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فى الشرق األوسط
ومنارة الحوسبة والمعلوماتية

كلمة السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية
تعد كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة من أحداث كليات الجامعة حيث نشأت بقرار
جمهوري رقم ( )914لسنة  ،1441ومنذ نشأتها وهي تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو تطبيق المنهج العلمي
واالرتكاز على التطوير التكنولوجي الحديث وذلك بفضل ما تضمه الكلية من نخبة متميزة من أعضاء هيئة
التدريس متخصصة فى مجاالت الحاسبات والمعلومات حتى أصبحت صرحاً تعليمياً متمي اًز ذو مكانة علمية
لما لها من ريادة في مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار بين قرنائها من كليات الحاسبات والمعلومات
على مستوى الجمهورية .وهذا الوضع يلقي على عاتق إدارتها عبء المتابعة للحفاظ على تلك المكانة من
جانب والنهوض بها من جانب آخر .لذلك علينا أن ندرك تأثير التغيرات البيئية الجديدة والتقدم التكنولوجي
السريع في المعلومات واالتصاالت وغيرها من التغيرات على العملية التعليمية من حيث الشكل والمضمون،
فإنني شخصياً على يقين بأن تطوير اآلداء المؤسسي للكلية يمثل التحدى األول واألهم.
والحقيقة الوحيدة التى يجب أن ندركها جميعاً هي أن النجاح الحقيقي للكلية البد أن يبنى على
أسس التخطيط اإلستراتيجي القائم على الفهم الصحيح والتحليل الدقيق لواقع الكلية وامكانياتها من جانب،
والقدرة على التفكير اإلستراتيجي المتعلق برسم الصورة المستقبلية للكلية والنابعة من االقتنا بضرورة
التطوير والتحسين من جانب آخر .ومن هذا المنطلق كان االصرار على صياغة إستراتيجية للكلية خالل
الخمس سنوات القادمة وتحديد آليات تنفيذها مع الحرص في تصميم الخطة أن تتماشى مع توجهات
الجامعة اإلستراتيجية.
وتحدد الخطة اإلستراتيجية للكلية ( )2112-2112الرؤية المستقبلية للكلية ورسالتها والغايات
النهائية واألهداف اإلستراتيجية التي تسعى إلى تحقيقها .فضالً عن ذلك ،فإنها تعكس طموح إدارة الكلية
لمستقبل أفضل يكون لها فيه دور الريادة في مجاالت التعليم والبحوث وخدمة المجتمع.
ومن المؤكد أن الحفاظ على الوضع الحالي للكلية دون استمرار التطوير لم يعد اختيا اًر إستراتيجياً
مقبوالً .بل إن قبول التحدي اإلستراتيجي للوصول إلى رؤية مستقبلية أفضل في مجاالت الحوسبة

والمعلوماتية ودعم القرار أصبح اختيا اًر واقعياً .وال شك أن هذا يتطلب تكاتف جميع أعضاء الكلية وادارتها
وأبنائها وأن تجمع الجهود المتناثرة في شكل متكامل.
وأخي اًر ،فإنني أود أن أؤكد أننا ال نخشى التطوير والتغيير لألفضل ،فالنجاح ينتظرنا بأذن اهلل.
أ.د .ريم محمد رضا بهجت
عميد الكلية
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ملخص الخطة اإلستراتيجية

يسعد كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاهرة  -تقديم خطتها اإلستراتيجية عن اعوام -2112
 2112والتى تمثل رؤيتها المستقبلية وتوجهاتها العامة فى مجاالت التعليم والبحث العلمى وخدمة المجتمع،
كما تحدد إطار عمل الكلية ودستور القائمين عليها من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واالداريين،
ومسئولية كل منهم عن تطبيقها وااللتزام بتطبيق سياساتها تحقيقا ألهداف الكلية ورؤيتها .هذا وسيتمكن
الجميع من متابعة انجازات الخطة ومن تقويم مسارها من خالل مؤشرات األداء التحليلية الحاكمة لهذه
الخطة اإلستراتيجية.
يمثل إعداد خطة كلية الحاسبات والمعلومات اإلستراتيجية ش اررة بدء لعصر جديد مخطط يطمح
فى مستقبل أكثر تطو ار ويسمح بحلول للمشاكل القائمة ويستفيد من الطاقات واالمكانات المتاحة والمتوقعة
وتوظيفها لتحقيق تنمية مصر ومستقبل أبنائها.
وقد استخدمت كلية الحاسبات والمعلومات أحدث اساليب صياغة الخطط اإلستراتيجية والتى تضيف
مراحل متابعة تنفيذ الخطة وقياس وتقييم أدائها وتقويمه .حيث إعتمدت صياغة الخطة اإلستراتيجية على
نتائج التحليل الرباعى لواقع ،واستلهم منه فريق الخطة غايات واهداف قابلة للتنفيذ وصاغ منها مجموعة
إستراتيجيات تتكامل فيما بينها لتشكل إستراتيجية  2112 – 2112لكلية الحاسبات والمعلومات.
تمثلت رؤية الكلية فى الصياغة التالية:
"أن تكون الكلية هى المصدر األفضل محلياً واقليمياً للتعليم األكاديمى والبحث العلمى والتطبيقى فى
مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار"
وكانت رسالتها على هذا النحو:
"تلتزم كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات قدرة
تنافسية عالية من المتخصصين في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار .كما توفر الكلية برامج
بناء القدرات وتقدم االستشارات والحلول التقنية مساهمة منها في التنمية االجتماعية واالقتصادية".
وذلك فى اطار شعارها

العام:

"نواة كليات الحاسبات والمعلومات فى الشرق األوسط ومنارة الحوسبة والمعلوماتية"
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تملك كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة الميزات التنافسية التالية:
 .1أصالة وعراقة وشهرة الجامعة التى تنتمى لها الكلية
 .2عبقرية المكان والتمركز
 .3امتزاج المهارات والقدرات مع التجهيزات التكنولوجية
 .4البرامج التعليمية والتخصصات البحثية غير التقليدية
 .5االنفتاح على المسابقات واألنشطة العلمية
وتبنت الكلية مجموعة من القيم الحاكمة والمتمثلة فى  MATCHألداء خدماتها التعليمية وتقوم بترسيخها
وغرسها فى أجيال هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين المتعاقبة كما هو موضح فى الشكل  1-1القيم
الحاكمة.

القيم الحاكمة()MATCH
• Market Oriented
• التوجه للسوق

M
• Accountability

• المساءلة

A
• Transperancy

• الشفافية

T
• Competitiveness

• التنافسية

C
• Honesty

• األمانة العلمية

H

شكل  1-1القيم الحاكمة MATCH
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أما غايات الكلية فتم تحديدها فى  6غايات هى:
 .1رفع مهارات خريج الكلية وزيادة القدرة التنافسية للطالب والباحثين
 .2التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
 .3توفير البيئة القياسية والمناخ النموذجى للعمليات التعليمية والبحثية.
 .4تطوير البحث العلمي ودعمه واستثماره في تعزيز الخدمات العامة والحكومية المحلية واإلقليمية
 .5تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة.
 .6االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية دورياً.
وصنفت إستراتيجيات الكلية نحو تحقيق غاياتها الى ثالثة نوعيات أساسية هى:
 .1إستراتيجيات نمو وتوسع ،لتحقيق تغييرات جذرية فى آليات وأساليب األداء
 .2إستراتيجيات ثبات واستقرار ،للمحافظة على معدالت األداء واجتناب ما يط أر من مخاطر
 .3إستراتيجيات تطوير وتحسين ،لالحتفاظ بأساليب األداء وبذل الجهد فى رفع معدالت األداء
وتوجه اإلستراتيجيات حسب نوعياتها لتحقيق غايات وأهداف محددة كما موضح فى شكل 2-1
• س1

• س2

• س3

• استراتيجية نمو وتوسع

• استراتيجية ثبات
واستقرار

• استراتيجية تطوير
وتحسين

دفع البحث العلمى
والتطبيقى

زيادة فاعلية
العلمية التعليمية

رفع كفاءة الألداء
المؤسسى والتحول
للحوكمة

• س4

• س5

• س6

• استراتيجية نمو وتوسع

• استراتيجية تطوير
وتحسين

• استراتيجية تطوير
وتحسين

التواصل المجتمعى
وخدمة البيئة

تعزيز المهارات
وبناء القدرات

الجودة الشاملة
وكفاءة األداء

شكل  2-1إستراتيجيات الكلية
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إن لكل إستراتيجية من اإلستراتيجيات السابقة أبعادها ونوعيتها ومستوياتها والعوامل التى تساعد
على إنجاحها ،كما أن لها مخاطرها ومحاذيرها كما هو موضح في الفصول التالية .كما تم صياغة برامج
عمل لكل إستراتيجية ،وتحديد األنشطة الواجب تنفيذها في كل إستراتيجية منها ووضع سياساتها التنفيذية
في تسلسل منطقى وفقا الولويات تأخذ في االعتبار الدعم المادى المقدم من الجامعة ومن الموارد الذاتية
وارتباط األنشطة ببعضها البعض.
كما حددت الخطة اإلستراتيجية مجموعة متكاملة ومتسقة من التوجهات العامة والسياسات التعليمية
والبحثية والخدمية لتمثل مع القيم الحاكمة السابقة أدوات ادارة تنفيذ أنشطة الخطة اإلستراتيجية .أى أن
السياسات والقيم الحاكمة تمثالن معا البيئة التشريعية التى تتحوكم من حولها الخطة اإلستراتيجية واساليب
متابعة تنفيذها.
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اإلستراتيجية

الفصل األول :مدخل إلى اإلستراتيجية

 0/0مقــــــدمة

تتأثر سياسات وأساليب أداء المؤسسات التعليمية بمجموعة القيم والمعتقدات واألنماط االدارية

المستخدمة فى اإلدارة العليا والمتوسطة بالمؤسسة ،والتى غالبا ما تتوارثها اإلدارات المتعاقبة وتنتقل بالتبعية
من مستوى إدارى للمستوى الذى يليه .وعادة ما ينتهى األمر باالنغماس فى حل المشاكل التقليدية اليومية
خاصة مع مركزية اإلدارة بتلك المؤسسات التعليمية وضرورة رفع واعتماد كافة اجراءات العمل الى عميد
الكلية مهما كانت بساطة وقيمة اإلجراء .وقد تعتمد المؤسسة التعليمية على ما يسمى بـ "التخطيط التكيفى"
والذى يتمثل فى حل المشاكل القائمة دون دراسة للفرص الحقيقية المتاحة امام المؤسسة التعليمية فى
المستقبل القريب أوالبعيد ،األمر الذى يفقد المؤسسة القدرة على التنسيق والتكامل وعلى تحقيق نقلة تقدمية
حقيقية .أما أسلوب التخطيط اإلستراتيجى فيتضمن دمج الرؤى والغايات واستغالل الفرص المتاحة ومعالجة
المشكالت القائمة على أساس من البحث والتحليل الشامل المنظم لتطوير اإلستراتيجيات ،وهو االختيار
العصرى األفضل واألكثر مالءمة لطبيعة المؤسسات التعليمية والبحثية.
يتناول التخطيط اإلستراتيجى استنباط اإلستراتيجيات ووضع السياسات واآلليات التى تساعد على
استش راف مستقبل أفضل للمؤسسة التعليمية داخليا وخارجيا (أى على مستوى اداراتها الداخلية وعالقاتها
بالمؤسسات التعليمية األخرى وسوق العمل والمجتمع الذى تقدم له خدماتها) .ويتطلب ذلك تواجد الخبرة
واستخدام تقنيات التخطيط اإلستراتيجى من جانب ،والى القدرة على التفكير اإلستراتيجى المتعلق برسم
الصورة المستقبلية للمؤسسة والنابعة من اقتنا القيادات وفريق العمل بضرورة التطوير والتحسين من جانب
آخر .لذلك يتأتى نجاح التخطيط اإلستراتيجى للمؤسسة التعليمية من دعم والتزام القيادات بالتفكير
اإلستراتيجى وبما يصل إلى المشاركة الفعلية فى وضع الخطة وليس مجرد توفير البيانات وتسهيل األعمال
وتشجيع فريق التخطيط اإلستراتيجى .تواجه الكلية  -كغيرها من الكليات  -قائمة متزايدة من التحديات التى
تواجه التعليم الجامعى فى مصر والتى تشمل:
 .1ضرورة مواكبة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل
 .2الحاجة إلى تعليم يساهم فى تحقيق التنمية ونهضة المجتمع
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 .3مواجهة النمو السكانى والطلب المستمر والمتزايد على التعليم فى ظل قصور الطاقات االستيعابية
وتراجع االستثمارات
 .4حتمية تطبيق األنماط التعليمية الحديثة والتوجهات العالمية للتدريس والتعلم
 .5تواؤم البرامج التعليمية مع ثورة االتصاالت وتقنيات المعلومات باأللفية الثالثة
 .6تضافر قوى أعضاء هيئة التدريس وتحقيق رضاهم
 .7تأهيل هيئة التدريس والطلبة والعاملون
 .8توفير التمويل الالزم لتحديث وتطوير العملية التعليمية والبحثية
 .9تحقيق جودة وكفاءة العملية التعليمية
 .11التوزيع األمثل للطالب على مجاالت التعليم بالكلية وفق احتياج سوق العمل وحسب مهارات
ورغبات الطالب
وتندرج كل هذه التحديات تحت أربعة محاور أساسية هى:
 .1االستيعاب والقبول
 .2المواءمة مع سوق العمل
 .3التمويل
 .4الج ــودة

 9/0المصادر والوثائق التى اعتمد عليها فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية
 .1البيانات واالحصاءات المتاحة بالكلية والمعدة خصيصا للدراسة
 .2توجهات الدولة فى مجاالت التنمية البشرية وتعزيز التعليم العالى (و ازرة التعليم العالى)
 .3خطة جامعة القاهرة اإلستراتيجية 2115 – 2111
 .4خطط القطاعات األكاديمية بالكلية وخطط التحسين فى معايير االعتماد المختلفة
 .5وثائق مئوية جامعة القاهرة
 .6التقارير السنوية للكلية والنشرات واألدلة التى تنشرها الكلية
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 .7نتائج تحليل استبانات الرأى (أعضاء هيئة التدريس ،الطالب ،اإلداريين ،الخريجين ،وأصحاب
المصالح من خارج الكلية)
 .8الوثائق المنبثقة عن الندوات واللقاءات واالجتماعات على مستوى الكلية والقطا

األكاديمى

للحاسبات والمعلومات
 .9خطة الكلية السابقة 2111 – 2119
 .11التحليل البيئى  2119للخطة السابقة والتحليل البيئى 2112
 .11دليل تقويم واعتماد المؤسسات التعليمية الصادر عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد فى
التعليم
 .12األهداف والتوجهات واستراتيجيات العمل التى تقدم بها المرشحون لعمادة الكلية 2111
 .13تقارير وارشادات الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد وتقارير المراجعة لمشرو التطوير
المستمر والتأهيل لالعتماد  CIQAPومركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة.

