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تطوير البرامج  -1/1

اً للتطورات تعليمية وفقال

اجات تياحالعلمية و

 .سوق العمل

لتطوير  الكليةمتابعة المستجدات العلمية لتخصصات  -

  .الجوانب المعرفية بالبرامج التعليمية

يوليو/ أغسطس 

 )سنوياً(

 الكليةأ.د.عميد 

 أ.د. وكيل الكلية

 / نةتشكيل لج

 ورش عمل
 .ى يتم إتخاذهااإلجراءات التاللجنة و تقرير -
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المهنية  وتحديد الجوانبإحتياجات سوق العمل دراسة  -

 .والمقررات البرامج  يرطولتالالزمة 

:  أغسطس

  2022 أكتوبر

 سنوات( 3)كل 

 رؤساء األقسام العلمية
تقارير / تدريب / 

 تعاون بروتوكول
 فيذ.تنلا اءاتوإجرنتائج الدراسة  -

األطراف  نممثلين ع مشاركةوتحديث الالئحة الدراسية  -

وإعتمادها فى تصميم تلك البرامج والمستفيدين المجتمعية 

 .تصةالمخهات الج من

2022  /2023 

 الكليةأ.د. عميد 

 رؤساء األقسام

 لجنة التطوير

ورش عمل / 

إجتماعات / 

 مقابالت

 ة القطاع.لجنة من مدعتحدثه ومالئحة م -

 تحديث-1/2

التدريس استراتجيات 

 تقويمال ووالتعلم 

 .لمواكبة المستجدات

مدى ق من لتحقل توصيف البرامج والمقرراتراجعة م -

 المخرجاتتقويم مع دريس والتعلم والتال طرقق تواف

المجلس توجهات فى ضوء والمعايير المتبناه المستهدفة 

م وتطورات اإلعالاألعلى للجامعات ولجان القطاع 

  .الرقمى

 أغسطس /

 سنوياً  سبتمبر

 األقسام العلميةرؤساء 

لجنة المراجعه 

 الداخلية

 عةتقرير المراج

مالئمة أنماط التعلم والتقويم مع نظام  -

ها مع نواتج وتوافقاإللكترونى، التعليم 

 التعلم المستهدفة والمعايير المتبناه.

تطوير و لدى الطالب،ى علم الذاتمصادر الت تنوع -

 ات إنترنتخدموونى لكترع إموق)زمة من نات الالمكاإلا

 ( .. إلخةيمرقإلكترونية وة مكتبوترونية ومقررات إلك

 .لتحفيزهم على التعلم المستمر

ستمر خالل م

 العام الدراسى

لجنة معيار التدريس 

 والتعلم والتقويم

تقرير اللجنة / 

 إستبيان الرأى

مستوى الرضا لهيئة التدريس والطالب  - -

 المادية والتكنولوجية.اإلمكانات  عن

التدريس ومعاونيهم والطالب  ةضاء هيئتدريب أع -

للتدريس  المستحدثة واإلدارات ذات الصلة على النظم

  .موالتعلم والتقوي

سبتمبر / 

 أكتوبر 

 سنوياً()

 التدريب لجنة
دورة تدريبية / 

 ورشة عمل

 .قويمكفاءة التنفيذ ونتائج الت -

ء فى ضوالمتخذه حيحية اإلجراءات التص -

 تقويم.ئج النتا

التوسع فى  -1/3

التدريب والخدمات 

واألنشطة الطالبية 

 المختلفة.

