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 ة األنشطةخطاألهداف والمخرجات و

 

 

 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

القدرة  جطوير -1
 بما يحقق المؤسسيت

 فيالجطوير المسجمر 
المؤسسي األداء 

 والجأهيل لالعجماد

خطة  1-1

 محدثة إستراتٌجٌة

  وجود خطة معتمدة 
 إعالن الخطة ونشرها 
 

يددوم ) ورش عمدد   5عقددد  -1-1-1
بحضددور كدد  ال  ددا  ( واحددد للورشددة

المعنيددددة والمنت عددددة لتحديددددد ت ددددور 
 . لخطة الكلية

مراجعدددددة الخطدددددة الحاليدددددة -1-1-2
 للكلية

تطددددددوير الخطدددددددة الحاليدددددددة  1-1-3

وربطهدددددددا بالخطدددددددة ا سدددددددتراتيجية 

 للجامعة

 

رؤٌة ورسالة  -2 -1

محدثة ومعتمدة 

 وموثقة

  إعالن الرإية والرسالة المحدثة
وإعتمادها ونشرها بوسا   مختل ة 
للمست يدين وأعضاء هي ة التدريس 

 والطالب والقيادا  والموظ ين
 

طددرا اسددتبيانا  للمسددت يدين  8-1-8

وأعضددداء هي دددة التددددريس والطدددالب 

والقيدددادا  والمدددوظ ين حدددو  رإيدددة 

 وتحليله ورسالة الكلية

وضدددددد  لليدددددددة للمراجعدددددددة  -1-2-2

 الدورية للرإية والرسالة

اعتمدددددداد ونشدددددددر الرإيدددددددة  -1-2-3

  والرسالة بعد التعدي 

هٌكل تنظٌمً  -1-3

 محدث ومعتمد للكلٌة

  وجود هيك  لإلدارا  واألقسام
العلمية لتال م خدمة العملية التعليمية 

 معلن ومعتمد

   التنسيق المناسب بين اإلدارا
 المختل ة

  الموظ ين تبعا لقدراتهم تسكين
والتو يف الوظي ي في اإلدارا  

 المختل ة

   وجود   حة مالية وإدارية لإلدارا
 واألقسام والوحدا  معلنة ومعتمدة

دراسددددة اللددددوا ن والقددددوانين  -1-3-1
المنظمدددة لتشدددكي  الهيكددد  التنظيمدددي 

 .ومراجعة التشكي  الحالي
تطوير الهيك  الحالي بانبثاق  -1-3-2

جلس الكليدة وحدة إدارة الجودة من م
واسدددددددتحداا اإلدارا  والوحددددددددا  
الالزمدة والال حدة الماليددة بنداءا علددي 

 .احتياجا  العملية التعليمية
تحديد السلطا  والمس وليا   -1-3-3

وإعددداد الال حددة الداخليددة واعتمادهددا 
فيمدددددددا   يتعدددددددار  مددددددد  قدددددددانون 

 .الجامعا 
قاعددة بياندا  لجميدد   تحدديا -1-3-4

 .العاملين باإلدارا  وقدراتهم
ميكنددددددة اإلدارا  المختل ددددددة لعمدددددد  

 . التنسيق بينهم
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

وحدة إدارة  -8-4 

 األزمات والكوارث

  وجددددددود نظدددددددام معلددددددن وتددددددددريب
مستمرعلي سيناريوها  التعام  م  

 األزما  الكوارا

  تقددددديم تقددددارير المتابعددددة المنتظمددددة
للدددددورش والمعامددددد  والتجهيدددددزا  

 والمباني  والمرافق

  ت ريددر ن ددف سددنو  شددام  يوضددن
اإلجدددراءا  الوقا يدددة المتخددد ة لمنددد  
ظهور المشكال  الم اج ة وما يتخد  
لعالجهدددا وتقيددديم لمدددا تدددم مدددن حددد  

 .لمشكال  في ه ه ال ترة 

  عمدددد  ا ختبددددارا  الشددددهرية لددددنظم
 الوقاية

ا سددتعانة بخبيددر فددي مجددا   -8-3-8

إدارة األزمددددا  والكددددوارا لوضدددد  

ووضدددد   خطددددط لمواجهددددة األزمددددا 

 .لحريقت ميما  خطط مكافحة ا

دورا  تددريب  8عقد عددد  -1-4-2

لألفدددراد علدددي تن يددد  خطدددط مواجهدددة 

 .األزما 

تجهيز مكان العمد  المناسدب -1-4-3

وتوزيدددد   لوحدددددة مواجهددددة األزمددددا 

تجهيدددددزا  مكافحدددددة الحريدددددق فدددددي 

 المإسسة

تركيدددددددب نظدددددددم للوقايددددددددة  -1-4-4

 .ومكافحة الحرا ق

نددوا  لتوعيدة  3عقدد عددد  -1-4-5

بالكليددة بخطددط إدارة ال  ددا  المختل ددة 

 .األزما  والكوارا

ومتابعة خطة ال يانة  عم  -1-4-6
الدوريددددة ألعمددددا  مكافحددددة الحريددددق 

 لوحا  المعلقا  اإلرشادية  ونشر
 

وجود ت ور وخطة لتن ي  التدريب   وحدة التدرٌب -5 -1
 األكاديميين/لجمي  العاملين

  اإلعالن عن الدورا  التدريبية
 المختل ة

  لمردود التدريب علي وجود تقييم
 أداء العاملين

تجهيز مكان العم  المناسب  -8-5-1

 لوحدة التدريب

ورش عمدددد   6عقددددد عدددددد  -1-5-2

لتحديددددد الث ددددرا  المهاريددددة الحاليددددة 

والمهدددارا  المطلوبدددة لكافدددة ال  دددا  

 .المعنية

عمد  خطدة التددريب لجميد   -1-5-3

 .ال  ا  المعنية والمختل ة بالكلية

اسددددددتبيان لمتابعددددددة طددددددرا  -1-5-4
 مدددردود التددددريب علدددي حسدددن األداء

 وتحليله ونشره

 

  



 

                                                                                                     (الثانٌة المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 

 
 
 

 

 

 

 بنها/  اسم الجامعة                 كلية الهندسة                                                                                  /اسم الكلية
  (101)11012225 :ف  (101)11040080:  ت  مصر -القاهرة -شبرا ش 807

108 SHOUBRA STR.CAIRO-EGYPT.       Tel: (202)22050010    Fax:(202)22023336         222 
 2 

 

 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

وحدة إدارة  -6 -1 

 جودة مطورة

 هيك  تنظيمي معتمد 
 مجلس إدارة وتن ي   معتمد

 حة مالية موثقة ومعتمدة   

  وجددددود ت ددددور وخطددددة تن ي يددددة
وزمنيدددددة ألعمدددددا  إدارة الجدددددودة 

 بالوحدة

  وجدددود نظدددام فعدددا  إلدارة نظدددام
 ضمان الجودة الداخلي بالكلية

  قيدداس مدددت التحسددين عددن طريددق
 تقارير لجان المتابعة

  تجسين مطرد لألداء وفقدا  لتقدارير
 المراجعين الداخليين والخارجيين

تجهيز مكان عم  وحدة ادارة  -8-5-8

 ومقر فرعي بمبنى الخل او  الجودة

لوحدة  تنظيميال هيك ال نشر -1-6-2

 .ادارة الجودة

ندوا  توعية  4عقد عدد  -1-6-3

لنشر ثقافة الجودة والتعريف 

 .بمشروعا  الجودة

عم  الخطة السنوية لوحدة  -1-6-4

تكوين لجان المتابعة ألعما  و الجودة

 .الجودة والتو يف الوظي ي لعملهم

دورا  تدريبية  5عقد عدد  -1-6-5

 .للجان متابعة أعما  الجودة

ا ستعانة بمراجعين داخليين  -1-6-6
وخارجيين لمراجعة أنشطة وحدة 

 الجودة

 وحدة صٌانة - 7 -1 

لألجهزة والمعدات 

 والمعامل

 حة مالية وإدارية معتمدة   
 تشكي  معتمد للوحدة

   وجود ت ور وخطة لتن ي
ألنشطة ونوعية خدما  ال يانة 
الداخلية للكلية والخارجية للمجتم  

 المحيط

 عددن أداء الوحدددة مددن  وجددود تقيدديم
 المست يدين من الخدما  المقدمة

  زيادة الدخ  المالي لوحدة ال يانة
علي المشروع من الخدما  

 . الخارجية

تجهيددز مكددان العمدد  المناسددب لوحدددة 

 .ال يانة

تو دددددديف فنددددددي لواجبددددددا   -1-7-2

 .ومس وليا  أعضاء وحدة ال يانة

 دددددددياكة الهيكددددددد  اإلدار   -1-7-3

ال حدددددة الماليدددددة لوحددددددة ال ددددديانة وال

 واإلدارية

دورة تدريبيددة  15عقددد عدددد  -1-7-4

 .لرف  ك اءة ال نيين وأمناء المعام 

النشدددر والتسدددويق واإلعدددالن  -1-7-5

 .عن خدما  الوحدة للمجتم  المحيط

عم  مقابال  لمتابعة مدردود  -1-7-6

 .المست يدين من الخدما  المقدمة
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 العملفروض  المؤشرات المخرجات األهداف

 

معاٌٌرمعتمدة  -8 -1

وموثقة الختٌار 

 القٌادات األكادٌمٌة

  وثيقة معتمدة بمعايير اختيار
 .القيادا  األكاديمية

 وثيقة بالتو يف الوظي ي . 
 