 3/0أصحاب المصلحة

تم تقسيم أصحاب المصلحة المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الكلية إلي ثالث انوا  ،كما هو

موضح في الشكل  3-1طوائف المستفيدينوهم:
 .1طالب وخريجون
 .2أعضاء هيئة التدريس واإلداريين
 .3المجتمع الخارجى
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شركات
تكنولوجيا
المعلومات

منظمات
رجال
األعمال
والقطاع
الخاص

المنظمات
الدولية
والمجتمع
المدنى

الوزارات
والمنظمات
الحكومية

أولياء األمور
المؤسسات
البحثية
والمنابر
األكاديمية

طلبة
البكالوريوس

كلية
الحاسبات
والمعلومات

قيادات
الجامعة
وادارتها
المركزية

الخريجون

طالب
الدراسات
العليا

الموظفون
اإلداريون
أعضاء الهيئة
المعاونة

أعضاء هيئة
التدريس

شكل  3-1طوائف المستفيدين

 4/0التوجهات اإلستراتيجية للتعليم العالى

يمكن للمتتبع لمسيرة التعليم العالى والبحث العلمى في العالم النامي بوجه خاص أن يستخلص

أمو اًر أساسية أهمها :أن أزمة التعليم أزمة عالمية (وان اتخذت في العالم المتقدم أبعاداً تختلف عن أبعادها
في العالم النامي) ،وأن النظام العالمي الحالى الذي قوامه العولمة وحرية السوق االقتصادية ،يملى على
نظم التعليم في العالم كله مطالب جديدة  ،ويفرض عليها أن تلجأ إلى أساليب مبتكرة ال تزال بذورها في
طور التكوين ،كما أن النسق التعليمي جزء من نسق اقتصادي واجتماعي وثقافي شامل ،وأن التصدي
لمشكالته بالتالي ال تكون إال من خالل برامج تعليمية واسعة ومتشابكة ومتفاعلة مع ذلك النسق ،وأن النظم
البحثية في مثل هذا العالم دائمة التغير وينبغي أن تتصف أوالً وقبل كل شيء بالمرونة  .واستناداً إلى
ذلك ،أوصت المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش العالمية والعربية على أن تكون خصائص المناخ التعليمى
الجديد وتوجهات التعليم العالى والبحث العلمى في القرن الحادي والعشرين على النحو اآلتي:
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 .1إحداث تطوير نوعي في مدخالت نظام التعليم العالى وعملياته كي تتحس ـ ــن مخرجاته وترتفع إلى
المسـ ــتويات المنشـ ــودة ،وذلك بتطوير عملية التعليم والتعلم ذاتها ،وبالتنمية المهنية للقوى البش ـ ـرية
المشـ ـ ـ ــاركة في التطوير ،وبربط عمليات التطوير بالبحث العلمى التعليمى ،وبإدارة عملية التطوير
بما يكفل فهم أهدافه من كل القائمين عليه وزيادة قدرتهم على تطبيقه بصورة فعالة تضمن نجاحه
واستدامته.
 .2رفع مس ـ ـ ـ ــتوى جودة التعليم العالى من خالل تقويم مخرجات التعليم وأداء أعض ـ ـ ـ ــاء هيئة التدريس
ومعاونيهم وادارة البرامج التعليمية وفق المعايير العالمية.
 .3تعزيز الموارد الالزمة للتطوير النوعي في التعليم العالى والبحث العلمى ،بمعالجة أســ ــباب الهدر
في اإلنفاق وابتكار أسـاليب ووسائل أجدى في العمل ،وتنويع مصادر التمويل عن طريق مشاركة
مؤسسات المجتمع المحلية وهيئاته وربط البحث العلمى باحتياجات المجتمع المحيط.
 .4بناء رأس المال البشــرى المتخصــص راقي النوعية ،بمعنى التركيز على النو وليس الكم ،واعماالً
لمبدأ التعلم المســتمر لخريجي النظام التعليمي من ناحية أخرى .ومن خالل إيجاد وس ــائل تعليمية
تكفل ترقية نوعية التعليم وبما يؤدي إلى بلورة مس ـ ـ ــار للحداثة والتميز واإلبدا كمدخل لإلمســ ـ ــاك
بناصية المعرفة والتقنيات الحديثة.
 .5إيجاد عالقة تض ـ ــافر قوية بين التعليم العالى والبحث العلمى والمنظومة االجتماعية واالقتص ـ ــادية
للدولة .وبعبارة أخرى ،يتعين أن يصــبح التعليم على رأس قائمة اولويات الدولة وأن يصــبح التعليم
والبحث العلمى في خدمة المجتمع كله ،أي لمؤس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الحكومة وأجهزة الدولة كافة ،وقطا
األعمال والمجتمع المدني  -وبخاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة على مســ ـ ـ ـ ـ ــتوى المجتمعات المحلية .إذ أن التضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافر
المجتمعي يض ـ ـ ــمن مواءمة التعليم العالى والبحث العلمى (مدخالته وعملياته ومخرجاته) لحاجات
تطوير وزيادة اإلنتاج وتنمية المجتمع .
 .6وجود نظام تعليم جامعى حكومى فعال ،مع تشجيع القطا الخاص واألهلي غير الهادف للربح
على االستثمار في ميدان التعليم العالى .
 .7التحسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين والتطوير فى برامج التعليم الع ــالى والمشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروع ــات البحثي ــة لمواكب ــة التطور العلمى
واحتياجات سوق العمل وبصورة مستمرة .
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 .8االس ـ ـ ــتفادة من خبرات المنظمات العلمية وهيئات الجودة في بلورة تص ـ ـ ــور متكامل عن احتياجات
التطوير المس ـ ــتمر في البرامج التعليمية والعملية التعليمية ،باإلض ـ ــافة إلى االس ـ ــتفادة من إمكانات
العون التمويلي لبرامج ومشروعات التطوير المنشود.
 .9التركيز على اعداد خريج قادر على التعامل مع متطلبات اس ـ ـواق العمل فى المسـ ــتقبل ،وذلك من
خالل تنمية مهارات الطالب فى مجاالت التواصل والتعلم الذاتي والتعليم المستمر ،وامتالك القدرة
على التفكير التحليلى الناقد ،والتمكن من فهم علوم العصـ ــر وتقنياته المتطورة ،واكتسـ ــاب مهارات
تطبيقها في العمل واإلنتاج ،وفهم طبيعة متغيرات العصــر والتفاعل اإليجابي معها دون المســاس
بالهوية الثقافية وخصوصياتها ولكن ال ضير من إغنائها بالتجارب المتجددة.
 .11المشاركة فى التوجه العالمى لليونسكو نحو تدويل التعليم العالى والبحث

العلمى.

 5/0فلسفة الكلية فى التخطيط اإلستراتيجى

تقوم فلسفة الكلية على توجيه كافة األنشطة األكاديمية واإلدارية والمالية نحو التحسين والتطوير

المستمر لجودة الخدمة التعليمية المقدمة للطالب وصوال بهم إلى المستويات التى تحقق التميز والقدرة على
المنافسة فى سوق العمل المحلى واإلقليمي والعالمي .وذلك من خالل إتبا ثقافة تنظيمية تقوم على االلتزام
بالتوجه نحو المستفيد ،ومشاركة اإلدارة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين فى تحقيق الجودة والتميز فى
األداء ،وتطبيق نظام لتقويم األداء الجامعى يستهدف المعايير األكاديمية العالمية ومعايير الجودة الشاملة.

 6/0منهجية الكلية فى إعداد الخطة اإلستراتيجية

هناك العديد من المدارس الفكرية في مجال التخطيط اإلستراتيجى ،إال أن فريق العمل المكلف

بوضع إستراتيجية الكلية ،رجح نموذجاً تخطيطياً مبسطاً وأكثر مرونة من غيره ،ويمثل مزيجا من األفكار
واآلراء حول وضع اإلستراتيجيات وهندستها ،ويضع صورة منطقية لترتيب أنشطة عملية التخطيط ،حيث
يحدد النموذج نقطة البدء ونقطة االنتهاء  ،ويساعد في تحديد مجاالت التركيز  ،ويحدد حجم الفجوة بعد
كل مرحلة من مراحل التخطيط ،ويسهم في رسم كيفية التغلب عليها أو تقليصها .تتمثل الخطوات العملية
التى اتبعتها الكلية إلعداد خطتها اإلستراتيجية فى اإلجابة على األسئلة التالية:
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 .1ما هى فلسفة الكلية وفكرها التعليمى والبحثى؟
تحديد "المبادئ واألسس العامة" ( )Principlesأو "المنطلقات والمرتكزات" التي ترتكز عليها
عمليات التخطيط اإلستراتيجى للكلية.
 .2أين نحن اآلن؟
تشخيص معطيات الواقع الحالي للكلية ( ،)Assessmentوتحليل مشكالته أو مواطن الضعف
فيه ،وتقويم منجزاته وعوامل القوة فيه ،وترقب الفرص المتاحة له إلمكانية النهوض به ،والتعرف
على المعوقات والعقبات أو التهديدات التي تحيط به وتعوق فاعليته وكفاءته.
 .7ما هى معاييرنا نحو األداء المتميز؟
تحديد القيم الحاكمة المشتركة ( )Valuesالتي تتبناها الكلية كموجهات للحكم على األعمال
والممارسات المعنوية والمادية لتطوير العملية البحثية والتعليمية.
 .1أين نريد أن نكون؟
تحديد الرؤية المستقبلية" ( )Visionأو "الصورة النهائية" التي تريد الكلية أن تكون عليها من أجل
تحقيق مناخ تعليمى وبحثى أفضل ،أو هي "الحلم " الذي ترجوه وتسعى الكلية لتحقيقه.
 .5ماذا نستهدف تحقيقه بالتحديد؟
تحديد الغايات النهائية ( )Strategic Goalsطويلة المدى والتي تعبر عن طموح الكلية في
تطوير أنظمتها وبرامجها وعملياتها البحثية والتعليمية وتعالج بها مواطن الضعف والتحديات التي
تواجهها  ،وتستثمر عوامل القوة والفرص المتاحة للنهوض بها.
 .6كيف نصل إلى ما نريد؟
تحديد بدائل الحلول واإلستراتيجيات الفرعية ( )Tacticsالتي تتضمن مجموعة من المشاريع
والبرامج العملية والخطوات اإلجرائية التى يمكن ان تضع األهداف اإلستراتيجية موضع التنفيذ ،
ويتم االختيار من بين هذه البدائل العملية وفقاً لمجموعة من المعايير والسياسات واالمكانات
المتاحة.
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 .1كيف يمكن تنفيذ اإلستراتيجيات المختارة؟
وضع الخطط اإلجرائية ( )Action Plansأو التنفيذية التي تنتقل باإلستراتيجية من المبادئ
العامة إلى البرامج المحددة واالنتقال من "عمل الخطة" إلى "خطة العمل" .وللحكم على فعالية أي
خطة تنفيذية (إجرائية) البد من ان تحقق مجموعة من الخصائص األساسية التى يمكن تلخيصها
بكلمة ( )S.M.A.R.Tوالتى تعنى أن تكون محددة ( ،)Specificوقابلة للقياس(،)Measurable
ومتفق عليها ( ،)Agreedوواقعية ( ،)Realisticومحددة بزمن (.)Timeliness
 .1ماهى ضمانات تنفيذ الخطة؟
توفير متطلبات وضمانات لتنفيذ اإلستراتيجية ()Implementation Requirements
وتتضمن التزام قيادات الكلية باإلستراتيجية  ،وتوفير الدعم المالي والمعنوي الكافي لتحقيق
اهدافها وتنفيذ أنشطتها ،واصدار الق اررات وتبنى السياسات واإلجراءات الالزمة لتنفيذها .
 .7كيف يمكن تقييم وتقويم تنفيذ الخطة؟
وضع آلية للتقييم والمتابعة الدورية ( )Evaluationوذلك لتقويم المنجزات كماً وكيفاً والتأكد من
مدى تحقق اآلثار المباشرة (قصيرة المدى) وغير المباشرة (بعيدة المدى) لضمان االستفادة من
التغذية الراجعة ( )Feedbackوالتي ينتج عنها عملية التحسين المستمر ( Continuous
. )Improvement

 7/0خطوات الكلية التنفيذية إلعداد الخطة اإلستراتيجية

 .1وضعت الكلية خطتها اإلستراتيجية األولى  2111 – 2119والتى استندت على تحليل بيئى شامل
واستهدفت تحقيق معايير االعتماد األساسية.
 .2فى عام  2111قررت الكلية البدء فى تطوير خطة إستراتيجية جديدة طويلة المدى تعكس الفلسفة
التى تبنتها للتطوير المستمر وتتواكب مع خطة جامعة القاهرة  2115 - 2111التى ظهرت
آنذاك.
 .3قامت الكلية بإعادة تشكيل لجنة الخطة اإلستراتيجية وشكلت لجنة فنية مصغرة تختص بإعداد
المنهجية التى تالئم التخطيط اإلستراتيجى للكلية وبمتابعة تنفيذ مراحل هذه المنهجية وصياغة
الخطة اإلستراتيجية للكلية مما يتم استخالصه من معلومات وتحاليل وسياسات ومبادرات.
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 .4ساهمت وحدة الجودة بالكلية مع لجنة الخطة اإلستراتيجية فى إعداد استقصاءات الرأى الموجهة
لكافة األطراف الداخلية والخارجية ،كما قدمت وحدة الجودة االحصاءات المدققة والبيانات والتحاليل
الخبيرة الستقصاءات الرأى.
 .5استعانت لجنة الخطة اإلستراتيجية بعناصر التحليل البيئى للخطة السابقة ()2111 – 2119
كمرجعية أساسية للتحليل البيئى الجديد  -بعد عمل التعديالت المستمدة من المعايير ومن
استقصاءات رأى األطراف المختلفة – وصاغت منها استقصاءات رأى موجهة لألطراف المعنية
المختلفة بهدف التعرف على أولويات وأوزان نقاط الضعف والقوة واضافة مايراه المشاركين من
نقاط قوة وضعف جديدة .شارك فى هذه االستقصاءات اعداد كبيرة من الطالب واعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة واالداريين والخريجين واألطراف الخارجية ،ومرة أخرى قامت وحدة الجودة
بتحليل النتائج واعادة تقييم وترتيب عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات.
 .6بناء على تحليل الفجوات وتحديد االحتياجات ،قامت لجنة التخطيط اإلستراتيجى بصياغات عدة
للرؤية والرسالة والقيم والغايات اإلستراتيجية  ،وذلك باستخدام طرق وأدوات عديدة لجمع البيانات
وللتعرف على آراء األطراف ،كما تم عقد العديد من ورش العمل وندوات العصف الذهنى وجمع
اآلراء وعقد الدورات التدريبية.
 .7اعتمد مجلس الكلية الصياغة النهائية للرؤية والرسالة فى جلسة  13سبتمبر  2111كما اعتمد
الغايات اإلستراتيجية فى جلسة  13مايو .2112
 .8تم صياغة اإلستراتيجيات الفرعية ونوعياتها واألنشطة الرئيسة لتحقيق الغايات اإلستراتيجية وتوزيعها
على سنوات الخطة حسب الموارد واولويات التنفيذ الطبيعية مع تحديد موارد التنفيذ والمسئول عن
التنفيذ ومعايير قياس النجاح.
 .9اعتمد مجلس الكلية الخطة اإلستراتيجية فى جلسة  11سبتمبر  2112بشكل مبدئى ووجهتها
للمراجعة الداخلية والخارجية.
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الفصل األول :مدخل إلى اإلستراتيجية

 8/0مكونات الخطة اإلستراتيجية للكلية

تحتوى وثيقة الخطة اإلستراتيجية للكلية  2112-2112والتى نستعرضها فى فصول هذه الدراسة

على المكونات األساسية التالية:
 .1الوضع الحالى للكلية (الفصل الثانى):
 نبـذة عن تخصصات وقدرات وموارد الكلية التى تمثل معطيات الوضع الراهن. مؤشرات واحصاءات عن الكلية. السمات والخصائص المميزة للكلية ودورها المجتمعى. .2تحليل الفجوات ووضع الغايات وبناء اإلستراتيجيات (الفصل الثالث):
 التحليل البيئى للكلية باستخدام أسلوب مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات ()SWOT ترتيب أهمية وأولويات عناصر التحليل البيئى SWOT رؤية الكلية ورسالتها الغايات اإلستراتيجية واألهداف المرحلية للكلية إستراتيجية الكلية ومكوناتها من إستراتيجيات فرعية .3الخطة التنفيذية واألنشطة (الفصل الرابع):
 الخطة التنفيذية لتطبيق اإلستراتيجيات الفرعية الخطة الزمنية واولويات تنفيذ األنشطة مسئوليات تنفيذ األنشطة .4إدارة الخطة اإلستراتيجية وسياسات التنفيذ وقياس األداء (الفصل الخامس):
 السياسات الكلية االسترشادية ادارة الخطة اإلستراتيجية -قياس وتقييم أداء تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
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الفصل الثاني :الوضع الحالى
للكلية

الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

 0/9نبــذة عن الكلية

أُنشئت الكلية بصدور القرار الجمهوري رقم ( )914لسنة  ،1441وبدأت الدراسة بها منذ العام

الدراسي  ،42/49ومنذ نشأتها األولى وهى تمضى قدما وبخطى ثابتة على طريق تطبيق المنهج العلمى
وباالرتكاز على التطوير التكنولوجى الحديث وذلك بفضل ما تضمه الكلية من نخبة متميزة متخصصة فى
مجاالت الحاسبات والمعلومات.
تقوم الكلية بتخريج طالب المرحلة الجامعية األولى والماجستير والدكتوراة فى تخصصات :علوم
الحاسب ،تكنولوجيا المعلومات ،نظم المعلومات ،بحوث العمليات ودعم القرار ,لتفى باالحتياجات التقنية
لقطاعات االنتاج والخدمات والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدنى ،مع تنمية جدارتهم المهنية ومهاراتهم
العامة والشخصية طبقاً للمعايير الدولية ومتطلبات النهضة التكنولوجية فى مجال تخصصاتهم مع الوعى
الكامل بمشكالت المجتمع والبيئة وأخالقيات المهنة .كما تعمل على رفع قدرات الخريجين من خالل دورات
تدريبية وورش عمل .عالوة على ذلك تساهم الكلية فى إثراء مجاالت علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات
ودعم القرار من خالل بحوث تطبيقية ذات مستوى علمى راق واستشارات عملية لخدمة المجتمع وتنمية
البيئة.

