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مقدمة
تعتبر الخطة االستراتيجية لكلية الهندسة-جامعة طنطا  1029-1025هي الخطة االستراتيجية الثانية التي
يتم إعدادها لتحديث الخطة السابقة  1029-1021والتي جاءت ثمرة طيبة للمشاركة الفاعلة من جميع
األطراف المعنية داخل وخارج الكلية لوضع األهداف التي نطمح سوياً في الوصول إليها لتعظيم الدور الذي

تلعبه الكلية على المستوى المحلي واالقليمي والعالمي في مجاالت التعليم والبحث وخدمة المجتمع .وتستحق
تلك المشاركة تقديم التحية ألسرة الكلية وأصحاب المصالح لما بذلوه من جهد النجا هذا العمل من خلال
عقد اجتماعات واستبيانات وورش عمل إلعداد هذه الخطة.

وتًعد هذه الخطة اإلستراتيجية ( )1029-1025استكماالً للجهود السابقة وإمتدادا للخطة اإلستراتيجية األولى
وتأتي في ضوء الخطة اإلستراتيجية للجامعة التي تطمح إلعداد كوادر متميزة من خلال توفير بيئة تعليمية
جيدة ومادة علمية متطورة لخدمة المجتمع والصناعة باإلضافة إلى استقطاب كادر أكاديمي متميز وقادر على
العطاء العلمي والبحثي المتميز والمبدع.
وقد اعتمد هذا المقترح على البيانات المدرجة بتقرير الكلية والذي تم إعداده في مشروع إنشاء نظام داخلي
لتأكيد الجودة بالكلية باإلضافة إلى أراء أصحاب المصلحة في الخدمات التي تقدمها الكلية .كما أنه يعتمد
على تقييم لألداء في الفترة من  1021-2991والتي تناهز أكثر من خمسة وعشرين عاما .وقد تتابع على
قيادتها السادة:

 أ.د .محمد محمود العدوى ناصف أستاذ بكلية الهندسة-جامعة القااهرة كمشارف علاى إنشااء الكلياة
فى الفترة  1888-1884لإلعداد لبدء الدراسة بها.

 أ.د .محمد أحمد قاسم أبو شاهين كأول عميد للكلية فاى الفتارة  1881إلاى  1886وبادأت الدراساة
فى تلك الفترة بكفر الشيخ ثم بمبنى مؤقت بكلية التربية بشارع البحر.

 أ.د .جااالل عبااد الحميااد عبااد الااالة فااى الفتاارة  1888-1886وتاام انتقااال مقاار الكليااة إلااى ساابرباى
وتستقبل اول دفعة كبيرة (الدفعة المزدوجة بالثانوية العامة).

 أ.د .محمد الخازندار فى الفترة .2115/8/5 -1888/8/6
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 أ.د .محمد طلعت فهيم فى الفترة .2116/7/31 -2115/11/8

 أ.د .عبد الواحد عصر فى الفترة من .2118/12/16 -2116/12/17
 أ  .د  .عبدالحكيم عبدالخالق خليل .2111/11/11 -2111/2/11
 أ  .د  .طارق فوزى الشافعى .2111/11/12 -2111/11/27
 أ  .د  .محمد ابو الفتوح عمار  -2111/11/22سبتمبر.2113/

 أ  .د  .ساهر رأفت الخريبي (قائم بأعمال عميد الكلية) سبتمبر.2114/11/23 -2113/
 أ  .د  .عماد السيد عتمان  2114/11/24حتى تاريخة .

إن النهوض بمستوى الكلية يتطلب عمل مخلص ورؤية وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق واالستفادة من الفرص
المتاحة ومشروعات لتطوير وإال ستزداد الفجوة بالقياس بالمستويات المقبولة دولياً للاعتماد.

فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية
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نبذة عن الكلية Institutional Synopsis
تاااام إنشاااااء كليااااة الهندسااااة – جامعااااة طنطااااا وهااااي كليااااة حكوميااااة ساااانة  1884بااااالقرار الجمهااااوري رقاااام  1142بتاااااريخ

 1876/11/25وتقااع بمحاف اااة الغربيااة .مااادة الدراساااة بالكليااة خماااس ساانوات تقاااع الكلياااة فااي سااابرباى وتاااتم العملياااة
التعليمية وخدماتها من خالل مبنى الورش وبه إدارات أقسام هندسة القوى واآلالت الكهربياة  -هندساة اإللكترونياات
واالتصاااالت الكهربيااة  -هندسااة الحاساابات والااتحكم اآللااي -هندسااة اإلنتااا والتصااميم الميكااانيكي  -هندسااة القاوى
الميكانيكية  -هندسة األشغال العامة والفيزيقا والرياضايات الهندساية ومبناى خااإل بااإلدارة وباه إدارة قسام الهندساة
المعماريااة ومبنااى خاااإل بالفرقااة اإلعداديااة وأقسااام الهندسااة المدنيااة وبااه إدارات أقسااام الهندسااة المدنيااة  -هندسااة
اإلنشاءات وهندسة الري والهيدروليكا .كما يتم حاليا إنشاء مبني جديد سيتم إستخدامه خاالل عاامين .وت ام الكلياة
مجموعة من المدرجات بمبني الاورش ومبناى الفرقاة اإلعدادياة والهندساة المدنياة كماا توجاد قاعاات دراساة وصااالت
ومعامل بالثالث مبان وتقع اإلدارات المختلفة بالكلية بمبنى الورش والمبنى اإلداري.
و تمنح درجة بكالوريوس الهندسة من خالل عدد  11أقسام وهي :الهندسة المعمارياة  -الهندساة المدنياة  -هندساة
القااوى واآلالت الكهربيااة  -هندسااة االلكترونيااات واالتصاااالت الكهربيااة  -هندسااة الحاساابات والااتحكم االلااي  -هندسااة القااوى
الميكانيكية  -هندسة االنتا والتصميم الميكانيكي -هندساة األشاغال العاماة – هندساة الاري والهيادروليكا – هندساة الفيزيقاا
والرياضيات الهندسية.
تقدم األقسام العشر (ثمانية) برامج دراسية في مرحلة البكالوريوس وتشمل اآلتي:
م

اسم البرنامج

م

اسم البرنامج

.1

الهندسة المعمارية

.2

الهندسة المدنية

.3

هندسة اإلنشاءات

.4

هندسة القوى واآلالت الكهربية

.5

هندسة اإللكترونيات واالتصاالت الكهربية

.6

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

.7

هندسة اإلنتا والتصميم الميكانيكي

.8

هندسة القوى الميكانيكية

بينما تقدم ثالث أقسام علمية برامج لما بعد البكالوريوس فقط وتشمل:
 .1هندسة الري والهيدروليكا.

 .2هندسة األشغال العامة

 .3الفيزيقا والرياضيات الهندسية
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يبلااا العاادد اإلجمااالي للطااال للعااام الجااامعي ( 5181 )2115/2114طالااب مااوزعين علااي الفاارق واألقسااام علااى
النحااو المبااين فااي الجاادول التااالي ويتوقااع زيااادة هااذا العاادد خااالل الساانوات القادمااة طبقااال لمعاادالت الزيااادة فااي أعااداد
الطال الن اميين بالتعليم الثانوي.

الفرقة

بكالوريوس

انشائي

عمارة مدني

قوى كهربية

اتصاالت حاسبات قوى ميكانيكية

انتا

1351

االعدادية
األولى

151

528

الثانية

115

556

إجمالى
1351

321

1286

288

125

83

85

138

63

1175

الثالثة

78

176

281

81

58

68

81

38

881

الرابعة

51

84

81

42

27

26

42

17

381

261 384

381

258

168

188

261

118

5181

اإلجمالى

تقدم الكلية  31برنامج دراسات عليا منها  11برنامج للدبلوم و 11برنامج ماجستير  11برنامج دكتوراة في
التخصصات المبينة في الجدول أدناة .مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي  2115/2114عدد  268من
طال الدراسات العليا منهم  21طالب دبلوم و  225طالب ماجستير  24طالب دكتوراة.
أوال :برامج الدبلوم
التخصصات الفرعية لكل درجة
أعداد الطال
اسم الدرجة
هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
1
هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
1
هندسة القوى واآلالت الكهربية
12
الهندسة المعمارية
5
القوى الميكانيكية
3
هندسة االنتا
1
هندسة االنشاءات
1
هندسة األشغال العامة
1
1
هندسة الري والهيدروليكا
1
الفيزيقا والرياضيات الهندسية
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التخصصات الفرعية لكل درجة

هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
هندسة القوى واآلالت الكهربية
الهندسة المعمارية
القوى الميكانيكية
هندسة االنتا
هندسة االنشاءات
هندسة األشغال العامة
هندسة الري والهيدروليكا
الفيزيقا والرياضيات الهندسية
هندسة الري والهيدروليكا
الفيزيقا والرياضيات الهندسية

أعداد الطال
تمهيدي ماجستير مقيدون لدرجة الماجستير
1
21
1
2
11
13
1
8
3
18
11
15
4
86
1
4
2
3
6
17
1
1

اإلجمالى

225

ثالثا :برامج دكتوراة الفلسفة
التخصصات الفرعية لكل درجة
أعداد الطال

اسم الدرجة
دكتور الفلسفة فى هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

7

دكتور الفلسفة فى هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية

3

دكتور الفلسفة فى هندسة القوى واآلالت الكهربية

2

دكتور الفلسفة فى الهندسة المعمارية

1

دكتور الفلسفة فى القوى الميكانيكية

1

دكتور الفلسفة فى هندسة االنتا

3

دكتور الفلسفة فى هندسة االنشاءات

6

دكتور الفلسفة فى هندسة األشغال العامة

1

دكتور الفلسفة فى هندسة الري والهيدروليكا

1

دكتور الفلسفة فى الفيزيقا والرياضيات الهندسية

2
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تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس بعدد إجمالي  138عضو هيئة تدريس وكذلك أعضاء الهيئة المعاونة
بعدد إجمالي  188موزعين على األقسام المختلفة وفقا للجدول التالي:
القسم العلمى

أستاذ
متفرغ غير متفرغ

1
4
1
2
3
1
3
1
1
2
16

 .2الهندسة المعمارية

 .1هندسة االنشاءات
 .3هندسة القوى واآلالت الكهربية

 .1هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية
 .5هندسة الحاسبات والتحكم االلي
 .1هندسة القوى الميكانيكية

 .7هندسة االنتا والتصميم الميكانيكي
 .9هندسة األشغال العامة
 .9هندسة الري والهيدروليكا

.20

الفيزيقا والرياضيات الهندسية

إجمالى أع اء هيئة التدريس بالكلية

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

أعداد أع اء هيئة التدريس
هيئة معاونة
أستاذ
مدرس
عامل مساعد
مدرس مساعد معيد

2
14
2
1
1
2
1
1
2
1
25

12
8
11
7
13
8
4
4
4
21
82

4
16
2
2
2
6
4
1
1
1
38

8
7
12
13
11
6
4
8
3
4
77

إجمالى

38
11
71
21
34
8
31
7
38
8
37
13
22
7
23
8
21
11
47
18
361 113

األقسام العلمية وتوزيع السادة أع اء هيئة التدريس (القائمين بالعمل)
القسم العلمى
 .22الهندسة المعمارية
 .21هندسة االنشاءات
 .23هندسة القوى واآلالت الكهربية
 .21هندسة االلكترونيات واالتصاالت
الكهربية
 .25هندسة الحاسبات والتحكم االلي
 .21هندسة القوى الميكانيكية
 .27هندسة االنتا والتصميم الميكانيكي
 .29هندسة األشغال العامة
 .29هندسة الري والهيدروليكا
 .10الفيزيقا والرياضيات الهندسية
إجمالى أع اء هيئة التدريس بالكلية

متفرغ
1
3
1

أستاذ
غير متفرغ
1
1
1

أعداد أع اء هيئة التدريس
هيئة معاونة
أستاذ
مدرس
عامل مساعد
معيد
مدرس مساعد
8
7
8
1
2
21
7
7
13
13
8
7
8
2
1

إجمالى
28
63
27

1

1

1

2

4

2

6

15

3
1
2
1
1
2
12

1
1
1
1
1
1
1

1
2
1
1
2
1
22

1
3
3
1
1
1
27

8
6
2
4
3
16
68

5
4
4
6
3
3
48

8
13
7
8
11
18
111

26
28
18
21
18
41
287
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يضم الجهاز اإلداري بالكلية عدد  263موزعين على اإلدارات المختلفة وفقا للجدول التالي:
األقسام االدارية
م
العدد
األقسام االدارية
م

.1
.3
.5
.7
.9
.11
.13
.15
.17
.19
.21
.23

شئون الطالب
الدراسات العليا
الشئون اإلدارية
الشئون المالية
الوحدة الحسابية
وحدة الحسابات الخاصة
مركز البحوث واالستشارات
مكتب وكيل الكلية لشئون خدمة
المجتمع وتنمية البيئة
وحدة األزمات والكوارث
وحدة ضمان الجودة
المطبعة
الشئون القانونية

8
6
11
7
6
4
3
1

.2
.4
.6
.8
.11
.12
.14
.16

1
2
3
1
اإلجمالي

.18
.21
.22
.24

رعاية الشباب
المكتبة والمجلة العلمية
الشئون الهندسية
أمانة مجلس الكلية
أمين الكلية
مكتب عميد الكلية
مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم
مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات
العليا والبحوث
وحدة التخطيط والمتابعة
وحدة تطوير النظم MIS
األرشيف االلكتروني
االنترنت

عدد

5
6
5
3
1
4
3
1

2
3
1
2
88

كما يوجد بالكلية عدد  23من الفنيين في تخصصات مختلفة مثل فنى شئون هندسية و فني معمل و سائق ونجار

وأمين مخزن فني.

تحرإل الكلية على تفعيل قنوات االتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع المحيط بها .وتتمثل
الممارسات الفعلية للتفاعل مع هذة القطاعات فى إجراء دورات تدريبية ومشروعات واستشارات فنية

حيث تفتح

المؤسسة قنوات اتصال متبادلة تمكنها من إجراء هذة الممارسات .وتحرإل الكلية على دعوة بعض ممثلى
القطاعات االنتاجية على مستوى البرامج تدعو فيه المستفيدين من هذة البرامج ( مدير عام شركة الكهرباء -مدير

عام منطقة شرق الدلتا (االبنية التعليمية) مدير عام المعامل لشركة المقاولون العر وغيرهم ) وذلك لمناقشة

مشاريع التخر والتى توضح ما المه الطالب من مهارات وكذا امكانيات الخريجين كما تم الموافقة على اضافة احد
اع اء المجتمع المدنى لمجلس الكلية بداية من الدورة الجديدة.

كما تم توقيع عدة برتوكالت تعاون بين الكلية والعديد من الجهات المجتمعية ومنها (برتوكول تعاون جهاز تحديث

الصناعة -برتوكول تعاون مع المعهد القومى لالتصاالت -برتوكول تعاون مع اكاديمية تكنولوجيا المعلومات-
برتكول تعاون مع ن م التدريب المتكاملة والبرمجيات -مقترح تعاون مع شركة النخليى اخوان و)....
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تم االستفادة من تلك البروتكوالت فى تدريب الطال على دورات متخصصة -التدريب الصيفى للطال  -قيام شركة
النخليى باهداء الكلية عدد من اجهزة القياس وبعض السبورات الذكية وكذا قيامها بتركيب شبكة انترنت السلكى
بمبنى الورش مجاناال وغيرها.

يوجد بالكلية إدارة خاصة لرعاية الشبا

تتلخص فى (اللجنة الرياضية – اللجنة الثقافية – لجنة االسر والرحالت

– اللجنة الفنية – لجنة النشاط االجتماعى  -لجنة علمية  -لجنة جوالة – لجنة معسكرات )
يوجد بالكلية حجرة اتحاد طال

ت مارس بها بعض األنشطة الطالبية (النشاط الثقافي – النشاط الفني) بجانب

اعتبارها غرفة اجتماعات التحاد الطال  .كما تم تخصيص عدة غرف للقيام بالنشاطات المختلفة بشكل موسع في
مباني الكلية الجديدة .باإلضافة إلى ذلك فد تم انشاء ملعب ثالثي لخدمة الجامعة وتم تجهيزة لممارسة األنشطة
الرياضية.
تم إنشاء جزء جديد بالكلية تم تصميمه كمكتبة متوافر بها كل المتطلبات ال رورية لخدمة الطال وتم ميكنة العمل
بالمكتبة .كما تم التنسيق مع األقسام بحيث يتم إنشاء مكتبة خاصة ببعض األقسام لتقليل الكثافة العددية وزيادة

المساحة المتاحة للكتب والمراجع األخرى داخل المكتبة.
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الفصل الأول
المنهجية العامة للتخطيط الإستراتيجي بالكلية
 -1اإلطار الفكري والمنهجي للخطة االستراتيجية
 oنشر ثقافة التخطيط اإلستراتيجي كمدخل للتطوير المطرد ووسيلة إلدارة المخاطر من خالل ورش عمل
وندوات.
 oنشر ثقافة الجودة واالعتماد والتميز في األداء لتحسين وتطوير المن ومة اإلدارية والتعليمية بالكلية
وتنفيذ الخطة بكفاءة وفاعلية من خالل لقاءات وعقد ندوات مع المعنيين.
 oتشكل فريق عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية لدراسة الوضع الحالي للكلية وعمل التحليل
الرباعي للكلية ومن ثم بناء الخطة االستراتيجية بناءا على الدراسة الذاتية للكلية مع تحديد نقاط
القوة وال عف الداخلية والفرإل والتهديدات الخارجية
 oوضع مقاييس واضحة لألداء والمقارنة المرجعية بين األداء الفعلي ومعايير الجودة لتحديد احتياجات
التحسين لسد الفجوة
 oوضع برامج وخطط ذات رؤى مستقبليه لتحسين جودة جميع العمليات واالنشطه بالكلية
 oتوسيع نطاق المشاركة ليشمل مع م العاملين على كافة المستويات
 oالمتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة االستراتيجيه والخطط التنفيذية لعمليات التطوير والتحسين
 oالتقييم الدوري من خالل مجموعه داخليه وخارجية
 oنشر نتائج المتابعة والتقييم
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 -2منهجية إعداد الخطة
إعتمدت خطوات إعداد الخطة اإلستراتيجيى للكلية  2118-2114على:


رفع الوعي بالتخطيط االستراتيجي من خلال ورش العمل (راجع المرفقات بملف الوثائق الداعمة).



تشكل فريق عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية بقرار من مجلس الكلية بتاريخ .1023/20/9



دراسة التقارير السنوية والدراسة الذاتية للكلية



تقييم الخطة السابقة  1021-1009ومخرجاتها وتقارير المراجعيين الداخليين والخارجيين



تقرير يارة المحاكاة ( 29 - 27يوليو )1022



تقرير يارة اإلعتماد ( 11-29مايو )1023



دراسة نماذج وأدلة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد



ربط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة



الربط مع رؤية ورسالة وأهداف جامعة طنطا



عقد لقاءات وعمل إستبيانات مع جميع األطراف المعنية وبخاصة مع السادة العمداء والوكلاء السابقين

(راجع المرفقات بملف الوثائق الداعمة)


اإلستعانة ببيانات وإحصائيات الكلية على مدار السنوات الماضية



إعداد دراسة التحليل البيئي للكلية ( )Swot Analysisلحصر نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات



مشاركة وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة في جميع مراحل إعداد الخطة

 -3االطراف اصحا المصلحة ()Stake holders
تُعد تلبية احتياجات وتوقعات االطراف اصحاب المصلحه تحديد لمدى فاعلية وواقعية الخطة اإلستراتيجية
لتوكيد الجودة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومدى مساهمات الكلية لخدمة المجتمع والبيئة .وتشمل قائمة
اإلطراف أصحاب المصلحة:
 oإدارة الكلية

 oأع اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والعاملين بالكلية
 oطال مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والخريجون
 oأولياء األمور
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 oقطاع األعمال الهندسية (نقابة المهندسين مديرية اإلسكان بالغربية-الهيئة العامة لألبنية
التعليمية-مقاولي البناء والتشييد بالمحاف ة.)...

 -4إجراءات إعتماد إستراتيجية الكلية 2118 – 2114
.1
.4
.2

.2

.5

تم تشكل فريق عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية 4118/4112م من كل من د .أحمد محمد
رفعت ود.محمد النمر ود.عاصم الشناوي بقرار من مجلس الكلية الجلسة الثانية بتاريخ الثالثاء
الموافق .2113/11/8
مراجعة الرؤية والرسالة وعرضها على األقسام األكاديمية واإلدارية بالكلية ،وعدد من الطالب
وجهات سوق العمل وذلك إلبداء الرأي .وتم إعتمادها بمجالس األقسام ثم بمجلس الكلية في الجلسة
العاشرة للعام الجامعي  4112/4112المنعقدة يوم األحد الموافق .2114/1/11
عمل التحليل الرباعي للكلية ( )Swot Analysisوذلك في اطار صياغة الخطة االستراتيجية وتم
مناقشته وإعتماده بمجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4112/5/6م ومن ثم،
تم إعتماده من مجلس الكلية الجلسة السابعة عشر للعام الجامعي  4115/4112المنعقدة يوم
الثالثاء الموافق .2114/5/13
صياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية في ضوء نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات وتم
إعتمادها بمجلس الكلية في الجلسة األولي للعام الجامعي  4112/4112المنعقدة يوم األحد الموافق
.2114/1/14
تم تشكيل لجنة بقرار من مجلس الكلية الجلسة العاشرة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 2115/2/11
من أعضاء مجلس الكلية تضم أ.د .بهاء الدين محرم وأ.د .طارق فو ي الشافعي وأ.د .صلاح

الدين محمد فهمي طاهر و أ.د .باكينا

يدان لمراجعة الخطة اإلستراتيجية للكلية

 .6بنا ًء على ما انتهت إليه اللجنة فيما سبق؛ تمت إعادة صياغة الخطة اإلستراتيجية وتم إعداد الخطة
التنفيذية لإلستراتيجية ومناقشتها من خلال عدد من ورش العمل التي ضمت أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم واإلداريين.

 .7تم عرض الخطة اإلستراتيجية على وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة لمراجعتها وإبداء الرأي
وتم أخذ تلك الملاحظات في اإلعتبار.