دراسددددددة أسددددددلوب تعيددددددين القيددددددادا  

 األكاديمية في القوانين واللوا ن الماليدة

تحديددد المعددايير التددي بندداء عليهددا يددتم و

 .اختيار القيادا 

عم  التو يف الوظي ي  -1-8-2

عتماد ا توثيق ووال للقيادا  األكاديمية

 نشرالو

وجود خطت  -1-9
مفعلت لجحسين أداء 

 القياداث

  خطددددددة ا حتياجددددددا  التدريبيدددددددة
 للقيادا  األكاديمية

 أداء فعا  للقيادا  األكاديمية 

  ارت اع مستمر لمقياس الرضا 
 

طددددرا اسددددتبيان وتحليلدددده للقيددددادا  8

 األكاديمية لتحديد ا حتياجا  التدريبية

وضددددد  خطدددددة للتددددددريب المسدددددتمر و

للقيددادا  األكاديميددة وتنميددة المهددارا  

اإلداريددة وتددوفير المخ  ددا  الماليددة 

 .للتدريب

ورشددددة عمدددد   2عقددددد عدددددد  -1-9-2

 .لتنمية مهارا  القيادا  اإلدارية

طرا استبيان لقياس وتحلي   -1-9-3

 2د عدد عقو مستو  الرضا القياد 

ورشة عم  لمناقشة مشكال   القيادا  

 وطرا حلو  لها

 

مٌثاق  – 10 -1 

أخالقً معتمد ومعلن 

 للمؤسسة

  من  التداو  ال ير قانوني
 للمإل ا 

  التن ي  ال علي للقوانين واللوا ن 

  ت عي  مبدأ الثواب والعقاب بن س
المعايير والعالنية في اتخا  

 القرارا 

 مخال ا   وجود قاعدة بيانا  عن
ا لتزام بالممارسا  العادلة بين 

/ العاملين/أعضاء هي ة التدريس 
 الطالب

مواثيددددق دراسددددة  -8-88-8-10-1

ا خالقيددددا  بالنسددددبة إلددددى قددددانون 

األخالقيا  الملكية ال كرية والنشر و

 .حقوق اإلنسانو المهنية الجامعية

نددددوا  ( 5)عقدددد عددددد  -1-10-2

 .للمإسسةلمناقشة الميثاق األخالقي 

ال دددددددددياكة النها يدددددددددة  -1-10-3

 هنشدرو للميثداق األخالقدي للمإسسدة

 .علي موق  الكلية

عمدددد  اسددددتبيانا  حددددو  -1-10-4
التطبيددق ال علددي للميثدداق األخالقددي 

ودراسة المشداك   هتحليلو للمإسسة
 ..وتقديم الحلو  ونشرها
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

خطة مفعلة  – 11 -1 

للتقوٌم المؤسسً 

 إلدارة الجودة

  وجود قاعدة بيانا  دورية عن
 فاعلية نتا ج التقويم ال اتي

  وجود قاعدة بيانا  دورية عن
مساهمة نتا ج التقويم ال اتي علي 

 إدارة الجودة بالكلية

  تحديد ن اط القوة والضعف في
 التقويم ال اتي ومقترحا  تحسينها

  المست يدينبنسبة ارت اع رضا
 عن الخدما  المقدمة لهم% 30

  إرتباط النشاط البحثي بخدمة
 المجتم  

  تقديم تقارير دورية وافية عن
 فعالية عملية التعليمية والتعلم

زيادة وعي العاملين بالكلية واإلدارا  

المختل ة بؤهمية الجودة وسياساتها 

 وللياتها

عم  زيارا  لمإسسا   -8-11-1

 ادة من تجاربهم في مناظرة لالست

 ادارة الجودة

تقييم الوض  القا م في كافة  -1-11-2

أنشطة الكلية اإلدارية وكتابة التقارير 

 .لها

تقييم الوض  القا م في كافة  -1-11-3

مراح  العملية التعليمية وكتابة 

 –تقارير برامج ومقررا  )التقارير 

 (.الخدما  الطالبية -النشاط البحثي 

م الوض  القا م بالنسبة تقيي -1-11-4

 .ألنشطة المشاركة المجتمعية

مد  إسهام  وتحلي  دراسة -1-11-5

 .التقويم ال اتي في تطوير إدارة الجودة

ا ستعانة بمراجعين  -1-11-6

 .داخليين أو خارجيين للمراجعة

تطوير استراتيجيا  التقويم  -1-11-7

ونتا ج بناءا علي تقارير المراجعين

 الدراسة

كتابة التقارير الشهرية  -1-11-8

إلدارة الجودة وعرضها علي مجلس 

 .الكلية

 إعتماد الكلٌة 1-11 

الهٌئة  قبل من

القومٌة لضمان جودة 

 التعلٌم واإلعتماد

 وجود دراسة  اتية للكلية 

  اجراء زيارة إستطالعية للكلية من
قب  الهي ة القومية لضمان جودة 

 التعليم واإلعتماد

  إلعتماد الكلية من اجراء زيارة
قب  الهي ة القومية لضمان جودة 

 التعليم واإلعتماد
الح و  على شهادة اإلعتماد من قب  

الهي ة القومية لضمان جودة التعليم 

 واإلعتماد

 

 

 

 اإلنتهاء من اعداد الدراسة ال اتية

التقدم بطلب زيارة  -1-12-2

استطالعية من الهي ة القومية لضمان 

 واإلعتمادجودة التعليم 

التقدم بطلب لإلعتماد من   -1-12-3

الهي ة القومية لضمان جودة التعليم 

  واإلعتماد
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

خطة تدرٌبٌة  – 1 -1 

 اإلداريمفعلة للجهاز 

   قاعدة بيانا  باإلحتياجا
 .التدريبية

  خطة زمنية متكاملة للتدريب
 ومعتمدةالمستمر للعاملين موثقة 

للعاملين % 70تطوير أداء 

  واإلداريين

عمددددددد  قاعددددددددة بياندددددددا   1-8-8

بالدددورا  التدريبيددة التددي ح دد  

 .عليها العاملين بالمإسسة

طددرا اسددتبيانا  لتحديددد  -2-1-2

ا حتياجددددا  التدريبيددددة للعدددداملين 

 طوضددد  خطددددو ب دددورة دوريددددة

علدددى مسدددتوت  لتددددريب ونشدددرهاا

 المإسسة

لددي طددرا ا سددتبيانا  ع -2-1-3

المسدددددت يدين والمتددددددربين لتقيددددديم 

فاعليددة التدددريب للعدداملين وتحليلدده 

تحسين خطة التدريب بناءا علدي و

 .الت  ية الراجعة

دورة  24عقدددددددد عددددددددد  -2-1-4

تدريبيدددددة سدددددنويا لرفددددد  الك ددددداءة 

 .المهنية

تطوٌر الجهاز   -1

 اإلداري بالكلٌة

 

