا
لنواتج التعمم المستىدفة

مصــممة وموصــفة

لمبرنـــــــــــــــــــــــــــامج

التعميمــي ،ويت ـوافر
لتنفيــــذوا اآلليــــات

بػالتخطيط العم ارنػي م ػؿ – AutoCAD
 Photoshopكمجمكع ػ ػ ػ ػػة م ػ ػ ػ ػػف البػ ػ ػ ػ ػرامج
األخػ ػػرل أك خػ ػػارج الكميػ ػػة بتحػ ػػد الجهػ ػػات

لمتػػدريب الميػػدان
الطالبي

الخبرات العممية التي تؤهما لسكؽ العمؿ

 8- 4- 2تتبــع الكميــة آليــات محــددة
وواضـــــــحة لتنفيـــــــذ وـــــــذن البـــــــرامج

واالشراف عميىا

والمــــــــــــــــــــــــــــوارد

المستىدفة

بقكرص ػػات ب ػ ػرامج الكمبي ػػكتر ذات العاليػ ػػة

كجػكد بػرامج معتمػدة

المعني ػ ػ ػػة ب ػ ػ ػػالتخطيط العم ارن ػ ػ ػػي جكتس ػ ػ ػػاب

وفقا لنـواتج الـتعمم
المســـــــــــــــــــــتىدفة

الطالب بتمضية أكيات محددة داخؿ الكمية

ج تشمؿ جئحة الكمية

يتـ عمؿ الككرسات الخاصػة بػالبرامج ذات
العالية بالتخطيط العمراني

يكجػ ػ ػ ػػد ضػ ػ ػ ػػعؼ فػ ػ ػ ػػي
اآلليات

تعتمػػد الكميػػة عم ػ المعامػػؿ المكجػػكدة فػػي

 4- 4- 2توفر الكمية الموارد الالزمـة
لمتــــدريب والجىـــــات المشــــاركة فيـــــه

وتحدد نوعية مشاركتىا

عمػ ػػؿ القكرصػ ػػات الخاصػ ػػة بػ ػػالبرامج ذات
العالية بالتخطيط العمراني.

كيػتـ عمػؿ خطػاب مكجػػا مػف الكميػة لمجهػػة
المػ ػ ػ ػراد الت ػ ػ ػػدريب به ػ ػ ػػا بتس ػ ػ ػػماء الط ػ ػ ػػالب

يكجػ ػ ػ ػػد ضػ ػ ػ ػػعؼ فػ ػ ػ ػػي
اآلليات

المرشحيف لمتدريب
 3- 2تقــــويم اداء
الطــــــــــالب فــــــــــي

التـــــــــدريب يـــــــــتم
بأســـاليب متنوعـــة
وبمـــا يتوافـــق مـــع

نـــــــــواتج الـــــــــتعمم
المستىدفة

 0- 3- 2تســـــتخدم الكميـــــة اســـــاليب
متنوعـــــة لتقـــــويم أداء الطـــــالب فـــــي

-

التـــدريب تحقـــق نـــواتج الـــتعمم (مثـــل

ممفات انجاز الطالب وتقيـيم المشـرف
لمطـالب وتقـارير جىـات التـدريب عــن

-

الطالب وغيروا)

يػتـ تقػديـ تقريػر معتمػد مػف الجهػة

المدربػة عمػ نمػكذج خػاص بالكميػة

مكضحا با ساعات التدريب

يػتـ تقيػيـ المشػرؼ عمػ
كاعتماد الجهة المدربة

التػدريب

هن ػ ػ ػػاؾ ض ػ ػ ػػعؼ فػ ػ ػ ػػي

تقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكيـ التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدريب
كتحت ػ ػػاج الكمي ػ ػػة إل ػ ػ ػ

تيعيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ كزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػادة
اسػ ػ ػػتبيانات األط ػ ػ ػراؼ

الخاصة بالتدريب

 9- 2فاعميــــــــــــــة
التــــــــدريب تقــــــــيم

باســـــــتخدام ادوات
ومؤشــــــــــــــــــــــــرات

موضـــــــــــــــــوعية ،
وتســـتخدم النتـــائج
فـــي تطـــوير آليـــة

 0- 9- 2تســـتخدم الكميــــة مجموعــــة

مــن االدوات والمؤشـــرات الموضـــوعية
لقيــــاس فاعميــــة التــــدريب الميــــداني

لمطالب

التــــدريب وادواتـــــه

كجػكد آليػات مك قػة لتقػكيـ نتػائج التػدريب

الميداني لمطالب تمزـ الطالب تقديـ تقرير
معتمػد مػف الجهػة المدربػة عمػ

نمػكذج

خػاص بالكميػػة مكضػػحا بػػا سػػاعات

هن ػ ػ ػػاؾ ض ػ ػ ػػعؼ فػ ػ ػ ػػي

تقكيـ التدريب

التدريب.

ومواردن
 1- 2الــــــــــدرجات

 0- 1- 2تُنوع الكمية من طرق تقويم

-

تنكع أساليب تقكيـ الطالب لمتتكد مف

يػ ػ ػ ػػتـ التكاص ػ ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػ ػػف

تقـــــــويم الطـــــــالب

واكمينيكي وشفوي وغيروا)

-

كج ػ ػػكد أنم ػ ػػاط مختمي ػ ػػة م ػ ػػف األس ػ ػػئمة

بمػ ػػادة مشػ ػػركع تخػ ػػرج

المخصصة ألنـواع

الطـــــالب ( مثـــــل تحريـــــري وعممــــــي
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نقاط القوة

الممارسات

متوازنـة مــع ن ـواتج

بػ ػػتكراؽ اجمتحانػ ػػات التحريريػ ػػة م ػ ػػؿ

الــتعمم المســتىدف

اجختيار مف متعدد كاألسئمة الخاصة

بح ػ ػػؿ مش ػ ػػكالت التخط ػ ػػيط بمنػ ػ ػػاطؽ

قياسىا

 8- 1- 2تتبــع الكميــة آليــات محــددة
لمتــــــأكد مـــــن مـــــدى توافـــــق وربـــــط

االمتحانــــــــات بمخرجــــــــات التعمـــــــــيم

المســـتىدفة وتـــوازن توزيـــع الـــدجات

عميىا

 4- 1- 2قيــاس و تقيــيم رضــا

الطالب:

نقاط الضعف
تمييكنيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان كج يكج ػ ػ ػ ػ ػ ػػد
تك يؽ لكييية التكاصؿ

يائمة كتخطيط المناطؽ الجديدة

كجػ ػػكد آليػ ػػة تضػ ػػمف إعػ ػػالـ الطػ ػػالب

بنتائج التقكيـ المختمية

تكزي ػػف ال ػػدرجات طبقػ ػان ل ػػكزف ك ػػؿ مكض ػػكع
كالس ػػاعات التدريسػ ػػية المكضػ ػػحة بالالئحػ ػػة

لمتتكد مف تنييػذ عدالػة التكزيػف كمتكافػؽ مػف
المخرجات التعميمية المستهدفة

ييػاس مسػتكل رضػاء الطػالب مػف خػالؿ

اجسػ ػػتبياف كاجسػ ػػتيادة منه ػ ػػا فػ ػػي التط ػ ػػكير

كاتخاذ ي اررات تصحيحية

عػدـ تػكافر ك ػائؽ عػػف
اجج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػراءات

التصحيحية بناء عمػ

تحميؿ اجستبيانات

عػ ػ ػ ػػدـ كج ػ ػ ػ ػػكد ك يق ػ ػ ػ ػػة
 - 0- 0- 2تضـــع الكميــــة دليــــل إدارة
االمتحانـــــات الـــــذي يـــــنظم اجـــــراءات

 0- 2عمميـــــــــــــــة
تقويم الطالب تدار

االمتحانـــات ونظـــم عمـــل الكنتـــروالت

-

كجػكد آليػات لمتاكػد مػف عدالػة تقػكيـ

-

تش ػ ػ ػػكيؿ الكنت ػ ػ ػػركؿ بمجم ػ ػ ػػس الكمي ػ ػ ػػة

وغيروا

الطالب

الم ػػدرج ب ػػا ج ػػدكؿ اجمتحان ػػات لك ػػؿ

فصؿ د ارسػي كتضػف الكميػة مجمكعػة
مف القكاعد العامة لتنظيما

بكفــــــاءة وعدالــــــة
واالمتحانــات يــأمن

يضمن سريتىا

 - 8- 0- 2تتبـــــع الكميـــــة اجـــــراءات
الدارة االمتحانات بكفاء وعدالة
 4- 0- 2تـــــــــنظم الكميـــــــــة عمـــــــــل
الكنتــــــروالت بمـــــــا يضـــــــمن تـــــــأمين

االمتحانــــات وضــــمان ســــريتىا عنــــد

التتكيػ ػ ػ ػػد عم ػ ػ ػ ػ السػ ػ ػ ػػادة رؤسػ ػ ػ ػػاء المجػ ػ ػ ػػاف

كالمالحظػ ػ ػ ػ ػػيف عمػ ػ ػ ػ ػ ػ ضػ ػ ػ ػ ػػركرة اجلتػ ػ ػ ػ ػ ػزاـ

بالحضػ ػػكر يبػ ػػؿ مكعػ ػػد اجمتحػ ػػاف بنصػ ػػؼ
ساعة عم األك ر

تص ػػكير اجمتحان ػػات ف ػػي الكنت ػػركؿ بسػ ػرية

تامة

نسخىا وتوزيعىا
 2- 2آليات تقويم
الطـــــالب تضـــــمن
عدالــــة التصــــحيح

ودقة وضع ورصـد

الدرجات واالحتفاظ
بالنتـــــائج مؤمنـــــة
وقابمة لالستدعاء

بالكمي ػ ػػة تحػ ػ ػػدد طػ ػ ػػرؽ
ييػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاس األس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػئمة
لمجكانػ ػ ػ ػ ػػب المعرفيػ ػ ػ ػ ػػة

كالمهاري ػ ػػة كالتطبيقي ػ ػػة

بحيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث يغطػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
اجمتحػاف جميػف نػكاتج
التعميـ المستهدفة

وضـــعىا ونســـخىا
وتوزيعىـــــــا بمــــــــا

عامػ ػة لتقي ػػيـ الط ػػالب

 0- 2- 2تـــــوفر المؤسســــــة آليــــــات
محـــــددة لمتأكـــــد مـــــن عدالـــــة نظـــــام
االمتحانــــــات (مثــــــل عــــــدم تعــــــارض

المصـالح مـع أعضـاء ويئـة التـدريس
والىيئـــة المعاونـــة وعدالـــة التصـــحيح
ودقـــــة رصــــــد الــــــدرجات واالجابــــــات

اعتمػاد مكاصػيات عامػة لمكريػة اجمتحانيػة

كتـ تطبيقها كيتـ تكزيف الدرجات لكؿ سؤاؿ
عم كرية األسئمة

النموذجيـــــــة والتـــــــدقيق والمراجعــــــــة

وغيروا)
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الممارسات

 - 8- 2- 2تطبق الكمية آليات فعالة
لتوثيــق نتــائج االمتحانـــات بمــا يتـــيح
االحتفـــــاظ بالنتـــــائج مؤمنـــــة وقابمـــــة

لالستدعاء عند الحاجة

 5- 2التغذيـــــــــــــة

الراجعـــــة لمطـــــالب
عــــن ادائىــــم فــــي

التقــــــــويم تــــــــدعم
تعممىم

تقـــــــويم الطـــــــالب

يســتفاد منىــا فـــي
تطــــــوير البــــــرامج
التعميميــــــــــــــــــــــــــة

واســــــــــــــــــتراتيجية

التــــدريس والــــتعمم
والتقويم

ج يكجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد server
كج ػ ػ ػػكد آلي ػ ػ ػػة لتك ي ػ ػ ػػؽ نت ػ ػ ػػائج اجمتحان ػ ػ ػػات

كامكاني ػ ػ ػػة اسػ ػ ػ ػػتدعاء النت ػ ػ ػػائج حي ػ ػ ػ ػث يػ ػ ػ ػػتـ
اجحتياظ بها بالكنتركؿ.

إعالف الطالب بنتائج التقكيـ المختمية عبر

المناســـــبة وتناقشـــــىا معىـــــم لـــــدعم

كالمكايػ ػػف المختميػ ػػة مػ ػػف شػ ػػبكة المعمكمػ ػػات

والجمعــي) عبــر الوســائل والتوقيتــات

الكسائؿ المناسبة اجلكتركنيػة كمكيػف الكميػة

تعممىــــم ( يراعــــى توقيــــت ومحتــــوى

الخاصة بالطمبة كالكريية

التغذية الراجعة لدعم استفادة الطالب

امتحانـــات الطـــالب عمـــى المســـتويات

المختمفة

تحميػ ػ ػػؿ نتػ ػ ػػائج امتحانػ ػ ػػات الطػ ػ ػػالب عم ػ ػ ػ

مسػ ػ ػ ػ ػػتكل اليصػ ػ ػ ػ ػػكؿ الد ارسػ ػ ػ ػ ػػية المختميػ ػ ػ ػ ػػة

كالمقررات مف الكنتركؿ

 8- 01- 2تعد الكمية احصائيات عن
تطـــــور نســـــب النجـــــاح لممســـــتويات

المختمفـة لممرحمــة الجامعيــة االولــى (
لعـــــدد مـــــن االعـــــوام مســـــاو لمـــــدن

البرنامج التعميمي ) وتعد تقريـ اًر عامـا

ي ػ ػػتـ عم ػ ػػؿ تحمي ػ ػػؿ لتط ػ ػػكر نس ػ ػػب النج ػ ػػاح
لممستكيات المختمية مرفؽ ) 39-8

عـن نتـائج االمتحانـات وتعرضـه عمــى

المجالس المعنية
 00- 2قواعــــــــــــد
التعامــــــــــل مــــــــــع

تظممــــات الطــــالب

مــن نتــائج التقــويم
موثقــــة ومعمنــــه ،
وتوجــــــــد آليــــــــات

 - 0- 00- 2تضع الكمية قواد موثقـة
لمتعامـــل مـــع تظممــــات الطـــالب مــــن

نتـــــائج االمتحانـــــات وتعمنىـــــا وتـــــابع

تطبيقىا

بالكميػ ػ ػ ػػة كلكػ ػ ػ ػػف يػ ػ ػ ػػتـ
اجحتيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاظ بهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا

بالكنتركؿ كعم مكيػف
الكميػػة عم ػ أك ػػر مػػف

جب تكب

 -0- 5- 2تُعمم الكمية الطالب بنتائج
االمتحانــــــات المختمفــــــة ( التكــــــويني

 0- 01- 2تقوم الكمية بتحميـل نتـائج
 01- 2نتـــــــــــــائج

نقاط القوة

نقاط الضعف

كجػػكد آلي ػػة لمتعام ػػؿ مػػف تظمم ػػات الط ػػالب
م ػ ػػف نت ػ ػػائج اجمتحان ػ ػػات م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ إدارة

شئكف التعميـ كالطالب

لمراقبة تطبيقىا
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مرفقات معيار التدريس والتعمم :
الممارسات

المؤشر

 0- 0- 2تعد الكمية اسـتراتيجية

لمتـــدريس

والـــتعمم بمـــا يحقـــق

المرفقات

مرفق 0- 2

رقم المجمس

تاريخ

االعتماد

المعايير األكاديمية المتبناة )Ilos

المعــــايير األكاديميــــة المرجعيــــة
المتبنـــــــان ورســـــــالة المؤسســـــــة

وأودافىا وتعمنىا.

مرفق 4- 2

 :0- 2لممؤسســة اســـتراتيجية
لمتـــــدريس والـــــتعمم والتقـــــويم

مرفق 3- 2

تتسق مع المعـايير األكاديميـة
المرجعيـة وتالئــم نـواتج الــتعمم

المستىدفة

مرفق 8- 2

 8- 0- 2تتأكــــد الكميــــة مــــن أن
االســـــــتراتيجية تتضـــــــمن طرقـــــــا

لمتدريس والتعمم والتقويم مالئمـة

لنواتج التعمم المستىدفة:

مرفق 9- 2
مرفق 1- 2
مرفق 0- 2
مرفق 2- 2
مرفق 5- 2

 - 0- 8- 2تتــــابع الكميــــة مــــدى
تطبيــق االســتراتيجية وتتأكــد مــن
ان طــــــرق التــــــدريس والــــــتعمم
والتقــــويم تــــدعم تطبيــــق الــــتعمم

 8 - 2تطبيـــــــق اســـــــتراتيجية
التـــــدريس والـــــتعمم والتقـــــويم

الطالب

 8- 8- 2توفر الكمية مجموعة
من االمكانات المتاحة لمطالب
لمتدريس والتعمم

4- 8- 2

0- 4- 8- 2

نظاـ الساعات المعتمدة

القرار الكزارم ريـ  1381بتاري

 2118/7/13ب صدار الالئحة

تحميؿ نتائج اجمتحانات -2118
2119

نتائج استقصاءات الطالب
تقارير التقكيـ المستمر لمياعمية
التعميمية

تحميؿ استبيانات األطراؼ المعنية
جميف المصيكفات مدل تحقيؽ
المقررات لممعايير األكاديمية)

مرفق 00- 2

يائمة أساليب التعميـ كالتعمـ

مرفق 08- 2

مرفق 1- 2

الذاتي ومىـارات التوظـف لـدى

الالئحة الداخمية لمرحمة البكالكريكس

مرفق 01- 2

مرفق 04- 2

تــدعم اكتســاب مىــارات الــتعمم

اجستراتيجة كاستراتيجية التدريس كالتعمـ

مقرر إلكتركني مادة رسـ هندسي 1

الذاتي واكتساب مىارات التوطـف
لدى الطالب

مجمس الكمية جعتماد الخطة

مرفق 03- 2

نظاـ تقييـ الطالب مف الالئحة الداخمية
لمكمية

تكصيؼ مقرر كنمكذج لتكصيؼ
المقررات

اجستبيانات الدكرية لمطالب
يائمة بتعداد الكتب بالمكتبة التي تـ
شرائها مؤخ انر

مرفق 09- 2

جدكؿ يكضي بيانات القاعات الدراسية

مرفق 01- 2

بيانات معامؿ الحاسب اآللي

مرفق 00- 2

يسـ التدريب الصييي مف جئحة الكمية

مرفق 02- 2

مؤشرات صالحية المعامؿ

مرفق 05- 2

الجدكؿ الدراس كتكزيف القاعات عم

97
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المؤشر
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الممارسات
السياســـــــــات

تســـتخدم الكميـــة

التعامـــل مــــع

تســــــاعد عمــــــى

المتبعــــة فــــي
مشـــــــــــــــــاكل

التعميم

المرفقات

عمميـــــــة لحـــــــل

مشكالت التعميم

كالهيئة المعاكنة

مرفق 81- 2
مرفق 80- 2

الطالب المطمكبة

يرار اعتماد برنامج جديد تخطيط
كتصميـ المدف الخضراء)

مرفق 88- 2
مرفق84- 2

نمكذج مف اجنتدابات 2119-2118

مرفق 89- 2

مــــــــــــــــــــــــــــردود

أعداد هيئة التدريس كتحديد أعداد

انخياض أعداد اجنتدابات

مرفق 83- 2

8- 4- 8- 2

االعتماد

المحاضرات كأعضاء هيئة التدريس

سياسات محددة

تقــــــديم حمـــــــول

رقم المجمس

تاريخ

288

2112

مرفؽ آلية نسب الغياب كالحرماف مف

دخكؿ اجمتحاف كنمكذج مف اإلنذارات
يرار حرماف الطالب بمجمس شهر
2119/5

مرفق 81- 2

نمكذج المؤتمرات العممية لأليساـ

مرفق 80- 2

إنشاء كحدة متابعة العممية التعميمية

317

مرفق 82- 2

آليات تنظيـ العممية التعميمية

319

مرفق 85- 2

/11/11

/9/13
2115

/11/18
2115

كتـ تصميـ استمارة يتـ تكزيعها كؿ

محاضرة لكؿ مادة في اليصؿ الدراسي

السياســــــــــــــــات

المتبعـة فـى حــل

مشكالت التعميم

مرفق 41- 2

مرفق 40- 2
 4- 2ب ـرامج التــدريب لمطــالب

مصممة وموصفة وفقا لنـواتج
الــــتعمم المســــتىدفة لمبرنــــامج

التعميمــــي ،ويتــــوافر لتنفيــــذوا

 0- 4- 2تصمم الكميـة وتوصـف

بـرامج التــدريب الميــداني لمطــالب
وفقا لنواتج التعمم المستىدفة

 3- 2تقــويم اداء الطــالب فــي
وبمـا يتوافـق مـع نـواتج الــتعمم

التدريب تحقق نواتج التعمم (مثـل

التدريب يـتم بأسـاليب متنوعـة

المستىدفة

متنوعــة لتقــويم أداء الطــالب فــي

مجمس الكمية الذم تـ اعتماد آلية

دياب الهيئة المعاكنة با كاآللية نيسها
مرفقات لمككرسات كخطاب التدريب

مرفق 48- 2

الصييي الدكرات التدريبية لمطمبة

 2119المقررات الصييية -2118
2119

اآلليات والموارد المستىدفة
 0- 3- 2تستخدم الكمية اساليب

أجندة اليصؿ الدراسي ال اني 2119

مرفق 44- 2

ممفــــات انجــــاز الطــــالب وتقيــــيم

98

نمكذج لتقرير معتمد مف الجهة المدربة
عم نمكذج خاص بالكمية مكضحا با
ساعات التدريب

345

/5/21
2118

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

المؤشر

الممارسات
المشرف لمطـالب وتقـارير جىـات

التدريب عن الطالب وغيروا)
 9- 2فاعميـــة التـــدريب تقــــيم

 0- 9- 2تســـــــــــتخدم الكميـــــــــــة

موضوعية  ،وتستخدم النتـائج

الموضــــــوعية لقيــــــاس فاعميــــــة

باســــــتخدام ادوات ومؤشــــــرات
فـــــي تطـــــوير آليـــــة التـــــدريب

وادواته ومواردن

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

مجموعة مـن االدوات والمؤشـرات

المرفقات
مرفق 43- 2

مرفق 49- 2

التدريب الميداني لمطالب

مرفق 41- 2
مرفق 40- 2

 0- 1- 2تُنـوع الكميـة مـن طــرق

تقــــويم الطــــالب (مثــــل تحريــــري
وعممـــــــي واكمينيكـــــــي وشـــــــفوي

وغيروا)

قياسىا

 8- 1- 2تتبـــــع الكميـــــة آليـــــات

محــددة لمتـــأكد مــن مــدى توافــق
وربــــــط االمتحانــــــات بمخرجــــــات

التعميم المستىدفة وتوازن توزيع

الدجات عميىا

 4- 1- 2قيـاس و تقيـيم رضـا

الجغرافية 2119

نمكذج مف التكصيؼ كالالئحة 91
أعماؿ سنة  61امتحاف

أساليب تقكيـ الطالب لمتتكد مف

استيياء مخرجات التعمـ المستهدفة

مرفق 45- 2
مرفق 31- 2

آلية اجلتماسات

مرفق 1- 2

استبيانات الطالب عف طرؽ التقييـ

مرفق 33- 2

مــع نــواتج الــتعمم المســتىدف

فاعمية التدريب لككرس نظـ المعمكمات

نظاـ الممتحنيف الداخمييف لمكاد الكمية

مرفق 34- 2

ألن ـواع تقــويم الطــالب متوازنــة

نمكذج إلستطالع رأل الطالب عف

مرفق 42- 2

مرفق 30- 2

نمكذج لمعايير اإلجابة لممكاد العممية
نمكذج لتكزيف الدرجات عم كرية
األسئمة

آليات تطبقها الكمية لتك يؽ نتائج

اجمتحاف مف خالؿ مجمس الكمية
نتائج اجمتحانات اليصؿ الدراسي
ال اني 2119

مرفق 31- 2

آلية التظمـ

مرفق 39- 2

نمكذج امتحاف مكزع عميا الدرجات لكؿ

مرفق 31- 2

تقرير لمقرر

مرفق 30- 2

تقرير البرنامج

مرفق 32- 2

تنسيؽ شعب المستكل التخصصي

مرفق 1- 2

تحميؿ نتائج اجستبيانات الطالبية

مرفق 35- 2

بناء
نمكذج مف اججراءات تصحيحية ن
عم تحميؿ استبيانات الطالب

الطالب:

مرفق 03- 2
مرفق 91- 2

99

االعتماد

تقييـ المشرؼ عم التدريب

جئحة مشركع التخرج

مرفق 38- 2

 1- 2الـــــدرجات المخصصـــــة

رقم المجمس

تاريخ

سؤاؿ

لقياس رضا الطالب

يائمة بتعداد الكتب بالمكتبة التي تـ
شرائها مؤخ انر

مجمس اعتماد إنشاء إدارة التدريب

العممي تابعة لشئكف التعميـ كالطالب

265
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المؤشر

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

الممارسات

 - 0- 0- 2تضــــع الكميــــة دليــــل

المرفقات
مرفق 90- 2

استبياف رضا الطالب عف المكتبة

مرفق 98- 2

نمكذج لمجمس الكمية المدرج با تشكيؿ

إدارة االمتحانـــــات الــــــذي يــــــنظم

 0- 2عمميـــة تقـــويم الطـــالب
تــــــــــدار بكفــــــــــاءة وعدالــــــــــة

اجـراءات االمتحانــات ونظــم عمــل

الكنتروالت وغيروا

واالمتحانــــات يــــأمن وضــــعىا

 - 8- 0- 2تتبع الكميـة اجـراءات

سريتىا

 4- 0- 2تـــــنظم الكميـــــة عمـــــل

ونسخىا وتوزيعىا بما يضـمن

الدارة االمتحانات بكفاء وعدالة

الكنتـــروالت بمــــا يضــــمن تــــأمين

االمتحانات وضمان سـريتىا عنـد

رقم المجمس

مرفق 94- 2
مرفق 93- 2

مرفق 99- 2

نسخىا وتوزيعىا

تاريخ

االعتماد

الكنتركؿ

آلية أعماؿ إدارة اجمتحاف كالكنتركؿ
التعميمات الخاصة بالمعيد كالدكتكر

بخصكص اجمتحانات كرؽ المرايبات
المرفقات الخاصة بالتسميـ لمكنتركؿ أم
كرؽ خاص بالتعميمات

 0- 2- 2تـوفر المؤسســة آليــات

 2- 2آليــــات تقــــويم الطــــالب

تضمن عدالـة التصـحيح ودقـة
وضــــــــع ورصــــــــد الــــــــدرجات

واالحتفـــــاظ بالنتـــــائج مؤمنـــــة
وقابمة لالستدعاء

محــددة لمتأكــد مـــن عدالــة نظـــام
االمتحانـــات (مثـــل عـــدم تعـــارض
المصـــــالح مـــــع أعضـــــاء ويئـــــة

مرفق 91- 2

التـــــــدريس والىيئـــــــة المعاونـــــــة

تـ اعتماد مكاصيات عامة لمكرية
اجمتحانية كتـ تطبيقها

وعدالــــة التصــــحيح ودقــــة رصــــد

الـــدرجات واالجابــــات النموذجيــــة
والتدقيق والمراجعة وغيروا)
 - 0- 5- 2تُعمــم الكميــة الطــالب
بنتـــــائج االمتحانـــــات المختمفــــــة

 5- 2التغذية الراجعة لمطـالب

(التكـــــــويني والجمعـــــــي) عبـــــــر

عـن ادائىــم فـي التقــويم تــدعم

الوســــائل والتوقيتــــات المناســــبة

تعممىم

مرفق 90- 2

وتناقشـــىا معىـــم لـــدعم تعممىـــم

مرفقات مف الرصد كاعماؿ السنة
المعمنة عم المكيف ك الكريية

(يراعــى توقيــت ومحتــوى التغذيــة
الراجعة لدعم استفادة الطالب
مرفق 92- 2

تحميؿ نتائج امتحانات الطالب عم

مستكل اليصكؿ الدراسية المختمية
كالمقررات مف الكنتركؿ

 0- 01- 2تقــوم الكميــة بتحميـــل

 01- 2نتــائج تقــويم الطــالب
يســـــتفاد منىـــــا فـــــي تطـــــوير

نتـــائج امتحانـــات الطـــالب عمـــى
المستويات المختمفة

مرفق 95- 2
مرفق 9- 2

اعتماد نتيجة اليصؿ الدراسي ال اني
 2119بمجمس الكمية

تحميؿ نتائج امتحانات الطالب لميصؿ
الدراسي األكؿ لعاـ 2119-2118

البـرامج التعميميــة واســتراتيجية

التدريس والتعمم والتقويم

مرفق 11- 2
 8- 01- 2تعد الكمية احصائيات
عــــــن تطـــــــور نســــــب النجـــــــاح

لممســــتويات المختمفــــة لممرحمــــة

مرفق 10- 2
مرفق 18- 2

111

عرض تحميؿ نتائج امتحانات الطالب
بمجمس الكمية

تحميؿ لتطكر نسب النجاح لممستكيات
المختمية

استطالع رأي الجىات المعنية

325
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المرفقات

الممارسات
الجامعيــــة االولــــى ( لعــــدد مــــن

رقم المجمس

تاريخ

االعتماد

بالتخطيط العمراني عن مستوى
خريجين الكمية

االعـــوام مســـاو لمـــدن البرنـــامج

التعميمي ) وتعد تقري اًر عامـا عـن

نتــائج االمتحانــات وتعرضــه عمــى
المجالس المعنية

مرفق 31- 2

نظاـ التظممات ككييية تطبيقا

موثقـــــة لمتعامـــــل مـــــع تظممـــــات

مرفق 14- 2

م اؿ مف التظممات

وتعمنىا وتابع تطبيقىا

مرفق 13- 2

 00- 2قواعــــد التعامــــل مــــع

 - 0- 00- 2تضـــع الكميـــة قـــواد

التقــــــويم موثقــــــة ومعمنــــــه ،

الطـــالب مـــن نتـــائج االمتحانـــات

تظممـــات الطـــالب مـــن نتـــائج
وتوجد آليات لمراقبة تطبيقىا

111

نمكذج مف أعماؿ السنة مكضي بها أنا
تـ اإلعالف لمطمبة

344
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

-5الطالب والخريجون
 0/5سياسات القبول وتحويل وتوزيع الطالب

يتـ القبكؿ بالكمية عف طريؽ مكتب التنسيؽ بتحديد الحد األدن لمقبكؿ بالكميات الجامعية .