 .8تم إعتماد الخطة اإلستراتيجية  1029-1025في صورتها النهائية من مجلس الكلية في الجلسة
المنعقدة يوم االربعاء الموافق  1025 /1/19في الجلسه الخامسه عشر.
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الفصل الثاني

التحليل البيئي لكلية الهندسة جامعة طنطا SWOT Analysis
قام فريق العمل بدراسة التقارير السابقة والوضع الراهن بالكلية بإجراء التحليل البيئى ( )SWOT Analysisلتحديد
نقاط القوة والضعف فى البيئة الداخلية والفرص والمخاطر فى البيئة الخارجية .كما تم عقد عدد من االجتماعات بين
فريق العمل لمناقشة وصياغة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات المحتملة .وذلك عن طريق الخطوات التالية:


اإلطالع على الخطة اإلستراتيجية والتنفيذية السابقة للكلية



جلسات عصف ذهنى لفريق العمل بمعيار التخطيط اإلستراتيجى ولجميع المشاركين



استطالع اراء القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطالب والخريجين
واالطراف المجتمعية.



اجراء استبيان ورقى وإلكترونى من أجل استطالع اراء الجهات المعنية.



عقد ورشة عمل حضرها أعضاء هيئة التدريس والعاملين واألطراف المجتمعية ذات الصلة.



تحليل النتائج ورصدها على شكل  SWOTلكل جهة تنفيذية



تحليل النتائج ورصدها بشكل شامل للحصول على تحليل رباعى للكلية.



استخدام البيانات الوثائقية بكافة إدارات الكلية

طرق ومصادر جمع البيانات:
 تم عقد مقابالت مهيكلة مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلى قطاع األعمال وممثلين
عن اتحاد الطالب
 فحص وثائق :تم فحص الوثائق التالية:
-

قانون  94لسنة  2491بشأن تنظيم الجامعات
قانون رقم خمسة لترقية القيادات االدارية
قانون رقم ( )99لسنة  97للعاملين بالدولة.
قانون رقم  21لسنة 1001
الهيكل التنظيمي للكلية
التوصيف الوظيفى للعاملين بالكلية
دليل الجودة بالكلية
وثائق نظام ادارة الجودة بالكلية
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تقارير المراجعة الداخلية لنظام ادارة الجودة بالكلية
التقرير السنوي طبقا لمعايير اللجنة القومية لالعتماد والجودة حتى عام .1029/1021
الخطة البحثية للكلية  -محاضر لجنه الدراسات العليا لمناقشة الخطة البحثية
محاضر مجلس الكليه الخاصة باعتماد الخطة البحثية .
تقارير االقسام عن الخطط البحثية
قرار انشاء وحدة ادارة االزمات والكوارث .
تقارير متابعة جودة األداء العضاء هيئة التدريس بالكلية.
محضر مجلس الكلية الخاص بعرض المعايير األكاديمية المرجعية القومية للتعليم الهندسى .
توصيف وتقارير البرامج عام  1029/1021لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.
فحص موقع الكلية االلكترونى.
البيان االحصائى لنسب الطالب المسجلين فى الدراسات العليا باالقسام المختلفه 1029/1021
البيان االحصائى بالبعثات المشتركة والمنح المقدمة من الدول المختلفة.
بيان باعداد اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية  1029/1021وكذلك فى كل تخصص
بيان باعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز محلية /دوليه
بيان بالنسب المئويه العداد الطالب المسجلين والوافدين 1029/1021
بيان بالمؤتمرات المحلية التى نظمتها الكلية -بيان باعداد هيئة التدريس المشتركين بمؤتمرات
دولية .1029/1021
بيان بعدد الدبلومات والدرجات العلميه التى منحتها الكليه خالل  5سنوات االخيره من الداخل
والخارج
بيان بنسبه الدرجات العلميه التى منحتها الكليه للدارسين من اعضاء الهيئه المعاونه والمسجلين
من الخارج.
بيان باعداد الطالب فى المراحل الدراسية المختلفة للعام 1029/1021
بيان بالنسب المئوية للنجاح والتقديرات للعام 1029/1021
بيان باعداد الطالب الوافدين للعام 1029/1021
بيان باعداد العاملين بالجهاز االدارى ومجموعاتهم النوعية 1029/1021
الموازنة المالية للكلية للعام الحالى
سجالت المكتبة
خطط العمل وتقارير الصيانة

 تصميم وتطبيق االستبيانات التالية:






جامعة طنطا

استبيان الستطالع رأى الطالب
استبيان للخريجين
استبيان ألصحاب العمل
استبيان معاونى هيئة التدريس للرضا الوظيفي ولتقييم القيادات
استبيان العضاء هيئة التدريس للرضا الوظيفي ولتقييم القيادات

16

الخطة اإلستراتيجية

كلية الهندسة
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استبيان تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
استبيان الرضا الوظيفى للجهاز االدارى
استبيان التحليل الوظيفى للجهاز االدارى
استبيان لالطراف المجتمعية

 إعداد تقارير عن نتائج المقابالت ونتائج استطالعات الرأى:
فىىى نهايىىة هىىذه المرحلىىة تىىم اعىىداد تقىىارير عىىن نتىىائج عىىن المقىىابالت وكىىذلك عمىىل التحليىىل االحصىىائى لنتىىائج
االستبيانات المختلفة تمهيدا لتحديد مواطن القوة والضعف بكل عنصر من عناصر البيئة الداخلية والخارجية.

أوالً :تحليل البيئة الداخلية
المعيار
م
أ -القدرة المؤسسية


1

التخطيط
اإلستراتي
جى



4

الهيكل
التنظيمى




2

القيادة
والحوكمة









نقاط الضعف

نقاط القوة

استيفاء عدد من المعايير كما جاء بتقرير زيارة الهيئة  وجود عدد كبير من السلبيات في الخطة
االستراتيجية السابقة مثل عدم وضوح األهداف
القومية لالعتماد
االستراتيجية والتكرار وضعف مشاركة بعض
تشكيل فريق ذو كفاءة ومدربين العداد الخطة
األطراف مثل الطالب
االستراتيجية للكلية وفقا للمنهجية المعدة من قبل الهيئة
القومية لالعتماد والجودة
 الهيكل الحالي للكلية بحاجة إلى تعديل ليكون أكثر
للكلية هيكل تنظيمى معتمد ومعلن
مالئمة لنشاط األقسام اإلدارية بالكلية كما انه مازال
تم استحداث وحدات جديدة بالهيكل مثل وحدة إلدارة
بحاجة الى استحداث بعض الوحدات ليكون أكثر
األزمات والكوارث مسئولة عن تدريب الجهاز األكاديمى
كفاءة فى تحقيق أهداف الكلية وخططها المستقبلية
واإلدارى والطلبة على التعامل مع األزمات والكوارث
 وجود إجراءات معقدة إلجراء أى تعديل إدارى فى
وعقد الدورات التدريبية العملية لذلك
الهيكل التنظيمى
سلطات ومسئوليات األقسام اإلدارية والعلمية المختلفة
واضحة باإلضافة الى عدم وجود أى تداخل فى السلطات  ال توجد إدارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
والمسئوليات بين األقسام حيث أن السلطات والمسئوليات  عدم وجود الئحة مالية لوحدة إدارة األزمات
لكل قسم موضحة ومحددة بقانون تنظيم الجامعات والئحة
والكوارث
الكلية وبطاقات التوصيف الوظيفي بالكلية
 اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية
غير كافية وتحتاج الى استحداث وحدات جديدة
المعايير المستخدمة في اختيار القيادات األكاديمية محددة  ال يوجد مشاركة أو إبداء رأي من جانب أعضاء
هيئة التدريس عند اختيار القيادات األكاديمية
ومعلنة
يعتبر نمط القيادة ديمقراطي الى حد كبير لوجود المجالس  تحرص القيادة على األخذ بأراء ومقترحات أعضاء
هيئة التدريس ولكنها ال تحرص على األخذ بأراء
الرسمية ومجلس الكلية وكذلك وجود تمثيل لممثلي
العاملين وبحث شكواهم
األطراف المعنية
توجد آليات لتقييم كفاءة إدارة المؤسسة والقيادات  خطة تدريب القيادات األكاديمية بالكلية تحتاج مزيد
من التطور والتحسن
األكاديمية
تم اعداد بطاقات التوصيف الوظيفى للوظائف األكاديمية
واإلدارية واعتمادها
وجود استبيانات الستطالع رأى أعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم وممثلين للجهاز االدارى والطالب فى
القيادات االكاديمية ويتم تحليلها واخذ القرارات
التصحيحية واعتمادها من مجلس الكلية

17

الخطة اإلستراتيجية

كلية الهندسة
2

المصداقية
واألخالق

5

الجهاز
اإلدارى

6

الموارد
المالية
والمادية

















7



المشاركة
المجتمعية

وتنمية
البيئة



تعمل الكلية على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية 
والنشر حيث تم إعتماد مقترح بإجراءات لمتابعة تطبيق
حقوق الملكية الفكرية والنشر
توجد مصداقية للوعود التى تقدمها الكلية لألطراف ذات
العالقة (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم /الطالب/

العاملين/األطراف المجتمعية)
استجابة الكلية للشكاوى والمقترحات الخاصة باألطراف
ذات العالقة وإتباع سياسة الباب المفتوح دائما من اإلدارة

العليا
مشاركة الطالب في وضع جداول االمتحان والجداول

الدراسية
المعلومات المتاحة عن الكلية مثل التقرير السنوي 
وتقارير متابعة األداء والمطويات وورش العمل ....الخ
تغطى األنشطة المختلفة للكلية التعليمية والبحثية والخدمية
توزيع الطالب على األقسام العلمية بالتنسيق الداخلى يتسم
بشفافية دون أى استثناءات.
مناقشة معظم المشاكل بالكلية يمكن أن تتم بحضور كافة
األطراف المعنية
المعايير الخاصة باختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية 
معلنة وموثقة بقانون رقم  5لترقية القيادات اإلدارية
وقانون  27للعاملين بالدولة وبطاقات التوصيف الوظيفي
المام العاملين بالكلية بقدر من تكنولوجيا المعلومات 
يمكنهم من االستفادة منها لرفع مستوى األداء الداخلي



جامعة طنطا
هناك بعض التعارض فى المصالح يتمثل فى كون
عضو هيئة التدريس غير متفرغ تماما للعمل
بالمؤسسة التعليمية حيث أن معظم أعضاء هيئة
التدريس لديهم مكاتب خاصة أو يشارك فى أعمال
خاصة
ال يوجد بالكلية دليل للممارسات األخالقية الوظيفية
بالكلية بالرغم من توافر هذه التوصيفات فى اللوائح
المنظمة للعمل
انخفاض الرضا عن مستوى الشفافية في التعامل مع
بعض الوحدات الخاصة
عدم شفافية آليات توزيع الحوافز
آلية المساءلة والمحاسبة والمعتمدة من مجلس كلية
سابق لم تفعل وال توجد قدرة لتفعيلها نظرا الرتباط
ذلك بقانون تنظيم الجامعات

وجود عجز في بعض اإلدارات مثل إدارة الدراسات
العليا ووجود عجز شديد في القائمين بالخدمات
المعاونة :عمال -فنييو معامل -حرفيين مثبتين.
تجهيزات أماكن العمل غير مالئمة مع عدم توافر
التسهيالت التكنولوجية الضرورية ألداء العمل.
انخفاض مستوى الرضا الوظيفي ككل
عدم مالءمة الهيكل اإلدارى للعمل فى ظل
التطورات المستمرة فى النظام الجامعى
توجد آليات محددة وفاعلة ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية  ال توجد وسائل لتحفيز أعضاء هيئة التدريس لتنمية
الموارد الذاتية
للكلية وهي الوحدات ذات الطابع الخاص
 الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية لتحقيق رسالتها
حصول الكلية علي مشروعات تنافسية متعددة
وغاياتها وأهدافها االستراتيجية غير كافية
يوجد توجه الستحداث برامج جديدة ووحدات ذات طابع
 ميزانية الكلية واوجة الصرف غير معلنة
خاص جديده من شأنها زيادة الموارد المالية.
وجود معامل بالكلية يرتبط عملها باحتياجات المجتمع
ومن الممكن ان تستخدم لخدمة المجتمع وجلب دخل
وجود خبرات بالكلية تسمح بإقامة برامج تعليم موازية
تزيد من الدخل
التزام االقسام بعمل اليوم العلمى ودعوة اطراف مختلفة  ال تشارك األطراف المجتمعية المختلفة فى اعداد
البرامج التعليمية
للمشاركة
تقوم المؤسسة بتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة  ال توجد خطة معتمدة لمشاركة األطراف المجتمعية
المختلفة فى عيد الخريجين وملتقى التوظف
المجتمع وتنمية البيئة.
تقديم الخدمات الهندسية واالستشارية المتميزة من خالل
توافر كفاءات من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
واإلداريين من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص
مشروعات التخرج للطالب ترتبط باحتياجات الصناعة
والتحديث المهنى
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جامعة طنطا

ب -الفعالية التعليمية
1


الطالب
والخريجون 







4

المعاير
األكاديمية
والبرامج
التعليمية









2



التعليم
والتعلم
والتسهيالت
المادية




سياسات التحويل معلنة من خالل اللوائح والقوانين
المعايير المتبعة للدعم المالى معلنة للطالب من قسم
رعاية الشباب واتحاد الطالب
توجد عيادة طبية خاصة بالطالب مجهزة للحاالت
الطارئة داخل الكلية
هناك تطور فى اعداد المتفوقين (حيث توجد زيادة فى
أعداد الطالب الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدا)
بما يحقق المنحني االحصائي الطبيعي
دليل الطالب متوفر ومتاح لجميع الطالب
تنفذ الكلية العديد من األنشطة الطالبية (رياضية وفنية
وثقافية)
حصلت الكلية وكذلك العديد من الطالب على المراكز
األولى فى عدد من األنشطة الطالبية على مستوى
الجامعة والجامعات األخرى
اقامة حفل سنوى للخريجين بحضور السيد أ.د .رئيس
الجامعة والسادة النواب والسيد أ.د .عميد الكلية والسادة
الوكالء












تتوافق المعايير األكاديمية مع رسالة الكلية قبل تغييرها 
وبعد التغيير أيضا ومازالت إجراءات التطبيق جارية
توجد جهود للتوعية بالمعايير األكاديمية ،NARS
وجاري وضع خطة لعقد المزيد من هذه الورش التي 
تنشر الوعي بين أعضاء هيئة التدريس بهذه المعايير،
ومناقشة اآلليات المقترحة منهم لتطبيقه
المراجعة الداخلية التي تجرى سنويا ضمن نظام إدارة

الجودة بالكلية تضمن تطبيق المعايير األكاديمية
البرامج التعليمية المفعلة فى المؤسسة مالئمة
الحتياجات سوق العمل
يوجد بالكلية توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج
التعليمية والمقررات الدراسية تم توفيره من خالل نظام
ضمان جودة التعليم
يتوافق تصميم البرامج التعليمية بالكلية مع رسالة
وغايات الكلية
يوفر نظام إدارة الجودة بالكلية وكذلك توجد إجراءات
موثقة للمراجعة الدورية فى المقررات الدراسية
توجد بالكلية أنماط غير تقليدية للتعلم مثل التعليم 
االلكتروني (تم تحويل  11مقرر للصورة االلكترونية
ويتم تفعيل معظمها) ومناقشات المجموعات الصغيرة 
وإعداد البحوث للتعلم الذاتي
اتخذت الكلية بعض اإلجراءات لمواجهة مشكلة
الدروس الخصوصية

تتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة
للطالب
تتصف أساليب تقويم الطالب بالتنوع
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ال تتوافق سياسات القبول مع الرسالة واألهداف من
حيث العدد وهذه السياسات تابعة لمكتب التنسيق
وليس للكلية اى دور فيها
ال تتناسب أعداد الطالب مع موارد الكلية
ال يتم دراسة خصائص الطالب لتحديد احتياجاتهم
غير األكاديمية
نظام اإلرشاد األكاديمي للطالب غير متبع بالكلية
واليتم توعية وإعالم الطالب بهذا النظام
ال توجد خطة متكاملة لدعم الطالب
ال توجد سياسة لدعم الطالب ماليا ولكن توجد
معايير عند بحث الحاالت (من اجل توزيع الدعم
المالى او دعم الكتاب الجامعى)
ليس هناك برامج موثقة لتقديم خدمات الدعم لذوى
االحتياجات الخاصة
الكلية ال تقدم اى منح دراسية للطالب
ال توجد رابطة للخريجين
ال توجد عالقة مستمرة بين الكلية وخريجيها عبر
السنوات الماضية
لم يتم تفعيل المعايير األكاديمية عند التخطيط ووضع
السياسات التعليمية ،حيث تم إصدار المعايير
ونشرها وتبنيها بالكلية حديثا
المخرجات المستهدفة للتعلم ال تساهم في تنمية
المهارات الذهنية والعامة (حل المشكالت /التفكير
الناقد واالبتكارى/العمل في فريق /مهارات الحاسب
واإلدارة وغيرها)
درجة االستفادة من تقارير الممتحنين الخارجيين
على مستوى االقسام العلمية محدودة جدا

إستراتيجية التعليم والتعلم قديمة مفروضة من جانب
المجلس األعلى للجامعات منذ زمن
ال تالئم أنماط التعليم والتعلم المخرجات المستهدفة
للتعلم نظرا لقلة تطبيقها في عدد بسيط من المواد
وبشكل غير مستمر
ال يتم مراجعة استراتيجيات التعلم في ضوء نتائج
االمتحانات أو االستبيانات الموجهة للطالب
وأعضاء هيئة التدريس فيما عدا جهود ضعيفة في
هذا المجاال

الخطة اإلستراتيجية

كلية الهندسة



تشكل لجان الممتحنين بموافقة مجلس الكلية سنويا
تستخدم بعض األقسام بالكلية نظام الممتحنين
الخارجيين
يتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب
يتم اتخاذ قرارات وإجراءات تصحيحية فى ضوء
مراجعة النتائج
المراجع والدوريات بالمكتبة حديثة ويتم تحديثها بشكل
دوري
يتم قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبة
اعداد دليل الستخدام المكتبة االلكترونية
يوجد ملفات لجميع المقررات يشتمل علي توصيف
وتقارير للمقررات وكذلك أعمال الطالب وتقييم
االمتحانات وغيرها



توجد إجراءات للتعامل مع العجز فى عدد أعضاء هيئة 
التدريس.
تغطى التخصصات المختلفة ألعضاء هيئة التدريس 
بجميع األقسام البرامج المختلفة لكال من مرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا

تتم التعيينات باألقسام وفقا للخطة الخماسية
يتم قياس مستوى رضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة عن طريق االستبيانات
توافر كفاءات متميزة لبعض أعضاء هيئة التدريس 
رشحتهم لتقلد مناصب قيادية بالجامعة وخارجها
معظم أعضاء هيئه التدريس مشاركين فى البحث 
العلمى
تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز 
تشجيعيه وتقديرية وغيرها
هناك دعم وتحفيز مادى للباحثين وكذلك هناك تحفيز 
مادى ومعنوى للنشر الدولى على مستوى الجامعة .

