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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 2020/2025 التخطيط اإلقليمي والعمرانيلكلية  التنفيذيةاخلطة متابعة 

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

المتابعة الدورية  -1
والتقويم المستمر 
للخطة االستراتيجية 
للكلية وتفعيلها في 

 مدى زمني محدد

  تطوير الخطة االستراتيجية للكلية
وتحديث جميع عناصرها )رؤية 

 -التحليل الرباعي -ورسالة الكلية
 االهداف والغايات(.

   دوري   √ √ √

اولوية 
 اولى

 1-1مرفق 

  عمل تقارير لمتابعة تنفيذ الخطة
 االستراتيجية

   دوري   تقارير سنوية تقارير سنوية تقارير سنوية
اولوية 
 اولى

 2-1مرفق 

تفعيل متطلبات  -2
الحوكمة واالدارة 
والقيادة لتعزيز االداء 
المؤسسي تبني 

 التطوير المستمر.

تفعيل نظم متابعة االداء وضمان الجوود  
 من خالل:

عقد ورش عمول واسوتبيانات تفودف  -
 لقياس تطور نظم الجود .

 

 

عمل استبيان 
لقياس الرضا 
 لكافة االطراف

عمل استبيان 
لقياس الرضا 
 بكافة االطراف

   دوري  

اولوية 
 اولى

 3-1مرفق 

وضع الية تعيوين القيوادات ااكاديميوة 
 واعالنفا. ورؤساء االقسام

   دوري   √ √ √
اولوية 
 اولى

 4-1مرفق 

 5-1مرفق اولوية    تم   هناك متابعة هناك متابعة وضع الية عمل حديثة ومطور  لتقييم أداء 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

النضباط  جميع االدارات بالكلية.
االدارات بالكلية 

جفاز البصمة  –
وتقارير 
 الحضور

النضباط 
االدارات بالكلية 

جفاز البصمة  –
 وتقارير الحضور

 اولى

متابعة تطوير الهيكل  -3
التنظيمي للكلية وربطه 
بالهيكل التنظيمي 
للجامعة بإنشاء وحدات 

 جديدة داعمة لألداء.

 تطوير الفيكل التنظيمي بالكلية. -
تطوير الفيكل التنظيمي لوحد  ضومان  -

 الجود .
 انشاء وحد  المكتب الفني للعميد. -
 انشاء وحد  التحول االلكتروني. -
 تطوير وحد  ضمان الجود . -
 تطوير وحد  ادار  اازمات. -

 تطوير وحد  الخريجين

√ √ √ 

تم ومرفق   
قرارات 
انشاء 

وتطوير 
الفيكل 

التنظيمي 
2020 – 

2021 

 

اولوية  
 اولى

 6-1مرفق 

مبنى كلية يستوعب  -4
لمتطلبات برنامج 

 ةالساعات المعتمد

تجفيزات وفورش القاعوات متعودد   -
 التعلية.االغراض بدور 

اعاد  دراسة فراغات الكليوة لتحقيوق  -

خطة الكلية اثناء 

 ازمة كورونا

 

نسبة رضا 

ب وأعضاء الطال
√   

 تم تنظيم  
فراغات 

 لكيالكلية 
  

اولوية 
 اولى

 7-1مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

ضوء متطلبات تطبيوق  فيأعلى كفاء  
 الالئحة الجديد 

تجفيز القاعوات التدريسوية بشاشوات  -
 تفاعلية ذكية.

تم تخصيص قاعات دراسوية خاصوة  -
للدراسات العليوا وتزيودها بشاشوات 

 عرض ذكية تفاعلية.
تطوير الخدمات الطبية المقدمة لطالب  -

قبل العياد . في إطار الخطة الكلية من 
الغايووة  – 2020 -2015التنفيذيووة 

 الخامسة
  توفير أجفز  طبيوة حديثوة

 بالكلية )جفاز ضغط وسكر(.
   توافر طبيب خواص بعيواد

 الكلية طول الفتر  الدراسية.
خوار   19مراحل التطعيم ضد كوفيد  -

هيئة التدريس 

عن طرق 

التدريس 

 المطور .

تتناسب مع 
احتياجات 
 الطالب.
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

 الكلية ثم داخلفا.

عمل قواعد بيانات  -5
وتعزيز مؤسسية 

الموقع االلكتروني 
 للكلية 

انشاء مكتبة الكترونيوة للمشوروعات  -
والخرائط واالبحاث العلمية اعضواء 

 هيئة التدريس.

 لم يتم     - - -
اولوية 

 ثالثة
 

تحديث الموقع الرسمي للكليوة بشوكل  -
دوري موون خووالل وحوود  التحووول 

 اإللكتروني.
√ 

مرفق  –مستمر 

شكل الموقع 

 الرسمى

مرفق  –مستمر 

شكل الموقع 

 الرسمى

   دورى  

اولوية 
 اولى

 
 
 8-1مرفق 

تفعيل دور المشاركة  -6
المجتمعية لألطراف 
المعنية في تقييم 
والمشاركة في انشطة 

 الكلية.

عمل ندوات لنشر ثقافة الجود  لجميوع  -
 االطراف المعنية.

√ 
√ 

 √   
  دوري

اولوية  
 اولى

 9-1مرفق 

لتوثيق أنشوطة  السنوية إعداد التقارير  -
وحد  ضمان الجود  )موا توم تنفيوذ   

 الجاري تنفيذ (.

 √ دورى √

دوري   
2020 -

2021 
 

اولوية  
 اولى

 10-1مرفق 

تعيين منسقين اعمال الجود  بااقسوام  -
 العلمية من أعضاء هيئة التدريس.

√ 
اسماء المنسقين 

للجودة من هيئة 

 التدريس

√ 
  

  تم
اولوية  

 اولى
 11-1مرفق 

استبيان عن تقييم  √عقد ورش عمل واستبيانات لمشواركة  -

 الكلية انشطة
 12 -1مرفق اولوية   تم من    √
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

ااطراف المعنية في تقييم جميع انشطة 
 الكلية.

خالل 
ورش عمل 

لكافة 
االطراف 

 المعنية

 ثانية

عموول اسووتبيانات رضووا ااطووراف  -
 المجتمعية عن أنشطة الكلية المختلفة.

- √ √ 
  

  تم
اولوية  

 ثانية
 13-1مرفق 

مشاركة الطوالب باللجوان الخاصوة  -
 -لجنة اانشوطة -المتعثرين -)التكافل

 تشكيل اللجان(.وقرارات 

 

عدد الطالب 

المشاركين 

 باللجان الخاصة

نسبة الرضا عن 

 انشطة الكلية

√ 

تمت   
 مشاركة 
 الطالب

ارتفاع و
نسبة رضا 
االطراف 

المعنية عن 
انشطة 
 الكلية.