 9/9أقسام وبرامج الكلية التعليمية
تتكون الكلية ومنذ نشأتها من  9أقسام

هى:

 قسم تكنولوجيا المعلومات )(IT قسم علوم الحاسب )(CS قسم نظم المعلومات )(IS -قسم بحوث العمليات ودعم القرار )(DS
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

تمنح الكلية درجة البكالوريوس فى برامج األقسام العلمية كتخصص رئيسى ( )Majorويختار الطالب
تخصصه الفرعى( )Minorمن أى من األقسام األخرى .وهكذا يكون عدد البرامج لمرحلة البكالوريوس 12
برنامجا ومطبقة بالكامل هى:
 تخصص رئيسي علوم الحاسب oتخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات.
 oتخصص فرعي نظم المعلومات.
 oتخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار.
 تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات oتخصص فرعي علوم الحاسب.
 oتخصص فرعي نظم المعلومات.
 oخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار.
-

تخصص رئيسي نظم المعلومات
 oتخصص فرعي علوم الحاسب.
 oتخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات.
 oتخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار.

 تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار oتخصص فرعي علوم الحاسب.
 oتخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات.
 oتخصص فرعي نظم المعلومات.
كما تقدم الكلية  9برامج لدرجة الماجستير ومطبقة فعليا بالكامل هى:
 ماجستير في علوم الحاسب. ماجستير في تكنولوجيا المعلومات. ماجستير في نظم المعلومات. ماجستير في بحوث العمليات ودعم القرار.الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
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كما تقدم الكلية  9برامج لدرجة الدكتوراه فى الفلسفة ومطبقة فعلياً بالكامل هى:
 دكتوراه في علوم الحاسب. دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات. دكتوراه في نظم المعلومات. دكتوراه في بحوث العمليات ودعم القرار.عالوة على ذلك تساهم الكلية فى إثراء علوم الحاسب ودعم القرار وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها
من خالل ما تقوم به الكلية من بحوث علمية تطبيقية وما تقدمه من خدمات استشارية لخدمة المجتمع
وتنمية البيئة فى كبرى الجهات الحكومية وغير الحكومية ،كما تعمل الكلية على تنمية قدرات الخريجين
والباحثين من خالل تنظيم مؤتمرات ودورات مكثفة وورش عمل فى المجاالت العلمية وليدة الساعة او
حسب االحتياج.

 3/9الهيكل التنظيمى اإلدارى للكلية

إعتمد مجلس الكلية فى  2112/1/13الهيكل التنظيمى اإلدارى الجديد للكلية بعد إضافة وحدات

جديدة تساير مخططاتها ورؤيتها اإلستراتيجية .فبعد إضافة وحدة ضمان الجودة فى  ،2114تم إضافة
الوحدات اإلدارية التالية:
 وحدة إدارة األزمات والكوارث وحدة تنمية الموارد المالية وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة-

وحدة رعاية ومتابعة الخريجين

ويظهر الهيكل االدارى العام للكلية فى الشكل 1-2
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شكل  1-1الهيكل التنظيمي للكلية

 4/9أعضاء هيئـة التدريس ومعاونيهم

تتميز الكلية بمواردها البشرية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى كل التخصصات األكاديمية

والدرجات العلمية ،وهى تمثل قوة ضاربة خارج اطار المنافسة مع كافة الكليات المناظرة الحكومية والخاصة
على حد سواء .يقوم على العملية التعليمية والبحثية فى بداية العام الدراسى  2113-2112زهاء 22
عضو هيئة تدريس وأكثر من ضعفهم من الهيئة المعاونة كما يظهر فى الجدول 1-2
جدول  1-2أعداد إجمالي أعضاء هيئة التدريس بالكلية

أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أستاذ

إسم القسم العلمي
متفرغ

غير

متفرغ

أستاذ

عامل

مساعد

هيئة معاونة
مدرس

مدرس

مساعد

إجمالي

معيد

علوم الحاسب

2

4

5

3

9

17

30

70

تكنولوجيا المعلومات

3

0

7

5

8

14

28

65
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أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أستاذ

إسم القسم العلمي

غير

متفرغ
نظم المعلومات
بحوث العمليات ودعم

القرار

اجمالي الكلية

متفرغ

أستاذ

عامل

مساعد

هيئة معاونة
مدرس

مدرس

مساعد

إجمالي

معيد

1

1

2

2

10

13

21

50

2

0

1

7

1

16

13

40

8

5

15

17

28

60

92

225

كما ال يقل نسبة تواجد أعضاء هيئة التدريس على رأس عملهم  -بعد خصم اإلعارات والبعثات
واألجازات  -عن نصف األعداد السابقة ،كما يظهر فى الجدول  2-2التالى:
جدول  2-2أعداد أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل حسب القسم والدرجة العلمية

أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أستاذ

إسم القسم العلمي
متفرغ

غير

متفرغ

أستاذ

عامل مساعد

هيئة معاونة
مدرس

مدرس

مساعد

إجمالي

معيد

علوم الحاسب

2

1

4

1

6

4

19

37

تكنولوجيا المعلومات

2

0

7

2

5

4

22

42

نظم المعلومات

1

0

2

2

6

7

13

31

بحوث العمليات ودعم القرار

1

0

0

6

0

5

10

22

اجمالي الكلية

6

1

13

11

17

20

64

132

كما تملك الكلية طاقة بشرية من اإلداريين قوامها  137موظف دائم و 21موظف غير مثبت
وجارى تثبيت أعداد منهم خالل هذا العام .يوضح الجدول رقم  3-2توزيعا للجهاز اإلدارى حسب الجنس:
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية
جدول  7-2حصر للجهاز اإلدارى بالكلية حسب الجنس

عدد العاملين بالجهاز اإلداري

العدد

اإلجمالى

751

إناث

96

ذكور

88

 5/9الطالب والدارسون

تقبل الكلية الطالب المتقدمين من الثانوية العامة علمى رياضة فقط ومن خالل نظام التنسيق

والقبول المركزى الذى تستخدمه الحكومة المصرية والذى يضمن تكافؤ الفرص والشفافية الى ابعد الحدود.
كما تقبل نسبة من الطالب الوافدين بالتعاون مع و ازرة التعليم العالى .يوضح الجدول  9-2أعداد الدارسين
خالل العام  2113-2112بفرق الدراسية ( المستوى األول والثاني والثالث والرابع) بالكلية ،وكما يوضح
الجدول  1-2أعداد الدارسين خالل العام  2113-2112بالدراسات العليا (تمهيدى ماجستير وماجستير
وتأهيلى وتمهيدى دكتوراه ودكتوراه) بالكلية .الحظ أن أعداد طالب الدراسات العليا بالكلية تمثل  %21من
اجمالى طالب الكلية كما تمثل نسبة الدارسين لدرجة الدكتوراه  %31من إجمالى طالب الدراسات العليا.
جدول  1-2أعداد الطالب بالفرق الدراسية

القسم

المستوى

إجمالي

المستوى األول

عام

654

المستوى الثاني

عام

518

علوم الحاسب

36

تكنولوجيا المعلومات

65

نظم المعلومات

65

بحوث العمليات ودعم القرار

23

إجمالي

189

علوم الحاسب

98

تكنولوجيا المعلومات

147

نظم المعلومات

103

بحوث العمليات ودعم القرار

25

إجمالي

373

المستوى الثالث

المستوى الرابع
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية
جدول  5-02أعداد طالب الدراسات العليا حسب النوعية

العدد

النسبة

تمهيدي ماجستير

791

%39

مسجلين ماجستير

791

%35

تأهيلي دكتوراه

01

%1

تمهيدي دكتوراه

78

%1

مسجلين دكتوراه

61

%07

إجمالى

456

%000

 6/9أهم مؤشرات الطالب وأعضاء هيئة التدريس

للتعرف على المزيد من المعلومات واالحصاءات حول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يضيف

الجدول  9-2مجموعة من أهم البيانات التى تساعد على استخراج العديد من مؤشرات فريق التدريس من
حيث تواجده ونوعه وحركته فى بداية العام الدراسى 2113–2112
جدول  6-2حصر ألعضاء هيئة التدريس حسب النوع والتواجد

اإلجمإلى

إناث

ذكور

إجمإلى عدد أعضاء هيئة التدريس

11

78

56

إجمإلى عدد أعضاء هيئة التدريس علي رأس العمل

55

71

17

إجمإلى عدد المعارين من أعضاء هيئة التدريس

70

7

77

إجمإلى عدد األجازات الخاصة من أعضاء هيئة التدريس

71

1

3

إجمإلى عدد أعضاء الهيئة المعاونــة

793

719

51

إجمإلى عدد أعضاء الهيئة المعاونــة علي رأس العمل

719

13

79

إجمإلى عدد المبعوثين فى الخارج من أعضاء الهيئة المعاونة

01

77

79

إجمإلى عدد األجازات الخاصة من أعضاء الهيئة المعاونة

31

00

8

وتبين الفقرة التالية أهم المؤشرات التعليمية  2113 – 2112للكلية ،وكلها تشير الى تحقيق
الكلية للنمط القياسى المطلوب فى الكليات العملية:
 يتواجد على رأس العمل عضو هيئة تدريس لكل  32طالب من المرحلة الجامعية األولى ،ولكل 8طالب من الدارسين فى برامج الدراسات العليا.
 يتواجد على رأس العمل معاون هيئة تدريس لكل  19طالب من المرحلة الجامعية األولى.الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

 نسبة اإلعارة فى أعضاء هيئة التدريس ال تزيد عن .%19 نسبة المبعوثين فى خارج مصر تمثل  %12من اجمالى أعضاء الهيئة المعاونة ،وتزداد نسبةاالبتعاث فى الذكور عنها فى إناث الهيئة المعاونة.
 نسبة االجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس  %13بينما تزداد نفس النسبة فى الهيئةالمعاونة الى .%18
 يتواجد عضو هيئة تدريس على رأس العمل لكل  3طالب من المسجلين لدرجة الماجستير ،ولكل 3من طالب مقررات تمهيدى ماجستير ،ولكل  2من المسجلين فى مراحل الدكتوراه.
 تتجاوز نسبة الطالب الوافدين  %14من اجمالى أعداد المسجلين لدرجات الماجستير والدكتوراة.أما عن تطور أعداد الدارسين فى درجة الماجستير بالكلية خالل العشرة سنوات السابقة فتشير الى ازدياد
نسبى تدريجى يدل على استقرار المنهجية التعليمية للدراسات العليا فى الكلية ،كما يوضحه الجدول -2
 7والشكل

.1-2

جدول  1-2بأعداد الطالب المسجلين لدرجة الماجستير موزع باألعوام

العام األكاديمي

علوم

تكنولوجيا

نظم

بحوث العمليات

اإلجمالي

الحاسب

المعلومات

المعلومات

ودعم القرار

2001/2002

11

12

5

11

37

2002/2003

11

11

5

11

37

2003/2004

11

12

11

7

40

2004/2005

14

11

9

9

42

2005/2006

25

17

7

4

53

2006/2007

21

17

6

4

48

2007/2008

11

28

14

6

58

2008/2009

19

15

7

8

49

2009/2010

25

14

11

4

54

2010/2011

18

7

6

2

33

2011/2012

18

14

8

7

47
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

الطالب المسجلين لدرجة الماجستير منذ نشأة الكلية باألقسام المختلفة
30
25

CS

15

IT

10

IS

عدد الطالب

20

5

DS
0

العام الدراسي
شكل  1-2أعداد الطالب المسجلين لدرجة الماجستير موزع باألعوام

كما أن تطور أعداد الدارسين لدرجة الدكتوراه يشير الى تطور هادئ أو استقرار خالل العشرة أعوام السابقة
كما يتضح بالجدول  9-2و الشكل  2-2التاليين:
جدول  8-20توزيع الطلبة المسجلين لدرجة الدكتوراه باألقسام وبالكلية

العام األكاديمي

علوم

تكنولوجيا

نظم

بحوث العمليات

اإلجمالي

الحاسب

المعلومات

المعلومات

ودعم القرار

2000/1999

2

1

1

2

5

2001/2000

6

1

1

2

11

2001/2002

2

1

2

3

8

2002/2003

2

3

4

1

9

2003/2004

2

8

1

3

14

2004/2005

6

5

1

4

16

2005/2006

6

4

1

4

15

2006/2007

4

4

6

1

14

2007/2008

5

8

3

1

17

2008/2009

14

1

1

1

16
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

العام األكاديمي

علوم

تكنولوجيا

نظم

بحوث العمليات

اإلجمالي

الحاسب

المعلومات

المعلومات

ودعم القرار

2009/2010

7

6

9

4

26

2010/2011

2

5

4

2

13

2011/2012

2

3

6

4

15

CS
IT
IS
DS

عدد الطالب

16
14
12
10
8
6
4
2
0

العام الدراسي
شكل  2-2أعداد الطالب المسجلين لدرجة الدكتوراه موزع باألعوام

 7/9البنية األساسية للكلية

رغم تخريج اكثر من  11دفعات إال أن الكلية مازالت تعمل من خالل بنية أساسية ومبان بالمشاركة

مع جهات جامعية أخرى .ورغم ذلك فان الكلية تمتلك بنية تكنولوجية متميزة من تجهيزات وشبكات وتتيح
خدمة االتصال الالسلكى بشبكات المعلومات الدولية من أى بقعة داخل الكلية.
 1/7/2القاعات الدراسية والمعامل
تستخدم الكلية مجموعة من القاعات العلمية المجهزة والمدرجات يأتى حصرها كما فى الجدول -2
 ،9كما يوضح الجدول  11-2المعامل الخاصة بالكلية وامكاناتها التجهيزية وكلها مجهزة بخدمة االنترنت.
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية
جدول  9- 2مدرجات وقاعات الدرس التى تستخدمها الكلية

المساحة

المدرج

تابع لـــ

مدرج الشافعى

معهد اإلحصاء

395

المدرج الكبير

كلية الحاسبات والمعلومات

395

379

(م)9

السعة

عارض بيانات

379

1
1

بروجيكتور

سبورة

نظام

صوتي

انترنت

1

يوجد

يوجد

3

يوجد

يوجد

مدرج 7

معهد اإلحصاء

130

129

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 8

معهد اإلحصاء

107

100

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 9

معهد اإلحصاء

77

70

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 11

معهد اإلحصاء

77

70

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 261

التعليم المفتوح

294

266

1

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 261

التعليم المفتوح

203

150

1

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 262

التعليم المفتوح

294

266

1

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 561

التعليم المفتوح

203

150

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 561

التعليم المفتوح

168

120

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 562

التعليم المفتوح

203

150

1

1

يوجد

يوجد

مدرج 563

التعليم المفتوح

203

150

1

1

يوجد

يوجد

2749

2379

13

15

13

13

اإلجمالي

1

4
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الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية
جدول  10-2معامل الكلية وتجهيزاتها