 0/0/5اجراءات القبول بالكمية:
تحدد سياسات القبكؿ كتكزيف الطالب عم التخصصات المختمية كالشعب كفقان لمعدد المقترح مف كؿ يسـ

كالمكاد المؤهمة لمقبكؿ باأليساـ إضافة ال أخذ ردبات الطالب كأكلكياتها .كذلؾ بعد اليصؿ الدراسي ال اني

لميرية الرابعة ؼ) 8
المكافقة عم يرار ريـ  )281بتاري  - 2112-2-22مرفؽ )1/9

 8/0/5النشر والمعمومات عن سياسات القبول:
يتـ طباعة دليؿ لمطالب الجدد) مكضي با كؿ ما يخص الالئحة الداخمية لمكمية كشركط القبكؿ  -مرفؽ

.)2/9
 4/0/5تناسب اعداد الطالب المقبولين مع موارد الكمية :

تحدد الكمية احتياجاتها مف الطالب سنكيا كفقا جحتياجات السكؽ المحمي كاجيميمي ككفقان جمكاناتها المادية
كالبشرية إج أف مكتب التنسيؽ ييرض عم الكمية أعدادان أكبر مف امكاناتها.

 3/0/5سياسات التحويل

يكجد سياسات لمتحكيؿ بالكمية مرفؽ )3/9

 8/5اساليب جذب الطالب الوافدين

فقد كضعت الكمية في خطتها اجستراتيجية  ) 2121-2115داية مستقمة لزيادة عدد الطمبة الكافديف في
مرحمة البكالكريكس كالدراسات العميا

كتسع الكمية في خطتها اجستراتيجية لكضف خطة لزيادة الطالب

الكافديف مرفؽ )4/9
 4/5الدعم الطالبي

الدعـ الطالب ال يسميف في اتجاهيف

دعـ اجتماعي – دعـ عممي )

 0/4/5الدعم االجتماعى  ( :دعم مالى – دعم عينى )
 -الدعم المالى :

تسعى الكمية لتحقيق التكافل االجتماعى عن طريق ادارة رعاية الشباب بالكمية من خالل اآلتى :

 اعالـ الطالب بجميف اليرؽ الخمسة الدراسية ف بداية العاـ الدراس بكجكد الخدمة كخاصةاليرية األكل ف يكـ التعارؼ الذل تقيما الكمية لمطالب المستجديف مف خالؿ منسؽ عاـ األنشطة
الطالبية بالكمية كتعرييهـ باآللية المتبعة لمحصكؿ عم الدعـ المالي.
 استقباؿ استمارات الدعـ مف الطالب الرادبيف ف الحصكؿ عم التكافؿ اججتماع ب دارة رعايةالشباب مف اتخاذ جميف اججراءات الالزمة لضماف سرية البيانات .مرفؽ )5-9
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 القياـ بعمؿ بحث اجتماع مف رعاية الشباب عم الطالب المتقدميف كعرضهـ عم لجنة التكافؿاججتماع المشكمة بقرار مف مجمس الكمية لتحديد إعداد الطالب المستكفيف لشركط الحصكؿ
عم الدعـ كيتـ ذلؾ لكؿ فصؿ دراسي
 الدعم العينى :كيككف ف صكرة تقديـ دعـ عين مف مالبس كادكات دراسية ككتب مف خالؿ لجنة خدمة المجتمف
كالبيئة بعمؿ معرض لممالبس كمعرض لمكتب كاألدكات الدراسية بكؿ فصؿ دراس .
 8/4/5الدعم العممى :

ويتم بعدة صور منىا:

أ -ما يخص رفع مستوى أداء الطالب :
 تنظيـ مجمكعة دك ارت تخصصية ف البرامج الالزمة لتطكير مستكل الطالب مف خالؿ المجنةالعممية أك شئكف التعميـ كالطالب.
 عمؿ ندكات ت قييية لمطالب في المكضكعات المتعمقة بعمكـ التخطيط كما يكاكب حدا ة السكؽكالمتغيرات الدكلية كاجيميمية اجيتصادية – اججتماعية – ال قافية – العمرانية – البيئية ) مف

خالؿ أنشطة المجنة ال قافية كالعممية بالكمية .
ب  -ما يخص دعم الطالب المتعثرين :

بالتكاصؿ مف الجهة اإلدارية المسئكلة مف شئكف التعميـ كالطالب تـ تحديد مسئكلية التعامؿ مف اليئات
المتع رة مف الطالب بالكمية مف خالؿ لجنة التعامؿ مف المتع ريف مف الطالب ك يد يامت هذ المجنة

بالخطكات التالية
 -0رصد وتحديد الطمبة المتعثرين فى المرحمة التمىيدية :

كهـ الطالب المهدديف باليصؿ نتيجة حصكلهـ عم  4إنذارات أكاديمية متتالية ك تنقسـ ال
مجمكعتيف
المجموعة األولى (الوافدين) :

اعم درجات التع ر لألسباب التالية:
-

عدـ التتيمـ مف طبيعة الدراسة.

-

عد التتيمـ مف المغة العربية لمطالب الكافديف مف دكؿ لغتها الرسمية دير العربية.

-

عدـ التتيمـ مف الطمبة ف مجمكعات العمؿ الت تتطمبها بعض المقررات.

المجموعة الثانية ( المحولين ):

يمثمون المستوى الثانى ويرجع تعثروم لألسباب التالية :
-

تتخر كصكؿ المميات الخاصة بهـ لتسجيمهـ رسميا.

-

تتخر اجنتظاـ ف الحضكر كالذم يد يمتد لعدة أسابيف في بداية اليصؿ الدراسي.

-

الطالب المحكليف مف هندسة نظ انر لتع رهـ كعدـ تكافقهـ مف طبيعة الدراسة
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 -8الطالب المسجمين فى المستوى الثالث " األساسية  /التخصصى":
ترجع اسباب التعثر لما يمي :
-

عدـ التزاـ هؤجء الطالب في الحضكر ك المتابعة

-

الحمؿ األكاديم المسمكح لهـ  15ساعة فقط مقارنة بػ 18ساعة لزمالئهـ مما يترتب عميا
ترحيؿ عدد مف المقررات ال اليصكؿ الدراسية التالية كتتخير تخرجهـ بالتبعية.

-

صعكبة اندماجهـ ف مجمكعات العمؿ مف الطالب في الدفعات التالية لدفعاتهـ.

ووناك مجموعة من اآلليات تمت لمتعامل مع الطالب المتعثرين بموجب قرار مجمس الكمية رقم( ) 488

بتاريخ  8101/0/00بتشكيل لجنة لممتعثرين ودعم الطالب مرفق ()1-5

تم التواصل مع الطالب المتعثرين طبقا لتصنيفىم السابق من خالل المجنة و دراسة كل فئة عمى حدة

لتحديد المشاكل و امكانية حمىا كالتالى :


الوافدين



الطالب المحولين بالمستويات ( التمىيدية  /االساسية  /التخصصية) بالكمية

 - 1تحديد مقررات التع ر لكؿ طالب لدراسة إمكانية عمؿ مجمكعات خاصة لدعـ الطالب مباشرة مف
أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة كمتابعتهـ بصكرة منيصمة.
 - 2تحديد جمسات تكاصؿ مف أساتذة المادة لتحديد نقاط الضعؼ كالتع ر في هذ المقررات.

 - 3عمؿ صيحة لمتكاصؿ المباشر مف رئيس المجنة لمتابعة المتع ريف لحؿ المستجد مف المشكالت.
 - 4مراجعة شركط التسجيؿ ف الككرسات الصييية لمطمبة المتع ريف دكاع التخرج لمف كصؿ لممرحمة
التخصصية ك لديا مادتيف عم األك ر حيث يتـ السماح لهؤجء الطالب بتسجيؿ المكاد ف اليصؿ
الدراسي الصييي أ ك فتحها خصيصا ف دير كيتها نظاـ الدراسة المستقمة


آليات مقترحة وتحت الدراسة

 السماح لمطالب المتع ريف ال محكليف مف كميات اخرل نتيجة عدـ كصكؿ ممياتهـ بالحضكر جستيعابالمادة مف بداية الدراسة بدكف اجراءات تسجيؿ رسمية حيث المقترح اف يتـ السماح لهـ بذلؾ ) لحيف
كصكؿ المميات.
 ف حالة كصكؿ المميات في مكاعيد التسجيؿ يتـ السماح لمطالب بتقديـ اعتذار عف المادة بعد انتهاءالمدة المسمكحة لمتسجيؿ أ ك السماح لهـ بالتسجيؿ اإلدارم ف فترة يبؿ اجمتحاف النهائ لممادة
بشرط اف يككف الطالب ممتزما بالحضكر ك لديا أعماؿ سنة إلدراجها)
 فتي باب التسجيؿ است نائيا ف األسبكع ال امف مكعد إجراء امتحاف أعماؿ السنة ) لمطالب الحاضريففعميا بدكف تسجيؿ لممادة لتك يؽ التسجيؿ اإلدارم.

-

عمؿ مجمكعة مف المحاضرات اإلضافية ف المكاد لزيادة فرص التحصيؿ الدراس لهـ بعد مكافقة
مجمس القسـ كككيؿ الكمية لمتعميـ كالطالب.

 تخصيص مرشد اكاديمي لممادة مف الهيئة المعاكنة.-

لممهدديف بالرفد) ف المستكل التمهيدل بسبب عدـ الحضكر يتـ تخصيص مرشد اكاديم لتحسيف
فرص النجاح ك تكجيا الطالب بعمؿ خطة دراسة لمطالب كؿ حسب حالتا.

-

المتع ريف ف المستكل األساسي ك التخصص ) نتيجة تراكـ المكاد الدراسية يتـ تسجيؿ  15ساعة فقط
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مف دراسة إمكانية فتي بعض المقررات لهـ في اليصؿ الدراسي الصييي لتخييؼ األعباء عنهـ.
 3/5الدعم االكاديمي لمطالب

تدعـ الكمية اكاديميان الطالب عف طريؽ تكفير ما يمي

 0/3/5دليل الطالب :

يتـ تحديث دليؿ الطالب سنكيا بدخكؿ البيانات الحدي ة مف تعديالت إدارية _ تعديؿ مكاد في الالئحة

الداخمية لمكمية  .مرفؽ )7/9
 8/3/5االرشاد االكاديمي :


يتـ تكزيف عدد  31- 25طالب لكؿ مرشد أكاديمي.



يتـ إعالف كشكؼ اجرشاد لمطالب بمكحات اإلعالنات بمكحات اإلعالنات كعم المكيف اجلكتركني
لمكمية.



يتـ إعالف السادة المرشديف بكشكؼ أسماء الطالب.



في المستكل التخصصي يتـ تكزيف الطالب حسب يكاعد التنسيؽ الداخمي لمتكزيف عم األيساـ.

 9/5برامج الدعم االجتماعي والرعاية الصحية
يتم أخذ ظروف واحتياجات الطالب في االعتبار حيث يتـ دراسة احتياجات الطمبة مف خالؿ طمبات يقدمها

الطالب لمحصكؿ عم الدعـ كما يتبعها مف بحكث إجتماعية لطالبي الدعـ عف طريؽ يكائـ اجستيسار

كفحص مميات الطمبة كما تـ استطالع رأل الطالب مف خالؿ استبيان تحديد االحتياجات الطالبية مف

أنكاع الدعـ المختمية  -مرفؽ .)8/9

حت اآل ف جيكجد أل مف ذكل اجحتياجات الخاصة ف الكمية لعدـ يبكلهـ ف الكميات العممية حيث
يستبعدهـ الكشؼ الطب يبؿ اجلتحاؽ بالكمية.

يكجد عيادة طبية لخدمة الطالب داخؿ الكمية ك مجهزة لمحاجت الطارئة
كما تكجد صيدلية مجهزة بكؿ األ ا ات كاأل جهزة كاأل دكات الضركرية عالكة عم أدكية الطكارئ الالزمة
لمكاجهة حاجت الطكارئ كيتـ صرؼ األدكية بالمجاف لمطالب المصابيف بتمراض مزمنة استمارة لمطالب
كحالتهـ الصحية  -مرفؽ .)9/9
 0/9/5برامج دعم و تحفيز الطالب المتفوقين والمتعثرين:

تبمغ نسبة المتيكييف عمميا العاـ الماض إل إجمال الطالب حكال )

,

( مف كايف نتائج الطالب ف

اليرؽ الدراسية المختمية الحاصميف عم تقدير جيد جدا ك امتياز كه نسبة ابتة تقريبا طكاؿ السنكات
ال الث الماضية.
يكجد دعـ ك تحييز لممبدعيف كالمتيكييف داخؿ الكمية حيث تمني الدكلة الحاصميف عمي تقدير ممتاز كجيد

جدا مكافتة مادية سنكيا لمطالب العشر األكائؿ مف كؿ دفعة ف حيؿ الخريجيف.

كتتـ الرعاية العممية مف المبدعيف مف الطمبة ذكل األنشطة المميزة عمميا كيتـ مني شهادة تقدير لهـ اك
هدايا عينية ادكات هندسية ) مف كافة األيساـ العممية بالكمية  -مرفؽ .)11/9
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يكجد برامج ميعمة داخؿ األيساـ العممية لرعاية الطالب المتع ريف ف الدراسة ك الذيف تـ تحديد يكاعد
لمعرفتهـ ك يتـ رعايتهـ بكاسطة أعضاء هيئة التدريس مف خالؿ الساعات المكتبية ك الريادة العممية اجرشاد
اجكاديمي ف برنامج الساعات المعتمدة ) كتبمغ نسبتهـ حكال  %11- 11مف الطالب
يتـ إعطاء محاضرات إضافية مجانية لمطالب)  )Tutorialsحيث يتـ فيها تكضيي األجزاء المختمية الصعبة
ف المنهج النظرل كالعمم .

يكجد ممارسات لرعاية الطالب المتع ريف دراسيا مف خالؿ استبياف يياس مستكل رضاء الطالب كنتاتج تقييـ

الطالب بالكمية اجستبياف كنتيجة تحميما (  -مرفؽ .)11/9
 8/9/5التوعية واإلرشاد االكاديمي:

يتـ إصدار دليؿ لمطالب عم هيئة كتيب يتضمف الهيكؿ التنظيم لممؤسسة كتكصيؼ المقررات الدراسية
كلكائي الكمية بخصكص شئكف الطالب كنشاطهـ كيتـ تحدي ا حسب ما يستجد.
يمكف لمطالب الحصكؿ عم هذا الدليؿ مف مكتب ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب كيتـ كضف هذا الدليؿ
عمي مكيف الكمية الرسم كيتـ تحديث ق بصية مستمرة نسخة كريية كالكتركنية مف دليؿ الطالب).
تستخدـ الكمية نظاـ مك ؽ لمريادة العممية لبرنامج بكالكريكس التخطيط اجيميمي كالعمراني كنظاـ اإلرشاد
األكاديم بالنسبة لطمبة برنامج الساعات المعتمدة
تتـ تكعية ك إعالـ الطالب بنظاـ اإلرشاد األكاديمي ك الريادة العممية عف طريؽ لكحات اجعالف ك عم
مكيف الكمية يكائـ الريادة العممية ك اإلرشاد األكاديم )

يشارؾ جميف أعضاء هيئة التدريس ف نظاـ الريادة العممية كيشارؾ أعضاء هيئة التدريس الذيف يقكمكف
بالتدريس ف نظاـ الساعات المعتمدة باإلرشاد األكاديم

 -مرفؽ .)12/9

 1/5األنشطة الطالبية ( تمثيل الطالب في المجان ذات الصمة)
 0/1/5المشاركة فى األنشطة الطالبية:

جميف أنكاع األنشطة الطالبية يتـ ممارستها ف الكمية بجميف أنكاعها م ؿ األنشطة العممية تتم ؿ ف اعداد
مؤتمرات كندكات عممية كأنشطة اجتماعية م ؿ الرحالت كاحتياؿ استقباؿ الطالب الجدد كأنشطة رياضية
م ؿ اجشتراؾ ف جميف المسابقات الرياضية كعقد دكرل لأل لعاب الرياضية بالكمية كأنشطة فنية تتم ؿ ف
إيامة معارض فنية ك عركض مسرحية ككذلؾ أنشطة اإلشتراؾ ف األسر الطالبية.
تتميز الكمية برعايتىا لعدد كبير من االنشطة الطالبية من خالل:

 - 1لجاف اإلتحاد الطالب المتنكعة  -مرفؽ .)13/9

 -تنظـ الكمية سنكيا ك ب شراؼ أ عضاء هيئة التدريس مؤتم ار عمميا طالبيا لاليساـ

نسبة الطالب المشاركيف ف األنشطة المختمية حكال  % 21 11مف طالب الكمية  -مرفؽ .)14/9
يساوم إتحاد الطالب فى تنفيذ العديد من األنشطة الطالبية حسب لجانا المختمية كتشمؿ :المجنة

اججتماعية كالرحالت  -لجنة الجكالة كالخدمات العامة  -المجنة ال قافية كالعممية المجنة الينية -لجنة األسر
الطالبية -المجنة الرياضية  -مرفؽ .)15/9
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 8/1/5تميز الكمية فى األنشطة الطالبية:

تحصؿ الكمية عم مراكز متقدمة ف األنشطة الطالبية عم المستكل المحم المراكز الت حصؿ عميها
طالب الكمية .يتـ تكريم الطالب المتفوقين فى األنشطة الطالبية معنكيا ك ماديا ف حيؿ سنكل خاص
باتحاد الطالب ك ف حيؿ الخريجيف  -مرفؽ .)16/9
 0/5قياس أراء الطالب :

تتبف ال كمية يياس اراء الطالب بشكؿ دكرم كؿ فصؿ دراسي يبؿ اجمتحانات عف طريؽ استبيانات عف
العممية التعممية كالمقررات ككافة الجكانب المتعمقة كيتراكح المتكسط العاـ لرضاء الطالب عف العممية
التعميمية حكالي  %71عف العاـ الدراسي 2118/2117
كمرفؽ  )17/9نتائج استبيانات رضا الطالب عف العممية التعميمية  2115/2114حت 2119/2118
 2/5متابعة الخريجون

 0/2/5خدمات الخريجين:

يكجد وحدة معتمدة لمتابعة الخريجين تدار أنشطتها مف خالؿ كحدة الجكدة كتـ تك يؽ دكرها كمسئكلياتها -
مرفؽ .)18/9تقكـ الكحدة بعدة أنشطة كيد ساهمت ف إعداد الخطة اإلستراتيجية لمكمية ك تساهـ ف ممتق

التكظيؼ كعمؿ يكاعد بيانات لممستييد النهائ ك برنامج إعداد الخريجيف لسكؽ العمؿ كاعداد يكاعد بيانات
لمخريجيف.
تكجد آليات معتمدة ك مك قة لمتابعة الخريجيف  -مرفؽ .)19/9
تـ متابعة الخريجيف ف سكؽ العمؿ عف طريؽ إستطالع رأل جهات العمؿ كالمستييد النهائ مف الخريجييف
ف سكؽ العمؿ كتـ تحميؿ نتائج اجستبياف كاعداد تقرير بذلؾ بكاسطة كحدة الجكدة .

يكجد تكاصؿ مستمر بيف الكمية كالخريجيف كالمستييد النهائ مف خالؿ المقاءات السنكية

 2/8/9برامج دكرات متخصصة لتنمية المهارات كفقا لسكؽ العمؿ
تسع الكمية لتنمية المهارات المهنية لمطالب كالخريجكف بالدكرات المتخصصة في اليصؿ الصييي مرفؽ
 )21/9بياف بالدكرات الصييية بالكمية لتنمية مهارات طالب الطمية مف عاـ  -2115حت اجف
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

نقاط القوة والضعف لمعيار الطالب والخريجون :
المؤشر

الممارسات

 0- 5سياســات القبــول

 1-1-9ي ػػتـ القب ػػكؿ بالكمي ػػة ع ػػف طري ػػؽ

الطالب.

بالكميات الجامعية.

وتحويـــــــــــل وتوزيـــــــــــع

نقاط القوة


يكاعد القبكؿ بالكمية معمنة.

مكتب التنسيؽ بتحديد الحد األدن لمقبكؿ

 2-1-9تح ػػدد سياس ػػات القب ػػكؿ كتكزيػ ػػف
الط ػ ػػالب عم ػ ػ ػ التخصصػ ػ ػػات المختميػ ػ ػػة

كالشػعب كفقػان لمعػدد المقتػػرح مػف كػؿ يسػػـ

كالمػ ػكاد المؤهم ػػة لمقب ػػكؿ باأليس ػػاـ إض ػػافة
ال أخذ ردبات الطالب كأكلكياتها.

 0- 0- 5اجــــــــــــــراءات

 1-1-9المكافقػػة عمػ يػرار ريػػـ )281

 كجكد اجراءات كاضحة لمقبكؿ بالكمية

 8- 0- 5النشــــــــــــــــــــر

 1-3-9دليػػؿ لمطػػالب الجػػدد) مكضػػي

 كجكد دليؿ لمطالب الجدد

سياسات القبول

كشركط القبكؿ .

القبول بالكمية.

والمعمومـــــــــــات عـــــــــــن

بتاري .2112-2-22

با كؿ مػا يخػص الالئحػة الداخميػة لمكميػة

 4- 0- 5تناسب اعداد

 1-4-9تح ػ ػػدد الكمي ػ ػػة احتياجاته ػ ػػا م ػ ػػف

موارد الكمية

المحمي كاجيميمي ككفقان جمكاناتها المادية

الطــالب المقبــولين مــع

العددية لمطالب .

الط ػػالب س ػػنكيا كفق ػػا جحتياج ػػات الس ػػكؽ

كالبش ػ ػرية إج أف مكتػ ػػب التنسػ ػػيؽ ييػ ػػرض

عم الكمية أعدادان أكبر مف امكاناتها.

 3- 0- 5سياســـــــــــــات

 1-5-9يكاعد تحكيؿ الطالب

 8- 5الطالب الوافدين

 1-2-9اع ػداد الطػػالب الكافػػديف بالكميػػة

التحويل



تتالئـ المكارد المتاحة بالكمية مف الك افة





يكاعد التحكيؿ إل الكمية معمنة.

تعتبر الكمية جاذبة لمطالب.

بجميػػف اليػػرؽ الد ارسػػية ال ػػة طػػالب فقػػط
لػ ػ ػػذا فقػ ػ ػػد كضػ ػ ػػعت الكميػ ػ ػػة فػ ػ ػػي خطتهػ ػ ػػا

اجسػ ػ ػ ػػتراتيجية  ) 2121-2115داي ػ ػ ػ ػػة
مسػػتقمة لزي ػػادة ع ػػدد الطمبػػة الكاف ػػديف ف ػػي
مرحمة البكالكريكس كالدراسات العميا

 4- 5الدعم الطالبي

 1-3-9الدعـ اججتماع
– دعـ عين )

دعـ مػال

 2-3-9الدعـ العممي



يكجد نظاـ لمدعـ الطالبي في النكاحي

األكاديمية كاججتماعية كالصحية كذلؾ كفؽ

خطة مك قة لمدعـ الطالبي.


يتـ اعالـ الطالب بجميف اليرؽ في بداية

الدراسة بكجكد خدمة التكافؿ اججتماعي

أ -رفف مستكل أداء الطالب

ب -دعـ الطالب المتع ريف
 3- 5االرشــــــــــــــــــــــــــاد

االكاديمي

تيعيؿ نظاـ الدعـ اجرشاد) اجكاديمي



يكجد برامج تعرييية لمطالب الجدد بالكمية.



تستخدـ الكمية نظاـ الريادة العممية عم
مستكل السنكات الدراسية لمتنسيؽ بيف
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نقاط الضعف

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
نقاط القوة

الممارسات

المقررات المختمية كنظاـ اإلرشاد األكاديمي

لمطالب ف نظاـ الساعات المعتمدة .
 0- 3- 5دليل الطالب

تحػ ػػديث دليػ ػػؿ الطالػ ػػب سػ ػػنكيا ب ػ ػػدخكؿ



دليؿ الطالب معمف كمحدث كمتاح لمطالب .

البيانػػات الحدي ػػة مػػف تعػػديالت إداريػػة _

تعديؿ مكاد في الالئحة الداخمية لمكمية



 9- 5بـــــــرامج الـــــــدعم
االجتمــــــاعي والرعايــــــة

الصحية

 -دراسة احتياجات الطمبة مف خالؿ



عمؿ استبيانات جستطالع رام الطالب
لتحديد اجحتياجات الطالبية

طمبات يقدمها الطالب لمحصكؿ عم
الدعـ

 -ت ػػكفير عي ػػادة طبي ػػة كص ػػيدلية لخدم ػػة



كجكد عيادة طبية بالكمية مجهزة جستقباؿ
الحاجت الطارئة .

الطالب داخػؿ الكميػة ك مجهػزة لمحػاجت

الطارئة
 1-5-9بػرامج دعػـ ك تحييػز الطػالب



بالكمية .

المتيكييف كالمتع ريف

 2-5-9التكعية كاإلرشاد اجكاديمي

يكجد دعـ ك تحييز لممبدعيف كالمتيكييف

كجكد كتيب يتضمف الهيكؿ التنظيمي لممؤسسة
متاح بمكتب ككيؿ الكمية لشئكف التعمـ كالطالب

يمكف لمطالب الحصكؿ عميا
 1- 5األنشـــــــــــــــــــــــطة

الطالبية

 1-6-9المشاركة ف األنشطة الطالبية

 2-6-9تميػ ػ ػ ػػز الكميػ ػ ػ ػػة ف ػ ػ ػ ػ األنشػ ػ ػ ػػطة



يشارؾ  )%21 11مف طمبة كطالبات



جميف أنكاع األنشطة الطالبية تمارس داخؿ



تحصؿ الكمية عم مراكز متقدمة في األنشطة

الكمية ف األنشطة الطالبية .

الكمية .

الطالبية

عم مستكل جامعة القاهرة الرياض

كالعمم كاليني).


يتكفر بالكمية العديد مف األنشطة الطالبية



هناؾ الية لقياس رضا الطالب كتحميؿ النتائج

المتميزة .

 0- 5قيــــــــــــــــــاس اراء

الطالب ( الرضا )

استبانات

كاجراء خطط التحسيف
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نقاط الضعف

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر
 2- 5الخريجون

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

الممارسات
 1-8-9خدمات الخريجيف

نقاط القوة


يكجد بالكمية برنامج إلعداد الطالب



تكجد كحدة لمخريجيف بالكمية يتـ مف خاللها

كالخريجييف لسكؽ العمؿ .

متابعة الخريجييف ف سكؽ العمؿ.

 2-8-9بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرامج كدكرات متخصص ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

دكرات صييية لتنمية مهارات الطالب كالخريجكف

لتنمية مهارات الطالب كالخريجكف

111
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

مرفقات معيار الطالب والخريجون :
المؤشر

الممارسات

 0- 5سياســــــــات القبــــــــول

 1-1-9يػػتـ القبػػكؿ بالكميػػة عػػف طري ػػؽ

وتحويل وتوزيع الطالب.