 

اولوية  
 ثانية

 14 -1مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات
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 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

تفعيل عقد المؤتمرات العلمية لمشاركة  -
الطالب في مختلوف المجواالت ذات 

 الصلة.

 √ √ 

تم   
االستكفاء 
 باالستبيان

 
اولوية  

 اولى
 15-1مرفق 

تنمية قدرات اعضاء  -7
هيئة التدريس 
وتحسين الخدمات 

 المقدمة لهم.

عمل دورات تدريبية تفدف الى رفوع  -
قدر  أعضاء هيئة التدريس من وذلوك 
طبقًا لبرنامج تنمية مفوارات اعضواء 

 هيئة التدريس والفيئة المعاونة. 

االعتماد على 

دورات رفع 

قدرات الفيئة 

المعاونة وهيئة 

التدريس من 

مركزي تنمية 

قدرات اعضاء 

هيئة التدريس 

 والجود 

وضع اليه 
الحتياجات 

القيادات االدارية 
وهيئة التدريس 
الحتياجاتفم من 

الدورات 
 التدريبية

االعتماد على  -
دورات رفع 
قدرات الفيئة 
المعاونة وهيئة 
التدريس من 
مركزي تنمية 

االحتياجات 

 ةالتدريبي

2022-2023 

  

مستمر عن 
طريق 
دورات 
مركز 
FLCD  
ومركز 
ضمان 
 الجود 

 

اولوية  
 اولى

 16 -1مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
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رات اعضاء قد
هيئة التدريس 

 والجود 

زيادة نسبة اعضاء  -8
الهيئة المعاونة 
الدارسين في الجامعات 
االجنبية ، وكذا المهام 
العلمية ألعضاء هيئة 

 التدريس 

موع  علميتنظيم وابرام اتفاقيات تعاون  -
احدى الجامعات االجنبيوة )موؤتمرات 
مشتركة ، مشروعات بحثية ، اشوراف 

 √ .مشترك على استمرار

تم تنظيم وابرام 
وهناك -اتفاقيات 

مشروع بحثى 
لدكتور طارق 
ابو السعود 
 ودكتور  سفام

√ 

   

 جارى

اولوية  
 اولى

 17 -1مرفق 

رفع كفاءة وفعالية  -9
الجهاز اإلداري للكلية 
والموائمة مع متطلبات 
ادارة الجامعة والجهاز 
المركزي للتنظيم 
واالدارة وتطوير نظم 

خطة تدريبية لتنمية مفارات اإلداريوين  -
بالكلية والوحدات المختلفة مثل )وحود  

وحوود  التحووول  -ضوومان الجووود 
 االلكتروني...( تشمل 

برنامج تدريبي في مجال الشئون المالية  -
 إلدار  )الحسابات(

√ √     

على مدار 
الخطة 
2020-
2025 

وسوف يتم 
تخصيصفا 

سنويًا 

اولوية  
 اولى

 18-1مرفق 
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 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

التعامل اإللكتروني مع 
الطالب بما يتماشى مع 
متطلبات جامعة 

 القاهرة كجامعة ذكية.

 وشفريًا
برنامج تدريبي في مجال تنمية مفارات  -

مديري اإلدارات لجميع مديري ااقسام 
 اإلدارية بالكلية

√ √  

اولوية   جارى   
 اولى

 19-1مرفق 

برنامج تدريبي عن كيفيوة التصورف  -
وقت حودوث الطووارل لوو وحود  

 الكوارث واازمات

√ √  

اولوية   جاري   
 ثالثة
 

 20-1مرفق 

برنامج تدريبي على مفارات اسوتخدام  -
الحاسب اآللي للعاملين المرتبط عملفم 

 باستخدامه   

√ √  

اولوية   جاري   
 اولى

 21-1مرفق 

برنامج تدريبي في مجوال اخصوائي  -
الدراسات العليا وشئون الطالب للعاملين 

 في اإلدارتين

√ √  

اولوية   جارى   
 ثانية

 22 -1مرفق 

مجوال إجوراءات  برنامج تدريبي في -
 شئون العاملين

√ √  
اولوية   جارى   

 ثالثة
 23 -1مرفق 

 24-1مرفق اولوية   جارى     √ √برنامج تدريبي فوي تنميوة مفوارات  -
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

التأمين االجتماعي لإلداريوين بالكوادر 
 الخاص

 ثالثة

عمل كتيب للتوصويف الووظيفي موع  -
 -المسوئوليات -تحديد )صفة الوظيفوة

 واعتماد الصالحيات(،  -االختصاصات
 من مجلس الكلية وإعالنه.

√ √  

اولوية   جارى   
 ثانية

 25-1مرفق 

دورات تدريبية في ادار  نظم الجوود   -
 اعضاء وحد  ضمان الجود 

√ √  
   

 جارى
اولوية  

 اولى
 26 -1مرفق 

التزام الكلية  -10
بالمصداقية والنزاهة 
في سياساتها 
وقراراتها وتعامالتها 
والتزام قياداتها 
وأعضاء هيئة 
التدريس والهيئة 

معايير اختيار القيادات ااكاديمية  اعتماد -
واإلدارية واعالنفوا لجميوع االدارات 

 √ √ √ سام.واالق

 تم  
 
 
 
 

اولوية   
 اولى

 27 -1مرفق 

شراء النسخ ااصولية مون المراجوع  -
والكتب الالزمة اعضاء هيئة التدريس 
الستخدامفا فوي تطووير المقوررات 

√ √ √ 

اولوية    تم  
 اولى

 28-1مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

المعاونة والطالب 
والعاملين بها بكود 
الممارسة األخالقية 

 للجامعة.

 الدراسية.

تنمية الموارد  -11
المالية الذاتية الالزمة 

 لتحقيق اهداف الكلية.

 .البرنامج الخاص للمدن الخضراءعمل  -
 .تنمية الموارد من البرنامج الخاص -

- - -    

 

جمد 
البرنامج 
لحين 
اشعار 

 اخر

اولوية 
 ثالثة

 

عمل قواعد بيانات  -12
لكل قسم علمي وتعزيز 
الموقع االلكتروني 

 للكلية 

انشاء مكتبة الكترونيوة للمشوروعات  -
والخرائط واالبحاث العلمية اعضواء 

 التدريس.هيئة 

- - - 
   

 
اولوية  لم يتم

 ثالثة
 

تحديث الموقع الرسمي للكليوة بشوكل  -
دوري موون خووالل وحوود  التحووول 

 اإللكتروني.

