
  

  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 
    

 

فى زیارتها الدوریة لمركز ضمان الجودة لمتابعة اعمال 
مشروع المركز لدعم وحدات ضمان الجودة فى كلیات 

برنامج التطویر جامعة حلوان، اشادت لجنة زیارة 
مة الجودة فى جامعة بمنظو المستمر والتأهیل لالعتماد 
 الذى أشار أعضاء اللجنة حلوان وخاصة بعمل المركز

ضل المراكز التى تمت زیارتها من قبل هذا لكونه أف
  .القریق على مستوى مصر

ت بزیارة لوحدات المركز موكانت لجنة الزیارة قد قا
وتفقدت مرافقه ووثائقه وآلیات دعم الكلیات التى 

ض كلیات الجامعة واطلعوا كما زارت اللجنة بع. یمارسها
على وحدات الجودة بها ومستوى التعاون بین المركز 

  .وهذه الكلیات

  

قیاس  بیقوم مركز ضمان الجودةماد تفى اطار مشروعھ  الذى یدعمھ برنامج التطویر المستمر والتأھیل لالع
انشاء قاعدة بیانات شاملھ تسھل اجراءات اإلعالن عن انشطھ المركز وسرعھ یتضمن  لمركز لوتقویم دورى 
انشاء قاعدة بیانات  كما یتضمن عمل المركز أیضا .ومات والبیانات من وحدات ضمان الجودةاستدعاء المعل

 : وتستھدف ھذه المھام.للخبراء والمدربین فى مجال نظم ضمان الجودة واإلعتماد
ات الجیدة تفعیل نظام المتابعھ الدوریھ بالمركز لعدد المترددین  على الموقع وعن معدل اإلستفادة من الوثائق والممارس - 

 المنشورة على الموقع بین الوحدات
 تفعیل نظام استدعاء الوثائق من الوحدات  ومراجعتھا الكترونیا وفقا لجدول زمنى منشور ومعلن بین الكلیات - 
 استبیانات قیاس رضا الوحدات واألطراف(عن أداء المركز من وحدات ضمان الجودة ) نصف سنوى(نظام تقییم دورى  - 

 
 

 
 

 
  

 

تلقت عدد من الكلیات المتقدمة 
لالعتماد تقاریر الھیئة القومیة لضمان 

یم واالعتماد، وتشیر جودة التعل
المؤشرات األولیة الى أداء طیب من 
الكلیات وتعكف الكلیات اآلن على 
 .اعداد تقاریر االستجابة لتقریر الھیئة

 
مجموعات األفراد أو المنظمات أو  

 باألنشطة ماالھیئات لدیھا اھتمام 
التعلیمیة للمؤسسة، من حیث جودة 

لك من حیث فعالیة معاییر التعلیم وكذ
 . النظم الموضوعة لضمان الجودة

حتى تكون عملیة المراجعة فعالة یجب 
أن تتضمن مجموعات المستفیدین 

یعتمد التحدید الدقیق  و. الرئیسیین
لنوع ونطاق مجموعات المستفیدین 
واھتماماتھم المتباینة على رسالة 
المؤسسة ومجال األنشطة التعلیمیة 

  . بھا والظروف المحلیة
، الطالب من أمثلة المستفیدین

 ھیئة ،المتقدمین لاللتحاق، الخریجون
اعضاء مجلس ، التدریس بالمؤسسة

 –جھات توظیف الخریج ، المؤسسة
 المنظمات –الرعاة ومنظمات التمویل 

  .المھنیة والنقابات 
  

   

  
  اعضاء اللجنة وفحص لوثائق المشروع

  
  مدیرى وحدات الجودة بالجامعة ونقاش مع اللجنة



  )ت عن اداء المركزالمعنیھ بالكلیا
استقصاءات رأى لقیاس اداء المركز وتقییم فعالیھ خطھ التحسین  - 

