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 األستاذة  األستاذة كما حضر من مركز ضمان الجودة السیدةكما حضر من مركز ضمان الجودة السیدة
ھن  اء الح  سینى م  دیر  المرك  ز واألس  تاذ ھن  اء الح  سینى م  دیر  المرك  ز واألس  تاذ / / ال  دكتورةال  دكتورة
 ال دكتور ھ شام  ال دكتور ھ شام واألس تاذواألس تاذ الزھی رى  الزھی رى إب راھیمإب راھیمالدكتور الدكتور 

وق د ح رص ع دد وق د ح رص ع دد . . سید عب د المجی د خب راء المرك زسید عب د المجی د خب راء المرك ز
  كبیر من مدیرى الوحدات على الحضور كبیر من مدیرى الوحدات على الحضور 

امعة واستعرض االجتماع قضایا الجودة فى ج
حلوان وناقش عدد من المشاكل التى تعوق عمل 

 الكلیات موقف   كذلكاقش كما نبعض الوحدات
 الجودة ضمان نظم وتطبیق لالعتماد التقدم من

  .تواجھھم التى الصعوبات ومناقشھ
وقد أشار األستاذ الدكتور رئیس الجامعة إلى 
متابعتھ المستمرة  ودعمھ الكامل لجھود الوصول 

.  التى تبذلھا كلیات الجامعة المختلفةالى االعتماد
 عن ثقتھ الكاملة فى قدرة الجامعة على أعربكما 

 اعتماد الكلیات  بنفس تحقیق أكبر عدد من
المستوى الذى حصلت كلیات الجامعة علیھ من 

  .مشروعات التطویر

  
 

 
عمید الكلیة ھو رئیس مجلس إدارة الوحدة  
وھو المسئول عن عقد االجتماع الشھري 
لمجلس إدارة  وحدة ضمان الجودة بالكلیة 
وإرسال صورة من المحضر بعد اعتماده إلى 
مركز ضمان الجودة بالجامعة على أن تحتفظ 
وحدة ضمان الجودة بالكلیة بصورة من ھذه 

  :كما  یكون من مھام العمید أیضا . المحاضر
متابعة عملیة إنجاز المھام المطلوبة من  .١

األقسام العلمیة والسادة الوكالء واألقسام 
اإلداریة بالكلیة وذلك بالمتابعة المستمرة مع 

قوف على المشكالت مدیر الوحدة للو
والعقبات التي تواجھ الوحدة واتخاذ 
اإلجراءات الفوریة لحلھا تجنبا إلى حدوث 
تأخیر في عملیة إعداد المستندات والتقاریر 

الدراسة الذاتیة وباقي /لتقدیم التقریر السنوي
 .التقاریر والمستندات في الوقت المحدد

الرسالة ( اعتماد المستندات والتقاریر -٣ .٢
یة بعد المراجعة ، توصیف البرامج ، والرؤ

 توصیف
المقررات ، تقاریر المقررات والبرامج ،  .٣

 ).              دراسة ذاتیة / التقریر السنوي
التنسیق مع وحدة الجودة بالكلیة لوضع -٤ .٤

خطة تدریبیة لعدد من الدورات التدریبیة 
وورش العمل واللقاءات على مدار الفصل 

اح وفھم الجمیع لنظم الدراسي للتأكد من إیض
الجودة وتطبیقاتھا في المؤسسة التعلیمیة 
ونشر لثقافة الجودة وأھداف الوحدة بین 
الطالب ، العاملین، أعضاء ھیئة التدریس 

 ).خارجي/ داخلي(وجمیع الفئات المستھدفة 
المتابعة المستمرة لألقسام العلمیة وإدارات  .٥

الكلیة لتطبیق خطط التطویر والتحسین التي 
ردت بتقاریر البرامج والتقریر السنوي و

 .وإنھا تتم فعلیا وفقا لجدول زمني معلن 
تسھیل زیارة المراجعین النظراء للكلیة وفقا  .٦