المعمل

تابع لـــ

المساحة (م)9

أجهزة

الخوادم

راك

سويتش

الطابعات

كاميرات
مراقبة

انترنت

معمل 3

كلية الحاسبات والمعلومات

79

44

1

1

2

يوجد

معمل 4

كلية الحاسبات والمعلومات

40

22

1

2

2

يوجد

معمل 5

كلية الحاسبات والمعلومات

92

48

3

3

2

يوجد

معمل 6

كلية الحاسبات والمعلومات

150

50

1

3

2

يوجد

معمل 7

كلية الحاسبات والمعلومات

150

50

1

3

2

يوجد

معمل 8

كلية الحاسبات والمعلومات

150

50

1

1

3

2

يوجد

كلية الحاسبات والمعلومات

55

22

5

1

1

يوجد

كلية الحاسبات والمعلومات

28

26

1

1

1

يوجد

كلية الحاسبات والمعلومات

40

20

1

1

2

كلية الحاسبات والمعلومات

60

15

1

2

40

30

معمل الواقع اإلفتراضى ()VR

 +معمل التصميم المنطقى
معمل مشاريع طلبة الكلية

()IBM

معمل النمذجة ودعم القرار
معمل نادى تكنولوجيا
المعلومات

معمل الوحدات ذات الطابع
الخاص

معمل صفحة الكلية

كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات

إجمالى

1

يوجد
يوجد

23.5

6

1

1

1

29.5

22

1

1

1

31

3

7

1

1

1

968

408

17

15

24

4
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يوجد

29

2

يوجد
يوجد
يوجد

الفصل الثاني :الوضع الحالي للكلية

 2/7/2قاعة السمينار
توجد بالكلية قاعة للسمينار تتسع لنحو  91مشارك مجهزة بآالت عرض ضوئى وبث المؤتمرات
الفيدوية واالتصال الالسلكى بشبكة االنترنت وكاميرات الفيديو والسبورات الذكية وغيرها من التقنيات الحديثة.
يتم استخدام هذه القاعة في السمينارات والمناقشات الخاصة بالرسائل العلمية وكذلك في الورش العلمية
التي تقيمها الكلية ،و لتقديم محاضرات متخصصة لجمو طالب الكلية ولطالب الكليات األخرى من خالل
مؤتمرات الفيديو كونفرانس ،أما المؤتمرات الضخمة فعادة ما تعقدها الكلية فى قاعات المؤتمرات بجامعة
القاهرة.
 7/7/2مكتبة الكلية
تأسست مكتبة الكلية عام  1442ومقرهــا الحالي مبنى المجمع الطالبــى وتضم مجموعة قيمة من
الكتـ ــب والمراجع والمجالت العلمية والثقافية ومجموعـة من القواميــس واإلحصائيات والتقارير السنوية
المتنوعة والجرائد القومية اليومية .كما يتوفر بالمكتبة عدد( )8أجهزة حاسب آلى يخصص عدد منها لتقديم
خدمات البحث المباشر عبر شبكة اإلنترنت لرواد المكتبة لالستفادة من خدمات بوابة المكتبات الرقمية
 www.eul.edu.egباإلضافة إلى خدمات التصوير والطباعة.
وتضم المكتبة أكثر من  3آالف كتاب فى مجال علوم الحاسب باإلضافة إلى الدوريات األجنبية
وعددها  82عنوان دورية أجنبية باإلضافة إلى مجلة الكلية وبعض المجالت المحلية التى تهم القارئ
والباحث ،كما تضم الرسائل العلمية لدرجة الماجستير والدكتوراه والمشاريع الخاصة بطالب مرحلتي
البكالوريوس وتمهيدي الماجستير ومجموعة ضخمة من مداخل المؤتمرات العلمية .يوضح الجدول 11-2
إحصائية بتزويدات المكتبة من الكتب والمراجع العلمية األجنبية سنوياً.
جدول  11-2محتوى ودورية تحديث المكتبة سنويا

تاريخ التزويد

(عام جامعى)

رقم مسلسل دفتر العهدة (كتب
أجنبية)

إجمالى

رقم مسلسل دفتر العهدة
(كتب عربية)

عدد الكتب

من

إلى

األجنبية

1998/1999

1

333

333

1999/2000

334

630

297

2000/2001

631

942

312

من

إلى

إجمالى
الكتب

العربية

ال يوجد
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تاريخ التزويد

(عام جامعى)

رقم مسلسل دفتر العهدة (كتب
أجنبية)

إجمالى

رقم مسلسل دفتر العهدة
(كتب عربية)

عدد الكتب

إجمالى
الكتب

من

إلى

األجنبية

من

إلى

العربية

2001/2002

943

1222

280

1

13

13

2002/2003

1223

1503

281

14

21

8

2003/2004

1504

1712

209

22

30

9

2004/2005

1713

1890

178

31

34

4

2005/2006

1891

2079

189

35

37

3

2006/2007

2080

2246

167

38

40

3

2007/2008

2247

2465

219

41

49

9

2008/2009

2466

2648

183

50

53

4

2009/2010

2649

3079

431

54

72

19

2010/2011

3080

3640

561

73

87

15

2011/2012

3657

3997

341

2113/2112

4125

4155

131

ال يوجد
88

120

32

 1/7/2مجلة الكلية
تم إصدار  13مجلدا من مجلة الكلية العلمية " "Egyptian Informatics Journalحتى
نهاية  2111والتي يتم نشرها في عددين سنوياً .تم تطوير المجلة مؤخ اًر (بداية من عام  ) 2111والتعاقد
مع الناشر العالمي  Elsevierعن طريق الشبكة القومية للمعلومات بأكاديمية البحث العلمي لنشر مجلة
الكلية لكي تتاح الفرصة ألي باحث من أي مكان في العالم من متابعة نشره بالمجلة أو التقدم للنشر بها،
مما يساهم بالتأكيد في إثراء محتوى المجلة العلمي وتعميم الفائدة المرجوة منها .ولقد تم بالفعل صدور
بدء من عدد يونيو  2111كجزء
أعداد المجلد الحادي عشر والثانى عشر من المجلة مع الناشر العالمي ً
من خطة مرحلية لتطوير المجلة بحيث يتم إصدارها في أربعة أعداد سنوياً.
 5/7/2مؤتمر الكلية
تقوم الكلية بمؤتمر علمي تحت مسمى  INFOSتستقبل فيه علماء من مختلف أنحاء العالم الى
جانب العلماء المصريين المتخصصين في كافة موضوعات التخصص ذات الصلة .يتم هذا المؤتمر حالياً
مره كل عامين ويستقبل أوراقاً علمية تضم في كل مرة أحدث ما وصلت إليه علوم الحاسبات والمعلومات.
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كما يتم نشر األوراق العلمية للمؤتمر في  .IEEE Exploreباإلضافة الى ذلك يتم في المؤتمر دعوة
ممثلي الو ازرات الحكومية وكذلك ممثلي الهيئات والمؤسسات الصناعية ذات االختصاص.
 6/7/2المراكز البحثية والخدمية
تضم الكلية أربعة مراكز بحثية وتدريبية وانتاجية لخدمة قطاعات الدولة والمجتمع المدنى المحيط
وهى:
 )1مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات
في إطار جهود الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،تم إنشاء مركز الدراسات وتطوير نظم
الحاسبات والمعلومات  CSDSعام  2112ليقدم العديد من الخدمات االستشارية وخدمات التدريب المهني
المتخصص في مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهدف تحديث وتطوير نظم واجراءات العمل
ودعم اإلدارة بكافة مستوياتها .يقوم المركز بتقديم خدماته االستشارية لجميع قطاعات الدولة من جهات
حكومية وقطاعات األعمال والخاص واألهلي .ويقوم المركز اعتماداً على الخبرات العلمية والمهنية المتاحة
بتقديم االستشارات واإلشراف الفنى على التنفيذ طبقاً لمعايير الجودة العالمية ,ويقوم بتنفيذ المشروعات
المعلوماتية باستخدام أحدث التكنولوجيات والمنهجيات والتقنيات وأدوات التطوير.
فيما يلى أهم إنجازات مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات فى السنوات الثالث
األخيرة ،كما يوضح الشكل  3-2أهم عمالء هذا المركز:
 مشرو ميكنة اإلدارة العليا لجامعة القاهرة. مشرو توظيف واستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التنمية المحلية. مشرو تدريب اإلدارة العليا لقطا الشئون الثقافية والبعثات بو ازرة التعليم العالى. مشرو نظم دعم ق اررات اإلدارة العليا لجامعة القاهرة. تصميم وبناء البوابة االلكترونية للجامعة اليابانية. تصميم نظام تأمين لشبكة المعـلــومات ونظام توزيع ذكى لمؤسسة أخبار اليوم. بناء بوابة إلكترونية لقطا الشئون الثقافية والبعثات ـ ـ و ازرة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي. -تصميم وبناء وادارة البوابة االلكترونية لجامعة القاهرة.
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شكل  7-2عمالء مركز الدراسات وتطوير النظم

كما يقوم المركز بتنفيذ الدراسات االستشارية التى تحتاجها القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية
فى مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتخطيط اإلستراتيجى للمشروعات المعلوماتية ،يمثل الشكل
 9-2نماذج من الدراسات االستشارية التى قدمها المركز فى الفترة األخيرة .كما يقوم المركز وبالتعاون مع
العديد من المؤسسات والهيئات بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية التخصص للشباب حديثى التخرج
لتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلى والعربى والعالمى ،وكذلك للعاملين فى مجاالت
المعلومات بالهيئات والو ازرات والمحافظات والقيادات الحكومية والمحلية.
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شكل  1-2دراسات واستشارات مركز الدراسات وتطوير النظم

 )1مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية
منارة علمية أخرى لتنمية وتعميق الوعى المجتمعى بقيمة صناعة المعلومات ودعم إتخاذ القرار
على كافة المستويات والمشاركة فى تغطية احتياجات الجامعة والمجتمع والدولة نحو تطوير أداء النظم
وايجاد البدائل المناسبة لحل المشكالت وقد تم إنشائه عام .2112
 )3مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة الحاسوبية
قامت و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات من خالل مبادرة البحث والتطوير في مجاالت علوم
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بإطالق أول مركز تميز للبحث والتطوير في التنقيب في البيانات وبناء
النماذج الحاسوبية عام  .2111وقد تم اختيار الكلية لتكون المؤسسة األكاديمية التى تقود هذا المركز.
والمركز بتكوينه الحالى يضم عناصر من جامعات القاهرة وعين شمس والجامعة األمريكية وشركات عالمية
(ميكروسوفت وآي بي إم) وشركات مصريـة (آر دي آي وانفورماتكس) .هذا ويضم المركز آيضأ نخبة
من ألمع الباحثين المصريين بالخارج .كما يتعاون المركز مع الو ازرات والهيئا ت المصرية في مجالي
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البترول والسياحة بهدف إيجاد بحث علمي تطبيقي يهدف إلى توظيف البحث العلمي لرفع مستوى الدخل
القومي من هذين القطاعين.
هذا وقد أطلق المركز أربع مشروعات رائدة تجمع ما بين البحوث النظرية والتطبيقات الصناعية
والمشروعات األربعة هي:
 تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية في مجاالت البترول والغاز الطبيعىفي مصر بالشراكة مع شركة إنفورماتكس الدولية ( )Informatics Internationalوهي شركة
مصرية متخصصة في هذا المجال.
 التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية لرفع مستوى الدخل القومي من السياحة في مصر. التنقيب في النصوص العربية والمواقع الشبكية ومعالجة اللغات الطبيعية. التعرف على هوية البيانات والتصوير المرئي لها في تطبيقات التنقيب في البيانات باالشتراك معالجامعة األمريكية بالقاهرة.
 )4وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوي االحتياجات البصرية والسمعية.
تبنت الكلية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار– مجلس الوزراء فكرة إنشاء المركز
ليخدم طلبة وخريجي جامعة القاهرة من المكفوفين ،حيث يقوم بإعدادهم وتأهيلهم لمواكبة التقدم العلمي
واالستفادة بخدمات الكمبيوتر ألداء دورهم في الدراسة واالنتاج وقد تم إنشاء المركز عام .2112

 8/9سمات التميز

مما سبق عرضه عن الوضع الراهن للكلية ومما يمكن استنتاجه من مؤشراتها التعليمية والبنية

التحتية ،فإنه من الممكن أن نوجز ما يميز هذه الكلية عن نظيراتها فى مجموعة السمات التالية:
 قوة ضاربة من أعضاء هيئة التدريس فى التخصصات العلمية الدقيقة خارج المنافسة مع كافةالكليات والمعاهد المماثلة الحكومية منها والخاصة.
 غالبية أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على شهادات الدكتوراه من أهم الجامعات األمريكيةواألوروبية .
 تغطية شاملة لكل ربو الكلية باتصاالت السلكية قوية بشبكة االنترنت ومكتبة الكترونية متخصصةللباحثين دون الحاجة للتواجد بالمكتبة.
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 الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للدرجة الجامعية األولى وكذلك للدراسات العليا.-

مجلة كلية متميزة يتم توزيعها من خالل ناشر عالمى.

 جوائز وأوسمة دولة وجوائز جامعة وب ارءات اخت ار وجوائز مسابقات علمية دولية فى جعبة أعضاءهيئة التدريس بالكلية.
 وجود برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصصات متفردة ال تتواجد بالكليات المناظرة. مراكز بحثية وخدمية لها جدارات فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة وفى البحوث التطبيقية المتطورة(مثال :وحدة تكنولجيا المعلومات البصرية و السمعية)
 تقديم خدمات الدراسات العليا للهيئات المعاونة بالكليات المناظرة الحكومية والخاصة شغل بعض أساتذة الكلية المعاريين لمناصب قيادية بالكليات المناظرة وتفضيل هذه الكليات تعيينخريجى الكلية فى هيئاتها المعاونة.
 يشغل العديد من خريجي الكلية مناصب متميزة في الشركات العالمية (مثال :فيسبوك و جوجل وانتل)
 تزايد التحاق الطالب الوافدين من دول اخرى فى برامج البكالوريوس والماجستير والدكتوراه عامامن بعد عام.
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

 0/3التحليل البيئى

استند التحليل البيئى (الرباعى) للكلية على تطوير تحليل سابق قامت الكلية بتنفيذه فى عام ،2114

وعلى استبيانات خاصة بكل فئة من الفئات المنتفعة بمخرجات الكلية .فمن الصعب أن تجد اجابة دقيقة
لكل االستفسارات من كل الفئات .كما أننا طالبنا المجيب على االستبيان بتقييم مدى رضاه عن نقاط القوة
بالكلية وكذلك مدى رفضه لنقاط الضعف التى يشملها االستبيان وتم حصرها من التحليل السابق ،كذلك
فان عليه اضافة أى نقاط قوة أو ضعف يعرفها واليجدها فى االستبيان (ملحق  .)1يبين الجدول 1-3
أعداد المشاركين من مختلف فئات المنتفعين فى االستبيان.
جدول  1-3أعداد المشاركين فى استبيان التحليل البيئى

اعضاء هيئة التدريس

31

اعضاء الهيئة المعاونة

33

الطلبة (جميع المستويات)

750

الخريجون وطالب الدراسات العليا

111

اإلداريون والعاملون بالكلية

92

منتفعون من خارج الكلية

12

مجمو

989

قامت وحدة ضمان الجودة بالكلية بتحليل االستبيانات وترتيب نقاط الضعف والقوة (البيئة الداخلية)
وكذلك الفرص المتاحة والتهديدات (البيئة الخارجية) حسب األهمية والقيمة فى رأى مختلف الفئات  .يوضح
الملحق ( )1معادالت الوزن النسبى ،كما يوضح بصفة عامة منهجية فريق التخطيط اإلستراتيجى فى رصد
وترتيب عناصر البيئة الداخلية والخارجية ومنهجية تحديث هذا التحليل مع كل دوريات التخطيط اإلستراتيجى
للكلية.