 لتحقیق اھداف المركز
وقد أعد المركز للقیام بھذه المھام مطلوب ایضا عددا من  - 

  :استطالعات الرأى ونماذج تقییم األداء منھا
  رأى الوحدات فى اداء المركز - 
  نموذج لمتابعھ اداء الوحدات - 
 ع ادلھ كممارسات جیده لتداولھ بین كلیاتاعداد وتجمی - 

 الحاصلةتقدیم الدعم الفنى للكلیات  تستخدم فى  الجامعة
  .على مشروعات

 مثل الدوریة للوثائق والمستندات المراجعةیقوم المركز بعملیات كما 
 ومتابعھ تنفیذ الخطط، والتنفیذیة اإلستراتیجیةالخطط ،  الذاتیھالدراسات

. ، وغیرھااالستبیانات ضمان الجودة، ات وحدطالتقریر السنوى، خط
  اضافھ الى تحدیث الموقع اإللكترونى للمركز

 



  

رؤية ورسالة 
لوانحجامعة   

ن المقاالت فى نشرته الدوریة یبدأ مركز ضمان الجودة سلسلة م
لتوضیح أهم مصطلحات الجودة ومفاهیمها التى قد یختلف علیها 

ومن حسن الحظ أن الهیئة القومیة قد صاغت بوسائل . الكثیرین
متعددة تعریفات ألهم المصطلحات تداوال  والیوم نبأ هذه السلسلة  

 فیما یرى المركز وسنوالى فى بعشرة مصطلحات هى األهم
  .رات الشهریة التالیة شرح عدد آخر من المفاهیمالنش

:البرنامج أو التعلیمیة المؤسسة بإستیفاء الهیئة اقرار هو 
 قائمة نظم لدیها وأنه معاییر الجودة من معین لمستوى التعلیمى

المستمر  والتحسین الجودة لضمان وفعالة موضعها فى
 .الهیئة تنشرها التى للضوابط وفقا االكادیمیة، ألنشتطها

 للمؤسسة التعلیمیة إذا تمكنت من منح االعتراف الذي یأو هو
 وتحقق الفاعلیة التعلیمیة المؤسسیة إثبات أن لدیها القدرة

 من ولدیها وفقا للمعاییر المعتمدة والمعلنة من جهة اإلعتماد
األنظمة المتطورة التي تضمن التحسین والتعزیز المستمر 

  .للجودة 
  : یقدم عالي معهد أو كلیة أو جامعة هي 

 بكالوریوس(أو  جامعي علمي مؤهل إلى تؤدي عالي تعلیم برامج
 )دكتوراه – ماجستیر – دبلوم( أعلى درجة أو )لیسانس أو

:رسالة نص عن المنبثقة االهداف من مجموعة 
 علیمیةالنتائج الت اهداف توجهه بدورها والتى المؤسسة

 المحددة واألهداف التعلیمیة للبرامج التفصیلیة المستهدفة
 األغراض عن وتعبر عامة كتابتها بصیغة ویتم .للمقررات
 تسرد والمقررات، التعلیمیة البرامج في العامة والنوایا العریضة

 المنشود الذهنیة والمواقف والمهارات المعرفة األهداف هذه
  .الطالب لدى تنمیتها

:التي والوجدانیات والمهارات المعارف مجموعة هو المنهج 
 لتحقیق وخارجها داخل جدرانها الجامعة أو المدرسة تقدمها

 في دراسیة مادة أو تعلیمي برنامج من المنشود التعلم مخرجات
   .محددة فترة زمنیة

 :امتحانات متضمنة العملیات، من مجموعة هو 
 النتائج مدى تحقیق لقیاس المؤسسة هاتقرر  أخرى وأنشطة

 كذلك التقییمات وتوفر .برنامج /لمقرر المستهدفة التعلیمیة
 درایة على الطالب ویكون إنجازاتهم حسب لترتیب الطالب وسیلة
 راجعة رأي تغذیة ویتم إعطاؤهم لتقییمهم المتبعة بالضوابط طیبة
 .المستمر تعلمهم لدعم منهجي بشكل

 :آراء على للحصول المستخدمة األسالیب 
 وأعضاء هیئة الطالب ویشملون البرنامج، من المستفیدین