 .للجدول الزیارات المتفق علیة 

فى اطار حرصھ على المتابعة اللصیقة لمشروعات التطویر  وسعى كلی ات الجامع ة للح صول فى اطار حرصھ على المتابعة اللصیقة لمشروعات التطویر  وسعى كلی ات الجامع ة للح صول 
األس  تاذ ال  دكتور األس  تاذ ال  دكتور وواس  ر ص  قر رئ  یس جامع  ة حل  وان اس  ر ص  قر رئ  یس جامع  ة حل  وان عل  ى االعتم  اد، اجتم  ع األس  تاذ ال  دكتور یعل  ى االعتم  اد، اجتم  ع األس  تاذ ال  دكتور ی
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فى اجتماع رئیس جامعة حلوان بمدیرى وحدات الجودة، أشارت 
األستاذة الدكتورة هناء الحسینى مدیر مركز الجودة الى التقدم 

ذى تمثل فى السریع الذى اجتازته الجامعة فى اآلونة األخیرة، وال
كما اشارت سیادتها ألن ثالثة . تقدم ست كلیات بطلب لالعتماد

من هذه الكلیات سوف یتم زیارتها من قبل الهیئة القومیة لضمان 
جودة التعلیم واالعتماد قبل نهایة شهر ابریل بینما تتم زیارة 

وأشادت مدیر .  ٢٠١٣االعتماد للكلیات الثالث األخرى فى مایو 
 .ادارة الجامعة القوى لجهود المركز فى مجال الجودةالمركز بدعم 



  

رؤية ورسالة 
 جامعة حلوان

، )سة وتطبیقثقافة، وسلوك، فممار(إدارة الجودة الشاملة 
وھي نظام جدید محسن ومطور لإلدارة یتسم بالدیمومة 
وطول المدى، ویجب أن تكون ھناك قناعة راسخة من 
اإلدارة العلیا بأھمیة ودور إدارة الجودة الشاملة من أجل 

  .تفعیل ممارسات الجودة تفعیال  ناجحا  ومستمرا  
 ینظر ھناك تعاریفات عدیدة لمعنى الجودة الشاملة وكل منھا

إلى الجودة الشاملة من زاویتھ، كما ھو الحال في جمیع 
 ومن كل التعاریف المختلفة، أرى. اإلنسانیةمفاھیم العلوم 

  :أن تعرف الكلمات المكونة لھذا المفھوم 
  تعني القدرة على التأثیر في اآلخرین لبلوغ األھداف

  .المرغوبة
 وتجاوزھاتعني الوفاء بمتطلبات المستفید .   

  تعني البحث عن الجودة في كل جانب من جوانب
العمل ، ابتداء من التعرف على احتیاجات المستفید وانتھاء 

  .المنتجات المقدمة لھ   المستفید من الخدمات أورضابتقییم 
والجودة الشاملة في التربیة ھي جملة الجھود المبذولة من 

ي لرفع مستوى المنتج قبل العاملین في المجال التربو
، بما یتناسب مع متطلبات المجتمع، وبما )الطالب(التربوي 

لمعاییر والمواصفات لتستلزمھ ھذه الجھود من تطبیق 
  .التعلیمیة الالزمة لرفع مستوى المنتج التربوي

   
میة  المختلفة بأھالمؤسسات التعلیمیةتوفیر القناعة لدى  

إدراكا  منھا للمتغیرات ، استخدام مدخل إدارة الجودة الشاملة
  .العالمیة الجدیدة والمتسارعة 

وأن الجودة الشاملة ھي أحد األسالیب اإلداریة الحدیثة التي 
تسعى إلى خفض التكالیف المالیة، وإقالل الفاقد التعلیمي 

  .والعمل على رفع الكفاءة الداخلیة للنظام التربوي 
 بما یالئم المؤسسةى الجودة الشاملة إلى تعدیل ثقافة وتسع

 إدارة الجودة الشاملة وخلق ثقافة تنظیمیة إجراءات أسلوب
وتعتبر احتیاجات ورغبات الطالب  .تنسجم مع مفاھیمھا 

وھم أصحاب المصلحة في المقام األول عند تحدید أھداف 
   .الجودة، الكفاءة الخارجیة للنظام التربوي

