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 مقدمة - 1

مكانتها المتميزة من رافدين أولهما االنتماء لية التخطيط اإلقليمي والعمراني تستمد ك

عربي بمكانتها العلمية والتاريخية الرائدة في مصر والوطن ال -جامعة القاهرة  -للجامعة األم 

 هذه المكانة واإلقليمي،وثانيهما تفرد الكلية في تخصصها على المستوى الوطني والعربي 

وأعضاء هيئة التدريس وهيئتها المعاونة  إدارة الكليةعلى عاتق  عليهاالحفاظ  ئعب تلقى

والعاملين بها من جانب والنهوض بها من جانب أخر. ولقد بدأت الدراسة في الكلية في العام 

قسم  -التنمية العمرانية اإلقليمية  )قسممشتملة على أربعة أقسام  1979/  78عي الجام

 وهي األساسية(قسم التخطيط البيئي والبنية  -قسم التصميم العمراني  -التخطيط العمراني 

 أقسام علمية وليست أقسام طلبة وتتبع برنامج دراسي واحد.

تطوير أداءها المؤسسي لمواكبة والحفاظ على مكانة الكلية والنهوض بها يستلزم 

تحديات المتغيرات البيئية الجديدة وفي مقدمتها العولمة والجات واالنفجار المعرفي والتطور 

المتسارع في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وبما ينعكس على العملية التعليمية شكال 

 فياد من أهمية اإلسراع وز للمنافسة المحلية واإلقليمية والدولية خرجيهاومضمونا ويؤهل 

 فياجتاحت العالم  التيظهور كوارث بيئية كتلك الكارثة  احتماالتتطوير أداء المؤسسة 

 .كبير ألداء الكلية اختباراوالتى مثلت  كورونا( )جائحة 2020بدايات 

الهدف من تطوير الكلية مواكبا لخطة الدولة في تطوير التعليم الجامعي واعتماد  وجاء

ة والمعايير األكاديمية القياسية لقطاعات التعليم المختلفة وما يستلزمه من تطوير نظم الجود

للبرامج التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وكذا إنشاء هيئة ضمان جودة 

التعليم والتأهيل لالعتماد كمؤسسة وطنية رائدة تعمل على ضمان جودة التعليم واعتماد 

 ية المختلفة وفقا للمعايير القومية المواكبة للمعايير الدولية.المؤسسات التعليم

إن النجاح الحقيقي ألي مؤسسة البد أن يبنى على أسس التخطيط االستراتيجي القائم 

على الفهم الصحيح والتحليل الدقيق لواقع المؤسسة وإمكاناتها. ومن هذا المنطلق كان من 

بة مع استراتيجية جامعة القاهرة خالل السنوات الضروري صياغة استراتيجية للكلية متواك

 فيدا ئخاصة وأن الكلية كانت را تنفيذها،( وتحديد آليات 2020-2015الخمس القادمة )

 (.2020 – 2015) (،2015 – 2010)مواكبتها خطى جامعة القاهرة 

تحقيق رسالة  والعمراني إلىتهدف الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي و

خالل تحقيق أهدافها االستراتيجية لية وسد الفجوة بين ما هو قائم وما هو مستهدف من الك

على المستوى القومي وبهدف ضمان التطوير المستمر لدورها  اعتمادهاوالحفاظ على 

، كما تعكس مكونات الخطة جامعة القاهرة خطط تطويرفي إطار التعليمي والبحثي والمجتمعي 

دور الريادة في  تحقق فيهلمستقبل أفضل  -كما الجامعة  -رة الكلية إلى جانب ذلك طموح إدا

 مجاالت التعليم والبحوث وخدمة المجتمع.
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 الملخص التنفيذي -2

Executive Summary 
تواجه جامعة القاهرة وكلياتها تحدياًت غير مسبوقة نتيجة للمتغيرات العديدة في  

واإلقليمية والعالمية. وتفرض تلك التحديات ضرورة العقود األخيرة على كافة األصعدة المحلية 

التخطيط العلمي لمواجهة تلك المتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية. ويمكن بصفة عامة 

 إيجاز أهم هذه التحديات كما يلي:

زيادة حدة المنافسة على المستويين القومي واإلقليمي بإنشاء بعض أقسام التخطيط  (1

بعض أقسام العمارة بعدد من الجامعات واحتماالت اعتماد برامج هذه العمراني كشعب من 

 األقسام من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.

توجه وزارة التعليم العالي الى فتح أقسام وكليات جديدة تابعة للجامعات االقليمية في  (2

 مجال التخطيط العمراني.

في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا في مجال  زيادة الطلب على التعليم العالي (3

 والبشرية.التخطيط العمراني بما يفوق إمكانات الكلية المادية 

أو توابعها وما يتطلب  (19 )كوفيدمشابهة لجائحة كورونا  احتماالت ظهور كوارث بيئية (4

عناصرها  بكافة المؤسسةذلك من إدخال نظم التعليم عن بعد أو التعليم الهجين وإعداد 

 للوفاء بذلك.

التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وخاصة في مجال تكنولوجيا  (5

 التعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم اإللكتروني وأساليب المحاكاة.

تغير حجم وتركيبة سوق العمل من حيث دخول العديد من الشركات األجنبية وفروعها مما  (6

 ر في مواصفات الخريجين من حيث المهارات والمعارف والقدرات. ترتب عليه تغيي

أبحاث تربط المجتمع األكاديمي بالمجتمع  إلىحاجة المجتمع األكاديمي ومجتمع األعمال  (7

 المحلي المحيط وسوق العمل اإلقليمي.

ومن هنا كان من الضروري أخذ هذه المتغيرات البيئية في االعتبار عند إعداد وتنفيذ  

ة االستراتيجية للكلية وسيبدو هذا األثر واضحاً على مكونات الخطة االستراتيجية الخط

 وتفاصيلها.

 والعمراني علىوفي هذا السياق تشتمل الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  

رسالة تشير إلى إعداد مخطط ومصمم عمراني لديه القدرة على "فهم وحل مشكالت التفاعل 

وبيئته العمرانية في ضوء المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية بين المجتمع 

والبيئية ورفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتلبية احتياجات المجتمع كما 

تشير إلى "استخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات المواكبة لمتطلبات القرن الواحد 

 والعشرين".

الحاكمة بالخطة بعض القيم اإلنسانية العالمية التي تفي بمفاهيم  كما تتضمن القيم 

 -النبل  -النزاهة  -المعاصرة  -القيادة  -الحرية والمواطنة وحقوق اإلنسان "اإلنسان غايتنا 
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اإلتقان" ويعبر عن كل  -الخير للجميع". إضافة إلى بعض القيم التي تؤصل هويتنا "األصالة 

 الكلية من خالل خطتها االستراتيجية " التخطيط للمستقبل".هذا الشعار الذي تبنته 

كما تستعرض الخطة االستراتيجية سمات ومكامن القوة بالكلية والتي تؤهلها  

لمواجهة هذه التحديات " وتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية من حيث نسبة أعداد طالب 

يئة التدريس والهيئة المعاونة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لعدد أعضاء ه

واستعراض البنية األساسية للكلية الداعمة للعملية التعليمية من مكتبة ومعامل حاسب آلي 

وقاعات محاضرات وتمارين ومعرض المشروعات وكذا المراكز البحثية الداعمة لخدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة.

ة متضمنا نقاط القوة والضعف في وتتضمن الخطة االستراتيجية التحليل البيئي للكلي 

بيئتها الداخلية والفرص والتهديدات التي تتيحها أو تفرضها البيئة الخارجية مع تحديد عناصر 

البيئة الداخلية والخارجية وتحديد مصادر جمع البيانات وأدواتها كما تتطرق إلى تحليل الوضع 

ستويين القومي واإلقليمي. كما توضح التنافسي للكلية مع األقسام والكليات المشابهة على الم

الخطة االستراتيجية التحليل البيئي الكمي للكلية متضمنا درجة إنجاز معايير الجودة المختلفة 

في مجالي القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية وفقا لرأي أعضاء هيئة التدريس ومركز 

يتضمن التحليل البيئي الكمي الوزن ضمان الجودة وكذا النقاط المرجحة للمعايير المختلفة كما 

النسبي مقارنا بواحد صحيح وفقا لمؤشرات وحدة المشروعات التابعة لوزارة التعليم العالي 

ومؤشرات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. وأوضح التحليل الكمي أن النقاط 

متطلبات  للحفاظ على وهو ما يؤهل الكلية 2.85المرجحة للكلية وقت إعداد الخطة هي 

 .م2023عند التقدم لتجديده عام االعتماد 

وتعرض الخطة االستراتيجية للغايات واألهداف االستراتيجية التي تستهدفها في ضوء  

نتائج التحليل البيئي بما يمكن من تحديد الفجوة بين الوضع الراهن واألهداف االستراتيجية 

وتجديد ة لتجاوز هذه الفجوة لتحقيق رسالة الكلية المنشودة ثم تحديد االحتياجات الالزم

 . االعتماد

وبناااء علااى مااا ساابق فقااد تاام مقارنااة االحتياجااات بالتموياال المتاااح لتاادبير العجااز فااي الموازنااة 

ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسابية لالحتياجاات والتمويال المتااح وبالتاالي تام إعاداد و

فااي المجاااالت التااي تحقااق  –جامعااة القاااهرة  -يط العمرانااي الخطااة االسااتراتيجية لكليااة التخطاا

 -وتحسين الوضع التنافسي ( المادية والبشرية رفع القدرة المؤسسية للكلية  ) التسعةغاياتها 

رفاااع كفااااءة الفاعلياااة التعليمياااة للكلياااة والتطاااوير المساااتمر لتضااااهي المساااتوى العاااالمي ماااع 

تقاديم برناامج خااص ) المادن الخضاراء ( يادعم  -المحافظة على الهوياة المصارية الحضاارية 

دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية مع تنمية مهارات وقدرات الطاالب  -معايير الجودة الدولية  

رفاع  -على االبداع واالبتكار والتفكير العلمي وريادة األعماال وتعزياز التواصال ماع الخاريجين 

تطااوير ودعاام البحااث العلمااي واألنشااطة العلميااة  -كفاااءة العمليااة التعليميااة بالدراسااات العليااا 

واستثماره في تنمية مرافق الدولة وتوجياه الخطاة البحثياة نحاو التنمياة الشااملة والمساتدامة 

رفاع كفااءة المشااركة المجتمعياة وتنمياة البيئاة وتوسايع دور الجامعاة كمركاز اشاعاع  -للدولة

تقااويم القاادرة المؤسسااية الشاااملة  -ئيااة ثقااافي لتحقيااق المساائولية االجتماعيااة والتنميااة البي



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

6 

زياادة عادد الطلباة الوافادين  -والفاعلية التعليمية للكلية دوريا وفقا لمؤشرات محددة ومعتمدة 

 (..في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

وتتعرض الخطة في نهايتها للصعوبات والتحديات المتوقعة وكيفية مواجهتها وآليات  

 متابعة واستمرارية الخطة االستراتيجية.وطرق التقويم و

ولقد تم إعداد خطة تنفيذية وفقا لتلك الخطة االستراتيجية عن الخمس سنوات دراسية 

 .م2025 – 2020
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 اإلطار العام لتطوير الكلية -3

General Framework for the Faculty Development 

العالمية والتي تحولت من نظام مواكبة نظم التعليم لضرورة كأهمية تطوير الكلية  أتت

الساعات الكلية إلى نظام الساعات المعتمدة والذي أصبح ضرورة لمالحقة التطور المعرفي 

لية التخطيط اإلقليمي ك السريع وتشعب المسارات والعلوم داخل التخصص الواحد، ولقد انتهت

لة البكالوريوس وفقا من إعداد واعتماد الئحة جديدة لتطوير نظام الدراسة بمرحوالعمراني 

م تخريج ت،و 2009-2008لنظام الساعات المعتمدة وتم البدء في تطبيقها من العام الدراسي 

دفعات من خريجي الكلية في ظل برنامج الساعات المعتمدة بداية من العام الدراسي  سبع

كما تم اعتماد الئحة جديدة  ،(2020-2019( حتى العام الدراسي ) 2012-2013)

 راسة بموجبها في العام الدراسيسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بدأت الدللدرا

وجارى إعداد الئحة جديدة لمرحلة البكالوريوس وأخرى لمرحلة  (،2014-2015) 

 الئحتيوتتيح  ،الهندسيالدراسات العليا وفقاً لألطر المرجعية الجديدة للجنة القطاع 

جاالت تعدد اختيارات الطالب في دراسة المقررات وفقا" فتح م والدراسات العليا البكالوريوس

لقدراتهم وإمكانياتهم ورغباتهم .. وفى هذا اإلطار تكون الكلية قد بدأت في تطبيق نظام 

الساعات المعتمدة المعمول به في الجامعات العالمية المتميزة وتحديث وتطوير العملية 

. وإضافة إلى التخطيط.والتكنولوجي في علوم لمواكبة التطور المعرفي التعليمية والمقررات 

الالزمة لتحقيق األهداف  -المادية والبشرية  -ذلك تسعى الكلية لرفع قدرتها المؤسسية 

 االستراتيجية لخطتها.

 -2020وتأتي هذه الخطة في إطار التوافق مع اهداف وغايات خطة جامعة القاهرة 

 .2030ورؤية مصر  ،2025
 

 :التعليم واستراتيجيةتطوير البرامج الدراسية ومالمح ( أهداف 3-1

 الساعات المعتمدة إلى تحقيق ما يلي: نظام يهدف تطوير العملية التعليمية بالكلية في إطار

بناء نظام تعليمي متطور يتالءم مع النمو المتسارع في مجاالت التخطيط العمراني محليا"  -1

 وإقليميا ودوليا".

يرفع من مهارات الطالب المهنية لتتوافق مع ريب العملي بما إتاحة مساحة أكبر للتد -2

 .أسواق العمل المحلية واإلقليمية والدولية

الدقيقة  في جميع مستويات الدراسة وتحديد التخصصات إتاحة حرية االختيار أمام الطالب -3

ارض وبما ال يتع وقدراتهم هماتيرغبون في دراستها بما يتوافق مع ميولهم واهتمام التي

 .مع تحقيق متطلبات التخصص العام

تخصصات طوير توفير المناخ العلمي المناسب أمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين لت -4

 وربط األبحاث العلمية والدراسات العليا بالعملية التعليمية. ومتطورةمتميزة جديدة 
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 .علمية والمهنيةمن تحقيق طموحاتهم الهم لطلبة وتمكيناإتاحة الفرصة للتميز بين  -5

انفلونزا  مثال:تعليم مرنة تسمح بمواجهة أية كوارث بيئية محتملة ) استراتيجياتاتباع  -6

التعليم عن بعد والتعليم  الستراتيجيات المؤسسةبإعداد  (19فيد وجائحة ك –الطيور 

 الهجين.
 

 :العليا(البكالوريوس والدراسات  )مرحلتي( المفهوم األساسي للتطوير 3-2

تمد مفهوم تطوير برامج الكلية على تبنى نظام الساعات المعتمدة باعتباره النسق يع

ومسايرة  المزايا،التعليمي والمطبق في الجامعات العالمية، والذي ثبت تمتعه بالعديد من 

االتجاهات العالمية لتطوير أداء العملية التعليمية وضبط الجودة للحصول على االعتماد 

غير  -ستويين القومي والدولي إضافة إلى إعداد مخطط ومصمم عمراني األكاديمي على الم

قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء  -نمطي 

 المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية وتلبية احتياجاته.
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 االستراتيجيةالخطة حتمية وافتراضات ومنهجية إعداد  -4

4 - Inevitable and Assumptions of the 

Strategic Plan and Curriculum Preparation 

 ( حتمية الخطة االستراتيجية:4-1

تواجه جامعة القاهرة وكلياتها تحدياً غير مسبوق نتيجة العديد من المتغيرات التي  

عالمي. وتفرض تلك التحديات على حدثت خالل اآلونة األخيرة على الصعيدين المحلي وال

ظروف البيئة  فيلمواجهة ظروف التغير الدائم  علميالجامعة وكلياتها حتمية التخطيط بشكل 

الخارجية وصعوبة توقع اآلثار المترتبة عليها بالدقة الالزمة. ويمكن بصفة عامة إيجاز أهم 

 التحديات كما يلي: ههذ

، ويمكن رصد مظاهر تلك المنافسة كماً بعدد لجامعيازيادة حدة المنافسة في مجال التعليم  .1

الجامعات والكليات والمعاهد الجديدة خالل العشرين عام الماضية ونوعاً بالبرامج الجديدة 

 التي تقدمها تلك المؤسسات التعليمية خالل نفس الفترة.

، وراه)دكتفي مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا  العاليتنامى الطلب على التعليم  .2

 تخصص التخطيط. فيماجستير، دبلومات، شهادات مهنية( 

تبّني الدولة فلسفة جودة التعليم العالي وما صاحب ذلك من تحديد معايير الجودة وإنشاء  .3

 الهيئات والمؤسسات التي تعني بوضع وتنفيذ برامج الجودة واالعتماد.

اصة في مجال تكنولوجيا التقدم غير المسبوق في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وخ .4

 وأساليب المحاكاة. اإللكترونيالتعليم مثل التعليم عن بعد والتعليم 

تغير حجم وتركيبة سوق العمل من حيث دخول العديد من الشركات األجنبية وفروعها وما  .5

 مواصفات الخريجين من حيث المهارات والمعارف والقدرات. فيمن تغيير  يتطلب

لسياسية واالقتصادية المحلية واإلقليمية وما يستتبع ذلك من عدم استقرار األوضاع ا .6

 ضرورة استقالل الجامعات ماليا وإداريا.

تأثير مباشر على فلسفة وفكر إدارة جامعة القاهرة  ولقد كان لهذه التغيرات البيئية 

نات يبدو هذا األثر واضحاً على مكوووكلياتها خالل فترة إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية، 

 الخطة االستراتيجية وتفاصيلها.

 تحديات تواجه كلية التخطيط االقليمي والعمراني بشكل خاص ( 4-2

 2020) االستراتيجيةخطتها  في االعتبار فييلزم أخذها  والتيتواجه الكلية التحديات التالية 

– 2025:)  

 اشرة علىالداعمة للعملية التعليمية مما يؤثر بصورة مب اللوجستيةنقص الخدمات  -1

  التعليمية.كفاءة العملية 
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سوق العمل نظراً لزيادة القدرة التنافسية  فيخريج الكلية  مكانةاحتمالية تراجع  -2

 المنافسة.للجامعات الحكومية األخرى والجامعات 

 نظراً لتقاعد الكفاءات وعدم تعيين كوادر مدربة جيداً  اإلداريتراجع األداء  -3

  .2020لجودة للكلية عام وا االعتمادعدم تجديد شهادة  -4

هذه التحديات يوضح بشكل قاطع حاجة الكلية إلعادة صياغة مجموعة من الغايات  -5

من خاللها يتم بناء برنامج تطوير شامل للكلية وخطة  التي االستراتيجيةواألهداف 

 االستراتيجيةتنفيذية واقعية من خالل هذه الخطة 

 يجية:االفتراضات األساسية للخطة االسترات( 4-3

تتطلب الخطة االستراتيجية التعامل مع المستقبل، وحيث أن المستقبل بطبيعته غير  

مؤكد، فإن الخطة االستراتيجية تتطلب بالضرورة وضع مجموعة من االفتراضات األساسية 

تستهدف تقليل درجة عدم التأكد من بيئة المستقبل الداخلية والخارجية، ومن هذا  التي

 الخطة االستراتيجية للكلية على االفتراضات التالية:المنطلق فقد بنيت 

ستظل تحتفظ بمكانتها المتميزة من  -جامعة القاهرة  -كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  .1

حيث انتماءها لجامعة القاهرة بمكانتها العلمية والتاريخية الرائدة ومن حيث تفردها في 

ي بما يلقى من عبء الحفاظ على تلك تخصصها على المستوى الوطني والعربي واإلقليم

المكانة على عاتق إداراتها وأعضاء هيئة التدريس وهيئتها المعاونة والعاملين بها من 

 جانب والنهوض بها من جانب أخر.

بغايات وأهداف الخطة االستراتيجية لجامعة كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تلتزم  .2

 .ئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادكما تلتزم بمعايير الهي القاهرة،

مجاالت  فيغير المسبوق  العلميكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تواكب التقدم  .3

 التعليم والبحوث وخدمة المجتمع.

مجال التعليم بصفة عامة  فيكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني تدرك جيداً أن المنافسة  .4

أصبحت حقيقة واقعة، وأن السبيل الوحيد للتعامل معها هو  بصفة خاصة العاليوالتعليم 

 االرتقاء بمستوى الخريج بشكل خاص.نمية القدرات التنافسية بشكل عام وت

أن الطلب على االلتحاق ببرامج تعليم الكلية على كافة المستويات والتخصصات يجب أن  .5

نمو لتفي بمتطلبات هذه تزايد مستمر وبما يتمشى مع إمكاناتها التي يلزم أن ت فييظل 

 البرامج.

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني سوف تسعى إلى تهيئة مناخ تعليمي يتميز بالديناميكية  .6

 وتميزها.وتوظيف إمكاناتها البشرية والمادية لزيادة قدرتها التنافسية 

مع التقدم المستهدف لبرامج الكلية وأنشطتها البد أن يتحقق من خالل توطيد العالقات  .7

وكافة أطراف المجتمع أصحاب المصالح على المستويين المحلي  الخارجيالمجتمع 

 واإلقليمي.

 تتطلب عملية التنمية المستهدفة تنمية موارد الكلية وزيادة مصادر تمويلها الذاتي. .8
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 ( منهجية إعداد الخطة االستراتيجية:4-4

 الى:تم اعداد الخطة االستراتيجية للكلية استناداً  

  2015-2010ة االستراتيجية السابقة للكلية الخط (1

 -مكرر  222مادة  - 1972لسنة  49الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم  (2

م والخاصة بالدرجات العلمية  1986لسنة  367والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 

إلقليمي التخطيط ا كليةالتي يمنحها مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس 

 والعمراني، والمدد الخاصة بهذه الدرجات العلمية ومتطلبات التسجيل بها.

من خالل طرح الرؤية والرسالة للتقييم لكافة االطراف والقيادات االكاديمية واعضاء هيئة  (3

 التدريس والخريجين واالطراف المجتمعية حيث تم تأكيد صالحية استمرارها.

رسالة الكلية ودراسات العليا والتي تتضمن رؤية الئحتي مرحلتي البكالوريوس وال (4

 .خرجيها ومواصفات

واالساتذة المشاركين  األساتذة المؤسسين بالكلية والعمداء السابقين بعض منوجود اثنين  (5

ضمن  واالعتماد، في اعداد نظم الجودة بالجامعة والهيئة القومية لضمان جودة التعليم

 بالكلية.األساتذة المتفرغين 

سا على هذه الوثائق واإلمكانات القليلة المتاحة تم اعتماد المنهجية التالية في إعداد وتأسي

 الخطة االستراتيجية وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد:

 الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية: -أوال 

رسالة وأهداف الكلية  صالحية لمناقشة مدىعقد ورش ألعضاء وحدة ضمان الجودة  .1

ضمون رسالة وأهداف وصياغة استبيان ألخذ رأي أعضاء هيئة التدريس في شكل وم

 . 2018الكلية اكتوبر 

نسبة صالحية استمرار  نتائجه،إجراء االستبيان مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية وتحليل  .2

 والرسالة.الرؤية 

 354باجتماع مجلس الكلية رقم  -كلية رسالة ورؤية الاستمرار صالحية تم اعتماد  .3

 2020-2015اعتماد تعديل الخطة االستراتيجية للكلية  ضمن 2019مارس  17بتاريخ 

تم مراجعة الخطة االستراتيجية للكلية من قبل خبراء وحدة المشروعات بوزارة التعليم  .4

 في CIQAPخالل زيارة ما قبل استالم مشروع التطوير المستمر والتأهيل  العالي

المشكلة من  المحاكاةوايضا زيارة  3/3/2013 في الفنيوورد التقرير  2012ديسمبر 

والتقرير  2012/ 11/  26 – 24الفترة من  فيمركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة 

 م.2012/  12/  16 فيالوراد 

بناءا على تقارير الزيارات تم مراجعة الخطة وتحديثها وتعديلها واعتمادها من مجلس  .5

 م. 2014/  3/  9بتاريخ  301الكلية رقم 
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قامت الكلية بعمل مقارنة بين رؤية ورسالة الجامعة مع رؤية ورسالة الكلية لبيان مدى  .6

 باالهداف2020 - 2015 التوافق معها وقد تبين ارتباط االهداف والغايات الخاصة بالكلية

لرؤية ورسالة الكلية وعمل مصفوفة لتوضيح التوافق بين  بالجامعة،والغايات الخاصة 

 مع الجامعة وكذلك الغايات واالهداف االستراتيجية

تبعا لنموذج المرسل من  2020 – 2015تم صياغة الرؤية واالهداف االستراتيجية  .7

 المتابعة.ونماذج الخطط التنفيذية لضمان  بجامعة القاهرة مركز ضمان الجودة

ا لتعديالت رؤية الجامعة وربطها طبق 2018 فيتم تعديل الخطة االستراتيجية للكلية  .8

وزيادة بعض االنشطة واالهداف لتتوافق مع رؤية الجامعة ورؤية  2030برؤية مصر 

 2019 مارس 17مجلس الكلية  فيواعتمدت  2030مصر 

بغرض إتباع استراتيجيات تعليم مرنة  2020يوليو  في االستراتيجيةتم تحديث الخطة  .9

 21/7/2020 فيبناءا على قرار مجلس الكلية تسمى بمواجهة أية كوراث محتملة و

 التعليم الهجين. استراتيجيةبإقرار 

( تأسيساً على الخطتين السابقتين 2025-2020للكلية ) االستراتيجيةإعداد الخطة  .10

تعديل اللوائح الداخلية  بشأن 21/9/2020( بتاريخ 3853رقم ) الوزاريوالقرار 

مجلس الكلية  واعتمادبنظام الساعات المعتمدة  البكالوريوس والدراسات العليا لمرحلتي

  .2022نوفمبر  فيلهذه الخطة 

حالة  فيتأكيد خاصية الخطتين السابقتين بأن تتسم الخطة بالمرونة بحيث يتم تحديدها  .11

مخاطر محتملة وتوظيف كافة الفرص بمجرد  أيةحدوث متغيرات جوهرية ومواجهة 

  توافرها.

خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية وشملت هذه تم نشر الرؤية والرسالة من  .12

الوسائل دليل الكلية واللوحات اإلعالنية بطرقات الكلية ووحدة ضمان الجودة وشاشة 

وأيضا موقع الكلية وشبكة والسبورات الذكية بقاعات المحاضرات العرض بمدخل الكلية 

لقاهرة. مرفق نسخة من دليل المعلومات الدولية ومطبوعات مركز ضمان الجودة بجامعة ا

صورة من صفحة الرؤية والرسالة ومواصفات الخريجين على موقع الكلية  -الطالب 

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

 

 :(Values)والقيم الحاكمة  (Sloganنداء الكلية ) (،Logo)شعار الكلية  -ثانيا 

الرؤية والرسالة والغايات االستراتيجية تم اعتماد نفس اآللية السابقة التي تم بها صياغة 

اعتماد  –اعتماد مجالس األقسام  –الصياغة النهائية  –استقصاء الرأي  –)ورش العمل 

 شعار الكلية كان موجودا منذ نشأتها وتم اعتماده كما هو دون تغيير أمامجلس الكلية(. 

 .الكلية اسمخاصة وأنه يمثل األطراف األولى من 
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 يل البيئي الكيفي والكمي للكلية:التحل - ثالثا

 تم التوافق على إعداد التحليل البيئي وفقا لما يلي:

  هو داخل جامعة  والعمراني وماتحديد البيئة الداخلية بما هو داخل كلية التخطيط اإلقليمي

 القاهرة وبالتبعية فقد تم التعامل مع كل ما هو خارج جامعة القاهرة كبيئة خارجية.

  التحليل البيئي وفقا لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد تحديد عناصر

 معيار( 12)والتي تتمثل في محوري القدرة المؤسسية للمؤسسة والفاعلية التعليمية 

 وقت إعداد الخطة.

 :تم تحديد مصادر جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئي فيما يلي 

 يبشكل دوري سنو كليةالبيانات المتاحة لدى إدارات ال. 

  2013 – 2012، 2005 – 2004الدراسة الذاتية التي تم إجراؤها عام. 

 وحتى  2006 – 2005عام  ذالتقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من

يئة المعاونة والطالب والتي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس واله 2017/2018

ر الدعم الفني الخاص بمركز ضمان الجودة واإلداريين، ومنسقي المعايير تقاري

 بجامعة القاهرة.

  العمارة أستاذ عبد القادرالدكتور / مراد  )االستاذتقرير المقيم الخارجي للكلية 

لبرنامج البكالوريوس والدراسات  (شمس عين جامعة الهندسة، كلية البيئى، والتحكم

 .العليا

  وعام  2015عام بجامعة القاهرة في تقرير المراجعة الداخلية لمركز ضمان الجودة

2018. 

  2018-2017وعام  2013-2012الدراسة الذاتية التي تم إجراؤها عام  

  2017وحتى  2015-2014التقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من عام-

والتي شارك فيها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  2018

 واإلداريين.

 من قبل الهيئة القومية  االعتمادأعدته زيارة تجديد  التيلمراجعة الخارجية تقرير ا

 .2020مارس  فيتمت  والتي واالعتمادلضمان جودة التعليم 

 وبعد إعداد التحليل البيئي الكمي تم مراجعته وتدقيقه وفقا لما يلي:

، عمل ألعضاء وحدة ضمان الجودة لمراجعة التحليل البيئي الكيفيورش عقد  .1

 .على حدة لكل معيارومشاركة منسقي المعايير في تحديد نقاط القوة والضعف 

تحديث التحليل البيئي وفقا لالستبيانات الدورية مع أعضاء هيئة التدريس والطالب  .2

 واإلداريين والخريجين



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

14 

عرض نتائج التحليل البيئي على مجالس األقسام ومجلس الكلية واعتمادها بمجلس الكلية  .3

 .تعديل الخطة االستراتيجية للكلية إطار، في م 2019مارس  17ريخ بتا 354رقم 

 التدريس.عمل التحليل البيئي الكمي وتنظيم ورشة عمل لمناقشته مع أعضاء هيئة  .4

 مناقشة التحليل البيئي مع الطالب واإلداريين والخريجين واألطراف المجتمعية. .5

 ركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة.ممراجعة التحليل البيئي مع لجان زيارات المتابعة من  .6

 ئية واألهداف االستراتيجية لتتسمصياغة الغايات النها فىتم االعتماد على التحليل البيئي  .7

بالواقعية، والتي شارك في صياغاتها إدارة الكلية ورؤساء األقسام وأعضاء هيئة 

النهائية التدريس بالكلية وتم عقد بعض ورش العمل للتوافق حول صياغة الغايات 

 االستراتيجية.واألهداف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داخل  مبنى الكلية

حرم جامعة 

القاهرة بجوار 

مكتبة المركزية ال

 للجامعة
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 مالمح كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  -5

Faculty Profile 

 ( النشأة:5-1

وقد افتتح مبناها الجديد عام  1979/  78بدأت الدراسة في الكلية في العام الجامعي  

هرة. وتنفرد كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني بأنها داخل الحرم الرئيسي لجامعة القا 1991

في مجال التخطيط العمراني  الكلية المتخصصة الوحيدة في مصر وفي إقليمها المحيط

 واإلقليمي والتي تشمل أربعة أقسام متخصصة في مجاالت التخطيط المختلفة.

 

 ( عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس:5-2

 

، وبلغ عدد 2020-2019للعام  طالب 944دد طلبة الكلية يبلغ اإلجمالي العام لع 

في حين يبلغ عدد  البكالوريوس.الطالب في مرحلة  من 177ال جامعيذات العام الخريجين ل

ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس القائمين طالبا،  253بالدراسات العليا المقيدين الدارسين 

. وبذلك 94العاملين واإلداريين يصل إلى وعدد من  109والهيئة المعاونة  75على العمل 

: 1وتتحسن هذه النسبة لتصل إلى  12.59: 1تصل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 

 إذا أخذنا الهيئة المعاونة في االعتبار. 5.13

  :( أقسام الكلية5-2

 -مراني قسم التخطيط الع -التنمية العمرانية اإلقليمية  قسم)توجد بالكلية أربعة أقسام  

أقسام علمية وليست  وهي األساسية(قسم التخطيط البيئي والبنية  -قسم التصميم العمراني 

 أقسام طلبة وتقدم الكلية برنامج دراسي واحد لمرحلة البكالوريوس.

 العلمية:الدرجات  (5-3

 علمية:تمنح الجامعة بناء على طلب الكلية أربعة درجات  

لمرحلة لالئحة الداخلية اتم اعتماد  اإلقليمي:و يط العمرانيدرجة البكالوريوس في التخط - 1

وصدر القرار من المجلس األعلى للجامعات  -نظام الساعات المعتمدة  -البكالوريوس 
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من السيد وزير التعليم العالي والدولة  ،2008يوليو  13بتاريخ  (1381)الوزاري رقم 

. ويمكن للطالب 2009/  2008العام الجامعي بتنفيذ الالئحة وبدأ تطبيقها من  العلمي،للبحث 

 عشرة فصول دراسية متصلة. -الحصول على الدرجة في حدود خمس سنوات

تخطيط التنمية  -المدن واألقاليم  )تخطيطخمسة برامج للدبلوم  دبلوم الدراسات العليا - 2

، وقد تم رانية(العمتصميم البيئة  -تخطيط البنية األساسية  - اقتصاديات العمران - المحلية

اعتماد الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة من المجلس األعلى 

( بتاريخ 4439والقرار الوزاري رقم ) ،23/8/2014بتاريخ  المنعقدة بجلستهللجامعات 

 م.2/10/2014

تكنولوجيا المعلومات  ت)تطبيقا المهنيخمسة برامج للدبلوم  دبلوم مهنية بالدراسات العليا -3

الهندسة المعمارية والتخطيط  فيتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المكانية  –الجيومكانية 

 .العمران(ادارة وحكومة  – الحضاريالتنسيق  –تنسيق المواقع  – العمراني

 )التخطيطأربعة برامج للماجستير  والعمراني اإلقليميدرجة الماجستير في التخطيط  - 3

 .العمرانية(تصميم البيئة  -التجديد والحفاظ العمراني  - تخطيط المدن - يمياإلقل

 والعمراني اإلقليميدرجة الدكتوراه في التخطيط  - 4

 :خريج الكلية (5-5

يحصل خريج الكلية على لقب مهندس ويصبح عضوا مسجال بنقابة المهندسين 

ة والمكاتب االستشارية ويتسع المجال بالنسبة للخريجين ليشمل الوزارات المختلف

في مجال التصميم والتخطيط والوحدات المحلية والمحافظات باإلضافة إلى الهيئات 

 العامة والخاصة المحلية والعالمية في مجال التخطيط العمراني والتنمية.