 بهدف وذلك إلخ، الحاكم، والمجلس والخریجین بالكلیة التدریس
 على یطرأ الذي التقدم مع البرنامج لیتجاوب وتطویر تحسین
 اتىالتقویم الذ ویعتبر والبیئة المجتمع واحتیاجات المادة محتوى
 المراجعات وتقوم الداخلیة الجودة ضمان لنظم محوریا عنصرا

 تقاریر باستخدام لالعتماد طلب المؤسسة حالة فى الخارجیة
  .للمراجعة انطالق كنقطة الذاتى التقویم

     النظام الذي تتبناه المؤسسة
ى المؤثرة لتحسین مستوى البرامج التعلیمیة والعناصر األخر 
ویتضمن . فیها ویتضمن تحدیدا  دقیقا  لمواصفات الجودة

والخارجیة وتحدید  النظام متابعة األداء والمراجعة الداخلیة
الممارسات الجیدة باإلضافة إلى التعرف على نقاط القصور 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

للعملیة التعلیمیة والبحثیة ووضع مقترحات  والمعوقات
  .لعملیات التحسین المستمر

    المعاییر المعدة من قبل
جهة اإلعتماد لتقویم واعتماد مؤسسات التعلیم العالي 

بالخبراء المتخصصین وممثلین لمختلف  باالستعانة
 قطاعات المستفیدین وتعتبر األداة الرئیسیة التي یتم

االستعانة بها في إعداد الدراسة الذاتیة وتستخدم 
اإلعتماد في  مدین من جهةبواسطة المراجعین المعت

الزیارات المیدانیة وأخیرا تعتبر أساس عملیة التقویم 
  .واالعتماد للمؤسسة

    یقصد به العملیة الخاصة
بالتحقق من أن المعاییر األكادیمیة المتوافقة مع 

المؤسسة التعلیمیة قد تم تحدیدها وتعریفها  رسالة
  یتوافق مع المعاییروتحقیقها على النحو الذي

المناظرة لها سواء على المستوي القومي أو العالمي، 
والبحث العلمي  وان مستوي جودة فرص التعلم

والمشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة تعتبر مالئمة أو 
المستفیدین النهائیین من  تفوق توقعات أنواع

  .الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعلیمیة 
   المسئولة عن الوحدة 

إدارة الجودة داخل المؤسسة ویتوافر لدیها كافة 
 التطبیقیة إلدارة بالممارسات الوثائق واألدلة الخاصة

  .الجودة في المؤسسة
المؤسسة على األداء بكفاءة من قدرة 

 خالل الموارد البشریة والمادیة المتاحة وذلك لتحقیق
 وغایاتها وأهدافها اإلستراتیجیة المعلنة، مع تهارسال

 عالقات وجود هیكل تنظیمي مالئم ینطوي على
واضحة للسلطة، وتحدید دقیق للمسؤلیات 

 داریةا  و  واالختصاصات، وفى ظل قیادة أكادیمیة
موجهة بالتخطیط االستراتیجي، وتتصف بالمصداقیة 

 مع  على التفاعلالمؤسسة والشفافیة، إضافة إلى قدرة
المجتمع، وعلى إنشاء نظم داخلیة إلدارة الجودة، و 

  . ألدائها الكلىالمستمر إجراء التقویم
 المؤسسة لألهداف تحقیق 

المخططة للتعلیم والتعلم، والذي یمثل نشاطها 
 ویمكنها من مقابلة توقعات طبیعتها األساسي، ویحدد

. ثقة المجتمعالمستفیدین النهائیین ومن ثم كسب 
 مالئمة سیاسات قبول الطالب، وتبنى ذلك ویتطلب

 التعلیمیة، معاییر معتمدة من جهة اإلعتماد لبرامجها
وتحقیق نتائج التعلم المستهدفة من البرامج التعلیمیة 

 المناسبة للتعلم المصادر والمقررات الدراسیة، وتوفیر
الذاتي، ودعم البحث العلمي، وتوفیر خریجین 

