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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 وسائل حتديث التحليل البيئي

 حتددت مصادر مجع البيانات فيما يلي:أوال: 
 .بشكل دوري ومحدث البيانات المتاحة لدى إدارات الكلية أ

 .السابقة والحاليةالدراسة الذاتية تقارير  ب
 وحتى 2015-2014التقارير السنننوية للكلية ونتا ا اسننتبيار الرأي مر  ا   ج

2017-2018  
ستاذ  الخارجي للكلية تقرير المقي د ستاذ مراد  بد القادرالدكتور /  )األ  العمارة أ

 (.شمس  ير جامعة الهندسة، كلية ،البي ي والتحك 

 .لمركز ضمار الجودة بجامعة القاهرة والجهاز الفني المراجعة الداخلية تقارير ه
تحديث التحليل البي ي وفقا لالسننتبيانات الدورية مأ أ ضننائ هي ة التدريس  و

تدريس والهي ة وال طالب واإلداريير والخريجير  لى موقأ ا ضننائ هي ة ال
 المعاونة.

 مل التحليل البي ي الكمي وتنظي  ورشننة  مل لمناقشننت  مأ أ ضننائ هي ة  ز
 التدريس 

 مناقشة التحليل البي ي مأ الطالب واإلداريير والخريجير واألطراف المجتمعية. ح

لمتابعة مر مركز ضمار الجودة بجامعة مراجعة التحليل البي ي مأ لجار زيارات ا ط
 القاهرة.

 يما يلي:حتددت أدوات مجع املعلومات ف
 تجميأ البيانات مر إدارات الكلية. 

 إجرائ االستبيانات وتحليل نتا جها. 

 تجميأ تقارير المراجعة الداخلية والخارجية. 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 املعنية االطراف خمتلف ملشاركة عمل : ورشثانيا
 لى كاًل مر  بالكليةالخاصننة  رض نقاط القوة والضننعف ت   في إطار ورش العمل

ثل في  ية والتي تتم تدريس  )هي ةاألطراف المعن نة  –ال عاو االطراف  –الهي ة الم
يت  نتيجة االسننتبيار الوصننول الى اه  نقاط القوة والضننعف التي  المجتمعية( وكانت

  رضها  لى مجلس الكلية.
 

منوذج لورش العمل اخلاصة يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض 
 إعداد دراسة التحليل البيئي

  )ورشة عمل 1(
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 )ورشة عمل 2(
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 

 
 
 

 ثالثا: االستبيانات
 

والفاعلية  والتنافسية المؤسسية القدرة استقصاء

 التعليمية لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

علية والفا والتنافسية المؤسسية القدرة استقصاء

 التعليمية لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني
 

للكلية  والفاعلية التعليمية استقصاء القدرة املؤسسية والتنافسيةخمرجات 
 البيئيبغرض إعداد دراسة التحليل 

 
ستبياناتإطار ورش العمل  في ضة  لى األطراف المعنية  واال  –التدريس  )هي ةالمعرو

سية  اإلداريير( –ريجير الطالب والخ –الهي ة المعاونة  سية والتناف س لقياس القدرة المؤ
وبعد المناقشننات  البي يوذلك بغرض إ داد دراسننة التحليل والفا لية التعليمية للكلية 

  كالتالي: النتيجةكانت  االستبياروتفريغ بيانات 
سي  المعايير المختلفة  سبية والتي نقاط القوة للتعرف  لىت  تق  دا ما] مثلت باألوزار الن

سبيةنقاط للضعف بينما  [،(2أحيانا ) –( 3) ال  –( 1) نادرًا] والتي مثلت في االوزار الن
 ومرفق نتا ا التحليل البي ي وتحديد الفجوة في نهاية التقرير. [،أ ل ال  –( 0يتحقق )
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 

 املعاونة واهليئة التدريس هيئة رأي استبيان
 البيئي التحليل دراسة إعداد بغرض
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 استبانة استقصاء رأي هيئة التدريس واهليئة املعاونة 
 يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد 

 دراسة التحليل البيئي 
 عزيزي/ عضو.......... 

 حتية طيبة وبعد

سية  س ستبانة لقياس آراء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في القدرة المؤ تقوم الكلية بعمل ا
سية سة  والتناف سديدة وخبراتكم في إعداد درا ستفادة بآرائكم ال ستبانة إلى اال للكلية، وتهدف اال

التحليل البيئي للكلية، علما بأن إجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر 
 االسم.

 يرجى اتباع التعليمات التالية:
 قراءة بنود االستبانة قراءة جيدة. .1

 خانة التي تعبر عن وجهة نظرك.في ال( √)وضع عالمة  .2
 في نهاية االستبانة سؤال مفتوح الرجاء اإلجابة عنه بإيجاز. .3
 نرجو الدقة في استيفاء البيانات وعدم ترك أسئلة دون اإلجابة عنها. .4

شاكرير لك  تعاونك  واهتمامك  واستقطاع جزئ مر وقت سيادتك  الثمير لإلجابة  ر هذه 
 االستبانة.

 بيانات أساسية
 م الكلية/ المعهد/..............اس -
 أنثى )( -( )النوع ذكر  -
 القســـــــم أو العلمي/............. -
 اسم البرنامج/ -

 إداري )    (  -معيد  )    (  -مدرس مساعد )  (  -هيئة معاونة )   (    :  الدرجة العلمية

 غير مشارك )    (      ك )   (مشار          2023-2022للعام  أنشطة وحدة الجودة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

والتنافسية  يف القدرة املؤسسية هيئة التدريس واهليئة املعاونةاستبانة استقصاء آراء 
 للكلية دراسة التحليل البيئيبغرض إعداد  للكلية

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   

الطالب 
 والخريجور

1 
جرائات محدده لقبول الطالب المحولير واستبعاد غير توجد ا

      المنظمير

      توجد سياسة لتشجيأ الطالب المتميزير 2
      يقد  د   مالى للطلبة غير القادرير 3
      تتوافر مرافق مال مة لذوى االحتياجات الخاصة 4

      جديدةتطبيق نظا  االرشاد االكاديمى وفقًا لال حة الكلية ال 5

      توجد سياسات واضحة لد   وتفعيل االنشطة الطالبية 6

توجد سياسات لتقدي  خدمات للخريجير ومتابعة ش ونه   7
      وتوظيفه 

      توجد آلية لقياس مستوى رضائ الطالب  8
      توجد آلية لقياس مستوى رضائ الخريجير 9

المعايير 
 االكاديمية

 NARSؤسسة المعايير االكاديمية القياسية القومية ) تتبنى الم 10
)      

تتبنى المؤسسة المعايير الدولية القياسية )  11
BENCHMARKS )      

      يتفق برناما الكلية مأ المعايير االكاديمية  12

يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى وضأ وصياغة المعايير  13
      االكاديمية 

 ضائ هي ة التدريس فى وضأ وصياغة المخرجات يشارك أ 14
      التعليمية المستهدفة لبرناما الكلية ومقررات البرناما

يتوافر أل ضائ هي ة التدريس الو ى بمس ولياته  الخاصة  15
      بتحقيق نواتا التعل  المقصودة
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   

يت  ربط المعايير االكاديمية بنظا  وأساليب تقوي  الطالب  16
      دى تحققهالقياس م

      يعى الطالب أهداف البرناما والمخرجات التعليمية ل  17
      يفعل دور المقي  الخارجى للبرناما 18

البراما 
التعليمية / 
المقررات 
 الدراسية

      يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى تصمي  وتطوير البراما 19

      التعليمىيتحقق تقد  الطالب فى تحصيله  للبرناما  20
      يت  ربط المادة العلمية بتحديات الواقأ 21

التعلي  
والتعل  

والتسهيالت 
المادية 
 للتعل 

22 
تستخد  طرق تدريس فعالة للوصول إلى نواتا التعل  

      المقصودة

      يت  تقيي  الطالب بطرق مال مة  23

      ريب الطالبيشارك أ ضائ هي ة التدريس فى تنفيذ براما تد 24

تستخد  تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال أثنائ قيامه  بدوره   25
      فى التدريس

تشجيأ الطالب  لى المشاركة فى الحوارات العلمية البنائة  26
      لتحقيق نواتا التعل 

ا ضائ 
هي ة 
 التدريس

يحافظ ا ضائ هي ة التدريس  لى جودة مستواه  العلمى فى  27
      صه  بشكل مستمرتخص

      يعمل أ ضائ هي ة التدريس  لى تطوير مستواه  العلمى  28

يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى تطوير البي ة العلمية  29
      المحيطةمر خالل مشاركته  فى تبادل االساتذة

يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى تطوير البي ة العلمية  30
 ه  فى المؤتمراتالمحيطةمر خالل مشاركت
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   

يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى تطوير البي ة المحيطة به   31
      مر خالل مشاركته  للتحسير المستمر لجودة البرناما

32 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى تطوير البي ة المحيطة به  
      مر خالل مشاركته  للتحسير المستمر للمعامل والمكتبات

ا ضائ هي ة التدريس بالسا ات المكتبية المعلنة لتمكير  يلتز  33
      الطالب مر التحصيل الجيد

النظ  
واالجرائات 
والخدمات 
التنظيمية 
واالدارية 
الدا مة 
ال ضائ 
هي ة 
 التدريس

يحصل ا ضائ هي ة التدريس  لى مجمو ة كافية مر  34
      الخدمات االدارية 

ات آل ضائ هي ة التدريس : تتس  خدمات تنظي  المحاضر 35
      بالكفاية والوضوح والدقة

تتس  خدمات تنظي  االمتحانات آل ضائ هي ة التدريس :  36
      بالكفاية والوضوح والدقة

يحصل ا ضائ هي ة التدريس داخل المكتبة مجمو ة مر  37
      الخدمات المناسبة

الورش  لى يحصل أ ضائ هي ة التدريس داخل المعامل /  38
      مجمو ة مر الخدمات المناسبة

39 
توجد آلية للتغلب  لى المشاكل والصعوبات التى تواج  
      أ ضائ هي ة التدريس مر الناحية االدارية والتنظيمية

خدمات 
المعلومات 
ال ضائ 
هي ة 
 التدريس

توجد آلية فعالة لتمكير أ ضائ هي ة التدريس مر الحصول  40
      التكنولوجية  لى الخدمات 

تتوافر وسا ل لتعريف أ ضائ هي ة التدريس بالخدمات  41
      المعلوماتية المتاحة بالكلية

توفر الكلية أل ضائ هي ة التدريس المعلومات الكافية الخاصة  42
      بمس ولياته  الوظيفية
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   

توفر الكلية أل ضائ هي ة التدريس المعلومات الكافية  ر كل  43
      ازاته انج

توفر الكلية أل ضائ هي ة التدريس المعلومات الكافية  ر  44
      معايير التقيي  الشامل ألدا ه 

توفر الكلية لهي ة التدريس المعلومات القانونية الخاصة  45
      بحقوقه  وواجباته 

يوجد تحديث مستمر للمعلومات التى يضعها أ ضائ هي ة  46
      الكلية التدريس  لى موقأ

خدمات 
تطوير 

وامكانات 
ا ضائ 
هي ة 
 التدريس

يتناسب الهيكل الوظيفى أل ضائ هي ة التدريس مأ تحقيق  47
      نواتا التعل  المستهدفة

      يتناسب الهيكل الوظيفى أل ضائ هي ة التدريس ورسالة الكلية 48

49 - 
 أ

فة الخاصة ينظ   ضو هي ة التدريس وقت  ألدائ مهام  المختل
      : بالتدريس 

      بالبحث العلمى  ب
      بخدمة المجتمأ ج

يقو   ضو هي ة التدريس بتدريس المقررات التى تتناسب مأ  50
      مؤهلة وخبرت 

51 - 
      يوجد نظا  باألقسا  العلمية لتوزيأ أ با   الخاصة : بالتعلي   ا

      بالبحث العلمى  ب
      ة المجتمأبخدم ج

يرا ى  د  تعارض العمل التدريسى أل ضائ هي ة التدريس  52
      مأ تطوير انفسه 

      توجد خطط واضحة لتطوير امكانات ا ضائ هي ة التدريس 53
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   
54 - 
 ا 

يتيح النظا  االدارى للكلية الفرصة لتشجيأ  لى تحقيق انماط 
      الجودة المطلوبة فى : التدريسية 

      البحثية  ب
      خدمة المجتمأ ج

الخدمات 
المتكاملة 
ال ضائ 
هي ة 

التدريس 
 تسه  فى 

      تمكينه  مر تحقيق نواتا التعل  المقصودة 55
      تمكينه  مر تحقيق اهداف البراما التعليمية 56
      تمكينه  مر انتاج خريجير بمستوى تنافسى  الى 57

توافق بير اهداف البراما التعليمية وبير رسالة تمكينه  مر ال 58
      الكلية

      تمكينه  مر تحقيق فا لية الكلية 59
جودة 

الخدمات 
االجتما ية 
والصحية 
والثقافية 
 والرياضية

      يوجد نظا  للتشجيأ  لى المشاركة الفعالة فى مختلف االنشطة 60

      لى كافة الخدماتيتمكر ا ضائ هي ة التدريس مر الحصول   61

توجد آلية الزالة أية معوقات خاصة بمستوى الخدمات  62
      المتكاملة المقدمة أل ضائ هي ة التدريس 

ا ضائ 
الهي ة 
 المعاونة

      تتميز بالكفائة العلمية التى تمكنه  مر معاونة اساتذته  63

      تستجيب لتوجيهات هي ة التدريس 64

65 
ير مستواها العلمى مر خالل المشاركة فى االنشطة تقو  بتطو

      العلمية المختلفة 

      تتوافر لديه  القدرة  لى االنتاج البحثى المميز 66
      تتوافر لديه  القدرة  لى استخدا  التقنيات الحديثة  67
      تتوافر لديه  القدرة  لى العمل المشترك 68
      واالحترا   ند معاملته  الساتذته يوجد بعدى التقدير  69
      يتسموا بالتسامح والتفاه  مما يجعله  قدوة للطلب  70
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق
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البحث 
العلمى 

واالنشطة 
 العلمية

      توجد خطة بحثية لتد ي  انشطة البحث العلمى 71

يشترك معظ  ا ضائ هي ة التدريس فى ا داد الخطة البحثية  72
      للكلية

       ضائ هي ة التدريس كافة مهامه  الوظيفية يعى ا 73

74 
يدرك ا ضائ هي ة التدريس مس ولياته  فى ا داد الخطة 

      البحثية للكلية

75 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس بايجابية بايجابية فى تطوير 

      خطط البحث العلمى بالكلية

76 
فيذ خطة يقو  أ ضائ هي ة التدريس بنشاط بحثى مستمر لتن

      البحوث العلمية فى الكلية

77 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى نشر انتاجه  البحثى فى 

      المجالت والمؤتمرات

78 
يشترك ا ضائ هي ة التدريس مأ اخرير فى انشطة بحثية 

      منشورة محليًا و الميًا

79 
ة يشارك ا ضائ هي ة التدريس بفا لية فى المشرو ات البحثي

      الموجهة لخدمة مؤسسات االقتصاد القومى

80 
يستخد  ا ضائ هي ة التدريس تكنولوجيا المعلومات بشكل 

      فعال اثنائ قيامه  بادائ دوره  البحثى

81 
يستفيد ا ضائ هي ة التدريس مر نتا ا تقيي  جودة األدائ 

      البحثى فى التطوير المستمر النتاجه  البحثى

 الدراسات
 العليا

تؤدى الخطة البحثية بالكلية لتوفير مناخ لجوة االشراف  82
      العلمى 

تبنى الخطة البحثية بالكلية لتوفير مناخ لجودة االشراف  83
      العلمى

تفى الخطة البحثية بالكلية لالحتياجات البحثية للباحثير فى  84
      الدراسات العليا
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
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رفير  لى الرسا ل العلمية الى د   تؤدى سياسة اختيار المش 85
      التقد  البحثى للباحثير

تؤدى السياسة المتبعة فى اختيار الباحثير الى تحقيق التقد   86
      البحثى له 

      تؤدى االساليب العلمية المتبعة الى د   التقد  فى ابحاثه  87

وفير مناخ تؤدى السياسات المتبعة فى اختيار المشرفير الى ت 88
      مناسب لجودة االشراف العلمى

تؤدى سياسات اختيار الباحثير فى الدراسات العليا الى تحقيق  89
      جودة البحث العلمى

تعمل الطرق الموضو ية لتقيي  الباحثير  لى توفير مناخ  90
      يحقق جودة البحث العلمى

      االشراف العلمىتتوفر كافة الموارد الالزمة لتحقيق جودة  91

التقوي  
المستمر 
للفا لية 
 التعليمية

      توجد خطة  مل واضحة بمشاركة الجميأ 92

      توجد آلية لضمار تسلي  تقارير الجودة فى مو دها المحدد  93

      توجد آلية لمتابعة نتا ا االستقصائ الرائ الطلبة 94

      نهاية الفصل الدراسىيت   مل تحليل احصا ى للنتا ا فى  95

يت  تحديد اوج  القصور بالمقررات والبراما بنائ  لى  96
      التحليالت االحصا ية

      يت  ا داد تقارير المقررات بنائ  لى التحليالت  97

98 
يت   رض تقارير المقررات والبراما دوريًا  لى مجالس 

      االقسا 

      سنوية للكلية فى موا يدها الدوريةيت  ا داد التقارير ال 100
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 ال ا ل  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا

3 2 1 0   

توجد مشاركة مر المستفيدير فى انشطة ضمار الجودة  ر  101
      طريق ورش العمل واالستقصائات 

      توجد زيارات دورية مأ المراجأ الخارجى 102
      توجد استمرارية لنشر ثقافة الجودة بالكلية  103
      ة بالمصداقية والشفافيةتتس  سياسات نظ  الجود 104

يت  تفعيل المسائلة الجادة طبقًا ال تبارات الكفائة والفا لية  105
      والانتاجية المقترنة بالنزاهة والشفافية

 ما مقترحاتك لتطوير الكلية؟ 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

استبانة استقصاء رأي هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية 
 البيئيبغرض إعداد دراسة التحليل 

 (املعاونةواهليئة  التدريس )هيئة
 

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

الطالب 
 والخريجور

1 
توجد اجرائات محدده لقبول الطالب 
 95.82 2.88 8 4 0 0 1 7 المحولير واستبعاد غير المنظمير

68.02 

توجد سياسة لتشجيأ الطالب  2
 المتميزير

4 5 0 1 1 10 2.20 73.33 

 86.10 2.58 12 0 0 0 5 7 يقد  د   مالى للطلبة غير القادرير 3

توافر مرافق مال مة لذوى ت 4
 23.33 0.70 10 2 6 1 3 0 االحتياجات الخاصة

5 
تطبيق نظا  االرشاد االكاديمى وفقًا 

 60.60 1.82 11 1 2 2 3 4 لال حة الكلية الجديدة

توجد سياسات واضحة لد   وتفعيل  6
 االنشطة الطالبية

4 6 1 0 0 11 2.27 75.75 

ت توجد سياسات لتقدي  خدما 7
 55.55 1.67 12 0 2 2 6 2 للخريجير ومتابعة ش ونه  وتوظيفه 

توجد آلية لقياس مستوى رضائ  8
 83.33 2.50 12 0 0 1 4 7 الطالب 

توجد آلية لقياس مستوى رضائ  9
 58.33 1.75 8 3 0 2 6 0 الخريجير

المعايير 
 االكاديمية

10 
تتبنى المؤسسة المعايير االكاديمية 

لقوميةالقياسية ا  
  ( NARS  )  

7 2 0 0 3 9 2.78 92.58 
82.52 

11 
تتبنى المؤسسة المعايير الدولية 
BENCHMARKSالقياسية )   )  4 4 1 0 3 9 2.33 77.77 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

يتفق برناما الكلية مأ المعايير  12
 االكاديمية 

7 3 0 0 2 10 2.70 89.99 

يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى  13
االكاديمية وضأ وصياغة المعايير   10 2 0 0 0 12 2.83 94.44 

14 

يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى 
وضأ وصياغة المخرجات التعليمية 
المستهدفة لبرناما الكلية ومقررات 

 البرناما

10 2 0 0 0 12 2.83 94.44 

15 
يتوافر أل ضائ هي ة التدريس الو ى 
بمس ولياته  الخاصة بتحقيق نواتا 

 التعل  المقصودة
4 8 0 0 0 12 2.33 77.77 

16 
يت  ربط المعايير االكاديمية بنظا  
وأساليب تقوي  الطالب لقياس مدى 

 تحققها
3 8 0 0 0 11 2.27 75.75 

يعى الطالب أهداف البرناما  17
 59.99 1.80 10 2 0 4 4 2 والمخرجات التعليمية ل 

 79.99 2.40 10 2 1 0 3 6 يفعل دور المقي  الخارجى للبرناما 18

البراما 
التعليمية / 
المقررات 
 الدراسية

يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى  19
 86.10 2.58 12 0 0 1 3 8 تصمي  وتطوير البراما

83.33 20 
يتحقق تقد  الطالب فى تحصيله  

 83.33 2.50 10 2 0 0 5 5 للبرناما التعليمى

يت  ربط المادة العلمية بتحديات  21
 80.55 2.42 12 0 0 0 7 5 الواقأ

التعلي  
والتعل  

والتسهيالت 
المادية 
 للتعل 

22 
تستخد  طرق تدريس فعالة للوصول 

 91.66 2.75 12 0 0 0 3 9 إلى نواتا التعل  المقصودة

 86.10 2.58 12 0 0 0 5 7 يت  تقيي  الطالب بطرق مال مة  23 86.20

يشارك أ ضائ هي ة التدريس فى  24
ما تدريب الطالبتنفيذ برا  

3 7 1 0 1 11 2.18 72.72 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

25 
تستخد  تكنولوجيا المعلومات بشكل 

فعال أثنائ قيامه  بدوره  فى 
 التدريس

7 5 0 0 0 12 2.58 86.10 

26 
تشجيأ الطالب  لى المشاركة فى 
الحوارات العلمية البنائة لتحقيق 

 نواتا التعل 
10 2 0 0 0 12 2.83 94.44 

ا ضائ 
هي ة 
 التدريس

27 
يحافظ ا ضائ هي ة التدريس  لى 

جودة مستواه  العلمى فى تخصصه  
 بشكل مستمر

9 3 0 0 0 12 2.75 91.66 

82.53 

يعمل أ ضائ هي ة التدريس  لى  28
 تطوير مستواه  العلمى 

8 4 0 0 0 12 2.67 88.88 

29 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى 
تطوير البي ة العلمية المحيطةمر 

الل مشاركته  فى تبادل االساتذةخ  
4 6 2 0 0 12 2.17 72.22 

30 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى 
تطوير البي ة العلمية المحيطةمر 
 خالل مشاركته  فى المؤتمرات

7 5 0 0 0 12 2.58 86.10 

31 

يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى 
تطوير البي ة المحيطة به  مر خالل 

لمستمر لجودة مشاركته  للتحسير ا
 البرناما

6 6 0 0 0 12 2.50 83.33 

32 

يشارك ا ضائ هي ة التدريس فى 
تطوير البي ة المحيطة به  مر خالل 
مشاركته  للتحسير المستمر للمعامل 

 والمكتبات

5 5 2 0 0 12 2.25 74.99 

33 
يلتز  ا ضائ هي ة التدريس 

بالسا ات المكتبية المعلنة لتمكير 
تحصيل الجيدالطالب مر ال  

5 7 0 0 0 12 2.42 80.55 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

النظ  
واالجرائات 
والخدمات 
التنظيمية 
واالدارية 
الدا مة 
ال ضائ 
هي ة 
 التدريس

يحصل ا ضائ هي ة التدريس  لى  34
 55.55 1.67 12 0 2 2 6 2 مجمو ة كافية مر الخدمات االدارية 

77.31 

35 
تتس  خدمات تنظي  المحاضرات 

يس : بالكفاية آل ضائ هي ة التدر
 والوضوح والدقة

5 5 1 0 0 11 2.36 78.78 

36 
تتس  خدمات تنظي  االمتحانات 

آل ضائ هي ة التدريس : بالكفاية 
 والوضوح والدقة

5 6 1 0 0 12 2.33 77.77 

37 
يحصل ا ضائ هي ة التدريس داخل 

المكتبة مجمو ة مر الخدمات 
 المناسبة

5 6 1 0 0 12 2.33 77.77 

38 
يحصل أ ضائ هي ة التدريس داخل 
المعامل / الورش  لى مجمو ة مر 

 الخدمات المناسبة
8 2 1 0 0 11 2.64 87.87 

39 

توجد آلية للتغلب  لى المشاكل 
والصعوبات التى تواج  أ ضائ هي ة 

التدريس مر الناحية االدارية 
 والتنظيمية

8 3 1 0 0 12 2.58 86.10 

خدمات 
المعلومات 
ال ضائ 
هي ة 
 التدريس

40 
توجد آلية فعالة لتمكير أ ضائ هي ة 
التدريس مر الحصول  لى الخدمات 

 التكنولوجية 
7 4 1 0 0 12 2.50 83.33 

64.28 
41 

تتوافر وسا ل لتعريف أ ضائ هي ة 
التدريس بالخدمات المعلوماتية 

 المتاحة بالكلية
6 6 0 0 0 12 2.50 83.33 

42 
ة التدريس توفر الكلية أل ضائ هي 

المعلومات الكافية الخاصة 
 بمس ولياته  الوظيفية

3 5 3 0 1 11 2.00 66.66 

توفر الكلية أل ضائ هي ة التدريس  43
 60.60 1.82 11 1 1 1 8 1 المعلومات الكافية  ر كل انجازاته 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

44 
توفر الكلية أل ضائ هي ة التدريس 
المعلومات الكافية  ر معايير التقيي  

ألدا ه  الشامل  
3 7 1 0 1 11 2.18 72.72 

45 
توفر الكلية لهي ة التدريس المعلومات 
 50.00 1.50 12 0 2 4 4 2 القانونية الخاصة بحقوقه  وواجباته 

46 
يوجد تحديث مستمر للمعلومات التى 
يضعها أ ضائ هي ة التدريس  لى 

 موقأ الكلية
0 4 1 4 3 9 1.00 33.33 

خدمات 
تطوير 
ات وامكان

ا ضائ 
هي ة 
 التدريس

47 
يتناسب الهيكل الوظيفى أل ضائ 

هي ة التدريس مأ تحقيق نواتا التعل  
 المستهدفة

1 8 0 1 2 10 1.90 63.33 

62.18 

48 
يتناسب الهيكل الوظيفى أل ضائ 

 72.72 2.18 11 1 1 1 4 5 هي ة التدريس ورسالة الكلية

49 
أ -  

 ينظ   ضو هي ة التدريس وقت  ألدائ
 87.87 2.64 11 1 0 0 4 7 مهام  المختلفة الخاصة : بالتدريس 

 57.57 1.73 11 1 1 2 7 1 بالبحث العلمى  ب
 48.48 1.45 11 1 1 5 4 1 بخدمة المجتمأ ج

50 
يقو   ضو هي ة التدريس بتدريس 
المقررات التى تتناسب مأ مؤهلة 

 وخبرت 
7 5 0 0 0 12 2.58 86.10 

51 
ا -  

نظا  باألقسا  العلمية لتوزيأ  يوجد
 أ با   الخاصة : بالتعلي  

7 5 0 0 0 12 2.58 86.10 

 61.11 1.83 12 0 0 4 6 2 بالبحث العلمى  ب
 63.88 1.92 12 0 0 3 7 2 بخدمة المجتمأ ج

52 
يرا ى  د  تعارض العمل التدريسى 
أل ضائ هي ة التدريس مأ تطوير 

 انفسه 
1 3 5 3 0 12 1.17 38.89 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

توجد خطط واضحة لتطوير امكانات  53
 30.30 0.91 11 1 4 4 3 0 ا ضائ هي ة التدريس

54 
ا  -  

يتيح النظا  االدارى للكلية الفرصة 
لتشجيأ  لى تحقيق انماط الجودة 

 المطلوبة فى : التدريسية 
5 5 0 0 1 10 2.50 83.33 

 42.42 1.27 11 1 3 3 4 1 البحثية  ب
مة المجتمأخد ج  1 4 5 1 1 11 1.45 48.48 

الخدمات 
المتكاملة 
ال ضائ 
هي ة 

التدريس 
 تسه  فى 

تمكينه  مر تحقيق نواتا التعل   55
 المقصودة

2 7 2 1 0 12 1.83 61.11 

61.29 

56 
تمكينه  مر تحقيق اهداف البراما 

 63.88 1.92 12 0 1 2 6 3 التعليمية

بمستوى تمكينه  مر انتاج خريجير  57
 61.11 1.83 12 0 1 2 7 2 تنافسى  الى

تمكينه  مر التوافق بير اهداف  58
 61.11 1.83 12 0 1 2 7 2 البراما التعليمية وبير رسالة الكلية

 59.25 1.78 9 0 0 2 7 0 تمكينه  مر تحقيق فا لية الكلية 59

جودة 
الخدمات 
االجتما ية 
والصحية 
والثقافية 
 والرياضية

وجد نظا  للتشجيأ  لى المشاركة ي 60
 الفعالة فى مختلف االنشطة

0 7 2 3 0 12 1.33 44.44 

يتمكر ا ضائ هي ة التدريس مر  61 37.96
 الحصول  لى كافة الخدمات

0 5 3 4 0 12 1.08 36.11 

62 
توجد آلية الزالة أية معوقات خاصة 
بمستوى الخدمات المتكاملة المقدمة 

س أل ضائ هي ة التدري  
0 4 4 4 0 12 1.00 33.33 

ا ضائ 
الهي ة 
 المعاونة

تتميز بالكفائة العلمية التى تمكنه   63
 مر معاونة اساتذته 

1 9 2 0 0 12 1.92 63.88 
74.08 

 66.66 2.00 7 0 0 1 5 1 تستجيب لتوجيهات هي ة التدريس 64
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

65 
تقو  بتطوير مستواها العلمى مر 

العلمية خالل المشاركة فى االنشطة 
 المختلفة 

0 10 2 0 0 12 1.83 61.11 

66 
تتوافر لديه  القدرة  لى االنتاج 

 البحثى المميز
1 9 2 0 0 12 1.92 63.88 

67 
تتوافر لديه  القدرة  لى استخدا  

 86.10 2.58 12 0 0 0 5 7 التقنيات الحديثة 

تتوافر لديه  القدرة  لى العمل  68
 83.33 2.50 12 0 0 0 6 6 المشترك

يوجد بعدى التقدير واالحترا   ند  69
 88.88 2.67 12 0 0 0 4 8 معاملته  الساتذته 

يتسموا بالتسامح والتفاه  مما  70
 يجعله  قدوة للطلب 

4 7 0 0 0 11 2.36 78.78 

البحث 
العلمى 

واالنشطة 
 العلمية

71 
توجد خطة بحثية لتد ي  انشطة 

 83.33 2.50 12 0 0 1 4 7 البحث العلمى

76.53 

يشترك معظ  ا ضائ هي ة التدريس  72
 فى ا داد الخطة البحثية للكلية

6 6 0 0 0 12 2.50 83.33 

يعى ا ضائ هي ة التدريس كافة  73
 77.77 2.33 12 0 0 1 6 5 مهامه  الوظيفية 

74 
يدرك ا ضائ هي ة التدريس 

مس ولياته  فى ا داد الخطة البحثية 
 للكلية

4 7 1 0 0 12 2.25 74.99 

75 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس 

بايجابية بايجابية فى تطوير خطط 
 البحث العلمى بالكلية

4 8 0 0 0 12 2.33 77.77 

76 
يقو  أ ضائ هي ة التدريس بنشاط 
بحثى مستمر لتنفيذ خطة البحوث 

 العلمية فى الكلية
1 8 3 0 0 12 1.83 61.11 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

77 
ي ة التدريس فى يشارك ا ضائ ه

نشر انتاجه  البحثى فى المجالت 
 والمؤتمرات

3 8 1 0 0 12 2.17 72.22 

78 
يشترك ا ضائ هي ة التدريس مأ 
اخرير فى انشطة بحثية منشورة 

 محليًا و الميًا
4 8 0 0 0 12 2.33 77.77 

79 
يشارك ا ضائ هي ة التدريس بفا لية 
فى المشرو ات البحثية الموجهة 

مؤسسات االقتصاد القومىلخدمة   
3 9 0 0 0 12 2.25 74.99 

80 
يستخد  ا ضائ هي ة التدريس 
تكنولوجيا المعلومات بشكل فعال 
 اثنائ قيامه  بادائ دوره  البحثى

8 4 0 0 0 12 2.67 88.88 

81 
يستفيد ا ضائ هي ة التدريس مر 
نتا ا تقيي  جودة األدائ البحثى فى 

ه  البحثىالتطوير المستمر النتاج  
2 8 1 0 0 11 2.09 69.69 

الدراسات 
 العليا

تؤدى الخطة البحثية بالكلية لتوفير  82
 63.88 1.92 12 0 0 2 9 1 مناخ لجوة االشراف العلمى 

67.22 

تبنى الخطة البحثية بالكلية لتوفير  83
 66.66 2.00 12 0 0 2 8 2 مناخ لجودة االشراف العلمى

84 
ة بالكلية تفى الخطة البحثي

لالحتياجات البحثية للباحثير فى 
 الدراسات العليا

3 8 1 0 0 12 2.17 72.22 

85 
تؤدى سياسة اختيار المشرفير  لى 
الرسا ل العلمية الى د   التقد  

 البحثى للباحثير
4 8 0 0 0 12 2.33 77.77 

86 
تؤدى السياسة المتبعة فى اختيار 

ثى الباحثير الى تحقيق التقد  البح
 له 

3 9 0 0 0 12 2.25 74.99 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

تؤدى االساليب العلمية المتبعة الى  87
 69.44 2.08 12 0 0 0 11 1 د   التقد  فى ابحاثه 

88 
تؤدى السياسات المتبعة فى اختيار 
المشرفير الى توفير مناخ مناسب 

 لجودة االشراف العلمى
1 10 1 0 0 12 2.00 66.66 

89 
الباحثير فى  تؤدى سياسات اختيار

الدراسات العليا الى تحقيق جودة 
 البحث العلمى

1 10 1 0 0 12 2.00 66.66 

90 
تعمل الطرق الموضو ية لتقيي  
الباحثير  لى توفير مناخ يحقق 

 جودة البحث العلمى
1 10 0 1 0 12 1.92 63.88 

91 
تتوفر كافة الموارد الالزمة لتحقيق 

 50.00 1.50 12 0 1 4 7 0 جودة االشراف العلمى

التقوي  
المستمر 
للفا لية 
 التعليمية

توجد خطة  مل واضحة بمشاركة  92
 الجميأ

3 6 1 0 2 10 2.20 73.33 

74.36 

توجد آلية لضمار تسلي  تقارير  93
 66.66 2.00 9 2 0 1 7 1 الجودة فى مو دها المحدد 

94 
توجد آلية لمتابعة نتا ا االستقصائ 

 81.47 2.44 9 3 0 1 3 5 الرائ الطلبة

يت   مل تحليل احصا ى للنتا ا فى  95
 نهاية الفصل الدراسى

9 2 0 0 1 11 2.82 93.93 

96 
يت  تحديد اوج  القصور بالمقررات 

والبراما بنائ  لى التحليالت 
 االحصا ية

4 7 1 0 0 12 2.25 74.99 

يت  ا داد تقارير المقررات بنائ  لى  97
 74.99 2.25 12 0 0 2 5 5 التحليالت 

98 
يت   رض تقارير المقررات والبراما 

 74.99 2.25 12 0 0 2 5 5 دوريًا  لى مجالس االقسا 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

يت  ا داد التقارير السنوية للكلية فى  100
 موا يدها الدورية

2 5 2 0 3 9 2.00 66.66 

101 
توجد مشاركة مر المستفيدير فى 

ق انشطة ضمار الجودة  ر طري
 ورش العمل واالستقصائات 

3 8 0 0 1 11 2.27 75.75 

102 
توجد زيارات دورية مأ المراجأ 

 69.99 2.10 10 2 0 2 5 3 الخارجى

توجد استمرارية لنشر ثقافة الجودة  103
 72.22 2.17 12 0 0 1 8 3 بالكلية 

تتس  سياسات نظ  الجودة  104
 77.77 2.33 12 0 0 0 8 4 بالمصداقية والشفافية

105 

يت  تفعيل المسائلة الجادة طبقًا 
ال تبارات الكفائة والفا لية 

المقترنة بالنزاهة  واإلنتاجية
 والشفافية

1 9 2 0 0 12 1.92 63.88 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  استبانة استقصاء رأي هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف القدرة املؤسسية
 البيئيسة التحليل والتنافسية للكلية بغرض إعداد درا

 

  استبانة استقصاء رأي هيئة التدريس واهليئة املعاونة يف القدرة املؤسسية
 املشاركة( )نسبة البيئيوالتنافسية للكلية بغرض إعداد دراسة التحليل 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 

 دراسة إعداد بغرضالطالب  رأي استبيان
 البيئي التحليل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  الطالباستبانة استقصاء رأي 
 سسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد يف القدرة املؤ

 دراسة التحليل البيئي 
 عزيزي/.......... 

 حتية طيبة وبعد

في القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية، وتهدف  الطالبتقوم الكلية بعمل استبانة لقياس آراء 
للكلية، علما بأن االستبانة إلى االستفادة بآرائكم السديدة وخبراتكم في إعداد دراسة التحليل البيئي 

 إجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر االسم.
 يرجى اتباع التعليمات التالية:

 قراءة بنود االستبانة قراءة جيدة. .5

 في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك.( √)وضع عالمة  .6
 في نهاية االستبانة سؤال مفتوح الرجاء اإلجابة عنه بإيجاز. .7
 قة في استيفاء البيانات وعدم ترك أسئلة دون اإلجابة عنها.نرجو الد .8

شاكرير لك  تعاونك  واهتمامك  واستقطاع جزئ مر وقت سيادتك  الثمير لإلجابة  ر هذه 
 االستبانة.

 بيانات أساسية
 اسم الكلية/ المعهد/.............. -
 أنثى )( -( )النوع ذكر  -
 القســـــــم أو العلمي/............. -
 اسم البرنامج/ -

 إداري )    (  -معيد  )    (  -مدرس مساعد )  (  -هيئة معاونة )   (    :  الدرجة العلمية

 غير مشارك )    (      ك )   (مشار          2023-2022للعام  أنشطة وحدة الجودة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 والتنافسية للكلية يف القدرة املؤسسية الطالباستبانة استقصاء آراء 
 للكلية البيئيدراسة التحليل إعداد بغرض  

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 ا ل 

3 2 1 0   

 -أواًل 
سياسات 
 د  التميز 
والعدالة 
تحرص 
الكلية 
  لى: 

  د  التمييز بير الطالب مر حيث المساواة فى فرص التعل  1
     

      فى تقوي  االمتحانات   د  التمييز بير الطالب 2

3 
 د  التمييز فى معاملة الطالب مر قبل أ ضائ هي ة التدريس والهي ة 

      المعاونة

 توافر اجرائات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور اكتشافها 4
     

      ايجاد آليات معلنة لتلقى شكاوى ومقترحات الطالب 5

 تخذة بشأر الشكاوى والمقترحاتتوافر متابعة لقرارات الم 6
     

      اخطار الشاكى بنتيجة شكواه 7

 تكافؤ الفرص والعدالة فى المنح الدراسية المقدمة للطالب  8
     

      حرية الرأى للطالب 9

 وضأ اجرائات واضحة  ادلة ومعلنة للد   المالى لمستحقي  مر الطالب 10
     

 -ثانيًا 
سياسة 
القبول 

والتحويالت 
 وتشمل: 

 تعلر الكلية سياستها لقبول الطالب مر خالل مصادر متعددة  11
     

      تطبق الكلية سياسات واجرائات واضحة للتحويل مر والى الكلية 12

 يتناسب  دد الطالب المقبولير مأ حج  الكلية ومواردها 13
     

      تستخد  اساليب وبراما لجذب الطالب  14

      يت  قياس وتقيي  رضا الطالب  ر سياسات القبول والتحويل  15
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 ا ل 

3 2 1 0   

      تقد  براما وانشطة لر اية الطالب الوافدير 16

      يت  تحديد ومرا اة االحتياجات الحقيقية للطالب  17

      يتوافر نظا  مفعل لتوجي  وارشاد الطالب الجدد 18

      جتياجات الخاصة تقد  الخدمات الالزمة لذوى اال 19

      تقد  براما وخدمات للطالب المتعثرير دراسيًا  20

21 
تستخد  أساليب محددة الكتشاف الطالب المتفوقير لتقدي  الر اية 

      المال مة

22 
تتوافر أدلة الطالب بها معلومات  ر الكلية وبرامجها وخدمات الد   

      الطالبى

      اللجار واالنشطة الخاصة بالبراما يشارك الطالب فى 23

24 
تتوافر متطلبات ممارسة االنشطة الطالبية المختلفة مر مساحات 

      وتجهيزات

 يت  تشجيأ وجذب الطالب للمشاركة فى االنشطة المختلفة 25
     

      يت  تشجيأ وتحفيز المتفوقير فى االنشطة المختلفة 26

 الب فى مجال االنشطة الطالبية المختلفةيفعل دور اتحاد الط 27
     

 -ثالثًا 
التسهيالت 
الدا مة 
للتعلي  
والتعل  
وطرق 
 التدريس

28- 
 أ

 تستخد  طرق تدريس متنو ة وفعالة
     

      يلتز  أ ضائ هي ة التدريس بموا يد المحاضرات  ب

      يت  تشجيأ الطالب  لى التعل  الذاتى  ت

      كثافة العددية الزا دة للطالبتتخذ حلول لل ث

 تعالا مشاكل الدروس الخصوصية مر خالل طرق مختلفة ج
     

 المكتبة

29- 
 مكتبة تتس  بالجودة مر حيث: التجهيزات والمراجأ أ

     

      خدمات التصوير باسعار مناسبة ب
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

ال  اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 ا ل 

3 2 1 0   

      تكنولوجيا المعلومات ) االنترنت ( ت

      تزا  بالموا يدتنظي  العمل واالل ث

      تحديث مقتنيات المكتبة ج

      توافر المهارة والخبرة ح

 وسا ل معلنة لتلقى شكاوى ومقترحات المتعاملير بالمكتبة خ
     

الكتاب 
الدراسى ) 
 إر وجد ( 

30 
 الكتاب المدرسى : يتصف باالخراج والطبا ة  أ  -

     

      ال يجبر الطالب  لى شرائه ب

      ليس المصدر الوحيد للتعل  ت

 -رابعًا 
نظ  تقوي  
 الطالب

31 
 تتوافر فى نظ  التقوي : مرا اة موا يد االمتحانات  أ -

     

      تعدد مرات التقوي  خالل الفصل الدراسى ب

      تنوع أساليب التقوي  واالمتحانات  ج

      ى الحفظتطوير االختبارات التحريرية ال تعتمد  ل د

      توافق االمتحانات مأ محتوى المقرر  هن

      تعلر جداول ونتا ا االمتحانات فى موا يد مناسبة و

      تتوافر آليات مفعلة للتعامل مأ شكاوى تظلمات الطالب ز

 -خامسًا 
التدريب 
 الميدانى

      يرا ى فى التدريب الميدانى: يعتمد  لى خطة  32

      جهات التدريب تنوع ب

      مشاركة االطراف المعنية  ت

      توافر االشراف والمتابعة للتدريب ث

 ما مقترحاتك لتطوير الكلية؟
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

استبانة استقصاء رأي الطالب يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد دراسة 
 التحليل البيئي 

 )الطالب(

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average نادرًا أحيانًا دا مًا 
ال 
  قيتحق

ال 
  إجمالي ا ل 

3 2 1 0   

سياسات  -أواًل 
 د  التميز 

والعدالة تحرص 
 الكلية  لى: 

 فيالمساواة  د  التمييز بير الطالب مر حيث  1
 فرص التعل 

4 9 2 3 0 18 1.78 59.25 

50.77 

 53.63 1.63 16 1 2 5 6 3  د  التمييز بير الطالب فى تقوي  االمتحانات  2

3 
 د  التمييز فى معاملة الطالب مر قبل أ ضائ 

 38.82 1.18 17 0 6 3 7 1 هي ة التدريس والهي ة المعاونة

ارسات غير العادلة توافر اجرائات لتصحيح المم 4
 42.71 1.29 17 1 6 4 3 4 فور اكتشافها

ايجاد آليات معلنة لتلقى شكاوى ومقترحات  5
 51.33 1.56 18 0 3 6 5 4 الطالب

توافر متابعة لقرارات المتخذة بشأر الشكاوى  6
 والمقترحات

2 5 3 5 1 15 1.27 41.80 

 41.25 1.25 16 1 6 2 6 2 بنتيجة شكواه الشاكياخطار  7

تكافؤ الفرص والعدالة فى المنح الدراسية  8
 54.21 1.64 14 3 3 2 6 3 المقدمة للطالب 

 58.67 1.78 18 0 4 3 4 7 حرية الرأى للطالب 9

10 
وضأ اجرائات واضحة  ادلة ومعلنة للد   

 66.00 2.00 15 2 2 3 3 7 المالى لمستحقي  مر الطالب
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average نادرًا أحيانًا دا مًا 
ال 
  قيتحق

ال 
  إجمالي ا ل 

3 2 1 0   

سياسة  -ثانيًا 
ول القب

والتحويالت 
 وتشمل: 

11 
تعلر الكلية سياستها لقبول الطالب مر خالل 

 58.38 1.77 13 4 3 2 3 5 مصادر متعددة 

46.98 

12 
تطبق الكلية سياسات واجرائات واضحة للتحويل 

 50.77 1.54 13 4 2 5 3 3 مر والى الكلية

13 
يتناسب  دد الطالب المقبولير مأ حج  الكلية 

 29.12 0.88 17 0 11 1 1 4 ومواردها

 36.88 1.12 17 0 5 6 5 1 تستخد  اساليب وبراما لجذب الطالب  14

يت  قياس وتقيي  رضا الطالب  ر سياسات  15
 القبول والتحويل 

3 3 4 6 2 16 1.19 39.19 

 46.20 1.40 15 1 6 0 6 3 تقد  براما وانشطة لر اية الطالب الوافدير 16

 48.53 1.47 17 0 4 5 4 4 ومرا اة االحتياجات الحقيقية للطالب  يت  تحديد 17

 47.44 1.44 16 0 3 6 4 3 يتوافر نظا  مفعل لتوجي  وارشاد الطالب الجدد 18

 33.00 1.00 9 8 3 4 1 1 تقد  الخدمات الالزمة لذوى االجتياجات الخاصة  19

 25.93 0.79 14 3 7 5 0 2  تقد  براما وخدمات للطالب المتعثرير دراسيًا 20

21 
تستخد  أساليب محددة الكتشاف الطالب 

 30.94 0.94 16 1 6 6 3 1 المتفوقير لتقدي  الر اية المال مة

تتوافر أدلة الطالب بها معلومات  ر الكلية  22
 53.63 1.63 16 1 2 5 6 3 وبرامجها وخدمات الد   الطالبى

واالنشطة الخاصة يشارك الطالب فى اللجار  23
 55.00 1.67 15 1 2 4 6 3 بالبراما
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average نادرًا أحيانًا دا مًا 
ال 
  قيتحق

ال 
  إجمالي ا ل 

3 2 1 0   

24 
تتوافر متطلبات ممارسة االنشطة الطالبية 

 60.18 1.82 17 0 3 4 3 7 المختلفة مر مساحات وتجهيزات

25 
يت  تشجيأ وجذب الطالب للمشاركة فى االنشطة 

 60.18 1.82 17 0 2 4 6 5 المختلفة

26 
قير فى االنشطة يت  تشجيأ وتحفيز المتفو

 53.17 1.61 18 0 4 4 5 5 المختلفة

27 
يفعل دور اتحاد الطالب فى مجال االنشطة 

 70.13 2.13 16 0 2 3 2 9 الطالبية المختلفة

 -ثالثًا 
التسهيالت 

الدا مة للتعلي  
والتعل  وطرق 

 التدريس

28- 
 أ

 56.83 1.72 18 0 1 6 8 3 تستخد  طرق تدريس متنو ة وفعالة

50.60 
يلتز  أ ضائ هي ة التدريس بموا يد  ب

 المحاضرات 
1 5 6 6 0 18 1.06 34.83 

 53.17 1.61 18 0 4 5 3 6 يت  تشجيأ الطالب  لى التعل  الذاتى  ت

 58.67 1.78 18 0 3 4 5 6 تتخذ حلول للكثافة العددية الزا دة للطالب ث

تعالا مشاكل الدروس الخصوصية مر خالل  ج
 ختلفةطرق م

2 2 2 2 6 8 1.50 49.50 

 المكتبة

29- 
 أ

مكتبة تتس  بالجودة مر حيث: التجهيزات 
 والمراجأ

6 6 2 3 1 17 1.88 62.12 

57.91 
 62.33 1.89 18 0 4 1 6 7 خدمات التصوير باسعار مناسبة ب

 63.80 1.93 15 3 2 3 4 6 تكنولوجيا المعلومات ) االنترنت ( ت
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average نادرًا أحيانًا دا مًا 
ال 
  قيتحق

ال 
  إجمالي ا ل 

3 2 1 0   

 68.06 2.06 16 1 2 2 5 7 وااللتزا  بالموا يدتنظي  العمل  ث

 61.29 1.86 14 3 2 2 6 4 تحديث مقتنيات المكتبة ج

 45.38 1.38 16 1 4 5 4 3 توافر المهارة والخبرة ح

وسا ل معلنة لتلقى شكاوى ومقترحات  خ
 42.43 1.29 14 4 4 4 4 2 المتعاملير بالمكتبة

الكتاب الدراسى 
 ) إر وجد ( 

30 
 39.60 1.20 5 1 1 3 0 1 الكتاب المدرسى : يتصف باالخراج والطبا ة  أ  -

65.63 
 85.80 2.60 5 1 0 1 0 4 ال يجبر الطالب  لى شرائه ب

 71.50 2.17 6 1 0 1 3 2 ليس المصدر الوحيد للتعل  ت

نظ   -رابعًا 
 تقوي  الطالب

31 
 أ -

تتوافر فى نظ  التقوي : مرا اة موا يد 
 60.50 1.83 18 0 1 7 4 6 االمتحانات 

63.09 

 64.17 1.94 18 0 2 1 11 4 تعدد مرات التقوي  خالل الفصل الدراسى ب

 78.38 2.38 16 0 0 1 8 7 تنوع أساليب التقوي  واالمتحانات  ج

 66.00 2.00 17 0 0 6 5 6 تطوير االختبارات التحريرية ال تعتمد  لى الحفظ د

 68.06 2.06 16 0 1 3 6 6 االمتحانات مأ محتوى المقرر  توافق هن

تعلر جداول ونتا ا االمتحانات فى موا يد  و
 71.50 2.17 18 0 3 1 4 10 مناسبة

تتوافر آليات مفعلة للتعامل مأ شكاوى تظلمات  ز
 الطالب

3 1 4 7 2 15 1.00 33.00 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average نادرًا أحيانًا دا مًا 
ال 
  قيتحق

ال 
  إجمالي ا ل 

3 2 1 0   

 -خامسًا 
التدريب 
 الميدانى

 39.60 1.20 15 1 7 1 4 3 الميدانى: يعتمد  لى خطة يرا ى فى التدريب  32

37.40 
 37.13 1.13 16 0 8 2 2 4 تنوع جهات التدريب ب

 28.88 0.88 16 0 10 1 2 3 مشاركة االطراف المعنية  ت

 44.00 1.33 15 1 5 4 2 4 توافر االشراف والمتابعة للتدريب ث

                    51.94 53.20 

 
 استقصاء رأي الطالب فى القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض ج إستبيان نتائ

 ) الطالب(إعداد دراسة التحليل البيئى  
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  استقصاء رأي الطالب فى القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض نتائج إستبيان
 (  نسبة املشاركة) إعداد دراسة التحليل البيئى  
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

للكلية بغرض إعداد دراسة  لفاعلية واملخرجات التعليميةااستقصاء خمرجات 
 البيئيالتحليل 

 )الطالب(
 

 الكود
 

  نصر االستبيار
 الكود

 السنة

 2019 2018 2017 تحقق رسالة الكلية مدى

M 

 تحقق رسالة الكلية مدى

إ داد مخطط ومصم   مراني قادر  لى فه  وحل مشكالت التفا ل بير المجتمأ 
انية في ضوئ المتغيرات االقتصادية والسياسية واالجتما ية والبي ية العمر وبي ت 
كفائة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتلبية احتياجات المجتمأ  ورفأ

 لمي قادر  لى المنافسة المحلية والعربية واإلقليمية في إطار  وتحقيق منها
وريوس والدراسات العليا العملية التعليمية لمرحلتي البكال تطوير مستمر ألدائ

المعلومات المواكبة لمتطلبات القرر الواحد والعشرير  باستخدا  نظ  تكنولوجيا
 .والمجتمعية السا دة وفي إطار األ راف الجامعية

M 60.1% 66.2% 65.4% 

 يط العمرانيدى تحقق مواصفات الخريا لبرناما التخطم لبرناما التخطيط العمراني مدى تحقق مواصفات الخريا –أوال 

1 
 -اإلقليمية-مجاالت التنمية العمرانية بمستوياتها المختلفة ( القومية معرفة

 .( والتصمي  العمراني التخطيط
1 

62.7% 66.9% 65.9% 

2 
الدراسات البي ية، االجتما ية، االقتصادية والبنية األساسية في  توظيف

 العمراني مشرو ات التخطيط
2 

 3 ا العمرار  لى المستويات التخطيطية المختلفةوبلورة قضاي تحديد 3

 4 وصياغة األهداف وبدا ل الحلول وتقويمها واختيار الحلول المثلى تحليل 4

5 
المعارف والمهارات الذهنية المكتسبة في أبحاث ودراسات ومشرو ات  تطبيق

 .العمراني، في األطر السياسية والثقافية المختلفة التخطيط
5 

 6 التقنيات الحديثة المناسبة في مجاالت التخطيط العمراني استخدا  6

 7 مأ اآلخرير والعمل الجما ي التواصل 7

 8 أسلوب للتعل  المستمر والتنمية الذاتية للقدرات تبنى 8

 9 بقضايا التنمية المعاصرة اإللما  9

 Values اكمةتحقق القي  الح مدى Values مدى تحقق القي  الحاكمة

P اإلنسار غايتنا            People Centered P 

54.4% 59.5% 60.3% L القيادة                 Leadership L 

A األصالة             Authenticity A 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

N المعاصرة                   Novelty N 

N' اإلتقار                    Neatness N' 