خطة معتمدة  -1 -1

لتوزٌع وموثقة  ل

المناسب للموارد 

 البشرٌة

  إح ا ية ح ر بالموارد البشرية
الموجودة باإلدارا  المختل ة 

 بالكلية

  إح ا ية ح ر بالعجز والزيادة
 في اإلدارا  المختل ة

  قاعدة بيانا  للعاملين بالجهاز
 اإلدار  علي موق  الكلية

  خطة ا ست ادة المثلي من الموارد
 .البشرية المتاحة موثقة ومعتمدة

الموارد البشرية ح ر  -1-1-8

الموجودة بالهيك  اإلدار  

/ الخبرة/ التعليم/ السن)بالكلية

 (القدرا / المهارا / التدريب

تحديد العجز والزيادة في اإلدارا  و

 المختل ة

توزي  األفراد علي إعادة  -2-2-2

اإلدارا  المختل ة وفقا لمإهالتهم 

وخبراتهم وتدريبهم واحتياجا  

 .اإلدارا  لهم

وض  ضوابط لربط  -2-2-3

الحوافز باإلنتاج وت عي  سياسا  

 .الثواب والعقاب 

عم  التقارير الشهرية ألداء  -2-2-4

 .العاملين

. 
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

ظروف عمل    - 3 -1 

مالئمة لمتطلبات 

 الوظٌفة

  من العاملين % 50رضا نسبة
 عن ظروف العم  

  من % 70ارت اع مستوت اداء
 . .العاملين

طرا استبيان علي  -2-3-1

اإلداريين عن مد  مال مة وق  

العم  ومكان العم  من حيا نظافته 

وتجهيزاته التكنولوجية وال حية 

تحلي  و واألمنية ووسا   ا ت ا 

ا ستبيان لتحديد متطلبا  العاملين 

عم  خطط ثم  بالنسبة لظروف العم 

 .المإسسةتحسين لظروف العم  في 

القيام بؤعما  ال يانة  -2-3-2

 .والترميما  الالزمة في مكان العم 

تزويد األقسام اإلدارية  -2-3-3
بإحتياجاتها من أثاا وأجهزة علمية 
وإحتياجا  مكتبية ووسا   ات ا   

  والبرمجيا  الالزمة ألداء العم 
 

معاٌٌر  - 4 -1 

معتمدة وموثقة 

ختٌار وتعٌٌن ال

القٌادات وترقٌة 

 اإلدارٌة

  تواجد وثيقة بمعايير وضوابط
اختيار وتعيين وترقية القيادا  
 اإلدارية معتمدة ومعلنة للك 

  زيددادة وعددي اإلداريددين بالمعددايير
 سنويا% 30بنسبة 

 تطبيق الطرق المقترحة للتعيين 
 

دراسة قوانين ولوا ن اختيار  1-3-8

 وتعيين وترقية القيادا  اإلدارية
متطلبا  المنا ب القيادية تحديد و

 .ومسإولياتها بالنسبة للمإسسة

استبيانا   وتحلي  طرا -2-4-2
ختيار وتعيين امعايير عن لإلداريين 

وترقية القيادا  اإلدارية والضوابط 
ال ياكة النها ية لمعايير و الحاكمة

اختيار وتعيين وترقية القيادا  
 .اإلدارية ونشرها

 

وجود هٌكل  -5 -1 

 إداري مفعل للكلٌة

   وجود نظام لتقييم أداء القيادا
 اإلدارية والعاملين

  وجود نظام لقياس الرضا الوظي ي
 للقيادا  والعاملين 

  ارت اع في مستو  الرضا
للقيادا  % 25الوظي ي بنسبة 

 .اإلدارية والعاملين

طرا استبيان علي  -1-5-1

المست يدين من جهاز الخدما  
اإلدار  بالمإسسة وتحليله لبيان 
مستو  رضاهم عن أداء الجهاز 

وض  نظام لتقييم أداء القيادا  و
 .اإلدارية والعاملين ونشره

زيارا  دورية لمقيمين  -2-5-2
 .خارجيين

طرا استبيان لقياس الرضا  -2-5-3
 اإلدارية والعاملينالوظي ي للقيادا  

تحلي  إح ا ي  ستبيانا  الرضا و
الوظي ي ووض  خطط التحسين 

 .المناسب

ورشة عم  ( 2)عقد عدد  -2-5-4
لتحديد السلبيا  في النظام اإلدار  

وطرا الحلو  لضمان ارت اع 
 مستو  الرضا
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

تنمٌة الموارد   -3

 والمادٌةالمالٌة 

خطة معتمدة  -1 -3

ومفعلة لتنمٌة  

الموارد المختلفة 

 .للدعم الذاتً للكلٌة

 

  25زيادة الموارد المالية بنسبة.% 

   بروتوكو   تعداون مد  مإسسدا
 .اإلنتاج لتؤدية خدمة مجتمعية جيدة

 استحداا م ادر تموي  جديدة 

لموارد لدراسة تحليلية  -3-1-1

وض  خطة لتعظيم والمالية 

في أنشطة التعليم والبحا  هااستخدام

 .العلمي وخدمة المجتم 

نددددوة لتح يدددز  2عقدددد عددددد  -3-1-2

أعضاء هي ة التددريس علدي ا سدت ادة 

مددن الجهددا  الداعمددة للبحددا العلمددي 

 .والمشروعا  البحثية

عقد بروتوكو   تعاون م   -3-1-3
مإسسا  اإلنتاج لتموي  األنشطة 

  التعليمية

مساهمة خطة  -2 -3

الوحدات ذات الطابع 

الخاص بنسبة 

من الموارد 10%

 المالٌة

 

  مشاركة أعضاء هي ة التدريس فدي
أعمددددددا  الوحدددددددا   ا  الطدددددداب  

 .الخاص

  و ددو  التمويدد  الدد اتي للكليددة مددن
الوحدا   ا  الطاب  الخداص إلدي 

 من التموي  الحكومي% 10
 

 

دراسة إلمكانيا  الوحددا   -2-1--2

بالكلية في تموي   ا  الطاب  الخاص 

تقدددديم  و األنشددطة المختل ددة للمإسسددة

 للمجتم الخدما  ال نية والهندسية 

ح ر لألنشطة ا ستشارية  -3-2-2
تعدي  و ألعضاء هي ة التدريس بالكلية

لوا ن الوحدا   ا  الطاب  الخاص 
لتح يز أعضاء هي ة التدريس 

 .للمشاركة في أعمالها
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معتمدة  خطة -3-3 

الستغالل ل ومفعلة

األمثل لفراغات 

األنشطة المختلفة 

 بالكلٌة

  تددوفير أمدداكن وتسددهيال  يمددارس
فيهددا الطددالب  األنشددطة الطالبيددة 

 .ب اعلية

  إقبدددا  مدددن الطلبدددة علدددي ممارسدددة
 .األنشطة الطالبية

  التطوير المستمر لموق  الكلية
 .علي ا نترن 

ربددددط المبنددددي الر يسددددي بددددالمبني 
  ال رعي  سلكيا

لوض  الحالي ل هندسي رف  -2-2-8

 ماكن ممارسة األنشطة الطالبية من 
حيا التجهيزا  والسعة والجدو  

وض  خطة ل هاتحليل الزمني
ا ست ال  األمث   ماكن وتسهيال  

 .ممارسة األنشطة الطالبية

عم  قاعدة بيانا  ب راكا   -3-3-2
المطلوبة لألنشطة الطالبية المختل ة 

تحديا وض  خطة سنوية لوبالكلية 
واستكما  لألجهزة والمعدا  

المستخدمة في ال راكا  المخ  ة 
  تها يانو لألنشطة الطالبية

توفير متطلبا  وتجهيزا   -3-3-3
األنشطة المختل ة في أماكن ممارسة 

 . األنشطة

لجمي  ال راكا   رف  -3-3-4
الحالة الراهنة تحديد التعليمية و

 النسبة للمعايير القياسيةب

 نوية لسد ال جوة عم  خطة سو

عم  خطة سنوية  ست ال   -3-3-5
الورش والمعام  المنتجة في دورا  
 .تدريبية وك لك في تنمية موارد الكلية

عم  وتن ي  عقود نظافة  -3-3-6
 .و يانة للبنية التحتية

ت ميم شبكة داخلية للكلية  -3-3-7
مت لة بالشبكة القومية من خال  

للجامعة الجامعة أو المجلس األعلى 
عم  و (جهاز خادم ر يسي وملحقاته)

خطط ل يانة القاعا  وأجهزة 
الحاسب اآللي وربطها بالشبكة 

 .الداخلية
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االرتقاء بالمشاركة  -4