  . سوق العملمتطلبات ات تتفق معبمواصف
 الخاصة بتقویم األداء الكلى العملیة 

للمؤسسة عن طریق المؤسسة نفسها، وذلك للكشف 
 الضعف في قدرتها المؤسسیة وفاعلیتها مجاالت عن

 التعلیمیة لتحقیق رسالتها وغایاتها وأهدافها
   .اإلستراتیجیة

 

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

 .الجودة العالمیة
  

إحدى الجامعات جامعة حلوان 
 : 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
تقدیم برامج رفع كفاءة أعضاء 

راتهم هیئة التدریس وتنمیة قد
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
تحقیق التعلیم المشاركه الفعالة 
فى خدمة المجتمع وبناء ثقافته 

نمیة بیئته ودفع قطاعات وت
اإلنتاج فیه للمنافسة المحلیة 

 .واإلقلیمیة والعالمیة

 



حضور كافة اإلجتماعات واللقاءات عدا اللقاء  § 
 . الطالبى واألطراف المجتمعیة 

قة باألنشطة توفیر كافة البیانات المتعل §
  . األكادیمیة 

إعداد تقویم المؤسسة ألداء المراجعین بعد  §
  . اإلنتھاء من الزیارة المیدانیة 

 :فتتضمن العناصر التالیةإلتزامات المنسق أما 
  . التفرغ الكامل أثناء الزیارة المیدانیة  §
عدم تقدیم أى تكھنات بشأن النتائج المحتملة  §

  . للمراجعة 
الزمنیة التى تم اإلتفاق اإللتزام بالجداول  §

  . علیھا مع فریق المراجعین 
عدم التطفل على اإلجتماعات المغلقة لفریق   §

  .المراجعة 
  

 

  
ات شخصی الزیارة واحد من أھم المنسق

 التى تعدھا الكلیات ألداء دور ھام قیادیةال
للغایة فى اإلعداد للزیارات المیدانیة وخالل 

وینبغى على الكلیات التأكد من .  ھذه الزیارات
 قادرة على التعامل بمھارة أنھ یتمیز بشخصیة

ن الضافة الى عدد ماب. مع فریق المراجعین 
  :السمات الشخصیة مثل

  . القدرة على التواصل مع اآلخرین  §
المعرفة الكاملة بطبیعة الكلیة وكافة األنشطة  §

  . التى  تمارسھا 
اإللتزام بالمصداقیة والمحافظة على سریة  §

  . المعلومات الخاصة بعملیة المراجعة 
المعرفة الجیدة واإللمام بنظام إدارة الجودة  §

  . فى التعلیم وبمعاییر وعناصر التقییم 
ی فضل أن یكون ممن شاركوا وبفاعلیة فى  §

  .  إعداد الدراسة الذاتیة للكلیة 
  : فى مھام المنسقتتلخص أھم

المشاركة فى اإلعداد للزیارة ومالئمة  §
  . جدولھا الزمنى 

اعمة كفریق التأكد من توفر األدلة الد §
  . المراجعین 

  حضور اإلجتماع التمھیدى للزیارة  §
  . تنسیق المقابالت وأعمال المراجعة  §
قاعات (ترتیب الزیارات ألغراض المالحظة  §

  ..... ) .  معامل – محاضرات –

إجادة العمل  والموضوعیة التامة وعدم التحیز  •
 ثقة المؤسسة كسبالحرص على  وضمن فریق 

 .  موضع التقییم والعاملین بھا
ال مساعدة ودعم حصول الكلیة على اإلعتماد مما  •

  . یخالف القواعد 
عدم لعب دور المفتش أو المراقب بل دور  •

المعاون الذى ی مكن الكلیة من إظھار قدراتھا 
  . الذاتیة وإجتیازھا لمرحلة التقویم بدون عقبات 

عدم تقدیم تجربتھ أو تجارب األخرین كمثال  •
  . للممارسات الجیدة

ال یستعمل المعلومات أو المطبوعات الخاصة  •
لھ  التقویم فى غیر ما ھو محدد ضعبالكلیة مو