√ √ √ 

 تم  
 

اولوية  
 اولى

 29-1مرفق 

 30-1مرفق اولوية   جارى     √ √تحديث استراتيجية التودريس والوتعلم  -دورية تقويم   -13
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

القدرة المؤسسية 
الشاملة والفاعلية 
التعليمية للكلية وفقا 
لمؤشرات محددة 
ومعتمدة، مع استخدام 

حديثة ومطورة نظم 
 ومعلنة لتقويم االداء

والتقويم واعتمادها واعالنفا على موقع 
 الكلية.

 اولى

عمل استمارات متابعة العملية التعليمية  -
لوحد  متابعة العملية التعليميوة ورفوع 
تقرير شفري بنسب الحضور اعضاء 
هيئة التدريس والفيئة المعاونة لرؤساء 

 ااقسام التخاذ الالزم.

 √ دورى دورى

اولوية    دوري  
 اولى

 31-1مرفق 

تحديث الالئحة التنفيذية لوحد  ضومان  -
الجود  واعالنفا على الموقع االلكتروني 

 √ للكلية.

تم ادرا  رؤية 
ورسالة وحد  
ضمان الجود  

والفيكل التنظيمى 
 للجود 

√ 

 32-1مرفق     تم  

انشاء نظام معلومات وتوثيوق حوديث  -
ومتطور ضمن خطة وكيل الكلية لشئون 

 التعليم والطالب لدعم اتخاذ القرار.

 √ دورى دورى

  
 دورى

اولوية   
 اولى

 33-1مرفق 

 34-1مرفق اولوية       √ √ √شراء و تركيب نظام معلوموات اداري  -
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

 وإعدادها لمواجهة أي كوارث بيئية محتملة المادية والبشرية( اإلمكانات والكفاية -كلية ذكيةالغاية األولي : رفع القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )

 اولى مع شبكة انترنت للكلية.
اليوة مناسوبة لنشور و بوث و وضع  -

الترويج من خوالل مواقوع التواصول 
االجتموواعي واالسووتفاد  موون قواعوود 

 البيانات و االرشيفات المقترح انشائفا.

 √ دورى دورى

  

 دورى

اولوية   
 ثانية

 35 -1مرفق 

خطط تحسين وفقا لتقارير المراجعوات  -
 الداخلية والخارجية ونتائج االستبيانات.

√ √  
اولوية   جارى   

 ثانية
 36 -1مرفق 

متابعة تنفيذ خطط التحسوين المختلفوة  -
 ولخطط الوكالء.

√ √  
اولوية   جارى   

 اولى
 37 -1مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

تطوير المقررات  -1
الدراسية لمراعاة 

توافقها مع االهداف 
والخطة االستراتيجية 

 للكلية.
 

  تطوووير الئحووة البكووالوريوس
 والدراسات العليا.

  جارى     √ √
اولوية 
 اولى

 1-2مرفق 

 داد ورش وعموول واجتماعووات اعوو
 لمناقشة خطط  تطوير اللوائح.

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 2-2مرفق 

  تشكيل لجنة لصياغة الالئحة الداخلية
للكلية لبرنامج البكالوريوس ممثلوة 
بعضو هيئة تدريس من كول قسوم 
وبرئاسة أ.د  راندا جالل وكيل الكلية 
لشئون التعليم والطالب ، أ.د  سفام 

 هارون

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 3-2مرفق 

  تشوكيل لجنوة  لصوياغة الالئحووة
 الدراسوات العليواالداخلية لبرنامج 

برئاسة أ.د ابتفال عبدالمعطي وكيل 
 الكلية لشئون الدراسات العليا

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 4-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

  تعديل عدد برامج الدراسات العليوا
 برامج. 5إلى 

  جارى     √ √
اولوية 
 اولى

 5-2مرفق 

  تحديث مصفوفة العالقة بين أهوداف
 البرنامج ومواصفات الخريج.

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 6-2مرفق 

  تكليف رؤساء ااقسام وأعضاء هيئة
التدريس باتخاذ الالزم نحو تحوديث 
تقووارير وتوصوويفات المقووررات 
الدراسية بمرحلتوي البكوالوريوس 
والدراسات العليا واعتمادها بمجالس 

 ااقسام ومجلس الكلية.

   دوري   √ √ √
اولوية 

 ثانية
 7-2مرفق 

  آلية اختيار المراجع الخارجي إعتماد
لالئحتي البكوالوريوس والدراسوات 

 العليا من مجلس الكلية.
- - -      

اولوية 
 اولى

 8-2مرفق 

  توجيه خطاب لرؤساء ااقسام عنود
إعداد المقررات للتأكد مون توزيوع 

- - -      
اولوية 

 ثانية
- 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

الدرجات وعدد السواعات بوالمقرر 
بتوضيح نوواتج الوتعلم  طبقًا لالئحة

االمتحانوات بتقريور على أسوئلة 
 المقرات وتوزيع الدرجات عليفا.

  ،تطوير برامج تعليمية متخصصوة
وغير موجود  في الكليات وااقسوام 

 المنافسة.
- - -      

اولوية 
 ثانية

- 

  اتخاذ إجراءات تفعيل دبلومات
 :مفنية

 أواًل: دبلومة التنسيق الحضاري 
√ √ √ 

أ.د  بتفويضتم   
وكيل الكلية 

لشئون الدراسات 
العليا بالتشاور 

مع الساد  
رؤوساء ااقسام 
لوضع المحتوي 
 العلمي للدبلومة

 

اولوية  
 ثانية

 9 -2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

  ثانيًا: دبلومة نظم المعلومات
 العمرانية

√ √ √ 

بتفويض أ.د تم   
وكيل الكلية 
لشئون خدمة 

المجتمع وتنمية 
البيئة بوضع 

المحتوي العلمي 
 للدبلومة

 

اولوية  
 ثانية

 تابع 
 9 -2مرفق 

  ثالثًا: دبلومة التخطيط العمراني
 والمحليات

√ √ √ 

بتفويض أ.د   
وكيل الكلية 

لشئون الدراسات 
العليا والدكتور 
محمد شحاته 

لوضع المحتوي 
العلمي والتسويق 

 للدبلومة.

 

اولوية  
 اولى

 تابع
  9 -2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

 رابعا: دبلومة الندسكيب √ √ √ 

بتفويض أ.د   
وكيل الكلية 

لشئون الدراسات 
 العليا

 

اولوية  
 اولى

 تابع
 9 -2مرفق 

تعزيز المعايير -2
االكاديمية القياسية 

والمخرجات التعليمية 
المستهدفة باتجاه 
المعايير االكاديمية 

 الدولية

  اعتماد المعايير ااكاديمية لمرحلة
 .سالبكالوريو

√ √  
   

 جارى
اولوية  

 ثانية
 10-2 مرفق

  اعتماد المعايير ااكاديمية للدراسات
 العليا.