من  التطبيقية والعمليةمهارات الطالب معارف وتنمية  -

 متنوعة.خالل برامج تدريبية 

وفقاً للخطة 

 التدريبية
 برامج تدريبية التدريب لجنة

ونتائج عدد الطالب المستفيدين مهنياً،  -

ه واإلجراءات المنفذ للبرامجالتقييم 

 حية المتخذه.التصحي

فيذ أنشطته نتإلتحاد الطالب ل إدارة الجامعة/ الكليةدعم  -

 .ألنشطة المختلفةامزاولة  أليات تنوعو، السنوية

مستمر خالل 

 العام الدراسى

 الكليةأ.د.عميد 

 الكليةأ.د. وكيل المعهد

 ة الطالبرعاي إدارة

ة / ة سنويميزاني

برامج متنوعة 

 يةبالطال نشطةلأل

 نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة. -

 نشطة الطالبية.ن األمستوى الرضا ع -

المهنية  تنميةال -1/4

والشخصية لدى الطالب 

لمواكبة متطلبات سوق 

 .العمل

 تطوير مهاراتتحديث توصيف المقررات بما يضمن  -

 .العملورات سوق لمواكبة تط الطالب الشخصية والعامة

وفقاً للتوقيتات 

بالخطة 

 ريبيةالتد

 التدريب لجنة
 /يبية دورات تدر

 لورش عم
 .الطالبأراء نتائج إستطالع  -

إلكساب الطالب تنوع الزيارات الميدانية والمحاكاة  -

 ً  .المهارات المطلوبة مهنيا

 زيارات

 تدريب خارجى
 التدريب لجنة

إستبيان / تقرير 

 متابعة

جراءات واإلس العائد اينتائج ق -

 التصحيحية المتخذه.
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نشر ثقافة ريادة األعمال والتوجه للعمل الحر لدى  -

 .طالب الكلية
 أ.د.عميد الكلية مستمر

 أ.د.وكيل الكلية

 رؤساء األقسام

إدارة العالقات العامة 

 بالجامعة

 ورش / ندوات
تنمية بروتوكول تعاون مع وحدة  -

 .المشروعات
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ودراسة مشاركة العمل بمشروعات التخرج تطوير  -

شراف والتنفيذ والتقييم بحيث مؤسسات خدمية فى اإل

 .تتناول قضايا معاصرة

 مستمر
مشروعات 

 تطبيقية

جراءات التصحيحية نتائج التقييم واإل - -

 الجة القصور.لمع تخذهالم

ة 
اي
لغ
ا

ية
ان
الث

 :
ية
نم
الت
ت 
با
طل
مت
ق 
قي
ح
 ت
ى
 ف
مة
اه
س
لم
وا
ة 
رف
مع
 ال
ج
تا
إلن
ى 
لم
لع
 ا
ث
ح
الب
ر 
وي
ط
وت
ز 
زي
تع

 

تطوير الخطة  -2/1

البحثية للكل بما يتوافق 

مع التوجهات البحثية 

المعاصرة ومتطلبات 

 .التنمية

فى ضوء التوجهات البحثية  للكليةتحديث الخطة البحثية  -

ية ت البحثقبلية لالقسام العلمية وربطها بالتوجهاتسالم

 لة.للدو

2021  /2022 

 الكليةأ.د.عميد 

 الكليةكيل أ.د.و

 رؤساء األقسام

 البحث العلمى لجنة

 خطة بحثية

 معتمدة

متابعة التنفيذ للخطة المعتمدة وتقارير  -

 .ز بمستويات اإلنجا

ئة والهيهيئة التدريس تنمية القدرات البحثية لدى  -

وتكوين كوادر  بحثيةالعملية اللزيادة كفاءة  عاونةمال

 .بالكلية مستقبلية

للتوقيتات وفقاً 

 بالخطة

 الكليةأ.د.عميد 

 البحث العلمى لجنة

 التدريب لجنة

دورات تدريبية 

ورش /  /

 سيمنار علمى

 .عدد المستفيدين من البرامج التدريبية -

 ائج إستطالع الرأى.نت -

 وث.معدل النشر السنوى للبح -

للكلية وتنوع الجهات لمى المؤتمر الع عقدإنتظام  -

 .وتنفيذ التوصياتثة موضوعاته وحداالمشاركة 

مارس / إبريل 

2022 

 ً  سنويا

 الكليةأ.د.عميد 

 الكليةكيل أ.د.و

 لجنة المؤتمر

المشاركة دعوات 

 ؤتمربالم

 ؤتمر العلمى عدد المشاركين بالم -

 .التوصيات الصادرة عن المؤتمر -

توفير بيئة داعمة  -2/2

للبحث العلمى وتنمية 

 ثين لزيادةقدرات الباح

الكفاءة اإلنتاجية 

 للبحوث.