عدم اإلفصاح عن تقریر التقویم كلیا  وكذلك . 
حیث یجب )  سلبیات– إیجابیات –درجات (

  . إحاطتھا بالسریة التامة 
  

 

تتضمن زیارات االعتماد عادة احداثا رئیسیة ینبغى على 
ضمن ھذه وتت. الكلیة التعرف علیھا واالستعداد لھا

  .المقابالت ومالحظة الجلسات التعلیمیة وغیرھا
 :واالجتماعات العلنیة والمغلقةالمقابالت 

وتستھدف جمع البیانات وإستطالع اآلراء والتوجھات 
ویتم ذلك .  والتأكد من صحة بعض بیانات الدراسة الذاتیة

بوسائل متعددة أھمھا رصد التغذیة الراجعة واإلنطباعات 
  . ، بما یحقق  شمولیة المراجعة والتقویم الوردود األفع

ویتطلب اإلعداد الجید للمقابالت جھدا واضحا من 
 :مستقبلى الزیارة یتمثل فى

  . تحدید األعداد المناسبة للحضور من الفئات المعنیة  .١
  . إختیار المكان والموعد والمدة المالئمین  .٢
  . التحضیر الجید للمقابلة وإعداد األسئلة المناسبة  .٣
  .  تدوین المالحظات أثناء المقابلة وتوثیق المحضر  .٤

وبعد المقابلة غالبا ما یقوم فریق المراجعین بمناقشة ما 
تم الحصول علیھ من معلومات وأدلة ومراجعتھا 
ومقارنتھا بما تم التوصل إلیھ من فحص المستندات أو 

  . المالحظات أو غیرھا من األدلة  
سلوب المالحظة لجمع یستخدم المراجعون المعتمدون أ

 أسالیب/ مثال ذلك مالحظة قاعات التدریس(األدلة 
 ).وغیرھا/ المرافق العامة/ المكتبة/ المعامل/ التدریس

مالحظة الجلسات التعلیمیة كالمحاضرات وتتضمن 
 من اإلجراءات مثل إختیار عینة اوالتدریبات العملیة عدد

ور الترتیب مع المنسق، وكتابة تقریر فعشوائیة، 
عد لذلك والتأكد من تغطیة  اإلنتھاء بإستخدام النموذج الم 

   دقیقة٣٠ الى ٢٠وتتراوح المدة ما بین  .  كافة عناصره
أما مجاالت المالحظة  فتكون حول المكان والتجھیزات،  

  . التعلیم والتعلم، التفاعل الطالبى، أسلوب التدریس
 ق على الوثائھماطالعویتضمن عمل المراجعین كذلك  

المقدمة، أو التي یرغبون فى طلبھا وتحلیل مضمونھا 
  ).الفحص الوثائقى(مالحظاتھم فى ھذا الصدد  وتدوین

 تقدم اجتماعات مغلقة یومیا  لتقویم یعقد المراجعونو
األدلة، ونتائج المقابالت  الفریق، ومراجعة عمل سیر

والمالحظة، ومناقشة ومقارنة المالحظات والنتائج التي 
ویمكن . صل إلیھا من جانب كل عضو فى الفریقتم التو

  .إذا دعت الحاجة االجتماعات دعوة المنسق لحضور ھذه
  

 

 

من حق الكلیة التى لم تمنح االعتماد أن تتظلم من 
  : القرار، وفقا للقواعد التالیة

للمؤسسة التعلیمیة أن تتظلم إلى رئیس ) أ(
 من قرار رفض منحھا مجلس إدارة الھیئة

االعتماد، أو تجدید االعتماد، أو وقف شھادة 
خالل ) سحب االعتماد(االعتماد أو إلغائھا 

 یوما  من تاریخ إخطار الھیئة للمؤسسة ٣٠
  .بالقرار

تلتزم الكلیة المتظلمة بتسدید رسوم التظلم ) ب(
المحددة من الھیئة، والمعلنة على موقعھا 