I زاهةالن                      Integrity I 

N" النبل                     Nobleness N" 

G للجميأ الخير Goodness for people G 

   ( ILOs ) التي اكتسبتها مر دراستك بالكلية بشكل  ا  مدى تحقق المخرجات التعليمية

  ( ILOs ) بشكل  ا  التي اكتسبها الطالب مدى تحقق المخرجات التعليمية

KU و الفه  المعرفة KU 

59.9% 62.4% 62.4% 
IS المهارات الذهنية IS 

PS والعملية المهارات المهنية PS 

GS المهارات العامة  GS 

 تفصيال ( ILOs ) مدى تحقق المخرجات التعليمية تفصيال ( ILOs ) مدى تحقق المخرجات التعليمية

 Knowledge & understanding       المعرفة والفه-1
 & Knowledge      المعرفة والفه -1

understanding 

KU1 
يفه  التطور التاريخي لفكر ونظريات التخطيط والتصمي  العمراني وربطها 

 بالممارسة العملية
KU1 

61.1% 64.5% 64.3% 

KU2a المختلفة يفه  العمرار كظاهرة متعددة األبعاد في المستويات التخطيطية KU2a 
KU2b يوسأ الجانب المعرفي ويواكب القضايا المعاصرة وتأثيرها  لى مستقبل العمرار KU2b 
KU2c يدرك التوجهات االقتصادية العالمية والمحلية و القتها بالعمرار KU2c 

KU3 
يتعرف  لى المفاهي  األساسية للعلو  والتقنيات الهندسية في مجال التخطيط 

 عمرانيال
KU3 

KU4 يفه  األطر السياسية والجوانب التشريعية للعمرار KU4 

KU5a 
يوضح ويفه  كل مر المتغيرات االجتما ية واالقتصادية والبي ية وتأثير كل منها 

  لى العمرار
KU5a 

KU5b 
يفه  ويستو ب النظ  البي ية واأليكولوجية والتأثيرات المتبادلة بينها  وبير 

 شطة العمرانية  لى جميأ المستوياتاألن
KU5b 

KU6 يفه  العالقات الوظيفية بير  ناصر استعماالت األراضي واألنشطة العمرانية KU6 

KU7a 
يكتسب فه  الرسومات الهندسية واإلحساس باألرقا  والوحدات الهندسية وإدراك 

 المجسمات
KU7a 

KU7b شكال واأللوار وأساليب التعبير المر ييكتسب فه  فلسفة الخطوط ومعاني األ KU7b 

KU8a 
يكتسب معرفة االطار العا  للمنها العلمي للتعامل مأ المشكالت التخطيطية 

 والتصميمية.
KU8a 

KU8b يكتسب المعرفة النظرية للمنهجيات المختلفة لتخطيط العمرار KU8b 

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


 
  

 ش الجامعة، مصر  1القاهرة ، وحدة ضمان الجودة، كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة 

  0235700830: ت 

 35802داخلي: 

 35785داخلي سكرتارية: 

 www.Furp.cu.edu.eg: الموقع االلكتروني للكلية 

 egQcu@Furp.cu.edu.: البريد االلكتروني للوحدة 

 Furp@Furp.cu.edu.eg: البريد االلكتروني للكلية 

 

 
 

 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

KU8c خطوات  مل منها بحثييتعرف  لى اإلطار العا  للعملية البحثية و KU8c 
KU9 يتعرف  لى قي  وأخالقيات ممارسة المهنة KU9 

KU10 
يتعرف  لى األطراف المشاركة في تخطيط العمرار بمراحل  ومستويات  ودور كل 

 منها في المنتا العمراني
KU10 

 Intellectual Skills     المهارات الفكرية-Intellectual Skills 2     المهارات الفكرية-2

IS1 يحلل البيانات اإلحصا ية IS1 

59.4% 63.4% 63.4% 

IS2a يحلل المشكالت التخطيطية والعمرانية IS2a 
IS2b يناقش صياغة المعادالت ويحل المشكالت الهندسية IS2b 
IS3a .يحلل أبعاد العمرار المختلفة ويفسرها IS3a 
IS3b ار مأ المجتمأ المحلى.يتمكر مر المشاركة والحو IS3b 
IS4 ينمي القدرة  لى التحليل والمتابعة والنقد والتقيي  ومنهجية التفكير المنطقية IS4 

IS5a  يخصص ويقي  األهداف ويشكل البدا ل ويحدد أسس ومعايير التقيي IS5a 
IS5b يحلل العا د االقتصادي واالجتما ي لمشرو ات التنمية العمرانية IS5b 
IS6 ينمي ملكات اإلبداع واالبتكار إليجاد حلول غير تقليدية للمشاكل الواقعية IS6 
IS7 .يحلل النظ  السياسية واإلدارية والقانونية وانعكاسها  لى العملية التخطيطية IS7 
IS8 يناقش ربط الخطط القطا ية ومدخالتها بالتنمية العمرانية IS8 

 Professional Skills      المهارات المهنية -Professional Skills 3      مهنيةالمهارات ال-3

PS1  تفصيلي( – مراني  –يتقر التعامل مأ قضايا التخطيط بمستويات  المختلفة )إقليمي PS1 

56.9% 61.0% 60.8% 

PS2 
يوظف النظريات ويترجمها إلى سياسات واستراتيجيات ومخططات التنمية 

 العمرانية
PS2 

PS3 
يتقر بلورة واقتراح السياسات واالستراتيجيات وخطط العمل المناسبة لمواجهة 

 المشكالت التخطيطية
PS3 

PS4a 
القدرة  لى وضأ خطط التنمية  لى مستوى العمرار الريفي والحضري في إطار 

 استراتيجيات التنمية اإلقليمية.
PS4a 

PS4b 
ارات الجز ية في مجال العمرار  لى مستوى يتدرب  لى ممارسة اتخاذ القر

 المحليات والمشاركة في وضعها في حيز التنفيذ
PS4b 

PS5a 
يتقر دراسة ورس  أ مال تخطيط وتصمي   مرار المواقأ العمرانية الجديدة 

 والمناطق القا مة
PS5a 

PS5b 
ة يتقر، ويمارس تخطيط وتصمي  المشرو ات والتجمعات العمرانية الجديد

 بمستوياتها ومراحلها المختلفة.
PS5b 

PS5c يطبق الضوابط والتشريعات البنا ية PS5c 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

PS6 
يطبق منهجية تحديث المخططات العمرانية في ضوئ المتغيرات المستجدة إقليميا 

 ومحليا
PS6 

PS7 يجرى دراسة إ داد براما ومخططات تخطيط الخدمات والبنية األساسية واإلسكار PS7 
PS8a يتقر إ داد المخططات التفصيلية وأ مال تنسيق المواقأ PS8a 
PS8b يكتسب خبرة  مل اللوحات التصميمية والتنفيذية PS8b 

PS9a 
يتقر كتابة التقارير الفنية والبحثية وإ داد كراسات الشروط المرجعية والمواصفات 

 والمقترحات البحثية
PS9a 

PS9b خبرات المهنية في مجال التخصصيتقر ويوظف ال PS9b 

PS10a 

يتقر قدرة إظهار المعلومات التخطيطية واألفكار والمقترحات مر خالل الصياغة 
كتابة والعرض الشفهي واستخدا  الوسا ل اإللكترونية والتعبير بالرس  )اسكتش 

 منظور..(-خريطة  –دياجرا   –

PS10a 

PS10b ط بأنوا ها المختلفة ورفأ وإسقاط الطبيعة  ليهايمارس قرائة وإ داد الخرا  PS10b 
PS11 يجرى الدراسات البي ية وتقيي  األثر البي ي للمشرو ات العمرانية PS11 
PS12 توظيف العمل المهني للتخطيط العمراني في مؤسسات التخطيط والمجتمأ المدني PS12 

 General Skills    العامة لمهاراتا-General Skills 4    المهارات العامة-4

GS1 يبحث في المراجأ المختلفة واإلنترنت ومصادر المعلومات GS1 

58.9% 64.6% 65.0% 

GS2a )يستخد  تكنولوجيا المعلومات( الحاسب اآللي وبرامج  المختلفة GS2a 
GS2b فةيستو ب ويوظف البراما واألدوات التكنولوجية في مراحل التخطيط المختل GS2b 
GS3 يتواصل ويعبر  ر األفكار بأساليب متقدمة ومتعددة GS3 
GS4 يظهر مهارات االتصال والتعامل مأ اآلخر GS4 
GS5 يعمل في فريق وينمي مهارات العمل الفردي GS5 
GS6 يستخد  اللغة األجنبية مأ التركيز  لى الموضو ات ذات الصلة بالتخطيط GS6 
GS7 مي روح المبادرة المستقلة والتعل  الذاتيين GS7 
GS8 يدير الوقت ويكتسب قيمة الدقة واإلتقار GS8 
GS9 يكتسب أخالقيات وآداب ممارسة مهنة التخطيط GS9 

GS10  ُيظهر الحس الجمالي والتنظي GS10 
GS11 يقو  بمها  التنسيق واإلدارة GS11 

      58.1% 62% 62%                               

  

    المخرجات التعليمية المستهدفة بشكل  ا  مدى تحقق

ILOs 

  2017 2018 2019 2022 

  58.1% 62.0% 61.8% 71.1% 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 

 
  

62.7%

66.9%

65.9%

2017 2018 2019

مدى تحقق مواصفات الخريج لبرنامج التخطيط العمراني

60.1%

66.2%
65.4%

2017 2018 2019

السنة

مدى تحقق رسالة الكلية
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  2019استبيان للطلبة خمرجات 
 ميةيالتعلخمرجات العملية مدى حتقق رسالة وعن 

قس   رق  االستمارة الكود
التنمية 

 قليميةاأل

تخطيط 
 مدر

قس   
التصمي  
  العمرانى

قس   
التخطيط 
البي ى 
والبنية 
 األساسية

Average 
of Total 

M الكلية مدى تحقق رسالة 

إ داد مخطط ومصم   مراني قادر  لى فه  وحل مشكالت التفا ل بير 
العمرانية في ضوئ المتغيرات االقتصادية والسياسية  المجتمأ وبي ت 

كفائة الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية  البي ية ورفأواالجتما ية و
 لمي قادر  لى المنافسة المحلية  وتلبية احتياجات المجتمأ وتحقيق منها

العملية التعليمية لمرحلتي  والعربية واإلقليمية في إطار تطوير مستمر ألدائ
المواكبة المعلومات  البكالوريوس والدراسات العليا باستخدا  نظ  تكنولوجيا

والمجتمعية  لمتطلبات القرر الواحد والعشرير وفي إطار األ راف الجامعية
 .السا دة

3.62 3.19 3.23 3.31 3.27 

 مدى تحقق مواصفات الخريا لبرناما التخطيط العمراني –أوال 

 -اإلقليمية-العمرانية بمستوياتها المختلفة ( القومية معرفة مجاالت التنمية 1
 .( مي  العمرانيالتخطيط والتص

4.52 3.80 3.82 3.73 3.87 

االجتما ية، االقتصادية والبنية األساسية في  توظيف الدراسات البي ية، 2
 مشرو ات التخطيط العمراني

3.52 3.42 3.47 3.73 3.51 

 3.39 3.31 3.30 3.41 3.71 العمرار  لى المستويات التخطيطية المختلفة تحديد وبلورة قضايا 3

 3.34 3.27 3.29 3.26 3.95 وبدا ل الحلول وتقويمها واختيار الحلول المثلى ل وصياغة األهدافتحلي 4

الذهنية المكتسبة في أبحاث ودراسات  تطبيق المعارف والمهارات 5
 .السياسية والثقافية المختلفة ومشرو ات التخطيط العمراني، في األطر

3.19 2.80 2.98 3.11 2.97 

 2.63 2.80 2.64 2.45 2.90 المناسبة في مجاالت التخطيط العمراني ت الحديثةاستخدا  التقنيا 6

 3.88 3.67 3.92 3.92 4.05 والعمل الجما ي التواصل مأ اآلخرير 7

 3.07 3.11 2.92 3.17 3.10 المستمر والتنمية الذاتية للقدرات تبنى أسلوب للتعل  8

 2.97 3.07 2.68 3.01 3.52 المعاصرة اإللما  بقضايا التنمية 9

 Values مدى تحقق القي  الحاكمة
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

P اإلنسار غايتنا            People Centered 3.50 3.76 3.50 3.38 3.57 

L القيادة                 Leadership 3.60 3.50 3.30 3.16 3.37 

A األصالة             Authenticity 2.55 3.09 3.14 2.84 3.00 

N المعاصرة                   Novelty 3.15 3.05 3.00 2.82 3.00 

N' اإلتقار                    Neatness 2.95 2.85 2.74 2.51 2.75 

I النزاهة                      Integrity 2.45 2.51 2.55 2.33 2.47 

N" النبل                     Nobleness 2.70 2.80 2.71 2.42 2.68 

G جميأالخير لل Goodness for people 3.45 3.39 3.09 3.20 3.26 

 تقيي   ا  للكلية وللبرناما الدراسي

 2.47 2.13 2.55 2.53 2.75 جودة المقررات أ

 2.62 2.47 2.27 2.87 3.15 طرق التدريس والتعل  ب

 1.37 1.23 1.23 1.43 1.90  دالة تقيي  الطالب ج

 3.31 3.16 3.26 3.34 3.70 كفائة أ ضائ هي ة التدريس د

 3.01 2.82 2.97 3.04 3.40 المسا دير كفائة المعيدير والمدرسير هن

 2.74 2.73 2.59 2.68 3.40 األساتذة د   الطالب أكاديميا مر و

 2.88 2.76 2.91 2.86 3.15 المكتبة كفائة االستفادة مر ز

 1.86 1.89 1.71 1.79 2.55 الكمبيوتر كفائة االستفادة مر معامل ح

 1.65 1.64 1.55 1.70 1.85 صيفية مدى توفير براما تدريب ط

   مدى تحقق المخرجات التعليمية(ILOs) اكتسبتها مر دراستك بالكلية بشكل  ا  التي 

KU  3.30 3.38 3.26 3.25 3.48 المعرفة و الفه 

IS 3.12 3.20 3.02 3.16 3.10 المهارات الذهنية 

PS 2.89 2.69 3.02 2.88 3.00 عمليةوال المهارات المهنية 

GS 3.17 3.13 3.20 3.12 3.33  المهارات العامة 

 تفصيال ( ILOs ) مدى تحقق المخرجات التعليمية

 Knowledge & understanding      المعرفة والفه  -1
KU1  يفه  التطور التاريخي لفكر ونظريات التخطيط والتصمي  العمراني وربطها

 عمليةبالممارسة ال

3.10 3.08 3.24 3.00 3.12 

KU2a 3.49 3.36 3.52 3.59 3.33 يفه  العمرار كظاهرة متعددة األبعاد في المستويات التخطيطية المختلفة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

KU2b  يوسأ الجانب المعرفي ويواكب القضايا المعاصرة وتأثيرها  لى مستقبل
 العمرار

3.48 3.39 3.05 3.31 3.28 

KU2c 2.97 3.07 2.82 3.03 3.00 تصادية العالمية والمحلية و القتها بالعمراريدرك التوجهات االق 

KU3  يتعرف  لى المفاهي  األساسية للعلو  والتقنيات الهندسية في مجال التخطيط
 العمراني

3.00 3.03 2.80 3.16 2.98 

KU4 3.05 2.89 2.83 3.26 3.29 يفه  األطر السياسية والجوانب التشريعية للعمرار 

KU5a  يوضح ويفه  كل مر المتغيرات االجتما ية واالقتصادية والبي ية وتأثير كل
 منها  لى العمرار

3.52 3.68 3.45 3.49 3.55 

KU5b  يفه  ويستو ب النظ  البي ية واأليكولوجية والتأثيرات المتبادلة بينها  وبير
 األنشطة العمرانية  لى جميأ المستويات

3.24 3.00 2.94 3.58 3.13 

KU6 3.69 3.51 3.70 3.83 3.57 يفه  العالقات الوظيفية بير  ناصر استعماالت األراضي واالنشطة العمرانية 

KU7a  يكتسب فه  الرسومات الهندسية واإلحساس باألرقا  والوحدات الهندسية
 وإدراك المجسمات

3.19 3.59 3.58 3.16 3.45 

KU7b 3.23 3.05 3.39 3.33 2.71 األلوار وأساليب التعبير المر ييكتسب فه  فلسفة الخطوط ومعاني األشكال و 

KU8a  يكتسب معرفة االطار العا  للمنها العلمي للتعامل مأ المشكالت التخطيطية
 والتصميمية.

3.33 3.25 3.03 3.16 3.17 

KU8b 2.96 2.93 2.68 3.17 3.15 يكتسب المعرفة النظرية للمنهجيات المختلفة لتخطيط العمرار 

KU8c 3.12 3.07 3.09 3.05 3.57 يتعرف  لى اإلطار العا  للعملية البحثية وخطوات  مل منها بحثي 

KU9 2.95 2.76 3.00 3.07 2.76 يتعرف  لى قي  وأخالقيات ممارسة المهنة 

KU10  يتعرف  لى األطراف المشاركة في تخطيط العمرار بمراحل  ومستويات  ودور
 يكل منها في المنتا العمران

3.48 3.50 3.08 3.29 3.32 

 Intellectual Skills     المهارات الفكرية - 2
IS1 3.54 3.56 3.43 3.62 3.57 يحلل البيانات اإلحصا ية 

IS2a 3.62 3.44 3.54 3.80 3.62 يناقش صياغة المعادالت ويحل المشكالت الهندسية 

IS2b 2.95 3.00 2.86 2.96 3.10 يناقش صياغة المعادالت ويحل المشكالت الهندسية 

IS3a .3.43 3.29 3.43 3.50 3.48 يحلل أبعاد العمرار المختلفة ويفسرها 

IS3b .3.45 3.40 3.37 3.58 3.33 يتمكر مر المشاركة والحوار مأ المجتمأ المحلى 

IS4 3.30 3.31 3.32 3.22 3.52 ينمي القدرة  لى التحليل والمتابعة والنقد والتقيي  ومنهجية التفكير المنطقية 

IS5a  3.32 3.41 3.34 3.34 2.95 يخصص ويقي  األهداف ويشكل البدا ل ويحدد أسس ومعايير التقيي 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

IS5b 2.87 2.80 2.68 3.07 2.90 يحلل العا د االقتصادي واالجتما ي لمشرو ات التنمية العمرانية 

IS6 2.81 2.82 2.75 2.84 2.86 لمشاكل الواقعيةينمي ملكات اإلبداع واالبتكار إليجاد حلول غير تقليدية ل 

IS7 .2.70 2.67 2.61 2.71 3.05 يحلل النظ  السياسية واإلدارية والقانونية وانعكاسها  لى العملية التخطيطية 

IS 8 2.85 2.73 2.66 2.93 3.45 يناقش ربط الخطط القطا ية ومدخالتها بالتنمية العمرانية 

 Professional Skills      المهارات المهنية -3
PS1  مراني  –يتقر التعامل مأ قضايا التخطيط بمستويات  المختلفة )إقليمي – 

 تفصيلي(

3.19 3.32 3.24 3.33 3.28 

PS2  يوظف النظريات ويترجمها إلى سياسات واستراتيجيات ومخططات التنمية
 العمرانية

3.00 2.72 2.56 2.71 2.70 

PS3 ياسات واالستراتيجيات وخطط العمل المناسبة يتقر بلورة واقتراح الس
 لمواجهة المشكالت التخطيطية

3.00 3.01 2.85 2.89 2.93 

PS4a  القدرة  لى وضأ خطط التنمية  لى مستوى العمرار الريفي والحضري في
 إطار استراتيجيات التنمية اإلقليمية.

3.67 2.92 2.52 2.93 2.87 

PS4b ارات الجز ية في مجال العمرار  لى مستوى يتدرب  لى ممارسة اتخاذ القر
 المحليات والمشاركة في وضعها في حيز التنفيذ

2.67 2.99 2.94 2.80 2.90 

PS5a  يتقر دراسة ورس  أ مال تخطيط وتصمي   مرار المواقأ العمرانية الجديدة
 والمناطق القا مة

2.90 3.58 3.21 3.38 3.35 

PS5b مشرو ات والتجمعات العمرانية الجديدة يتقر، ويمارس تخطيط وتصمي  ال
 بمستوياتها ومراحلها المختلفة.

2.90 3.53 3.15 3.24 3.28 

PS5c 3.26 3.22 2.89 3.63 3.19 يطبق الضوابط والتشريعات البنا ية 

PS6  يطبق منهجية تحديث المخططات العمرانية في ضوئ المتغيرات المستجدة
 إقليميا ومحليا

3.35 3.28 2.83 3.09 3.10 

PS7  يجرى دراسة إ داد براما ومخططات تخطيط الخدمات والبنية األساسية
 واإلسكار

3.10 3.23 2.91 3.20 3.11 

PS8a 3.49 3.44 3.63 3.47 3.24 يتقر إ داد المخططات التفصيلية وأ مال تنسيق المواقأ 

PS8b 2.94 2.77 3.00 2.96 3.05 يكتسب خبرة  مل اللوحات التصميمية والتنفيذية 

PS9a  يتقر كتابة التقارير الفنية والبحثية وإ داد كراسات الشروط المرجعية
 والمواصفات والمقترحات البحثية

2.62 2.34 2.37 2.80 2.48 

PS9b 2.84 3.07 2.85 2.71 2.76 يتقر ويوظف الخبرات المهنية في مجال التخصص 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

PS10a فكار والمقترحات مر خالل يتقر قدرة إظهار المعلومات التخطيطية واأل
الصياغة كتابة والعرض الشفهي واستخدا  الوسا ل اإللكترونية والتعبير 

 منظور..(-خريطة  –دياجرا   –بالرس  )اسكتش 

3.67 3.44 3.46 3.30 3.44 

PS10b 3.22 3.22 3.26 3.18 3.24 يمارس قرائة وإ داد الخرا ط بأنوا ها المختلفة ورفأ وإسقاط الطبيعة  ليها 

PS11 2.91 3.62 2.59 2.80 2.81 يجرى الدراسات البي ية وتقيي  األثر البي ي للمشرو ات العمرانية 

PS12  توظيف العمل المهني للتخطيط العمراني في مؤسسات التخطيط والمجتمأ
 المدني

2.62 2.55 2.61 2.89 2.65 

  General Skills    المهارات العامة - 4

GS1 3.74 3.84 3.64 3.82 3.55 جأ المختلفة واإلنترنت ومصادر المعلوماتيبحث في المرا 

GS2a )3.60 3.77 3.47 3.66 3.43 يستخد  تكنولوجيا المعلومات( الحاسب اآللي وبرامج  المختلفة 

GS2b 3.30 3.53 3.05 3.43 3.14 يستو ب ويوظف البراما واألدوات التكنولوجية في مراحل التخطيط المختلفة 

GS3 3.25 3.22 3.36 3.20 3.14 يتواصل ويعبر  ر األفكار بأساليب متقدمة ومتعددة 

GS4 3.41 3.47 3.33 3.42 3.48 يظهر مهارات االتصال والتعامل مأ اآلخر 

GS5 3.43 3.22 3.41 3.61 3.29 يعمل في فريق وينمي مهارات العمل الفردي 

GS6 2.43 2.53 2.26 2.45 2.65 وضو ات ذات الصلة بالتخطيطيستخد  اللغة األجنبية مأ التركيز  لى الم 

GS7 3.12 3.31 3.12 3.04 3.05 ينمي روح المبادرة المستقلة والتعل  الذاتي 

GS8 3.06 3.04 3.11 3.08 2.86 يدير الوقت ويكتسب قيمة الدقة واإلتقار 

GS9 3.18 3.33 3.08 3.25 2.95 يكتسب أخالقيات وآداب ممارسة مهنة التخطيط 

GS10  3.31 3.14 3.33 3.38 3.33 ُيظهر الحس الجمالي والتنظي 

GS11 3.21 3.23 3.20 3.30 2.88 يقو  بمها  التنسيق واإلدارة 

 3.09 3.07 3.01   3.18 االستمارة متوسط
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 

 دراسة إعداد بغرض االداريني رأي استبيان
 البيئي التحليل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  االدارينياستبانة استقصاء رأي 
 يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد 

 دراسة التحليل البيئي 
 عزيزي/.......... 

 حتية طيبة وبعد

ستبانة لقياس آراء  سية للكلية،  االداريينتقوم الكلية بعمل ا سية والتناف س في القدرة المؤ
سديدة وخبراتكم في إعداد د ستفادة بآرائكم ال ستبانة إلى اال سة التحليل البيئي للكلية، وتهدف اال را

 علما بأن إجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كاملة وليس هناك حاجة لذكر االسم.
 يرجى اتباع التعليمات التالية:

 قراءة بنود االستبانة قراءة جيدة. .9

 في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك.( √)وضع عالمة  .10
 عنه بإيجاز.في نهاية االستبانة سؤال مفتوح الرجاء اإلجابة  .11
 نرجو الدقة في استيفاء البيانات وعدم ترك أسئلة دون اإلجابة عنها. .12

شاكرير لك  تعاونك  واهتمامك  واستقطاع جزئ مر وقت سيادتك  الثمير لإلجابة  ر هذه 
 االستبانة.

 بيانات أساسية
 اسم الكلية/ المعهد/.............. -
 أنثى )( -( )النوع ذكر  -
 لعلمي/.............القســـــــم أو ا -
 اسم البرنامج/ -

 إداري )    (  -معيد  )    (  -مدرس مساعد )  (  -هيئة معاونة )   (    :  الدرجة العلمية

 غير مشارك )    (      ك )   (مشار          2023-2022للعام  أنشطة وحدة الجودة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 التنافسية للكليةو يف القدرة املؤسسية اإلدارينياستبانة استقصاء آراء 
 للكلية دراسة التحليل البيئيبغرض إعداد  

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 قال يتحق نادرًا أحيانًا دا مًا
 ال ا ل  صفر

3 2 1 0   

 -أواًل 
العدالة فى 

 العمل

      يت  تقيي   ملى بصفة دورية  1

      يت  مكافأة العاملير وفقًا ألدا ه  2

ريق العمل بأن  متحاب ومتعاوريتس  ف 3       

      يتناسب  بئ العمل وأ داد الموظفير 4

      يت  نظا  الترقيات وفقًا لمعايير تتس  بالشفافية 5

6 
يت  النقل الوظيفى بنائ  لى معايير معلنة 

 ومنطقية
     

7 
تحرص إدارة الكلية  لى توضيح سياستها 

 للعاملير بشكل دا  
     

      يتخذ رؤسا ى قرارات  ادلة ومنصفة  8

9 
يسا دنى مديرى فى حل المشكالت التى تظهر 

 أثنائ العمل
     

10 
يت  إبالغ العاملير بالقرارات الجديدة بشكل 

      مستمر 

      ال اشعر بالظل  فى  ملى 11

      نظا  الجزائات والتحقيقات غير منصف 12

13 
والتكليفات داخل إدارتى بشكل  يت  توزيأ المها 

       ادل

 -ثانيًا 
االماكر 
 والتجهيزات

      تتوافر التجهيزات المناسبة للعمل 14

15 
توفر اإلدارة ما يحتاج  العمل مر أدوات مكتبية 

 بسر ة ويسر
     

      تتناسب أماكر العمل مأ أ داد الموظفير بها 16

17 
سليمة فى أماكر تتوافر التهوية واإلضائة ال

 العمل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

 قال يتحق نادرًا أحيانًا دا مًا
 ال ا ل  صفر

3 2 1 0   

 -ثالثًا 
الدورات 
 التدريبية

      ك   دد الدورات التى حضرتها؟ 18

      ما مدى اإلفادة منها فى  ملك 19

      هل تحتاج لمزيد مر الدورات ؟ 20

      فى أى مستوى تحتاج لهذه الدورات؟ 21

العوامل 
التى تحببك 
 فى العمل 

      حسر االدائ أ

      تعاور الزمالئ  ب

      التقدير االدبي والمعنوي  ج

      الحوافز والمكافات د

      مناسبة موا يد العمل  ه

      المناخ العا  للعمل  و

العوامل 
التى ال 
تجعلك 
تستمتأ 
بالعمل 
 بالكلية

      ضعف الحافز المادي  أ

       د  التقدير المعنوي  ب

بائ العمل كثرة ا  ج       

      سوئ العالقة مأ الرؤسائ  د

      سوئ العالقة مأ الزمالئ  ه

           المناح العا  للعمل  و

 ما مقترحاتك لتطوير الكلية؟ 
................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................
........................................................................... 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

استبانة استقصاء رأي اإلداريني يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد دراسة 
 التحليل البيئي 

 )اإلداريني(

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 صفر

ال 
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

 -أواًل 
العدالة فى 

 العمل

 72.61 2.18 28   1 4 12 11 يت  تقيي   ملى بصفة دورية  1

64.26 

 52.77 1.58 24   3 6 13 2 يت  مكافأة العاملير وفقًا ألدا ه  2
 78.66 2.36 25   1 2 9 13 يتس  فريق العمل بأن  متحاب ومتعاور 3
 55.12 1.65 26   4 7 9 6 يتناسب  بئ العمل وأ داد الموظفير 4

يت  نظا  الترقيات وفقًا لمعايير تتس   5
 58.33 1.75 20 5 4 5 3 8 بالشفافية

يت  النقل الوظيفى بنائ  لى معايير  6
 46.03 1.38 21 5 5 8 3 5 معلنة ومنطقية

تحرص إدارة الكلية  لى توضيح  7
 سياستها للعاملير بشكل دا  

2 12 4 6 3 24 1.42 47.22 

 67.74 2.03 31 1 3 3 15 10  ادلة ومنصفة  يتخذ رؤسا ى قرارات 8

يسا دنى مديرى فى حل المشكالت التى  9
 82.66 2.48 25 1 2   7 16 تظهر أثنائ العمل

10 
يت  إبالغ العاملير بالقرارات الجديدة 

 71.42 2.14 28 2 3 1 13 11 بشكل مستمر 

 62.81 1.88 26 1 2 4 15 5 ال اشعر بالظل  فى  ملى 11
 66.66 2.00 15 7   4 7 4 نظا  الجزائات والتحقيقات غير منصف 12

13 
يت  توزيأ المها  والتكليفات داخل 

 73.33 2.20 25 1 3 1 9 12 إدارتى بشكل  ادل

 -ثانيًا 
االماكر 
 والتجهيزات

 66.66 2.00 22 1   6 10 6 تتوافر التجهيزات المناسبة للعمل 14

62.29 15 
ارة ما يحتاج  العمل مر أدوات توفر اإلد

 56.98 1.71 31 1 6 6 10 9 مكتبية بسر ة ويسر

تتناسب أماكر العمل مأ أ داد الموظفير  16
 بها

9 10 1 5 1 25 1.92 63.99 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أس لة االستمارة 

 درجة التحقق

Average % Average اليتحقق  نادرًا أحيانًا دا مًا
 صفر

ال 
 إجمالى  ا ل 

3 2 1 0   

تتوافر التهوية واإلضائة السليمة فى  17
 أماكر العمل

11 5 5 5 1 26 1.85 61.53 

 -ثالثًا 
الدورات 
 التدريبية

 52.22 1.57 30   6 6 13 5  دد الدورات التى حضرتها؟ ك  18

60.44 
 77.77 2.33 18   1 1 7 9 ما مدى اإلفادة منها فى  ملك 19
 88.88 2.67 27       9 18 هل تحتاج لمزيد مر الدورات ؟ 20
 83.33 2.50 24     6   18 فى أى مستوى تحتاج لهذه الدورات؟ 21
22   0 0 0 0 0 1 0.00 0.00 

العوامل 
التى تحببك 
 فى العمل 

     15           حسر االدائ أ

  

     22           تعاور الزمالئ  ب
     15           التقدير االدبي والمعنوي  ج
     8           الحوافز والمكافات د
     21           مناسبة موا يد العمل  ه
للعمل المناخ العا   و            15     

العوامل 
التى ال 
تجعلك 
تستمتأ 
بالعمل 
 بالكلية

     19           ضعف الحافز المادي  أ

  

     17            د  التقدير المعنوي  ب
     4           كثرة ا بائ العمل  ج
     1           سوئ العالقة مأ الرؤسائ  د
الزمالئ سوئ العالقة مأ  ه            2     
     11           المناح العا  للعمل  و
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

استبانة استقصاء رأي اإلداريني يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد دراسة 
 التحليل البيئي 

 )اإلداريني(

 
 

استبانة استقصاء رأي اإلداريني يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد دراسة 
 التحليل البيئي 
 )نسبة املشاركة(
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 

 
 األطراف اجملتمعية واخلرجيني رأي استبيان

 البيئي التحليل دراسة إعداد بغرض
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 واخلرجيني اجملتمعية األطرافاستبانة استقصاء رأي 
 يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية بغرض إعداد 

 دراسة التحليل البيئي 
 عضو.......... عزيزي/ 

 حتية طيبة وبعد

ستبانة لقياس آراء  سية  األطراف المجتمعيةتقوم الكلية بعمل ا سية والتناف س في القدرة المؤ
سة التحليل البيئي  سديدة وخبراتكم في إعداد درا ستفادة بآرائكم ال ستبانة إلى اال للكلية، وتهدف اال

 ملة وليس هناك حاجة لذكر االسم.للكلية، علما بأن إجابات سيادتكم سوف تحاط بسرية كا
 يرجى اتباع التعليمات التالية:

 قراءة بنود االستبانة قراءة جيدة. .13

 في الخانة التي تعبر عن وجهة نظرك.( √)وضع عالمة  .14
 في نهاية االستبانة سؤال مفتوح الرجاء اإلجابة عنه بإيجاز. .15
 عنها. نرجو الدقة في استيفاء البيانات وعدم ترك أسئلة دون اإلجابة .16

شاكرير لك  تعاونك  واهتمامك  واستقطاع جزئ مر وقت سيادتك  الثمير لإلجابة  ر هذه 
 االستبانة.

 بيانات أساسية
 اسم الكلية/ المعهد/.............. -
 أنثى )( -( )النوع ذكر  -
 القســـــــم أو العلمي/............. -
 اسم البرنامج/ -

 إداري )    (  -معيد  )    (  -مدرس مساعد )  (  -(    هيئة معاونة )   :  الدرجة العلمية

 غير مشارك )    (      ك )   (مشار          2023-2022للعام  أنشطة وحدة الجودة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكليةواخلرجيني  األطراف اجملتمعيةاستبانة استقصاء آراء 
 ليةبغرض إعداد دراسة التحليل البيئي للك 

 أس لة االستمارة
 درجة التحقق

 ال   الى حد ما نع  

  
 

    هل المقررات التى درستها سا دتك فى  ملك بالقدر المطلوب؟ 1
    هل التدريب الذى حصلت  لي  كار مناسبًا ؟ 2

3 

 ما نقاط الضعف فى أسلوب الدراسة التى تلقيتها بالكلية؟
    يقو   لى الحفظ التلقير

    مناها قديمة وال تواكب التطورات الحديثةال
    اسلوب الدراسة تقليدي واليعتمد  لى التقنيات الحديثة في التعلي 

    االهتما  بالجانب العلمي والتطبيقي / التدريب غير كافي 

4 

 مر وجهة نظرك ما أوج  التميز فى التدريب الميدانى الذى حصلت  لي ؟
    ثقافة العامة في مختلف المجاالتسعة االطالع وال

    التعامل بمهارة مأ احتياجات سوق العمل
    مهارات االتصال والتواصل في مجاالت العمل المختلفة 

    المسا دة في اايجاد فرص  مل مناسبة ل 

5 

 ما مالحظاتك  لى أسلوب التدريس بالكلية؟
    تقليدي ويحتاج الى تغيير

    تخد  التقنيات الحديثة بكفائة اليس
    مالئ  الحتياجات سوق العمل 

    يتطور الى االحسر بشكل مستمر 

6 

 ما الذى تحتاج  لتكور قادرًا  لى المنافسة فى سوق العمل؟
    سعة االطالع والثقافة العامة في مختلف المجاالت

    اجادة لغات اجنبية 
    جديد في مجال التخصصمعرفة الحديث وال

    استخدا  الحاسب االلي واالنترنت
    اتقار تقنيات االتصاالت المختلفة

7 

 ماذا تقترح أر تقد  كليتك لتد   خريجيها فى سوق العمل؟
    اقامة ملتقى التوظيف 

    زيادة السا ات المخصصة للتدريب العملي / الميداني 
    الدفعات المختلفة  ىلخريجتنظي  لقائ سنوي 

    د وة الخريجير للمشاركة في االنشطة والفا ليات التي تنظمها الكلية

 ............................................ما مقترحاتك لتطوير الكلية؟
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

استبانة استقصاء رأي األطراف اجملتمعية اخلرجيني يف القدرة املؤسسية والتنافسية للكلية 
 بغرض إعداد دراسة التحليل البيئى 

 )األطراف اجملتمعية واخلرجيني(
  
  

 أس لة اإلستمارة
  دد العينة

 ال   الى حد ما نع  

1 
 0 10 3 هل المقررات التى درستها سا دتك فى  ملك بالقدر المطلوب؟

  23% 77% 0% 

 4 5 3 هل التدريب الذى حصلت  لي  كار مناسبًا ؟ 2

3 

الضعف فى أسلوب الدراسة التى تلقيتها بالكلية؟ ما نقاط  
 %15 13 2 يقو   لى الحفظ التلقير

 %54 13 7 المناها قديمة وال تواكب التطورات الحديثة

 %92 13 12 اسلوب الدراسة تقليدي واليعتمد  لى التقنيات الحديثة في التعلي 

كافي االهتما  بالجانب العلمي والتطبيقي / التدريب غير   4 13 31% 

4 

 مر وجهة نظرك ما أوج  التميز فى التدريب الميدانى الذى حصلت  لي ؟
 %31 13 4 سعة االطالع والثقافة العامة في مختلف المجاالت

 %23 13 3 التعامل بمهارة مأ احتياجات سوق العمل

 %46 13 6 مهارات االتصال والتواصل في مجاالت العمل المختلفة 

دة في اايجاد فرص  مل مناسبة ل المسا   3 13 23% 

5 

 ما مالحظاتك  لى أسلوب التدريس بالكلية؟
 %85 13 11 تقليدي ويحتاج الى تغيير

 %77 13 10 اليستخد  التقنيات الحديثة بكفائة 

 %0 13 0 مالئ  الحتياجات سوق العمل 

 %8 13 1 يتطور الى االحسر بشكل مستمر 

6 

   لتكور قادرًا  لى المنافسة فى سوق العمل؟ما الذى تحتاج
 %85 13 11 سعة االطالع والثقافة العامة في مختلف المجاالت

 %92 13 12 اجادة لغات اجنبية 

 %92 13 12 معرفة الحديث والجديد في مجال التخصص

 %100 13 13 استخدا  الحاسب االلي واالنترنت
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  
  

 أس لة اإلستمارة
  دد العينة

 ال   الى حد ما نع  
 %77 13 10 اتقار تقنيات االتصاالت المختلفة

7 

 ماذا تقترح أر تقد  كليتك لتد   خريجيها فى سوق العمل؟
 %100 13 13 اقامة ملتقى التوظيف 

 %69 13 9 زيادة السا ات المخصصة للتدريب العملي / الميداني 

 %54 13 7 تنظي  لقائ سنوي لخريجب الدفعات المختلفة 

يات التي تنظمها الكليةد وة الخريجير للمشاركة في االنشطة والفا ل  6 13 46% 

 
 

نتائج استبانة استقصاء رأي اخلرجيني واألطراف اجملتمعية فى القدرة املؤسسية والتنافسية 
 للكلية بغرض إعداد دراسة التحليل البيئى 

 ) اخلرجيني واألطراف اجملتميعة (
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 
 
 
 
 
 

 البيئي التحليل يف بالكلية املعايري منسقي مشاركة: رابعا
 معيار كل عن
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 البيئي التحليل يف بالكلية املعايري منسقي مشاركة

 

 االسرتاتيجي التخطيط أوال: معيار

 

 منسق المعيار: دكتورة هبه نبيل

 نقاط القوة

 .2014 مارس 9 بتاريخ 301 رقم الكلية مجلس في معتمدتان ورسالة رؤية لها الكلية (1
 مارس 17 بتاريخ354 رقم مجلس في الكلية ورسالة رؤية صالحية استمرار اعتماد تم (2

2019 
 .اإللكتروني الكلية موقع على وكذلك الكلية بالئحة الكلية ورسالة رؤية نشر تم (3
 والرسالة بالرؤية مطوية عمل تم (4
 النظرية والبحوث العليا والدراسات التعليمية الجوانب على المعتمدة الكلية رسالة تشتمل (5

 .والمجتمعية والتطبيقية
 التوافق مدى لبيان الجامعة ورسالة رؤية مع الكلية ورسالة رؤية بين رنةمقا عمل تم (6

  بينهما.
 والغايات األهداف ترتبط حيث الجامعة ورسالة برؤية الكلية ورسالة رؤية ارتباط (7

 .   2020 – 2015 الجامعة وغايات بأهداف بالكلية الخاصة
 .  2014/3/9 بتاريخ 301 رقم الكلية بمجلس معتمدة للكلية استراتيجية خطة وجود (8
 في اعتمادها وتم 2018 في 2020 - 2015 للكلية االستراتيجية الخطة تعديل تم (9

 .2019/3/1 بتاريخ 354 رقم الكلية مجلس
 الكلية لتطوير العام اإلطار:   يلي ما على 2020 - 2015 االستراتيجية الخطة تشمل (10

 - الكلية ورسالة رؤية - الكلية مالمح - إعدادها ومنهج االستراتيجية الخطة افتراضات
 األهداف - البيئي التحليل - النهائية الغايات - التنافسي الوضع - الحاكمة القيم

 الصعوبات- للتمويل المتاحة المصادر االحتياجات وتحديد الفجوة تحليل االستراتيجية
 واستمرارية ومتابعة التقويم طرق ضمان آليات - التنفيذية الخطة - المتوقعة والتحديات

 .  االستراتيجية الخطة
 2030 مصر ورؤية للجامعة االستراتيجية الخطة مع للكلية االستراتيجية الخطة إرتباط (11
 :  كالتالى النهائية الغايات تحقيق فعاليات على البيئي التحليل يشتمل (12
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 التخطيط محاور الغاية هذه وتشتمل للكلية والتنافسية المؤسسية القدرة رفع 
 والجهاز التدريس هيئة وأعضاء والمتابعة والجودة والحوكمة والقيادة يجياالسترات
 . األكاديمية والمعايير التعليمية والبرامج والمادية المالية والموارد اإلداري

 العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتي التعليمية العملية كفاءة رفع. 
  العلمي البحث مجال وفي والخريجون الطالب مجال في المؤسسية القدرة رفع 

 .البيئة وتنمية المجتمع وخدمة
 والخريجون الطالب واألكاديمية الطالبية األنشطة دعم . 
 العليا والدراسات العلمي البحث على العلمي البحث ودعم تطوير . 
 المجتمعية المشاركة على البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة كفاءة رفع 

 :  على تعمل فهى البيئي التحليل بنتائج االستراتيجية األهداف إرتباط (13
 بالكلية آلي حاسب خادم لتركيب والسعي الكلية فراغات توظيف ضبط  

 للكلية والجدد القدامى الخريجين بين توأمة وعمل إلكترونية مقررات عمل  
 أجنبية جامعات مع علمي تعاون اتفاقيات توقيع 
  البحثية المجاالت على العليا اتالدراس في والتركيز الموجودة االتفاقيات تفعيل 

  وعالمية. إقليمية أبعاد ذات وتكون القومية والقضايا الشاملة التنمية تدعم التي
 التوافق مصفوفة خالل من وذلك الكلية رسالة تحقيق في االستراتيجية األهداف تسهم (14

 ( . يةاالستراتيج واألهداف الغايات وكذلك الجامعة مع الكلية ورسالة 2020 رؤية بين

 ضمن المصاغة االستراتيجية األهداف تحقق مدي حول لالستبيانات وتحليل رصد عمل (15

  للكلية. النهائية الغايات

 

 نقاط الضعف

 بالئحة جاء ما مع تنطبقان ال اإللكتروني الموقع على المنشورتان والرسالة الرؤية (1

 . الكلية

 عليها بالكلية إعالنية وحاتل يوجد الو الطالب بدليل منشور غير والرسالة الرؤية نص (2

 الكلية بمدخل العرض بشاشة معروضة غيروالرسالة وكذلك  الرؤية يخص ما

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء الطالب من الداخلية األطراف مشاركة يتم لم (3

 وندوات عمل ورش خالل من والرسالة الرؤية ومراجعة صياغة اإلداري في والجهاز

 .التوعية أو المشاركة تثبت مستندات تقديم يتم ولم وغيرها ياناتواستب ومحاضرات

 الدراسات يخص ما غير والتطبيقية النظرية البحوث جوانب على الرؤية احتواء عدم (4

 .العليا

  األطراف جميع من االستراتيجية الخطة وضع فى المشاركة ضعف (5

 . االستراتيجية الخطة استمرارية ومتابعة التقويم طرق ضمان آليات كفاءة عدم (6

 :  مثل عليه تشتمل لما اإلستراتيجية الخطة تحقيق عدم (7
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 الوافدين الطالب وزيادة تفعيله يتم لم خاص برنامج بتفعيل المالية النواحي دعم 
 عددهم، لزيادة فعاليات تتخذ لم الذين

 بالكلية اآللي للحاسب خادم تركيب يتم ولم األغراض متعدد معمل تأسيس يتم لم 
 أعضاء مع البيئي التحليل مناقشة أو عرض على تدل شواهد أو مستندات جدتوا عدم (8

 وحدة من االستراتيجي التخطيط معيار على قامت التي المجموعة بخالف التدريس هيئة

 .  الجودة

 الطالب مع البيئي التحليل مناقشة أو عرض على كذلك شواهد أو مستندات تواجد عدم (9

  المجتمعية. واألطراف والخريجين واإلداريين

 وال البيئي التحليل في األطراف مختلف مشاركة على شواهد أو مستندات وجود دمع (10

 من االستراتيجي التخطيط معيار على قاموا من بخالف فيه مشاركتهم مستوى على

  بالكلية، الجودة وحدة

 هيئة وأعضاء األقسام ورؤساء الكلية إدارة أن على شواهد أو مستندات وجود عدم (11

 توجد وال االستراتيجية األهداف صياغة في ساهموا بالكلية اإلداري الجهاز أو ريسالتد

 االستراتيجية واألهداف النهائية الغايات صياغة حول للتوافق عمل ورش عقد على أدلة

  وخارجها. الكلية داخل االستراتيجية األهداف وإعالن نشر كيفية وضوح عدم (12

 تحقق حول الكلية بطالب الخاص االستبيان تائجلن إحصائيات عمل على أدلة وجود دمع (13

  منه. االستفادة للكلية أو النهائية الغايات ضمن المصاغة االستراتيجية األهداف

 للكلية المعاونة بالهيئة الخاص االستبيان لنتائج إحصائيات عمل على أدلة وجود عدم (14

 االستفادة للكلية أو النهائية الغايات ضمن المصاغة االستراتيجية األهداف تحقق حول

 .  منه

 

 المدن برنامج)  خاص برنامج اعتماد:  علي تنص والتي الثالثة الغاية تفعيل عدم (15

 التنمية واستراتيجية العالمية المتطلبات لمواكبة البكالوريوس لمرحلة( الخضراء

 . 2030 المستدامة

 .العليا والدراسات البكالوريوس مرحلتي في الوافدين الطالب عدد زيادة السابعة الغاية (16

  للغايات: االستراتيجية األهداف لبعض األنشطة حقيقت عدم (17

  التنافسية تحقيق االستراتيجي الهدف لتحقيق أنشطة توجد ال الثالثة الغاية ففي 
 عمل االستراتيجي والهدف الدولي، المستوى على العمل سوق بمتطلبات والوفاء
 وكذلك الدولية، أو اإلقليمية الهيئات أو الجامعات أحد مع مشترك تعليمي برنامج
 لألهداف وفقا التعليمية الفاعلية كفاءة رفع تحقيق على العمل االستراتيجي الهدف

 .الثانية بالغاية المحددة
 المجاالت تعزيز االستراتيجي الهدف لتحقيق أنشطة توجد ال الرابعة الغاية وفي 

 تعزيز االستراتيجي والهدف افسة،المن الكليات عن الكلية بها تتميز التي البحثية
  القاهرة جامعة وكليات الكلية وبين جهة من الكلية أقسام بين البينية البحثية المجاالت

 أخرى. جهة من  
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 تعظيم في المشاركة االستراتيجي الهدف لتحقيق أنشطة توجد ال السادسة الغاية وفي 
 الغاية وفي ودوليا مياإقلي لمصر والريادي االستراتيجي والموقع الدور استثمار
 مع تعاون اتفاقيات توقيع االستراتيجي الهدف لتحقيق أنشطة توجد ال السابعة

 تسهيالت تقديم االستراتيجي والهدف العربية، والجامعات والمنظمات السفارات
  والوافدين. للطالب

  للخطط. اإلنجاز مدى وتقييم لقياس سنوية نصف إجرائية خطط توجد ال (18

 لها. الزمني الجدول خالل بها الوفاء وعدم لألهداف التنفيذية الخطة تحقيق نقص (19

 

 فرص البيئة الخارجية

الدولة وجود خطة استراتيجية للكلية تتوافق مع الخطة االستراتيجية للجامعة ورؤية  (1

2030 . 

 التنفيذية بالخطة المقترحة األنشطة تنفيذ على العمل استمرار (2

 

 المتوقعة التهديدات
 في جدا   عالية مرونة يتطلب الجامعة قيادات تغير مع للجامعة االستراتيجية طةالخ غييرت (1

 .الجامعة خطة مع للتوافق الكلية خطة
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار احلوكمة
 منسق المعيار: دكتورة هبه مصطفى

 نقاط القوة
تبنى اإلدارة سياسة الباب المفتوح للتفاعل مع الطالب لحل مشاكلهم وسماع شكواهم  (1

واجد عالقة ايجابية قوية بين الطالب واعضاء هيئة التدريس واالدارة مما يؤدي إلى ت
 العليا للكلية يزيد من روح االنتماء للكلية 

 تتميز الكلية ببنية تحتية تكنولوجية واليات متطورة للعملية التعليمية. (2
شاركت جميع قيادات الكلية في ورش العمل والمحاضرات التدريبية التي تمت لتدريب  (3

 ات األكاديمية مما كان له مردود جيد لتأهيل الكلية للتقدم لالعتماد.القياد
 يوجد بالكلية دليل معتمد وموثق لممارسات أخالقيات المهنة.  (4
 تتبع الكلية إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر.  (5
 توجد آليات للمتابعة والتعامل مع المشكالت ومعوقات تنفيذ الخطط المختلفة. (6

 
 نقاط الضعف

)نظم المعلومات والتوثيق الرسمي( عدم االستجابة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة  (1
 المعاونة والعاملين لتحديث المعلومات على موقع الكلية على شبكة االنترنت.

)التزام المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر( عجز الموارد المالية الالزمة لشراء  (2
الحاسب أو عدد كبير من نسخ الكتاب الواحد لمنع النسخ وللحفاظ رخص استخدام برامج 

 على حقوق الملكية الفكرية.
 ال توجد معايير مخصصة الختيار العميد ورؤساء األقسام. (3
لم تتضح كيفية اإلعالن عن آلية تعيين القيادات االكاديمية واإلدارية بالكلية ولم تتضح  (4

ثل هذه المناصب وكيفية التطبيق، كما أن اإلداريين اآللية التي يتم على أساسها التقدم لم
 .أوضحوا عدم معرفتهم بوجود آلية

لم يتضح كيفية اإلعالن والترشح لمناصب القيادات األكاديمية كما لم يتبين تطبيق آليه  (5
 اختيار وكالء الكلية التي تم ذكرها في معايير الكلية الختيار القيادات األكاديمية.

كد تلقي القيادات الحالية والمحتملة دورات تدريبية أو ورش عمل ال توجد شواهد تؤ (6
وغيرها لتنمية قدراتها. حيث لم تتوافر قوائم حضور الدورات وال محتوى الدورات أو 
ورش العمل وال ما يثبت أن الكلية قد قامت بدفع رسوم حضور دورات لقيادات وغيرها 

 مما يثبت حدوث التدريب.
 الدورات وتأثيرها على الدارسين.ال توجد كيفية تقييم  (7
خطة تدريب للقيادات األكاديمية واإلدارية، غير محددة بتواريخ وال سنة، ولم تشارك  (8

القيادات األكاديمية للكلية في إعداد هذه الخطة حيث أوضح القيادات األكاديمية في لقاء 
 القيادات األكاديمية أنهم في غير حاجة إلى تدريب.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

ء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، إجمالي عدد العينات التي تم استبيان رضا أعضا (9
استبيانها غير ممثلة للفئة المستهدفة ولم يتم تقديم ما يثبت تحليل االستبيانات بعد ملئها 
وال ما يثبت االستفادة من نتائجها وال إتخاذ أية إجراءات تصحيحية بناء على اآلراء 

 ة المستهدفة.وال خطط عمل لتلبية متطلبات الفئ
يوجد بالكلية مركز العمران اإلفريقي والذي كان من الممكن أن يسهم في الدعم المادي  (10

 للكلية إال أنه متوقف عن العمل.
 عدم تفعيل البرنامج الخاص تخطيط وتصميم المدن الخضراء. (11
 العديد من اإلداريين ال يعملون في تخصصاتهم. (12
 ير مفعليوجد صندوق للشكاوي بالكلية، إال أنه غ (13
 الطالب أكدوا عدم استفادتهم من اإلرشاد األكاديمي. (14
محدودية عدد الطالب الوافدين، وبالرغم من أن زيادة عدد هؤالء الطالب يعد غاية  (15

من غايات الكلية، إال أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات أو فعاليات لتحقيقها ولم يتم إعداد 
 آلية للتعامل مع هذا األمر.