 المجتمعٌة

 وتنمٌة البٌئة المحٌطة 

خطة  -1 -4

إستراتٌجٌة مؤثقة 

 .لخدمة المجتمع

 

  توسي  مجا   مشاركة الكلية في
 .الخدمة المجتمعية

 ات اقيا  التعاون م   زيادة
 .مإسسا  المجتم  المحلي

 

كمدددي  عمددد  دراسدددة وتحليددد  -4-1-1

لألنشددطة الخدميددة التددي تقدددمها  وكي ددي

 .الكلية

تقدديم ل اسدتراتيجيةعم  خطة  -4-1-2

 الخدما  المجتمعية

عقد ورشة عم  إلعداد خطة  -4-1-3

عم  وتن ي  اإلستراتيجية م  

 .المست يدين

ومقابال   عم  استبيانا  -4-1-4
مردود من الخدمة ال دورية لدراسة

عم  تطوير سنو  للخطة و المجتمعية
 الت  ية الراجعة من ا ستبيان على بناء

خطة توعٌة  -1 -4

وتسوٌق للخدمة 

 المجتمعٌة

  زيادة في العا د المالي للكلية من
الوحدا   ا  الطاب  الخاص 

 %.30بنسبة 

  إقبا  علي الخدمة المجتمعية
من الكلية من قب  البي ة  المقدمة
 .المحيطة

  زيادة في مشاركة أعضاء هي ة
التدريس في الوحدا   ا  

 %.25الطاب  الخاص بنسبة 

  وجود دلي  للخدما  المقدمة
مطبوع و علي الموق  

 .ا لكتروني للكلية

نشر وإعالن لنشاط الكلية في  -3-2-1

مجدددا  خدمدددة البي دددة والمجتمددد  علدددي 

ومددددددن خددددددال  الموقدددددد  ا لكترونددددددي 

 .مطويا 

عمددددد  زيدددددارا  ومقدددددابال   -4-2-2

للمسددددت يدين مددددن الهي ددددا  الحكوميددددة 

والخا ددة للتعريددف بنشدداط الكليددة فددي 

 .الخدمة المجتمعية

عمد  حملدة تسدويق للخددما   -4-2-3

المجتمعية التي تقددمها الكليدة تسدتهدف 

 .الشركا  الهندسية والم ان 

عم  نددوتين لتح يدز أعضداء  -4-2-4

التدددريس علددي المشدداركة ال عليددة هي ددة 

 .في الخدمة المجتمعية

إعدددداد دليدددد  للكليددددة خدددداص  -4-2-5
بؤنشددددطة المجتمدددد  وإمكانيددددا  الكليددددة 
والوحدا   ا  الطاب  الخاص ونشدره 

 ..علي الموق  ا لكتروني للكلية
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االرتقاء بالفاعلٌة  -5

 التعلٌمٌة

 

جدٌدة  سٌاسات -1 -5

قبول الطالب ل معتمدة

 البرامج الدراسٌةفً 

   وجود سياسا  قبو  مت قة م
الرسالة وال ايا  واألهداف 

 اإلستراتيجية

  إعالن سياسا  القبو  بالبرامج في
الكلية علي الموق  ا لكتروني 

 ودلي  الطالب

  توزي  دلي  الطالب 

  توزي  مطويا 

 وجود لوحا  إرشادية 

  تناسب أعداد الطالب المقبولين في
الكلية البرامج م  موارد 

 .واحتياجا  سوق العم 

دراسة مد  توافق سياسا   -4-8-8

القبو  في البرامج الدراسية م  الرسالة 
 وال ايا  واألهداف اإلستراتيجية

ورش عم   (2)عدد  عقد -4-8-1

ألعضاء هي ة التدريس والطالب 
لعر  ومناقشة سياسا  القبو  في 

 البرامج الدراسية
للطالب وض  برنامج تعري ي  -4-8-2

ونشره من خال  دلي  الطالب 
ومطويا  ولوحا  إرشادية وعلي 

 .الموق  ا لكتروني
ح ر م ادر التعليم والتعلم   -4-8-3

 .بالكلية

ندوة م  رجا  األعما   عقد -4-8-4

 .لمعرفة احتياجا  سوق العم 
تحديد أعداد الطالب المقبولين  -4-8-5

في البرامج المختل ة بما يتناسب م  
 .د الكلية واحتياجا  سوق العم موار

 

طة معتمدة خ -5-2
ومفعلة لزٌادة الطالب 

 الوافدٌن

  جديدة برامج دراسية وجود
بنظام  تتوافق م  سوق العم 

الساعا  المعتمدة معلنة علي 
 موق  الكلية

  زيادة الطالب الوافدين بنسبة

 سنويا% 80

 جديدةاستحداا برامج دراسية  -4-1-8

 .ومتطورة لج ب الطالب الوافدين

عم  حملة تسويق ودعاية  -4-1-1

للبرامج الدراسية المتميزة لجلب طالب 

باستخدام الشبكة الدولية و  .وافدين

مطويا  وعم  اإلعالن لدت الس ارا  

 والقن ليا 

خطة مفعلة  -5-3

لتحسٌن نظام الرعاٌة 

 الصحٌة

  وجود عيادة طبية مجهزة
 للحا   الطار ة

   نقص في الحا   التي استدع
 العالج خارج النظام

  اشتراك وحضور الطالب
وأعضاء هي ة التدريس لندوا  
التوعية والوقاية من األمرا  

 المعدية
 

دراسة ك اءة الوض  الحالي  -5-3-1

ودراسة  للرعاية ال حية بالكلية

للحا   التي استدع  العالج خارج 

 النظام ال حي 

لتوعية عم  ندوا   -5-3-2

المست يدين بكي ية الت رف في حا   

 الطوارئ ال حية المختل ة

تجهيز العيادة الطبية  -5-3-3
و ناديق اإلسعافا  األولية والمعام  
  باألدوا  الطبية الالزمة والبرمجيا 
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دلٌل الطالب  -5-4
محدث للسنة 

 اإلعدادٌة والبرامج
 المختلفة

 علي زيعه توافر دلي  الطالب وتو
 الطالب الجدد بالمجان

  وجود الدلي  علي   حة الكلية
 ا لكترونية

  مراجعة الدلي  وتحديثه ب  ة
 مستمرة

 

 الكلية مراجعة وتعدي  دلي  -4-3-8

الحالي ليشم  اللوا ن والتعليما  
لمختلف األقسام واألنشطة الطالبية 

 .والخدما  المتاحة

إعداد المطبوعا  الخا ة -4-3-1

 .ةالكلي دلي ب
 الكلية دلي تحمي  محتويا   -4-3-2

 علي   حة الكلية بشبكة المعلوما 
 . دوريا   الكلية تحديا دلي  -4-3-3

خطة مفعلة  -5-5

مشاركة لزٌادة 

الطالب فً األنشطة 

 الطالبٌة

  بدلي  األنشطة الطالبية إعالن
 الطالب

   إعالن جدو  األنشطة على موق
 الكلية ا لكتروني

  من الطالب % 40مشاركة نسبة

 نشطة الطالبيةفي األ
  المشاركة ال اعلة ألعضاء هي ة

التدريس ومعاونيهم في األنشطة 
 الطالبية

  توافر أماكن مستديمة لممارسة
 نشطة الطالبيةاأل

 

عم  دراسة لألنشطة المناسب  -4-5-1

ممارستها في المساحا  

وح ر للطالب  المحدودة/ال  يرة

  المشاركين

ورش عم   4عقد عدد  -5-5-2

لدراسة مقترا  األنشطة الطالبية التي 

يمكن للطالب ممارستها في الكلية من 

 خال  المساحا  المحدودة

مقترا لألنشطة المناسبة  -5-5-3

المت وقين في األنشطة الطالبية  وتقدير

وض  خطط للمشاركة الطالبية في  م 

 بع  اللجان بالكلية

ح ر نسبة مشاركة أعضاء  -5-5-4
لتدريس في اإلشراف علي هي ة ا

األنشطة الطالبية موزعة وفقا للنوع 
والدرجة األكاديمية ( إناا/  كور)

  وتشجيعهم علي المشاركة
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لمتابعة  وحدة -6 -5 