العلمى االبتكارى  والمعنوى للبحث المادىدعم ال -

 .زمجالت ذات معامل تأثير متميوالنشر ب
 مستمر

 ليةالجامعة/ الكمجلس 

 

الئحة / 

 معلنةقرارات 

 معلنة.الئحة معتمدة و -

 ئة التدريساء هية أعضنشرها لكاف -

هيئة التدريس على إعداد البحوث المتميزة  تشجيع -

 .در من األساتذة لتكويد الكوا التقدم للجان الترقيةو
 مستمر

 الجامعة/ الكليةمجلس 

 الكليةأ.د.عميد 

رارات مجلس ق

 الكلية

والحاصلين ن الترقيه عدد المتقديم للجا -

 رجة.على الد

 .لىعاألجة التكريم والتعيين بالدر -

البحوث  راءعلى إج أعضاء هيئة التدريستشجيع  -

 . 2030ورؤية مصر بما يتفق  المشتركة
  وث جماعيةحب الجامعة /الكليةمجلس  مستمر

 .عدد البحوث الجماعية -

موضوعات  تتوافق معالبحوث التى عدد  -

 .التنمية المستدامة

يا المجتمعية القضاالبحوث لمعالجة توجيه  -2/3/1

 .وأنشطة ريادة األعمالوالموجهه لفكر  عاصرةالم
 مستمر

 الجامعة /الكليةمجلس 

 سامألقمجالس ا

 تطبيقيةوث حب

 مشروعات

  التخرج

ى تتناول القضايا ث التالبحود عد -

 توصياتها.المعاصرة بالمجتمع و
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 ج للشراكةبرام -3/1

متنوعة وفاعلة مع 

المؤسسات اإلعالمية 

 والخدمية.

خدمية إعالمية ومؤسسات مع كوالت تعاون بروتو -

 بالكلية لتطوير األداء األكاديمى والمهنى

2021/ 2022 

 مستمر

 مجلس الجامعة

 أ.د/عميد الكلية

بروتوكول/ 

مذكرة تفاهم 

 مشترك

 عدد البروتوكوالت الموقعة. -

 .ود التعاون المشتركمتابعة التنفيذ لبن -

 من البروتوكول دورياً. تقييم العائد -
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فى المجتمعية ذات الصلة  عض األطرافة بمشارك -

ومناقشة نتائج التقييم  بالكلية لقراراوإتخاذ ع صن

 .السنوية

قل مرة على األ

 كل فصل

 دراسى

 الكليةمجلس 

مجلس إدارة وحدة 

 الجودة

عضوية 

 /المجالس

 النوعية اللجان

للتطوير  وبرامجالقرارت التى يتم إتخاذها  -

 كة.شاراف الماألطر بمشاركة

على اإلنضمام لعضوية تدريس الضاء هيئة تشجيع أع -

العلمية على   واللجان ميةدة والخمهنيال المؤسسات

 .اإلقليمىيط والمحلى والمستوى المح

 مستمر

 الكليةمجلس 

 الكليةأ.د.عميد 

 

قرارات 

 العضوية

تدريس األعضاء فى مؤسسات عدد هيئة ال -

 .لية المشاركةوفاعمحلياً وإقليمياً  مختلفة

تنوع أليات  -3/2

التواصل مع الخريجين 

وجهات التوظف 

ومؤسسات المجتمع 

 المدنى.