رقم المجمس

المرفقات

تاريخ االعتماد

مكت ػ ػػب التنس ػ ػػيؽ بتحديػ ػ ػػد الح ػ ػػد األدن ػ ػ ػ

لمقبكؿ بالكميات الجامعية.

 2-1-9تح ػػدد سياس ػػات القب ػػكؿ كتكزي ػػف
الط ػ ػػالب عمػ ػ ػ التخصص ػ ػػات المختمي ػ ػػة

كالشعب كفقان لمعػدد المقتػرح مػف كػؿ يسػـ
كالم ػكاد المؤهمػػة لمقبػػكؿ باأليسػػاـ إضػػافة
ال أخذ ردبات الطالب كأكلكياتها.

 0- 0- 5اجــــراءات القبــــول

بالكمية.

 8- 0- 5النشر والمعمومات
عن سياسات القبول

 4- 0- 5تناســـــــب اعـــــــداد
الطالب المقبولين مـع مـوارد

الكمية

المكافق ػػة عمػ ػ يػ ػرار ري ػػـ  )281بت ػػاري

. 2112-2-22

دليؿ لمطالب الجدد) مكضي با كؿ ما

يخػػص الالئحػػة الداخميػػة لمكميػػة كشػػركط

مرفق 0- 5

المكافقة عم القرار

مرفق8- 5

الالئحة الداخمية لمكمية

القبكؿ .

كشركط القبكؿ

1تح ػػدد الكمي ػػة احتياجاته ػػا م ػػف الط ػػالب
س ػػنكيا كفق ػػا جحتياج ػػات الس ػػكؽ المحم ػػي

كاجيميمػ ػ ػ ػػي ككفق ػ ػ ػ ػان جمكاناتهػ ػ ػ ػػا الماديػ ػ ػ ػػة
كالبشػ ػرية إج أف مكت ػػب التنس ػػيؽ يي ػػرض

عم الكمية أعدادنا أكبر مف امكاناتها.

 3- 0- 5سياسات التحويل

 1-5-9يكاعد تحكيؿ الطالب

 8- 5الطالب الوافدين

 1-6-9اعػداد الطػالب الكافػديف بالكميػػة
بجميػف اليػػرؽ الد ارسػية ال ػػة طػالب فقػػط

مرفق 4- 5

يكاعد تحكيؿ الطالب

مرفق 3- 5

الخطة اجستراتيجية

ل ػ ػػذا فق ػ ػػد كض ػ ػػعت الكمي ػ ػػة ف ػ ػػي خطتهػ ػ ػػا

عدد الطمبة الكافديف في

مسػػتقمة لزيػػادة عػػدد الطمبػػة الكافػػديف فػػي

مرحمة البكالكريكس

مرحمة البكالكريكس كالدراسات العميا

الػػدعـ اججتمػػاع

عين )

دعػػـ مػػال – دعػػـ

لمكمية 2121-2115
) داية مستقمة لزيادة

اجس ػ ػ ػػتراتيجية  ) 2121-2115داي ػ ػ ػػة

 4- 5الدعم الطالبي

281

2112-2-22

كالدراسات العميا

مرفق 9- 5

اجراء بحث اجتماع

مف رعاية الشباب

لتحديد إعداد الطالب
المستكفيف لشركط

الحصكؿ عم الدعـ
كيتـ ذلؾ لكؿ فصؿ
دراسي

مرفق 1- 5

الدعـ العممي

أ -رفف مستكل أداء الطالب

ب -دعـ الطالب المتع ريف
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تشكيؿ لجنة التعامؿ مف
الطالب المتع ريف
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كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الممارسات

 3- 5الــــــــــدعم واالرشــــــــــاد

 1-9-9تيعي ػػؿ نظػ ػػاـ ال ػػدعـ اجرشػ ػػاد)

االكاديمي
 0- 3- 5دليل الطالب

رقم المجمس

المرفقات

اجكاديمي

 1-8-9تح ػ ػػديث دلي ػ ػػؿ الطال ػ ػػب س ػ ػػنكيا
ب ػػدخكؿ البيان ػػات الحدي ػػة م ػػف تع ػػديالت
إدارية _ تعديؿ مكاد في الالئحة الداخمية
لمكمية

 9- 5بـــــــــــــرامج الـــــــــــــدعم

االجتماعي والرعاية الصحية

مرفق2- 5

 -د ارس ػػة احتياج ػػات الطمب ػػة م ػػف خػ ػػالؿ

طمبػػات يق ػػدمها الطػػالب لمحص ػػكؿ عمػ ػ
الدعـ

مرفق5- 5

 -تػػكفير عيػػادة طبيػػة كصػػيدلية لخدمػػة

الطالب داخؿ الكمية ك مجهزة لمحػاجت

الطارئة

 1-5-9بػرامج دعػـ ك تحييػز الطػالب
المتيكييف كالمتع ريف

مرفق01- 5

استبياف تحديد

اجحتياجات الطالبية
استمارة لمطالب كحالتهـ
الصحية

الرعاية العممية مف

المبدعيف مف الطمبة

ذكل األنشطة المميزة
عمميا

مرفق 00- 5

برامج ميعمة داخؿ

األيساـ العممية لرعاية
الطالب المتع ريف ف
الدراسة

إعطاء محاضرات

إضافية مجانية لمطالب
استبياف يياس مستكل

رضاء الطالب كنتاتج
تقييـ الطالب بالكمية

 2-5-9التكعية كاإلرشاد اجكاديمي

مرفق 08- 5
نظاـ مك ؽ لمريادة
العممية لبرنامج

بكالكريكس التخطيط
اجيميمي كالعمراني

تك يؽ كاعتماد دكر

المرشد األكاديمي ف
مجمس الكمية

يكائـ الريادة العممية ك
اإلرشاد األكاديم

آليات معتمدة كمك قة إل
ختيار كتعييف المرشد
األكاديمي

محضر مجمس الكمية
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تاريخ االعتماد

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
الممارسات

رقم المجمس

المرفقات
مشاركة أعضاء هيئة

التدريس ف نظاـ الريادة
العممية

 1- 5األنشطة الطالبية

 1-6-9المشاركة ف األنشطة الطالبية

مرفق04- 5

لجاف اإلتحاد الطالب

مرفق03- 5

الطالب المشاركيف ف

مرفق09- 5

مساهمة إتحاد الطالب

المتنكعة

األنشطة المختمية

ف تنييذ العديد مف
األنشطة الطالبية

 2-6-9تمي ػ ػ ػػز الكمي ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػ األنش ػ ػ ػػطة
الطالبية

مرفق01- 5

حصكؿ الكمية عم
مراكز متقدمة ف

األنشطة الطالبية عم
المستكل المحم
مرفق00- 5

 0- 5قياس اراء الطالب

استبياف الطالب

 2- 5متابعة الخريجون

 1-8-9خدمات الخريجيف

مرفق 02- 5
مرفق05- 5

تكريـ الطالب المتيكييف
ف األنشطة الطالبية

نتائج استباف رضا

الطالب عف المقررات
دكر كمسئكليات كحدة
تككيد الجكدة لمتابعة
الخريجيف

 2-8-9بػ ػ ػ ػ ػ ػرامج كدكرات متخصصػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لتنمية مهارات الطالب كالخريجكف

مرفق81- 5

آليات معتمدة ك مك قة

مرفق80- 5

بياف بالدكرات الصييية

لمتابعة الخريجيف

لتنمية مهارات الطالب
كالخريجكف
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تاريخ االعتماد

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

 -01البحث العممي واألنشطة العممية األخرى
 0/01خطة البحث العممي

تكجد خطة مك قة لمبحث العمم بالكمية تـ اعتمػاد مجاجتهػا البح يػة مػف مجمػس الكميػة ريػـ  354بتػاري /17

 2119 /3كفقا جحتياجات المجتمف ك ترتبط خطة البحث العمم لمكمية بخطة البحث العممي لجامعػة القػاهرة
) 2121 -2115

كما ترتبط بالتكجهات القكمية لمبحػث العممػي لمدكلػة حيػث تغطػي الخطػة البح يػة لمكميػة

الث مجمكعات مف المجاجت البح ية كالتي تتم ؿ في  -مرفؽ  )1/11الخطة البح ية لمكمية.


مجاجت بح ية تساهـ في حؿ القضايا القكمية كتكجيهاتها كتساهـ في تحقيؽ التنمية الشاممة.



مجاجت بح ية جديدة تتعمؽ بمستقبميات التخطػيط كتػت ير التطػكر فػي مجػاجت العمػكـ المختميػة عمػ



مجاجت بح ية تساهـ في تطػكير التعمػيـ فػي مجػاؿ التخطػيط كهػي المكضػكعات التػي تػرتبط بمجػاؿ

المناهج التخطيطية.

بنظريػػات التخطػػيط كخمييتهػػا العمميػػة كتسػػد اليجػػكة فػػي متطمبػػات برنػػامج البكػػالكريكس مػػف اجيسػػاـ
كالكميات المحمية كاجيميمية كالعالمية المناظرة.
وبذلك تركز المجاالت البحثية ذات األولوية عمي:


التنمية المستدامة عم

جميف المستكيات كالتي تتيي است مار المكارد المتاحة في تحقيؽ التنمية

اجيتصادية كاججتماعية كالعمرانية كالبيئية

كتت ير است مار المكارد الجديدة كالمتجددة عم التنمية

البيئية كالتخطيط العمراني.


التخطيط كالتنسيؽ البيئي لألياليـ كالتجمعات العمرانية في المناطؽ المتهكلة كالجديدة.



إدارة التنمية العمرانية كتكجيها النمك العمراني كتشمؿ مكضكعات النمك العشكائي لمعمراف كيضايا
اإلسكاف كاجستيطاف في اجياليـ الجديدة.



تخطيط الشبكات كتكاممها مف العمراف كتضـ استخدامات نظـ المعمكمات الجغرافية كتطكير

استخداماتها في التخطيط العمراني.

 0/0/01آلية وضع خطة البحث العممي لمكمية:


حددت لجنة الدراسات العميا كالبحث العممي بحضكر رؤساء اجيساـ العممية كمم ميها المالمي

العامة لمخطة  ) 2121 – 2115كالتي تتمشي مف الخطة البح ية الجامعية كرؤية مصر 2131
كالتي تحدد التكجهات القكمية لمتنمية كالحياظ عمي البيئة كاستخداـ النظـ التكنكلكجية الحدي ة في
المكضكعات المرتبطة بقضايا التخطيط – مرفؽ الخطط البح ية لأليساـ

- ) 2121 -2115

مرفؽ .)2/11


تـ اعتماد هذ المالمي العامة مف إدارة الكمية كارسالها لأليساـ.



تـ تحديد الخطة التنييذية لمخطط البح ية لكؿ يسـ بما يتكافؽ مف الخطة اجستراتيجية لمبحث
العممي.



يامت األيساـ بتحديث الخطط البح ية لها كفقا الخطط البح ية لها

 ) 2115 – 2111كفقا

لمتكجهات العامة الجديدة كيامت بصيادا خططتها البح ية .) 2121 – 2115
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 ) 2121 – 2115كفقا لمخطة البح ية المحد ة

جارم تحديث الخطط البح ية لاليساـ الحالية
لمجامعة.



جارم تجميف الخطط البح ية المحد ة لأليساـ لصيادة الخطط البح ية المحد ة لمكمية.



تتكافؽ خطة البحث العمم لمكمية مف اإلمكانيات البشرية كالمادية لمكمية.



تـ كضف ضكابط لتحسيف جكدة الرسائؿ العممية كاعتمادها بمجمس الكمية بتاري .2118/9 /16

 -مرفؽ )3/11

 8/01آليات نشر الوعي باخالقيات البحث العممي ومراقباتىا
 0/8/01تطبيق أخالقيات المىنة والشف افية لضمان الممارسات العادلة وعدم التمييز:


تـ كضف دليؿ لممارسات أخالييات المهنة كمراجعتا بكاسطة السادة األساتذة المتيرديف بالكمية
كادارة الكمية كيد تـ اعتماد مف مجمس الكمية بمجمس ريـ  )273بتاري

- )2111/6/19

مرفؽ  )4/11كتـ نشر داخؿ األيساـ العممية بالكمية كمتاح لجميف األطراؼ  -مرفؽ .)5/11


تـ صيادة مي اؽ ألخالييات البحث العممي كاعتماد بمجمس الكمية ريـ  )273بتاري
)2111/6/19

 -مرفؽ  )6/11كتـ نشر داخؿ األيساـ العممية بالكمية كمتاح لجميف

األطراؼ  -مرفؽ  )7/11كتـ عمؿ سمسمة مف الندكات التعرييية بحقكؽ الممكية اليكرية
كاخالييات البحث العممي مف األطراؼ المعنية  -مرفؽ )8/11

تـ بها تناكؿ المكضكعات

التالية
 oحقكؽ الممكية اليكرية كابعادها القانكنية.

 oالضكابط القانكنية جستخداـ المؤليات المكتكبة.
 oحؽ المؤلؼ كتحديات التكنكلكجيا الريمية.


تـ إصدار دليؿ لقكاعد كتابة رسائؿ الماجستير كالدكتك ار في أكتكبر  - 2112مرفؽ )9/11



تـ كضف آلية تكزيف األشراؼ عم الرسائؿ العممية كتشكيؿ لجاف الحكـ عم الرسائؿ كاجمتحاف
الشامؿ بمجمس الكمية ريـ  )273بتاري

 - )2111/6/19مرفؽ  )11/11كتـ

مقترحات كضكابط لتحسيف جكدة الرسائؿ العممية بمجمس الكمية ريـ

صيادة

 )348بتاري

)3-11 .)2118/9/16


يتـ نشر قافة حقكؽ الممكية اليكرية كالنشر بيف الطالب عف طريؽ أعضاء هيئة التدريس كالتتكيد
عمي تقديـ األبحاث العممية مف اجستشهاد بالمراجف العممية.



يتكاجد بالكمية مقرر خاص بممارسات المهنة تـ كاعتماد بتاري

 - )2117/5/7مرفؽ

 )11/11بهدؼ تكعية الطالب بتخالييات المهنة كما يتـ تضميف أخالييات البحث العممي في
مقرر مناهج بحث في مرحمة الدراسات العميا كهك مقرر إجبارم  -مرفؽ .)12/11


تستعيف الكمية بالعديد مف برامج التصميـ الهندسية كبرامج التخطيط - Windows, Office,
 Autocad, GIS ,…….-الكتب الدراسية كالمجمدات كالرسائؿ كالدكريات العممية التي تخضف
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لحقكؽ الممكية اليكرية كعميا ف ف الكمية تتبني عددان مف اإلجراءات الكييمة بالمحافظة عم الممكية
اليكرية يمكف سردها عمي النحك اآلتي:

أوالً :برامج الكمبيوتر

 oاجعتمػاد عمػ

البػرامج المػرخص باسػتخدامها مػف يبػؿ جامعػة -القػاهرة باجشػتراؾ مػف شػركة

مايكركسكفت).
 oعدـ السماح لمعامميف بالكمية بنس أم مف هذ البرامج داخؿ الكمية أك استخداـ نس دير أصمية.
ثانياً :الرسائل والدوريات العممية

 oاتبػاع القكاعػد العمميػة كالطػرؽ المتعػارؼ عميهػا باجستشػهاد بػالمراجف عنػد كتابػا الرسػائؿ كاألبحػاث
التي يقكـ بها أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ.

 oعػدـ السػماح بتصػكير نتػائج الرسػائؿ العمميػة المتػكفرة لػدم مكتبػة الكميػة اج عنػد سػماح المؤلػؼ أك
مف لا حؽ الممكية بذلؾ.
 oكضف حد أيصي لتصكير األجزاء المسمكح بها مف الرسائؿ العممية داخؿ المكتبة.
ثالثاً :الكتب والمراجع والمجمدات

 oعػدـ السػماح بتصػكير أم جػزء مػف اجػزاء الكتػب أك المجمػدات المتػكفرة بالكميػة طبقػان جشػتراطات
المؤلؼ أكمف لا حؽ الممكية لهذا المؤلؼ.

 oالسماح بتصكير بعض األجزاء المسمكح بها مف هذ الكتب كفقان لممكافقة الصريحة لممؤلؼ.
رابعاً :أنشطة الطالب العممية

 oالتنبيػا كالتكعيػة عمػ

طػالب مرحمػة البكػالكريكس كالد ارسػات العميػا بػاجلتزاـ بالتنكيػا عػف الم ارجػف

العممية المستخدمة عند تقديـ أم بحث لأليساـ المعنية.
 8-8-01آليات تفعيل األخالقيات المىنية في حالة عدم االلتزام:


يتخذ مجمس الكمية ي اررات حاسمة بشتف تيعيؿ األخالييات المهنية في حالة عدـ اجلتزاـ م اؿ عم
ذلؾ يرار بمجمس الكمية ريـ  )343بتاري

 - )2118/3/18مرفؽ  )13/11بشتف رفض

مشاركة أحد أعضاء هيئة التدريس في مؤتمر عممي خارجي لسبؽ رفض سيادتا تنييذ اعماؿ

الككنتركؿ التي كمؼ بها مف ككيؿ الكمي ة لمدراسات العميا بتسمكب يتناف مف التقاليد الجامعية.


تـ كضف آلية لتحقيؽ مف أعضاء هيئة التدريس كمعاكنيهـ داخؿ الكمية بمجمس الكمية ريـ )273
بتاري



 - )2111/6/19مرفؽ .)14/11

لضماف تيعيؿ مي اؽ أخالييات البحث العممي أتخذ مجمس الكمية بمجمس ريـ  )343بتاري
 - )2118/3/18مرفؽ  )15/11في إطار اجيتراح المقدـ مف ككيؿ الكمية لمدراسات العميا
كالخاص يرار بعمؿ كشؼ اجيتباس  test Plagiarismلمرسائؿ المكتكبة بالمغة اجنجميزية كشرط
اساسي لتشكيؿ لجنة الحكـ عم الرسالة مف اضافة بند عم أف يككف حاصؿ عم درجة 551
مف امتحاف التكييؿ) مف كمية آداب القاهرة.
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 4/01الموارد المتاحة ألنشطة البحث العممي

تتنػكع مصػػادر تمكيػػؿ أنشػطة البحػػث العممػػي مػا بػػيف مصػػادر تمكيػؿ رئيسػػية كبديمػػة كمػا هػػك مكضػػي بالنقػػاط

التالية
أوال مصادر التمويل الرئيسية:


تمويل من الميزانية العامة لمدولة حيث يختص بند  )3خدمات أبحاث بالباب ال ػاني مػف المكازنػة
بتمكي ػػؿ مس ػػتمزمات س ػػمعية لمعممي ػػة البح ي ػػة م ػػف خام ػػات كمػ ػكاد كمنتج ػػات كس ػػيطة الت ػػي تس ػػتهمكها

المعامػؿ كالمختبػرات كاألجهػزة العمميػػة .كمػػا يخػص بتمكيػػؿ المسػػتمزمات الخدميػػة المصػػاحبة لمعمميػػة
البح ي ػػة م ػػؿ حض ػػكر الم ػػؤتمرات كالن ػػدكات كتق ػػديـ اجستش ػػارات العممي ػػة كتكمي ػػة نش ػػر البح ػػكث
العممية.


صــندوق العمــوم والتنميــة التكنولوجيــة :لتمويــل البحــث العممــي والتنميــة التكنولوجيــة مــن خــالل

األولويــات التــي يحػػددها المجمػػس األدمػػي لمعمػػكـ كالتكنكلكجيػػا – دعػػـ القػػدرات اجبتكاريػػة لمنظكمػػة

العمكـ كالتكنكلكجيا – دعـ الدكر الكاممة لمبحث العممي كتطػكير المنتجػات التػي تعتمػد عمػي المعرفػا
كالتكنكلكجيا أبحاث منشكر – براءات اختراع – نماذج نصؼ صناعية – منتجػات ) – دعػـ نشػر
البيانات كالمعمكمات عف العمكـ كالتكنكلكجيا.


التمويــل الــذاتي مــن الصــناديق الخاصــة (المركزيــة  ،صــناديق الوحــدات ذات الطــابع الخــاص):

كتم ػػؿ تمكي ػػؿ تكميم ػػي لممس ػػاهمة جس ػػتكماؿ تمكي ػػؿ األنش ػػطة البح ي ػػة كدع ػػـ الم ػػؤتمرات كالمه ػػات

العممية كنشر البحكث العممية كتطكير العممية التعميمية كاستكماؿ البنية األساسية لمجامعة.
ثانيا مصادر تمويل بديمه وتشمل


الىبات والقروض المخفضة :تمكيؿ مؤسسات المجتمف المدني كالجمعيات األهمية كالم اركػز البح يػة



المشــروعات المشــتركة مػػف خػػالؿ الكحػػدات ذات الطػػابف الخػػاص التابعػػة لقطػػاع خدمػػة المجتمػػف

لمجامعات.

كتنمية البيئة مف خالؿ بركتكككجت تعاكف عممػي أك مشػركعات بح يػة تعتمػد عمػ مقتػرح بح ػي يػتـ

إيرار مف الجامعة كالمؤسسة الكطنية المشاركة.


تمويل مؤسسات حكومة



أكاديمية البحث العممي مف خالؿ ك ازرة الدكلة لمبحث العممي



صــندوق تطــوير منظومــة البحـــث العممــي تمكيػػؿ مشػػركعات بح يػػة متضػػمنة فػػي ب ػرامج الخطػػة



حصيمة موارد الدراسات العميـا - -مشػركع التطػكير المسػتمر ك التتهيػؿ لالعتمػاد -التمكيػؿ اليػردل



مصـادر تمويـل اجنبــي :مػف مؤسسػات التمكيػػؿ الدكليػة م ػؿ البنػؾ الػػدكلي اجمػـ المتحػد اجتحػػاد

القكمية.

الشخص )

األكركبي هيئات المعكنة الدكلية كمؤسسات التنمية الدكلية.

كتكي المكازنة المخصصة سنكيا لممؤسسة ألدراض أنشطة البحث العمم ف المرحمة الحالية ك مطمكب
زيادتها ف المرحمة القادمة إلحداث تطكر ممحكظ يكاكب الدكؿ المتقدمة.
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ككاف هناؾ مردكد لتمؾ المخصصات المالية المنيقة عم البحث العمم بالكمية خالؿ السنكات الماضية مف
عاـ  2112/2118هك يياـ أعضاء الكمية بنشر أك ر مف  395بحث محميا كدكليا ك حصكلهـ عم العديد
مف الجكائز ك تسجيؿ براءات اختراع باجضافة الي تطكير المعامؿ المركزية كالقاعات التدريسية لكافة
المراحؿ ككذلؾ ادكات الشرح كعرض المحاضرات عالك عمي تطكير ياعات المنايشات كامدادها بكافة
التجهيزات الالزمة.
 3/01تحفيز ودعم البحث العممي

يتكافر بالمؤسسا المناخ كاجساليب المالئمة لتشجي ف البحث العممػي كتحييػز لتنميػة يػدرات البػاح يف كتشػجيعهـ

عمي اجنتاج العممي كتتم ؿ ذلؾ في النقاط التالية
 0/3/01البنية البحثية المحفزة لمبحث العممي:

تسػػع الكمي ػػة ال ػ تط ػػكير كتنميػػة الق ػػدرات البح ي ػػة ألعضػػاء هيئ ػػة التػػدريس كالهيئ ػػة المعاكنػػة كت ػػكفير بػ ػرامج

التػػدريب المناسػػبة طبقػػا لمتطمبػػات الخطػػة اجسػػتراتيجية لمبحػػث العممػػي كالتػػي تسػػتهدؼ تنميػػة مهػػارات أعضػػاء
هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة في اآلتي


التــدوين و النشــر مػػف حيػػث النشػػر العػػالمي كيييػػة الم ارسػػمة ك نشػػر األبحػػاث) ك طػػرؽ حسػػاب

 Impact factorك اختيار مكاف النشر باألضافة إلي النشر العممي فػي المػؤتمرات كيػد ارتيعػت
مهػارات الهيئػة المعاكنػة فػي السػنكات األخيػر بعػػد اشػتراط النشػر المحمػي لمنايشػة رسػائؿ الماجسػػتير
كالنشر الدكلي لمنايشة رسائؿ الدكتك ار .


البحث في المكتبات و مصادر المعمومات مػف حيػث طػرؽ البحػث فػي المكتبػات الريميػة ك طػرؽ

البحث في المكتبات األخرم كطرؽ تسجيؿ مصادر البحػث باسػتخداـ  end noteكيػد تػـ اشػتراؾ
العديد مف أعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة في المكتبة الريمية عمي مستكم الجامعة.


الكتابــة العمميــة و المقترحــات البحثيــة مػػف حيػػث طػػرؽ كتابػػة األبحػػاث العمميػػة كمنػػاهج البحػػث

العممػي الجديػػدة  -طػرؽ كتابػػة ك عمػؿ المراجعػػة األدبيػة لمبحػػكث –  .literature reviewكأيضػػا
طػػرؽ كتابػػة العػػركض التمهيديػػة ألبحػػاث الماجسػػتير ك الػػدكتكراة  -أن ػكاع األبحػػاث العمميػػة القابمػػة

لمنش ػػر األبح ػػاث التك يقي ػػة  /أبح ػػاث تعم ػػيـ التخط ػػيط)  -ط ػػرؽ كتاب ػػة المش ػػركعات البح ي ػػة لمتق ػػدـ
لمشػػركعات  7FPك المشػػركعات البح يػػة لمجامعػػة كيػػد رشػػحت الكميػػة العديػػد مػػف أعضػػاء هيئػػة
التدريس كالهيئة المعاكنة لحضكر دكرات الكتابة العممية التي تنعقد بالعديد مف الكميات األخػرم م ػؿ
كمية الدراسات األفريقية باألضافة الي دكرات تنمية القػدرات التػي تنعقػد بمركػز تنميػة يػدرات اعضػاء
هيئػػة التػػدريس بجامعػػة القػػاهرة  -مرفػػؽ  )16/11نمػػكذج لػػبعض الشػػهادات التػػي حصػػؿ عميهػػا
بعض اعضاء هيئة في تمؾ الدكرات


أخالقيــات البحــث العممــي مػػف خػػالؿ انعقػػاد المحاض ػرات – الػػدكرات التدريبيػػة ككرش كالمنشػػكرات-



إدارة العممية البحثيـة والخطـط البحثيـة تسػتهدؼ كيييػة كضػف خطػة لمبحػث العممػي بجميػف انكاعػة

مرفؽ .)17/11

كادارة البحػث خػػالؿ فتػرة اإلعػػداد أيضػا رفػػف يػدرة المشػرفيف عمػ تخطػػيط البحػث لمبػػاح يف كاجدارة

الزمنية لا كاعداد التقارير الخاصػة بتقيػيـ اداء الباحث كيػد رفػف كيػاءة بعػض أعضػاء هيئػة التػدريس
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بالمشػاركة فػػي لجنػػة الد ارسػػات العميػػا فػػي إعػػداد الخطػط البح يػػة كاعػػداد ممػػؼ البحػػث العممػػي بمركػػز
ضماف الجكدة.


تظىر بالمؤسسه بنية بحثية محفزة لمبحث العممي تتم ؿ في المعامؿ كالمكتبات التي تخدـ البحػث



تتـوافر بالمكتبــة أحــدث المراجــع فــي مجـاالت التخصـص المختميػػة لمكميػة كالتػػي يقػكـ أعضػػاء هيئػػة

العممي كأنشطتا إل جانب خدمات الشبكات اإللكتركنية كمما امكف ذلؾ.

ػنكيا كتقػػدر عػػدد الكتػػب المضػػافة إلػ المكتبػػة سػػنكيا  211كتػػاب فػػي مجػػاجت
التػػدريس ب ختيارهػػا سػ ن
حاليػػا  7257كت ػػاب أجنبػػي  3936كتػػاب عرب ػػي) إل ػ جان ػػب
عديػػدة كحدي ػػة كتض ػػـ المكتبػػة ن
اإلصدارات كالسالسؿ الخاصة ببعض الهيئات القكمية كاإلحصاءات هذا بخػالؼ الػدكريات العمميػة
 34دكرية أجنبية ك 75دكرية عربية) كالكمية بصدد ربط المكتبة بالمكتبة المركزيػة لمجامعػة .كيػد

تعايػػدت الكميػػة مػػف الجهػػاز المركػػزل لمتعبئػػة العامػػة كاإلحصػػاء عم ػ ش ػراء خ ػرائط ديجيتػػاؿ مربكطػػة
بمعمكمات إحصائية مف ميزانية البحث العممي المخصصة لمكمية مف الجامعة.