يوجد  45اتفاقيه تعاون مشترك مع دول مختلفة
اإلعتماد على المشروعات الممولة من خارج الكلية
وجود وحدات بحثية متميزة بالكلية مثل معمل القياسات 
الدقيقة بالليزر ومعمل الخرسانة المسلحة والمنشآت

الثقيلة ومعمل أبحاث ميكانيكا التربة واألساسات.
تاهل معملين بالكلية لالعتماد (معمل الخرسانة -معمل
ميكانيكا التربة واالساسات) وتمت المراجعة لمعمل
اختبار وخواص المواد
تم تطبيق من الئحة الدراسات العليا الجديدة للكلية  لم تتم مراجعه برامج الماجستير والدكتوراه بواسطة
مراجعين خارجيين
بنظام الساعات المعتمدة
يوجد تناسب فى برامج الماجستير مع احتياجات
المجتمع
تلتزم االقسام بتوزيع االشراف وفقا للتخصص








2

اعضاء
هيئة
التدريس

5

البحث
العلمى
واألنشطة
العلمية
األخرى

6

الدراسات
العليا
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لم تحدد بالمقررات الدراسية مجاالت معينة لتنمية
التعلم الذاتي
على الرغم من وجود سياسات فى القضاء على
مشكالت التعليم والتعلم اال انه ال توجد دراسة لتحديد
مردود هذه االجراءات فى القضاء على هذه المشاكل
ال توجد سياسة متبعة للتعامل مع مشكلة الكتاب
الجامعى
ال يوجد نظام معتمد لتقويم نتائج التدريب الميداني
ال تشارك الجهات القائمة بالتدريب في تقويم برامج
التدريب الميداني للطالب
مساعدات التعليم والتعلم الخاصة لتحقيق المهارات
المهنية المستهدفة غير مالئمة من حيث الكم والكيف
ال تتالءم المعامل مع أعداد الطالب
قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل
غير مالئمة لمتطلبات العملية التعليمية (اإلضاءة/
التهوية /وسائل اإليضاح ...الخ)
هناك عجز فى عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة فى بعض األقسام
يتم تنفيذ البرامج التدريبية من خالل مركز التدريب
بالجامعة للترقية وليس من خالل االحتياجات الفعلية
ألعضاء هيئة التدريس.
اآللية الموثقة لتقييم اداء اعضاء هيئة التدريس تتم
من خالل التقرير السنوى للمنهج الذى تقوم به
األقسام ،ولكن هذه اآلليه غير كافيه لتقييم األداء
نتائج االستبيانات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ال
يتم االستفادة منها فى التطبيق العملى
ال توجد خطه بحثيه معتمده بالكليه ولكن توجد
اقتراحات لمواضيع من االقسام المختلفة
اليوجد ترابط بين االقسام فى البحث العلمى وحل
مشاكل المجتمع.
ال توجد قاعدة بيانات كاملة لألبحاث توجد فقط
للرسائل العلمية وليست لألبحاث
يتم مشاركه الطالب فقط فى اإلعداد والتنظيم
والتسجيل
لم يتم قياس نسبة التمويل الذاتي إلى التمويل
الحكومي بطريقة إحصائية
ال يتم قياس مردود العوائد للمخصصات المالية
المنفقة على البحث العلمى بالكلية

الخطة اإلستراتيجية
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نظام إدارة
الجودة
والتطوير
المستمر










ألزمت الكلية المشرفين بعمل تقرير سنوى عن مدى
انجازه للرساله خالل فتره تسجيلها
تتوافق االمتحانات مع محتويات المقررات المعلنة
للطالب
يوجد ملفات لجميع المقررات يشتمل علي توصيف
وتقارير للمقررات وكذلك أعمال الطالب وتقييم
االمتحانات وغيرها
تتم عملية التقويم الذاتي للكلية بصورة دورية سنوية.
يتم عمل برامج لتوعية أعضاء هيئة التدريس بالمعايير
األكادمية المرجعية القومية بدءا من رؤساء األقسام
لتطبيقها كخطوة أساسية لتطوير البرامج التعليمية
قيام وحدة ضمان الجودة بعمل دورات لتنمية قدرات
اعضاء هيئة التدريس
عمل المراجعة الداخلية والخارجية لكافة برامج
البكالريوس واعتماد التقارير الخاصة بالمراجعين
الخارجيين بمجالس األقسام ومجلس الكلية
قيام وحدة ضمان الجودة بعمل متابعة دورية لالقسام
الستيفاء متطلبات ملفات المقرارات
الكلية لديها نظام معتمد لضمان جودة التعليم
توجد اجراءات موثقة لتحسين الفاعلية التعليمية
تستخدم أساليب عديدة لجمع وتحليل البيانات منها
المراجعة الداخلية

جامعة طنطا









عدم استيفاء بعض المعايير
التتم مناقشة نتائج التقويم الكلي ألداء الكلية مع:
أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم – الطالب –
العاملين – األطراف المجتمعية ذات العالقة
وجود مقاومة للتغيير
وجود عدد كبير من المنتدبين يؤثر على تعميم تطبيق
المعايير األكاديمية
عدم الوصول إلى معادلة االتزان لضمان الجودة
وهي :جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
بالكلية لهم دور ما في منظومة الجودة بالكلية
عدم وجود منظومة فعالة لتحديد ومراقبة وتقييم عدد
الساعات التي يتواجد خاللها أعداد أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة بالكلية
ال يتم تفعيل اللوائح والقوانين الخاصة بالمساءلة
والمحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية وال توجد آليات
مستحدثة لتفعيلهما

مصفوفة العوامل الداخلية
العوامل اإلستراتيجية

التعليق

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

1115

2

116

مالئمة الحتياجات سوق العمل

1111

2

112

تقديم الخدمات الهندسية واالستشارية المتميزة

1115

2

114

1111

2

1121

للكلية هيكل تنظيمى معتمد ومعلن و يتم استحداث وحدات
للوفاء بمعاير الجودة
مدارس علمية مختلفة وتنوع الخبرات العلمية واإلدارية

1111

2

1121

زيادة معل النشر فى الدوريات المرموقة

1115

2

1125

عدم تفعيل آليات الثواب و العقاب بشكل كامل

1111

4

114

 الموارد المالية واإلدارية
 الدراسات العليا

1115

2

1125

قلة العاملين مع ندرة العمالة المميزة وضعف اإلستيعاب
للتكنولوجيا
اإلعتماد على الموازنة العامة

1115

2

1115

 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية

1115

4

1111

 -1مجاالت القوة
 البرامج التعليمية
 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة
 الهيكل التنظيمى
 هيئة التدريس
 البحث العلمى

 -2مجاالت الضعف
 القيادة و الحوكمة
 الجهاز االدارى

إجمالى النقاط المرجحة

1111

2145
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عدم اعتكاد بعض البرامج مع وجود الئحة ساعات
معتمدة
عدم تفغيل منظومات التغذية العكسية على الرغم من
وجود التقييم
أداء الكلية جيد بنسبة %65

كلية الهندسة

الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

ثانياً :تحليل البيئة الخارجية
الفرص
 دعم الدولة الحالي لمنظومات الجودة وانشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
 زيادة االهتمام على المستوى اإلقليمي بأهمية ضمان الجودة والتحسين المستمر في منظومة العملية التعليمية.
 ربط زيادة دخل اعضاء هيئة التدريس بالجودة مما أدى الى انتشار ثقافة الجودة بالمجتمع االكاديمى.
 توافر فرص لتطوير العملية التعليمية من خالل التعاون بين وزارة التعليم العالى والبنك الدولى واالتحاد االوروبى.
 إمكانية دعم اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى صورة اتفاقيات تعاون بين الجامعة وجهات سوق العمل بالمنطقة
المحيطة بالكلية
 تغيير قواعد عمل لجان الترقى واشتراطات النشر الدولى.
 وجود بيئة صناعية ومجتمع أعمال حول الجامعة مما يعد فرصة كبيرة للكلية لفتح قنوات للتعاون مع أصحاب هذه
المصانع لتطوير العملية البحثية والتعليمية.
 يتميز مجتمع محافظة الغربية بوجود تباين فى مستوياته االجتماعية مما يسمح للكلية بانشاء برامج جديدة
بمصروفات جنبا الى جنب مع ما تقدمه حاليا من تعليم مجانى
 تغير ثقافة المجتمع المحيط حيث زاد االقبال على االلتحاق بالبرامج الخاصة اذا توافرت بها جودة تعليمية عالية مما
يشكل فرصة امام الكلية لالتجاه النشاء برامج جديدة بمصروفات
 حاجة المجتمع المحيط لخدمات الكلية في مجال المعامل المتخصصة والخبرات المتخصصة مع عدم وجود خبرات او
معامل منافسة قريبة
 وجود فرص لتعيين أوائل الخريجين
 توفير الدولة للبعثات الحكومية
 تقديم بعض الدول المتقدمة لمنح دراسية

التهديدات
 مركزية اتخاذ القرار و سياسات القبول (األعداد الكبيرة) مع ضعف استقاللية الكليات
 التأثير السلبي للوضع السياسى على األداء الداخلي (فرض الدولة االجازات على الجامعات مثال)
 معايير القبول حتى االن بالمجموع فقط.
 ضعف منظومة التعليم ما قبل الجامعى
 تواضع اإلنفاق الحكومي على التعليم الجامعي
 ضعف مرتبات ومكافات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين مقارنة ببعض الفئات
 الصعوبات المالية المستقبلية والمنافسة الشديدة مع الكليات الحكومية والمعاهد الحاصة المناظرة وجذب عدد الباس
به من اعضاء هيئة التدريس الى االنتداب او االعارة خارج الكلية
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 زيادة الكليات الخاصة وفروع الجامعات األجنبية وتفوقها في العملية التسويقية لبرامجها
 ضعف التواصل مع االطراف المجتمعية واالستفادة من ارائهم
 عدم الربط بين الكلية والمجتمع وأولياء األمور في لقاءات منظمة من خالل ندوات او اجتماعات دورية
 عدم التوازن بين أعداد الخريجين واالحتياجات الفعلية لسوق العمل.
 وجود بدائل متعددة للخدمات المتاحة بالكلية خارج الكلية
 انخفاض مستوى الطالب واعتمادية على المساعدة في التعليم قبل الجامعي

مصفوفة العوامل الخارجية
الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

العوامل اإلستراتيجية

0.10
0.15

4
3

0.4
0.45

0.10

3

0.30

0.10

5

0.50

0.05

4

0.20

مركزية اتخاذ القرار و سياسات القبول
وجود مناطق جذب مالي للخبرات والكفاءات خارج الكلية
زيادة الكليات الخاصة وفروع الجامعات األجنبية وتفوقها في
العملية التسويقية لبرامجها
انخفاض مستوى الطالب واعتمادية على المساعدة في التعليم قبل
الجامعي
ضعف التواصل مع االطراف المجتمعية واالستفادة من ارائهم

0.10
0.10
0.05

3
3
3

0.30
0.30
0.15

0.15

3

0.45

0.10

2

0.20

إجمالى النقاط المرجحة

1.00

التعليق

 -1الفرص
ربط زيادة دخل اعضاء هيئة التدريس بالجودة
حاجة المجتمع المحيط لخدمات الكلية في مجال المعامل
المتخصصة والخبرات المتخصصة
إمكانية دعم اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى صورة اتفاقيات
تعاون بين الجامعة وجهات سوق العمل
دعم الدولة الحالي لمنظومات الجودة و انشاء الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد
توفير فرص لتطوير العملية التعليمية فى صورة مشروعات تعاون
بين وزارة التعليم العالى والبنك الدولى واالتحاد االوروبى.

 -2المخاطر

3.25

أداء الكلية جيد بنسبة
68%

ستكون استراتيجية الكلية في المجمل استراتيجية بناء وتنمية وستتم في ثالث مستويات:
 استراتيجية الكلية على مستوى االدارة العليا لتحقيق االستقرار والنمو والتميز
 استراتيجية الخدمة على مستوى المنتج في الخدمة التعليمية والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة
 استراتيجية وظيفية باالرتقاء بأقسام الكلية مثل شئون الطالب
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كما تمت اضافة جميع العوامل الوارد ذكرها فى تحليل  SWOTالسابق الخاص بالخطة االستراتيجية الحالية
للكلية .وفى خطوة الحقة تم استبعاد النقاط المتعلقة بتفاصيل العمل بوحدة الجودة .بعد الدراسة واستبعاد النقاط
المكررة و التفاصيل كان توزيع العناصر كما يلى:

إجمالى توزيع العوامل المؤثرة
عامل
409
256

228

75

ضار

خارج

م يد

24

داخل

كلية الهندسة

الخطة اإلستراتيجية

25

جامعة طنطا

كلية الهندسة

الخطة اإلستراتيجية

26

جامعة طنطا

الخطة اإلستراتيجية
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جامعة طنطا

الفصل الثالث

الرؤية والرسالة والقيم الخاصة والغايات اإلستراتيجية
رؤية الكلية :

تحقيق التميز االكاديمى والتطبيقى فى مجال التعليم الهندسى واألبحاث العلمية وخدمة المجتمع فى

المجاالت الهندسية المختلفة محلياال واقليمياال لالنطال ق للمنافسة على المستوى الدولى.

رسالة الكلية:

اعاداد كاوادر هندسااية مؤهلاة طبقااال للمعااايير األكاديمياة محليااال واقليميااال واعادادهم لممارساة المهنااة
بكفاااءة لتلبياااة االحتياجااات المتغيااارة للمجتمااع وذلاااك مااان خااالل التعلااايم المتميااز والبحاااث العلماااى

واسااتخدامهما فااى إحااداث تنميااة اقتصااادية واجتماعيااة وعلميااة والشاراكة مااع المؤسسااات الصااناعية
والهيئات الحكومية لخدمة وتطوير المجتمع وتنمية البيئة فى اطاار مان القايم المجتمعياة ماع تقاديم

خدمات استشارية متميزة ورفع مستمر لقدرات الخريجين.

-5

القيم والثوابت الخاصة بالكلية

تتبناى الكلياة مجموعاة مان القايم الحاكمااة يلتازم بهاا الساادة أع ااء هيئااة التادريس ومعااونوهم والعااملون فاى كليااة
هندسة طنطا مستنيرين بها فى سلوكهم ومستعينين بها فى اتخاذ ق ارراتهم .ةتتلخص تلك القيم فيما يلي:
 -1عدم التمييز :تؤمن الكلية بمبدأ المساواة وعدم التمييز بينالفئاات المختلفاة مان طاال وأع ااء هيئاة التادريس
وجميع العاملين بسبب اللون أو الجنس أو الدين وذلك انطالقا من مبدأ المواطنة للجميع.
 -2مراعاااة حقااوق الملكيااة الفكريااة :راعاات الكليااة عنااد وضااع خطتهااا اإلسااتراتيجية حقااوق الملكيااة الفكريااة للسااادة
أع اء هيئة التدريس من حيث مؤلفاتهم وبحوثهم ومقرراتهم الدراسية وغيرها.
 -3الحرية الفكرية :تؤمن الكلية أي ا بالحرية الفكرية للسادة أع ااء هيئاة التادريس فاي مختلاف المجااالت وذلاك
في إطار الثوابت المجتمعية والقيم الجامعية.
 -4االمانة العلمية
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 -5الشفافية :تؤمن الكلية بالشفافية وعرض اإليجابيات والسلبيات أمام المسائولين وذلاك بهادف معالجاة السالبيات
ودعم اإليجابيات وصوال إلى الهدف المنشود من الخطة اإلستراتيجية.
 -6المشاركة والمسئولية المجتمعية :تؤمن الكلية بأهمية المشاركة المجتمعية بوصفها العامال الرئيساي فاي نجااح
الخطة االستراتيجية وتحقيق أهدافها.
 -7التواصل مع اآلخر إقليميا وعالميا :تؤمن الكلياة باالنفتااح علاى اآلخار والتواصال معاه وذلاك بهادف االساتفادة
من خبراته وجهودة أثناء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية.
 -8معايير السلوك الراقى :بالحرإل على أن يكون العااملين بالكلياة قادوة صاالحة فاى سالوكهم وأخالقهام والحارإل
على تحقيق أعلى المعايير األكاديمية فى العمل وخلق بيئة أسرية مبنية على الوالء للكلية.
 -1أخرى مثل التكامل والعمل الجماعي واالبداع والتفرد

 -6الغايات اإلستراتيجية لكلية الهندسة
-1
-4
-2
-2
-5

اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقا ً للمعايير األكاديمية محليا ً واقليميا ً لتلبية إحتياجات سوق العمل
تطوير برامج الدراسات العليا وخطط البحث العلمى واستخدامهما فى إحداث تنمية علمية
وتكنولوجية واجتماعية
تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص
تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية.

 -7االهداف التنفيذية لكلية الهندسة
الغاية األولي :اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقاال للمعايير األكاديمية محلياال واقليمياال لتلبية إحتياجات سوق

العمل

1-1
2-1
3-1
4-1
5-1

تحديث الالئحة الداخلية ومراعاة المعايير القومية األكاديمية القياسية
إستحداث برامج دراسية مميزة تتماشى مع إحتياجات سوق العمل
تطوير مهارات الطالب من خالل برامج مطورة لممارسة األنشطة المختلفة.
تطوير برامج التدريب الداخلي والخارجي لتعظيم االستفادة منه ورفع خبرات التواصل الفعال مع سوق
العمل
العمل على ميكنة التواصل مع الطالب ونشر ثقافة التعليم المستمر
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الغاية الثانية :تطوير برامج الدراسات العليا وخطط البحث العلمى واستخدامهما فى إحداث تنمية علمية
وتكنولوجية واجتماعية
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2

تطوير التخصصات البحثية ألعضاء هيئة التدريس.
تطوير المعامل البحثية باألقسام وتبني مفهوم المراكز البحثية واألبحاث المشتركة والمتكاملة.
تفعيل الالئحة المالية لمستوي الدراسات العليا للوصول لمقابل مرضي للتدريس واالشراف
والتحكيم.
تطوير إجراءات القيد والتسجيل للدراسات العليا لتحقيق مرونة عالية وسهولة في اإلجراءات.
العمل على ربط التخصصات البحثية بالتحديات الوطنية وإحتياجات الصناعة المحلية.

الغاية الثالثة :تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاإل
1-3
2-3
3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3

العمل علي تحقيق كفاية الموارد المالية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية
تطوير المباني لمالئمة طبيعة نشاط الكلية والعمل على إنشاء المباني الجديدة الكلية
اإلستغالل األمثل للقاعات المختلفة
تعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
إستكمال وتحديث المعامل الطالبية فى جميع اقسام الكلية
توفير أماكن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية
دعم الوحدات ذات الطابع الخاص وتكامل العمل بينها
إنشاء منظومة الستكمال بيانات األمان للمنشئات والمعامل.

الغاية الرابعة :تع يم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
1-4
2-4
3-4
4-4
5-4
6-4
7-4

تحسين نسبة اعضاء هيئة التدريس إلى الطالب للوصول للمعايير القياسية
تفعيل آلية اإلستفادة من األساتذة المتفرغين.
تطوير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لرفع كفاءة العمل.
تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل وأصحاب المصالح.
ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات سوق العمل.
تفعيل آليات الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التخلص اآلمن من النفايات والمخلفات.
التوعية بترشيد استهالك الطاقة والخامات داخل الكلية.

الغاية الخامسة :ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية.
1-5
2-5
3-5
4-5
5-5
6-5

إستكمال الكوادر االدارية والفنية بالكلية وتفعيل اإلستفادة من بطاقات التوظيف الوظيفي.
تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات الجهاز اإلدارى
العمل على ميكنة العمل اإلدارى من خالل برامج متطورة
بناء نظام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة حفظ وتداول واستدعاء المعلومات.
دمج نظم مراقبة الجودة فى كافة النظم اإلدارية
تفعيل سياسات الثواب والعقاب على اسس مراقبة الجودة
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الفصل الرابع

توافق الخطة اإلستراتيجية للكلية والجامعة
ترتبط إستراتيجية الكلية إرتباطا وثيقا بإستراتيجية الجامعة حيث يتوافق كل منهما من أجل تحقيق نفس الغايات
وتتحد اإلهداف اإلستراتيجية فى ذلك كما هو مبين بجدول المقارنة.

يتضح من الجددول انده بالنسدبة لمحدور األسداليب اإلداريدة فدإن الغايدات واألهدداف اإلسدتراتيجية للكليدة تتفدق مدع الجامعدة

فددي وجددود إدارة فعالددة حيددث تسددعى الكليددة إلددى تنميددة القدددرات والمهددارات المهنيددة وتطددوير أداء الجهددا اإلداري ووضددع
مواثيددق ت ارعددى أخلاقيددات المهنددة وتتسددم بالشددفافية والسددعي لميكنددة العمددل واإلعتمدداد علددي األرشدديف االلكترونددي .كددذلك
تسعى الكلية لتنمية الموارد الذاتية لها وتفعيل سياسات المراقبة والثواب والعقاب فى كافة النظم اإلدارية.

وفيما يخدص محدور الفاعليدة التعليميدة فقدد وضدعت الكليدة ضدمن أهددافها االسدتراتيجية تنميدة وتطدوير دور الكليدة كأحدد
الم اركددز العلميددة المتخصصددة والمتمي دزة دولي داً ومحلي داً فددى مجددال التعلدديم الهندسددى وإعددداد الك دوادر البش درية وذلددك بتحقيددق
معدايير اإلعتمدداد األكدداديمى فددى جميددع البدرامد كددذلك تهدددف الكليدة إلددى رفددع كفدداءة العمليددة التعليميددة والتدريبيددة لتضددمن
تخ دريد مهندددس متميددز ذو كفدداءة عاليددة قددادر علددى تلبيددة احتياجددات المجتمددع وحددل مشددكلاته .كددذلك تددوفير منددا وبيئددة
تعليمي ددة متميد دزة وملائم ددة بم ددا يتف ددق م ددع فلس ددفة ومب ددادىء الج ددودة والتمي ددز ف ددى األداء مدعم ددة ب ددالقيم والمب ددادىء الثقافي ددة

واإلجتماعيددة واألخلاقية .ولددذلك تسددعى الكليددة لتحددديث اللائحددة الداخليددة وم ارعدداة المعددايير القوميددة األكاديميددة القياسددية

وإسددتحداب ب درامد د ارسددية ممي دزة وطددرق تدددريس متطددورة تتماشددى مددع إحتياجددات سددوق العمددل .ويتضددح ممددا سددبق توافددق
الكليددة مددع الجامعددة فددى النهددوض بالعمليددة التعليميددة والبحددث العلمددى الهددادف والوصددول إلددى مخرجددات تطبيقيددة وتشددجيع

اإلبتكارات العلمية.

كم ددا أن الكلي ددة تعم ددل عل ددى تط ددوير التخصص ددات البحثي ددة ألعض دداء هيئ ددة الت دددريس إلح ددداب تنمي ددة علمي ددة وتكنولوجي ددة

واجتماعيددة كأحددد اإلهددداف اإلسددتراتيجية األساسددية فددي إسددتراتيجية الجامعددة .ويتواكددب ذلددك مددع تطددوير المعامددل البحثيددة
باألقسددام وتبنددي مفهددوم الم اركددز البحثيددة واألبحدداب المشددتركة والمتكاملددة وربددط التخصصددات البحثيددة بالتحددديات الوطنيددة

وإحتياجددات الصددناعة المحليددة .كمددا تددم وضددع تفعيددل اللائحددة الماليددة لمسددتوي الد ارسددات العليددا للوصددول لمقابددل مرضددي
للتدريس واالشراف والتحكيم كأحد األهداف الرئيسية للكلية.