 

 :إمكانات الكلية (5-6

صصااة فااي تضاام مكتبااة الكليااة مجموعااة ضااخمة ماان الكتااب والمراجااع العلميااة المتخ المكتبااة:

مجاالت تخطيط المدن واألقاليم وجغرافيتها وكذلك في مجاالت التصاميم العمراناي والمعمااري 

والفناون والطاارق والنقاال والماارور والبيئااة وعلااوم االجتماااع واالقتصاااد والتاااريخ والسياسااة. 

دوريااات علميااة  تحااويوتضاام المكتبااة كتااب اإلحصاااء والتعااداد العااام للسااكان واإلسااكان، كمااا 
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ة عربياااة وأجنبياااة. كماااا يوجاااد قسااام خااااص باااالخرائط المسااااحية للمااادن والمحافظاااات عالميااا

المصاارية. وتضاام المكتبااة مجموعااة ماان تقااارير وأبحاااث الهيئااة العامااة للتخطاايط العمرانااي 

ووزارة اإلسكان عن تخطيط المدن الجديدة وتقاارير التنمياة البشارية واالقتصاادية وبهاا قسام 

 والدكتوراه(.  ر)الماجستيللرسائل الجامعية 

 –البحاااث  )نظااااموقاااد تااام تطاااوير المكتباااة 

 للجامعاة( وتنمياةها بالمكتبة المركزياة ربط

المكتبااة بصاافة  مااوظفيومهااارات خباارات 

الى وضاع نظاام لتوثياق  باإلضافةمستمرة، 

ملخصااااات المحتويااااات العلميااااة للمقااااررات 

المجااالت  فاايالدراسااية بالمكتبااة، االشااتراك 

نشاء مكتبة الكترونية ا االلكترونية،العلمية 

للمشااااااااااروعات والخاااااااااارائط والبيانااااااااااات 

 .االحصائية(

 قاعات ومدرج الكلية:

يوجد بالكلية ست قاعات متعددة األغراض تستخدم في المحاضرات وكصاالت رسم، كما يوجاد 

شااخص ويسااتخدم فااي محاضاارات الاادفعات الكبياارة وفااي  250بالكليااة ماادرج يسااع فااي حاادود 

  الجتماعية.أنشطة الكلية العلمية وا

وتعلية دور اضافة لمبنى الكلية  الجوفية،لمعالجة رشح بالمياه  البدرومدور كما تم عمل ترميم 

 المزيد من القاعات والصاالت تحت اشراف االدارة الهندسية بالجامعة. إلضافة

 

 

 

 يسار: احتفال الكلية بعيد األم يمين: أنشطة تعليمية
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 الكلية: تحوي حاسب اآللي:مل المع

حيث يستطيع الطلباة  معملين للحاسب اآللي -

االتصاااااااال بساااااااهولة بشااااااابكة االنترنااااااات 

واساااتخدامه فاااي العملياااة التعليمياااة حياااث 

تاارتبط الدراسااة بالكليااة بتطبيقااات الحاسااب 

 G.I.Sونظاام المعلومااات الجغرافيااة اآللااي 

 المهمة للمخطط ليساير متطلبات العصر.
 

وشركة  والعمراني اإلقليميمجهز من خالل اتفاقية التعاون بين كلية التخطيط  تفاعليمعمل  -

 فايمجاال نظام المعلوماات الجغرافياة  فيايزرى شمال شرق افريقيا لتقديم خدمات مجتمعية 

    العمران.

بين الكلية وجامعة المانية ويعتبار  بحثيممول من خالل مشروع البيئة  بأبحاثمعمل خاص  -

 ة.المعمل مجهز ببرامج متقدمة للقياسات الحرارية والخرائط الفضائي

والطابعة واتصااله بشابكة  األلىجارى تجهيزه بعدد من أجهزة الحاسب  العلميمعمل للبحث  -

 االنترنت.

 

 

جاااارى تجهيااازه  اإللكترونااايمعمااال التحاااول  -

ومكينااات  األلااىبعاادد ماان أجهاازة الحاسااب 

 التصوير.

 

 

الكلية معرضا لمشاروعات الطلباة المتميازة وبخاصاة مشاروعات  تحوي :المشروعاتمعرض 

في مجاالت التنمية اإلقليمية، والتخطيط العمراني والتصميم العمراناي واإلساكان لوريوس البكا

 واالرتقاء العمراني.
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كلياات جامعاة القااهرة  والعمراني كإحدىاختيرت كلية التخطيط اإلقليمي  الجودة:وحدة ضمان 

، 2004ودة عام ضمان الج تأسيس وحدةوتم  الجامعي،لتطبيق معايير ضمان الجودة بالتعليم 

الكلياة  اعتماادلتجدياد تطوير العملية التعليمية بالكلية تمهيدا لتطبيق آليات وتعمل الوحدة على 

 دولياً.محلياً ثم 

يوجد بالكلية مركز لبحوث ودراسات العماران  :يهدراسات العمرانالواستشارات البحوث  مركز

ويخاااتص باااإجراء البحاااوث ويعتبااار وحااادة ذات طاااابع خااااص طبقاااا لقاااانون تنظااايم الجامعاااات 

والدراسات واألعمال االستشارية المختلفة في مجال العمران كما يشمل نشاطه أعمال التدريب 

وتنظايم الماؤتمرات العلمياة المتخصصاة والنشار العلمااي. ويعتبار المركاز إضاافة مميازة تاادعم 

 الكلية.

هم بمشااروعات وهااو مركااز حااديث التكااوين بالكليااة ويسااا دراسااات العمااران اإلفريقااي: مركااز

تخطيطية على مساتوى القاارة اإلفريقياة ويقادم إساهامات متعاددة للكلياة فاي أفريقياا مثال قياام 

فريق متطوع متعدد التخصصات من بعض السادة أعضاء هيئاة التادريس بالسافر إلاى كيجاالي 

عاصاامة دولااة رواناادا بالتعاااون مااع وزارة الخارجيااة المصاارية إلعااداد المخطااط االسااتراتيجي 

مة إضااافة إلااى تقاادم المركااز بالتعاااون مااع شااركة المقاااولون العاارب لمسااابقة تطااوير للعاصاا

 العاصمة الكينية نيروبي، إال أن أنشطته لم تبدأ بعد.

 

 /http://cu.edu.eg لجامعة القاهرة  اإللكترونيالموقع  المواقع االلكترونية

 http://frup. cu.edu.eg للكلية اإللكترونيالموقع  

  

 تتعاون الكلية مع األطراف المجتمعية التالية: ف أصحاب المصلحة مع الكلية:األطرا

  الجامعة:مجتمع  

العالقااات  -رعاياة الشااباب بالجامعاة  -المادن الجامعيااة  -إدارة الجامعاة ولجانهاا المختلفااة 

 .والمشترياتالتوريدات  -الشئون المالية  -الشئون القانونية  -الثقافية والبعثات 

 لتنفيذية:الجهات ا 

  وزارة اإلسكان وهيئاتها المختلفة خاصة: هيئة المجتمعات العمرانياة الجديادة والهيئاة

 مركز بحوث اإلسكان والبناء. -الجهاز المركزي للتعمير  -العامة للتخطيط العمراني 

  وحاادة الطاقااة الجدياادة  -وزارة البيئااة وهيئاتهااا المختلفااة خاصااة: جهاااز شاائون البيئااة

 والمتجددة.

 ارة التنمية المحلية وأجهزتها المختلفة خاصة: جهاز بناء وتنمية القرياة المصارية وز

 األمانة العامة لإلدارة المحلية -
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  هيئااة تنشاايط  -وزارة السااياحة وهيئاتهااا المختلفااة خاصااة: هيئااة التنميااة السااياحية

 السياحة

  س األعلاى المجلا -وزارة الثقافة وأجهزتها المختلفة خاصة: جهاز التنسيق الحضاري

 المجلس األعلى لآلثار. -للثقافة 

 .محافظتي الجيزة والقاهرة 

  متمثال في الجمعيات األهلية.المجتمع المدني 

 :الجهات اإلقليمية والدولية  

 .منظمة المدن والعواصم اإلسالمية 

 الجامعة التكنولوجية ببرلين فرع الجونة بمصر 

 ا بالقاااهرة: )المركااز اإلقليمااي علااى منظمااة الهابيتااات التابعااة لألماام المتحاادة ومقراهاا

المكتااب الاادائم لمصاار التااابع للمركااز  -مسااتوى دول الشاارق األوسااط وشاامال إفريقيااا 

 اإلقليمي(

  عقدت الكلية خالل السانوات الخماس الماضاية عادد مان االتفاقياات العلمياة باين الكلياة

التوساع فاي الدول االوروبية وجميعها مفعلة ويتم تجديدها سانويا ووبعض الجامعات ب

ماذكرات تفااهم باين جامعاة  ألبرامأنشطتها. كما يجري حاليا اتخاذ االجراءات االدارية 

االكاديمية والبحثية علاى مساتوى الجامعاات.  لألنشطة كامتدادالقاهرة وهذه الجامعات 

وهااو مااا يعااد مؤشاارا علااى تميااز العالقااات االكاديميااة للكليااة. وفيمااا يلااي بيااان بهااذه 

 االتفاقيات:

 وتاام تنظاايم مااؤتمر  (1998عااام )بااإنجلترا ماان  بروكساالمااع جامعااة اكساافورد  اقيااةاتف

ماان اعضااء هيئااة التادريس والهيئااة  8علماي دولاي فااي نفاس العااام وتام ارسااال عادد 

 المعاونة في زيارات علمية قصيرة.

 ( وتعتبار 1998إتفاقية جامعة بورتالند ستات بالوالياات المتحادة األمريكياة مان عاام )

ماان الباااحثين ماان  4قااد تاام إرسااال عاادد  عالميااة.جامعااة  500أفضاال  الجامعااة ماان

الحاصلين على بعثات لدرجة الدكتوراه إلى الجامعة وبتمويل من الهيئة العامة للبعثات 

المصرية. ومازال هناك تعاون فردي بين الكلياة وباين األساتاذ الادكتور / نهااد طاوالن 

 school of Urban Planning and Publicالعمياد الشارفي لكلياة " 

Affairs " والتااي أطلااق عليهااا حااديًثا "Nohad A .Toulan School of 

Urban Studies  &Planning وذلك من خالل دعوته فاي النادوات السانوية "

 للكلية واعداد المراجعة الخارجية للكلية

  جاااااري تطااااوير التعاااااون المشااااترك بااااينGdansk University of 

Technology الااي مااذكرة تفاااهم بااين الجااامعتين وتاام اتخاااذ 2016 البولنديااة ،

 االجراءات االدارية المطلوبة من الجهتين وفي انتظار موافقة وزارة التعليم العالي.
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  اتفاقيااااة اراسااااموس بااااين الكليااااة وجامعااااةGdansk University of 

Technology ساانويا شااملت العديااد ماان  ويااتم تجدياادها 2016فااي اكتااوبر  باادأت

مانح  11 عدد‘الطرفينهيئة التدريس من  ألعضاءمنح قصيرة  8 عدد)االنشطة منها 

تبادليااة للدارسااين لماادة فصاال دراسااي بااين الجااامعتين، مجموعااة ماان ورش العماال 

 االكاديمية(.

  جاااري التحضااير لصااياغة أوجااه التعاااون المشااترك بااينSan Stevan المجريااة 

كرة تفاهم باين الجاامعتين حيث تم اتخاذ االجراءات االدارية المطلوبة لعقد مذ ،2018

 وفي انتظار موافقة وزارة التعليم العالي.

  تطبيقااي )مشااروع 2018النمسااا  –مااع جامعااة فيينااا التكنولوجيااة  الاادوليالتعاااون 

زياارة ميدانياة للقااهرة  –ورشة عمال  –مشترك بين الجانبين لطالب الدراسات العليا 

 .االنترنت(محاضرات علمية عبر  –التاريخية 

 هولناادا حيااث يااتم  –مااع معهااد دراسااات االسااكان والتنميااة الحضاارية  الاادوليون التعااا

 بين الجانبين. األكاديميالتشاور حول بناء عالقات دولية للتعاون 

  اتفاقيااااة اراسااااموس بااااين الكليااااة وجامعااااةSlovak University of 

Technology مانح  4 )عاددسنويا شاملت  ومزمع تجديدها 2019في يناير  بدأت

منحاة للدارساين مان الكلياة لمادة  1 عادد‘الطرفينهيئة التادريس مان  ألعضاءقصيرة 

 فصل دراسي، ورشة عمل اكاديمية موسعة(

 اتفاقية اراسموس بين الكلياة وجامعاةVinna University of Technology 

 اكاديمياة،سنويا تشمل )ورشاة عمال  ومزمع تجديدها 2019، بدأت في يناير بالنمسا

 ي مشترك بين الجامعتين(.مشروع طالبي تطبيق

  اإلقليماايبااين كليااة التخطاايط  الطالبااياتفاقيااة مااع جامعااة كيوتااو اليابااان بشااأن التبااادل 

جامعااة القاااهرة وكليااة الدراسااات االساايوية واالفريقيااة بجامعااة كيوتااو  – والعمرانااي

 والموافقات.جارى استكمال االجراءات  –باليابان 
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 راتيجيةاالستالعناصر الرئيسية للخطة  - 6

 Vision  ( رؤية كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 6-1

علمية تحقق الريادة في مجاالت التخطيط  مدرسةكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  

العمراني على المستويات المحلية واإلقليمية والوصول إلى التميز على المستوى الدولي في 

وتطوير رجات البكالوريوس والدراسات العليا برامج ومناهج تعليم التخطيط العمراني لد

 اإليجابية في مشروعات التنمية المجتمعية  البحوث النظرية والتطبيقية بهدف المساهمة

 وحل مشكالت التخطيط والتنمية المستدامة في المنطقة العربية

 Mission  ( رسالة كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 6-2

قادر على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع إعداد مخطط ومصمم عمراني  

والبيئية ورفع كفاءة  واالجتماعيةوالسياسية  االقتصاديةضوء المتغيرات  فيوبيئته العمرانية 

المجتمع وتحقيق منهج علمي قادر  احتياجاتالدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتلبية 

إطار تطوير مستمر ألدار العملية التعليمية  على المنافسة المحلية والعربية واإلقليمية في

نظم تكنولوجيا المعلومات المواكبة  باستخداملمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

 لمتطلبات القرن الواحد والعشرين وفى إطار األعراف الجامعية والمجتمعية السائدة.

فبراير  11الكلية بتاريخ  رؤية ورسالة والعمراني اإلقليميمجلس كلية التخطيط  اعتمدوقد 

2006: 

  على أن يكون  2007أكتوبر  21بتاريخ  (242)وقد وافق المجلس الكلية رقم

  التقييم.تحديث رسالة الكلية كل خمس سنوات أو عند حدوث ما يتطلب إعادة 

  الصياغة  .2009نوفمبر  8مجلس الكلية تعديل الرسالة فقط بتاريخ  اعتمادكما تم( 

  األولى(

 التعديل  .2012إبريل  8د مجلس الكلية تعديل جديد للرؤية والرسالة بتاريخ اعتم( 

 األول(

  التعديل  .2014مارس  9اعتمد مجلس الكلية تعديل جديد للرؤية والرسالة بتاريخ( 

 الثانى(

  مارس  17صالحية جديد للرؤية والرسالة بتاريخ  باستمراراعتمد مجلس الكلية

 ة.للكليإطار الخطة  في 2019

  للكلية مع  االستراتيجيةتم عمل مقارنة بين الرؤية والرسالة والغايات واألهداف

  الجامعة.واتضح من المقارنة تحقيق التوافق فيما بينها وبين  للجامعةنظيرتها 

 20/11/2022ة واستمرار صالحية الرسالة بتاريخ تم اعتماد تحديث رؤية الكلي 

  .392بمجلس الكلية رقم 
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 Logo  الكلية( رمز 6-3

 مدلول الرمز

األولى من اسمها باللغة  والعمراني الحروفيمثل شعار كلية التخطيط اإلقليمي  

مع تداخل هذه الحروف  (Urban and Regional Planning - URPاإلنجليزية )

 التخطيط.الصغيرة لتعطي تشكيل صغير كنواة لبعض عناصر 

 

 Slogan   الكلية )نداء(( شعار 6-4

 ط لمستقبل أفضلالتخطي

Planning for Better Future 

تواجه مصر العديد من التحديات التي يصعب معها الوصول إلى حياة أفضل إال  

بتخطيط جيد لمواجهة هذه التحديات ومن هنا فإن دور الكلية الرئيسي يكمن في إعداد مخطط 

في ضوء المتغيرات ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكالت المجتمع وبيئته العمرانية 

 االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية للوصول إلى حياة ومستقبل أفضل.

 

 ( المكونات األساسية لرؤية ورسالة وشعار الكلية6-5
تتضمن رؤية ورسالة وشعار كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني المكونات األساسية  

 التالية:

 التركيز المكون م

 ةالخدمة المقدم 1

  كافة المجاالت العلمية والحياتية بما يساعد  فينشر وتطبيق المعرفة

على فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في 

 ضوء المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والبيئية 

  رفع كفاءة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية 

  تلبية احتياجات المجتمع 

 يق منهج علمي قادر على المنافسةتحق 

 السوق المحلية والعربية واإلقليمية السوق المستهدف 2

3 
المستفيد من 

 خدمات الكلية

كافة أصحاب المصالح )المؤسسات والهيئات الحكومية، الهيئات 

التشريعية والتنفيذية، المؤسسات االقتصادية واالجتماعية، المجتمع 

 والعاملين والطالب وغيرهم(. المدني، أعضاء هيئة التدريس

 التكنولوجيا 4

تعظيم االستفادة من تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات وتطبيقاتها 

خدمة التعليم والبحث  فيالمواكبة لمتطلبات القرن الواحد والعشرين 

 .العلمي

 القوى البشرية 5
تنمية أعداد وقدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للوفاء 

 تطلبات تحقيق رسالة الكلية.بم

الحفاظ على ريادة الكلية وتميزها بالتطوير المستمر ألداء العملية  البقاء والنمو 6
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التعليمية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وتحقيق منهج علمي 

 قادر على المنافسة المحلية والعربية واإلقليمية.

 الرؤية الذاتية 7

ي والعمراني  منارة علمية تحقق الريادة في مجاالت كلية التخطيط اإلقليم

التخطيط العمراني على المستويات المحلية واإلقليمية والوصول إلى 

 التميز على المستوى الدولي

 الفلسفة األساسية 8
فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية في ضوء 

 ة والبيئيةالمتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتماعي

 خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته وحل مشكالته. فياإليماًن بدور الجامعة  الصورة المجتمعية 9

 

( مدى التطابق بين رؤية ورسالة الجامعة ورؤية ورسالة الكلية 6-6

 2030واستراتيجية التنمية المستدامة 

كلية التخطيط اإلقليمي  العنصر

 والعمراني 
 جامعة القاهرة

تيجية التنمية استرا

 2030المستدامة 

 الرؤية

كلية التخطيط اإلقليمي 

والعمراني مدرسة علمية تحقق 

الريادة في مجاالت التخطيط 

العمراني على المستويات 

المحلية واإلقليمية والوصول 

إلى التميز على المستوى الدولي 

في برامج ومناهج تعليم 

التخطيط العمراني لدرجات 

سات العليا البكالوريوس والدرا

وتطوير البحوث النظرية 

والتطبيقية بهدف المساهمة 

اإليجابية في مشروعات التنمية 

 المجتمعية 

وحل مشكالت التخطيط والتنمية 

 المستدامة في المنطقة العربية

أن تكون جامعة القاهرة واحدة من 

جامعات الجيل الثالث العالمية أفضل 

تأصيل  فيوالمشهود لها بالتميز 

ة وتكوينها ونشرها وتطبيقها المعرف

إلثراء حياة األفراد والمؤسسات 

 .والمجتمع

مصر بحلول عام 

، ذات اقتصاد 2030

ومتوازن  تنافسي

نوع يعتمد على ومت

، قائمة االبتكار والمعرفة

دماج على العدالة واالن

والمشاركة،  االجتماعي

 إيكولوجيذات نظام 

، تستثمر متزن ومتنوع

ان عبقرية المكان واإلنس

لتحقيق التنمية 

المستدامة وترتقى بجودة 

 حياة المصريين

 الرسالة

إعداد مخطط ومصمم عمراني 

قادر على فهم وحل مشكالت 

التفاعل بين المجتمع وبيئته 

العمرانية في ضوء المتغيرات 

االقتصادية والسياسية 

واالجتماعية والبيئية ورفع 

كفاءة الدراسات والبحوث 

تلبية النظرية والتطبيقية و

احتياجات المجتمع وتحقيق 

منهج علمي قادر على المنافسة 

المحلية والعربية واإلقليمية في 

تقديم  فيتلتزم جامعة القاهرة بالتميز 

خدمات التعليم والبحوث واالستشارات 

 فيوالتدريب وبناء شخصية الطالب 

، الشامل القوميضوء مفهوم األمن 

وتكوين الثقافة ونشر المعرفة محلياَ 

واقليمياَ ودولياَ ، طبقا لمعايير الجودة 

رق  الجامعات بوصفها جامعة من أع

بالشرق االوسط ، ومن خالل اإلسهام 

ياَ تقديم حلول متكاملة فن في

، مع القوميوتكنولوجياَ لالقتصاد 

االهتمام بالمسئولية المجتمعية وتنمية 

إعداد إطار عام لتحسين 

الوقت  فيجودة الحياة 

الحاضر بما ال يخل 

بحقوق االجيال القادمة 

حياة أفضل ، وفى  في

ضوء مبدأ تكافؤ الفرص 

وسد الفجوات التنموية 

واالستخدام األمثل 

للموارد ودعم عدالة 

استخدامها بما يضمن 

 حقوق األجيال القادمة



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

25 

كلية التخطيط اإلقليمي  العنصر

 والعمراني 
 جامعة القاهرة

تيجية التنمية استرا

 2030المستدامة 

إطار تطوير مستمر ألداء 

العملية التعليمية لمرحلتي 

البكالوريوس والدراسات العليا 

باستخدام نظم تكنولوجيا 

المعلومات المواكبة لمتطلبات 

القرن الواحد والعشرين وفي 

الجامعية  إطار األعراف

 والمجتمعية السائدة.

رأس المال البشرى لتحقيق التنمية 

المستدامة لجميع المستفيدين ، مع 

الحفاظ على التراث والهوية، 

 .العالمي علميالالتقدم  فيوالمشاركة 

تطابق 

 الرؤية

على المستوى الدولي في التميز 

برامج ومناهج تعليم التخطيط 

العمراني لدرجات البكالوريوس 

 والدراسات العليا

تأصيل المعرفة وتكوينها  فيبالتميز 

 ونشرها

االعتماد على االبتكار 

والمعرفة من أجل تحقيق 

 متوازن تنافسياقتصاد 

المساهمة اإليجابية في 

مشروعات التنمية المجتمعة 

الت التخطيط والتنمية وحل مشك

 المستدامة في المنطقة العربية

تطبيق المعرفة إلثراء حياة األفراد 

 والمؤسسات والمجتمع.

استثمار عبقرية المكان 

واإلنسان لتحقيق التنمية 

المستدامة واالرتقاء 

 بجودة حياة المصريين

 

 

 

 

تطابق 

 الرسالة

 

 

 

 

 

 

تطابق 

 الرسالة

إعداد مخطط ومصمم عمراني 

ر على فهم وحل مشكالت قاد

التفاعل بين المجتمع وبيئته 

العمرانية في ضوء المتغيرات 

االقتصادية والسياسية 

 واالجتماعية والبيئية

تقديم خدمات التعليم والبحوث  في

واالستشارات والتدريب وبناء شخصية 

 القوميضوء مفهوم األمن  فيالطالب 

 الشامل

ادارة التنمية المكانية 

تلبية  فيا االكثر توزان

طموحات المصريين 

 بجودة حياتهم واالرتقاء

ورفع كفاءة الدراسات والبحوث 

النظرية والتطبيقية وتلبية 

احتياجات المجتمع وتحقيق 

منهج علمي قادر على المنافسة 

 المحلية والعربية واإلقليمية

تكوين الثقافة ونشر المعرفة محلياَ 

ودة واقليمياَ ودولياَ ، طبقا لمعايير الج

بوصفها جامعة من أعرق  الجامعات 

 بالشرق االوسط

الوصول إلى مجتمع 

مبدع ومبتكر ومنتج 

للتكنولوجيا حيث يربط 

تطبيقات المعرفة 

ومخرجات االبتكار 

والتحديات  باألهداف

 الوطنية

تطوير مستمر ألداء العملية 

التعليمية لمرحلتي البكالوريوس 

والدراسات العليا باستخدام نظم 

ولوجيا المعلومات المواكبة تكن

لمتطلبات القرن الواحد 

والعشرين وفي إطار األعراف 

 الجامعية والمجتمعية السائدة

االهتمام بالمسئولية المجتمعية وتنمية 

رأس المال البشرى لتحقيق التنمية 

المستدامة لجميع المستفيدين ، مع 

الحفاظ على التراث والهوية، 

 .العالمي العلميالتقدم  فيوالمشاركة 

بناء منظومة قيم ثقافية 

المجتمع  فيإيجابية 

وفتح األفاق  المصري

أمامه للتفاعل مع 

 معطيات عالمه المعاصر
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 Values  ( القيم الحاكمة6-7

في سبيل تحقيق رؤية ورسالة الكلية ورؤية ورسالة جامعة القاهرة المتعددة األبعاد 

 التالية:فإن الكلية تقوم بترسيخ القيم 

PLANNING 

 People Centered اإلنسان غايتنا

 Leadership القيادة

 Authenticity األصالة

 Novelty المعاصرة

 Neatness اإلتقان

 Integrity النزاهة

 Nobleness النبل

 Goodness for people الخير للجميع

 

  )centered peopl (اإلنسان غايتنا

 .لمستهدف من هذه التنمية وهو العنصر الفاعل بهافي مفهومنا للتنمية فإن اإلنسان هو ا

 )leadership( القيادة

نحو الهدف لتحقيقه وبالتالي  القيادة اصطالحا هي عملية تحريك الناس ودفعهم وتحفيزهم

بد للقائد أن يكون قدوة لكي يسعى بمجتمعه ومرؤوسيه نحو الهدف، حتى يصدق فعله فال

  .تباطا كبيرا لفظا ومعنىقوله. فالقيادة مرتبطة بالقدوة ار
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اإلنسان 
غايتنا

المعاصرة

األصالة

الخير 
للجميع

النزاهة

اإلتقان

النبل القيم الحاكمة

القيادة

 

  )and novelty Authenticity (والمعاصرةاألصالة 

تتجاوز الكلية إشكالية العالقة بين التراث القديم والوافد الحديث ـ أو بين األصالة والمعاصرة ـ 

ؤية تجمع بين األصالة فهي ليست عالقة تضاد أو تناقض بل هي عالقة تنوع وتكامل في ر

 والمعاصرة

  )neatness(اإلتقان

أصبحت قيمة إتقان العمل في عصرنا قيمة حاكمة في السبق والتنافس بين الدول وال يمكن 

  .ألمة أن تتطور أو تتقدم إال إذا سادت في أجوائها. هذه القيمة

  )Integrity(النزاهة

الفضيلة والشرف واألخالق والمبدأ واالستقامة قيمة النزاهة مرادفة للعديد من القيم النبيلة ك

والصالح والخير. وهي جميعا قيم ضرورية في مجتمع الطالب وأعضاء هيئة التدريس 

 والجامعة.

  )Nobleness(النبل

قيمة النبل مرادفة للتمسك بالُمُثل العليا كالشجاعة والكرم والشرف واحترام القوانين والحرص 

ل بها كما تعني تجّسيد الشهامة فكراً وقوالً وعمالً وبذل كافة على ديمومتها ورفض اإلخال

 .الجهود واإلمكانات في سبيل هذه القيم النبيلة

  )for people Goodness(الخير للجميع

وإذا كان اإلنسان هو غايتنا فإن هذا يكون لصالح المجتمع والبشرية وتهدف رسالة الكلية إلى 

لى فهم وحل مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته إعداد مخطط ومصمم عمراني قادر ع

 .العمرانية لتحقيق الحياة الكريمة للبشر
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 الوضع التنافسي -7

Competitiveness 

يمكن تحديد المنافسين داخل مصر وفي محيطها اإلقليمي في كليتي هندسة األزهر 

هندسة وهندسة عين شمس على مستوى مرحلة البكالوريوس وفي العديد من كليات ال

 المصرية والعربية على مستوى مرحلة الدراسات العليا.

 :التخطيط اإلقليمي والعمراني بعض السمات المميزة لكلية

تعتبر كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني كلية متفردة على المستوى الوطني واإلقليمي في  (1

 مرحلة البكالوريوس ومدة الدراسة بها في تخصص التخطيط خمس سنوات.

نشأة الكلية لم يكن هناك تخصص التخطيط العمراني في جامعة القاهرة على مستوى  قبل (2

 البكالوريوس وكان التخصص موجودا على مستوى الدراسات العليا فقط بكلية الهندسة.

بالنسبة للجامعات المصرية األخرى ال توجد كلية مناظرة أو مشابهة باستثناء وجود قسم  (3

يدرس فيها طالب البكالوريوس ية الهندسة جامعة األزهر مناظر للتخطيط العمراني بكل

وشعبة تابعة لقسم العمارة بكلية الهندسة جامعة عين شمس ثمانية فصول دراسية، 

بعشرة فصول دراسية في كلية  ةمقارن فصول أربعة يدرس فيها طالب بكالوريوس العمارة

لخريجي كليات الهندسة في  التخطيط اإلقليمي والعمراني وبالتالي فإن الخلفية العلمية

 علوم التخطيط أقل من خلفية خريجي كلية التخطيط العمراني.

تجمع الئحة كلية التخطيط العمراني بين العلوم التخطيطية والعلوم اإلنسانية بينما ال تهتم  (4

بالعلوم اإلنسانية بنفس الدرجة كما ال تدخل العلوم التخطيطية ببعدها  المناظرةقسام األ

في برامج أقسام اإلدارة واالقتصاد بكليات التجارة على عكس خريج الكلية الذي  الهندسي

 .يتميز بأنه مخطط ومصمم عمراني في نفس الوقت

يغطى أعضاء هيئة التدريس بالكلية مساحة كبيرة من التخصصات في العلوم التخطيطية  (5

لدراسات العليا والهندسية واإلنسانية واستفادة من ذلك تسمح الئحتي البكالوريوس وا

بالكلية بتدريس بعض المقررات المشتركة بين األقسام العلمية في المرحلتين وباإلشراف 

 .والدكتوراهالمشترك في رسائل الماجستير 

يوجد تخصص التخطيط العمراني في الكثير من كليات الهندسة بالجامعات المختلفة على  (6

كافية المؤهلة على مستوى البكالوريوس مستوى الدراسات العليا وإن لم تسبقه الدراسة ال

ولهذا يحتل خريجو الكلية المراكز األولى على مستوى تمهيدي الماجستير حال تسجيلهم 

للدراسات العليا في تخصص التخطيط العمراني واإلقليمي بأقسام العمارة بالكليات 

 المناظرة.

يط في مصر ويمثلون أساتذة الكلية المتفرغين وغير المتفرغين من رواد علوم التخط (7

قدوة متميزة للطالب والباحثين في االلتزام بأخالقيات المهنة وكقدوة أكاديمية ومهنية 

 لحصولهم على جوائز محلية وإقليمية ودولية. 
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والذي يمثل تخصصا  بالكلية "التخطيط البيئي وتخطيط البنية األساسية"بقسم تعد الدراسة (8

طيط في كليات الهندسة المنافسة، ما يجعله يتناسب نادرا نسبيا وغير موجود بأقسام التخ

 متطلبات سوق العمل.مع 

صغر حجم الكلية ساعد على تبنى االدارة العليا للكلية سياسة الباب المفتوح للتفاعل مع  (9

الطالب لحل مشاكلهم وسماع شكواهم بما أدى إلى وجود عالقة حميمة بين أعضاء 

أتاح إلدارة الكلية معرفة موثقة تمكن من التقييم هيئة التدريس والهيئة المعاونة كما 

 الصحيح للقيادات األكاديمية واإلدارية.

)المعدل  والعالمة نسبة اعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة أعلى من المعدالت القومية (10

 .5.13:1وبعد اضافة الهيئة المعونة  2020معدل الكلية عام بينما بلغ  29: 1القومي 

في  2009-2008م الساعات المعتمدة وبدأ تطبيقها في العام الدراسي الكلية بنظاتعمل  (11

 بالكليات المنافسة بنظام الساعات الكلية. حين أن األقسام المناظرة

والتي اعتبرت  1997توجد مواصفات معتمدة لخريج الكلية من مجلس الكلية عام  (12

 كمعايير أكاديمية للكلية قبل بدء أنشطة الجودة بسنوات.

 11ايير أكاديمية مرجعية دولية معتمدة من مجلس الكلية بجلسته بتاريخ توجد مع (13

قبل اعتماد المعايير  تم العمل بها لتغطية الجانبين الهندسي والتخطيطي 2006فبراير 

عام منذ األكاديمية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بثالث سنوات 

ير المقترحة من قبل الكلية في معظمها. ولقد شارك والتي جاءت مطابقة للمعاي 2009

اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في إعداد معايير أكاديمية قومية مع الهيئة 

 القومية لضمان الجودة واالعتماد. 