  
إن تطبیق إدارة الجودة الشاملة في المجال التربوي لھ 
عواقب محمودة األثر سواء صغر نطاق ھذه اإلدارة أو كبر 

  :یلي  ولعل أھم فوائد تطبیق ذلك ما
یقود تطبیق إدارة الجودة الشاملة إلى خفض التكالیف . ١

  .بصورة ملحوظة نتیجة قلة األخطاء 
  .ودة تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة في أداء األعمال الج. ٢
تحسین أداء العاملین من خالل إدارة الجودة الشاملة . ٣

بنجاح والذي بدوره یعمل على رفع الروح المعنویة للعاملین 
  .وخلق إحساس عندھم بالمشاركة في اتخاذ القرارات

الجودة الشاملة تؤدي إلى رضا العاملین التربویین . ٤
حیث تركز .. وأسرھم والمجتمع ) الطالب(فیدین والمست

الجودة الشاملة على إشراك المعلمین في تقدیم االقتراحات ، 
وحل المشكالت بطریقة فردیة أو جماعیة وكذلك تسعى 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

الجودة الشاملة الستقراء آراء ورغبات المستفیدین 
  .تحقیقھا  والعمل الجاد على

مد عموما  ن أسلوب إدارة الجودة الشاملة یعتأ. ٥
على حل المشكالت من خالل األخذ بآراء 
المجموعات العاملة التي تزخر بالخبرات المتنوعة 
ومن ثم یسھل إیجاد الحلول المالئمة التي یمكن 
تطبیقھا وھو ما یؤدي إلى تحسین فاعلیة المؤسسة 

كما یساھم ھذا األسلوب .. التربویة وجودة أدائھا 
مختلف العاملین فیھا في تحقیق االتصال الفعال بین 

  .نتیجة لقاءاتھم واجتماعاتھم المتكررة 
إن تطبیق مبدأ الجودة الشاملة یتطلب وجود . ٦

مقاییس ومؤشرات صالحة للحكم على جودة النظام 
 وضرورة االستفادة من أخطاء المرحلة التعلیمى

السابقة في المرحلة المقبلة ومن ثم تعمیم الدروس 
  .ة الجودة الشاملة المستقاة من تنفیذ إدار

إن تطبیق مبدأ إدارة الجودة الشاملة یدفع . ٧
العاملین إلى البحث ومتابعة تجارب الجودة في 

  .مناطق أخرى عربیا ودولیا  لالستفادة منھا 
:   

 تنظیمیة وأسالیب إستراتیجیة"الجودة الشاملة ھي 
تجات عالیة الجودة وخدمات مصاحبة ینتج عنھا من

إدارة التدریس في ضوء مفھوم الجودة وللعمل، 
  :الشاملة تقوم على أساس تحقیق ما یلي 

 في التخطیط لموضوع علممشاركة الطالب للم-١
" اإلدارة التشاركیة"الدرس وتنفیذه بما یحقق مبدأ 

وھكذا یكون المدرس والتلمیذ على حد سواء 
  . الفعال  عن تحقیق التدریسمسئولین

الذي " الوقایة خیر من العالج" تطبیق مبدأ -٢
 من بدایتھ إلى نھایتھ التعلیمىیقتضي تأدیة العمل 

بطریقة صحیحة تسھم في تجنب وقوع األخطاء 
  .وتالفیھا ومواجھة األخطاء وعالجھا أوال  بأول

 یقوم التدریس الفعال على أساس مبدأ -٣
رة توفیر والتحفیز الذي یستلزم ضرو" التنافس"

 علمأفكار جدیدة ومعلومات حدیثة من قبل الم
   . على السواءطالبوال
" یتحقق التدریس الفعال في حالة تطبیق مبدأ -٤

اإلدارة "وذلك یتطلب مبدأ " المشاركة التعاونیة
 طالبإلتاحة الفرصة كاملة أمام جمیع ال" الذاتیة

إلبداء الرأي والمشاركة اإلیجابیة في المواقف 
  .میة التعلمیة التعلی

 
تسعى جامعة حلوان أن تكون 
مؤسسة تعلیمیة وبحثیة رائدة فى 
التكنولوجیا والفنون ومتمیزة فى 
التربیة والعلوم وفقا  لمعاییر 