وفي إطار محور تنمية الموارد المالية والمادية فقد وضعت الكلية أولوية قصدوي لتنميدة المدوارد الماليدة والماديدة وتفعيدل
الوحدات ذات الطابع الخاص وإستكمال المباني والتجهيزات والبنية التحتية
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كلية الهندسة
الغايات لجامعة طنطا

األهداف االستراتيجية لجامعة طنطا

الغايات لكلية الهندسة

األهداف اإلستراتيجية لكلية الهندسة



تنمية القدرة المؤسسية

ترسيخ آليات واساليب

ادارية تتبع معاير الجودة

المحلية

 تنمية الموارد البشرية
 إعادة هيكلة التنظيم اإلدارى واألكاديمى
 تحقيق منظومة إدارة الجودة الشاملة
وتأهيل الجامعة وكلياتها لإلعتماد الجودة
والتأهيل العتماد








اعداد كوادر هندسية

عضو هيئة تدريس
وخريد متميز

مؤهلة طبقاً للمعايير

األكاديمية محلياً واقليمياً
ودولياً لتلبية إحتياجات
سوق العمل

تنمية البنية

المساهمة فى التنمية

المتكاملة للمجتمع

تطوير برامد الدراسات




تنمية الموارد البشرية
تحقيق منظومة إدارة الجودة الشاملة
وتأهيل الجامعة وكلياتها لإلعتماد الجودة
والتأهيل العتماد
تحقيق الفاعلية التعليمية
تحقيق مشاركة طلابية ودعم طلابى




تنمية الموارد البشرية
تحقيق منظومة إدارة الجودة الشاملة
وتأهيل الجامعة وكلياتها لإلعتماد الجودة
والتأهيل العتماد
تحقيق الفاعلية التعليمية
تحقيق مشاركة طلابية ودعم طلابى
تطوير منظومة البحث العلمى وتحقيق
التنافسية والتميز واالبتكار




العليا وخطط البحث

العلمى واستخدامهما فى
إحداب تنمية علمية

وتكنولوجية واجتماعية
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إستكمال الكوادر االدارية والفنية وتفعيل اإلستفادة من
بطاقات التوظيف الوظيفي.
تطوير برامد تدريبية لتنمية مهارات الجها اإلدارى
العمل على ميكنة العمل اإلدارى من خلال برامد متطورة
بناء نظام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة حفظ وتداول
المعلومات
دمد نظم مراقبة الجودة فى كافة النظم اإلدارية
تفعيل سياسات الثواب والعقاب على اسس مراقبة الجودة
تحديث اللائحة الداخلية ومراعاة المعايير القومية األكاديمية
القياسية
إستحداب برامد دراسية مميزة تتماشى مع إحتياجات سوق
العمل
تطوير مهارات الطلاب من خلال برامد مطورة لممارسة
األنشطة المختلفة.
تطوير برامد التدريب الداخلي والخارجي لتعظيم االستفادة
منه ورفع خبرات التواصل الفعال مع سوق العمل
العمل على ميكنة التواصل مع الطلاب ونشر ثقافة التعليم
المستمر

تطوير التخصصات البحثية ألعضاء هيئة التدريس.
تطوير المعامل البحثية باألقسام وتبني مفهوم المراكز
البحثية واألبحاب المشتركة والمتكاملة.
تفعيل اللائحة المالية لمستوي الدراسات العليا للوصول
لمقابل مرضي للتدريس واالشراف والتحكيم.
تطوير إجراءات القيد والتسجيل للدراسات العليا لتحقيق
مرونة عالية وسهولة في اإلجراءات.
العمل على ربط التخصصات البحثية بالتحديات الوطنية
وإحتياجات الصناعة المحلية.
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تنمية البنية

المساهمة فى التنمية

المتكاملة للمجتمع

تعظيم اإلستفادة من

الموارد البشرية والبحثية
لتنمية البيئة وخدمة

المجتمع



 إستكمال البنية التحتية لمنشآت الجامعة
التحتية لمبانى الجامعة
 رفع كفاءة البنية المعلوماتية واإلتصاالت








تنمية مستمرة للموارد
تنمية القدرات المادية

المالية والمادية وتفعيل
الوحدات ذات الطابع

الخاص

 توثيق العلاقات العلمية والخدمية للجامعة
محلياً وإقليماً ودولياً
 تنمية الموارد الذاتية واإلمكانيات المادية
للجامع ًة
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تحسين نسبة اعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب للوصول
للمعايير القياسية
تفعيل آلية اإلستفادة من األساتذة المتفرغين.
تطوير برامد تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لرفع
كفاءة العمل.
تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل وأصحاب
المصالح.
ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات
سوق العمل.
تفعيل آليات الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التخلص اآلمن
من النفايات والمخلفات.
التوعية بترشيد استهلاك الطاقة والخامات داخل الكلية.
العمل علي تحقيق كفاية الموارد المالية لتحقيق الرسالة
والغايات واألهداف اإلستراتيجية
تطوير المباني لملائمة طبيعة نشاط الكلية والعمل على
إنشاء المباني الجديدة الكلية
اإلستغلال األمثل للقاعات المختلفة
تعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا
المعلومات
إستكمال وتحديث المعامل الطلابية فى جميع اقسام الكلية
توفير أماكن وتسهيلات ممارسة األنشطة الطلابية
دعم الوحدات ذات الطابع الخاص وتكامل العمل بينها
إنشاء منظومة الستكمال بيانات اآلمان للمنشئات والمعامل.
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الفصل الخامس

تحليل الفجوة وسياسات الكلية لتحقيق األهداف االستراتيجية
تحديد الفجوة
والتي ترتكز علي تحليل عدد محدد من الفجوات علي النحو التالي:

 الفجوة في التواصل بين الكلية والمستفيدين لتحقيق توقعاتهم.
 الفجوة بين تطلعات الكلية والموارد المتاحة.

 الفجوة بين مستوى خريد البكالوريوس والدراسات العليا وبين إمكانات الكلية.
 الفجوة بين النظم االدارية المتبعة ومعاير الجودة المحلية.

تحليل الفجوة

الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالى والمستهدف الوصول إليه وذلك بالنسبة لجميع
الخدمات التى تقدمها الكلية والمتمثلة فى اآلتى:
 )1الخريد

 )4الخدمات اإلستشارية
 )2البحث العلمى

 )2خدمات التدريب والتعليم المستمر
 )5الخدمات البيئية والمجتمعية

وبناء عليه تستطيع الكلية تطوير إستراتيجيات محددة وتحديد المصادر اللا مة لسد الفجوة بين الوضع الراهن
ً
ق
وتحقيق الوضع المستهدف .وحيث أن الفجوة هى الفر بين الواقع والمأمول وبعد دراسة الوضع الراهن للكلية
أمكن الحصول على العديد من الفجوات على النحو التالى:
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 .1الفجوة في التواصل بين الكلية والمستفيدين لتحقيق توقعاتهم:

يمثل ضعف قنوات التواصل بين إدارة الكلية والجهات المستفيدة من الخدمات التى تقدمها الكلية سببا رئيس

لوجود فجوة بين الخدمات المقدمة من الكلية وبين تطلعات وتوقعات المستفيدين .وتعتبر الفجوة صغيرة نسبيا

على مستوى الخريجين وعلى مستوى الخدمات اإلستشارية بينما تعتبر متوسطة على مستوى البحث العلمى

وخدمة المجتمع ولكنها تعتبر كبيرة على مستوى الخدمات العلمية التنموية .وهذه الفجوات ناتجة عن القصور
فى اإلعلان واإلعلام والتسويق للخدمات التى تقدمها الكلية من برامد ودورات تدريبية وكذلك اإلمكانيات

المتاحة والمستوى المتميز للخدمات اإلستشارية التى تقدمها الكلية هذا باإلضافة إلى ضعف التواصل مع
العملاء وما ينتد عنه من ضعف الطلب على الخدمات التى تطلب من الكلية.

ولسد هذه الفجوة فإن إدارة الكلية ستقوم من خلال الخطة التنفيذية بتفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها

بسوق العمل وأصحاب المصالح من خلال منظومة تواصل فعالة للتفاعل في مجال تطوير البرامد والدورات

التدريبية .كما سيتم ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات سوق العمل لزيادة الموارد
وتحسين رضا العميل علي الخدمات .كما سيتم تطوير موقع الكلية اإللكترونى وتحديثة بصف دورية
ومنتظمة وكذلك اإلستفادة من المعارض والمؤتمرات وإصدار دليل للخدمات وأسعارها والمميزات التنافسية

ووضعة على الموقع اإللكترونى للكلية وإنشاء بروتوكلات تعاون وشراكة مع الجهات المختلفة والتى فى حاجة

إلى خدمات الكلية كما أنه البد منتفعيل دور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى هذا الشأن.

وفيما يخص خدمات المجتمع وتنمية البيئة فلا توجد المرونة الكافية فى اللوائح والقوانين لدى إدارة الكلية

لتقديم بعض الخدمات للمجتمع دون مقابل باإلضافة إلى ضعف مشاركة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى

األعمال التطوعية المرتبطة بتنمية البيئة .وللتغلب علي هذه الفجوة فإنه يجب اتخاذ بعض اإلجراءات مثل
تنظيم معسكرات العمل الصيفية للقيام ببعض األنشطة المرتبطة بتنمية البيئة والتى تأتى فى سياق خبرات

ومجاالت األعمال الهندسية -تنظيم دورات تدريبية بأسعار رمزية -القوافل وغيرها من الخدمات المباشرة.
 .4الفجوة بين تطلعات الكلية والموارد المتاحة

هناك خطط وتطلعات طموحة للكلية لتأكيد ريادة وتفوق الكلية علي المستوى المحلي واإلقليمي .ولكن توجد
صعوبة كبيرة في ترجمة تلك التطلعات للمارسات وخطط تنفيذية بسبب النقص في الموارد المالية والمادية.
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واذا كان هناك عجز في الموارد البشرية في فترة سابقة فإن الكلية قد نجحت في التغلب على تلك المشكلة

باتباع خطط صارمة لتحسين نسبة أعضاء هيئة التدريس للطلاب ويتبقى التغلب علي العوائق المادية .ومن

هنا فلابد من وضع خطة للتنمية المستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص
وإستكمال المباني والتجهيزات والبنية التحتية .ويمكن ذلك من خلال تحديد مدى كفاية الموارد المالية مع دعم
الوحدات ذات الطابع الخاص وتكامل العمل بينها لتعظيم و يادة الموارد الذاتية .كما أنه البد من وضع خطة

لتطوير المباني لملائمة طبيعة نشاط الكلية وتعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.
وباالضافة الى ذلك سيتم إستكمال وتحديث المعامل الطلابية فى جميع اقسام الكلية وتوفير أماكن وتسهيلات

ممارسة األنشطة الطلابية .وبذلك يمكن تحسين نوعية الخريد ووضعه التنافسى فى سوق العمل.

وعلى مستوى البحث العلمى والخدمات العلمية والتنموية فيرجع السبب فى وجود فجوة إلى القصور فى

التمويل اللا م لهذه األنشطة وعدم ربط البحث العلمى بالمشكلات الفعلية بالبيئة المحيطة فى وسط الدليتا

ذات الطبيعة الخاصة ويتطلب األمر لتقليص هذه الفجوة البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه األنشطة

باالضافة الى ربط البحث العلمى بالمشكلات الفعلية من خلال التنسيق مع الجهات المستفيدة المختلفة واشراك

نقابة المهندسين فى ذلك .ويمكن التغلب على هذه الفجوة بربط البحوب الخاصة بالماجستير والدكتوراه
وموضوعات مشروعات البكالوريوس بالمشاكل والقضايا ذات االهتمام وإشراك ذو الخبرة من هذه الجهات فى
لجان اإلشراف والتحكيم وكذلك مشاركة هذه الجهات فى تنظيم ورعاية المؤتمرات العلمية وورش العمل.

 .2الفجوة بين مستوى خريد البكالوريوس والدراسات العليا وبين إمكانات الكلية

بالرغم من أن الكلية تمتلك امكانات بشرية عالية ممثلة في أعضاء هيئى التدريس ومعاونيهم إال أن مستوى

الخريجين – وإن كان مرضي إلى حد بعيد – يحتاج إلى أن يتحسن لرفع المستوى التنافسى له فى سوق

العمل .ولعلاج هذه الفجوة تحتاج إدارة الكلية إلى إيجاد مصادر إلستكمال تمويل األنشطة العلمية والخدمية
لضمان جودة الخدمات وتفعيل ممارسات التعلم الذاتى من خلال اإلهتمام بحصص التمارين العملية والنظرية

وتهتم بمراجعة المناهد والمقررات الدراسية وفقاً للمخرجات التعليمية المستهدفة فى اإلطار الذى حددته

المعايير األكاديمية المرجعية الوطنية على أقل تقدير .ويتم ذلك بتحديث اللائحة الداخلية ومراعاة المعايير
القومية األكاديمية القياسية وإستحداب برامد دراسية مميزة تتماشى مع إحتياجات سوق العمل وتطوير مهارات
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الطلاب .كما أنه البد من تطوير المعامل البحثية باألقسام والعمل على ربط التخصصات البحثية بالتحديات
الوطنية وإحتياجات الصناعة المحلية .وعلى إدارة الكلية أن تهتم بإجراءات التقييم الداخلى المستمر والمصمم
على أسس المخرجات التعليمية المستهدفة ومراعاة متطلبات العملاء وتوقعاتهم .وتهتم إدارة الكلية باتخاذ

السبل لتطوير طرق تقييم الطلاب والتوسع فى نشر ثقافة الجودة والتأكيد عليها لجميع األطراف.
 .2الفجوة بين النظم االدارية المتبعة ومعاير الجودة المحلية.

تعاني الكلية – مثل معظم الكليات -من العديد من المشاكل االدارية التي تعرقل العمل والتي تتطلب

استحداب نظم مميكنة لتطوير األداء وسرعة اإلنجا  .والبد من إستكمال الكوادر االدارية والفنية بالكلية

وتفعيل اإلستفادة من بطاقات التوظيف الوظيفي علي أسس علمية ومنطقية .والبد أن يتزامن ذلم مع تطوير

برامد تدريبية لتنمية مهارات الجها اإلدارى والعمل على ميكنة العمل اإلدارى من خلال برامد متطورة .واذا
كانت الكلية قد بدأت بالفعل في تفعيل وبناء نظام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة حفظ وتداول
واستدعاء المعلومات فإنه البد من تعظيم االستفادة من تلك الخدمات والتوسع فيها والتوعية بها من أجل

تبلور مردود واضح لها على أداء الكلية .كما البد وأن تتبني الكلية نظم مراقبة للجودة فى كافة النظم اإلدارية
مع تفعيل سياسات الثواب والعقاب للتأكيد على مصداقية المنظومة واليجاد الثقة المتبادلة في األداء.

سياسات الكلية المنبثقة من الرسالة والغايات األستراتيجية للجامعة
وهى اإلطار العام للعمل بالكلية والتى يمكن الرجوع إليها واإلحتكام لنصوصها عند ظهور أى معوق أو

موقف اليوجد له تصريف بنص بالئحة الكلية وتشمل المحاور التالية:

 سياسات التعليم الجامعى األساسى (مرحلة البكالوريوس)
وتشمل هدفين إستراتيجيين على النحو التالي:
 -2تطوير العملية التعليمية
 -1تحسين الخدمات الطالبية
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وتعتمد سياسة الكلية لتطوير العملية التعليمية على:
 تطوير البرامج والمقررات

 االعتماد علي أنماط حديثة في التعلم
 تطوير إدارة االمتحانات
 تطوير مصادر التعليم والتعلم
 التعاون مع مؤسسات التعليم ما قبل الجامعى
 ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل
وتعتمد سياسة الكلية لتحسين الخدمات الطالبية على:

 تطوير العمل بإدارة شئون الطال والخريجيين
 دعم األنشطة الطالبية
 تقديم الدعم والتوجيه واإلرشاد
 تحسين البنية التعليمية
 متابعة وقياس آراء الطال
 النشر واإلعالن

 سياسات الكلية بالدراسات العليا والبحث العلمي

تتمثل األهداف اإلستراتيجية فى هذا االطار فيما يلي:
 -2تطوير العملية التعليمية بالدراسات العليا وتحسين الخدمات الطالبية
 -1زيادة أعداد الكوادر بكافة المجاالت
 -1إستكمال التخصصات والتوجهات البحثية
 -9تخصيص أماكن للمعامل البحثية
 -5تجهيز وفرش المعامل
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ويعتمد تطوير العملية التعليمية بالدراسات العليا وتحسين الخدمات الطالبية على ما يلي:
 االعتماد علي أنماط حديثة في التعلم وتطوير مصادر التعليم والتعلم

 ربط العملية التعليمية بمتطلبات سوق العمل واالتجاهات البحثية العالمية
 تطوير العمل بإدارة الدراسات العليا
 تطوير من ومة الدعم والتوجيه واإلرشاد
 متابعة وقياس آراء الطال
وتتم زيادة أعداد الكوادر كما يلي:

 زيادة أعداد أع اء الهيئة المعاونة المؤهلين إلي  21خالل  4سنوات
 زيادة أعداد أع اء هيئة التدريس المؤهلين إلي  21خالل  4سنوات
 وصول أعداد الفنيين ومساعدي األبحاث إلي  4خالل  4سنوات

كما ان إستكمال التخصصات والتوجهات البحثية سيتم وفقا للمحاور التالية
 وضع أولويات للتخصصات البحثية المطلوبة

 وضع خطط لرسائل الماجستير والدكتوراة للهيئة المعاونة وفقا لألولويات المطلوبة
 رفع كفاءة أع اء الهيئة المعاونة لسرعة إنجاز الرسائل
ويعتمد تخصيص أماكن للمعامل البحثية علي ما يلي:

 إد ار موضوع تخصيص أماكن للمعامل البحثية في خطة الكلية العاجلة
 دراسة األماكن المتاحة بالكلية

وسيتم تجهيز وفرش المعامل بالخطوات التالية

 تجهيز المواصفات الفنية والقيم التقديرية للمعامل
 تشجيع التقدم للمشاريع التنافسية لتجهيز المعامل
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 سياسات الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

تهدف الكلية إلى تع يم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع .وتتمثل أهم

المحاور التي تحقق ذلك في النقاط التالية
 -2تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل وأصحاب المصالح.

 -1ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات سوق العمل.
 -1تفعيل آليات الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التخلص اآلمن من النفايات والمخلفات.
 -9التوعية بترشيد استهالك الطاقة والخامات داخل الكلية.
ويعتمد تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل وأصاحا المصاالح علاى اإلهتماام ببارامج التعلايم المساتمر وكاذلك
تطااوير قاعاادة بيانااات للخااريجين لااربطهم بالكليااة .وساايتم مااان خااالل قاعاادة البيانااات تسااجيل الخااريجيين وبياناااتهم وجمياااع
المعلوماات الخاصاة بعملهاام .وتتايح للخااريجين الادخول وتحااديث بيانااتهم مان خااالل كلماة ساار واالساتفادة ماان الخادمات التااي
يقاادمها الموقااع مثاال المعلومااات أو االعااالن عاان الب ارامج التدريبيااة  ...الااخ .ويمكاان الحصااول علااي احصااائيات كاملااة عاان
الخريجين لالستفادة منها في اتخاذ القرار.
وفيما يخص الوحدات ذات الطابع الخاإل فسايتم التركياز علاى زياادة أنشاطتها ماع تشاجع تلاك الوحادات علاى تقاديم خادمات
استشااارية مباشاارة علااى غ ارار المنفااذ بهندسااة القاااهرة وعااين شاامس بحيااث تشاامل المعاماال والوحاادات التصااميمية والبحثيااة
والتادريب فاي ضاوء دراساات الحتياجاات سااوق العمال الفعلياة .ويجاب أن تكاون الوحاادات تحات اإلشاراف مان مجاالس األقسااام
المعنية وإدارة الكلية لوضع ال وابط التن يمية والمالية والفنية الخاصة بتسيير العمل بها .كما سيتم إعادة الن ر فاى أسالو
إدارة مركز االستشارات الهندسية ل مان عدم اإل نفراد بها بصورة فردية مطلقة وضمان العدالة فى توزيع األعماال .كماا سايتم
إجراء االتصاالت الالزمة لتفعيل الدور االستشارى الاذى تقدماه الكلياة للمؤسساات الخدمياة والمصاانع بالغربياة شااملة مديرياة
اإلسكان والمرافق والهيئة اإلقتصادية لشبكات المياة والصرف الصحى ومجمع شركات البترول بمحلة مرحوم ومصاانع الزياوت
والصابون بكفر الزيات والغزل والنسج بطنطا والمحلة ومصانع الكتان بميت حبيش البحرية وخالفه.

38

كلية الهندسة

الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

وماان المخطااط تفعياال آليااات للحفاااع علااى البيئااة والااتخلص اآلماان ماان النفايااات والمخلفااات وذلااك ماان خااالل تفعياال العالقااات
بالمحاف ة ودراسة توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والمحاف ة ويكون للكلية دور خاإل بها .وسيتم تشجيع أقسام الكلياة
لعمل دراساات بحثياة وعملياة تتعلاق باالتخلص اآلمان مان النفاياات والمخلفاات وكاذلك دراساة أسابا الملوثاات وكيفياة التغلاب
عليها بشكل علمي.
وفي إطار التوعية بترشيد استهالك الطاقة والخامات داخال الكلياة فمان المنت ار تشاجيع األبحااث فاي مجاال الطاقاة الشمساية
ودراسة امكانية االستفادة منها بالكلية .كما سيتم التركيز في تصميم باقي منشآت الكلية على استخدام الكشافات الموفرة مان
نوعياة ( )LEDوالتااي تااوفر الطاقاة وتعتباار صااديقة للبيئاة .كمااا سااتقوم الكلياة بعماال ناادوات ولقااءات للتوعيااة بترشاايد الطاقااة
وبخاصة عند استخدام أجهزة التكييف.

 سياسات الكلية المالية واالدارىة

تهدف الكلية إلى تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة

المحلية وذلك من خالل:
 -2زيادة الموارد المالية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية

 -1إستكمال الكوادر االدارية والفنية بالكلية وتفعيل اإلستفادة من بطاقات التوظيف الوظيفي.
 -1تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات الجهاز اإلدارى
 -9العمل على ميكنة العمل اإلدارى من خالل برامج متطورة
وتعتماد زيااادة الماوارد الماليااة علااى دعاام الوحاادات ذات الطااابع الخاااإل وتكاماال العماال بينهااا لتنميااة الماوارد الذاتيااة والفاوائض
المالياة للكلياة وتوظيااف حصايلة الماوارد الذاتيااة لتاوفير دعاام وتمويال لمشاروعات التطااوير ولبنااء قادرات تميااز الكلياة فااى اداء
ادوارها األساسية .كما سيتم وضع خطط لتع يم االستفادة من الموارد المتاحة بالميزانية وفقا ألولويات الخطط االستراتيجية.
وساايتم معالجااة مشاااكل الك اوادر االداريااة والفنيااة عاان طريااق إسااتكمال الك اوادر االداريااة والفنيااة بالكليااة ماان أوائاال الخااريجين
والتعيينات الجديدة .كما سيتم تفعيل اإلستفادة من بطاقات التوظيف الاوظيفي للحصاول علاى أقصاى فائادة ممكناة مان الماوارد
البشرية االدارية والفنية .كما أنه سايتم تطاوير بارامج تدريبياة متكاملاة للجهااز الفناي واالداري اساتكماال للخطاة الحالياة والتاي
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ماان شااأنها رفااع كفاااءة الجهاااز الفنااي واالداري اسااتنادا علااي دراسااة االحتياجااات التدريبيااة الحاليااة وتقياايم مااردود وأثاار البارامج
التدريبية السابقة.
وفيمااا يخااص ميكنااة العماال اإلدارى فإن اه ساايتم الاادعم الكاماال لمشاااريع التطااوير وبخاصااة الاان م االداريااة ( )MISوتاادريب
المعنيين على استخدامه بشكل موسع مع بناء ن ام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة حفظ وتداول واساتدعاء المعلوماات
ودمج ن م مراقبة الجودة فى كافة الن م اإلدارية .كماا ستساعى الكلياة لتاوفير منااو وبيئاة عمال ون ام داعماة لتحساين األداء
واألبداع والتطوير وتحويال الثقافاة المؤسساية للكلياة لتركاز علاى الجاودة واألتقاان واألباداع والعمال الجمااعى التعااونى والتمياز
والتفوق المؤسسى ودعم وتعزيز مشاركة اع اء هيئة التدريس والعااملين بالكلياة فاى الجهاود التطويرياة والتعبيار عان أرائهام
ومصالحهم وتحسين الخدمات الصحية واالجتماعية المقدمة للعاملين بالكلية.