 والتحكم العمارة أستاذ – عبد القادرمراد الدكتور /  )األستاذ خارجي للكليةوجود مراجع  (14

تولى هذه المسئولية بعد وفاة المراجع  والذي( شمس عين جامعة ندسة،اله كلية البيئى،

 والذيبجامعة نوتردام األمريكية  اإلستادالدكتور / نهاد طوالن  اإلستادالسابق  الخارجي

 الفترتين. فيتولى هذه المسئولية 

وجود تخصصات مختلفة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية في مجاالت  (15

 -االقتصاد  -تقييم وتقويم المنشآت  - الدراسات البيئية –خطيط بمستوياته المختلفة )الت

بما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية وبما يشجع الجهات  اإلحصاء( -االجتماع 

الحكومية على إسناد العديد من المشروعات البحثية والمشروعات القومية التخطيطية 

بيت خبرة به العديد من دراسات العمرانية بالكلية كلمركز استشارات البحوث وال

 التخصصات.

وجود نشاط مركز  الربط بين برامج الدراسات العليا وأنشطة خدمة المجتمع في ظل (16

 بالكلية. استشارات البحوث والدراسات العمرانية

انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس كعاملين أو استشاريين وخبراء لبعض األطراف  (17

 .)الجهات التنفيذية، المجتمع المدني، الجهات اإلقليمية والدولية( المجتمعية

وجود بعض أعضاء هيئة التدريس في أعال مواقع السلطة التنفيذية وفي مجال  (18

أ.د  – االسبقالتخصص ) أ.د طارق وفيق وزير اإلسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة 

زار وزير اإلسكان والمجتمعات أ.د عاصم الج -خالد العادلي محافظ الجيزة السابق
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 امستشار أ.م.د مصطفى منير -أ.م.د/ عبدالخالق القاضي –الحالى  العمرانية الجديدة

انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس في مواقع قيادية بهيئة وزير االسكان الحالي .

، والهيئة العامة للتخطيط العمراني، التنمية السياحية ومركز التنسيق الحضاري

( مما يعكس ثقة المجتمع المصري في أساتذة وخريجي لعدد من المحافظين ارينومستش

 الكلية.

 (:2020عام ) نقاط الضعف التنافسية للكلية

والخاصة إلنشاء تخصص التخطيط العمراني واالهلية توجه بعض الجامعات الحكومية  (1

 بها.

 ى اإلقليمي.قلة أعداد الطلبة الوافدين بما ال يعكس مكانة الكلية على المستو (2

 ال يوجد تصنيف عالمي للكلية وإن كان هذا غير مستهدف في رسالة الكلية الحالية. (3

  التعليمية.الداعمة للعملية  اللوجستيةنقص الخدمات  (4

  األخرى.الجامعات  فيزيادة القدرة التنافسية لألقسام والكليات المناظرة  (5

  جديدة.عيين كوادر نظراً لتقاعد الكفاءات وعدم ت اإلداريتراجع االداء  (6

  .2020للكلية عام  االعتمادعدم تجديد شهادة  (7

 نقاط تمت ونقاط جاري تحسينها:

 تم تحسين بعض نقاط الضعف التنافسية وجاري تحسين البعض اآلخر وفقا لما يلي: 

  الئحة الدراسات العليا بكلية التخطيط العمراني كانت تشترط انتظار خريجي أقسام العمارة

لمدة عام قبل التسجيل لدرجة الماجستير حتى يتمكن الخريج من ممارسة والتخطيط 

تم تعديل هذا البند في الالئحة للسماح للخريجين  )ولقدالمهنة واكتساب الخبرة الالزمة 

وكانت هذه النقطة إحدى نقاط تميز الكليات  لتخرجهم(بالتسجيل في السنة التالية مباشرة 

 المنافسة.

 ي الماجستير بالكليات المنافسة سنة واحدة رغم الخلفية العلمية تستغرق مرحلة تمهيد

  في علوم التخطيط لخرجيهااألقل 

  تم تحديث الئحة الدراسات العليا للعمل بنظام الساعات المعتمدة بحيث تكون مرحلة

 .لتتناسب مع الكليات المنافسةواحدة التمهيدي سنة 

  تالفي السلبيات الحالية وتشجيع خريجي  إلى الكلية في الئحة الدراسات العليااتجهت

أقسام العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل لدرجة الماجستير 

فة على التسجيل في برامج الدبلوم وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختل

 .المهنيوالدبلوم 

 العلوم الهندسية والتطبيقية أكبر  كما تتمثل نقاط قوة المنافسين في أن عدد ساعات دراسة

من نظيرتها بكلية التخطيط العمراني في مرحلة البكالوريوس ولقد تم تالفي ذلك في الئحة 

الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس والتي التزمت باشتراطات القطاع الهندسي 

  العتماد الالئحة.
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 الغايات النهائية - 8  

Final Goals 

ورسالة والقيم الحاكمة لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني، وبناء على  تحقيقا لرؤية 

عدة ورش عمل بحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب 

  التالية: االستراتيجيةة تم تحديد الغايات واألطراف المجتمعي

 

 

 

 

 

 

الماديااة  -اإلمكانااات والكفايااة  -ذكيااة  )كليااةرفااع القاادرة المؤسسااية والتنافسااية للكليااة  (1

 محتملة.كوارث بيئية  أيلمواجهة  وإعدادها والبشرية(

وتطااوير  البكاالوريوس والدراسااات العلياا لمرحلتايرفاع كفااءة الفاعليااة التعليمياة للكليااة  (2

لمواكبااة المتغياارات المحليااة واالقليميااة والدوليااة والتنافسااية  مناااهج التاادريس والااتعلم

المااارحلتين ماااع الحفااااظ علاااى هوياااة مصااار  فاااي التعلااايم الهجاااين ةاساااتراتيجي واعتمااااد

 الحضارية.

واالنشااطة العلميااة وربطااه بخطااط واسااتراتيجيات التنميااة  العلماايتطااوير ودعاام البحااث  (3

 حل المشكالت المجتمعية. فيالشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد 

 ين.دعم االنشطة الطالبية واالكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريج (4

 .رفع كفاءة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة (5

 زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. (6
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ماااااادى التطااااااابق بااااااين الغايااااااات النهائيااااااة للجامعااااااة والكليااااااة ( 8-1

 2030واستراتيجية التنمية المستدامة 

واألهداف االستراتيجية  الجدول التالي يوضح مدى التطابق بين الغايات النهائية

 لجامعة القاهرة وكلية التخطيط العمراني

 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 
 جامعة القاهرة

استراتيجية التنمية 

 االهداف االستراتيجية الغايات النهائية  2030المستدامة 

رفااااااع القاااااادرة  (1

المؤسسااااااااااااااااااية 

والتنافساية للكلياة 

 -ذكياااااااة  )كلياااااااة

اإلمكاناااااااااااااااااااااات 

المادية  -والكفاية 

 والبشاااااااااااااااااارية(

وإعاااااااااااااااااااااادادها 

 أيلمواجهااااااااااااااة 

كاااااااوارث بيئياااااااة 

 محتملة.

 

المتابعاااة الدورياااة والتقاااويم المساااتمر للخطاااة  -1

االسااتراتيجية للكليااة وتفعيلهااا فااي ماادى زمنااي 

 محدد

تفعياااال متطلبااااات الحوكمااااة واالدارة والقيااااادة  -2

 لتعزيز االداء المؤسسي تبني التطوير المستمر.

كاال التنظيمااي للكليااة وربطااه متابعااة تطااوير الهي -3

بالهيكل التنظيمي للجامعة بإنشاء وحدات جديدة 

 داعمة لألداء.

مبنى كلية يستوعب لمتطلبات برنامج الساعات  -4

 المعتمدة

عمل قواعد بياناات مؤسساية وتعزياز الموقاع  -5

 االلكتروني للكلية

تفعيااال دور المشااااركة المجتمعياااة لألطاااراف  -6

شااااركة فاااي انشاااطة المعنياااة فاااي تقيااايم والم

 الكلية.

تنمية قدرات اعضاء هيئة التادريس وتحساين  -7

 الخدمات المقدمة لهم.

زيادة نسبة اعضاء الهيئة المعاونة الدارساين  -8

وكااذا المهااام العلميااة  االجنبيااة،فااي الجامعااات 

 ألعضاء هيئة التدريس

رفاااع كفااااءة وفعالياااة الجهااااز اإلداري للكلياااة  -9

ادارة الجامعااااااة والموائمااااااة مااااااع متطلبااااااات 

والجهاااز المركاازي للتنظاايم واالدارة وتطااوير 

اإللكتروني مع الطالب بما يتماشاى  التعلمنظم 

 مع متطلبات جامعة القاهرة كجامعة ذكية.

التااااازام الكلياااااة بالمصاااااداقية والنزاهاااااة فاااااي  -10

سياساااااتها وقراراتهااااا وتعامالتهااااا والتااااازام 

قياداتهاااا وأعضااااء هيئاااة التااادريس والهيئاااة 

ونااااة والطااااالب والعاااااملين بهااااا بكااااود المعا

 الممارسة األخالقية للجامعة.

تنمية الموارد المالية الذاتياة الالزماة لتحقياق  -11

 اهداف الكلية.

عماال قواعااد بيانااات لكاال قساام علمااي وتعزيااز  -12

 الموقع االلكتروني للكلية

دوريااااة تقااااويم القاااادرة المؤسسااااية الشاااااملة  -13

فقاااا لمؤشااارات والفاعلياااة التعليمياااة للكلياااة و

حوكمة  األولي:الغاية 

اإلدارة والقيادة لرفع 

كفاءة األداء 

 .المؤسسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  إداريبناااء جهاااز 

يتميااااااز بالكفاااااااءة 

والفعاليااااااااااااااااااااااااة 

والمواءمااااااة مااااااع 

المتغيرات المحلياة 

 والعالمية.

  تقاااااااديم خااااااادمات

زة مرتفعاااااة متميااااا

 الجاااااااودة تطباااااااق

 األساليب الحديثة

  بنااااء نظاااام يتسااام

بالشفافية  يتفاعال 

مااااااااع المااااااااواطن 

ويستجيب لمطالباه 

ويخضع للمسااءلة 

 المجتمعية.
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 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 
 جامعة القاهرة

استراتيجية التنمية 

 االهداف االستراتيجية الغايات النهائية  2030المستدامة 

محاااددة ومعتمااادة، ماااع اساااتخدام نظااام حديثاااة 

 ومطورة ومعلنة لتقويم االداء

رفاااااااع كفااااااااءة  (2

الفاعليااااااااااااااااااااااة 

التعليميااة للكليااة 

 لمرحلتااااااااااااااااااااي

البكاااااااااالوريوس 

والدراسااااااااااااااات 

العليااااا وتطااااوير 

مناااهج التاادريس 

والااتعلم لمواكبااة 

المتغيااااااااااااااااارات 

المحلياااااااااااااااااااااااة 

القليمياااااااااااااااااة وا

والدوليااااااااااااااااااااة 

والتنافساااااااااااااااية 

 واعتمااااااااااااااااااااااد

 اسااااااااااااااتراتيجية

 التعلااايم الهجاااين

الماااارحلتين  فااااي

ماع الحفااظ علاى 

هوياااااااة مصااااااار 

 الحضارية.

 

تطوير المقررات الدراسية لمراعاة توافقها ماع  .1

 االهداف والخطة االستراتيجية للكلية.

تعزيز المعايير االكاديمية القياسية والمخرجاات  .2

تجااه المعاايير االكاديمياة التعليمية المستهدفة با

 الدولية

والااتعلم تطااوير أساااليب واسااتراتيجيات التعلاايم  .3

التعلاايم االلكترونااي( حديثااة )أساااليب  واسااتخدام

بهااادف تحقياااق التنافساااية والوفااااء بمتطلباااات 

 العمل.

رفع كفاءة التعلم لمواكباة المساتويات االقليمياة  .4

 والمحلية.

الطاالب تعزيز االلتزام بالمصداقية والنزاهة مع  .5

واخذ الشكاوى المقدمة مانهم باروح المسائولية 

 واالهتمام.

تعزياااز مشااااركة الطاااالب فاااي تطاااوير العملياااة  .6

التعليمياااة وتحاااديث البااارامج التعليمياااة )جماااع 

البيانات والمسوحات الحقلياة للعملياة التعليمياة 

 والبحثية(

رفاااع كفااااءة وتطاااوير معامااال الكلياااة وتحاااديث  .7

للمقااااااررات الباااااارامج اإللكترونيااااااة الالزمااااااة 

المختلفاااة، واساااتخدام التقنياااات المتطاااورة فاااي 

 عمل المسوحات البيئية والعمرانية.

 الثانياااة: التطاااويرالغاياااة 

التعليمية  المستمر للعملية

 وتدويل الجامعة.

 

 

 

الغاية الثالثة: إعداد 

 موارد بشرية متميزة.

 

 

 

 

 

تحتية  الثامنة: بنيةالغاية 

 مستقبليةوتوسعات 

 متميزة.

 

 جاااااااودة  تحساااااااين

 التعليمااااايالنظاااااام 

بمااااا يتوافااااق مااااع 

 النظم العالمية

  إتاحااااااااة التعلاااااااايم

 للجميع دون تميز

  تحسااااين تنافسااااية

نظااااام ومخرجاااااات 

 التعليم

 

تطااااوير ودعاااام  (3

البحااااث العلمااااي 

واالنشااااااااااااااااااطة 

العلمياااة وربطاااه 

بخطااااااااااااااااااااااااااط 

واساااااااتراتيجيات 

التنميااة الشاااملة 

والمساااااااااااااتدامة 

للدولاااااااة وبماااااااا 

يساااعد فاااي حااال 

المشاااااااااااااااااكالت 

 المجتمعية

وتحااديث  العلماايعاام وتطااوير منظومااة البحااث د -1

الخطااة البحثيااة بمااا يتوافااق مااع اسااتراتيجيات 

 التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.

تتمياز بهاا الكلياة  التايتعزيز المجاالت البحثياة  -2

 عن الكليات المنافسة

تهيئاااة بيئاااة بحثياااة محفااازة للتاااوطين وانتااااج  -3

 وطن.المعرفة وبما يخدم االهداف العليا لل

رباااط التطبيقاااات المعرفياااة ومخرجاااات االبتكاااار  -4

 بالقضايا ذات االولوية للوطن

العماال علااى رفااع معاادالت النشاار لألبحاااث فااي  -5

 المجالت االقليمية والدولية المتميزة

 تعزيز الوعي بأخالقيات البحث العلمي -6

 الرابعة: استثمارالغاية 

 في العلميالبحث 

التنمية اإلنتاجية وتلبية 

االحتياجات المختلفة 

 للدولة.

  دعااااام الصاااااناعات

الثقافيااااة كمصاااادر 

 قوة لالقتصاد

  رفااااااااااع كفاااااااااااءة

المؤسساااااااااااااااااااات 

الثقافياااة والعلمياااة 

 والعاملين بها

دعاااام االنشااااطة  (4

الطالبيااااااااااااااااااااااااة 

واالكاديميااااااااااااااااة 

دعم االنشطة الطالبياة واالكاديمياة للطاالب بماا  -1

 يحقق متطلبات سوق العمل.

تنميااة مهااارات الطااالب علااى االبااداع واالبتكااار  -2

 الخامسة: بناءالغاية 

شخصية الطالب 

 القوميوتنمية الوعى 

  تعزياااااز االنااااادماج

 المجتمعي

  تحقيااااق المساااااواة
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 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 
 جامعة القاهرة

استراتيجية التنمية 

 االهداف االستراتيجية الغايات النهائية  2030المستدامة 

وتعزيااز التواصاال 

 مع الخريجين.

 .العلميوالتفكير 

لاه  القومي الوعيبناء شخصية الطالب وتنمية  -3

بما يحقق غايات مصر القومية مع الحفاظ على 

 هويته المصرية الحضارية.

تعزيااز التواصاال مااع الخااريجين وإعااداد باارامج  -4

 ودورات خاصة بالتعليم.

خاصة بالخريجين تكون تكوين بعض الكيانات ال -5

 –الكليااة ) رؤيااة ( " جمعيااة  بأهاادافمرتبطااة 

 صفحات تواصل اجتماعي"

له بوصفه جوهر 

 الدولة.

الحقاااااااااوق  فاااااااااي

 والفرص 

  تحقياااااق الحماياااااة

للفئاااااااات األولاااااااى 

 بالرعاية

 

كفااااااااءة  رفاااااااع (5

المشااااااااااااااااااااااركة 

المجتمعية وتنمية 

 البيئة

لتحقياق  ثقافيتوسيع دور الكلية كمركز اشعاع  -1

المساااائولية المجتمعيااااة والتنميااااة االجتماعيااااة 

 ككل.للمجتمع المحيط بالجامعة والوطن 

توسايع نطااق التعاااون ماع القطاعاات والجهااات  -2

المختلفاة فاي المجتمااع وتعزياز االدارة الرشاايدة 

مجاال التنمياة  فايمحيط وبماا يصاب للمجتمع ال

 المستدامة.

مة المجتمع المحلي وتطوير معامال الحاساب دخ -3

اآللااي للقيااام بخدمتااه بمااا ياانعكس علااى زيااادة 

 موارد الكلية.

تعظاايم اسااتثمار الاادور والموقااع  فاايالمشاااركة  -4

 لمصر اقليميا ودوليا. والريادي االستراتيجي

وعمل قناوات تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها  -5

اتصااال مااع مؤسسااات المجتمااع الماادني وتنميااة 

 البيئة المحلية واإلقليمية والدولية.

صياغة وتحديد معايير ومؤشرات قياس خاصاة  -6

برضاء المستفيدين من خدمات الكلياة ) الخطاة 

% فاي  3عان  ال يقلعدد الوافدين  –التنفيذية 

% فااااي مرحلااااة 10 –مرحلااااة البكااااالوريوس 

 ا(الدراسات العلي

السادسة: الغاية 

مجتمعية  مسئولية

فاعلة وتوسيع دور 

الجامعة كمركز إشعاع 

 .ثقافي

  تعظااااايم اساااااتغالل

الموقاااااااااااااااااااااااااااااع 

 االساااااااااااااااتراتيجي

لمصااااااار إقليمياااااااا 

 ودولياَ 

 

زيااااااااادة عااااااااادد  (6

الطلبااة الوافاادين 

فاااااااي مرحلتاااااااي 

البكاااااااااالوريوس 

والدراسااااااااااااااات 

 العليا

 

إعااااداد مطبوعااااات ووسااااائل تعريااااف بالكليااااة  -1

لة لتوزيعها ونشارها علاى وبرامجها وخطة مفع

 المستوى العربي واإلقليمي.

تنظاااايم دورات تدريبيااااة للطااااالب والمخططااااين  -2

العاارب بمعرفااة الكليااة أو بالتعاااون مااع بعااض 

 الهيئات.

التواصااال فعاااال ماااع خريجاااي الكلياااة العااااملين  -3

بالاااادول العربيااااة ومااااع الجامعااااات والااااوزارات 

 والمؤسسات والهيئات العربية.

اد الطالب الوافدين مع تقديم تسهيالت زيادة اعد -4

لهم وتوقياع بروتوكاوالت تعااون ماع السافارات 

 والمنظمات والجامعات العربية.

السادسة: الغاية 

مجتمعية  مسئولية

فاعلة وتوسيع دور 

الجامعة كمركز إشعاع 

 .ثقافي

  تعظااااايم اساااااتغالل

الموقاااااااااااااااااااااااااااااع 

 االساااااااااااااااتراتيجي

لمصااااااار إقليمياااااااا 

 ودولياَ 
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 يالتحليل البيئ - 9

SWOT Analysis 

 تحديد لعناصر البيئة الداخلية والخارجية:

هو داخل جامعة  والعمراني وماتم تحديد البيئة الداخلية بما هو داخل كلية التخطيط اإلقليمي 

 القاهرة وبالتبعية فقد تم التعامل مع كل ما هو خارج جامعة القاهرة كبيئة خارجية.

لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والتي  وقد تحددت عناصر التحليل البيئي وفقا

والتي تم  معيار( 12)تتمثل في محوري القدرة المؤسسية للمؤسسة والفاعلية التعليمية 

 تضمينها في الغايات االستراتيجية الثمانية للكلية.

 تحددت مصادر جمع البيانات فيما يلي:

 .ومحدث بشكل دوري البيانات المتاحة لدى إدارات الكلية أ

 .السابقة والحاليةالدراسة الذاتية تقارير  ب

-2017 وحتاى 2015-2014التقارير السنوية للكلية ونتائج استبيان الرأي من عاام  ج

2018  

 والتحكم العمارة أستاذ عبد القادرمراد الدكتور /  )األستاذتقرير المقيم الخارجي للكلية  د

 (.شمس عين جامعة الهندسة، كلية البيئى،

 .ةلمركز ضمان الجودة بجامعة القاهر الفني والجهاز المراجعة الداخلية تقارير ه

تحديث التحليل البيئاي وفقاا لالساتبيانات الدورياة ماع أعضااء هيئاة التادريس والطاالب  و

 .على موقع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةواإلداريين والخريجين 

 شته مع أعضاء هيئة التدريس عمل التحليل البيئي الكمي وتنظيم ورشة عمل لمناق ز

 مناقشة التحليل البيئي مع الطالب واإلداريين والخريجين واألطراف المجتمعية. ح

مراجعااة التحلياال البيئااي مااع لجااان زيااارات المتابعااة ماان مركااز ضاامان الجااودة بجامعااة  ط

 .القاهرة

 يلي:تحددت أدوات جمع المعلومات فيما 

 .تجميع البيانات من إدارات الكلية 

 االستبيانات وتحليل نتائجها. إجراء 

 .تجميع تقارير المراجعة الداخلية والخارجية 
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 ( التحليل البيئي الكيفي9-1

 توضح المالحق المرفقة ما يلي: 

  المؤشرات الكمية التي تم االستناد إليها في تحديد نقاط القوة  - (1)ملحق رقم

 والضعف.

  البيئي بناء على نتائج االستبيانات وتقييم التقييم الكمي لعناصر التحليل  - (2)ملحق رقم

ن تقرير المراجعة الداخلية لمركز ضماوالمقيم الخارجي للكلية 

 .2018عام و 2015عام  الجودة بجامعة القاهرة في

   التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باعتبار معايير  - (3)ملحق رقم

 التعليم واالعتماد الهيئة القومية لضمان جودة 

  التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية باعتبار الغايات  - (4)ملحق رقم

 االستراتيجية للكلية 

 ويمكن أن نخلص من التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية إلى ما يلي:

 

داخلية والوزن تحديد لعناصر القوة والضعف في البيئة ال( 9-1-1

 النسبي لهم.

 أهم عناصر القوة:

   2020القوة أهم عناصر  المعيار

 التخطيط االستراتيجي -1

  الكلية لها رؤية ورسالة معتمدتان ومعلنتان 

  ارتباط رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة الجامعة 

  معتمدة بمجلس الكلية  2020- 2015وجود خطة استراتيجية للكلية 

 االستراتيجية للكلية مع الخطة االستراتيجية للجامعة ورؤياة مصار  ارتباط الخطة
2030 

 يشاااااااااااتمل التحليااااااااااال البيئاااااااااااي علاااااااااااى فعالياااااااااااات تحقياااااااااااق الغاياااااااااااات 
 النهائية واالهداف االستراتيجية 

  تسهم األهداف االستراتيجية فاي تحقياق رساالة الكلياة وذلاك مان خاالل مصافوفة
معاة وكاذلك الغاياات واألهاداف ورسالة الكلياة ماع الجا 2020التوافق بين رؤية 

  (.االستراتيجية

  معتمااااااااادة بمجلاااااااااس الكلياااااااااة 2020 - 2015توجاااااااااد خطاااااااااة تنفيذياااااااااة 
عمااال الخطاااة التنفيذياااة علاااى تحدياااد أنشاااطة للغالبياااة العظماااي مااان األهاااداف 

 االستراتيجية.  

  2018، و2018 - 2017تواجاااد خطاااة لتحسااااين نقااااط الضاااعف لألعااااوام – 
2019، 2020- 2021 . 

 ر المتابعاااة نقااااط الضاااعف وتضاااع حلاااوال للتغلاااب عليهاااا وتحااادد رصاااد تقااااري
 المسئوليات.

تبنااى اإلدارة سياسااة الباااب المفتااوح للتفاعاال مااع الطااالب لحاال مشاااكلهم وسااماع   القيادة والحوكمة  -2
شكواهم مما ياؤدي إلاى تواجاد عالقاة ايجابياة قوياة باين الطاالب واعضااء هيئاة 
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 من روح االنتماء للكلية التدريس واالدارة العليا للكلية يزيد 

 .تتميز الكلية ببنية تحتية تكنولوجية واليات متطورة للعملية التعليمية 

  شاركت جميع قيادات الكلياة فاي ورش العمال والمحاضارات التدريبياة التاي تمات
 لتدريب القيادات األكاديمية مما كان له مردود جيد لتأهيل الكلية للتقدم لالعتماد.

 معتمد وموثق لممارسات أخالقيات المهنة.  يوجد بالكلية دليل 

  .تتبع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر 

 .توجد آليات للمتابعة والتعامل مع المشكالت ومعوقات تنفيذ الخطط المختلفة 

 الجودة والمتابعة  -3

 ئاة تتوافر لوحدة ضمان الجودة كاوادر مناسابة مان أعضااء هيئاة التادريس والهي
 المعاونة واإلداريون من مختلف الخبرات والمهارات

 ومقر. لدى وحدة ضمان الجودة الئحة داخلية معتمده 

 هناك تعاون بين وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة 

  تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بوضع خططا سانوية ألنشاطتها تتضامن المهاام
 الخاصة بالوكالء وأعمال التقييم والدعم الفنيالدورية للوحدة واألعمال 

  تقوم الوحدة بعمل منهجية للتقويم الذاتي إلعداد التقريار السانوي للكلياة بتشاكيل
فرق عمل لكل معيار من معايير االعتماد األكاديمي فاي كال عاام جاامعي بموافقاة 

 مجلس الكلية

 تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بتسجيل أنشطتها 

 كلية في التقويم الذاتي أدوات ومؤشرات أداء موضوعية متعددةتستخدم ال 

  مجلس الكلياة كماا يشاارك عضاوين  فييشارك مدير وحدة ضمان الجودة كعضو
من األطراف المجتمعية في عضوية مجلس الكلية، ويتم عرض التقارير السنوية 

ادهاا للكلية التي تعدها وحدة ضمان الجودة علاى مجلاس الكلياة لمناقشاتها واعتم
 بعد عرضها على مجالس األقسام العلمية

 اعضاء هيئة التدريس  -4

  وجااود خطااة تدريبيااة طبقااا لالحتياجااات الفعليااة للقيااادات األكاديميااة واإلداريااة
 بالكلية.

  .وجود آليات مرنة للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس 

  5.13: 1إعداد الطالب  ىإلنسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
مان أفضال النساب علاى مساتوى  التعليمياة وهايوهي نسبة مثالية ألداء العملية 

 الجامعات المصرية. 

  والهيئة المعاوناة التدريسهيئة  ألعضاء الوظيفييوجد استبيانات لقياس الرضا 
 االدارة والرضا عن

  مان خاالل عمال  ناةوالهيئاة المعاومتابعة لتقيم اداء اعضاء هيئة التادريس هناك
وسااعات  ومتابعاة الحضاوراستبيانات لقياس رضا الطالب عن العملية التعليمية 

 والساعات المكتبية. التواجد

  االقسام حتى تتماشى المجاالت البحثية ماع المقاررات  فيضبط الخطة البحثية تم
االقساام بنااء علاى  فاي والهيئة المعاوناةهيئة التدريس  وتعيين اعضاءالدراسية 

 والدراسات العليا. سالبكالوريو مرحلتي فياحتياجات المقررات 

  المشااركة  كاذألكاالعمال االدارية و اعمال الجودة و  فيعمل بدائل للمشاركة تم
مشااروعات التخاارج و المتابعااة البحثيااة و ذلااك لضاابط ساااعات العماال عنااد  فااي

القانونيااة اعضاااء هيئااة التاادريس و الهيئااة المعاونااة للتوافااق مااع عاادد الساااعات 
 المطلوبة

 الجهاز االداري -5

  كفااءة اإلدارة فااي االسااتفادة ماان المااوارد البشارية المتاحااة واالتصااال القااائم بااين
موظفي الكلية وبين أعضاء هيئة التدريس واألطراف األخرى في الكلية مفتوحاة 

 وكافية لتحقيق كفاءة االستفادة من الموارد البشرية المتاحة

 2015رضا العاملين والمصداقية بالكلية منذ عام  متابعة التحقق من مدى 

  ربط الحوافز / المكافآت بمستويات األداء( وجاود حاوافز مقابال األداء يزياد مان(
 تواجد العاملين بالكلية مما يزيد ويحسن من االنتاجية

الموارد المالية  -6

 والمادية 

 جاتهااا شاااملة تعتمااد الكليااة علااى عاادة مصااادر للمااوارد الماليااة لتتااوائم مااع احتيا
ميزانياااة الجامعااااة، عائااااد الصااااناديق الخاصااااة، المراكااااز االستشااااارية البحثيااااة 
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 .أجهزة( -المشروعات البحثية )موارد مادية

  وجااود خطااة لالحتياجااات لاادعم العمليااة التعليميااة واالنشااطة البحثيااة والطالبيااة
 .معتمدة وموثقة لتنمية الموارد الذاتية للكلية

 لكلية من خالل الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية ومان زيادة الموارد الذاتية ل
 .خالل برامج الدراسات العليا وعائد مركز استشارات وبحوث العمران

  الالئحة المالياة لمركاز استشاارات وبحاوث العماران تتضامن تخصايص أي نسابة
 .%من اإليراد ألنشطة الكلية التعليمية والبحثية والطالبية15-10من 

 ات ممولة من جهات مانحاة داخلياة أو خارجياة تاؤول أي إيارادات توجد مشروع
 .منها للكلية

 توجد آلية لتوظيف فراغات الكلية. 

 معامل الحاسب اآللي واألجهزة والبرامج الموجودة بها كافية. 

  ،تااوافر مجموعااة ماان اإلمكانااات متاحااة للطااالب االسااتفادة منهااا بالكليااة )المكتبااة
الدراسااة( وتااتالءم مااع سياسااة الكليااة فااي تطااوير معاماال الحاسااب اآللااي، قاعااات 

 .العملية التعليمية

  يوجد للكلية مدخالن يتم استخدامهما حاليا، األول المدخل الرئيساي وال يوجاد باه
منحااادر لاااذوي االحتياجاااات الخاصاااة، والثااااني مااادخل جاااانبي باااه منحااادر لاااذوي 

 .االحتياجات الخاصة

  الصيانة البسيطةيوجد وحدة للصيانة بالكلية لتنفيذ أعمال 

  توجااد خطااة صاايانة متكاملااة بالكليااة لصاايانة البنيااة التحتيااة واألجهاازة والمعاادات
 من خالل مجموعة من التعاقدات. والمعامل وغيرها بصورة دورية

  يوجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات والكاوارث تام إقرارهاا بموافقاة مجلاس الكلياة
مات والكوارث بقرار مجلس الكلية ، كما تم تشكيل لجنة لألز2013-4-7بتاريخ 
 .2019-12-5بتاريخ 

  يوجد بالكلية شبكة إطفاء حريق تصل لكل أدوار الكلية مان خاالل حنفياات حرياق
 بجوارها صناديق زجاجية بها خراطيم لمكافحة الحريق

  لدى الكلية خطط إلخالء المبني في حال وقوع أزمة أو كارثة جاري تفعيلها. كماا
 الالزم لتدريب عمال الكلية على اإلطفاء وأعمال االخالء يجري حاليا اتخاذ

  تم إعادة تجهيز جميع قاعات التدريس وصااالت الرسام بالكلياة ومعامال الحاساب
اآللااي ومكتبااة الكليااة بحيااث تكااون أبوابهااا تفااتح الااي الخااارج طبقااا الشااتراطات 

 الدفاع المدني

 جميااع األدوار والتااي تواجااد العالمااات االرشااادية والتااي تغطااي جميااع الطرقااات ب
تساااعد علاااى سااارعة الوصاااول الاااي مخااارج الطاااوارت. وجااااري تزوياااد قاعاااات 

  الدراسة بخرائط والعالمات التي تحدد أبواب الطوارت

  .توجد خطط التعامل عن بعاد فاي حالاة األزماات وخطاة متابعاة العملياة التعليمياة
 وقد تم تطبيقها خالل جائحة كورونا

 ناات ساالكية والساالكية باسااتخدام كاباال ألياااف ضااوئيةتتااوافر بالكليااة شاابكة إنتر 
(Viper optic). 