 الخرٌجٌن

   موق  للخريجين علي شبكة ت عي
المعلوما  مزود بالمعلوما  
الالزمة للخريجين وأ حاب 

 األعما 
 عقد دورا  تدريبية للخريجين 
  معرفة الخريج باحتياجا  سوق

العم  والمهارا  التي يجب عليه 
 اكتسابها

  يومي التوظيف وح   عقد
  سنويا التخرج

  وجود ت  ية راجعة على
 المقررا  العلمية من الخريحين

   التحديا المستمر لبيانا
 الخريجين بالموق  ا لكتروني

  زيادة نسبة حضور ا جتماع
 السنو  للخريجين

  التدريب ال ي ي للطلبة زيادة في
 عند الخريجين

إعداد مكان العم  المناسب  -45-6-1

 .لمتابعة الخريجين

إنشاء قاعدة بيانا  لقياس  -5-6-2

التوجه الوظي ي وا رتباط بالخريجين 

تحمي  و وتجمي  لرا هم واحتياجاتهم

رابطة الخريجين علي شبكة المعلوما  

كملتقي أل حاب األعما  والخريجين 

 .e-mail listم  قاعدة لبياناتهم م  ع

ندوا  لت عي   4عقد عدد  -5-6-3

 ملتقى التوظيف وح   التخرج

ورشة (  20)عقد عدد  -5-6-4

تدريبية لرف  ك اءة الخريجين واإلعالن 

 عنها بموق  الخريجين ب  ة مستمرة

ندوا  متابعة ( 10)عقد عدد  -5-6-5

للخريجين لمعرفة مدت توافق المناهج 

التعليمية لمرحلة البكالوريوس 

ومتطلبا  العم  لتحسين أداء المهندس 

 .بسوق العم 

عقد اجتماع سنو  للخريجين  -5-6-6
reunion   بهدف ربط وتوطيد

العالقا  بين الخريجين وزيادة انتما هم 
 للكلية
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

برامج  - 7 -5 

دراسٌة مطابقة 

 للمعاٌٌر

األكادٌمٌة القٌاسٌة  

 NARSالقومٌة 

  وجود قا مة بالمعايير األكاديمية
 . التي تتبناها الكلية

  المختل ة البرامج الدراسية مطابقة
لمعايير األكاديمية القومية 

NARS. 

  وجود تو يف للبرامج
والمقررا  الدراسية مطبق به 
المعايير األكاديمية القياسية 

 .القومية
 وجود تقارير سنوية لتقييم البرامج. 
  من أعضاء هي ة % 50نسبة

التدريس مدربين علي تطبيق 

 NARSمعايير 

   سنوا   خمستحديا للبرامج ك
تبعا لدراسا  التقييم وبناءا علي 

 .الت  ية الراجعة

عقد ندوة للتوعية بثقافة تبني  -4-7-1

 .المعايير األكاديمية القياسية

ورش عم  ( 10)عدد عقد  -5-7-2

ألعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم 

للتدريب علي  المعايير األكاديمية في 

 البرامج والمقررا  الدراسية

ح ر ومراجعة المعايير  -5-7-3

األكاديمية القياسية القومية والعالمية 

 التي تتبناها البرامج الدراسية المختل ة

معايير األكاديمية للعم  مقارنة و

للبرنامج م  المعايير األكاديمية القومية 

وك لك م  المعايير  NARSالقياسية 

واختيار  Benchmarksالعالمية 

 .المعايير للتطبيق

عم  تو يف للبرامج  -5-7-4

المختل ة والمقررا  الدراسية موثق به 

المعايير األكاديمية القياسية القومية 

حتو  وم  وفة قياس مساهما  م

البرامج الدراسية في تنمية المهارا  

 .ال هنية والعامة

ا سترشاد بمراجعين  -5-7-5

من شمو  البرامج علي  خارجيين للتؤكد

النسب القياسية للمهارا  المختل ة 

 . والمخرجا  التعليمية المستهدفة

عم  استبيان لمعرفة مد   -5-7-6
تطبيق المعايير األكاديمية في المقررا  

تقارير لتقييم ال وتقديم امج الدراسيةوالبر
البرامج ك  سنة م  ا سترشاد 

 .بالمراجعين الخارجيين

خطة مطورة  -8 -5

والمقررات برامج لل

 دراسٌةال

  تقارب البرامج م  مثيالتها
القياسية وفقا لتقارير المراجعين 

 .الخارجيين
   مردود ايجابي من سوق العم

 .حو  مستو  الخريجين

ونشر دراسة مقارنة  عم  -4-7-8

للتطورا  الحديثة في البرامج 
والمقررا  في كليا  الهندسة المناظرة 

 .لبرامج ومقررا  الكلية

 طرا استبيانا   -4-7-1

وض  ت ور للتعديال  -4-7-2

 المطلوبة
 ياكة ونشر تو يا  سوق  -4-7-3

 العم  
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

لمراجعة  آلٌة -9 -5 
وتحدٌث البرامج 

 والمقررات الدراسٌة

  إعالن نسخة الكترونية من
تو يف وتقارير البرامج علي 

 .موق  الجامعة
   وجود م  وفة لقياس مساهما

محتو  البرامج والمقررا  
الدراسية في تنمية المهارا  

 .ال هنية والعامة
  من رجا  األعما   مشاركةوجود

وأ حاب العم  في تو يف 
 .مهارا  الخريجين

  عم  تقارير للتطوير والتحسين
 .تبعا للمراجعة

عم  استبيان للطالب عن  -4-9-1

المقررا  وح ر مالحظتهم عن تقييم 

 .المقررا  الدراسية

دراسة وتحديد نقاط القوة  -5-9-2

والضعف ومقترحا  التحسين من 

 .للبرامج والمقررا التقارير السنوية 

عم  المراجعة الخارجية  -5-9-3

 .للبرامج والمقررا  الدراسية

ورش عم  ( 10)عقد عدد  -5-9-4

دوريا إلشراك جمي  المست يدين في 

ت ميم وتحسين البرامج التعليمية وتقييم 

 .الخريجين وتقييم قدراتهم ومهاراتهم

عم  خطط لتحسين البرامج   -5-9-5

 ة ونشرها علي الموق  التعليمية المختل

ا لكتروني للكلية وعن طريق 

 .المنشورا 

عم  مقابال  م  رجا   -5-9-6
األعما  لمتابعة مردود التحسين 

والتحديا للبرامج والمقررا  الدراسية 
 .علي الخريج

 معتمد نظام -10 -5 

 لتفعٌل التعلم الذاتً

 للتعلم ال اتي على قاعة  وجود
  .بالمكتبةات ا  مباشر 

  زيادة الوعي الثقافي لد  الطالب 
وأعضاء هي ة التدريس بنسبة 

 .عن التعلم ال اتي% 800

  وجود مردود جيد من أ حاب
 .األعما  على ك اءة الطالب

  احتواء المقررا  على أجزاء

تعتمد على % 14ت   الي 

 .التعلم ال اتي
  احتواء ا متحانا  على أجزاء

تختبر قدرة الطالب على التعلم 
 ال اتي

 

ندوة لتوضين ( 2)عقد عدد  -4-10-1

أهمية التعلم ال اتي وطرقه بين الطالب 

 وأعضاء هي ة التدريس

تجهيز قاعة للتعلم ال اتي  -5-10-2

على ات ا  مباشر بالمكتبة مربوطة 

 ومزودة بشبكة المعلوما 

ورش عم  (  20)عقد عدد  -5-10-3

سنويا بمتخ  ين لتدريب الطالب 

 ل اتي والتقييم ال اتيعلى التعلم ا

عم  استبيان وتحليله   -5-10-4

للطالب لقياس مد  ا ست ادة من التعلم 

 .ال اتي

القيام بمقابال  لرجا   -5-10-5
 .األعما  لمعرفة مردود التعلم ال اتي
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