خطة الكلية لمراجعة وتحديث تلك السياسات
تقوم كلية هندسة طنطا ممثلة في فريق التخطيط اإلستراتيجى المشرف على معيار التخطيط االستراتيجي بوحدة
ضمان الجودة ومجالس األقسام ومجلس الكلية بمراجعة هذة السياسات والغايات كل  3سنوات (أو عندما تقت ى
الحاجة الى ذلك) والتعديل فيها عند ال رورة واعادة طرحها على كافة األطراف المعنية إلبداء الرأى ثم الصياغة

فى الصورة النهائية وإعادة طرحها مرة أخرى للموافقة عليها من كافة األطراف ثم أعتمادها بمجلس الكلية.
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الفصل السادس
تحقيق وضع تنافسى للكلية
الوضع التنافسي للكلية علي نطاق المجتمع المحلي والقومي:

إن مددا تسددعى إليدده المؤسسددات الحديثددة وتعمددل علددى تطددويره وخاصددة التعليميددة منهددا هددو الحددرص علددى ايجدداد

صددورة ذهنيددة حددول سددمعتها الطيبددة بهدددف ايجدداد القبددول لمنتجهددا وتسددويقة علددى اوسددع نطدداق سدواء كددان المنددتد
ماديا أو فكريا ثقافيا أو تعليميا.

 تمتلددك كليددة الهندسددة بجامعددة طنطددا وضددعاً تنافسددياً متمي د اًز إذ تتوسددط منطقددة الدددلتا التددى تخدددم عدددة
محافظددات والتددي تقدددم لسددوق العمددل المحلددي والعربددي خ دريجين علددي مسددتوي عددالي م دن الكفدداءة حيددث
مكنددت خريجيهددا مددن الحصددول علددي فددرص عمددل جيدددة بالشددركات والمؤسسددات كمددا تب دوأ عدددد مددنهم

مناص ددب علي ددا بالمؤسس ددات الت ددي يعمل ددون به ددا مث ددل منص ددب المستش ددار الثق ددافي ف ددي المملك ددة العربي ددة

السعودية – أمين المجلس األعلى للجامعات  -رئيس الجامعة – نائب رئيس الجامعة – مددير وحددة

إدارة مشد ددروعات التطد ددوير بالجامع د دة  -م د دددير مركد ددز الخدمد ددة العام د ددة بالجامعد ددة  -المد دددير التنفي د ددذي
للمعلومات  CIOبالجامعة  -مدير مشروع المكتبة الرقمية بالجامعدة  -مددير مشدروع شدبكة معلومدات

الجامعة  -مدير مشروع تطوير نظم المعلومات اإلدارية  -مدير الجامعدة المصدرية للدتعلم االلكتروندي
...إلخ

 وتعكددس إسددتراتيجية الكليددة شخصدديتها المسددتقلة وخصائصددها المميدزة لطبيعددة نشدداطها .فعلددى الددرغم مددن
بعض التشابه فى التخصصات األكاديميدة المقدمدة فدى بدرامد الكليدة وبعدض البدرامد المقدمدة بالكليدات

األخرى المجاورة إال أن إستراتيجية الكلية تعمل على توجيده هدذه التخصصدات األكاديميدة نحدو تحقيدق

رسددالة الكليددة إلعددداد ك دوادر مؤهلددة واعدددادهم لممارسددة المهنددة بكفدداءة لتلبيددة احتياجددات المجتمددع مددن
خددلال التعلدديم المتميددز والبحددث العلمددى واسددتخدامهما للتنميددة االقتصددادية وااالجتماعيددة والعلميددة لخدمددة
وتطوير المجتمع وتنمية البيئة مع تقديم خدمات استشارية متميزة ورفع مستمر لقدرات الخريجين
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 وتوض ددح إس ددتراتيجية الكلي ددة مس ددئولياتها المجتمعي ددة نح ددو المجتم ددع المحل ددي واالقليم ددى بص ددورة واض ددحة
ومحددة .حيث تحدد المشكلات المجتمعية التى ينبغدى أن تتصددى لهدا الكليدة بمدا يسداعد علدى تعميدق

صلتها ومشاركتها الفعالة بالمجتمع المحيط بها.

ويمكن تلخيص بعض معايير وسمات التميز للمؤسسات فيما يلي:
 – 1جودة اآلداء والقدرة على التطوير.
 – 2حسن استغالل واستخدام اصول وإمكانات المؤسسة.
 – 3التفاعل مع المجتمع وتقديم خدمات واستشارات متميزة
 – 4القدرة على االبتكار واالبداع
 – 5تطور البحث العلمي وربطه باحتياجات الصناعة

 منددذ أن بدددأت كليددة الهندسددة وتددم إعددداد الئحددة لهددا ترتكددز علددي أن تقددوم الكليددة بدددورها فددي التفاعددل مددع
المجتمدع واحتياجاتده المختلفدة مدن استشدارات وأبحدداب تطبيقيدة ومشدروعات بشدكل فدردي ومؤسسدي مددن

خددلال النشدداط المهنددي ألعضدداء هيئددة التدددريس بالكليددة كمددا تددم إنشدداء مركددز الد ارسددات واالستشددارات
الهندسية وكذلك تم انشاء وحدة الورش االنتاجيدة و اد عددد الوحددات ذات الطدابع الخداص ليصدل الدي
 7وحدات.

 وتمتل ددك الكلي ددة بني ددة أساس ددية وتجهيد دزات معملي ددة وخبد درات بشد درية وأعض دداء هيئ ددة الت دددريس عل ددي أعل ددي
المستويات ومن مدارس علمية تتسدم بالحداثدة والتندوع (أمريكدا – كنددا – انجلتد ار – المانيدا – اليابدان -

روسيا – فرنسا  -التشيك )...

 يوجددد بالكليددة  12معمددل تخدددم العمليددة التعليميددة والبحثيددة مددنهم  3معامددل معتمدددة (معمددل الخرسددانة -
معمل ميكانيكا التربة – معمل خواص واختبار المواد) باالضافة الى معمل الليزر وهو لديس لده نظيدر

فى كليات الهندسة المناظرة فى الدلتا

 وتعتبر كلية الهندسة -جامعة طنطدا مدن أوائدل الكليدات التدي حصدلت علدي مشدروعات لتطدوير التعلديم
وإنشاء نظام لضمان جودة التعليم وكذلك الحصول علي مشروع التطوير المسدتمر والتأهيدل للاعتمداد

 CIQAPكما حصلت الكلية علي ثلاب مشاريع العتماد المعامل دوليا ومشروع لتجهيز معمل الجهد

العددالي كم ددا حصددلت الكلي ددة عل ددي تمويددل م ددن اللجنددة القومي ددة لمش ددروعات التطددوير (مش ددروع التط ددوير
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المس ددتمر والتأهي ددل للاعتم دداد ( )CIQAPوتس ددعي الكلي ددة جاه دددة للتق دددم للاعتم دداد ف ددي الع ددام الج ددامعى
1025 /1021

ويمكن تلخيص نقاط التميز لكلية الهندسة في ضوء ما سبق في النقاط التالية:
 وجود الكلية بمجمع سبرباي بما يتيح التوسعات المستقبلية

 وجددود الكليددة فددي وسددط من داطق صددناعية كبددرى مثددل المحلددة وكفددر الزيددات تتدديح للكليددة فرص داً كبي درة للمشدداركة
المجتمعية والصناعية للمستفيدين من داخل الجامعة وخارجها بجانب دورها التعليمي وفي البحث العلمي.

 تتبني الكلية فكر التطوير والتقييم الذاتي منذ (  )1001مما أتاح الحصول على العديد مدن المشداريع التنافسدية
مثل مشاريع تجهيز المعامل ومشاريع اعتماد المعامل والمشاريع البحثية.

 حصددول معملددين بالكليددة علددى اإلعتمدداد الدددولي حيددث أن مددن االهددداف الحقيقيددة التددي تسددعى إليهددا المؤسسددات

العلمية والخدمية اعتماد بعض المعامل والوصول الى مستويات الجدودة وتفعيدل التعداون التبدادلى مدع مؤسسدات
الص ددناعة وس ددوق العم ددل واالس ددتفادة م ددن تموي ددل اتح دداد الص ددناعات ومق دداولى البن دداء والتش ددييد وبد درامد تح ددديث
الصددناعة فددى هددذا االتجدداه .وقددد تددم اعتمدداد معمددل أبحدداب ميكانيكددا التربددة وهندسددة االساسددات ومعمددل الخرسددانة

المسلحة وسيكون ذلك من شأنة توقيع بروتوكوالت تعاون مدع الشدركات والمصدانع لتقدديم خددمات متميدزة والتدى
من شأنها يادة دخل الكلية.

 نجحت الكلية في الحصول على  1مليون جنيه لتمويل مشروع تجهيز معمل الجهد العالي.

 تضم الكلية معمل القياسات الدقيقة بإستخدام الليزر بقسم هندسدة القدوى الميكانيكيدة ويقددم هدذا المعمدل خددمات
جليلدة للبداحثين حيدث يعدد هدذا المعمددل مدن المعامدل البدار ة علدى مسددتوى كليدات الهندسدة بمصدر إذ أنده يسدداعد

الباحث على أخذ نتائد دقيقة جداً تجعل األبحاب الناتجة من هذه القياسدات تقدف جنبداً إلدى جندب مدع األبحداب
العالمية مما يجعل سمعة كلية الهندسة بطنطا ترقى الى المستوى العالمي.

 وجود مكتبة حديثدة مميكندة بالكامدل بعددد يزيدد علدى  21000مقتيندى مدع وجدود فريدق مددرب علدى أحددب نظدم
الفهرسة والميكنة واشتراكهم فى مشاريع المكتبات منذ بدايتها وتقديم كافة الخدمات االلكترونيدة بشدكل آلدى مثدل
الجرد واالستعارة والمترددين  . . .الخ باإلضافة إلتاحة المقتنيات والدوريات العالمية بالمجان.

 يوجد بالكلية  7وحدات ذات طابع خاص (مركز البحوب واالستشارات الهندسية  -وحدة الورش االنتاحية
والصيانة  -وحدة هندسة الري والهيدروليكا – مركز خدمات هندسة القوى الميكانيكية – مركز هندسة
الحاسبات والتحكم اآللى – وحدة االلكترونيات واالتصاالت – وحدة القوى والتحريك الكهربي) تقدم خدماتها
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فى التخصصات الهندسية المختلفة كما يقدم الدعم المادي للكلية وخلق فرص لممارسة المهنة ألعضاء هيئة
التدريس وتقديم خدمات مجتمعية.
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الفصل السابع
ترتيب األوليات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح
توجد مصادر مختلفة للتمويل المتاح تتمثل فى الجامعة والوحىدات ذات الطىابع الخىاص والمشىاريع التنافسىية وفيمىا
يلى ترتيب األوليات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح.

الغايىىة األولىىي :اعىىداد كىىوادر هندسىىية مؤهلىىة طبقىا ً للمعىىايير األكاديميىىة محليىا ً واقليميىا ً ودوليىا ً
لتلبية إحتياجات سوق العمل
والتي حصلت علي وزن نسبي وقيمة ونقط مرجحة علي النحو التالي (أولوية أولى):
العوامل اإلستراتيجية

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

1115

2

116

1115

4

1111

 114من 1111

6

 117من 2145

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

 -1مجاالت القوة
 البرامج التعليمية

 -2مجاالت الضعف
 التقييم المستمر للفاعلية التعليمية
إجمالى النقاط المرجحة
العوامل اإلستراتيجية

 -1الفرص
دعم الدولة الحالي لمنظومات الجودة و انشاء الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واالعتماد
توفير فرص لتطوير العملية التعليمية فى صورة مشروعات تعاون بين
وزارة التعليم العالى والبنك الدولى واالتحاد االوروبى.

0.10

5

0.50

0.05

4

0.20

0.10
0.15

3
3

0.30
0.45

 112من 111

15

 1125من 2145

 -2المخاطر
مركزية اتخاذ القرار و سياسات القبول
انخفاض مستوى الطالب واعتمادية على المساعدة في التعليم قبل الجامعي

إجمالى النقاط المرجحة

 1-1تحديث الالئحة الداخلية ومراعاة المعايير القومية األكاديمية القياسية
2-2-2
1-2-2
1-2-2
9-2-2
5-2-2
6-2-2
9-2-2
7-2-2

تقييم الالئحة الحالية وبيان العيوب بها
وضع القواعد العامة لالئحة الجديدة مثل توزيع الساعات والدرجات لجميع البرامج
وضع جداول المقررات ومحتواها
التحقق من توافق البرامج مع المعايير األكاديمية القياسية القومية ()NARS
مراجعة الالئحة للتأكد من مواكبة البرامج للتطورات الحديثة واحتياجات المجتمع والتنمية
توصيف البرامج التعليمية إنطالقا من رسالة الكلية
إعتماد الالئحة بمجلس الكلية ومجلس الجامعة
رفع الالئحة للجنة القطاع إلعتمادها
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 2-1إستحداث برامج دراسية مميزة تتماشى مع إحتياجات سوق العمل
2-1-2
1-1-2
1-1-2
9-1-2
5-1-2
6-1-2

دراسة إحتياجات الصناعة وسوق العمل
دراسة وضع البرامج الخاصة في الكليات المجاورة ولوائحها
وضع لوائح لبرامج مميزة تتماشى مع إحتياجات سوق العمل ومناقشتها في اللجان المتخصصة
إعتماد اللوائح بمجلس الكلية ومجلس الجامعة ولجنة القطاع
تخصيص أماكن دراسية وتجهيزها للبرامج الجديدة
وضع سياسة وإجراءات لجذب طالب جدد

 3-1تطوير مهارات الطالب من خالل برامج مطورة لممارسة األنشطة المختلفة.
2-1-2
1-1-2
1-1-2
9-1-2
5-1-2
6-1-2

تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم لتطوير مهارات الطالب
صياغة سياسة المؤسسة في التعامل مع المشاكل الطالبية
تطوير المصادر واستخدام التسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم
تفعيل الممارسات الفعلية للتعلم الذاتي
توفير أماكن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية
وضع خطوات فعالة لضمان ممارسة األنشطة الطالبية

 4-1تطوير برامج التدريب الداخلي والخارجي لتعظيم االستفادة منه ورفع خبرات التواصل الفعال مع سوق
العمل
2-9-2
1-9-2
1-9-2
9-9-2
5-9-2

عمل حصر بالشركات والهيئات ذات الصلة
دراسة االحتياجات التدريبية وفقا لرسالة وأهداف الكلية
وضع أولويات التدريب وفقا لإلمكانات المتاحة
وضع برامج تدريبية باألقسام والوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية مهارات الطالب
دراسة أثر البرامج التدريبية لتقييمها وتطويرها

 5-1العمل على ميكنة التواصل مع الطالب ونشر ثقافة التعليم المستمر
2-5-2
1-5-2
1-5-2
9-5-2
5-5-2
6-5-2

تفعيل الدعم واإلرشاد الطالبي
تفعيل كامل للمقررات االلكترونية والتعليم االلكتروني
التوسع في توافر المقررات في صوره الكترونية
وضع آليات لتقنين التعلم الذاتي وأخذه في االعتبار في تقييم الطالب
تطوير إدارة االمتحانات
تكوين وحدة لخدمات الخريجين

الغاية الثانية :تطوير برامج الدراسات العليىا وخطىط البحىث العلمىى واسىتخدامهما فىى إحىداث
تنمية علمية وتكنولوجية واجتماعية
والتي حصلت علي وزن نسبي وقيمة ونقط مرجحة علي النحو التالي (أولوية
العوامل اإلستراتيجية

الوزن

 -1مجاالت القوة
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1111

1121

2

 -2مجاالت الضعف
 الدراسات العليا
إجمالى النقاط المرجحة
 1-2تطوير المعامل البحثية باألقسام وتبني مفهوم المراكز البحثية واألبحاث المشتركة والمتكاملة.
1115

2

 1115من 1111

2-2-1
1-2-1
1-2-1
9-2-1
5-2-1

1115

 1155من 2145

تحديد مجاالت بحثية لكل قسم ووضع أولويات تبنيها وفقا لالمكانات المتاحة
تكوين فرق بحثية لكل مجال بحثي
تطوير التخصصات البحثية ألعضاء هيئة التدريس.
تفعيل خطة البحث العلمي لتبني األبحاث المشتركة بين األقسام ومع الكليات األخرى
تشجيع التقدم للمشاريع التنافسية

 2-2تفعيل الالئحة المالية لمستوي الدراسات العليا للوصول لمقابل مرضي للتدريس واالشراف والتحكيم.
 2-1-1تحديد األنشطة البحثية الفعلية لكل عضو هيئة تدريس
 1-1-1حصر التمويل المتاح وفقا لالئحة المالية للدراسات العليا
 1-1-1توزيع التمويل على أعضاء هيئة التدريس وفقا لألنشطة البحثية

 3-2تطوير إجراءات القيد والتسجيل للدراسات العليا لتحقيق مرونة عالية وسهولة في اإلجراءات.
2-1-1
1-1-1
1-1-1
9-1-1
5-1-1

االعالن عن شروط واجراءات القبول والتسجيل
إنشاء نظام إلكترونى للقيد والتسجيل بنظام الساعات المعتمدة
تحديد مرشدين أكاديمين للتخصصات المختلفة
التوسع في قبول الطالب الوافدين
قياس مستوي رضاء الطالب عن إجراءات القيد والتسجيل

 4-2العمل على ربط التخصصات البحثية بالتحديات الوطنية وإحتياجات الصناعة المحلية.
 2-9-1وضع آلية لتحديد احتياجات سوق العمل الحالية علي النطاق المحلي واإلقليمي باالستعانة برجال
الصناعة بوسط الدلتا
 1-9-1إقامة ورشة عمل تضم ممثلى األقسام المختلفة وممثلى الصناعة لعرض األبحاث المنشورة حديثا ً
والجارى تنفيذها بغرض تبادل المعرفة باالمكانيات
 1-9-1وضع آلية لتعظيم االستفادة من رجال الصناعة المشاركين في بعض لجان ومجالس الكلية

الغاية الثالثة :تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص
والتي حصلت علي وزن نسبي وقيمة ونقط مرجحة علي النحو التالي (أولوية
العوامل اإلستراتيجية

ثالثة):

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

1115

2

1125

 1115من 1111

2

 1125من 2145

 -2مجاالت الضعف
 الموارد المالية واإلدارية
إجمالى النقاط المرجحة
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الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

ربط زيادة دخل اعضاء هيئة التدريس بالجودة

0.10

4

0.4

زيادة الكليات الخاصة وفروع الجامعات األجنبية وتفوقها في
العملية التسويقية لبرامجها

0.05

3

0.15

 1115من 1111

7

 1155من 2145

 -1الفرص
 -2المخاطر
إجمالى النقاط المرجحة

1-3العمل علي تحقيق كفاية الموارد المالية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية
2-2-1
1-2-1
1-2-1
9-2-1
5-2-1
6-2-1
9-2-1

دراسة وحصر الموارد المتاحة
تحديد الفجوة بين الموارد واجمالي المطلوب من مصروفات وفقا للخطة االستراتيجية
حصر الوحدات ذات الطابع الخاص وأنشطتها
توثيق السياسة العامة إلدارة وتنمية الوحدات ذات الطابع الخاص
التوسع في المشاريع التنافسية
عمل دراسات لكيفية زيادة الموارد المتاحة
عمل دراسة لتحسين مستوى استخدام الموارد

 2-3تطوير المباني لمالئمة طبيعة نشاط الكلية والعمل على إنشاء المباني الجديدة الكلية
2-1-1
1-1-1
1-1-1
9-1-1

تقديم دراسات عن استغالل امتداد المباني الحالية فوق االسطح
حصر أعمال الصيانة المطلوبة في كافة المباني
متابعة تنفيذ المنشآت والمباني الجديدة لسرعة االستفادة منها
تعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات

 3-3اإلستغالل األمثل للقاعات المختلفة
2-1-1
1-1-1
1-1-1
9-1-1

حصر استخدام كافة القاعات بالكلية
حصر اشغاالت القاعات ودراسة حاالت الكثافة العددية الزائدة
تعديل استخدام القاعات التي ال تستخدم بكفاءة
دراسة إمكانية استخدام نفس القاعة لغرضين مع التنسيق المكاني والزمني لهما

 4-3تعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعلومات
2-9-1
1-9-1
1-9-1
9-9-1
5-9-1
6-9-1

تجهيز اماكن االمتحانات بشكل مناسب مع وجود كافة التسهيالت والخدمات
استكمال تجهيز وفرش القاعات الجديدة
االعداد السليم للبنية التحتية للمعامل وتجهيز أثاثها
تجهيز جميع قاعات الدراسة والمعامل بأجهزة عرض البيانات والحاسب اآللي
توفير األثاث المناسب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالدراريين
مراجعة التركيبات الكهربية ووسائل االتصال بكافة القاعات

 5-3إستكمال وتحديث المعامل الطالبية فى جميع اقسام الكلية
2-5-1
1-5-1
1-5-1
9-5-1

تحديد احتياجات المعامل وأولويات التطوير
حصر مصادر التمويل واالستعانة بالمشاريع البحثية في عملية التطوير
قيام لجنة المختبرات بإعداد خطة توزيع ميزانية المعامل علي األقسام العلمية
االعداد السليم للبنية التحتية للمعامل وتجهيز أثاثها
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الخطة اإلستراتيجية