إال أن األنشطة تنعدم  2020-2015طة استراتيجية للفترة الزمنية وضعت الكلية خ (16
لتحقيق بعض األهداف االستراتيجية للغايات كما أن العديد من األهداف االستراتيجية 

 للخطة لم يتحقق وقد انتهت الفترة الزمنية المخصصة للخطة.
الب هناك ضعف في إقبال الطالب والخريجون على الدراسة بالكلية سواء الط (17

النظاميين أو طالب الدراسات العليا حيث تناقصت أعداد الطالب الملتحقين بالدراسة 
بها بحيث لم يتقدم طالب لدراسة الدبلوم هذا العام للكلية نظرا لنقص الترويج المناسب 

 للكلية واهميتها ونظرا لعدم وجود دراسة لسوق العمل.
فت نظر وإنذار أحد أعضاء الهيئة من إجراءات تفعيل األخالقيات المهنية أنه تم ل (18

المعاونة لتحدثه مع زميلة له بطريقة غير الئقة، وقد تم اتخاذ قرار بهذا الشأن برقم 
 ، إال أنه هناك تضارب في تاريخ القرار.2013 /18/7بتاريخ  51

ال توجد أية وثائق تثبت ملكية الكلية لتطبيقات الحاسب اآللي سواء كانت التطبيقات  (19
 مجانية للطالب أو غيرها مما يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية. المستخدمة

بعض بيانات أعضاء هيئة التدريس على الموقع اإللكتروني للكلية غير كاملة فبعضهم  (20
ال توجد بيانات عن مجال التخصص وال الدرجة العلمية وال مجاالت االهتمام وال أي 

 قررات التي يقوم بتدريسها.بيانات عنه إن كان معارا أو موجودا وال عن الم
 عدم تحديث الموقع اإللكتروني للكلية. (21
 عدم وجود إدارة لألزمات بالكلية وعدم وجود موظفين مخصصين لها. (22
ال توجد كيانات دعم توجه ريادة األعمال لدى الطالب، والتدريب وتنمية قدرات الموارد  (23

 البشرية، وخدمات التوجيه واإلرشاد الوظيفي والمهني.
كل التنظيمي للكلية الذي تم تحديثه لم يتوفر قرار اعتماده كما أنه ليس معلناً علي الهي (24

الموقع اإللكتروني للكلية أو على لوحات إعالنات بالكلية أو على الشاشة اإللكترونية 
 بمدخل الكلية
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

يوجد كتيب التوصيف الوظيفي إال أنه ال يحتوي على التوصيف الوظيفي وال يحدد  (25
ة التي يشغلها الموظف واختصاصاتها كما انه ال يوجد توصيف وظيفي توصيف الوظيف

لوظائف الكلية يحدد المسئوليات واالختصاصات، وال يوجد ما يدل على اعتماد 
 توصيف وظيفي للوظائف المختلفة بالكلية

جميع موظفي إدارة شئون الطالب بما فيهم المدير ليس فيهم متخصص واحد في اإلدارة  (26
شئون الطالب خريج كلية حقوق ويعمل تحت إدارته ثالثة موظفين خريجي فمدير إدارة 

 دبلوم أحدهم دبلوم زراعة وموظف رابع ليسانس آداب.
ال يوجد ما يدل على اإلعالن عن التوصيف الوظيفي للوظائف المختلفة وإتاحته  (27

لألطراف المعنية واليوجد ما يثبت االلتزام باستخدام توصيف وظيفي صحيح في 
ت التعيين والنقل واالنتداب. كما أن تخصص كثير من الموظفين ليس له عالقة حاال

 بنوع الوظيفة التي يؤديها.
 

 فرص البيئة الخارجية
التوجه العام للدولة نحو تفعيل قواعد المحاسبة ووضع نظم فعالة للثواب والعقاب في اطار  (1

 قانون الخدمة المدنية.
 ن الملكية الفكرية وحفظ حقوق الباحثين.التوجه العام للدولة نحو تفعيل قانو (2

 
 المتوقعة التهديدات

 الوظيفي للتوصيف ومرفقا الجامعات تنظيم لقانون وفقا التنظيمي بالهيكل الكلية التزام (1

 حدثت التي المتغيرات لتناسب التعديالت بعض عمل من يحجم بما واإلدارة التنظيم لجهاز
 .السابقة العقود طوال

 

 

 

 

 

  

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


 
  

 ش الجامعة، مصر  1القاهرة ، وحدة ضمان الجودة، كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة 

  0235700830: ت 

 35802داخلي: 

 35785داخلي سكرتارية: 

 www.Furp.cu.edu.eg: الموقع االلكتروني للكلية 

 egQcu@Furp.cu.edu.: البريد االلكتروني للوحدة 

 Furp@Furp.cu.edu.eg: البريد االلكتروني للكلية 

 

 
 

 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 اجلودة معيار

 منسق المعيار: دكتورة وسام مصطفى
 نقاط القوة

تتوافر لوحدة ضممممممممان الجودة كوادر مناسمممممممبة من أعضممممممماء هيئة التدريس والهيئة  -1
 المعاونة واإلداريون من مختلف الخبرات والمهارات

 توفر الكلية مقرا للوحدة من حجرة ذات مساحة مناسبة -2
 لدى وحدة ضمان الجودة الئحة داخلية معتمده -3
 ناك تعاون بين وحدة ضمان الجودة بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعةه -4
تقوم وحدة ضمممممان الجودة بالكلية بوضممممع خططا سممممنوية ألنشممممطتها تتضمممممن المهام  -5

 الدورية للوحدة واألعمال الخاصة بالوكالء وأعمال التقييم والدعم الفني
السمممنوي للكلية بتشمممكيل فرق تقوم الوحدة بعمل منهجية للتقويم الذاتي إلعداد التقرير  -6

عمل لكل معيار من معايير االعتماد األكاديمي في كل عام جامعي بموافقة مجلس 
 الكلية

تقوم وحدة ضمممممممان الجودة بالكلية بانجاز التقرير السممممممنوي للكلية اعتمادا على فرق  -7
 عمل معايير االعتماد األكاديمي

 تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بتسجيل أنشطتها -8
 تخدم الكلية في التقويم الذاتي أدوات ومؤشرات أداء موضوعية متعددةتس -9

يشارك مدير وحدة ضمان الجودة كعضو فى مجلس الكلية كما يشارك عضوين  -10
من األطراف المجتمعية في عضممممموية مجلس الكلية، ويتم عرض التقارير السمممممنوية 

ا واعتمادها بعد للكلية التي تعدها وحدة ضمممممان الجودة على مجلس الكلية لمناقشممممته
 عرضها على مجالس األقسام العلمية

يتم اعتماد التقارير السنوية للكلية التي تعدها وحدة ضمان الجودة من مجلس الكلية  -11
 بعد العرض على مجالس األقسام

 
 نقاط الضعف

لم يتم تعيين نائب مدير لوحدة الجودة، باإلضمممممممافة إلى سمممممممكرتارية فنية من الهيئة  -1
 ية إداريةالمعاونة وسكرتار

الالئحة الداخلية لوحدة ضممممممممان الجودة لم تحدد موارد محددة للنفاق على الوحدة،  -2
وال يتم تطبيق القواعد المالية الواردة بالالئحة مثل صممممرف بدل جلسممممات ألعضمممماء 
 مجلس اإلدارة أو مكافآت لمدير الوحدة أو للجان الوحدة لعدم وجود مصادر تمويل.

تقارير سنوية لمتابعة تنفيذ الخطط السنوية ألنشطتها  وحدة ضمان الجودة ال تصدر -3
 توضح مدى إنجاز الخطة وال تتخذ إجراءات تصحيحية محددة لتحسينها.

 عدم إنشاء قواعد بيانات متكاملة عن انشطة الوحدة المختلفة -4
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

الكلية ال تسمممممتفيد من المراجعة الداخلية لتحسمممممين عملية التقويم الذاتي حيث ال تزال  -5
ة مما ورد في تقارير المراجعة الداخلية والخارجية من النقاط التي تحتاج نقاط عديد

 لتحسين لم يتم عمل إجراءات تصحيحية مناسبة لها
ال تقوم الكليممة بعرض نتممائج التقويم الممذاتي على األطراف المعنيممة داخممل وخممارج  -6

 الكلية لمناقشتها وإبداء المقترحات
اقشات أو مالحظات عن التقارير السنوية أو لم تسجل بمجالس األقسام والكلية أي من -7

عمليممة التقويم الممذاتي تم االسمممممممتفممادة منهمما في توجيممه التخطيط واتخمماذ اجراءات 
 تصحيحية وتطوير عملية التقويم الذاتي للكلية.

 
 فرص البيئة الخارجية

 تجديد اعتماد الكلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. -1
 لدولة لتفعيل نظم الجودة بالمؤسسات التعليمية.توجهات ا -2

 
 المتوقعة التهديدات

المتطلبات الالزمة للجودة تحتاج جهد كبير بما قد يتطلب تفرغ بعض أعضممممممماء هيئة  -1
 التدريس والهيئة المعاونة للوفاء بها.  
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار أعضاء هيئة التدريس 
 منسقي المعيار: دكتورة سحر إسماعيل / دكتور سيد حافظ

 
 نقاط القوة

 .وجود خطة تدريبية طبقا لالحتياجات الفعلية للقيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية (1
  .وجود آليات مرنة للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس (2
وهي  5.13: 1نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلي إعداد الطالب  (3

ية التعليمية  وهي من أفضل النسب على مستوى الجامعات نسبة مثالية ألداء العمل
  .المصرية

يوجد استبيانات لقياس الرضا الوظيفى العضاء هيئة التدرس و الهيئة المعاونة و  (4
 الرضا عن االدارة

متابعة لتقيم اداء اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من خالل عمل استبيانات  (5
التعليمية و متابعة الحضور و ساعات التواجد و  لقياس رضا الطالب عن العملية

 . الساعات المكتبية
ضبط الخطة البحثية فى االقسام حتى تتماشى المجاالت البحثية مع المقررات الدراسية  (6

و تعيين اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى االقسام بناء على احتياجات 
 . العليا المقررات فى مرحلتى البكالريوس و الدراسات

عمل بدائل للمشاركة فى االعمال االدارية و اعمال الجودة و كذالك المشاركة فى  (7
مشروعات التخرج و المتابعة البحثية و ذلك لضبط ساعات العمل عند اعضاء هيئة 

 .التدريس و الهيئة المعاونة للتوافق مع عدد الساعات القانونية المطلوبة
 

 نقاط الضعف
اب حديثة إلى الكلية للتدريس لمرحلتي الماجيستير والدكتوراه، ال توجد قرارات انتد (1

 3يشمل عدد  2019 -2018حيث قدمت الكلية بيان بتوقيع مدير عام الكلية لعام 
أعضاء هيئة تدريس أحدهم من جامعة األزهر واثنين من الهيئة القومية لالستشعار عن 

 بعد
ريس بالزيادة أو النقص بين عدم تناسب العبء التدريسي لبعض أعضاء هيئة التد (2

 ساعة 13ساعتين و
أنه طبقاً لجدول اإلرشاد األكاديمي الذي قدمته الكلية يختص كل عضو هيئة التدريس  (3

... وهكذا،  3او ف 2أو ف 1باإلرشاد األكاديمي لجميع الطالب الذين يدرسون ف
تداخل طالب، كما قد ي 150وأحيانا  100وبالتالي يكون نصيب عضو هيئة التدريس 

  اإلرشاد األكاديمي لبعض الطالب
يمثل البرنامج الخاص الذي كان مقرراً له البدء هذا العام )تخطيط وتصميم المدن  (4

الخضراء( عبءاً إضافياً ال توجد خطة توضح كيفية سد األعباء التدريسية للبرنامج 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

الذي  الخاص، خاصة الموارد البشرية، إذا افترضنا وجود الموارد المادية، األمر
يصعب معه قيام عضو هيئة التدريس بمهامة البحثية أو المكتبية أو اإلشراف علي 

 .الرسائل أو المشاركة في مشروعات بحثية
% من إجمالي 10بمقارنة ما تم تنفيذه من دورات بالكلية والجامعة لم يمثل سوي  (5

للترقي هي  الدورات خالل السنوات الثالث الماضية، وأن دورات المتطلبات اإلجبارية
الدورات التي تمثل النسبة األكبر تنفيذاً من إجمالي ما تم تنفيذه من دورات، األمر الذي 
لم ينعكس له مردود أو ممارسات فعلية فضالً عن ما أبداه بعض أعضاء هيئة التدريس 
من عدم أهمية الدورات التي قاموا بحضورها وال تضيف شئ لمن يحضرها سوى أنها 

 .متطلب للترقي
استبيانات تقييم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بواسطة الطالب في نهاية  (6

% 64-58المقررات الدراسية، وقد تراوح متوسط نتيجة التقييم بواسطة الطالب من 
، إال أن هذه النسب هي متوسط 2018-2017وعام  2017-2016في كل من عام 

خانة وال يتم أخذها في المجموع وال  النسب التي اختارها الطالب وكانت األرقام في
يتبين منها نسبة الموافقين على السؤال من غير الموافقين وال مدى الموافقة أو 

 االعتراض، كما أنه لم يتبين استفادة الكلية من نتائج التقييم لتطوير األداء
 استبيانات قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن احتياجاتهم ومدي (7

% من أعضاء هيئة التدريس شاركوا في تحديد 36رضاهم، أوضحت النتائج أن 
احتياجاتهم من الدورات التدريبية، وقد ذكرت الكلية القيام باستبيان رضاء أعضاء هيئة 
التدريس وتحليل نتائجه واستخراج توصيات، إال إنها لم تعرض النتائج أو وصف 

ولم يتوفر دليل يوضح المردود أو اإلجراءات المشكالت أو ماهية التوصيات للمناقشة، 
التصحيحية بهذا الصدد، أو اشتمال خطط التحسين أي أنشطة أو ممارسات للتغلب علي 
أوجه القصور مثل: ما يخص جودة الخدمات االجتماعية والصحية والثقافية والرياضية 

تحليل %، وخلص ال37.96المقدمة ألعضاء هيئة التدريس، والتي حققت نسبة رضا 
إلى عدم وجود آلية إلزالة أي معوقات خاصة بمستوي الخدمات المتكاملة المقدمة 
ألعضاء هيئة االتدريس، وال توجد أي إجراءات تصحيحية بهذا الشأن، كما لم تتضمنها 

 .خطط التحسين
فيما يخص البحث العلمي واألنشطة العلمية، حيث وصفت أوجه القصور في ضعف  (8

 تقييم جودة األداء البحثي.االستفادة من نتائج 
 

 فرص البيئة الخارجية
مشاركة اعضاء هيئة التدريس بمشروعات قومية على مستوى الدولة وامكانية انعكاس  (1

 ذلك على المقررات الدراسية ومشروعات البكالوريوس.
 المتوقعة التهديدات

المشكالت المادية في ضعف دخل أعضاء التدريس مما يؤدي الي تفضيل البعض  (1
 لعمل الخاص االكثر عائدا عن العمل بالكلية االقل عائدا.ل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 اإلداري اجلهاز معيار

 منسق المعيار: دكتورة ياسمين نبيل                              
 

 نقاط القوة
كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة واالتصال القائم بين موظفي  (1

دريس واألطراف األخرى في الكلية مفتوحة وكافية لتحقيق الكلية وبين أعضاء هيئة الت
 كفاءة االستفادة من الموارد البشرية المتاحة

 2015متابعة التحقق من مدى رضا العاملين والمصداقية بالكلية منذ عام  (2
)ربط الحوافز / المكافآت بمستويات األداء( وجود حوافز مقابل األداء يزيد من تواجد  (3

 مما يزيد ويحسن من االنتاجية العاملين بالكلية
 نقاط الضعف

عمال الكهرباء والنجارة والسائق ال يتم نسبهم الى اي ادارة حيث ال توجد إدارة للصيانة  (1
 وال للسيارات  

 كثير من الموظفين ال يعمل في تخصصه (2
ال توجد نتائج عامة مستخلصة من االستبيانات وال قرارات بناء على النتائج وال خطط  (3

 بناء على آرائهم لالحتياجات التدريبية للداريينتطوير 
لم تتوافر قوائم حضور للدورات وال محتوى الدورات أو ورش العمل وال ما يثبت أن  (4

الكلية قامت بدفع رسوم حضور دورات ألفراد الجهاز اإلداري وغيرها مما يثبت 
 حدوث التدريب

 معايير التقييم غير معلنة للداريين (5
على إخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج التقييم الذي يتم لهم ولم ال يوجد ما يدل  (6

 يوجد ما يدل على استفادة أعضاء الجهاز اإلداري من هذا التقييم 
 النقل الوظيفي ال يتم بناء على معايير معلنة ومنطقية (7
 أكد اإلداريين أنه ال يتم االستفادة من آرائهم أو تحقيق ما يطلبونه في أية استبيانات (8
ال توجد نتائج عامة مستخلصة من االستبيانات وال قرارات بناء على النتائج وال توجد  (9

 خطط تطوير بناء على آرائهم في الرضا عن العمل. 
 عبء العمل ال يتناسب مع أعداد الموظفين (10
 لم يتم إجراء االستبيانات في سنوات سابقة (11

 

 فرص البيئة الخارجية
العاملين بأجهزتها ومؤسساتها المختلفة في اطار االصالح التوجه العام بالدولة لالرتقاء ب (1

 اإلداري للدولة باتجاه االدارة الذكية في كافة المجاالت.
 المتوقعة التهديدات

زيادة مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالدولة العربية المجاورة بما يزيد من طلبات  (1
 االعارة من الكلية.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 املالية املوارد معيار

 ار: دكتور اشرف خضر / دكتور حاتم راشدمنسق المعي
 نقاط القوة

تعتمد الكلية على عدة مصادر للموارد المالية لتتوائم مع احتياجاتها شاملة ميزانية  (7
الجامعة، عائد الصناديق الخاصة، المراكز االستشارية البحثية المشروعات البحثية 

 أجهزة(. -)موارد مادية
ة التعليمية واالنشطة البحثية والطالبية معتمدة وجود خطة لالحتياجات لدعم العملي (8

 وموثقة لتنمية الموارد الذاتية للكلية.
 وجود خطة متعددة المحاور لتنمية الموارد الذاتية للكلية. (9

 الموارد الذاتية للكلية متزايدة . (10
زيادة الموارد الذاتية للكلية من خالل الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية ومن خالل  (11

 رامج الدراسات العليا وعائد مركز استشارات وبحوث العمران.ب
-10الالئحة المالية لمركز استشارات وبحوث العمران تتضمن تخصيص أي نسبة من  (12

 %من اإليراد ألنشطة الكلية التعليمية والبحثية والطالبية.15
توجد مشروعات ممولة من جهات مانحة داخلية أو خارجية تؤول أي إيرادات منها  (13

 للكلية.
 توجد آلية لتوظيف فراغات الكلية. (14
 معامل الحاسب اآللي واألجهزة والبرامج الموجودة بها كافية. (15
توافر مجموعة من اإلمكانات متاحة للطالب االستفادة منها بالكلية )المكتبة، معامل  (16

 الحاسب اآللي، قاعات الدراسة( وتتالءم مع سياسة الكلية في تطوير العملية التعليمية.
يوجد للكلية مدخالن يتم استخدامهما حاليا، األول المدخل الرئيسي وال يوجد به منحدر  (17

 لذوي االحتياجات الخاصة، والثاني مدخل جانبي به منحدر لذوي االحتياجات الخاصة.
 يوجد وحدة للصيانة بالكلية لتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة (18
التحتية واألجهزة والمعدات والمعامل توجد خطة صيانة متكاملة بالكلية لصيانة البنية  (19

 وغيرها بصورة دورية 
 يوجد تعاقد مع شركة خاصة لصيانة االسانسير مع إعطاء شهادة صالحية شهرية (20
توجد تعاقدات مع شركة خاصة للنظافة وشركات متخصصة للصيانة الدورية لألجهزة  (21

 المكتبية والكمبيوتر وماكينات التصوير
ة األزمات والكوارث تم إقرارها بموافقة مجلس الكلية بتاريخ يوجد بالكلية وحدة إلدار (22

-5، كما تم تشكيل لجنة لألزمات والكوارث بقرار مجلس الكلية بتاريخ 7-4-2013
12-2019. 

يوجد بالكلية شبكة إطفاء حريق تصل لكل أدوار الكلية من خالل حنفيات حريق  (23
 بجوارها صناديق زجاجية بها خراطيم لمكافحة الحريق

 يوجد شبكة إنذار حريق بقاعات وغرف الكلية (24
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

طفاية( وطفايات ثاني أكسيد الكربون  41يوجد العديد من طفايات الحريق البودرة ) (25
 طفاية( والتي تتواجد بجميع أدوار الكلية 58المضغوط )

 طفايات بودرة معلقة ذاتية التشغيل 9المكتبة مزودة بعدد  (26
وقوع أزمة أو كارثة جاري تفعيلها. كما يجري لدى الكلية خطط إلخالء المبني في حال  (27

 حاليا اتخاذ الالزم لتدريب عمال الكلية على اإلطفاء وأعمال االخالء
تم إعادة تجهيز جميع قاعات التدريس وصاالت الرسم بالكلية ومعامل الحاسب اآللي  (28

 نيومكتبة الكلية بحيث تكون أبوابها تفتح الي الخارج طبقا الشتراطات الدفاع المد
تواجد العالمات االرشادية والتي تغطي جميع الطرقات بجميع األدوار والتي تساعد  (29

على سرعة الوصول الي مخارج الطوارئ. وجاري تزويد قاعات الدراسة بخرائط 
 والعالمات التي تحدد أبواب الطوارئ 

تم توجد خطط التعامل عن بعد في حالة األزمات وخطة متابعة العملية التعليمية. وقد  (30
 تطبيقها خالل جائحة كورونا

تم عمل دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الكلية على  (31
 استخدام المنصة االلكترونية للتعليم عن بعد 

 Viperتتوافر بالكلية شبكة إنترنت سلكية والسلكية باستخدام كابل ألياف ضوئية ) (32
optic.) 

ريس ومعامل الكلية بأحدث أجهزة العرض )شاشات تم تطوير وتجهيز قاعات التد (33
 تالمسيه( وأجهزة الحاسب اآللي

 تم تجديد مدرج الكلية بالكامل (34
 توجد شاشة عرض إلكترونية بالمدخل الرئيسي للكلية (35
يوجد بالكلية وحدة للتحول الرقمي وتوفر لها الكلية مقر وعدد من أجهزة الحاسب  (36

وفرت الكلية عدد من أعضاء الهيئة المعاونة  الحديثة المتصلة بشبكة اإلنترنت كما
 متفرغين للعمل بها. 

قامت وحدة التحول الرقمي في إنشاء بريد إلكتروني ألعضاء المنظومة التعليمية كما  (37
 توجد المقررات اإللكترونية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا.

لفني إلعداد نظام معلوماتي آلي تم توقيع عقد اتفاق لتنفيذ أعمال البرمجة والدعم ا (38
 لتحويل إدارات الكلية بالكامل الي إدارات الكترونية تحقق الربط الكامل مع الجامعة

تم توقيع عقد التشغيل والصيانة والتدريب والتطوير لنظام التحول الرقمي الجاري تنفيذه  (39
 ولمدة ثالثة سنوات

سب آلي باإلضافة الي عدد جهاز حا 70معمل للحاسب اآللي تضم عدد  2يوجد عدد  (40
 Data Showجهاز عرض  2شاشة تالمسيه وعدد  2

 Dataحاسب آلي باإلضافة الي جهاز عرض ) 31يوجد معمل تفاعلي ذكي يضم عدد  (41
Show.كما أن المعمل مجهز بشاشة تفاعلية وشبكة انترنت فائقة السرعة .) 
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 وحدة ضمان الجودة

رض التعاون لتقديم تم عمل بروتوكول تعاون مع شركة إيزري شمال شرق افريقيا بغ (42
خدمات مجتمعية في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مجال العمران مع تقديم 

 شهادات معتمدة من شركة ايزري للمتدربين مع وضع اسم الكلية على الشهادات
يوجد بجميع اإلدارات واألقسام العلمية أجهزة حاسب آلي للمساعدة على أداء المهام  (43

 المطلوبة
 موقع على شبكة اإلنترنت يتم تحديثه ويوجد آلية للنشر على الموقعيوجد للكلية  (44
يوجد بالكلية مكتبة تخدم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب، ويوجد  (45

 بالمكتبة ماكينة تصوير وماكينة طباعة ليزر باإلضافة الي عدد من أجهزة حاسب آلي 
  ويوجد جهاز ادارى كاف ومؤهل إلدارة المكتبة، (46
تتيح المكتبة االطالع بداخل المكتبة والتصوير بداخلها وفق قواعد حماية حقوق الملكية  (47

 الفكرية
 تم حديثا اعداد دراسة إلنشاء منصة الكلية الرقمية للرسائل العلمية (48

 
 نقاط الضعف

الموارد المالية في زيادة مستمرة، ولكنها غير كافية لتحقيق رسالة الكلية وخطتها  (16
 بصورة متكاملة  االستراتيجية

 الموارد الذاتية للكلية غير منتظمة. (17
يوجد مدخل ثالث للكلية ال يوجد به منحدر لذوي االحتياجات الخاصة وهو مغلق وغير  (18

 مستخدم حاليا.
 قاعات الدراسة غير مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة  (19
 لبدروم.اإلضاءة والتهوية بمعامل الحاسب اآللي غير مناسبة نظرا لوجودها بدور ا (20
فقط وتفتقد أغلب  2م12العيادة الطبية تقع أسفل السلم الرئيسي للكلية ومساحتها  (21

 االشتراطات المطلوبة
 دورات المياه ال توجد بها تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة  (22
 مكتبة الكلية توجد بالبدروم وتفتقد للضاءة والتهوية الطبيعية المناسبة. (23
 سة.ال يوجد بالمكتبة شاشات فهر (24
انخفاض أعداد المترددين على المكتبة ويرجع ذلك إلى زيادة االعتماد على المواقع  (25

 اإللكترونية،
شكوى بعض الطالب من إغالق المكتبة مبكرا في حين أنهم يظلون بالكلية حتى وقت  (26

 متأخر بعد انتهاء المحاضرات.
 واإلدارية.نقص االعتمادات المالية الموجهة لخطط تدريب القيادات األكاديمية  (27
محدودية إمكانات وموارد الكلية الالزمة ويلزم دراسة إمكانية زيادة مواردها لتعزيز   (28

 جودة فرص التعليم وتحقيق النتائج التعليمية المستهدفة.
تواجه مكتبة الكلية مشكلة في تخزين الكتب حيث ان المسطح المخصص لذلك ال يكفي  (29

 عمليه التخزين.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 امج الالزمة للعملية التعليمية بالمعامل.عدم وجود نسخ اصلية للبر (30
 

 فرص البيئة الخارجية
وجود فرص عالية للكلية لالستفادة من دورها في المساهمة في المشروعات القومية  (2

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

 داعم رئيسي ألعمال الصيانة لتجهيزات الكلية اإلدارة العامة للشئون الهندسية تشكل (3
 

المتوقعة التهديدات  
 .ازمة جانحة كورونا وتأثيرها المحلي على فرص العمل (1
  .القصور النسبي لمصادر التمويل (2
ضعف الموارد المالية لدعم البحث العلمي وعدم عدالة توزيع الدعم للبحوث يضعف  (3

 ورة منتظمة.من مشاركة اعضاء هيئة التدريس في البحث بص
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار املعايري االكادميية والربامج التعليمية
 منسق المعيار: دكتورة منى عبد الفتاح 

 
 نقاط القوة

المحدثة لبرامج  "NARS”تبني الكلية المعايير األكاديمية القومية القياسممممية المرجعية  (1
ماد التخطيط العمراني الصمممممممادرة عن الهيئة القومية لضممممممممان جودة التعليم واالعت

 وتوثيقها بالمجالس الرسمية.
 اتخاذ الكلية عدد من الجهود التوعوية بالمعايير األكاديمية لألطراف المعنية. (2
تطبق الكلية المعايير األكاديمية عند التخطيط ووضممممع السممممياسممممات وهي أحد الغايات  (3

 اإلستراتيجية التي تسعى الكلية لتحقيقها.
ق المخرجات التعليمية المسممتهدفة لبرنامج وجود خبرة متميزة في إعداد مصممفوفة تواف (4

الكلية لمرحلة البكالوريوس مع الئحة الكلية والمعايير األكاديمية القومية القياسمممممممية 
 المتبناة.

وجود بعض البرامج التعليمية التي تنفرد بها الكلية على مسممتوى الجامعات المصممرية  (5
 في مرحلتي البكالوريوس.

ألداء المسمممممتهدفة في العناصمممممر المختلفة لمعيار تزايد مؤشمممممرات تحقيق مسمممممتويات ا (6
 البرامج والمعايير االكاديمية.

وجود مراجع داخلي وخمممارجي يقوم بمراجعمممة برامج البكمممالوريوس وذلمممك للتقييم  (7
 الدوري للمخرجات التعليمية المستهدفة و عالقته بالبرنامج الدراسي.

 
 نقاط الضعف

. الخريجين...( في -جهات العمل -الطلبةالقصور النسبي لمشاركة االطراف المعنية ) (1
صياغة البرامج الدراسية وتحديد المخرجات التعليمية المستهدفة للمقررات الدراسية 

 )اقتصرت المشاركة على اعضاء هيئة التدريس(.
عدم اتساق أسم الكلية )كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني( بالمستندات الخاصة  (2

 الدراسية. بالبرنامج التعليمي ومقرراته
عدم كفاية دراسة مخرجات ورشة العمل لدراسة الفجوة مع الجدارات والتوعية  (3

، وتحتاج إلى مزيد من 2018بالمعايير األكاديمية للقطاع الهندسي المحدثة للهيئة 
 التحليل والعرض على مجالس األقسام لمناقشتها.

ه وقياس المردود على البرنامج عدم االستفادة من العالمتين المرجعيتين العالميتين المتبنا (4
 التعليمي.

استخدام األساليب التقليدية في التدريس وعدم استخدام التقنيات الحديثة وطرق التدريس  (5
غير النمطية المستحدثة بالخطة االستراتيجية لتساعد في تأهيل وإعداد الخريج 

 لمتطلبات سوق العمل
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

6) . 
لبرامج والمقررات الدراسية من خالل عدم وجود آليات الستقراء سوق العمل وربطها با (7

االطالع على برامج كليات مناظرة إقليمياً أو دولياً، مع ضرورة انتظام دورية عمل 
 استبيان لألطراف المعنية.

لم يتم تطوير الئحة برنامج البكالوريوس لمدة اثني عشر عاما على الرغم من حدوث  (8
 الفترة. تغيرات ومستجدات محلية وإقليمية وعالمية في تلك

وهو  2012 /5 /13( بتاريخ 283ضعف تفعيل قرار إعتماد مجلس الكلية رقم ) (9
 إلتزام الكلية بالتدريب الميداني.

ضعف في استقراء متطلبات سوق العمل حيث انه ورد بتقرير البرنامج ببند المعامل  (10
 أن طبيعة الدراسة بالكلية ال تحتاج إلى معامل باستثناء الحاسب اآللي.

 م الكلية مصفوفة توضح العالقة بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج.لم تقد (11
بدون  -وجود تناقض واضح في تواريخ اإلعتماد بتوصيف المقررات )تكرار التاريخ (12

 متعددة التواريخ( -تاريخ
التطابق بين نص المعايير األكاديمية المتبناة مع نص مخرجات البرنامج التعليمية  (13

يجب استخدام أفعال يمكن قياس المهارة بها مثل: يذكر، يشرح، المذكورة بالتوصيف )
 يوضح، يطبق...(

ضعف الترويج لبرنامج تخطيط وتصميم المدن لخضراء حيث ال يوجد به توصيف  (14
 -2019للبرنامج أو المقررات، وعدم ذكر مبررات عدم بداية الدراسة به العام الحالي )

ب وضعف الترويج له على الرغم من (، سوي تقدم عدد محدود جدا من الطال2020
 انه معلن على موقع الكلية ألكثر من عام.

 عدم توضيح مدى توافق البرنامج التعليمي مع الالئحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس. (15
تخلوا توصيفات المقررات من أي طرق تدريس غير نمطية مثل التعلم عن بعد، والتعلم  (16

 ت الخاصة.اإللكتروني أو طرق لذوي االحتياجا
ضعف المراجعة الداخلية لتوصيف وتقارير المقررات )وعدم اتساق مصفوفة محتوى  (17

موضوعات المقرر مع المصفوفة العامة لمقررات البرنامج، عدم تحقيق أي من 
مقررات البرنامج لمخرجين من مخرجات التعلم المستهدفة، المبالغة في تكرار المخرج 

هارات العملية والمهنية والعامة، المرتبطة بالتطبيق للم تجاهل بعض المقررات الواحد،
المنصوص عليه بمحتوي المقرر بالالئحة، عدم اتساق التوصيف مع الالئحة في توزيع 

 الدرجات، عدم استيفاء معظم توصيفات المقررات المراجع والكتب الدراسية(.
مع المستوى طرق التقويم في معظم توصيفات المقررات تقليدية.)بعضها ال يتناسب  (18

األكاديمي مثل وضع درجات على الحضور والكشكول على الرغم من أن الالئحة 
 %(75تحرم الطالب إذا لم يحقق الطالب نسبة حضور 

 ضعف اإلقبال على المكتبة نظراً لعدم حداثة الكتب والمراجع. (19
)مثل  عدم االلتزام بالحضور سواء ألعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو الطالب (20

 مقرر تخطيط بيئي، ومقرر سياسات، وتشريعات اإلسكان(
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عدم وجود معايير أو آلية الختيار المراجعين الداخليين أو الخارجيين من حيث العدد  (21
 والتخصص.

عدم استفادة الكلية من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين في تطوير البرنامج  (22
 التعليمي والمقررات الدراسية.

يفاء نسبة مقررات تطبيقات الحاسب اآللي والعلوم اإلنسانية واإلجتماعية عدم است (23
 وبالفحص تبين عدم إمكانية التعويض.

( بنفس المحتوي والتوصيف، مشترك لجميع التخصصات 1مقرر تخطيط تفصيلي ) (24
ويحمل هذا المسمى باللغة العربية إال انه يحمل مسميين مختلفين باللغة االنجليزية 

 لفين بالالئحة الداخلية للكليةوكودين مخت
 وجود التناقض في عدد الساعات وتوزيع الدرجات واجمالي الدرجات، (25
 (.UP3233- UP3334عدم وجود محتوى دراسي بالالئحة لبعض المقررات مثل ) (26
 يجب مراجعة عدد الساعات المعتمدة في قوائم المقررات االختيارية. (27
، 2017/2018رنامج التعليمي لعامي تتوافر لدي الكلية التقارير السنوية للب (28

 فقط. 2017/2018فقط، وتقارير المقررات لعام  2018/2019
التناقضات في أعداد الطالب وأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويجب  (29

 معرفة النسب الحقيقية في التقارير السنوية المعتمدة للبرنامج التعليمي
سين ووضع بعض بنودها بدون توقيت أو لم يتم قصور في متابعة تنفيذ خطط التح (30

إنجازها مثل: بند تطوير الئحة البكالوريوس بما يتناسب مع المسارات التخصصية ، 
معرفة الطالب بأهداف البرنامج والمخرجات )وضعت في الخطة بدون تاريخ زمني 

 محدد(.
 

 فرص البيئة الخارجية
 

 ات المماثلة دوليا ومحليا.فرص الترابط من خالل برامج مشتركة مع الكلي (1
امكانية تطبيق المعايير االكاديمية الدولية على برنامج المدينة الخضراء بما يؤهله  (2

 لالعتماد الدولي.
 المتوقعة التهديدات

وجود برامج جديدة لألقسام المماثلة في جامعات أخرى حكومية وخاصة تزيد من  (1
 المنافسة.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار التدريس والتعلم
 ار: دكتورة ياسمين عبد التوابمنسق المعي

 
 نقاط القوة

إنشاء واستمرارية وحدة متابعة العملية التعليمية مقرها مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم  (1
 والطالب

المعدالت طالب / عضو هيئة تدريس من اعلى المعدالت على مستوى الجامعات  (2
 المصرية.

 العديد من المقررات الدراسية بالكلية. التعليم الذاتى احد الوسائل التعليمية المتبعة فى (3
 مالئمة أساليب التدريس المتنوعة للمقررات الدراسية المختلفة. (4
 توافر المراجع الحديثة في المكتبة الالزمة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. (5
توافر التجهيزات الالزمة للتعليم والتعلم وإمكانية وجود اتصالية للمكتبات المتنقلة  (6

 والمعلوماتية للطلبة في قاعات المحاضرات وحجرات اعضاء هيئة التدريس.
وجود دراسة ذاتية وتقييم مستمر واستمارات استبيان للطلبة عن العملية التعليمية ) عن  (7

 حتى تاريخه. 2005طريق وحدة متابعة العملية التعليمية بآلياتها( منذ عام 
غير تقليدية للتعلم إضافة الى الطرق التقليدية تتضمن استراتيجية التدريس والتعلم أنماط  (8

 التي تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة منها.
الكلية تتبنى معايير اكاديمية محددة تتفق مع رسالتها ورؤيتها ومع معايير الهيئة القومية  (9

 لضمان جودة التعليم واالعتماد. 
 عام( 41لكلية )عدم لجوء أي من الطالب للدروس الخصوصية طوال تاريخ ا (10
حصول الطالب على خلفية تعليمية واحدة خالل الفصول السابقة االولى من البرنامج  (11

 يحقق كافة المتطلبات الالزمة للخريج.
تقسيم الدفعة الى مجموعات صغيرة الحجم اثناء حصص التمارين واالستوديو وتقسم  (12

 طالب(. 25-20كال منها الى عدد من ) 
الكلية وتوزيعها على التخصصات الفرعية للتخطيط وبين وجود تماثل  في  مناهج  (13

 الكليات المماثلة في العالم والتخصصات المعتمدة في نقابة المهندسين.
تنعكس الخبرات المهنية المتنوعة ألعضاء هيئة التدريس على محتويات المقررات  (14

 الدراسية.
لفة واستمراريتها يتم اشراك الطلبة في تطوير المقررات الدراسية بعناصرها المخت (15

 والتي تغطي كافة الجوانب الكتمال الرضاء العام عن مدخالت التعليم.
 وجود آلية لنسب الغياب للطالب والحرمان من دخول االمتحان. (16
توزيع الدرجات في اعمال السنة واالمتحان النهائي طبقاً لوزن كل موضوع والساعات  (17

لتقييم والتوافق مع المخرجات التعليمية التدريسية الموضحة بالالئحة بما يحقق عدالة ا
 المستهدفة.
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 تنوع أساليب تقويم الطالب للتأكد من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة. (18
وجود أنماط مختلفة من األسئلة بأوراق االمتحانات التحريرية مثل االختيار من متعدد  (19

دنى وأسئلة قياس واألسئلة الخاصة بحل مشكالت التخطيط واسئلة المقال في حدها اال
 الجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية.

 وجود آلية تضمن إعالم الطالب بنتائج التقويم المختلفة. (20
تحليل نتائج امتحانات الطالب على مستوى الفصول الدراسية المختلفة والمقررات من  (21

 الكنترول أوالً بأول.
 .2005منذ عام يتم عمل تحليل لتطور نسب النجاح للمستويات المختلفة و (22
وجود آلية للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات من خالل إدارة شئون  (23

 التعليم والطالب.
 تسجيل رضاء الطالب عن المقررات  دورياً مع كل فصل دراسي. (24
توافر وثائق عن االجراءات التصحيحية بناء على تحليل االستبيانات المختلفة وفي كافة  (25

 البحث العلمي(. –وسائل التعليم والتعلم  –البرامج والمقررات  –رة المجاالت ) االدا
قياس مستوى رضاء الطالب من خالل االستبيان واالستفادة منها في التطوير واتخاذ  (26

 قرارات تصحيحية
وجود وثيقة عامة لتقييم الطالب بالكلية تحدد طرق قياس األسئلة للجوانب المعرفية  (27

 يغطي االمتحان جميع نواتج التعليم المستهدفة والمهارية والتطبيقية بحيث
 وجود آليات للتأكد من عدالة تقويم الطالب (28
التأكيد على السادة رؤساء اللجان والمالحظين على ضرورة االلتزام بالحضور قبل  (29

 موعد االمتحان بنصف ساعة على األكثر
 تصوير االمتحانات في الكنترول بسرية تامة (30
االمتحانات وإمكانية استدعاء النتائج حيث يتم االحتفاظ بها وجود آلية لتوثيق نتائج  (31

 بالكنترول. 
إعالن الطالب بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة االلكترونية كموقع الكلية  (32

 والمواقع المختلفة من شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية
 توفير تدريبات كافية على كيفية حل االمتحانات (33
التنوع فى وسائل التقييم للطالب فى المواد التطبيقية يساعد على القياس الدقيق لمدى  (34

 تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة
 % من الطالب تقديرات جيد فأعلى تعتبر معيار لكفاءة التعليم والتعلم 68تحقيق  (35
 

 نقاط الضعف
م أو مناقشتها مع األطراف المعنية لم يتبين كيفية إعداد استراتيجية التدريس والتعلم والتقوي (1

أو عرضها على مجالس األقسام قبل اعتمادها من مجلس الكلية الذي تم بعد اكثر من 
 أربعة سنوات على إعداد االستراتيجية،
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استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم غير معلنة لألطراف المعنية أو على الموقع  (2
 اإللكتروني للكلية

دريس والتعلم الواردة بالمصفوفة عن مثيالتها الواردة في اختالف بعض طرق الت (3
استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم )مثل عدم وجود طريقة التعلم الذاتي والتعلم 

 اإللكتروني ووجود طريقة دراسة الحالة(، 
اختالف بعض طرق التقويم الواردة بالمصفوفة عن مثيالتها الواردة في االستراتيجية  (4

وجود طريقة ملف اإلنجاز ووجود طريقة تسجيل الحضور والغياب وكشكول  )مثل عدم
 المحاضرات(، 

عدم اتزان المصفوفة سواء من حيث توزيع طرق التدريس والتعلم أو من حيث توزيع  (5
طرق التقويم على نواتج التعلم المستهدفة بالبرنامج، وأن طرق وقواعد تقويم الملتحقين 

البرنامج غير متطابقة مع الجزء الخاص بطرق التقويم  بالبرنامج الموجودة بتوصيف
 بالمصفوفة.

بعض طرق التعلم الموجودة باستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم مثل طرق التعلم الذاتي  (6
والتعلم اإللكتروني لم يرد ذكرها في توصيف أي من مقررات البرنامج وبالتالي لم يتم 

موجودة باستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم مثل تطبيقها، وهناك بعض طرق التقويم ال
طرق ملف اإلنجاز واالمتحان الشفوي لم يرد ذكرها في توصيف أي من مقررات 

 البرنامج سوى مشروع التخرج وبالتالي لم يتم تطبيقها بفاعلية.
طريقة تسجيل الحضور والغياب وكشكول المحاضرات موجودة في أغلب المقررات  (7

ة من إجمالي التقويم على حين أنها ال ترتبط بطريقة منطقية بنواتج التعلم ومحدد لها نسب
 المستهدفة

تشجع الكلية قيام الطالب بتدريب ميداني بالرغم من عدم إلزام الالئحة الداخلية للطالب  (8
 بأداء التدريب الميداني.

ق أبدى بعض الطالب تخوفهم من عدم وجود وظائف مناسبة للخريج في التخصص الدقي (9
للكلية أال وهو التخطيط اإلقليمي والعمراني وطالبوا بمزيد من التأهيل لهم بمزيد من 

 البرامج التدريبية في مجال العمارة والتشطيبات.
الكلية ليس لديها آلية محددة لمتابعة مدى تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم أو  (10

 التوظف لدى الطالب.تأكدها من دعم تطبيق التعليم الذاتي ومهارات 
أغلب توصيفات المقررات ال توضح توزيع طرق التقويم على مخرجات التعلم المستهدفة  (11

 وتوزيع الدرجات عليها.
 ال توجد نواتج التعلم المستهدفة أمام األسئلة في عينات أوراق االمتحان. (12
ت التعلم الكلية ليس لديها آلية محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجا (13

 المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها.
 عدم وجود إجابات نموذجية ألغلب المقررات الدراسية بالكنترول (14
لم يتضح اتخاذ الكلية إجراءات محددة لضمان عدم تعارض المصالح مع أعضاء هيئة  (15

 التدريس والهيئة المعاونة
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 اغلب المقررات.عدم وجود إجابات نموذجية أو معايير تقييم محددة بملفات  (16
اشتكى بعض الطالب بتعرضهم للظلم في درجات بعض التقويمات وعدم توضيح أساتذة  (17

المقررات لهم معايير التقويم أو أسباب الحصول على هذه الدرجات، كما اشتكى بعض 
الطالب بأن أغلب التقويمات يتم طلبها شفوياً من خالل أساتذة المقررات أثناء 

 مكتوب منها ال يوضح بدقة العناصر المطلوبة أو معايير التقويم.المحاضرات وأن أغلب ال
لم يتبين لفريق الزيارة استفادة الكلية بأي أوجه محددة من تحليل نتائج االمتحانات في  (18

 تطوير البرامج والمقررات الدراسية أو استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.
 

 فرص البيئة الخارجية
 جي الكلية.تفضيل سوق العمل لخري (1
 توجهات الدولة في إنشاء برامج بمصروفات. (2
 نمو الطلب على التعليم العالي. (3
 زيادة الطلب على التعليم من جانب الوافدين. (4
شيوع استخدام المصطلحات والمفردات الخاصة بالتخطيط العمراني من قبل المسئولين  (5

 .بداية من رئيس الجمهورية
 

 المتوقعة التهديدات
نفس تخصصات  الحكومية تحملجامعات الخاصة واقسام بالجامعات ظهور كليات بال (1

كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني فهي تمثل تنافس قوي في االقبال علي الكليات التي 
 تحمل نفس التخصص وخاصة في سوق العمل فيما بعد .
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 معيار الطالب واخلرجيني
 منسق المعيار: دكتورة جيهان حسن

 
 وةنقاط الق

تنص رسالة الكلية علي إعداد مخطط ومصمم عمراني قادر على فهم وحل مشكالت  (1
 التفاعل بين المجتمع وبيئته العمرانية

رفع القدرة المؤسسية في مجال الطالب والخريجون وتشتمل غاية دعم األنشطة  (2
 الطالبية واألكاديمية الطالب والخريجون

( لمرحلة البكالوريوس لمواكبة اعتماد برنامج خاص ) برنامج المدن الخضراء (3
 2030المتطلبات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة 

 دعم األنشطة الطالبية و األكاديمية و تعزيز التواصل مع الخريجين . (4
عمل مقررات إلكترونية وعمل توأمة بين الطالب الحضور و األون الين  فى اطار  (5

 خطة التعليم الهجبن  
دارة رعاية الشباب التي تساعد الطالب على ممارسة أنشطة اجتماعية تتوفر بالكلية إ  (6

 (2019علمية رياضية وتعمل على حل مشكالتهم ) فحص دليل الطالب 
لرعاية  2020/1/19بتاريخ  363توجد آلية تم اعتمادها حديثا في مجلس الكلية رقم  (7

لب بتسجيلها إذا قل الطالب المتفوقين، تحدد الئحة الكلية عدد الساعات المسموح للطا
،وتوجد آلية للتعامل مع الطالب المتعثرين وقد تم اعتمادها  7.1معدله التراكمي عن 
وهي توضح أنه يتم متابعة الطالب  2019/ 11/19بتاريخ  361في مجلس الكلية رقم 

 ) الحاصلين على إنذار اكاديمي لعمل إرشاد أكاديمي لتجنب الفصل من الكلية،
امل مع الطالب المتعثرين توجد آلية بالكلية للتعامل معهم تم اعتمادها فيما يختص بالتع (8

وتتضمن تشكيل لجنة للتعامل مع  2019/11/19بتاريخ  361في مجلس الكلية رقم 
الطالب وحصر أعداد الطالب المتعثرين ومتابعة حالتهم الدراسية والحرص على 

عند الحاجة ومساعدة من لديهم  توجيه إنذارات أكاديمية لهم لمساعدتهم على االنتباه
ظروف صحية أو اجتماعية أو مادية، وقد أقر الطالب هذا األمر وأن هناك من الطالب 
من يتلقى مساعدات بالفعل من الكلية سواء من األساتذة و الهيئة المعاونة ) لقاء الطالب 

 فحص آلية التعامل مع الطالب المتعثرين(. -
 363متفوقين دراسيا تم اعتمادها في مجلس الكلية رقم توجد آلية لرعاية الطالب ال  (9

،ويتلقى الطالب مكافأة مادية شهريا للتفوق ) فحص آلية رعاية  2020/1/19بتاريخ 
 .(الطالب المتفوقين دراسيا، لقاء الطالب

مشاركة الطالب في لجان مختلفة كما توضح قرارات مختلفة، فأمين اتحاد الطالب هو  (10
التعليم والطالب التي يرأسها وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب، عضو في لجنة شئون 

بشأن تشكيل اللجان المختلفة  2019/12/5بتاريخ  125) فحص قرار الكلية رقم 
.)كما يوجد طالب عضو في مجلس إدارة صندوق  2020 - 2019للعام الجامعي 
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بشأن تشكيل  2019/12/5بتاريخ  123التكافل بالكلية ) فحص قرار الكلية رقم 
،)ويوجد طالب عضو في لجنة  2020 - 2019اللجان المختلفة للعام الجامعي 

بشأن  2019/12/5بتاريخ  124األزمات والكوارث بالكلية ) فحص قرار الكلية رقم 
 (2020-2019تشكيل اللجان المختلفة للعام الجامعي 

للفوز وحصلوا على  مشاركة الطالب فى مسابقات رياضية وفنية وفازوا وتم تكريمهم (11
ويشارك الطالب في أنشطة  .جنيها 200شهادات تكريم وأفاد أحدهم انه فاز بمبلغ مالي 

اجتماعية وعلمية ورياضية متنوعة منها كرة القدم والسباحة والتصوير وفريق المسرح 
وغيرها، ويحصل الطالب على خطاب للقائمين على التدريس ويتم مراعاتهم في تسليم 

وغيرها، إال أنه ال توجد إحصائية بعدد الطالب المشاركين في األنشطة  المشروعات
للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس  9-8 .(المختلفة ) لقاء الطالب، لقاء الجهاز اإلداري

آراء الطالب , واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج فى اتخاذ 
 اإلجراءات التصحيحي

جين بالكلية عقد ملتقى توظيفي تساعد فيه الخريجين على إيجاد فرص تولى وحدة الخري (12
 عمل، وتوجد بالكلية رابطة خريجين 

وجود وثيقة عامة لتقييم الطالب بالكلية تحدد طرق قياس األسئلة للجوانب المعرفية  (13
 والمهارية والتطبيقية بحيث يغطي االمتحان جميع نواتج التعليم المستهدفة

 كد من عدالة تقويم الطالبوجود آليات للتأ (14
التأكيد على السادة رؤساء اللجان والمالحظين على ضرورة االلتزام بالحضور قبل  (15

 موعد االمتحان بنصف ساعة على األكثر
 تصوير االمتحانات في الكنترول بسرية تامة (16
ثيق نتائج االمتحانات وإمكانية استدعاء النتائج حيث يتم االحتفاظ بها وجود آلية لتو (17

 بالكنترول. 
إعالن الطالب بنتائج التقويم المختلفة عبر الوسائل المناسبة االلكترونية كموقع الكلية  (18

 والمواقع المختلفة من شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية
 المتحاناتتوفير تدريبات كافية على كيفية حل ا (19
التنوع فى وسائل التقييم للطالب فى المواد التطبيقية يساعد على القياس الدقيق لمدى  (20

 تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة
 % من الطالب تقديرات جيد فأعلى تعتبر معيار لكفاءة التعليم والتعلم 68تحقيق  (21
 صندوق الشكاويوجود الية معتمدة ومفعلة للتعامل  مع مشاكل الطالب من خالل  (22
كانت اساساً العداد  1997توجد مواصفات معتمدة لخريج الكلية من مجلس الكليةعام  (23

 المعايير األكايمية التي اعتمدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم.
 يوجد اليه لمتابعة الطالب المتعرثين فى الدراسة. (24
هم علميا وتدريبهم على وضع نظام الشراك الهيئة المعاونة في دعم الطالب وإرشاد (25

 أساليب التقييم العادلة تحت أشراف هيئة التدريس.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

يوجد نظام للدعم الطالبى فى النواحى األكاديمية و الغير أكاديمية و ذلك وفق خطة  (26
 موثقة للدعم الطالبى.

يسهم صندوق التكافل بالكلية في دعم الطالب ماديا على أن يتقدم الطالب للحصول  (27
 إثبات أحقيته في ذلكعلى هذا الدعم و

 قواعد القبول والتحويل بالكلية معلنة. (28
 يوجد برامج تعريفية للطالب الجدد بالكلية ) دليل الطالب معلن ومتاح (. (29
 تعتبر الكلية جاذبة للطالب . (30
 تتالئم الموارد المتاحة بالكلية مع الكثافة العددية للطالب. (31
 ئة .عيادة طبية بالكلية مجهزالستقبال الحاالت الطار (32
 يوجد بالكلية برامج لرعاية الطالب المتعثرين دراسيا. (33
 يتوفر بالكلية العديد من األنشطة الطالبية المتميزة. (34
 تستخدم الكلية نظام الريادة العلمية )اإلرشاد األكاديميى فى نظام الساعات المعتمدة. (35
ت محددة تنظيم التدريب الصيفي من خالل مجلس الكلية بأن يقوم الطالب بتمضية أوقا (36

داخل الكلية بكورسات برامج الكمبيوتر ذات العالقة بالتخطيط العمراني مثل 
AutoCAD – Photoshop ومجموعة من البرامج األخرى 

 يوجد دعم و تحفيز للمبدعين و المتفوقين بالكلية. (37
 يوجد بالكلية برنامج إلعداد الطالب و الخريجيين لسوق العمل. (38
 يتم من خاللها متابعة الخريجيين فى سوق العمل.توجد وحدة للخريجين بالكلية  (39
 
 

 نقاط الضعف
 هناك تضارب واختالف في أعداد الطالب الملتحقين بالكلية في المستندات المختلفة (1
 تتضح قواعد التحويل من الكلية وإليها ولم تتوفر أعداد المحولين منها وإليها أيضالم  (2
ستبيان أو االستفادة منه، كما أن لقاء ال يوجد ما يدل على عمل إحصائيات لنتائج اال (3

الطالب لم يتم االستدالل منه على أن الطالب على دراية بالخطة االستراتيجية أو 
 أهدافها أو باالستبيان في حد ذاته.