لقياس جودة البرامج ن تعدد أليات التواصل مع الخريجي -

 ة البيانات.وتحديث قاعدالتعليمية ، 
 مستمر

 جينالخري إدارة

ار الطالب يلجنة مع

 نلخريجووا

تصاالت / ا

بريد إلكترونى 

 استبيان /

 سنوياً . قاعدة بيانات محدثة -

تعزيز التواصل مع جهات التوظف لتقييم مستوى  -

 الخريجين فى سوق العمل.
  2022سمبر دي

 ()كل عامين

 الكليةوكيل 

 رؤساء األقسام

 العالقات العامة

/  حفل التخرج

 / مقابالت

ملتقى التوظف 

 نإستبيا /

 ت التوظف المشاركة بالملتقى.جهاعدد  -

 بالملتقى.عدد الخريجين المشاركين  -

 .نتائج تقييم مستوى الخريجين  -

مشاركة جهات التوظف فى برامج التطوير المهنى  -

 لمستجدات.بالكلية لمواكبة ا

 تأخذ فى اإلعتبار أراء للتطويرخطة  -

 التوظف. الخريجين وجهات

تنوع الخدمات المتبادلة بين الكلية والمجتمع المحيط  -

والمناطق المجاورة فى  على مستوى مدينة بنى سويف

 صعيد مصر.

 مستمر

 الكليةوكيل 

 رؤساء األقسام

 العالقات العامة

ثقافية  أنشطة

إجتماعية و

 /لةمتباد

زيارات 

 /وإجتماعات

 /تدريب

 توظيف

ً تق -  رير باألنشطة المتبادلة وتطورها سنويا
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تأهيل وتنمية  -4/1

القدرات األكاديمية 

واإلدارية وتكوين 

 .كوادر مستقبلية للكلية

تدريبية المؤهلة لتولى مناصب تحديد اإلحتياجات ال -

ين من هيئة وترشيح المتميزرية بالكلية قيادية وإدا

 .التدريس ومعاونيهم بالكلية لحضور تلك الدورات

2022/ 2023 
 أ.د.عميد الكلية

 لجنة التدريب

إستبيان / خطة 

تدريبية 

 مقترحة

 خطة تدريبية معتمدة للقيادات. -

 عدد الحضور لكل برنامج تدريبى. -
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مساعدة الهيئة المعاونة بالكلية فى دراستهم العليا  -

بإعتبارهم الكوادر للحصول على درجة الدكتوراة 

 المستقبلية للكلية من هيئة التدريس.

 مستمر
 لس الكليةمج

 األقسام العلمية

دعم مادى 

أيام  ومعنوى/

تفرغ للدراسة 

 متحاناتواإل

 كتوراة.عدد المسجلين للد -

 عدد المسجلين للماجستير. -

يادات األكاديمية واإلدارية ى لألداء للقالتقييم الدور -

 وبرامج للتطوير فى ضوء النتائج.
2022/2023 

 أ.د/عميد الكلية

 لجنة التدريب

 وحدة الجودة

إستمارة تقييم 

 أداء

خطة للتدريب 

 طورةم

 نتائج التقييم السنوى. -

اإلجراءات التصحيحية فى ضوء نتائج  -

 التقييم.

تطوير الموارد  -4/2

المادية والتكنولوجية 

والتسهيالت الداعمة 

 .للعملية التعليمية

عات والمعامل الصيانة الدورية لكافة المرافق والقا -

 كلية وتحديثها بما يدعم كفاءة اإلستخدام.بال
 ً  سنويا

 امعة/الكليةأمين الج

 إدارة الصيانة
 خطة للصيانة

 ة سنوية معتمدة ومتابعة التنفيذخطة للصيان -

 مستوى الرضا عن اإلمكانات المادية -

كفاءة التوجيه للموارد المالية المخصصة للكلية بما  -

 المستمر.يدعم أنشطة التطوير 
 مجلس الكلية مستمر

موازنة تقديرية 

 سنوية
 اق السنوىحجم المخصصات ونسبة اإلنف -

 نولوجية لمواكبة المستجداتتطوير اإلمكانات التك -

قواعد بيانات ، ويةواإلدار يةاألكاديم نواحىال وخدمة

 ات متنوعة لسرعة إستدعاء المعلومات.محدثة وألي

ً  مستمر  سنويا
 أ.د/وكيل الكلية

 إدارة نظم المعلومات

إستطالع رأى 

 المستفيدين

 لوجيةمستوى الرضا عن الخدمات التكنو -

 مدى اإلستفادة من قواعد البيانات -

التقييم المستمر  -4/3

لتطوير األداء بما يدعم 

 نافسى.مركز الكلية الت

ليات المستخدمة لتقييم األداء على مستوى تنوع األ -

 الكلية واإلستفادة من النتائج فى عمليات التطوير.