كلية الهندسة

جامعة طنطا

 5-5-1تدريب أعضاء هيئة التدريس على التقنيات الحديثة في المعامل والورش بالكلية.
 6-5-1إنشاء نظام إدارة المعامل والمعدات واألجهزة

6-3توفير أماكن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية
2-6-1
1-6-1
1-6-1
9-6-1
5-6-1
6-6-1

استكمال تجهييز الملعب الثالثي
توفير أماكن وأدوات لمزاولة الطالب لألنشطة االجتماعية والثقافية والترفيهية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس على اإلشراف الفعال على األنشطة الطالبية
تقديم الدعم المالي للطالب المتفوقين والموهوبين.
زيادة الميزانية المخصصة لألنشطة الطالبية
عمل استبيان لرأى الطالب في األنشطة المتاحة لهم واتخاذ االجراءات التحسينية

 7-3دعم الوحدات ذات الطابع الخاص وتكامل العمل بينها
2-9-1
1-9-1
1-9-1
9-9-1
5-9-1

حصر أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص والتداخل بينها
دراسة نقاط القوة والضعف في أداء الوحدات تمهيدا ً لتطويرها
توزيع االستبيانات لمتلقى الخدمة عن مدى أداء الوحدات ذات الطابع الخاص
وضع خطة متكاملة للدعاية للوحدات والتوسع في أنشطتها
وضع خطة مركزية لتكامل العمل بالوحدات وفقا الحتياجات الكلية

 8-3إنشاء منظومة الستكمال بيانات اآلمان للمنشئات والمعامل.
2-7-1
1-7-1
1-7-1
9-7-1
5-7-1
6-7-1
9-7-1

وضع لوحات ارشادية عن إجراءات السالمة والصحة المهنية
تجهيز صناديق مستلزمات اإلسعافات األولية فى المعامل
استكمال طفايات حريق وتوزيعها
عمل تجارب إخالء
متابعة مراعاة مقاييس األمان و السالمة داخل الورش و المعامل
وضع خطة سنوية لصيانة البنية التحتية والمرافق بالكلية
تدريب فريق كامل للتعامل مع االزمات والكوارث

الغاية الرابعة :تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
والتي حصلت علي وزن نسبي وقيمة ونقط مرجحة علي النحو التالي (أولوية ثانية):
العوامل اإلستراتيجية

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

1111

2

112

1111

2

1121

 114من 1111

7

 117من 2145

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

0.15

4

0.45

 -1مجاالت القوة
 المشاركة المجتمعية و تنمية البيئة
 هيئة التدريس
إجمالى النقاط المرجحة
العوامل اإلستراتيجية

 -1الفرص
حاجة المجتمع المحيط لخدمات الكلية في مجال المعامل
المتخصصة والخبرات المتخصصة
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جامعة طنطا

إمكانية دعم اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى صورة اتفاقيات
تعاون بين الجامعة وجهات سوق العمل

0.10

3

0.30

وجود مناطق جذب مالي للخبرات والكفاءات خارج الكلية
ضعف التواصل مع االطراف المجتمعية واالستفادة من ارائهم

0.10
0.10

3
2

0.30
0.20

 1125من 1111

14

 1145من 2145

 -2المخاطر
إجمالى النقاط المرجحة

 1-4تحسين نسبة اعضاء هيئة التدريس إلى الطالب للوصول للمعايير القياسية
2-2-9
1-2-9
1-2-9
9-2-9
5-2-9

عمل قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس.
عمل قاعدة بيانات للطالب بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا
تقييم الخطة السابقة للتحسين
متابعة حصول المدرسين المساعدين على درجة الدكتوراه وتذليل العقبات
زيادة بعثات المدرسين المساعدين والمعيدين خارجيا ً للحصول على درجة الدكتوراة

 2-4تفعيل آلية اإلستفادة من األساتذة المتفرغين.
2-1-9
1-1-9
1-1-9
9-1-9
5-1-9
6-1-9

اتباع نظام مدارس علمية باألقسام لكل أستاذ
التشجيع على فتح قنوات اتصال بين الكلية والصناعة وكذلك المشاركة المجتمعية لالستفادة من خبرات
األساتذة المتفرغين
االستفادة من الخبرات في تدريس مقررات الطالب والدراسات العليا
رئاسة مجموعات العمل في المشاريع البحثية الممولة من الجامعة أو الصناعة
وضع نظام تحفيز متميزة لتأليف الكتب والمراجع
إنشاء مجلس حكماء منهم لحل المشاكل ذات الصلة

 3-4تطوير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لرفع كفاءة العمل.
2-1-9
1-1-9
1-1-9
9-1-9
5-1-9

تقييم مردود وأثر الخطة التدريبية السابقة
تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات واألكاديميين وألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
وضع خطة متطورة للتدريب بالتعاون مع وحدة FLDP
تدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين علي جدارات البحث العلمي داخليا ً وخارجيا ً
عمل استبيان لتقييم البرامج التدريبية ودراسة مردودها واتخاذ االجراءات التحسينية

 4-4تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل وأصحاب المصالح.
2-9-9
1-9-9
1-9-9
9-9-9
5-9-9

تحديد الهيكل االداري والفني للوحدة واختيار العاملين
تطوير قاعدة بيانات للخريجين
تحديد مردود منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن خريج الكلية
عمل ملتقى للتوظيف سنويا.
إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين

 5-4ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات سوق العمل.
 2-5-9عمل لجنة لتقويم أداء الوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع
 1-5-9تحديد نقاط القوة والضعف في مجال خدمة المجتمع تمهيداً لرفع كفاءة األداء في هذا المجال
 1-5-9نشر الخدمات التى تقدمها الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية
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9-5-9
5-5-9
6-5-9
9-5-9

جامعة طنطا

تشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل كمستشارين في الشركات والهيئات الحكومية ومهام الوحدات ذات
الطابع الخاص
جذب الشركات الهندسية والمصانع لعرض المشكالت الفنية على الوحدات ذات الطابع الخاص
وضع آليات لتحديد رأى المستفيدين في الخدمات المقدمة
تنظيم ورش العمل والندوات التى تخدم المجتمع

 6-4تفعيل آليات الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة التخلص اآلمن من النفايات والمخلفات.
2-6-9
1-6-9
1-6-9
9-6-9
5-6-9

تشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية لخدمة المجتمع لوضع خطة متكاملة للحفاظ على البيئة
وضع آليات لفصل المخلفات في المكان الذي تتكون فيه
تفعيل منظومة األكياس المنفصلة الملونة
التخلص من األكياس المخصصة للمخلفات واألدوات الحادة حينما تصل إلى ثالثة أرباعها ويتم التخلص
منها بصفة يومية على األقل
وضع خطة للتعامل مع المخلفات الكيماوية بمعامل الكلية

7-4التوعية بترشيد استهالك الطاقة والخامات داخل الكلية
2-9-9
1-9-9
1-9-9
9-9-9
5-9-9
6-9-9

حصر احتياجات المعامل من الخامات المختلفة ودراسة تقنين استخدامها
دراسة امكانية االعتماد على المراسالت االلكترونية لتقليل استخدام االوراق واالحبار
مراجعة منظومة االضاءة ودراسة امكانية تقسيمها علي أكثر من دائرة لترشيد االستهالك
وضع خطة الستبدال كشافات االضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة
مراجعة جميع وحدات التكييف ودراسة كيفية تقليل استهالكها
دراسة امكانية مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في تغذية االحمال

الغاية الخامسة :ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية.
والتي حصلت علي وزن نسبي وقيمة ونقط مرجحة علي النحو التالي (أولوية
العوامل اإلستراتيجية

رابعة):

الوزن

القيمة

النقاط المرجحة

1115

2

114

1115

2

1125

1111

4

114

 112من 1111

1

 1185من 2145

 -1مجاالت القوة
 الهيكل التنظيمى

 -2مجاالت الضعف
 القيادة و الحوكمة
 الجهاز االدارى
إجمالى النقاط المرجحة

 1-5إستكمال الكوادر االدارية والفنية بالكلية وتفعيل اإلستفادة من بطاقات التوظيف الوظيفي.
 2-2-5نشر صياغة التوصيف الوظيفي المناسب لكل وظيفة
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 1-2-5وضع معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية
 1-2-5مراجعة الكوادر المتاحة ودراسة امكانية اجراء تعديالت لتالئم الوظائف بالكلية
 9-2-5حصر العجز في جميع الوظائف االدارية والفنية ووضع خطة الستكمالها

 2-5تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات الجهاز اإلدارى
2-1-5
1-1-5
1-1-5
9-1-5
5-1-5
6-1-5

تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين
قياس مستوي رضاء القيادات اإلدارية والعاملين
تقييم مردود وأثر الخطة التدريبية السابقة
تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز االداري
وضع خطة متطورة للتدريب بالتعاون مع وحدة FLDP
عمل استبيان لتقييم البرامج التدريبية ودراسة مردودها واتخاذ االجراءات التحسينية

 3-5العمل على ميكنة العمل اإلدارى من خالل برامج متطورة
2-1-5
1-1-5
1-1-5
9-1-5
5-1-5
6-1-5
9-1-5
7-1-5
4-1-5

تفعيل تشغيل نظام شئون الطالب
تفعيل تشغيل نظام شئون الدراسات العليا
تفعيل تشغيل نظام شئون أعضاء هيئة التدريس
إنشاء نظام إدارة الموارد المالية
إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية
إنشاء نظام إدارة التوريدات والمشتريات
إنشاء نظام إدارة المخازن
إنشاء نظام إدارة المعامل والمعدات واألجهزة
إنشاء نظام إدارة قاعات التدريس

 4-5بناء نظام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة حفظ وتداول واستدعاء المعلومات.
2-9-5
1-9-5
1-9-5
9-9-5

تقييم مردود استخدام األرشيف االلكتروني على أداء الكلية
تحديد ومناقشة الصعوبات الحالية المانعة لتعظيم االستفادة من االرشيف االلكتروني
دراسة ربط االرشيف االلكتروني بالنظم االلكترونية وميكنة العمل بها
دراسة اماكنية انشاء شبكة ( )LANلربط جميع وحدات الكلية وأعضاء هيئة التدريس باالرشيف
االلكتروني

 5-5دمج نظم مراقبة الجودة فى كافة النظم اإلدارية
2-5-5
1-5-5
1-5-5
9-5-5
5-5-5

تقويم ذاتي لألداء الكلي للكلية
متابعة شمولية واستمرارية التقويم
مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة
دراسة انعكاس نتائج التقويم الذاتي المستمر على إدارة الجودة بالمؤسسة
تفعيل النظام الداخلي إلدارة الجودة ومشاركة لجان وحدة ضمان الجودة في العملية اإلدارية بالكلية

 6-5تفعيل سياسات الثواب والعقاب على اسس مراقبة الجودة
2-6-5
1-6-5
1-6-5
9-6-5

تشكيل لجنة لوضع سياسات للمسائلة والمحاسبة عن طريق ربط الحوافز والمكافآت باإلنجازات
وضع سياسات للمسائلة والمحاسبة عند التقصير في األداء وفقا للبرامج الزمنية
وضع برامج زمنية لتنفيذ المهام المختلفة في العملية التعليمية
تكوين لجان متابعة مدربة
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 5-6-5دورات تدريبية للجان المتابعة

ويوضح ملحق ( )2الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية.
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جامعة طنطا

الفصل الثامن
تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة
يشمل تحليل المخاطر العديد من التحديات والتهديدات والتى يمكن إيجازها فيما يلى:

أوال  :التحديات فى البيئة الداخلية:






عدم وجود ضوابط قانونية اللزام القيادات االكاديمية أو االدارية بحضور الدورات التدريبية حيث يكون
القرار من عضو هيئة التدريس الن القرار الملزم بحضور هذه الدورات حدد العدد ولم يحدد ما ه
الدورات الالزمة لكل فئة من اعضاء هيئة التدريس.
توجد صعوبة نسبية في تحديد مردود وأثر الدورات التدريبية للجهاز االدارى وكذلك القيادات االكاديمية
وبيان اثره ف تطوير العمل.
محدودية االعالن عن االنشطة الت تقدمها الكلية والحاجة لتطوير الموقع.
عدم ت عيل إدارة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدم وجود لوائح مالية لبعض الوحدات بالكلية

ثانيا التحديات فى البيئة العامة:
أ -القوى السياسية والقانونية:







سياسات القبول المركزية (أعداد كبيرة للطالب).
معايير القبول حت االن بالمجموع فقط وال تضمن مهارة مناسبة للطالب.
ضعف منظومة التعليم ما قبل الجامع
مركزية اتخاذ القرار وضعف استقاللية الكليات
زيادة الكليات الخاصة وفروع الجامعات األجنبية وت وقها في العملية التسويقية
اإلعارات الممتدة واألجازات الوجوبية ألعضاء هيئة التدريس.

 القوى االقتصادية تقلص في الموازنات والتمويل الخاص بالكليات.
 جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هيئة التدريس من الجامعة.
 عدم التوازن بين أعداد الخريجين واالحتياجات ال علية لسوق العمل.
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الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

 تواضع اإلن اق الحكومي عل التعليم الجامعي

 القوى االجتماعية انتشار ثقافة الدروس الخصوصية
 غياب ثقافة التعاون بين الجامعات ومنظمات األعمال.
 عدم اقتناع المنظمات الحكومية ورجال األعمال بأهمية تمويل األبحاث في الجامعات المصرية.

د -القوى التكنولوجية
التكلفة المرتفعة للتقنيات المطلوبة مقارنة باالنفاق المحدود على التعليم العالى قد تشكل خطرا على البحث
العلمى وتطوره
ويلزم فى هذا اإلطاراألخذ فى االعتبار ما يلى:
 ضىىرورة التطىىوير التىىدريجى لعىىدم جىىدوى اسىىتمرارية الحلىىول السىىريعة والفجائيىىة وذلىىك نظىىرا ً إلعتيىىاد
أعضاء هيئة التدريس والعاملين على نمط معين فى العمل يصعب تغييره آنياً.
 توقىىع وجىىود مقاومىىة للتطىىوير مىىن بعىىض الىىذين قىىد تتضىىرر مصىىالحهم الشخصىىية جىىراء التغييىىر .وقىىد
يستغرق ذلك بعض الوقت للتعامل المتزن مع تلك المشاكل.
 عدم تدبير المتطلبات المالية الالزمة لتنفيذ خطة التطوير بالكليىة قىد يعتىرض تنفيىذ المعىدالت المطلوبىة
إلحداث التغيير المطلوب.
 توفير الدرجات الالزمة الستكمال الكوادر المطلوبة لألقسام القائمة تدريجيا.
 اتباع آليات مقننة للمتابعة والتقييم
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الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

ملحق رقم ()2
الخطة التنفيذية لمحاور الخطة اإلستراتيجية
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الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

الخطــــة التن يذيــــة

كلية الهندسة

الغاية

األهداف

األنشطـــــــة

 -2اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقا ً للمعايير األكاديمية محليا ً واقليميا ً ودوليا ً لتلبية
إحتياجات سوق العمل

 2-2تحديث الالئحة الداخلية ومراعاة المعايير  1-2إستحداث برامج دراسية مميزة
تتماشى مع إحتياجات سوق العمل
القومية األكاديمية القياسية

 1-1-1تقييم الالئحة الحالية وبيان العيوب
بها
 2-1-1وضع القواعد العامة لالئحة الجديدة
مثل توزيع الساعات والدرجات
لجميع البرامج
 3-1-1وضع جداول المقررات ومحتواها
 4-1-1التحقق من توافق البرامج مع
المعايير األكاديمية القياسية القومية
()NARS
 5-1-1مراجعة الالئحة للتأكد من مواكبة
البرامج للتطورات الحديثة واحتياجات
المجتمع والتنمية
 6-1-1توصيف البرامج التعليمية إنطالقا
من رسالة الكلية
 7-1-1إعتماد الالئحة بمجلس الكلية ومجلس
الجامعة
 8-1-1رفع الالئحة للجنة القطاع إلعتمادها
 2-1-2دراسة إحتياجات الصناعة وسوق
العمل
 1-1-2دراسة وضع البرامج الخاصة في
الكليات المجاورة ولوائحها
 1-1-2وضع لوائح لبرامج مميزة تتماش
مع إحتياجات سوق العمل ومناقشتها
في اللجان المتخصصة
 9-1-2إعتماد اللوائح بمجلس الكلية ومجلس
الجامعة ولجنة القطاع
 5-1-2تخصيص أماكن دراسية وتجهيزها
للبرامج الجديدة
 6-1-2وضع سياسة وإجراءات لجذب
طالب جدد

جامعة طنطا

المخرجات  /العوائد

مؤشرات النجاح

• تنمية العملية التعليمية

• إعتماد اللائحة مدن مجلدس الكليدة • رفع مستوى الخريد
ومجلس الجامعة
• إعتماد اللائحة من لجنة القطاع

• ارتفدداع نسددبة الرض ددا مددن الجه ددات
المعنية

• رفع المستوى التنافسي

المسئول التن يذي
والمنسق

فترة التن يذ
البداية

النهاية

• أ.د .عماد عتمان
• أ.د .وكيل

يناير

يوليو

الطلاب

1025

1025

• إعتماد برنامجين متميزين
• بدأ الدراسة بالبرامد الجديدة

• يادة التفاعل مع سوق العمل
والمجتمع المدني
• وجود موارد لتطوير البنية التحتية
والعملية التعليمية بالكلية

-

• رؤساء االقسام

• جذب مزيد من الطلاب للكلية
و يادة الثقة

التكل ة

مليون جنيه

• أ.د .عماد عتمان
• أ.د .وكيل
الطلاب
• أ.د .عبد النبي

مايو

نوفمبر

1025

1025

قابيل

للتجهيزات

من ميزانية

الجامعة بموافقة

رسمية واعتماد
في الميزانية

• يادة دخل أعضاء هيئة التدريس
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الغاية

األهداف

جامعة طنطا

األنشطـــــــة

 9-2تطوير برامج التدريب الداخلي
 1-2تطوير مهارات الطالب من خالل
برامج مطورة لممارسة األنشطة المختلفة والخارجي لتعظيم االستفادة منه ورفع خبرات
التواصل الفعال مع سوق العمل
 -2اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقا ً للمعايير األكاديمية محليا ً واقليميا ً ودوليا ً لتلبية
إحتياجات سوق العمل

1-3-1

تطوير إستراتيجية التعليم والتعلم
لتطوير مهارات الطالب
صياغة سياسة المؤسسة في التعامل
مع المشاكل الطالبية
تطوير المصادر واستخدام
التسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم
ت عيل الممارسات ال علية للتعلم
الذاتي
توفير أماكن وتسهيالت ممارسة
األنشطة الطالبية
وضع خطوات فعالة لضمان
ممارسة األنشطة الطالبية

2-9-2

عمل حصر بالشركات والهيئات
ذات الصلة
دراسة االحتياجات التدريبية وفقا
لرسالة وأهداف الكلية
وضع أولويات التدريب وفقا
لإلمكانات المتاحة
وضع برامج تدريبية باألقسام
والوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية
مهارات الطالب
دراسة أثر البرامج التدريبية لتقييمها
وتطويرها

2-3-1
3-3-1
4-3-1
5-3-1
6-3-1

1-9-2
1-9-2
9-9-2
5-9-2

المخرجات  /العوائد

مؤشرات النجاح

المسئول التن يذي
والمنسق

فترة التن يذ
البداية

النهاية

التكل ة

 50الف لتطوير
الملاعب

• تحسن في نسب النجاح

• يادة رضا سوق العمل عن
مستوى الخريد

• تحسن المستوي التنافسي للكلية

• رفع المستوى التنافسي للكلية
• تحسن البيئة التعليمية

 20آالف

• أ.د .وكيل
الطلاب 
• مدير ادارة رعاية

أبريل

ديسمبر

1025

1025

الشباب

في االنشطة المختلفة

لتجهيز أماكن

ممارسة األنشطة
من ميزانية

الجامعة بموافقة

رسمية واعتماد
في الميزانية

• وجود خطط تدريبية معتمدة
• توفير أماكن للتدريب لجميع
الطلاب

• مستوي متطور للتدريب وفق

• يارة المهارات العملية للطلاب
• ربط الدراسة االكاديمية بسوق
العمل

• أ.د .وكيل
الطلاب 
• رؤساء االقسام

أكتوبر

يناير

1025

1021

استبيانات الطلاب
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الغاية

األهداف

جامعة طنطا

 -2اعداد كوادر هندسية مؤهلة طبقا ً للمعايير األكاديمية محليا ً
واقليميا ً ودوليا ً لتلبية إحتياجات سوق العمل

 5-2العمل على ميكنة التواصل مع الطالب ونشر ثقافة التعليم
المستمر

مؤشرات النجاح

األنشطـــــــة

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

فترة التن يذ
البداية

النهاية

التكل ة

 1-5-1تفعيل الدعم واإلرشاد الطالبي
 2-5-1تفعيل كامل للمقررات االلكترونية
والتعليم االلكتروني
 3-5-1التوسع في توافر المقررات في صورة
الكترونية
 4-5-1وضع آليات لتقنين التعلم الذاتي وأخذة
في االعتبار في تقييم الطال

• تفعيل عدد ال يقل عن 21
مقرر الكتروني
• بدأ منظومة اإلرشاد االكاديمي
لنسبة  %10على األقل من
الطلاب

• تنمية العملية التعليمية
• تحسن البيئة التعليمية

• أ.د .وكيل
الطلاب 
• رؤساء االقسام

ديسمبر

ابريل

1025

1021

 5آالف جنيه
من ميزانية وحدة

ضمان الجودة

• وجود أنشطة فعلية لوحدة
خدمات الخريجين

 5-5-1تطوير إدارة االمتحانات
 6-5-1تكوين وحدة لخدمات الخريجين

المجموع

1165111
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الغاية

األنشطـــــــة

األهداف

 1-1تفعيل الالئحة المالية لمستوي الدراسات العليا
للوصول لمقابل مرضي للتدريس واالشراف والتحكيم

 -1تطوير برامج الدراسات العليا وخطط البحث العلمى واستخدامهما فى إحداث تنمية
علمية وتكنولوجية واجتماعية

 2-1تطوير المعامل البحثية باألقسام وتبني مفهوم
المراكز البحثية واألبحاث المشتركة والمتكاملة