ال توجد وسائل تحفز الطالب الوافدين على االلتحاق بالكلية و كلية التخطيط العمراني  (4
الدعاية الكافية لها وأن الكلية تحتاج إلى مزيد من  حظها أقل في جذب الوافدين  لعدم
، لقاء الطالب ، لقاء نائبة رئيس  2020 - 2019التسويق    ) فحص دليل الطالب 

 الجامعة، لقاء أعضاء هيئة التدريس(
 عدم تفعيل البرنامج الخاص لمرحلة البكالريوس )برنامج المدن الخضراء (  (5
 ر في أعداد المستفيدين من نظام دعم الطالب اجتماعياال توجد أية شواهد عن معدل التغي (6
لم يتم تحديد ساعات إرشاد أكاديمي منفصلة عن ساعات العملي في جدول اإلرشاد  (7

األكاديمي حيث يتم في الجدول الزمني لجميع المقررات وضع خانة واحدة للعملي 
 لي فقطواإلرشاد األكاديمي معا ويكون عدد ساعاتها مساوي لعدد ساعات العم
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عدم االستفادة من اإلرشاد األكاديمي، ولم يتم العثور على آلية لرعاية الطالب المتميزين  (8
 ) في مجاالت مختلفة عن الدراسة

عدم رضا بعض الطالب عن تغير الحدود الدنيا لشروط االلتحاق باألقسام من عام  (9
ة من األطراف آلخر، وال يوجد ما يثبت تقييم القواعد وتطويرها تبعاً لتغذية راجع

 المختلفة.
عدم تحديد دليل الطالب وال الئحة الكلية درجات فعلية أو شروط محددة لللتحاق  (10

 باألقسام.
يوجد تناقص واضح في أعداد الطالب المستفيدين من التكافل اإلجتماعي لدعم الطالب  (11

 عن األعداد السابقة. 2018-2017في التقرير السنوي للكلية 
د الطالب المستفيدين من التكافل االجتماعي في الجداول  مختلفة يوجد تضارب في أعدا (12

-2017عن األعداد المتواجدة في نص العبارات نفسها )بالتقرير السنوي للكلية 
 (.2018 -17-2، وتقرير برنامج البكالوريوس 2018

ال توجد دراسة توضح لماذا كان عدد المترددين على العيادة منخفضاً بشكل ملحوظ  (13
، وعدم وجود أية شواهد عن معدل التغير في أعداد المستفيدين من 2018-2017عام 

 نظام دعم الطالب إجتماعياً.
عدم مشاهدة اللجنة لمعرض دائم يتم اإلحتفاظ فيه بمشروعات الطالب بالكلية وإنما  (14

هناك صالة يتم التدريس فيها و تتم تسميتها بالمعرض وتبين أنه يتم استخدامها كي 
 ب مشروعات المقررات المختلفة بها في أوقات المناقشة فقط.يعرف الطال

 عدم وجود آلية لرعاية الطالب المتميزين في مجاالت مختلفة عن الدراسة. (15
عدم تفعيل دور وحدة الخريجين بالكلية على إرشاد وإيجاد فرص عمل لخريجيها،  (16

ل أو ابتكار أو وعدم تواجد خدمات التوجيه المهني للطالب وال توجد وحدة ريادة أعما
 مشروعات صغيرة.

لم يتم تقديم ما يثبت وجود قاعدة بيانات خاصة بالخريجين وال بمدى التواصل معهم  (17
 –واستفادتهم من الكلية وإفادتهم لها 

تالحظ وجود ضعف في تواصل الكلية مع جهات ومؤسسات العمل المختلفة، وال   (18
سوق العمل وال نتائج الستبيان آراء يوجد آلية أو وسائل مالئمة لمتابعة الخريجين في 

شركات أو مؤسسات وغيرها في سوق العمل الستطالع رأيهم في الخريج أو مقترحاتهم 
 لتطوير دور الكلية التعليمي والبحثي وفي خدمة المجتمع، ، 

ال يوجد ذكر لذوي االحتياجات الخاصة في دليل الطالب وال في الئحة الكلية ويوجد  (19
 عيادة الطبية.مقعد متحرك في ال

توضيح الطالب الذين حضروا لقاء الطالب عدم مشاركتهم في أية لجان بالكلية أو  (20
 سماعهم عن مشاركة طالب في أية لجان.

ال توجد مساحات وتجهيزات لممارسة األنشطة الطالبية في استمارة التقييم الكمي  (21
 للموارد المادية.
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 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

ب في مختلف جوانب العملية التعليمية يوجد مشكلة في طريقة تحليل استبيان آراء الطال (22
حيث يتم تجاهل خانة ال أعلم وال يتم أخذها في المجموع وال يتبين منها نسبة الموافقين 
على السؤال من المعترضين وال مدى الموافقة أو االعتراض، كما أنه لم يتبين االستفادة 

 من نتائج هذه االستبيانات.
ب باألقسام وإعالن نتيجة االستبيانات للطالب لم يتبين عقد مؤتمرات علمية للطال (23

ومناقشتهم فيها وتوضيح كيفية االستفادة منها واإلجراءات التصحيحية التي تمت بناء 
 على آرائهم أو مقترحاتهم.

لم يتم تقديم ما يثبت وجود قاعدة بيانات خاصة بالخريجين وال بمدى التواصل معهم  (24
 واستفادتهم من وإفادتهم لها.

ي تواصل الكلية مع جهات ومؤسسات العمل المختلفة، وال يوجد آلية أو وسائل ضعف ف (25
مالئمة لمتابعة الخريجين في سوق العمل، وال نتائج الستبيان آراء شركات أو مؤسسات 
وغيرها في سوق العمل الستطالع رأيهم في الخريج أو مقترحاتهم لتطوير دور الكلية 

 ع.التعليمي والبحثي وفي خدمة المجتم
ال تتوفر بالكلية برامج تنمية مهنية فعالة ولكن كان هناك اتجاه لتفعيل برامج مهنية  (26

مستقبال بالكلية، ولم تتوفر نماذج لمثل هذه البرامج.عدم المام بعض الخريجين والطلبة 
 برؤية ورسالة الكلية.

 الكلية.ال توجد خطة إلدارة التعامل مع قاعدة بيانات عن فرص العمل المتاحة لخريجي  (27
القصور النسبى فى التعريف خارج نطاق جمهورية مصر العربية بالكلية للعمل على  (28

 زيادة الطالب الوافدين في مرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا .
عدم وجود ضوابط لتحقيق التزام أعضاء هيئة التدريس بالساعات المكتبية المعلنة  (29

 لتمكين الطالب من التحصيل الجيد.
 

 البيئة الخارجيةفرص 
% )بين الدفعات 70% إلي  50زيادة نسبة الخرجين العاملين في مجال التخصص من  (1

القديمة و الحديثة( طبقا للتقرير السنوي للكلية مما يؤكد على احتياج سوق العمل 
 لتخصص الكلية.

تواجد الكلية  في موقع متوسط ومتميز وقريب من العديد من جهات العمل الهندسي  (2
 طيطيوالتخ

% من الخرجين من اإلناث مؤشر على صالحية برامج الكلية 50يعتبر وجود أكثر من  (3
 ومواصفات الخريج للذكور واإلناث على السواء.

وجود عديد من شركات التنمية العمرانية لكبري يمكن من دعم االنشطة الطالبية  (4
 والتعليمية.

 رضاء جهات العمل عن مستوى أداء الخريجين. (5
 لمتوقعةا التهديدات

 عدم وجود آلية مقننة للتواصل مع خريجي الكلية خارج مصر. (1
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 معيار البحث العلمي
 منسق المعيار: دكتورة نهال محمد 

 
 نقاط القوة

انتظام صدور النشرة العلمية الدورية للكلية للدراسات والبحوث العمرانية وتعزيز  (1
 .مشاركة اعضاء هيئة التدريس

 .بحوث العمرانوجود النشرة العلمية متميزة ل (2
 .موقع الكتروني للمجلة العلمية توضح تنظيم الورقة البحثية واالشتراطات (3
مشاركة اعضاء هيئة التدريس في انشطة البحث العلمي وخاصة االبحاث يؤكد على  (4

 .فعالية دورهم في تطوير العملية التعليمية
ت البحثية وجود خطة موثقة للبحث العلمي علي مستوي اقسام الكلية توضح المجاال (5

  المختلفة
  االهتمام بأخالقيات البحث العلمي من خالل دورات وورش ومقررات دراسية (6
دور واضح لجنه الدراسات العليا في دعم خطة البحث العلمي ومتابعه تنفيذه بالمؤسسة  (7

 .ووضع الضوابط والقواعد
 .صدور كتيب لتنظيم الكتابه العلمية بالبحوث العلمية كارشادات علمية (8
ر واضح إلدارة البحوث العلمية في وضع خطط لتنظيم النشر المحلي وقواعده دو (9

  ومجاالت النشر
تفعيل قرارات بشان تنظيم عمل األبحاث العلمية بمرحلة الماجستير والدكتوراه  (10

 .واإلشراف عليها
 .وجود الئحة جديدة الدراسات العليا بشأن تنظيم عمل البحث العلمي (11
ثية بالمؤسسة والخطط البحثية بالجامعات بالدول األخري وجود ربط بين الخطة البح (12

  .والتي تميزها عن باقي الكليات
 .وجود نشر علمي دولي ومحلي ألعضاء هيئة التدريس في مجاالت تخصص الكلية (13
  .وجود أقسام متعددة بالكلية تخدم التخصصات البحثية المختلفة في مجال التخطيط (14
 -عات اخري ) إشراف مشترك برسائل الدكتوراه وجود ابحاث علمية مشتركة مع جام (15

تحكيم( بأقسام الكلية باإلضافة إلي اشتراك بعض أعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات 
 .دولية في االبحاث بعد الدكتوراه

 .التحكيم الداخلي والخارجي بالمجلة العلمية داخل المؤسسة (16
 .تطوير مكتبة الكلية ووسائل البحث العلمي (17
 .البحوث العلمية بها مجلدات العداد المجلة العلميةمكتبة بادارة  (18
حصول بعض اعضاء هيئة التدريس علي مشروعات بحثية ممولة محلية ألغراض  (19

 .التنمية والتطوير
  .توقيع اتفاقيات بين المؤسسة وأكاديمة البحث العلمي وجهات دولية (20

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


 
  

 ش الجامعة، مصر  1القاهرة ، وحدة ضمان الجودة، كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة 

  0235700830: ت 

 35802داخلي: 

 35785داخلي سكرتارية: 

 www.Furp.cu.edu.eg: الموقع االلكتروني للكلية 

 egQcu@Furp.cu.edu.: البريد االلكتروني للوحدة 

 Furp@Furp.cu.edu.eg: البريد االلكتروني للكلية 

 

 
 

 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

لعلمية علي مستوي استخدام البحوث العلمية قبل وبعد الدكتوراة في محتوي المقررات ا (21
  .اقسام الكلية

 
 نقاط الضعف

عدم تواجد بالمعمل البحثى للدراسات البيئية اجهزة قياس أو رصد، كما انه اليحتوي  (1
علي توصيف تعريفي للبرامج المحملة علي األجهزة أو اسطوانات مدمجة كمصدر 

 أصلي أو طابعة.
بيقية لدعم البحث عدم ظهور أى مخصصات أو نسب من دخل هذه المشروعات التط (2

 العلمي واقتصرت التبرعات على كراسى وأثاث مكتبى فقط
 عدم وجود أوجه استفادة أخري للبحث العلمي من خالل تنمية مصادر التمويل الذاتي. (3
عجز في االنفاق الداخلي علي المؤتمرات والندوات بالكلية وعجز في الحوافز المقدمة  (4

 للباحثين
ويل الذاتي ألنشطة البحث العلمي، وعدم تخصيص نسبة عدم وجود مصادر لتنمية التم (5

من دخل المركز االستشاري كوحدة ذات طابع خاص، فضال عن عدم وجود مشروعات 
 بحثية.

إرتباط برامج تنمية قدرات الباحثين من أعضاء هيئة التدريس بمن يتقدمون للترقية  (6
 ات الترقي.وعدم تواجد مردود سوى أنها متطلب للترقى القتصارها علي دور

 عدم وجود أجهزة حاسب آلي بمكاتب أعضاء هيئة التدريس أو أجهزة طباعة. (7
أعباء التدريس للدراسات العليا وأعباء االرشاد االكاديمي غير المفعل لثقل عبئه و  (8

 وعدم تفعيل الساعات المكتبية.
 نقص الجانب التطبيقى لرسائل الماجستير والدكتوراه   (9

 مؤتمرات والندوات وفي تقديم الحوافز للباحثينقصور في االنفاق علي ال (10
ال توجد قاعدة بيانات لالنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس خالل السنوات الثالث  (11

 الماضية
ضعف في البعد التطبيقي ألبحاث الماجستير والدكتوراه و هبوط في االنتاج البحثي  (12

 للكلية 
مج اراسموس بالس مع جامعة جدانسك ولم تبرم االتفاقية الدولية بشراكة دولية ببرنا (13

البولندية للتبادل الطالبي حتي اآلن ولم تفعل، رغم مرور أكثر من ثالث سنوات علي 
 بداية اإلجراءات

عدم تواجد أنشطة أخري أو اتفاقيات دولية مفعلة أو تم تجديدها مع أي جانب دولي  (14
 وعدم تجديد اإلتفاقيات الدولية العلمية السابقة

خطة بحثية متكاملة للكلية لتنظيم مشاركات أعضاء هيئة التدريس فى عدم تواجد  (15
 المؤتمرات والمجالت العلمية محليا واقليميا لنشر بحوثهم وانتاجهم العلمي

عدم تقديم الكلية قاعدة بيانات للبحوث واألنشطة العلمية على الرغم من طلبها ضمن  (16
 الوثائق اإلضافية
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 العلمي.  قصور الدعم المالي المخصص للبحث (17
 ضعف دور مركز استشارات بالكلية في االهتمام بالقضايا ذات االولوية  (18

 
 

 فرص البيئة الخارجية
حيث التأكيد على وجود ربط  2030اعتماد خطة بحثية للكلية وربطها برؤية مصر  (1

بين الدراسات العليا واالحتياجات القومية وكذا احتياجات المستوي االقليمي بالدول 
 السالمية. العربية وا

االستفادة من الدارسين في البرامج الخارجية من اعضاء هيئة التدريس في العملية  (2
 التعليمية وخطة البحث العلمي
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار الدراسات العليا
 فوزيمنسق المعيار: دكتورة نورهان 

 

 نقاط القوة
وق العمل ويتم برامج الدراسات العليا متنوعة وتسهم في تحقيق رسالة الكلية وتقابل متغيرات س (1

 الترويج لها محليا واقليميا.
برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير  (2

 القياسية.
نواتج التعلم لكل برنامج تعلمي تتوافق مع مقرراتة وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس  (3

 والتعلم.
 تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية. للمؤسسة طرق تدريس مناسبة (4
الموارد واالمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج الدراسات العليا مالئمة  (5

 لتحقيق نواتج التعلم.
مة لقياس تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئ (6

 نواتج التعلم المستهدفة.
البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخلين  (7

 والخارجين.
للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن  (8

 سة منها في وضع خطة التحسين والتطوير.للمقررات الدراسية وتستفيد المؤس
اليات التسجيل واالشراف في الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا بغرض تطويرها  (9

 وتوجد ضمانات موضوعية 
وجود دراسات عليا في الكلية ومنح العديد  من الدرجات العلمية متميزة بموضوعات لها عالقة  (10

 ومية. بالمتغيرات العالمية والق
للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس أراء طالب الدراسات العليا المتمثلة في استبيانات رضا الطالب  (11

 واالستفادة من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية.
 تنوع تخصصات الدراسات العليا على جميع المستويات واالقسام (12
)األجندة السنوية / دليل الدراسات العليا يوجد أساليب متنوعة للتعريف ببرامج الدراسات العليا منها  (13

 الجدول الدراسي / استمارات فتح القيد / اإلعالن على وسائل التواصل االجتماعي(. /
يوجد معايير قياسية أكاديمية لبرامج الدراسات العليا ومخرجات تعليمية للبرامج والمقررات وتم  (14

 .2014اعتمادها في زيارة االعتماد السابقة 
 القياسية لبرنامج الدراسات العليا وفقا لالئحة الجديدة  المعايير (15
 وجود مصفوفة تحقق برنامج الماجستير/ الدكتوراة مقارنة بالمعايير األكاديمية.  (16
 يوجد صفحة ويب للكلية ومعلن عليها المقررات الدراسية للدراسات العليا.  (17
 سجيل بالكلية.يوجد دليل للطالب يتم تسليمه لطالب الدراسات العليا عند الت (18
يتم تسجيل عدد من خريجي الكلية العاملين بالدول العربية في برنامج الدراسات العليا بالكلية بما ينقل  (19

 الخبرة المصرية للدول العربية الشقيقة.
 يوجد وافدين باعداد متغيره كل عام مسجلين ببرنامج الدراسات العليا بالكلية (20
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 نقاط الضعف

برامج ال تتسق في الالئحة، تنص علي: وجود خمسة برامج للدراسات العليا، )االطالع علي الالئحة، اسم/اسماء أو أعداد ال (1
تحت عنوان األقسام العلمية وتخصصاتها ـ وصياغة االسم مثل: ماجستير/دكتوراه التخطيط اإلقليمي والعمراني(، والتوصيف، 

لمرحلتي الماجستير والدكتواه ـ وأحيانا يصاغ برنامج ماجستير  أحيانا يذكر برنامج واحد تحت مسمي برنامج الدراسات العليا
التخطيط العمراني واإلقليمي وكذلك الدكتوراه، والتقرير: باسم برنامج الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير والدكتوراه في 

اسات العليا تحت عنوان: معلومات التخطيط العمراني واإلقليمي وفي نفس التقرير تقدم الكلية عدد أربع درجات لبرامج الدر
 أساسية، لذا يلزم التصويب وتوحيد األسماء واألعداد في الالئحة والتوصيف والتقرير.

ضعف اقبال الملتحقين عامة باستثناء تخصص التصميم العمراني وتوقف االلتحاق بالدبلومات والمهنية، المعدة خصيصاً لتلبية  (2
ع هذا لم يتوفر لدي الكلية أية آلية الستقراء سوق العمل، لعالج انخفاض أعداد الملتحقين االحتياجات المهنية لسوق العمل وم

في معظم التخصصات ببرامج الماجستير والدكتوراه، واالنخفاض الشديد في أعداد الملتحقين بالدبلومات إلي أن توقف االلتحاق 
 لدراسات العليا(.بها في العام الماضي والحالي )االطالع علي بيان الملتحقين با

 ضعف التسويق والترويج محليا لبرامج الدراسات العليا، األمر الذي يؤثر سلبا علي تحقيق رسالة الكلية (3
انخفاض أعداد الوافدين علي الرغم من أن احد أهداف البرامج هو زيادة أعداد الوافدين، ومدلوله ضعف الترويج اقليميا وعدم  (4

 هدافها.قدرة البرامج علي تحقيق بعض أ
وجود تعارض بين البيانات المقدمة للملتحقين بالماجستير والدكتوراه ، والتقييم الذاتي للكلية، ذكر: جاري عمل قاعدة بيانات  (5

متكاملة لطالب الدراسات العليا ومدلول هذا عدم ميكنة البيانات وضعف المتابعة لعدم وجود قاعدة بيانات )فحص البيانات 
 رة، وتقرير البرنامج(.المقدمة اثناء الزيا

عدم تحديث الئحة الكلية للدراسات العليا سواء باستحداث برامج أكاديمية جديدة أو تطوير أو الغاء برامج قائمة، لتلبية  - (6
 احتياجات سوق العمل، ولم يتبين أي ممارسات فعلية أو اجراءات تصحيحيه من مجالس األقسام أو مجلس الكلية بهذا الشأن.

، كما أن مخرجات البرنامج 2018ث الكلية تبنيها لمعايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اصدار عدم تحدي (7
، معظمها متطابق مع المعايير األكاديمية المتبناه )فحص 2009التعليمية المذكورة بالتوصيف، المعتمدة علي اصدار 

 المصفوفة(.
 الدراسات العليا –التخصصي  –الثالث: المهني عدم إعتماد أو توصيف برامج الدبلومات  (8
الدراسات العليا )فحص  –التخصصي  –عدم تواجد مصفوفة توافق نواتج التعلم المستهدفة لبرامج الدبلومات الثالث، المهني  (9

دون استجابة المصفوفة(.عدم تقدم الكلية مصفوفة نواتج التعلم لجميع البرامج مع مقرراتها ضمن المرفقات، مع تكرار طلبها 
وأثناء الزيارة قدمت الكلية مصفوفة لبرنامج واحد غير مكتملة تحتوي علي ما يقرب من ثلث المقررات فقط، أي التوجد 
مصفوفة نواتج التعلم لجميع البرامج مع المقررات لكل برنامج تعليمي، األمر الذي ينتفي معه التأكد من تحقق نواتج التعلم 

 عليا.لجميع برامج الدراسات ال
عدم اتساق الالئحة مع توصيف البرنامج فعلي الرغم من ان الالئحة توضح ان الدبلومات المهنية شهادة منتهية، إال انها بهيكل  (10

الدراسات العليا بالالئحة، وهيكل الدراسة بتوصيف البرنامج، يوضح بالرسم التوضيحي، امكانية االنتقال من الدبلوم المهني 
 لدراسات العليا أو ماجستير تخطيط عمراني واقليميالمتخصص إلي دبلوم ا

عدم تقديم الكلية مصفوفة توضح العالقة بين األهداف الخاصة بكل برنامج ومواصفات الخريج ووضع مكانها مصفوفة األهداف  (11
 العامة لبرنامج الدراسات العليا

 كبير من المقرراتعدم إكتمال توصيف المقررات لبرنامجي الماجستير والدكتوراه وكذلك عدد  (12
عدم توصيف مقررات الدبلومات وتواجد أخطاء في أكواد المقررات مقرر قضايا وابحاث في مجال التخطيط االقليمي  (13

، ومقرر مناهج البحث العلمي حيث كتب URP702بدال من   URP720والعمراني، حيث كتب بتقرير المقرر الكود خطا 
 URP601بدال من  UP610بتوصيف المقرر 

دم ذكر أى معلومات عن طرق التدريس والتعلم بالبرامج فى ملف التوصيف، كما ان طرق التقويم بالبرامج تعتبر طرق ع (14
تقليدية نمطية ال تناسب طالب الماجستير والدكتوراه فالتقليدية فى طرق التدريس التى ال تتناسب مع المستوى األكاديمى وال 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

ليكتروني، عدم وجود أي طرق غير نمطية، عدم تتوفر أي اساليب خاصة بالطالب ذوي تواكب التقدم التكنولوجي أو التعلم اال
 االحتياجات الخاصة

 ضعف المردود الوارد من إستمارت اإلستبيان لتقويم البرامج (15
 النمطية والتقليدية فى طرق التدريس بالبرامج وال تناسب طالب الماجستير والدكتوراه (16
 يس مقابل نواتج التعلم، األمر الذي ينتفي معه التأكد من تحقق نواتج التعلم للمقررات والبرامجعدم تواجد  مصفوفة طرق التدر (17
عدم وجود نظام أو آلية معتمدة لتنظيم أعمال الدراسات العليا، وعدم وجود جداول ارشاد أكاديمي للطالب، كما ال توجد ساعات  (18

 يعلم الطالب ماهية اإلرشاد األكاديميمكتبية ألعضاء هيئة التدريس معلنة علي مكاتبهم، وال 
 صعوبة التواصل والتسهيالت المقدمة لطالب الدراسات العليا نتيجة للعبء على هيئة التدريس من ساعات (19
قصور التواصل مع خريجي الكلية، قصور تحديث الموقع االلكتروني للكلية، قصور في ميكنة البيانات والمعلومات، ضعف  (20

 جهزة ومعدات، والبشرية، تدريب، بادارة الدراسات العليا، وال توجد مالمح لكيفية التغلب عليها.المقومات المادية، أ
عدم حداثة الكتب والمراجع فضال عن القصور في معظم توصيفات المقررات وعدم ذكر المراجع والكتب الدراسية الواجب  (21

 االطالع عليها بالمكتبة يؤدى إلى ضعف اإلقبال.
عامل المطلوبه للمقررات ال يوجد به سوي أربع أجهزة كمبيوتر عليها بعض تطبيقات وتحتاج إلي اجهزة نقص فى عدد الم (22

 ، وال يوجد به أية توصيفات أو كتيبات شرح للتطبيقات2م15قياس وطباعة ورصد، كما أن مساحته ال تتعدي 
 اتالنمطية والطرق التقليدية فى أدوات التقويم من امتحانات وتمارين ومناقش (23
 عدم إحتواء كنترول الدراسات العليا على أجهزة حاسب آلي أو طابعة (24
عدم توجد آلية الختيار المراجعين الداخليين والخارجيين من حيث العدد والتخصص كما ان مردود المراجعة ضعيف جدا لعدم  (25

وصيفات لعدد كبير من المقررات ( الستيفاء مالحظات المراجع بتكرار نفس المالحظات مثل عدم وجود ت2-8-11وجود آلية )
 رغم المراجعات

عدم وجود مراجع علمية بالتوصيف، كما لم يتم االلتزام باستيفاء بعض مالحظات المراجع الخارجي واتخاذ االجراءات  (26
 التصحيحية، وهذا ما يؤكد عدم تفعيل التغذية الراجعة، وضعف المردود من المراجعة، وعدم فاعليتها.

فة كاملة للمقررات مع مخرجات التعلم مما ينتفي معه التأكد من تحقق مخرجات التعلم للبرنامج، فضال عن عدم تواجد مصفو (27
 عدم وجود دليل لكيفية االستفادة من المراجعات لصالح تطوير البرامج والمقررات التعليمية

مثل أعداد أعضاء هيئة التدريس وبيانات م 2018نوفمبر  18تواجد تناقضات فى التقارير السنوية للبرامج التعليمية بتاريخ  (28
 المعارين واالجازات وغيرها من البيانات التي تؤسس لعمل التقارير السنوية.

ضعف التواصل مع المستفيدين )جهات التوظيف( من خالل عدم وجود استمارات استبيان لهم )كاحد طرق  تقويم البرنامج(  (29
 مواصفات الخريجيؤكد عدم تفعيل التقويم وبالتالي عدم تحقق 

عدم تناسب التقارير السنوية في وضع خطط التحسين والتطوير في توقيتها مع األولوية أو عدم التنفيذ دون أسباب مثل: تحديث  (30
سنوات ولم يتم التنفيذ حتي عام  6ومضي عليها اآلن  2014، مع انها اصدار 2019الئحة الدراسات العليا وضع بالخطة عام 

2020 
الب للدبلومات بجميع أنواعها وهي الفئة المستهدفة، كما ال توجد أي توصيفات لمقرراتها وبالطبع ال توجد تقارير عدم وجود ط (31

 أيضا
عدم دقة مقترحات تطوير المقررات مثل: زيادة عدد المعيدين حيث ارتفاع نصيب الفرد للطالب، التوسع في المناقشات الجماعية  (32

 UP603, UP612دراسات العليا وليس للمعيدين أي دور، مثل تقرير الفصلية، علي الرغم ان المقرر لل

عدم تواجد آلية للتواصل مع الخريجين كما ال توجد قاعدة بيانات لطالب الدراسات العليا، كما ال توجد آلية لجذب الطالب  (33
 الوافدين، وجميع االجراءات ورقية فقط، كما ال يوجد ارشاد أكاديمي

 ب الذين يلتحقون بالفصل الدراسي الثاني بدفع مصروفات سنة أكاديمية بدال من مصروفات فصلتوجد شكوي عامة للطال (34
 عدم توفر دليل علي المراجعات الدورية بغرض التطوير، ويتم توزيع االشراف طبقا لرغبة الطالب والقواعد المعلنة. (35
 بعدم إجراء إستبياناتعدم توافر نتائج اإلستبيانات لقياس رضا الطالب وبسؤال الطالب افادو  (36
 هناك تخصصات غير مفعلة في الدبلوم رغم اهميتها لمجتمع. (37
 ال يتم الترويج لبرنامج الدراسات العليا بمطبوعات ونشرها (38
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 فرص البيئة الخارجية
الربط بين برامج الدراسات العليا وانشطة خدمة المجتمع وخاصة مع وجود نشاط للمراكز ذات  (1

 ةالطبيعة الخاصة بالكلي
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 معيار املشاركة اجملتمعية
 منسق المعيار: دكتورة نهى عبد العزيز

 
 نقاط القوة

 اإلسمتراتيجية بالخطمة متضممنة البيئمة وتنميمة المجتممع لخدممة خطمة لمديها الكليمة .1
للكليممة  النهائيممة الغايممات مممن السادسممة الغايممة فممي وتتمثممل 2024-2019للكليممة

  ستراتيجيةاال واألهداف
اف المجتمعيمممة فمممي مجلمممس الكليمممة حيمممث يضمممم تشمممكيل مجلمممس تشمممارك بعمممض األطمممر .2

 الكلية إثنان من األعضاء من الخارج
تشممارك األطممراف المجتمعيممة فممي عممدد مممن أنشممطة الكليممة مثممل المسمماهمة فممي توقيممع  .3

 بروتوكالت وكذلك المساهمة في إلقاء الندوات وتنظيم ورش العمل
ت الكبممممرى القوميممممة مشمممماركة أعضمممماء هيئممممة التممممدريس فممممى العديممممد مممممن المشممممروعا .4

 والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات لديهم.
 مشاركة أساتذة الكلية وإدارتها في أغلب لجان وأنشطة الجامعة. .5
 قوم الكلية باستطالع آراء األطراف المجتمعية االستبيانات .6
تضممممم الكليممممة مجموعممممة مممممن رواد التخطمممميط فممممي مصممممر والعممممالم وحاصمممملين علممممى  .7

يمممة فمممي مجمممال التخطممميط العمرانمممي بمممما يضمممعهم فمممي مصممماف جممموائر قوميمممة وعالم
 رواد المخططين العالميين.

 مشاركة األساتذة المتفرغين في األنشطة التعليمية واالستشارية المهنية للكلية. .8
وجمممود العديمممد ممممن الشمممباب ضممممن أعضممماء هيئمممة التمممدريس ممممما يمممدعم الرغبمممة فمممي  .9

 التعلم والتقدم العلمي.
ة التممدريس فممي مواقممع قياديممة فممي الجهممات المعنيممة انتممداب عممدد مممن أعضمماء هيئمم .10

 ذات الصلة بما يعزز الترابط بين خطط وبرامج الكلية وجهات العمل. 
 مالئمة تجهيزات المبني للطلبة ذات االحتياجات الخاصة. .11
 وجود آلية واضحة ومعلنة لدعم الطالب المتميزين وذوى االحتياجات .12
بيمممة واالفريقيمممة وخاصمممة )فلسمممطين هنممماك مجموعمممة ممممن الطمممالب ممممن المممبالد العر .13

 السودان(.  –سوريا  –
تبنمممممى اإلدارة سياسمممممة البممممماب المفتممممموح للتفاعمممممل ممممممع الطمممممالب لحمممممل مشممممماكلهم  .14

وسممممماع شممممكواهم مممممما يممممؤدي إلممممى تواجممممد عالقممممة ايجابيممممة قويممممة بممممين الطممممالب 
 واعضاء هيئة التدريس واالدارة العليا للكلية يزيد من روح االنتماء للكلية

ت الكليمممممة طالبهممممما ممممممن المشممممماركة فمممممي جميمممممع جوانمممممب الحيممممماة تمكمممممن سياسممممما .15
 االجتماعية األكاديمية في الكلية )انشطة المجلة (

 عقد ورش وندوات حول موضوعات تخدم المجتمع  .16
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

وجمممود برتممموكالت تعممماون بمممين المؤسسمممة والهيئمممات االخمممري الخدميمممة واالنتاجيمممة  .17
 لتطبيق البحوث العلمي.

العديمممد ممممن المشمممروعات الكبمممرى القوميمممة مشممماركة أعضممماء هيئمممة التمممدريس فمممى  .18
 والدولية مما يدعم بناء الخبرات والقدرات لديهم.

وجممود العديممد مممن الشممباب ضمممن أعضمماء هيئممة التممدريس مممما يممدعم الرغبممة فممي  .19
 التعلم والتقدم العلمي.

تقمممديم أنشممممطة داعمممممة للطممممالب كمعممممرض المالبممممس و الكتممممب المممممدعم و جمممموائز  .20
 للمشاريع الممميزة 

 ت واضحة ومطبقة لمواجه جائحة الكورونااجراءا .21
 مقررات الدراسية تدعم قضايا البيئة .22
 دور مميز لكوادر الكلية من خالل التدريس في جامعات اخري  .23

 
 
 

 نقاط الضعف
عممممدم تحديممممد أى أنشممممطة أو إطممممار زمنممممى أو مسممممئول تنفيممممذ أو تكلفممممة تقديريممممة أو  (1

تعظممممميم دور  مؤشمممممرات نجممممماح للهمممممدف اإلسمممممتراتيجى الرابمممممع  المشممممماركة فمممممي
 وموقع مصر  بالخطة المعتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

عمممدم متابعمممة تفعيمممل أنشمممطة خطمممة خدممممة المجتممممع وتنميمممة البيئمممة ممممن خمممالل تقمممارير  (2
متابعمممممة تنفيمممممذ الخطمممممط التنفيذيمممممة حيمممممث ال تتضممممممن الرجممممموع لمؤشمممممرات النجممممماح 

 بالخطة التنفيذية وتحديد ما تم وما لم يتم منها بشكل دقيق.
عممممدم تمممموفير الكليممممة ألي بممممرامج للتوعيممممة بأنشممممطة خدمممممة المجتمممممع وتنميممممة البيئممممة  (3

للطممممالب وأعضمممماء هيئممممة التممممدريس والهيئممممة المعاونممممة واألطممممراف المجتمعيممممة ذات 
العالقمممممة )االطمممممالع علمممممى الخطمممممط التنفيذيمممممة السمممممنوية للكليمممممة، ومقابلمممممة القيمممممادات 

اونمممة وممثلمممي األطمممراف األكاديميمممة وأعضممماء هيئمممة التمممدريس وأعضممماء الهيئمممة المع
 المجتمعية والخريجين(.

تقمممموم الكليممممة حاليمممماً بمممماجراءات تفعيممممل مركممممز العمممممران األفريقممممي ولكنممممه لممممم يبممممدأ  (4
 نشاطه بعد.

عمممدم صمممدور تقريمممر سمممنويا ممممن مركمممز إستشمممارات البحممموث والدراسمممات العمرانيمممة  (5
عممممن أنشممممطته فممممى خدمممممة المجتمممممع فممممى حممممين قيممممام المركممممز سممممنوياً بعممممدد مممممن 

 ت التخطيطية المتنوعة.المشروعا
عمممدم تواجمممد ممثلمممين للمجتممممع إال فمممى مجلمممس الكليمممة أمممما بممماقى المجمممالس واللجمممان  (6

 يالكلية ال يشارك فيها أي ممثلين للمجتمع.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

عممدم تحسممن نسممبة رضمما األطممراف المجتمعيممة مممن خممالل تحليممل اسممتبيان األطممراف  (7
إلمممممى  2017 -2016المجتمعيمممممة بغمممممرض إعمممممداد الدراسمممممة الذاتيمممممة للكليمممممة ممممممن 

2017-2018. 
 2019 -2018عدم تواجد استبيان لقياس تحسن نسبة رضا األطراف المجتمعية عام  (8

لالستفادة منه في التحقق من تحسن نسبة رضا األطراف المجتمعية واتخاذ المزيد من 
 اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

 القليمى العربى.عدم تفعيل برتوكالت التعاون للتدريب للهيئات على المستوى القومى وا (9
ال يوجد رصد لخريجي الكلية العاملين بالدول العربية ومع الجامعات والوزارات  (10

 والمؤسسات والهيئات العربية.
 

 
 الخارجية البيئةفرص 

دور الكلية الرائد وتخصصها النادر علي مستوى جامعة القاهرة وجامعات مصر يعزز  (1
لقومي واالقليمي وبما يؤهلها فيما من مركز الكلية العلمي والخدمي على المستوى ا

 بعد للمنافسة الدولية.
إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت  (2

 التخطيط في مصر والتغير في متطلبات سوق العمل
االهتمام بالبيئة الخارجية ) العوامل االجتماعية واالقتصادية المؤثرة على عملية  (3

 التنمية(
 ستفادة من برتوكالت التعاون مع بولندا....اال (4
االهتمام بالبيئة والتوجه العام نحو زيادة الوعي البيئي وتشجيع دور المواطنين في اداء  (5

 هذا الدور طبقا للدستور مما يعظم دور الكلية البحثى
 فرصة انشاء وحدة ذات طابع خاص تتناسب مع قضايا البيئة فى الدولة  (6
للجودة تحتاج جهد كبير بما قد يتطلب تفرغ بعض أعضاء هيئة المتطلبات الالزمة  (7

 التدريس والهيئة المعاونة للوفاء بها.  
إمكانية خلق تخصصات فرعية وبينية بين االقسام للتواكب مع قضايا ومشكالت  (8

 التخطيط في مصر والتغير في متطلبات سوق العمل
القتصادية المؤثرة على عملية االهتمام بالبيئة الخارجية ) العوامل االجتماعية وا (9

 التنمية(
االهتمام بالبيئة والتوجه العام نحو زيادة الوعي البيئي وتشجيع دور المواطنين في اداء  (10

 هذا الدور طبقا للدستور مما يعظم دور الكلية البحثى
 فرصة انشاء وحدة ذات طابع خاص تتناسب مع قضايا البيئة فى الدولة  (11
 تنمية بافريقيا ورئاسة مصر لالتحاد االفريقيفرصة االهتمام بقضايا ال (12
 التهديدات المتوقعة (13
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حتديد الفجوة واالحتياجات لكلية التخطيط خامسا: 
 اإلقليمي والعمراني
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 التحليل البيئي الكيفي
وميكن أن خنلص من التحليل البيئي الكيفي للبيئة الداخلية واخلارجية للكلية 

 إىل ما يلي:
 صر القوة والضعف في البي ة الداخلية والوزر النسبي له .تحديد لعنا

 أه   ناصر القوة:
   2020القوة أه   ناصر  المعيار

 التخطيط االستراتيجي -1

  الكلية لها رؤية ورسالة معتمدتار ومعلنتار 

  ارتباط رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة الجامعة 

  ة بمجلس الكلية معتمد 2020- 2015وجود خطة استراتيجية للكلية 

  ارتباط الخطة االسننتراتيجية للكلية مأ الخطة االسننتراتيجية للجامعة ورؤية مصننر
2030 

 يات غا ل يق ا ق ح ت يات  ل عا ف لى  ي ي   ب ل يل ا ل ح ت ل مل ا ت  يشننن
 النها ية واالهداف االستراتيجية 

  تسه  األهداف االستراتيجية في تحقيق رسالة الكلية وذلك مر خالل مصفوفة التوافق
  (.ورسالة الكلية مأ الجامعة وكذلك الغايات واألهداف االستراتيجية 2020ة بير رؤي

  ية يذ ف ن ت طة  خ جد  ية 2020 - 2015تو ل ك ل لس ا ج م ب مدة  ت ع  م
  مل الخطة التنفيذية  لى تحديد أنشطة للغالبية العظمي مر األهداف االستراتيجية.  

   2019 – 2018، و2018 - 2017تواجد خطة لتحسننير نقاط الضننعف لم وا، 
2020- 2021 . 

 .رصد تقارير المتابعة نقاط الضعف وتضأ حلوال للتغلب  ليها وتحدد المس وليات 

 القيادة والحوكمة  -2

   تبنى اإلدارة سياسة الباب المفتوح للتفا ل مأ الطالب لحل مشاكله  وسماع شكواه
ضائ هي ة التدريس  واالدارة مما يؤدي إلى تواجد  القة ايجابية قوية بير الطالب وا 

 العليا للكلية يزيد مر روح االنتمائ للكلية 

 .تتميز الكلية ببنية تحتية تكنولوجية واليات متطورة للعملية التعليمية 

  ضرات التدريبية التي تمت لتدريب شاركت جميأ قيادات الكلية في ورش العمل والمحا
 لال تماد. القيادات األكاديمية مما كار ل  مردود جيد لتأهيل الكلية للتقد 

  .يوجد بالكلية دليل معتمد وموثق لممارسات أخالقيات المهنة 
  .تتبأ الكلية إجرائات لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر 
 .توجد آليات للمتابعة والتعامل مأ المشكالت ومعوقات تنفيذ الخطط المختلفة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 الجودة والمتابعة  -3

 مر أ ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة  تتوافر لوحدة ضمار الجودة كوادر مناسبة
 واإلداريور مر مختلف الخبرات والمهارات

 ومقر. لدى وحدة ضمار الجودة ال حة داخلية معتمده 

 هناك تعاور بير وحدة ضمار الجودة بالكلية ومركز ضمار الجودة بالجامعة 

 ضمر الم شطتها تت سنوية ألن ضأ خططا  ضمار الجودة بالكلية بو ها  تقو  وحدة 
 الدورية للوحدة واأل مال الخاصة بالوكالئ وأ مال التقيي  والد   الفني

  شكيل فرق سنوي للكلية بت تقو  الوحدة بعمل منهجية للتقوي  الذاتي إل داد التقرير ال
قة مجلس  جامعي بمواف كل  ا   ماد األكاديمي في  عايير اال ت يار مر م كل مع  مل ل

 الكلية

 لية بتسجيل أنشطتهاتقو  وحدة ضمار الجودة بالك 

 تستخد  الكلية في التقوي  الذاتي أدوات ومؤشرات أدائ موضو ية متعددة 

  ضو ضمار الجودة كع شارك مدير وحدة  ضوير مر  فيي شارك   مجلس الكلية كما ي
سنوية للكلية  ضوية مجلس الكلية، ويت   رض التقارير ال األطراف المجتمعية في  

ضمار الجودة  لى ضها  التي تعدها وحدة  شتها وا تمادها بعد  ر مجلس الكلية لمناق
  لى مجالس األقسا  العلمية

 ا ضائ هي ة التدريس  -4

 .وجود خطة تدريبية طبقا لالحتياجات الفعلية للقيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية 

  .وجود آليات مرنة للتعامل مأ العجز والفا ض في أ ضائ هي ة التدريس 
 وهي  5.13: 1إ داد الطالب  إلىالتدريس والهي ة المعاونة  نسبة أ داد أ ضائ هي ة

سبة مثالية ألدائ العملية  ستوى الجامعات  التعليمية وهين سب  لى م ضل الن مر أف
 المصرية. 

  والهي ة المعاونة التدريسهي ة  أل ضننائ الوظيفييوجد اسننتبيانات لقياس الرضننا 
 االدارة والرضا  ر

  ناك عة لتقي  ادائ ا ضننائه تاب تدريس  م عاونةهي ة ال مر خالل  مل  والهي ة الم
ضا الطالب  ر العملية التعليمية  ستبيانات لقياس ر ضورا سا ات  ومتابعة الح و

 والسا ات المكتبية. التواجد

   االقسننا  حتى تتماشننى المجاالت البحثية مأ المقررات  فيضننبط الخطة البحثية ت
االقسننا  بنائ  لى  في لمعاونةوالهي ة اهي ة التدريس  وتعيير ا ضننائالدراسننية 

 والدراسات العليا. سالبكالوريو مرحلتي فياحتياجات المقررات 

   شاركة ت شاركة  كذألكاال مال االدارية و ا مال الجودة و  في مل بدا ل للم  فيالم
ضائ هي ة  سا ات العمل  ند ا  ضبط  شرو ات التخرج و المتابعة البحثية و ذلك ل م

 اونة للتوافق مأ  دد السا ات القانونية المطلوبةالتدريس و الهي ة المع
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 وحدة ضمان الجودة

 الجهاز االداري -5

  صال القا   بير موظفي شرية المتاحة واالت ستفادة مر الموارد الب كفائة اإلدارة في اال
ية  ية مفتوحة وكاف تدريس واألطراف األخرى في الكل ية وبير أ ضننائ هي ة ال الكل

 المتاحةلتحقيق كفائة االستفادة مر الموارد البشرية 

   2015متابعة التحقق مر مدى رضا العاملير والمصداقية بالكلية منذ  ا 
  ستويات األدائ( وجود حوافز مقابل األدائ يزيد مر تواجد )ربط الحوافز / المكافآت بم

 العاملير بالكلية مما يزيد ويحسر مر االنتاجية

 الموارد المالية والمادية  -6

 صادر للمو شاملة ميزانية تعتمد الكلية  لى  دة م ارد المالية لتتوا   مأ احتياجاتها 
شرو ات البحثية  شارية البحثية الم ست صة، المراكز اال صناديق الخا الجامعة،  ا د ال

 .أجهزة( -)موارد مادية
  وجود خطة لالحتياجات لد   العملية التعليمية واالنشننطة البحثية والطالبية معتمدة

 .ليةوموثقة لتنمية الموارد الذاتية للك
  زيادة الموارد الذاتية للكلية مر خالل الدورات التدريبية التي تنظمها الكلية ومر خالل

 .براما الدراسات العليا و ا د مركز استشارات وبحوث العمرار
  سبة مر صيص أي ن ضمر تخ شارات وبحوث العمرار تت ست الال حة المالية لمركز ا

 .لبحثية والطالبية%مر اإليراد ألنشطة الكلية التعليمية وا10-15
  توجد مشننرو ات ممولة مر جهات مانحة داخلية أو خارجية تؤول أي إيرادات منها

 .للكلية
 توجد آلية لتوظيف فراغات الكلية. 
 معامل الحاسب اآللي واألجهزة والبراما الموجودة بها كافية. 
 معامل توافر مجمو ة مر اإلمكانات متاحة للطالب االسننتفادة منها بالكلية )المكتبة ،

 .الحاسب اآللي، قا ات الدراسة( وتتالئ  مأ سياسة الكلية في تطوير العملية التعليمية
  يوجد للكلية مدخالر يت  استخدامهما حاليا، األول المدخل الر يسي وال يوجد ب  منحدر

 .لذوي االحتياجات الخاصة، والثاني مدخل جانبي ب  منحدر لذوي االحتياجات الخاصة
 لصيانة بالكلية لتنفيذ أ مال الصيانة البسيطةيوجد وحدة ل 
  صيانة البنية التحتية واألجهزة والمعدات والمعامل صيانة متكاملة بالكلية ل توجد خطة 

 مر خالل مجمو ة مر التعاقدات. وغيرها بصورة دورية
  يوجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات والكوارث ت  إقرارها بموافقة مجلس الكلية بتاريخ

-5، كما ت  تشكيل لجنة لمزمات والكوارث بقرار مجلس الكلية بتاريخ 7-4-2013
12-2019. 

  يوجد بالكلية شننبكة إطفائ حريق تصننل لكل أدوار الكلية مر خالل حنفيات حريق
 بجوارها صناديق زجاجية بها خراطي  لمكافحة الحريق
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 جاري ت ثة  كار مة أو  حال وقوع أز ية خطط إلخالئ المبني في  ما لدى الكل ها. ك فعيل
 يجري حاليا اتخاذ الالز  لتدريب  مال الكلية  لى اإلطفائ وأ مال االخالئ

  سب اآللي س  بالكلية ومعامل الحا صاالت الر ت  إ ادة تجهيز جميأ قا ات التدريس و
 ومكتبة الكلية بحيث تكور أبوابها تفتح الي الخارج طبقا الشتراطات الدفاع المدني

 ية والتي تغطي جميأ الطرقات بجميأ األدوار والتي تسننا د تواجد العالمات االرشنناد
سة بخرا ط  صول الي مخارج الطوارئ. وجاري تزويد قا ات الدرا سر ة الو  لى 

  والعالمات التي تحدد أبواب الطوارئ
   توجد خطط التعامل  ر بعد في حالة األزمات وخطة متابعة العملية التعليمية. وقد ت

 وناتطبيقها خالل جا حة كور
 ضو ية ستخدا  كابل ألياف  سلكية با سلكية وال شبكة إنترنت   Viper) تتوافر بالكلية 

optic). 
  ت  تطوير وتجهيز قا ات التدريس ومعامل الكلية بأحدث أجهزة العرض )شنناشننات

 تجديد مدرج الكلية بالكامل باإلضافة الى تالمسي ( وأجهزة الحاسب اآللي
  الر يسي للكليةتوجد شاشة  رض إلكترونية بالمدخل 
  يوجد بالكلية وحدة للتحول الرقمي وتوفر لها الكلية مقر و دد مر أجهزة الحاسننب

ضائ الهي ة المعاونة  شبكة اإلنترنت كما وفرت الكلية  دد مر أ  صلة ب الحديثة المت
  .متفرغير للعمل بها

 ضائ المنظومة التعليمي شائ بريد إلكتروني أل  ة كما قامت وحدة التحول الرقمي في إن
 .توجد المقررات اإللكترونية لمرحلة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا

  ظا  معلوماتي آلي لد   الفني إل داد ن يذ أ مال البرمجة وا فاق لتنف ت  توقيأ  قد ات
 لتحويل إدارات الكلية بالكامل الي إدارات الكترونية تحقق الربط الكامل مأ الجامعة

 صننيانة والتدريب والتطوير لنظا  التحول الرقمي الجاري ت  توقيأ  قد التشننغيل وال
 تنفيذه ولمدة ثالثة سنوات

  سب اآللي  2يوجد  دد ضافة الىمعمل للحا شة  باإل شا معمل تفا لي ذكي مجهز ب
 .تفا لية وشبكة انترنت فا قة السر ة

   ت   مل بروتوكول تعاور مأ شركة إيزري شمال شرق افريقيا بغرض التعاور لتقدي
م قدي  خد جال العمرار مأ ت ية في م مات الجغراف جال نظ  المعلو ية في م ات مجتمع

 شهادات معتمدة مر شركة ايزري للمتدربير مأ وضأ اس  الكلية  لى الشهادات
   سا دة  لى أدائ المها سب آلي للم سا  العلمية أجهزة حا يوجد بجميأ اإلدارات واألق

 المطلوبة
 ت يت  تحديث  ويوجد آلية للنشر  لى الموقأيوجد للكلية موقأ  لى شبكة اإلنترن 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  يوجد بالكلية مكتبة تخد  أ ضننائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة والطالب، ويوجد
  بالمكتبة ماكينة تصوير وماكينة طبا ة ليزر باإلضافة الي  دد مر أجهزة حاسب آلي

 يوجد جهاز ادارى كاف ومؤهل إلدارة المكتبة.  
 بة االطالع ها وفق قوا د حماية حقوق  تتيح المكت بة والتصننوير بداخل بداخل المكت

 الملكية الفكرية
 ت  حديثا ا داد دراسة إلنشائ منصة الكلية الرقمية للرسا ل العلمية 

البراما التعليمية  -7
 والمعايير االكاديمية

  المرجعيةتبني الكلية المعايير األكاديمية القومية القياسية ”NARS"  المحدثة لبراما
ماد الت ية لضننمار جودة التعلي  واال ت خطيط العمراني الصننادرة  ر الهي ة القوم

 وتوثيقها بالمجالس الرسمية.

 .اتخاذ الكلية  دد مر الجهود التو وية بالمعايير األكاديمية لمطراف المعنية 

  تطبق الكلية المعايير األكاديمية  ند التخطيط ووضنأ السنياسنات وهي أحد الغايات
 التي تسعى الكلية لتحقيقها. االستراتيجية

  وجود خبرة متميزة في إ داد مصفوفة توافق المخرجات التعليمية المستهدفة لبرناما
الكلية لمرحلة البكالوريوس مأ ال حة الكلية والمعايير األكاديمية القومية القياسننية 

 المتبناة.

 ستوى الج صرية وجود بعض البراما التعليمية التي تنفرد بها الكلية  لى م امعات الم
 في مرحلتي البكالوريوس.

  تزايد مؤشننرات تحقيق مسننتويات األدائ المسننتهدفة في العناصننر المختلفة لمعيار
 البراما والمعايير االكاديمية.

  وجود مراجأ داخلي وخارجي يقو  بمراجعة براما البكالوريوس وذلك للتقيي  الدوري
 ناما الدراسي.للمخرجات التعليمية المستهدفة و  القت  بالبر

 التدريس والتعل  -8

  ش ور ستمرارية وحدة متابعة العملية التعليمية مقرها مكتب وكيل الكلية ل شائ وا إن
 التعلي  والطالب

  المعدالت طالب /  ضننو هي ة تدريس مر ا لى المعدالت  لى مسننتوى الجامعات
 المصرية.

   المقررات الدراسية بالكلية. العديد مر فيالوسا ل التعليمية المتبعة  أحد الذاتيالتعلي 

 .مال مة أساليب التدريس المتنو ة للمقررات الدراسية المختلفة 

 .توافر المراجأ الحديثة في المكتبة الالزمة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

  توافر التجهيزات الالزمة للتعلي  والتعل  وإمكانية وجود اتصننالية للمكتبات المتنقلة
 ية للطلبة في قا ات المحاضرات وحجرات ا ضائ هي ة التدريس.والمعلومات
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ستبيار للطلبة  ر العملية التعليمية ستمارات ا ستمر وا سة ذاتية وتقيي  م وجود درا
 حتى تاريخ . 2005طريق وحدة متابعة العملية التعليمية بآلياتها( منذ  ا   ) ر

 للتعل  إضننافة الى الطرق  تتضننمر اسننتراتيجية التدريس والتعل  أنماط غير تقليدية
 التقليدية التي تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة منها.

  الكلية تتبنى معايير اكاديمية محددة تتفق مأ رسننالتها ورؤيتها ومأ معايير الهي ة
 القومية لضمار جودة التعلي  واال تماد. 

 سابقة االول صول ال صول الطالب  لى خلفية تعليمية واحدة خالل الف ى مر البرناما ح
 يحقق كافة المتطلبات الالزمة للخريا.

  الكلية وتوزيعها  لى التخصننصننات الفر ية للتخطيط وبير  تماثل في مناهاوجود
 الكليات المماثلة في العال  والتخصصات المعتمدة في نقابة المهندسير.

 ت تنعكس الخبرات المهنية المتنو ة أل ضننائ هي ة التدريس  لى محتويات المقررا
 الدراسية.

  ستمراريتها صرها المختلفة وا سية بعنا شراك الطلبة في تطوير المقررات الدرا يت  ا
 والتي تغطي كافة الجوانب الكتمال الرضائ العا   ر مدخالت التعلي .

 ستيفائ مخرجات التعل  المستهدفة ساليب تقوي  الطالب للتأكد مر ا ووجود الي   تنوع أ
 .لال ار  نها

 س لة بأوراق االمتحانات التحريرية مثل االختيار مر متعدد وجود أنماط مخت لفة مر األ
واألس لة الخاصة بحل مشكالت التخطيط واس لة المقال في حدها االدنى وأس لة قياس 

 الجوانب المعرفية والمهارية والتطبيقية.

  تحليل نتا ا امتحانات الطالب  لى مستوى الفصول الدراسية المختلفة والمقررات مر
 الكنترول أواًل بأول.

  وجود آلية للتعامل مأ تظلمات الطالب مر نتا ا االمتحانات مر خالل إدارة شنن ور
 التعلي  والطالب.

  مأ كل فصل دراسي. المقررات دوريًاتسجيل رضائ الطالب  ر 

  توافر وثا ق  ر االجرائات التصننحيحية بنائ  لى تحليل االسننتبيانات المختلفة وفي
جاالت  فة الم حث  –وسننا ل التعلي  والتعل   –البراما والمقررات  – االدارة)كا الب

 العلمي(.