 .اإللكتروني
النظر فى التظلمات لجنة یشكلھا یتولى ) جـ(

رئیس مجلس إدارة الھیئة برئاسة أحد نوابھ 
وعضویة ثالثة مراجعین ممن لم یسبق لھم 
المشاركة في أعمال تقویم الكلیة المتظلمة 

  .وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار 
تصدر لجنة التظلمات توصیتھا في التظلم ) د(

 على  یوما٩٠بأغلبیة آراء أعضائھا خالل 
األكثر من تاریخ التظلم وترفع تقریرھا إلى 
مجلس إدارة الھیئة الذي یصدر قرارا  نھائیا  

 یوما  من ٣٠مسببا  تخطر بھ الكلیة في خالل 
 .صدوره

في حالة قبول تظلم الكلیة تلتزم الھیئة برد ) ھـ(
  .رسوم التظلم  إلیھا

 

  :٢٠١٣ حتى یونیوتضم الكلیات التى تم اعتمادھا 
  القاھرة جامعة - التمریض كلیة - ١٩
  سوھاج جامعة -  العلوم كلیة - ٢٠
  أسیوط جامعة -  الطب كلیة - ٢١
  أسیوط جامعة - الزراعة كلیة - ٢٢
 القاھرة جامعة - الزراعة كلیة - ٢٣
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  جامعة حلوان–النشرة الدورية لمركز ضمان الجودة 

       

 

  
الوظیفي إلى وصف مكتوب للعمل الذي یؤدیھ الموظف، بدایة من عناصر  یشیر التوصیف
ویتكون بوجھ عام من معلومات أساسیة عن العمل . األساسیة التي تحد د العمل بیانات العمل

صة قصیرة عن األھداف األساسیة التي یجب على  وتتضمن ى العمل الوظیفي وفقرة ملخ  مسم 
تحقیقھا، وعبارات تفصیلیة عن الواجبات والمسؤولیات، مع وصف كل واجب  الموظف

ویبین الوصف أیضا عالقات الوظیفة، والمعرفة والمھارات الالزم . فقرة منفصلة ومسؤولیة في
 .بالقائم بأعمال الوظیفة توفرھا

.  Job Analysis القیام بھ إلعداد التوصیف الوظیفي، ھو التحلیل الوظیفي أول ما یجب

 Common JD Systems  مراجعة النظم الشائعة ذلكتطلبوی
Review   مجموعة من نظم أكبر  طلع اللجنة المكلفة على تحیث

وتستخدم اللجنة . التوصیف الوظیفى ثم العمل على اختیار افضلھا
التى یجب ان یكون اعضائھا على علم ودرایة بالنظم االداریة أو 

. لخبرة من الكلیات المتخصصةان تتضمن بعضا من أھل ا
 االستبیانوتستخدم اللجان عددا من األدوات مثل 

Questionnaire تم إعداد استبیان خاص یقدم إلى  حیث ی
 عما یحتویھ من اسئلة یقوم ھو بعدھا  الموظفین ویطلب االجابة

 الوصف بوضعھ الراھن  بتحلیل االجابات الواردة وإعداد بطاقة
 ذلك بتوزیع االستمارات على الموظفین وتم. ارسھ الموظفكما یم

التي یقومون بأدائھا فیھا  ثم طلب منھم أن یقوموا بذكر المھام
  ثانوي–بشكل رئیسي، والمھام التي یقومون بھا بشكل أقل تكرارا 

  .عمالوالمھارات المطلوبة لقیامھم بتلك األ -
ة المراقبة أو المالحظ عتمد اللجنة على اسلوبكما یمكن أن ت
Observation  ألدوار الموظفین ومھامھم وطریقة أداءھم ویقوم

قوم المسئول عن كتابة ی من ثم بإعداد بطاقة الوصف وتتم بأن
 راه مما یي بجوالت على الموظفین وتسجیل ماالتوصیف الوظیف

 . بھا فیما بعد لكتابة التوصیفلالستعانةیقومون بھ من أعمال، 
من المقابالت  عددااجراء القائمون بالتوصیف وقد یحتاج 