1-1-2
2-1-2
3-1-2
4-1-2
5-1-2

تحديد مجاالت بحثية لكل قسم ووضع
أولويات تبنيها وفقا لالمكانات المتاحة
تكوين فرق بحثية لكل مجال بحثي
تطوير التخصصات البحثية ألعضاء
هيئة التدريس.
ت عيل خطة البحث العلمي لتبني
األبحاث المشتركة بين األقسام ومع
الكليات األخرى
تشجيع التقدم للمشاريع التنافسية

 1-2-2تحديد األنشطة البحثية ال علية لكل
عضو هيئة تدريس
 2-2-2حصر التمويل المتاح وفقا لالئحة
المالية للدراسات العليا
 3-2-2توزيع التمويل عل أعضاء هيئة
التدريس وفقا لألنشطة البحثية

جامعة طنطا

مؤشرات النجاح

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

فترة التن يذ
البداية

النهاية

التكل ة

• استكمال المعامل البحثية للكلية
• الحصول علي ثلاب مشاريع بحثية
تنافسية على األقل
• يادة األبحاب المنشورة دوليا بمعدل

• رف د د د ددع تص د د د ددنيف أعض د د د دداء هيئ د د د ددة • أ.د .وكيل
التدريس
• رفع تصنيف الكلية والجامعة

الدراسات 
• رؤساء االقسام

سبتمبر

ابريل

1025

1021

-

 %10سنويا

• إعتماد قائمة باألنشطة البحثية
ألعضاء هيئة التدريس

• صرف المستحقات بشكل دوري

• رفع مستوى الرضا عن العائد من قبل
أعضاء هيئة التدريس

• رفع مستوي الرسائل الممنوحة
• حد د د ددرص السد د د ددادة أعضد د د دداء هيئد د د ددة
التد دددريس علد ددى أنشد ددطة الد ارسد ددات
العليا واالشراف على الرسائل

• أ.د .وكيل
الدراسات 
• أ.د .محمود
بغدادي

أغسطس

ديسمبر

1025

1025

• رؤساء االقسام
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 -1تطوير برامج الدراسات العليا وخطط البحث العلمى واستخدامهما فى إحداث تنمية
علمية وتكنولوجية واجتماعية

 1-1تطوير إجراءات القيد والتسجيل للدراسات
العليا لتحقيق مرونة عالية وسهولة في اإلجراءات
 9-1العمل على ربط التخصصات البحثية
بالتحديات الوطنية وإحتياجات الصناعة المحلية

الغاية

األهداف

األنشطـــــــة

1-3-2
2-3-2
3-3-2
4-3-2
5-3-2

جامعة طنطا
المخرجات  /العوائد

مؤشرات النجاح

المسئول التن يذي
والمنسق

االعالن عن شروط واجراءات القبول
والتسجيل
• أ.د .وكيل
لتسجيل الطالب
• سهولة إجراءات التسجيل والقبول
إنشاء نظام إلكترون للقيد والتسجيل
الدراسات 
• وجوووووووود مؤشووووووورات لتسوووووووجيل • تد د د ددوفير المجهد د د ددود المبد د د ددذول فد د د ددي
بنظام الساعات المعتمدة
• د .عبد الوهاب
إجراءات التسجيل والقبول
للتخصصات
أكاديمين
تحديد مرشدين
الطالب إليكترونيا ً (آلياً)
حسن
المختل ة
• ع د دددم وج د ددود أخط د دداء ف د ددي عملي د ددة
• مدير إدارة
عون
الطوالب
من
مناسب
رضا
•
التوسع في قبول الطالب الوافدين
التسجيل
الدراسات العليا
قياس مستوي رضاء الطالب عن
أداء مستوى موظ التسجيل
إجراءات القيد والتسجيل

 1-4-2وضع آلية لتحديد احتياجات سوق
العمل الحالية علي النطاق المحلي
واإلقليمي باالستعانة برجال
الصناعة بوسط الدلتا
 2-4-2إقامة ورشة عمل تضم ممثل
األقسام المختل ة وممثل الصناعة
لعرض األبحاث المنشورة حديثا ً
والجارى تن يذها بغرض تبادل
المعرفة باالمكانيات
 3-4-2وضع آلية لتعظيم االست ادة من
رجال الصناعة المشاركين في
بعض لجان ومجالس الكلية

فترة التن يذ
النهاية

البداية

التكل ة

• وجووووود قسووووم خوووواص من صوووول

• وجووود حصوور باحتياجووات سوووق
العمل والصناعة
• ربوووووط موضووووووعات األبحووووواث
والرسووائل باحتياجووات الصووناعة
بنسبة ال تقل عن %31

• يد د د ددادة ثقد د د ددة القطد د د دداع الصد د د ددناعي
بالكلية
• فددتح الفددرص لتمويددل األبحدداب مددن
قبل الصناعة

مايو

أغسطس

1021

1021

 5آالف جنيه

من ميزانية الكلية

• أ.د .وكيل
الدراسات 
• أ.د .وكيل البيئة
• د .عبد الوهاب

أغسطس

ديسمبر

1021

1021

 5آالف جنيه

من ميزانية الكلية

حسن

المجموع

11111
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الغاية

األهداف

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

األنشطـــــــة

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

 -1تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص

 2-1العمل علي تحقيق كفاية الموارد المالية
لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية
 1-1تطوير المباني لمالئمة طبيعة نشاط الكلية
والعمل على إنشاء المباني الجديدة الكلية

1-1-3
2-1-3

دراسة وحصر الموارد المتاحة
تحديد ال جوة بين الموارد واجمالي
المطلوب من مصروفات وفقا للخطة
االستراتيجية
حصر الوحدات ذات الطابع الخاص
وأنشطتها
توثيق السياسة العامة إلدارة وتنمية
الوحدات ذات الطابع الخاص
التوسع في المشاريع التنافسية
عمل دراسات لكي ية زيادة الموارد
المتاحة
عمل دراسة لتحسين مستوى استخدام
الموارد

1-2-3

تقديم دراسات عن استغالل امتداد
المباني الحالية فوق االسطح
حصر أعمال الصيانة المطلوبة في
• أ.د .مصطفى
• انهاء خطة الصيانة واستكمال المباني
• وجود مرونة في الجداول الدراسية
كافة المباني
الصواف
• تعمد د دديم اسد د ددتخدام مخد د ددارج المعلومد د ددات
متابعة تن يذ المنشآت والمباني الجديدة
• تحسن الخدمة التعليمية والبحثية
• د .أحمد عطا
وأجهزة العرض في جميع القاعات
لسرعة االست ادة منها
تعميم استخدام وسائل االتصاالت
الحديثة وتكنولوجيا المعلومات

3-1-3
4-1-3
5-1-3
6-1-3
7-1-3

2-2-3
3-2-3
4-2-3

فترة التن يذ
البداية

النهاية

التكل ة

• اسد د د د د ددتكمال متطلبد د د د د ددات العمليد د د د د ددة
• ي ددادة المد دوارد الذاتي ددة تق ددل ع ددن %10
سنويا
• الحصول علي ثلاب مشاريع تنافسية

التعليمية والبحثية

• أ.د .وكيل البيئة

• تحقيد ددق رسد ددالة الكليد ددة فد ددي خ د دريد • د .علاء
متميددز وبحددث متقدددم وخدمددة مميدزة

الشرقاوي

يوليو

يولو

1025

1027

5000
من ميزانية الكلية

للمجتمع

مايو

مايو

1021

1029
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15000

من ميزانية
الجامعة

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

األنشطـــــــة

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

 -1تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص

 1-1اإلستغالل األمثل للقاعات المختلفة
 9-1تعميم استخدام وسائل االتصاالت الحديثة
وتكنولوجيا المعلومات

1-3-3
2-3-3

حصر استخدام كافة القاعات بالكلية
حصر اشغاالت القاعات ودراسة
حاالت الكثافة العددية الزائدة
• أ.د .مصطفى
• اسددتغلال كافددة القاعددات وعددد وجددود أي
• وج د د د ددود مرون د د د ددة وانس د د د دديابية ف د د د ددي
تعديل استخدام القاعات التي ال تستخدم
الصواف 
قاعة غير مستغلة
بك اءة
استغلال القاعات
• د .أحمد عطا
• تقلص مشاكل االماكن بالكلية
دراسة إمكانية استخدام ن س القاعة
لغرضين مع التنسيق المكاني والزمني
لهما

1-4-3

تجهيز اماكن االمتحانات بشكل
مناسب مع وجود كافة التسهيالت
والخدمات
استكمال تجهيز وفرش القاعات
الجديدة
االعداد السليم للبنية التحتية للمعامل
وتجهيز أثاثها
تجهيز جميع قاعات الدراسة
والمعامل بأجهزة عرض البيانات
والحاسب اآللي
توفير األثاث المناسب ألعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم واالدراريين
مراجعة التركيبات الكهربية ووسائل
االتصال بكافة القاعات

3-3-3
4-3-3

2-4-3
3-4-3
4-4-3
5-4-3
6-4-3

• يد د ددادة عد د دددد أجه د د دزة الحاسد د ددب بنسد د ددبة
%10

• توفير بيئة أفضل للعمل

• د .أماني سرحان

• فد د د ددرش القاعد د د ددات والمعامد د د ددل بمكاتد د د ددب

• سهولة إجراء التجارب المعملية

• د .حامد حميدة 

• صد د دديانة التركيبد د ددات الكهربيد د ددة وأجه د د دزة

• تحسن الفاعلية التعليمية

• د .محمد النمر

( 200مكتب) ودواليب ()50

فترة التن يذ
البداية

النهاية

نوفمبر

مارس

1025

1021

يناير

يناير

1021

1027

التكييف بشكل مناسب

65

التكل ة

-

250000
من ميزانية
الجامعة

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا

األنشطـــــــة

 6-1توفير أماكن وتسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية

 -1تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص

 5-1إستكمال وتحديث المعامل الطالبية فى جميع اقسام
الكلية

1-5-3
2-5-3
3-5-3
4-5-3
5-5-3
6-5-3
1-6-3
2-6-3
3-6-3
4-6-3
5-6-3
6-6-3

تحديد احتياجات المعامل وأولويات
التطوير
حصر مصادر التمويل واالستعانة
بالمشاريع البحثية في عملية التطوير
قيام لجنة المختبرات بإعداد خطة
توزيع ميزانية المعامل علي األقسام
العلمية
االعداد السليم للبنية التحتية للمعامل
وتجهيز أثاثها
تدريب أعضاء هيئة التدريس عل
التقنيات الحديثة في المعامل والورش
بالكلية.
إنشاء نظام إدارة المعامل والمعدات
واألجهزة
استكمال تجهييز الملعب الثالثي
توفير أماكن وأدوات لمزاولة الطالب
لألنشطة االجتماعية والثقافية
والترفيهية.
تشجيع أعضاء هيئة التدريس عل
اإلشراف ال عال عل األنشطة
الطالبية
تقديم الدعم المالي للطالب المت وقين
والموهوبين.
زيادة الميزانية المخصصة لألنشطة
الطالبية
عمل استبيان لرأى الطالب في
األنشطة المتاحة لهم واتخاذ
االجراءات التحسينية

مؤشرات النجاح

• تجهي ددز المعام ددل بمع دددات ال تق ددل ع ددن
مليون جنيه

المخرجات  /العوائد

• سهولة إجراء التجارب المعملية
• تنمية العملية التعليمية

المسئول التن يذي
والمنسق

• أ.د .طارق فو ي
• أ.د .السيد سلام

• تفعيد ددل نظد ددام إدارة المعامد ددل والمعد دددات
• سد د ددهولة الحصد د ددول علد د ددى بياند د ددات • د .عمرو حسين
واألجهزة
كاملة عن المعامل بالكلية

فترة التن يذ
البداية

النهاية

نوفمبر

مارس

1025

1021

التكل ة

2000000
من ميزانية
الجامعة

• تد د د د دوافر أم د د د دداكن مس د د د ددتديمة لممارس د د د ددة
األنشددطة الطلابيددة وبنسددبة ال تقددل عددن
%75
• مشد د د دداركة  %50مد د د ددن الطد د د ددلاب فد د د ددي
األنشطة المختلفة
• رض د د د دداء  %90م د د د ددن الط د د د ددلاب ع د د د ددن
األنشطة المقدمة

• أ.د .وكيل
• ي د د د ددادة الرض د د د ددا الطلاب د د د ددي ع د د د ددن
الخدمات المقدمة

• تحسن المستوى التنافسي للكلية

الطلاب 
• أ.د .مصطفى
الصواف 

يناير

ديسمبر

1021

1021

• د .أحمد عطا
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200000
من ميزانية
الجامعة

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا

 -1تنمية مستمرة للموارد المالية والمادية وتفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص

 9-1دعم الوحدات ذات الطابع الخاص
وتكامل العمل بينها

األنشطـــــــة

1-7-3
2-7-3
3-7-3
4-7-3
5-7-3
1-8-3
 7-1إنشاء منظومة الستكمال بيانات اآلمان
للمنشئات والمعامل

2-8-3
3-8-3
4-8-3
5-8-3
6-8-3
7-8-3

حصر أنشطة الوحدات ذات الطابع
الخاص والتداخل بينها
دراسة نقاط القوة والضعف في أداء
الوحدات تمهيدا ً لتطويرها
توزيع االستبيانات لمتلق الخدمة عن
مدى أداء الوحدات ذات الطابع
الخاص
وضع خطة متكاملة للدعاية للوحدات
والتوسع في أنشطتها
وضع خطة مركزية لتكامل العمل
بالوحدات وفقا الحتياجات الكلية
وضع لوحات ارشادية عن إجراءات
السالمة والصحة المهنية
تجهيز صناديق مستلزمات اإلسعافات
األولية ف المعامل
استكمال ط ايات حريق وتوزيعها
عمل تجارب إخالء
متابعة مراعاة مقاييس األمان
والسالمة داخل الورش و المعامل
وضع خطة سنوية لصيانة البنية
التحتية والمرافق بالكلية
تدريب فريق كامل للتعامل مع
االزمات والكوارث

مؤشرات النجاح

• ي د د ددادة دخ د د ددل الوح د د دددات ذات الط د د ددابع
الخاص بنسبة  %10سنويا

المخرجات  /العوائد

• يادة الموارد
• دع د ددم العملي د ددة التعليمي د ددة والبحثي د ددة
بالكلية

المسئول التن يذي
والمنسق

• أ.د .وكيل البيئة 
• د .أحمد عطا

• وجود لوحات ارشادية فدي جميدع أرجداء
الكلية
فصل دراسي
• أجراء تدريب مرة على األقل سنويا

البداية

السمدوني 
• أ .محمد سعد

النهاية

يوليو

يناير

1025

1021

• أبريل
• د .ياسر

• أجراء تجربة إخلاء مرة على األقل كدل • توفير بيئة آمنة للعمل

فترة التن يذ

-

• يوليو

1025
• شهر

التكل ة

1025
• شهر

يوليو

سبتمبر

سنويا

سنويا

المجموع

20000
من ميزانية الكلية

1281111

69

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

األنشطـــــــة

المخرجات  /العوائد

 1-9تفعيل آلية اإلستفادة من األساتذة المتفرغين

 -9تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع

 2-9تحسين نسبة اعضاء هيئة التدريس
إلى الطالب للوصول للمعايير القياسية

1-1-4

عمل قاعدة بيانات ألعضاء هيئة
التدريس.
عمل قاعدة بيانات للطالب بمرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا
تققيم الخطة السابقة للتحسين
متابعة حصول المدرسين المساعدين
عل درجة الدكتوراه وتذليل العقبات
زيادة بعثات المدرسين المساعدين
والمعيدين خارجيا ً للحصول عل
درجة الدكتوراة

1-2-4

اتباع نظام مدارس علمية باألقسام لكل
أستاذ
التشجيع عل فتح قنوات اتصال بين
الكلية والصناعة وكذلك المشاركة
المجتمعية لالست ادة من خبرات
• وج د د ددود م د د دددارس علمي د د ددة ومجموع د د ددات
األساتذة المت رغين
• سرعة حل مشاكل الكلية
بحثية تحت إشرافهم.
االست ادة من الخبرات في تدريس
• يادة الرضا الوظيفي
• وجود مرجعيات عملية متميزة
مقررات الطالب والدراسات العليا
رئاسة مجموعات العمل في المشاريع • ي ددادة المش دداركة ف ددي العملي ددة التعليمي ددة • تحسن العملية البحثية
البحثية الممولة من الجامعة أو
والبحثية وحل المشاكل المجتمعية
الصناعة
وضع نظام تح يز متميزة لتأليف
الكتب والمراجع
إنشاء مجلس حكماء منهم لحل
المشاكل ذات الصلة

2-1-4
3-1-4
4-1-4
5-1-4

2-2-4

3-2-4
4-2-4
5-2-4
6-2-4

• وصول نسبة الطلاب إلى أعضاء
هيئة التدريس إلى  2 : 15خلال
عامين

• فاعلية تعليمية عالية
• مرونة في العملية التدريسية

المسئول التن يذي
والمنسق

• أ.د .وكيل
الطلاب 
• د .سعيد علام

• أ.د .وكيل
الطلاب 
• د .سعيد علام

فترة التن يذ
النهاية

البداية

• أبريل

• مايو

 1025
• يوليو
سنويا

التكل ة

 1025
• أغسطس

-

سنويا

أبريل

ديسمبر

1025

1025

67

-

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

األنشطـــــــة

المخرجات  /العوائد

 -9تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع

 1-9تطوير برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس
ومعاونيهم لرفع كفاءة العمل
 9-9تفعيل أنشطة وحدة الخريجين وربطها بسوق العمل
وأصحاب المصالح

1-3-4

تقييم مردود وأثر الخطة التدريبية
السابقة
تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات
واألكاديميين وألعضاء هيئة التدريس
• تدريب أكثر من  %75من أعضاء
ومعاونيهم
هيئة التدريس ومعاونوهم
بالتعاون
للتدريب
متطورة
خطة
وضع
• تحسن العملية التعليمية
• نتيجة إيجابية الستبيان تقييم البرامد
مع وحدة FLDP
• يادة رضا الطلاب
التدريس
هيئة
تدريب أعضاء
التدريبية ودراسة مردودها بنسبة ال تقل
والباحثين علي جدارات البحث العلمي
عن %90
داخليا ً وخارجيا ً
عمل استبيان لتقييم البرامج التدريبية
ودراسة مردودها واتخاذ االجراءات
التحسينية

1-4-4

تحديد الهيكل االداري وال ني للوحدة
واختيار العاملين
تطوير قاعدة بيانات للخريجين
تحديد مردود منظمات سوق العمل
والمجتمع المدني عن خريج الكلية
عمل ملتق للتوظيف سنويا.
إنشاء مكتب لمتابعة الخريجين

2-3-4
3-3-4
4-3-4
5-3-4

2-4-4
3-4-4
4-4-4
5-4-4

• إعتماد الهيكل االداري والفني للوحدة

• وجود قاعدة بيانات للخريجين تحتوي
على  2000خريد على األقل
• عمل ملتقى للتوظيف مرة واحدة سنويا
على األقل

المسئول التن يذي
والمنسق

• أ.د .وكيل
الطلاب 

• د .طارق محمدي

فترة التن يذ
النهاية

البداية

• أبريل

التكل ة

• مايو

 1025

 1025

• يونيو

• يوليو

سنويا

سنويا

• تواصل دائم مع خريجي الكلية • أ.د .وكيل
• مايو
• يناير
الطلاب 
 1021
 1021
• ربط العملية التعليمية والبحثية • أ.د .وكيل البيئة 
• يوليو
• مارس
• د .أحمد عطا 
بسوق العمل
سنويا
سنويا
• أ .أحمد حمدي

64

25000

25000

كلية الهندسة
الغاية

األنشطـــــــة

األهداف

 6-9تفعيل آليات الحفاظ على البيئة ونشر ثقافة
التخلص اآلمن من النفايات والمخلفات

 -9تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع

 5-9ربط أنشطة الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية باحتياجات
سوق العمل

1-5-4
2-5-4
3-5-4
4-5-4
5-5-4
6-5-4
7-5-4
1-6-4
2-6-4
3-6-4
4-6-4

5-6-4

عمل لجنة لتقويم أداء الوحدات ذات
الطابع الخاص في خدمة المجتمع
تحديد نقاط القوة والضعف في مجال
خدمة المجتمع تمهيدا ً لرفع ك اءة
األداء في هذا المجال
نشر الخدمات الت تقدمها الوحدات
ذات الطابع الخاص بالكلية
تشجيع أعضاء هيئة التدريس للعمل
كمستشارين في الشركات والهيئات
والوحدات ذات الطابع الخاص
جذب الشركات الهندسية والمصانع
لعرض المشكالت ال نية عل
الوحدات ذات الطابع الخاص
وضع آليات لتحديد رأى المست يدين
في الخدمات المقدمة
تنظيم ورش العمل والندوات الت
تخدم المجتمع
تشكيل لجنة برئاسة وكيل الكلية
لخدمة المجتمع لوضع خطة متكاملة
للح اظ عل البيئة
وضع آليات ل صل المخل ات في
المكان الذي تتكون فيه
ت عيل منظومة األكياس المن صلة
الملونة
التخلص من األكياس المخصصة
للمخل ات واألدوات الحادة حينما
تصل إل ثالثة أرباعها ويتم التخلص
منها بص ة يومية عل األقل
وضع خطة للتعامل مع المخل ات
الكيماوية بمعامل الكلية

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

• إص د دددار دلي د ددل واح د ددد س د ددنويا للوح د دددات
ذات الطابع الخاص
• تنظديم ورشدة عمددل أو نددوة واحدددة علددى
األقل سنويا في مجال خدمة المجتمع

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

• تواصل دائم مع الجهات
المعنية
• ربط العملية التعليمية والبحثية
بسوق العمل

• أ.د .وكيل البيئة 
• د .أحمد عطا 
• د .أحمد فاروق

• يادة الموارد الذاتية

فترة التن يذ
النهاية

البداية

• مارس

التكل ة

• ابريل

 1021

 1021

• يناير

• فبراير

سنويا

سنويا

20000

• إعتمد د دداد آليد د ددة لفصد د ددل المخلفد د ددات فد د ددي
المكان الذي تتكون فيه