  قياس مستوى رضائ الطالب مر خالل االستبيار واالستفادة منها في التطوير واتخاذ
 قرارات تصحيحية

  وجود وثيقة  امة لتقيي  الطالب بالكلية تحدد طرق قياس األسنن لة للجوانب المعرفية
 بحيث يغطي االمتحار جميأ نواتا التعلي  المستهدفة والمهارية والتطبيقية
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ضور قبل ضرورة االلتزا  بالح سائ اللجار والمالحظير  لى  سادة رؤ التأكيد  لى ال
 مو د االمتحار بنصف سا ة  لى األكثر

  وجود آلية لتوثيق نتا ا االمتحانات وإمكانية اسننتد ائ النتا ا حيث يت  االحتفاظ بها
 بالكنترول. 

  سبة االلكترونية كموقأ الكلية إ الر الطالب بنتا ا التقوي  المختلفة  بر الوسا ل المنا
 والمواقأ المختلفة مر شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية

  مر الطالب تقديرات جيد فأ لى تعتبر معيار لكفائة التعلي  والتعل  68تحقيق % 

 الطالب والخريجور -9

  سالة الكلية شكالت إ داد   لىتنص ر صم   مراني قادر  لى فه  وحل م مخطط وم
 التفا ل بير المجتمأ وبي ت  العمرانية

  شطة شتمل غاية د   األن سية في مجال الطالب والخريجور وت س رفأ القدرة المؤ
 الطالبية واألكاديمية الطالب والخريجور

  خاص ناما  ماد بر ناماا ت بة  )بر كالوريوس لمواك لة الب مدر الخضننرائ( لمرح ال
 2030متطلبات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة ال

  الخريجير.مأ  واألكاديمية وتعزيز التواصلد   األنشطة الطالبية 

  ضور خطة  إطار واألور الير في مل مقررات إلكترونية و مل توأمة بير الطالب الح
 ر  يالتعلي  الهج

   لى ممارسة أنشطة اجتما ية تتوفر بالكلية إدارة ر اية الشباب التي تسا د الطالب 
 (2019دليل الطالب  )فحص لمية رياضية وتعمل  لى حل مشكالته  

   ية رق ثا في مجلس الكل حدي ها  ماد ية ت  ا ت جد آل تاريخ  363تو  2020/1/19ب
لر اية الطالب المتفوقير، وتوجد آلية للتعامل مأ الطالب المتعثرير وقد ت  ا تمادها 

  2019/ 11/19تاريخ ب 361في مجلس الكلية رق  

  مجلس إدارة والطالب، لجنة شنن ور التعلي  مثل يشننارك الطالب في لجار مختلفة
 لجنة األزمات والكوارث بالكلية بالكلية، صندوق التكافل 

  شاركة ضية  الطالب فيم سابقات ريا ضية  وفنية،م شطة اجتما ية و لمية وريا أن
  .ق المسرح وغيرهامتنو ة منها كرة القد  والسباحة والتصوير وفري

  تولى وحدة الخريجير بالكلية  قد ملتقى توظيفي تسننا د في  الخريجير  لى إيجاد
 فرص  مل، وتوجد بالكلية رابطة خريجير 

  وجود وثيقة  امة لتقيي  الطالب بالكلية تحدد طرق قياس األسنن لة للجوانب المعرفية
 التعلي  المستهدفةوالمهارية والتطبيقية بحيث يغطي االمتحار جميأ نواتا 

 وجود آليات للتأكد مر  دالة تقوي  الطالب 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ضور قبل ضرورة االلتزا  بالح سائ اللجار والمالحظير  لى  سادة رؤ التأكيد  لى ال
 مو د االمتحار بنصف سا ة  لى األكثر

 تصوير االمتحانات في الكنترول بسرية تامة 

 ئ النتا ا حيث يت  االحتفاظ بها وجود آلية لتوثيق نتا ا االمتحانات وإمكانية اسننتد ا
 بالكنترول. 

  سبة االلكترونية كموقأ الكلية إ الر الطالب بنتا ا التقوي  المختلفة  بر الوسا ل المنا
 والمواقأ المختلفة مر شبكة المعلومات الخاصة بالطلبة والورقية

 توفير تدريبات كافية  لى كيفية حل االمتحانات 

  المواد التطبيقية يسا د  لى القياس الدقيق لمدى  فيطالب وسا ل التقيي  لل فيالتنوع
 تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة

  مر الطالب تقديرات جيد فأ لى تعتبر معيار لكفائة التعلي  والتعل  68تحقيق % 

  الشكاوىمشاكل الطالب مر خالل صندوق  للتعامل مأوجود الية معتمدة ومفعلة 

 كانت اسنناسننًا  1997  الكلية  ايا الكلية مر مجلس توجد مواصننفات معتمدة لخر
 التي ا تمدتها الهي ة القومية لضمار جودة التعلي . ةاألكاديميالمعايير  أل داد

  الدراسة. فييوجد الي  لمتابعة الطالب المتعرثير 

   ضأ نظا شراكو شاده   لميا وتدريبه   لى  أل الهي ة المعاونة في د   الطالب وإر
   العادلة تحت أشراف هي ة التدريس.أساليب التقيي

    لد ظا  ل ية  النواحي في الطالبييوجد ن كاديم يةاأل كاديم لك وفق والغير أ طة  وذ خ
 .الطالبيموثقة للد   

  صول صندوق التكافل بالكلية في د   الطالب ماديا  لى أر يتقد  الطالب للح سه   ي
  لى هذا الد   وإثبات أحقيت  في ذلك

 حويل بالكلية معلنة.قوا د القبول والت 

  ومتاح(الطالب معلر  )دليليوجد براما تعريفية للطالب الجدد بالكلية. 

  للطالب.تعتبر الكلية جاذبة 

  الموارد المتاحة بالكلية مأ الكثافة العددية للطالب. تتالئ 

 الطار ة.الستقبال الحاالت   يادة طبية بالكلية مجهز 

 متعثرير دراسيا.يوجد بالكلية براما لر اية الطالب ال 

 .يتوفر بالكلية العديد مر األنشطة الطالبية المتميزة 

  نظا  السا ات المعتمدة. في األكاديميتستخد  الكلية نظا  الريادة العلمية )اإلرشاد 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  تنظي  التدريب الصيفي مر خالل مجلس الكلية بأر يقو  الطالب بتمضية أوقات محددة
ية بكورسنننات براما الكمبيو خل الكل ثل دا بالتخطيط العمراني م قة  تر ذات العال

AutoCAD – Photoshop ومجمو ة مر البراما األخرى 

    والمتفوقير بالكلية وتحفيز للمبد يريوجد د. 

  العمل. والخريجير لسوقيوجد بالكلية برناما إل داد الطالب 

  سوق العمل. في الخريجيرتوجد وحدة للخريجير بالكلية يت  مر خاللها متابعة 

 البحث العلمي  -10

  سات والبحوث العمرانية وتعزيز شرة العلمية الدورية للكلية للدرا صدور الن انتظا  
 .مشاركة ا ضائ هي ة التدريس

 وجود النشرة العلمية متميزة لبحوث العمرار. 
 موقأ الكتروني للمجلة العلمية توضح تنظي  الورقة البحثية واالشتراطات. 
  ضائ هي ة التدريس في شاركة ا  صة االبحاث يؤكد  لى م شطة البحث العلمي وخا ان

 .فعالية دوره  في تطوير العملية التعليمية
  ضح المجاالت البحثية   لىوجود خطة موثقة للبحث العلمي سا  الكلية تو ستوي اق م

  المختلفة
 االهتما  بأخالقيات البحث العلمي مر خالل دورات وورش ومقررات دراسية  
  لدراسننات يذه دور واضننح لجن  ا ع  تنف تاب يا في د   خطة البحث العلمي وم العل

 .بالمؤسسة ووضأ الضوابط والقوا د
   لمية كإرشاداتالعلمية بالبحوث العلمية  الكتابةصدور كتيب لتنظي . 
  دور واضنح إلدارة البحوث العلمية في وضنأ خطط لتنظي  النشنر المحلي وقوا ده

  ومجاالت النشر
  األبحاث العلمية بمرحلة الماجسننتير والدكتوراه تنظي   مل  بشننأرتفعيل قرارات

 .واإلشراف  ليها
 وجود ال حة جديدة الدراسات العليا بشأر تنظي   مل البحث العلمي. 
  سة والخطط البحثية بالجامعات بالدول س  األخرىوجود ربط بير الخطة البحثية بالمؤ

  .والتي تميزها  ر باقي الكليات
  ضائ هي ة التدريس في مجاالت تخصص الكليةوجود نشر  لمي دولي ومحلي أل. 
 وجود أقسا  متعددة بالكلية تخد  التخصصات البحثية المختلفة في مجال التخطيط.  
  مشترك برسا ل الدكتوراه  )إشرافوجود ابحاث  لمية مشتركة مأ جامعات اخري- 

سات اشتراك بعض أ ضائ هي ة التدريس مأ مؤس إلىتحكي ( بأقسا  الكلية باإلضافة 
 .دولية في االبحاث بعد الدكتوراه

 التحكي  الداخلي والخارجي بالمجلة العلمية داخل المؤسسة. 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 تطوير مكتبة الكلية ووسا ل البحث العلمي. 
  المجلة العلمية أل دادالبحوث العلمية بها مجلدات  بإدارةمكتبة. 
  ضائ هي ة التدريس صول بعض ا  شرو ات بحثية ممولة محلية ألغرا  لىح ض م

 .التنمية والتطوير
  البحث العلمي وجهات دولية ةوأكاديميتوقيأ اتفاقيات بير المؤسسة.  
  عد بل وب ية ق خدا  البحوث العلم لدكتوراهاسننت ية  ا   لىفي محتوي المقررات العلم

  .مستوي اقسا  الكلية

 الدراسات العليا -11

 ل متغيرات سوق براما الدراسات العليا متنو ة وتسه  في تحقيق رسالة الكلية وتقاب
 العمل ويت  الترويا لها محليا واقليميا.

  ستهدفة لكل برناما صفة ومعتمدة وتتوافق نواتا التعل  الم سات العليا مو براما الدرا
 مأ المعايير القياسية.

  ضح طرق  مقررات نواتا التعل  لكل برناما تعلمي تتوافق مأ صيف المقررات يو وتو
 التدريس والتعل .

 سة طرق ت س سية والبراما للمؤ سبة تحقق نواتا التعل  للمقررات الدرا دريس منا
 التعليمية.

  الموارد واالمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في براما الدراسات
 العليا مال مة لتحقيق نواتا التعل .

 ساليب م ستخدا  أ ضو ية والعدالة وبا س  بالمو سات العليا يت تنو ة تقوي  طالب الدرا
 ومال مة لقياس نواتا التعل  المستهدفة.

  البراما التعليمية والمقررات الدراسننية يت  مراجعتها بصننورة دورية بمشنناركة
 المراجعير الداخلير والخارجير.

   سية والبراما التعليمية بما يؤكد االلتزا سنوية للمقررات الدرا سة تقارير  س للمؤ
سية وت صيف المعلر للمقررات الدرا ضأ خطة بالتو سة منها في و س ستفيد المؤ

 التحسير والتطوير.

  سات العليا محددة ومعلنة ويت  مراجعتها دوريا شراف في الدرا سجيل واال اليات الت
 بغرض تطويرها وتوجد ضمانات موضو ية 

  سات  ليا في الكلية ومنح ضو ات  العديد مروجود درا الدرجات العلمية متميزة بمو
 المية والقومية. لها  القة بالمتغيرات الع

  ستبيانات سات العليا المتمثلة في ا سبة لقياس أرائ طالب الدرا سا ل منا سة و س للمؤ
 رضا الطالب واالستفادة مر النتا ا في اتخاذ االجرائات التصحيحية.

  تنوع تخصصات الدراسات العليا  لى جميأ المستويات واالقسا 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 سات ال ساليب متنو ة للتعريف ببراما الدرا سنوية / دليل يوجد أ عليا منها )األجندة ال
سا ل  ستمارات فتح القيد / اإل الر  لى و سي / ا سات العليا / الجدول الدرا الدرا

 التواصل االجتما ي(.

  يوجد معايير قياسننية أكاديمية لبراما الدراسننات العليا ومخرجات تعليمية للبراما
 .2014والمقررات وت  ا تمادها في زيارة اال تماد السابقة 

  المعايير القياسية لبرناما الدراسات العليا وفقا لال حة الجديدة 

  /مقارنة بالمعايير األكاديمية.  الدكتوراهوجود مصفوفة تحقق برناما الماجستير 

  .يوجد صفحة ويب للكلية ومعلر  ليها المقررات الدراسية للدراسات العليا 

 يا  ند التسجيل بالكلية.يوجد دليل للطالب يت  تسليم  لطالب الدراسات العل 

  سات العليا يت  تسجيل  دد مر خريجي الكلية العاملير بالدول العربية في برناما الدرا
 بالكلية بما ينقل الخبرة المصرية للدول العربية الشقيقة.

  كل  ا  مسجلير ببرناما الدراسات العليا بالكلية متغيرة بأ داديوجد وافدير 

 المشاركة المجتمعية -12

 ضمنة البي ة وتنمية المجتمأ لخدمة خطة لديها ةالكلي ستراتيجية بالخطة مت للكلية  اال
سة الغاية في وتتمثل 2024- 2019 ساد  للكلية واألهداف النها ية الغايات مر ال

  االستراتيجية

  شكيل مجلس الكلية ض  ت شارك بعض األطراف المجتمعية في مجلس الكلية حيث ي ت
 مر األ ضائ مر الخارج اثنار

  تشننارك األطراف المجتمعية في  دد مر أنشننطة الكلية مثل المسنناهمة في توقيأ
 وكذلك المساهمة في إلقائ الندوات وتنظي  ورش العمل بروتكوالت

  ضائ هي ة التدريس شاركة أ  شرو ات الكبرى القومية والدولية  فيم العديد مر الم
 مما يد   بنائ الخبرات والقدرات لديه .

 لية وإدارتها في أغلب لجار وأنشطة الجامعة.مشاركة أساتذة الك 

 قو  الكلية باستطالع آرائ األطراف المجتمعية االستبيانات 

  تض  الكلية مجمو ة مر رواد التخطيط في مصر والعال  وحاصلير  لى جوا ر قومية
ما يضننعه  في مصنناف رواد المخططير  جال التخطيط العمراني ب ية في م و الم

 العالميير.

 ساتذة المتفرغير في األنشطة التعليمية واالستشارية المهنية للكلية.مشاركة األ 

   ضائ هي ة التدريس مما يد   الرغبة في التعل ضمر أ  شباب  وجود العديد مر ال
 والتقد  العلمي.

  انتداب  دد مر أ ضائ هي ة التدريس في مواقأ قيادية في الجهات المعنية ذات الصلة
 راما الكلية وجهات العمل. بما يعزز الترابط بير خطط وب
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 .مال مة تجهيزات المبني للطلبة ذات االحتياجات الخاصة 

  االحتياجات وذويوجود آلية واضحة ومعلنة لد   الطالب المتميزير 

  سوريا  –هناك مجمو ة مر الطالب مر البالد العربية واالفريقية وخاصة )فلسطير– 
 السودار(. 

 ح للتفا ل مأ الطالب لحل مشاكله  وسماع شكواه  تبنى اإلدارة سياسة الباب المفتو
ضائ هي ة التدريس واالدارة  مما يؤدي إلى تواجد  القة ايجابية قوية بير الطالب وا 

 العليا للكلية يزيد مر روح االنتمائ للكلية

  تمكر سننياسننات الكلية طالبها مر المشنناركة في جميأ جوانب الحياة االجتما ية
 المجلة(.)انشطة األكاديمية في الكلية 

  قد ورش وندوات حول موضو ات تخد  المجتمأ  

  سة والهي ات  تبرتوكوالوجود س الخدمية واالنتاجية لتطبيق  األخرىتعاور بير المؤ
 البحوث العلمي.

  ضائ هي ة التدريس شاركة أ  شرو ات الكبرى القومية والدولية  فيم العديد مر الم
 .مما يد   بنائ الخبرات والقدرات لديه 

   ضائ هي ة التدريس مما يد   الرغبة في التعل ضمر أ  شباب  وجود العديد مر ال
 والتقد  العلمي.

  وجوا ز للمشنناريأ والكتب المد  تقدي  أنشننطة دا مة للطالب كمعرض المالبس 
  المميزة

 اجرائات واضحة ومطبقة لمواج  جا حة الكورونا 

 مقررات الدراسية تد   قضايا البي ة 

 ادر الكلية مر خالل التدريس في جامعات اخري دور مميز لكو 

 
 
 
 

 أه   ناصر الضعف:
 أه   ناصر الضعف المعيار

شورتار  لى الموقأ اإللكتروني ال تنطبقار مأ ما جائ بال حة   التخطيط االستراتيجي -1 سالة المن الرؤية والر
 الكلية. 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 او ية بالكلية  الناإللوحات او ال نص الرؤية والرسننالة غير منشننور بدليل الطالب
 شاشة العرض بمدخل الكلية

  ل  يت  مشنناركة األطراف الداخلية مر الطالب وأ ضننائ هي ة التدريس والهي ة
سالة مر خالل ورش  اإلداري فيالمعاونة والجهاز  صياغة ومراجعة الرؤية والر

 مل وندوات ومحاضننرات واسننتبيانات وغيرها ول  يت  تقدي  مسننتندات تثبت 
 تو ية.المشاركة أو ال

  د  احتوائ الرؤية  لى جوانب البحوث النظرية والتطبيقية غير ما يخص الدراسات 
 العليا.

  وضأ الخطة االستراتيجية مر جميأ األطراف  فيضعف المشاركة 

  .د  كفائة آليات ضمار طرق التقوي  ومتابعة استمرارية الخطة االستراتيجية  

  حي المالية بتفعيل برناما خاص ل  يت  د   النوال االسننتراتيجية د  تحقيق الخطة
تأسننيس  و دده ، اتفعيل  وزيادة الطالب الوافدير الذير ل  تتخذ فعاليات لزيادة 

 معمل متعدد األغراض ول  يت  تركيب خاد  للحاسب اآللي بالكلية
   مسننتندات أو شننواهد تدل  لى  رض أو مناقشننة التحليل البي ي مأ  وجود د

تدريس ب يار التخطيط أ ضنننائ هي ة ال مت  لى مع قا خالف المجمو ة التي 
  الجودة.االستراتيجي مر وحدة 

   مسنتندات أو شنواهد كذلك  لى  رض أو مناقشنة التحليل البي ي مأ  وجود د
  المجتمعية.الطالب واإلداريير والخريجير واألطراف 

  وال  د  وجود مستندات أو شواهد  لى مشاركة مختلف األطراف في التحليل البي ي
ستراتيجي مر  شاركته  في  بخالف مر قاموا  لى معيار التخطيط اال ستوى م  لى م

 وحدة الجودة بالكلية، 

  د  وجود مستندات أو شواهد  لى أر إدارة الكلية ورؤسائ األقسا  وأ ضائ هي ة 
ستراتيجية وال  صياغة األهداف اال ساهموا في  التدريس أو الجهاز اإلداري بالكلية 

لى  قد ورش  مل للتوافق حول صننياغة الغايات النها ية واألهداف توجد أدلة  
 االستراتيجية

  .د  وضوح كيفية نشر وإ الر األهداف االستراتيجية داخل الكلية وخارجها  

  ستبيار الخاص بطالب الكلية حول تحقق األهداف صا يات لنتا ا اال  د  وجود إح
  من .االستفادة  كلية أوللاالستراتيجية المصاغة ضمر الغايات النها ية 

 ستبيار الخاص بالهي صا يات لنتا ا اال ة المعاونة للكلية حول تحقق   د  وجود إح
  من .االستفادة  للكلية أواألهداف االستراتيجية المصاغة ضمر الغايات النها ية 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ضرائ( لمرحلة البكالوريوس  د  تفعيل ا تماد البرناما الخاص )برناما المدر الخ
 .2030المتطلبات العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة لمواكبة 

 .النقص النسبي في  دد الطالب الوافدير في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا 

  :د  تحقيق األنشطة لبعض األهداف االستراتيجية للغايات  

  للخطط.ال توجد خطط إجرا ية نصف سنوية لقياس وتقيي  مدى اإلنجاز  

 لها.ق الخطة التنفيذية لمهداف و د  الوفائ بها خالل الجدول الزمني نقص تحقي 

 القيادة والحوكمة  -2

  د  االسننتجابة مر أ ضننائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة والعاملير لتحديث 
نت كة االنتر ية  لى شننب مات  لى موقأ الكل مات والتوثيق  المعلو )نظ  المعلو

 الرسمي(.

 زمة لشرائ رخص استخدا  براما الحاسب أو  دد كبير مر  جز الموارد المالية الال
ية الفكرية تاب الواحد لمنأ النسننخ وللحفاظ  لى حقوق الملك )التزا   نسننخ الك

 المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر(.
 . ال توجد معايير مخصصة الختيار العميد ورؤسائ األقسا 

 ضح اآللية  ر آلية تعيير القيادات االكادي ل  يت  اال الر مية واإلدارية بالكلية ول  تت
صب وكيفية التطبيق، كما أر اإلداريير  سها التقد  لمثل هذه المنا سا التي يت   لى أ

 أوضحوا  د  معرفته  بوجود آلية.

  صب القيادات األكاديمية كما ل  يتبير تطبيق شح لمنا ضح كيفية اإل الر والتر ل  يت
 كرها في معايير الكلية الختيار القيادات األكاديمية.آلي  اختيار وكالئ الكلية التي ت  ذ

  تؤكد تلقي القيادات الحالية والمحتملة دورات تدريبية أو  مسننتندات دا مةال توجد
 ورش  مل وغيرها لتنمية قدراتها

 .ال توجد كيفية تقيي  الدورات وتأثيرها  لى الدارسير 

 دة بتواريخ وال سنة، ول  تشارك خطة تدريب للقيادات األكاديمية واإلدارية، غير محد
 القيادات األكاديمية للكلية في إ داد هذه الخطة 

  ال أ ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة مر إجمالي  دد العينات التي ت  استبيانها
صحيحية بنائ  لى  ول  تتخذ يكفي لتمثيلها ستبيارأية إجرائات ت وال خطط  تحليل اال

  مل.

 ية مركز ا لعمرار اإلفريقي والذي كار مر الممكر أر يسننه  في الد   يوجد بالكل
 المادي للكلية إال أن  متوقف  ر العمل.

 .د  تفعيل البرناما الخاص تخطيط وتصمي  المدر الخضرائ  

 . العديد مر اإلداريير ال يعملور في تخصصاته 

 بالكلية للشكاوىصندوق   د  تفعيل 

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


 
  

 ش الجامعة، مصر  1القاهرة ، وحدة ضمان الجودة، كلية التخطيط االقليمي والعمراني، جامعة 

  0235700830: ت 

 35802داخلي: 

 35785داخلي سكرتارية: 

 www.Furp.cu.edu.eg: الموقع االلكتروني للكلية 

 egQcu@Furp.cu.edu.: البريد االلكتروني للوحدة 

 Furp@Furp.cu.edu.eg: البريد االلكتروني للكلية 

 

 
 

 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 مي.مر اإلرشاد األكادي ة الطالب د  استفاد 

  وآليةل  يت  اتخاذ أية إجرائات أو فعاليات لتحقيقها ومحدودية  دد الطالب الوافدير 
 للتعامل مأ هذا األمر.

  هناك ضننعف في إقبال الطالب والخريجور  لى الدراسننة بالكلية سننوائ الطالب
سب للكلية واهميت سات العليا لنقص الترويا المنا و د    النظاميير أو طالب الدرا

 سة لسوق العمل.وجود درا

 سوائ كانت التطبيقات   د  وجود سب اآللي  وثا ق تثبت ملكية الكلية لتطبيقات الحا
 المستخدمة مجانية للطالب أو غيرها مما يتعارض مأ حقوق الملكية الفكرية.

  بيانات بعض أ ضائ هي ة التدريس  لى الموقأ اإللكتروني للكلية غير كاملة 

 للكلية.  د  تحديث الموقأ اإللكتروني 

 .د  وجود إدارة لمزمات بالكلية و د  وجود موظفير مخصصير لها  

 كيانات د   توج  ريادة األ مال لدى الطالب، والتدريب وتنمية قدرات   د  وجود
 الموارد البشرية، وخدمات التوجي  واإلرشاد الوظيفي والمهني.

  وقأ اإللكتروني للكلية أو الم  لىالهيكل التنظيمي للكلية الذي ت  تحديث  ليس معلنًا
  لى لوحات إ النات بالكلية أو  لى الشاشة اإللكترونية بمدخل الكلية

  صيف الوظيفي شغلها الموظف  د  احتوائ كتيب التو صيف الوظيفة التي ي  لى تو
صاتها، وال تحديد  صا صات، واخت صا س وليات واالخت صيف وظيفي  وا تمادالم تو

 الن  لمطراف المعنيةاو ا  للوظا ف المختلفة بالكلية

  ش ور الطالب تخصص كثير مر الموظفير ، ف غير متخصصيرجميأ موظفي إدارة 
 ليس ل   القة بنوع الوظيفة التي يؤديها.

 الجودة والمتابعة  -3

   يت  تعيير نا ب مدير لوحدة الجودة، باإلضننافة إلى سننكرتارية فنية مر الهي ة ل
 المعاونة وسكرتارية إدارية

 اخلية لوحدة ضننمار الجودة ل  تحدد موارد محددة لإلنفاق  لى الوحدة، الال حة الد
ضائ  سات أل  صرف بدل جل وال يت  تطبيق القوا د المالية الواردة بالال حة مثل 
 مجلس اإلدارة أو مكافآت لمدير الوحدة أو للجار الوحدة لعد  وجود مصادر تمويل.

 تنفيذ الخطط السنوية ألنشطتها  وحدة ضمار الجودة ال تصدر تقارير سنوية لمتابعة
 توضح مدى إنجاز الخطة وال تتخذ إجرائات تصحيحية محددة لتحسينها.

 د  إنشائ قوا د بيانات متكاملة  ر انشطة الوحدة المختلفة  

  سير  ملية التقوي  الذاتي حيث ال تزال ستفيد مر المراجعة الداخلية لتح الكلية ال ت
لمراجعة الداخلية والخارجية مر النقاط التي تحتاج نقاط  ديدة مما ورد في تقارير ا

 لتحسير ل  يت   مل إجرائات تصحيحية مناسبة لها
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ال تقو  الكلية بعرض نتا ا التقوي  الذاتي  لى األطراف المعنية داخل وخارج الكلية
 لمناقشتها وإبدائ المقترحات

 شات أو مالحظات  ر ا سا  والكلية أي مناق سجل بمجالس األق سنوية ل  ت لتقارير ال
خاذ اجرائات ها في توجي  التخطيط وات فادة من لذاتي ت  االسننت ية التقوي  ا  أو  مل

 تصحيحية وتطوير  ملية التقوي  الذاتي للكلية.

 ا ضائ هي ة التدريس  -4

 ال توجد قرارات انتداب حديثة إلى الكلية للتدريس لمرحلتي الماجيستير والدكتوراه 

 سي سب العبئ التدري ضائ هي ة التدريس بالزيادة أو النقص بير   د  تنا لبعض أ 
 سا ة 13سا تير و

 اإلرشاد األكاديمي لبعض الطالب  هناك تداخل في 

 تخطيط وتصمي   ال توجد خطة توضح كيفية سد األ بائ التدريسية للبرناما الخاص(
 .الموارد الماديةوكذلك  المدر الخضرائ( خاصة الموارد البشرية،

 مر إجمالي الدورات خالل السنوات 10ت بالكلية والجامعة سوي مر دورا ل  ينفذ %
 .الثالث الماضية

   سطة الطالب في تقد ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة بوا ستبيانات تقيي  أ  ا
سب التي اختارها الطالب  سط الن سية متو تنعكس نتا ا ل  ونهاية المقررات الدرا

 .لتطوير األدائنتا ا التقيي   تحليل االستبيانات  لى

  د  وجود آلية إلزالة أي معوقات خاصننة بمسننتوي الخدمات المتكاملة المقدمة 
ضائ هي ة  شأرالتدريسأل  صحيحية بهذا ال ضمنها  ، وال توجد أي إجرائات ت او ت

 خطط التحسير.في 

 .ضعف االستفادة مر نتا ا تقيي  جودة األدائ البحثي 

 الجهاز االداري -5

 ة والسننا ق ال يت  نسننبه  الى اي ادارة حيث ال توجد إدارة  مال الكهربائ والنجار
 للصيانة وال للسيارات  

  كثير مر الموظفير ال يعمل في تخصص 

  ستبيانات وال قرارات بنائ  لى النتا ا وال صة مر اال ستخل ال توجد نتا ا  امة م
 خطط تطوير بنائ  لى آرا ه  لالحتياجات التدريبية لإلداريير

  حضننور للدورات وال محتوى الدورات أو ورش العمل وال ما يثبت ل  تتوافر قوا  
سو  حضور دورات ألفراد الجهاز اإلداري وغيرها مما يثبت  أر الكلية قامت بدفأ ر

 حدوث التدريب

 معايير التقيي  غير معلنة لإلداريير 

 ضائ الجهاز اإلداري بنتا ا التقيي  الذي يت  له  ول   ال يوجد ما يدل  لى إخطار أ 
 يوجد ما يدل  لى استفادة أ ضائ الجهاز اإلداري مر هذا التقيي  
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 النقل الوظيفي ال يت  بنائ  لى معايير معلنة ومنطقية 

 أكد اإلداريير أن  ال يت  االستفادة مر آرا ه  أو تحقيق ما يطلبون  في أية استبيانات 

 ستبيانات وال قرارات بنائ  ل صة مر اال ستخل ى النتا ا وال ال توجد نتا ا  امة م
 توجد خطط تطوير بنائ  لى آرا ه  في الرضا  ر العمل. 

 بئ العمل ال يتناسب مأ أ داد الموظفير  

 ل  يت  إجرائ االستبيانات في سنوات سابقة 

 الموارد المالية والمادية  -6

  سالة الكلية وخطتها ستمرة، ولكنها غير كافية لتحقيق ر الموارد المالية في زيادة م
 جية بصورة متكاملة االستراتي

 .الموارد الذاتية للكلية غير منتظمة 

  يوجد مدخل ثالث للكلية ال يوجد ب  منحدر لذوي االحتياجات الخاصننة وهو مغلق
 وغير مستخد  حاليا.

  قا ات الدراسة غير مجهزة لذوي االحتياجات الخاصة 

 ر البدرو .اإلضائة والتهوية بمعامل الحاسب اآللي غير مناسبة نظرا لوجودها بدو 

  ساحتها سي للكلية وم سل  الر ي سفل ال فقط وتفتقد أغلب  2 12العيادة الطبية تقأ أ
 االشتراطات المطلوبة

  دورات المياه ال توجد بها تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة 

 .مكتبة الكلية توجد بالبدرو  وتفتقد لإلضائة والتهوية الطبيعية المناسبة 

  فهرسة.ال يوجد بالمكتبة شاشات 

  انخفاض أ داد المترددير  لى المكتبة ويرجأ ذلك إلى زيادة اال تماد  لى المواقأ
 واغالقها باكرا. اإللكترونية

  صص لذلك ال سطح المخ شكلة في تخزير الكتب حيث ار الم تواج  مكتبة الكلية م
 يكفي  ملي  التخزير.

 ديمية واإلدارية.نقص اال تمادات المالية الموجهة لخطط تدريب القيادات األكا 
  سة إمكانية زيادة مواردها لتعزيز محدودية إمكانات وموارد الكلية الالزمة ويلز  درا

 جودة فرص التعلي  وتحقيق النتا ا التعليمية المستهدفة.

 .د  وجود نسخ اصلية للبراما الالزمة للعملية التعليمية بالمعامل  

البراما التعليمية  -7
 والمعايير االكاديمية

 ص شاركة االطراف الق سبي لم سية وتحديد  المعنية فيور الن صياغة البراما الدرا
 .المخرجات التعليمية المستهدفة للمقررات الدراسية

  صة ستندات الخا س  الكلية )كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني( بالم ساق أ  د  ات
 بالبرناما التعليمي ومقررات  الدراسية.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 عمل لدراسننة الفجوة والتو ية بالمعايير  د  كفاية دراسننة مخرجات ورشننة ال
، وتحتاج إلى مزيد مر التحليل 2018األكاديمية للقطاع الهندسنني المحدثة للهي ة 

 والعرض  لى مجالس األقسا  لمناقشتها.

   ناما التعليمي د ياس المردود  لى البر عالميتير  ق مر العالمتير المرجعيتير ال
  المتبناة

 ساليب التقليدي ستخدا  األ ستخدا  التقنيات الحديثة وطرق ا ة في التدريس و د  ا
سا د في تأهيل وإ داد  ستراتيجية لت ستحدثة بالخطة اال التدريس غير النمطية الم

 الخريا لمتطلبات سوق العمل

  سية مر سوق العمل وربطها بالبراما والمقررات الدرا ستقرائ   د  وجود آليات ال
ضرورة انتظا  دورية خالل االطالع  لى براما كليات مناظرة إ قليميًا أو دوليًا، مأ 

  مل استبيار لمطراف المعنية.

  ما  لى الرغ  مر مدة اثني  شننر  ا كالوريوس ل حة برناما الب ل  يت  تطوير ال 
 حدوث تغيرات ومستجدات محلية وإقليمية و المية في تلك الفترة.

  ية رق  ) ا تمادضننعف تفعيل قرار تاريخ 283مجلس الكل وهو  2012 /5 /13( ب
 الكلية بالتدريب الميداني. التزا 

 مصفوفة توضح العالقة بير أهداف البرناما ومواصفات الخريا. ال توجد 

  مخرجات البرناما التعليمية المذكورة بالتوصيف يجب قياس مهارات الطالب في 

  صيف ضرائ حيث ال يوجد ب  تو صمي  المدر لخ ضعف الترويا لبرناما تخطيط وت
 المقررات. للبرناما أو

  لة ية لمرح لداخل حة ا ناما التعليمي مأ الال  مدى توافق البر  د  توضننيح 
 البكالوريوس.

  ،تخلوا توصننيفات المقررات مر أي طرق تدريس غير نمطية مثل التعل   ر بعد
 والتعل  اإللكتروني أو طرق لذوي االحتياجات الخاصة.

  د  اتسناق مصنفوفة ضنعف المراجعة الداخلية لتوصنيف وتقارير المقررات )و
محتوى موضو ات المقرر مأ المصفوفة العامة لمقررات البرناما،  د  تحقيق أي 
مر مقررات البرناما لمخرجير مر مخرجات التعل  المسننتهدفة، المبالغة في تكرار 
مة،  عا ية وال ية والمهن هارات العمل هل بعض المقررات للم جا حد، ت المخرج الوا

لي  بمحتوي المقرر بالال حة،  د  اتساق التوصيف المرتبطة بالتطبيق المنصوص  
صيفات المقررات المراجأ  ستيفائ معظ  تو مأ الال حة في توزيأ الدرجات،  د  ا

 والكتب الدراسية(.
  تقليدية. طرق التقوي  في معظ  توصيفات المقررات 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 .ضعف اإلقبال  لى المكتبة نظرًا لعد  حداثة الكتب والمراجأ 

 ضور سوائ أل ضائ هي ة التدريس أو الهي ة المعاونة أو الطالب  د  االلتزا  بالح 

  د  وجود معايير أو آلية الختيار المراجعير الداخليير أو الخارجيير مر حيث العدد 
 والتخصص.

  ستفادة الكلية مر تقارير المراجعير الداخليير والخارجيير في تطوير البرناما  د  ا
 التعليمي والمقررات الدراسية.

  واالجتما ية.استيفائ نسبة مقررات تطبيقات الحاسب اآللي والعلو  اإلنسانية   د  

  المقررات. د  وجود محتوى دراسي بالال حة لبعض 

 .يجب مراجعة  دد السا ات المعتمدة في قوا   المقررات االختيارية 

  عامي ناما التعليمي ل ية للبر قارير السنننو ية الت لدي الكل ، 2017/2018تتوافر 
 فقط. 2017/2018فقط، وتقارير المقررات لعا   2018/2019

 ضأ بعض بنودها بدور توقيت أو ل  يت    د  وجود سير وو متابعة تنفيذ خطط التح
 .إنجازها 

 التدريس والتعل  -8

  ل  يتبير كيفية إ داد استراتيجية التدريس والتعل  والتقوي  أو مناقشتها مأ األطراف
 الكلية.سا  قبل ا تمادها مر مجلس المعنية أو  رضها  لى مجالس األق

  اسننتراتيجية التدريس والتعل  والتقوي  غير معلنة لمطراف المعنية أو  لى الموقأ
 اإللكتروني للكلية

  اختالف بعض طرق التدريس والتعل  الواردة بالمصننفوفة  ر مثيالتها الواردة في
 والتقوي .استراتيجية التدريس والتعل  

 ها الواردة في اختالف بعض طرق التقو فة  ر مثيالت بالمصننفو ي  الواردة 
  االستراتيجية.

  د  اتزار المصننفوفة سننوائ مر حيث توزيأ طرق التدريس والتعل  أو مر حيث 
بالبرناما، وأر طرق وقوا د  هدفة  توزيأ طرق التقوي   لى نواتا التعل  المسننت

بقة مأ الجزئ تقوي  الملتحقير بالبرناما الموجودة بتوصننيف البرناما غير متطا
 الخاص بطرق التقوي  بالمصفوفة.

 لذاتي والتعل  اإللكتروني في توصننيف أي مر مقررات  ل  يت  تطبيق طرق التعل  ا
  البرناما،

   تدريس والتعل  والتقوي  مثل طرق بعض طرق التقوي  الموجودة باسننتراتيجية ال
 ملف اإلنجاز واالمتحار الشفوي ل  يت  تطبيقها بفا لية.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 ضرات تباط  د  ار شكول المحا ضور والغياب وك سجيل الح موجودة في أغلب والت
ية بنواتا التعل   قة منطق مالي التقوي  بطري بة مر إج ها نسنن حدد ل المقررات وم

 المستهدفة

 الكلية قيا  الطالب بتدريب ميداني بالرغ  مر  د  إلزا  الال حة الداخلية   د  تشجيأ
 للطالب بأدائ التدريب الميداني.

   سوق العمل د صص الدقيق الوظا ف لل متابعة احتياجات  سبة للخريا في التخ منا
 التدريبية.التأهيل بمزيد مر البراما والبد مر للكلية 

   تدريس والتعل ية محددة لمتابعة مدى تطبيق اسننتراتيجية ال ية ليس لديها آل الكل
 ى الطالب.والتقوي  أو تأكدها مر د   تطبيق التعلي  الذاتي ومهارات التوظف لد

   أغلب توصننيفات المقررات ال توضننح توزيأ طرق التقوي   لى مخرجات التعل
 المستهدفة وتوزيأ الدرجات  ليها.

 .ال توجد نواتا التعل  المستهدفة أما  األس لة في  ينات أوراق االمتحار 

  نات بمخرجات حا كد مر مدى توافق وربط االمت تأ ية محددة لل ها آل لدي ية ليس  الكل
 المستهدفة وتوازر توزيأ الدرجات  ليها.التعل  

  ضائ صالح مأ أ  ضمار  د  تعارض الم ضح اتخاذ الكلية إجرائات محددة ل ل  يت
 هي ة التدريس والهي ة المعاونة

 الدراسية   د  وجود إجابات نموذجية أو معايير تقيي  محددة بملفات اغلب المقررات
 بالكنترول.

   ساتذة المقررات  د ضيح أ شفويًا و التقوي ، معاييرلتو أغلب التقويمات يت  طلبها 
ضح  ضرات وأر أغلب المكتوب منها ال يو ساتذة المقررات أثنائ المحا مر خالل أ

 بدقة العناصر المطلوبة أو معايير التقوي .

  نات في تطوير البراما والمقررات ال تتوفر حا تا ا االمت يل ن حددة مر تحل ج  م أو
 س والتعل  والتقوي .الدراسية أو استراتيجية التدري

 الطالب والخريجور -9

  ل  تتضننح قوا د التحويل مر الكلية وإليها ول  تتوفر أ داد المحولير منها وإليها
 أيضا

  ال يوجد ما يدل  لى  مل إحصا يات لنتا ا االستبيار أو االستفادة من ، كما أر لقائ
االسننتراتيجية أو  الطالب ل  يت  االسننتدالل من   لى أر الطالب  لى دراية بالخطة

 أهدافها أو باالستبيار في حد ذات .

  العمراني  وكلية التخطيطال توجد وسا ل تحفز الطالب الوافدير  لى االلتحاق بالكلية
الد اية الكافية لها وأر الكلية تحتاج إلى مزيد مر  الوافدير لعد حظها أقل في جذب 
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يل الطالب  التسننويق )فحص قائ  ،2020 - 2019دل بة ر يس  ب،الطالل قائ نا  ل
 الجامعة، لقائ أ ضائ هي ة التدريس(

  الخضرائ()برناما المدر  البكالوريوس د  تفعيل البرناما الخاص لمرحلة  

  ال توجد أية شننواهد  ر معدل التغير في أ داد المسننتفيدير مر نظا  د   الطالب
 اجتما يا

 لي في جدول اإلرشاد ل  يت  تحديد سا ات إرشاد أكاديمي منفصلة  ر سا ات العم
األكاديمي حيث يت  في الجدول الزمني لجميأ المقررات وضننأ خانة واحدة للعملي 

 واإلرشاد األكاديمي معا ويكور  دد سا اتها مساوي لعدد سا ات العملي فقط

  د  االسننتفادة مر اإلرشنناد األكاديمي، ول  يت  العثور  لى آلية لر اية الطالب 
 ) تلفة  ر الدراسةالمتميزير في مجاالت مخ

   سا  مر  ا شروط االلتحاق باألق ضا بعض الطالب  ر تغير الحدود الدنيا ل  د  ر
غذية راجعة مر األطراف  عًا لت بت تقيي  القوا د وتطويرها تب آلخر، وال يوجد ما يث

 المختلفة.

  لاللتحاق د  تحديد دليل الطالب وال ال حة الكلية درجات فعلية أو شننروط محددة 
 ا .باألقس

  لد    االجتما ييوجد تناقص واضننح في أ داد الطالب المسننتفيدير مر التكافل
  ر األ داد السابقة. 2018-2017الطالب في التقرير السنوي للكلية 

  ال توجد دراسة توضح لماذا كار  دد المترددير  لى العيادة منخفضًا بشكل ملحوظ
شواهد  ر معدل التغ2018-2017 ا   ستفيدير ، و د  وجود أية  ير في أ داد الم

 .اجتما يامر نظا  د   الطالب 

   في  بمشننرو ات الطالب بالكلية وإنما هناك  االحتفاظلمعرض دا   يت  وجود  د
بالمعرض وتبير أن  يت  استخدامها كي يعرف  وتت  تسميتهاصالة يت  التدريس فيها 

 ط.الطالب مشرو ات المقررات المختلفة بها في أوقات المناقشة فق

 .د  وجود آلية لر اية الطالب المتميزير في مجاالت مختلفة  ر الدراسة  

  لخرجيها د  تفعيل دور وحدة الخريجير بالكلية  لى إرشنناد وإيجاد فرص  مل ،
و د  تواجد خدمات التوجي  المهني للطالب وال توجد وحدة ريادة أ مال أو ابتكار 

 أو مشرو ات صغيرة.

 ستفادته  مر قا دة بيانات خا ال توجد صل معه  وا صة بالخريجير وال بمدى التوا
 الكلية وإفادته  لها 

  ضعف في تواصل الكلية مأ جهات ومؤسسات العمل المختلفة، وال يوجد آلية  هناك
أو وسا ل مال مة لمتابعة الخريجير في سوق العمل وال نتا ا الستبيار آرائ شركات 
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ستطالع سوق العمل ال سات وغيرها في  س رأيه  في الخريا أو مقترحاته   أو مؤ
  .لتطوير دور الكلية التعليمي والبحثي وفي خدمة المجتمأ

  صة في دليل الطالب وال في ال حة الكلية ويوجد ال يوجد ذكر لذوي االحتياجات الخا
 مقعد متحرك في العيادة الطبية.

 شاركته  في أية لجار بالك ضروا لقائ الطالب  د  م ضيح الطالب الذير ح لية أو تو
 سما ه   ر مشاركة طالب في أية لجار.

  ستمارة التقيي  الكمي شطة الطالبية في ا سة األن ساحات وتجهيزات لممار ال توجد م
 للموارد المادية.

  يوجد مشننكلة في طريقة تحليل اسننتبيار آرائ الطالب في مختلف جوانب العملية
 تبيانات.التعليمية كما أن  ل  يتبير االستفادة مر نتا ا هذه االس

  ستبيانات للطالب سا  وإ الر نتيجة اال ل  يتبير  قد مؤتمرات  لمية للطالب باألق
صحيحية التي تمت  ستفادة منها واإلجرائات الت ضيح كيفية اال شته  فيها وتو ومناق

 بنائ  لى آرا ه  أو مقترحاته .

  ة ضعف في تواصل الكلية مأ جهات ومؤسسات العمل المختلفة، وال يوجد آليهناك
أو وسننا ل مال مة لمتابعة الخريجير في سننوق العمل، وال نتا ا السننتبيار آرائ 
ستطالع رأيه  في الخريا أو  سوق العمل ال سات وغيرها في  س شركات أو مؤ

 مقترحاته  لتطوير دور الكلية التعليمي والبحثي وفي خدمة المجتمأ.

 تجاه لتفعيل براما مهنية ال تتوفر بالكلية براما تنمية مهنية فعالة ولكر كار هناك ا
 د  الما  بعض الخريجير و مسننتقبال بالكلية، ول  تتوفر نماذج لمثل هذه البراما

 والطلبة برؤية ورسالة الكلية.

  تاحة لخريجي مل الم نات  ر فرص الع يا قا دة ب عامل مأ  ال توجد خطة إلدارة الت
 الكلية.

  ربية بالكلية للعمل  لى التعريف خارج نطاق جمهورية مصر الع في النسبيالقصور
 والدراسات العليا.البكالوريوس  مرحلتيزيادة الطالب الوافدير في 

  سا ات المكتبية المعلنة ضائ هي ة التدريس بال ضوابط لتحقيق التزا  أ   د  وجود 
 لتمكير الطالب مر التحصيل الجيد.

 البحث العلمي  -10

  ال اس أو رصنند، كما ان  للدراسننات البي ية اجهزة قي البحثي د  تواجد بالمعمل
صيف تعريفي للبراما المحملة   لى ييحتو سطوانات مدمجة   لىتو األجهزة أو ا

 كمصدر أصلي أو طابعة.

  مخصصات أو نسب مر دخل هذه المشرو ات التطبيقية لد   البحث  أي د  ظهور
 فقط مكتبيوأثاث  كراسيالعلمي واقتصرت التبر ات  لى 
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 للبحث العلمي مر خالل تنمية مصننادر التمويل   د  وجود أوج  اسننتفادة أخري
 الذاتي.

  لداخلي فاق ا ية و جز في الحوافز   لى جز في االن بالكل ندوات  المؤتمرات وال
 المقدمة للباحثير

  صيص شطة البحث العلمي، و د  تخ صادر لتنمية التمويل الذاتي ألن  د  وجود م
شاري كوحدة ذات طابأ خاص، ف ست سبة مر دخل المركز اال ضال  ر  د  وجود ن

 مشرو ات بحثية.

 براما تنمية قدرات الباحثير مر أ ضائ هي ة التدريس بمر يتقدمور للترقية  ارتباط
 دورات الترقي.  لىالقتصارها  للترقيو د  تواجد مردود سوى أنها متطلب 

 .د  وجود أجهزة حاسب آلي بمكاتب أ ضائ هي ة التدريس أو أجهزة طبا ة  

 غير المفعل لثقل  ب    األكاديميدراسننات العليا وأ بائ االرشنناد أ بائ التدريس لل
 السا ات المكتبية. و د  تفعيل

  لرسا ل الماجستير والدكتوراه   التطبيقينقص الجانب 

  المؤتمرات والندوات وفي تقدي  الحوافز للباحثير  لىقصور في االنفاق 

  ضائ هي ة الت لإلنتاجال توجد قا دة بيانات سنوات الثالث العلمي أل  دريس خالل ال
 الماضية

  ستير والدكتوراه االنتاج البحثي  وهبوط فيضعف في البعد التطبيقي ألبحاث الماج
 للكلية 

  ول  تبر  االتفاقية الدولية بشننراكة دولية ببرناما اراسننموس بالس مأ جامعة
ث اآلر ول  تفعل، رغ  مرور أكثر مر ثال حتىجدانسننك البولندية للتبادل الطالبي 

 بداية اإلجرائات  لىسنوات 
  شطة أخري أو اتفاقيات دولية مفعلة أو ت  تجديدها مأ أي جانب دولي  د  تواجد أن

 الدولية العلمية السابقة االتفاقياتو د  تجديد 

  ضائ هي ة التدريس شاركات أ   في د  تواجد خطة بحثية متكاملة للكلية لتنظي  م
 اقليميا لنشر بحوثه  وانتاجه  العلميالمؤتمرات والمجالت العلمية محليا و

  يانات للبحوث واألنشننطة العلمية  لى الرغ  مر طلبها ية قا دة ب  د  تقدي  الكل
 ضمر الوثا ق اإلضافية

  .قصور الد   المالي المخصص للبحث العلمي 

 ضعف دور مركز استشارات بالكلية في االهتما  بالقضايا ذات االولوية 
 في الال حة والتوصيف والتقرير.للمقررات تصويب وتوحيد األسمائ واأل داد يلز    الدراسات العليا -11
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  صمي  العمراني وتوقف االلتحاق ستثنائ تخصص الت ضعف اقبال الملتحقير  امة با
 العمل.بالدبلومات والمهنية، المعدة خصيصًا لتلبية االحتياجات المهنية لسوق 

 سوق ا ال لعمل، لعالج انخفاض أ داد الملتحقير يتوفر لدي الكلية أية آلية الستقرائ 
شديد في أ داد  ستير والدكتوراه، واالنخفاض ال في معظ  التخصصات ببراما الماج

 بالدبلومات.الملتحقير 

  لىضعف التسويق والترويا محليا لبراما الدراسات العليا، األمر الذي يؤثر سلبا  
 .تحقيق رسالة الكلية

  لىالترويا اقليميا و د  قدرة البراما ضننعف  بسننببانخفاض أ داد الوافدير  
 تحقيق بعض أهدافها.

 العليا. مل قا دة بيانات متكاملة لطالب الدراسات   د  استكمال 

  ستحداث براما أكاديمية جديدة أو سوائ با سات العليا   د  تحديث ال حة الكلية للدرا
مل جات سننوق الع يا ية احت مة، لتلب قا  غائ براما  أي  ود، و د  وجتطوير أو ال

سا  أو مجلس الكلية بهذا  صحيحي  مر مجالس األق سات فعلية أو اجرائات ت ممار
 الشأر.

  د  تحديث الكلية تبنيها لمعايير الهي ة القومية لضننمار جودة التعلي  واال تماد 
صدار  صيف، المعتمدة 2018ا ، كما أر مخرجات البرناما التعليمية المذكورة بالتو

 المتبناة.تطابق مأ المعايير األكاديمية ، معظمها م2009اصدار   لى

   الدراسات  –التخصصي  –أو توصيف براما الدبلومات الثالث: المهني  ا تماد د
 العليا

  ،د  تواجد مصننفوفة توافق نواتا التعل  المسننتهدفة لبراما الدبلومات الثالث 
 العليا.الدراسات  –التخصصي  –المهني 

 صيف البر ساق الال حة مأ تو ضح ار  د  ات ناما فعلي الرغ  مر ار الال حة تو
سات العليا بالال حة، وهيكل  شهادة منتهية، إال انها بهيكل الدرا الدبلومات المهنية 

سة بتوصيف البرناما امكانية االنتقال مر الدبلو  المهني المتخصص ار هناك  الدرا
 دبلو  الدراسات العليا أو ماجستير تخطيط  مراني واقليمي إلى

 دي  الكلية مصننفوفة توضننح العالقة بير األهداف الخاصننة بكل برناما  د  تق
 ومواصفات الخريا ووضأ مكانها مصفوفة األهداف العامة لبرناما الدراسات العليا

   والدكتوراه.توصيف المقررات لبرنامجي الماجستير  اكتمال د 

  الدبلومات. د  توصيف مقررات 

 ملف التوصيف فيبالبراما   ر طرق التدريس والتعل  ال يوجد اليات 
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  ستير والدكتوراه تعتبر سب طالب الماج طرق التقوي  بالبراما تقليدية نمطية ال تنا
وال تواكب  األكاديميال تتناسننب مأ المسننتوى  التيطرق التدريس  فيفالتقليدية 

أي اسنناليب خاصننة بالطالب  توافر د  والتقد  التكنولوجي أو التعل  االليكتروني، 
 تياجات الخاصةذوي االح

  لتقوي  البراما االستبيارضعف المردود الوارد مر إستمارت 

   طرق التدريس مقابل نواتا التعل ، األمر الذي ينتفي مع  التأكد  تواجد مصفوفة د
 مر تحقق نواتا التعل  للمقررات والبراما

 ر  د  تواجد مصننفوفة كاملة للمقررات مأ مخرجات التعل  مما ينتفي مع  التأكد م
تحقق مخرجات التعل  للبرناما، فضننال  ر  د  وجود دليل لكيفية االسننتفادة مر 

 المراجعات لصالح تطوير البراما والمقررات التعليمية

  سات العليا، و د  وجود جداول  د  وجود نظا  أو آلية معتمدة لتنظي  أ مال الدرا
ضائ هي ة سا ات مكتبية أل  شاد أكاديمي للطالب، كما ال توجد  التدريس معلنة  ار

 مكاتبه ، وال يعل  الطالب ماهية اإلرشاد األكاديمي  لى

  صعوبة التواصل والتسهيالت المقدمة لطالب الدراسات العليا نتيجة للعبئ  لى هي ة
 التدريس مر سا ات

  قصور التواصل مأ خريجي الكلية، قصور تحديث الموقأ االلكتروني للكلية، قصور
نات والمع يا نة الب عدات، في ميك ية، أجهزة وم ماد مات ال مات، ضننعف المقو لو

 الدراسات العليا، وال توجد مالمح لكيفية التغلب  ليها. بإدارةوالبشرية، تدريب، 

   صور في معظ  توصيفات المقررات و د ضال  ر الق  د  حداثة الكتب والمراجأ ف
ضننعف  ذكر المراجأ والكتب الدراسننية الواجب االطالع  ليها بالمكتبة يؤدى إلى

 اإلقبال.