 منھم عن مع شاغلي الوظائف لالستفسار Interviewالشخصیة 
بإعداد ون ومن ثم یقومومھامھم وطریقة انجازھا  طبیعة ادوارھم

وقد یحتاج القائم بالتوصیف إلى دمج . الوصف الوظیفي  بطاقة
 بأن  ذلكتمیو. طریقتین معا للحصول على معلومات أكثر دقة

 عما یقوم بھ خالل یومؤالھ س معھ وسوجلم التی وطلب الشخصی
  .المھارات المطلوبة ألداء العمل الذي یقوم بھوعملھ، 

 


 بزیادة استغالل امكاناتھا ومواردھا وذلك من اجل تنمیة ھذه الموارد وزیادة اسھامھا فى ات تھتم الكلی

مكانات وفقا ال  لتنمیة الموارد الذاتیةاعداد خطةویتم عادة . ملیة التعلیمیة التمویل الذاتى و تطویر الع
 كما تعتمد ھذه . الموارد المتوقع زیادتھا فى االعوام المقبلةالراھن وكذلك الكلیة المتاحة فى الوقت 

ھا فى قیقاھداف الكلیة طویلة المدى و المراد تح وحتیاجات الكلیة فى الوقت الحالىالخطة على دراسة ال
  االعوام المقبلة

فى اعداد ھذه الخطة عن طریق  ووكالئھا شارك االدارة العلیا للكلیة المتمثلة فى عمید الكلیةوال بد أن ت
 استبیان عن االنشطة الموجودة فى الكلیة وایضا االنشطة المقترحة وكیفیة تحققیقھا والمدة لءم

كما ینبغى أن تشارك وافرھا لبدء ھذه المقترحات الزمنیة المقترحة لتنفیذھا والمتطلبات الواجب ت
بملء استبیانات بكافة مكوناتھا من أعضاء ھیئة التدریس واالداریین والمستفیدین االقسام العلمیة 

  .تتضمن النشاطات العلمیة التى یمكن ان یقدمھا كل قسم مثل الدورات وورش العمل والمشاریع البحثیة

  :ھاأھدافویتم بناء الخطة بحیث یأتى ضمن 
إعداد كوادر متمیزة ورائدة على المستوى  - ١

العلمي والمھارى في التخصصات النادرة 
  .التي یحتاج إلیھا المجتمع

تنفیذ برامج تدریبیة وورش عمل في  - ٢
التخصصات المختلفة والتداخالت الحدیثة 

  .ستدامةضمن برامج التنمیة المھنیة الم
التوسع في إنشاء وحدات تخصصیة ذات  - ٣

طابع خاص تلبى االحتیاج الفعلي للمجتمع 
  .المحیط

االستخدام األمثل لإلمكانیات المتاحة للكلیة  - ٤
  . ) التعاقدات– التمویل –التأجیر (

سیاسات تنمیة الموارد وینبغى أن تتضمن 
حفز األنشطة المولدة للموارد ونشر  المالیة

  .الوعى بدور الكلیة
السیاسات عددا من تتبنى الكلیة ویمكن أن  

  : واإلجراءات التالیة من أجل تنمیة الموارد
زیادة مساھمة الوحدات ذات الطابع الخاص زیادة مساھمة الوحدات ذات الطابع الخاص  §

  من خالل التوسع فى أنشطتھا والترویج لھامن خالل التوسع فى أنشطتھا والترویج لھا
    ..ةةامج جدیدامج جدیدبدء الدراسة فى بربدء الدراسة فى بر §
التطبی   ق الح   ازم لالئح   ة الدراس   ات العلی   ا التطبی   ق الح   ازم لالئح   ة الدراس   ات العلی   ا  §

  ..بنظام الساعات المعتمدةبنظام الساعات المعتمدة
زی     ادة الم     ساھمة المجتمعی     ة م     ن خ     الل زی     ادة الم     ساھمة المجتمعی     ة م     ن خ     الل  §

  ..التعریف بدور الكلیة التعریف بدور الكلیة 
زی   ادة ع   دد الط   الب الواف   دین م   ن خ   الل زی   ادة ع   دد الط   الب الواف   دین م   ن خ   الل  §