• إعتمد دداد خطد ددة للتعامد ددل مد ددع المخلفد ددات
الكيماوية بمعامل الكلية
• وجود أدلة على تنفيدذ اآلليدات المعتمددة
مثد د ددل محاضد د ددر التنفيد د ددذ أو اسد د ددتمارات

• الحفاظ على البيثة
• تقليل التلوب

• أ.د .وكيل البيئة 
• أ.د .بهاء محرم 
• د .منى درويش

• أغسطس • أكتوبر
 1025

 1025

• أغسطس • أكتوبر
سنويا

سنويا

لتسجيل العمليات المتبعة

90

-

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

 -9تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية والبحثية
لتنمية البيئة وخدمة المجتمع

 9-9التوعية بترشيد استهالك الطاقة والخامات داخل الكلية

األنشطـــــــة

1-7-4
2-7-4
3-7-4
4-7-4
5-7-4
6-7-4

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

المخرجات  /العوائد

حصر احتياجات المعامل من الخامات
المختل ة ودراسة تقنين استخدامها
دراسة امكانية االعتماد عل
المراسالت االلكترونية لتقليل استخدام • إعتمدداد خطددة الكليددة السددتبدال وحدددات
االوراق واالحبار
االضاءة التقليدية بأخرى موفرة للطاقة
ودراسة
االضاءة
مراجعة منظومة
• توفير االستهلاك
• استبدال  %50على األقل مدن وحددات
دائرة
من
أكثر
علي
امكانية تقسيمها
• الحفاظ على البيئة
لترشيد االستهالك
اإلضاءة الحالية بأخرى موفرة
• تقليل التلوب
االضاءة
وحدات
الستبدال
وضع خطة
• البدأ فدي إسدتخدام الطاقدة الشمسدية ولدو
التقليدية بأخرى موفرة للطاقة
بشكل جزئي
مراجعة جميع وحدات التكييف
ودراسة كي ية تقليل استهالكها
دراسة امكانية مساهمة مصادر الطاقة
المتجددة في تغذية االحمال

المسئول التن يذي
والمنسق

• أ.د .وكيل البيئة 
• أ.د .عصام الدين
رشاد

فترة التن يذ
النهاية

البداية

أبريل

ديسمبر

1025

1025

المجموع

التكل ة

50000

81111

92

كلية الهندسة

الغاية

األنشطـــــــة

األهداف

جامعة طنطا

مؤشرات النجاح

المخرجات  /العوائد

المسئول التن يذي
والمنسق

 -5ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية

 2-5إستكمال الكوادر االدارية والفنية
بالكلية وتفعيل اإلستفادة من بطاقات
التوظيف الوظيفي.
 1-5تطوير برامج تدريبية لتنمية مهارات
الجهاز اإلدارى

1-1-5

1-2-5
2-2-5

تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين
قياس مستوي رضاء القيادات اإلدارية
والعاملين
تقييم مردود وأثر الخطة التدريبية
• تدريب أكثر من  %75من االداريين
السابقة
• تحسن األداء اإلداري
• نتيجة إيجابية الستبيان تقييم البرامد
تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء
الجهاز االداري
التدريبية ودراسة مردودها بنسبة ال تقل • يادة رضا الجهات المعنية
بالتعاون
للتدريب
متطورة
وضع خطة
عن %90
مع وحدة FLDP
عمل استبيان لتقييم البرامج التدريبية
ودراسة مردودها واتخاذ االجراءات
التحسينية

3-1-5
4-1-5

3-2-5
4-2-5
5-2-5
6-2-5

النهاية

البداية

• وجود بطايق التوظيف الدوظيفي بجميدع

نشر صياغة التوصيف الوظي ي
المناسب لكل وظي ة
االدارات
وضع معايير اختيار وتعيين وترقية
• وجد د ددود أدلد د ددة علد د ددى اسد د ددتخدام بطد د ددايق • س د د د د ددرعة إنج د د د د ددا العم د د د د ددل وف د د د د ددق
القيادات اإلدارية
أ.د .وعميد الكلية
االستبيانات المختلفة
التوظيد د ددف الد د ددوظيفي عند د ددد التعيد د ددين أو
مراجعة الكوادر المتاحة ودراسة
أ .محمد سعد
• تحسن مستويات األداء
امكانية اجراء تعديالت لتالئم الوظائف النقل
بالكلية
• استكمال جميع الموارد البشرية بالكلية • تنفيذ العدالة في التوظيف
حصر العجز في جميع الوظائف
• الرضددا عددن سددرعة إنجددا العمددل وفددق
االدارية وال نية ووضع خطة
االستبيانات المختلفة
الستكمالها

2-1-5

فترة التن يذ

التكل ة

• د .أمنية خروب 

• د .طارق محمدي 
• أ .محمد سعد

فبراير

أبريل

1025

1025

• أبريل

-

• مايو

 1025  1025
• يونيو

• يوليو

سنويا

سنويا
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كلية الهندسة
الغاية

األنشطـــــــة

األهداف

جامعة طنطا
مؤشرات النجاح

المخرجات  /العوائد

 -5ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية

 1-5العمل على ميكنة العمل اإلدارى من خالل برامج
متطورة
 9-5بناء نظام متكامل لألرشيف االلكتروني لسهولة
حفظ وتداول واستدعاء المعلومات

1-3-5
2-3-5

ت عيل تشغيل نظام شئون الطالب
ت عيل تشغيل نظام شئون الدراسات
العليا
ت عيل تشغيل نظام شئون أعضاء هيئة
التدريس
• سهولة العمل
المالية
الموارد
إدارة
نظام
إنشاء
• وج ددود بيان ددات واحص ددائيات مس ددتخرجة • سهولة الحصول على بيانات
إنشاء نظام إدارة الموارد البشرية
• ت د د ددوفير المد د د دوارد لع د د دددم ا دواجي د د ددة
من نظم الميكنة
إنشاء نظام إدارة التوريدات
العمل
والمشتريات
إنشاء نظام إدارة المخازن
إنشاء نظام إدارة المعامل والمعدات
واألجهزة
إنشاء نظام إدارة قاعات التدريس

1-4-5

تقييم مردود استخدام األرشيف
االلكتروني عل أداء الكلية
تحديد ومناقشة الصعوبات الحالية
المانعة لتعظيم االست ادة من االرشيف • ت دوافر جميددع البيانددات والمعلومددات فددي
• سهولة الحصول على بيانات
الصورة االلكترونية
االلكتروني
• ت د د ددوفير المد د د دوارد لع د د دددم ا دواجي د د ددة
دراسة ربط االرشيف االلكتروني
• تحويددل الم ارسددلات الورقيددة الددي الصددورة
العمل
بالنظم االلكترونية وميكنة العمل بها
االلكترونية
دراسة اماكنية انشاء شبكة ()LAN
لربط جميع وحدات الكلية وأعضاء
هيئة التدريس باالرشيف االلكتروني

3-3-5
4-3-5
5-3-5
6-3-5
7-3-5
8-3-5
9-3-5

2-4-5
3-4-5
4-4-5

المسئول التن يذي
والمنسق

فترة التن يذ
البداية

النهاية

د .السيد سلام

أبريل

أبريل

د .أماني سرحان

1025

1027

د.حامد حميدة

سبتمبر

فبراير

1025

1021
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التكل ة

25000

25000

كلية الهندسة
الغاية

األهداف

جامعة طنطا

األنشطـــــــة

 -5ترسيخ آليات واساليب ادارية تتبع معاير الجودة المحلية

 5-5دمج نظم مراقبة الجودة فى كافة النظم
اإلدارية
 6-5تفعيل سياسات الثواب والعقاب على
اسس مراقبة الجودة

1-5-5
2-5-5
3-5-5

تقويم ذاتي لألداء الكلي للكلية
متابعة شمولية واستمرارية التقويم
مراجعة ومناقشة مؤشرات التقويم
الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة
دراسة انعكاس نتائج التقويم الذاتي
المستمر عل إدارة الجودة بالمؤسسة
ت عيل النظام الداخلي إلدارة الجودة
ومشاركة لجان وحدة ضمان الجودة
في العملية اإلدارية بالكلية

1-6-5

تشكيل لجنة لوضع سياسات للمسائلة
والمحاسبة عن طريق ربط الحوافز
والمكافآت باإلنجازات
وضع سياسات للمسائلة والمحاسبة
عند التقصير في األداء وفقا للبرامج
الزمنية
وضع برامج زمنية لتن يذ المهام
المختل ة في العملية التعليمية
تكوين لجان متابعة مدربة
دورات تدريبية للجان المتابعة

4-5-5
5-5-5

2-6-5
3-6-5
4-6-5
5-6-5

مؤشرات النجاح

• مناقشددة واعتمدداد إج دراءات تحسددينية فددي
كافة المجاالت

المخرجات  /العوائد

• رفع مستوى األداء الكلي للكلية

• تنفيذ االجراءات التحسينية

• ارتفدداع نسددبة الرضددا الددوظيفي فددي

• وجد د د ددود أدلد د د ددة علد د د ددى تطبيد د د ددق سياسد د د ددة
المسائلة والمحاسبة

د .أمنية خروب
د .نهال أبو
الفتوح

• إعتمد د د د دداد سياسد د د د ددة واقعيد د د د ددة للمسد د د د ددائلة
والمحاسبة

المسئول التن يذي
والمنسق

جميع المجاالت

د .أمنية خروب
د .نهال أبو
الفتوح

فترة التن يذ
النهاية

البداية

أبريل

ديسمبر

1021

1021

• أبريل

التكل ة

-

• مايو

 1025  1025
• فبراير • أبريل
سنويا

-

سنويا

المجموع

45111

99

كلية الهندسة

الخطة اإلستراتيجية

جامعة طنطا

ملحق رقم ()2
تقرير عن األنشطة الخاصة بتحليل نقاط القوة و ال عف
و الفرإل و المخاطر

جامعة طنطا

كلية الهندسة
مقدمة

يعتبر التخطيط األستراتيجى احد اهم الطرق التى تضمن تضافر جهود العاملين بأى مؤسسة لتحقيق
اهدافها المرحلية عمأل على تحقيق رسالتها بصورة فعالة ترضى جميع األطراف .و تنبثق من الخطة
اإلستراتيجية للمؤسسة الخطط التنفيذية على مستوى الوحدات المختلفة .و عادة ما يبدأ إعداد الخطة
اإلستراتيجية بتقيم للموقف الحالى لتحديد ما هو متاح و ما هو ممكن .كذلك تحديد التحديات و األهداف
المنشودة مرحلياً.
و ذلك أمالً فى إمداد جهات اتخاذ القرار بمرجع منظم مبنى على اسس معيارية إلحتياجات المؤسسة و
مواردها المتاحة .ذلك مع األخذ فى اإلعتبار العموامل المتغيرة داخل المؤسسة و خارجها.
وقد حدد الفريق التنفيذى لمعيار التخطيط اإلستراتيجى الخطوات التالية كطريق إعداد خطة استراتيجية
و تنفيذية للكلية:
 .2إجراء استطالع ألراء الجهات المستفيدة من الخطة عن طريق تحليل .SWOT
 .aإعداد نماذج إلستطالع الرأى
 .bتوزيع النماذج على الجهات المعنية
 .1تجميع األراء المتشابه و تقسيم األراء إلى فئات مالئمة لتحليل ( Balanced Score
))Card (BSC
 .1تحديد النقاط األكثر أهمية بحيث تحوى النقاط التفصيلية
 .9وضع قائمة مختصرة بأهم عناصر SWOT
وفيم يلى سنقوم بتقديم ما تم اتخاذه من إجراءات لتحقيق الخطوات المذكورة.
نماذج استطالع الرأى الورقية و اإللكترونية ()Off-Line
من المتوقع ان يجد البعض (سواء من اعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطالب) صعوبة فى
توصيف نقاط القوة و الضعف و الفرص و المخاطر بشكل جيد .لذلك قمنا بإعداد شرح مختصر لمفهوم
تحليل  SWOTو تمت اضافنه فى بداية كل استطالع .تم إعداد هذا النموذج بالصيغ األتية:

96

جامعة طنطا

كلية الهندسة
MS-Word(off-line) 
MS-Excel(off-line) 
Google forms (on-line) 

و قد تم توزيع النماذج  off-lineعلى اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من خالل:
 القوائم البريدية (الكترونياً)
 ارسالها إلى األقسام للتعميم (ورقياً)
 تقديمها للسادة رؤساء األقسام بمجلس الكلية
كما تم تعميم النسخة األكترونية

 Google formsمن خالل موقع التواصل اإلجتماعى

 Facebookعلى القوائم الطالبية.
و الصفحات التالية تعرض النموذج و شكل الموقع اإللكترونى و الدعاية على موقع التواصل
اإلجتماعى.
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جامعة طنطا

كلية الهندسة
جــامـــعة طنـــــطا
كلـــية الهندســة
وحدة الجودة
السادة  /اعضاء اسرة كلية الهندسة  -جامعة طنطا.

تحية طيبة و بعد،...

فى ضوء إعداد خطة استراتيجية لكلية الهندسة  -جامعة طنطا تعمل على األستفادة بأكبر قدر من موارد الكلية من المنشآت والمعامل والطاقات
البشرية ،باإلضافة إلى مواردها المالية و مجتمعها المحيط  .وتعمل الخطة بنفس القدر على تجنب المخاطر والمعوقات المحتملة .و لتعظيم اإلستفادة
من خبرات جميع من بالكلية من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و اعضاء الجهاز اإلداري والعمال و الطالب .لذا يأمل فريق العمل بالخطة
اإلستراتيجية بالكلية بمشاركة الجميع فى هذا األستبيان حتى نستطيع تكوين صورة أكثر وضُوحا ً لما يتمناه الجميع ،من ثم وضع خطة مناسبة لتحويل
هذه الصورة إلى واقع ملموس.
سنقوم فى السطور التالية بتوضيح معنى بعض المفردات الواردة فى اإلستبيان عمأل على توحيد المفاهيم.

مالحظات:



العوامل الداخلية:

هى العوامل التى تعتمد على اللوائح الداخلية بالكلية أوقررارت مجالس األقسام أو اللجان التخصصية .و
تمتد العوامل الداخلية لتشمل آليات التفيذ و تقاليد العمل.

العوامل الخارجية:

هى العوامل التى تعتمد على القوانين المنظمة للعمل بالدولة أو الجامعة .و يمتد ذلك ليشمل الثقافة العامة
من عادات وتقاليد .كما يشمل الحراك العام بالدولة إقتصاديا ً و سياسيا ً و أمنياً.

الجوانب المفيدة:

هى الجوانب المفيده التى تسهم فى تقدم الكلية نحو اهدافها من رفع جودة العملية التعليمية والبحثية .كذلك
تحسين ظرو ف العمل و ضمان العدالة و الشفافية بين الطالب و العاملين .كذلك تقديم خدمات أفضل للمجتمع
والبيئة المحيطة .كما تشمل ايضا ً تحسين الموارد و تقليل النفقات.

جوانب ضارة:

هى عكس الجوانب المفيدة .والتى تؤدى إلى تأخر الكلية فى تحقيق اهدافها السابق اإلشارة إليها.

المحور المالى:

يتعلق هذا المحور بالتمويل المالى المباشر و اإلنفاق المباشر .ويشمل فرص زيادة التمويل وترشيد اإلنفاق.
كذلك مواجهة مخاطر نقص التمويل أو سوء اإلنفاق.

األداء الداخلى:

يتعلق هذا المحور بجودة األداء الداخلى و اإلستفادة من الموارد البشرية و اآلليات المنظمة للعمل.

رضاء المستفيدين:

يتعلق هذا المحور بتحقيق اهداف األشخاص و الجهات ذات الصلة بالكلية من جهات حكومية وأهلية .يمتد
ذلك ليشمل الطالب و أولياء األمور.

التعلم و النمو:

يتعلق هذا المحور بزيادة معدل نمو الكلية باإلستفادة من الخبرات السابقة وإنشاء المعامل و تحسين
المكتبات ...الخ.

يمثل الجدول نقاط القوة و الضعف و الفرص و التهديدات كما هو
موضح على اليمين.

عوامل داخلية
عوامل خارجية

جوانب مفيدة

جوانب ضارة

نقاط القوة
الفرص

نقاط الضعف
التهديدات

إذا كنت ترى وجود نقاطة قوة غير مستفاد منها فذلك فى الغالب سيكون نتيجة وجود نقطة ضعف .كذلك وجود فرصة غير مستفاد منها
فذلك فى الغالب سيكون نتيجة وجود تهديد .الرجاء محاولة تحديدها النقاط المتقابلة بقدر اإلمكان.
مع خالص تمنيات وحدة الجودة

الفريق التنفيذى لمعيار التخطيط اإلسترتيجى

وحدة ضمان الجودة
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التعلم و النمو رضاء المستفيدين

األداء الداخلى

عوامل خارجية

المحور المالى التعلم و النمو

رضاء
المستفيدين

األداء الداخلى المحور المالى

عوامل داخلية
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جوانب مفيدة
جوانب ضارة
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النموذج اإللكترونى المصمم على موقع  Googleيتكون من  7صفحات بذات المحتوى الموجود فى
النموذج الورقى كما هو موضح باألشكال التالية:

صفحة المقدمة
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صفحة لشرح المفـاهيم األساسية الخاصة بـ SWOT
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شرح المفـاهيم الخاصة ب ـ BSC

صفحة التعريف الشخصى
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أقتراح نقطة (يتكرر  4مرات)

صفحة النهاية و يستطيع المستخدم اعادة األستطالع إلضافة المزيد من النقـاط

71
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و يتم تجميع المقترحات فى شكل جدول الكترونى كما هو موضح بالشكل التالى.

جانب من جدول تجميع األستقصاء

التعميم على دفعة أولى كهرباء
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المشاركة مع صفحة الكلية

نموذج تحليل األراء ()MS-EXCLE
نظرا ً ألن عدد النقاط المقترحة التوقعة سيكون عدة مئات (بعضها متكرر) فكان البد من وجود آلية
منظمة لفرز المقترحات و تبويبها إلى فئات مختلف .لذلك تم عمل جدول الكترونى .MS-EXCEL
لتسهيل عملية الجميع و التبويب .و فيه يتم تجميع نصوص النقاط المقترحة مع وجود عدة تصنيفات يتم
وضع الرقم واحد امام التصنيف و من ثم يمكن تجميع النقاط المشتركة فى جداول مستقلة .و التصنيفات
المقترحة كما يلى:
 تصنيف العامل (داخلى  -خارجى -مفيد -ضار) و يتم تلقائيا ً تحديد إذا ما كانت النقطة المذكورة
بالعمال (قوة  -ضعف  -فرص  -مخاطر) وفقا ً للجدول.

عوامل
داخلية
عوامل
خارجية

جوانب
مفيدة
نقاط القوة

جوانب
ضارة
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

 تحديد الفئة المنوط بها هذا العامل (اإلدارة العليا  -األقسام العلمية  -وحدة الجودة  -الجهاز
اإلدارى  -الطالب  -العاملين) .مع اإلدراك ألن العمل الواحد قد يتعلق بأكثر من فئة .ويفيد ذلك
التصنيف بعمل تحليل  SWOTلكل فئة.
 تحديد المعيار المربط بهذا العامل ضمن معايير الجودة حتى يتثنى تحديد مسؤلية متابعة خطة
(األستفادة أو معالجة) هذا العامل مع الجهات المختصة.
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 لتسهيل عمل المجموعة التنفيذية لمعيار التخطيط اإلستراتيجى فقد تم إضافة تصنيف للمراجعة
والحاجة إلى خطة و تمت عنونته بمالحظات .ويحتوى على اإلختيارات (تهديد  -ضعف -
يحتاج خطة  -تم التخطيط).
 يتم اإلحتفاظ بأسم الشخص المقترح (ذكر األسم إختيارى فى كافة النماذج) لمزيد من التشاور
إذا دعت الحاجة.
و يتم فرز العوامل تلقائيا لشاشات فرعية متعلقة بكل نقطة (قوة  -ضعف  -فرص -مخاطر) .وفيما يلى
بعض الصور التى تمثل الجداول المشار اليها.

الشكل العام للصفحة الرئيسية
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أبواب التصنيف الرئيسية

ربط العوامل بمعايير الجودة

جدول نقـاط القوة يتم تكونه تلقـائياً من الصفحة الرئيسية مع اإلحتفـاظ بأرقـام األسطر
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جدول نقـاط الضعف يتم تكونه تلقـائياً من الصفحة الرئيسية مع اإلحتفـاظ بأرقـام األسطر

جدول نقـاط الفرص يتم تكونه تلقـائياً من الصفحة الرئيسية مع اإلحتفـاظ بأرقـام األسطر

جدول نقـاط المخاطر يتم تكونه تلقـائياً من الصفحة الرئيسية مع اإلحتفـاظ بأرقـام األسطر
قواعد العمل بالتحليل
نظرا ً لتباين وجهات النظر و اساليب العرض بين المشاركين فقد تم وضع بعض التصورات آلليات العمل
بعملية التجميع و التبويب.
 يتم فصل العوامل الطويلة (مكون من عدة جمل) إلى عدة عوامل (جملة أو اثنين على األكثر) .و
ذلك لتجنب صياغات األستشهاد .على سبيل المثال (ذكر نقطة ضعف بالرغم من وجود نقطة قوة )
فيتم تقسيم العامل إلى واحد خاص بنقطة الضعف و أخر خاص بنقاط القوة.
 يتم النظر أوال ً فى الفئة المعنية بالعامل.
 يتم تحديد هل هو داخلى أو خارجى و مفيد أو ضار بعد ذلك بناء على الفئة المعنية.
 ينتج عن الخطوة السابقة هل العامل (قوة  -ضعف  -فرصة -خطر).
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 يتم استنتاج تحليالت  SWOTفرعية لكل جهة و فئة.
 يتم استخراج الخطوط الرئيسية لتعتبر نتائج  SWOTالرئيسية للكلية.
نتائج التحليل اإلحصائية
كما سبق الذكر فقد تمت مشاركة أعضاء هيئة التدريس و الطالب فى تجميع العوامل المختلفة
الموجودة فى هذا األستبيان .و نظرا ً لكون األسم و الصفة اختيارين فهناك صعوبة فى تحديد نسب
المشاركة من الفئات المختلفة .الشكل التالى يوصف إجمالى المشاركات بناء على آلية المشاركة.
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