  تااام تطاااوير وتجهياااز قاعاااات التااادريس ومعامااال الكلياااة بأحااادث أجهااازة العااارض
تجديااد ماادرج الكليااة  باإلضااافة الااى )شاشااات تالمساايه( وأجهاازة الحاسااب اآللااي

 بالكامل

 توجد شاشة عرض إلكترونية بالمدخل الرئيسي للكلية 

  وحاادة للتحااول الرقمااي وتااوفر لهااا الكليااة مقاار وعاادد ماان أجهاازة يوجااد بالكليااة
الحاسااب الحديثااة المتصاالة بشاابكة اإلنترناات كمااا وفاارت الكليااة عاادد ماان أعضاااء 

  .الهيئة المعاونة متفرغين للعمل بها

  قامااات وحااادة التحاااول الرقماااي فاااي إنشااااء برياااد إلكتروناااي ألعضااااء المنظوماااة
نياااة لمرحلاااة البكاااالوريوس ومرحلاااة التعليمياااة كماااا توجاااد المقاااررات اإللكترو

 .الدراسات العليا

  تم توقيع عقد اتفاق لتنفيذ أعمال البرمجاة والادعم الفناي إلعاداد نظاام معلومااتي
آلي لتحويل إدارات الكلية بالكامل الي إدارات الكترونياة تحقاق الاربط الكامال ماع 
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 الجامعة

 م التحااول الرقمااي تاام توقيااع عقااد التشااغيل والصاايانة والتاادريب والتطااوير لنظااا
 الجاري تنفيذه ولمدة ثالثة سنوات

  معمل تفاعلي ذكي مجهز بشاشة  باإلضافة الىمعمل للحاسب اآللي  2يوجد عدد
 .تفاعلية وشبكة انترنت فائقة السرعة

  تم عمل بروتوكول تعاون مع شركة إيزري شمال شارق افريقياا بغارض التعااون
وماات الجغرافياة فاي مجاال العماران لتقديم خدمات مجتمعية فاي مجاال نظام المعل

مع تقديم شهادات معتمدة من شركة ايزري للمتدربين مع وضع اسم الكلية علاى 
 الشهادات

  يوجد بجميع اإلدارات واألقساام العلمياة أجهازة حاساب آلاي للمسااعدة علاى أداء
 المهام المطلوبة

 ر علااى يوجااد للكليااة موقااع علااى شاابكة اإلنترناات يااتم تحديثااه ويوجااد آليااة للنشاا
 الموقع

  ،يوجااد بالكليااة مكتبااة تخاادم أعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاونااة والطااالب
ويوجااد بالمكتبااة ماكينااة تصااوير وماكينااة طباعااة لياازر باإلضااافة الااي عاادد ماان 

  أجهزة حاسب آلي

 يوجد جهاز ادارى كاف ومؤهل إلدارة المكتبة.  

 لها وفق قواعد حماياة حقاوق تتيح المكتبة االطالع بداخل المكتبة والتصوير بداخ
 الملكية الفكرية

 تم حديثا اعداد دراسة إلنشاء منصة الكلية الرقمية للرسائل العلمية 

البرامج التعليمية  -7

 والمعايير االكاديمية

  المرجعياةتبني الكلية المعايير األكاديمية القومية القياساية ”NARS"  المحدثاة
يئااة القوميااة لضاامان جااودة التعلاايم لباارامج التخطاايط العمرانااي الصااادرة عاان اله

 واالعتماد وتوثيقها بالمجالس الرسمية.

 .اتخاذ الكلية عدد من الجهود التوعوية بالمعايير األكاديمية لألطراف المعنية 

  تطبااق الكليااة المعااايير األكاديميااة عنااد التخطاايط ووضااع السياسااات وهااي أحااد
 الغايات االستراتيجية التي تسعى الكلية لتحقيقها.

  وجود خبرة متميزة فاي إعاداد مصافوفة توافاق المخرجاات التعليمياة المساتهدفة
لبرنااامج الكليااة لمرحلاااة البكااالوريوس مااع الئحاااة الكليااة والمعااايير األكاديمياااة 

 القومية القياسية المتبناة.

  وجااود بعااض الباارامج التعليميااة التااي تنفاارد بهااا الكليااة علااى مسااتوى الجامعااات
 الوريوس.المصرية في مرحلتي البك

  تزايد مؤشرات تحقيق مستويات األداء المستهدفة فاي العناصار المختلفاة لمعياار
 البرامج والمعايير االكاديمية.

  وجود مراجع داخلي وخارجي يقاوم بمراجعاة بارامج البكاالوريوس وذلاك للتقيايم
 الدوري للمخرجات التعليمية المستهدفة و عالقته بالبرنامج الدراسي.

 لمالتدريس والتع -8

  إنشاااء واسااتمرارية وحاادة متابعااة العمليااة التعليميااة مقرهااا مكتااب وكياال الكليااة
 لشئون التعليم والطالب

  المعدالت طالب / عضو هيئة تدريس من اعلى المعدالت على مساتوى الجامعاات
 المصرية.

  العدياد مان المقاررات الدراساية  فايالوسائل التعليمياة المتبعاة  أحد الذاتيالتعليم
 بالكلية.

 .مالئمة أساليب التدريس المتنوعة للمقررات الدراسية المختلفة 

  توافر المراجاع الحديثاة فاي المكتباة الالزماة لمرحلتاي البكاالوريوس والدراساات
 العليا.

  تااوافر التجهياازات الالزمااة للتعلاايم والااتعلم وإمكانيااة وجااود اتصااالية للمكتبااات
وحجاارات اعضاااء هيئااة  المتنقلااة والمعلوماتيااة للطلبااة فااي قاعااات المحاضاارات

 التدريس.

  وجااود دراسااة ذاتيااة وتقياايم مسااتمر واسااتمارات اسااتبيان للطلبااة عاان العمليااة
 2005طرياق وحادة متابعاة العملياة التعليمياة بآلياتهاا( مناذ عاام  )عنالتعليمية 
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 حتى تاريخه.

  تتضمن استراتيجية التدريس والتعلم أنماط غير تقليدية للتعلم إضافة الى الطارق
 ليدية التي تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة منها.التق

  الكليااة تتبنااى معااايير اكاديميااة محااددة تتفااق مااع رسااالتها ورؤيتهااا ومااع معااايير
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 

  حصااول الطااالب علااى خلفيااة تعليميااة واحاادة خااالل الفصااول السااابقة االولااى ماان
 طلبات الالزمة للخريج.البرنامج يحقق كافة المت

  الكلية وتوزيعها على التخصصات الفرعية للتخطيط وبين  تماثل في مناهجوجود
 الكليات المماثلة في العالم والتخصصات المعتمدة في نقابة المهندسين.

  تااانعكس الخبااارات المهنياااة المتنوعاااة ألعضااااء هيئاااة التااادريس علاااى محتوياااات
 المقررات الدراسية.

 فااااي تطااااوير المقااااررات الدراسااااية بعناصاااارها المختلفااااة  يااااتم اشااااراك الطلبااااة
واسااتمراريتها والتااي تغطااي كافااة الجوانااب الكتمااال الرضاااء العااام عاان ماادخالت 

 التعليم.

 تنااوع أساااليب تقااويم الطااالب للتأكااد ماان اسااتيفاء مخرجااات الااتعلم المسااتهدفة 
 .ووجود اليه لالعان عنها

 انات التحريرياة مثال االختياار مان وجود أنماط مختلفة من األسئلة بأوراق االمتح
متعدد واألسئلة الخاصة بحل مشكالت التخطايط واسائلة المقاال فاي حادها االدناى 

 وأسئلة قياس الجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية.

  تحليااال نتاااائج امتحاناااات الطاااالب علاااى مساااتوى الفصاااول الدراساااية المختلفاااة
 والمقررات من الكنترول أوالً بأول.

 يااة للتعاماال مااع تظلمااات الطااالب ماان نتااائج االمتحانااات ماان خااالل إدارة وجااود آل
 شئون التعليم والطالب.

  مع كل فصل دراسي. المقررات دورياً تسجيل رضاء الطالب عن 

  توافر وثائق عن االجاراءات التصاحيحية بنااء علاى تحليال االساتبيانات المختلفاة
 –وساائل التعلايم والاتعلم  –البارامج والمقاررات  – )االدارةوفي كافاة المجااالت 

 البحث العلمي(.

  قياس مستوى رضاء الطالب مان خاالل االساتبيان واالساتفادة منهاا فاي التطاوير
 واتخاذ قرارات تصحيحية

  وجااود وثيقااة عامااة لتقياايم الطااالب بالكليااة تحاادد طاارق قياااس األساائلة للجوانااب
تج التعلااايم المعرفياااة والمهارياااة والتطبيقياااة بحياااث يغطاااي االمتحاااان جمياااع ناااوا

 المستهدفة

  التأكيد على السادة رؤساء اللجاان والمالحظاين علاى ضارورة االلتازام بالحضاور
 قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على األكثر

  وجود آلية لتوثيق نتائج االمتحانات وإمكانية استدعاء النتائج حيث يتم االحتفااظ
 بها بالكنترول. 

 فة عبر الوسائل المناسبة االلكترونياة كموقاع إعالن الطالب بنتائج التقويم المختل
 الكلية والمواقع المختلفة من شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية

  ماان الطااالب تقااديرات جيااد فااأعلى تعتباار معيااار لكفاااءة التعلاايم  68تحقيااق %
 والتعلم

 الطالب والخريجون -9

  هاام وحاال إعااداد مخطااط ومصاامم عمرانااي قااادر علااى ف علااىتاانص رسااالة الكليااة
 مشكالت التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية

  رفع القدرة المؤسسية في مجال الطالب والخريجون وتشتمل غاية دعم األنشاطة
 الطالبية واألكاديمية الطالب والخريجون

  المادن الخضاراء( لمرحلاة البكاالوريوس لمواكباة  )برناامجاعتماد برنامج خاص
 2030التنمية المستدامة  المتطلبات العالمية واستراتيجية

  الخريجين.مع  واألكاديمية وتعزيز التواصلدعم األنشطة الطالبية 

  إطاار فيواألون الين عمل مقررات إلكترونية وعمل توأمة بين الطالب الحضور 
 ن  يخطة التعليم الهج



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

41 

   تتااوفر بالكليااة إدارة رعايااة الشااباب التااي تساااعد الطااالب علااى ممارسااة أنشااطة
دليااال الطالاااب  )فحاااصمياااة رياضاااية وتعمااال علاااى حااال مشاااكالتهم اجتماعياااة عل

2019) 

  2020/1/19بتااريخ  363توجد آلية تم اعتمادها حديثا في مجلس الكلياة رقام 
لرعايااة الطااالب المتفااوقين، وتوجااد آليااة للتعاماال مااع الطااالب المتعثاارين وقااد تاام 

  2019/ 11/19بتاريخ  361اعتمادها في مجلس الكلية رقم 

 مجلاس إدارة  والطاالب،لجنة شئون التعلايم مثل الب في لجان مختلفة يشارك الط
 لجنة األزمات والكوارث بالكلية  بالكلية،صندوق التكافل 

  أنشاااطة اجتماعياااة وعلمياااة  وفنياااة،مساااابقات رياضاااية  الطاااالب فااايمشااااركة
  .ورياضية متنوعة منها كرة القدم والسباحة والتصوير وفريق المسرح وغيرها

  الخااريجين بالكليااة عقااد ملتقااى تااوظيفي تساااعد فيااه الخااريجين علااى تااولى وحاادة
 إيجاد فرص عمل، وتوجد بالكلية رابطة خريجين 

  وجااود وثيقااة عامااة لتقياايم الطااالب بالكليااة تحاادد طاارق قياااس األساائلة للجوانااب
المعرفياااة والمهارياااة والتطبيقياااة بحياااث يغطاااي االمتحاااان جمياااع ناااواتج التعلااايم 

 المستهدفة

 للتأكد من عدالة تقويم الطالب وجود آليات 

  التأكيد على السادة رؤساء اللجاان والمالحظاين علاى ضارورة االلتازام بالحضاور
 قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على األكثر

 تصوير االمتحانات في الكنترول بسرية تامة 

  وجود آلية لتوثيق نتائج االمتحانات وإمكانية استدعاء النتائج حيث يتم االحتفااظ
 ها بالكنترول. ب

  إعالن الطالب بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة االلكترونياة كموقاع
 الكلية والمواقع المختلفة من شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية

 توفير تدريبات كافية على كيفية حل االمتحانات 

  عد على القيااس الادقيق المواد التطبيقية يسا فيوسائل التقييم للطالب  فيالتنوع
 لمدى تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة

  ماان الطااالب تقااديرات جيااد فااأعلى تعتباار معيااار لكفاااءة التعلاايم  68تحقيااق %
 والتعلم

  مشااااكل الطاااالب مااان خاااالل صاااندوق  للتعامااال ماااعوجاااود الياااة معتمااادة ومفعلاااة
 الشكاوى

  كانت اساساً  1997 مالكلية عاتوجد مواصفات معتمدة لخريج الكلية من مجلس
 التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم. ةاألكاديميالمعايير  ألعداد

  الدراسة. فييوجد اليه لمتابعة الطالب المتعرثين 

  الهيئة المعاونة في دعام الطاالب وإرشاادهم علمياا وتادريبهم  ألشراكوضع نظام
 دريس.على أساليب التقييم العادلة تحت أشراف هيئة الت

  وذلااك وفااق والغياار أكاديميااةاألكاديميااة  النااواحي فااي الطالبااييوجااد نظااام للاادعم 
 .الطالبيخطة موثقة للدعم 

  يسااهم صااندوق التكافاال بالكليااة فااي دعاام الطااالب ماديااا علااى أن يتقاادم الطالااب
 للحصول على هذا الدعم وإثبات أحقيته في ذلك

 .قواعد القبول والتحويل بالكلية معلنة 

 ومتاح(الطالب معلن  )دليلمج تعريفية للطالب الجدد بالكلية يوجد برا. 

  للطالب.تعتبر الكلية جاذبة 

 الموارد المتاحة بالكلية مع الكثافة العددية للطالب. تتالءم 

 الطارئة.الستقبال الحاالت  عيادة طبية بالكلية مجهز 

 .يوجد بالكلية برامج لرعاية الطالب المتعثرين دراسيا 

 ة العديد من األنشطة الطالبية المتميزة.يتوفر بالكلي 

  نظااام الساااعات  فااي األكاااديميتسااتخدم الكليااة نظااام الريااادة العلميااة )اإلرشاااد
 المعتمدة.
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  تنظيم التدريب الصيفي من خالل مجلس الكلية بأن يقاوم الطالاب بتمضاية أوقاات
راناي محددة داخل الكلية بكورساات بارامج الكمبياوتر ذات العالقاة باالتخطيط العم

 ومجموعة من البرامج األخرى AutoCAD – Photoshopمثل 

  والمتفوقين بالكلية وتحفيز للمبدعينيوجد دعم. 

  العمل. والخريجين لسوقيوجد بالكلية برنامج إلعداد الطالب 

  سوق العمل. في الخريجينتوجد وحدة للخريجين بالكلية يتم من خاللها متابعة 

 البحث العلمي  -10

 نشاارة العلميااة الدوريااة للكليااة للدراسااات والبحااوث العمرانيااة انتظااام صاادور ال
 .وتعزيز مشاركة اعضاء هيئة التدريس

 وجود النشرة العلمية متميزة لبحوث العمران. 

 موقع الكتروني للمجلة العلمية توضح تنظيم الورقة البحثية واالشتراطات. 

 بحااث يؤكاد مشاركة اعضاء هيئة التدريس في انشطة البحث العلماي وخاصاة اال
 .على فعالية دورهم في تطوير العملية التعليمية

  مساتوي اقساام الكلياة توضاح المجاااالت  علااىوجاود خطاة موثقاة للبحاث العلماي
  البحثية المختلفة

 االهتمام بأخالقيات البحث العلمي من خالل دورات وورش ومقررات دراسية  

 ماي ومتابعاه تنفياذه دور واضح لجناه الدراساات العلياا فاي دعام خطاة البحاث العل
 .بالمؤسسة ووضع الضوابط والقواعد

  علمية كإرشاداتالعلمية بالبحوث العلمية  الكتابةصدور كتيب لتنظيم. 

  دور واضاااح إلدارة البحاااوث العلمياااة فاااي وضاااع خطاااط لتنظااايم النشااار المحلاااي
  وقواعده ومجاالت النشر

  ساتير والادكتوراه تنظيم عمل األبحااث العلمياة بمرحلاة الماج بشأنتفعيل قرارات
 .واإلشراف عليها

 وجود الئحة جديدة الدراسات العليا بشأن تنظيم عمل البحث العلمي. 

  وجااود ربااط بااين الخطااة البحثيااة بالمؤسسااة والخطااط البحثيااة بالجامعااات بالاادول
  .والتي تميزها عن باقي الكليات األخرى

 خصاص وجود نشار علماي دولاي ومحلاي ألعضااء هيئاة التادريس فاي مجااالت ت
 .الكلية

  وجاااود أقساااام متعاااددة بالكلياااة تخااادم التخصصاااات البحثياااة المختلفاااة فاااي مجاااال
  .التخطيط

  مشااترك برسااائل  )إشاارافوجااود ابحاااث علميااة مشااتركة مااع جامعااات اخااري
اشااتراك بعااض أعضاااء هيئااة  إلااىتحكاايم( بأقسااام الكليااة باإلضااافة  -الاادكتوراه 

 .كتوراهالتدريس مع مؤسسات دولية في االبحاث بعد الد

 التحكيم الداخلي والخارجي بالمجلة العلمية داخل المؤسسة. 

 تطوير مكتبة الكلية ووسائل البحث العلمي. 

  المجلة العلمية ألعدادالبحوث العلمية بها مجلدات  بإدارةمكتبة. 

  مشااروعات بحثيااة ممولااة محليااة  علااىحصااول بعااض اعضاااء هيئااة التاادريس
 .ألغراض التنمية والتطوير

 البحث العلمي وجهات دولية ةوأكاديميفاقيات بين المؤسسة توقيع ات.  

  علاىفي محتاوي المقاررات العلمياة  الدكتوراهاستخدام البحوث العلمية قبل وبعد 
  .مستوي اقسام الكلية

 الدراسات العليا -11

  برامج الدراسات العليا متنوعة وتسهم في تحقيق رسالة الكلياة وتقابال متغيارات
 رويج لها محليا واقليميا.سوق العمل ويتم الت

  برامج الدراسات العلياا موصافة ومعتمادة وتتوافاق ناواتج الاتعلم المساتهدفة لكال
 برنامج مع المعايير القياسية.

  وتوصايف المقاررات يوضاح  مقرراتهنواتج التعلم لكل برنامج تعلمي تتوافق مع
 طرق التدريس والتعلم.

 م للمقررات الدراسية والبارامج للمؤسسة طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعل
 التعليمية.
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  الموارد واالمكاناات والتساهيالت الالزماة للعملياة التعليمياة والبحثياة فاي بارامج
 الدراسات العليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

  تقااويم طااالب الدراسااات العليااا يتساام بالموضااوعية والعدالااة وباسااتخدام أساااليب
 تعلم المستهدفة.متنوعة ومالئمة لقياس نواتج ال

  البرامج التعليمياة والمقاررات الدراساية ياتم مراجعتهاا بصاورة دورياة بمشااركة
 المراجعين الداخلين والخارجين.

  للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام
ة بالتوصيف المعلن للمقررات الدراساية وتساتفيد المؤسساة منهاا فاي وضاع خطا

 التحسين والتطوير.

  اليااات التسااجيل واالشااراف فااي الدراسااات العليااا محااددة ومعلنااة ويااتم مراجعتهااا
 دوريا بغرض تطويرها وتوجد ضمانات موضوعية 

  الااادرجات العلمياااة متميااازة  العدياااد مااانوجاااود دراساااات علياااا فاااي الكلياااة ومااانح
 بموضوعات لها عالقة بالمتغيرات العالمية والقومية. 

 ئل مناسااابة لقيااااس أراء طاااالب الدراساااات العلياااا المتمثلاااة فاااي للمؤسساااة وساااا
 استبيانات رضا الطالب واالستفادة من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية.

 تنوع تخصصات الدراسات العليا على جميع المستويات واالقسام 

 / يوجد أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا منهاا )األجنادة السانوية 
دليل الدراساات العلياا / الجادول الدراساي / اساتمارات فاتح القياد / اإلعاالن علاى 

 وسائل التواصل االجتماعي(.

  يوجد معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا ومخرجات تعليمية للبرامج
 .2014والمقررات وتم اعتمادها في زيارة االعتماد السابقة 

  الدراسات العليا وفقا لالئحة الجديدة المعايير القياسية لبرنامج 

  /مقارنة بالمعايير األكاديمية.  الدكتوراهوجود مصفوفة تحقق برنامج الماجستير 

  .يوجد صفحة ويب للكلية ومعلن عليها المقررات الدراسية للدراسات العليا 

 .يوجد دليل للطالب يتم تسليمه لطالب الدراسات العليا عند التسجيل بالكلية 

  تسجيل عدد من خريجي الكلية العاملين بالدول العربية في برناامج الدراساات يتم
 العليا بالكلية بما ينقل الخبرة المصرية للدول العربية الشقيقة.

  كل عام مسجلين ببرنامج الدراسات العليا بالكلية متغيرة بأعداديوجد وافدين 

 المشاركة المجتمعية -12

 االساتراتيجية بالخطاة متضامنة البيئاة نمياةوت المجتمع لخدمة خطة لديها الكلية 
للكلياة  النهائياة الغاياات مان السادساة الغاياة فاي وتتمثال 2024- 2019للكلياة 

  االستراتيجية واألهداف

  تشارك بعاض األطاراف المجتمعياة فاي مجلاس الكلياة حياث يضام تشاكيل مجلاس
 من األعضاء من الخارج اثنانالكلية 

 دد من أنشطة الكلياة مثال المسااهمة فاي توقياع تشارك األطراف المجتمعية في ع
 وكذلك المساهمة في إلقاء الندوات وتنظيم ورش العمل بروتكوالت

  العديااد ماان المشااروعات الكباارى القوميااة  فاايمشاااركة أعضاااء هيئااة التاادريس
 والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات لديهم.

 نشطة الجامعة.مشاركة أساتذة الكلية وإدارتها في أغلب لجان وأ 

 قوم الكلية باستطالع آراء األطراف المجتمعية االستبيانات 

  تضم الكلية مجموعة من رواد التخطيط في مصر والعاالم وحاصالين علاى جاوائر
قوميااة وعالميااة فااي مجاااال التخطاايط العمرانااي بماااا يضااعهم فااي مصااااف رواد 

 المخططين العالميين.

 لتعليمية واالستشارية المهنية للكلية.مشاركة األساتذة المتفرغين في األنشطة ا 

  وجااود العديااد ماان الشااباب ضاامن أعضاااء هيئااة التاادريس ممااا ياادعم الرغبااة فااي
 التعلم والتقدم العلمي.

  انتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس في مواقع قيادية في الجهاات المعنياة ذات
 الصلة بما يعزز الترابط بين خطط وبرامج الكلية وجهات العمل. 

 ئمة تجهيزات المبني للطلبة ذات االحتياجات الخاصة.مال 
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  االحتياجات وذويوجود آلية واضحة ومعلنة لدعم الطالب المتميزين 

  هنااك مجموعااة ماان الطااالب ماان الابالد العربيااة واالفريقيااة وخاصااة )فلسااطين– 
 السودان(.  –سوريا 

 لهم وسااماع تبنااى اإلدارة سياسااة الباااب المفتااوح للتفاعاال مااع الطااالب لحاال مشاااك
شكواهم مما ياؤدي إلاى تواجاد عالقاة ايجابياة قوياة باين الطاالب واعضااء هيئاة 

 التدريس واالدارة العليا للكلية يزيد من روح االنتماء للكلية

  تمكن سياسات الكلية طالبها من المشااركة فاي جمياع جواناب الحيااة االجتماعياة
 .المجلة(األكاديمية في الكلية )انشطة 

 ات حول موضوعات تخدم المجتمع عقد ورش وندو 

  الخدميااة واالنتاجيااة  األخاارىتعاااون بااين المؤسسااة والهيئااات  تبرتوكااوالوجااود
 لتطبيق البحوث العلمي.

  العديااد ماان المشااروعات الكباارى القوميااة  فاايمشاااركة أعضاااء هيئااة التاادريس
 والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات لديهم.

  أعضاااء هيئااة التاادريس ممااا ياادعم الرغبااة فااي وجااود العديااد ماان الشااباب ضاامن
 التعلم والتقدم العلمي.

  وجاوائز للمشااريع والكتب المدعمتقديم أنشطة داعمة للطالب كمعرض المالبس 
  المميزة

 اجراءات واضحة ومطبقة لمواجه جائحة الكورونا 

 مقررات الدراسية تدعم قضايا البيئة 

 ي جامعات اخريدور مميز لكوادر الكلية من خالل التدريس ف  

     
 

 أهم عناصر الضعف: (9-1-2

 أهم عناصر الضعف المعيار

 التخطيط االستراتيجي -1

  الرؤية والرسالة المنشورتان علاى الموقاع اإللكتروناي ال تنطبقاان ماع ماا جااء
 بالئحة الكلية. 

 عالنياة بالكلياة اإللوحاات او ال نص الرؤية والرسالة غير منشور بادليل الطالاب
 العرض بمدخل الكلية شاشةاو 

  لم يتم مشاركة األطراف الداخلية من الطالب وأعضااء هيئاة التادريس والهيئاة
صااياغة ومراجعااة الرؤيااة والرسااالة ماان خااالل  اإلداري فاايالمعاونااة والجهاااز 

ورش عمل وندوات ومحاضرات واستبيانات وغيرهاا ولام ياتم تقاديم مساتندات 
 تثبت المشاركة أو التوعية.

  الرؤياة علاى جواناب البحاوث النظرياة والتطبيقياة غيار ماا يخاص عدم احتاواء
 الدراسات العليا.

  وضع الخطة االستراتيجية من جميع األطراف  فيضعف المشاركة 

  .عدم كفاءة آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة استمرارية الخطة االستراتيجية 

  برنامج خاص لام دعم النواحي المالية بتفعيل ل االستراتيجيةعدم تحقيق الخطة
 وعاددهم، ايتم تفعيله وزياادة الطاالب الوافادين الاذين لام تتخاذ فعالياات لزياادة 

 تأسيس معمل متعدد األغراض ولم يتم تركيب خادم للحاسب اآللي بالكلية
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  مستندات أو شواهد تدل على عرض أو مناقشة التحليال البيئاي ماع  وجودعدم
قاماات علااى معيااار التخطاايط  أعضاااء هيئااة التاادريس بخااالف المجموعااة التااي

  الجودة.االستراتيجي من وحدة 

  مستندات أو شواهد كذلك على عرض أو مناقشة التحليل البيئي مع  وجودعدم
  المجتمعية.الطالب واإلداريين والخريجين واألطراف 

  عاادم وجااود مسااتندات أو شااواهد علااى مشاااركة مختلااف األطااراف فااي التحلياال
كتهم فيه بخالف مان قااموا علاى معياار التخطايط البيئي وال على مستوى مشار

 االستراتيجي من وحدة الجودة بالكلية، 

  عدم وجود مستندات أو شواهد على أن إدارة الكلية ورؤساء األقسام وأعضااء
هيئاااة التااادريس أو الجهااااز اإلداري بالكلياااة سااااهموا فاااي صاااياغة األهاااداف 

وافاااق حاااول صاااياغة االساااتراتيجية وال توجاااد أدلاااة علاااى عقاااد ورش عمااال للت
 الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية

  .عدم وضوح كيفية نشر وإعالن األهداف االستراتيجية داخل الكلية وخارجها 

  عاادم وجااود إحصااائيات لنتااائج االسااتبيان الخاااص بطااالب الكليااة حااول تحقااق
االسااتفادة  للكليااة أواألهااداف االسااتراتيجية المصاااغة ضاامن الغايااات النهائيااة 

  منه.

 ة المعاوناة للكلياة حاول ئاعدم وجود إحصاائيات لنتاائج االساتبيان الخااص بالهي
 للكلياااة أوتحقاااق األهاااداف االساااتراتيجية المصااااغة ضااامن الغاياااات النهائياااة 

  منه.االستفادة 

  عااادم تفعيااال اعتمااااد البرناااامج الخااااص )برناااامج المااادن الخضاااراء( لمرحلاااة
واساااتراتيجية التنمياااة المساااتدامة  البكاااالوريوس لمواكباااة المتطلباااات العالمياااة

2030. 

  النقص النسبي في عدد الطالب الوافدين في مرحلتي البكاالوريوس والدراساات
 العليا.

  :عدم تحقيق األنشطة لبعض األهداف االستراتيجية للغايات 

  للخطط.ال توجد خطط إجرائية نصف سنوية لقياس وتقييم مدى اإلنجاز  

  لألهداف وعدم الوفاء بها خالل الجدول الزمني نقص تحقيق الخطة التنفيذية

 لها.

 القيادة والحوكمة  -2

  عدم االستجابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاوناة والعااملين لتحاديث
)نظام المعلوماات والتوثياق  المعلومات علاى موقاع الكلياة علاى شابكة االنترنات

 الرسمي(.

 دام بارامج الحاساب أو عادد عجز الموارد المالية الالزماة لشاراء رخاص اساتخ
 كبير من نسخ الكتاب الواحد لمنع النسخ وللحفاظ على حقاوق الملكياة الفكرياة

 )التزام المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر(.

 .ال توجد معايير مخصصة الختيار العميد ورؤساء األقسام 

 عن آلية تعيين القيادات االكاديمية واإلدارياة بالكلياة ولام تتضاح  لم يتم االعالن
اآللية التي يتم على أساسها التقدم لمثل هذه المناصب وكيفية التطبيق، كما أن 

 اإلداريين أوضحوا عدم معرفتهم بوجود آلية.

  لم يتضاح كيفياة اإلعاالن والترشاح لمناصاب القياادات األكاديمياة كماا لام يتباين
ه اختيااار وكااالء الكليااة التااي تاام ذكرهااا فااي معااايير الكليااة الختيااار تطبيااق آلياا

 القيادات األكاديمية.

  تؤكد تلقي القيادات الحالية والمحتملة دورات تدريبية  مستندات داعمةال توجد
 أو ورش عمل وغيرها لتنمية قدراتها

 .ال توجد كيفية تقييم الدورات وتأثيرها على الدارسين 

 ت األكاديمية واإلدارية، غير محددة بتاواريخ وال سانة، ولام خطة تدريب للقيادا
 تشارك القيادات األكاديمية للكلية في إعداد هذه الخطة 

  أعضاااء هيئااة التاادريس والهيئااة ماان إجمااالي عاادد العينااات التااي تاام اسااتبيانها
تحليال أياة إجاراءات تصاحيحية بنااء علاى  ولام تتخاذ لتمثيلها يكفيال المعاونة 
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 عمل.ال خطط و االستبيان

  يوجااد بالكليااة مركااز العمااران اإلفريقااي والااذي كااان ماان الممكاان أن يسااهم فااي
 الدعم المادي للكلية إال أنه متوقف عن العمل.

 .عدم تفعيل البرنامج الخاص تخطيط وتصميم المدن الخضراء 

 .العديد من اإلداريين ال يعملون في تخصصاتهم 

 بالكلية للشكاوىصندوق  عدم تفعيل 

 من اإلرشاد األكاديمي. ة الطالبتفادعدم اس 

  لم يتم اتخاذ أية إجراءات أو فعاليات لتحقيقهاا ومحدودية عدد الطالب الوافدين
 للتعامل مع هذا األمر. وآلية

  هناك ضعف في إقبال الطالب والخريجون على الدراساة بالكلياة ساواء الطاالب
 هساب للكلياة واهميتاالنظاميين أو طاالب الدراساات العلياا لانقص التارويج المنا

 وجود دراسة لسوق العمل.وعدم 

 وثااائق تثباات ملكيااة الكليااة لتطبيقااات الحاسااب اآللااي سااواء كاناات  عاادم وجااود
التطبيقااات المسااتخدمة مجانيااة للطااالب أو غيرهااا ممااا يتعااارض مااع حقااوق 

 الملكية الفكرية.

 لة بيانات بعض أعضاء هيئة التدريس على الموقع اإللكتروني للكلية غير كام 

 .عدم تحديث الموقع اإللكتروني للكلية 

 .عدم وجود إدارة لألزمات بالكلية وعدم وجود موظفين مخصصين لها 

 كياناات دعام توجاه رياادة األعماال لادى الطاالب، والتادريب وتنمياة  عدم وجاود
 قدرات الموارد البشرية، وخدمات التوجيه واإلرشاد الوظيفي والمهني.

 الموقااع اإللكترونااي  علااىذي تاام تحديثااه لاايس معلناااً الهيكاال التنظيمااي للكليااة الاا
للكليااة أو علااى لوحااات إعالنااات بالكليااة أو علااى الشاشااة اإللكترونيااة بماادخل 

 الكلية

  علااى توصاايف الوظيفااة التااي يشااغلها  الااوظيفيعاادم احتااواء كتيااب التوصاايف
 واعتماااادالمسااائوليات واالختصاصاااات، وال تحدياااد  واختصاصااااتها،الموظاااف 

 المعنية لألطرافاو اعالنه  للوظائف المختلفة بالكلية توصيف وظيفي

  تخصااص كثياار ماان ، ف غياار متخصصااينجميااع مااوظفي إدارة شاائون الطااالب
 الموظفين ليس له عالقة بنوع الوظيفة التي يؤديها.

 الجودة والمتابعة  -3

  يتم تعيين نائب مدير لوحدة الجودة، باإلضافة إلى سكرتارية فنية من الهيئة لم
 نة وسكرتارية إداريةالمعاو

  الالئحااة الداخليااة لوحاادة ضاامان الجااودة لاام تحاادد مااوارد محااددة لإلنفاااق علااى
الوحاادة، وال يااتم تطبيااق القواعااد الماليااة الااواردة بالالئحااة مثاال صاارف باادل 
جلسات ألعضاء مجلس اإلدارة أو مكافآت لمدير الوحدة أو للجان الوحدة لعادم 

 وجود مصادر تمويل.

 دة ال تصاادر تقااارير ساانوية لمتابعااة تنفيااذ الخطااط الساانوية وحاادة ضاامان الجااو
ألنشااطتها توضااح ماادى إنجاااز الخطااة وال تتخااذ إجااراءات تصااحيحية محااددة 

 لتحسينها.