  للمقررات ال يوجد ب  سننوي أربأ أجهزة كمبيوتر  المطلوبة دد المعامل  فينقص
اجهزة قياس وطبا ة ورصنند، وال يوجد ب  أية  إلى ليها بعض تطبيقات وتحتاج 

 توصيفات أو كتيبات شرح للتطبيقات

  أدوات التقوي  مر امتحانات وتمارير ومناقشات فيالنمطية والطرق التقليدية 

   كنترول الدراسات العليا  لى أجهزة حاسب آلي أو طابعة احتوائ د 

   آلية الختيار المراجعير الداخليير والخارجيير مر حيث العدد والتخصص  وجود د
كما ار مردود المراجعة ضننعيف جدا لعد  وجود آلية السننتيفائ مالحظات المراجأ 

 .واتخاذ االجرائات التصحيحية

 بالتوصيف  د  وجود مراجأ  لمية. 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  أ داد أ ضننائ هي ة  فيالتقارير السنننوية للبراما التعليمية  فيتواجد تناقضننات
مل  نات التي تؤسننس لع يا عارير واالجازات وغيرها مر الب نات الم يا تدريس وب ال

 التقارير السنوية.

  ستمارات ستفيدير )جهات التوظيف( مر خالل  د  وجود ا صل مأ الم ضعف التوا
البرناما( يؤكد  د  تفعيل التقوي  وبالتالي  د   رق تقوي ط كأحداسننتبيار له  )

 تحقق مواصفات الخريا

  سير والتطوير في توقيتها مأ ضأ خطط التح سنوية في و سب التقارير ال  د  تنا
 األولوية أو  د  التنفيذ دور أسباب 

  ستهدفة، كما ال توجد أي  د  وجود طالب للدبلومات بجميأ أنوا ها وهي الف ة الم
 يفات لمقرراتها وبالطبأ ال توجد تقارير أيضاتوص

  د  دقة مقترحات تطوير المقررات مثل: زيادة  دد المعيدير حيث ارتفاع نصننيب 
الرغ  ار المقرر   لىالفرد للطالب، التوسننأ في المناقشننات الجما ية الفصننلية، 

 .للدراسات العليا وليس للمعيدير أي دور

 صل مأ الخريج سات  د  تواجد آلية للتوا ير كما ال توجد قا دة بيانات لطالب الدرا
العليا، كما ال توجد آلية لجذب الطالب الوافدير، وجميأ االجرائات ورقية فقط، كما 

 ال يوجد ارشاد أكاديمي

 سي الثاني بدفأ مصروفات  شكوى وجود  امة للطالب الذير يلتحقور بالفصل الدرا
 .سنة أكاديمية بدال مر مصروفات فصل

 شراف طبقا   د  توفر دليل  لي المراجعات الدورية بغرض التطوير، ويت  توزيأ اال
 لرغبة الطالب والقوا د المعلنة.

  بالدراسات العليا.لقياس رضا الطالب  االستبيانات د  توافر نتا ا 

 .هناك تخصصات غير مفعلة في الدبلو  رغ  اهميتها لمجتمأ 

 المشاركة المجتمعية -12

  شطة أو إ أي د  تحديد أو مس ول تنفيذ أو تكلفة تقديرية أو مؤشرات  زمنيطار أن
ستراتيجينجاح للهدف  صر" بالخطة  اال شاركة في تعظي  دور وموقأ م الرابأ "الم

 المعتمدة لخدمة المجتمأ وتنمية البي ة.

  شطة خطة خدمة المجتمأ وتنمية البي ة مر خالل تقارير متابعة  د  متابعة تفعيل أن
شرات النجاح بالخطة التنفيذية تنفيذ الخطط التنفيذي ضمر الرجوع لمؤ ة حيث ال تت

 وتحديد ما ت  وما ل  يت  منها بشكل دقيق.

  د  توفير الكلية ألي براما للتو ية بأنشننطة خدمة المجتمأ وتنمية البي ة للطالب 
ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة واألطراف المجتمعية ذات العالقة )االطالع  وأ 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

التنفيذية السنننوية للكلية، ومقابلة القيادات األكاديمية وأ ضننائ هي ة   لى الخطط
 التدريس وأ ضائ الهي ة المعاونة وممثلي األطراف المجتمعية والخريجير(.

 .تقو  الكلية حاليًا بإجرائات تفعيل مركز العمرار األفريقي ولكن  ل  يبدأ نشاط  بعد 

  سنويا مر مركز صدور تقرير  شارات د   ست سات العمرانية  ر ال ا بحوث والدرا
حير قيا  المركز سنننويًا بعدد مر المشننرو ات  فيخدمة المجتمأ  فيأنشننطت  

 التخطيطية المتنو ة.

  ال  الكليةالمجالس واللجار  باقيمجلس الكلية أما  في د  تواجد ممثلير للمجتمأ إال
 يشارك فيها أي ممثلير للمجتمأ.

 عية مر خالل تحليل اسننتبيار األطراف  د  تحسننر نسننبة رضننا األطراف المجتم
-2017إلى  2017 -2016المجتمعية بغرض إ داد الدراسننة الذاتية للكلية مر 

2018. 

   ضا األطراف المجتمعية  ا سبة ر سر ن ستبيار لقياس تح  -2018 د  تواجد ا
ضا األطراف المجتمعية واتخاذ  2019 سبة ر سر ن ستفادة من  في التحقق مر تح لال

 جرائات التصحيحية المناسبة.المزيد مر اإل

  واإلقليمي القوميالتعاور للتدريب للهي ات  لى المسننتوى  تبرتوكوال د  تفعيل 
 .العربي

  ال يوجد رصنند لخريجي الكلية العاملير بالدول العربية ومأ الجامعات والوزارات
 والمؤسسات والهي ات العربية.

 
 ة والوزر النسبي له تحديد لعناصر الفرص والتهديدات للبي ة الخارجي

 أه  الفرص المتاحة:
 الخارجية والوزر النسبي له  فرص البي ة المعيار

الننتننخننطننيننط  -1
 االستراتيجي

 .2030الدولة وجود خطة استراتيجية للكلية تتوافق مأ الخطة االستراتيجية للجامعة ورؤية  -

 ةالتنفيذياستمرار العمل  لى تنفيذ األنشطة المقترحة بالخطة  -
قانور  إطارالتوج  العا  للدولة نحو تفعيل قوا د المحاسبة ووضأ نظ  فعالة للثواب والعقاب في  - والحوكمةالقيادة  -2

 الخدمة المدنية.

 التوج  العا  للدولة نحو تفعيل قانور الملكية الفكرية وحفظ حقوق الباحثير. -
 التعلي  واال تماد. تجديد ا تماد الكلية مر قبل الهي ة القومية لضمار جودة - الجودة والمتابعة -3

 توجهات الدولة لتفعيل نظ  الجودة بالمؤسسات التعليمية -
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

أ ضنننائ هي ة  -4
 التدريس 

مشاركة ا ضائ هي ة التدريس بمشرو ات قومية  لى مستوى الدولة وامكانية انعكاس ذلك  -
  لى المقررات الدراسية ومشرو ات البكالوريوس.

 اإلداريومؤسساتها المختلفة في اطار االصالح  بأجهزتهاتقائ بالعاملير التوج  العا  بالدولة لالر - الجهاز االداري -5
 للدولة باتجاه االدارة الذكية في كافة المجاالت.

ية  -6 ل ما ل موارد ا ل ا
 والتسهيالت المادية

وجود فرص  الية للكلية لالستفادة مر دورها في المساهمة في المشرو ات القومية والدولية  -
 ق المزيد مر التمويل الذاتي مر خالل مركز أبحاث العمراروالمحلية المختلفة لتحقي

 اإلدارة العامة للش ور الهندسية تشكل دا   ر يسي أل مال الصيانة لتجهيزات الكلية -
ية  -7 البراما التعليم

والننمننعننايننيننر 
 االكاديمية

 فرص الترابط مر خالل براما مشتركة مأ الكليات المماثلة دوليا ومحليا. -

 .كليةتفضيل سوق العمل لخريجي ال - التدريس والتعل  -8

 توجهات الدولة في إنشائ براما بمصروفات. -

 نمو الطلب  لى التعلي  العالي. -

 زيادة الطلب  لى التعلي  مر جانب الوافدير. -
شيوع استخدا  المصطلحات والمفردات الخاصة بالتخطيط العمراني مر قبل المس ولير بداية مر  -

 ر يس الجمهورية.
% )بير الدفعات القديمة 70 إلى%  50زيادة نسبة الخرجير العاملير في مجال التخصص مر  - جورالطالب والخري -9

 ( طبقا للتقرير السنوي للكلية مما يؤكد  لى احتياج سوق العمل لتخصص الكلية.والحديثة

 موقأ متوسط ومتميز وقريب مر العديد مر جهات العمل الهندسي والتخطيطي الكلية في تواجد -

% مر الخرجير مر اإلناث مؤشر  لى صالحية براما الكلية ومواصفات 50د أكثر مر يعتبر وجو -
 الخريا للذكور واإلناث  لى السوائ.

 وجود  ديد مر شركات التنمية العمرانية لكبري يمكر مر د   االنشطة الطالبية والتعليمية. -

 رضائ جهات العمل  ر مستوى أدائ الخريجير. -
حيث التأكيد  لى وجود ربط بير الدراسات  2030برؤية مصر  وربطهابحثية للكلية ا تماد خطة  - البحث العلمي -10

 العليا واالحتياجات القومية وكذا احتياجات المستوي االقليمي بالدول العربية واالسالمية. 

االستفادة مر الدارسير في البراما الخارجية مر ا ضائ هي ة التدريس في العملية التعليمية  -
 لعلميوخطة البحث ا

الربط بير براما الدراسات العليا وانشطة خدمة المجتمأ وخاصة مأ وجود نشاط للمراكز ذات  - الدراسات العليا -11
 الطبيعة الخاصة بالكلية

كة  -12 لمشنننار ا
 المجتمعية

مستوى جامعة القاهرة وجامعات مصر يعزز مر مركز الكلية العلمي والخدمي  لى   لىالنادر  -
 وبما يؤهلها فيما بعد للمنافسة الدولية.المستوى القومي واالقليمي 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

إمكانية خلق تخصصات فر ية وبينية بير االقسا  للتواكب مأ قضايا ومشكالت التخطيط في  -
 مصر والتغير في متطلبات سوق العمل

 التعاور مأ بولندا.... تبرتوكوالاالستفادة مر  -

 لة الدو فيفرصة انشائ وحدة ذات طابأ خاص تتناسب مأ قضايا البي ة  -

 التدريس هي ة أ ضائ بعض تفرغ يتطلب قد بما كبير جهد تحتاج للجودة الالزمة المتطلبات -
 .  بها للوفائ المعاونة والهي ة

إمكانية خلق تخصصات فر ية وبينية بير االقسا  للتواكب مأ قضايا ومشكالت التخطيط في  -
 مصر والتغير في متطلبات سوق العمل

 االجتما ية واالقتصادية المؤثرة  لى  ملية التنمية( العوامل)االهتما  بالبي ة الخارجية  -

االهتما  بالبي ة والتوج  العا  نحو زيادة الو ي البي ي وتشجيأ دور المواطنير في ادائ هذا  -
 البحثيالدور طبقا للدستور مما يعظ  دور الكلية 

 الدولة  فيفرصة انشائ وحدة ذات طابأ خاص تتناسب مأ قضايا البي ة  -

 ور اسة مصر لالتحاد االفريقي بأفريقياصة االهتما  بقضايا التنمية فر -

 
 أه  التهديدات المتوقعة:

 
 أه  التهديدات المتوقعة المعيار

 في جدًا  الية مرونة يتطلب الجامعة قيادات تغير مأ للجامعة االستراتيجية الخطة تغيير - التخطيط االستراتيجي -1
 .عةالجام خطة مأ للتوافق الكلية خطة

التزا  الكلية بالهيكل التنظيمي وفقا لقانور تنظي  الجامعات ومرفقا للتوصيف الوظيفي  - القيادة والحوكمة -2
لجهاز التنظي  واإلدارة بما يحج  مر  مل بعض التعديالت لتناسب المتغيرات التي حدثت 

 طوال العقود السابقة.
كبير بما قد يتطلب تفرغ بعض أ ضائ هي ة  المتطلبات الالزمة للجودة تحتاج جهد - الجودة والمتابعة -3

 التدريس والهي ة المعاونة للوفائ بها.  
المشكالت المادية في ضعف دخل أ ضائ التدريس مما يؤدي الي تفضيل البعض للعمل  - ا ضائ هي ة التدريس  -4

 الخاص االكثر  ا دا  ر العمل بالكلية االقل  ا دا.
هي ة التدريس بالدولة العربية المجاورة بما يزيد مر طلبات اال ارة زيادة مرتبات أ ضائ  - الجهاز االداري -5

 مر الكلية.
ية  -6 ل ما ل موارد ا ل ا

 والتسهيالت المادية
 .العمل فرص  لى المحلي وتأثيرها ازمة جانحة كورونا -
  .التمويل لمصادر النسبي القصور -
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 مر يضعف وثللبح الد   توزيأ  دالة و د  العلمي البحث لد   المالية الموارد ضعف -
 .منتظمة بصورة البحث في التدريس هي ة ا ضائ مشاركة

ية  -7 م ي ل ع ت ل ما ا برا ل ا
 والمعايير االكاديمية

جامعات أخرى حكومية وخاصة تزيد مر  فيالمماثلة  لمقسا وجود براما جديدة  -
 المنافسة.

نفس تخصصات كلية  ظهور كليات بالجامعات الخاصة واقسا  بالجامعات الحكومية  تحمل - التدريس والتعل  -8
التخطيط اإلقليمي والعمراني فهي تمثل تنافس قوي في االقبال  لي الكليات التي تحمل 

 نفس التخصص وخاصة في سوق العمل فيما بعد .
 .مصر خارج الكلية خريجي مأ للتواصل مقننة آلية وجود  د  - الطالب والخريجور -9

 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن البحث العلمي -10
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن الدراسات العليا -11
 ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن المشاركة المجتمعية -12
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 الكمي البيئي التحليل
ت   مل التحليل البي ي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي والعمراني  ر العا  الدراسي  
مي للمعايير مر خالل الوزر النسبي للمعايير للهي ة بنائ  لى التقيي  الك 2019/2020

 :2020القومية لضمار جودة التعلي  واال تماد وزيارة لجنة اال تماد في مارس 
ت  تقدير الوزر النسبي للمعايير وفقا لدرجات التقيي  المقترحة  الوزر النسبي للمعايير:

 معيار. 12ض  المعايير إلى مأ األخذ في اال تبار الهي ة القومية لضمار الجودة مر 

 الوزر النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهي ة القومية لضمار الجودة

 المعايير 

 الهي ة القومية لضمار الجودة

الوزر 
النسبي 
 للمعايير 

الوزر النسبي مقارنا 
 بواحد صحيح

 0.081 64 التخطيط االستراتيجي -1

 0.117 92 القيادة والحوكمة-2

 0.092 72 الجودة ادارة -3

 0.061 48 أ ضائ هي ة التدريس -4

 0.025 20 الجهاز االداري -5

 0.091 72 الموارد المالية واالدارية -6

 0.047 44 المعايير االكاديمية والبراما التعليمية -7

 0.162 128 التدريس والتعل  -8

 0.132 104 الطالب والخريجور -9

 0.053 42 البحث العلمي -10

 0.096 76 الدراسات العليا -11

 0.035 28 المشاركة المجتمعية -12

 1 790 إجمالي
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 ( درجة إنجاز الكلية للمعايير:9-2-2
ت  ا تماد التقيي  الكمي الذي ت  للكلية مر خالل تقيي  المعايير لمجمو ة استبيانات  

خريجور  –صلة )طالب أل ضائ هي ة التدريس والقيادات األكاديمية وكافة األطراف ذات ال
إداريير(  مل التحليل البي ي الكمي لكلية التخطيط اإلقليمي  –أطراف مجتمعية  –

والذي يمكر أر نخلص من  إلى النتا ا  2018-2017والعمراني  ر العا  الدراسي 
 التالية:

واألطراف ذات درجة إنجاز المعايير المختلفة وفقا لرأي أ ضائ هي ة التدريس  
 الصلة

 معايير ال

تقرير زيارة 
لجنة اال تماد 

مارس 
2020 % 

رأي أ ضائ 
هي ة 
 %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 أ ضائ هي ة 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

والبراما  األكاديميةالمعايير  -7
 التعليمية

60.00 83 66.80 69.93 3.50 

 3.77 75.48 55.25 86.2 85.00 التدريس والتعل  -8

 4.05 80.98  76.95 85.00 الطالب والخريجور -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
 

طراف تمثل االطراف ذات الصلة بنتا ا تحليل االستبيانات في: الطالب والخريجور واأل*
  المجتمعية واإلداريير.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

% فأ لى  75.00ويتضح مر الجدول  الية أر هناك خمسة معايير حصلت  لى تقيي   
 65.00% ومعيار واحد أقل مر  65.00% وأ لى مر  75.00وستة معايير أقل مر 

 % وكار أ لى المعايير معيار المشاركة المجتمعية وأقلها إدارة الجودة.
 
 جحة للكلية:( النقاط المر9-2-3

ت  تقدير الدرجات المرجحة للكلية لكل معيار  لى حدة بضرب الوزر النسبي لكل  
معيار في درجة إنجاز الكلية لهذا المعيار. وبجمأ الدرجات المرجحة لكافة المعايير االثني 

درجة مر خمس درجات  3.69 شر وجد أر الدرجة اإلجمالية المرجحة للكلية في حدود 
  النسبية للهي ة القومية لضمار جودة التعلي .  وفقا لموزار

درجة( تعتبر مؤشرا  لى استعداد الكلية لتجديد  3.69وهذه الدرجة المرجحة للكلية )
 التأهل للتقد  لال تماد.

 الوزر النسبي للمعايير وفقا لمتطلبات الهي ة القومية لضمار الجودة 

 المعايير 

 الهي ة القومية

الوزر النسبي 
قارنا بواحد م

 صحيح

الوزر النسبي 
  5/للمعايير

النقاط 
 المرجحة 

 0.33 4.06 0.081 التخطيط االستراتيجي -1

 0.44 3.76 0.117 القيادة والحوكمة-2

 0.29 3.18 0.092 الجودة إدارة -3

 0.21 3.45 0.061 أ ضائ هي ة التدريس -4

 0.09 3.43 0.025 اإلداريالجهاز  -5

 0.32 3.53 0.091 واإلداريةالية الموارد الم -6

 0.17 3.50 0.047 والبراما التعليمية األكاديميةالمعايير  -7

 0.61 3.77 0.162 التدريس والتعل  -8

 0.54 4.05 0.132 الطالب والخريجور -9

 0.19 3.51 0.053 البحث العلمي -10
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 
 

 25-20 20 - 15 15 - 10 الخطة االستراتيجية
 3.69 3.77 2.87 النقاط المرجحة

 

 
أر الوزر النسبي المتوسط للمعايير )النقاط  2015- 2010أوضحت الخطة االستراتيجية 

وحافظ  3.77إلى  2020-2015وتزايد في الخطة االستراتيجية  2.87المرجحة( كار 
، مما يشير إلى ثبات المتوسط العا  2025 - 2020 لى نفس النسبة تقريبا في خطة 

 وحتى تاريخ (.2014للمعايير المختلفة خالل الفترة السابقة مر اال تماد )
 مصفوفة  وامل البي ة الداخلية والخارجية والوزر النسبي لهما:

والخارجية وتحدد الوزر النسبي  المصفوفة التالية تربط  ناصر البي ة الداخلية 
له  حتى يمكر تحديد االستراتيجيات المطلوبة للتطوير بنائ  لى األوزار النسبية للعناصر. 

% بأي حال مر  10.00)مأ افتراض أر الوزر النسبي للبي ة الخارجية لر يقل  ر 
 األحوال(

 
 
 
 
 
 
 

 0.35 3.62 0.096 الدراسات العليا -11

 0.15 4.25 0.035 ةالمشاركة المجتمعي -12

 3.69 3.80 1.0 إجمالي
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 لعناصر البي ة الداخلية والخارجيةالوزر النسبي التحليل الكمي: 

 المعايير

 الوزر النسبي للعنصر  بالعدد  ناصر البي ة الداخلية والخارجية

 البي ة الخارجية البي ة الداخلية
البي ة 

 الداخلية %

البي ة 
الخارجية 

% 
 نقاط القوة

نقاط 
 الضعف

الفرص 
 المتاحة

التهديدات 
 القا مة

 %10 %90 1 2 19 11 التخطيط االستراتيجي -1

 %10 %90 1 2 24 6 وكمةالقيادة والح -2

 %14 %86 1 2 7 11 إدارة الجودة -3

 %12 %88 1 1 8 7 أ ضائ هي ة التدريس -4

 %12 %88 1 1 11 3 اإلداريالجهاز  -5

 %10 %90 3 2 14 42 يةوالمادالموارد المالية  -6

المعايير األكاديمية والبراما  -7
 التعليمية

7 24 2 1 90% 10% 

 %10 %90 1 5 18 35  والتعل التدريس -8

 %10 %90 1 5 27 39 الطالب والخريجور -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

 
ويتضح مر الجدول أر أكثر المعايير تأثرا بالبي ة الخارجية هي معايير )المشاركة  

 الجهاز اإلداري(. –أ ضائ هي ة التدريس  –إدارة الجودة  -المجتمعية 

 ( االستراتيجيات والسياسات المرجحة للكلية:9-2-5
ت  إ داد الجدول التالي بغرض تحديد االستراتيجيات والسياسات المتوقعة للكلية  

 بنائ  لى التحليل البي ي، ويتضمر الجدول ما يلي:
 قا لمتطلبات الهي ة القومية لضمار جودة التعلي  واال تماد.المعايير االثني  شر طب 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 .الوزر النسبي لتأثير البي تير الداخلية والخارجية  لى المعايير السابقة 

  الهدف مر المعيار )كلي أ  جز ي( أي منتهي أ  قابل لالستمرار، والهدف الكلي
ر والتحسير(، والهدف المنتهي يؤدي إما إلى )الثبات واالستقرار( وإما إلى )التطوي
 الجز ي يؤدي إما إلى )النمو والتوسأ( وإما إلى االنكماش.

  نقاط(  3الوضأ الراهر للمعيار )متحقق أو غير متحقق( والمعيار المتحقق )أ لى مر
 يضمر )الثبات واالستقرار( وغير المتحقق يحتمل )التطوير والتحسير(.

 

 والسياسات المرجحة للكليةاالستراتيجيات التحليل الكمي: 

 المعايير

 الوزر النسبي للعنصر 

 / 
كلي

ر )
عيا

الم
ر 

ف م
لهد

ا
ي(

جز 
 

ار 
معي

ر لل
راه

أ ال
وض

ال
ق(

حق
 مت

غير
 / 

قق
متح

(
 

 االستراتيجيات المرجحة

% 
لية

داخ
ة ال

لبي 
ا

 % 
جية

خار
ة ال

لبي 
ا

 

حة
رج

الم
ط 

لنقا
ا

 
يار

لمع
ل

سأ 
لتو

 وا
مو

الن
رار 

ستق
واال

ت 
لثبا

ا
 

والت
ير 

طو
الت

سير
ح

 

ش
كما

االن
 

   √  متحقق كلي 4.06 %10 %90 التخطيط االستراتيجي -1

   √  متحقق كلي  3.76 %10 %90 القيادة والحوكمة -2

    √ متحقق جز ي  3.18 %14 %86 إدارة الجودة -3

    √ متحقق جز ي  3.45 %12 %88 أ ضائ هي ة التدريس -4

    √ حققمت جز ي  3.43 %12 %88 اإلداريالجهاز  -5

    √ قمتحق كلي  3.53 %10 %90 يةوالمادالموارد المالية  -6

المعايير األكاديمية والبراما  -7
 التعليمية

   √  متحقق كلي  3.50 10% 90%

   √  متحقق كلي  3.77 %10 %90 والتعل  التدريس -8
   √  متحقق كلي  4.05 %10 %90 الطالب والخريجور -9

   √  متحقق كلي  3.51 %10 %90 البحث العلمي -10

   √  متحقق كلي  3.62 %10 %90 الدراسات العليا -11

    √ متحقق جز ي  4.25 %27 %73 المشاركة المجتمعية -12
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

ويتضح مر الجدول أر هناك معايير تحتمل )النمو والتوسأ( وهي معايير )نظ   
المشاركة  -الموارد المالية  -الجهاز اإلداري  -أ ضائ هي ة التدريس  -إدارة الجودة 
كما أر هناك معايير تحتمل الثبات واالستقرار وهي معايير )التخطيط  المجتمعية(.

التدريس  -المعايير األكاديمية والبراما التعليمية  -القيادة والحوكمة  -االستراتيجي 
 الدراسات العليا( -البحث العلمي  -الطالب والخريجور  -والتعل  

 
 ا ا التحليل البي ي الكمي للكلية:خالصة نت
اتضح مر نتا ا التحليل البي ي الكمي أر الدرجة اإلجمالية المرجحة للكلية في  
درجة مر خمس درجات وفقا لموزار النسبية للهي ة القومية لضمار جودة  3.7حدود 

ية  لى درجة( تعتبر مؤشرا  لى استعداد الكل 3.7التعلي . وهذه الدرجة المرجحة للكلية )
 تجديد اال تماد.

كما اتضح مر مصفوفة التحليل البي ي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات  
والسياسات المتوقعة للكلية أر االستراتيجية المرجحة تتراوح بير )النمو والتوسأ( وبير 

 الوصول إلى حالة )الثبات واالستقرار(.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 حتليل الفجوة وحتديد االحتياجات
Gap Analysis and Needs Assessments 

 تحليل الفجوة -أوال 
 

بمقارنة الوضأ الراهر للكلية طبقا لنتا ا التحليل البي ي مأ األهداف االستراتيجية 
 المستهدف تحقيقها ت  تحديد وتحليل الفجوة طبقا لما يلي:

ة اإلمكانات والكفاية المادي -القدرة المؤسسية والتنافسية للكلية )كلية ذكية -أ
 والبشرية( وإ دادها لمواجهة أي كوارث بي ية محتملة

 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:
  أوضحت دراسات تحليل فراغات مبنى الكلية الحالي بعد تعلية الدور الرابأ أن  يصلح

للوفائ باحتياجات الكلية في سنوات الخطة الخمس القادمة كما أر المساحات 
ريس والهي ة المعاونة والعاملير ستكور كافية أيضًا المخصصة أل ضائ هي ة التد

إال ان  قد يكور هناك حاجة في السنوات القادمة وقد ت  توزيأ الفراغات واستخدا  
قا ات للدراسات  3هي ة التدريس والهي ة المعاونة واستخدا   أل ضائالدور الرابأ 

  هي ة التدريس. بأ ضائالى كافيتريا خاصة  باإلضافةالعليا 

  كفاية وكفائة معامل تتوافر التجهيزات والمعدات والكوادر الالزمة بالكلية ومثال ذلك
الحاسب اآللي بالكلية مر حيث  دد أجهزة وظروف التشغيل وكفائة الفنيير والعمل 
 لى تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة لطلبة مرحلتي البكالوريوس والدراسات 

تخدمة تحتاج الى تحديث وشرائ نسخ أصلية مرخصة العليا، اال ار البراما المس
منها، كما أوضحت الدراسة ضعف مستوى اللغة األجنبية  ند طالب مرحلتي 
البكالوريوس والدراسات العليا بما يشير ألهمية رفأ كفائة معامل الحاسب اآللي 

ف  بالكلية وامكانية استعمال  كمعمل لغات وأهمية وجود معمل متعدد األغراض وتوظي
، لتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة مر طالب الكلية في مراحلها المختلفة
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

باإلضافة الى العيادة الطبية التي تمكنها مر تقدي  ر اية صحية جيدة في الحاالت 
 الطار ة.

  أوضح الهيكل التنظيمي للكلية وجود وحدات جديدة في السنوات الخمس الماضية
إلدارات القا مة مثل قس  خدمة المجتمأ وش ور البي ة دا مة لمدائ وتطوير أدائ ا

وفقا للهيكل التنظيمي للكلية وربط اإلدارة الجديدة بالهيكل التنظيمي للكلية ونظيراتها 
الى قس  الوحدات ذات  باإلضافةبالجامعة وكذا وحدة إلدارة األزمات والكوارث 

وقس  الخريجير،  كترونياإللالطابأ الخاص وقس  الصيانة وقس  الميكنة والتحول 
كما ت  تحديد  القة وحدة ضمار الجودة بالهيكل التنظيمي للكلية وصياغة ال حة 

ت   واال تماد. كمالها في ضوئ قانور ضمار الجودة  –إدارية ومالية  –داخلية 
 التعليمية.انشائ وحدة إلدارة العملية 

  المنوطة به .توافق خبرات ومهارات بعض العاملير مأ المها  الوظيفية 

  والتقاليد  العلميت  تحديث وا تماد كتيب ممارسات أخالقيات المهنة وميثاق البحث
 ضوئ إطار كود الممارسة االخالقية بالجامعة. فيالجامعية المعد بمعرفة الكلية 

  للكلية  الوظيفيت   مل كتيب للتوصيف 

 كافية للوفائ  12.59: 1 نسبة أ ضائ هي ة التدريس العاملير بالكلية للطالب
بأخذ الهي ة المعاونة في  5.13:1بمتطلبات البراما، خاصة وأر هذه النسبة تصبح 

 اال تبار.

  ،وجود نظا  أو خطة لتنمية قدرات ومهارات أ ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة
 اآلر وفقا لجهوده  الفردية. كفائته حيث يت  رفأ 

 أ ضائ هي ة التدريس وبير اإلدارة  وجود نظا  واضح ومعلر يعزز التواصل بير
العليا ووحدة ضمار الجودة والجهاز اإلداري والعمل تحت مظلة روح االسرة التي 
تربط أ ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة نظرًا لصغر أ داده  مقارنة بباقي 

 كليات الجامعة.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 اسة االحتياجات تنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية ودر جارى العمل  لى
التدريبية لتنمية قدرات القيادات الحالية والمستقبلية وتفاصيل هذه البراما ومحتواها 

 العلمي وآليات التقيي  واالستفادة منها.

 .نشر ثقافة الجودة بالكلية وخاصة بعد تفعيل وحدة متابعة العملية التعليمية 

 ة ضمار الجودة والجهاز يوجد هيكل تنظيمي وال حة مالية وإدارية معتمدة لوحد
االداري الموجود بها اكتسب خبرة مناسبة طوال السنوات الماضية إال أر الجهاز 

 اإلداري للوحدة غير كاف مر ناحية العدد.

  اهتما  الكلية بزيادة  دد المشاركير مر الكلية في أنشطة ودورات مركز ضمار
 كافية. الجودة بالجامعة، لتعزيز االرتباط بخطط الجامعة بصورة

  متابعة نتا ا التقوي  الذاتي المستمر  لى األدائ بالكلية. دورييت  بشكل 

  تفعيل مبدأ المسائلة والمحاسبة. ت 

   التقوي  المؤسسي الشامل للكلية التقوي  المستمر للفا لية التعليمية وفقا انتظا
 لمؤشرات محددة ومعتمدة وفي تواريخ محددة.

 الجودة وأنشطة الكلية الخاصة بالعملية التعليمية. تعزيز التنسيق بير وحدة ضمار 

  وجودSERVER . بالكلية والحاجة الى تفعيل العمل ب 

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:
   ضعف تداول بيانات الكلية وطرق إدارتها وتنظيمها  لى الرغ  مر وجود خواد

ر  لى الرغ  مر أر ولكنها ل  تفعل حتى اال – Servers -للحاسب اآللي بها 
استخدا  خواد  الحاسب اآللي يعتبر ضروريا وال توجد مؤسسة تعليمية كبيرة في 
الدول المتقدمة ال يوجد بها خواد  وشبكة داخلية خاصة بها. كما أن  ال يمكر 

التي تد   بها جامعة  - Fiber Opticsاالستفادة مر الوصالت فا قة السر ة 
بدور  -بالشبكة الخاصة بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية القاهرة كلياتها لالتصال 

وجود خواد  الحاسب اآللي الخاصة بالكلية ولضمار حماية خصوصية الكلية  ند 
االتصال بشبكة الجامعة مأ استخدا  الخواد  الخاصة بالجامعة  لى مستوى آخر 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

خدا  نظ  المعلومات لالتصال بير الكلية والجامعة. وبالتالي فإن  يلز  البدئ في است
والتكنولوجيات الحديثة في جميأ الش ور التعليمية واإلدارية بالكلية لضمار تطويرها 
حتى نتمكر مر تحقيق المنافسة المطلوبة  لى كل مر المستوى الوطني واإلقليمي 

 والعمراني اإلقليمياطار االتفاق بير كلية التخطيط  فيوالدولي وقد يتحقق ذلك 
يهدف الى تحويل ادارات الكلية بالكامل  آلي معلوماتينظا   أل دادرا وشركة فينوسي

الى تقدي  خدمة  باإلضافةالى ادارات الكترونية تحقق الربط الكامل مأ الجامعة ، 
الكترونية مميزة تد   قطاع الطالب والسادة ا ضائ هي ة التدريس والهي ة المعاونة 

 والموظفير والعاملير بالكلية.

 ة لعمل وحدة ذات طابأ خاص للتنمية البشرية والتدريب مأ ضرورة هناك ضرور
 ربطها بإدارات الكلية داخل الهيكل التنظيمي.

  الحاجة إلى نظ  معلومات وتوثيق محدثة ومتطورة لد   أسلوب صنا ة واتخاذ
 القرار.

  لمتابعة رفأ كفائة أدائ الجهاز اإلداري بالكلية فى ضوئ الخطة التنفيذية الحاجة
  دريب القيادات االكاديمية واالدارية.لت

 .الحاجة لمتابعة رفأ كفائة أ ضائ هي ة التدريس الالزمة للعملية التعليمية والبحثية 

  العمل  لى تعدد وسا ل التمويل الالز  لتحقيق أهداف الكلية والبحث  ر مصادر
 تاحة.جديدة للتمويل والتوظيف األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية الم

  ضعف المؤشرات الكمية المعتمدة  لى التقوي  الذاتي للكلية بمشاركة كافة
 األطراف.

 العليا والدراسات البكالوريوس لمرحلتي للكلية التعليمية الفا لية كفائة رفأ -ب
 واالقليمية المحلية المتغيرات لمواكبة والتعل  التدريس مناها وتطوير
 مأ المرحلتير في الهجير التعلي  يجيةاسترات وا تماد والتنافسية والدولية
 :الحضارية مصر هوية  لى الحفاظ
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:
 أوال: الفا لية التعليمية في مرحلة البكالوريوس

  تطوير أدائ برناما السا ات المعتمدة وإ داد مقررات مرحلة دورية لمتابعة هناك
 قومية لضمار جودة التعلي .البكالوريوس طبقا لمتطلبات الهي ة ال

   خالل ازمة كرونا مل مقررات الكترونية ت 

 ثانيا: الفا لية التعليمية في الدراسات العليا

  ت  تجاوز السلبيات في ال حة الدراسات العليا القديمة للكلية، والتي كانت ال تشجأ
قسا  تقدمها كليات الهندسة واألالطالب  لى التسجيل مقارنة بالتسهيالت التي 

لتالفي هذه  ال حة جديدة بنظا  السا ات المعتمدة المنافسة بها وقد ت  ا تماد
السلبيات ولتشجيأ خريجي أقسا  العمارة والتخطيط واألقسا  القريبة مر التخصص 
 لى التسجيل لدرجة الماجستير والدكتوراه وتشجيأ الخريجير الجامعيير 

دبلومات الدراسات العليا والدبلومات بتخصصاته  المختلفة  لى التسجيل في براما 
 المهنية.

  يوجد توصيف لمقررات الدراسات العليا وفقا لمتطلبات الهي ة القومية لضمار جودة
التعلي  واال تماد في المقررات المفعلة كما يوجد وصف للمقررات غير المفعلة 

 بال حة السا ات المعتمدة للدراسات العليا.

 2014ديمية للدراسات العليا أثنائ زيارة اال تماد للكلية  ا  ت  ا تماد المعايير األكا ،
الماجستير والدكتوراه مرتبطة بشكل كبير بمشكالت المجتمأ في مجاالت ابحاث 

 .العمرار والبي ة

 .الترويا لبرناما الدراسات العليا بمطبو ات ونشرها 

 مأ المصري ت  تفعيل تخصصات الدبلو  الغير مفعلة ألهمية تخصصاتها في المجت
 مأ اضافة  دد خمس براما للدبلومات المهنية.

  لكنترول الدراسات العليا. الكليةوجود مكار واضح وآمر وموثق مر مجلس 

 .وجود آلية واضحة لوضأ لجار الممتحنير للدراسات العليا 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  ملية التسهيالت للطالب الوافدير للتسجيل  فيالموجود  النسبيت  تالفي الضعف 
عليا بدور بعثات مر دوله   ر طريق التعامل اور الير وسهولة بالدراسات ال

 االجرائات بالدراسات العليا.

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:
 أوال: الفا لية التعليمية في مرحلة البكالوريوس

 .الحاجة إلى رفأ كفائة التدريس والتعل  وتوفير التسهيالت المادية الالزمة 
 ة أ داد الطالب الوافدير الدارسير بالكلية كمصدر مر مصادر الحاجة إلى زياد

 التمويل وكضرورة الكتساب سمعة طيبة  لى المستوى اإلقليمي.

  تفعيل التدريب الميداني للطالب مأ الجهات ذات العالقة بالتخطيط العمراني
لخطة الدورات  الميدانياال ان  ت   مل الية لقياس فا لية التدريب وتقويمها 

 تدريبية والمهنية للطالب والخريجير بداخل الكلية.ال

 ثانيا: الفا لية التعليمية في الدراسات العليا

  الحاجة الى رصد خريجي الكلية العاملير بالدول العربية ومأ الجامعات والوزارات
والمؤسسات والهي ات العربية حيث أر  د  وجود الية مقننة للتواصل بير الخريجير 

مر فرص هذا التواصل واهميت  في توفير سبل لفرص العمل لخريا والكلية يضعف 
 الكلية.

 .الخريجير مأ التواصل وتعزيز واالكاديمية الطالبية االنشطة د   -ت
 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

 مادي  -لتحديد احتياجات الطلبة وطبيعة الد   المطلوب )أكاديمي  اليات هناك- 
 ثقافي(. -رياضي  -صحي  -اجتما ي 

 .ت  تطوير دليل الطالب 
 .)ت  توثيق ومراجعة األنشطة األكاديمية للطالب )د   أكاديمي 
 التجهيزات والمعدات والكوادر الالزمة بالعيادة الطبية التي تمكنها مر تقدي   تتوافر

 ر اية صحية جيدة في الحاالت الطار ة.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 رد الهامة التي ت  االستفادة منها العيادة الطبية المتوفرة داخل الكلية كانت أحد الموا
 في توفير المصل الالز  لفيروس كورونا وكار نسبة المستفيدير منها مرتفعة.

  تعزيز تجهيزات المبنى للوفائ بمتطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. ت 

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

 محدثة كضرورة لزيادة  الحاجة إلى د   وحدة ش ور الخريجير و مل قا دة بيانات
 أ داد الخريجير المتواصلير مأ الكلية.

 لى للعمل العربية مصر جمهورية نطاق خارج بالكلية التعريف الحاجة الى زيادة  
 .البكالوريوس مرحلتي في. الوافدير الطالب زيادة

 

واالنشطة العلمية وربط  بخطط واستراتيجيات  العلميتطوير ود   البحث  -ث
 حل المشكالت المجتمعية. فيلة والمستدامة للدولة وبما يسا د التنمية الشام

 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

  ت  تحديث خطة البحث العلمي باألقسا  والكلية وربطها بخطة الجامعة دوريا ورؤية
 .2030مصر 

  أهمية العمل  لى تعزيز مساهمة البحث العلمي في د   وتعزيز العملية التعليمية
 لتيها.بمرح

  التوج  الى زيادة  دد اتفاقيات التعاور العلمي مأ الجامعات األجنبية وكذا البحوث
 المشتركة مأ الشركائ األجانب وتفعيل االتفاقيات غير المفعلة.

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

 (. ا /  بحث 3) التدريس هي ة أ ضائ ألبحاث الزمني األدائ معدالت ضعف 
 المناها  لى والتركيز والدكتوراه الماجستير ألبحاث التطبيقي عدالب ضعف 

 .التطبيقية الدراسات منها أكثر والسياسات
 دور المقررات ببعض محددة موضو ات في العلمية البحوث مر االستفادة اقتصار 

 .غيرها
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 التدريس هي ة أل ضائ فردية بحثية مشرو ات  لى للحصول التقد  دورية ضعف 
 البحث إجرائ بمتطلبات مقارنة المالي التمويل لضعف لنظًرا الجامعة رم والممولة
 سن ./بحث 0,4   السنة في البحثية للمشرو ات السنوى )المتوسط

 المشاركة المجتمعية وتنمية البي ة. كفائةرفأ  -ج

 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

 بي ة والمرافق إال أن  رغ  نطاق التعاور الواسأ مأ قطا ات العمرار والسياحة وال
 يلز  تطوير وزيادة البحوث التي تصب في مجاالت التنمية المستدامة.

  رغ  النشاط الكبير في خدمة المجتمأ المحيط إال أن  يلز  توسيع   لى مستوى خدمة
 األفراد ومشاركة األطراف المجتمعية في كافة أنشطة الكلية.

 ة البي ة.وجود خطة استراتيجية لخدمة المجتمأ وتنمي 

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

  واإلقليمي القومي د  تفعيل برتوكالت التعاور للتدريب للهي ات  لى المستوى 
 .العربي

  ال يوجد رصد لخريجي الكلية العاملير بالدول العربية ومأ الجامعات والوزارات
 والمؤسسات والهي ات العربية.

  التوظيف ملتقى او للخريجير  مل فرص توفير  د 

 :زيادة  دد الطلبة الوافدير في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا -ح
 أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:

  تعدد بروتوكوالت التعاور الموقعة مأ السفارات والمنظمات والجامعات العربية والعمل
  لى تفعيل ما ل  يفعل.

 البكالوريوسالوافدير  لى مستوى  العمل  لى وضأ تسهيالت لجذب الطالب 
والدراسات العليا، ومر هنا فقد ت  وضأ غاية خاصة بزيادة ا داد الطلبة الوافدير 

 في هذه الخطة االستراتيجية.

 كما أوضحت دراسة التحليل البي ي ما يلي:
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

  التعريف خارج نطاق جمهورية مصر العربية بالكلية للعمل  لى  في النسبيالقصور
 .سفي مرحلتي البكالوريو الب الوافدير.زيادة الط

  مطبو ات ووسا ل التعريف بالكلية وبرامجها غير مناسبة لجذب الطالب الوافدير وال
 توجد خطة لتوزيعها ونشرها  لى المستوى العربي واإلقليمي.

  ضعف طرق التواصل مأ خريجي الكلية العاملير بالدول العربية ومأ الجامعات
 والهي ات العربية. والوزارات والمؤسسات

 

 تحديد االحتياجات -ثانيا 
ت  تحديد الفجوة وفقا للبند السابق والتي ت  بنائ  ليها تحديد االحتياجات  

الالزمة بشكل محدد ودقيق سوائ كانت احتياجات مادية أو بشرية وفقا إلجرائات وأنشطة 
 يزانيات الالزمة.محددة كما ت  وضأ الخطة التنفيذية الالزمة لتجاوزها وتقدير الم

 
 حتديد املصادر املتاحة للتمويل

 ت  تحديد المصادر المتاحة للتمويل طبقا لما يلي:  
 الد   السنوي للكلية مر الجامعة غير محدد ومتغير وال يمكر ا تماده كمصدر ثابت. (أ

مصادر التمويل الذاتي للكلية والمتمثلة في )نصف  ا د إيجار كافيتريا الكلية بالدور  (ب
 ا د تشغيل معامل الحاسب  – ا د تشغيل المعمل متعدد األغراض  –رضي بالكلية األ

 ا د بعض المشرو ات المسندة – ا د التوسأ في قبول أ داد مر الوافدير  –اآللي 
 ا د طالب الدراسات العليا( و ا د التمويل الذاتي مر  –للكلية وللمراكز البحثية 

 ية.الدورات التدريبية والمقررات الصيف

زيادة  دد الوافدير للكلية )مرحلة البكالوريوس مر المتوقأ زيادة موارد الكلية  ند  (ج
 الدراسات العليا( –
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

 ترتيب األولويات يف ضوء األهمية النسبية والتمويل املتاح
 Priorities 

 اتضح مر مصفوفات التحليل البي ي الكمي ما يلي:
   فأ لى  75.00ير حصلت  لى تقيي  أر هناك خمسة معايحازت المعايير  لى تقيي %

 65.00% ومعيار واحد أقل مر  65.00% وأ لى مر  75.00وستة معايير أقل مر 
 % وكار أ لى المعايير معيار المشاركة المجتمعية وأقلها إدارة الجودة.

  كما اتضح مر مصفوفة التحليل البي ي الكمي المعدة بغرض تحديد االستراتيجيات
عة للكلية أر االستراتيجية المرجحة تتراوح بير )النمو والتوسأ والسياسات المتوق

للمعايير الجز ية( وبير الوصول إلى حالة )الثبات واالستقرار( للمعايير الكلية 
 )منتهية(.

   ت  ترتيب أولويات الخطة بنائ  لى النتا ا السابقة وبنائ  لى ورش العمل التي ت
اديمية وممثلير  ر أ ضائ هي ة التدريس  قدها في الكلية بحضور القيادات األك

والهي ة المعاونة والجهاز اإلداري ووفقا لمالمح الخطة االستراتيجية ووفقا لنتا ا 
التحليل البي ي الكيفي والكمي والمخاطر والتحديات المحتملة أمكر تحديد أولويات 

 الخطة طبقا لما يلي:
خالل العمل  لى االستفادة  متابعة الوضأ المستهدف للوفائ بأنشطة الكلية مر (أ

 المثلى لفراغات مبنى الكلية. 

 - التفا لي للوحدات المتمثلة في )معامل الحاسب األلى والمعمل التطوير المستمر (ب
 – اإللكترونيوحدة التحول  –البي ة  بأبحاثمعمل خاص  – العلميمعمل البحث 

ستهدفة للطالب بهدف رفأ المخرجات التعليمية المالتعليمية( إدارة العملية 
والخريجير واستثماره في زيادة التواصل مأ المجتمأ المحيط بالكلية وتحقيق  ا د 

 سنوي مناسب.

وتجهيز  – Servers -االحتياج الى تفعيل العمل بخاد  للحاسب اآللي بالكلية  (ج
الشبكة الداخلية الخاصة ب  و مل التجهيزات الالزمة لالستفادة مر الوصالت فا قة 
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

التي تد   بها جامعة القاهرة كلياتها لالتصال  - Fiber Opticsالسر ة 
 بالشبكة الخاصة بالجامعة وشبكة المعلومات الدولية.

تحديث ال حة الكلية لبرناما البكالوريوس والدراسات العليا سر ة االنتهائ مر  (د
لتشجيأ خريجي أقسا  العمارة والتخطيط واألقسا  القريبة مر التخصص  لى 

درجة الماجستير وتشجيأ الخريجير الجامعيير بتخصصاته  المختلفة التسجيل ل
  لى التسجيل لبراما الدبلو  والدبلومات المهنية.

تحديد االحتياجات الخاصة برفأ كفائة أدائ الجهاز اإلداري بالكلية مأ التركيز  لى  (ه
دورات اللغات األجنبية والحاسبات والدورات التخصصية وتنظي  براما تأهيل 

  ISO9001/2000حصول  لى نظ  الجودة لل

التطوير المستمر للوحدات ذات الطابأ الخاص بالكلية مثل إدارة االزمات والكوارث  (و
للتعامل مأ االحداث او الطوارئ والكوارث التي قد تتعرض لها الكلية في ضوئ 

 وإصدار القرارات المناسبة السريعة والعمل  لى واإل المي اإلداريتطوير التعامل 
تفعيلها، باإلضافة الى وحدة الخرجير لعمل قوا د بيانات خاصة به  واماكر 

 توظيفه  الحالي في إطار وحدة بيانات معلنة بالكلية.
وضأ خطة للحفاظ  لى نسبة أ ضائ هي ة التدريس العاملير بالكلية للطالب  (ز

 خطة.الستمرارية الوفائ بمتطلبات البراما مما يتطلب هذه النسبة خالل سنوات ال

العمل  لى مخرجات التقيي  السنوي لنظا  االمتحانات للمساهمة في تطوير  (ح
 المقررات ويقيس مخرجات التعلي  المستهدفة.

لملفات لجميأ الطالب بهدف توثيق ومراجعة موقفه   الدوريالعمل  لى االستكمال  (ط
 ونشاطه  األكاديمي.

رتقائ بمواهب الطالب توجي  المرشدير األكاديميير مر أ ضائ هي ة التدريس لال (ي
 وإبراز هذه المواهب مر خالل االشتراك في المسابقات المختلفة.

التطوير المستمر لخطة استراتيجية خدمة المجتمأ وتنمية البي ة تبعا للمتغيرات  (ك
 المحلية والعالمية.
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 القاهرة جامعة

 والعمراني االقليمي التخطيط كلية

 وحدة ضمان الجودة

لتحقيق ضمار الجودة الشامل بهدف للكلية مستمر التطوير الخطة  مل  متابعة (ل
  تماد وتحقيق االستدامة.الحصول  لى اال

خارج نطاق بالكلية التعريف في ضوئ نشر زيادة الموارد المالية العمل  لى  ( 
بمرحلتي البكالوريوس  زيادة  دد الطالب الوافديروجمهورية مصر العربية 

 .والدراسات العليا
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 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

 2020مارس  –التحليل البيئي 

الغايات 
 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار النهائية
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  ومعلنتانالكلية لها رؤية ورسالة معتمدتان  

 تم عمل مطوية بالرؤية والرسالة 

  الجامعةارتباط رؤية ورسالة الكلية برؤية ورسالة  

  معتمةةد   2020- 2015 للكليةةة اسةةةةةةتراتيجيةةةوجود خطةةة

 بمجلس الكلية 

 الخطة االسةةةتراتيجية للكلية مل الخطة االسةةةتراتيجية  ارتباط

 2030للجامعة ورؤية مصر 

  الغةةةايةةةاقالبيئي على فعةةةاليةةةاق تح ي   التحليةةةليشةةةةةةتمةةةل 

 واالهداف االستراتيجيةالنهائية  

   تسةةهم ادهداف االسةةتراتيجية في تح ي  رسةةالة الكلية و ل

ورسةةالة الكلية  2020من خالل مصةةفوفة التواف  بين رؤية 

  (.مل الجامعة وكذل  الغاياق وادهداف االستراتيجية

  عمل رصةةةةد وتحليل لالسةةةةتبياناق تول مدأل تح   ادهداف

 لمصاغة ضمن الغاياق النهائية للكلية. االستراتيجية ا

  ية 2020 - 2015توجد خطة تنفيذية  معتمد  بمجلس الكل

أنشةةةةةةطة للغالبية الع مي تحديد عمل الخطة التنفيذية على 

 من ادهداف االستراتيجية.  

  2018 - 2017تواجد خطة لتحسين ن اط الضعف لألعوام ،

 . 2021 -2020 ،2019 – 2018و

 ابعة ن اط الضةةةةعف وتضةةةةل تلوال للتغل  رصةةةةد ت ارير المت

 عليها وتحدد المسئولياق. 

  الرؤيةةةة والرسةةةةةةةةةالةةةة المنشةةةةةةورتةةةان على الموقل

 اإللكتروني ال تنطب ان مل ما جاء بالئحة الكلية. 

  او  نص الرؤية والرسةةالة غير منشةةور بدليل الطال

شةةاشةةة العرد بمدخل او عالنية بالكلية اإللوتاق ال

 الكلية

 ادطراف الةةةداخليةةةة من الطال   لم يتم مشةةةةةةةةاركةةةة

وأعضةةةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجها  

صةةةياغة ومراجعة الرؤية والرسةةةالة من  اإلدارأل في

خالل ورش عمل وندواق ومحاضةةةراق واسةةةتبياناق 

وغيرها ولم يتم ت ديم مسةةةتنداق ت بل المشةةةاركة أو 

 التوعية.

  عةةدم اتتواء الرؤيةةة على جوانةة  البحور الن ريةةة

 التطبي ية غير ما يخص الدراساق العليا.و

  وضل الخطة االستراتيجية من  فيضعف المشاركة

 جميل ادطراف 

  عةةدم كفةةاء  تليةةاق ضةةةةةةمةةان طرب الت ويم ومتةةابعةةة

 استمرارية الخطة االستراتيجية. 

  دعم النواتي لةة االسةةةةةةتراتيجيةةةعةةدم تح ي  الخطةةة

له و ياد   ية بتفعيل برنامج خاص لم يتم تفعي مال ال

لطال  الوافةةةدين الةةةذين لم تتخةةةذ فعةةةاليةةةاق ل يةةةاد  ا

تأسةةةةةةيس معمل متعدد ادغراد ولم يتم  ، اوعددهم

 تركي  خادم للحاس  اآللي بالكلية

 مسةةتنداق أو شةةواهد تدل على عرد أو  وجود عدم

مناقشةةةةةة التحليل البيئي مل أعضةةةةةاء هيئة التدريس 

بخالف المجموعةة التي قةامةل على معيةةار التخطيط 

  الجود .جي من وتد  االستراتي

  مستنداق أو شواهد كذل  على عرد أو  وجودعدم

منةةةاقشةةةةةةةةةة التحليةةةل البيئي مل الطال  واإلداريين 

  المجتمعية.والخريجين وادطراف 

  وجود خطةةةة

اسةةةةةتراتيجية 

لةةةةلةةةةكةةةةلةةةةيةةةةة 

تةةتةةوافةة  مةةل 

الةةةةةةخةةةةةةطةةةةةةة 

االستراتيجية 

لةةةلةةةجةةةامةةةعةةةة 

ورؤيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

الةةةةةدلةةةةةولةةةةةة 

2030. 