 .عالمیةالجودة ال
  

جامعة حلوان إحدى الجامعات 
 : الحكومیة المصریة تعمل على

تقدیم برامج أكادیمیة ذات جودة 
عالیة تحكمها المعاییر المحلیة 
والعالمیه إلعداد خریج متمیز قادر 
على المنافسة واإلبداع وتلبیة 
حاجات المجتمع واإلسهام في 

 .تطوره ورفاهیته
ج رفع كفاءة أعضاء تقدیم برام

هیئة التدریس وتنمیة قدراتهم 
التعلیمیة والبحثیة حتى ینعكس 
ذلك إیجابیا  على كل من الطالب 

 .والبیئة المحلیة و القومیة
 .االرتقاء بالبحث العلمى بالجامعة

تحقیق التعلیم المستمر وزیادة 
التعاون مع المؤسسات التعلیمیة 

 .العالمیة
 الفعالة المشاركةتحقیق التعلیم 

فى خدمة المجتمع وبناء ثقافته 
وتنمیة بیئته ودفع قطاعات 
اإلنتاج فیه للمنافسة المحلیة 

 .واإلقلیمیة والعالمیة

 



 
مينج يف  مبادئ د م   تعلي ال

 الوفاء بمتطلبات التدریسیاالضافة الى 
تقدیم خدمة تعلیمیة علمیة تناسب و

، فإن تطبیق الجودة باحتیاجات الطال
 :إلىالشاملة فى التعلیم یقود 

 العمل ووضوح أدورھم مشاركة الطالب في -١
 .ومسئولیاتھم

اإلدارة الدیمقراطیة للفصل دون اإلخالل  -٢
 .بالتعلیمات الرسمیة 

التزام كل طرف من أطراف العملیة التعلیمیة  -٣

 .لتعلمیة بالنظام الموجود وقواعدها
 المواقف تقلیل الھدر التعلیمي في -٤

 .التدریسیة 
وجود نظام شامل ومدروس ینعكس  -٥

 .ایجابیا  على سلوك الطالب 
 .تحقیق التنافس الشریف بین الطالب  -٦
 .تأكید أھمیة وضرورة العمل الفریقي -٧
تفعیل التدریس بما یحقق األھداف  -٨

 .التربویة المأمولة 

 

ري  أن تعتمد الجودة كنظام إداكلیةعلى ال
 والعمل .والعمل على تطویر وتوثیق ھذا النظام

كما یكون علیھا . لجودة لتشكیل فریقعلى 
  :أیضا
  . نشر ثقافة التمیز في التدریس  -١
تحدید وإصدار معاییر األداء المتمیز ودلیل  -٢

  .الجودة 
تعزیز المبدأ الدیمقراطي من خالل تطبیق  -٣

  .نظام االقتراحات والشكاوي 
  .ستمر للمعلمین التجدید والتدریب الم -٤
تعزیز روح البحث وتنمیة الموارد  -٥

  .البشریة 
إكساب مھارات جدیدة في المواقف  -٦

  .الصفیة 

 .العمل على تحسین مخرجات التعلیم  -٧
 .إعداد الشخصیة القیادیة -٨
إنشاء مركز معلوماتي دائم وتفعیل دور  -٩

 .تكنولوجیا التعلیم 
التواصل مع المؤسسات التعلیمیة والغیر  - ١٠

 .تعلیمیة 
تدریب الطالب على استقراء مصادر  - ١١

 .التعلم 
 التفكیریة توجیھ الطالب لألسئلة - ١٢

  .المختلفة
 . على تنظیم الوقت إكساب الطالب القدرة - ١٣
االستفادة من تجارب تربویة محلیا   - ١٤

  .وعربیا  وعالمیا  
 

 

  :تتجلي سمات التدریس الفعال في
شمول جمیع أركان التدریس في المواقف  -١

  .التعلیمیة التعلمیة 
تحسن مستمر في أسالیب التدریس واألنشطة  -٢

  .التربویة 
  .میةیتخطیط وتنظیم وتحلیل األنشطة التعل -٣
الطالب لجمیع جوانب المواقف التدریسیة فھم  -٤