أغسطس: 

 ً  أكتوبر سنويا

 مدير وحدة الجودة

 وعيةاللجان الن

قرير سنوى / ت

 الدراسة الذاتية

مناقشة التقرير السنوى للكلية مع مختلف  -

 األطراف، وتطوير لمجاالت الضعف

إستضافة الخبراء واألساتذة المتخصصين لمراجعة  -

 أنشطة الجودة والتأهيل للتقدم لإلعتماد المؤسسى.

أكتوبر: ديسمبر 

2022 

 أ.د/ عميد الكلية

 رؤساء األقسام

 دةمدير وحدة الجو

تقرير 

 المراجعة

فى ضوء ذهاإلجراءات التصحيحية المتخ -

 تقارير المراجعة الخارجية.

 للهيئة وزيارة اإلعتماد. بالتقدم بطل -

مار كافة الجهود بالكلية للحصول على اإلعتماد إستث -

بما يدعم مركز الكلية التنافسى وزيادة ثقة المجتمع 

 مخرجاتها.فى 

 مستمر

 إدارة الجامعة/الكلية

مية ألقسام العلا

 واإلدارية

 التنفيذتقارير 

 شهادة اإلعتماد

رضا 

 المستفيدين

 ماد المؤسسى.لى شهادة اإلعتالحصول  -

 مستوى الرضا للمستفيدين عن الكلية. -

  (ضوء المتغيرات والمستجدات وتقارير المتابعة السنويةفى ) قيت التنفيذتوبعض األنشطة قد تخضع لتعديل. 
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  الخطةالتنفيذ الواردة بلتحقيق أولويات ة التنفيذية األنشط

 تابعةملؤشرات ام ألية التنفيذ لتنفيذمسئولية ا توقيت التنفيذ لتنفيذيةشطة األنا ولويات الواردة بالخطةاأل

التميوووز لتحقيوووق  تطووووير األداء .1

 .المؤسسى واألكاديمى

تطوووير كافووة الجوانووب المؤسسووية الماليووة والماديووة  -1/1

 نظيميووووة لتحقيووووق التميووووز المؤسسوووو والتكنولوجيووووة والت

  .وكسب ثقة المجتمع

 مستمر

 الكلية /الجامعةلس مج

 الكليةأ.د.عميد 

 رؤساء األقسام

 /ويةة السننيايزالم

 /وحدات مستحدثة

  قرارات إدارية

وتطووووير الموازنوووة الماليوووة تنووووع أوجوووه الصووورف ب -

 واألجهزة. لمعداتل

 .تحديث الهيكل التنظيمى -

، ليووة والخارجيووة للبوورامج التعليميووةخالمراجعووة الدا -1/2

 مهواراتالو معوارفال متضمنةالدراسية اللوائح تطوير و

 .التميز األكاديمى لتحقيق البرامج التعليمية ب

2022  

 مستمر

 مدير وحدة الجودة

 رؤساء األقسام

 منسقو البرامج والمعايير

 تشكيل لجان

 ندب خبراء

 حدثةالئحة م

 ة.خارجيرير المراجعة الداخلية والتقا -

ئحووة حوديث الالعنود تاإلسوتفادة مون نتوائج المراجعووة  -

 اسية.الدر

 .بالكليةزيادة اإلقبال على اإللتحاق  -

 .زيادة اإلنتاج العلمىتطوير و .2

بحثيووة تنوووع البوورامج التدريبيووة لتنميووة المهووارات ال -2/1

 لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 مستمر

 البحث العلمى لجنة

 وحدة التدريب

 يد اإلحتياجاتتحد

 خطة تدريبية

 المستهدف.مقارنة بعدد المتدربين  -

 التدريبية سنوياً. نفيذ للبرامجنسبة الت -

ءتهووا بمووا يووتالءم وزيووادة كفاالعلميووة ع البحوووث تنووو -2/2

وزارة توجهات الوة وحثية لألقسام العلميمع التوجهات الب

 .فيما يخص البحث العلمى

 مستمر
 ث العلمىالبحلجنة 

 مؤتمراللجنة 
 معتمدة خطة بحثية

 خطة البحثية.لتنفيذ للمتابعة اتقارير  -

ئج اإلجووراءات التصووحيحية المتخووذه فووى ضوووء نتووا -

 تقارير المتابعة الدورية.