الت        سویق لب        رامج الكلی        ة  لمرحلت        ى الت        سویق لب        رامج الكلی        ة  لمرحلت        ى 
البك  الوریوس والدراس  ات العلی  ا ف  ى ال  دول البك  الوریوس والدراس  ات العلی  ا ف  ى ال  دول 

  ..العربیة واألفریقیةالعربیة واألفریقیة
د المالی  ة بت  وفیر خ  دمات فنی  ة د المالی  ة بت  وفیر خ  دمات فنی  ة تنمی  ة الم  وارتنمی  ة الم  وار §

  ::معتمدة من ھیئات دولیة مثلمعتمدة من ھیئات دولیة مثل
اعتم  اد ن  ادى تكنولوجی  ا المعلوم  ات م   ن اعتم  اد ن  ادى تكنولوجی  ا المعلوم  ات م   ن  §

ھیئة الیونسكو لتنظ یم دورات واختب ارات ھیئة الیونسكو لتنظ یم دورات واختب ارات 
ICDL..  

ات الدولی    ة ات الدولی    ة ھیئ    ھیئ    الالمعام    ل م    ن معام    ل م    ن الالاعتم    اد اعتم    اد  §
  ..المناسبةالمناسبة

العمل على كفایة الموارد باستخدام موارد الكلیة 
  :وتطویر ھذه الموارد

 دریبیة لتنمیة المھارات دریبیة لتنمیة المھارات تنظیم دورات تتنظیم دورات ت §
الم  ستفیدین م  ن ك  ل الم  ستفیدین م  ن ك  ل العم  ل عل  ى إش  راك العم  ل عل  ى إش  راك  §

  .. فى لجان خدمة المجتمع فى لجان خدمة المجتمعفئاتھمفئاتھم
عم    ل ال    دورات التدریبی    ة الت    ي تناس    ب عم    ل ال    دورات التدریبی    ة الت    ي تناس    ب  §

احتیاجات المجتمع وذلك ح سب متطلب ات احتیاجات المجتمع وذلك ح سب متطلب ات 
  ..السوقالسوق

التوس  ع ف  ى أن  شطة الوح  دات ذات الط  ابع التوس  ع ف  ى أن  شطة الوح  دات ذات الط  ابع  §
 وفق   ا لطبیع    ة ك   ل كلی   ة ووفق    ا  وفق   ا لطبیع    ة ك   ل كلی   ة ووفق    ا الخ   اصالخ   اص

  ..خلخلألنشطتھا المحتملة الموردة للدألنشطتھا المحتملة الموردة للد
اس   تقطاب الط   الب الواف   دین ف   ى ب   رامج اس   تقطاب الط   الب الواف   دین ف   ى ب   رامج  §

  ..البكالوریوس والدراسات العلیاالبكالوریوس والدراسات العلیا
اس   تحداث ب   رامج جدی   دة لط   الب مرحل   ة اس   تحداث ب   رامج جدی   دة لط   الب مرحل   ة  §

  ..البكالوریوسالبكالوریوس
زیادة المساھمة المجتمعیة من الم ستفیدین زیادة المساھمة المجتمعیة من الم ستفیدین  §

 ..من خالل التعریف بدور الكلیةمن خالل التعریف بدور الكلیة
اس  تحداث وح  دات متخص  صة ت  ستفید م  ن اس  تحداث وح  دات متخص  صة ت  ستفید م  ن  §

 ..موارد الكلیة المادیة والبشریةموارد الكلیة المادیة والبشریة
 الوح    دات القائم    ة  الوح    دات القائم    ة التوس    ع ف    ى ان    شطةالتوس    ع ف    ى ان    شطة §

وتفعیلھ   ا ون   شر ال   وعى بھ   ا ف   ى أوس   اط وتفعیلھ   ا ون   شر ال   وعى بھ   ا ف   ى أوس   اط 
  ..المجتمع المحیطالمجتمع المحیط

 

  