 عدم إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن انشطة الوحدة المختلفة 

  الكلية ال تستفيد من المراجعة الداخلياة لتحساين عملياة التقاويم الاذاتي حياث ال
نقاط عديدة مما ورد في تقارير المراجعة الداخلياة والخارجياة مان النقااط  تزال

 التي تحتاج لتحسين لم يتم عمل إجراءات تصحيحية مناسبة لها

  ال تقوم الكلية بعرض نتائج التقويم الذاتي على األطراف المعنية داخال وخاارج
 الكلية لمناقشتها وإبداء المقترحات

 كليااة أي مناقشااات أو مالحظااات عاان التقااارير لاام تسااجل بمجااالس األقسااام وال
السنوية أو عملية التقويم الذاتي تم االستفادة منها في توجيه التخطايط واتخااذ 

 تصحيحية وتطوير عملية التقويم الذاتي للكلية. اجراءات

اعضاء هيئة  -4

 التدريس 

  ال توجدددر ردددراتاا احتدددرال  ريكدددة للدددس الكليدددة للتدددرتي  لمر لتدددي الم جي دددتير

 كتوتاهوالر

   عرم تن سب العبء الترتي ي لبعض أعض ء هيئدة التدرتي  ل لايد أو أو الدنق
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 س عة 13لين س عتين و

  اإلتش أ األك أيمي لبعض الطالل  فيهن ك تراخل 

   ت طددي   ال توجدر خطددة توكددي كيديدة سددر األعبدد ء الترتي دية للبرحدد    ال دد(

 .لمواتأ الم أيةاوكذلك  وتصميم المرن ال ضراء( خ صة المواتأ البشرية،

 دن لجمد لي الدروتاا خدال  10 دن أوتاا ل لكليدة والم  عدة سدو   لم ينددذ  %

 .ال نواا الكالث الم كية

  استبي ح ا تقييم أعض ء هيئة التدرتي  والييئدة المع وحدة لواسدطة الطدالل تقرم

تدنعك  لدم وفي حي ية المقرتاا الرتاسية  توس  الن ب التدي اخت تهد  الطدالل 

 .حت ئ  التقييم لتطوير األأاء االستبي ح ا علس حت ئ  تحليل

  عرم وجوأ آلية إلزالة أ   عور ا خ صة لم دتو  ال در  ا المتك  لدة المقر دة

او  ، وال توجدددر أ  لجدددراءاا تصدددحيحية ليدددذا الشددد نالتدددرتي ألعضددد ء هيئدددة 

 خط  التح ين.تضمني  في 

 .كعف االستد أو  ن حت ئ  تقييم جوأو األأاء البحكي 

 ز االداريالجها -5

  عمدد   الكيرلدد ء والنمدد تو وال دد ئن ال يددتم ح ددبيم الددس ا  اأاتو  يدد  ال توجددر

 لأاتو للصي حة وال لل ي تاا  

 ككير  ن الموظدين ال يعمل في ت صصه 

   ال توجر حت ئ  ع  دة   ت لصدة  دن االسدتبي ح ا وال ردراتاا لند ء علدس النتد ئ

 رتيبية لإلأاتيينوال خط  تطوير لن ء علس آتائيم لال تي ج ا الت

   لددم تتددوافر رددوائم  ضددوت للددروتاا وال  حتددو  الددروتاا أو وت  العمددل وال  دد

يكبت أن الكلية ر  ت لرفع تسوم  ضوت أوتاا ألفراأ الميد ز اإلأات  وييرهد  

  م  يكبت  روث الترتيب

 ع يير التقييم يير  علنة لإلأاتيين  

  لنت ئ  التقيديم الدذ  يدتم ليدم  ال يوجر    ير  علس لخط ت أعض ء المي ز اإلأات

 ولم يوجر    ير  علس استد أو أعض ء المي ز اإلأات   ن هذا التقييم 

 النقل الوظيدي ال يتم لن ء علس  ع يير  علنة و نطقية 

  أكددر اإلأاتيددين أحدده ال يددتم االسددتد أو  ددن آتائيددم أو تحقيددن  دد  يطلبوحدده فددي أيددة

 استبي ح ا

 االسدتبي ح ا وال ردراتاا لند ء علدس النتد ئ   ال توجر حت ئ  ع  دة   ت لصدة  دن

 وال توجر خط  تطوير لن ء علس آتائيم في الرك  عن العمل. 

 عبء العمل ال يتن سب  ع أعراأ الموظدين 

 لم يتم لجراء االستبي ح ا في سنواا س لقة 

الموارد المالية  -6

 والمادية 

 ن تسدد لة الكليددة المددواتأ الم ليددة فددي زيدد أو   ددتمرو، ولكنيدد  ييددر ك فيددة لتحقيدد

 وخطتي  االستراتيمية لصوتو  تك  لة 

 .المواتأ الذاتية للكلية يير  نتظمة 

  يوجددر  ددرخل   لدد  للكليددة ال يوجددر لدده  نحددرت لددذو  اال تي جدد ا ال  صددة وهددو

  غلن ويير   ت رم   لي .

  ر ع ا الرتاسة يير  مياو لذو  اال تي ج ا ال  صة 

 لددي ييددر  ن سددبة حظددرا لوجوأهدد  لددروت اإلكدد ءو والتيويددة لمع  ددل الح سددب اآ

 البرتوم.

   فقدد  وتدتقددر  2م12العيدد أو الطبيددة تقددع أسدددل ال ددلم الرئي ددي للكليددة و  دد  تي

 أيلب االشتراط ا المطلولة

  أوتاا المي ه ال توجر لي  تمييااا لذو  اال تي ج ا ال  صة 

 من سبة. كتبة الكلية توجر ل لبرتوم وتدتقر لإلك ءو والتيوية الطبيعية ال 

 .ال يوجر ل لمكتبة ش ش ا فيرسة 

  اح ددد أ أعددراأ المتددرأأين علددس المكتبددة ويرجددع ةلددك للددس زيدد أو االعتمدد أ علددس

 وايالري  ل كرا. الموارع اإللكتروحية

  تواجه  كتبة الكلية  شكلة في ت اين الكتب  يد  ان الم دطي الم صد  لدذلك

 ال يكدي عمليه الت اين.
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 موجية ل ط  ترتيب القي أاا األك أيمية واإلأاتية.حق  االعتم أاا الم لية ال 

   حروأية ل ك ح ا و واتأ الكلية الالز دة ويلدام أتاسدة ل ك حيدة زيد أو  واتأهد 

 لتعايا جوأو فر  التعليم وتحقين النت ئ  التعليمية الم تيرفة.

 .عرم وجوأ ح خ اصلية للبرا   الالز ة للعملية التعليمية ل لمع  ل 

ليمية البرامج التع -7

 والمعايير االكاديمية

   صددي ية البددرا   الرتاسددية  المعنيددة فدديالقصددوت الن ددبي لمشدد تكة االطددرا

 .وتحرير الم رج ا التعليمية الم تيرفة للمقرتاا الرتاسية

  عرم ات  ق أسم الكلية )كلية الت طي  اإلرليمي والعمراحي( ل لم تنراا ال  صدة

 ل لبرح    التعليمي و قرتاته الرتاسية.

  عرم كد يدة أتاسدة   رجد ا وتشدة العمدل لرتاسدة الدمدوو والتوعيدة ل لمعد يير

، وتحتدد إ للددس  ايددر  ددن 2018األك أيميددة للقطدد ه الينرسددي المحر ددة للييئددة 

 التحليل والعرأ علس  م ل  األر  م لمن رشتي .

  ن العال تين المرجعيتين الع لميتين  ري س المرأوأ علس البرح    التعليميعرم 

  بن والمت

  است رام األس ليب التقليرية في الترتي  وعرم است رام التقني ا الحريكة وطرق

التددرتي  ييددر النمطيددة الم ددتحر ة ل ل طددة االسددتراتيمية لت دد عر فددي ت هيددل 

 ولعراأ ال ري  لمتطلب ا سوق العمل

  عرم وجوأ آلي ا الستقراء سوق العمل وتلطيد  لد لبرا   والمقدرتاا الرتاسدية

الطاله علس لرا   كلي ا  ن ظرو لرليمي ً أو أولي ً،  ع كروتو احتظ م  ن خال  ا

 أوتية عمل استبي ن لألطرا  المعنية.

  لم يتم تطوير الئحة لرح    البك لوتيوس لمرو ا ني عشر ع  د  علدس الدريم  دن

  روث تغيراا و  تمراا  حلية ولرليمية وع لمية في تلك الدترو.

  وهدو  2012 /5 /13( لت تيخ 283الكلية ترم )  مل  اعتم أكعف تدعيل ررات

 الكلية ل لترتيب الميراحي. التاام

 صدوفة توكي العالرة لين أهرا  البرح    و واصد ا ال ري . ال توجر  

  رجددد ا البرحددد    التعليميدددة المدددذكوتو يمدددب ريددد س  يددد تاا الط لدددب فدددي  

 ل لتوصيف 

   يدد  ال يوجددر لدده كددعف التددروي  لبرحدد    ت طددي  وتصددميم المددرن ل ضددراء

 المقرتاا.توصيف للبرح    أو 

  عددرم توكدديي  ددر  توافددن البرحدد    التعليمددي  ددع الالئحددة الراخليددة لمر لددة

 البك لوتيوس.

  ،ت لوا توصيد ا المقرتاا  ن أ  طرق ترتي  يير حمطية  كل التعلم عن لعدر

 والتعلم اإللكتروحي أو طرق لذو  اال تي ج ا ال  صة.

 لية لتوصيف وتقد تير المقدرتاا )وعدرم ات د ق  صددوفة كعف المراجعة الراخ

 حتددو   وكددوع ا المقددرت  ددع المصدددوفة الع  ددة لمقددرتاا البرحدد   ، عددرم 

تحقيددن أ   ددن  قددرتاا البرحدد    لم ددرجين  ددن   رجدد ا الددتعلم الم ددتيرفة، 

المب لغة في تكدرات الم درإ الوا در، تم هدل لعدض المقدرتاا للميد تاا العمليدة 

 دددة، المرتبطدددة لددد لتطبين المنصدددو  عليددده لمحتدددو  المقدددرت والمينيدددة والع 

ل لالئحة، عرم ات  ق التوصيف  ع الالئحة فدي توزيدع الدرتج ا، عدرم اسدتيد ء 

  عظم توصيد ا المقرتاا المراجع والكتب الرتاسية(.

  تقليرية. طرق التقويم في  عظم توصيد ا المقرتاا 

 كتب والمراجع.كعف اإلرب   علس المكتبة حظراً لعرم  را ة ال 

  عددرم االلتدداام ل لحضددوت سددواء ألعضدد ء هيئددة التددرتي  أو الييئددة المع وحددة أو

 الطالل 

   عرم وجوأ  ع يير أو آلية الختي ت المراجعين الدراخليين أو ال د تجيين  دن  يد

 العرأ والت ص .

  عددرم اسددتد أو الكليددة  ددن تقدد تير المددراجعين الددراخليين وال دد تجيين فددي تطددوير

 لتعليمي والمقرتاا الرتاسية.البرح    ا

  عدددرم اسدددتيد ء ح دددبة  قدددرتاا تطبيقددد ا الح سدددب اآلدددي والعلدددوم اإلح ددد حية

  واالجتم عية.
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  المقرتاا.عرم وجوأ  حتو  أتاسي ل لالئحة لبعض 

 .يمب  راجعة عرأ ال  ع ا المعتمرو في روائم المقرتاا االختي تية 

     2017/2018التعليمددي لعدد  ي تتددوافر لددر  الكليددة التقدد تير ال ددنوية للبرحدد ،

 فق . 2017/2018فق ، وتق تير المقرتاا لع م  2018/2019

 ت لعة تنديذ خط  التح ين ووكع لعض لنوأه  لرون توريدت أو لدم  عرم وجوأ 

 .يتم لحم زه  

 التدريس والتعلم -8

  لددم يتبددين كيديددة لعددراأ اسددتراتيمية التددرتي  والددتعلم والتقددويم أو  ن رشددتي   ددع

المعنيددة أو عركددي  علددس  مدد ل  األر دد م ربددل اعتم أهدد   ددن  ملدد  األطددرا  

 الكلية.

  اسددتراتيمية التددرتي  والددتعلم والتقددويم ييددر  علنددة لألطددرا  المعنيددة أو علددس

 المورع اإللكتروحي للكلية

  اختال  لعض طرق الترتي  والتعلم الدواتأو ل لمصددوفة عدن  كيالتيد  الدواتأو

 والتقويم. في استراتيمية الترتي  والتعلم

  اخددتال  لعددض طددرق التقددويم الددواتأو ل لمصدددوفة عددن  كيالتيدد  الددواتأو فددي

  االستراتيمية.

   عرم اتاان المصدوفة سواء  ن  ي  توزيع طرق الترتي  والتعلم أو  ن  يد

توزيع طرق التقويم علس حوات  التعلم الم تيرفة ل لبرح   ، وأن طرق ورواعدر 

موجددوأو لتوصدديف البرحدد    ييددر  تط لقددة  ددع تقددويم الملتحقددين ل لبرحدد    ال

 الماء ال    لطرق التقويم ل لمصدوفة.

 طددرق الددتعلم الددذاتي والددتعلم اإللكتروحددي فددي توصدديف أ   ددن  لددم يددتم تطبيددن

  البرح   ، قرتاا 

   لعددض طددرق التقددويم الموجددوأو ل سددتراتيمية التددرتي  والددتعلم والتقددويم  كددل

 لم يتم تطبيقي  لد علية. طرق  لف اإلحم ز واال تح ن الشدو 

  موجددوأو فددي والت ددميل الحضددوت والغيدد ل وكشددكو  المح كددراا عددرم اتتبدد ط

أيلب المقرتاا و حدرأ ليد  ح دبة  دن لجمد لي التقدويم لطريقدة  نطقيدة لندوات  

 التعلم الم تيرفة

 الكلية ريد م الطدالل لتدرتيب  يدراحي لد لريم  دن عدرم للداام الالئحدة  عرم تشميع

 لب ل أاء الترتيب الميراحي.الراخلية للط 

 من سددبة لل ددري  فددي الت صدد  الوظد ئف لل عدرم  ت لعددة ا تي جدد ا سددوق العمددل

 الترتيبية.الت هيل لماير  ن البرا   واللر  ن الررين للكلية 

  الكلية لي  لريي  آلية  حرأو لمت لعة  ر  تطبيدن اسدتراتيمية التدرتي  والدتعلم

لتعلدديم الددذاتي و يدد تاا التوظددف لددر  والتقددويم أو ت كددره   ددن أعددم تطبيددن ا

 الطالل.

  أيلب توصيد ا المقرتاا ال توكي توزيع طدرق التقدويم علدس   رجد ا الدتعلم

 الم تيرفة وتوزيع الرتج ا عليي .

 .ال توجر حوات  التعلم الم تيرفة أ  م األسئلة في عين ا أوتاق اال تح ن 

  وتل  اال تح ح ا لم رجد ا الكلية لي  لريي  آلية  حرأو للت كر  ن  ر  توافن

 التعلم الم تيرفة وتوازن توزيع الرتج ا عليي .

  لددم يتضددي ات دد ة الكليددة لجددراءاا  حددرأو لضددم ن عددرم تعدد تأ المصدد لي  ددع

 أعض ء هيئة الترتي  والييئة المع وحة

 عددرم وجددوأ لج لدد ا حموةجيددة أو  عدد يير تقيدديم  حددرأو لملددد ا ايلددب المقددرتاا 

 الرتاسية ل لكنترو .

 أيلددب التقويمدد ا يددتم طلبيدد  و التقددويم،معدد يير لتوكدديي أسدد تذو المقددرتاا م عددر

شدوي ً  ن خال  أس تذو المقرتاا أ ن ء المح كراا وأن أيلب المكتول  نيد  ال 

 يوكي لررة العن صر المطلولة أو  ع يير التقويم.

  أوجددده  حدددرأو  دددن تحليدددل حتددد ئ  اال تح حددد ا فدددي تطدددوير البدددرا   ال تتدددوفر

 ا الرتاسية أو استراتيمية الترتي  والتعلم والتقويم.والمقرتا

لددم تتضددي رواعددر التحويددل  ددن الكليددة وللييدد  ولددم تتددوفر أعددراأ المحددولين  نيدد    الطالب والخريجون -9
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 ولليي  أيض 

  ال يوجر    ير  علس عمل ل ص ئي ا لنت ئ  االستبي ن أو االستد أو  نده، كمد  أن

علدددس أن الطدددالل علدددس أتايدددة ل ل طدددة  لقددد ء الطدددالل لدددم يدددتم االسدددترال   نددده

 االستراتيمية أو أهرافي  أو ل الستبي ن في  ر ةاته.

  وكليددة الت طددي ال توجددر وسدد ئل تحدددا الطددالل الوافددرين علددس االلتحدد ق ل لكليددة 

الرع يددة الك فيددة ليدد  وأن الكليددة  الوافددرين لعددرمالعمراحددي  ظيدد  أرددل فددي جددذل 

لقددد ء  ،2020 - 2019ل الط لدددب أليددد الت دددوين )فحددد تحتددد إ للدددس  ايدددر  دددن 

 لق ء ح ئبة تئي  الم  عة، لق ء أعض ء هيئة الترتي ( الطالل،

  ال ضراء()لرح    المرن  البك لوتيوسعرم تدعيل البرح    ال    لمر لة  

  ال توجر أية شواهر عن  عر  التغير في أعراأ الم تديرين  ن حظ م أعم الطالل

 اجتم عي 

 أ أكدد أيمي  ندصددلة عددن سدد ع ا العملددي فددي جددرو  لددم يددتم تحريددر سدد ع ا لتشدد 

اإلتش أ األكد أيمي  يد  يدتم فدي المدرو  الا ندي لمميدع المقدرتاا وكدع خ حدة 

وا ددرو للعملددي واإلتشدد أ األكدد أيمي  عدد  ويكددون عددرأ سدد ع تي    دد و  لعددرأ 

 س ع ا العملي فق 

 ة الطدالل عرم االستد أو  ن اإلتش أ األك أيمي، ولم يتم العكدوت علدس آليدة لرع يد

 ) المتمياين في  م الا   تلدة عن الرتاسة

  عرم تك  لعض الطالل عدن تغيدر الحدروأ الدرحي  لشدروط االلتحد ق ل ألر د م  دن

ع م آخر، وال يوجر  د  يكبدت تقيديم القواعدر وتطويرهد  تبعد ً لتغذيدة تاجعدة  دن 

 األطرا  الم تلدة.

 ة أو شدددروط  حدددرأو عدددرم تحريدددر أليدددل الط لدددب وال الئحدددة الكليدددة أتجددد ا فعليددد

 ل ألر  م. لاللتح ق

  لدرعم  االجتمد عييوجر تن ر  واكي في أعراأ الطالل الم تديرين  ن التك فدل

 عن األعراأ ال  لقة. 2018-2017الطالل في التقرير ال نو  للكلية 

  ال توجر أتاسدة توكدي لمد ةا كد ن عدرأ المتدرأأين علدس العيد أو  ن دضد ً لشدكل

عرم وجوأ أية شواهر عن  عدر  التغيدر فدي أعدراأ ، و2018-2017 لحوظ ع م 

 .اجتم عي الم تديرين  ن حظ م أعم الطالل 

  فيدده لمشددروع ا الطددالل ل لكليددة ولحمدد   اال تددد ظلمعددرأ أائددم يددتم وجددوأ عددرم

ل لمعرأ وتبين أحه يتم اسدت را ي   وتتم ت ميتي هن ك ص لة يتم الترتي  فيي  

 م تلدة لي  في أور ا المن رشة فق .كي يعر  الطالل  شروع ا المقرتاا ال

 .عرم وجوأ آلية لرع ية الطالل المتمياين في  م الا   تلدة عن الرتاسة 

  عدددرم تدعيدددل أوت و دددرو ال دددريمين ل لكليدددة علدددس لتشددد أ وليمددد أ فدددر  عمدددل

، وعرم تواجر خدر  ا التوجيده الميندي للطدالل وال توجدر و درو تيد أو ل رجيي 

 صغيرو. أعم   أو التك ت أو  شروع ا

 ر عرو لي ح ا خ صدة لد ل ريمين وال لمدر  التواصدل  عيدم واسدتد أتيم  ال توجر

  ن الكلية ولف أتيم لي  

  كعف في تواصل الكلية  ع جي ا و ؤس  ا العمل الم تلدة، وال يوجدر  هن ك

آليدة أو وسد ئل  الئمددة لمت لعدة ال ددريمين فدي سدوق العمددل وال حتد ئ  السددتبي ن 

 ا وييره  في سوق العمل الستطاله تأييم في ال دري  آتاء شرك ا أو  ؤس 

  .أو  قتر  تيم لتطوير أوت الكلية التعليمي والبحكي وفي خر ة الممتمع

  ال يوجدر ةكددر لدذو  اال تي جدد ا ال  صددة فدي أليددل الط لددب وال فدي الئحددة الكليددة

 ويوجر  قعر  تحرك في العي أو الطبية.

 ل عرم  ش تكتيم في أية لمد ن ل لكليدة توكيي الطالل الذين  ضروا لق ء الطال

 أو سم عيم عن  ش تكة طالل في أية لم ن.

  ال توجددر   دد   ا وتمييددااا لمم تسددة األحشددطة الطالليددة فددي اسددتم تو التقيدديم

 الكمي للمواتأ الم أية.

  يوجر  شكلة في طريقة تحليل استبي ن آتاء الطالل في   تلدف جواحدب العمليدة

 بين االستد أو  ن حت ئ  هذه االستبي ح ا.التعليمية كم  أحه لم يت

  لددم يتبددين عقددر  ددؤتمراا علميددة للطددالل ل ألر دد م ولعددالن حتيمددة االسددتبي ح ا
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للطالل و ن رشتيم فيي  وتوكيي كيدية االستد أو  ني  واإلجراءاا التصحيحية 

 التي تمت لن ء علس آتائيم أو  قتر  تيم.

  ا العمدل الم تلددة، وال يوجدر كعف في تواصل الكلية  ع جي ا و ؤس هن ك 

آلية أو وس ئل  الئمة لمت لعدة ال دريمين فدي سدوق العمدل، وال حتد ئ  السدتبي ن 

آتاء شرك ا أو  ؤس  ا وييره  في سوق العمل الستطاله تأييم في ال دري  

 أو  قتر  تيم لتطوير أوت الكلية التعليمي والبحكي وفي خر ة الممتمع.

 مية  ينية فع لة ولكدن كد ن هند ك اتمد ه لتدعيدل لدرا   ال تتوفر ل لكلية لرا   تن

عدرم المد م لعدض و  ينية   تقبال ل لكلية، ولم تتوفر حمد ةإ لمكدل هدذه البدرا  

 ال ريمين والطلبة لرؤية وتس لة الكلية.

  ال توجر خطة إلأاتو التع  ل  ع ر عرو لي ح ا عن فر  العمل المت  ة ل ريمدي

 الكلية.

  تعريف خ تإ حط ق جميوتية  صر العرلية ل لكلية للعمدل ال في الن بيالقصوت

 .والرتاس ا العلي البك لوتيوس   ر لتيعلس زي أو الطالل الوافرين في 

  عددرم وجددوأ كددوال  لتحقيددن التدداام أعضدد ء هيئددة التددرتي  ل ل دد ع ا المكتبيددة

 المعلنة لتمكين الطالل  ن التحصيل المير.

 البحث العلمي  -10

  ال للرتاس ا البيئية اجياو ريد س أو تصدر، كمد  احده  لبحكياعرم تواجر ل لمعمل

األجيدداو أو اسددطواح ا  علددستوصدديف تعريدددي للبددرا   المحملددة  علددس  يحتددو

  ر مة كمصرت أصلي أو ط لعة.

  صص ا أو ح دب  دن أخدل هدذه المشدروع ا التطبيقيدة لدرعم  أ عرم ظيوت  

 فق   كتبيوأ  ث  كراسيالبح  العلمي وارتصرا التبرع ا علس 

  عرم وجوأ أوجه استد أو أخر  للبح  العلمي  ن خدال  تنميدة  صد أت التمويدل

 الذاتي.

  المؤتمراا والنرواا ل لكليدة وعمدا فدي الحدوافا  علسعما في االحد ق الراخلي

 المقر ة للب  كين

  عدددرم وجدددوأ  صددد أت لتنميدددة التمويدددل الدددذاتي ألحشدددطة البحددد  العلمدددي، وعدددرم

االستش ت  كو رو ةاا ط لع خ  ، فضال عن ت صي  ح بة  ن أخل المركا 

 عرم وجوأ  شروع ا لحكية.

 لرا   تنمية ردرتاا البد  كين  دن أعضد ء هيئدة التدرتي  لمدن يتقدر ون  اتتب ط

أوتاا  علدسالرتصد ته   للتررديللتررية وعرم تواجر  درأوأ سدو  أحيد   تطلدب 

 الترري.

 و أجياو طب عة.عرم وجوأ أجياو   سب آلي لمك تب أعض ء هيئة الترتي  أ 

  ييددر المدعددل لكقددل  األكدد أيميأعبدد ء التددرتي  للرتاسدد ا العليدد  وأعبدد ء االتشدد أ

 ال  ع ا المكتبية. عرم تدعيلوعبئه 

  لرس ئل الم ج تير والركتوتاه   التطبيقيحق  الم حب 

  المؤتمراا والنرواا وفي تقريم الحوافا للب  كين علسرصوت في االحد ق 

 العلمددي ألعضدد ء هيئددة التددرتي  خددال  ال ددنواا  لإلحتدد إ ال توجددر ر عددرو لي حدد ا

 الكالث الم كية

  االحتدد إ  وهبددوط فدديكددعف فددي البعددر التطبيقددي أللحدد ث الم ج ددتير والددركتوتاه

 البحكي للكلية 

  ولم تبرم االتد رية الرولية لشراكة أوليدة لبرحد    اتاسدموس لدالس  دع ج  عدة

ن ولددم تدعددل، تيددم  ددروت أككددر  ددن اآ  تددسجراح ددك البولنريددة للتبدد أ  الطاللددي 

 لراية اإلجراءاا علس الث سنواا 

  عرم تواجر أحشطة أخر  أو اتد ري ا أولية  دعلدة أو تدم تمريدره   دع أ  ج حدب

 الرولية العلمية ال  لقة االتد ري اأولي وعرم تمرير 

   عرم تواجر خطة لحكية  تك  لة للكلية لتنظيم  شد تك ا أعضد ء هيئدة التدرتي

 ؤتمراا والممالا العلمية  حلي  وارليمي  لنشر لحو يم واحت جيم العلميالم في

   عرم تقريم الكلية ر عرو لي ح ا للبحوث واألحشطة العلمية علس الدريم  دن طلبيد

 كمن الو  ئن اإلك فية

  .رصوت الرعم الم لي الم ص  للبح  العلمي 
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  االولويةكعف أوت  ركا استش تاا ل لكلية في االهتم م ل لقض ي  ةاا 

 الدراسات العليا -11

  فددي الالئحددة والتوصدديف للمقددرتاا يلددام تصددويب وتو يددر األسددم ء واألعددراأ

 والتقرير.

  كددعف اربدد   الملتحقددين ع  ددة ل سددتكن ء ت صدد  التصددميم العمراحددي وتورددف

االلتحدد ق ل لدددرللو  ا والمينيددة، المعدددرو خصيصدد ً لتلبيدددة اال تي جدد ا المينيدددة 

 العمل.ل وق 

 الكليددة أيددة آليددة السددتقراء سددوق العمددل، لعددالإ اح ددد أ أعددراأ  يتددوفر لددر  ال

الملتحقددين فددي  عظددم الت صصدد ا لبددرا   الم ج ددتير والددركتوتاه، واالح ددد أ 

 ل لرللو  ا.الشرير في أعراأ الملتحقين 

   كعف الت وين والتروي   حلي  لبرا   الرتاس ا العلي ، األ ر الذ  يدؤ ر سدلب

 .تحقين تس لة الكلية علس

  علدسكعف التروي  ارليمي  وعرم ردرتو البدرا    ل بباح د أ أعراأ الوافرين 

 تحقين لعض أهرافي .

   العلي .عمل ر عرو لي ح ا  تك  لة لطالل الرتاس ا  عرم استكم 

  عددرم تحددري  الئحددة الكليددة للرتاسدد ا العليدد  سددواء ل سددتحراث لددرا   أك أيميددة

، وعددرم بيددة ا تي جدد ا سددوق العمددلجريددرو أو تطددوير أو الغدد ء لددرا   ر ئمددة، لتل

أ   م تس ا فعلية أو اجراءاا تصحيحيه  ن  م ل  األر  م أو  مل   وجوأ

 الكلية ليذا الش ن.

  عرم تحري  الكلية تبنيي  لمع يير الييئة القو ية لضم ن جوأو التعليم واالعتمد أ

، كمددد  أن   رجددد ا البرحددد    التعليميدددة المدددذكوتو ل لتوصددديف، 2018اصدددرات 

 المتبن و.،  عظمي   تط لن  ع المع يير األك أيمية 2009اصرات  علسمعتمرو ال

  الت صصددي  –أو توصدديف لددرا   الددرللو  ا الددكالث  المينددي  اعتمدد أعددرم– 

 الرتاس ا العلي 

  ،عرم تواجر  صدوفة توافن حوات  الدتعلم الم دتيرفة لبدرا   الدرللو  ا الدكالث

 العلي .الرتاس ا  –الت صصي  –الميني 

  عرم ات  ق الالئحة  ع توصيف البرح    فعلي الريم  ن ان الالئحة توكدي ان

الددرللو  ا المينيددة شددي أو  نتييددة، لال احيدد  لييكددل الرتاسدد ا العليدد  ل لالئحددة، 

ا ك حية االحتق    ن الدرللوم الميندي ان هن ك  وهيكل الرتاسة لتوصيف البرح   

 تير ت طي  عمراحي وارليميأللوم الرتاس ا العلي  أو   ج  للسالمت ص  

     عددرم تقددريم الكليددة  صدددوفة توكددي العالرددة لددين األهددرا  ال  صددة لكددل لرحدد

و واصد ا ال ري  ووكع  ك حي   صدوفة األهرا  الع  دة لبرحد    الرتاسد ا 

 العلي 

  والركتوتاه.توصيف المقرتاا لبرح  مي الم ج تير  اكتم  عرم 

  الرللو  ا.عرم توصيف  قرتاا 

 لف التوصيف فيعن طرق الترتي  والتعلم ل لبرا    جر الي اال يو  

  طدددرق التقدددويم لددد لبرا   تقليريدددة حمطيدددة ال تن سدددب ط لدددب الم ج دددتير تعتبدددر

 األك أيميال تتن سب  ع الم تو   التيطرق الترتي   فيوالركتوتاه ف لتقليرية 

أ  اسدد ليب  تددوافرعددرم ووال تواكددب التقددرم التكنولددوجي أو الددتعلم االليكتروحددي، 

 خ صة ل لطالل ةو  اال تي ج ا ال  صة

  لتقويم البرا   االستبي نكعف المرأوأ الواتأ  ن لستم تا 

  طرق الترتي   ق لل حوات  التعلم، األ در الدذ  ينتددي  عده  تواجر  صدوفةعرم

 الت كر  ن تحقن حوات  التعلم للمقرتاا والبرا  

  ا التعلم  مد  ينتددي  عده الت كدر عرم تواجر  صدوفة ك  لة للمقرتاا  ع   رج

 ن تحقن   رج ا التعلم للبرح   ، فضال عن عرم وجوأ أليل لكيدية االسدتد أو 

  ن المراجع ا لص لي تطوير البرا   والمقرتاا التعليمية

  عدرم وجددوأ حظدد م أو آليددة  عتمددرو لتنظديم أعمدد   الرتاسدد ا العليدد ، وعددرم وجددوأ

 توجددر سدد ع ا  كتبيددة ألعضدد ء هيئددة جددراو  اتشدد أ أكدد أيمي للطددالل، كمدد  ال

  ك تبيم، وال يعلم الطالل   هية اإلتش أ األك أيمي علسالترتي   علنة 

  صعولة التواصل والت ييالا المقر ة لط لب الرتاس ا العلي  حتيمة للعبء علس
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 هيئة الترتي   ن س ع ا

 ة، رصوت التواصل  دع خريمدي الكليدة، رصدوت تحدري  الموردع االلكتروحدي للكليد

رصدددوت فدددي  يكندددة البي حددد ا والمعلو ددد ا، كدددعف المقو ددد ا الم أيدددة، أجيددداو 

الرتاسدد ا العليد ، وال توجدر  ال دي لكيديددة  لددأاتوو عدراا، والبشدرية، تدرتيب، 

 التغلب عليي .

  عرم  را ة الكتب والمراجع فضدال عدن القصدوت فدي  عظدم توصديد ا المقدرتاا

االطاله عليي  ل لمكتبدة يدؤأ  للدس وعرم ةكر المراجع والكتب الرتاسية الواجب 

 كعف اإلرب  .

   للمقددرتاا ال يوجددر لدده سددو  أتلددع أجيدداو  المطلولددةعددرأ المع  ددل  فدديحقدد

اجيداو ريد س وطب عدة وتصدر، وال  للدسكمبيوتر عليي  لعدض تطبيقد ا وتحتد إ 

 يوجر له أية توصيد ا أو كتيب ا شرح للتطبيق ا

  يم  ن ا تح ح ا وتم تين و ن رش اأأواا التقو فيالنمطية والطرق التقليرية 

  كنترو  الرتاس ا العلي  علس أجياو   سب آلي أو ط لعة ا تواءعرم 

  آليددة الختيدد ت المددراجعين الددراخليين وال دد تجيين  ددن  يدد  العددرأ  وجددوأعددرم

والت صدد  كمدد  ان  ددرأوأ المراجعددة كددعيف جددرا لعددرم وجددوأ آليددة السددتيد ء 

 .التصحيحية ال ظ ا المراجع وات  ة االجراءاا 

 عرم وجوأ  راجع علمية ل لتوصيف. 

  أعدراأ أعضد ء هيئدة  فديالتق تير ال نوية للبرا   التعليمية  فيتواجر تن رض ا

الترتي  ولي ح ا المع تين واالج زاا وييره   دن البي حد ا التدي تؤسد  لعمدل 

 التق تير ال نوية.