√ √  
   

 جارى
اولوية  

 ثانية
 11-2مرفق 

  إعالن مصفوفة المعايير ااكاديمية
القياسية المعتمد  للكلية ونشرها على 

 .الموقع اإللكتروني
√ √ √ 

   
 جارى

اولوية  
 ثانية

 12-2مرفق 

 أساليب تطوير-3
واستراتيجيات التعليم 

 والتعلم واستخدام

  وضع خطة لتحديث أساليب التعلم
اإللكتروني طبقًا للخطة التنفيذية 

 الغاية الثانية. 2020 -2015
√ √ √ 

تم وضع خطة   
للتعليم الفجين 

 للكلية
 

اولوية  
 اولى

 13-2مرفق 

  14-2مرفق اولوية    تم   √ √ √استخدام أساليب التعلم اإللكترونية 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

أساليب حديثة 
)التعليم االلكتروني( 

بهدف تحقيق 
التنافسية والوفاء 

 بمتطلبات العمل.
 

عن بعد بتأسيس وحد  التحول 
من مجلس  اعتمادهااإللكتروني وتم 

 .الكلية

 اولى

  تفعيل منصة التعليم عن بعد خاصة
بعد جائحة فيروس كورونا في 

 عرض المحاضرات
√ √ √ 

 تم  
 

اولوية  
 اولى

 15-2مرفق 

  عمل لالمتحانات عن بعد.وضع ألية √ √ √ 
 تم  

 
اولوية  

 اولى
 16-2مرفق 

  استخدام  شاشات عرض تفاعلية
 ذكية بالتدريس.

√ √ √ 
 تم  

 
اولوية  

 اولى
 17-2مرفق 

  زياد  عدد المقررات الدراسية
بأسلوب التعليم اإللكتروني بتشجيع 
وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على 

 إعدادها

√ √ √ 

 تم  

 

اولوية  
 اولى

 18-2مرفق 

  19-2مرفق اولوية    تم   √ √ √رفع المحاضرات لحصول الطالب 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

على المحاضر  من المنصة 
 اإللكترونية.

 اولى

  تحديث استراتيجية التدريس والتعلم
 والتقويم واعتمادها من مجلس الكلية.

√ √  
 تم  

 
اولوية  

 اولى
 20-2مرفق 

  والتعلم رفع استراتيجية  التدريس
والتقويم المحدثة على الموقع 

 اإللكتروني للكلية.
√ √ √ 

 تم  
 

اولوية  
 اولى

 21-2مرفق 

  إعداد خطاب موجه لرؤساء ااقسام
إلدرا  طرق التدريس والتعلم 
المحدثة )التعليم الذاتي والتعليم 
اإللكتروني( داخل توصيف 

المقررات في ضوء ما استجد مع 
 جائحة كورونا

√ √ √ 

 تم  

 

اولوية  
 ثانية

 22-2مرفق 

  تحليل استمارات متابعة العملية
التعليمية لوحد  متابعة العملية 

 جارى     √ √
اولوية  

 اولى
 23-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

التعليمية لضمان فاعلية التعليم 
واستمار  تقييم االمتحانات لقياس 

 مدى توافق أساليب التدريس والتعلم.
  وضع آلية لتوثيق اإلجابات النموذجية

 لالمتحانات للمواد النظرية ومعايير
تصحيح االمتحان للمواد العملية 

 واعتمادها بمجلس الكلية.
  إرسال تحليل نتائج امتحانات الطالب

 لجميع ااقسام للمواد المختلفة.
  صياغة خطط تطوير المقرر بناء

على تقرير المقررات وعرضفا 
 بمجلس الكلية.

  التسويق لبرامج الدراسات العليا
حسب خطة التسويق لجامعة القاهر  
من خالل قنوات الجامعة الرسمية 

√ √  

   
 جارى

اولوية  
 اولى

 24-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

للتسويق وكذلك من خالل عمل 
 البرشور وموقع الكلية الرسمي.

    تفعيل تمفيدي الماجستير والدكتورا
بنظام التعليم المدمج للعام الدراسي 

2020  2021 
√ √ √ 

 تم  
 

اولوية  
 اولى

 25-2مرفق 

رفع كفاءة التعلم -4
لمواكبة المستويات 

 االقليمية والمحلية

  ربطفا  -تطوير المكتبة )نظام البحث
بالمكتبات االخري( وتنمية خبرات 
ومفارات موظفي المكتبة بصفة 

 مستمر 

√ √  

   

 جارى

اولوية  
 اولى

 26-2مرفق 

  التعليميه للطالب توفير الموارد
بالمكتبة بصور  مباشر  ) كتاب 

 -خرائط  -عالمى لكل مقرر 
المحتويات  –مصادر الكترونيه 

تقارير  –نماذ  مشروعات  –العلمية 
 احصائيات ( –

√ √  

اولوية   جارى   
 اولى

 27-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

تعزيز االلتزام -5
بالمصداقية والنزاهة 

مع الطالب واخذ 
الشكاوى المقدمة 

بروح منهم 
 المسئولية واالهتمام.

 

  تطبيق أدوات القياس )استبيانات– 
 –جماعية  مقابالت –مقابالت فردية 
مجموعات بؤرية(  –حلقات مناقشة 

 عن مستوى رضا الطالب.

√ √ √ 

اولوية    دورى  
 اولى

 28-2مرفق 

  معرفة الطالب بشكل دوري كل
فصل دراسي أو كل عام دراسي 

الساعات  -)أهداف البرنامج
معايير  -توزيع الدرجات -المعتمد 

التقييم( واإلعالن عنفا لكل مقرر في 
 المحاضر  ااولى.

√ √ √ 

اولوية    دورى  
 اولى

 29-2مرفق 

  دعم فاعلية نظام اإلرشاد ااكاديمي
والساعات المكتبية الستفاد  الطالب 
منه بإعداد جدول موحد منظم يبين 

ساعات اإلرشاد ااكاديمي والساعات 
المكتبية ومواعيد ااعباء التدريسية 

√ 

 

√ 

 
√ 

اولوية    تم  
 اولى

 30-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

وإعالنفا على مكاتب أعضاء هيئة 
 التدريس.

  للمتعثرين واعتماد  من تشكيل لجنة
مجلس الكلية لتسفيل التواصل مع 

الطالب المتعثرين وتقديم المساعدات 
لفم والنصائح واالرشادات المناسبة 

 لكل حالة على حدى.