مقررات  -11 -5 

فً صورة  الكلٌة

على موقع  لكترونٌةإ

 الكلٌة

  إتباع الكتاب لمعايير الجودة
 والضوابط الموضوعة

  وجودlecture notes   على
 الموق  الداخلي للكلية

  رضاء الطالب عن كتاب المقرر
 شكال  وموضوعا  

  من % 100وض  نسبة
المقررا  على الموق  

 اإللكتروني للكلية

  ارت اع نسبة مشاركة أعضاء هي ة
تحوي  التدريس الراكبون في 

 مقرراتهم في  ورة إلكترونية

   من المقررا  سنويا %10تحوي
 .في  ورة الكترونية

   زيادة عدد المترددين علي موق
المقررا  ا لكتروني علي مدار 

 .المشروع

عم  استبيان وتحليله للطلبة  -4-11-1

 .حو  الكتاب الجامعي ومستواه

دراسة تناسب المحتو   -5-11-2

 يف المقرر م  العلمي للكتاب م  تو

ا سترشاد بالت  ية الراجعة من 

 .ا ستبيان

عقد جلسا  بين  -5-11-3

المتخ  ين وأعضاء هي ة التدريس 

لتحوي  الكتاب الجامعي ومالحظا  

 المحاضرا  إلى  ورة الكترونية

تحمي  الكتاب ا لكتروني  -5-11-4

ومالحظا  المحاضرا  علي شبكة 

 .المعلوما  للكلية

يم الددددعم ال ندددي لتحويددد  تقدددد -5-11-5

 .إلي  ورة الكترونية المقررا 

نشر المقررا  ا لكترونية  -5-11-6
 .علي موق  الكلية

 
 

 

أسالٌب  - 12 -5

 ومعتمدة تقوٌم محدثة

 تطوير ملموس في نظم التقويم. 
   توافق متحني النتيجة م

 .التوزيعا  اإلح ا ية الطبيعية
  عدم وجود تباين كبير لنتا ج

 .في المقررا  المختل ةالتقويم 
 

دراسة أساليب التقويم  -4-81-8

 .للمقررا  الدراسية المختل ة

ورش عم   3عدد  عقد -4-81-1

لتدريب أعضاء هي ة التدريس علي 
 .التعلم ال عا  وأساليب التقويم

تعدي  أساليب التقويم في  -4-81-2

تو يف المقررا  الدراسية في البرامج 
 .المختل ة

  اإلجابا  النمو جية تحمي -4-81-3

لالمتحانا  علي الموق  ا لكتروني 
 .للكلية

عم  استبيان للطالب وتحليله  -4-81-4

لدراسة مردود التقويم علي تو يف 
 .المقررا 

التعدي  الدور  ألساليب  -4-81-5

التقويم لتو يف المقررا  الدراسية 
 .بناءا علي الت  ية الراجعة
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

 معتمد نظام -5-13 

 لإلرشاد األكادٌمً

  عقد لقاءا  دورية م  الطالب
 .خال  ال    الدراسي

   اإلعالن للطالب عن جدو
 .الساعا  المكتبية

  نظام إرشاد أكاديمي معلن علي
 .الموق  ا لكتروني للكلية

  ح ر نتا ج ا ستبيان
واستخالص المزايا والعيوب 

 .للنظام

عقد ندوتين لتعريف  -4-82-8
التدريس والطالب وتدريب أعضاء هي ة 

 .علي نظام اإلرشاد األكاديمي

إعالن اإلرشاد األكاديمي  -4-82-1
 .علي الموق  ا لكتروني للكلية

عم  دلي  إرشاد   -4-82-2
 .للمرشدين األكاديميين

عقد اللقاءا  األسبوعية   -4-82-3
 .بين الطالب والمرشدين األكاديميين

عم  تقييم من قب  عضو  -4-82-4
 .هي ة التدريس للطالب

عم  استبيان للطالب  -4-82-5
معرفة قدر ا ست ادة من اإلرشاد ل

 األكاديمي
 

رضا المست يدين من رف  مستو    مكتبة مطورة -14 -5 
 خدما  المكتبة

  4لخر )توافر الكتب الحديثة 
% 14بنسبة   تق  عن (  سنوا 

 من الكتب المتوفرة بالمكتبة
 توافر الكتب بحالة جيدة 
  المحافظة على أعداد الكتب دون

 فاقد 
  تخ  ا  العاملين م  مال مة

 الخدمة المكتبية
  عدم تكدس الكتب وتنظيمها

 بطريقة علمية
  سهولة الح و  على أوراق

بحثية من مكتبا  أخرت سواء 
 عالمية أو محلية

  سهولة ا ت ا  من خال  شبكة
ا ت ا  ب هارس المكتبا  

 األخرت 
  زيادة عدد المترددين من باحثين

 وطالب وأعضاء هي ة التدريس
 

عقد ورشة تدريب وا ستعانة  -5-14-1
بمتخ  ين لرف  ك اءة 

دورا  تدريبية للعاملين )العاملين
 (.بالمكتبة

 دعم المكتبة بالكتب الحديثة  -5-14-2
تدعيم المكتبة باألجهزة  -5-14-3

وربطها بمشروع المكتبة  المناسبة
 .الرقمية للمجلس األعلى للجامعا 

وض  نظام لمحافظة علي  -5-14-4
 ....(.تجليد وترميم و)حالة  الكتب 

تحوي  الرسا   العلمية  -5-14-5
 .وأجزاء الكتب إلي  ورة الكترونية

تزويد المكتبة بالبرامج  -5-14-6
 .الالزمة لتحويلها إلي مكتبة الكترونية

ربط المكتبة م  المكتبا   -5-14-7
 المحلية والعالمية 

إدخا  شبكة ا ت ا    -5-14-8
 للمكتبة

عم  استبيان ألراء  -5-14-9
مستخدمي المكتبة من باحثين وطالب 

 وأعضاء هي ة التدريس
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

نظام كفء  -15 -5 

إلدارة ومعتمد 

 االمتحانات

  تطوير ملموس في نظم
 .ا متحانا 

 نظام مميكن للت حين والر د. 
  ظروف وأماكن مال مة ألداء

 .لالمتحانا الطالب 
   مردود إيجابي من الطالب حو

 .نظام إدارة ا متحانا 
   انعقاد عملية الت حين داخ

 .الكلية
   سرعة إعالن نتيجة ا متحانا

خال  إسبوعين من إنتهاء 
 .ا متحانا  

تجهيز مكان العم   -4-84-8

 . للكنترو   باألثاا واألجهزة المناسبة

   ميكنة كافة أعما  الكنترو -4-84-1

وتطوير منظومة إدارة نظم المعلوما  
.(MIS)  

تجهيز أماكن مناسبة لت حين  -4-84-2

 .ا متحانا 
وض  الضوابط لسرعة تسليم  -4-84-3

 .أوراق اإلجابة
تجهيز األماكن المناسبة  -4-84-4

 .  متحان الطالب
وض  الضوابط والعقوبا   -4-84-5

للمخال ا   وإحكام اإلشراف على سير 
 . حانا ا مت

تقييم أداء أعضاء هي ة  -4-84-6

التدريس في سير أعما  ا متحانا  تبعا 
 .للضوابط الموضوعة والجدو  الزمني

 ياكة قواعد ا متحانا   -4-84-7

ونشرها للطالب وأعضاء هي ة التدريس 
والهي ة المعاونة والموظ ين داخ  

 . قاعا  ا متحانا 
 عقد لقاءا  لتوعية الطالب -4-84-8

 .بقواعد ا متحانا 
عم  استبيانا  للطالب عن  -4-84-80

 .نظام إدارة ا متحانا 

خطة  -  16 -5 

للتعامل مع الكثافة 

 العددٌة للطالب

 عدد مجموعا  الطالب  مضاع ة
 وزيادة قدرة تش ي  المعام  

  تناسب عدد الطالب م  استيعاب
 قاعا  الدروس والمعام 

 ت عي  التعليم ا لكتروني 
  ت عي  شبكة ا ت ا  الداخلي 
  ا ست ال  األمث  واألق ى

 لل راكا  التعليمية

وض  خطة لالست ال  األمث   -4-85-8

وا عتماد علي  لم ادر التعليم والتعلم
 .التعليم ا لكتروني

زيادة عدد عم  خطة ل -4-85-1

مجموعا  الطالب لخ   الكثافة 
 .العددية وزيادة فترا  تش ي  المعام 

 فراكي وزمني وض  نظام -4-85-2

يضمن ال ا دة الق وت من قاعا  
 المحاضرا  

إنشاء شبكة ات ا  الكتروني  -4-85-3

للتوا   بين   intra netداخلي 

 الطالب وهي ة التدريس 
وض  خطة زمنية ومكانية  -4-85-4

  interactive labs للمعام  الت اعلية

 للمساعدة في ح  مشكلة الكثافة العددية
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