تضم الكمية معمالن لمحاسب اآللي ب جمالي  51حاسػب آلػي يتصػؿ معمػؿ مػنهـ بشػبكة اإلنترنػت.

حالي ػػا ب نش ػػاء معم ػػؿ ل ػػنظـ المعمكم ػػات الجغرافي ػػة يض ػػـ حػ ػكالي  21جه ػػاز كس ػػبكرات
كتق ػػكـ الكمي ػػة ن
إلكتركنية كيكجد بالمعامؿ برامج مرخصة في مجاؿ التخطيط كمجػاجت نظػـ المعمكمػات الجغرافيػة
كالبرامج اإلحصائية كبرامج كتابة األبحاث العممية.


وقد جىزت الكمية قاعة اإلجتماعات ألعضاء هيئػة التػدريس بشػكبة انترنػت سػريعة ليػتمكف أعضػاء

أيضا تـ تركيب شبكة جسمكية لإلنترنػت بالكميػة
هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة مف استخداـ الشبكة .ن
ليتمكف الطمبة كأعضاء هيئة التدريس ب ستخداـ اإلنترنػت فػي ياعػات المحاضػرات كذلػؾ بتمكيػؿ مػف
مشركع التطكير المستمر كالتتهيؿ لإلعتماد  CIQAPكجارم تيعيؿ الخدمة بشكؿ أفضؿ.

 8/3/01تشجيع الكمية لمبحوث العممية المشتركة بين التخصصات:
أ-المجاالت البحثية البينية بين األقسام العممية لمكمية ( ) 8181 – 8109
يامت األيساـ العممية بالكمية بكضف الخطط البح ية لميتر

 ) 2121 – 2115كطبقا لتمؾ الخطط البح ية

تم صياغة خطـة مجمعـة توضـح العالقـات البيئيـة بـين المجـاالت البحثيـة لألقسـام التـي يوضـحىا الجـدول

التالي:

المجــاالت البينيــة بــين قســـم التنميـــة العمرانيـــة

األقسام

االقميمية

قسم التصميم العمراني

قسم التخطيط العمراني
التنمية المحمية

 -التنمية المستدامة

التنمية اجيتصادية المستدامة

قسـم التنميـة العمرانيــة
االقميمية

ادارة التنمية

تنميػ ػ ػػة كتخطػ ػ ػػيط ايػ ػ ػػااليـ م ػ ػ ػكارد
الطاية المتجددة كالجديدة

اجيتصاد اجخضر كالمعرفي

الحككم ػ ػ ػ ػ ػػة كسياس ػ ػ ػ ػ ػػات تيعي ػ ػ ػ ػ ػػؿ
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 اجيتصاد المعرفي -تنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المجتمع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

المحمية

 -اجيتصاد اجخضر

 تنمي ػ ػػة كتخط ػ ػػيط اي ػ ػػاليـ مػ ػ ػكارد الطاي ػ ػػةالمتجددة كالجدية

 تخطػػيط اجيػػاليـ ذات البيئػػات الطبيعيػػةالخاصة كالمخاطر الطبيعية

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المخططات

تخطيط المدف الخضراء

-العمراف الرييي

كياءة استخداـ الطاية كالميا

-تخط ػ ػ ػػيط اس ػ ػ ػػتعماجت

اجيككلكجيا الصناعية

اجراضي

-ال ػ ػ ػ ػػتحكـ ف ػ ػ ػ ػػي النم ػ ػ ػ ػػك

قســــــــــــم التخطــــــــــــيط

العمراني

-تنميػػة المنػػاطؽ المتػػدهكرة

العمراني

التحديات البيئية

كالعشكائية

-مداخؿ نظـ العمراف

-المجتمعات المحمية

ايتصاد عمراني

-اجط ػ ػ ػ ػ ػػار المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػي

كالتنظيمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي لمتنمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
العمرانية

 ادارة التنمية العمرانية-

قســــــــــــم التصــــــــــــميم  -التنميػ ػ ػ ػ ػ ػػة العمرانيػ ػ ػ ػ ػ ػػة
المستدامة

العمراني

-

نظريات كمناهج

-

التنمية العمرانية المستدامة

-

ادار العمراف

جكدة الحياة

التعام ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الظػ ػ ػ ػكاهر كالكػ ػ ػ ػكارث

البيئية.

ادارة المشركعات

-

تطكير المناطؽ العشكائية

اجبعاد البيئية في تنسيؽ المكايف.

-م ػ ػػداخؿ كمنهجي ػ ػػات التخطػ ػ ػػيط

-الطاي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة الجدي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة

كالمتجدددة

قســم التخطــيط البيئــي الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنظـ البيئيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
كاجيككلكجية

والبنية االساسية

اجيتصاد اجخضر

البيئي

 -جكدة الحياة

-اجيتصاد اجخضر

 -التنمية المستدامة.

-اجدارة البيئية

النظـ البيئية كاجيككلكجيةتخطيط كتنمية التجمعات-العمارة الخضراء

-التعام ػ ػ ػػؿ م ػ ػ ػػف الظػ ػ ػ ػكاهر

كالككارث البيئية.

اجبع ػػاد البيئي ػػة ف ػػي تنس ػػيؽ

المكايف.

-الطاية كاجتصاجت

-الطاية الجديدة كالمتجددة

ب  -المشروعات البحثية عمي مستوي الكمية:

شاركت الكمي ة في عدد مػف المشػركعات البح يػة المكميػة بهػا مػف خػالؿ الجامعػة ك إكاديميػة البحػث العممػي ك
الهيئة العامة لمتخطيط العمراني ك المركز القكمي لبحكث البناء كاإلسػكاف لعػدد مػف المشػركعات البح يػة بػيف
مركز استشارات كالبحكث كالدراسات العمرانية بالكمية كبعض الجهات المجتمعيػة فػي اليتػرة مػف

كحتػ

اجف كمف هذ المشركعات  -مرفؽ )18/11


د ارسػػات لجهػػات يكميػػة م ػػاؿ د ارسػػة نقػػؿ الػػك ازرات بتكميػػؼ مػػف مجمػػس الػػكزراء كد ارسػػة يػػرل الظهيػػر
الصحراكم لمجنة السياسات بالحزب الكطني.




المخطط اجستراتيجي العاـ لمدينة كير شكر .2111

إعداد المخطط التيصيمي لم منطقػة المطمػة عمػ الكاجهػة المائيػة لترعػة اجسػماعيمية بمحافظػة القػاهرة
ك مناطؽ اجستخدامات الصناعية عم محكر بكسعيد ك منطقة الشرابية .2111
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مشركع تطكير عدد  13منطقة دير مخططة ذات أكلكية بمحافظة الجيزة .2114



مشركع إعداد الدراسة اجيتصادية جستغالؿ مجمف اجسكاؽ الجديد بمدينة  15مايك .2117



مشركع تطكير  6مناطؽ دير مخططة ذات أكلكية بمحافظة الجيزة .2118

ج -األبحاث و المشروعات التطبيقية بين الباحثين بالكمية وجىات اخري:

شارؾ بعض اعضاء هيئة التدريس ببعض األبحاث كالمشركعات التطبيقية مف جهات اخرم كمف تمؾ

المشركعات


 -مرفؽ  –)19/11نمكذج مف تمؾ المشركعات

المدخؿ المتكامؿ لتخطيط اجسكاؽ العشكائية في المناطؽ الحضرية  .ا.ـ.د  /ابتهػاؿ عبػد المعطػي

– أ.ـ.د دادة حسف ).


سياسػػات التنميػػة البيئيػػة المسػػتدامة لممجتمعػػات الريييػػة اليقي ػرة فػػي اطػػار التػػركيج لالهػػدفا اجنمائيػػة
لالليية د .مصطي منير محمكد  -د .طارؽ محمكد يسرم ).



جارم تحدي ها بناءا عم اجستقصاء المكزع عمي أعضاء هيئة التدريس.

د -االتفاقيات العممية:

عقدت الكمية خالؿ السنكات الخمس الماضية عدد مف اجتياييات العممية بيف الكمية كبعض الجامعػات بالػدكؿ

اجكركبية كجميعها ميعمة ك يتـ تج ديػدها سػنكيا ك التكسػف فػي أنشطتها.كتسػاهـ تمػؾ اجتياييػات فػي تقػديـ دعػـ
عممي لمباح يف في التخصصات المختمية.
كمػا يجػػرم حاليػا اتخػػاذ اججػراءات اجداريػػة جبػراـ مػػذكرات تيػاهـ بػػيف جامعػة القػػاهرة كهػذ الجامعػػات ك متػػداد

لالنشػػطة اجكاديميػػة كالبح يػػة عم ػ مسػػتكل الجامعػػات .كهػػك م ػا يعػػد مؤش ػ ار عم ػ تميػػز العاليػػات اجكاديميػػة
لمكمية .كفيما يمي بياف بهذ اجتياييات  -مرفؽ .)21/11


اتيايية اراسمكس بيف الكمية كجامعة  Gdansk University of Technologyبدأت فػي اكتػكبر
 2116ك يتـ تجديدها سنكيا شممت العديد مػف اجنشػطة منهػا عػدد  8مػني يصػيرة جعضػاء هيئػة
التدريس مف الطرفيف‘ عػدد  11مػني تبادليػة لمدارسػيف لمػدة فصػؿ د ارسػي بػيف الجػامعتيف مجمكعػة
مف كرش العمؿ اجكاديمية).



اتياييػة ا ارسػمكس بػيف الكميػة كجامعػة  Slovak University of Technologyبػدأت فػي ينػاير
 2119ك مزمف تجديدها سنكيا شممت عػدد  4مػني يصػيرة جعضػاء هيئػة التػدريس مػف الطػرفيف‘
عدد  1منحة لمدارسيف مف الكمية لمدة فصؿ دراسي كرشة عمؿ اكاديمية مكسعة)



اتياييػة ا ارسػمكس بػيف الكميػة كجامعػة  Vinna University of Technologyبالنمسػا بػدأت فػي

يناير  2119ك مزمف تجديدها سنكيا تشمؿ كرشة عمؿ اكاديمية مشركع طالبػي تطبيقػي مشػترؾ
بيف الجامعتيف).


جػارم تطػكير التعػاكف المشػترؾ بػيف  Gdansk University of Technologyالبكجنديػة الػي
مذكرة تياهـ بيف الجامعتيف كتـ اتخاذ اججراءات اجدارية المطمكبػة مػف الجهتػيف كفػي انتظػار مكافقػة
ك ازرة التعميـ العالي.
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جػػارم التحضػػير لصػػيادة أكجػػا التعػػاكف المشػػترؾ بػػيف  San Stevanالمجريػػة حيػػث تػػـ اتخػػاذ
اجج ػراءات اجداريػػة المطمكبػػة لعقػػد مػػذكرة تي ػػاهـ بػػيف الجػػامعتيف كفػػي انتظػػار مكافقػػة ك ازرة التعم ػػيـ
العالي.



إتيايية مف جامعة اكسيكرد برككس ب نجمت ار مػف عػاـ  ) 1998كتػـ تنظػيـ مػؤتمر عممػي دكلػي فػي
نيس العاـ كتـ ارساؿ عدد  8مف اعضاء هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة في زيارات عممية يصيرة.



إتياييػػة جامعػػة بكرتالنػػد سػػتات بالكجيػػات المتحػػدة األمريكيػػة مػػف عػػاـ  )1998كتعتبػػر الجامعػػة مػػف

أفضؿ  511جامعة عالمية  .يػد تػـ إرسػاؿ عػدد  4مػف البػاح يف مػف الحاصػميف عمػ بع ػات لدرجػة
الدكتك ار إل الجامعة كبتمكيؿ مف ال هيئػة العامػة لمبع ػات المصػرية .كمػازاؿ هنػاؾ تعػاكف فػردم بػيف
الكمية كبيف األستاذ الدكتكر  /نهاد طكجف العميد الشرفي لكمية

school of Urban Planning

 and Public Affairsكالتي أطمػؽ عميهػا حػدي نا School of Urban Toulan .A Nohad

 Planning & Studiesكذلػػؾ م ػػف خ ػػالؿ دعكتػػا ف ػػي الن ػػدكات السػػنكية لمكمي ػػة كاع ػػداد المراجع ػػة
الخارجية لمكمية.
 9/01اإلنتاج البحثي لممؤسسة

اعتمػػد تحدي ػػد اإلنتػػاج البح ػػي لممؤسسػػة عم ػػي نم ػػكذج اسػػتمار تجمي ػػف ياعػػدة بيان ػػات جبحػػاث اعض ػػاء هيئ ػػة

التػدريس بالكميػػة التػي تحػػدد التكجهػػات البح يػة لالبحػػاث كدكريػػة النشػر كبيػػاف بمتكسػػط اجبحػاث المنشػػكرة لكػػؿ

عضك هيئة تدريس استمارة تجميف البيانات  -مرفؽ .))21/11
كيد اسيرت نتائج اجستمارة عف مجمكعة مف النتائج المتم مة في


جمي ػػف أعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس بالكمي ػػة مش ػػارككف فػ ػ البح ػػث العممػ ػ بنس ػػبة  % 111م ػػف خ ػػالؿ
األبحاث المنشكرة محميا كايميميا كالتي يصؿ عددها الي حكالي  395بحث عممػ كمػا هػك مكضػي
بالقائمة المكضحة لمتكسط اجبحاث العممية المنشكرة لكؿ عضك هيئػة تػدريس كيصػؿ متكسػط انتػاج
األبحاث ألعضاء هيئة التدريس بالكمية حكال  3بحث /عاـ.



كترتيػف نسػػبة مشػػاركة أعضػػاء هيئػة التػػدريس فػػي إجػراء البحػػكث مػف تخصصػػات بينيػػة داخػػؿ القسػػـ
الكاحػػد بنسػػبة  % 95مػػف األبحػػاث المشػػتركة كبػػايي المشػػاركات بػػيف األيسػػاـ األخػػرم لمكميػػة .كيػػد
حصؿ عدد مف أعضاء هيئة التدريس عم جكائز أحسف بحث مقدـ إلي مؤتمرات.



جميف أبحاث أعضاء هيئػة التػدريس منشػكرة  % 71مػف خػالؿ مػؤتمرات يكميػة كمحميػة  %3مػف
خالؿ مؤتمرات دكلية كالنسبة المتبقية مف خالؿ النشر في المجالت كالنشرات العممية.



يكجد بحكث عممية مشتركة بػيف األسػاتذة فػي الكميػة كأسػاتذة فػي مؤسسػات عمميػة اخػرل م ػؿ معهػد
التخطيط القكمي كمركز بحكث البناء ككميات الهندسة.



كيد تنكعت الجهات التي يتقدـ إليها أعضاء هيئة التػدريس لمحصػكؿ عمػ تمكيػؿ لمشػركعات بح يػة
فقد حصؿ أعضػاء هيئػة التػدريس خػالؿ العشػر سػنكات السػابقة عمػ عػدد سػتا مشػركعات بح يػة
مف الجامعػة كمركػز الد ارسػات كالبحػكث بالجامعػة األمريكيػة كاكاديميػة البحػث العممػي كبتمكيػؿ
بح ي يتراكح بيف  5أجؼ إل  51ألؼ جنيا لمبحث الكاحد.
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كما يكجد أعضاء هيئة تدريس بالكميػة حصػمكا عمػ جػكائز الدكلػة ك الجامعػة كجػكائز تقديريػة كتشػجيعية عمػ
سبيؿ الم اؿ  -مرفؽ .)22/11


أ.د .محمكد يسرم األستاذ الغير متيرغ بقسـ التصميـ العمراني كعميػد الكميػة السػابؽ لحصػكلا عمػ
جػػائزة اجتحػػاد الػػدكلي لممعمػػارييف جػػائزة تخطػػيط المػػدف ) لعػػاـ  2118ككسػػاـ العمػػكـ كالينػػكف مػػف
الطبقػػة اجكل ػ عػػاـ  1983كشػػهادة تقػػدير ركاد المهندسػػيف مػػف نقابػػة المهندسػػيف عػػامي -1989

 ) 1992كش ػػهادة تق ػػدير اتح ػػاد المعم ػػارييف المصػ ػرييف ع ػػاـ  1991كالج ػػائزة التقديري ػػة كالتطبيقي ػػة
جامعة القاهرة .1999


أ.د .عبد المحسف براد األستاذ الغير متيرغ بقسـ التخطيط العمراني كعميد الكميػة السػابؽ لحصػكلا
عمػ فػػي جػػائزة جامعػػة القػػاهرة لمتميػػز ف ػ العمػػكـ لعػػاـ  2116جػػائزة جامعػػة القػػاهرة التقديريػػة ف ػ
العم ػػكـ البيئي ػػة لع ػػاـ 2111

ش ػػهادة تق ػػدير م ػػف نقاب ػػة المهندس ػػيف تق ػػدير لخدمات ػػا لمهن ػػة الهندس ػػة

كالمجتمف . 1991


أ.د .ماهر استينك األستاذ المتيرغ بقسـ التصميـ العمراني كعميد الكمية السػابؽ لحصػكلا عمػ جػائزة
اجداخاف عف تصميما لحديقة اجزهر.



اجسػػتاذ الػػدكتكر  /محمػػد شػػحاتة رئػػيس يسػػـ التخطػػيط العم ارنػػي حاصػػؿ عم ػ جػػائزة جػػائزة افضػػؿ
بحث في مؤتمر منظمة العكاصـ العربية بالمغرب

كيد ت ـ اإلستيادة مف نتػائج البحػث العممػي بالكميػة فػي تحػديث المقػررات الد ارسػية  /العمميػة التعميميػة
كذلػػؾ عػػف طريػػؽ تطػػكير المحتػػكل العممػػي لػػبعض المقػػررات ك إضػػافة مكضػػكعات عمميػػة حدي ػػة ك
شرح بعض األبحاث المنشكرة بكاسطة أعضاء هيئة التدريس بالكمية لمطالب ف المحاضرات .
كيػػتـ مشػ ػ اركة الطػػالب المتمي ػػزكف فػ ػ المشػػاريف البح ي ػػة داخػػؿ األيس ػػاـ العممي ػػة ف ػ فتػ ػرة الت ػػدريب
الصيي حيث يشترككف مف الباح يف ف البحث العمم .
 1/01المشاركة في األنشطة العممية

يش ػػارؾ اعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس كالهيئ ػػة المعاكن ػػة كالط ػػالب ف ػػي اجنش ػػطة كالمش ػػركعات كالم ػػؤتمرات العممي ػػة

كالبح ية كما تقكـ الكمية بتنظيـ عدد مف الكرش كالندكات كالمؤتمرات كما هك مكضي بالنقاط التالية
 0/1/01المؤتمرات و االنشطة العممية االخرى:
أوال :المؤتمرات تقيـ الكمية بصػية ديػر منتظمػة مػؤتمر إيميمػي أك دكلػي بمشػاركة جهػات عالميػة كيػد أيامػت
الكمية مؤتمريف كبصدد إيامة مؤتمرات اخرم خالؿ اجعكاـ القادمة.

ثانيا :ورش العمل و الندوات تعد كرش العمؿ كالندكات العممية ك الكرش التدريبية مف أهػـ اجنشػطة العمميػة
التي تبادربتنظيمها أك ػر بعػض فػرؽ العمػؿ بالكميػة منهػا مكتػب العاليػات الدكليػة ك لجنػة شػئكف البيئػة كخدمػة

المجتمػػف ك لجنػػة الد ارسػػا ت العميػػا .فيمػػا يمػػي أم مػػة ألهػػـ الػػكرش كالنػػدكات التػػي تػػـ تنظيمهػػا خػػالؿ السػػنكات

الخمس الماضية كليس جميعها


كرشػػة عمػػؿ بمشػػاركة جهػػات دكليػػة متعػػددة المػػني الد ارسػػية ك فػػرص التمكيػػؿ لممشػػركعات البح يػػة
تنظػػيـ مكتػػب العاليػػات الدكليػػة فػػي ديسػػمبر  )2115ب ستضػػافة مم مػػي الجهػػات الدكليػػة المانحػػة
- Cairo Univ.’s IRO

.DAAD- British Council- Horizon
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كرشة عمؿ نحك تخطيط المجتمعات الرييية الجديػدة القائمػة عمػ اجسػتزراع السػمكي تنظػيـ إدارة
الد ارسػػات العميػػا كادارة شػػئكف الطػػالب فػػي نػػكفمبر  )2116تشػػمؿ عػػرض لمشػػركع بح ػػي لمباح ػػث
الرئيسػػي د عبػػد الخ ػالؽ القػػاض – عضػػك هيئػػة التػػدريس بالكميػػة ك بمشػػاركة مم مػػي مؤسسػػة مصػػر
الخير ممكؿ المشركع).



كرشػػة عمػػؿ التعامػػؿ مػػف العشػكائيات – مػػداخؿ جديديػػة كأفكػػار فاعمػػة لجنػػة شػػئكف البيئػػة كخدمػػة

المجتم ػ ػػف ف ػ ػػي ديس ػ ػػمبر  ) 2116ب ستض ػ ػػافة مم م ػ ػػي الجه ػ ػػات الحككمي ػ ػػة المس ػ ػػئكلة ع ػ ػػف تط ػ ػػكير
العشكائيات كالمحافظات.


نػػدكة عمميػػة المػػني الد ارسػػية ك فػػرص التعػػاكف اجكػػاديمي مػػف جامعػػة جدانسػػؾ البكجنديػػة تنظػػيـ
مكت ػػب العالي ػػات الدكلي ػػة ف ػػي ين ػػاير  ) 2117ب ستض ػػافة رئ ػػيس يس ػػـ العم ػػارة كالتخط ػػيط بجامع ػػة
جدانسؾ بركفيسكر بيتر لكرانس.



ندكة عممية دياب اجطار المؤسسي المػنظـ لمتنميػة العمرانيػة المسػتدامة فػي أيػاليـ المػدف الجديػدة
تنظػػيـ لجنػػة شػػئكف البيئػػة كخدمػػة المجتمػػف فػػي مػػارس  )2117لمباحػػث الرئيسػػي أ.د محمػػد شػػحاتة
لمنايشة بح ا الحائز عم جائزة مجمس كزراء اجسكاف العرب.



كرشػػة عم ػػؿ تدريبي ػػة إدارة المش ػػركعات  -مقدم ػػة م ػػف منظم ػػة  DAADتنظ ػػيـ مكت ػػب العالي ػػات



كرشػػة عمػػؿ تدريبيػػة تكسػػعة العاليػػات األكاديميػػة  -مقدمػػة مػػف منظمػػة  DAADتنظػػيـ مكتػػب

الدكلية في  )2117ب ستضافة مم ؿ المنظمة اجلمانية دكتكرة هبة.

العاليات الدكلية في  )2117ب ستضافة مم ؿ المنظمة اجلمانية دكتكرة هبة.


كرشة عمؿ التجربة البكجندية فػي مجػاؿ التخطػيط المكػاني ك اجشػتراطات العمرانيػة تنظػيـ مكتػب
العالي ػػات الدكلي ػػة ف ػػي م ػػايك  ) 2118ب ستض ػػافة أس ػػاتذة م ػػف ج ػػامعتي جدانس ػػؾ ك ج ػػاجمينيكف –
بكجندا.



نػػدكة عمميػػة نظػػـ النقػػؿ ضػػمف اإلطػػار اجشػػمؿ لمتخطػػيط العم ارنػػي -تجربػػة دكلػػة النمسػػا تنظػػيـ
مكتب العاليات الدكلية في ديسمبر  )2118ب ستضافة بركفيسكر ميكاؿ كالمر -جامعة فيينا.

ثالثــا :الصــالون الثقــافي يقػػاـ الصػػالكف ال قػػافي مػرتيف أك ػػالث فػػي العػػاـ الد ارسػػي كيسػػتهدؼ تنميػػة الػػكعي
بالقض ػػايا المتنكع ػػة ذات العالي ػػة بمج ػػاؿ التخط ػػيط أك منايش ػػة مش ػػركعات يكمي ػػة أك إيميمي ػػة مطركح ػػة م ػػاؿ

التكجهػػات الحدي ػػة فػػي التخطػػيط منايشػػة مشػػركع القػػاهرة  2151ممػػر التنميػػة كالتعميػػر التنميػػة الزراعيػػة
كالتحػػديات المسػػتقبمية التغيػػر المنػػاخي عػػرض مشػػركع تطػػكير مكػػة كديرهػػا مػػف المكضػػكعات .كهػػك نشػػاط
داخمػػي يسػػتييد منػػا أعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالهيئػػة المعاكنػػة .كيػػتـ دعػػكة أعضػػاء هيئػػة تػػدريس مػػف كميػػات
متخصصة في المجاؿ أك عمماء كميكريف.
رابعا :المقاءات الشىرية داخؿ األيساـ لمنايشة أبحاث الهيئة المعاكنة كمتابعة المكيؼ البح ي لهػـ كيسػتييد
بػايي البػاح يف مػف هػذ المقػاءات فػػي أخػذ آراء أعضػاء هيئػة التػدريس بالقسػػـ مػف ديػر المشػرفيف عمػ الخطػػة

البح ية ألبحا هـ  -مرفؽ .)23/11
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خامسا :مشاركة الطالب في انشطة ودورات عممية:

كيػػاتي ذلػػؾ مػػف خػػالؿ انشػػطة المجنػػة العمميػػة باتحػػاد الطػػالب التػػي تنظمهػػا د عبيػػر عبػػد القػػكم منسػػؽ المجنػػة

العممية باتحاد الطمبة كهي انشطة مجانية تساهـ في تنمية القدرات العممية لمطػالب بالػدفعات المختميػة كمػف
هذ الدكرات كالندكات  -مرفؽ .)24/11
النشــاط األول ( اكتــوبر  ) 8100مشػػاركة الطػػالب فػػي الػػدكرة التدريبيػػة الخاصػػة باسػػس نظػػـ المعمكمػػات
الجغرافية كدكرها في التخطيط العمراني كالتػي تهػدؼ الػي تػدريب الطػالب عمػي الػنظـ الحدي ػة المسػتخدمة فػي

المشػػركعات العمرانيػػة كاجنتػػاج الب ح ػػي لمكاكبػػة الطػػالب جسػػاليب الحدي ػػة المسػػتخدمة فػػي الجكانػػب البح يػػة
كالتطبيقية.
النشـــاط الثـــاني ( نـــوفمبر  )8100مش ػػاركة الطػػالب فػػي الػػدكرة التدريبي ػػة الخاصػػة ببرنػػامج

dmax

كتطبيقهػػا بالمشػػركعات كاجبحػػاث العمميػػة كالتػػي تهػػدؼ تػػدريب الطػػالب عمػػي الػػنظـ الحدي ػػة المسػػتخدمة فػػي

ا لمشػػركعات العمرانيػػة كاجنتػػاج البح ػػي لمكاكبػػة الطػػالب جسػػاليب الحدي ػػة المسػػتخدمة فػػي الجكانػػب البح يػػة
كالتطبيقية ككييية تكظيؼ برنامج  dmaxفي ذلؾ.

النشاط الثالث نوفمبر  8100مشػاركة الطػالب فػي الػدكرة التدريبيػة الخاصػة بمهػارات العػرض كالمنايشػات

لممشػػركعات كاجبحػػاث ال عمميػػة التػػي تهػػدؼ الػػي تػػدريب الطػػالب عمػػي الطػػرؽ الجديػػدة المتبعػػا فػػي المنايشػػة
كعرض المشركعات كاجبحاث العممية.
النشاط الرابع 8102

مشاركة الطالب في ندكة عممية حكؿ ادارة المكارد المائية كتكظييها في المشركعات

التنمكيػػة التػػي تهػػدؼ الػػي مسػػاعدة طػػالب بمرحمػػة مشػػركع التخػػرج كالم ػكاد الد ارسػػية اجخػػرم المتعميػػة باعػػداد
مشركعات عمرانية تنمكية بالنطاؽ المكانية محدكدة المكارد المائية.

 0/01قواعد بيانات البحوث واالنشطة العممية

تصدر الكمية نشرة عممية ب سـ النشرة العممية لكمية التخطيط اجيميمي العمراني كيد تػـ تسػجيمها فػي أكاديميػة

البح ث العممي كمجمة عممية ايميمية متخصصة كلها كتشكؿ هيئة التحرير مف أساتذة مػف داخػؿ الكميػة كخػارج
الكمية مف كميات الهندسة.
كما يكجد مكيف الكتركني لمجمػة الكميػة كهػك  http://furp.cu.edu.eg/issulist.htmlيتكاجػد بػا عػدد مػف
اجبحاث المنشكرة كاليات النشػر كيائمػة باسػماء المحكمػيف بهػا كيػتـ اصػدار اك ػر مػف عػدد سػنكيا كفقػا لعػدد
اجبحاث المقدمة لممجمة  -مرفؽ .)25/11
 2/01تنظيم المؤتمرات العممية الدورية

أيامػت الكميػة مػػؤتمريف سػابقيف بمشػػاركة جهػات إيميميػػة كدكليػة ممػا يؤكػػد الضػركرة الممحػػة لتنظػيـ مػػؤتمرات

في مكاعيد دكرية محددة يجب األلتزاـ بها لتيعيؿ المؤتمرات العممية الدكرية بالكمية -مرفؽ .)26/11
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تحميل نقاط القوة والضعف لمعيار البحث العممي :

أوال جوانب القون بمعيار البحث العممي:

** التميز البحثي واالستفادة من الفرص التكميمية:


بحكث أعضاء هيئة التدريس تنايش مكضكعات كيضايا ترتبط بالكايف المحمي كالقضايا القكمية.