√ √ √ 

اولوية     تم  
 اولى

 31-2مرفق 

  صياغة آلية التدريس والتقييم تضمن
 كفاء  وعدالة التقييم.

√ √ √ 
اولوية    تم  

 اولى
 32-2مرفق 

  توضيح توزيع طرق التقويم على
المستفدفة في  مخرجات التعلم

 توصيف المقررات.

 

√ 
√ 

√ 

 

اولوية    تم  
 اولى

 33-2مرفق 

  وضع معايير التقييم على لوح الطلبة
 أو اابحاث أثناء تصحيحفا.

 

√ 
√ 

 

√ 

اولوية    تم  
 اولى

 34-2مرفق 

 أخذ المقترحات من الطالب والفيئة  تعزيز مشاركة -6

√ 
√ 

 

 
 35-2مرفق اولوية   جارى   
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

الطالب في تطوير 
التعليمية  العملية

وتحديث البرامج 
التعليمية )جمع 

البيانات والمسوحات 
الحقلية للعملية 

 التعليمية والبحثية(

المعاونة واعضاء هيئة التدريس 
 والجفات وااطراف المجتمعية.

 اولى

  عقد ورش عمل واستبيانات مع
االطراف المعنية لمناقشة تطوير 

 الالئحة.
√ √ √ 

اولوية    تم  
 ثانية

 36-2مرفق 

رفع كفاءة وتطوير -7
معامل الكلية 

وتحديث البرامج 
اإللكترونية الالزمة 
للمقررات المختلفة، 
واستخدام التقنيات 
المتطورة في عمل 

  انشاء مكتبة الكترونية للمشروعات
 والخرائط والبيانات االحصائية

√ √  
 -  لم يتم    

  زياد  وتطوير المقررات العلمية
 بالحاسب اآللي

√ √ √ 
اولوية    تم  

 ثالثة
 37-2مرفق 

  إنشاء معمل تفاعلي الستخدام أحدث
 البرامج لنظم المعلومات الجغرافية.

√ √ √ 
اولوية    تم  

 اولى
 38-2مرفق 

  تطوير معامل الحاسب اآللي وربط
محتوى المقررات الدراسية باستخدام 

√ √ √ 
اولوية    تم  

 اولى
 39-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

   لم يتم جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021

لمواكبة المتغيرات المحلية واالقليمية والدولية والتنافسية العالمية واعتماد استراتيجية التعليم  العليا وتطوير مناهج التدريس والتعلمكفاءة الفاعلية التعليمية للكلية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات  عالثانية: رفالغاية 
 الحضاريةعلى هوية مصر  الهجين مع الحفاظ

المسوحات البيئية 
 والعمرانية.

 برامج الحاسب اآللي
  إعالن مصفوفة المعايير ااكاديمية

القياسية المعتمد  للكلية ونشرها على 
 الموقع اإللكتروني

√ √  

اولوية   جارى   
 ثانية

 40-2مرفق 

  برنامج علوم الحاسب تطوير
 لالرتقاء بمفارات الخريجين.

√ √ √ 

تم من خالل   
الدبلومة المفنية 

التطبيقات 
 الجيومكانية

اولوية   
 ثالثة

 41-2مرفق 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 

دعم وتطوير منظومةة  .1
وتحديث  العلميالبحث 

الخطة البحثيةة بمةا 
يتوافةةةةق مةةةةع 
استراتيجيات التنميةة 
الشةةاملة والمسةةتدامة 

 للدولة.

  اعوداد الخطوة البحثيوة للكليوة
( طبقووًا لخطووة 2020-2025)

(، وممتد  2030-2015الدولة )
طبقًا لخطوة جامعوة  2027إلى 

 القاهر . 

 تم    √ √

توفير جارى 
% من  50

الموارد 
والمصادر 
البحثية 
 للباحثين

 

 
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-1 

  اعداد خطط دورية لمتابعة تنفيوذ
-2020الخطة البحثية للكليوة )

 ( من خالل ااقسام.2025
  جارى     √ √

اولوية 
 اولى

 2-3مرفقة 

   وضع خطة تنفيذية لتحسين جود
المقترحووات البحثيووة، وإضووافة 
استمار  التشابه التي يتم عملفوا 

 للمقترحات البحثية.

  جارى     - -
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-3 

  عرض قائمة الدورات المتاحة من
 Elsevierبنك المعرفة من خالل 

والتي يمكن دمجفا ضمن مقررات 
 الدراسات العليا بمجلس الكلية.

- -       
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-4 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 

تعزيز المجاالت البحثية  .2
التى تتميز بها الكليةة 

 عن الكليات المنافسة

  بروتووكالت تعواون موع عمل
عقود نودوات  -جامعات اجنبية 

مشتركة مع هيئوات وجامعوات 
مثل: التعاون مع جامعوة  اجنبية

جدانسك في بولندا وجامعة كيوتو 
 في اليابان.

√ √ √   

 دورى
التعاون مع ) 

جامعة 
جدانسك في 

بولندا وجامعة 
كيوتو في 

 ( اليابان

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-5 

  االقسام فوي اشراف مشترك بين
 رسائل الدكتورا  والماجستير

   دورى   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-6 

  اشتراك بين كلية الفندسة جامعوة
القاهر  والكليوة فوي االشوراف 

 البحثي المشترك
   دورى   √ √ √

اولوية 
 ثالثة

 مرفق
3-7 

تهيئةةة بيئةةة بحثيةةة  .3
محفزة للتوطين وانتاج 
المعرفة وبمةا يخةدم 

 للوطن. االهداف العليا

  عقد اتفاقيات بين الكلية والجفات
البحثية لتبادل نتائج البحوث لديفم 
والمعلومووات وجعلفووا متاحووة 

 للباحثين
  بروتوكوالت بين الكلية والجفات

 البحثية لتبادل نتائج البحوث.

  جارى     √ √
اولوية 

 ثالثة
 مرفق

3-8 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 
  إهداء البورامج المحملوة علوى

البحثي ااجفز  الموجود  بالمعمل 
للدراسات البيئية مون المشوروع 

 الممول من االتحاد ااوروبي.

√ √ √      
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-9 

  إنشاء معمل تفواعلي السوتخدام
أحدث البرامج لنظم المعلوموات 

البرامج أصولية مون  الجغرافية:
شركة ايزري اامريكيوة. طبقوًا 

 2020 -2015للخطة التنفيذيوة 
 الغاية الثانية.