بنٌة تحتٌة   -17 -5 

 مطورة

  و و  وتركيب جمي  األجهزة
المطلوبة  وبدء تش يلها علي 

 مدار فترة المشروع

   توافر قاعدة بيانا  عن جمي
 القاعا  والمدرجا  الحالية

   توافر قاعا  المحاضرا
والمعام  وتوافر ومال مة 

التجهيزا  الضرورية جمي  
القاعا  والمعام  ألساليب التعليم 

 الحديثة

   استكما  النواقص في القاعا
 والمعام 

  ال يانة الدورية لألجهزة
 واألثاا

  رضا الطالب وأعضاء هي ة
التدريس عن قاعا  المحاضرا  

 والمعام  وتجهيزاتها

  مواكبة وتوافق مستوت األجهزة
م  التقدم العلمي والتكنولوجي 

وم  طبيعة المحاضرا  
 والدروس العلمية بكافة أنواعها

 

عم  قاعدة بيانا  لقاعا   -4-17-1

المحاضرا  والمعام  وكافة فراكا  

األقسام من حيا حالة البنية التحتية 

واألجهزة واألثاا ومدت توافق األجهزة 

 م  أساليب التعلم الحديثة 

 الدراسا  والت ميما عم   -5-17-2

تدعيم القاعا  ولتطوير البنية التحتية ل

التعليم والمدرجا  والمعام  بوسا   

  .الت اعلية وا جهزة وا ثاا

تطوير البنية التحتية لقاعا   - 5-17-3
المحاضرا  والمعام  والمدرجا  

 ( المبنى الر يسى بشارع شبرا )
تدعيم قاعا  المحاضرا   - 5-17-4

والمعام  بالتجهيزا  الالزمة للعملية 
 : التعليمية

تدعيم )قاعا  المحاضرا  والمدرجا  

 (ت اعليةال المعام + مدرجا   5عدد 

 الدراسا  والت ميما عم  -5-17-5

تدعيم األقسام العلمية والمعام  با ثاا ل

 واآل   والترميما 

تدعيم األقسام العلمية  -5-17-6
 والمعام  با ثاا واآل   والترميما 
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

وجود  -18 -5 

اسلوب إلستٌفاء 

النسب العالمٌة 

المطلوبة ألعضاء 

هٌئة التدرٌس 

 وتأهٌلهم أكادٌمٌا

 للعملٌة التعلٌمٌة

  وجود قاعدة بيانا  بؤعداد
وتخ  ا  أعضاء هي ة 
 التدريس والهي ة المعاونة

  التوزي  المناسب ألعضاء هي ة
التدريس بناءا  علي تخ  ا  

األقسام العلمية والمقررا  
 والبرامج 

   تحقيق المعايير المطلوبة لكليا
الهندسة بالنسبة لمرحلة 

بة البكالوريوس بحيا تكون نس
أعضاء هي ة التدريس إلي عدد 

ونسبة الهي ة ( 1:25)الطالب 
المعاونة إلي عدد الطالب 

وبالنسبة لمرحلة (  1:15)
الدراسا  العليا للدبلوم نسبة 

أعضاء هي ة التدريس إلي عدد 
والماجستير ( 1:25)الطالب 

و لك خال  ( 1:10)والدكتوراه 
 خمس سنوا 

   وجود خطة شاملة لتنمية القدرا
األكاديمية ألعضاء هي ة 

 .التدريس

  ت  ية راجعة من ا ستبيان على
 أداء أعضاء هي ة التدريس

  زيادة نسبة األبحاا العلمية
ألعضاء هي ة التدريس والهي ة 

المعاونة ومواكبة األبحاا 
 للتطور التكنولوجي 

  تحسن األداء التدريسي بناءا  علي
 الت  ية الراجعة من ا ستبيانا  

 وظي ي ألعضاء هي ة الرضا ال
التدريس بما   يق  عن ثلثي 
أعضاء هي ة التدريس والهي ة 

 المعاونة

  تحسن األداء المإسسي
 .واألكاديمي

  
 

تحديا دور  لقاعدة البيانا    -4-18-1

الخا ة بؤعضاء هي ة التدريس والهي ة 

المعاونة وبرمجته عن طريق برنامج 

MIS للجامعة. 

لمعرفة عم  تحلي  إح ا ي  -5-18-2

النسب بين عدد أعضاء هي ة التدريس 

 .والطالب في برامج الكلية المختل ة

ال ا    / عم  دراسة العجز -5-18-3

لتخ  ا  أعضاء هي ة التدريس 

 .ومعاونيهم بالبرامج المختل ة

 شهر 24عم  خطة لمدة  -5-18-4

لتعدي  نسب أعضاء هي ة التدريس في 

عايير التخ  ا  المختل ة بناءا  علي الم

القياسية ومعايير ا عتماد لكليا  

 :الهندسة عن طريق

  عم  خطة دراسا  عليا لتوجيه
الهي ة المعاونة للتسجي  في 
 .المجا   التي بها العجز

  عم  مقترا لتباد  ومشاركة
أعضاء هي ة التدريس بين 

األقسام العلمية بالكلية وكليا  
الهندسة األخرت بناءا  علي 

 . ال ا  /دراسة العجز
ح ر الدورا  التدريبية  -5-18-5

والمهارا  التي اكتسبها األعضاء 
ومعاونيهم من خال  برنامج تنمية 

 .FLDPقدرا  أعضاء هي ة التدريس 
وض  خطة لتنمية قدرا   -5-18-6

أعضاء هي ة التدريس والهي ة المعاونة 

لتحقيق رسالة الكلية واألهداف 

اإلستراتيجية و لك في مجا   ال اعلية 

التعليمية والمهارا  القيادية والتنمية 

 .المهنية

وض  خطة ألعضاء هي ة  -5-18-7

التدريس والهي ة المعاونة لحضور 

والدولية  المإتمرا  والندوا  المحلية

وتحديا لوا ن الدعم الماد  المخ ص 

 .لها

عم  استبيانا  دورية لتقييم  -5-18-8

الهي ة / أداء أعضاء هي ة التدريس 

المعاونة من قب  الطالب والقيادا  

والزمالء وأ حاب الم الن 

تحلي  إح ا ي   وعم  والمست يدين

تحديد نقاط الضعف والقوة ألعضاء ل
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 لالعتماد والتأهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 

 
 
 

 

 

 

 بنها/  اسم الجامعة                 كلية الهندسة                                                                                  /اسم الكلية
  (101)11012225 :ف  (101)11040080:  ت  مصر -القاهرة -شبرا ش 807

108 SHOUBRA STR.CAIRO-EGYPT.       Tel: (202)22050010    Fax:(202)22023336         222 
 18 

 

 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

عم  استبيانا  دورية لتقييم  -18-8- 4.   

الهي ة / أداء أعضاء هي ة التدريس 

المعاونة من قب  الطالب والقيادا  

والزمالء وأ حاب الم الن 

تحلي  إح ا ي   وعم  والمست يدين

تحديد نقاط الضعف والقوة ألعضاء ل

هي ة التدريس وتحديد الطرق المثلي 

 .لرف  الك اءة

عم  استبيانا  لقياس مستو   -5-18-9

الرضا الوظي ي ألعضاء هي ة التدريس 

 .الهي ة المعاونة/

تحلي  ا ستبيانا  وتحديد  -5-18-10
ا يجابيا  والسلبيا  في ما تقدمه 

المإسسة ألعضاء هي ة التدريس من 
خدما  مجتمعية ومهنية وعلمية 
عم  ل وتعليمية و حية وحوافز مادية

متطلبا  هي ة التدريس في خطط لتوفير 
الخدما  المختل ة بناءا علي الت  ية 

 .الراجعة من ا ستبيان

خطة  -19 -5

التقوٌم المستمر 

 للفاعلٌة التعلٌمٌة

 

  وجود خطة معتمدة وموثقة
للتقويم الشام  والمستمر لل اعلية 

 التعليمية

   وجود للية واضحة للتقويم
ولمراقبة تطبيق الخطة وعم  

 التحسينخطط 

 ستخدامها إإقرار نتا ج التقييم و
 للتطوير

ورش عم   5 عدد عقد – 19-1-

  قتراا خطة للتقويم الشام  والمستمر 

استق اء رأ  المست يدين من  -5-19-2

الخطة المقترحة وتحلي  إح ا ي للت  ية 

 الراجعة وعم  خطط التحسين

ال ياكة  النها ية للخطط  -5-19-3

 لإلعتماد والنشر 

ندوا  لمتابعة  5 عدد عقد -5-19-4
التعاون بين اإلدارا  المختل ة وإدارة 
الجودة بالكلية لمتابعة مردود البرامج 
 الدراسية وت حين الجوانب السلبية