كجكد خطة بح ية لأليساـ تطرح مف خاللها مكضكعات حدي ة تكاكب التطكر في عمكـ التخطيط.



تكجػػد خطػػة مك قػػة لمبحػػث العممػػي عمػػي مسػػتكم ايسػػاـ الكميػػة تكضػػي المجػػاجت البح يػػة التػػي يػػتـ
تسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتك ار بها باجضافة الي مراعا اعضػاء هيئػة التػدريس لتمػؾ المجػاجت
في ابحا هـ العممية المنشكرة.



كجػكد ارتبػاط بػيف خطػػة البحػث العممػي بالمؤسسػة عمػػي مسػتكم اجيسػاـ كخطػة الجامعػػة -2115
.) 2121



كجكد محاكلػة لمػربط بػيف الخطػة البح يػة بالمؤسسػة كالخطػط البح يػة بالجامعػات بالػدكؿ اجخػرم مػف

خالؿ اجتياييات الدكلية.


تنكع المجاجت البينية بيف ابحاث المجاؿ كالمجاجت األخرم لكميػات القطػاع الهندسػي كالقطػاع ديػر
الهندسي كبيف الكمية كما تتنكع المجاجت البينية بيف اجيساـ المختمية داخؿ الكمية.



تنكع المدارس البح ية ألعضاء هيئة التدريس لتنكع الجهات البح ية التي يحصمكا منهػا عمػ درجػات
عمميػػة أعضػػاء هيئػػة التػػدريس دارسػػيف أك حاصػػميف عمػ درجػػات عمميػػة مػػف الخػػارج يم م ػكا ح ػكالي
 % 35مػػف اجمػػالي أعضػػاء هيئػػة التػػدريس) فتكجػػد ابحػػاث عمميػػة مشػػتركة مػػف جامعػػات دكليػػة
اشػ ػراؼ مش ػػترؾ برس ػػائؿ ال ػػدكتك ار ) با يس ػػاـ الكمي ػػة باجض ػػافة ال ػػي اش ػػتراؾ بع ػػض اعض ػػاء هيئ ػػة

التدريس مف مؤسسات دكلية في اجبحاث بعد الدكتك ار .


كجػػكد نشػػر عممػػي دكلػػي كمحمػػي جعضػػاء هيئػػة التػػدريس بالمؤسسػػة كحصػػكؿ بعضػػهـ عمػػي ج ػكائز
نشر عممي الجامعة.



تتكاجػد مجمػػة عمميػة لمنشػػر العممػي النشػرة العمميػة لبحػػكث العمػراف ) لهػػا مكيػف الكتركنػػي ككتبيػػات
كمكتبة داخؿ ادارة البحكث تتضمف اجعداد السابقة لممجمة



نشر اعضاء هيئة التدريس بالنشرة العممية لبحكث العمراف بالكمية.



منايشة مكضكع اخالييات البحث العممي بمجالس اجيساـ كالكمية عقد الػكرش – النػدكات – كجػكد
مي اؽ بالكمية  -الجكائز – مكاد دراسية – محاضرات بمرحمة الدراسات العميا ).



كجػػكد دكر جدارة البحػػكث العمميػػة فػػي كضػػف خط ػػط لتنظػػيـ النشػػر المحمػػي كيكاعػػد فيكجػػد يكاع ػػد



تدريس مقررات عممية عف اخالييات البحث العممي كالكتابات.



استخداـ بعض ال بحكث العممية يبؿ كبعد الدكتك ار في محتكم المقػررات العمميػة عمػي مسػتكم ايسػاـ

منظمة لطريقة الكتابا العممية كالمراجف خاصة بمجمة الكمية.

الكمية.


اجشتراؾ في الحمقات النقاشية داخؿ الكمية كخارجها.



اجشتراؾ في جمسات عممية مف الطمبة مف خالؿ الندكات كالكرش كالمحاضرات.
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تـ عقد ندكات ككرش عمؿ بالمؤسسة تغطي مجاجت هامة.



مشاركة الطالب في بعض الندكات التي ترتبط بالمقررات الدراسية.



عقد جكائز لمطالب في المسابقات العممية.



كجكد دكرات تدريبية لمطمبة لرفف الكياءة العممية.



انشطة عممية ك قافية بمجاف اتحاد الطمبة.

** تبادل ونشر الخبرات البحثية وتعزيز دور البحث العممي في خدمة وتنمية المجتمع


تعق ػػد الكمي ػػة أنش ػػطة عممي ػػة متع ػػددة تخ ػػدـ الطمب ػػة كالب ػػاح يف الن ػػدكة الس ػػنكية الص ػػالكف ال ق ػػافي



كجكد برتككالت تعاكف بيف المؤسسة كالهيئات اجخػرم الخدميػة كاجنتاجيػة لتطبيػؽ البحػكث العممػي.

المؤتمر العممي جيساـ المختمية لمنايشة يضايا الطالب المختمية.

م ػػؿ برتككػ ػػؿ الت عػ ػػاكف لتط ػػكير الحػ ػػرـ الجػ ػػامعي ك مش ػػاركة فػ ػػي اعػ ػػداد اجح ػػكز العمرانيػ ػػة لمعػ ػػزب
بالمحافظات.


تـ تكييف اتياييات بيف المؤسسة كاكاديمة البحث العممي.



كجػػكد اتياييػػات بػػيف المؤسسػػة كالجامعػػات الدكليػػة اجخػػرم جش ػراؾ الهيئػػة المعاكنػػا كاعضػػاء هيئػػة
التدريس بابحا هـ.



اشػ ػراؾ المحكم ػػيف ال خ ػػارجيف ف ػػي تحك ػػيـ اجبح ػػاث العممي ػػة يب ػػؿ كبع ػػد ال ػػدكتك ار كايض ػػا بمش ػػركعات
التخرج.



إصدار نشرة دكرية لمدراسات ك البحكث العمرانية كمسجمة في اكاديمية البحث العممي.



كجكد لكائي داخمية منظمة لمبحث العممي بمراحؿ الماجستير كالدكتك ار كما بعدها.



مشاركة اك ر مػف  % 41مػف اعضػاء هيئػة التػدريس كخبػراء فػي الجهػات القكميػة المختميػة بخػالؼ
خبراتهـ مف خالؿ العمؿ في جهات ايميمية ك انتداب جامعات خاصة.



مش ػػاركة اعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس ف ػػي انش ػػطة البح ػػث العمم ػػي ك خاص ػػة المش ػػركعات البح ي ػػة عمػ ػ
مستكل الكمية.



تضمف الكمية مركز بحكث العمراف ات طابف خاص يقكـ بتقػديـ استشػارات بح يػة كعمػؿ مشػركعات
تطبيقية باجشتراؾ مف الهيئات كالمؤسسات القكمية.



حص ػػكؿ بع ػػض اعض ػػاء هيئ ػػة الت ػػدريس عم ػػي مش ػػركعات بح ي ػػة ممكل ػػة محمي ػػة جدػ ػراض التنمي ػػة



اجشتراؾ في الدكرات التدربيبة لتنمية المهارات العممية.



اجشتراؾ في الكرش – الندكات – المؤتمرات المحمية كالدكلية .



انتداب بعض اعضاء هيئة التدريس لمتدريس بالجامعات اجخرم.



كجكد عضكية لبعض اعضاء هيئة التدريس في الهيئات كالمنظمات المحمية.

كالتطكير.

** تطوير التعميم التخطيطي عمى مستوى برنامج البكالوريوس والدراسات العميا


تتنكع التخصصات البح ية في المستكيات التخطيطية لبرامج لدراسات العميا.



ارتبػاط  % 51مػف منػػاهج الد ارسػات العميػا فػػي مرحمػة تمهيػدم الماجسػػتير بمكضػكعات جديػدة عمػ
خريجي الكمية لتغطي يضايا يكمية كدكلية.
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التركيبة البح ية تتكامؿ مف العمكـ اجنسانية م ػؿ اجيتصػاد كاججتمػاع كاجدارة كلػذلؾ انعكاسػها عمػ
العممية التعميمية.



ارتبػػاط المكضػػكعات الد ارسػػات العميػػا بمكضػػكعات ب ػرامج البكػػالكريكس ممػػا يسػػاهـ فػػي تعزيػػز دكر
الهيئة المعاكنة كهيئة التدريس في تطكير مناهج كمقررات مرحمة البكالكريكس.



تقػػكـ دكر لجنػػا الد ارسػػات العميػػا فػػي دعػػـ خطػػة البحػػث العممػػي كمتابعػػا تنييػػذ بالمؤسسػػة ككضػػف



كجكد جئحة الدراسات العميا بشاف تنظيـ عمؿ البحث العممي.



صدكر كتيب لتنظيـ الكتابا العممية بالبحكث العممية كارشادات عممية.



كجكد ي اررات بشاف تنظيـ عمؿ اجبحاث العممية بمرحمة الماجستير كالدكتك ار كاجشراؼ عميها.

الضكابط كالقكاعد.

** تحسين وتوسيع برامج التعميم والتدريب لمبحث العممي وادارات الدراسات العميا والبحوث


كجػػكد دكر ميعػػؿ لمجنػػة الد ارسػػات العميػػا كالبحػػكث بالكميػػة فػػي دعػػـ خطػػة البحػػث العممػػي كمتابعػػا

تنييذ


عمؿ كتيب لتنظيـ الكتابا العممية كاصدار ي اررات لتنظيـ اجبحاث العممية.

** تطوير البنية االساسية لمبحث العممي ودعم الباحثين


تكافر المراجف الحدي ة في المكتبة الرئيسية بالكمية.



كجػػكد مكتبػػا فرعيػػة لخدمػػة اجيسػػاـ باجضػػافة الػػي مكتبػػة بػػادارة البحػػكث تتضػػمف اعػػداد المجػػالت
العممية ككذلؾ مكتبة بمركز اجستشارات تكجد بها المشركعات التطبيقية.



تطكير مستمر لمكتبة الكمية كسبؿ البحث العممي.



انشاء ياعات مخصصة لمدراسات العميا.



انشاء معمؿ لمدكرات التدريبية.



ياعات لممنايشات كالمؤتمرات كالندكات.



تجهيزات لمقاعات كاجهزة عرض.



تكافر معامؿ الحاسب اآللي بالكمية كشبكة انترنت جعضاء هيئة التدريس كالطمبة.

ثانيا  :نقاط الضعف بمعيار البحث العممي :
** التميز البحثي واالستفادة من الفرص التكميمية


عدـ كجكد خطة متكاممة عمي مستكم الكمية لمبحث العممػي تػربط بػيف الخطػط البح يػة عمػي مسػتكم
اجيساـ.



عدـ كجكد خطة تيصيمية تشغيمية عمي مستكم الخطة البح ية جيساـ لتنييذها بالخطط الجديدة.



انخيػػاض مجػػاجت أجداء البح ػػي فػػي مجػػاجت التخطػػيط القػػكمي كالتخطػػيط البيئػػي كادارة التنميػػة
العمرانية كالتطبيقات التكنكلكجيا في التخطيط بنسػبة  %3عػف متكسػط عػاـ الكميػات المنػاظرة بػردـ
كجكد الككادر مف أعضاء هيئة التدريس بالكمية



تتخر الباح يف عف األنتهاء مف ابحا هـ في اليترات القانكنية المحددة.
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ضػعؼ البعػػد التطب يقػي ألبحػػاث الماجسػتير كالػػدكتك ار كالتركيػػز عمػ المنػػاهج كالسياسػات أك ػػر منهػػا
الدراسات التطبيقية.



ايتصار اجستيادة مف البحكث العممية في مكضكعات محددة ببعض المقررات دكف ديرها.



انخياض اعداد مشاركة الطالب في الندكات كالمؤتمرات العممية.



عجز في اجنياؽ الداخمي عمي الندكات كالمؤتمرات داخؿ الكمية.



عجز في الحكافز المقدمة لمباح يف.



ايتصار اجستيادة مف البحكث العممية في مكضكعات محددة ببعض المقررات دكف ديرها.

** تبادل ونشر الخبرات البحثية وتعزيز دور البحث العممي في خدمة وتنمية المجتمع


تنشر  %99مف بحػكث أعضػاء هيئػة التػدريس فػي مػؤتمرات كجهػات نشػر محميػة كايميميػة كضػعؼ

النشر الدكلي.


نسػػب تيػػرغ اعضػػاء هيئػػة التػػدريس لتػػدريس الد ارسػػات العميػػا منخيضػػة ايػػؿ مػػف  % 51فقػػط مػػف
اعضاء هيئة التدريس يشارككف في تدريس مقررات الدراسات العميا.



عػػدـ بػػات زمػػف انعقػػاد المػػؤتمر السػػنكل لمكميػػة بػػردـ نجػػاح المػػؤتمرات العمميػػة السػػابقة كعػػدـ تنظػػيـ
مؤتمر عممي بالكمية لنشر اجبحاث العممية كمشاركة الجهات الخارجية.



عدـ تجديد اجتياييػات العمميػة السػابقة يضػعؼ مػف فػرص اجسػتيادة العمميػة لمبػاح يف كفػرص التميػز



جيكجد ياعدة بيانات لألبحاث أعضاء هيئة التدريس المنشكرة كدير المنشكرة.



ضػػعؼ دكريػػة التقػػدـ لمحصػػكؿ عم ػ مشػػركعات بح يػػة فرديػػة ألعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالممكلػػة مػػف

البح ي لمكمية.

ػر لضػ ػػعؼ التمكيػ ػػؿ المػ ػػالي مقارنػ ػػة بمتطمبػ ػػات إج ػ ػراء البحػ ػػث المتكسػ ػػط الس ػ ػػنكل
الجامعػ ػػة لنظػ ػ نا

لممشركعات البح ية ف السنة  1,4بحث/سنا .


ضعؼ أعماؿ التتليؼ كالنشر جعضاء هيئة التدريس المتيرديف كدير المتيرديف.



عدـ كجكد خطة استراتيجية لتطكير عمؿ الكحدات ذات الطابف الخاص



ايتصار دكر المراكز البح ية عم خدمة المجتمف كضعؼ دكرها البح ي.



يمة في عدد اجشتراؾ الدكلية في الندكات كالمؤتمرات كالكرش.



انخياض عدد اجتياييات مف المؤسسات التعميمية اجخرم سكاء المحمية اك الدكلية.



ضعؼ المشركعات البح ية الممكلة مف مؤسسات دكلية.



انخياض نطاؽ البرتككالت مف المؤسسات اجخرم لتيعيؿ البحكث العممية التطبيقية.

** تطوير التعميم التخطيطي عمى مستوى برنامج البكالوريوس والدراسات العميا


ضعؼ اإليباؿ عم بػرامج الػدبمكـ نتيجػة طػكؿ فتػرة الد ارسػة كعػدـ مالئمػة المػكاد لمتطمبػات الجهػات

المستييدة.


نسب تيرغ اعضاء هيئة التدريس لتدريس الد ارسػات العميػا ضػئيمة فحػكالي  % 51مػف اعضػاء هيئػة
التدريس يقكمكف باجشتراؾ في تدريس مرحمة الدراسات العميا.
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** تحسين وتوسيع برامج التعميم والتدريب لمبحث العممي وادارات الدراسات العميا والبحوث


تراجف نسب حصكؿ الهيئة المعاكنة لمحصكؿ عم بع ات خارجية في اليترة األخيرة لضػعؼ يػدراتهـ

في المغة.


عػػدـ كجػػكد ربػػط متكامػػؿ لممقػػررات الد ارسػػية لتحديػػد المقػػررات الد ارسػػية اججباريػػة كاجختياريػػا كفقػػا
لمعايير عممية.



ضػػعؼ الق ػػدرات ال بح ي ػػة لب ػػاح يف الماجس ػػتير كال ػػدكتك ار ممػػا ي ػػؤدم إلػ ػ ت ػػتخرهـ م ػػف اإلنته ػػاء م ػػف
اجبحاث في الكيػت القػانكني لهػـ يػدرات البحػث عمػ شػبكات المعمكمػات مهػارات الكتابػة العمميػة

السميمة )...


ضػعؼ دكر ادارات البحػػكث فػي ادارة البحػػث العممػػي كمتابعػة الخطػػة البح يػػة نظػ ار لضػػعؼ مهػػارات
اإلدارة الشاممة كادارة كتخطي المعكيات.

** تطوير البنية االساسية لمبحث العممي ودعم الباحثين


محدكدية استغالؿ طمبة البحث لممكتبة عم الردـ مف تكافر المراجف الحدي ة عائؽ المغة)



عدـ كجكد معمؿ حاسب آلي لطمبة البحث العممي يتيي لهـ اجتصاؿ بشبكات المعمكمات



ضعؼ ميزانية األبحاث كعدـ كجكد دعـ لمنشاط البح ي بيف الجامعة كالمجتمف.



ضغؼ المكارد الذاتية لمكمية لتمكيؿ أنشطة البحث العممي لضعؼ مصادر المدخالت المالية



اجتصػػاؿ البح ػػي بػػيف لجنػػة الد ارسػػات العميػػا كالجهػػات البح يػػة كالجهػػات الكميػػة التػػي لهػػا القػػدرة عم ػ
تمكيؿ البحث العممي كانشطتا ضعيؼ كايتصار دكرها عم بحكث الدراسات العميا.
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ممخص ألوم نقاط القوة والضعف لمعيار البحث العممي :
المؤشر

الممارسات

 0- 01خطـــــــــة البحـــــــــث

 1-1-11تضػ ػ ػ ػ ػ ػػف المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػػا

بخطة الجامعة وبالتوجىات

منهجية.

العممــــــي موثقــــــة وتــــــرتبط

الخطة البح ية لها كفؽ خطػكات

القوميـــــــــــة واحتياجـــــــــــات

نقاط القوة


نقاط الضعف
تكجد خطة مك قة لمبحث العممي عمي مستكم

ايساـ الكمية تكضي المجاجت البح ية التي يتـ

تسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتك ار بها باجضافة
الي مراعا اعضاء هيئة التدريس لتمؾ المجاجت في

ابحا هـ العممية المنشكرة.

المجتمـع المحـيط وتتناسـب

مع إمكانات المؤسسة.



تقكـ دكر لجنا الدراسات العميا في دعـ خطة

البحث العممي كمتابعا تنييذ بالمؤسسة ككضف

الضكابط كالقكاعد.


كجكد جئحة الدراسات العميا بشاف تنظيـ



صدكر كتيب لتنظيـ الكتابا العممية بالبحكث



كجكد ي اررات بشاف تنظيـ عمؿ اجبحاث

عمؿ البحث العممي.

العممية كارشادات عممية.

العممية بمرحمة الماجستير كالدكتك ار

عميها.


كاجشراؼ

كجكد خطة بح ية لأليساـ تطرح مف خاللها

مكضكعات حدي ة تكاكب التطكر في عمكـ التخطيط.

 2-1-11تتتك ػػد المؤسس ػػة م ػػف
اكج ػ ػػا ارتب ػ ػػاط خطته ػ ػػا البح ي ػ ػػة

بخط ػ ػ ػ ػ ػػة الجامع ػ ػ ػ ػ ػػة كاكلكي ػ ػ ػ ػ ػػات
المجتمف.



بحكث

أعضاء

هيئة

التدريس

تنايش

مكضكعات كيضايا ترتبط بالكايف المحمي كالقضايا

القكمية.


كجكد ارتباط بيف خطة البحث العممي

بالمؤسسة عمي مستكم اجيساـ كخطة الجامعة

.) 2121 -2115
 3-1-11تتحقؽ المؤسسػة مػف
مدم مالئمة امكانيات المؤسسة

مف خطتها البح ية.


بالكمية.


تكافر المراجف الحدي ة في المكتبة الرئيسية
كجكد مكتبا فرعية لخدمة اجيساـ باجضافة

الي مكتبة بادارة البحكث تتضمف اعداد المجالت

العممية ككذلؾ مكتبة بمركز اجستشارات تكجد بها

المشركعات التطبيقية.

العممي.





تطكير مستمر لمكتبة الكمية كسبؿ البحث
انشاء ياعات مخصصة لمدراسات العميا.

انشاء معمؿ لمدكرات التدريبية.

ياعات لممنايشات كالمؤتمرات كالندكات.

تجهيزات لمقاعات كاجهزة عرض.
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 عدـ كجكد خطة متكاممة عمي مستكم
الكمية لمبحث العممي تربط بيف الخطط

البح ية عمي مستكم اجيساـ.

 عدـ كجكد خطة تيصيمية تشغيمية
عمي مستكم الخطة البح ية جيساـ

لتنييذها بالخطط الجديدة.

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الممارسات

 8- 01لممؤسســــة آليــــات

 1-2-11تنشػ ػ ػ ػ ػ ء المؤسس ػ ػ ػ ػػة

باخالقيـــات البحـــث العممـــي

كفؽ القكاعد كاجرشادات الدكليػة

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
نقاط الضعف

نقاط القوة


تكافر معامؿ الحاسب اآللي بالكمية كشبكة



كجكد لجنة لمراجعة اخالييات البحث العممي

انترنت جعضاء هيئة التدريس كالطمبة.
فاعمـــــــه لنشــــــــر الــــــــوعي

ومراقبة تطبيقه.

لجنػػة اخالييػػات البحػػث العممػػي

كالضكابط المحمية.

1-2-11تضػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف المؤسسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ضػكابط عمػػؿ كاجػراءات تشػػغيؿ

يياس ػ ػ ػ ػػية له ػ ػ ػ ػػا لنش ػ ػ ػ ػػر ال ػ ػ ػ ػػكعي

باخالييات البحث العممي.



منايشة مكضكع اخالييات البحث العممي

بمجالس اجيساـ كالكمية

عقد الكرش – الندكات –

كجكد مي اؽ بالكمية  -الجكائز – مكاد دراسية –
محاضرات بمرحمة الدراسات العميا ).


كجكد دكر جدارة البحكث العممية في كضف

خطط لتنظيـ النشر المحمي كيكاعد فيكجد يكاعد

منظمة لطريقة الكتابا العممية كالمراجف خاصة بمجمة

الكمية.


تدريس مقررات عممية عف اخالييات البحث



يكجد تخصيص لتمكيؿ مف المكازنة العامة

العممي كالكتابات.
 4- 01المـــــوارد المتاحـــــة
لالنشــــطة البحــــث العممــــي

 1-3-11تكفير المكارد المالية
لمبحث العممي بالمؤسسة.

وتنميــــة مصــــادر التمويــــل

 2-3-11تكفير المكارد المالية

المشــــــــــروعات البحثيــــــــــة

العمم ػ ػػي كم ػ ػػدم مالئمته ػ ػػا مػ ػ ػػف

المتاحــــة والمشـــــاركة فـــــي

بالكح ػ ػ ػ ػػدات المعني ػ ػ ػ ػػة بالبح ػ ػ ػ ػػث

الممولـــة مــــن المؤسســــات

العممية البح ية.

المختمفة.

 3-3-11المشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاركة فػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
المشركعات البح ية الممكلا.

لمدكلة باجبحاث.


كجكد مصادر تمكيؿ بديمة م ؿ تمكيالت مف
مؤسسات المجتمف المدن

العمم .



كاكاديمية البحث

حصكؿ بعض اعضاء هيئة التدريس عمي

مشركعات بح ية ممكلة محمية جدراض التنمية
كالتطكير.

 3- 01تـــــــــوافر المنـــــــــاخ

-4-11تضف المؤسسة اسػاليب

العممي وتحفيزن.

 2-4-11كضػف خطػط تدريبيػػة

واســــــاليب دعــــــم البحــــــث



يتكافر بالمؤسسة انماط كاساليب مالئمة



يتـ كضف خطط تدريبية لتنمية يدرات

لتشجيف البحث العمم .

دعـ كتحييز لمبحث العممي.
لتنمية يدرات الباح يف.

 3-4-11دع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػـ اجبحػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاث

التطبيقية كالمشركعات المشتركة

مف الجهات اجخرم.

الباح يف م ؿ ندكات عف اخالييات البحث

العمم .


كجكد محاكلة لمربط بيف الخطة البح ية

بالمؤسسة كالخطط البح ية بالجامعات بالدكؿ اجخرم

مف خالؿ اجتياييات الدكلية.
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المؤشر

الممارسات

 9- 01االنتــــــاج البحثــــــي

 1-5-11النش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر العمم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي
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نقاط القوة


نقاط الضعف
كجكد برتككالت تعاكف بيف المؤسسة

كالهيئات اجخرم الخدمية كاجنتاجية لتطبيؽ البحكث
العممي.م ؿ برتككؿ التعاكف لتطكير الحرـ الجامعي

ك مشاركة في اعداد اجحكز العمرانية لمعزب

بالمحافظات.

 تـ تكييف اتياييات بيف المؤسسة كاكاديمة البحث
العممي.

 كجكد اتياييات بيف المؤسسة كالجامعات الدكلية
اجخرم جشراؾ الهيئة المعاكنا كاعضاء هيئة

التدريس بابحا هـ.

اشراؾ المحكميف الخارجيف في تحكيـ



اجبحاث العممية يبؿ كبعد الدكتك ار كايضا بمشركعات

التخرج.

لممؤسســـــة وتناســـــبه مـــــع

اعـــــــداد اعضـــــــاء ويئـــــــة

التدريس.

جعض ػ ػ ػ ػػاء هيئ ػ ػ ػ ػػة الت ػ ػ ػ ػػدريس -
متكسط اجنتاج البح ي جعضاء



كجكد نشر عممي دكلي كمحمي جعضاء

هيئة التدريس بالمؤسسة كحصكؿ بعضهـ عمي

جكائز نشر عممي الجامعة.

هيئ ػػة الت ػػدريس كمتكس ػػط النش ػػر

 تتخر الباح يف عف اجنتهاء مف
ابحا هـ في اليترات القانكنية المحددة.

 ضعؼ معدجت األداء الزمني ألبحاث
أعضاء هيئة التدريس

عاـ).

الدكلي كالجكائز العممية.

 ضعؼ

البعد

 3بحث /

التطبيقي

الماجستير كالدكتك ار

ألبحاث

كالتركيز عم

المناهج كالسياسات أك ر منها الدراسات

التطبيقية.

 ايتصار اجستيادة مف البحكث العممية
في مكضكعات محددة ببعض المقررات

دكف ديرها.

 انخياض اعداد مشاركة الطالب في
الندكات كالمؤتمرات العممية.

 تنشر  %99مف بحكث أعضاء هيئة
التدريس في مؤتمرات كجهات نشر

محمية كايميمية كضعؼ النشر الدكلي.

 جيكجد ياعدة بيانات لألبحاث أعضاء
هيئة التدريس المنشكرة كدير المنشكرة.

 ضعؼ دكرية التقدـ لمحصكؿ عم

مشركعات بح ية فردية ألعضاء هيئة

لنظر
نا
التدريس كالممكلة مف الجامعة
لضعؼ التمكيؿ المالي مقارنة
بمتطمبات إجراء البحث

السنكل لممشركعات البح ية ف
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المتكسط
السنة

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني
المؤشر

الممارسات

 1- 01مشــــاركة اعضــــاء

1-6-11تشجيف المؤسسة عمي

المعاونــــــه والطــــــالب فــــــي

كالهيئ ػػة المعاكن ػػا كالط ػػالب ف ػػي

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102
نقاط الضعف

نقاط القوة

 1,4بحث/سنا .

 ضعؼ

أعماؿ

التتليؼ

كالنشر

جعضاء هيئة التدريس المتيرديف كدير

المتيرديف.

ويئـــــة التـــــدريس والىيئـــــة

االنشـــــــطة والمشـــــــروعات
والمـــــــــــؤتمرات العمميــــــــــــة

مشػػاركة اعضػػاء هيئػػة التػػدريس

اجنش ػػطة العممي ػػة المختمي ػػة م ػػف

مشركعات كمؤتمرات كدكرات.



اجشتراؾ في الحمقات النقاشية داخؿ الكمية

 انخياض اعداد مشاركة الطالب في



اجشتراؾ في جمسات عممية مف الطمبة مف

 عجز في الحكافز المقدمة لمباح يف.