√ √ √   

تم عمل 
اتفاقية مع 

شركة ايزرى 
 االمريكية

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-10 

ربةةةط التطبيقةةةات  .4
المعرفيةةة ومخرجةةات 
االبتكار بالقضةايا ذات 

 االولوية للوطن
 

  تحديد الجفات القومية ذات الصلة
وعمل أجند  علمية بوين جفوات 
البحث القومية والجفوات غيور 
البحثية والمؤسسات والمنظموات 

والمحلية التي لفا عالقوة الدولية 
 بالمجال في تمويل مشروعات

  جارى    - - -
اولوية 

 ثالثة
 مرفق

3-11 

  أجند  محدثة مع الجفات القوميوة
ومشروعات مشوتركة للقضوايا 

  جارى     √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-12 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 
عواون تالقومية وبروتوكووالت 

 .بحثي

  عقد الندوات والوورش لمناقشوة
 واإلقليميةالقضايا القومية 

√ √ √   

  ندو  دور
التخطيط 
والتصميم 
 العمراني

   ندو
عمران 
القاهر  
 الخديوية

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-13 

  تخصوويص عوودد موون بحوووث
الدراسات العليا وابحاث أعضواء 

 هيئة التدريس
- - -      

اولوية 
 اولى

 مرفق
3-14 

  إعداد خطة للموؤتمرات العلميوة
 السنوية للكلية

- - -      
اولوية 

 ثانية
 مرفق

3-15 

العمل على رفع معدالت  .5
النشر لألبحةاث فةي 

  تنظيم مؤتمر دولي سنوي ويتم في
 ضوء :

  تشكيل وحد  المؤتمرات بالكلية
   تم   √ √ √

اولوية 
 ثانية

 مرفق
3-16 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 
المجةةالت االقليميةةة 

 والدولية المتميزة
 )المؤتمر الدولي للكلية(.

  التنسيق مع بنك المعرفة
المصري بخصوص المشاركة 

المؤتمر فى تنظيم وتفعيل 
السنوي للكلية وعرضفا على 

 مجلس الكلية.
  توفير فرصة النشر فوي المجلوة

ضوومن قائمووة  Q3المسووجلة 
SCOPUS وتخفيض مصاريف ،

االشتراك اعضاء هيئة التدريس 
 والفيئة المعاونة.

- - -      
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-17 

  الجامعوات التعاون العلمى موع
االجنبية لتبادل المفوام العلميوة 
العضوواء هيئووة التوودريس و 
المعوواونين للحصووول علووى 
الماجستير والدكتورا  في اطوار 

 خطة البعثات لجامعة القاهر .

√ √ √   

تفاعل تم ب
% من 10

أنشطة الخطة 
البحثية بين 

كليات القطاع 
 الفندسي

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
3-18 

  مرفقاولوية       - - -عمل اتفاقيات تعاون بحثي بوين 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 
الكلية وكليات القطاع الفندسي في 

 المجاالت المشتركة
 19-3 ثالثة

  مؤتمرات مشتركة ، مشروعات(
بحثية ، اشراف مشوترك علوى 

 الرسائل العلمية(
- - -        

  تنظيم مؤتمر كل عامين ابحواث
 الدراسات العليا

  هيئة التدريس في مشاركة أعضاء
 مؤتمرات وأبحاث مشتركة

√ √ √   
مطوية 
المؤتمر 

 دولي للكليةال
  

اولوية 
 ثالثة

 مرفق
3-20 

  خطة تدريب للباحثين وأعضواء
هيئوة التوودريس بفوودف زيوواد  
معدالت النشر اعضواء هيئوة 
التدريس وتفعيول قورار النشور 

 لباحثين الدراسات العليا

√ √ √   

خطة -
تدريبية 
تستوعب 

% من  60
متطلبات 
البحث 
-العلمي 

تحقيق 

  
اولوية 
 اولى

 نرفق
3-21 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي
 المتحقق ) مؤشرات النجاح( اإلطار الزمني

اولويات 
 التنفيذ

 مرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

  

 وبما يساعد في حل المشكالت المجتمعية تطوير ودعم البحث العلمي واالنشطة العلمية وربطه بخطط واستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة للدولةالغاية الثالثة : 
معدالت 

النشر بنسبة 
100 % 

تعزيةةةز الةةةوعي  .6
بأخالقيةةات البحةةث 

 العلمي

  وضووع آليووات فاعلووة لضوومان
استمرار الوعي بأخالقيات البحث 
العلمي، واعتمادها مون مجلوس 

 الكلية،
  إعداد آلية متابعة إجراءات الوعي

 ااخالقي.
  آليووة الموافقووة علووى إعووداد

 المقترحات البحثية.
 .آلية تشكيل لجان الحكماء 

√ √ √   
تم اعتمادها 
 بمجلس الكلية

  
اولوية 

 ثانية
 مرفق

3-22 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية الرابعة : دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين

دعم االنشطة الطالبيةة  .1
واالكاديمية للطالب بما 
يحقق متطلبات سةوق 

 العمل.

 –أصول  -( CDإعداد  أقراص مدمجة )
 لتدريس البرنامج .

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-1 

لتنظويم دورات  ومواليتوفير دعم فنوى 
 +  CAD فويتدريبية للطلبة داخل الكلية 

Photoshop + GIS +.3D Max 
   تم   √ √ √

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-2 

  تطوير الخدمات الطبية المقدمة لطالب
 الكلية من قبل العياد 

  عمل فحص دوري للطالب بمستشفيات
 الجامعة

 توفير اجفز  طبية حديثة بالكلية 
توافر طبيب خاص بعيواد  الكليوة طوول 

 الفتر  الدراسية

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-3 

تنمية مهارات الطةالب  .2
على االبداع واالبتكةار 

 .العلميوالتفكير 

  تنمية المفارات العلمية للطالب بالكلية من
خالل اعداد برامج متعدد  تساهم في 

 االبتكار والتفكير العلمي.
   تم   √ √ √

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-4 

  مرفقاولوية    تم   √ √ √تطوير برنامج علوم الحاسب لالرتقاء 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية الرابعة : دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين

 5-4 اولى بمفارات الخريجين
  تدريبات صيفية مع شركات مقاوالت

وتعمل في مجال التشطيبات والتنفيذ بشكل 
عام مثل المقاولون العرب وشركات 

 البترول.

- - -      
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-6 

  دورات تنمية مفارات مشتركة مع كليات
 اخرى بجامعة القاهر 

- - -      
اولوية 

 ثالثة
 مرفق

4-7 
  المبتكر  من  لألعمالتنظيم معرض

 الطالب
- - -      

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-8 

  عمل آلية لرعاية الطالب المتميزين في
 مجاالت مختلفة عن الدراسة.