  .والمشاركة في تنفیذھا 
  .ترابط وتشابك كل أجزاء الدرس  -٥
 وأداء جاد واثق األعمال،مشاركة في إنجاز  -٦

  .لتحقیق أھداف الدرس 
  . اكتشافھفقط تجنب الوقوع في الخطأ ولیس  -٧
 بما طالبإحداث تغییر فكري وسلوكي لدى ال -٨

  .ربوي الصحیح یتوافق مع مقومات العمل الت
  .اعتماد الرقابة السلوكیة أو التقویم الذاتي -٩

تحسن العمل الجماعي المستمر ولیس العمل  - ١٠
  .الفردي المتقطع 

  .تحقیق القدرة التنافسیة والتمیز  - ١١
  . وتلبیة احتیاجاتھم طالبمراعاة رغبات ال - ١٢
  .تحقق جودة جمیع جوانب األداء التدریسي  - ١٣
  .سيترابط وتكامل تصمیم الموقف التدری - ١٤
 

 .اإلخالص والثقة على
التطویر المستمر لجودة الخدمات -٥

والمنتجات، فعلى القیادات أال یركنوا إلى 
المحافظة على المستوى الراھن، بل علیھم 

 .فراد لالشتراك في التحسین المستمراألتشجیع 
أثناء  العنایة واالھتمام بتدریب العاملین-٦

الخدمة، لما لھ من أثر كبیر في حسن األداء 
 .وضبط جودة المنتجات والخدمات

القیادة الفعالة الھادفة تؤدي إلى تقدیم -٧
المساعدة لألفراد لتأدیة المھام على نحو 
أفضل، لذا ال بد من توافر الكفایات األساسیة 
للمدیرین والمشرفین فیما یتعلق بالعمل الذي 

 .یؤدیھ األفراد الذین یشرفون علیھم
تنظیم باألمان  یجب أن یشعر جمیع أفراد ال-٨

حتى تتحقق الفاعلیة في األداء، ویزول الخوف 
من المنظمة التي یسودھا عالقات الثقة 

 .المتبادلة بین العاملین
إزالة العوائق بین اإلدارات واألقسام، -٩

كفریق واحد بحیث تكون الجودة ھي  والعمل

مبدأ  إلدارة الجودة الشاملة ١٤قدم دیمنج 
  :وھى والتعلیم التربیة یمكن تطبیقھا في مجال

وضع أھداف وغایات دائمة تتمثل في -١
  .تحسین المنتجات والخدمات والتخطیط الجید

 تبني فلسفة جدیدة، بحیث تكون الجودة ھي -٢
المبدأ الجدید، على أن یشارك فیھا ویتحمل 

  .مسؤولیتھا كل فرد في المنظمة
النھائي، ألن  وقف االعتماد على التفتیش-٣

غیر الصالحة یتم التخلص منھا أو المنتجات 
ب بناء إعادة إصالحھا، وعوضا  عن ذلك یج

 .الجودة من الخطوات األولى
إلغاء تقییم األعمال على أساس السعر فقط، -٤

فاختیار العروض على أساس أقل سعر عادة ما 
یكون على حساب الجودة، لذا ال بد من انتقاء 
موردین وتأسیس عالقة طویلة معھم مبنیة 

 .ولیس الھدف ھو منافسة الزمالء الھدف
ائح، ألن التخلص من الشعارات والنص- ١٠

االكتفاء بھا ال یساعد الفرد على أداء عملھ 
على أكمل وجھ، فالشعارات الجیدة تعطي 
الموظفین فكرة عامة عن المكان الذي ینبغي 
أن یتواجدوا فیھ، إال أنھا ال تقدم لھم خریطة 

 .الوصول إلى ذلك المكان
استبعاد أسلوب اإلدارة باألھداف، واإلدارة - ١١

 على الكمیة سیكون على باألرقام، فالتركیز
  .حساب الجودة النوعیة 

إزالة المعوقات التي قد تحول دون افتخار - ١٢ 
 . تقویم العاملینیلغىالعامل بصنعتھ، لذا 