كخارجها.

خالؿ الندكات كالكرش كالمحاضرات.


الندكات كالمؤتمرات العممية.

تـ عقد ندكات ككرش عمؿ بالمؤسسة تغطي

مجاجت هامة.

والبحثية.



مشاركة الطالب في بعض الندكات التي



عقد جكائز لمطالب في المسابقات العممية.

ترتبط بالمقررات الدراسية.


اجشتراؾ في الدكرات التدربيبة لتنمية



اجشتراؾ في الكرش – الندكات – المؤتمرات



انتداب بعض اعضاء هيئة التدريس لمتدريس



كجكد عضكية لبعض اعضاء هيئة التدريس



تتكاجد مجمة عممية لمنشر العممي النشرة

المهارات العممية.

المحمية كالدكلية .

بالجامعات اجخرم.

في الهيئات كالمنظمات المحمية.
 0- 01لممؤسســــة قواعــــد

بيانــات لمبحــوث واالنشــطة

العممية.

 1-7-11كجػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكد مكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
الكتركني لمكمية كمجمة الكمية.

العممية لبحكث العمراف ) لها مكيف الكتركني ككتبيات
كمكتبة داخؿ ادارة البحكث تتضمف اجعداد السابقة

لممجمة


نشر اعضاء هيئة التدريس بالنشرة العممية

لبحكث العمراف بالكمية.
 2- 01لممؤسســـة مـــؤتمر

عممي دوري.

 1-8-11تنظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ الكميػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
لمؤتمرات عممية بشكؿ دكرم.

تعقد الكمية أنشطة عممية متعددة تخدـ

 انخياض اعداد مشاركة الطالب في

المؤتمر العممي جيساـ المختمية لمنايشة يضايا

 عدـ بات زمف انعقاد المؤتمر السنكل



الطمبة كالباح يف الندكة السنكية الصالكف ال قافي
الطالب المختمية.

الندكات كالمؤتمرات العممية.

لمكمية بردـ نجاح المؤتمرات العممية

السابقة كعدـ تنظيـ مؤتمر عممي
بالكمية لنشر اجبحاث العممية كمشاركة

الجهات الخارجية.
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االقتراحات المستقبمية لتطوير معيار البحث العممي:


كضف خطة تيصيمية تشغيمية لمخطط البح ية المكضكعة بالمؤسسة.



تيعيػػؿ تنييػػذ القػػررات كالضػكابط المقترحػػة مػػف مجػػالس الكميػػة اك ادارة الد ارسػات العميػػا لتنميػػة البحػػث
العممي .



تجميػػف الخطػػط القكميػػة كاجيميميػػة كعمػػي مسػػتكم الجامعػػة الحدي ػػة لتطبيقهػػا عمػػي الخطػػط البح يػػة
الجديدة.



مشػاركة اعضػاء هيئػػة التػدريس كالهيئػػة المعاكنػا فػػي تػكفير المعمكمػػات الكافيػة عػػف ابحػا هـ المحميػػة



تحديث مكيف المجمة العممية بالكمية.



طباعا اجعداد الجديدة لممجمة العممية حتي عاـ .2118



مزيد مف التعاكف مف المؤسسات العممية الدكلية في انتاج البحكث العممية.



تطكير مجاجت البحكث العممية بما يتكافؽ مف احتياجات المؤسسات اجنتاجية كالخدمية.



مزيد مف التعاكف مف المؤسسات اجنتاجية كالخدمية لخدمة المجتمف



ربط المقررات العممية كتطكيرها بالبحكث العممية الجديدة جعضاء هيئة التدريس داخؿ المؤسسة.



البحث عف مصادر مالية جديدة لدعـ البحث العممي.



تكافر المعمكمات الكافية عف المكازنا المخصصة لمبحث العممي.

كالدكلية كالكرش كالمؤتمرات كالندكات التي تـ المشاركة فيها.



دعـ اكبر لالجهزة كالقاعات ككسائؿ الشرح كالتجهيزات المختمية الداعمة لمبحث العممي.



تكفير شبكة انترنت لدعـ الباح يف.



تكفير حكافز لمبحث العممي داخؿ المؤسسة.



تػػكفير تكاصػػؿ مػػف مؤسسػػات محميػػة كدكليػػة لػػدعـ المشػػركعات البح يػػة التطبيقيػػة مػػف خػػالؿ مركػػز
اجستشارات.



تكفير حكافز جشراؾ الطمبة بحضكر المؤتمرات كالندكات العممية.



محاكلة تنظيـ مؤتمر عممي داخؿ الكمية يشترؾ با جهات محمية كدكلية.
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مرفقات معيار البحث العممي
المؤشر

الممارسات

المرفقات

 0- 01خطـــة البحـــث العممـــي

 1-1-11تضف المؤسسا الخطة البح ية

مرفق 0-01

وبالتوجىـــــــــــــــات القوميـــــــــــــــة

 2-1-11تتاكػ ػ ػػد المؤسسػ ػ ػػة مػ ػ ػػف اكجػ ػ ػػا

مرفق8-01

الخطة البح ية لاليساـ

كاكلكيات المجتمف.

مرفق4-01

موثقــة وتــرتبط بخطــة الجامعــة
واحتياجـــات المجتمــــع المحــــيط
وتتناســـــــــب مـــــــــع إمكانـــــــــات

المؤسسة.

ارتب ػػاط خطتهػ ػػا البح ي ػػة بخطػ ػػة الجامعػ ػػة

 3-1-11تتحقػ ػػؽ المؤسس ػ ػػة م ػ ػػف م ػ ػػدم
مالئم ػػة امكاني ػػات المؤسسػ ػة م ػػف خطته ػػا

354

2119/3/17

المجمس

الخطة البح ية لمكمية

لها كفؽ خطكات منهجية.

رقـــــــــــــــــم

تاريخ االعتماد

)2121 -2115
)2121 -2115

2118 /9/16

ضكابط لتحسيف جكدة
الرسائؿ العممية

البح ية.
 8- 01لممؤسسة آليات فاعمه

 1-2-11تنشػ ػ ػ ػ ػ ػ ء المؤسس ػ ػ ػ ػ ػػة لجن ػ ػ ػ ػ ػػة

مرفق 3-01

كضف دليؿ لممارسات

العممي ومراقبة تطبيقه.

كاجرشادات الدكلية كالضكابط المحمية.

مرفق9-01

نشر دليؿ ممارسات

لنشر الـوعي باخالقيـات البحـث

اخاليي ػػات البح ػػث العممػ ػػي كف ػػؽ القكاعػ ػػد

1-2-11تضػػف المؤسسػػة ض ػكابط عمػػؿ
كاجراءات تشغيؿ يياسية لها لنشر الػكعي

باخالييات البحث العممي.

أخالييات المهنة

273

2111 /6/19

اخالييات المهنا داخؿ
اجيساـ

مرفق 1-01

كضف مي اؽ ألخالييات

273

2111 /6/19

البحث العممي
مرفق 0-01

نشر مي اؽ اخالييات

مرفق2-01

الندكات التعرييية بحقكؽ

مرفق 5-01

دليؿ لقكاعد كتابة رسائؿ

البحث العممي

الممكية اليكرية

الماجستير كالدكتك ار عاـ
2112

مرفق01-01

آلية تكزيف األشراؼ عم

الرسائؿ العممية كتشكيؿ

273

2111 /6/19

لجاف الحكـ

مرفق00-01

كضف مقرر خاص

مرفق08-01

مقرر مناهج بحث في

مرفق04-01

يرار تيعيؿ األخالييات

2117/5/7

بممارسات المهنة

مرحمة الدراسات العميا
المهنية في حالة عدـ

343

2118/3/18

اجلتزاـ

مرفق03-01

آلية لمتحقيؽ مف أعضاء
هيئة التدريس كمعاكنيهـ

273

2111 /6/19

داخؿ الكمية

مرفق09-01
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المؤشر

الممارسات

 4- 01المـــــــــــوارد المتاحـــــــــــة

 1-3-11تػػكفير الم ػكارد الماليػػة لمبحػػث

مصـــــــادر التمويـــــــل المتاحـــــــة

 2-3-11ت ػ ػ ػ ػ ػ ػػكفير المػ ػ ػ ػ ػ ػ ػكارد الماليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

رقـــــــــــــــــم

المرفقات

المجمس
اجنجميزية

لالنشطة البحث العممي وتنميـة
والمشــــاركة فـــــي المشـــــروعات
البحثيــــــــــة الممولـــــــــــة مـــــــــــن

المؤسسات المختمفة.

 3- 01ت ـوافر المنــاخ واســاليب

دعم البحث العممي وتحفيزن.

العممي بالمؤسسة.

بالكحػدات المعنيػة بالبحػث العممػي كمػػدم
مالئمتها مف العممية البح ية.

 3-3-11المشاركة المشركعات البح يػة
الممكلا.

-4-11تض ػ ػػف المؤسس ػ ػػة اس ػ ػػاليب دع ػ ػػـ
كتحييز لمبحث العممي.

مرفق01-01

 2-4-11كض ػػف خطػ ػػط تدريبيػ ػػة لتنميػ ػػة

كالمشػ ػ ػػركعات المشػ ػ ػػتركة مػ ػ ػػف الجه ػ ػ ػػات

جعضاء هيئة التدريس

كالهيئة المعاكنا لحضكر

يدرات الباح يف.

 3-4-11دعػ ػ ػ ػ ػػـ اجبحػ ػ ػ ػ ػػاث التطبيقيػ ػ ػ ػ ػػة

نمكذج لترشيي الكمية

دكرات تدريبية خارج الكمية
مرفق00-01

اجخرم.

عقد محاضرات كدكرات
لتنمية اخالييات البحث
العممي

مرفق02-01

نماذج مف مشركعات

بح ية كتطبيقية بيف الكمية
كجهات اخرم

مرفق05-01

نماذج مف مشركعات بيف
الباح يف بالكمية كجهات
اخرم

مرفق81-01

نماذج مف اجتياييات
العممية بيف الكمية

كالجامعات بالدكؿ اجخرم
 9- 01االنتـــــــــــاج البحثـــــــــــي

 1-5-11النشػػر العممػػي جعضػػاء هيئػػة

اعضاء ويئة التدريس.

جعضػػاء هيئػػة التػػدريس كمتكسػػط النشػػر

لممؤسســة وتناســبه مــع اعــداد

الت ػ ػ ػػدريس  -متكس ػ ػ ػػط اجنت ػ ػ ػػاج البح ػ ػ ػ ػػي

مرفق80-01

استمارة تجميف البيانات

الخاصة بالنشر العممي
جعضاء هيئة التدريس
كالهيئة المعاكنا

الدكلي كالجكائز العممية.

مرفق88-01

نماذج مف جكائز الدكلة ك
الجامعة كجكائز تقديرية
كتشجيعية التي حصؿ

عميها بعض اعضاء هيئة
التدريس بالكمية
 1- 01مشــاركة اعضــاء ويئــة

1-6-11تشجيف المؤسسة عمػي مشػاركة

والطـــــــــالب فـــــــــي االنشـــــــــطة

كالطػػالب فػػي اجنشػػطة العمميػػة المختميػػة

التـــــدريس والىيئـــــة المعاونــــــه

اعضػػاء هيئػػة التػػدريس كالهيئػػة المعاكنػػا
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الممارسات

المرفقات

والمشـــــــــروعات والمــــــــــؤتمرات

مف مشركعات كمؤتمرات كدكرات.

مرفق83-01

 0- 01لممؤسســـــــــة قواعـــــــــد

 1-7-11كجػػكد مكي ػػف الكتركن ػػي لمكمي ػػة

مرفق89-01

العممية والبحثية.

رقـــــــــــــــــم

المجمس
الكمية

نماذج مف دكرات ككرش
عمؿ شارؾ بها طالب
الكمية

بيانــــــات لمبحــــــوث واالنشــــــطة

كمجمة الكمية.

مكيف الكمية كالمجمة
العممية

العممية.
 2- 01لممؤسســـــــــة مـــــــــؤتمر

عممي دوري.

 1-8-11تنظيـ الكمية لمػؤتمرات عمميػة

بشكؿ دكرم.

مرفق81-01

نماذج مف مؤتمرات تـ
ايامتها بالكمية كالتي

يخطط جيامتها بشكؿ
دكرم
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 -00الدراسات العميا
 0/00البرامج المتنوعه لمدراسات العميا


يتـ تطبيؽ جئحة الدراسات العميا بنظاـ الساعات المعتمدة  -مرفؽ  )1/11حيث تـ اعتمادها
بمجمس الكمية ريـ  311بتاري  .)2114/1/12كتـ اعتماد تمؾ الالئحة بالقرار الكزارم ريـ

 4439بتاري  - )2114/11/2مرفؽ )2/11



كيتـ مراجعة كتحديث جئحة الدراسات العميا في العاـ الدراسي  2119/2118لمركر خمس سنكات
عم

اعتماد الالئحة منذ عاـ  2114مرفؽ خطة تطكير الدراسات العميا ريـ  335بتاري

 - )2117/5/21مرفؽ  )3/11لمتكافؽ برامج الماجستير كالدكتك ار كالدبمكـ مف التطكرات
اجكاديمبة الحدي ة كاحتياجات المجتمف المحمي



تيعيؿ برنامج التبادؿ العممي مف جامعة جدانسؾ البكلندية كتكييف البرنامج التنييذم لالتيايية
التعاكف في مجاؿ التعميـ العالي كالبحث العممي بيف حككمة جمهكرية مصر العربية ك حككمة
جمهكرية السكداف ألعكاـ 2122- 2119



تـ عمؿ إجراءات تعديؿ ككضف ضكابط أخرل بمجالس الكمية لضماف رفف كياءة المقترحات البح ية
المقدمة ضمف إجراءات تسجيؿ الماجستير كالدكتك ار

بمجمس الكمية

ريـ 354بتاري

 )2118/9/16في  -مرفؽ  )4/11ككذلؾ يكجد بنكد تخص اإلست ناءات مف الالئحة كما هي
مكضحا في المرفؽ  -مرفؽ )5/11
 0/0/00مستويات برامج الدراسات العميا:


تمني الكمية الدرجات العممية الخاصة ببرامج الدكتك ار كالماجستير كالدبمكـ) طبقا لالئحة الدراسات

العميا بنظاـ الساعات المعتمدة كمقسميف كالتالي
درجة دكتوران الفمسفة في التخطيط درجة الماجستير في التخصصات

العمراني واإلقميمي

برنامج دبموم التخطيط العمراني

دكتك ار التخطيط العمراني

ماجستير التخطيط العمراني

دبمكـ اإليميمي كالعمراني

دكتك ار التصميـ العمراني

ماجستير تصميـ البيئة العمرانية

دبمكـ تخطيط التنمية المحمية

دكتك ار التنمية العمرانية اجيميميا

ماجستير التنمية العمرانية اجيميميا

دبمكـ ايتصاديات العمراف

دكتك ار التخطيط البيئي

ماجستير التخطيط البيئي

دبمكـ تخطيط البنية األساسية
دبمكـ تصميـ البيئة العمرانية



لكي تتـ عممية المراجعة كالمتابعة الدكرية كاف جبد مف تيعيؿ إجراءات التسجيؿ لتككف بصكرة
الكتركنية ضمف مشركع إعداد مكيف خاص لمدراسات العميا بالكمية عم شبكة المعمكمات كما انا
جارم عمؿ ياعدة بيانات متكاممة لطالب الدراسات العميا كالمسجميف لمدرجات العممية بالكمية دليؿ
خاص بالدراسات العميا لمدرجات الممنكحة منذ نشتة الكمية)
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 8/0/00الدرجات العممية الممنوحة:


يكجد  4تخصصات لمدراسات العميا تُمني مف خاللها درجات الدكتك ار كالماجستير كالدبمكـ كهـ
مكضحيف باجعداد لمعاـ الدراسي  2119/2118كالتال
الدكتوران 17

ػػ

ػػ

الماجستير 47

الدبموم

ج يكجد

مرفؽ الدرجات العممية التي منحتها الكمية لمدارسيف خالؿ األربف سنكات األخيرة -مرفؽ  )6/11ك اعداد
الطالب الممتحقيف كالمقيديف بالبرنامج خالؿ  3سنكات ك نسبة الطالب الكافديف  -مرفؽ .)7/11
أعداد الطالب المقيدين لمدرجات العممية بالكمية خالل السنوات السابقة:
أوال  :الماجستير

تعتبػر النسػػبة الغالبػػة لمطػػالب المسػجميف فػػي يسػػـ التصػػميـ العم ارنػي فػػي السػػنكات الد ارسػػية  2116-2115ك

 2117-2116ك  2118-2117ك  .2119-2118كتتنػػكع نسػػب اجلتحػػاؽ ببقيػػة األيسػػاـ حسػػب السػػنكات
الد ارسػػية حيػػث يحتػػؿ المرتبػػة ال انيػػة يسػػـ التخطػػيط العم ارنػػي لمسػػنكات الد ارسػػية  2116-ك  2117-2116ك
 2118-2117بينما يحتؿ المرتبة ال انية في العػاـ الد ارسػي  2119-2118هػك يسػـ التخطػيط البيئػي كالبنيػة
األساسية.
-

السنة

-

-

-

القسم

التخطيط العمراني
التصميم العمراني
التنمية العمرانية اإلقميمية
التخطيط البيئي والبنية
األساسية
اإلجمالي
المصدر ادارة الدراسات العميا 2119
كمػػا اف الالف ػػت لمنظ ػػر ه ػػك تن ػػايص اع ػػداد المس ػػجميف ف ػػي درج ػػة الماجس ػػتير حي ػػث انخيض ػػت نس ػػبة اجع ػػداد

الممتحقيف فػي خػالؿ السػنكات الد ارسػية  2118-2117ك  2119-2118عػف األعػكاـ السػابقة لهػا فػي جميػف
اجيساـ ماعدا يسـ التصميـ العمراني ف ف أعداد المسجميف با في تزايد.
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ثانيا :الدكتوران

يحتؿ يسـ التصميـ العمراني المركز األكؿ في تسجيؿ الطالب في درجة الدكتك ار في األعكاـ الدراسية

 2116-2115ك  2117-2116ك  2118-2117ك  2119-2118يميا يسـ التنمية العمرانية اإليميمية
في األعكاـ  2116-2115ك  2118- 2117كينيرد يسـ التخطيط العمراني بالمركز ال اني في العاـ
الدراسي 2119-2118

القسم

السنة

-

-

-

-

التخطيط العمراني
التصميم العمراني
التنمية العمرانية اإلقميمية
التخطيط البيئي والبنية األساسية
اإلجمالي
المصدر ادارة الدراسات العميا 2119
كما اف الالفت لمنظر هك تنايص اعداد المسجميف في درجة الدكتك ار حيث انخيضت نسبة اجعداد الممتحقيف
في خالؿ السنكات الدراسية  2118- 2117ك  2119-2118عف األعكاـ السابقة لها في جميف األيساـ
ماعدا يسـ التصميـ العمراني كيسـ التخطيط البيئي كالبنية األساسية.
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4/0/00استقراء سوق العمل:


كيتـ استقراء سكؽ العمؿ كربط البرامج بمتطمبات اجراءات الكمية حيث استحداث مقررات جديدة أك
تطكير أك الغاء مقررات يائمة كذلؾ لكي تتكافؽ رسالة الكمية مف متطمبات سكؽ العمؿ كيتـ ذلؾ

اجستقراء لسكؽ العمؿ مف خالؿ تكزيف استمارات استبياف آلراء العامميف في الجهات المرتبطة
بتماكف تعييف الخرجيف مف الكمية  -مرفؽ .)8/11

 3/0/00الترويج لبرنامج الدراسات العميا بالكمية:


يتـ استخداـ أساليب مختمية لمتعريؼ ببرامج الدراسات العميا ه جئحة الكمية لمدراسات العميا كدليؿ

الطالب كاإلعالف بكاسطة نشرات تعرييية كالمعمقات كبكاسطة مكيف اجنترنت الخاص بالكمية
لمدراسات العميا  -مرفؽ .)9/11

 8/00المعايير األكاديمية

االجراءات الرسمية لتبني المعايير االكاديمية المرجعية:



تـ تبن معايير يياسية أكاديمية عامة يكمية لبرامج الدراسات العميا المختمية كالصادرة مف الهيئة القكمية
لضماف جكدة التعميـ كاجعتماد ك تـ التك يؽ بمجمس الكمية ريـ 265بتاري

 7/21كالممتد إل

 - )2111/7/31مرفؽ .)11/11


تـ عمؿ مصيكفة اتساؽ المعايير األكاديمية المرجعية مف المعايير القياسية لبرنامج الدراسات العميا -
مرفؽ .)11/11

 4/00توصيف برامج الدراسات العميا


يكجد تكصيؼ مك ؽ كمعتمد لمبرامج كالمقررات الدراسية ككذا التقارير الخاصة بها لجميف برامج

الدراسات العميا الماجستير في مجاجت التصميـ العمراني  -التنمية اإليميمية  -مرفؽ - )13/11
التخطيط العمراني  -مرفؽ  -)14/11التخطيط البيئي كالبنية األساسية  -مرفؽ  )15/11كالدكتك ار
 مرفؽ )16/11142
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تتكافؽ البرامج التعميمية مف المعايير األكاديمية المتبنا كذلؾ يتضي مف خالؿ مصيكفة تكافؽ البرامج
مف المعايير األكاديمية  -مرفؽ .)17/11

 3/00نواتج التعمم لمبرنامج


تتكافؽ مخرجات التعمـ المستهدفة مف المعايير المرجعية األكاديمية لكؿ برنامج كذلؾ مف خالؿ آلية

رصد مدل تكافؽ محتكل المقررات الدراسية مف مخرجات التعمـ المستهدفة لكؿ برنامج كمرفؽ
مصيكفات تكافؽ البرامج التعميمية مف المخرجات المستهدفة لمدراسات العميا  -مرفؽ .)18/11
 9/00طرق التدريس المختمفة


تكافؽ طرؽ التدريس كالتعمـ مف نكاتج تعمـ المقررات الدراسية كالبرامج التعميمية كما هك مكضي مف

خالؿ تقرير المقرر العاـ لمبرنامج  -مرفؽ .)19/11


يكجد بالكمية مصادر لمتعمـ متنكعة كمتعددة تقميدية كدير تقميدية) لطمبة الدراسات العميا كتتكافؽ طرؽ
التدريس كالتعمـ مف نكاتج تعمـ المقررات الدراسية كالبرامج التعميمية.

 1/00الموارد واالمكانيات والتسىيالت في برنامج الدراسات العميا


تتكافر اإلمكانات كالتسهيالت المادية كالمكانية الالزمة لمعممية البح ية في برامج الدراسات العميا حيث
تكافر القاعات المجهزة  -مرفؽ  )21/11كالمعامؿ كالمكتبة  -مرفؽ  )21/11لخدمة الباح يف



في اطار تشجيف األيساـ العممية بالكمية لطالب الدراسات العميا عم

نشر األبحاث المستخرجة مف

الرسائؿ العممية يتـ صرؼ مكافتة مالية لكؿ باحث يقكـ بنشر بحث في مجمة عممية مصنية  -مرفؽ
.)22/11
 0/00تقويم طالب الدراسات العميا


تقكيـ طالب الدراسات العميا يتسـ بالمكضكعية كالعدالة كباستخداـ أساليب متنكعة كمالئمة لقياس نكاتج

التعمـ حيث تن كع طرؽ امتحانات طالب الدراسات العميا كالتتكد مف أف امتحانات الطالب تحقؽ نكاتج
التعمـ المستهدفة كيكجد نماذج مف أكراؽ اجمتحانات لمعاـ الدراسي  - 2119/2118مرفؽ .)23/11


تتكافؽ طرؽ التقكيـ لقياس المخرجات التعميمية المستهدفة لممقررات التدريسية كما تتكافؽ اجمتحانات مف
محتكل المقررات المعمنة لمطالب كذلؾ يتضي في تق اررير المقررات في  -مرفؽ .)24/11



يكجد يكاعد معتمدة كمك قة لسير امتحانات بشكؿ عاـ لبرنامج البكالكريكس كالدراسات العميا بمجمس
الكمية  -مرفؽ  )25/11كيكجد دليؿ لسير اجمتحانات كيظهر با جداكؿ اجمتحانات كعممية أخذ رأم
الطمبا في مكاعيد اجمتحانات األنسب لهـ  -مرفؽ .)26/11



يتـ اعالف جدكؿ اجمتحانات في مكاعيد مناسبة كعم مكيف الدراسات العميا اإللكتركني كلكحة إعالنات
الدراسات العميا كما يقكـ ككيؿ الكمية ب عالف الجدكؿ التمهيدم كاخذ اراء الطالب ـ يتـ اعالف الجدكؿ
النهائي بعد التكافؽ عميا
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هناؾ يكاعد معمنة ك مك قة لمتعامؿ مف تظممات الطالب م ؿ التظمـ مف نتائج اجمتحانات حيث يتـ
تمق الشكاكل عف طريؽ مكتب ككيؿ الكمية لمدراسات العميا ك صندكؽ شكاكل طالب الدراسات العميا ك
يقكـ ككيؿ الكمية لمدراسات العميا بدراستها جتخاذ إجراءات تصحيحية  -مرفؽ .)27/11



أساليب تقكيـ طالب الدراسات العميا ه

 :عقد السيمينارات الدكرية باأليساـ كالزاـ الطالب بتجميف

مكضكعات تخص مجاؿ البحث كالتخصص كعقد اجمتحانات الدكرية اجمتحاف الشامؿ كاعداد رسالة

لكي يحصؿ الطالب عم الدرجة


يتـ استخداـ نظاـ الممتحنيف الخارجييف في اجمتحاف الشامؿ لدرجة الدكتك ار لجميف الطالب كذلؾ
لمنايشة الطالب بعد إعداد الرسالة



يقكـ طالب الدراسات العميا بنشر أبحاث مف الرسائؿ العممية كشرط لتشكيؿ لجنة منايشة الرسالة حيث
يقكـ طالب الماجستير بنشر كريا بح يا محميا كيقكـ طالب الدكتك ار بنشر كريا بح يا دكليا في مجما



ُمصنيا  Scopusكذلؾ ليتـ مني الدرجا لمباحث
كبالنسبا لمطمبة المسجميف بالدراسات العميا يتـ تقديـ تقرير نصؼ سنكم مف المشرفيف عف الطالب إل
ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا لمتابعة مدل تقدـ نشاط الطالب البح ي هذا باإلضافة إل

عمؿ

محاضرة عاما رسميا يبؿ تشكيؿ لجنة الحكـ بمجمس القسـ
 2/00مراجعة البرامج التعميمية بصورة دورية


تـ تجديد تعييف مراجف خارجي بكاسطة مجمس الكمية ريـ  354بتاري  )2119/3/17لمراجعة البرامج
كما تـ تعييف مراجعيف داخمييف لكؿ يسـ مف أيساـ الكمية  -مرفؽ  )28/11كجارم اجنتهاء مف إعداد
التقارير النهائية.

 5/00التقارير السنوية لمبرنامج وخطط التحسين


يتـ اعداد التقارير السنكية لمبرنامج بشكؿ دكرم ك يتضي مف خالؿ التكصيؼ العاـ لمبرنامج  -مرفؽ

 )29/11كتقرير المقررات العاـ لمبرنامج ككؿ  -مرفؽ  )31/11ك اطالع األطراؼ المعنية عم تمؾ
التقارير.