لبحوووووث المتميووووزة ل الجامعووووة/ الكليووووةإدارة دعووووم  -2/3

عقود  ، موع إنتظوامذات معامل تأثير عال  بمجالت والنشر 

  العلمى للكلية. المؤتمر

 مستمر
 الجامعة/ الكليةجلس م

 الكليةد.عميد أ.

 مال  دعم

 دعم معنوى

ات معامول حوث المنشورة سونوياً بمجوالت ذعدد الب -

 تأثير متميز محلياً وإقليمياً.

 .ى للكلية سنوياتمر العلمإنتاظم عقد المؤ -

تنمية الجوانب المهنية للطوالب  .3

يووووتالءم مووووع التطووووورات  بمووووا

 .سوق العمل المتالحقة فى

تطوورات وفقواً لالمهارات العمليوة والمهنيوة  دراسة -3/1

 بسوق العمل. عهدخصصات المت

مع تحديث 

 الالئحة

 رؤساء األقسام

 ريبالتد لجنة
 لجنة / تقرير بالدراسة

تقريووور يتضووومن كافوووة المهوووارات المهنيوووة الالزموووة  -

 ين.لسوق العمل لتأهيل الخريج

لتنميووة الجوانووب الموجهووه  بوورامج التوودريب تنوووع -3/2

 .نية لدى الطالب بما يتالءم مع سوق العملالمه
 مستمر

 ريبالتد لجنة

 أعضاء هيئة التدريس
 معلنةخطة تدريبية 

 ربين ونسبة التنفيذ .عدد المتد -

 نتائج قياس مستوى الرضا للمتدربين. -

متابعووة التنفيووذ لمعووايير الجووودة  .4

وفقووواً لمتطلبوووات هيئوووة ضووومان 

 .واإلعتماد جودة التعليم

معووايير اإلعتموواد للتحقووق موون لدوريووة المراجعووة ال -4/1

 مؤشراته.فقاً لو كل معيارمتطلبات  إستيفاء مدى

 أغسطس /يو يول

 ً  سنويا

 دة الجودةوحمدير 

 منسقو المعايير

تشكيل لجنة المراجعة 

 التقارير /

 رير المراجعة الداخلية والخارجية.اتق -

 ات المتخذه فى ضوء النتائج.اإلجراء -

نووات الالزمووة لضوومان إسووتيفاء توووفير كافووة اإلمكا -4/2

  الصادرة عن الهيئة. المرجعية القياسيةير المعاي
 مستمر

  /الكليةأ.د.عميد 

 ة الجودةمدير وحد

 /تنظيمية قرارات 

  متابعةتقارير 

 متطلبات الهيئةنتائج تقارير المتابعة ومدى إستيفاء  -

مر لكافة الجوانوب التقويم المست .5

اإلداريوووة والتعليميوووة والبحثيوووة 

بمووا يوودعم التحسووين والتطوووير 

 .الكليةلمخرجات  مرالمست

علووى مسووتوى يم األداء قووإعووداد التقووارير السوونوية لت -5/1

 افة الجوانب التعليمية والبحثية واإلدارية.ك

أغسطس / 

 سبتمبر سنوياً 

 مدير وحدة الجودة

 اللجان النوعية بالوحدة
 تقرير سنوى

يوور خطووة التحسووين والتعزيووز فووى ضوووء نتووائج التقر -

 السنوى.

التحسووووين ى عمليووووات فوووو لتقووووويمج انتووووائ إسووووتثمار -5/2

ً  .والتطوير المستمر  أكتوبر سنويا

/ رؤساء  الكليةأ.د.عميد 

/ مدير وحدة  األقسام

 ةالجود

نتائج التقويم / تقرير ب

 خطة تطوير 

نتوووائج التقوووويم  فوووى ضووووءخطوووة للتطووووير معتمووودة  -

 .لمختلف المجاالت

 