 9/3مصفوفة التحليل الرباعية (9009 )SWOT

تمثل المصفوفة التالية كافة العناصر التى قامت عليها االستقصاءات والتى أضافها المشاركين فى

االستقصاءات ،وقد تم تجميعها واعادة تصنيفها حسب المعايير األكاديمية  .كما أنه تجدر اإلشارة بأن
عناصر هذه المصفوفة غير مرتبة حسب األهمية ونسبة المستقصين الذين اختاروها ولكن مجرد تجميع
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غير مرتب لنقاط القوة والضعف داخل سيطرة الكلية والفرص والتهديدات التى لها تأثيرها االيجابى أو السلبى
ولكن خارج سيطرة مباشرة من الكلية .وقبل االستفاضة فى توصيف جهود المشاركين فى وضع مصفوفة
التحليل الرباعية ،فانه من المهم ذكر ان خبراء التخطيط اإلستراتيجى يرون ضرورة استفادة الكليات
والمؤسسات الجامعية من مجموعة من الفرص المواتية فى التعليم العالى التى يجب استثمارها واضافتها
الى تحليل البيئ الخارجية .تتواجد هذه الفرص المواتية على ثالث مستويات كالتالى:
 المستوى العالمىتعاظم االهتمام العالمى بالبحث العلمى والتطوير واالنتقال الى مجتمعات المعرفة واقتصادياتها،
وتوجه اليونسكو الى طرح إستراتيجية "تدويل"وليس عولمة التعليم العالى والبحث العلمى مما يدعم التوجه
نحو صياغة إستراتيجيات وطنية للمؤسسات العلمية.
 المستوى القومىاهتمام الدولة المتنامى بالبحث العلمى وتكنولوجيا المعلومات وتطويعهما لخدمة المجتمع
والمواطنين ،وما نتج عن المشرو القومى  HEEPلتعزيز قدرات التعليم العالى من تزايد ثقافة التطوير
وضرورة اعداد إستراتيجية لكل جامعة ينبثق منها إستراتيجيات لجودة التعليم وتنمية القدرات والبحث العلمى
وما الى ذلك.
 مستوى جامعة القاهرةبدأت الجامعة بوضع إستراتيجياتها الخاصة بالتطوير وخطط وممارسات حديثة لتطوير البحث
العلمى وارساء قواعد الجودة ،كما تقدم الجامعة الدعم المادى واالدارى وتشجع الكليات على تطبيق التخطيط
والتوجه نحو الجودة والقيام بدورها فى اطار هذه اإلستراتيجيات والسياسات العامة.
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جدول  2-3مصفوفة التحليل الرباعية (2012 )SWOT

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

التخطيط اإلستراتيجى
الهيكل التنظيمي

توفر التواصل عبر شبكة المعلومات يرفع من
مستوى المشاركة في التحليل البيئي ,من جانب
مختلف األطراف من خارج الكلية ,وييسر نشر
رؤية ورسالة الكلية وأهدافها اإلستراتييية
للميتمع الخارجى.

غياب الدور االستراتييي لوحدات الكلية
التنظيمية وأقسامها العلمية واالنغماس في
حل المشاكل اليومية

يوجد بالكلية تحليل بيئى سابق ()0116
وخطة تنفيذية لمدة ثالث سنوات
( )0177/0116من خالل مشروع التطوير
المستمر والتأهيل لالعتماد.

لم يسبق لقطاعات الكلية وضع أو تطبيق
ومتابعة خطة إستراتييية بالمفهوم المتكامل

يوجد هيكل تنظيمى رسمي مالئم لحيم ونوع
أنشطتها ،وقابل للتطوير بما يحقق رسالة الكلية
وأهدافها اإلستراتييية

ال يوجد توصيف وتوثيق ليميع وظائف
ومهام وحدات الكلية وتحديد دقيق
للمسئوليات .كما ال يفى الهيكل بالتنسيق
المتبادل األفقي والرأسي بين وحداته

الفرص
الدعم المالي و الفني الذي توفره اليامعة والهيئة
القومية لضمان اليودة و االعتماد ومن برنامج التطوير
المستمر والتأهيل لالعتماد

التهديدات
التغيرات المتسارعة والمتالحقة
فى األوضاع االقتصادية
واالجتماعية خاصة بعد الثورة
والتطورات التكنولوجية
المتسارعة.
طبيعة تخصص الكلية وسرعة
تطور علومها وصعوبة التكهن بما
ستكون عليه فى المستقبل

المناخ العام اليامعي مهيأ لقبول تطوير الهياكل
التنظيمية للتوافق مع متطلبات اليودة واالعتماد
وتطبيق التوجه العلمى المتطور

مرونة الهياكل التنظيمية لدى
المنافسين باليامعات والمعاهد
الخاصة

يوجد وحدة لضمان اليودة في الكلية وتقوم
بدورها منذ عام  ،0118كما يوجد تنسيق بينها
وبين مركز ضمان اليودة باليامعة.

القيادة والحوكمة

زيادة الثقة والشراكة في المسئولية بين عضو
هيئة التدريس وإدارة الكلية خاصةً بعد
انتخابات القيادات اليامعية التي جرت مؤخرا

عدم وجود آليات لتقييم أنشطة عضو هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة غير التدريسية و
ضعف تشييع العضو الناشط معنويا أو
ماديا.

المرونة فى عقد برتوكوالت التعاون والشراكة مع
بعض المؤسسات الخدمية واإلنتاجية بالميتمع
الخارجى.

مرونة القواعد الحاكمة لدى
المنافسين باليامعات والمعاهد
الخاصة.

مشاركة ممثلين عن المستفيدين من الميتمع
المحلى فى عضوية ميلس الكلية وندواتها وفى
مناقشة مشاريع التخرج

يتم اختيار المعيدين طبقا للتقدير العام وليس
طبقا لمهاراتهم البحثية والتدريسية

التوجه العام بالدولة وباليامعة نحو اختيار القيادات
باالنتخابات الحرة وبتطبيق قواعد الشفافية وتكافؤ
الفرص

مركزية اإلدارة وصعوبة التحول
الذاتى لالمركزية لالرتباط باللوائح
اليامعية المنبثقة عن قانون تنظيم
اليامعات العتيقة وذات الطبيعة
المركزية
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

توفر اليامعة حزم وبرامج تدريبية لتنمية المهارات
اإلدارية للقيادات اإلدارية واألكاديمية.

المصداقية واألخالقيات
الجهاز اإلداري

تلتزم الكلية بدليل وقواعد أخالق المهنة
وشكلت لينة حكماء

عدم كفاية اإلجراءات التى تتبعها الكلية
للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ,سواء
بين أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة
المعاونة أو الطالب أو اليهاز اإلدارى.

اهتمام الدولة بحقوق الملكية الفكرية وصدور تشريعات
منظمة لها .وتعدد وسائل اإلعالم التى تيسر نشر
المظالم واغتصاب السلطات

يوجد نظام وآليات لتلقى الشكاوى والمقترحات
من الطالب ,وآليات للمتابعة.

عدم وجود ضوابط خاصة بصرف الحوافز
والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس والعاملين

تعدد وسائل النشر ووجود قواعد بيانات وبرمييات
تسهل الكشف على السطو على الملكية الفكرية.

موظف الكلية مستعد لتلقى التدريب وال يوجد
مقاومة لديه لتطبيق الحلول التكنولوجية فى
إدارة أعمال الكلية

هناك كوادر وظيفية ال تالئم مهامها
الوظيفية ،مع غياب آليات إلعداد جيل ثان
من اإلداريين النابهين يتولى المسئولية
الحقا ،مع االستعانة احيانا بمن فوق سن
المعاش تحت مسميات مختلفة

توفر الكوادر القادرة على تطوير النظم والبنية
األساسية الالزمة والقدرات التدريبية بالكلية والطلبة
المتخصصين تمثل فرصة -مع بعض الموارد المالية-
فى ميكنة أنشطة وأعمال الكلية

ضعف استخدام تكنولوجيا
المعلومات فى إدارات الكلية وبين
موظفيها وعدم تكامل المتواجد
منها والليوء عادة إلى البديل
الورقى والتصوير

تواجد كوادر وظيفية ذات خبرات مناسبة مع
نسب تسرب منعدمة تقريبا فى العمالة الدائمة
ورضا للموظف الدائم عن وضعه الوظيفى

عدم وجود معايير واضحة للترقية والتحفيز
وقياس االداء فى اليهاز االدارى

توافر حزم و برامج تدريبية لتنمية مهارات اإلدارية
للعاملين و للقيادات اإلدارية توفرها إدارة اليامعة

ضعف أليات التحفيز والترقى
يؤدى إلى ضعف االنتاج وقلة
جودة خدمات ومخرجات
االدارات ,وابتعاد الكلية عن تحقيق
رسالتها

يحتاج غالبية موظفي الكلية إلى المزيد من
التدريبات متخصصة في استخدام تكنولوجيا
المعلومات من جهة كما تحتاج عمليات
العمل إلى ميكنة لتواكب قيمة واسم الكلية
ونوعية المستفيدين منها

عدم قدرة بعض الموظفين على
تحمل المسئوليات والتراخ فى
األداء مع عدم تطبيق لوائح
اليزاءات إلى آثار سلبية كبيرة
على تحقيق الكلية لرسالتها

ضعف آليات االتصال بين إدارات الكلية

تقييم أداء مستندي غير مفيد تطبقه
الحكومة او الدولة
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

يليأ الموظف الدائم إلى األجازات بدون
مرتب بينما يترك غير المستديم العمل
وبشكل فيائى

الفرص

التهديدات
استقطاب اليامعات الخاصة
للكفاءات اإلدارية المميزة خاصة
مع قوانين الدولة التى واللوائح
تسمح بحصول الموظفين على
"إجازة بدون مرتب" دون حد
أقصى ،ومع نظم التعيين الحالية
وصعوبة الحصول على درجات
وظيفية

هناك قلق قوى ومستمر لدى الموظفين غير
الدائمين والمنتدبين مع ضعف فى المقابل
المادى خاصة عند المقارنة مع نظرائهم
الدائمين
غياب تقييم كفاءة الوحدات التنظيمية بالكلية

الموارد المالية والمادية

يوجد بالكلية وحدات ذات طابع خاص وبرامج
تعليمية بنظام الساعات المعتمدة ,ودراسات
عليا ،تساهم فى تدبير بعض الموارد الذاتية
للكلية

تعيز الكلية عن توفير الموارد الالزمة
لتعيين العدد المناسب من الفنيين ذوى
الخبرة الكافية وتأهيلهم لإلدارة الفنية
لتيهيزات القاعات والمعامل والمكاتب

تنمية الموارد عن طريق بعض اإلدارات
كإدارة التصوير و المكتبة

ال توجد خطة معتمدة تحدد بنود ومصادر
اإلنفاق لتغطية خطة الكلية فى المياالت
األكاديمية المختلفة.
قلة فعالية ورش الكلية فى صيانة مرافق
ومنشآت الكلية

الكلية ال تملك مبنى حتى االن و
تتحمل إدارة الكلية وأعضاء هيئة
التدريس والطالب مصاعب
شديدة ،وان استمرار هذا الوضع
يؤثر سلبا على قدرة قيادة الكلية
واعضاء هيئتها العلمية نحو تنفيذ
رسالتها العلمية والبحثية
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

نقاط القوة

نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

استضافة الكلية للعديد من الندوات وورش
العمل من قبل الشركات المتخصصة مما يفيد
الطالب للتعرف على التقنيات المقدمة من قبل
هذه الشركات (,Google, MS, EGJug
…)

صعوبة نياح المراكز ذات الطابع الخاص
في بيئة تنافسية صعبة مع الشركات
المتخصصة ودون ميزانية أولية مناسبة

االتياه نحو تدريب العاملين وإكسابهم المهارات
التكنولوجية مما قد يسمح للكلية والمراكز ذات الطابع
الخاص داخل الكلية بالتوسع في ميال التدريب
واعتماداً على تخصص وتميز كوادر الكلية في هذا
الميال

نظرة الميتمع المحلي للخدمات
التكنولوجية ككماليات وليست
أساسيات مع تراجع الرغبة في
الحلول واألعمال التكنولوجية
خالل الفترة األخيرة وبعد الثورة،
تماما ً مثلما حدث من تراجع في
طلب الخدمات السياحية

أنشأت الكلية مؤخرا وحدة للتنمية المحلية
وخدمة البيئة تابعة لقطاع خدمة الميتمع

عدم تسويق إمكانيات الكلية واإلعالن عن
الخدمات التي تستطيع الكلية تقديمها
للميتمع ابتدا ًء من التدريب التكنولوجي
وانتها ًء بتقديم االستشارات الخبيرة

االتياهات الحديثة للحكومة خاصة للربط بين البحث
العلمي والصناعة سيخلق فرص حقيقية للكلية في خدمة
الميتمع المحلي وبالتالي تنمية مواردها

انشغال أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة بالعمل بالخارج
يؤثر على مشاركتهم فى الخدمة
الميتمعية

تساهم المراكز ذات الطابع الخاص والمشاريع
البحثية من الوزارات والصناعة في دعم جهود
الكلية في خدمة وتنمية الميتمع المحيط

عدم تفعيل الدبلومات المهنية بالكلية يؤدي
إلى ضعف دور الكلية في خدمة الميتمع و
تنميته تكنولوجيا ً

صعوبة نياح المراكز ذات الطابع
الخاص في بيئة تنافسية صعبة مع
الشركات المتخصصة ودون
ميزانية أولية مناسبة وقيود مالية
من الدولة واليامعة

تواجد كفاءات علمية بالكلية من مختلف
التخصصات التكنولوجية وقدرتهم على العمل
في فريق ،يسمح بتقديم الكلية لخدمات
تكنولوجية واستشارات متقدمة للقطاعين
الخاص والحكومي

عدم ليوء الطالب للمراكز المتخصصة فى
طباعة المشاريع وفي التدريب رغم تواجد
امكانيات داخلية لتنفيذ هذه األنشطة

األزمات االقتصادية المحلية و
العالمية و تأثيراتها على التنمية

مشاركة ممثلين عن الميتمع المحلي في
ميلس الكلية وفى أنشطة الكلية المختلفة.

عدم وجود معلومات كافية عن احتياجات
الشركات األساسية التى ييب ان تتوفر في
خريج الكلية و عن مستوى رضاها عن
الخريج

وجود بعض من الوحدات ذات
الطابع الخاص المركزية تقوم
بنفس األنشطة التى تقوم بها
الوحدات ذات الطابع الخاص
بالكلية ،و خصوصا فى ميال
التدريب و األنشطة المختلفة
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية

البيئة الخارجية

نقاط القوة

نقاط الضعف

اهتمام الكلية برعاية األفراد ذوي االحتياجات
الخاصة من خالل مركز علمي خاص مسئول
عن عمل األبحاث التى تعود عليهم بالنفع
وتذليل الصعوبات

غياب معايير مرجعية محددة وواضحة
يمكن عن طريقها وضع نظام لتقييم ومتابعة
األنشطة المختلفة

الفرص

التهديدات

ال توفر الكلية لخريييها برامج تدريبية
متقدمة وجاذبة وال تستعين الكلية بخريييها
في تطوير براميها.

الطالب والخريجون

ال يعرف خريج الكلية سبل للتواصل مع
الكلية وال يليأ إليها لتلبية احتياجات عمله
إن وجدت كما ال يوجد بالكلية الية بمتابعة
الخرييين وتنقالتهم من وظيفة ألخرى أو
للتواصل معهم و كما ال يوجد بيانات أو
إحصاءات عن توزيع الخرييين حسب
جهات سوق العمل أو حسب نوعيات العمل
القائمين به

تواجد مشروع إلنشاء نقابة لخرييي الكلية والكليات
المشابهة مما يدعم من أواصر العالقات بين الخريج
والكلية

قلة تعاون الكلية التكنولوجي
والبحثي مع صناعة تكنولوجيا
المعلومات يضعف من فرص
العمل واتصال الخرييين مع
كليتهم

تسمح الئحة الكلية للخريج بالتسييل فى
الدراسات العليا فى أى قسم يختاره بشرط
موافقة القسم على طلبه

تهتم الكلية باليانب النظرى من المقررات
أكثر من اليانب العملى مما يضعف من
قدرة الخريج على إثبات قدرته العملية من
أول أيام العمل

االتياهات الحديثة للحكومة للربط بين البحث العلمي
والصناعة سيكون لها مردودها على رفع مستوى
الخريج

زيادة أعداد الخرييين في
التخصص من اليامعات والمعاهد
الخاصة مما يؤدى الى تشبع سريع
لسوق العمل ويقلل فرص عمل
جيدة لخريج متميز

يليأ الخريج للكلية في حالة احتياجه لمواصلة
دراساته العليا واختيار نقاط بحث مالئمة
لميوله وتخصصه وميال عمله

محدودية مساحة المكتبة وعدم إتاحة
االستعارة للخرييين يساعد على عزوف
الخرييين عن التواصل مع كليتهم

أصبح هناك فرص فعلية للمساهمة البحثية في بحوث
ومسابقات علمية على المستوى العالمي والمحلى
وبالتعاون مع برامج عالمية وبعض الوزارات

تسعى اليامعات الخاصة إلى
تزويد خريييها بالمهارات
الشخصية غير العلمية إلدراكها
بحاجة سوق العمل إلى هذه
الصفات وبالتالى زيادة حصة
خريييها من سوق العمل

خريج الكلية يحمل أسس معلوماتية مميزة من
اليانب النظري ولديه قدرة على سرعة التعلم
واستيعاب جوانب العمل األخرى إذا ما
ساعدته شركته على ذلك
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات
التزايد المتصاعد في اعداد الطالب
المقبولين دون توفير األماكن
الدراسية وأعضاء هيئة التدريس
والموارد المالية الالزمة لذلك

يفخر خريج الكلية بكليته وسط نظرائه من
خرييي الكليات األخرى لما لها من سمعة
طيبة ومستوى تعليمي متميز

ال توجد برامج خاصة لرعاية المتفوقين
ومعاونة المتعثرين دراسياً.