- - -      
اولوية 

 ثالثة
 مرفق

4-9 

  مسابقة افضل مشروع تخر  
√ 

 
√ 

√   

 د.جائز  
محمود 

يسرى عن 
 كل عام

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-10 

 تقديم بعض المقررات الدراسية مثل مقرر  بناء شخصية الطالةب  .3

√ 
 

 مرفقاولوية    دوري   √ √
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية الرابعة : دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين

 القةوميوتنمية الوعى 
له بما يحقةق اايةات 
مصةةر القوميةةة مةةع 
الحفاظ علةى هويتةه 

 المصرية الحضارية.

المفنة ومقرر رياد  ماد  ممارسة أخالقيات 
 ااعمال.

 11-4 اولى

  وضع نظام متكامل لدعم الطالب )ماديًا
 واجتماعيًا وصحيًا(.

 

√ 

 

√ 
   دوري   √

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-12 

 مسابقات دورية فكرية وثقافية وفنية 
   دوري   √ √ √

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-13 

تعزيز التواصةل مةع  .4
الخةةريجين وإعةةداد 
برامج ودورات خاصةة 

 بالتعليم.

  توفير فرص عمل للخريجين من خالل
 اعضاء هيئة التدريس.

   دوري   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-14 

  عمل اتصاالت دائمة ومستمر  بين الكلية
واالطراف المجتمعية لتوفير فرص عمل 

 مناسبة للخريجين
  جارى    - - -

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-15 

  وضع آلية لتقييم أداء خريجي الكلية لدى
ااطراف المعنية )متطلبات سوق العمل( 

 واعتمادها من مجلس الكلية.
- - -      

اولوية 
 ثالثة

 مرفق
4-16 

  إعداد استمار  استبيان مع الشركاء
المجتمعيين بشأن احتياجات سوق العمل من 

   تم    - - -
اولوية 

 ثانية
 مرفق

4-17 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية الرابعة : دعم األنشطة الطالبية واألكاديمية وتعزيز التواصل مع الخريجين

 خريجي كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني.
  ربط احتياجات سوق العمل ببرنامج الكلية

)خطة لتسويق الطلبة: استحداث برنامج 
للتنمية المفنية للخريجين وفقًا الحتياجات 

 وتطورات سوق العمل(

  جارى    - - -
اولوية 
 اولى

 مرفق
4-18 

تكوين بعض الكيانةات  .5
الخاصةةة بةةالخريجين 

 بأهةدافتكون مرتبطة 
الكليةةة ) رؤيةةة (   

صةةفحات  –جمعيةةة 
 تواصل اجتماعي 

  ملتقى توظيف سنوي بمشاركة جفات
التوظيف والخريجين وأعضاء هيئة 

 التدريس مع معرض لمشروعات الطلبة
- - -      

اولوية 
 ثالثة

 مرفق
4-19 

  تفعيل وحد  الخريجين في إطار الخطة
الغاية  2020 -2015التنفيذية للكلية 

 الخامسة.
  جارى    - - -

اولوية 
 اولى

 مرفق
4-20 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

توسيع دور الكلية  .1
كمركةةز اشةةعاع 

لتحقيةةق  ثقةةافي
 المسةةةةةئولية

المجتمعيةةةةةة 
والتنميةةةةةةة 
االجتماعيةةةةةة 
للمجتمع المحةيط 
بالجامعة والوطن 

 ككل .

  إعداد التقرير السنوي انشطة لجنة
شئون البيئة وخدمة المجتمع لعام 

(2020- 2021.) 
   تم   √ √ √

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-1 

  الدوري لمتابعة تنفيذ اعداد التقرير
أنشطة خطة خدمة المجتمع وتنمية 

 (.2021 -2020البيئة لعام )
   تم   √ √ √

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-2 

 بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية  الوعي
هيئة  الطالب وأعضاءالبيئة بين 

التدريس وااطراف المجتمعية طبقًا 
 – 2020 -2015للخطة التنفيذية 

 الغاية السادسة من خالل:
  إعالم أعضاء هيئة التدريس بخطة

أعمال خدمة المجتمع من خالل 
مجلس الكلية والذي يرسل إلى جميع 

 أعضاء التدريس بالبريد االلكتروني.
  إعالن أعضاء هيئة التدريس

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-3 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

والطالب بالندوات وورش العمل 
والمعارض المقامة عن طريق لوحات 
اإلعالنات بالكلية، ووسائل التواصل 

 .االجتماعي
  عمل منشورات بالكلية توضح دور

اللجنة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع 
 وتنمية البيئة.

  رفع كفاء  المشاركة المجتمعية وتنمية
 البيئة

  عقد الندوات والورش لمناقشة القضايا
 القومية واإلقليمية 

√ √ √   

  ندو  دور
التخطيط 
والتصميم 

العمراني ندو  
عمران 
القاهر  

الخديوية قلب 

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-4 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

العاصمة 
 التراثية

توسةةيع نطةةاق  .2
التعةةاون مةةع 
القطاعةةةةةات 
والجهات المختلفة 

المجتمةةع  فةةي
وتعزيةةةز االدارة 
الرشيدة للمجتمع 

وبمةةا  المحةةيط
يصب فى مجةال 
 التنمية المستدامة.

  إيجاد وعى متنامي بخدمة المجتمع
وتنمية البيئة بين الطالب وأعضاء 

 هيئة التدريس.
        

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-5 

  عقد ورش عمل لتحديد اإلحتياجات
الحقيقية للمجتمع المحيط  بحضور 
مديري الوحدات ذات الطابع الخاص 
وممثلي الفيئات والجفات الحكومية 

 بااطرافوغير الحكومية، واالستعانة 
المجتمعية في تعديل الالئحة من خالل 
ورش عمل لالستفاد  من آراء 
ااطراف المجتمعية في البرنامج ودور 

 لكلية والخريجين.ا

- - -      
اولوية 

 ثانية
 مرفق

5-6 

  عقد عدد صالونات وورش ثقافية
لتنمية الوعي بخدمة المجتمع وتنمية 

- - -      
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-7 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

 البيئة

 المجتمةةع مةةةدخ .3
 وتطةوير المحلي

الحاسةةب  معامةةل
اآللةةي للقيةةام 
بخدمتةةه بمةةا 
ينعكس على زيادة 

 موارد الكلية.
 

  تطوير معامل الحاسب اآللي وربط
محتوى المقررات الدراسية باستخدام 

 برامج الحاسب اآللي 
- - -      

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-8 

  عمل دورات متخصصة باستخدام
 المعامل

- - -      
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-9 

  عمل دبلومات خاصة بمجال نظم
 المعلومات الجغرافية.