يتـ عمؿ تحميؿ دكرم لمدل تطكير البرامج التعميمية بناءا عم تكصيؼ المقررات كتقرير المقررات كما
هك مكضي في المرفؽ  -مرفؽ .)31/11

 01/00آليات التسجيل واإلشراف العممي


تتـ دكريا مراجعة إجراءات التسجيؿ كاإلشراؼ في الدراسات العميا في لجاف الدراسات العميا بكاسطة

ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا البحكث بغرض تطكيرها كجميف إجراءات التسجيؿ مك قة كمعمنة
كيكضي المرفؽ التالي نماذج ألكراؽ التسجيؿ كاإلجراءات المتبعا لمتسجيؿ في الدرجات العممية المختمية
 -مرفؽ .)32/11



تمتزـ األيساـ العممية بتكزيف اإلشراؼ عم

الرسائؿ كفقا لتخصصات أعضاء هيئة التدريس كما يتـ

األخذ في اجعتبار بعض ضكابط التسجيؿ مف المشرفيف مف حيث التكزيف المالئـ ألعباء اإلشراؼ -
مرفؽ  )33/11مرفؽ جيتراحات كضف ضكابط ألعداد الرسائؿ التي يتـ اإلشراؼ عميها  11ماجستير
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ك  5دكتك ار لكؿ دك تكر) كما يتـ األخذ في اجعتبار الدرجة العممية لممشرؼ الرئيسي فهي تختمؼ مف
درجة أستاذ مساعد أ.ـ.د) إل درجة استاذ أ.د)


تكجد إجراءات مك قا كمطبقة لمتابعة كتقييـ أداء الباح يف أ ناء التسجيؿ لمدرجة العممية م اؿ لذلؾ
سيمينارات التسجيؿ لمدرجة حيث أف الطالب يبؿ التسجيؿ يقكـ ب عداد تقرير عف مكضكع البحث الذم
سيقكـ با مكيف عميا بالمكافقة مف المشرفيف كلجنة تقييـ لممقترح البح ي مككنة مف الث مقيميف .ككذلؾ

يقكـ بعمؿ سيمينارات دكرية بالقسـ لمكيكؼ عم مدل تقدما في البحث ككذلؾ يتـ تقديـ تقرير نصؼ
سنكم مف المشرفيف عف الطالب إل

ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا لمتابعة مدل تقدـ نشاط

الطالب البح ي هذا باإلضافة إل عمؿ محاضرة عاما رسميا يبؿ تشكيؿ لجنة الحكـ بمجمس القسـ
كيكضي المرفؽ التالي نماذج ألكراؽ المتابعة لطالب الدراسات العميا المسجميف بالدرجات العممية
المختمية  -مرفؽ .)34/11
 00/00رضا طالب الدراسات العميا


يتـ إتباع كسائؿ لقياس رضاء طالب الدراسات العميا م ؿ عمؿ استبيانات لطالب الماجستير كالدكتك ار
مف خالؿ استمارات لقياس آراء طالب الدراسات العميا  -مرفؽ  )35/11كيتـ تحميؿ نتائج اإلستبياف
لإلستيادة منا كيتـ إعالـ األساتذة بها  -مرفؽ .)36/11



ك يتـ اجستيادة مف نتائج اجستبيانات ف تطكير برامج ك مقررات الدراسات العميا م ؿ :اجراء استبياف

لقياس رضاء طالب كتـ تحميما كاعداد تقرير كاحاطة إدارة الكمية كرؤساء األيساـ بنتيجة اجستبياف

جتخاذ الالزـ نحك دراسة ما يمكف إضافتا كحذفا داخؿ المقررات كالمحاضرات كما يمكف تطكير لكي
يتحقؽ رضا الطالب  -مرفؽ .)37/11
 08/00الموارد المادية و البشرية المتاحة لبرامج الدراسات العميا


يتـ عمؿ مقابالت شخصية مف المتقدميف لمدراسات العميا بالكمية كتكزيعهـ بناءا عم

األعداد

كالتخصصات كمرفؽ نمكذج مف استمارة طمب اجلتحاؽ بالدراسات العميا بالكمية  -مرفؽ .)38/11


يتالءـ أعداد أعضاء هيئة التدريس لمقياـ بتعباء تدريس المقررات كتقكـ الكمية بانتداب أعضاء هيئة
تدريس متميزيف ف التخصصات المختمية مف خارج الكمية لممساهمة في تدريس المقررات كذلؾ ج راء
فكر الباح يف ك اطالعهـ عمي مدارس عممية مختمية  -مرفؽ .)39/11



كما يتالئـ التخصص العمم لعضك هيئة التدريس مف المقررات الت يشارؾ ف

المقررات الت

تدريسها ف جميف

تدرس كما تتالئـ األعباء التدريسية لأليساـ العممية مف متكسط الكمية بما يتيي لهـ أداء

المهاـ بكياءة  -مرفؽ .)41/11
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نقاط القوة والضعف لمعيار الدراسات العميا :
مؤشر التقييم

الممارسة

نقاط القوة
 يتـ التعريؼ ببرامج الدراسات العميا الت
تقدمها الكمية بتك ر مف طريقة معمنة

تعد المؤسسة بيانا عف أنكاع كأعداد
كمستكيات برامج الدراسات العميا
التي تقدمها

نقاط الضعف
 هناؾ تخصصات دير
ميعمة في الدبمكـ ردـ

اهمية تخصصاتها في

المجتمف المصرم
 كجكد اتياييات لمتبادؿ األكاديمي بيف

طالب الدراسات العميا بالكمية كجهات
أخرل

 عدـ تقديـ برامج

الدبمكمات كالتدريبات

الخاصة

عدد المقيديف كالمسجميف كالمجتازيف
 1-11برامج الدراسات العميا
متنكعة كتسهـ في تحقيؽ
رسالة المؤسسة كتقابؿ

متغيرات سكؽ العمؿ كيتـ

لكؿ برنامج لألعكاـ ال ال ة الماضية
تطبؽ المؤسسة آليات جستقراء
سكؽ العمؿ

 ج يتـ التركيج لبرنامج

التركيج لها محميا كايميميا

الدراسات العميا بمطبكعات

كنشرها

 ضعؼ الترابط مف خالؿ
برامج

تركيج المؤسسة لبرامج الدراسات

مشتركة

مف

الكميات المما مة دكليا

كمحميا

العميا

 ج

يكجد

تسهيالت

لمطالب الكافديف لمتسجيؿ

بالدراسات العميا بدكف

بع ات مف دكلهـ
تتخذ األيساـ العممية اإلجراءات

الرسمية لتبني المعايير األكاديمية
 1-12لبرامج الدراسات العميا

المرجعية

 تـ تبن معايير يياسية أكاديمية يكمية

لبرامج الدراسات العميا كتـ اعتمادها مف
الكمية

معايير أكاديمية متبناة مف
خالؿ المجالس الرسمية

كتتكافؽ مف المعايير القياسية
الصادرة عف الهيئة

تصمـ األيساـ العممية مصيكفة
المضاهاة لممعايير األكاديمية

المتبناة لجميف برامجها مف المعايير
القياسية لبرامج الدراسات العميا

 يكجد تكصيؼ مك ؽ كمعتمد لمبرامج

كالمقررات الدراسية ككذلؾ التقارير
لجميف برامج الدراسات العميا

الصادرة عف الهيئة كتتحقؽ مف
التكافؽ

 3-12برامج الدراسات العميا

تتخذ األيساـ العممية اإلجراءات

نكاتج التعمـ المستهدفة لكؿ

العميا

مكصية ك معتمدة كتتكافؽ

الرسمية لتكصيؼ برامج الدراسات
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الممارسة

نقاط الضعف

نقاط القوة

تتحقؽ األيساـ العممية مف مدل

تكافؽ تصميـ البرامج التعميمية مف
الالئحة الداخمية ك المعايير
األكاديمية المتبناة

 4-11نكاتج التعمـ لكؿ برنامج
تعميمي تتسؽ مف مقرراتا

كتكصيؼ المقررات يكضي

تتحقؽ األيساـ العممية مف مدل

تكافؽ المقررات الدراسية مف البرامج
التعميمية

طرؽ التدريس كالتقكيـ

 5-11لممؤسسة طرؽ تدريس
مناسبة تحقؽ نكاتج التعمـ

لممقررات الدراسية كالبرامج
التعميمية

 6-11المكارد ك اجمكانات
كالتسهيالت الالزمة لمعممية

التعميمية كالبح ية في برامج

الدراسات العميا مالئمة لتحقيؽ

تتتكد األيساـ العممية مف تكافؽ

طرؽ التدريس كالتعمـ مف نكاتج تعمـ
المقررات الدراسية كالبرامج التعميمية

تكفير المؤسسة المكارد المادية

كالتجهيزات كالتسهيالت لمدراسات
العميا كالعممية البح ية التي تحقؽ
نكاتج التعمـ

نكاتج التعمـ

 تتكافر اإلمكانات كالتسهيالت المادية
كالمكانية الالزمة لمعممية البح ية في

برامج الدراسات العميا

 تخصيص مكاف كاضي كآمف كمك ؽ

مف مجمس الكميا لكنتركؿ الدراسات

العميا نقطة ضعؼ تحكلت ال يكة)
 يتـ استخداـ نظاـ الممتحنيف

تنكع المؤسسة مف طرؽ امتحانات
طالب الدراسات العميا

الخارجييف ف اجمتحانات التحريرية

كالشيهية كاجمتحاف الشامؿ لدرجة
الدكتك ار لجميف الطالب ككذلؾ
منايشة الطالب بعد إعداد الرسالة

 7-11تقكيـ طالب الد ارسات
العميا يتسـ بالمكضكعية

كالعدالة كباستخداـ أساليب

تتتكد المؤسسة مف أف امتحانات
الطالب تحقؽ نكاتج التعمـ

 تتكافؽ طرؽ التقكيـ مف المخرجات
التعممية المستهدفا لمتعمـ

المستهدفة



عدـ كجكد آليا

كاضحة لكضف لجاف

متنكعة كمالئمة لقياس نكاتج
التعمـ المستهدفة

 يكجد يكاعد مك قة لمتعامؿ مف
تتخذ المؤسسة إجراءات لضماف

تظممات طالب الدراسات العميا

عدالة كمكضكعية اجمتحانات

الممتحنيف لمدراسات
العميا بالكمية كلكف

يكجد نمكذج يتـ با
اخطار المشاركيف

بالماد بمكعد

اجمتحاف كاجعدادات

الخاصا با
 8-11البرامج التعميمية
كالمقررات الدراسية يتـ

مراجعتها بصكرة دكرية

بمشاركة المراجعيف الداخمييف

تتخذ األيساـ العممية اإلجراءات

الرسمية لممراجعة الدكرية لمبرامج
التعميمية كالمقررات الدراسية

 اتخاذ اجيساـ اجراءات لممراجعة
الدكرية لمبرامج.

تتخذ المؤسسة اإلجراءات كالضكابط
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الممارسة

كالخارجييف

المناسبة لممتابعة كالمراجعة الدكرية

نقاط الضعف

نقاط القوة

في حالة البرامج التعميمية المشتركة
تستييد المؤسسة مف تقارير

المراجعيف الداخمييف كالخارجييف

 اجستيادة

مف

تقارير

المراجعة

الخارجية.

لمبرامج التعميمية كالمقررات في
تطكير البرامج التعميمية

تعد األيساـ العممية تقارير سنكية

لممقررات الدراسية كالبرامج التعميمية
متضمنة نتائج تحميؿ آراء

المراجعيف كالطالب كمدل تكافؽ

 9-11لممؤسسة تقارير سنكية
لممقررات الدراسية كالبرامج
التعميمية بما يؤكد اجلتزاـ

بالتكصيؼ المعمف لممقررات
الدراسية كتستييد المؤسسة

منها في كضف خطط التحسيف
ك التطكير

 عمؿ تقارير سنكية لممقررات الدراسية
كالبرامج التعميمية.

محتكل الكرية اجمتحانية مف نكاتج
التعمـ بالتكصيؼ المعمف كنتائج
اجمتحانات كخطة التحسيف
كالتطكير

تطمف المؤسسة األطراؼ المعنية
عم التقارير السنكية لممقررات
الدراسية كالبرامج التعميمية

تستييد المؤسسة مف خطط التحسيف
كالتطكير السنكية لمبرامج التعميمية
كالمقررات الدراسية في تطكير
البرامج التعميمية

تطبؽ المؤسسة إجراءات محددة

تضمف مكضكعية كعدالة التسجيؿ
 11-11آليات التسجيؿ

كاإلشراؼ في الدراسات العميا
محددة معمنة كيتـ مراجعتها

دكريا بغرض تطكيرها كتكجد
ضمانات مكضكعية كعادلة

لتكزيف اإلشراؼ العممي عم
الرسائؿ كفقا لمتخصص

كتكزيف اإلشراؼ كالمتابعة لطالب
الدراسات العميا

تعمف المؤسسة تمؾ اإلجراءات

 تكجد إجراءات مك قا مطبقة لمتابعة

كتقييـ أداء الباح يف أ ناء التسجيؿ لمدرجة
العممية

 اعالف الكمية اجراءات اجشراؼ
العمم كفقا لمتخصص.

بكسائؿ مناسبة كمتعددة

تقكـ المؤسسة بمراجعة تمؾ

اإلجراءات دكريا كتطكيرها كفؽ

 اعالف الكمية اجراءات اجشراؼ
العمم كفقا لمتخصص.

التغذية الراجعة مف األطراؼ
المعنية

يتـ إتباع كسائؿ معينة لقياس


 11-11لمكمية كسائؿ مناسبة
لقياس آراء طالب الدراسات

العميا كاتخاذ اإلجراءات الالزمة

تستخدـ المؤسسة الكسائؿ المناسبة
في يياس آراء طالب الدراسات

العميا عف العممية التعميمية كالبح ية

رضاء طالب الدراسات العميا ك

اجستيادة منها ف
الدراسات العميا

تطكير برامج

في اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية

نحمؿ المؤسسة كتقيـ آراء طالب
الدراسات العميا

 يتـ

كتقييـ

الدراسات العميا.
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مقننة لمتكاصؿ بيف
الخريجيف

اراء

طالب

كالكمية

يضعؼ مف فرص هذا
التكاصؿ

لدراستها كاجستيادة مف النتائج

تحميؿ
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الممارسة
تستييد المؤسسة مف النتائج كتتخذ
اإلجراءات التصحيحية المناسبة

 12-11نسبة أعضاء هيئة

التدريس كالهيئة المعاكنة إل

الطالب عم مستكل المؤسسة
كاأليساـ العممية تتيؽ مف
المعدجت المرجعية لنكع

كطبيعة البرامج التعميمية
المقدمة بالمؤسسة

إجراءات تحقيؽ اتياؽ نسبة أعضاء
هيئة التدريس كالهيئة المعاكنة إل
الطالب بالدراسات العميا عم

مستكل المؤسسة كاأليساـ العممية
مف المكاصيات القياسية الصادرة

اعداد الطمبة نسبة جعضاء هيئة



التدريس تسمي بالتياعؿ اجسبكعي مما

يعكد بالنيف عم

مستكل اجبحاث

العممية لممؤسسة مقارنة بالكميات

المما مة

عف الهيئة
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مرفقات معيار الدراسات العميا :
مؤشر التقييم

البند

رقم المرفق

الممارسة
مرفق 0-00

جئحة الدراسات العميا لعاـ

2114

رقم

المجمس

311

التاريخ
/1/12
2114

خطاب اعتماد الالئحة
مرفق 8-00
تعد المؤسسة بيانا عف
0

تقدمها

برامج الدراسات العميا متنكعة

0

مرفق 4-00
مرفق 3-00

كتسهـ في تحقيؽ رسالة

المؤسسة كتقابؿ متغيرات

سكؽ العمؿ كيتـ التركيج لها

مرفق 9-00

8

4

3

عدد المقيديف كالمسجميف
كالمجتازيف لكؿ برنامج

لألعكاـ ال ال ة الماضية

تطبؽ المؤسسة آليات

مرفق 1-00
مرفق 0-00
مرفق 2-00

جستقراء سكؽ العمؿ

تركيج المؤسسة لبرامج
الدراسات العميا

مرفق 5-00

تتخذ األيساـ العممية
0

العميا

أكاديمية متبناة مف خالؿ

اإلجراءات الرسمية لتبني
المعايير األكاديمية

مرفق 01-00

ضكابط أخرل عم

المعايير القياسية الصادرة عف
8

اجست ناءات مف الالئحة
اعداد الدرجات العممية

الممنكحة خالؿ  4سنكات
نسبة الطالب الكافديف
نمكذج استمارة استبياف بها
أسئمة عف سكؽ العمؿ

 -1دليؿ الطالب
Brochure -2

 -3صيحة انترنت
بالمكافقة عم المعايير
األكاديمية الخاصة

بالبرنامج

تصمـ األيساـ العممية

مصيكفة اتساؽ المعايير

لممعايير األكاديمية المتبناة

المعايير القياسية

مصيكفة المضاهاة

المجالس الرسمية كتتكافؽ مف

لجميف برامجها مف

المعايير القياسية لبرامج

األكاديمية المرجعية مف

مرفق 00-00

الدراسات العميا الصادرة

عف الهيئة كتتحقؽ مف
التكافؽ

برامج الدراسات العميا مكصية

4

ك معتمدة كتتكافؽ نكاتج التعمـ
المستهدفة لكؿ برنامج مف

المعايير القياسية

2117

اجراءات تعديؿ ككضف

خطاب مجمس الكمية

المرجعية

لبرامج الدراسات العميا معايير

الهيئة

خطة تطكير الدراسات

335

/5/21

الالئحة

محميا كايميميا

8

اعتماد مجمس الكمية

لالئحة)

أنكاع كأعداد كمستكيات

برامج الدراسات العميا التي

القرار الكزارم كيرار

تتخذ األيساـ العممية
0

مرفق 08-00

اإلجراءات الرسمية

لتكصيؼ برامج الدراسات
العميا

مرفق 04-00
مرفق 03-00
مرفق 09-00
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مميات تكصيؼ مقررات

برامج الدراسات العميا

265

 7/21إل
/7/31
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الممارسة

مؤشر التقييم

رقم

رقم المرفق

المجمس

مرفق 01-00
مصيكفة تكافؽ البرامج مف

تتحقؽ األيساـ العممية مف

مدل تكافؽ تصميـ البرامج

8

التعميمية مف الالئحة

المعايير اجكاديمة
مرفق 00-00

الداخمية ك المعايير

األكاديمية المتبناة
نكاتج التعمـ لكؿ برنامج تعميمي

3

تتسؽ مف مقرراتا كتكصيؼ

المقررات يكضي طرؽ التدريس

كالتقكيـ

لممؤسسة طرؽ تدريس مناسبة

9

تحقؽ نكاتج التعمـ لممقررات
الدراسية كالبرامج التعميمية

تتحقؽ األيساـ العممية مف مدل

تكافؽ المقررات الدراسية مف البرامج
التعميمية

مصيكفة تكافؽ البرامج
مرفق 02-00

التعميمية مف المخرجات

المستهدفة

تقرير المقرر

تتتكد األيساـ العممية مف تكافؽ

طرؽ التدريس كالتعمـ مف نكاتج تعمـ
المقررات الدراسية كالبرامج التعميمية

مرفق 05-00

مرفق 81-00

بياف بالتجهي ازت لقاعات
المحاضرات
 -1المعامؿ كالمكتبة

المكارد ك اجمكانات
1

كالتسهيالت الالزمة لمعممية

التعميمية كالبح ية في برامج

الدراسات العميا مالئمة لتحقيؽ

نكاتج التعمـ

مرفق 80-00

تكفير المؤسسة المكارد المادية

 -2اعداد المتردديف عم
المكتبة

كالتجهيزات كالتسهيالت لمدراسات
العميا كالعممية البح ية التي تحقؽ

بياف بالمكارد المادية

نكاتج التعمـ

مرفق 88-00

كالتسهيالت لمعممية
البح ية مف معيار البحث
العممي)

تنكع المؤسسة مف طرؽ امتحانات

طالب الدراسات العميا

تتتكد المؤسسة مف أف امتحانات
تقكيـ طالب الدراسات العميا
0

يتسـ بالمكضكعية كالعدالة

الطالب تحقؽ نكاتج التعمـ

المستهدفة

كباستخداـ أساليب متنكعة

مرفق83-00

مرفق 89-00

كمالئمة لقياس نكاتج التعمـ
المستهدفة

مرفق 84-00

تتخذ المؤسسة إجراءات لضماف
عدالة كمكضكعية اجمتحانات

مرفق 81-00
مرفق 80-00
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نماذج مف أكراؽ
اجمتحانات

تكافؽ اجمتحانات مف

محتكل المقررات المعمنة

لمطمبة في تقرير المقرر
يكاعد سير امتحانات
الدراسات العميا

دليؿ سير اجمتحانات
كأخذ رأم الطمبة في
المكاعيد المناسبة

يكاعد معمنة ك مك قة
لمتعامؿ مف تظممات

التاريخ
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البند

مؤشر التقييم
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رقم المرفق

الممارسة

رقم

المجمس

التاريخ

الطالب
تتخذ األيساـ العممية اإلجراءات

خطاب المكافقة عم

الرسمية لممراجعة الدكرية لمبرامج

المراجعيف الداخمييف

تتخذ المؤسسة اإلجراءات كالضكابط

تقارير المراجعيف الداخمييف

التعميمية كالمقررات الدراسية
البرامج التعميمية كالمقررات

2

الدراسية يتـ مراجعتها بصكرة

دكرية بمشاركة المراجعيف
الداخمييف كالخارجييف

المناسبة لممتابعة كالمراجعة الدكرية

في حالة البرامج التعميمية المشتركة

الخارجييف

مرفق 82-00

354

/3/17
2119

ك الخارجييف

تحميؿ لتقارير المراجعيف

تستييد المؤسسة مف تقارير

في ضكء تطكير المقررات

المراجعيف الداخمييف كالخارجييف

لمبرامج التعميمية كالمقررات في
تطكير البرامج التعميمية

تعد األيساـ العممية تقارير سنكية

لممقررات الدراسية كالبرامج التعميمية

مرفق 85-00

تقرير المقررات العاـ

متضمنة نتائج تحميؿ آراء

لمبرنامج

المراجعيف كالطالب كمدل تكافؽ
لممؤسسة تقارير سنكية

لممقررات الدراسية كالبرامج

5

التعميمية بما يؤكد اجلتزاـ

بالتكصيؼ المعمف لممقررات
الدراسية كتستييد المؤسسة

منها في كضف خطط التحسيف

ك التطكير

محتكل الكرية اجمتحانية مف نكاتج

التعمـ بالتكصيؼ المعمف كنتائج

التكصيؼ العاـ لمبرنامج

مرفق 41-00

اجمتحانات كخطة التحسيف

كالتطكير

تطمف المؤسسة األطراؼ المعنية

تحميؿ لمدل تطكير

الدراسية كالبرامج التعميمية

عم تكصيؼ المقررات

عم التقارير السنكية لممقررات

تستييد المؤسسة مف خطط التحسيف

البرامج التعميمية بناءا

مرفق 40-00

كتقارير المقررات

كالتطكير السنكية لمبرامج التعميمية
كالمقررات الدراسية في تطكير
البرامج التعميمية

 -1نماذج ألكراؽ

تطبؽ المؤسسة إجراءات محددة

تضمف مكضكعية كعدالة التسجيؿ

آليات التسجيؿ كاإلشراؼ في
الدراسات العميا محددة معمنة

01

كيتـ مراجعتها دكريا بغرض

تطكيرها كتكجد ضمانات
مكضكعية كعادلة لتكزيف

اإلشراؼ العممي عم الرسائؿ

كفقا لمتخصص

كتكزيف اإلشراؼ كالمتابعة لطالب
الدراسات العميا

مرفق 48-00

 -2نماذج إلجراءات
متابعة اإلشراؼ

تعمف المؤسسة تمؾ اإلجراءات

بكسائؿ مناسبة كمتعددة

مرفق 44-00

تقكـ المؤسسة بمراجعة تمؾ
اإلجراءات دكريا كتطكيرها كفؽ
التغذية الراجعة مف األطراؼ

مرفق 43-00

المعنية
00

التسجيؿ كاجراءاتا

لممؤسسة كسائؿ مناسبة لقياس

تستخدـ المؤسسة الكسائؿ المناسبة

آراء طالب الدراسات العميا

في يياس آراء طالب الدراسات
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مرفق 49-00

مذكرة بضكابط التسجيؿ

كاإلشراؼ

نماذج ألكراؽ المتابعة

لمطالب المسجميف

بالدرجات العممية المختمية
استمارة يياس آراء طالب
الدراسات العميا
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مؤشر التقييم
كاتخاذ اإلجراءات الالزمة

لدراستها كاجستيادة مف النتائج

في اتخاذ اإلجراءات
التصحيحية
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رقم المرفق

الممارسة
العميا عف العممية التعميمية كالبح ية
نحمؿ المؤسسة كتقيـ آراء طالب
الدراسات العميا

تستييد المؤسسة مف النتائج كتتخذ
اإلجراءات التصحيحية المناسبة

مرفق 41-00
مرفق 40-00
مرفق 42-00

08

المكارد المادية كالبشرية المتاحة

لبرامج الدراسات العميا

تقكـ المؤسسة بعمؿ مقابالت
شخصية مف المتقدميف لمدراسات

مرفق 45-00

العميا

مرفق 31-00
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 -08المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
 0/08خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة


خط ػػة ش ػػئكف خدم ػػة المجتم ػػف كتنمي ػػة البيئ ػػة اجس ػػتراتيجية الخمس ػػية لمكمي ػػة مك ق ػػة كمعمن ػػة عمػ ػ المكي ػػف

اجلكتركن لمكمية


-

 - ) http://furp.cu.edu.egمرفؽ .)1/12

تـ كضف خطة الكمية لقطاع شئكف خدمة المجتمف كتنمية البيئة السنكية كتطكيرها سػنكيا مػف خػالؿ رؤيػة
كرسػػالة الجامعػػة كالكميػػة كمػػف خػػالؿ كرش العمػػؿ مػػف األط ػراؼ المجتمعيػػة كاسػػتطالعات ال ػرال لمجهػػات
المجتمعية كمدل رضا اجطراؼ المجتمعيػة عػف مسػتكل الخػريجيف كالخػدمات كاجستشػارات النػ تقػدمها
الكمية.

0/0/08األنشطة التى تخدم المجتمع

تقكـ اجنشطة عم عدة محاكر منها

-

المكسـ ال قافي

-

التنمية البشرية

-

محك األمية

-

ممتق التكظيؼ

-

الحياظ عم البيئة

-

خطة التسكيؽ

-

أنشطة متنكعة

-

أنشطة مراكز الكمية

-

المشاركة كالتعاكف مف الجامعة في مهرجاف سكر األزبكية

-

متابعة اإلخالء كالحماية مف الككارث مف خالؿ خطة اإلخالء المكضكعة لمكمية

 8/0/08الخطة االستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 تكجد خطة خدمة المجتمف كتنمية البيئة الخمسية اجسػتراتيجية طبقػا جحتياحػات المجتمػف المحػيط 2121 - 2115مك ق ػة كمعمنػػة) تحقػػؽ التكافػػؽ مػػف الخطػػة اجسػػتراتيجية لكميػػة التخطػػيط اإليميمػػي
كالعمراني في مجاؿ خدمة المجتمف كتنمية البيئة.
 -تكجد خطة تنييذية لخدمة المجتمف كتنمية البيئة لمعاـ الدراس

مك قة) 2116-2115

 -تكجد خطة تنييذية لخدمة المجتمف كتنمية البيئة لمعاـ الدراس

مك قة) 2117-2116

 تكجد خطة تنييذية لخدمة المجتمف كتنمية البيئة لمعاـ الدراس 2118 -2117 -مرفؽ .)2/12

 تعتمد الخطة عمي آليات كاضحة لتحديد األ كلكيات القكميػة جحتياجػات المجتمػف المحػيط  /الطػالب /اعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاكنة  /العامميف /اجطراؼ المجتمعية.
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 4/0/08السياسات الخاصة ببرامج وأنشطة خدمة المجتمع

 .1يياـ الكمية بما لديها مف خبرات ك تخصصات متميزة كامكانات عممية بمزيد مف المبادرات
اإلصالحية كالتنمكية بما ييرضا عميها مكانتها مف البيئة كالمجتمف كتيعيؿ ذلؾ الدكر ف المرحمة
المستقبمية.
 .2تنمية كتيعيؿ دكر الكمية ف مجاؿ خدمة القطاعات المختمية المتعمقة بمجاجت التخطيط العمران
كالمجاجت البيئية المختمية عف طريؽ عقد اتياييات تعاكف بيف الكمية كالمحافظات الت

تقف ف

النطاؽ المحيط بالجامعة أك عم مستكل محافظات مصر لالرتقاء بها.

 .3تك يؽ كدعـ الجهكد الهادفة إل

تتكيد عالية التالحـ كالتداخؿ بيف الكمية كالجامعة كالمجتمف

كتحييز المؤسسات كالهيئات كالمنظمات الغير حككمية كالك ازرات المعنية كالقطاع الخاص .
 .4تنشيط بركتكككجت التعاكف بيف الكمية كالقطاعات المختمية.
 .5عمؿ بحكث استطالع الرأل حكؿ بعض القضايا كالمشاكؿ المحمية.
 .6التكسف ف مجاؿ التعميـ ال مستمر ف كافة مجاجت المتعمقة العمكـ التخصصية بالكمية.
 .7تعظيـ الكع البيئ :
 التعاكف مف جهاز شئكف البيئة كجهاز التنسيؽ الحضارل كالتعامؿ مف القضايا البيئة بكصيها يضيةاجتماعية كحياتية لها دكرها كلها أهميتها ف صحة الحياة كاستم ارريتها كتكاصمها
 كضف برنامج اسبكع التكعية البيئة السنكل لمكمية طبقا لشعار الجامعة . 3/0/08اوداف خطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
تحقيق

ودف خطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:
.1

الىدف

تعزيز التعػاكف مػف يطاعػات العمػراف كالسػياحة كالبيئػة كالم ارفػؽ كتطػكير البحػكث التػي تصػب فػي مجػاؿ التنميػة
المستدامة.