 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                     (الثانٌة المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهٌل المستمر التطوٌر برنامج

 

 
 
 

 

 

 

 بنها/  اسم الجامعة                 كلية الهندسة                                                                                  /اسم الكلية
  (101)11012225 :ف  (101)11040080:  ت  مصر -القاهرة -شبرا ش 807

108 SHOUBRA STR.CAIRO-EGYPT.       Tel: (202)22050010    Fax:(202)22023336         222 
 11 

 

 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

تعزٌز أوجه  -6
التمٌز 

 بالمؤسسة

خطة لتعزٌز  6-1

أوجه  التمٌز فً قسم 

 هندسة  المساحة 

  ج ب الطالب المتميزين
 بالقسملاللتحاق  

  وجود مجموعا  من الطالب
 داخ  القسم ITأكثر تميزا فى 

  زيادة الوعى بمميزا  القسم من
 خال  اإلنترن 

  زيادة اإلقبا  لتوظيف الخريجين
من خال  الو و  بمستوت 
الخريج بما يتواكب م  سوق 

 العم  

  ت عي  مشاركة الكلية فى
 المشاركة المجتمعية

ب ندوة سنويا لطال 2عقد عدد  1-1-

 اعدادت لتوعيتهم بمميزا  قسم المساحة

دورا  تدريبية  6عقد عدد  6-1-2

داخ  القسم  ITللطالب المتميزين فى 

و و  بهم كمبرمجين للتتطبيقا  

 المساحية 

انشاء موق  الكترونى خاص  6-1-3

بالقسم ومربوط بموق  الجامعة مسج  

فيه خريجى القسم المتميزين فى مواقعهم 

ا يتم تسجي  اسماء طالب المختل ة وايض

ال رقة النها ية وسيرتهم ال اتية واماكن 

 التوظيف المختل ة

اعداد خطط تسويقية للقسم من  6-1-4

خال  نشرا  ومطويا  ومل قا  و لك 

لنشرها داخ  وخارج م ر لج ب 

 الطالب الوافدين

ورش عم  م   5عقد عدد  6-1-5

الجها  المست يدة و لك لمشاركتهم فى 

لمقررا  الدراسية بما يتالءم م  تطوير ا

 احتياجا  سوق العم  

عقد بروتوكو   م  الجها   6-1-6

المست يدة لضمان استمرارية توظيف 

 خريجى القسم

عقد مإتمر التوظيف السنوت  6-1-7

للخريجين ودعوة الشركا  والهي ا  

المختل ة له للتعرف على مميزا  

خريجى القسم وطرا ميعاده على الموق  

 لكترونىاإل

عم  اعالن لتعيين معاونين  6-1-8 
 بالقسم سد العجز الموجود فى اعدادهم    

عم  دورا  تدريبية فى مجا   6-1-9
GIS,GPS,RS   لمهندسى المساحة

 .لمواكبة التقنيا  الحديثة
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

خطة لتعزٌز  6-1

أوجه  التمٌز فً معمل 

 اللٌزر

   عقد بروتوكو   تعاون م
الجها  البحثية فى المجا   

الطاقة  –الطبية –الهندسية 
 المتجددة 

  الح و  على مشروعا  بحثية
  لخدمة المجتم  والبي ة

  زيادة معد  نشر األبحاا العلمية
 فى الدوريا  العلمية الدولية

  تطبيق المشروعا  البحثية لخدمة
 المجتم  والبي ة

إلعضاء هي ة عم  ندوة  6-2-1

التدريس باألقسام المختل ة بالكلية 

والكليا  المناظرة للتعريف بؤنشطة 

 المعم 

ورش عم  م   3عقد عدد  6-2-2

الجها  البحثية المناظرة لبحا أوجه 

 التعاون ومناقشة احدا األبحاا العلمية 

ورشة عم   2عقد عدد  6-2-3 

  حاب الم لحة والمجتم  ال ناعى 

ف بالتطبيقا  ال ناعية المحيط للتعري

للنانو تكنولوجى وتحلي  إحتياجا  سوق 

 العم 

عم  مطبوعا  ومطويا   6-2-4

للتعريف بؤنشطة المعم  والتطبيقا  

المختل ة فى مجا   الليزر والنانو 

 .تكنولوجى ونشر الوثا ق العلمية
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

االرتقاء بالبحث  -7

 العلمً

خطة محدثة  7-1

للبحث العلمً 

 واألنشطة العلمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

  وجود قواعد بيانا  بالبحوا
تشتم  على  العلمية بالكلية

األبحاا المنشورة ألعضاء هي ة 
 التدريس محليا ودوليا

  وجود إح ا ية بنسبة المشاركين
من أعضاء هي ة التدريس في 

 البحا العلمي

 وجود خطة بحثية موثقة ومعتمدة 
 .مرتبطة بحاجة المجتم 

 لية موثقة ومعتمدةآا لتزام ب 
لمتابعة تن ي  الخطة البحثية 

 بالكلية

  مجلة أبحاا علمية دورية
 ومحكمة دوليا  

  وجود إح ا ية بعدد األبحاا
المنشورة  محليا ودوليا بالنسبة 
للعدد اإلجمالي من أعضاء هي ة 

 التدريس
 
 
 
 
 

ح ر المجموعا  البحثية  -7-1-1

 .باألقسام العلمية المختل ة

ورش عم   5 عدد عقد -7-1-2

شاركة المست يدين من الخارج لتحديد بم

احتياجا  المجتم  من الخطط البحثية 

 .للكلية

وض  خطة بحثية للكلية  -7-1-3

مرتبطة بخطة الجامعة واحتياجا  

 .المجتم  المحيط

عقد اجتماعا  بين الكليا   -7-1-4

 .المناظرة لمناقشة أوجه التعاون بينهم

عم  مراجعة دورية لمتابعة  -7-1-5

 .ا الخطة البحثية للدراسا  العلياوتحدي

طرا استبيان وتحليله لقياس  -7-1-6

مد  ك اءة العملية البحثية في معالجة 

 .مشكال  المجتم  وأكرا  التنمية

إنشاء قاعدة بيانا  ألعضاء  -7-1-7

هي ة التدريس باألبحاا العلمية م  نشر 

ملخص له ه األبحاا علي الموق  

 .ا لكتروني للكلية



 

                                                                                                     (الثانٌة المرحلة) المشروعات إدارة وحدة
 لالعتماد والتأهٌل المستمر التطوٌر برنامج
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 فروض العمل المؤشرات المخرجات األهداف

آلٌة لتشجٌع  7-1

 البحث العلمً

 

  ح ر أنشطة البحا العلمي التي
استخدم  في معالجة مشكال  

 المجتم  وأكرا  التنمية

  زيادة في أعداد المبعوثين في
  مهما  علمية إلى الخارج

  زيادة في معد  نشر األبحاا
في المجال  المحكمة  العلمية
 دوليا  

  زيادة في عدد المسجلين
 بالكليةللدراسا  العليا 

  وجود للية لتشجي  أعضاء هي ة
 التدريس على النشر الخارجي

  إستحداا نتا ج البحوا في
 تطوير العملية التعليمية

 

وض  خطة سنوية لعقد  -7-2-1

مإتمرا  علمية للبرامج الدراسية 

 .المختل ة

اإلعالن عن المإتمرا  في  -7-2-2

 .التخ  ا  المختل ة علي موق  الكلية

روتوكو   األبحاا عقد ب -7-2-3

المشتركة م  القطاعا  ال ناعية 

 .والقطاعا  المختل ة

إنشاء قاعدة بيانا  بالدوريا   -7-2-4

العلمية التي تساهم الكلية في إ دارها 

 .وتحكيمها

دراسة معد   التزايد والتناقص  7-2-5

الم ريين وا  )في أعداد الطالب 

في برامج الدراسا  العليا علي ( وافدين

  الخمس سنوا  الماضية واستنباط مد

 .الد   

تعدي    حة الدراسا  العليا  -7-2-6

بع  البرامج المتميزة  وإستحداا

وبرامج تعليم عن بعد للدراسا  العليا 

 بم روفا 

المساهمة في نشر األبحاا -7-2-7

ريس دالعلمية المتميزة ألعضاء هي ة الت

 عالميا ومحليا

 

 

 

 

 

 