 وأ كدددعف التواصدددل  دددع الم دددتديرين )جيددد ا التوظيدددف(  دددن خدددال  عدددرم وجددد

البرحد   ( يؤكدر عدرم تدعيدل التقدويم  طدرق تقدويم ك  دراستم تاا استبي ن ليدم )

 ول لت لي عرم تحقن  واصد ا ال ري 

  عرم تن سب التق تير ال نوية في وكع خط  التح ين والتطوير في توريتي   ع

 األولوية أو عرم التنديذ أون أسب ل 

 ة الم تيرفة، كم  ال توجدر عرم وجوأ طالل للرللو  ا لمميع أحواعي  وهي الدئ

 أ  توصيد ا لمقرتاتي  ول لطبع ال توجر تق تير أيض 

  عددرم أرددة  قتر دد ا تطددوير المقددرتاا  كددل  زيدد أو عددرأ المعيددرين  يدد  اتتددد ه

الدريم ان  علدسحصيب الدرأ للط لب، التوسع في المن رش ا المم عية الدصدلية، 

 .المقرت للرتاس ا العلي  ولي  للمعيرين أ  أوت

 رم تواجددر آليددة للتواصددل  ددع ال ددريمين كمدد  ال توجددر ر عددرو لي حدد ا لطددالل عدد

الرتاس ا العلي ، كم  ال توجدر آليدة لمدذل الطدالل الوافدرين، وجميدع االجدراءاا 

 وترية فق ، كم  ال يوجر اتش أ أك أيمي

 ع  ددة للطددالل الددذين يلتحقددون ل لدصددل الرتاسددي الكدد حي لددرفع  شددكو  وجددوأ

 .ة لرال  ن  صروف ا فصل صروف ا سنة أك أيمي

   عرم توفر أليل علي المراجع ا الروتية لغرأ التطوير، ويتم توزيدع االشدرا

 طبق  لريبة الطالل والقواعر المعلنة.

   ل لرتاس ا العلي .لقي س تك  الطالل  االستبي ح اعرم توافر حت ئ 

 .هن ك ت صص ا يير  دعلة في الرللوم تيم اهميتي  لممتمع 

 مجتمعيةالمشاركة ال -12

  أو   ددئو  تنديددذ أو تكلدددة تقريريددة أو  ز ندديأحشددطة أو لطدد ت  أ عددرم تحريددر

الرالدع االمشد تكة فدي تعظديم أوت و وردع  االسدتراتيمي ؤشراا حم ح للير  

  صرا ل ل طة المعتمرو ل ر ة الممتمع وتنمية البيئة.

  تير عرم  ت لعة تدعيل أحشطة خطدة خر دة الممتمدع وتنميدة البيئدة  دن خدال  تقد

 ت لعة تنديذ ال ط  التنديذية  ي  ال تتضمن الرجوه لمؤشراا النم ح ل ل طدة 

 التنديذية وتحرير    تم و   لم يتم  ني  لشكل أرين.

  عددرم تددوفير الكليددة أل  لددرا   للتوعيددة ل حشددطة خر ددة الممتمددع وتنميددة البيئددة

ةاا  للطددالل وأعضدد ء هيئددة التددرتي  والييئددة المع وحددة واألطددرا  الممتمعيددة

العالردددة )االطددداله علدددس ال طددد  التنديذيدددة ال دددنوية للكليدددة، و ق للدددة القيددد أاا 

األك أيمية وأعض ء هيئة الترتي  وأعضد ء الييئدة المع وحدة و مكلدي األطدرا  
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 الممتمعية وال ريمين(.

  تقوم الكلية   لي ً لدجراءاا تدعيل  ركا العمران األفريقي ولكنه لدم يبدرأ حشد طه

 لعر.

  البحدوث والرتاسد ا العمراحيدة  استشد تااتقريدر سدنوي   دن  ركدا عرم صدروت

 دددين ريددد م المركدددا سدددنوي ً لعدددرأ  دددن  فددديخر دددة الممتمدددع  فددديعدددن أحشدددطته 

 المشروع ا الت طيطية المتنوعة.

  الممد ل  واللمد ن  لد ري ملد  الكليدة أ د   فديعرم تواجدر  مكلدين للممتمدع لال

 ال يش تك فيي  أ   مكلين للممتمع. الكلية

 رم تح ن ح بة تك  األطدرا  الممتمعيدة  دن خدال  تحليدل اسدتبي ن األطدرا  ع

-2017للدس  2017 -2016الممتمعية لغرأ لعراأ الرتاسة الذاتية للكليدة  دن 

2018. 

  2018عرم تواجر استبي ن لقي س تح ن ح بة تكد  األطدرا  الممتمعيدة عد م- 

  الممتمعيددة لالسددتد أو  ندده فددي التحقددن  ددن تح ددن ح ددبة تكدد  األطددرا 2019

 وات  ة الماير  ن اإلجراءاا التصحيحية المن سبة.

  القدددو يالتعددد ون للتدددرتيب للييئددد ا علدددس الم دددتو   الرتوكدددوالعدددرم تدعيدددل 

 .العرلي واإلرليمي

  ال يوجر تصر ل ريمي الكلية الع  لين ل لرو  العرلية و ع الم  ع ا والوزاتاا

 والمؤس  ا والييئ ا العرلية.

 

لعناصر الفرص والتهديدات للبيئة الخارجية والوزن تحديد ( 9-1-3

 النسبي لهم

 أهم الفرص المتاحة:

 الخارجية والوزن النسبي لهم فرص البيئة المعيار

التخطاااااااااااااااااااااااايط  -1

 االستراتيجي

الدولة وجود خطة استراتيجية للكلية تتوافق مع الخطة االستراتيجية للجامعة ورؤية  -

2030. 

 ةالتنفيذيطة المقترحة بالخطة استمرار العمل على تنفيذ األنش -

التوجه العام للدولة نحو تفعيل قواعد المحاسبة ووضع نظم فعالة للثواب والعقاب في  - القيادة والحوكمة -2

 قانون الخدمة المدنية. إطار

 التوجه العام للدولة نحو تفعيل قانون الملكية الفكرية وحفظ حقوق الباحثين. -

 لكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.تجديد اعتماد ا - الجودة والمتابعة -3

 توجهات الدولة لتفعيل نظم الجودة بالمؤسسات التعليمية -

عضااااااااء هيئاااااااة أ -4

 التدريس 

مشاركة اعضاء هيئة التدريس بمشروعات قومية على مستوى الدولة وامكانية انعكاس  -

 ذلك على المقررات الدراسية ومشروعات البكالوريوس.

ومؤسساتها المختلفة في اطار االصالح  بأجهزتهاالتوجه العام بالدولة لالرتقاء بالعاملين  - جهاز االداريال -5

 باتجاه االدارة الذكية في كافة المجاالت. للدولة اإلداري

المااااوارد الماليااااة  -6

والتساااااااااااااااهيالت 

 المادية

قومية وجود فرص عالية للكلية لالستفادة من دورها في المساهمة في المشروعات ال -

والدولية والمحلية المختلفة لتحقيق المزيد من التمويل الذاتي من خالل مركز أبحاث 

 العمران

 اإلدارة العامة للشئون الهندسية تشكل داعم رئيسي ألعمال الصيانة لتجهيزات الكلية -

 .مماثلة دوليا ومحلياالترابط من خالل برامج مشتركة مع الكليات الفرص  -الباارامج التعليميااة  -7
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والمعاااااااااااااااااااااايير 

 االكاديمية

 .كليةتفضيل سوق العمل لخريجي ال - التدريس والتعلم -8

 توجهات الدولة في إنشاء برامج بمصروفات. -

 نمو الطلب على التعليم العالي. -

 زيادة الطلب على التعليم من جانب الوافدين. -

شيوع استخدام المصطلحات والمفردات الخاصة بالتخطيط العمراني من قبل المسئولين  -

 داية من رئيس الجمهورية.ب

الطاااااااااااااااااااااااااااالب  -9

 والخريجون

% )بين الدفعات 70 إلى%  50زيادة نسبة الخرجين العاملين في مجال التخصص من  -

( طبقا للتقرير السنوي للكلية مما يؤكد على احتياج سوق العمل والحديثةالقديمة 

 لتخصص الكلية.

جهات العمل الهندسي موقع متوسط ومتميز وقريب من العديد من  الكلية في تواجد -

 والتخطيطي

% من الخرجين من اإلناث مؤشر على صالحية برامج الكلية 50يعتبر وجود أكثر من  -

 ومواصفات الخريج للذكور واإلناث على السواء.

وجود عديد من شركات التنمية العمرانية لكبري يمكن من دعم االنشطة الطالبية  -

 والتعليمية.

 اء الخريجين.رضاء جهات العمل عن مستوى أد -

حيث التأكيد على وجود ربط بين  2030برؤية مصر  وربطهااعتماد خطة بحثية للكلية  - البحث العلمي -10

الدراسات العليا واالحتياجات القومية وكذا احتياجات المستوي االقليمي بالدول العربية 

 واالسالمية. 

دريس في العملية االستفادة من الدارسين في البرامج الخارجية من اعضاء هيئة الت -

 التعليمية وخطة البحث العلمي

الربط بين برامج الدراسات العليا وانشطة خدمة المجتمع وخاصة مع وجود نشاط  - الدراسات العليا -11

 للمراكز ذات الطبيعة الخاصة بالكلية

المشااااااااااااااااركة  -12

 المجتمعية

 مستوى جامعة القاهرة وجامعات مصر يعزز من مركز الكلية العلمي علىالنادر  -

 والخدمي على المستوى القومي واالقليمي وبما يؤهلها فيما بعد للمنافسة الدولية.

إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت التخطيط  -

 في مصر والتغير في متطلبات سوق العمل

 التعاون مع بولندا.... تبرتوكوالاالستفادة من  -

 الدولة  فيابع خاص تتناسب مع قضايا البيئة فرصة انشاء وحدة ذات ط -

 هيئة أعضاء بعض تفرغ يتطلب قد بما كبير جهد تحتاج للجودة الالزمة المتطلبات -

 .  بها للوفاء المعاونة والهيئة التدريس

إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت التخطيط  -

 سوق العمل في مصر والتغير في متطلبات

 االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على عملية التنمية( )العواملاالهتمام بالبيئة الخارجية  -

االهتمام بالبيئة والتوجه العام نحو زيادة الوعي البيئي وتشجيع دور المواطنين في اداء  -

 البحثيهذا الدور طبقا للدستور مما يعظم دور الكلية 
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 الدولة  فيص تتناسب مع قضايا البيئة فرصة انشاء وحدة ذات طابع خا -

 ورئاسة مصر لالتحاد االفريقي بأفريقيافرصة االهتمام بقضايا التنمية  -

 

 أهم التهديدات المتوقعة: (9-1-4

 أهم التهديدات المتوقعة المعيار

التخطاااااااااااااااااااااااايط  -1

 االستراتيجي

 جداً  اليةع مرونة يتطلب الجامعة قيادات تغير مع للجامعة االستراتيجية الخطة تغيير -

 .الجامعة خطة مع للتوافق الكلية خطة في

التزام الكلية بالهيكل التنظيمي وفقا لقانون تنظيم الجامعات ومرفقا للتوصيف الوظيفي  - القيادة والحوكمة -2

لجهاز التنظيم واإلدارة بما يحجم من عمل بعض التعديالت لتناسب المتغيرات التي 

 حدثت طوال العقود السابقة.

المتطلبات الالزمة للجودة تحتاج جهد كبير بما قد يتطلب تفرغ بعض أعضاء هيئة  - والمتابعةالجودة  -3

   التدريس والهيئة المعاونة للوفاء بها.

اعضااااااااء هيئاااااااة  -4

 التدريس 

دخل أعضاء التدريس مما يؤدي الي تفضيل البعض ضعف المشكالت المادية في  -

 .ل عائدااالق بالكليةللعمل الخاص االكثر عائدا عن العمل 

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالدولة العربية المجاورة بما يزيد من طلبات  - الجهاز االداري -5

 االعارة من الكلية.

المااااوارد الماليااااة  -6

والتساااااااااااااااهيالت 

 المادية

 .العمل فرص على المحلي وتأثيرها ازمة جانحة كورونا -

  .التمويل لمصادر النسبي القصور -

 يضعف للبحوث الدعم توزيع عدالة وعدم العلمي البحث دعمل المالية الموارد ضعف -

 .منتظمة بصورة البحث في التدريس هيئة اعضاء مشاركة من

الباارامج التعليميااة  -7

والمعاااااااااااااااااااااايير 

 االكاديمية

تزيد من حكومية وخاصة خرى جامعات أ فيالمماثلة  لألقساميدة وجود برامج جد -

 .المنافسة

امعات الخاصة واقسام بالجامعات الحكومية  تحمل نفس تخصصات ظهور كليات بالج - التدريس والتعلم -8

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني فهي تمثل تنافس قوي في االقبال علي الكليات التي 

 تحمل نفس التخصص وخاصة في سوق العمل فيما بعد .

الطاااااااااااااااااااااااااااالب  -9

 والخريجون

 .مصر خارج الكلية خريجي مع للتواصل مقننة آلية وجود عدم -

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العلميبحث ال -10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدراسات العليا -11

المشااااااااااااااااركة  -12

 المجتمعية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

57 

 ( التحليل البيئي الكمي9-2

ني عن العام الدراسي تم عمل التحليل البيئي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي والعمرا 

بناء على التقييم الكمي للمعايير من خالل الوزن النسبي للمعايير للهيئة  2019/2020

 :2020وزيارة لجنة االعتماد في مارس  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 الوزن النسبي للمعايير:( 9-2-1

الهيئة القومية لضمان قترحة من تم تقدير الوزن النسبي للمعايير وفقا لدرجات التقييم الم 

 معيار. 12مع األخذ في االعتبار ضم المعايير إلى الجودة 

 الوزن النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان الجودة

  المع يير

 الييئة القو ية لضم ن الموأو

الوزن 

الن بي 

 للمع يير 

الوزن الن بي 

 ق تح  لوا ر 

 صحيي

 0.081 64 الستراتيميالت طي  ا -1

 0.117 92 القي أو والحوكمة-2

 0.092 72 اأاتو الموأو -3

 0.061 48 أعض ء هيئة الترتي  -4

 0.025 20 المي ز االأات  -5

 0.091 72 المواتأ الم لية واالأاتية -6

 0.047 44 المع يير االك أيمية والبرا   التعليمية -7

 0.162 128 الترتي  والتعلم -8

 0.132 104 الطالل وال ريمون -9

 0.053 42 البح  العلمي -10

 0.096 76 الرتاس ا العلي  -11

 0.035 28 المش تكة الممتمعية -12

 1 790 لجم لي

 

 درجة إنجاز الكلية للمعايير: (9-2-2

ضاء تم اعتماد التقييم الكمي الذي تم للكلية من خالل تقييم المعايير لمجموعة استبيانات ألع 

 أطراف –خريجون  –طالب )هيئة التدريس والقيادات األكاديمية وكافة األطراف ذات الصلة 

عمل التحليل البيئي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني عن العام  (إداريين –مجتمعية 

 والذي يمكن أن نخلص منه إلى النتائج التالية: 2018-2017الدراسي 



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

58 

مختلفة وفقا لرأي أعضاء هيئة التدريس درجة إنجاز المعايير ال 
 واألطراف ذات الصلة

  المعايير

تقرير زيارة 
لجنة 

االعتماد 
مارس 
2020 % 

رأي 
أعضاء 
هيئة 
 %التدريس

األطراف *
 ذات الصلة

% 
 5الدرجة /  % متوسط

 4.06 81.19   77.38 85.00 التخطيط االستراتيجي -1

 3.76 75.24   65.48 85.00 القيادة والحوكمة -2

 3.18 63.62 66.50 74.36 50.00 الجودة  إدارة -3

 3.45 68.97 64.00 82.9 60.00 أعضاء هيئة التدريس -4

 3.43 68.65  77.3 60.00 اإلداريالجهاز  -5

 3.53 70.63 50.00 76.9 85.00 الموارد المالية والمادية -6

 األكاديميةالمعايير  -7
 والبرامج التعليمية

60.00 83 66.80 69.93 3.50 

 3.77 75.48 55.25 86.2 85.00 التدريس والتعلم -8

 4.05 80.98  76.95 85.00 الطالب والخريجون -9

 3.51 70.28  80.55 60.00 البحث العلمي -10

 3.62 72.4  84.8 60.00 الدراسات العليا -11

 4.25 85.00    85.00 المشاركة المجتمعية -12
 

  ات الصلة بنتائج تحليل االستبيانات في: الطالب والخريجون واألطراف المجتمعية واإلداريين.تمثل االطراف ذ*

ة تعلى وسأف % 75.00أن هناك خمسة معايير حصلت على تقييم  عاليةويتضح من الجدول  

وكان  % 65.00ومعيار واحد أقل من  % 65.00% وأعلى من  75.00معايير أقل من 

 .وأقلها إدارة الجودة لمشاركة المجتمعيةمعيار اأعلى المعايير 

 

 للكلية:النقاط المرجحة  (9-2-3

تم تقدير الدرجات المرجحة للكلية لكل معيار على حدة بضرب الوزن النسبي لكل  

 االثنيمعيار في درجة إنجاز الكلية لهذا المعيار. وبجمع الدرجات المرجحة لكافة المعايير 

درجة من خمس درجات وفقا  3.69المرجحة للكلية في حدود عشر وجد أن الدرجة اإلجمالية 

 3.69وهذه الدرجة المرجحة للكلية ) لألوزان النسبية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم. 

 لتأهل للتقدم لالعتماد.تجديد ادرجة( تعتبر مؤشرا على استعداد الكلية ل
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 لضمان الجودة  الوزن النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهيئة القومية

 المع يير 

 الييئة القو ية

الوزن 

الن بي 

 ق تح  لوا ر 

 صحيي

الوزن 

الن بي 

  5/للمع يير

النق ط 

 المرجحة 

 0.33 4.06 0.081 الت طي  االستراتيمي -1

 0.44 3.76 0.117 القي أو والحوكمة-2

 0.29 3.18 0.092 الموأو لأاتو -3

 0.21 3.45 0.061 أعض ء هيئة الترتي  -4

 0.09 3.43 0.025 اإلأات المي ز  -5

 0.32 3.53 0.091 واإلأاتيةالمواتأ الم لية  -6

 0.17 3.50 0.047 والبرا   التعليمية األك أيميةالمع يير  -7

 0.61 3.77 0.162 الترتي  والتعلم -8

 0.54 4.05 0.132 الطالل وال ريمون -9

 0.19 3.51 0.053 البح  العلمي -10

 0.35 3.62 0.096 الرتاس ا العلي  -11

 0.15 4.25 0.035 المش تكة الممتمعية -12

 3.69 3.80 1.0 لجم لي

 

 25-20 20 - 15 15 - 10 ال طة االستراتيمية

 3.69 3.77 2.87 النق ط المرجحة
 

 

للمع يير )النق ط  أن الوزن الن بي المتوس  2015- 2010أوكحت ال طة االستراتيمية 

و  فظ علس  3.77لس ل 2020-2015وتااير في ال طة االستراتيمية  2.87ك ن  (حةالمرج

لمع يير  ب ا المتوس  الع م للس ل،  م  يشير 2025 - 2020حد  الن بة تقريب  في خطة 

 .(و تس ت تي ه2014الم تلدة خال  الدترو ال  لقة  ن االعتم أ )
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 لهما:ة والوزن النسبي مصفوفة عوامل البيئة الداخلية والخارجي (9-2-4

المصفوفة التالية تربط عناصر البيئة الداخلية والخارجية وتحدد الوزن النسبي لهم  

حتى يمكن تحديد االستراتيجيات المطلوبة للتطوير بناء على األوزان النسبية للعناصر. )مع 

 وال(% بأي حال من األح 10.00افتراض أن الوزن النسبي للبيئة الخارجية لن يقل عن 

 لعناصر البيئة الداخلية والخارجيةالوزن النسبي التحليل الكمي: 

 المعايير

 الوزن النسبي للعنصر  البيئة الداخلية والخارجية عناصربالعدد 

البيئة  البيئة الخارجية البيئة الداخلية
الداخلية 

% 

البيئة 
الخارجية 

% 
نقاط 
 القوة

نقاط 
 الضعف

الفرص 
 المتاحة

التهديدات 
 قائمةال

 %10 %90 1 2 19 11 التخطيط االستراتيجي -1

 %10 %90 1 2 24 6 القيادة والحوكمة -2

 %14 %86 1 2 7 11 إدارة الجودة -3

 %12 %88 1 1 8 7 أعضاء هيئة التدريس -4

 %12 %88 1 1 11 3 اإلداريالجهاز  -5

 %10 %90 3 2 14 42 يةوالمادالموارد المالية  -6

األكاديمية  المعايير -7
 والبرامج التعليمية

7 24 2 1 90% 10% 

 %10 %90 1 5 18 35 والتعلم التدريس -8

 %10 %90 1 5 27 39 الطالب والخريجون -9

 %10 %90 - 2 18 21 البحث العلمي -10

 %10 %90 - 1 38 20 الدراسات العليا -11

 %27 %73 - 12 10 23 المشاركة المجتمعية -12

 

)المشاركة لجدول أن أكثر المعايير تأثرا بالبيئة الخارجية هي معايير ويتضح من ا 

 الجهاز اإلداري(. –أعضاء هيئة التدريس  –إدارة الجودة  -المجتمعية 

 للكلية:االستراتيجيات والسياسات المرجحة  (9-2-5

ء تم إعداد الجدول التالي بغرض تحديد االستراتيجيات والسياسات المتوقعة للكلية بنا 

 على التحليل البيئي، ويتضمن الجدول ما يلي:

 .المعايير االثني عشر طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 .الوزن النسبي لتأثير البيئتين الداخلية والخارجية على المعايير السابقة 

  دف الكلي المنتهي كلي أم جزئي( أي منتهي أم قابل لالستمرار، واله)الهدف من المعيار
، والهدف الجزئي يؤدي (التطوير والتحسين)وإما إلى  (الثبات واالستقرار)يؤدي إما إلى 

 وإما إلى االنكماش. (النمو والتوسع)إما إلى 
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  نقاط(  3من  أعلىوالمعيار المتحقق ) (متحقق أو غير متحقق)الوضع الراهن للمعيار
 .(التطوير والتحسين)حتمل وغير المتحقق ي (الثبات واالستقرار)يضمن 

 

 االستراتيجيات والسياسات المرجحة للكليةالتحليل الكمي: 

 المعايير

 الوزن النسبي للعنصر 

ر 
يا
مع
 ال
ن
 م
ف
هد
ال

ي(
زئ
ج
 /
ي 
كل
(

 

ر 
يا
مع
 لل
ن
اه
لر
 ا
ضع

لو
ا

ق(
حق
مت
ر 
غي
 /
ق 
حق
مت
(

 

 االستراتيجيات المرجحة

%
ة 
لي
خ
دا
 ال
ئة
بي
ال

 %
ة 
جي
ار
خ
 ال
ئة
بي
ال

 

حة
ج
مر
ال
ط 
ق 
لن
ا

 

ار
عي
لم
ل

 

سع
تو
وال
و 
نم
ال

ار 
قر
ست
ال
وا
ت 
با
لث
ا

 

ن
سي
ح
لت
وا
ر 
وي
ط
لت
ا

 

ش
ما
نك
ال
ا

 

   √  متحقق كلي 4.06 %10 %90 التخطيط االستراتيجي -1

   √  متحقق  كلي 3.76 %10 %90 القيادة والحوكمة -2

    √ متحقق جزئي  3.18 %14 %86 إدارة الجودة -3

    √ متحقق ئي جز 3.45 %12 %88 أعضاء هيئة التدريس -4

    √ متحقق جزئي  3.43 %12 %88 اإلداريالجهاز  -5

    √ قمتحق  كلي 3.53 %10 %90 يةوالمادالموارد المالية  -6

المعايير األكاديمية  -7
 والبرامج التعليمية

   √  متحقق  كلي 3.50 10% 90%

   √  متحقق  كلي 3.77 %10 %90 والتعلم التدريس -8

   √  متحقق  كلي 4.05 %10 %90 لخريجونالطالب وا -9

   √  متحقق  كلي 3.51 %10 %90 البحث العلمي -10

   √  متحقق  كلي 3.62 %10 %90 الدراسات العليا -11

    √ متحقق جزئي  4.25 %27 %73 المشاركة المجتمعية -12

 

نظم إدارة )وهي معايير  (النمو والتوسع)ويتضح من الجدول أن هناك معايير تحتمل  

 (.المشاركة المجتمعية -الموارد المالية  -الجهاز اإلداري  -أعضاء هيئة التدريس  -الجودة 

 -كما أن هناك معايير تحتمل الثبات واالستقرار وهي معايير )التخطيط االستراتيجي  

ب الطال -التدريس والتعلم  -المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية  -القيادة والحوكمة 

 الدراسات العليا( -البحث العلمي  -والخريجون 

 

 



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

62 

 للكلية:خالصة نتائج التحليل البيئي الكمي  (9-2-6

اتضح من نتائج التحليل البيئي الكمي أن الدرجة اإلجمالية المرجحة للكلية في حدود  

هذه درجة من خمس درجات وفقا لألوزان النسبية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم. و 3.7

 درجة( تعتبر مؤشرا على استعداد الكلية على تجديد االعتماد. 3.7)الدرجة المرجحة للكلية 

كما اتضح من مصفوفة التحليل البيئي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات  

وبين  )النمو والتوسع(والسياسات المتوقعة للكلية أن االستراتيجية المرجحة تتراوح بين 

 لة )الثبات واالستقرار(.إلى حا الوصول
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 األهداف االستراتيجية - 10

 في ضوء نتائج التحليل البيئي وخطة الجامعة االستراتيجية

Strategic Objectives 

بناء على الغايات النهائية السابق تحديدها، وبناء على نتائج التحليل البيئي الكيفي  

والتهديدات في البيئة اخلية والفرص الضعف في البيئة الدوالكمي وتحديد نقاط القوة و

 ات وفقا لما يلي:الخارجية أمكن تحديد األهداف االستراتيجية الالزمة لتحقيق هذه الغاي

اإلمكانات والكفاية المادية والبشرية(  -رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )كلية ذكية -1

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة

يةةا  التيةة يم الم ةةتم  لالستةةا اي ةةت اتي يا لاللاليةةا  تىعيال ةةا  ةة  مةةر  المتابعةةا الر   -1-1

 زمن  محرر

تىعيةةم متتالبةةاح الح لمةةا  ايرا ي  الييةةاري لتعزيةةز ايرات الما  ةة  تبنةة  التتةة ي   -1-2

 الم تم .

متابعةةا تتةة ي  ال يلةةم التنليمةة  لاللاليةةا   بتةةت بال يلةةم التنليمةة  لال امعةةا ب ن ةةات  -1-3

  حراح  ريري راعما لألرات.

 مبنى لاليا ي ت عب لمتتالباح ب نامج ال اعاح المعتمري -1-4

 عمم ق اعر بياناح ما  يا  تعزيز الم قع ايللت  ن  لاللاليا -1-5

تىعيم ر   الم ا لا الم تمعيا لألتة ا  المعنيةا  ة  تييةيم  الم ةا لا  ة  ان ةتا  -1-6

 اللاليا.

 تنميا قر اح اعضات هيئا التر يس  تح ين السرماح الميرما ل م. -1-7

 لةاا الم ةام  اي نبيةا اعضات ال يئةا المعا نةا الرا  ةين  ة  ال امعةاح  زياري ن با -1-8

 العالميا ألعضات هيئا التر يس

  ةةع لىةةاتي   عاليةةا ال  ةةاز اكرا   لاللاليةةا  الم ائمةةا مةةع متتالبةةاح ارا ي ال امعةةا  -1-9

اكللت  ن  مع التةبب بمةا  التعالم ال  از الم لز  لالتنليم  ايرا ي  تت ي  نلم 

 تتالباح  امعا الياه ي ل امعا اليا.يتما ى مع م

التةةزام اللاليةةا بالميةةراقيا  النزاهةةا  ةة   يا ةةات ا  ق ا ات ةةا  تعامبت ةةا  التةةزام  -1-10

قيارات ةةا  ضعضةةات هيئةةا التةةر يس  ال يئةةا المعا نةةا  التةةبب  العةةامالين ب ةةا بلةة ر 

 المما  ا األسبقيا لال امعا.

 هرا  اللاليا.تنميا الم ا ر الماليا الااتيا البزما لتحييق ا -1-11

 عمم ق اعر بياناح للم ق م عالم   تعزيز الم قع ايللت  ن  لاللاليا -1-12

ر  يةةا تيةة يم اليةةر ي الما  ةةيا ال ةةامالا  الىاعاليةةا التعاليميةةا لاللاليةةا   يةةا لما ةة اح  -1-13

 محرري  معتمري  مع ا تسرام نلم حريثا  مت  ي  معالنا لتي يم ايرات
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تي البكالوريوس والدراسات العليا وتطوير رفع كفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحل -2

مناهج التدريس والتعلم لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية 

 العالمية واعتماد استراتيجية التعليم الهجين مع الحفاظ على هوية مصر الحضارية

 اتي يا تتةة ي  الميةة  اح الر ا ةةيا لم اعةةاي ت ا ي ةةا مةةع ايهةةرا   الستةةا اي ةةت -2-1

 لاللاليا.

تعزيز المعايي  ايلاريميا الييا يا  المس  اح التعاليميا الم ةت ر ا بات ةاا المعةايي   -2-2

 ايلاريميا الر ليا

التعالةةيم حريثةةا  ض ةةاليب   الةةتعالم  ا ةةتسرامتتةة ي  ض ةةاليب  ا ةةت اتي ياح التعالةةيم  -2-3

 ايللت  ن ( ب ر  تحييق التنا  يا  ال  ات بمتتالباح العمم.

 التعالم لم البا الم ت ياح ايقاليميا  المحاليا.  ع لىاتي  -2-4

تعزيز ايلتزام بالميراقيا  النزاها مع التبب  اسا ال لا   الميرما من م بة     -2-5

 الم ئ ليا  ايهتمام.

تعزيةةز م ةةا لا التةةبب  ةة  تتةة ي  العماليةةا التعاليميةةا  تحةةريم البةة امج التعاليميةةا  -2-6

 تعاليميا  البحثيا(  مع البياناح  الم  حاح الحياليا لالعماليا ال

  ع لىاتي  تت ي  معامةم اللاليةا  تحةريم البة امج اكللت  نيةا البزمةا لالمية  اح  -2-7

 المستالىا   ا تسرام التينياح المتت  ي    عمم الم  حاح البيئيا  العم انيا.

تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية  -3

 للدولة وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية الشاملة والمستدامة

 تحةةريم الستةةا البحثيةةا بمةةا يت ا ةةق مةةع  العالمةة رعةةم  تتةة ي  منل مةةا البحةةم  -3-1

 ا ت اتي ياح التنميا ال امالا  الم تراما لالر لا.

 تتميز ب ا اللاليا عن اللالياح المنا  ا الت تعزيز الم ايح البحثيا  -3-2

 تاج المع  ا  بما يسرم ايهرا  العاليا لال تن.ت يئا بيئا بحثيا محىزي لالت تين  ان -3-3

  بت التتبيياح المع  يا  مس  اح ايبتلا  باليضايا ااح اي ل يا لال تن -3-4

 العمم عالى   ع معريح الن   لألبحام    الم بح ايقاليميا  الر ليا المتميزي -3-5

 تعزيز ال ع  بأسبقياح البحم العالم  -3-6

 عزيز التواصل مع الخريجيندعم األنشطة الطالبية واألكاديمية وت -4

 رعم اين تا التببيا  ايلاريميا لالتبب بما يحيق متتالباح   ق العمم. -4-1

 .العالم تنميا م ا اح التبب عالى ايبراع  ايبتلا   التىلي   -4-2

لت بما يحيةق اايةاح مية  الي ميةا مةع  الي م  ال ع بنات  سييا التالب  تنميا  -4-3

 .الحىال عالى ه يتت المي يا الحضا يا

 تعزيز الت ايم مع الس ي ين  إعرار ب امج  ر  اح سايا بالتعاليم. -4-4

"    ايةا(اللاليةا  بأهةرا تل ين بعض اللياناح السايا بالس ي ين تلة ن م تبتةا  -4-5

 يىحاح ت ايم ا تماع " – معيا 
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 رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -5

ا الم تمعيةةةا  التنميةةةا لتحييةةةق الم ةةةئ لي ثيةةا  ت  ةةيع ر   اللاليةةةا لم لةةةز ا ةةةعاع  -5-1

 للم.اي تماعيا لالم تمع المحيت بال امعا  ال تن 

ت  يع نتاق التعا ن مع اليتاعاح  ال  اح المستالىا  ة  الم تمةع  تعزيةز ايرا ي  -5-2

 م ام التنميا الم تراما.   ال  يري لالم تمع المحيت  بما ييب 

متت بمةا يةنعلس عالةى سما الم تمع المحال   تت ي  معامم الحا ب اآلل  لالييام بسر -5-3

 زياري م ا ر اللاليا.

لمية  اقاليميةا   ال يةار  اي ةت اتي  تعليم ا تثما  الةر    الم قةع    الم ا لا  -5-4

  ر ليا.

تةةرعيم عبقةةاح ال ةة الا  ب ام  ةةا  عمةةم قنةة اح اتيةةام مةةع ما  ةةاح الم تمةةع  -5-5

 المرن   تنميا البيئا المحاليا  اكقاليميا  الر ليا.

ما ةة اح قيةةاس سايةةا ب ضةةات الم ةةتىيرين مةةن سةةرماح يةةيااا  تحريةةر معةةايي    -5-6

 –%    م حالا البلال  ي س  3عن  ي ييمعرر ال ا رين  –التنىيايا   الستااللاليا 

 .%    م حالا الر ا اح العاليا(10

 زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا -6

 ا  ستا مىعالةا لت زيع ةا  ن ة ها إعرار متب عاح    ائم تع ي  باللاليا  ب ام  -6-1

 عالى الم ت   الع ب   اكقاليم .

تنليم ر  اح تر يبيا لالتةبب  المستتةين العة ب بمع  ةا اللاليةا ض  بالتعةا ن مةع  -6-2

 بعض ال يئاح.

الت ايةةةم  عةةةام مةةةع س ي ةةة  اللاليةةةا العةةةامالين بالةةةر م الع بيةةةا  مةةةع ال امعةةةاح  -6-3

  ال زا اح  الما  اح  ال يئاح الع بيا.