إعداد برامج قویة في التعلیم والتحسین - ١٣
الذاتي، فھما أمران مھمان في تمكین العاملین 

 .من أداء مھام وأعمال جدیدة
الزم لمتابعة التغیرات، إیجاد التنظیم ال- ١٤
التزام اإلدارة العلیا بإستراتیجیة الجودة، و

وعلى كل موظف أن یعمل على تحقیق ھذه 
  .التغیرات، ألن الجودة مسئولیة الجمیع

 
 



 

 ومناخ وقواعد قیم من تتضمنھ بما الجودة ثقافة أن
 قھابخل الكلیة تفید أن یمكن إدارة وأسلوب تنظیمي

 .التغییر إدارة وتوفیر األداء تطویر تساعد على لبیئة
 إذا ما حالة فى التغییر مقاومة احتماالت وتتلخص

 احتیاجاتھم یلبى وال األفراد مصالح یھدد التغییر كان
 عدم وفى للتغییر وواضح قوى سبب عدم توفر فى أو

 كسب عدم فى وأیضا   التغییر لبرنامج تخطیط وجود
 .للكلیة المنتمین تأیید
 :للتغییر الرافض الفعل ردود أسباب بین ومن
 فى وتتمثل أنفسھم باألفراد ترتبط أسباب .١

 ، االستقرار تفضیل ، المجھول من الخوف
 . والعادات العالقات فى واضطراب قلق

 ممثلة التغییر إحداث بطریقة ترتبط سباب أ .٢
 واحترام للتكیف المتوفرة والموارد الوقت فى

 .اقیةوالمصد األفراد
 القیم وھى االجتماعي بالنظام ترتبط أسباب .٣

 وتماسك المألوف غیر رفض ، السائدة الثقافیة
 .والحقوق والفوائد النظام

 : وھى مراحل بخمس التغییر إدارة عملیة وتمر
 .القدیم اإلدارة أسلوب عن التخلي مرحلة .١
 )التغییر؟ لماذا( الوعي .٢
 )؟ نغیر كیف ( المعرفة( التغییر مرحلة .٣
 )جدیدة مھارات( درة الق .٤
 .علیھ والمحافظة التغییر وتثبیت تبنى مرحلة .٥

 التغییر لمقاومة وآلیة واضحة إستراتیجیة تبنى ویجب
 : تتناول

 .قناعواإل المشاركة إستراتیجیة .١
 .االحتواء إستراتیجیة .٢

 المستفیدة األطراف جمیع مشاركة أھمیة وتكمن
 / الباتالط / المعاونة الھیئة / التدریس ھیئة أعضاء(

 التغییر لتأیید القناعة إیجاد فى )والعاملین اإلداریین
 ، العمل فرق فى المشاركة ، المقاومة من وللحد

 على التعرف ، االستقصاء ، المقابالت ، الندوات
 .المتاحة والفرص والمخاطر والضعف القوة نقاط

 األساسیة المتطلبات بتوفر اإلستراتیجیة وترتبط
) . المالیة / البشریة / الفنیة / تنظیمیةال( التغییر لعملیة

 وتوفیر بالكلیة واإلدارة العاملین بین الثقة بناء أیضا
   مع  .التغییر عملیة إلدارة مؤھلین مدربین فریق

 .واستیعابھا التغیرات مناقشة أجل من عمل ورش عقد
 التغییر لمقاومة آلیة وضع الى التوصل تموعادة ما ی

أقسام  فى تعقد التى عملال ورش تقاریر ضوء فى
 وبعد  المعاونة والھیئة التدریس ھیئة ألعضاء الكلیة

 :كالتالي وھى عنھا اإلعالن مان تحدد اإلستراتیجیة یت

 :    : 
 إدارة فى الدیمقراطي األسلوب استخدام .١

 التغییر على تساعد بیئة خلق فى یفید المؤسسة

 

تنتظر ثالث من كلیات الجامعة زیارة االعتماد یوم 
خدمھ ھندسھ المطریھ ، وھى كلیات  ٢٧/٤/٢٠١٣

الصیدلھ كما تنتظر كلیات ، اقتصاد منزلى، اجتماعیھ 
.  ، برنامج الغزل والنسیجتربیھ ریاضیھ بالجزیرةوال