√ √ √   

مفنية تفعيل دبلومة 
التطبيقات 

الجيومكانية بالترم 
الثانى للعام 

 -2021الدراسى 
2022 

  
اولوية 

 ثانية
 مرفق

5-10 

  عمل دبلومات مفنية تخدم المجتمع
 المحلي.

√ √ √   

تفعيل دبلومات 
مفنية بالكلية للعام 

- 2021الدراسى 
2022 

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-11 

http://www.furp.cu.edu.eg/
mailto:Qcu@Furp.cu.edu.eg
mailto:Furp@Furp.cu.edu.eg


 

 

 

 ش الجامعة، مصر 1وحدة ضمان الجودة، كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة القاهرة ، 
 35770 – 35812- 0235700830ت : 

 35700830ف: 

 www.Furp.cu.edu.egالموقع االلكتروني للكلية : 
 Qcu@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني للوحدة : 
 Furp@Furp.cu.edu.egالبريد االلكتروني للكلية : 

 

42 
 

 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

المشةةاركة فةةى  .4
تعظةةيم اسةةتثمار 

والموقةةع الةةدور 
االسةةةةتراتيجى 
والريادى لمصةر 

 اقليميا ودوليا.

  اتاحة التقديم بالدراسات العليا
للطالب  online والدبلومات المفنية 

 خار  مصر.
- - -      

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-12 

  المشاركة في المشروعات والمسابقات
 الدولية

√ √ √   

قائمة هناك 
بمشروعات مركز 
استشارات البحوث 

والدراسات 
العمرانية حتى عام 

2021. 

  
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-13 

  اقامة مركز استشارات وبحوث اقليمي
يساهم في حل قضايا العمران على 

 المستوى الدولي واالقليمي
- - -      

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-14 

 العمران اافريقي دور مركز تفعيل 
 .بالكلية 

√ √ √   
تم بقرار مجلس 

 رقم .....
 ثالثة  

 مرفق
5-15 

تةةدعيم عالقةةات  .5
  تشجيع مشاركة أعضاء هيئة التدريس

ومعاونيفم والطالب في أنشطة 
√ √ √   

تم ) المشروع 
البحثى د  سفام د  

  
اولوية 

 ثالثة
 مرفق

5-16 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

الشراكة وبرامجها 
وعمةةل قنةةوات 
اتصةةةال مةةةع 
مؤسسات المجتمع 
المةةدني وتنميةةة 
البيئةةة المحليةةة 
واإلقليميةةةةةة 

 والدولية.

المراكز البحثية المرتبطة بخدمة 
 مناسبةالمجتمع مع تقديم حوافز مالية 

طارق أبو السعود 
.) 

  عقد بروتوكول التعاون بين جامعة
القاهر  وكلية التخطيط اإلقليمي 

 ESRIوالعمراني وشركة إيزري 
Northeast Africa  بشأن اتفاقية

تعاون لتقديم خدمات مجتمعية في 
مجال نظم المعلومات الجغرافية في 

 العمران مثل شراء البرامج ااصلية.

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-17 

  انتداب د. أحمد حلمي أحمد السيد مدير
عام االدار  العامة للتخطيط والتنمية 
العمرانية بالفيئة العامة للتخطيط 
العمراني لتدريس مقرر التحليل 
اإلحصائي في البحث العلمي و د. 
احمد محمد حامد الزيني باحث بالفيئة 
القومية لالستشعار عن بعد لتدريس 

   تم   √ √ √
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-18 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 البيئة.الغاية الخامسة : رفع كفاء المشاركة المجتمعية وتنمية 

 مقرر االستشعار عن بعد.

صيااة وتحديةد  .6
معايير ومؤشرات 
قيةةاس خاصةةة 
برضةةةةةةةاء 
المستفيدين مةن 
خدمات الكليةة ) 

 –الخطة التنفيذية 
عةةدد الوافةةدين 

%  3اليقل عةن 
فةةةي مرحلةةةة 

 –البكةةالوريوس 
% في مرحلة 10

 الدراسات العليا(

 .قياس الرضا للطالب 
  جارى     √ -

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-19 

 ياس الرضا اعضاء هيئة التدريس.ق 
  جارى     √ -

اولوية 
 اولى

 مرفق
5-20 

 .قياس الرضا لطالب الدراسات العليا 

  جارى     √ -
اولوية 
 اولى

 مرفق
5-21 
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية السادسة :  زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

إعةةداد مطبوعةةات  .1
ووسائل تعريف بالكلية 
وبرامجهةةا وخطةةة 
مفعلةةةة لتوزيعهةةةا 
ونشةةةرها علةةةى 
المسةةتوى العربةةي 

 واإلقليمي.
 

  الوافدين كموا وردت إعداد خطة لجذب
 2020 -2015بالخطة التنفيذية للكلية 

  متابعة احتياجات الوافودين  وحد
 بالكلية .

  ،متابعة ودعم احتياجات الوافدين
 وتقديم تسفيالت لفم.

  الموقع اإللكتروني للكلية ومواقع
 التواصل اإلجتماعي.

  دليل إرشادي للتعريف بالكلية + ندوات
 تعريفية للكلية. 

√ 
 

√ 
  جارى     

اولوية 
 اولى

 مرفق
6-1 

تنظيم دورات تدريبية  .2
للطالب والمخططةين 
العرب بمعرفة الكليةة 
أو بالتعاون مع بعض 

 الهيئات.

 .جارى       عمل دورات متخصصة  
اولوية 
 اولى

 مرفق
6-2 

 مرفقاولوية   جارى     √ √ تفعيل وحد  الخريجين. التواصةل فعةال مةع  .3
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 جامعة القاهرة

 كلية التخطيط االقليمي والعمراني

 وحدة ضمان الجودة

 النشاط التنفيذي الهدف التنفيذي

 المتحقق اإلطار الزمني
اولويات 

 التنفيذ
 المرفقات

 جارى تم 2024/2025 2023/2024 2022/2023 2021/2022 2020/2021
لم 
 يتم

 الغاية السادسة :  زيادة عدد الطلبة الوافدين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا

خريجي الكلية العاملين 
بالدول العربية ومةع 
الجامعات والةوزارات 

والهيئات والمؤسسات 
 العربية.

 3-6 اولى

 الطةالب اعةداد زيادة .4
 تقةديم مةع الوافدين

 لهم وتوقيع تسهيالت
 مع تعاون بروتوكوالت

 والمنظمةات السفارات
 .العربية والجامعات

  البدء في اعداد وحد  جديود  للوافودين
 لرعايتفم وجذب المزيد مونفم لبورامج

الكليووة فووي مرحلتووي البكووالوريوس 
 والدراسات العليا

  جارى     √ √
اولوية 

 ثانية
 مرفق

6-4 
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