اعرار التبب ال ا رين مع تيريم ت  يبح ل م  ت قيع ب  ت ل يح تعا ن مع  زياري -6-4

 ال ىا اح  المنلماح  ال امعاح الع بيا.
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 تحليل الفجوة وتحديد االحتياجات - 11

Gap Analysis and Needs Assessments 

 تحليل الفجوة -أوال 

 

ي مع األهداف االستراتيجية بمقارنة الوضع الراهن للكلية طبقا لنتائج التحليل البيئ

 المستهدف تحقيقها تم تحديد وتحليل الفجوة طبقا لما يلي:

اإلمكانات والكفاية المادية  -القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )كلية ذكية -أ

 والبشرية( وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة

 أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

  أنه يصلح  بعد تعلية الدور الرابع فراغات مبنى الكلية الحاليأوضحت دراسات تحليل

للوفاء باحتياجات الكلية في سنوات الخطة الخمس القادمة كما أن المساحات المخصصة 

إال انه قد يكون  أيضاً  كافيةألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين ستكون 

 ألعضاءع الفراغات واستخدام الدور الرابع وقد تم توزيهناك حاجة في السنوات القادمة 

الى  باإلضافةقاعات للدراسات العليا  3هيئة التدريس والهيئة المعاونة واستخدام 

  هيئة التدريس. بأعضاءكافيتريا خاصة 

  كفاية وكفاءة معامل بالكلية ومثال ذلك تتوافر التجهيزات والمعدات والكوادر الالزمة

حيث عدد أجهزة وظروف التشغيل وكفاءة الفنيين والعمل على الحاسب اآللي بالكلية من 

تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، اال 

ان البرامج المستخدمة تحتاج الى تحديث وشراء نسخ أصلية مرخصة منها، كما 

لتي البكالوريوس أوضحت الدراسة ضعف مستوى اللغة األجنبية عند طالب مرح

والدراسات العليا بما يشير ألهمية رفع كفاءة معامل الحاسب اآللي بالكلية وامكانية 

استعماله كمعمل لغات وأهمية وجود معمل متعدد األغراض وتوظيفه لتحقيق المخرجات 

لعيادة الطبية ، باإلضافة الى اطالب الكلية في مراحلها المختلفةالتعليمية المستهدفة من 

 الطارئة.الحاالت  فيتمكنها من تقديم رعاية صحية جيدة  تيال

  أوضح الهيكل التنظيمي للكلية وجود وحدات جديدة في السنوات الخمس الماضية داعمة

لألداء وتطوير أداء اإلدارات القائمة مثل قسم خدمة المجتمع وشئون البيئة وفقا للهيكل 

ل التنظيمي للكلية ونظيراتها بالجامعة وكذا التنظيمي للكلية وربط اإلدارة الجديدة بالهيك

الى قسم الوحدات ذات الطابع الخاص وقسم  باإلضافةوحدة إلدارة األزمات والكوارث 

وقسم الخريجين، كما تم تحديد عالقة وحدة  اإللكترونيالصيانة وقسم الميكنة والتحول 

لها في  –دارية ومالية إ –ضمان الجودة بالهيكل التنظيمي للكلية وصياغة الئحة داخلية 

 التعليمية.تم انشاء وحدة إلدارة العملية  واالعتماد. كماضوء قانون ضمان الجودة 

 .توافق خبرات ومهارات بعض العاملين مع المهام الوظيفية المنوطة بهم 
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  والتقاليد  العلميتم تحديث واعتماد كتيب ممارسات أخالقيات المهنة وميثاق البحث

 ضوء إطار كود الممارسة االخالقية بالجامعة. فيمعرفة الكلية الجامعية المعد ب

  للكلية  الوظيفيتم عمل كتيب للتوصيف 

 كافية للوفاء بمتطلبات  12.59: 1 نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية للطالب

 بأخذ الهيئة المعاونة في االعتبار. 5.13:1البرامج، خاصة وأن هذه النسبة تصبح 

 م أو خطة لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجود نظا

 اآلن وفقا لجهودهم الفردية. كفاءتهمحيث يتم رفع 

  وجود نظام واضح ومعلن يعزز التواصل بين أعضاء هيئة التدريس وبين اإلدارة العليا

تربط  ووحدة ضمان الجودة والجهاز اإلداري والعمل تحت مظلة روح االسرة التي

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة نظراً لصغر أعدادهم مقارنة بباقي كليات 

 الجامعة.

 تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية ودراسة االحتياجات  جارى العمل على

التدريبية لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية وتفاصيل هذه البرامج ومحتواها 

 ليات التقييم واالستفادة منها.العلمي وآ

 .نشر ثقافة الجودة بالكلية وخاصة بعد تفعيل وحدة متابعة العملية التعليمية 

  يوجد هيكل تنظيمي والئحة مالية وإدارية معتمدة لوحدة ضمان الجودة والجهاز

االداري الموجود بها اكتسب خبرة مناسبة طوال السنوات الماضية إال أن الجهاز 

 وحدة غير كاف من ناحية العدد.اإلداري لل

  اهتمام الكلية بزيادة عدد المشاركين من الكلية في أنشطة ودورات مركز ضمان

 الجودة بالجامعة، لتعزيز االرتباط بخطط الجامعة بصورة كافية.

  متابعة نتائج التقويم الذاتي المستمر على األداء بالكلية. دورييتم بشكل 

 حاسبة.تفعيل مبدأ المساءلة والم تم 

  التقويم المؤسسي الشامل للكلية التقويم المستمر للفاعلية التعليمية وفقا انتظام

 لمؤشرات محددة ومعتمدة وفي تواريخ محددة.

 .تعزيز التنسيق بين وحدة ضمان الجودة وأنشطة الكلية الخاصة بالعملية التعليمية 

  وجودSERVER .بالكلية والحاجة الى تفعيل العمل به 

 ت دراسة التحليل البيئي ما يلي:كما أوضح

 خوادم  على الرغم من وجودتنظيمها ارتها وضعف تداول بيانات الكلية وطرق إد

أن استخدام  ولكنها لم تفعل حتى االن على الرغم من – Servers -للحاسب اآللي بها 

 خوادم الحاسب اآللي يعتبر ضروريا وال توجد مؤسسة تعليمية كبيرة في الدول المتقدمة

ال يوجد بها خوادم وشبكة داخلية خاصة بها. كما أنه ال يمكن االستفادة من الوصالت 
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التي تدعم بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال  - Fiber Opticsفائقة السرعة 

بدون وجود خوادم الحاسب اآللي  -بالشبكة الخاصة بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية 

ة خصوصية الكلية عند االتصال بشبكة الجامعة مع الخاصة بالكلية ولضمان حماي

. والجامعةاستخدام الخوادم الخاصة بالجامعة على مستوى آخر لالتصال بين الكلية 

وبالتالي فإنه يلزم البدء في استخدام نظم المعلومات والتكنولوجيات الحديثة في جميع 

كن من تحقيق المنافسة الشئون التعليمية واإلدارية بالكلية لضمان تطويرها حتى نتم

اطار  فيوقد يتحقق ذلك  المطلوبة على كل من المستوى الوطني واإلقليمي والدولي

 معلوماتينظام  ألعدادوشركة فينوسيرا  والعمراني اإلقليمياالتفاق بين كلية التخطيط 

ع يهدف الى تحويل ادارات الكلية بالكامل الى ادارات الكترونية تحقق الربط الكامل م آلي

الى تقديم خدمة الكترونية مميزة تدعم قطاع الطالب والسادة اعضاء  باإلضافةالجامعة ، 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين بالكلية.

  ذات طابع خاص للتنمية البشرية والتدريب مع ضرورة ربطها وحدة  لعملهناك ضرورة

 بإدارات الكلية داخل الهيكل التنظيمي.

 اجة إلى نظم معلومات وتوثيق محدثة ومتطورة لدعم أسلوب صناعة واتخاذ القرار.الح 

  فى ضوء الخطة التنفيذية لتدريب  كفاءة أداء الجهاز اإلداري بالكلية لمتابعة رفعالحاجة

  القيادات االكاديمية واالدارية.

  ة والبحثيةالالزمة للعملية التعليميكفاءة أعضاء هيئة التدريس  لمتابعة رفعالحاجة. 

 البحث عن مصادر جديدة والتمويل الالزم لتحقيق أهداف الكلية  العمل على تعدد وسائل

 للتمويل والتوظيف األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية المتاحة.

 .ضعف المؤشرات الكمية المعتمدة على التقويم الذاتي للكلية بمشاركة كافة األطراف 

 

 العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتي للكلية تعليميةال الفاعلية كفاءة رفع -ب

 واالقليمية المحلية المتغيرات لمواكبة والتعلم التدريس مناهج وتطوير

 مع المرحلتين في الهجين التعليم استراتيجية واعتماد والتنافسية والدولية

 :الحضارية مصر هوية على الحفاظ

 أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

 مرحلة البكالوريوس فيالفاعلية التعليمية : أوال

  تطوير أداء برنامج الساعات المعتمدة وإعداد مقررات مرحلة دورية ل متابعةهناك

 البكالوريوس طبقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

  خالل ازمة كروناعمل مقررات الكترونية تم 
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 العليا الدراسات فيالفاعلية التعليمية : ثانيا

  تم تجاوز السلبيات في الئحة الدراسات العليا القديمة للكلية، والتي كانت ال تشجع

تقدمها كليات الهندسة واألقسام المنافسة الطالب على التسجيل مقارنة بالتسهيالت التي 

لتالفي هذه السلبيات ولتشجيع  الئحة جديدة بنظام الساعات المعتمدة بها وقد تم اعتماد

سام العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل لدرجة خريجي أق

الماجستير والدكتوراه وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة على 

 التسجيل في برامج دبلومات الدراسات العليا والدبلومات المهنية.

 ومية لضمان جودة يوجد توصيف لمقررات الدراسات العليا وفقا لمتطلبات الهيئة الق

التعليم واالعتماد في المقررات المفعلة كما يوجد وصف للمقررات غير المفعلة بالئحة 

 الساعات المعتمدة للدراسات العليا.

  2014تم اعتماد المعايير األكاديمية للدراسات العليا أثناء زيارة االعتماد للكلية عام ،

بمشكالت المجتمع في مجاالت العمران  الماجستير والدكتوراه مرتبطة بشكل كبيرابحاث 

 .والبيئة

 .الترويج لبرنامج الدراسات العليا بمطبوعات ونشرها 

  تم تفعيل تخصصات الدبلوم الغير مفعلة ألهمية تخصصاتها في المجتمع المصري مع

 اضافة عدد خمس برامج للدبلومات المهنية.

  دراسات العليا.لكنترول ال الكليةوجود مكان واضح وآمن وموثق من مجلس 

 .وجود آلية واضحة لوضع لجان الممتحنين للدراسات العليا 

  عملية التسهيالت للطالب الوافدين للتسجيل  فيالموجود  النسبيتم تالفي الضعف

بالدراسات العليا بدون بعثات من دولهم عن طريق التعامل اون الين وسهولة االجراءات 

 بالدراسات العليا.

 تحليل البيئي ما يلي:كما أوضحت دراسة ال

 مرحلة البكالوريوس فيالفاعلية التعليمية أوال: 

  والتعلم وتوفير التسهيالت المادية الالزمة. التدريسالحاجة إلى رفع كفاءة 

  الحاجة إلى زيادة أعداد الطالب الوافدين الدارسين بالكلية كمصدر من مصادر التمويل

 إلقليمي.وكضرورة الكتساب سمعة طيبة على المستوى ا

 تفعيل التدريب الميداني للطالب مع الجهات ذات العالقة بالتخطيط العمراني وتقويمها 

لخطة الدورات التدريبية والمهنية  الميدانياال انه تم عمل الية لقياس فاعلية التدريب 

 الكلية.للطالب والخريجين بداخل 

 الدراسات العليا فيالفاعلية التعليمية : ثانيا
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 رصد خريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات  الحاجة الى

والمؤسسات والهيئات العربية حيث أن عدم وجود الية مقننة للتواصل بين الخريجين 

والكلية يضعف من فرص هذا التواصل واهميته في توفير سبل لفرص العمل لخريج 

 الكلية.

 

 .الخريجين مع التواصل يزوتعز واالكاديمية الطالبية االنشطة دعم -ت

 أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

 اجتماعي  -مادي  - )أكاديميلتحديد احتياجات الطلبة وطبيعة الدعم المطلوب  اليات هناك

 .ثقافي( -رياضي  -صحي  -

 الطالب.تطوير دليل  تم 

 أكاديمي( )دعمتوثيق ومراجعة األنشطة األكاديمية للطالب  تم. 

 تمكنها من تقديم  التييزات والمعدات والكوادر الالزمة بالعيادة الطبية التجه تتوافر

 الطارئة.الحاالت  فيرعاية صحية جيدة 

  فيمنها  االستفادةتم  التيالعيادة الطبية المتوفرة داخل الكلية كانت أحد الموارد الهامة 

 مرتفعة.كورونا وكان نسبة المستفيدين منها  لفيروستوفير المصل الالزم 

 تعزيز تجهيزات المبنى للوفاء بمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. تم 

 كما أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

  قاعدة بيانات محدثة كضرورة لزيادة وعمل شئون الخريجين دعم وحدة الحاجة إلى

 أعداد الخريجين المتواصلين مع الكلية.

 زيادة على للعمل العربية مصر مهوريةج نطاق خارج بالكلية التعريف الحاجة الى زيادة 

 .البكالوريوس مرحلتي في. الوافدين الطالب

 

واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات  العلميتطوير ودعم البحث  -ث

 حل المشكالت المجتمعية. فيالتنمية الشاملة والمستدامة للدولة وبما يساعد 

 أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

 ورؤية  دوريا خطة البحث العلمي باألقسام والكلية وربطها بخطة الجامعةتحديث  تم

 .2030مصر 

 مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية  أهمية العمل على تعزيز

 بمرحلتيها.
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 ث عدد اتفاقيات التعاون العلمي مع الجامعات األجنبية وكذا البحو التوجه الى زيادة

 .غير المفعلةاء األجانب وتفعيل االتفاقيات المشتركة مع الشرك

 كما أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

 (.عام/  بحث 3) التدريس هيئة أعضاء ألبحاث الزمني األداء معدالت ضعف 

 والسياسات المناهج على والتركيز والدكتوراه الماجستير ألبحاث التطبيقي البعد ضعف 

 .التطبيقية الدراسات منها أكثر

 دون المقررات ببعض محددة موضوعات في العلمية البحوث من االستفادة قتصارا 

 .غيرها

 التدريس هيئة ألعضاء فردية بحثية مشروعات على للحصول التقدم دورية ضعف 

 البحث إجراء بمتطلبات مقارنة المالي التمويل لضعف لنظًرا الجامعة من والممولة

 سنه./بحث 0,4   السنة في البحثية للمشروعات السنوى )المتوسط

 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. كفاءةرفع  -ج

 أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

  رغم نطاق التعاون الواسع مع قطاعات العمران والسياحة والبيئة والمرافق إال أنه يلزم

 التنمية المستدامة. مجاالتالبحوث التي تصب في  وزيادة تطوير

 ر في خدمة المجتمع المحيط إال أنه يلزم توسيعه على مستوى خدمة رغم النشاط الكبي

 .ومشاركة األطراف المجتمعية في كافة أنشطة الكلية األفراد

 .وجود خطة استراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 كما أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

  العربي واإلقليمي القوميوى للتدريب للهيئات على المست التعاون برتوكالتعدم تفعيل. 

  ال يوجد رصد لخريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات

 والمؤسسات والهيئات العربية.

 التوظيف ملتقى او للخريجين عمل فرص توفير عدم 

 :زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا -ح

 تحليل البيئي ما يلي:أوضحت دراسة ال

 والعمل بروتوكوالت التعاون الموقعة مع السفارات والمنظمات والجامعات العربية  تعدد

 على تفعيل ما لم يفعل.
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 والدراسات  البكالوريوسعلى مستوى  تسهيالت لجذب الطالب الوافدين وضع العمل على

وافدين في هذه الخطة ومن هنا فقد تم وضع غاية خاصة بزيادة اعداد الطلبة ال العليا،

 االستراتيجية.

 كما أوضحت دراسة التحليل البيئي ما يلي:

  التعريف خارج نطاق جمهورية مصر العربية بالكلية للعمل على زيادة  في النسبيالقصور

 .سالبكالوريو مرحلتيفي  الطالب الوافدين.

 لوافدين وال مطبوعات ووسائل التعريف بالكلية وبرامجها غير مناسبة لجذب الطالب ا

 توجد خطة لتوزيعها ونشرها على المستوى العربي واإلقليمي.

  ضعف طرق التواصل مع خريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات

 والمؤسسات والهيئات العربية.

 

 تحديد االحتياجات -ثانيا 

حديد االحتياجات الالزمة تم تحديد الفجوة وفقا للبند السابق والتي تم بناء عليها ت 

بشكل محدد ودقيق سواء كانت احتياجات مادية أو بشرية وفقا إلجراءات وأنشطة محددة كما 

 تم وضع الخطة التنفيذية الالزمة لتجاوزها وتقدير الميزانيات الالزمة.
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 تحديد المصادر المتاحة للتمويل -12

 تم تحديد المصادر المتاحة للتمويل طبقا لما يلي:  

 الدعم السنوي للكلية من الجامعة غير محدد ومتغير وال يمكن اعتماده كمصدر ثابت. (أ

بالدور  كافيتريا الكليةعائد إيجار  )نصفمصادر التمويل الذاتي للكلية والمتمثلة في  (ب

عائد تشغيل معامل الحاسب  –عائد تشغيل المعمل متعدد األغراض  –األرضي بالكلية 

عائد بعض المشروعات المسندة –ول أعداد من الوافدين عائد التوسع في قب –اآللي 

من الدورات وعائد التمويل الذاتي  العليا(عائد طالب الدراسات  –البحثية للكلية وللمراكز 

 التدريبية والمقررات الصيفية.

 – البكالوريوسزيادة عدد الوافدين للكلية )مرحلة عند من المتوقع زيادة موارد الكلية  (ج

 ليا(العالدراسات 

 

ترتيب األولويات في ضوء األهمية النسبية  -13

 Priorities  والتمويل المتاح

 اتضح من مصفوفات التحليل البيئي الكمي ما يلي:

  على أف % 75.00أن هناك خمسة معايير حصلت على تقييم حازت المعايير على تقييم

 65.00ن ومعيار واحد أقل م % 65.00% وأعلى من  75.00ة معايير أقل من توس

 .وأقلها إدارة الجودة معيار المشاركة المجتمعيةوكان أعلى المعايير  %

  اتضح من مصفوفة التحليل البيئي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات كما

والتوسع  )النمووالسياسات المتوقعة للكلية أن االستراتيجية المرجحة تتراوح بين 

 .()منتهيةللمعايير الكلية  واالستقرار( )الثباتحالة  وبين الوصول إلى الجزئية(للمعايير 

 ورش العمل التي تم عقدها  النتائج السابقة وبناء على تم ترتيب أولويات الخطة بناء على

في الكلية بحضور القيادات األكاديمية وممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة 

لنتائج التحليل البيئي تراتيجية ووفقا المعاونة والجهاز اإلداري ووفقا لمالمح الخطة االس

 لمخاطر والتحديات المحتملة أمكن تحديد أولويات الخطة طبقا لما يلي:الكيفي والكمي وا

متابعة الوضع المستهدف للوفاء بأنشطة الكلية من خالل العمل على االستفادة المثلى  (أ

 لفراغات مبنى الكلية. 

 - التفاعلي والمعمل األلىعامل الحاسب )م فيللوحدات المتمثلة  التطوير المستمر (ب

إدارة  – اإللكترونيوحدة التحول  –البيئة  بأبحاثمعمل خاص  – العلميمعمل البحث 

رفع المخرجات التعليمية المستهدفة للطالب والخريجين  بهدفالتعليمية( العملية 

 واستثماره في زيادة التواصل مع المجتمع المحيط بالكلية وتحقيق عائد سنوي

 مناسب.
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وتجهيز الشبكة  – Servers -خادم للحاسب اآللي بالكلية ب تفعيل العملاالحتياج الى  (ج

الداخلية الخاصة به وعمل التجهيزات الالزمة لالستفادة من الوصالت فائقة السرعة 

Fiber Optics -  التي تدعم بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال بالشبكة الخاصة

 ومات الدولية.بالجامعة وشبكة المعل

الكلية لبرنامج البكالوريوس والدراسات العليا الئحة تحديث سرعة االنتهاء من  (د

لتشجيع خريجي أقسام العمارة والتخطيط واألقسام القريبة من التخصص على التسجيل 

لدرجة الماجستير وتشجيع الخريجين الجامعيين بتخصصاتهم المختلفة على التسجيل 

 .ومات المهنيةوالدبل لبرامج الدبلوم

تحديد االحتياجات الخاصة برفع كفاءة أداء الجهاز اإلداري بالكلية مع التركيز على  (ه

دورات اللغات األجنبية والحاسبات والدورات التخصصية وتنظيم برامج تأهيل للحصول 

  ISO9001/2000على نظم الجودة 

االزمات والكوارث التطوير المستمر للوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية مثل إدارة  (و

للتعامل مع االحداث او الطوارت والكوارث التي قد تتعرض لها الكلية في ضوء تطوير 

تفعيلها، سبة السريعة والعمل على وإصدار القرارات المنا واإلعالمي اإلداريالتعامل 

 الحاليهم واماكن توظيف بهمقواعد بيانات خاصة باإلضافة الى وحدة الخرجين لعمل 

 .وحدة بيانات معلنة بالكليةإطار  في

نسبة أعضاء هيئة التدريس العاملين بالكلية للطالب  للحفاظ علىوضع خطة  (ز

 لوفاء بمتطلبات البرامج مما يتطلب هذه النسبة خالل سنوات الخطة.الستمرارية ا

في تطوير المقررات للمساهمة لنظام االمتحانات  سنويالتقييم العمل على مخرجات ال (ح

 التعليم المستهدفة. ويقيس مخرجات

ملفات لجميع الطالب بهدف توثيق ومراجعة موقفهم ل الدوريالعمل على االستكمال  (ط

 ونشاطهم األكاديمي.

توجيه المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمواهب الطالب  (ي

 وإبراز هذه المواهب من خالل االشتراك في المسابقات المختلفة.

تبعا للمتغيرات  خدمة المجتمع وتنمية البيئةاستراتيجية  خطةل مرالتطوير المست (ك

 .المحلية والعالمية

لتحقيق ضمان الجودة الشامل بهدف للكلية مستمر التطوير الخطة عمل  متابعة (ل

 الحصول على االعتماد وتحقيق االستدامة.

جمهورية خارج نطاق بالكلية التعريف في ضوء نشر زيادة الموارد المالية العمل على  (م

 .والدراسات العليا البكالوريوسبمرحلتى  زيادة عدد الطالب الوافدينومصر العربية 
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الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  - 14

 جامعة القاهرة -والعمراني 

رفع كفاءة  -جامعة القاهرة  -العمراني االقليمي وتستهدف استراتيجية كلية التخطيط 

لتحسين الوضع التنافسي للكلية وفي هذا  والتعليمي والمجتمعيؤسسي وفاعلية األداء الم

 التالية: واالستراتيجياتاإلطار تتبع الكلية السياسات 

  والتوسع والثبات واالستقرار في  )النمواعتمدت الخطة االستراتيجية على استراتيجيات

 ( أغلب المجاالت

 

لمادية الخطة االستراتيجية لرفع القدرة المؤسسية )ا -أ 

 والبشرية( لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني 

متابعاااة الوضاااع المساااتهدف للوفااااء بأنشاااطة الكلياااة مااان خاااالل العمااال علاااى االساااتفادة  (1

 المثلى لفراغات مبنى الكلية. 

العماال علااى كفاياااة ورفااع كفاااءة معامااال الحاسااب اآللاااي بالكليااة ماان حياااث عاادد أجهااازة  (2

ة الفنيااااين ووفاءهااااا بتحقيااااق المخرجااااات ونوعيااااة الباااارامج وظااااروف التشااااغيل وكفاااااء

التعليمياااة المساااتهدفة لطلباااة مرحلتاااي البكاااالوريوس والدراساااات العلياااا ورفاااع مساااتوى 

اللغااااة األجنبيااااة عنااااد الطااااالب وتأساااايس معماااال متعاااادد األغااااراض وتوظيفااااه لتحقيااااق 

المخرجاااات التعليمياااة المساااتهدفة مااان طاااالب الكلياااة فاااي مراحلهاااا المختلفاااة واساااتثماره 

 التواصل مع المجتمع المحيط بالكلية وتحقيق عائد سنوي مناسب. في زيادة

معماااال  – العلماااايمعماااال البحااااث  - التفاااااعليتجهياااازات المعماااال ل التطااااوير المسااااتمر (3

إدارة العملياااة التعليمياااة بهااادف  – اإللكترونااايوحااادة التحاااول  –البيئاااة  بأبحااااثخااااص 

ماره فااااي زيااااادة رفااااع المخرجااااات التعليميااااة المسااااتهدفة للطااااالب والخااااريجين واسااااتث

 التواصل مع المجتمع المحيط بالكلية وتحقيق عائد سنوي مناسب.

وتجهيااااز الشاااابكة  – Servers -خااااادم للحاسااااب اآللااااي بالكليااااة  تفعياااالالعماااال علااااى  (4

الداخليااااة الخاصااااة بااااه وعماااال التجهياااازات الالزمااااة لالسااااتفادة ماااان الوصااااالت فائقااااة 

رة كلياتهاااا لالتصاااال التاااي تااادعم بهاااا جامعاااة القااااه - Fiber Opticsالسااارعة 

ومااااع اسااااتخدام الخااااوادم  -بالشاااابكة الخاصااااة بالجامعااااة وشاااابكة المعلومااااات الدوليااااة 

. وبالتاااالي فإناااه والجامعاااةالخاصاااة بالجامعاااة علاااى مساااتوى آخااار لالتصاااال باااين الكلياااة 

يلااازم البااادء فاااي اساااتخدام نظااام المعلوماااات والتكنولوجياااات الحديثاااة فاااي جمياااع الشااائون 

الكليااااة لضاااامان تطويرهااااا حتااااى نااااتمكن ماااان تحقيااااق المنافسااااة التعليميااااة واإلداريااااة ب

 المطلوبة على المستوى الوطني واإلقليمي والدولي.

داعماااااة لاااااألداء وتطاااااوير أداء اإلدارات الوحااااادات للتطاااااوير الهيكااااال التنظيماااااي للكلياااااة  (5

 القائمة
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  خدمة المجتمع وشئون البيئة تعزيز دور إدارة 

 التدريب وربط إدارات الكلية بهذه الوحدة ذات طابع خاص للتنمية البشرية و تأسيس 

 إدارة األزمات والكوارث بهدف سرعة التعامل مع األحداث أو وحدة ل التطوير المستمر

الطوارت أو الكوارث التي قد تتعرض لها الكلية والتعامل اإلداري واإلعالمي وإصدار 

 القرارات المناسبة السريعة.

 قسم  –قسم الخريجين  –إدارة العملية التعليمية  المتابعة الدورية لتحقيق اهداف وحدة

  اإللكترونيقسم الميكنة والتحول  –الصيانة 

تجاااااوز نقاااااط الضااااعف ومعالجااااة المسااااارات المقطوعااااة فااااي الهيكاااال التنظيمااااي علااااى  (6

 مستوى الكلية وفي عالقة إدارات الكلية باإلدارات المناظرة بالجامعة

عاااااادة توزياااااع بعاااااض العااااااملين لتحقياااااق هيكلاااااة إدارات الكلياااااة بإ اتتحساااااينمتابعاااااة  (7

 التوافق بين خبرات ومهارات العاملين والمهام الوظيفية المنوطة بهم.

تنمياااة المهاااارات اإلدارياااة للقياااادات األكاديمياااة ودراساااة االحتياجاااات التدريبياااة لتنمياااة  (8

قاااادراتها القيااااادات الحاليااااة والمسااااتقبلية وإعااااداد تفاصاااايل هااااذه الباااارامج ومحتواهااااا 

 ليات التقييم واالستفادة منها.العلمي وآ

إنشااااء نظاااام خااااص بااانظم معلوماااات وتوثياااق محدثاااة ومتطاااورة لااادعم أسااالوب صاااناعة  (9

 واتخاذ القرار.

كااااود للممارسااااة  فااااي ضااااوءوالممارسااااات األخالقيااااة للكليااااة  باأللياااااتمتابعااااة العماااال  (10

 األخالقية للجامعة.

الكلياااااة ووضاااااع تحدياااااد االحتياجاااااات الخاصاااااة برفاااااع كفااااااءة أداء الجهااااااز اإلداري ب (11

برناااامج وآلياااات تلبياااة هاااذه االحتياجاااات وفقاااا لخطاااة زمنياااة محاااددة ماااع التركياااز علاااى 

 دورات اللغات األجنبية والحاسبات والدورات التخصصية.

تحدياااد االحتياجاااات الخاصاااة برفاااع كفااااءة أعضااااء هيئاااة التااادريس وتنمياااة قااادراتهم  (12

تلبيااااااة هااااااذه لتحقيااااااق المخرجااااااات المسااااااتهدفة للااااااتعلم ووضااااااع برنااااااامج وآليااااااات 

 االحتياجات وفقا لخطة زمنية محددة.

نساااابة أعضاااااء هيئااااة التاااادريس  فااااي متابعااااة تميااااز الكليااااةالسااااتمرارية خطااااة  وضااااع (13

 لطالب.والهيئة المعاونة الى االعاملين بالكلية 

نظااااام التواصاااال بااااين أعضاااااء هيئااااة التاااادريس وبااااين اإلدارة العليااااا تعزيااااز متابعااااة  (14

 ي.ووحدة ضمان الجودة والجهاز اإلدار

العمااال علاااى تاااوفير التمويااال الاااالزم لتحقياااق أهاااداف الكلياااة بتاااوفير مصاااادر جديااادة  (15

للتموياال )تشااجيع وتحفيااز المجتمااع الماادني علااي تقااديم الاادعم المااالي والعينااي للكليااة 

زياااادة اعاااداد طاااالب الدراساااات العلياااا  –العمااال علاااى زياااادة أعاااداد الطاااالب الوافااادين  –

العائااااد المسااااتمر ماااان الاااادورات التدريبيااااة  –توظيااااف المعماااال المتعاااادد األغااااراض  –
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والتوظياااااف األمثااااال للماااااوارد المادياااااة والمالياااااة والبشااااارية  والمقاااااررات الصااااايفية(

 المتاحة.

تنميااااة مااااوارد الكليااااة الماديااااة بزيااااادة عاااادد أعضاااااء الطلبااااة الوافاااادين فااااي مرحلتااااي  (16

عقاااااد بروتوكاااااوالت تعااااااون ماااااع عااااان طرياااااق ) البكاااااالوريوس والدراساااااات العلياااااا

إنتااااااج مطبوعاااااات ووساااااائل تعرياااااف  -المنظماااااات والجامعاااااات العربياااااة السااااافارات و

تنظااايم دورات تدريبياااة  -بالكلياااة وبرامجهاااا ووضاااع خطاااة مفعلاااة لتوزيعهاااا ونشااارها 

 الهيئات(.للطالب والمخططين العرب بمعرفة الكلية أو بالتعاون مع بعض 

 

الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  -ب 

 التعليم مجال والعمراني في

أداء برنامج الساعات المعتمدة  والعمراني تطويرتستهدف استراتيجية كلية التخطيط اإلقليمي 

ومقررات مرحلة البكالوريوس واالرتقاء بمهارات الطالب بمشاركة أعضاء هيئة التدريس لسد 

سي الفجوة وتحقيق االحتياجات السابق تحديدها في العملية التعليمية لتحسين الوضع التناف

 لما يلي: الكلية طبقالخريجي 

مراجعاااااة واعتمااااااد المعاااااايير األكاديمياااااة القياساااااية للكلياااااة والمخرجاااااات التعليمياااااة  (1

المساااااتهدفة لبرناااااامج السااااااعات المعتمااااادة لمرحلاااااة البكاااااالوريوس وتبناااااي معاااااايير 

جهاااات االعتمااااد الدولياااة لضااامان التمياااز ومراجعاااة المخرجاااات التعليمياااة المساااتهدفة 

 بكالوريوس.لبرامج مرحلة ال

إعااااالن مصاااافوفة المعااااايير األكاديميااااة القياسااااية المعتماااادة للكليااااة، ونشاااارها علاااااى  (2

 .الموقع االلكتروني

المهاااارات العاماااة والمهنياااة للطاااالب والخاااريجين الالزماااة للوفااااء باالحتياجاااات رفاااع  (3

المجتمعياااااة ووضاااااع خطاااااة تدريبياااااة معتمااااادة ومعلناااااة ومساااااتمرة وتفعيلهاااااا لااااادعم 

 هنية للطلبة.المهارات العامة والم

زياااااادة عااااادد المقاااااررات الدراساااااية بأسااااالوب التعلااااايم االلكتروناااااي بتشاااااجيع وتحفياااااز  (4

 إعدادها. علىأعضاء هيئة لتدريس 

قاعااااات  )تطااااويررفااااع كفاااااءة التعلاااايم والااااتعلم وتااااوفير التسااااهيالت الماديااااة الالزمااااة  (5

تطااااوير معاماااال الحاسااااب اآللااااي وربااااط محتااااوى  –تطااااوير أداء المكتبااااة  –الدراسااااة 

 .اآللي(رات الدراسية باستخدامات برامج الحاسب المقر

عمااااال تقيااااايم سااااانوي لنظاااااام االمتحاناااااات يسااااااهم فاااااي تطاااااوير المقاااااررات ويقااااايس  (6

 مخرجات التعليم المستهدفة.