استخدام تقنيات التواصل عبر االنترنت مثل ,email
 groups, networks, chatبين االستاذ وطالبه مع
تعميم االتصال الالسلكى باالنترنت فى ربوع الكلية

تصدر الكلية دليل الطالب ويتم تحديثه بصفة
دورية ومتاح ليميع الطالب ,باإلضافة إلى
موقع الكلية االلكترونى وبهما كافة المعلومات
الخاصة بالقبول والتحويالت ,ويتم إعداد
وتنظيم برامج تعريفية للطالب اليدد.

توجد بعض الفيوات بين المقررات ذات
الصلة كما يوجد أحيانا ً تكرار لنفس
الموضوعات في أكثر من مقرر ،مع عدم
تطبيق التسلسل المنطقي للمقررات في
بعض الحاالت

تشييع اليامعة للتحول نحو التعلم الذاتى ومبادرة الكلية
لتطبيق  elearningعلى العديد من المقررات

فقد االتصال بخرييى الكلية يضيع
فرصة حقيقية للكلية لتقييم براميها
وتحسينها والتعرف على احتياجات
سوق العمل وضمان استدامة
الطلب على خريييها

النشر اإللكتروني للعديد من المقررات
والمعامل واإلعالن عن اليداول الدراسية
واألنشطة والندوات والمكتبة والنتائج إلكترونياً

يعتبر نظام  E-comالذي يصل الطالب
بالكلية بداية لنظام أكبر يسمح بشبكة
عالقات تربط الخريج بأساتذته وكليته مع
تفعيل مزايا لكل األطراف

امكانية تطوير آلية الكترونية لحصر وإدارة شئون
الخرييين من خالل مشروعات التخرج وبالتعاون مع
المراكز ذات الطابع الخاص ،بل وبيعها لكليات
وجامعات أخرى

عدم وجود نقابة متخصصة
لخرييي الكلية في الوقت الحالي

تتميز العالقة بين عضو هيئة التدريس
والطالب باستخدام تقنيات التواصل المختلفة
مع تواجد فرص لقاءات و تعامالت و أنشطة
مشتركة خارج المدرج الدراسي

معامل و مدرجات الكلية مشغولة حتى
ساعات متأخرة مما يؤدي إلى عدم استيعاب
الطالب للشرح

خطط التنمية بالدولة والتى فى حاجة الى موارد بشرية
من خرييى الكلية

عرض استبيان إبداء رأي الطالب في
المقررات وشكواهم و مقترحاتهم إلكترونياً

معامل الكلية توجد بها نسبة أعطال عالية
مع عدم إمكانية شراء البرمييات الالزمة
للعملية التعليمية

تسييل الطالب لعدد المقررات التي تناسب
قدراته وظروفه في ظل نظام الساعات
المعتمدة مع إمكانية السحب والتعويض في
الفصل الدراسي الصيفي

ال تطبق قواعد الغياب بفاعلية ربما
لصعوبة تسييل الحضور باآلليات اليدوية
ألعداد كبيرة من الطالب وصعوبة التسييل
اآللي نظرا ألن معظم المدرجات الدراسية
مشتركة مع جهات أخرى باليامعة

تحرص الكلية على االهتمام بدور اتحاد
الطالب والعمل على تفعيل مساهماته فى ميال
األنشطة الطالبية.

ال يوجد بالكلية نظام يعنى بمتابعة أنشطة
الخرييين وتنقالتهم من وظيفة ألخرى أو
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

للتواصل معهم ،كما ال تقدم الكلية لخريييها
أى أنشطة أو تدريب من أى نوع
الحرص الدائم على مساعدة الطالب وذلك من
خالل المرونة في التعامل و القدرة على
التواصل مع الطالب مما يؤثر تأثيراً إييابيا ً
عليهم

ال يتعرف الخريج على أنشطة الكلية إال من
خالل موقع الكلية أو من بعض الطلبة

توفر إدارة شئون الخرييين بيانات االتصال
بخرييى الكلية لمن يطلبها من الشركات
والهيئات

عدم اتباع وسائل متنوعة و واضحة في
طريقة التدريس مع عدم وضوح الرؤية من
المادة التعليمية وهدفها و كيفية تقويم
درجاتها مما ييعله عائقا للطالب

استخدام المراجع األجنبية واألوراق العلمية
الحديثة وبما يسمح بمواكبة التطور
التكنولوجي

ضعف رقابة األقسام على تطوير المحتوى
العلمي للمقرر من ناحية وعلى التأكد من
اكتمال تدريس المقرر من ناحية أخرى

المعايير
األكاديمية

يوجد نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس
على دراية بالمعايير األكاديمية وسبل تطبيقها

البرامج التعليمية /المقررات الدراسية

وجود معايير أكاديمية مرجعية عالمية فى تخصصات
الكلية وقومية ( )NARSتصدرها وتراجعها الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بصفة دورية.

إدخال مقرر اختياري ضمن برنامج EDU
 Egyptوالذي يعطي الفرصة للشركات بتقديم
ما هو جديد في الصناعة مع اإلشراف العلمي
الكامل للكلية مما يزيد فرصة توجيه الدراسة
لمتطلبات الصناعة

عدم اتباع وسائل متنوعة و واضحة في
طريقة التدريس مع عدم وضوح الرؤية من
المادة التعليمية وهدفها و كيفية تقويم
درجاتها مما ييعله عائقا للطالب
عدم توفر البرمييات الالزمة و الحديثة
لبعض المقررات

تتواكب معظم مقررات الكلية مع مقررات
اليامعات المتقدمة من حيث المكونات والمادة
العلمية والبرمييات المستخدمة

عدم الحرص على اسناد مقررات السنة
الدراسية األولى ألعضاء هيئة تدريس و
هيئة المعاونة ذوي كفاءة عالية

تستخدم العديد من الكليات الحكومية والخاصة
المناظرة لوائح وبرامج الكلية مما يعنى الثقة فى برامج
الكلية التعليمية ومحاولة التوجه المماثل لتوجهات الكلية
العلمية

سرعة تغير البرامج والمقررات
فى تخصصات المعلوماتية للكلية
وضرورة مواكبة هذه التغييرات
المتالحقة
ال توجد دراسات لسوق العمل عند
تصميم البرامج والمقررات مما
يهدد فرص عمل خرييى الكلية
مستقبال
التغيرات السريعة فى متطلبات
سوق العمل .مما يستدعى تغيرات
مناظرة في البرامج والمقررات
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

تعدد البرامج الدراسية واحتوائها على
التخصص الرئيسي والفرعي وبهدف تشكيل
خريج يالئم احتياجات السوق بتعدداتها

االعتماد على التلقين في بعض المقررات
على حساب البحث والتعلم الذاتي

تقوم الكلية حاليا بتطبيق معايير اليودة وتهتم
بصفة خاصة بالغايات التعليمية المستهدفة من
البرامج والمقررات والتأكد من سالمة تحقيقها
وتقييمها

صعوبة التطبيق الكامل لنظام الساعات
المعتمدة وإتاحة المقررات حسب اختيارات
الطالب نظراً لمحدودية القاعات والمعامل
وعدد أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

توفير الكلية أماكن التدريب الخارجي لبعض
طالبة الكلية

ال تتمكن الكلية واألقسام من توفير ومتابعة
أماكن التدريب الخارجي لكل الطالب رغم
أهميته العلمية والتطبيقية

تطبق الكلية نظام أرقام اليلوس المكودة
بالباركود لضمان قواعد السرية وسرعة ودقة
تسييل الدرجات وتتم عمليات الكنترول
ورصد وتيميع ومراجعة الدرجات آليا وبعد
اعتماد نتيية أى مادة تتاح مباشرة للطالب
على موقع الكلية بالدرجة والتقدير

غياب التطبيق الكامل لنظام إرشاد أكاديمي
يساعد الطالب في اختيار البرنامج والمقرر
الذى يناسب قدراته ومواهبه

الفرص

التهديدات

ال تطبق قواعد الغياب بفاعلية ربما
لصعوبة تسييل الحضور باآلليات اليدوية
ألعداد كبيرة من الطالب وصعوبة التسييل
اآللي نظرا ألن معظم المدرجات الدراسية
مشتركة مع جهات أخرى باليامعة

التعليم والتعلم
والتسهيالت المادية

توفير الكلية أماكن التدريب الخارجي لبعض
طالب الكلية

التتابع الكثيف للمحاضرات يصعب
استيعابها دون فواصل ،كما قد يضطر
الطالب لالنتظار ساعات طويلة بين الدرس
والذى يليه ،كما لم يتم معالية التداخالت
بين اوقات المحاضرات والمعامل للطلبة
المسيلين فى اكثر من مستوى

تحتاج كليات اليامعة واليامعات األخرى إلى آليات
مميكنة لحصر وإدارة الغياب نظرا لضخامة أعداد
الطالب .يمكن االستفادة من طاقات الكلية وقليل من
الموارد المالية وبالتعاون مع المراكز ذات الطابع
الخاص فى تطوير آلية مبتكرة تستخدم فى الكلية وتباع
لآلخرين لزيادة موارد الكلية.

قد يتحول نظام الساعات المعتمدة
إلى الال تطبيق الكامل إذا استمر
نقص أماكن الدراسة و الموارد
البشرية فى أعضاء هيئة التدريس
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

تطبق الكلية لوائح معروفة ومقننة للرقابة على
ليان االمتحانات ويتواجد دور رقابى للينة
الممتحنين لمراجعة النتائج وبحث التظلمات

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

تشتت ليان االمتحانات نظرا لعدم تواجد
مساحات تتسع لعقد امتحان المقرر في مكان
واحد مما يحتاج إلي رقابة كثيفة و ايضا ً
يمر عضو هيئة التدريس المسؤول عن
اإلمتحان على الكثير من القاعات في زمن
اإلمتحان مما قد يؤدي إلي عدم اإلجابه على
بعض اسئله الطالب

التشييع الواضح للكلية خاصة في توفير العديد من
البرمييات وتيهيزات المعامل وتنافسية الشركات
المنتية للبرمييات على استخدام برميياتها داخل الكلية

عقدت الكلية العديد من بروتوكوالت التعاون
مع الشركات المتخصصة فى البرمحيات مثل
مايكروسوفت وأوراكل وجوجل كما أفردت
ميزانيات محدودة لشراء بعض البرمييات
ويتوافر بالكلية نسخ حديثة من برمييات هذه
الشركات

ال يتم توزيع الدرجات طبقا ألهمية الغاية
التعليمية التي يستهدفها السؤال ،وإن كان
االعتماد األساسي على تخصصية واضع
األسئلة

تحتوى الكلية على مكتبة حديثة تلقى اهتمام
كافة المسئولين بالكلية وتوفر أحدث الكتب فى
مياالت الكلية وبها نظم فهرسة جيدة ومتصلة
بعدة مكتبات الكترونية معرفية وتقدم خدمات
االستعارة لألستاذ والطالب والموظف وتعقد
معرض كتاب سنوى بحضور العديد من
جهات النشر لعرض وبيع الكتب بأسعار
مخفضة

أساليب تقويم الطالب نمطية وال تتبع نظم
التقويم الحديثة  MCQوبآليات تكنولوجية
حديثة

التهديدات

صعوبة تقديم خدمات تعليمية
منافسة للكليات والمعاهد الخاصة
ظل موارد مالية وميزانيات متدنية

ال تؤدي التماسات الطالب إلعادة تصحيح
االمتحانات إلى النتائج اإلييابية التى
ترضيهم
محدودية مساحة المكتبة وعدد المكتبيين
الفنيين بها كما أنها تغلق أبوابها فى الثالثة
ظهرا وهو ما ال يتناسب مع جداول الطالب
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

زوار المكتبة األساسيين كما تعانى من تأخر
وصول الكتب المطلوبة
غياب التشييع األدبي للطلبة المتميزين
غياب المنظومة المتكاملة التي ترعى التميز
في العملية التعليمية و تهتم بنقاط التخلف و
قيامها فقط على الميهودات الفردية.

أعضاء هيئة التدريس

تتمتع الكلية بنخبه كبيرة من أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة ذوى خبرات علمية
متميزة بالمقارنة بكافة الكليات المناظرة

ال يوجد رضا على المقابل المادي ألعضاء
هيئة التدريس وهو ما يؤدى إلي عدم
تفرغهم للعمل وزيادة تسرب اعضاء هيئه
التدريس باإلعارة و االجازات و عدم
العودة بعد االنتهاء من البعثة التعليمية

تتميز الكلية بإسناد المقررات ألعضاء هيئة
التدريس على أساس التخصص أوالً وجودة
األداء ثانياً

يتحمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
عبء تدريسي كبير تعويضا ً لعدم توافر
قاعات التدريس ذات السعات المناسبة

تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على
جوائز

ال تغطى تخصصات أعضاء هيئة التدريس
كافة التخصصات المطلوبة كما ال يوجد
تناسب فى أعداد هيئة التدريس ومعاونيهم
فى أقسام الكلية مع أعداد الطالب والعبء
التدريسى المطلوب

تواجد أعداد كافية من الباحثين داخليا ومن المبعوثين
فى الخارج فى مياالت تخصصية نادرة وحديثة
يضمن استدامة الكفاءة البحثية والتدريسية بالكلية

هناك انعكاسات سلبية لسرعة
التقدم والتغيير فى المياالت
التكنولوجية والمعلوماتية على
استدامة الكفاءة البحثية والتدريسية
ألعضاء هيئة التدريس بالكلية،
خاصة مع تزايد نسب التسرب بين
المبعوثين

المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية والتواجد الحديث
للمشروعات التابعة للوزارات والهيئات المحلية
والعالمية مثلITIDA,TEMPUS,PF7 :
ومشروعات اليامعة قد يزيد من دخول اعضاء هيئة
التدريس ويحد من التسرب

زيادة نسب تسرب أعضاء هيئة
التدريس باإلعارة وباالجازات
بدون راتب وباالنتدابات أو
باالستقالة لتحسين دخولهم المالية،

عمل بعض أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
بيهات خارجية يؤدي الى وجود صالت شراكة و
ترابط ما بين الكلية و خارجها

أعداد الهيئة المعاونة فى تناقص
مستمر نتيية تقليص عدد المعينين
اليدد والتسرب باالستقالة أو بعدم
عودة المبتعثين أو برفض التعيين
أو الليوء خفية إلى الدروس
الخصوصية أو بالعمل المتوازى
فى احدى الشركات
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الفصل الثالث :الخطة اإلستراتيجية للكلية

البيئة الداخلية
نقاط القوة

وجود عدد مناسب من درجات الماجستير و
الدكتوراه الممنوحة من الكلية

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

أحيانا ال يوجد تعاون بين دكتور المادة
والمعيدين

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس كخبراء
فى اليهات القومية بخالف خبراتهم من خالل
العمل فى جهات قومية أو اقليمية او انتداب في
جامعة خاصة

عدم االلتزام بمواعيد المحاضرات او
المعامل من قبل بعض اعضاء هيئة
التدريس و الهيئة المعاونة

وجود عدد مناسب من درجات الماجستير و
الدكتوراه الممنوحة من الكلية

افتقاد البعض من أعضاء هيئة التدريس و
الهيئة المعاونة القدرة على توصيل
المعلومة إلى الطالب وذلك لضعف قدرتهم
على العرض و التقديم

الفرص

التهديدات

تشييع الحكومة و اليامعة للمراكز ذات الطابع الخاص
بأسناد مشاريع الميكنة و الحكومة االلكترونية و
التدريب و االستشارات إليها يمكن أن يلعب دورا هاما
فى التوجه نحو البحوث التطبيقية و تفعيل دور هذه
المراكز مما قد يزيد من دخول أعضاء هيئة التدريس و
يحد من التسرب

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس كخبراء
فى اليهات القومية بخالف خبراتهم من خالل
العمل فى جهات قومية أو اقليمية او انتداب في
جامعة خاصة