   استمرار

العمةةةل على 

تةةةةةنةةةةةفةةةةةيةةةةةذ 

ادنشةةةةةةةةةطةةةة 

الةةمةة ةةتةةرتةةةة 

بةةةةالةةةةخةةةةطةةةةة 

 التنفيذية

 

  تغيير الخطةةة

االستراتيجية 

مل  للجةةامعةةة

تغير قيةةةاداق 

الةةةةجةةةةامةةةةعةةةة 

يةةةةتةةةةطةةةةلةةةة  

مرونة عالية 

جداً في خطة 

الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةة 

ت ل واف  مل ل

خةةةةةةةةةةطةةةةةةةةةةة 

 الجامعة.
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  عدم وجود مسةةةةةةتنداق أو شةةةةةةواهد على مشةةةةةةاركة

مختلف ادطراف في التحليل البيئي وال على مستوى 

التخطيط  مشاركتهم فيه بخالف من قاموا على معيار

 االستراتيجي من وتد  الجود  بالكلية، 

  عدم وجود مستنداق أو شواهد على أن إدار  الكلية

ورؤساء ادقسام وأعضاء هيئة التدريس أو الجها  

اإلدارأل بةالكليةةة سةةةةةةةاهموا في صةةةةةةيةةاغةة ادهةداف 

االسةةةةةةتراتيجية وال توجد أدلة على ع د ورش عمل 

ياغة الغاياق النهائية و ادهداف للتواف  تول صةةةةةة

 االستراتيجية

  عةةةدم وضةةةةةةةور كيفيةةةة نشةةةةةةةر وإعالن ادهةةةداف

 االستراتيجية داخل الكلية وخارجها. 

  عدم وجود إتصةةةةةةائياق لنتائج االسةةةةةةتبيان الخاص

بطال  الكليةةة تول تح   ادهةةداف االسةةةةةةتراتيجيةةة 

االستفاد   للكلية أوالمصاغة ضمن الغاياق النهائية 

  منه.

 سةةةةةةتبيان الخاص عدم وجود إتصةةةةةةائياق لنتائج اال

المعةةةاونةةةة للكليةةةة تول تح   ادهةةةداف  بةةةالهيئةةةة

للكلية االستراتيجية المصاغة ضمن الغاياق النهائية 

  منه.االستفاد   أو

  عدم تفعيل اعتماد البرنامج الخاص )برنامج المدن

الخضةةراء( لمرتلة البكالوريوس لمواكبة المتطلباق 

 .2030العالمية واستراتيجية التنمية المستدامة 

  الن ص النسبي في عدد الطال  الوافدين في مرتلتي

 البكالوريوس والدراساق العليا.

  عدم تح ي  ادنشةةةطة لبعأل ادهداف االسةةةتراتيجية

 للغاياق: 

  ال توجد خطط إجرائية نصةةةف سةةةنوية ل ياس وت ييم

  للخطط.مدى اإلنجا  

 ن ص تح ي  الخطة التنفيذية لألهداف وعدم الوفاء 

  لها.ول ال مني بها خالل الجد
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  البا  المفتور تبنى اإلدار  سةةياسةةة

للتفاعل مل الطال  لحل مشةةةةةةاكلهم 

وسةةةةةةماه شةةةةةةكواهم مما ي دأل إلى 

تواجةةةد عالقةةةة ايجةةةابيةةةة قويةةةة بين 

الطال  واعضةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس 

واالدار  العليا للكلية ي يد من رور 

 االنتماء للكلية 

  تتمي  الكلية ببنية تحتية تكنولوجية

 والياق متطور  للعملية التعليمية.

 قيةاداق الكليةة في  شةةةةةةةاركةل جميل

ورش العمل والمحاضراق التدريبية 

الةةتةةي تةةمةةةل لةةتةةةدريةةة  الةة ةةيةةةاداق 

له مردود جيد  كان  ما  ادكاديمية م

 لتأهيل الكلية للت دم لالعتماد.

    يوجةةد بةةالكليةةة دليةةل معتمةةد ومو

 لممارساق أخالقياق المهنة. 

  فة ية إجراءاق لنشةةةةةةر   ا تتبل الكل

 ت وب الملكية الفكرية والنشر. 

 مل مل ت عا عة والت تاب ياق للم وجد تل

المشةةةةةةكالق ومعوقاق تنفيذ الخطط 

 المختلفة.

 

  عدم االسةةةتجابة من أعضةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين

)ن م  لتحةةديةةم المعلومةةاق على موقل الكليةةة على شةةةةةةبكةةة االنترنةةل

 .المعلوماق والتو ي  الرسمي(

  استخدام برامج الحاس  أو عج  الموارد المالية الال مة لشراء رخص

عدد كبير من نسةةةةةةا الكتا  الواتد لمنل النسةةةةةةا وللحفا  على ت وب 

 .)الت ام الم سسة بح وب الملكية الفكرية والنشر( الملكية الفكرية

 .ال توجد معايير مخصصة الختيار العميد ورؤساء ادقسام 

 بالكلية ولم عن تلية تعيين ال ياداق االكاديمية واإلدارية  لم يتم االعالن

تتضةةا اآللية التي يتم على أسةةاسةةها الت دم لم ل هذا المناصةة  وكيفية 

 التطبي ، كما أن اإلداريين أوضحوا عدم معرفتهم بوجود تلية.

  لم يتضةةةا كيفية اإلعالن والترشةةةا لمناصةةة  ال ياداق ادكاديمية كما لم

الكلية  يتبين تطبي  تليه اختيار وكالء الكلية التي تم  كرها في معايير

 الختيار ال ياداق ادكاديمية.

  ت كد تل ي ال ياداق الحالية والمحتملة دوراق  مسةةةتنداق داعمةال توجد

 تدريبية أو ورش عمل وغيرها لتنمية قدراتها

 .ال توجد كيفية ت ييم الدوراق وتأ يرها على الدارسين 

 خطةة تةدرية  لل يةاداق ادكةاديميةة واإلداريةة، غير محةدد  بتواريا وال 

 سنة، ولم تشارك ال ياداق ادكاديمية للكلية في إعداد هذا الخطة 

  أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس من إجمالي عدد العيناق التي تم اسةةةةةةتبيانها

أية إجراءاق تصحيحية بناء  ولم تتخذ ال يكفى لتم يلهاوالهيئة المعاونة 

 عمل.وال خطط  تحليل االستبيانعلى 

  ي والذأل كان من الممكن أن يسةةةةةةهم يوجد بالكلية مرك  العمران اإلفري

 في الدعم المادأل للكلية إال أنه متوقف عن العمل.

 .عدم تفعيل البرنامج الخاص تخطيط وتصميم المدن الخضراء 

 .العديد من اإلداريين ال يعملون في تخصصاتهم 

 بالكلية للشكاوىصندوب  عدم تفعيل 

 من اإلرشاد ادكاديمي.   الطال عدم استفاد 

 لم يتم اتخا  أية إجراءاق أو فعالياق ود الطال  الوافدين محدودية عد

 تلية للتعامل مل هذا ادمر. اولتح ي ها 

  التوجةةه العةةام

للةةةدولةةةة نحو 

تفعيةةل قواعةةد 

المحةةةاسةةةةةةبةةةة 

ووضةةةةةةل ن م 

فعةةالةةة لل وا  

والع ةةةا  في 

قةةةانون  إطةةةار

الةةةةةةخةةةةةةدمةةةةةةة 

 المدنية.

  التوجةةه العةةام

للةةةدولةةةة نحو 

 تفعيةةل قةةانون

الةةةةمةةةةلةةةةكةةةةيةةةةة 

الفكرية وتفظ 

تةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةوب 

 البات ين.

 

  الةةةةةةتةةةةةة ام

الةةةكةةةلةةةيةةةة 

بةةةالهيكةةةل 

التن يمي 

وفةةةةةةة ةةةةةةةا 

لةةة ةةةانةةةون 

تةةةنةةة ةةةيةةةم 

الجامعاق 

ومةةةرفةةة ةةةا 

للتوصيف 

في  لو ي ا

لةةةةجةةةةهةةةةا  

الةةتةةنةة ةةيةةم 

واإلدار  

بمةةا يحجم 

من عمةةةل 

بةةةةةةعةةةةةةأل 

التعةةديالق 

لتناسةةةةةة  

المتغيراق 

الةةةةةةةتةةةةةةةي 

تةةةةةد ةةةةةل 

طةةةةةةةةةةةوال 

الةةةعةةة ةةةود 

 الساب ة.
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  هناك ضةةعف في إقبال الطال  والخريجون على الدراسةةة بالكلية سةةواء

الطال  الن اميين أو طال  الدراسةةةةةاق العليا لن ص الترويج المناسةةةةة  

 ل.وجود دراسة لسوب العموعدم  هللكلية واهميت

 و ائ  ت بل ملكية الكلية لتطبي اق الحاسةةةةةة  اآللي سةةةةةةواء  عدم وجود

كانل التطبي اق المسةةةةتخدمة مجانية للطال  أو غيرها مما يتعارد مل 

 ت وب الملكية الفكرية.

  أعضةةاء هيئة التدريس على الموقل اإللكتروني للكلية غير بعأل بياناق

 كاملة 

 .عدم تحديم الموقل اإللكتروني للكلية 

 وجود إدار  لأل ماق بالكلية وعدم وجود مو فين مخصصين لها. عدم 

 تدري   عدم وجود لدى الطال ، وال ياد  ادعمال  ناق دعم توجه ر يا ك

وتنمية قدراق الموارد البشةةةةرية، وخدماق التوجيه واإلرشةةةةاد الو يفي 

 والمهني.

  ًالموقل  علىالهيكةةةل التن يمي للكليةةةة الةةةذأل تم تحةةةدي ةةةه ليس معلنةةةا

ني للكلية أو على لوتاق إعالناق بالكلية أو على الشةةةةةةةاشةةةةةةةة اإللكترو

 اإللكترونية بمدخل الكلية

  ي  التوصةةةةةةيف فة التي  الو يفيعدم اتتواء كت على توصةةةةةةيف الو ي

المسئولياق واالختصاصاق، وال تحديد  واختصاصاتها،يشغلها المو ف 

او اعالنةةه  اعتمةةاد توصةةةةةةيف و يفي للو ةةائف المختلفةةة بةةالكليةةة او

 المعنية افلألطر

   تخصص ك ير من ف ،متخصصينغير جميل مو في إدار  شئون الطال

 المو فين ليس له عالقة بنوه الو يفة التي ي ديها.
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  تتوافر لوتد  ضةةةمان الجود  كوادر مناسةةةبة من أعضةةةاء

ئة تدريس والهي ئة ال المعاونة واإلداريون من مختلف  هي

 الخبراق والمهاراق

 توفر الكلية م را للوتد  من تجر   اق مساتة مناسبة 

 لدى وتد  ضمان الجود  الئحة داخلية معتمدا 

   بالكليةة ومرك هنةاك تعةاون بين وتد  ضةةةةةةمةان الجود  

 ضمان الجود  بالجامعة

  ت وم وتد  ضةةةمان الجود  بالكلية بوضةةةل خططا سةةةنوية

لدورية للوتد  وادعمال دنشةةةةةةط ها تتضةةةةةةمن المهام ا ت

 الخاصة بالوكالء وأعمال الت ييم والدعم الفني

  ت وم الوتد  بعمل منهجية للت ويم الذاتي إلعداد الت رير

السةةةةنوأل للكلية بتشةةةةكيل فرب عمل لكل معيار من معايير 

االعتمةةاد ادكةةاديمي في كةةل عةةام جةةامعي بمواف ةةة مجلس 

 الكلية

 ن الجود  بالكلية بإنجا  الت رير السةةنوأل ت وم وتد  ضةةما

 للكلية اعتمادا على فرب عمل معايير االعتماد ادكاديمي

 ت وم وتد  ضمان الجود  بالكلية بتسجيل أنشطتها 

  تسةةةتخدم الكلية في الت ويم الذاتي أدواق وم شةةةراق أداء

 موضوعية متعدد 

  يشارك مدير وتد  ضمان الجود  كعضو فى مجلس الكلية

شارك عضوين من ادطراف المجتمعية في عضوية كما ي

مجلس الكلية، ويتم عرد الت ارير السةةةةةنوية للكلية التي 

تعدها وتد  ضةةمان الجود  على مجلس الكلية لمناقشةةتها 

 واعتمادها بعد عرضها على مجالس ادقسام العلمية

   ها وتد عد ية التي ت ية للكل ماد الت ارير السةةةةةةنو يتم اعت

س الكلية بعد العرد على مجالس ضمان الجود  من مجل

 ادقسام

 

  لم يتم تعيين نائ  مدير لوتد  الجود ، باإلضافة

إلى سةةةةةةكرتةةةاريةةةة فنيةةةة من الهيئةةةة المعةةةاونةةةة 

 وسكرتارية إدارية

  الالئحة الداخلية لوتد  ضةةةةةةمان الجود  لم تحدد

موارد محةةةدد  لانفةةةاب على الوتةةةد ، وال يتم 

ئحةةة م ةةل تطبي  ال واعةةد المةةاليةةة الوارد  بةةالال

صةةةرف بدل جلسةةةاق دعضةةةاء مجلس اإلدار  أو 

مكةةافةةمق لمةةدير الوتةةد  أو للجةةان الوتةةد  لعةةدم 

 وجود مصادر تمويل.

  وتد  ضةةةةمان الجود  ال تصةةةةدر ت ارير سةةةةنوية

لمتابعة تنفيذ الخطط السةةنوية دنشةةطتها توضةةا 

مدى إنجا  الخطة وال تتخذ إجراءاق تصةةةحيحية 

 محدد  لتحسينها.

 بياناق متكاملة عن انشةةةةةطة  عدم إنشةةةةةاء قواعد

 الوتد  المختلفة

  الكلية ال تسةةتفيد من المراجعة الداخلية لتحسةةين

يد   لذاتي تيم ال ت ال ن اط عد ية الت ويم ا عمل

مراجعةةةة الةةةداخليةةةة  ت ةةةارير ال ممةةةا ورد في 

والخارجية من الن اط التي تحتاج لتحسين لم يتم 

 عمل إجراءاق تصحيحية مناسبة لها

 ية لذاتي على  ال ت وم الكل تائج الت ويم ا بعرد ن

ادطراف المعنية داخل وخارج الكلية لمناقشةةةتها 

 وإبداء الم ترتاق

  لم تسةةجل بمجالس ادقسةةام والكلية أأل مناقشةةاق

ية  أو مالت اق عن الت ارير السةةةةةةنوية أو عمل

الت ويم الةةذاتي تم االسةةةةةةتفةةاد  منهةةا في توجيةةه 

خا  اجراءاق تصةةةةةةحيحية وتطوير  التخطيط وات

 لية الت ويم الذاتي للكلية.عم

  تةةجةةةديةةةد اعةةتةةمةةةاد

قبةةةل  ليةةةة من  ك ل ا

الهيئةةةة ال وميةةةة 

لضةةةةةةةةمةةةان جةةود  

 التعليم واالعتماد.

  توجهةةةاق الةةةدولةةةة

لتفعيل ن م الجود  

بةةالم سةةةةةةسةةةةةةةةاق 

 التعليمية.

 

  الةةمةةتةةطةةلةةبةةةاق

الةةةةةةةةال مةةةةةةةةة 

للجود  تحتاج 

جهد كبير بما 

قةةةد يةةتةةطةةلةةة  

تةةفةةرض بةةعةةأل 

أعضةةةاء هيئة 

الةةةةتةةةةدريةةةةةس 

والةةةةهةةةةيةةةةئةةةةة 

الةةةةمةةةةعةةةةاونةةةةة 

 ء بها.  للوفا
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  وجود خطةةة تةةدريبيةةة طب ةةا لالتتيةةاجةةاق

الفعليةةة لل يةةاداق ادكةةاديميةةة واإلداريةةة 

 بالكلية.

   وجود تليةةةاق مرنةةةة للتعةةةامةةةل مل العج

 والفائأل في أعضاء هيئة التدريس. 

 تدر ئة ال بة أعداد أعضةةةةةةةاء هي يس نسةةةةةة

: 1إعةةداد الطال   إلىوالهيئةةة المعةةاونةةة 

وهي نسةةةةةةبة م الية دداء العملية  5.13

من أفضةةةةةل النسةةةةة  على  التعليمية وهي

 مستوى الجامعاق المصرية. 

  الو يفييوجد اسةةةتبياناق ل ياس الرضةةةا 

 والهيئة المعاونة التدريسهيئة  دعضاء

 االدار  والرضا عن

  ناك ئة ه عة لت يم اداء اعضةةةةةةةاء هي تاب م

من خالل عمل  والهيئة المعاونةالتدريس 

ياناق ل ياس رضةةةةةةةا الطال  عن  اسةةةةةةتب

 ومتةةابعةةة الحضةةةةةةورالعمليةةة التعليميةةة 

 والساعاق المكتبية. وساعاق التواجد

  االقسةةام تتى  فيضةةبط الخطة البح ية تم

تتماشةةةةى المجاالق البح ية مل الم رراق 

هيئة التدريس  وتعيين اعضةةاءالدراسةةية 

االقسةةةةةةام بناء على  في ةوالهيئة المعاون

 مةةرتةةلةةتةةي فةةياتةةتةةيةةةاجةةةاق الةةمةة ةةرراق 

 والدراساق العليا. البكالوريوس

  ئل للمشةةةةةةةاركة تم بدا ال االعم فيعمل 

لةةة  االداريةةةة و اعةةمةةةال الةةجةةود  و كةةةذ

مشةةةةةةروعاق التخرج و  فيالمشةةةةةةةاركة 

المتابعة البح ية و  ل  لضةةةةةبط سةةةةةاعاق 

العمةةل عنةةد اعضةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس و 

ل عةةةدد  تواف  ملالهيئةةةة المعةةةاونةةةة ل

 الساعاق ال انونية المطلوبة

 توجةةد قراراق انتةةدا  تةةدي ةةة إلى الكليةةة للتةةدريس لمرتلتي  ال

 الماجيستير والدكتوراا

  عدم تناسةةةةةة  الع ء التدريسةةةةةةي لبعأل أعضةةةةةةاء هيئة التدريس

 ساعة 13بال ياد  أو الن ص بين ساعتين و

  اإلرشاد ادكاديمي لبعأل الطال   فيهناك تداخل 

 خطة توضةةةةةةا كيفية سةةةةةةد ادعباء التدريسةةةةةةية للبرنامج  ال توجد

خاصةةةةةةة الموارد )تخطيط وتصةةةةةةميم المدن الخضةةةةةةراء(  الخاص

 .الموارد الماديةوكذل   البشرية،

 من إجمالي 10من دوراق بالكلية والجامعة سةةةةةةوأل  لم ينفذ %

 .الدوراق خالل السنواق ال الر الماضية

  الهيئة المعاونة اسةةةةةةتبياناق ت ييم أعضةةةةةةاء هيئة التدريس وت دم

بواسةةةطة الطال  في نهاية الم رراق الدراسةةةية متوسةةةط النسةةة  

 تنعكس نتائج تحليل االسةةةةةةتبياناق علىلم والتي اختارها الطال  

 .نتائج الت ييم لتطوير ادداء

  عدم وجود تلية إل الة أأل معوقاق خاصةةةةةةة بمسةةةةةةتوأل الخدماق

أل إجراءاق أ ، وال توجدالتدريسالمتكاملة الم دمة دعضاء هيئة 

 خطط التحسين.او تضمنها في  تصحيحية بهذا الشأن

 .ضعف االستفاد  من نتائج ت ييم جود  ادداء البح ي 

  مشةةةاركة اعضةةةاء

هةيةئةةةة الةتةةةدريةس 

بمشروعاق قومية 

عةةلةةى مسةةةةةةةةتةةوى 

الةةدولةةة وامكةةانيةةة 

انعكةةاس  لةة  على 

الةةةةةةةةمةةةةةةةة ةةةةةةةةرراق 

الةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةيةةةةةةة 

ومشةةةةةةةةةةةروعةةةةةاق 

 البكالوريوس.

  الةةمشةةةةةةةةكةةالق

المةةةاديةةةة في 

ضةةةةةةعف دخل 

ضةةةةةةةةةةةةةةةةاء أع

ما  التةدريس م

يةةةة دأل الةةةةي 

تةةةةفضةةةةةةةةةةيةةةةل 

البعأل للعمةةل 

الخاص االك ر 

عةةةةائةةةةدا عةةةةن 

ية  بالكل العمل 

 االقل عائدا.
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  كفاء  اإلدار  في االسةةةةتفاد  من الموارد

البشةةةةةرية المتاتة واالتصةةةةةال ال ائم بين 

مو في الكليةةةة وبين أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةة 

التةةدريس وادطراف ادخرى في الكليةةة 

مفتوتة وكافية لتح ي  كفاء  االسةةتفاد  

 من الموارد البشرية المتاتة

 التح   من مدى رضةةةةةةا العاملين  متابعة

 2015والمصداقية بالكلية منذ عام 

  ربط الحواف  / المكةةافةةمق بمسةةةةةةتويةةاق(

ادداء( وجود تواف  م ةةابةةل ادداء ي يةةد 

من تواجةةد العةةاملين بةةالكليةةة ممةةا ي يةةد 

 ويحسن من االنتاجية

   عمال الكهرباء والنجار  والسائ  ال يتم نسبهم الى األ ادار

 ر  للصيانة وال للسياراق  تيم ال توجد إدا

 ك ير من المو فين ال يعمل في تخصصه 

  ال توجد نتائج عامة مسةتخلصةة من االسةتبياناق وال قراراق

بنةةةاء على النتةةةائج وال خطط تطوير بنةةةاء على ترائهم 

 لالتتياجاق التدريبية لاداريين

  لدوراق أو لدوراق وال محتوى ا لم تتوافر قوائم تضةةةةةةور ل

ا ي بل أن الكلية قامل بدفل رسوم تضور ورش العمل وال م

دوراق دفراد الجهةةا  اإلدارأل وغيرهةةا ممةةا ي بةةل تةةدور 

 التدري 

 معايير الت ييم غير معلنة لاداريين 

  ال يوجد ما يدل على إخطار أعضةةةةةةاء الجها  اإلدارأل بنتائج

الت ييم الذأل يتم لهم ولم يوجد ما يدل على اسةةتفاد  أعضةةاء 

 ذا الت ييم الجها  اإلدارأل من ه

 الن ل الو يفي ال يتم بناء على معايير معلنة ومنط ية 

  أكد اإلداريين أنه ال يتم االسةةةةةةتفاد  من ترائهم أو تح ي  ما

 يطلبونه في أية استبياناق

  ال توجد نتائج عامة مسةتخلصةة من االسةتبياناق وال قراراق

بناء على النتائج وال توجد خطط تطوير بناء على ترائهم في 

 ضا عن العمل. الر

 ع ء العمل ال يتناس  مل أعداد المو فين 

 لم يتم إجراء االستبياناق في سنواق ساب ة 

 

  الةةةتةةةوجةةةه الةةةعةةةام

بةةالةةدولةةة لالرت ةةاء 

بةةةةالةةةةعةةةةامةةةةلةةةةيةةةةن 

بةةةةةأجةةةةةهةةةةة تةةةةةهةةةةةا 

وم سةةةةةةسةةةةةةةةاتهةةةا 

المختلفةةة في اطةةار 

االصةةةةةالر اإلدارأل 

للةةةدولةةةة بةةةاتجةةةاا 

االدار  الةةذكيةةة في 

 كافة المجاالق.

  

  ياد  مرتباق 

 أعضةةةةاء هيئة

الةةةةةتةةةةةدريةةةةةس 

بةةةةةةالةةةةةةدولةةةةةةة 

الةةةةةعةةةةةربةةةةةيةةةةة 

ما  المجاور  ب

يةةةة يةةةةد مةةةةن 

طةةةةةةةلةةةةةةةبةةةةةةةاق 

االعةةةار  مةةةن 

 الكلية.
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  تعتمد الكلية على عد  مصةةةةةةادر للموارد المالية لتتوائم مل اتتياجاتها شةةةةةةاملة

مي انية الجامعة، عائد الصةةةةةةنادي  الخاصةةةةةةة، المراك  االسةةةةةةتشةةةةةةارية البح ية 

 .أجه  ( -المشروعاق البح ية )موارد مادية

 ية التعليمية واالن لدعم العمل ياجاق  ية وجود خطة لالتت ية والطالب طة البح  شةةةةةة

 .معتمد  ومو  ة لتنمية الموارد الذاتية للكلية

 وجود خطة متعدد  المحاور لتنمية الموارد الذاتية للكلية. 

  الموارد الذاتية للكلية مت ايد. 

  ياد  الموارد الذاتية للكلية من خالل الدوراق التدريبية التي تن مها الكلية ومن 

 .يا وعائد مرك  استشاراق وبحور العمرانخالل برامج الدراساق العل

  الالئحة المالية لمرك  اسةةتشةةاراق وبحور العمران تتضةةمن تخصةةيص أأل نسةةبة

 .%من اإليراد دنشطة الكلية التعليمية والبح ية والطالبية15-10من 

  توجد مشةةةةةةروعاق ممولة من جهاق مانحة داخلية أو خارجية ت ول أأل إيراداق

 .منها للكلية

  لتو يف فراغاق الكليةتوجد تلية. 

 معامل الحاس  اآللي وادجه   والبرامج الموجود  بها كافية. 

  ،توافر مجموعة من اإلمكاناق متاتة للطال  االسةةةةةةتفاد  منها بالكلية )المكتبة

معامل الحاسةةة  اآللي، قاعاق الدراسةةةة( وتتالءم مل سةةةياسةةةة الكلية في تطوير 

 .العملية التعليمية

 يتم اسةةتخدامهما تاليا، ادول المدخل الرئيسةةي وال يوجد به  يوجد للكلية مدخالن

لذوأل  به منحةدر  جانبي  مدخل  جاق الخةاصةةةةةةةة، وال ةاني  لذوأل االتتيةا منحةدر 

 .االتتياجاق الخاصة

 يوجد وتد  للصيانة بالكلية لتنفيذ أعمال الصيانة البسيطة 

 المعداق توجد خطة صةةةةةةيانة متكاملة بالكلية لصةةةةةةيانة البنية التحتية وادجه   و

  والمعامل وغيرها بصور  دورية

  يوجد تعاقد مل شةةةركة خاصةةةة لصةةةيانة االسةةةانسةةةير مل إعطاء شةةةهاد  صةةةالتية

 شهرية

  توجد تعاقداق مل شةةركة خاصةةة للن افة وشةةركاق متخصةةصةةة للصةةيانة الدورية

 لألجه   المكتبية والكمبيوتر وماكيناق التصوير

  ، الموارد المالية في  ياد  مستمر

ولكنها غير كافية لتح ي  رسةةةةالة 

الكليةةةة وخطتهةةةا االسةةةةةةتراتيجيةةةة 

 بصور  متكاملة 

 تيةةة موارد الةةةذا ل ليةةةة غير ا ك ل ل ة 

 منت مة.

  يوجد مدخل  الم للكلية ال يوجد

بةةةه منحةةةدر لةةةذوأل االتتيةةةاجةةةاق 

مغل  وغير  لخةةةاصةةةةةةةةةة وهو  ا

 مستخدم تاليا.

  قاعاق الدراسة غير مجه   لذوأل

 االتتياجاق الخاصة 

  اإلضةةةةةةةةةاء  والتهويةةةة بمعةةةامةةةل

الحاسةة  اآللي غير مناسةةبة ن را 

 لوجودها بدور البدروم.

 ل السةةةةةلم العياد  الطبية ت ل أسةةةةةف

 2م12الرئيسةةي للكلية ومسةةاتتها 

ف ط وتفت ةد أغلة  االشةةةةةةتراطةاق 

 المطلوبة

  دوراق الةةمةةيةةةاا ال تةةوجةةةد بةةهةةةا

تجهي اق لةةةذوأل االتتيةةةاجةةةاق 

 الخاصة 

  مكتبةةةة الكليةةةة توجةةةد بةةةالبةةةدروم

وتفت ةةةد لاضةةةةةةةةةاء  والتهويةةةة 

 الطبيعية المناسبة.

 .ال يوجد بالمكتبة شاشاق فهرسة 

 انخفةةةاد أعةةةداد المترددين على 

المكتبةةةة ويرجل  لةةة  إلى  يةةةاد  

 االعتماد على المواقل اإللكترونية

 واغالقها باكرا.

  وجةةةود

فرص عةةاليةةة 

لةةةةلةةةةكةةةةلةةةةيةةةةة 

لالستفاد  من 

دورهةةةةا فةةةةي 

المساهمة في 

المشةةةةروعاق 

الةةةة ةةةةومةةةةيةةةةة 

الةةةةةدولةةةةةيةةةةةة و

والةةةمةةةحةةةلةةةيةةةة 

الةةمةةخةةتةةلةةفةةةة 

لةةةةتةةةةحةةةة ةةةةيةةةة  

الةةمةة يةةةد مةةن 

الةةةةتةةةةمةةةةويةةةةل 

الةةةذاتةةةي مةةةن 

خةةالل مةةركةة  

أبةةةةةةةةةحةةةةةةةةةار 

 العمران

   اإلدار

الةةةةةةعةةةةةةامةةةةةةة 

لةةةلشةةةةةةةةةئةةةون 

الهنةةةدسةةةةةةيةةةة 

تشةةةةةةكل داعم 

رئةةةةةةيسةةةةةةةةةةةي 

دعةةةةةةةةةمةةةةةةةةةال 

الصةةةةةةةةةيةةةانةةةة 

لةةتةةجةةهةةيةة اق 

 الكلية

 

  ا مةةةةةةةةة

جانحة كورونا 

وتةةةةأ ةةةةيةةةةرهةةةةا 

على  محلي  ل ا

 .فرص العمل

  ال صور

الةةةةةنسةةةةةةةةةةةبةةةةةي 

لةةةةةةمصةةةةةةةةةةةةادر 

  .التمويل

  ضةةةةةعف

المالية الموارد 

لةةةدعم البحةةةم 

العلمي وعةةةدم 

عةةةدالةةةة تو يل 

الةةدعم للبحور 

من  يضةةةةةةةعةف 

مشةةةةةةةةةةةةاركةةةةةةة 

اعضةةةةةةاء هيئة 

في  لتةةةدريس  ا

البحم بصةةور  

 منت مة.
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 تم إقرارها بمواف ة مجلس الكلية  يوجد بالكلية وتد  إلدار  اد ماق والكوارر

، كما تم تشةةةةكيل لجنة لأل ماق والكوارر ب رار مجلس الكلية 2013-4-7بتاريا 

 .2019-12-5بتاريا 

   يوجد بالكلية شةةةبكة إطفاء تري  تصةةةل لكل أدوار الكلية من خالل تنفياق تري

 بجوارها صنادي   جاجية بها خراطيم لمكافحة الحري 

 ي  ب اعاق وغرف الكليةيوجد شبكة إنذار تر 

 (  ياق الحري  البودر يد  41يوجد العديد من طفا ياق  اني أكسةةةةةة ية( وطفا طفا

 طفاية( والتي تتواجد بجميل أدوار الكلية 58الكربون المضغوط )

  طفاياق بودر  معل ة  اتية التشغيل 9المكتبة م ود  بعدد 

 جارأل تفعيلها. كما  لدى الكلية خطط إلخالء المبني في تال وقوه أ مة أو كار ة

 يجرأل تاليا اتخا  الال م لتدري  عمال الكلية على اإلطفاء وأعمال االخالء

   تم إعاد  تجهي  جميل قاعاق التدريس وصةةاالق الرسةةم بالكلية ومعامل الحاسةة

اآللي ومكتبة الكلية بحيم تكون أبوابها تفتا الي الخارج طب ا الشتراطاق الدفاه 

 المدني

  جد العالماق ية والتي تغطي جميل الطرقاق بجميل اددوار والتي توا االرشةةةةةةةاد

تساعد على سرعة الوصول الي مخارج الطوارئ. وجارأل ت ويد قاعاق الدراسة 

  بخرائط والعالماق التي تحدد أبوا  الطوارئ

  .توجد خطط التعامل عن بعد في تالة اد ماق وخطة متابعة العملية التعليمية

 ئحة كوروناوقد تم تطبي ها خالل جا

  تم عمل دوراق تدريبية دعضةةةةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطال  الكلية

  على استخدام المنصة االلكترونية للتعليم عن بعد

 تتوافر بالكلية شةةةةبكة إنترنل سةةةةلكية والسةةةةلكية باسةةةةتخدام كابل ألياف ضةةةةوئية 

(Viper optic). 

  بةةأتةةدر أجه   العرد تم تطوير وتجهي  قةةاعةةاق التةةدريس ومعةةامةةل الكليةةة

 )شاشاق تالمسيه( وأجه   الحاس  اآللي

 تم تجديد مدرج الكلية بالكامل 

 توجد شاشة عرد إلكترونية بالمدخل الرئيسي للكلية 

    يوجةةد بةةالكليةةة وتةةد  للتحول الرقمي وتوفر لهةةا الكليةةة م ر وعةةدد من أجه

ن أعضةةةةاء الحاسةةةة  الحدي ة المتصةةةةلة بشةةةةبكة اإلنترنل كما وفرق الكلية عدد م

  .الهيئة المعاونة متفرغين للعمل بها

  تواجه مكتبة الكلية مشةةةةةةكلة في

تخ ين الكت  تيم ان المسةةةةةةطا 

المخصةةةةةةص لذل  ال يكفي عمليه 

 التخ ين.

  ن ص االعتماداق المالية الموجهة

لخطط تدري  ال ياداق ادكاديمية 

 واإلدارية.

  وموارد الكلية  محدودية إمكاناق

الال مةةة ويل م دراسةةةةةةةة إمكةةانيةةة 

جود   ي   ع  ت ل مواردهةةةا   يةةةاد  

فرص التعليم وتح ي  النتةةةائج 

 التعليمية المستهدفة.

  عدم وجود نسةةةا اصةةةلية للبرامج

ميةةةة  ي ل ع ت ل ليةةةة ا م ع ل ل لال مةةةة  ا

 بالمعامل.
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  قامل وتد  التحول الرقمي في إنشاء بريد إلكتروني دعضاء المن ومة التعليمية

 .كما توجد الم رراق اإللكترونية لمرتلة البكالوريوس ومرتلة الدراساق العليا

 علوماتي تم توقيل ع د اتفاب لتنفيذ أعمال البرمجة والدعم الفني إلعداد ن ام م

تلي لتحويل إداراق الكلية بالكامل الي إداراق الكترونية تح   الربط الكامل مل 

 الجامعة

  يانة والتدري  والتطوير لن ام التحول الرقمي تم توقيل ع د التشةةةةةةغيل والصةةةةةة

 الجارأل تنفيذا ولمد   ال ة سنواق

  ي جها  تاسةة  تلي باإلضةةافة ال 70معمل للحاسةة  اآللي تضةةم عدد  2يوجد عدد

 Data Show جها  عرد 2شاشة تالمسيه وعدد  2عدد 

  تاسةةة  تلي باإلضةةةافة الي جها  عرد 31يوجد معمل تفاعلي  كي يضةةةم عدد 

(Data Show).  كما أن المعمل مجه  بشةةةاشةةةة تفاعلية وشةةةبكة انترنل فائ ة

 .السرعة

  تم عمل بروتوكول تعاون مل شةةركة إي رأل شةةمال شةةرب افري يا بغرد التعاون

ية في مجال العمران لت ديم  خدماق مجتمعية في مجال ن م المعلوماق الجغراف

مل ت ديم شهاداق معتمد  من شركة اي رأل للمتدربين مل وضل اسم الكلية على 

 الشهاداق

  يوجد بجميل اإلداراق وادقسةةةام العلمية أجه   تاسةةة  تلي للمسةةةاعد  على أداء

 المهام المطلوبة

 ترنل يتم تحدي ه ويوجد تلية للنشر على الموقليوجد للكلية موقل على شبكة اإلن 

  ، يوجد بالكلية مكتبة تخدم أعضةةةةةةةاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطال

ويوجد بالمكتبة ماكينة تصةةةةةةوير وماكينة طباعة لي ر باإلضةةةةةةةافة الي عدد من 

  أجه   تاس  تلي

  ،ويوجد جها  ادارى كاف وم هل إلدار  المكتبة 

 طاله بداخل المكتبة والتصةةوير بداخلها وف  قواعد تماية ت وب تتيا المكتبة اال

 الملكية الفكرية

 تم تدي ا اعداد دراسة إلنشاء منصة الكلية الرقمية للرسائل العلمية 
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  تبني الكليةةةة المعةةةايير ادكةةةاديميةةةة

” المرجعيةةةةة ال وميةةةة ال يةةةاسةةةةةةةيةةة

NARS"  المحةةد ةةة لبرامج التخطيط

العمراني الصةةادر  عن الهيئة ال ومية 

لضةةةةةةةمةةةان جود  التعليم واالعتمةةةاد 

 وتو ي ها بالمجالس الرسمية.

  اتخا  الكلية عدد من الجهود التوعوية

 بالمعايير ادكاديمية لألطراف المعنية.

  ية عند عايير ادكاديم ية الم تطب  الكل

لسةةياسةةاق وهي أتد التخطيط ووضةةل ا

الغاياق االسةةةةةةتراتيجية التي تسةةةةةةعى 

 الكلية لتح ي ها.

  وجود خبر  متمي   في إعداد مصفوفة

تواف  المخرجاق التعليمية المستهدفة 

كالوريوس  ية لمرتلة الب لبرنامج الكل

ية والمعايير ادكاديمية  مل الئحة الكل

 ال ومية ال ياسية المتبنا .

 التي  وجود بعأل البرامج التعليميةةةة

تنفرد بهةةةا الكليةةةة على مسةةةةةةةتوى 

الجةةةامعةةةاق المصةةةةةةريةةةة في مرتلتي 

 البكالوريوس.

  يد م شةةةةةةراق تح ي  مسةةةةةةتوياق ت ا

ادداء المسةةةةةةتهةةةدفةةةة في العنةةةاصةةةةةةر 

المختلفةةةة لمعيةةةار البرامج والمعةةةايير 

 االكاديمية.

  وجود مراجل داخلي وخةةةارجي ي وم

بمراجعةةة برامج البكةةالوريوس و لةة  

ق التعليميةةة للت ييم الةةدورأل للمخرجةةا

المسةةةةةةتهةةدفةةة و عالقتةةه بةةالبرنةةامج 

 الدراسي.

  صةةياغة البرامج الدراسةةية  المعنية فيال صةةور النسةةبي لمشةةاركة االطراف

 .مية المستهدفة للم رراق الدراسيةوتحديد المخرجاق التعلي

  عدم اتسةةةةاب أسةةةةم الكلية )كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني( بالمسةةةةتنداق

 ليمي وم رراته الدراسية.الخاصة بالبرنامج التع

  عدم كفاية دراسةةةةةةة مخرجاق ورشةةةةةةة العمل لدراسةةةةةةة الفجو  والتوعية

، وتحتاج إلى 2018بالمعايير ادكاديمية لل طاه الهندسةةةةةي المحد ة للهيئة 

 م يد من التحليل والعرد على مجالس ادقسام لمناقشتها.

  رجعيتين من العالمتين الم س المردود على البرنةةةامج التعليميقيةةةاعةةةدم

  المتبنا العالميتين 

  اسةةتخدام ادسةةالي  الت ليدية في التدريس وعدم اسةةتخدام الت نياق الحدي ة

وطرب التدريس غير النمطية المستحد ة بالخطة االستراتيجية لتساعد في 

 تأهيل وإعداد الخريج لمتطلباق سوب العمل

  رراق عدم وجود تلياق السةةةةةةت راء سةةةةةةوب العمل وربطها بالبرامج والم

الدراسةةية من خالل االطاله على برامج كلياق منا ر  إقليمياً أو دولياً، مل 

 ضرور  انت ام دورية عمل استبيان لألطراف المعنية.

  لم يتم تطوير الئحة برنامج البكالوريوس لمد  ا ني عشةر عاما على الرغم

 من تدور تغيراق ومستجداق محلية وإقليمية وعالمية في تل  الفتر .

 2012 /5 /13( بتاريا 283مجلس الكلية رقم ) اعتمادتفعيل قرار  ضةةعف 

 الكلية بالتدري  الميداني. الت اموهو 

 مصفوفة توضا العالقة بين أهداف البرنامج ومواصفاق الخريج. ال توجد 

  مخرجةةاق البرنةةامج التعليميةةة المةةذكور  يجةة  قيةةاس مهةةاراق الطةةالةة  في

 بالتوصيف 

 ط وتصةةميم المدن لخضةةراء تيم ال يوجد به ضةةعف الترويج لبرنامج تخطي

 الم رراق.توصيف للبرنامج أو 

  عدم توضةةةةةةيا مدى تواف  البرنامج التعليمي مل الالئحة الداخلية لمرتلة

 البكالوريوس.

  تخلوا توصيفاق الم رراق من أأل طرب تدريس غير نمطية م ل التعلم عن

 اصة.بعد، والتعلم اإللكتروني أو طرب لذوأل االتتياجاق الخ

  ضةةةةةةعف المراجعة الداخلية لتوصةةةةةةيف وت ارير الم رراق )وعدم اتسةةةةةةاب

مصةةةةةةفوفة محتوى موضةةةةةةوعاق الم رر مل المصةةةةةةفوفة العامة لم رراق 

  بط ترا ل فرص ا

مةةةةةةن خةةةةةةالل 

برامج مشتركة 

مةةل الةةكةةلةةيةةةاق 

الممةةا لةةة دوليةةا 

 ومحليا.

  تطبي  امكةانيةة

الةةةةمةةةةعةةةةايةةةةيةةةةر 

االكةةةةاديةةةةمةةةةيةةةةة 

الةةةدوليةةةة على 

برنامج المدينة 

الخضةةةةةةراء بما 

ي هله لالعتماد 

 الدولي.

  وجةةةةةةةةةةود

بةةةةةرامةةةةج 

جةةةةةديةةةةةد  

لألقسةةةةةةام 

الممةةا لةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةي 

جةةةامعةةةاق 

أخةةةةةةةةةرى 

تكوميةةةة 

وخاصةةةةةة 

ت يةةةد من 

 المنافسة.
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البرنةةامج، عةةدم تح ي  أأل من م رراق البرنةةامج لمخرجين من مخرجةةاق 

التعلم المسةةةةةةتهةةدفةةة، المبةةالغةةة في تكرار المخرج الواتةةد، تجةةاهةةل بعأل 

العمليةةةة والمهنيةةةة والعةةةامةةةة، المرتبطةةةة بةةةالتطبي   الم رراق للمهةةةاراق

المنصةةةةةوص عليه بمحتوأل الم رر بالالئحة، عدم اتسةةةةةاب التوصةةةةةيف مل 

الالئحة في تو يل الدرجاق، عدم اسةةةةةةتيفاء مع م توصةةةةةةيفاق الم رراق 

 المراجل والكت  الدراسية(.

  ت ليديةطرب الت ويم في مع م توصيفاق الم رراق.  

 تبة ن راً لعدم تدا ة الكت  والمراجل.ضعف اإلقبال على المك 

  عدم االلت ام بالحضور سواء دعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة أو

 الطال  

  عدم وجود معايير أو تلية الختيار المراجعين الداخليين أو الخارجيين من

 تيم العدد والتخصص.

 يين في تطوير عدم استفاد  الكلية من ت ارير المراجعين الداخليين والخارج

 البرنامج التعليمي والم رراق الدراسية.

  عدم اسةةةةتيفاء نسةةةةبة م رراق تطبي اق الحاسةةةة  اآللي والعلوم اإلنسةةةةانية

  واالجتماعية

  الم رراق.عدم وجود محتوى دراسي بالالئحة لبعأل 

 .يج  مراجعة عدد الساعاق المعتمد  في قوائم الم رراق االختيارية 

 ارير السةةةةةةنويةةةة للبرنةةةامج التعليمي لعةةةامي تتوافر لةةةدأل الكليةةةة الت ةةة

عام  2018/2019، 2017/2018  2017/2018ف ط، وت ارير الم رراق ل

 ف ط.

 متابعة تنفيذ خطط التحسةةين ووضةةل بعأل بنودها بدون توقيل  عدم وجود

 .أو لم يتم إنجا ها 
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 ة وتد  متابعة العملية التعليمية م رها مكت  وكيل إنشةةاء واسةةتمراري

 الكلية لشئون التعليم والطال 

  المعدالق طال  / عضو هيئة تدريس من اعلى المعدالق على مستوى

 الجامعاق المصرية.

  العديد من الم رراق  فيالوسةةةةةائل التعليمية المتبعة  أتد الذاتيالتعليم

 الدراسية بالكلية.

 ريس المتنوعة للم رراق الدراسية المختلفة.مالئمة أسالي  التد 

  توافر المراجل الحةةدي ةةة في المكتبةةة الال مةةة لمرتلتي البكةةالوريوس

 والدراساق العليا.

  توافر التجهي اق الال مةة للتعليم والتعلم وإمكةةانيةةة وجود اتصةةةةةةةاليةةة

للمكتبةةاق المتن لةةة والمعلومةةاتيةةة للطلبةةة في قةةاعةةاق المحةةاضةةةةةةراق 

 التدريس. وتجراق اعضاء هيئة

  وجود دراسةةةة  اتية وت ييم مسةةةتمر واسةةةتماراق اسةةةتبيان للطلبة عن

طري  وتد  متابعة العملية التعليمية بملياتها(  )عنالعملية التعليمية 

 تتى تاريخه. 2005منذ عام 

  ضافة ستراتيجية التدريس والتعلم أنماط غير ت ليدية للتعلم إ تتضمن ا

 مخرجاق التعليمية المستهدفة منها.الى الطرب الت ليدية التي تح   ال

  الكلية تتبنى معايير اكاديمية محدد  تتف  مل رسةةةةةةالتها ورؤيتها ومل

 معايير الهيئة ال ومية لضمان جود  التعليم واالعتماد. 

  عدم لجوء أأل من الطال  للدروس الخصةةةةةوصةةةةةية طوال تاريا الكلية

 عام( 41)

 لفصةةةةةول السةةةةةاب ة تصةةةةةول الطال  على خلفية تعليمية واتد  خالل ا

 االولى من البرنامج يح   كافة المتطلباق الال مة للخريج.

  ت سةةةيم الدفعة الى مجموعاق صةةةغير  الحجم ا ناء تصةةةص التمارين

 طال (. 25-20)واالستوديو وت سم كال منها الى عدد من 

  الكلية وتو يعها على التخصةةةةةصةةةةةاق الفرعية  تما ل في مناهجوجود

مما لة في العالم والتخصةةةصةةةاق المعتمد  في للتخطيط وبين الكلياق ال

 ن ابة المهندسين.

  لم يتبين كيفية إعداد اسةةةةتراتيجية التدريس

والتعلم والت ويم أو مناقشةةةةتها مل ادطراف 

المعنية أو عرضةةةةها على مجالس ادقسةةةةام 

 الكلية.قبل اعتمادها من مجلس 

  اسةةتراتيجية التدريس والتعلم والت ويم غير

معلنةةةة لألطراف المعنيةةةة أو على الموقل 

 اإللكتروني للكلية

 لتةةة علم اختالف بعأل طرب ا ت ل دريس وا

الوارد  بالمصةةةةةةفوفة عن م يالتها الوارد  

 والت ويم.في استراتيجية التدريس والتعلم 

   اخةةتةةالف بةةعةةأل طةةرب الةةتةة ةةويةةم الةةوارد

بةةةالمصةةةةةةفوفةةةة عن م يالتهةةةا الوارد  في 

  االستراتيجية.

  عدم ات ان المصةةةةةةفوفة سةةةةةةواء من تيم

تو يل طرب التةةدريس والتعلم أو من تيةةم 

لى نواتج التعلم تو يل طرب الت ويم ع

المسةةةةةةتهدفة بالبرنامج، وأن طرب وقواعد 

ت ويم الملتح ين بةةةالبرنةةةامج الموجود  

بتوصةةيف البرنامج غير متطاب ة مل الج ء 

 الخاص بطرب الت ويم بالمصفوفة.

  طرب التعلم الةةةذاتي والتعلم  لم يتم تطبي

اإللكتروني في توصةةةةةةيف أأل من م رراق 

  البرنامج،

  موجود  باستراتيجية بعأل طرب الت ويم ال

التةةدريس والتعلم والت ويم م ةةل طرب ملف 

اإلنجا  واالمتحان الشةةةةفوأل لم يتم تطبي ها 

 بفاعلية.

  باط تسةةةةةةجيل الحضةةةةةةور والغيا  عدم ارت

موجود  في أغل  والوكشكول المحاضراق 

الم رراق ومحةدد لهةا نسةةةةةةبةة من إجمةالي 

   تةةفضةةةةةةةةيةةةل

سةةوب العمل 

لةةةخةةةريةةةجةةةي 

 الكلية.

  تةةةةوجةةةةهةةةةاق

الةةةدولةةةة في 

إنشةةةةةةةةةةةةةةةةاء 

بةةةةةةةةرامةةةةةةةةج 

 بمصروفاق.

   نمو الطلةةة

على التعليم 

 العالي.

   ياد  الطل 

 على التعليم

من جةةةانةةة  

 الوافدين.

  شةةةةةةةةةةةيةةةةةوه

تخةةةدام  اسةةةةةةة

المصطلحاق 

والةةمةةفةةرداق 

الخةةةاصةةةةةةةةةة 

خطيط  ت ل بةةةا

الةةةعةةةمةةةرانةةي 

مةةةةن قةةةةبةةةةل 

ئولين المسةةةةة

بةةةدايةةةة مةةن 

رئةةةةةةةةيةةةةةةةةس 

الجمهوريةةةة 

. 

  ةةةةةةهةةةةةةور 

كةةةةلةةةةيةةةةاق 

بالجامعاق 

الخاصةةةةةةةة 

واقسةةةةةةةةةام 

بالجامعاق 

الحكوميةةةة 

 تةةةةحةةةةمةةةةل

نةةةةةةةفةةةةةةةس 

تخصصاق 

كةةةةةلةةةةةيةةةةةة 

الةتةخةطةيةةط 

اإلقةةلةةيةةمةةي 

والعمراني 

فهي تم ةةل 

تةةةةنةةةةافةةةةس 

قةةةوأل فةةةي 

االقةةةةةبةةةةةال 

عةةةةةةةةلةةةةةةةةي 

الةةكةةلةةيةةةاق 

التي تحمل 

نةةةةةةةفةةةةةةةس 

التخصةةص 

وخاصةةةةةةةة 

في سةةةةوب 

العمل فيما 

 بعد.
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 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

  تنعكس الخبراق المهنيةةة المتنوعةةة دعضةةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس على

 محتوياق الم رراق الدراسية.

  يتم اشةةراك الطلبة في تطوير الم رراق الدراسةةية بعناصةةرها المختلفة

م عن واسةةةةتمراريتها والتي تغطي كافة الجوان  الكتمال الرضةةةةاء العا

 مدخالق التعليم.

 .وجود تلية لنس  الغيا  للطال  والحرمان من دخول االمتحان 

  تو يل الدرجاق في اعمال السةةةةةةنة واالمتحان النهائي طب اً لو ن كل

موضةةةوه والسةةةاعاق التدريسةةةية الموضةةةحة بالالئحة بما يح   عدالة 

 الت ييم والتواف  مل المخرجاق التعليمية المستهدفة.

  ي فاء مخرجاق التعلم  تنوه أسةةةةةةةال كد من اسةةةةةةتي تأ ت ويم الطال  لل

 المستهدفة.

  وجود أنماط مختلفة من ادسةةةةةةئلة بأوراب االمتحاناق التحريرية م ل

االختيار من متعدد وادسةةئلة الخاصةةة بحل مشةةكالق التخطيط واسةةئلة 

الم ال في تدها االدنى وأسةةةةةةئلة قياس الجوان  المعرفية والمهارية 

 والتطبي ية.

  تلية تضمن إعالم الطال  بنتائج الت ويم المختلفة.وجود 

  تحليل نتائج امتحاناق الطال  على مسةةةةةةتوى الفصةةةةةةول الدراسةةةةةةية

 أوالً بأول. الكونترولالمختلفة والم رراق من 

  يتم عمل تحليل لتطور نسةةةةة  النجار للمسةةةةةتوياق المختلفة ومنذ عام

2005. 

 المتحاناق من خالل وجود تلية للتعامل مل ت لماق الطال  من نتائج ا

 إدار  شئون التعليم والطال .

  مل كل فصل دراسي. الم رراق دورياً تسجيل رضاء الطال  عن 

  توافر و ائ  عن االجراءاق التصةةحيحية بناء على تحليل االسةةتبياناق

وسةةائل  –البرامج والم رراق  – )االدار المختلفة وفي كافة المجاالق 

 (.البحم العلمي –التعليم والتعلم 

  قياس مستوى رضاء الطال  من خالل االستبيان واالستفاد  منها في

 التطوير واتخا  قراراق تصحيحية

بطري ةةةة منط يةةةة بنواتج التعلم  الت ويم

 المستهدفة

  تدري   تشةةةةةةجيلعدم يام الطال  ب ية ق الكل

ميةةةداني بةةةالرغم من عةةةدم إل ام الالئحةةةة 

 الداخلية للطال  بأداء التدري  الميداني.

 و ائف لل عدم متابعة اتتياجاق سوب العمل

مناسةةةةةةبة للخريج في التخصةةةةةةص الدقي  ال

التأهيل بم يد من البرامج والبد من للكلية 

 التدريبية.

 لمتابعة مدى الكلية ليس لديها تلية محدد  

تطبي  اسةةةةةةتراتيجيةةةة التةةةدريس والتعلم 

ها من دعم تطبي  التعليم  كد تأ والت ويم أو 

 الذاتي ومهاراق التو ف لدى الطال .

  أغل  توصيفاق الم رراق ال توضا تو يل

طةةرب الةةتةة ةةويةةم عةةلةةى مةةخةةرجةةةاق الةةتةةعةةلةةم 

 المستهدفة وتو يل الدرجاق عليها.

  ال توجةةد نواتج التعلم المسةةةةةةتهةةدفةةة أمةةام

 دسئلة في عيناق أوراب االمتحان.ا

  الكليةةة ليس لةةديهةةا تليةةة محةةدد  للتةةأكةةد من

مةةدى تواف  وربط االمتحةةانةةاق بمخرجةةاق 

التعلم المسةةةةةتهدفة وتوا ن تو يل الدرجاق 

 عليها.