مااان خاااالل وحااادة متابعاااة العملياااة  تطاااوير سياساااات التعامااال ماااع المشااااكل التعليمياااة (7

 .التعليمية
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رساااااين بالكلياااااة والمشااااااركة فاااااي العمااااال علاااااى زياااااادة أعاااااداد الطاااااالب الوافااااادين الدا (8

معاااارض ومنتاااديات التعلااايم فاااي الااادول العربياااة لعااارض وتساااويق بااارامج الكلياااة مماااا 

يشاااجع الااادول العربياااة علاااى زياااادة عااادد طالبهااام الدراسااايين بالكلياااة وبالتاااالي زياااادة 

 دخل الكلية واكتساب سمعة طيبة على المستوى اإلقليمي.

لرعايااااة الطااااالب أكاديميااااا بهاااادف  توساااايع المشاااااركة فااااي باااارامج جامعااااة القاااااهرة (9

 والعلمية والبحثية للطالب: االرتقاء بالمهارات المهنية والدراسية

  برنامج حضانات البحث العلمي: يشترك فيه أعضاء هيئة التدريس المتميزين في

البحث العلمي والذين لهم بحوث متطورة حديثة أو مشاريع ممولة من الجامعة أو 

أي من جوائز الجامعة أو الدولة أو جوائز إقليمية أو  علىالدولة وكذلك الحاصلين 

عالمية وتضم الحضانة من ثالثة إلى خمسة طالب في مرحلة البكالوريوس من 

المتميزين علميا مما يؤدي إلى نقل ثقافة حب البحث العلمي للطالب المتميزين 

( جوائز -افآتليكونوا نواة حقيقية لعلماء الغد. ويقدم البرنامج مزايا مالية )مك

الرحالت والمكتبات  علىوإعفاء من رسوم بعض الخدمات وخصم  للطالب

والدورات المتخصصة في اللغات والحاسبات إضافة إلى أولوية السفر للخارج في 

التبادل الطالبي مع الجامعات األخرى ولقاءات متعددة مع إدارة الكلية لتشجيعهم 

وث العلمية مع األساتذة المتميزين ثم وكذا منح علمية صيفية إلجراء بعض البح

 مستوي القسم والكلية. علىتنظيم مسابقات تنافسية بين طالب الحضانات المختلفة 

  برنامج رعاية الطالب المتعثرين علميا: يشترك فيه أعضاء هيئة التدريس

المتميزين في طرق التدريس والكفاءة العالية في استخدام الوسائل التعليمية 

عنهم حبهم ألبنائهم الطالب ولهم رغبة أكيدة في مساعدة الطالب والمعروف 

المتعثرين علميا. لمحاولة عالج هذا التعثر وزيادة نسبة الناجحين وتوفير أموال 

 الدولة المهدرة في تعليم الطالب المتعثرين.

  برنامج إعداد الطالب لسوق العمل: توفير البرامج المختلفة ودورات اللغات األجنبية

لوم الحاسبات لالرتقاء بمهارات الخريجين المهنية في اللغات وعلوم الحاسب وع

والتي يحتاجها سوق العمل وحتى يستطيع التنافس مع أقرانه من خريجي الجامعات 

 األجنبية.

إنشاااااء باااارامج دراسااااية جدياااادة منفااااردة أو مشااااتركة  علااااىتشااااجيع وتحفيااااز األقسااااام  (10

 أو مع أحد كليات جامعة القاهرة.بينية بين أكثر من قسم علمي في الكلية 

ماااااا يسااااامي بالكتااااااب الجاااااامعي والماااااذكرات والملخصاااااات  علاااااىالساااااعي للقضااااااء  (11

الدراساااية والتاااي ياااتم نساااخها وتاااداولها باااين الطاااالب بااادون مراجعاااة وبااادون االلتااازام 

التااااأليف العلمااااي  علااااىباألمانااااة العلميااااة بتشااااجيع وتحفيااااز أعضاااااء هيئااااة التاااادريس 

بسااااعر مناسااااب مشااااجع وقيااااام  -باااال جامعااااة القاااااهرة ماااان ق –وشااااراء حااااق التااااأليف 

 مطبعة الجامعة بالطباعة والنشر والبيع بسعر في متناول الطالب.
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محليااااا  دليل الطااااالب للوفاااااء بتساااااؤالت واستفسااااارات الطااااالبلاااا التطااااوير المسااااتمر (12

 .وعالميا لالستفادة الطالب الوافدين

ونشااااطهم األكااااديمي إعاااداد ملفاااات لجمياااع الطاااالب بهااادف توثياااق ومراجعاااة ماااوقفهم  (13

علاااى أن ياااتم تحديثاااه  2009-2008وقااد بااادأ هاااذا النشاااط بالفعااال فاااي العاااام الجااامعي 

 مع كل دفعة جديدة.

 

الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  -ج 

 مجال دعم الطالب والتواصل مع الخريجين والعمراني في

لمية والبحثية للطالب وتقديم الرعاية تهدف الخطة لالرتقاء بالمهارات المهنية والدراسية والع

 في المجاالت المختلفة. والخريجين الالزمة للطالب

 - )أكاااااديميدراسااااة لتحديااااد احتياجااااات الطلبااااة وطبيعااااة الاااادعم المطلااااوب ال متابعااااة (1

 .ثقافي( -رياضي  -صحي  - اجتماعي -مادي 

ت االحتياجااااااا ذويعماااااال تعااااااديالت بمبنااااااى الكليااااااة وتجهيزاتااااااه للوفاااااااء بمتطلبااااااات  (2

 الخاصة.

 تدبير الموارد المالية والمادية الالزمة للوفاء بمتطلبات عيادة الكلية. (3

  

ومسااااااعدة الخاااااريجين فاااااي تأسااااايس رابطاااااة  شااااائون الخاااااريجيناالرتقااااااء بوحااااادة  (4

قاعااادة بياناااات محدثاااة كضااارورة لزياااادة أعاااداد الخاااريجين إنشااااء و الكلياااة نخاااريجيلل

 الكلية.المتواصلين مع 

 برامج جامعة القاهرة لرعاية الطالب:توسيع المشاركة في  (5

  برنامج اكتشاف قدرات الطالب الجامعي : ويسعى البرنامج الكتشاف مواهب

ذلك من وجود  يتطلبوقدرات الطالب في شتي مجاالت األنشطة الطالبية وما 

قاعدة بيانات لدى إدارات كليات عن الطالب الملتحقين والمقيدين بها للتعرف علي 

غباتهم الفعلية من حيث األنشطة المختلفة التي يفضلونها وكذلك احتياجاتهم ور
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صحية( حتى تتمكن اإلدارة  -اجتماعية –التعرف علي ظروفهم الخاصة )مادية 

من التخطيط الجيد والواقعي لرعاية الطالب واكتشاف قدراتهم وتنميتها وقد أسهم 

خالل استمارة قطاع شئون التعليم والطالب في وضع النواة لهذا النظام من 

 األنشطة الطالبية التي تم تعبئتها بمعرفة جميع الطالب.

  توجيه المرشدين األكاديميين من أعضاء هيئة التدريس لالرتقاء بمواهب الطالب

 وإبراز هذه المواهب من خالل االشتراك في المسابقات المختلفة.

 قادة مشاركة الطالب في المعسكرات الصيفية المتميزة ودورات إعداد ال 

تشااااجيع وتحفيااااز المجتمااااع الماااادني علااااي تقااااديم الاااادعم المااااالي والعينااااي لصااااندوق  (6

 التكافل االجتماعي بالكلية.

تطااوير حفاااالت عياااد الخاااريجين بمااا يتناساااب ماااع عراقاااة الكليااة ماااع عمااال توأماااة باااين  (7

الاااادفعات الحديثااااة والاااادفعات القديمااااة فااااي هااااذه االحتفاليااااات لضاااامان التواصاااال ونقاااال 

 )التميااازهاااذا الياااوم يوماااا للتمياااز الطالباااي فاااي شاااتي المجااااالت الخبااارات وأن يكاااون 

التميااااز فااااي أنشااااطة خدمااااة  - التميااااز فااااي ممارسااااة األنشااااطة الطالبيااااة –العلمااااي 

 المجتمع وتنمية البيئة(.

 

 حفل ختام األنشطة

 

 حفل استقبال الطلبة الجدد 



   2025 -2020الخطة االستراتيجية                                               كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني                       

81 

 

تطاااوير وتنمياااة قااادرات العااااملين  (8

فااي قطاااع رعايااة الشااباب بالكليااة 

ماااااااااان خااااااااااالل دورات اللغااااااااااات 

والحاسااااااااااااااااااابات األجنبياااااااااااااااااااة 

والمعلوماتيااااااااة وعلاااااااام الاااااااانفس 

االجتماااااااااااعي وعلاااااااااام الاااااااااانفس 

 الرياضي.

االهتمااااااام بااااااالطالب المتمياااااازين  (9

رياضاااااااايا بالتعاااااااااون مااااااااع إدارة 

رعاياااااة الشاااااباب بالجامعاااااة ماااااع 

التركيااااااز علااااااي طااااااالب الماااااادن 

الجامعياااة لشاااغل أوقاااات فاااراغهم 

 فيما يفيد عقولهم وأجسادهم.

 

 

باااات بالمااادن الجامعياااة خاصاااة وأن نسااابة كبيااارة تاااذليل مشاااكالت التحااااق الطلباااة والطال (10

مااان طاااالب الكلياااة مااان األقااااليم نظااارا لعااادم وجاااود كلياااة منااااظرة بالجامعاااات القريباااة 

 منهم.

 

الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  -د 

 مجال الدراسات العليا والعمراني في

المعتمدة وتوصيف برامجها  الئحة للدراسات العليا بنظام الساعات لتحديثتهدف الخطة إلى 

 ومقرراتها وفقا لمتطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد واعتماد 

لدراساااات العلياااا لتشاااجيع خريجاااي أقساااام العماااارة والتخطااايط االئحاااة تعاااديل وتحاااديث  (1

واألقساااااام القريباااااة مااااان التخصاااااص علاااااى التساااااجيل لدرجاااااة الماجساااااتير وتشاااااجيع 

 خصصاتهم المختلفة على التسجيل لبرامج الدبلوم.الخريجين الجامعيين بت

مراجعااااة واعتماااااد المعااااايير األكاديميااااة القياسااااية والمخرجااااات التعليميااااة المسااااتهدفة  (2

لبرناااامج السااااعات المعتمااادة لمرحلاااة للدراساااات العلياااا وتبناااي معاااايير جهاااات االعتمااااد 

 الدولية لضمان التميز.

ة المعتمااااادة للكلياااااة، ونشااااارها علاااااى إعاااااالن مصااااافوفة المعاااااايير األكاديمياااااة القياساااااي (3

 الموقع االلكتروني للكلية.

تحاااديث الئحاااة السااااعات المعتمااادة لبااارامج الدراساااات العلياااا وياااتم التغلاااب علاااى ذلاااك  (4

 بوضع هذه المهمة ضمن أولويات إنجاز هذه الخطة االستراتيجية.

يوم رياضي مع الطالب بحضور رئيس الجامعة 

 ء التدريس بالكليةوعميد الكلية وأعضا
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الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  - هـ

 العلمي والعمراني في مجال البحث

 تهدف خطة البحث العلمي بالكلية إلى:

 زيادة المجاالت البحثية التي تتميز بها الكلية عن الكليات المنافسة: (1

 توجيه باحثي الدراسات العليا نحو المجاالت التي تتميز بها الكلية في التخصص 

 ة وبتوجهات الدول تحديث خطة البحث العلمي باألقسام والكلية وربطها بخطة الجامعة

 .2030ورؤية مصر

 .مساهمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية بمرحلتيها 

االساااتفادة مااان الفااارص التكميلياااة لااابعض المجااااالت البينياااة باااين أقساااام الكلياااة وكلياااات  (2

عماال اتفاقيااات تعاااون بحثااي بااين الكليااة  خااالل:ماان  القطاااع الهندسااي وغياار الهندسااي

االت المشاااتركة )ماااؤتمرات مشاااتركة، مشاااروعات وكلياااات القطااااع الهندساااي فاااي المجااا

 اشراف مشترك على الرسائل العلمية( بحثية،

التركياااز علاااى المجااااالت البحثياااة التاااي تااادعم التنمياااة الشااااملة وتخااادم القضاااايا القومياااة  (3

 في نفس الوقت تكون ذات أبعاد إقليمية وعالمية.

 ين جهات البحث القومية تحديد الجهات القومية ذات الصلة وعمل اجندة انشطة علمية ب

والجهات غير البحثية والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية التي لها عالقة بالمجال 

 في تمويل مشروعات

  تحديث خطط األقسام لتوجيه عدد من الباحثين للموضوعات البحثية العالمية من خالل

 خطة البعثات

 ئة التدريس لمناقشة تخصيص عدد من بحوث الدراسات العليا وابحاث اعضاء هي

 القضايا القومية واالقليمية

  وضع معايير لألداء البحثي وتقييم بحوث الدراسات العليا بما يتوافق مع المعايير

 العالمية
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 تهيئة المناخ المناسب للبحث العلمي. (4

 االلتزام بالمعايير القومية والدولية للبحث العلمي 

 ع الجامعات األجنبية وتفعيل االتفاقيات الحالية توقيع عدد اتفاقيات التعاون العلمي م

 وتشجيع البحوث المشتركة مع الشركاء األجانب.

  سنوات( 5)سنوي او كل تنظيم ندوة علمية سنوية ومؤتمر علمي دولي كل  

 .االستفادة من موقع للمكتبة المركزية لجامعة القاهرة المالصق للكلية 

 بها لتصبح دوليةواالرتقاء  دعم النشرة العلمية للكلية. 

  مجالت تصنيف ضمن  ألدراجهامتابعة تحديث المجلة العلمية للكلية وهناك إجراءات

 سكوبس عالميا لتكون اول مجلة باللغة العربية في التخصص.

  الوصول بالمخصصات المالية لبند تحفيز أعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي

يب الكلية وترتيب الجامعة في تقييم الدولي ألقصى قيمة ممكنة مما يحسن من ترت

 الجامعات العالمية واإلفريقية.

  الوصول بالمخصصات المالية لبند تحفيز أعضاء هيئة التدريس لالشتراك في المؤتمرات

 العلمية الدولية ألقصى قيمة ممكنة.

 المدرسون المساعدون(: -رعاية الهيئة المعاونة )المعيدون 

  تنظيم مسابقاتPoster  بحث مستخلص من رسالة على مستويات ألحسن

 األقسام والكليات والجامعة.

  التمويل الالزم للمشروعات البحثية العمل على استمرار وتطوير تدبير

 الصغيرة.

  تعزيز التواصل مع الهيئة المعاونة التي تدرس بالخارج وربطهم بالكلية

 والوطن.
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مجال  والعمراني فياإلقليمي الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط  -و 

 خدمة المجتمع وتنمية البيئة

تهااااااااادف خطاااااااااة المشااااااااااركة 

المجتمعياااااااة وتنمياااااااة البيئاااااااة 

 إلى:

تعزيااااااااز التعاااااااااون مااااااااع  (1

قطاعااااااااااااااات العمااااااااااااااران 

والساااااااااااااياحة والبيئاااااااااااااة 

والمرافااااااااااااق وتطااااااااااااوير 

البحاااوث التاااي تصاااب فاااي 

 مجال التنمية المستدامة.

توسااااااايع نشااااااااط خدماااااااة  (2

المجتمااااع المحاااايط ليشاااامل 

 اد.خدمة األفر

إعااااداد وصااااياغة واعتماااااد  (3

وتفعيااال خطاااة اساااتراتيجية 

لخدمااااة المجتمااااع وتنميااااة 

 البيئة.

 

 

تشاااجيع وتحفياااز الوحااادات ذات الطاااابع الخااااص المرتبطاااة بخدماااة الجامعاااة والمجتماااع  (4

 المحيط مع التركيز على المشروعات ذات الطبيعة البحثية والتي تتفرد بتقديمها.

الخاااااص وعرضااااها للمجتمااااع الماااادني لتعظاااايم تسااااويق خاااادمات الوحاااادات ذات الطااااابع  (5

االسااااتفادة فااااي اتجاااااهي خدمااااة المجتمااااع وتنميتااااه البيئااااة مااااع زيااااادة العائااااد المااااادي 

 للكلية.

العمااال علاااى تحفياااز وجاااذب رجاااال األعماااال الشااارفاء والمجتماااع المااادني للمشااااركة فاااي  (6

 أنشطة الكلية.

ونياااة ودعمهاااا تطاااوير وتحساااين موقاااع الكلياااة والوحااادات ذات الطاااابع الخااااص االلكتر (7

بااابعض البااارامج الدراساااية االلكترونياااة ونتاااائج االمتحاناااات وأخباااار الكلياااة وأنشاااطتها 

المختلفاااة لزياااادة عااادد الزائااارين لهاااذه المواقاااع مماااا يسااااعد الجامعاااة علاااى المحافظاااة 

علاااااى ترتياااااب وتحساااااين مواقعهاااااا االلكترونياااااة علاااااى المساااااتوى الااااادولي ومساااااتوي 

 جامعات أفريقيا.

ماان الخباارات المتنوعااة لجميااع أعضاااء هيئااة التاادريس فااي مختلااف  االسااتفادة الكاملااة (8

األقساااام العلمياااة بالمشااااركة فاااي أنشاااطة وخااادمات مراكاااز ووحااادات خدماااة المجتماااع 

رئيس هيئة التخطيط العمراني يعرض مشروع الهيئة 

 " على أعضاء هيئة التدريس 2052"المخطط القومي مصر 
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وتنميااااة البيئااااة واعتبااااار الكليااااة كبياااات خباااارة للجامعااااة فااااي جميااااع مجاااااالت التخطاااايط 

لتصاااااميم ا –تخطااااايط المااااادن  -اإلقليمااااي  )التخطااااايطوالتصااااميم بمساااااتوياته المختلفاااااة 

 واإلنشااااائي(التصااااميم المعماااااري  –التخطاااايط البيئااااي  –تنساااايق المواقااااع  –العمرانااااي 

 –الطاااارق  -وهندسااااة النقاااال  )تخطاااايطوتخطاااايط وتصااااميم شاااابكات البنيااااة األساسااااية 

 .واالتصاالت(شبكات الطاقة  –شبكات المياه والصرف الصحي 

 

مجال  فيوالعمراني الخطة االستراتيجية لكلية التخطيط اإلقليمي  -ز 

 ضمان الجودة

وإعادة تهدف خطة وحدة ضمان الجودة بالكلية إلى التطوير المستمر والمتابعة 

 وفقا لالستراتيجية التالية: ،العتمادا

 إعداد مؤشرات كمية معتمدة للتقويم الذاتي للكلية بمشاركة كافة األطراف. (1

ودة تعظاااايم عاااادد المشاااااركين ماااان الكليااااة فااااي أنشااااطة ودورات مركااااز ضاااامان الجاااا (2

 بالجامعة.

 الرصد الدوري النعكاس نتائج التقويم الذاتي المستمر على األداء بالكلية. (3

 إيجاد نظام معتمد ومفعل لمبدأ المساءلة والمحاسبة. (4

الشاااااامل للكليااااة وفقااااا لمؤشاااارات محاااااددة  والتعليمااااي انتظااااام التقااااويم المؤسسااااي (5

 ومعتمدة.

راتيجية للجامعاااة وتحقياااق الاااربط باااين الخطاااة االساااتراتيجية للكلياااة والخطاااة االسااات (6

 التوافق المطلوب.

االعتمااااد  تجديااادوضاااع خطاااة عمااال لتحقياااق ضااامان الجاااودة الشاااامل للكلياااة بهااادف  (7

 وتحقيق االستدامة.

مراجعااااة ومطابقااااة نماااااذج المراجعااااة الداخليااااة مااااع نماااااذج الممارسااااات التطبيقيااااة  (8

 لالعتماد والصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.

ة باألدلاااة والشاااواهد والوثاااائق المطلاااوب مراجعتهاااا وكاااذا بروتوكاااوالت إعاااداد قائمااا (9

 اللقاءات.

للخطااااة االسااااتراتيجية للكليااااة المعتماااادة تطااااوير أداء وحاااادة ضاااامان الجااااودة وفقااااا  (10

 والمعلنة.

المشاااااركة مااااع وكياااال الكليااااة لشاااائون التعلاااايم والطااااالب فااااي تفعياااال خطااااط رفااااع  (11

 ل لجناااة شااائون التعلااايم والطاااالب، مااان خاااالالفعالياااة التعليمياااة لمرحلاااة البكاااالوريوس

 .)وحدة متابعة العملية التعليمية(
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المشاااااركة مااااع وكياااال الكليااااة للدراسااااات العليااااا والبحااااوث فااااي تفعياااال خطااااط رفااااع  (12

 الفعالية التعليمية لمرحلة الدراسات العليا وخطط تطوير البحث العلمي.

عياال خطااط المشاااركة مااع وكياال الكليااة لشاائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة فااي تف (13

 تنمية المشاركة المجتمعية للكلية.

المشااااركة ماااع عمياااد الكلياااة ومجلساااها فاااي تفعيااال خطاااط رفاااع القااادرة المؤسساااية  (14

 للكلية.

 عمل تقرير دوري سنوي يصدر مع بداية العام الدراسي. (15

 الذاتية الالزمة للتقدم لالعتماد. عمل الدراسة (16

  

 
 احتياجات الطالب في اجتماعهم مع أعضاء هيئة التدريس

 وورشة عمل حول رؤية ورسالة الكلية والمخرجات التعليمية المستهدفة 
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 المخاطر والتحديات - 15

Risk and Challenges 

تم دراسة المخاطر والتحديات المحتملة والتي قد تعوق أو تبطئ من إنجاز هذه الخطة  

 كالتالي:لهذه المخاطر والتحديات في بعض النواحي  االستراتيجية ويمكن اإلشارة

 االدارية:اوالً: الناحية 

في تسويق الكلية على المستوى المحلي واالقليمي والدولي رغم  نسبىهناك تقصير  ♦

 د الكلية والدور الهام والمؤثر الذي يمكن ان تقوم به.تفر

الكلية بشكل كامل على ميزانية يوجه اعتماد ذاتية للكلية التمويل المصادر  ضعف ♦

ما يمثل عائق أساسي ألي برنامج تطوير رغم التطور البسيط في مصادر  الجامعة،

 قيق الهدف المرجو. التمويل الذي حدث مؤخراً إلى انها مازالت بعيدة تماماً عن تح

 يضعف للبحوث الدعم توزيع عدالة وعدم العلمي البحث لدعم المالية الموارد ضعف ♦

 .منتظمة بصورة البحث في التدريس هيئة اعضاء مشاركة من

تعاني الكلية من مجموعة من السلبيات الخاصة باإلدارة من حيث عدم االعتماد على  ♦

وجود نظام محدد لمتابعة ومحاسبة ظل اال انه في الكوادر المؤهلة والشفافية 

 .قد تنتهي هذه المشكلة )الموظفين(المقصرين وخاصة الجهاز االداري الخدمي 

بشكل ملحوظ في اآلونة االخيرة اال أنها  اللوجستيةرغم تطور الخدمات التعليمية  ♦

مازالت تحتاج الكثير من التطوير لتحقيق أهداف التعليم الذكي والوصول للمواصفات 

 لعالمية في التعليم والتعلم.ا

 البشرية:ثانياً: الموارد 

توجد مشكلة في حاجز اللغة ما يؤثر على فرص النشر الدولية لنسبة كبيرة من  ♦

اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وهو عائق يجب التعامل معه لما له من عائد 

 ايجابي كبير على الكلية والجامعة

هيئة التدريس في الكلية حيث نجد كثير منهم حاصلين يوجد تميز هائل في أعضاء  ♦

استغالل هذه االمكانية بالشكل  ال يتمولكن  مختلفة،على درجات علمية من مدارس 

 المطلوب.

اليتم استخدام طاقات طالب الكلية بالشكل األمثل في التسويق عن الكلية وتقديم  ♦

رات طبقا للخطة التي تم الى احتياجهم لبرامج مها باإلضافةهذا  مجتمعية،خدمات 

 تفعيلها مؤخراً.

 العلمية:البرامج واالبحاث والرسائل  ثالثاً:

البرامج التعليمية واألبحاث والرسائل العلمية الحالية تحقق رسالة على الرغم من ان  ♦

 يساهم في سوق العملبشكل اال انها تفتقد لتطوير مهارات خريجي الكلية الكلية 
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 اجتماعية، اقتصادية، )بيئية،المشاكل المجتمعية لحل تنفيذية واتخاذ قرارات 

 (.مؤسسية

الكلية والجامعات االهلية  أهمية التعامل مع تطوير أداء الكلية للتنافسية الشديدة بين ♦

 والبرامج الخاصة لكليات الهندسة.

 بعض المخاطر األخرى:  رابعاً:

 لتغلب على ذلك بالتوسع زيادة األعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس وسيتم ا

في االستعانة باإلداريين والهيئة المعاونة في مهام وحدة ضمان الجودة وضمن فريق 

 العمل بالمشروع.

  التهديد الخاص باحتمال توقف مشروع "ربط زيادة الدخل بجودة األداء" مما قد يؤثر

ذلك بسد على فترات تواجد الفريق اإلداري والتنفيذي للمشروع ويمكن التغلب على 

 العجز من خالل بعض الموارد الذاتية للكلية.

مخاطر تعثر برامج جامعة القاهرة لرعاية الطالب ويتم مواجهتها بالتوسع في برامج  ♦

 الكلية لدعم الطالب.

والجامعات االهلية التهديد المحتمل من األقسام المناظرة في بعض كليات الهندسة  ♦

نظور أثناء سنوات الخطة وفقا للوضع وهذا التهديد غير محتمل في المدى الم

 التنافسي الذي عرضنا له في بند سابق.

 .العمل فرص على المحلي وتأثيرها ازمة جانحة كورونا ♦
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 الخطة التنفيذية - 16

Action Plan 

للكلية خالل الخمسة أعوام  االستراتيجيةلتنفيذ الخطة هي عبارة عن الخطة التنفيذية  

 .لجامعة القاهرة االستراتيجيةخطة متمشية مع الفترة الزمنية لل (2025 - 2020)دراسية 

آليات ضمان طرق التقويم ومتابعة واستمرارية  - 17

 الخطة االستراتيجية

 المتابعة: آليات (17-1

التطااوير المسااتمر لكلياة التخطاايط اإلقليمااي  تام إعااداد هاذه الخطااة االسااتراتيجية بهادف

 تماد وتم إعداد الخطة التنفيذية لتفعيلهاا اعتماادا علاى مبادأ المشااركةلالع والعمراني وتأهيلها

مان وكال مرحلاة فاي تنفياذها والتاي تاأتي ترجماة لهاذه الخطاة االساتراتيجية.  والتفاعل الفعالة

وفقااا للظااروف  لهااا خصوصاايتها وتوجهاتهااا واإلطااار الخاااص بهااامراحاال الخطااة التنفيذيااة 

وعلاى  علاى حادة ياتم علاى مساتوى كال نشااط والمتابعاة الجاودة ضابط. وبالتالي فاإن المحيطة

 مستوى الخطة ككل.

وفعالياة ومانهج والهدف الرئيسي للتحكم فاي الجاودة هاو ضامان تنفياذ الخطاة بكفااءة 

 فااي الوقاات المسااتهدف، وتحديااد المشاااكل المتوقعااة واقتااراح الحلااول األنسااب لتفاديهااامنضاابط 

م تحقياق هاذا الهادف مان خاالل التقيايم الشاامل . وسوف يتوإعادة الخطة إلى مسارها الطبيعي

 مراحل الخطة المختلفة.خالل لألنشطة 

وسيقوم الفرياق التنفياذي للخطاة بتنفياذ أنشاطتها المختلفاة، والفرياق اإلداري بإدارتاه 

كمااا سااتقوم إدارة الكليااة بمساااعدة الماادير التنفيااذي للخطااة بالتنساايق بااين األعمااال والمهااام 

 المختلفة.

 ة أفراد يمثلونثمانيإلنجاز الخطة التنفيذية واالستراتيجية من  اإلداريريق ويتكون الف

رئيس وحادة ضامان  –إضافة إلى عميد الكلية والمدير التنفيذي األقسام  وكالء الكلية ورؤساء

وعميد الكلية مسئول عن كل النواحي اإلدارية للخطة كما أن المادير التنفياذي مسائول ، الجودة

 التنفيذية للخطة االستراتيجية.عن تنفيذ الخطة 

ويتكااون الفريااق التنفيااذي للخطااة ماان أعضاااء هيئااة التاادريس ومستشااارين ماان داخاال 

ومسااعدين مان  المتفارغين(الكلية )من عمداء الكلية السابقين من األساتذة المتفارغين وغيار 

 الهيئة المعاونة وبعض اإلداريين من الجهاز اإلداري للكلية

الخطاة التنفيذياة فاي أولوياتاه تطبياق الخطاة االساتراتيجية لساد وسيضع فريق العمل ب

الفجوة بين الوضع الراهن وبين رسالة وأهداف الكلياة االساتراتيجية المساتهدفة وفقاا للتحليال 

 ومنهجية الخطة. (SWOT)البيئي للكلية باستخدام تحليل 

م نظاام ضابط تم وضع قائمة من مؤشرات األداء ومؤشرات النجاح لتحديد معايير تقياي

المؤشرات تتناول المتابعة المستمرة  من وسيتم بلورة مجموعة محددة جودة األداء والمتابعة.

واساتكمال الخطاة بشاكل  وتقيايم كافاة األنشاطة وتقاديمها التقاارير إعاداد ونظاام في كل مرحلة

 نهائي. وستضبط الوحدة الحسابية بالكلية تطبيق اللوائح المالية للخطة.
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 Sustainabilityمرارية االست (17-2

 استمرارية التمويل:

سيتم تحقيق االستدامة المالية من خالل التمويل الاذاتي للكلياة والاذي يمكان أن يتحقاق 

عن طريق زيادة وعى أعضاء هيئة التادريس واإلدارياين والطلباة بأهمياة المشااركة التطوعياة 

الكلية ويجعل إجاراءات ضامان  في العديد من األنشطة المطلوبة بما يخفض العبء المادي على

. كماا أن الكلياة تخصاص أنشاطتهاالجودة محتملة وموضاوعية نتيجاة المشااركة الجماعياة فاي 

جاازءا ماان عائااد مشاااركتها ومشاااركة الوحاادات ذات الطااابع الخاااص وتشااغيل المعماال متعاادد 

التاي  األغراض بها في الدعم المالي للكلية وساتعمل الكلياة علاى وضاع السياساات واإلجاراءات

من شأنها تشجيع مصادر تمويل النشاط البحثي من المجتمع المدني وتشاجيع مشااركة أعضااء 

هيئة التدريس ومعاونيهم في الخطة البحثياة المحلياة والدولياة والعمال علاى عقاد بروتوكاوالت 

لألبحاث المشتركة مع الهيئاات المتخصصاة والعمال علاى زياادة أعاداد الطاالب الوافادين لزياادة 

 الكلية. موارد

 االستمرارية المؤسسية:

يعد ضمان استدامة ضمان الجودة وتطبيقها عنصرا أساسيا في الخطة المقترحة مما 

يتطلب تحديدا واضحا لمفهوم االستدامة ومعايير تحقيقها ومؤشرات نجاحها والذي يجب أن 

 يتم من خالل اتفاق كل المشاركين في الخطة قبل بدايتها وقبل تشغيلها.

ة يمكاان تعريااف االسااتدامة بأنهااا اسااتمرار القاادرة والعماال علااى تحقيااق أهااداف وكبداياا

الخطة بانفس الكفااءة التاي بادأ بهاا، وباألسالوب والمانهج والتكلفاة والهيكال اإلداري ومساتوى 

 الرضا المستهدفين كما كان مستهدفا.

ية وبهذا المفهاوم يمكان تقسايم االساتدامة إلاى أربعاة مكوناات رئيساية، فنياة واقتصااد

واجتماعية وإدارية. وعالوة على ذلك فإن أهاداف االساتدامة يمكان تقسايمها باين أهاداف كمياة 

 وكيفية واستراتيجية ومرتبطة بالوقت.

 ولتحقيق االستدامة سيتم عمل ما يلي:

تجميع عناصر وأهداف ضامان الجاودة فاي مصافوفة تعكاس معاايير االساتدامة ومؤشارات  ♦

كمااا أن  ومحااددة،ق قياسااها يجااب أن تكااون واضااحة تحقيقهااا. ومؤشاارات االسااتدامة وطاار

 تفسيرات قواعدها ومبادئها متفق عليها.

 توثيق مفاهيم االستدامة ونشرها ♦

 إعداد خطة تفصيلية لتحقيق االستدامة خالل الخطة  ♦

وساايتم تحقيااق االسااتدامة المؤسسااية ماان خااالل وجااود هيكاال تنظيمااي للكليااة مااع عماال 

 تياجات وبوضع قضية االستدامة في بؤرة االهتمام. التعديالت الالزمة للنظام واالح
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( فاي 2020-2025تطوير الخطة االساتراتيجية ) فلسفةاالساس النظري ل( 17-3

خطااة التطااوير المقترحااة ماان أ.د. هشااام مناقشااة اعضاااء التاادريس بالكليااة لضااوء 

 عميد الكلية مع بداية توليه المسئولية  البرمجي
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 عملية  إلدارةالمؤسسي االستراتيجي المقترح  اإلطار

 التطوير المستمرة للمؤسسات العلمية
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 نائب مدير وحدة الجودة  مرزوق د. احمد

 صياغة الخطة:

 استشاري وحدة ضمان الجودة محمد مجدي قرقر أ.م. د

 والطالبوكيل الكلية لشئون التعليم  أ.م.د رندا جالل حسين 

 عضو هيئة تدريس بالكلية نبيل  د. هبه

المشاركة في إعداد 

التخطيط 

 االستراتيجي

 مرزوق احمد د.

 د.وسام مصطفى
 أعضاء هيئة التدريس

 م. محمد عبد الحكيم السيد 

 اميرة كمالم.

 م. 

 م. 

 

 أعضاء هيئة معاونة

أعمال السكرتارية 

 وادخال البيانات

 كبير أخصائيين تنمية إدارية أ. فتحية السيد اسماعيل

 اخصائي تعليم ثالث أ. خالد طه عبدالخالق 

 اخصائي إعالم ثالث أ. عبدهللا محمد احمد فؤاد 

 

 