البحث العلمي واألنشطة العلمية

للكلية ميلة علمية معروفة تنشر من خالل دار
النشر العالمية  Elsevierولها مكانتها بين
الميالت المصرية والعربية المتخصصة

مازالت مساهمات الكلية في البحوث
العالمية والمحلية ضعيفة

هناك فرص فعلية للمساهمة البحثية في بحوث
ومسابقات علمية على المستوى العالمي والمحلى
وبالتعاون مع برامج عالمية وبعض الوزارات

تشارك الكلية فعليا ً وبتفوق في العديد من
المسابقات العلمية والمشروعات الوزارية
المتخصصة

الخطط البحثية غير مفعلة ،وال يوجد تنسيق
بينها وبين مقررات الدراسات العليا وال
تسييالت الطالب للماجستير والدكتوراه
وال في بحوث أعضاء هيئة التدريس
اليماعية

التوجهات الحديثة للحكومة للربط بين البحث العلمى
والصناعة

إعتماد معظم األنشطة الصناعية
على نقل التكنولوجيا بدال من
تطويرها
ضعف االتصال و التنسيق مع
اليامعات العالمية و تبادل أعضاء
هيئة التدريس و الطالب له تأثيره
السلبي في منتج الكلية من أبحاث
علمية متطورة
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البيئة الداخلية
نقاط القوة
مؤتمر الكلية الشبه سنوي ذو سمعة دولية
ويؤمه الكثير من شباب الباحثين من العديد من
الدول وتنشر أبحاثه ميالت مرموقة عالميا ً
ويحاضر فيه علماء وباحثين ذوى سمعة
عالمية فى تخصصاتهم

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

تدعيم جامعة القاهرة ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة
المعاونة في حضور المؤتمرات و الندوات الداخلية و
الخارجية

جذب ميتمع األعمال الخاص
والعام ألعضاء هيئة التدريس
لالستفادة من خبراتهم ،مما يؤثر
على اعطائهم الوقت الكافي للبحث
العلمي

فرصة دعم اليامعة بتشييع نشر البحوث العلمية بميلة
الكلية و ذلك بمكافأة النشر الخارجي ألعضاء هيئة
التدريس باليامعة

عزوف بعض الباحثين عن
االشتراك فى البحث العلمي لقلة
العائد المادي أو إشتراك بعض
الباحثين فى العديد من األبحاث
كمصدر للدخل على حساب جودة
البحث

اتاحة المكتبة االلكترونية لمعظم الميالت
المتخصصة ميانا داخل الكلية

ال يوجد توجه حقيقي مخطط للبحث العلمي
بصفة عامة مع عدم التعريف و التشييع
على المشاركة في األنشطة المتعلقة بالبحث
العلمي

التكريم المالى واألدبى للباحثين المنشور لهم ابحاث فى
ميالت علمية اجنبية وحسب معامل تأثيرها Impact
Factor

صعوبة حصول المدرس المساعد
على فرصة بعثة وانتظارها
لسنوات

يوجد بعض المشروعات البحثية الممولة من
مؤسسات بحثية محلية و دولية ,ويشارك بعض
أعضاء هيئة التدريس فى تحكيم أبحاث و
مشروعات دولية.

قلة ربط األبحاث العلمية باحتياجات
الميتمع الحقيقية

اهتمام الدولة األخير بالبحث العلمى وايمانهم بأنه مفتاح
النهضة والشروع بخلق الفرص البحثية القوية

ال يوجد تعاون بحثي لصالح
الصناعة الوطنية أو العربية

مالءمة تخصص عضو هيئة التدريس
وخبراته مع موضوع الرسالة التى يشرف
عليها

افتقار الكلية لميموعات بحثية منظمة تيمع
التخصصات المتقاربة و تقوي المشاركة
بين األقسام العلمية المختلفة و االعتماد فقط
على االجتهادات الفردية في البحث العلمي

والتواجد الحديث للمشروعات البحثية التابعة للوزارات
والهيئات المحلية والعالمية مثل:
ITIDA,TEMPUS,PF7

انخفاض نسبة البحوث العلمية
المشتركة مع مؤسسات علمية
دولية

إتاحة الكلية للعديد من الميالت البحثية و
المكتبة المحدثة تساعد على تنمية القدرات
البحثية العضاء هيئة األعضاء هيئة التدريس

ال يوجد تبادل علمي بين أعضاء هيئة
التدريس مع ندرة البرامج التدريبية
الخارجية

ضعف استفادة الكلية من االتفاقات العلمية
وبروتوكوالت التوأمة وتحتاج إلى مراجعة
وتفعيل

ال توجد آلية واضحة لتقييم النشاط البحثي
ألعضاء هيئة التدريس أو ليمع هذا النشاط
افتقار الكثير من أعضاء الهيئة المعاونة
للمهارات البحثية مما يطيل فترة دراسة
الماجستير
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البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

ال يوجد قاعدة بيانات ألبحاث أعضاء هيئة
التدريس المنشورة
عدم وجود معايير موحدة المواصفات
لألبحاث العلمية
عدم وجود قواعد بيانات لحصر
المشروعات البحثية واألبحاث الخاصة
بأعضاء هيئة التدريس مما يضعف المناخ
العلمي المحفز للتعاون و العمل في جزر
منعزلة و تكرار نفس موضوعات األبحاث
ندرة اللقاءات التنسيقية مع المؤسسات
القومية و مراكز البحوث التطبيقية لمناقشة
موضوعات بحثية مشتركة

الدراسات العليا

تطبيق نظام الساعات المعتمدة ببرامج
الدراسات العليا

المادة العلمية المطروحة في بعض برامج
الدراسات العليا نظرية و ال تالئم البحوث
التطبيقية

زيادة الطلب على التعليم العالى من جانب الطالب
الوافدين من الدول العربية واالسالمية

تطوير نظام تواصل الطالب  Ecomليشمل
تواصل خرييين الدراسات العليا أيضا

صعوبة التطبيق الكامل لنظام الساعات
المعتمدة و اتاحة المقررات حسب اختيارات
الطالب نظرا لمحدودية القاعات و المعامل
و من ناحية العدد المحدود ألعضاء هيئة
التدريس

زبادة أعداد الراغبين فى عمل دراساتهم العليا بالكلية
من الهيئة المعاونة للكليات المناظرة

تتيح الالئحة اليديدة للخريج تسييل دراساته
العليا فى قسم غير الذي تم التخرج منه بموافقة
القسم المراد االلتحاق به مما قد يخلق فرص
لموضوعات بحثية مالئمة لميول الطالب و

عدم وجود معامل خاصة للدراسات العليا
كما أن معامل الكلية مشغولة و حتى
ساعات متأخرة بميموعات من طلبة
بكالوريوس بما بفوق طاقاتها الفعلية

عدم وجود ربط بين متطلبات سوق
العمل و برامج الدراسات العليا مما
قد يضعف عدد المتقدمين البرامج
الدراسات العليا من اليهات
الميتمعية
عدم الربط بين برامج الدراسات
العليا و االحتياجات على المستوى
القومي و اإلقليمي بالدول العربية
ضعف تفعيل البرامج الدراسية
المشتركة مع كليات مثيلة دوليا و
إقليميا و محليا
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البيئة الداخلية
نقاط القوة

البيئة الخارجية
نقاط الضعف

الفرص

التهديدات

جذب للمتقدمين من اليهات المستفيدة داخل و
خارج مصر

امكانية انشاء برامج للدبلومات المهنية تفي
باحتياجات الميتمع

ضعف االتصال بحاملي الماجستير
و الدكتوراه من الكلية مما يضيع
فرصة حقيقية لالستفادة من الدخول
في مشاريع بحثية جديدة يكون
قوامها الباحثين المتخصصين ذوي
الخبرة
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 3/3أهم عناصر التحليل البيئى

حسب تقييم فئات المستفيدين المشاركين فى االستقصاءات وطبقا لطريقة حساب األوزان النسبية

الملحق ) ،)1فقد تم تجميع وترتيب عناصر التحليل الرباعى حسب الوزن النسبى لهذه العناصر .يفيد هذا
التقييم فى مراعاة فريق التخطيط اإلستراتيجى للفروق بين العناصر وبعضها البعض وتركيز اهتمامه فى
العناصر فائقة األهمية واالحتياط من النقاط فائقة السلبية والمخاطر حسب رأى فئات المستفيدين.
جدول  7-3أهم نقاط القوة

أهم نقاط القوة
يحمل خريج الكلية أسس معلوماتية مميزة من الجانب النظري ولديه قدرة على سرعة
التعلم واستيعاب جوانب العمل األخرى إذا ما ساعدته شركته على ذلك.

متوسط أراء
المشاركين
القيمة من 4
3.13

تواجد كفاءات علمية بالكلية من مختلف التخصصات التكنولوجية وقدرتهم على العمل
في فريق ،يسمح بتقديم الكلية لخدمات تكنولوجية واستشارات متقدمة للقطاعين الخاص

2.94

والحكومي.
تتمتع الكلية بنخبه كبيرة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ذوى خبرات علمية
متميزة بالمقارنة بكافة الكليات المناظرة.
تعميم االتصال الالسلكي باألنترنت في جميع أنحاء الكلية.

2.91
2.87

استضافة الكلية للعديد من الندوات وورش العمل من قبل الشركات المتخصصة مما يفيد
الطالب للتعرف على التقنيات المقدمة من قبل هذه الشركات ( Google, MS,

2.85

… )EGJug,
النشر اإللكتروني للعديد من المقررات والمعامل واإلعالن عن الجداول الدراسية واألنشطة
والندوات والمكتبة والنتائج إلكترونياً.
تسمح الئحة الكلية للخريج بالتسجيل فى الدراسات العليا فى أى قسم يختاره بشرط موافقة
القسم على طلبه.
للكلية مجلة علمية معروفة تنشر من خالل دار النشر العالمية  Elsevierولها مكانتها
بين المجالت المصرية والعربية المتخصصة.

2.85
2.82
2.81
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أهم نقاط القوة
التواصل مع الشركات بهدف توفير فرص عمل للخريجين و تدريب الطالب
يفخر خريج الكلية بكليته وسط نظرائه من خريجي الكليات األخرى لما لها من سمعة
طيبة ومستوى تعليمي متميز.
موظف الكلية مستعد لتلقى التدريب وال يوجد مقاومة لديه لتطبيق الحلول التكنولوجية في
إدارة أعمال الكلية.
استخدام المراجع األجنبية واألوراق العلمية الحديثة وبما يسمح بمواكبة التطور
التكنولوجي.

متوسط أراء
المشاركين
القيمة من 4
2.81
2.74
2.71
2.66

إدخال مقرر اختياري ضمن برنامج  EDU Egyptوالذي يعطي الفرصة للشركات بتقديم
ما هو جديد في الصناعة مع اإلشراف العلمي الكامل للكلية مما يزيد فرصة توجيه

2.66

الدراسة لمتطلبات الصناعة.
يلجأ الخريج للكلية في حالة احتياجه لمواصلة دراساته العليا واختيار نقاط بحث مالئمة
لميوله وتخصصه ومجال عمله.
تتواكب معظم مقررات الكلية مع مقررات الجامعات المتقدمة من حيث المكونات والمادة
العلمية والبرمجيات المستخدمة.
تشارك الكلية فعلياً وتتفوق في العديد من المسابقات العلمية والمشروعات الو ازرية
المتخصصة.

2.65
2.63
2.62

مؤتمر الكلية الشبه سنوي ذو سمعة دولية ويؤمه الكثير من شباب الباحثين من العديد
من الدول وتنشر أبحاثه مجالت مرموقة عالمياً ويحاضر فيه علماء وباحثين ذوى سمعة

2.61

عالمية فى تخصصاتهم.
تتميز العالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب باستخدام تقنيات التواصل المختلفة مع
تواجد فرص لقاءات و تعامالت و أنشطة مشتركة خارج المدرج الدراسي.
إتاحة الكلية للعديد من المجالت البحثية و المكتبة المحدثة تساعد على تنمية القدرات
البحثية ألعضاء هيئة األعضاء هيئة التدريس.
تميز العالقة بين الخريج وأعضاء هيئة التدريس تسهل التواصل ونجاحه في أي وقت.

2.61
2.59
2.59
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أهم نقاط القوة
عرض استبيان إبداء رأي الطالب في المقررات و شكواهم و مقترحاتهم إلكترونياً.
الدعم المادي التام الذي تقدمه الكلية ألعضاء هيئة التدريس في المشاركة بالعديد من
المؤتمرات الدولية و النشر بالمجالت العلمية.
تتميز الكلية بإسناد المقررات ألعضاء هيئة التدريس على أساس التخصص أوالً وجودة
األداء ثانياً.
زيادة الثقة والشراكة في المسئولية بين عضو هيئة التدريس وادارة الكلية خاصةً بعد
انتخابات العمادة التي جرت مؤخ اًر.
نسب التسرب في العمالة الدائمة منعدمة تقريباً.
يقوم البحث العلمى الذى يتم داخل الكلية بحل المشكالت البحثية التى تواجه سوق العمل
فى مجاالت تطبيقات تكنولوجيا المعلومات.
وجود كوادر وظيفية ذات خبرات عالية.
تسجيل الطالب لعدد المقررات التي تناسب قدراته وظروفه في ظل نظام الساعات
المعتمدة مع إمكانية السحب والتعويض في الفصل الدراسي الصيفي.
تعدد البرامج الدراسية واحتوائها على التخصص الرئيسي والفرعي وبهدف تشكيل خريج
يالئم احتياجات السوق بتعدداتها.
هناك رضاء وظيفي للموظف الدائم.
تقوم الكلية حالياً بتطبيق معايير الجودة وتهتم بصفة خاصة بالغايات التعليمية المستهدفة
من البرامج والمقررات والتأكد من سالمة تحقيقها وتقييمها.
تنمية الموارد عن طريق بعض اإلدارات كإدارة التصوير و المكتبة.
تساهم المراكز ذات الطابع الخاص والمشاريع البحثية من الو ازرات والصناعة في دعم
جهود الكلية في خدمة المجتمع وفي دعم موارد الكلية.

متوسط أراء
المشاركين
القيمة من 4
2.49
2.44
2.43
2.41
2.34
2.33
2.33
2.31
2.27
2.27
2.26
2.23
2.15
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جدول  1-3الفرص المتاحة

الفرص المتاحة
االتجاهات الحديثة للحكومة خاصة للربط بين البحث العلمي والصناعة سيخلق فرص
حقيقية للكلية في خدمة المجتمع المحلي وبالتالي تنمية مواردها.
يدعم مشرو إنشاء نقابة لخريجي الكلية والكليات المشابهة من أواصر العالقات بين
الخريج والكلية.
االتجاهات الحديثة للحكومة للربط بين البحث العلمي والصناعة سيكون لها مردودها على
رفع مستوى الخريج.
يعتبر نظام  E-comالذي يصل الطالب بالكلية بداية لنظام أكبر يسمح بشبكة عالقات
تربط الخريج بأساتذته وكليته مع تفعيل مزايا لكل األطراف.
يقوم الخريج الذي يعمل بالصناعة والشركات بدور فعال لربط الصناعة بالكلية وبالبحث
العلمي
أصبح هناك فرص فعلية للمساهمة البحثية في بحوث ومسابقات علمية على المستوى
العالمي والمحلى وبالتعاون مع برامج عالمية وبعض الو ازرات.
تواجد أعداد كافية من الباحثين داخلياً ومن المبعوثين في الخارج في مجاالت تخصصية
نادرة وحديثة يضمن استدامة الكفاءة البحثية والتدريسية بالكلية.
التشجيع الواضح للكلية خاصة في توفير العديد من البرمجيات وتجهيزات المعامل
وتنافسية الشركات المنتجة للبرمجيات على استخدام برمجياتها داخل الكلية.
يوجد توجهات حديثة فى الدولة للربط بين البحث العلمي والصناعة.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
3.15
2.89
2.72
2.7
2.63
2.46
2.38
2.28
2.19

اإلتجاه نحو تدريب العاملين واكسابهم المهارات التكنولوجية مما قد يسمح للكلية والمراكز
ذات الطابع الخاص داخل الكلية بالتوسع في مجال التدريب واعتماداً على تخصص

2.18

وتميز كوادر الكلية في هذا المجال.
تواجد المراكز ذات الطابع الخاص بالكلية والتواجد الحديث للمشروعات التابعة للو ازرات
والهيئات المحلية والعالمية ( )ITIDA, TEMPUS, FP7ومشروعات الجامعة قد يزيد

2.12

من الناتج البحثى ومن الدخل المادى ألعضاء هيئة التدريس.
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الفرص المتاحة
تشجيع الجامعة للتحول نحو التعلم الذاتي ومبادرة الكلية لتطبيق  e-learningعلى العديد
من المقررات.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
2.19

جدول  5-3نقاط الضعف

نقاط الضعف

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4

ال يوجد رضا على المقابل المادي ألعضاء هيئة التدريس وهو ما يؤدى إلي عدم تفرغهم
للعمل وزيادة تسرب اعضاء هيئه التدريس باإلعارة و االجازات و عدم العودة بعد االنتهاء

3.71

من البعثة التعليمية.
غياب التطبيق الكامل لنظام إرشاد أكاديمي يساعد الطالب في اختيار البرنامج والمقرر الذى
يناسب قدراته ومواهبه.
ال يوجد تعاون بحثي لصالح الصناعة الوطنية أو العربية.
صعوبة التطبيق الكامل لنظام الساعات المعتمدة واتاحة المقررات حسب اختيارات الطالب
نظ اًر لمحدودية القاعات والمعامل وعدد أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.
ال تتمكن الكلية واألقسام من توفير ومتابعة أماكن التدريب الخارجي لكل الطالب رغم أهميته
العلمية والتطبيقية.
ضعف مكافآت اإلشراف على الرسائل العلمية و النشر العلمي وندرة التشجيع األدبي يؤثر
سلبياً على كفاءة البحث العلمي.
ال توفر الكلية لخريجيها برامج تدريبية متقدمة وجاذبة وال تستعين الكلية بخريجيها في تطوير
برامجها.
الخطط البحثية غير مفعلة ،وال يوجد تنسيق بينها وبين مقررات الدراسات العليا وال تسجيالت
الطالب للماجستير والدكتوراه وال في بحوث أعضاء هيئة التدريس الجماعية.