   لم يتضةةةةةةا اتخةةا  الكليةةة إجراءاق محةةدد

لضةةمان عدم تعارد المصةةالا مل أعضةةاء 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة

  إجاباق نمو جية أو معايير ت ييم عدم وجود

الدراسةةةةةةية  محدد  بملفاق اغل  الم رراق

 .بالكونترول

  معايير لتوضةةةةةةيا أسةةةةةةاتذ  الم رراق عدم

أغل  الت ويماق يتم طلبها شفوياً و الت ويم،
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 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة

  وجود و ي ة عامة لت ييم الطال  بالكلية تحدد طرب قياس ادسةةةةةةئلة

للجوان  المعرفية والمهارية والتطبي ية بحيم يغطي االمتحان جميل 

 نواتج التعليم المستهدفة

 من عدالة ت ويم الطال  وجود تلياق للتأكد 

  التأكيد على السةةاد  رؤسةةاء اللجان والمالت ين على ضةةرور  االلت ام

 بالحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على ادك ر

  بسرية تامة الكونترولتصوير االمتحاناق في 

  وجود تلية لتو ي  نتائج االمتحاناق وإمكانية اسةةةةةةتدعاء النتائج تيم

 . كونترولباليتم االتتفا  بها 

  إعالن الطال  بنتةةائج الت ويم المختلفةةة عبر الوسةةةةةةةائةةل المنةةاسةةةةةةبةةة

كة المعلوماق  فة من شةةةةةةب ية والمواقل المختل ية كموقل الكل االلكترون

 الخاصة بالطلبة والورقية

 توفير تدريباق كافية على كيفية تل االمتحاناق 

  ى المواد التطبي ية يسةةةةةةاعد عل فيوسةةةةةةائل الت ييم للطال   فيالتنوه

 ال ياس الدقي  لمدى تح ي  المخرجاق التعليمية المستهدفة

   من الطال  ت ةةديراق جيةةد فةةأعلى تعتبر معيةةار لكفةةاء   68تح ي %

 التعليم والتعلم

 

مةةن خةةالل أسةةةةةةةةةاتةةةذ  الةةمةة ةةرراق أ ةةنةةةاء 

المحاضةةةةةةراق وأن أغل  المكتو  منها ال 

 يوضةةةةا بدقة العناصةةةةر المطلوبة أو معايير

 الت ويم.

  أوجةةةه محةةةدد  من تحليةةةل نتةةةائج ال تتوفر

االمتحةةانةةاق في تطوير البرامج والم رراق 

الدراسةةةية أو اسةةةتراتيجية التدريس والتعلم 

 والت ويم.
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  إعداد مخطط ومصةةةةةمم عمراني قادر  علىتنص رسةةةةةالة الكلية

 على فهم وتل مشكالق التفاعل بين المجتمل وبيئته العمرانية

  رفل ال در  الم سةةسةةية في مجال الطال  والخريجون وتشةةتمل

 غاية دعم ادنشطة الطالبية وادكاديمية الطال  والخريجون

  المةةدن الخضةةةةةةراء( لمرتلةةة  امج)برنةةاعتمةةاد برنةةامج خةةاص

البكالوريوس لمواكبة المتطلباق العالمية واسةةةتراتيجية التنمية 

 2030المستدامة 

  مل  وادكةةاديميةةة وتع ي  التواصةةةةةةةلدعم ادنشةةةةةةطةةة الطالبيةةة

 الخريجين.

  مة بين الطال  الحضةةةةةةور ية وعمل توأ عمل م رراق إلكترون

 خطة التعليم الهجبن   إطار وادون الين في

  فر بالكلية إدار  رعاية الشةةةةةبا  التي تسةةةةةاعد الطال  على تتو

ممارسةةةةةة أنشةةةةةطة اجتماعية علمية رياضةةةةةية وتعمل على تل 

 مشكالتهم.

  بتاريا  363توجد تلية تم اعتمادها تدي ا في مجلس الكلية رقم

لرعاية الطال  المتفوقين، تحدد الئحة الكلية عدد  2020/1/19

إ ا قل معدله التراكمي  السةةةاعاق المسةةةمور للطال  بتسةةةجيلها

وتوجةةد تليةةة للتعةةامةةل مل الطال  المتع رين وقةةد تم  ،7.1عن 

 2019/ 11/19بتةةاريا  361اعتمةةادهةا في مجلس الكليةةة رقم 

نذار  نه يتم متابعة الطال  الحاصةةةةةةلين على إ وهي توضةةةةةةا أ

 .د أكاديمي لتجن  الفصل من الكليةلعمل إرشا أكاديمي

  بالتعامل مل الطال بالكلية  فيما يختص  المتع رين توجد تلية 

ية رقم  مادها في مجلس الكل تاريا  361للتعامل معهم تم اعت ب

عامل مل الطال   2019/11/19 وتتضةةةةةةمن تشةةةةةةكيل لجنة للت

وتصةةةةةةر أعداد الطال  المتع رين ومتابعة تالتهم الدراسةةةةةةية 

والحرص على توجيه إنذاراق أكاديمية لهم لمسةةةةةةاعدتهم على 

مسةةةةةةاعد  من لديهم  روف صةةةةةةحية أو االنتباا عند الحاجة و

مادية، وقد أقر الطال  هذا ادمر وأن هناك من  ماعية أو  اجت

بالفعةل من الكليةة سةةةةةةواء من  عداق  الطال  من يتل ى مسةةةةةةةا

   هنةةةاك تضةةةةةةةةةار  واختالف في أعةةةداد الطال

 الملتح ين بالكلية في المستنداق المختلفة

  لم تتضةةةةةةا قواعد التحويل من الكلية وإليها ولم

 تتوفر أعداد المحولين منها وإليها أيضا

  تائج يدل على عمل إتصةةةةةةةائياق لن ما  ال يوجد 

االستبيان أو االستفاد  منه، كما أن ل اء الطال  

سةةتدالل منه على أن الطال  على دراية لم يتم اال

بالخطة االسةةةتراتيجية أو أهدافها أو باالسةةةتبيان 

 في تد  اته.

  ال توجةةد وسةةةةةةةائةةل تحف  الطال  الوافةةدين على

االلتحاب بالكلية و كلية التخطيط العمراني ت ها 

الدعاية الكافية لها  الوافدين لعدمأقل في جذ  

 وي .التسوأن الكلية تحتاج إلى م يد من 

  عةةةدم تةةفةةعةةيةةةل الةةبةةرنةةةامةةج الةةخةةةاص لةةمةةرتةةلةةةة

  الخضراء()برنامج المدن  البكالوريوس

  عن معةةدل التغير في أعةةداد  و ةةائ ال توجةةد أيةةة

 المستفيدين من ن ام دعم الطال  اجتماعيا

  لم يتم تحديد سةةةاعاق إرشةةةاد أكاديمي منفصةةةلة

عن ساعاق العملي في جدول اإلرشاد ادكاديمي 

 مني لجميل الم رراق تيةةم يتم في الجةةدول ال

وضةةةةل خانة واتد  للعملي واإلرشةةةةاد ادكاديمي 

معا ويكون عدد سةةاعاتها مسةةاوأل لعدد سةةاعاق 

 العملي ف ط

  عدم االسةةةةتفاد  من اإلرشةةةةاد ادكاديمي، ولم يتم

الع ور على تليةةة لرعةةايةةة الطال  المتمي ين في 

 ) مجاالق مختلفة عن الدراسة

 ود الدنيا عدم رضةةةةا بعأل الطال  عن تغير الحد

لشةةةةةروط االلتحاب بادقسةةةةةام من عام آلخر، وال 

  يةةاد  نسةةةةةةبةةة 

الةةةةخةةةةرجةةةةيةةةةن 

ملين في  لعةةةا ا

مةةةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةةةال 

التخصةةةص من 

 إلةةةةةى%  50

% )بةةةيةةةن 70

الةةةةةةدفةةةةةةعةةةةةةاق 

الةةةةة ةةةةةديةةةةةمةةةةةة 

( والةةةحةةةديةةة ةةةة

طب ةةةا للت رير 

السةةنوأل للكلية 

مما ي كد على 

اتتياج سةةةةةوب 

الةةةةةةةةعةةةةةةةةمةةةةةةةةل 

لةةةتةةةخصةةةةةةةةةص 

 الكلية.

  الكليةةةة تواجةةةد

مةةةةوقةةةةل  فةةةةي

مةةةةتةةةةوسةةةةةةةةةةط 

ومتمي  وقري  

من العةةديةةد من 

جهةةةاق العمةةةل 

 الةةهةةنةةةدسةةةةةةةةي

 والتخطيطي

  يةةعةةتةةبةةر وجةةود

أكةةةةة ةةةةةر مةةةةةن 

% مةةةةةةةن 50

لخرجين من  ا

  عةةةةةةةةةةةدم

وجةةةةةةةود 

تلةةةةةةيةةةةةةة 

مةة ةةنةةنةةةة 

للتواصل 

مةةةةةةةةةةةةةةل 

خريجي 

الةةكةةلةةيةةةة 

خةةةةةةةارج 

 مصر.
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فحص تلية التعامل  -ادسةةةاتذ  و الهيئة المعاونة ) ل اء الطال  

 مل الطال  المتع رين(.

  ا تم اعتمادها في توجد تلية لرعاية الطال  المتفوقين دراسةةةةةةي

الطال   ، ويتل ى2020/1/19بتةةاريا  363مجلس الكليةةة رقم 

 للتفوب.مكافأ  مادية شهريا 

  ،يشةةةةارك الطال  في لجان مختلفة كما توضةةةةا قراراق مختلفة

فأمين اتحاد الطال  هو عضةةو في لجنة شةةئون التعليم والطال  

التي يرأسةةةةةةها وكيل الكلية لشةةةةةةئون التعليم والطال ، ) فحص 

بشأن تشكيل اللجان  2019/12/5بتاريا  125قرار الكلية رقم 

.)كمةةا يوجةةد طةةالةة   2020 - 2019المختلفةةة للعةةام الجةةامعي 

عضةةةةو في مجلس إدار  صةةةةندوب التكافل بالكلية ) فحص قرار 

بشةةةةةةأن تشةةةةةةكيل اللجان  2019/12/5بتاريا  123الكلية رقم 

ضةةةةو ،)ويوجد طال  ع 2020 - 2019المختلفة للعام الجامعي 

في لجنةة اد مةاق والكوارر بةالكليةة ) فحص قرار الكليةة رقم 

بشةةأن تشةةكيل اللجان المختلفة للعام  2019/12/5بتاريا  124

 . 2020 -2019الجامعي 

  مسةةةةةةاب اق رياضةةةةةةية وفنية وفا وا وتم  الطال  فيمشةةةةةةاركة

تكريمهم للفو  وتصةةةلوا على شةةةهاداق تكريم وأفاد أتدهم انه 

مالي  طة  .نيهاج 200فا  بمبلغ  ويشةةةةةةةارك الطال  في أنشةةةةةة

اجتماعية وعلمية ورياضةةية متنوعة منها كر  ال دم والسةةباتة 

والتصةةةةةوير وفري  المسةةةةةرر وغيرها، ويحصةةةةةل الطال  على 

خطةةا  لل ةةائمين على التةةدريس ويتم مراعةةاتهم في تسةةةةةةليم 

المشةةةةةروعاق وغيرها، إال أنه ال توجد إتصةةةةةائية بعدد الطال  

 لمختلفة.االمشاركين في ادنشطة 

  تولى وتد  الخريجين بالكلية ع د ملت ى تو يفي تسةةةةةةاعد فيه

الخريجين على إيجةةةاد فرص عمةةةل، وتوجةةةد بةةةالكليةةةة رابطةةةة 

 خريجين 

  وجود و ي ةةة عةةامةةة لت ييم الطال  بةةالكليةةة تحةةدد طرب قيةةاس

ادسةةةةةةئلة للجوان  المعرفية والمهارية والتطبي ية بحيم يغطي 

 لمستهدفةاالمتحان جميل نواتج التعليم ا

  وجود تلياق للتأكد من عدالة ت ويم الطال 

يوجةةد مةةا ي بةةل ت ييم ال واعةةد وتطويرهةةا تبعةةاً 

 لتغذية راجعة من ادطراف المختلفة.

  عدم تحديد دليل الطال  وال الئحة الكلية درجاق

 بادقسام. لاللتحابفعلية أو شروط محدد  

   لطال في أعةةةداد ا تنةةةاقص واضةةةةةةةا  يوجةةةد 

لدعم الطال   االجتماعيالتكافل  المسةةتفيدين من

ية  عن  2018-2017في الت رير السةةةةةةنوأل للكل

 ادعداد الساب ة.

  عةةةدد  لتوضةةةةةةيا انخفةةةادال توجةةةد دراسةةةةةةةةة

المترددين على العياد  منخفضةةةةاً بشةةةةكل ملحو  

عن  و ائ ، وعدم وجود أية 2018-2017عام 

معدل التغير في أعداد المسةةتفيدين من ن ام دعم 

 .اجتماعياالطال  

  فيةةةه  االتتفةةةا لمعرد دائم يتم وجود عةةةدم

بمشةةةةةروعاق الطال  بالكلية وإنما هناك صةةةةةالة 

بةةالمعرد  وتتم تسةةةةةةميتهةةايتم التةةدريس فيهةةا 

وتبين أنةةه يتم اسةةةةةةتخةةدامهةةا كي يعرف الطال  

مشةةةةةةروعاق الم رراق المختلفة بها في أوقاق 

 المناقشة ف ط.

  عةةدم وجود تليةةة لرعةةايةةة الطال  المتمي ين في

 مختلفة عن الدراسة. مجاالق

  عةةدم تفعيةةل دور وتةةد  الخريجين بةةالكليةةة على

، وعةةدم لخرجيهةةاإرشةةةةةةةةاد وإيجةةاد فرص عمةةل 

تواجد خدماق التوجيه المهني للطال  وال توجد 

وتةةد  ريةةاد  أعمةةال أو ابتكةةار أو مشةةةةةةروعةةاق 

 صغير .

 قاعد  بياناق خاصةةةةةةةة بالخريجين وال  ال توجد

لكلية بمدى التواصةةةةةةل معهم واسةةةةةةتفادتهم من ا

 وإفادتهم لها 

  ية مل جهاق  هناك ضةةةةةةعف في تواصةةةةةةةل الكل

وم سةةةةسةةةةاق العمل المختلفة، وال يوجد تلية أو 

اإلنار م شةةةةةر 

على صةةةةالتية 

برامج الكليةةةة 

ومواصةةةةةةفةةةاق 

الخريج للذكور 

واإلنةةةار على 

 السواء.

  وجةةود عةةةديةةةد

من شةةةةةةركةةاق 

الةةةةتةةةةنةةةةمةةةةيةةةةة 

الةةةعةةةمةةةرانةةةيةةةة 

مكن  ي برأل  ك ل

مةةةةةةةن دعةةةةةةةم 

االنشةةةةةةةةةةةطةةةةةة 

الةةةةةطةةةةةالبةةةةةيةةةةةة 

 والتعليمية.

  رضةةةةةاء جهاق

الةةةعةةةمةةةل عةةةن 

مسةةةةةةتوى أداء 

 الخريجين.
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   التأكيد على السةةةاد  رؤسةةةاء اللجان والمالت ين على ضةةةرور

 االلت ام بالحضور قبل موعد االمتحان بنصف ساعة على ادك ر

  بسرية تامة الكونترولرتصوير االمتحاناق في 

 ئج وجود تلية لتو ي  نتائج االمتحاناق وإمكانية اسةةةةتدعاء النتا

 . بالكونترولتيم يتم االتتفا  بها 

  إعالن الطال  بنتائج الت ويم المختلفة عبر الوسةةةائل المناسةةةبة

االلكترونيةةةة كموقل الكليةةةة والمواقل المختلفةةةة من شةةةةةةبكةةةة 

 المعلوماق الخاصة بالطلبة والورقية

 توفير تدريباق كافية على كيفية تل االمتحاناق 

 ى المواد التطبي ية يسةةةةةاعد التنوه فى وسةةةةةائل الت ييم للطال  ف

على ال يةةةاس الةةةدقي  لمةةةدى تح ي  المخرجةةةاق التعليميةةةة 

 المستهدفة

   من الطال  ت ةةديراق جيةةد فةةأعلى تعتبر معيةةار  68تح ي %

 لكفاء  التعليم والتعلم

  مشةةاكل الطال  من خالل  للتعامل ملوجود الية معتمد  ومفعلة

 .الشكاوىصندوب 

 عام  كلية من مجلس الكليةتوجد مواصةةةةةةفاق معتمد  لخريج ال

التي اعتمدتها  ادكاديميةالمعايير  دعدادكانل اسةةةةاسةةةةاً  1997

 الهيئة ال ومية لضمان جود  التعليم.

   الدراسة. في المتع رينيوجد اليه لمتابعة الطال 

  الهيئة المعاونة في دعم الطال  وإرشادهم  دشراكوضل ن ام

ادلة تحل أشةةراف هيئة علميا وتدريبهم على أسةةالي  الت ييم الع

 التدريس.

  والغير ادكةةةاديميةةةة  النواتي في الطالبييوجةةةد ن ةةةام للةةةدعم

 .الطالبيخطة مو  ة للدعم  وف و ل   أكاديمية

  يسةةةةةهم صةةةةةندوب التكافل بالكلية في دعم الطال  ماديا على أن

 يت دم الطال  للحصول على هذا الدعم وإ باق أت يته في  ل 

 ل بالكلية معلنة.قواعد ال بول والتحوي 

  الطال  معلن  )دليليوجد برامج تعريفية للطال  الجدد بالكلية

 .ومتار(

وسةةةةةةةائل مالئمة لمتابعة الخريجين في سةةةةةةوب 

يان تراء شةةةةةةركاق أو  تائج السةةةةةةتب العمل وال ن

م سةةةسةةةاق وغيرها في سةةةوب العمل السةةةتطاله 

رأيهم في الخريج أو م ترتةةةاتهم لتطوير دور 

  .تعليمي والبح ي وفي خدمة المجتملالكلية ال

  ال يوجد  كر لذوأل االتتياجاق الخاصةةة في دليل

الطال  وال في الئحة الكلية ويوجد م عد متحرك 

 في العياد  الطبية.

  توضيا الطال  الذين تضروا ل اء الطال  عدم

مشةةاركتهم في أية لجان بالكلية أو سةةماعهم عن 

 مشاركة طال  في أية لجان.

  مساتاق وتجهي اق لممارسة ادنشطة ال توجد

الطالبيةةة في اسةةةةةةتمةةار  الت ييم الكمي للموارد 

 المادية.

  يوجد مشةةةةةةكلة في طري ة تحليل اسةةةةةةتبيان تراء

الطال  في مختلف جوانةةة  العمليةةةة التعليميةةةة 

تيم يتم تجاهل خانة ال أعلم وال يتم أخذها في 

المجموه وال يتبين منها نسةةةةةةبة المواف ين على 

ن المعترضةةةةةين وال مدى المواف ة أو السةةةةة ال م

االعتراد، كما أنه لم يتبين االستفاد  من نتائج 

 هذا االستبياناق.

  لم يتبين ع د م تمراق علمية للطال  بادقسةةةةةام

وإعالن نتيجة االسةةةتبياناق للطال  ومناقشةةةتهم 

فيها وتوضيا كيفية االستفاد  منها واإلجراءاق 

هم أو التصةةةةةةحيحيةةة التي تمةةل بنةةاء على ترائ

 م ترتاتهم.

  ضةةةةةةعف في تواصةةةةةةةل الكليةةة مل جهةةاق هنةةاك

وم سةةةةسةةةةاق العمل المختلفة، وال يوجد تلية أو 

وسةةةةةةةائل مالئمة لمتابعة الخريجين في سةةةةةةوب 

العمل، وال نتائج السةةةةةةتبيان تراء شةةةةةةركاق أو 

م سةةةسةةةاق وغيرها في سةةةوب العمل السةةةتطاله 
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  للطال .تعتبر الكلية جا بة 

 الموارد المتاتة بالكلية مل الك افة العددية للطال . تتالءم 

  الطارئة.الست بال الحاالق  عياد  طبية بالكلية مجه 

 متع رين دراسيا.يوجد بالكلية برامج لرعاية الطال  ال 

 .  يتوفر بالكلية العديد من ادنشطة الطالبية المتمي 

  ن ام  في ادكاديميتستخدم الكلية ن ام الرياد  العلمية )اإلرشاد

 الساعاق المعتمد .

   تن يم التدري  الصيفي من خالل مجلس الكلية بأن ي وم الطال

وتر بتمضةةية أوقاق محدد  داخل الكلية بكورسةةاق برامج الكمبي

م ةةةل  ني  لعمرا لتخطيط ا لعالقةةةة بةةةا  – AutoCAD اق ا

Photoshop ومجموعة من البرامج ادخرى 

  والمتفوقين بالكلية وتحفي  للمبدعينيوجد دعم. 

   العمل. والخريجين لسوبيوجد بالكلية برنامج إلعداد الطال 

  الخريجينتوجد وتد  للخريجين بالكلية يتم من خاللها متابعة 

 عمل.سوب ال في

رأيهم في الخريج أو م ترتةةةاتهم لتطوير دور 

 يمي والبح ي وفي خدمة المجتمل.الكلية التعل

  ال تتوفر بالكلية برامج تنمية مهنية فعالة ولكن

كان هناك اتجاا لتفعيل برامج مهنية مسةةةةةةت بال 

عدم  بالكلية، ولم تتوفر نما ج لم ل هذا البرامج

المام بعأل الخريجين والطلبة برؤية ورسةةةةةةالة 

 الكلية.

  ناق يا قاعد  ب مل مل  عا ال توجد خطة إلدار  الت

 ن فرص العمل المتاتة لخريجي الكلية.ع

  التعريف خةةارج نطةةاب  في النسةةةةةةبيال صةةةةةةور

جمهورية مصر العربية بالكلية للعمل على  ياد  

البكةةةالوريوس  مرتلتيالطال  الوافةةةدين في 

 .والدراساق العليا

  عدم وجود ضةةوابط لتح ي  الت ام أعضةةاء هيئة

نة لتمكين  ية المعل بالسةةةةةةةاعاق المكتب تدريس  ال

 ال  من التحصيل الجيد.الط
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  انت ام صةةةدور النشةةةر  العلمية الدورية للكلية للدراسةةةاق

والبحور العمرانيةةة وتع ي  مشةةةةةةةاركةةة اعضةةةةةةةاء هيئةةة 

 .التدريس

 وجود النشر  العلمية متمي   لبحور العمران. 

  موقل الكتروني للمجلةةة العلميةةة توضةةةةةةا تن يم الورقةةة

 .البح ية واالشتراطاق

 انشةةطة البحم العلمي  مشةةاركة اعضةةاء هيئة التدريس في

وخةاصةةةةةةةة االبحةار ي كةد على فعةاليةة دورهم في تطوير 

 .العملية التعليمية

  مسةةةةةةتوأل اقسةةةةةةام  علىوجود خطة مو  ة للبحم العلمي

  الكلية توضا المجاالق البح ية المختلفة

  االهتمام بأخالقياق البحم العلمي من خالل دوراق وورش

  وم رراق دراسية

 العليا في دعم خطة البحم  دور واضةةةةةا لجنه الدراسةةةةةاق

العلمي ومتابعه تنفيذا بالم سةةةةةسةةةةةة ووضةةةةةل الضةةةةةوابط 

 .وال واعد

  العلميةة بةالبحور العلميةة  الكتةابةةصةةةةةةةدور كتية  لتن يم

 .علمية كإرشاداق

  دور واضا إلدار  البحور العلمية في وضل خطط لتن يم

  النشر المحلي وقواعدا ومجاالق النشر

  ادبحار العلمية بمرتلة  تن يم عمل بشةةةةةأنتفعيل قراراق

 .الماجستير والدكتوراا واإلشراف عليها

  وجود الئحة جديد  الدراسةةةةةةاق العليا بشةةةةةةأن تن يم عمل

 .البحم العلمي

  وجود ربط بين الخطة البح ية بالم سسة والخطط البح ية

والتي تمي هةةةا عن بةةةاقي  ادخرىبةةةالجةةةامعةةةاق بةةةالةةةدول 

  .الكلياق

 عضةةةةاء هيئة التدريس وجود نشةةةةر علمي دولي ومحلي د

 .في مجاالق تخصص الكلية

  للدراساق البيئية اجه   قياس أو  البح يعدم تواجد بالمعمل

توصةةةةةةيف تعريفي للبرامج  على ال يحتوألرصةةةةةةةد، كما انه 

ادجه   أو اسةةطواناق مدمجة كمصةةدر أصةةلي  علىالمحملة 

 أو طابعة.

  مخصصاق أو نس  من دخل هذا المشروعاق  أألعدم  هور

التطبي يةةة لةةدعم البحةةم العلمي واقتصةةةةةةرق التبرعةةاق على 

 ف ط مكتبيوأ ار  كراسي

  عةدم وجود أوجةه اسةةةةةةتفةاد  أخرأل للبحةم العلمي من خالل

 مصادر التمويل الذاتي.تنمية 

  لداخلي فاب ا ية  علىعج  في االن بالكل ندواق  الم تمراق وال

 وعج  في الحواف  الم دمة للبات ين

  عدم وجود مصةةةةةةادر لتنمية التمويل الذاتي دنشةةةةةةطة البحم

العلمي، وعدم تخصةةيص نسةةبة من دخل المرك  االسةةتشةةارأل 

كوتد   اق طابل خاص، فضةةةةال عن عدم وجود مشةةةةروعاق 

 ة.بح ي

 برامج تنميةةة قةةدراق البةةات ين من أعضةةةةةةةةاء هيئةةة  ارتبةةاط

التدريس بمن يت دمون للترقية وعدم تواجد مردود سةةةةةةوى 

 دوراق الترقي. علىالقتصارها  للترقيأنها متطل  

  س  تلي بمكات  أعضاء هيئة التدريس عدم وجود أجه   تا

 أو أجه   طباعة.

 ادكاديمي أعباء التدريس للدراسةةةةاق العليا وأعباء االرشةةةةاد 

 وعدم تفعيل الساعاق المكتبية.ل عبئه غير المفعل ل  

   لرسائل الماجستير والدكتوراا   التطبي ين ص الجان 

  الم تمراق والنةةدواق وفي ت ةةديم  علىقصةةةةةةور في االنفةةاب

 الحواف  للبات ين

  العلمي دعضةةةاء هيئة التدريس  لانتاجال توجد قاعد  بياناق

 لماضيةخالل السنواق ال الر ا

  ضةةةةةةعف في البعد التطبي ي دبحار الماجسةةةةةةتير والدكتوراا

 االنتاج البح ي للكلية  وهبوط في

  ماد خطة اعت

بح ية للكلية 

وربةةةةطةةةةهةةةةةا 

برؤية مصةةر 

تيةةم  2030

التةةأكيةةد على 

وجةةةود ربةةةط 

بةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةن 

لدراسةةةةةةةاق  ا

الةةةةةعةةةةةلةةةةةيةةةةةا 

واالتتياجاق 

ال ومية وكذا 

اتةتةيةةةاجةةةاق 

توأل  لمسةةةةةةة ا

االقةةةلةةةيةةةمةةةي 

بةةةةةةةةالةةةةةةةةدول 

الةةةةعةةةةربةةةةيةةةةة 

 واالسالمية. 

   االسةةةةةةتفةةةاد

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

الةةةدارسةةةةةةين 

برامج  ل في ا

الةةخةةةارجةةيةةةة 

من اعضةةةةاء 

هةةةةةةةيةةةةةةةئةةةةةةةة 

تدريس في  ال

الةةةعةةةمةةةلةةةيةةةة 

الةةتةةعةةلةةيةةمةةيةةةة 

وخةةةةةةةةطةةةةةةةةة 
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  وجود أقسةةةةام متعدد  بالكلية تخدم التخصةةةةصةةةةاق البح ية

  .المختلفة في مجال التخطيط

  إشةةرافوجود ابحار علمية مشةةتركة مل جامعاق اخرأل( 

تحكيم( بأقسةةةةةةةام الكلية  -مشةةةةةةترك برسةةةةةةةائل الدكتوراا 

اشةةةتراك بعأل أعضةةةاء هيئة التدريس مل  إلىباإلضةةةافة 

 . سساق دولية في االبحار بعد الدكتوراام

  التحكيم الةةةداخلي والخةةةارجي بةةةالمجلةةةة العلميةةةة داخةةةل

 .الم سسة

 تطوير مكتبة الكلية ووسائل البحم العلمي. 

  المجلة  دعدادالبحور العلمية بها مجلداق  بإدار مكتبة

 .العلمية

  مشةةةةروعاق  علىتصةةةةول بعأل اعضةةةةاء هيئة التدريس

 .راد التنمية والتطويربح ية ممولة محلية دغ

  البحم العلمي  وأكاديميةتوقيل اتفاقياق بين الم سةةةةةسةةةةةة

  .وجهاق دولية

  في محتوأل  الدكتوراااسةةةةةتخدام البحور العلمية قبل وبعد

  .مستوأل اقسام الكلية علىالم رراق العلمية 

 

  ولم تبرم االتفاقية الدولية بشةةراكة دولية ببرنامج اراسةةموس

اآلن  تتىبالس مل جامعة جدانس  البولندية للتبادل الطالبي 

بةةدايةةة  علىولم تفعةةل، رغم مرور أك ر من  الر سةةةةةةنواق 

 ءاقاإلجرا

  ية مفعلة أو تم ياق دول فاق طة أخرأل أو ات عدم تواجد أنشةةةةةة

الدولية  االتفاقياقتجديدها مل أأل جان  دولي وعدم تجديد 

 العلمية الساب ة

  ية لتن يم مشةةةةةةةاركاق كاملة للكل ية مت عدم تواجد خطة بح 

الم تمراق والمجالق العلميةةة  فيأعضةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس 

 جهم العلميمحليا واقليميا لنشر بحو هم وانتا

  عدم ت ديم الكلية قاعد  بياناق للبحور وادنشةةةةةةطة العلمية

 على الرغم من طلبها ضمن الو ائ  اإلضافية

  .قصور الدعم المالي المخصص للبحم العلمي 

  ضةةةعف دور مرك  اسةةةتشةةةاراق بالكلية في االهتمام بال ضةةةايا

  اق االولوية 

الةةةةةةبةةةةةةحةةةةةةم 

 العلمي
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  برامج الدراسةةةةةةاق العليا متنوعة

وتسةةةهم في تح ي  رسةةةالة الكلية 

 ةةابةةل متغيراق سةةةةةةوب العمةةل وت

 ويتم الترويج لها محليا واقليميا.

  برامج الدراسةةةاق العليا موصةةةفة

ومعتمةةةد  وتتواف  نواتج التعلم 

المسةةةةةةتهةةةدفةةةة لكةةةل برنةةةامج مل 

 المعايير ال ياسية.

  نواتج التعلم لكةةل برنةةامج تعلمي

تهتتواف  مل  وتوصةةةةةةيف  م ررا

الم رراق يوضةةةا طرب التدريس 

 والتعلم.

 ب تدريس مناسةةبة للم سةةسةةة طر

تح   نواتج التعلم للم رراق 

 الدراسية والبرامج التعليمية.

  الموارد واالمكاناق والتسةةةةهيالق

ميةةةة  ي ل ع ت ل ليةةةة ا م ع ل ل لال مةةةة  ا

لدراسةةةةةةةاق  ية في برامج ا والبح 

العليةةةا مالئمةةةة لتح ي  نواتج 

 التعلم.

  ت ويم طال  الةةدراسةةةةةةةةاق العليةةا

يتسةةةةةةم بالموضةةةةةةوعية والعدالة 

  متنوعة وباسةةةةةةتخدام أسةةةةةةةالي

ومالئمةةةة ل يةةةاس نواتج التعلم 

 المستهدفة.

  البرامج التعليميةةةة والم رراق

الدراسةةةية يتم مراجعتها بصةةةور  

دوريةةةة بمشةةةةةةةةةاركةةةة المراجعين 

 الداخلين والخارجين.

  في الالئحة والتوصيف والت رير.للم رراق سماء وادعداد تصوي  وتوتيد اديل م 

  ست ناء تخصص التصميم العمراني وتوقف االلتحاب ضعف اقبال الملتح ين عامة با

 العمل.بالدبلوماق والمهنية، المعد  خصيصاً لتلبية االتتياجاق المهنية لسوب 

 فاد أعداد الملتح ين يتوفر لدأل الكلية أية تلية السةةت راء سةةوب العمل، لعالج انخ ال

شديد في أعداد  في مع م التخصصاق ببرامج الماجستير والدكتوراا، واالنخفاد ال

 .بلوماقبالدالملتح ين 

  علىضعف التسوي  والترويج محليا لبرامج الدراساق العليا، ادمر الذأل ي  ر سلبا 

 .تح ي  رسالة الكلية

  علىوعدم قدر  البرامج  ضةةةةةةعف الترويج اقليميا بسةةةةةةب انخفاد أعداد الوافدين 

 تح ي  بعأل أهدافها.

 العليا.عمل قاعد  بياناق متكاملة لطال  الدراساق  عدم استكمال 

  عدم تحديم الئحة الكلية للدراساق العليا سواء باستحدار برامج أكاديمية جديد  أو

أأل  ، وعةةدم وجودتطوير أو الغةةاء برامج قةةائمةةة، لتلبيةةة اتتيةةاجةةاق سةةةةةةوب العمةةل

علية أو اجراءاق تصةةةحيحيه من مجالس ادقسةةةام أو مجلس الكلية بهذا ممارسةةةاق ف

 الشأن.

  عدم تحديم الكلية تبنيها لمعايير الهيئة ال ومية لضةةةةةةمان جود  التعليم واالعتماد

، كما أن مخرجاق البرنامج التعليمية المذكور  بالتوصةةةيف، المعتمد  2018اصةةةدار 

 .المتبنا ير ادكاديمية ، مع مها متطاب  مل المعاي2009اصدار  على

  الدراساق  –التخصصي  –أو توصيف برامج الدبلوماق ال الر: المهني  اعتمادعدم

 العليا

  ،عدم تواجد مصةةةةةةفوفة تواف  نواتج التعلم المسةةةةةةتهدفة لبرامج الدبلوماق ال الر

 العليا.الدراساق  –التخصصي  –المهني 

 من ان الالئحة توضةةةةةا ان  عدم اتسةةةةةاب الالئحة مل توصةةةةةيف البرنامج فعلي الرغم

الدبلوماق المهنية شةةةةهاد  منتهية، إال انها بهيكل الدراسةةةةاق العليا بالالئحة، وهيكل 

امكانية االنت ال من الدبلوم المهني المتخصص ان هناك  الدراسة بتوصيف البرنامج

 دبلوم الدراساق العليا أو ماجستير تخطيط عمراني واقليمي إلى

 فة توضةةةةةةا العالقة بين ادهداف الخاصةةةةةةةة بكل برنامج عدم ت ديم الكلية مصةةةةةةفو

 ومواصفاق الخريج ووضل مكانها مصفوفة ادهداف العامة لبرنامج الدراساق العليا

  توصيف الم رراق لبرنامجي الماجستير والدكتوراا  اكتمالعدم. 

  الةةربةةط بةةيةةن

بةةةةةةةةرامةةةةةةةةج 

لدراسةةةةةةةاق  ا

الةةةةةعةةةةةلةةةةةيةةةةةا 

وانشةةةةةةةةطةةةة 

خةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةة 

الةةةمةةةجةةةتةةمةةل 

ة مل وخاصةةة

وجود نشةةاط 

للمراك   اق 

الةةةطةةةبةةةيةةةعةةةة 

الخةةةاصةةةةةةةةةة 

 بالكلية
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  للم سةةةةةةسةةةةةةةة ت ةةارير سةةةةةةنويةةة

للم رراق الةةدراسةةةةةةيةةة والبرامج 

التعليميةةةة بمةةةا ي كةةةد االلت ام 

بةةةالتوصةةةةةةيف المعلن للم رراق 

وتسةةةتفيد الم سةةةسةةةة  الدراسةةةية

منها في وضةةةةةل خطة التحسةةةةةين 

 والتطوير.

  الياق التسةةةةةجيل واالشةةةةةراف في

الدراسةةةةةةاق العليا محدد  ومعلنة 

ويتم مراجعتهةةةا دوريةةةا بغرد 

تطويرهةةةا وتوجةةةد ضةةةةةةمةةةانةةةاق 

 موضوعية 

  يا في الكلية وجود دراسةةةةةةةاق عل

الدرجاق العلمية  العديد منومنا 

متمي   بموضةةةةةةوعاق لها عالقة 

 العالمية وال ومية.  بالمتغيراق

  للم سسة وسائل مناسبة ل ياس

أراء طال  الةةةدراسةةةةةةةةةاق العليةةةا 

المتم لة في اسةةةةةةتبياناق رضةةةةةةا 

تائج  الطال  واالسةةةةةةتفاد  من الن

 في اتخا  االجراءاق التصحيحية.

  تنوه تخصصاق الدراساق العليا

 على جميل المستوياق واالقسام

  يوجد أسةةةةةةالي  متنوعة للتعريف

ق العليةةا منهةةا ببرامج الةةدراسةةةةةةةا

)ادجةةنةةةد  السةةةةةةةةنةةويةةةة / دلةةيةةةل 

الةةةدراسةةةةةةةةةاق العليةةةا / الجةةةدول 

ستماراق فتا ال يد /  سي / ا الدرا

اإلعالن على وسةةةةةائل التواصةةةةةل 

 االجتماعي(.

  الدبلوماق.عدم توصيف م رراق 

 لف التوصيفم فيعن طرب التدريس والتعلم بالبرامج  ال يوجد الياق 

  طرب الت ويم بالبرامج ت ليدية نمطية ال تناسةةةة  طال  الماجسةةةةتير والدكتوراا تعتبر

وال تواك   ادكاديميال تتناسةةةةةة  مل المسةةةةةةتوى  التيطرب التدريس  فيفالت ليدية 

أأل اسةةةةةالي  خاصةةةةةة بالطال   توافرعدم والت دم التكنولوجي أو التعلم االليكتروني، 

  وأل االتتياجاق الخاصة

  لت ويم البرامج االستبيان استمار ضعف المردود الوارد من 

  طرب التدريس م ابل نواتج التعلم، ادمر الذأل ينتفي معه التأكد  تواجد مصفوفةعدم

 من تح   نواتج التعلم للم رراق والبرامج

  عدم تواجد مصةةةةةةفوفة كاملة للم رراق مل مخرجاق التعلم مما ينتفي معه التأكد من

التعلم للبرنامج، فضةةةةةةال عن عدم وجود دليل لكيفية االسةةةةةةتفاد  من تح   مخرجاق 

 المراجعاق لصالا تطوير البرامج والم رراق التعليمية

  عدم وجود ن ام أو تلية معتمد  لتن يم أعمال الدراسةةةةةاق العليا، وعدم وجود جداول

 ارشةةةاد أكاديمي للطال ، كما ال توجد سةةةاعاق مكتبية دعضةةةاء هيئة التدريس معلنة

 مكاتبهم، وال يعلم الطال  ماهية اإلرشاد ادكاديمي على

  صةةةعوبة التواصةةةل والتسةةةهيالق الم دمة لطال  الدراسةةةاق العليا نتيجة للع ء على

 هيئة التدريس من ساعاق

  قصور التواصل مل خريجي الكلية، قصور تحديم الموقل االلكتروني للكلية، قصور

 ومةةاق المةةاديةةة، أجه   ومعةةداق، في ميكنةةة البيةةانةةاق والمعلومةةاق، ضةةةةةةعف الم

 الدراساق العليا، وال توجد مالما لكيفية التغل  عليها. بإدار والبشرية، تدري ، 

  عدم تدا ة الكت  والمراجل فضال عن ال صور في مع م توصيفاق الم رراق وعدم

 كر المراجل والكت  الدراسةةةةةةية الواج  االطاله عليها بالمكتبة ي دى إلى ضةةةةةةعف 

 اإلقبال.

  للم رراق ال يوجد به سةةةةةةوأل أربل أجه   كمبيوتر  المطلوبةعدد المعامل  فين ص

اجه   قياس وطباعة ورصةةةةةةد، وال يوجد به أية  إلىعليها بعأل تطبي اق وتحتاج 

 توصيفاق أو كتيباق شرر للتطبي اق

  أدواق الت ويم من امتحاناق وتمارين ومناقشاق فيالنمطية والطرب الت ليدية 

  الدراساق العليا على أجه   تاس  تلي أو طابعة كونترول اتتواءعدم 



 
 

 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

 2020مارس  –التحليل البيئي 

الغايات 
 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة اراملعي النهائية

  ية أكاديمية يوجد معايير قياسةةةةةة

لةةبةةرامةةج الةةةدراسةةةةةةةةةاق الةةعةةلةةيةةةا 

ومخرجةةةاق تعليميةةةة للبرامج 

والم رراق وتم اعتمةةةادهةةةا في 

 .2014 يار  االعتماد الساب ة 

  المعةةةايير ال يةةةاسةةةةةةيةةةة لبرنةةةامج

الةةدراسةةةةةةةاق العليةةا وف ةةا لالئحةةة 

 الجديد  

  نامج وجود مصةةةةةةفوفة تح   بر

ماجسةةةةةةتير/  لدكتورااال م ارنة  ا

 بالمعايير ادكاديمية. 

  يوجد صةةةةفحة وي  للكلية ومعلن

عليهةةةا الم رراق الةةةدراسةةةةةةيةةةة 

 للدراساق العليا. 

  يوجد دليل للطال  يتم تسةةةةةةليمه

العليةةا عنةةد لطال  الةةدراسةةةةةةةةاق 

 التسجيل بالكلية.

  يتم تسةةةةةةجيةةةل عةةةدد من خريجي

الكليةةة العةةاملين بةةالةةدول العربيةةة 

في برنةةامج الةةدراسةةةةةةةةاق العليةةا 

بالكلية بما ين ل الخبر  المصةةرية 

 للدول العربية الش ي ة.

  فدين عداديوجد وا كل  متغير  بأ

عام مسةةجلين ببرنامج الدراسةةاق 

 العليا بالكلية

 

  تلية الختيار المراجعين الداخليين والخارجيين من تيم العدد والتخصص  وجودعدم

السةةةةةتيفاء مالت اق المراجل تلية كما ان مردود المراجعة ضةةةةةعيف جدا لعدم وجود 

 .واتخا  االجراءاق التصحيحية

 عدم وجود مراجل علمية بالتوصيف. 

 أعداد أعضةةةةةةاء هيئة  فىالت ارير السةةةةةةنوية للبرامج التعليمية  فيجد تناقضةةةةةةاق توا

مل  ناق التي ت سةةةةةةس لع يا ناق المعارين واالجا اق وغيرها من الب يا تدريس وب ال

 الت ارير السنوية.

  ضةةعف التواصةةل مل المسةةتفيدين )جهاق التو يف( من خالل عدم وجود اسةةتماراق

نامج( ي كد عدم تفعيل الت ويم وبالتالي عدم البر طرب ت ويم كأتداسةةةةةةتبيان لهم )

 تح   مواصفاق الخريج

  عدم تناسةةة  الت ارير السةةةنوية في وضةةةل خطط التحسةةةين والتطوير في توقيتها مل

 ادولوية أو عدم التنفيذ دون أسبا  

  عدم وجود طال  للدبلوماق بجميل أنواعها وهي الفئة المسةةةةتهدفة، كما ال توجد أأل

 ا وبالطبل ال توجد ت ارير أيضاتوصيفاق لم رراته

   عدم دقة م ترتاق تطوير الم رراق م ل:  ياد  عدد المعيدين تيم ارتفاه نصةةةةةةي

الرغم ان الم رر  علىالفرد للطال ، التوسةةةةةل في المناقشةةةةةاق الجماعية الفصةةةةةلية، 

 .للدراساق العليا وليس للمعيدين أأل دور

 د قاعد  بياناق لطال  الدراسةةةاق عدم تواجد تلية للتواصةةةل مل الخريجين كما ال توج

العليا، كما ال توجد تلية لجذ  الطال  الوافدين، وجميل االجراءاق ورقية ف ط، كما 

 ال يوجد ارشاد أكاديمي

 عامة للطال  الذين يلتح ون بالفصل الدراسي ال اني بدفل مصروفاق  شكوى وجود

 .سنة أكاديمية بدال من مصروفاق فصل

 راجعاق الدورية بغرد التطوير، ويتم تو يل االشراف طب ا عدم توفر دليل علي الم

 لرغبة الطال  وال واعد المعلنة.

  بالدراساق العليا.ل ياس رضا الطال   االستبياناقعدم توافر نتائج 

 .هناك تخصصاق غير مفعلة في الدبلوم رغم اهميتها لمجتمل 
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 متضمنة البيئة وتنمية المجتمل لخدمة خطة لديها الكلية 

 في وتتم ل 2024- 2019للكلية  االسةةةةتراتيجية بالخطة

 للكلية وادهداف النهائية الغاياق من السةةةةادسةةةةة الغاية

  االستراتيجية

  تشةةةارك بعأل ادطراف المجتمعية في مجلس الكلية تيم

 من ادعضاء من الخارج ا نانيضم تشكيل مجلس الكلية 

  تشةةةةةةارك ادطراف المجتمعية في عدد من أنشةةةةةةطة الكلية

وكذل  المساهمة في  بروتكوالقل م ل المساهمة في توقي

 إل اء الندواق وتن يم ورش العمل

  العديد من المشروعاق  فيمشاركة أعضاء هيئة التدريس

الكبرى ال وميةةةة والةةةدوليةةةة ممةةةا يةةةدعم بنةةةاء الخبراق 

 وال دراق لديهم.

  مشةةاركة أسةةاتذ  الكلية وإدارتها في أغل  لجان وأنشةةطة

 الجامعة.

  تطاله تراء كليةةةة بةةةاسةةةةةةة ادطراف المجتمعيةةةة قوم ال

 االستبياناق

  تضةةم الكلية مجموعة من رواد التخطيط في مصةةر والعالم

وتاصةةلين على جوائر قومية وعالمية في مجال التخطيط 

العمراني بمةةةا يضةةةةةةعهم في مصةةةةةةةةاف رواد المخططين 

 العالميين.

  مشةةةةةةاركة ادسةةةةةةاتذ  المتفرغين في ادنشةةةةةةطة التعليمية

 واالستشارية المهنية للكلية.

 ود العديد من الشةةةةبا  ضةةةةمن أعضةةةةاء هيئة التدريس وج

 مما يدعم الرغبة في التعلم والت دم العلمي.

  انتدا  عدد من أعضةةةةةةاء هيئة التدريس في مواقل قيادية

في الجهةاق المعنيةة  اق الصةةةةةةلةة بمةا يع   الترابط بين 

 خطط وبرامج الكلية وجهاق العمل. 

 اق الخاصة.مالئمة تجهي اق المبني للطلبة  اق االتتياج 

  و وألوجود تلية واضحة ومعلنة لدعم الطال  المتمي ين 

 االتتياجاق

 منيطار عدم تحديد أى أنشةةةةةةطة أو إ  

أو مسةةةةةةئول تنفيذ أو تكلفة ت ديرية أو 

 االسةةةةتراتيجيم شةةةةراق نجار للهدف 

الرابل "المشةةةةةةةةاركةةةة في تع يم دور 

وموقل مصةةةةةةر" بةةةالخطةةةة المعتمةةةد  

 لخدمة المجتمل وتنمية البيئة.

  عدم متابعة تفعيل أنشةةةةةطة خطة خدمة

المجتمل وتنميةةةة البيئةةةة من خالل 

ي يذ يذ الخطط التنف عة تنف تاب ة ت ارير م

تيم ال تتضةةةةةمن الرجوه لم شةةةةةراق 

النجار بالخطة التنفيذية وتحديد ما تم 

 وما لم يتم منها بشكل دقي .

  ية دأل برامج للتوعية عدم توفير الكل

بأنشةةةةةطة خدمة المجتمل وتنمية البيئة 

للطال  وأعضةةةةةةةةةاء هيئةةةة التةةةدريس 

والهيئة المعاونة وادطراف المجتمعية 

لعالقةةةة )االطاله على الخطط   اق ا

التنفيةذيةة السةةةةةةنويةة للكليةة، وم ةابلةة 

ال يةاداق ادكةاديميةة وأعضةةةةةةةاء هيئةة 

ئة المعاونة  تدريس وأعضةةةةةةةاء الهي ال

ومةةمةة ةةلةةي ادطةةراف الةةمةةجةةتةةمةةعةةيةةةة 

 والخريجين(.

  ت وم الكليةةة تةةاليةةاً بةةإجراءاق تفعيةةل

مرك  العمران ادفري ي ولكنةةه لم يبةةدأ 

 نشاطه بعد.

   عدم صةةةةةدور ت رير سةةةةةنويا من مرك

بحور والدراسةةةةةةةاق ال اسةةةةةةتشةةةةةةةاراق

خةةدمةةة  فيالعمرانيةةة عن أنشةةةةةةطتةةه 

تين قيام المرك  سةةةةةةنوياً  فيالمجتمل 

بعةةةدد من المشةةةةةةروعةةةاق التخطيطيةةةة 

 المتنوعة.

  دور الكلية الرائد وتخصصها

معة مسةةةةةةتوى جا علىالنادر 

ال ةةاهر  وجةةامعةةاق مصةةةةةةر 

يع   من مرك  الكلية العلمي 

والخةةةدمي على المسةةةةةةتوى 

الةة ةةومةةي واالقةةلةةيةةمةةي وبةةمةةةا 

ي هلها فيما بعد للمنافسةةةةةةةة 

 الدولية.

  إمكانية خل  تخصةةةةةةصةةةةةةاق

فرعية وبينية بين االقسةةةةةةةام 

للتواك  مل قضايا ومشكالق 

التخطيط في مصةةةةةةر والتغير 

 في متطلباق سوب العمل

 الخةةارجيةةة  االهتمةةام بةةالبيئةةة

االجةةتةةةمةةةاعةةيةةةة  )الةةعةةةوامةةةل

واالقتصةةةةةةةادية الم  ر  على 

 عملية التنمية(

  برتوكوالقاالسةةةةةةتفةةةاد  من 

 التعاون مل بولندا....

  االهتمةةةام بةةةالبيئةةةة والتوجةةةه

الةةعةةةام نةةحةةو  يةةةاد  الةةوعةةي 

الةةبةةيةةئةةي وتشةةةةةةةةجةةيةةل دور 

المواطنين في اداء هذا الدور 

طب ا للدسةةتور مما يع م دور 

 البح يالكلية 

 ء وتد   اق فرصةةةةةةة انشةةةةةةا

طةةابل خةةاص تتنةةاسةةةةةةةة  مل 

 الدولة  فيقضايا البيئة 

   المتطلبةةةاق الال مةةةة للجود

تحتةةةاج جهةةةد كبير بمةةةا قةةةد 

يتطل  تفرض بعأل أعضةةةةةةاء 

 



 
 

 كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني

 2020مارس  –التحليل البيئي 

ت الغايا
 التهديدات الفرص نقاط الضعف نقاط القوة املعيار النهائية

  ية ية واالفري  هناك مجموعة من الطال  من البالد العرب

 السودان(.  –سوريا  –وخاصة )فلسطين 

   تبنى اإلدار  سةةةةياسةةةةة البا  المفتور للتفاعل مل الطال

لحل مشةةةةةاكلهم وسةةةةةماه شةةةةةكواهم مما ي دأل إلى تواجد 

قة ايجابية قوية بين الطال  واعضةةةةاء هيئة التدريس عال

 واالدار  العليا للكلية ي يد من رور االنتماء للكلية

  تمكن سةةةةةياسةةةةةاق الكلية طالبها من المشةةةةةاركة في جميل

جوان  الحيا  االجتماعية ادكاديمية في الكلية )انشةةةةةةطة 

 المجلة(

  ع د ورش وندواق تول موضوعاق تخدم المجتمل 

  رىادختعاون بين الم سسة والهيئاق  برتوكوالقوجود 

 الخدمية واالنتاجية لتطبي  البحور العلمي.

  مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى العديد من المشروعاق

الكبرى ال وميةةةة والةةةدوليةةةة ممةةةا يةةةدعم بنةةةاء الخبراق 

 وال دراق لديهم.

  وجود العديد من الشةةةةبا  ضةةةةمن أعضةةةةاء هيئة التدريس

 تعلم والت دم العلمي.مما يدعم الرغبة في ال

  والكت  ت ديم أنشةةةةةةطة داعمة للطال  كمعرد المالبس

  الممي   وجوائ  للمشاريل ةالمدعم

 اجراءاق واضحة ومطب ة لمواجه جائحة الكورونا 

 م رراق الدراسية تدعم قضايا البيئة 

  عاق جام تدريس في  ية من خالل ال دور ممي  لكوادر الكل

 اخرأل

  فيعةةةدم تواجةةةد مم لين للمجتمل إال 

المجةةةالس  بةةةاقيمجلس الكليةةةة أمةةةا 

جان  يةوالل ها أأل  بالكل ال يشةةةةةةةارك في

 مم لين للمجتمل.

  عدم تحسةةةةةةن نسةةةةةةبة رضةةةةةةا ادطراف

يان المجت يل اسةةةةةةتب معية من خالل تحل

ادطراف المجتمعيةةةة بغرد إعةةةداد 

ية من  ية للكل لذات لدراسةةةةةةةة ا  -2016ا

 .2018-2017إلى  2017

  عدم تواجد اسةةةةةةتبيان ل ياس تحسةةةةةةن

نسةةةةبة رضةةةةا ادطراف المجتمعية عام 

لالسةةةةةةتفةةةاد  منةةةه في  2019 -2018

التح   من تحسن نسبة رضا ادطراف 

الةةمةةجةةتةةمةةعةةيةةةة واتةةخةةةا  الةةمةة يةةةد مةةن 

 إلجراءاق التصحيحية المناسبة.ا

  الةتةعةةةاون  بةرتةوكةوالقعةةةدم تةفةعةيةةةل

للتةةةدريةةة  للهيئةةةاق على المسةةةةةةتوى 

 .العربي واإلقليمي ال ومي

  ال يوجد رصةةد لخريجي الكلية العاملين

عربيةةةة ومل الجةةةامعةةةاق  بةةةالةةةدول ال

والو اراق والم سةةةةةةسةةةةةةاق والهيئاق 

 العربية.

 

هيئةةةة  لتةةةدريس وال هيئةةةة ا

 المعاونة للوفاء بها.  

  إمكانية خل  تخصةةةةةةصةةةةةةاق

فرعية وبينية بين االقسةةةةةةةام 

للتواك  مل قضايا ومشكالق 

ر التخطيط في مصةةةةةةر والتغي

 في متطلباق سوب العمل

  االهتمةةام بةةالبيئةةة الخةةارجيةةة

االجةةتةةةمةةةاعةةيةةةة  )الةةعةةةوامةةةل

واالقتصةةةةةةةادية الم  ر  على 

 عملية التنمية(

  االهتمةةةام بةةةالبيئةةةة والتوجةةةه

الةةعةةةام نةةحةةو  يةةةاد  الةةوعةةي 

الةةبةةيةةئةةي وتشةةةةةةةةجةةيةةل دور 

المواطنين في اداء هذا الدور 

طب ا للدسةةتور مما يع م دور 

 البح يالكلية 

 اق فرصةةةةةةة انشةةةةةةاء وتد   

طةةابل خةةاص تتنةةاسةةةةةةةة  مل 

 الدولة  فيقضايا البيئة 

  يا مام ب ضةةةةةةةا فرصةةةةةةةة االهت

ورئةةاسةةةةةةةة  بةةأفري يةةاالتنميةةة 

 مصر لالتحاد االفري ي

 