.2

تكسيف نشاط خدمة المجتمف المحيط ليشمؿ خدمة األفراد.

 .3إعداد كصيادة كاعتماد كتيعيؿ خطة استراتيجية لخدمة المجتمف كتنمية البيئة





 .4تشػػجيف كتحييػػز الكحػػدات ذات الطػػابف الخػػاص المرتبطػػة بخدمػػة الجامعػػة كالمجتمػػف المحػػيط مػػف التركيػػز عم ػ
المشركعات ذات الطبيعة البح ية كالتي تتيرد بتقديمها.
 .5تسػػكيؽ خػػدمات الكحػػدات ذات الطػػابف الخػػاص كعرضػػها لممجتمػػف المػػدني لتعظػػيـ اجسػػتيادة فػػي اتجػػاهي خدمػػة
المجتمف كتنميتا البيئة مف زيادة العائد المادم لمكمية.
 .6العمؿ عم تحييز كجذب رجاؿ األعماؿ الشرفاء كالمجتمف المدني لممشاركة في أنشطة الكمية.
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 . 7تط ػػكير كتحس ػػيف مكي ػػف الكمي ػػة كالكح ػػدات ذات الط ػػابف الخ ػػاص اجلكتركني ػػة كدعمه ػػا ب ػػبعض البػ ػرامج الد ارس ػػية
اجلكتركنيػة كنتػائج اجمتحانػات كأخبػار الكميػة كأنشػطتها المختميػة لزيػػادة عػدد ال ازئػريف لهػذ المكايػف رفػف كيػاءة المكايػػف



اجلكتركنية يساعد الجامعة عم تحسيف ترتيبها عم المستكل الدكلي كمستكم جامعات أفريقيا
 .7اجستيادة الكاممة مف الخبرات المتنكعة لجميف أعضاء هيئػة التػدريس فػي مختمػؼ األيسػاـ العمميػة بالمشػاركة فػي
أنشػػطة كخػػدمات م اركػػز ك كحػػدات خدمػػة المجتمػػف كتنميػػة البيئػػة كاعتبػػار الكميػػة كبيػػت خب ػرة لمجامعػػة فػػي جمي ػف

مجػاجت التخطػػيط كالتصػػميـ بمسػػتكياتا المختميػػة التخطػيط اإليميمػػي  -تخطػػيط المػػدف – التصػػميـ العم ارنػػي –
تنسيؽ المكايػف – التخطػيط البيئػي – التصػميـ المعمػارم كاإلنشػائي ) كتخطػيط كتصػميـ شػبكات البنيػة األساسػية
تخطيط كهندسة النقؿ  -الطرؽ – شبكات الميا كالصرؼ الصحي – شبكات الطاية كاجتصاجت ).
 8/08الكيانات التفاعمية فى مجال خدمه المجتمع

 0/8/08الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة لمقطاع :

 0/0/8/08مركز استشارات البحوث والدراسات العمرانية:

كهذا المركػز يعمػؿ عمػ المسػتكل المحمػ كالقػكم كاإليميمػي حيػث يتعامػؿ مػف ك يػر مػف الهيئػات التػ تخػدـ
المجتمػػف م ػػؿ هيئػػة المجتمعػػات العمرانيػػة – الهيئػػة العامػػة لمتخطػػيط – هيئػػة التنميػػة السػػياحية – مجم ػػس
الكزراء).

 8/0/8/08مركز دراسات العمران اإلفريقي:

كيقػػدـ هػػذا المركػػز خدماتػػا عم ػ المسػػتكل القػػكم كالػػدكل حيػػث يخػػدـ القػػارة اجفريقيػػة إج أف هػػذا

المركز ميعؿ كيد بدأ تيعيما مؤخ ار مف اإلدارة الجديدة لمكمية  -مرفؽ )3/12
 4/08الممارسات الفعميه لتطبيق الخطة (االنشطه التنموعة لتنمية البيئة)
 0/4/08التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:


برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:



انجازات قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكمية التخطيط االقميمى والعمرانى

تتعدد انكاع برامج التكعية الت يقدمها يطاع خدمة المجتمف كتنمية البيئة
:8102-8100 ، 8100-8101

اجعماؿ الخدمية الت تمت تحت اشراؼ القطاع كتنقسـ ال

كتـ ارسالها لمركز المعمكمات كالتك يؽ

ادارة اجحصاء) -
 - 1دكرات تدريبية عم مستكل الكطف العرب
 - 2عم مستكل اجيميم كالمحم

مستكل المحافظات كالهيئات متضمنا الخدمات اجستشارية

كالبح ية المتماشية مف رسالة الكمية ف خدمة المجتمف)
 3عم مستكل الجامعة
 - 5عم مستكل الكمية
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 8/4/08عقد ندوات ثقافية وورش عمل( - :مرفق .)3/08

لمدكتكر  /أحمد صديي – خبير أدارة العمراف

 -كرشة عمؿ عف ادارة التراث نكفمبر 2116

كالتراث – استشارم منظمة اجليكسك جامعة الدكؿ العربية كاجيكركـ كاجتحاد اجكركبي.
 ندكة عف نحك تخطيط المجتمعات الريييا الجديد المتكامما ضمف مشركع بح ي بعنكاف تصميـنمكذج عمراني مستداـ لممجتمعات الصحراكية يائـ عمي اجستزراع السمكي ”لمدكتكر /عبد الخالؽ
ابراهيـ نكفمبر 2116
 ندكة عف التعامؿ مف العشكائيات مداخؿ جديدة كأفكار كرؤم فاعمة ديسمبر  2116لألستاذالدكتكر  /سامي العاليمي كاجستاذ الدكتكر عبد المحسف برادة

 كرشا عمؿ فريؽ النجاح ديسمبر  2116لالستاذ الدكتكر /التنمية العمرانية ف إطار ندرة الميا نكفمبر  2117لالستاذ الدكتكر  /أحمد يسرل رئيس

 -ندكة

الندكة) – ا.ـ.د .رندا جالؿ – ا.ـ.د.طارؽ أبك السعكد

د .عبدالخالؽ إبراهيـ مقرر الندكة)

 الندكة كالحم قات النقاشية ظاهرة الكحدات السكنية الشادرة مشكمة أـ فرصة؟ ديسمبر 2117لممهندس /هشاـ جكهر ك اجستاذ المساعد الدكتكر /دادة حسف كاجستاذ الدكتكر /محمد شحاتة
كالمهندس /حسيف الجبالي
 كرشا عمؿ بيركمي (Berkely workshop)River – City Connectivity the Nile in-

Cairo

محاضر عاما انعكاسات دياب اجطار المؤسسي المنظـ لمتنميا العمرانيا المستداما ف اياليـ

المدف الجديد ) مارس  2117لالستاذ الدكتكر  /محمد شحاتة عف جائزة افضؿ بحث عممي لعاـ
 2116مف مجمس كزراء اجسكاف كالتعمير العرب
 ندكة باريس عم ضياؼ النيؿ) مارس  2117لمدكتكر  /احمد صديي خبير أدارة العمراف كالتراث– استشارم منظمة اجليكسك جامعة الدكؿ العربية كاجيكركـ كاجتحاد اجكركبي.
 تنظيـ مبادرة لتحسيف البيئة السكنية كالتكعية بتهميتها ندكة جديدة بالتنسيؽ مف الهيئة العامة لمتخطيط العمران عف إشكالية مناطؽ اإلمتداد داخؿ كخارجاألحكزة العمرانية مارس 2118
 الحمقة النقاشية حكؿ تخطيط مناطؽ اجمتداد العمراني كآلية إعادة تكزيف األراضي بالمشاركة مفالهيئة العامة لمتخطيط العمران كالبرنامج اإلنمائ لألمـ المتحدة  UN Habitatابريؿ 2118
كحضكر اجستاذ الدكتكر /عاصـ الجزار رئيس الهيئة العامة لمتخطيط العمران

كالدكتكر /باسـ

فهمي مم ال لمبرنامج اإلنمائ لألمـ المتحدة)
 كرشة عمؿ التخطيط العمران في صعيد مصر 4/4/08اعمال عمى مستوى الكمية ( انشاءات وصيانة) مرفق ()9/08
-

محاضرة لمطالب عف التعامؿ مف المخاطر بمبن الكمية كعمؿ تجربة إلخالء المبن 2118

عمؿ إدارة كحدة األزمات كالككارث

-

تجديد القاعات الخاصة بالكمية كعمؿ ياعات متعددة اجستخدامات.

-

تطكير بدركـ الكمية.
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تشييد كبناء الدكر الرابف بالكمية.

 0/4/4/08االعمال الخدمية التى قامت تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية
وتنقسم إلى المستويات التالية:
 -عم المستكل القكم

دكرات تدريبية عم مستكل الكطف العرب
 عم المستكل اإليميم كالمحممستكل المحافظات كالهيئات متضمنان الخدمات اإلستشارية المتماشية مف رسالة الكمية كخطتها

اإلستراتيجية

 مستكل الجامعة مستكل الكمية 8/4/4/08اإلشراف عمى عممية الصيانة المستمرة لمبنى الكمية وتنسيقه والحفاظ عمى صورته الجمالية
 تجديد القاعات الخاصا بكميا التخطيط العمراني تجميؿ كتزييف مدخؿ الكمية عمؿ مقاعد لمطمبة بتماكف مختمية داخؿ الكمية كضف أكلكيات المكازنة اإلست ما رية لمكمية ك ازرة التعميـ العال كحدة التخطيط اإلستراتيج ) عمؿ تدريب صيي لطمبة الكمية مف خالؿ مراكز الكمية م ؿ التعاكف الككالة األلمانية لمتعاكفالين )GTZ
 إعالف عف الدكرات التدريبية المخصصة لطمبة كخريجي الكمية خالؿ األجازة الصييية لعاـ 2118مف أنشطة مشركع التطكير المستمر كالتتهيؿ لإلعتماد

 -تتميف مبن الكمية مف الحريؽ بعد انتهاء اعماؿ شبكة اجطياء

 -تشييد كيناء الدكر الرابف بالكمية

( 3/4/08بروتوكوالت – اتفاقيات ) مرفق ()1/08
 -اتياييا التعاكف مف جامعا بكلندا 2116

 برتكككؿ تعاكف مشترؾ بيف جهاز شئكف البيئا ككميا التخطيط اجيميمي كالعمراني برتكككؿ تعاكف مشترؾ بيف المركز القكمي لبحكث اجسكاف كالبناء ككميا التخطيط اجيميميكالعمراني في مجاؿ العمارة الخضراء مارس 2117
 9/4/08عرض خطتين النشطة قطاع شئون خدمة المجتمع

 0/9/4/08انشطه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل العام الدراسى 8100 – 8101

 جائزة ا.د .محمكد يسرل السنكية ألفضؿ مشاريف طالب تحقؽ أهداؼ خدمة المجتمف كتنميةالبيئة كتكزع عم أفضؿ مشركع مف مشركعات تخرج الطالب
 تـ عمؿ كرشا عمؿ ادار التراث) بتاري 2116-11-22كرشا عمؿ نحك تخطيط المجتمعات الريييا الجديد المتكامما) بتاري 2116-11-28
 تـ عمؿ كرشا عمؿ فريؽ النجاح بتاري 2116- 12- 4158
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تـ عمؿ ندكة عف التعامؿ مف العشكائيات

مداخؿ جديدة كأفكار كرؤم فاعمة بتاري - 21

2116-12
 تـ عمؿ خطا مسارات الهركب مف الحريؽ )Fire Escape Plan تـ عقد اتياييا التعاكف مف جامعا بكلندا تـ عمؿ كرشا عمؿ بيركمي (Berkely workshop)River – City Connectivity theNile in Cairo

-

تـ عممؿ محاضر عاما

انعكاسات دياب اجطار المؤسسي المنظـ لمتنميا العمرانيا

المستداما ف اياليـ المدف الجديد ) بتاري 2117-3-21
 -تـ عمؿ الندك اجكل

باريس عم ضياؼ النيؿ) بتاري 2117-3- 26

 تـ أنشاء إدارة كحدة األزمات كالككارث كرشا عمؿ ادار التراث)المتحػ ػػدث أ.د /أحمد صديي خبير ادارة العمراف كالتراث استشارم منظمة اجليكسك جامعة
الدكؿ العربية كاجيكركـ كاجتحاد اجكركبي
 كرشة عمؿ بعنكاف تخطيط المجتمعات الرييية المتكاممة في إطار مشركعات اجستصالحالزراعي كاجستزراع السمكي تقييـ النمكذج -ديناميكية النمك)

أكتكبر 2116

يياـ رئيس كرشة العمؿ أ.د .أحمد يسرل كد.عبد الخالؽ القاض كد.مرك سيبكيا ب عداد
البرنامج كتنظيـ كرشة العمؿ
 -كرشة العمؿ األكل

عف تقييـ األكضاع الراهنة ف مناطؽ اإلسكاف الالرسم

كمعايير

التعامؿ باعداد ا.د.محمد شحاتا باإلعداد لكرشة العمؿ برئاسة ا.د .عبدالمحسف براد

-

ديسمبر 2116
 كرشا عمؿ فريؽ النجاح بتاري  2116-12- 4بالتعاكف مف مركز اننكفيتؼ لتنمية المهارات سمسمة مف الندكات التخطيط العمران ف مكاجهة المخاطر البيئية إستكماج لمندكة التنظمتها الكمية  22نكفمبر )2115

 -ندكة بعنكاف إدارة العمراف بيف العمـ كالكايف

لالستاذ الدكتكر /خالد العادلي

 ندكة نظمها يسـ التخطيط البيئ كالبنية األساسية األربعاء  19أكتكبر2116تصميـ كتخطيط المنشتت اإلشعاعية اآلمنة يمقيها اساتذة مف هيئة الطاية الذرية
 تحسيف مستكيات األماف اإلشعاعي لتصميمات العمارة البيئية يمقيها دكتكر عييي بالؿ محمدالتخطيط البيئي لمطاية في المدف الذكية يمقيها دكتكر أشرؼ أبك شكشا
تحسيف تصميمات الدركع الخرسانية اإلشعاعي تمقيها دكتكر رشا السعدن
 ندكة عف بحث ا.د .محمد شحاتا اليائز بجائزة مجمس كزراء اإلسكاف العرب لعاـ 2116إنعكاسات دياب اجطار المؤسسي المنظـ لبرامج التنمية المستداما بتياليـ المدف الجديدة

األسبكع األخير مف أكتكبر

 ندكة عف التعامؿ مف العشكائيات مداخؿ جديدة كأفكار كرؤم فاعمة بتاري 2116- 12- 21برئاسة اجستاذ الدكتكر /سامي العاليمي كاجستاذ الدكتكر /عبد المحسف برادة
 دكرات تدريبية لمكظيي الكمية159
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دكرة تدريبية لمجهاز اإلدارل بالكمية الحاسب اآلل كتطبيقاتا
 كرشا عمؿ بيركمي River – City Connectivity the Nile in Berkely workshopتـ دعكة كحضكر عدد مف المختصيف

 )Cairoك

 عيد الخريجيف حيمة الخريجيف دفعات )2116-2115-2114- 2113 8/9/4/08انشطه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة خالل العام الدراسى 8102 – 8100
 خطاب ا.د .نائب رئيس الجامعا لشئكف خدمة المجتمف كتنمية البيئة بخصكص خطة ترشيدإستهالؾ الميا بالجامعا عرض كاعداد ا.د .مجدل يرير)

 الندكة الت تنظمها الكميةتنمية الصحراء الغربية ف إطار ندرة الميا

 -تـ عمؿ ندكة عف

تـ عمؿ الندكة كالحمقات النقاشية ظاهرة الكحدات السكنية الشادرة مشكمة أـ فرصة؟  19ديسمبر
2117
 تـ تنظيـ مبادرة لتحسيف البيئة السكنية كالتكعية بتهميتها تـ عمؿ ندكة جديدة مقترحة بالتنسيؽ مف الهيئة العامة لمتخطيط العمران عف إشكالية مناطؽاإلمتداد داخؿ كخارج األحكزة العمرانية
 -تـ تنظيـ لقاء مف الطالب عف آداب المعاممة ف المؤسسات التعميمية

 تـ إجراء محاضرة لمطالب عف التعامؿ مف المخاطر بمبن الكمية كعمؿ تجربة إلخالء المبن تـ التتميف عم العمالا المؤيتا مف خالؿ شركة مصر لتتمينات الحيا شهادة أماف) يياـ مركز استشارات البحكث كالدراسات العمرانية بتدريب مجمكعة مف الطمبة المتيكييف ف شهكرالصيؼ ف بعض مشركعات المركز .
 محاضر عاما انعكاسات دياب اجطار المؤسسي المنظـ لمتنميا العمرانيا المستداما ف اياليـالمدف الجديد ) بتاري  2117-3- 21لالستاذ الدكتكر /محمد شحاتة
 -الندك اجكل

باريس عم ضياؼ النيؿ) بتاري  2117-3- 26لممعمارم /احمد صديي خبير

ادارة العمراف كالتراث استشارم منظمة اجليكسك جامعة الدكؿ العربية كاجيكركـ كاجتحاد اجكركبي
 -تـ عمؿ برتكككؿ تعاكف مشترؾ بيف جهاز شئكف البيئا ككميا التخطيط اجيميمي كالعمراني

 تـ عمؿ برتكككؿ تعاكف مشترؾ بيف المركز القكمي لبحكث اجسكاف كالبناء ككميا التخطيطاجيميمي كالعمراني
 تـ عمؿ ندكةالمجنة التنظيمية

التنمية العمرانية ف إطار ندرة الميا

نكفمبر 2117

ا.د.أحمد يسرل رئيس الندكة) – ا.ـ.د .رندا جالؿ – ا.ـ.د.طارؽ أبك السعكد

د .عبدالخالؽ إبراهيـ مقرر الندكة)
 تـ عمؿ الندكة كالحمقات النقاشية ظاهرة الكحدات السكنية الشادرة مشكمة أـ فرصة؟  19ديسمبر 2117الندكة كالحمقات النقاشية ظاهرة الكحدات السكنية الشادرة مشكمة أـ فرصة؟ ديسمبر
 2117لممهندس /هشاـ جكهر ك اجستاذ المساعد الدكتكر /دادة حسف كاجستاذ الدكتكر /محمد
شحاتة كالمهندس /حسيف الجبالي
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 كرشا عمؿ بيركمي (Berkely workshop)River – City Connectivity the Nile inCairo
 محاضر عاما انعكاسات دياب اجطار المؤسسي المنظـ لمتنميا العمرانيا المستداما ف اياليـالمدف الجديد ) مارس  2117لالستاذ الدكتكر  /محمد شحاتة عف جائزة افضؿ بحث عممي لعاـ
 2116مف مجمس كزراء اجسكاف كالتعمير العرب

 ندكة باريس عم ضياؼ النيؿ) مارس  2117لمدكتكر  /احمد صديي خبير أدارة العمراف كالتراث– استشارم منظمة اجليكسك جامعة الدكؿ العربية كاجيكركـ كاجتحاد اجكركبي.
 تنظيـ مبادرة لتحسيف البيئة السكنية كالتكعية بتهميتها ندكة جديدة با لتنسيؽ مف الهيئة العامة لمتخطيط العمران عف إشكالية مناطؽ اإلمتداد داخؿ كخارجاألحكزة العمرانية مارس 2118
 الحمقة النقاشية حكؿ تخطيط مناطؽ اجمتداد العمراني كآلية إعادة تكزيف األراضي بالمشاركة مفالهيئة العامة لمتخطيط العمران كالبرنامج اإلنمائ لألمـ المتحدة  UN Habitatابريؿ 2118
كحضكر اجستاذ الدكتكر /عاصـ الجزار رئيس الهيئة العامة لمتخطيط العمران

كالدكتكر /باسـ

فهمي مم ال لمبرنامج اإلنمائ لألمـ المتحدة)

 تـ تنظيـ لقاء مف الطالب عف آداب المعاممة ف المؤسسات التعميمية خطاب ا.د.نائب رئيس الجامعا لشئكف خدمة المجتمف كتنمية البيئة بخصكص خطة ترشيدإستهالؾ الميا بالجامعا  -عرض ا.د .مجدل يرير)
 تـ إجراء محاضرة لمطالب عف التعامؿ مف المخاطر بمبن الكمية كعمؿ تجربة إلخالء المبن تـ التتميف عم العمالا المؤيتا مف خالؿ شركة مصر لتتمينات الحيا شهادة أماف) عيد الخريجيف حيمة الخريجيف دفعات -2118- 2117كجارل التحضير ؿ )2119 3/08تمثيل االطراف المجتمعية (مجمس الكمية)

بعض أسماء أعضاء ويئة التدريس الحاصمين عمى جوائز متميزة وفى مناصب وزارية ورؤساء ويئات

أ.د /محمود يسرى حسن

المقب العممي

الجائزة

أستاذ التخطيط كالتصميـ

جائزة اجتحاد الدكلي لممعمارييف تخطيط المدف

العمران كالعميد األسبؽ

 -كساـ العمكـ كالينكف الطبقةاألكل

لمكمية

 الجائزة التقديػرية لمعمػكـ البيئية كالتطبيقية -جامعة القاهرة 2118

أ.د /عبد المحسن عبد
المنعم برادن

أستاذ التخطيط العمران

 -جائزة الجامعة التقديرية ف مجاؿ العمكـ

كالعميد األسبؽ لمكمية

البيئية 2111

أ.د /ماور محب استينو

أستاذ تصميـ كتنسيؽ البيئة

 -جائزة األداخاف العالمية ف العمارة

أ.د محمد شحاته درويش

أستاذ التخطيط العمران

جائزة افضؿ بحث في مؤتمر منظمة العكاصـ

كالعميد األسبؽ لمكمية
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العربية بالمغرب

كرئيس يسـ التخطيط
العمران
أ.د /طارق وفيق
د/.عاصم الجزار

أستاذ التخطيط العمران

ككزير األسكاف اجسبؽ

عضك هيئة التدريس بقسـ

رئيس الهيئة العامة لمتخطيط العمران السابؽ

التصميـ العمران بالكمية

كزير اجسكاف الحالي

خربج الكمية
د/.عبد الخالق القاضى

عضك هيئة التدريس بقسـ

استشارل كمدير مكتب كزير اجسكاف

التخطيط العمران بالكمية
خربج الكمية

د/.مصطفى منير

عضك هيئة التدريس بقسـ

استشارل كزير اجسكاف

التخطيط اجيميم بالكمية

خربج الكمية
 9/08رضا االطراف المجتمعية
-

تـ يياس رضا اجطراؼ المجتمعيةعف خدمات المجتمف كتنمية البيئة الت تقدمها الكمية عف طريؽ

عمؿ استبياف استطالع آراء المستييديف النهائييف ككذلؾ عمؿ الميابالت الشخصية لهـ باجضافة ال

عمؿ كرشة عمؿ لالطراؼ المجتمعيةعف مستكىاداء الكمية كمستكل خريجيها .كتكجد نماذج اجستبياف كنتائج
التحميؿ اجحصائ  - .مرفؽ .)7/12
-

كجارل اعداد خطة التحسيف لالستيادة مف هذا القيمس كالتقييـ.
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نقاط القوة والضعف لمعيار المشاركة المجتمعية -:
المؤشر

نقاط القوة

الممارسات

 2-1-12الخطة اجستراتيجية

 0- 08خطة خدمة المجتمع

تكجد خطة خطة شئكف خدمة المجتمف

 ج تشارؾ اجطراؼ المجتمعية المختمية ف

كتنمية البيئة اجستراتيجية الخمسية لمكمية

اعداد البرامج التعميمية

لمكمية

المجتمف كتنمية البيئة ف تكفير فرص

مك قة كمعمنة عم

لخدمة المجتمف كتنمية البيئة

نقاط الضعف

المكيف اجكتركن

 ج تكجد خطة معتمدة لمشاركة خدمة
عمؿ لمخريجييف اك ممتق التكظيؼ.

وتنمية البيئة

 لـ يتـ اعداد دليؿ الخريجيف.

 لـ يتـ اجنتهاء مف اعداد خطة التحسيف.



يتـ اعداد ياعدة بيانات سجالت) خاص

باجنشطة كالخدمات المجتمعية سنكية
كعم مكيف الكمية اجلكنركن .



يرار انشاء كحدة ادارية خاصة بقطاع

شئكف خدمة المجتمف كتنمية البيئة كتـ
اعداد الهيكؿ التنظيم كتحديد
المسئكليات جفراد الكحدة



 9- 08رضــــــــــــا االطــــــــــــراف

تـ يياس رضا اجطراؼ المجتمعيةعف

خدمات المجتمف كتنمية البيئة الت

المجتمعية

تقدمها الكمية عف طريؽ عمؿ استبياف

استطالع
 4/3/12بركتكك ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكجت –
 4- 08الممارســـــات الفعميـــــه
لتطبيـــــق الخطـــــة (االنشـــــطه

التنموعة لتنمية البيئة



يكجد بركتككالت تعاكف مع مركز
مركز استشارات البحكث كالدراسات

اتياييات )

العمرانية بالكمية


تـ تدريب الطمبة التدريب الميدان
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مرفقات معيار المشاركة المجتمعية :
المؤشر

الممارسات

 0- 08خطة خدمة المجتمع

 2-1-12الخطة اجستراتيجية

المرفقات

مرفق 0-08
وتنمية البيئة

رقم

خطة شئكف خدمة المجتمف كتنمية

البيئة اجستراتيجية الخمسية لمكمية مك قة
كمعمنة عم

المكيف اجلكتركن لمكمية

لخدمة المجتمف كتنمية البيئة

المجمس

-

الخطة التنييذية لشئكف خدمة المجتمف
مرفق 8-08
 8- 08الكيانات التفاعمية فى

مجال خدمه المجتمع

 1-2-12الكحدات ذات
الطابف الخاص

 2-3-12عقد ندكات قافية

 4- 08الممارســـــات الفعميـــــه
لتطبيـــــق الخطـــــة (االنشـــــطه

التنموعة لتنمية البيئة)

ككرش عمؿ

 3-3-12اعماؿ عم

مستكل الكمية انشاءات

كصيانة

 4-3-12بركتكككجت –
اتياييات )

 9- 08رضــــــــــــا االطــــــــــــراف

المجتمعية

مف عاـ 2118-2115

مرفق 4-08

بياف بالكحدات ذات الطابف الخاص

مرفق 3-08

الندكات ككرش العمؿ

مرفق 9-08

اعماؿ الصيانة بالكمية

مرفق 1-08

البرتكككجت

مرفق 0-08
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استبياف رضا اجطراؼ المجتمعية

تاريخ

االعتماد

الدراسة الذاتية -ديسمبر 8102

كمية التخطيط اإلقميمي والعمراني

فريق إعداد ومراجعة الدراسة الذاتية
اسخشبري وحذة ضًبٌ
أ.و.د يحًذ يجذي قزقز
انببحث انزئٍسً:
انجىدة
اسخشبري وحذة ضًبٌ
أ.و.د يحًذ يجذي قزقز
انجىدة
اسخشبري وحذة ضًبٌ
يزاجعت وصٍبغت
أ.و.د سهبو هبروٌ
انجىدة
انذراست انذاحٍت :
يذٌز وحذة ضًبٌ
أ.و.د رَذا جالل حسٍٍ
انجىدة
أ.و.د.عبٍز عبذانقىي
ا.و1د جٍهبٌ حسٍ
أ.و.د َهى عبذانعزٌز
د.ببسُج هشبو
أعضبء هٍئت انخذرٌس
د.وسبو يصطفى
د .هبت يصطفً
د .يُى عبذانفخبح
انًشبركت فً إعذاد
د.هبت َبٍم
انذراست انذاحٍت:
د.هبت عًبر
و.أحًذ يصطفى يحًذ سهطبٌ
وًٌُ.ى أحًذ ابزاهٍى
و .يُت هللا عًبد عًز
أعضبء هٍئت يعبوَت
وَ .ىرا حسٍٍ يحًذ
و .جىرج يجذي َصٍف
و.هُبء عبذانًعبىد
كبٍز أخصبئٍٍٍ حًٍُت
أ .فخحٍت انسٍذ اسًبعٍم
إدارٌت
أعًبل انسكزحبرٌت
اخصبئً حعهٍى ثبنث
أ .خبنذ طه عبذانخبنق
وادخبل انبٍبَبث
اخصبئً إعالو ثبنث
أ .عبذهللا يحًذ احًذ فؤاد
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