  وادارة المركز ترجو٢٠١٣زیارة مماثلة فى مایو 
  .هللا أن یكلل جھودھا بالنجاح والتوفیق




 
نظمت جامعة حلوان ورشة العمل 
الثانیة لمجموعات العمل لتحدیث 

 لجامعة حلوان اإلستراتیجیةالخطة 
/ د.، تحت رعایة أ٢٠١٩-٢٠١٤

/ د.یاسر صقر رئیس الجامعة وأ
ماجد نجم نائب رئیس الجامعة 

  .دمة المجتمع وتنمیة البیئةلشئون خ
وقد استھدفت الورشة وضع األسس 
والمرتكزات وعناصر الخطة 
اإلستراتیجیة وتحدید اإلطار العام 
والعناصر المحوریة لھا للعمل على 

ولھذا الغرض فقد شكلت . إعدادھا
لجنة لتحدیث الخطة اإلستراتیجیة 

  :من كل من
جالل عبد الحمید عبد الاله / د.أ

لمتفرغ بقسم الھندسة األستاذ ا
المدنیة بكلیة الھندسة بالمطریة 
ومستشار رئیس الجامعة للجودة 

  .والتخطیط االستراتیجى
السید مختار محمد السید بكر / د.وأ

األستاذ بقسم الھندسة المیكانیكیة 
بكلیة الھندسة بحلوان ومستشار 
رئیس الجامعة لالتفاقات الدولیة 

  .والمشاریع الدولیة والتدریب
محمود الخطیب أستاذ إدارة / د.أو

الموارد البشریة والسلوك التنظیمى 
  .بكلیة التجارة وإدارة األعمال

  

 .التغییر توفیر إدارةو األداء وتطویر
 التغییر من والمزایا الفوائد وإعالن توضیح .٢

 / التدریس ھیئة أعضاء األطراف لجمیع والتطویر
 .العاملین /  إلداریین/ المعاونة الھیئة

 بمشاركة والتطویر التغییر برنامج ووضع تخطیط .٣
 التنفیذ فى المصلحة ذات األطراف جمیع

 .ھذا البرنامج من واالستفادة
 القوة نقاط وإعالن التغییر أسباب وتوضیح شرح .٤

 على والتطویر التحسین ومقترحات والضعف
 .العاملین بالكلیة جمیع

 لتوضیح وندوات قصیرة تدریبیة دورات عقد .٥
 . التغییر ثقافة وترسیخ التغییر وإستراتیجیة رؤیة

 :  : 
 ھیئة ألعضاء المتمیز لألداء حوافز وضع .١

 مباشرة سواء العاملین / المعاونة الھیئة / ریسالتد
 بأى مادیة مكافآت شكل فى مباشرة تقدم غیر أو

 .التغییر تشجیع بغرض آخر شكل
 والجوائز المتمیز األداء أصحاب أسماء وضع .٢

 مكان فى شرف لوحة فى االنجازات من وغیرھا
 .بالكلیة واضح

 والعاملین التدریس ھیئة أعضاء مشاركة .٣
 برامج وتخطیط وضع فى لتغییرل الرافضین

 تنفیذ فى المشاركة فى والتطویر وإقناعھم التغییر
 .األنشطة بعض

 ومخرجات الدراسات نتائج إعالن فى الشفافیة .٤
 األقسام جمیع على بالكلیة التطویر مشروعات

 بین الثقة لبناء وذلك بالكلیة العلمیة والعاملین
 .األطراف

 جھود استمراریة على للمحافظة خطة وضع .٥
 .التغییر

 التدریس ھیئة أعضاء بین مناقشة حلقات عقد .٦
 وتدعیم وتفسیرھا المشكالت لتحلیل الكلیة وإدارة
 الروابط وتدعیم الجدیدة التبني لألفكار عملیة

 .االجتماعیة والعالقات
 وخاصة المصلحة أصحاب جمیع اشتراك .٧

 تحقیق یضمن بما التغییر مراحل فى المقاومین
 .لتعزیزالتطویر وا أھداف
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