3.28
3.25
3.21
3.19
3.16
3.14
3.13
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نقاط الضعف
توجد بعض الفجوات بين المقررات ذات الصلة كما يوجد أحياناً تكرار لنفس الموضوعات في
أكثر من مقرر ،مع عدم تطبيق التسلسل المنطقي للمقررات في بعض الحاالت.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
3.11

ال يعرف خريج الكلية سبل للتواصل مع الكلية وال يلجأ إليها لتلبية احتياجات عمله إن وجدت
كما ال يوجد بالكلية الية بمتابعة الخريجين وتنقالتهم من وظيفة ألخرى أو للتواصل معهم و
كما ال يوجد بيانات أو إحصاءات عن توزيع الخريجين حسب جهات سوق العمل أو حسب

3.11

نوعيات العمل القائمين به .
ضعف رقابة األقسام على تطوير المحتوى العلمي للمقرر من ناحية وعلى التأكد من اكتمال
تدريس المقرر من ناحية أخرى.
ضعف استفادة الكلية من االتفاقات العلمية وبروتوكوالت التوأمة مع الشركات و المؤسسات
يقلل من فرص استكمال تعليم الخريج وتدريبه.

3.1
3.18

معامل الكلية مشغولة وحتى ساعات متأخرة وما يفوق طاقاتها الطالبية الفعلية.

3.16

ال يوجد تبادل علمي بين أعضاء هيئة التدريس مع ندرة البرامج التدريبية الخارجية.

3.13

هناك كوادر وظيفية ال تالئم مهامها الوظيفية ،مع غياب آليات إلعداد جيل ثاني من اإلداريين
النابهين يتولى المسئولية الحقاً ،مع االستعانة أحياناً بمن فوق سن المعاش تحت مسميات

3.11

مختلفة.
عدم وجود معايير واضحة للترقية والتحفيز وقياس األداء.
عدم تسويق إمكانيات الكلية واإلعالن عن الخدمات التي تستطيع الكلية تقديمها للمجتمع
انتهاء بتقديم االستشارات الخبيرة.
ابتداء من التدريب التكنولوجي و ً
ً

معامل و مدرج ات الكلية مشغولة حتى ساعات متأخرة مما يؤدي إلى عدم إستيعاب الطالب

للشرح.
صعوبة نجاح المراكز ذات الطابع الخاص في بيئة تنافسية صعبة مع الشركات المتخصصة
ودون ميزانية أولية مناسبة.
صعوبة حصول المدرس المساعد على فرصة بعثة وانتظارها لسنوات.

2.99
2.97
2.97
2.91
2.82
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نقاط الضعف
معامل الكلية توجد بها نسبة أعطال عالية مع عدم إمكانية شراء البرمجيات الالزمة للعملية
التعليمية.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
2.82

يحتاج غالبية موظفي الكلية إلى تدريب أساسي ومتخصص في استخدام تكنولوجيا المعلومات
من جهة كما تحتاج عمليات العمل إلى ميكنة لتواكب قيمة واسم الكلية ونوعية المستفيدين

2.82

منها.
نظرة المجتمع المحلي للخدمات التكنولوجية ككماليات وليست أساسيات

2.81

ضعف استفادة الكلية من االتفاقات العلمية وبروتوكوالت التوأمة وتحتاج إلى مراجعة وتفعيل.

2.81

ال تطبق قواعد الغياب بفاعلية ربما لصعوبة تسجيل الحضور باآلليات اليدوية ألعداد كبيرة
من الطالب وصعوبة التسجيل اآللي نظ ار ألن معظم المدرجات الدراسية مشتركة مع جهات

2.81

أخرى بالجامعة.
تشتت لجان االمتحانات نظ ار لعدم تواجد مساحات تتسع لعقد امتحان المقرر في مكان واحد
مما يحتاج إلي رقابة كثيفة و ايضاً يمر عضو هيئة التدريس المسؤول عن اإلمتحان على
الكثير من القاعات في زمن اإلمتحان مما قد يؤدي إلي عدم اإلجابة على بعض اسئلة

2.79

الطالب.
يتحمل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عبء تدريسي كبير تعويضاً لعدم توافر قاعات
التدريس ذات السعات المناسبة.
تزود الجامعات الخاصة خريجيها بالمهارات الشخصية غير العلمية إلدراكها بحاجة سوق
العمل إلى هذه الصفات وبالتالي زيادة حصة خريجيها من سوق العمل.
اعتماد ترقية الموظف على األقدمية وعلى قدرته على حث الرؤساء لتزكيته مما يؤدى إلي
إحباط الموظف وقلقه على مستقبله والى ضعف اإلنتاج وقلة جودة خدمات وتركيز السلطات.
عدم وجود إتصال بين إدارات الكلية.
محدودية مساحة المكتبة وعدم إتاحة االستعارة للخريجين يساعد على عزوف الخريجين عن
التواصل مع كليتهم.

2.78
2.74
2.68
2.68
2.63
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نقاط الضعف
تهتم الكلية بالجانب النظري من المقررات أكثر من الجانب العملي مما يضعف من قدرة
الخريج على إثبات قدرته العملية من أول أيام العمل.
ال يوجد تناسب في أعداد هيئة التدريس في أقسام الكلية مع أعداد الطالب والعبء التدريسي
المطلوب.
تطبق الكلية حزمة من السياسات التي تضمن شفافية وعدالة وحيادية التعليم والتعلم.
ال يتم توزيع الدرجات طبقا ألهمية الغاية التعليمية التي يستهدفها السؤال ،وان كان االعتماد
األساسي على تخصصية واضع األسئلة.
ال تغطى تخصصات أعضاء هيئة التدريس كافة التخصصات المطلوبة.
تحتاج الكلية إلى تطبيق نظم تأمين أكثر شدة خاصة ألعمال الكنترول وحفظ الدرجات
واألوراق قبل وبعد أداء االمتحانات.
يلجأ الموظف الدائم إلى كثير من األجازات بدون مرتب التى تتيحها اللوائح.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
2.61
2.59
2.49
2.48
2.38
2.35
2.25

جدول  6-3نقاط التهديدات

التهـــــــديدات
غياب االتصال بخريجي الكلية يضيع فرصة حقيقية للكلية لتقييم برامجها وتحسينها
والتعرف على احتياجات سوق العمل وضمان استدامة الطلب على خريجيها.
قلة تعاون الكلية التكنولوجي والبحثي مع صناعة تكنولوجيا المعلومات يضعف من فرص
العمل واتصال الخريجين مع كليتهم.
التزايد المتصاعد في اعداد الطالب المقبولين مع عدم توفير األماكن الدراسية الالزم لذلك
و ألعضاء هيئة التدريس.

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4
3.37
3.16
3.15
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التهـــــــديدات

متوسط األراء
لكل المشاركين
القيمة من 4

يالحظ على الكلية المتخصصة في النظم والبرمجة ضعف وندرة استخدام تكنولوجيا
المعلومات في إداراتها وبين موظفيها وعدم تكامل المتواجد منها واللجوء عادةً إلى البديل

3.11

الورقي والتصوير.

تراجع الرغبة في الحلول واألعمال التكنولوجية خالل الفترة األخيرة ،تماماً مثلما حدث من
تراجع في طلب الخدمات السياحية.
مازالت مساهمات الكلية في البحوث العالمية والمحلية ضعيفة.
تزود الجامعات الخاصة خريجيها بالمهارات الشخصية غير العلمية إلدراكها بحاجة سوق
العمل إلى هذه الصفات وبالتالي زيادة حصة خريجيها من سوق العمل.
عدم تواكب برامج الكلية العلمية مع احتياجات سوق العمل له تأثير سلبي مستقبلي على
تشغيل خريج الكلية.
زيادة أعداد الخريجين في التخصص من الجامعات والمعاهد الخاصة مما يقلل فرص
العمل.

2.82
2.8
2.74
2.71
2.62

هناك خلل صريح في أداء العمل اإلداري بالكلية وعدم قدرة على تولى المسئوليات وتراخ
في األداء مع عدم التطبيق الصارم للوائح الجزاءات األمر الذي له انعكاساته السلبية

2.59

على تحقيق الكلية لرسالتها.
عدم مواكبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة لسرعة التقدم و التغير في المجاالت
التكنولوجية و المعلوماتية مما يؤثر علي كفاءتهم البحثية و التدريسية.

2.51

 4/3فجــوات جــودة تنفيــــــذ الخدمات

قام فريق التخطيط اإلستراتيجى باستخدام منهجية  ServQualالمعروفة والتى تحلل الخدمات

المطروحة وتخرج بتحديد لخمسة نوعيات من الفجوات فى الخدمات التى تقدمها المؤسسة .أدى تطبيق
 ServQualعلى الخدمات التى تقدمها الكلية وباالستفادة من آراء طالبى هذه الخدمات ومن خالل
استبيانات ولقاءات بين فريق العمل وهؤالء المستفيدين إلى:
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 تقييم جودة الخدمات التى تقدمها الكلية من منظور طالب الخدمة والمستفيد منها. التعرف على ما يأمله العميل من الخدمة والذى يساعد على تحسين الخدمة. امكانية المقارنة بين الخدمات التى تقدمها الكلية وتلك التى تقدمها الكليات المناظرة.يفيد التعرف على فجوات خدمات الكلية باستخدام  ServQualفى توقع احتياجات المستفيدين المستقبلية
( ،)WHATوكذلك فى وضع أولويات التنفيذ حسب رؤى المستفيدين واهتماماتهم .كما أن تحديد احتياجات
المستفيد فى الخدمة المقدمة يؤدى أيضا الى تحديد أنشطة تنفيذ هذه االحتياجات ).(HOW
إن الهدف من هذه الخطوة هو تقييم الفرق بين الوضع الحالى والمستهدف الوصول إليه ,وذلك بالنسبة
لخمسة نوعيات من الخدمات التى تقدمها الكلية والمتمثلة فى

اآلتى:

 .1خدمات تعليمية (الخريج)
 .2الخدمات اإلستشارية
 .3البحث العلمى
 .4أنشطة جامعية (خدمات للطالب أو أعضاء هيئة التدريس)
 .5خدمة تنمية المجتمع
وبناء على ذلك ،تستطيع الكلية تطوير إستراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالزمة لسد الفجوة
ً
بين الوضع الراهن وتحقيق الوضع المستهدف .تم تحليل الفجوة باتخاذ جودة الخدمة كمرجعية أساسية,
وعليه فقد تم تحديد خمسة أنوا من الفجوات
فى الجدول  2-3والنقاط التالية نستعرض الفجوات الخمس لجودة الخدمات التى تقدمها الكلية باتبا
منهجية .ServQual
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جدول  1-7فجوات جودة أداء خدمات الكلية

الخدمة

الفجوات:
( = IIIفجوة كبيرة) = II( ,فجوة متوسطة),

خدمات

بحث

أنشطة

خدمات

استشارية

علمي

جامعية

للمجتمع

 .1فجوة فى توقع/تفهم احتياجات العميل

II

I

III

I

II

 .2فجـوة فى المعايير المطبقة لجودة الخدمة

II

II

II

II

II

 3فجـوة فى جودة إنجــاز الخدمة

II

I

II

III

II

 .4فجوة اتصال بين الكلية والعميل

II

III

III

I

III

 .5فجــوة ما بين الخدمة المتوقعة والخدمة الفعلية

II

II

II

I

I

( = Iفجوة صغيرة) = ( ,ال يوجد فجوة)

الخريج

 )1فجوة فى توقع /تفهم احتياجات العميل (سوق العمل)
تأتى عدم الدراية بمتطلبات سوق العمل واحتياجات المجتمع المحيط كواحدة من أهم أسباب هذه
الفجوة .وأيضا نتيجة لعدم المعرفة الكاملة للعميل بالخدمات التى يمكن أن تؤديها له الكلية .تحتاج الكلية،
شأنها فى ذلك شأن معظم الكليات العملية ،إلى دراسة وتفهم احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع
المحيط والتواصل معهما إلنتاج خدمات تتسق مع هذه االحتياجات.
وتوضح نتائج التحليل عمق الفجوة فى مجال البحث العلمى ،مما يتطلب جهدا اضافيا من الكلية
للتعرف على احتياجات عمالئها البحثية من تعميق االتصال بجهات التطبيق ومن نشر لثقافة البحث
التطبيقى فى خدمة المجتمع

المحيط.

 )2فجـوة فى المعايير المطبقة لجودة الخدمة
هناك العديد من األسباب التى تؤدى الى تواجد فجوة فى معايير جودة الخدمات التى تقدمها الكلية
لعمالئها وطالبها ،منها:
 عدم تحقيق مبانى الكلية للمعايير النمطية الخاصة بالمساحات المعيارية ألماكن الدراسة والمقننةللكليات العملية واحتياج الكلية المتزايد الستعارة قاعات وموارد تعليمية مملوكة للغير
 تعدد المدارس التى تضع معايير العملية التعليمية فى المجاالت المتخصصة للكلية  .كذلك سرعةتغير المعايير الخاصة ببرامج تكنولوجيا المعلومات
 عدم التناسب بين أعداد الطالب والطاقة االستيعابية للخدمات واألنشطة التى تيسر جودة الخدمة.الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
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 القصور فى تطبيق المعايير األكاديمية والمخرجات التعليمية المستهدفة للبرامج والمقررات.لذلك البد وان تتوجه الكلية فى تخطيطها المستقبلى نحو تحقيق المعايير النمطية المعروفة والحد
من اعداد الطالب واتبا سياسات من شانها غلق فجوة المعايير القياسية عند تقديم الكلية لخدماتها المختلفة.
 )7فجـوة فى جودة إنجــاز خدمات الكلية
تجتهد ال كلية فى اجتياز هذه الفجوة من خالل متابعة جادة من قيادات الكلية على كافة الخدمات
ومحاوالتهم المستمرة لضمان االنجاز السلس للخدمات المختلفة .من أسباب تواجد هذه الفجوة فى الكلية
مايلى:
 احتياج الخدمة الى متابعة طالب الخدمة لمراحل تنفيذها فى مختلف اإلدارات. رغم ميكنة العديد من خدمات الكلية ،إال أنه مازال هناك العديد من الخدمات التى تحتاج الى ميكنةوتقليص تعامل طالب الخدمة مع موظفى االدارات.
 مازالت خدمات الكلية تحتوى على خطوات روتينية قابلة لإللغاء أو التقليص مما تتطلب وقتا وجهداإضافيا من طالب الخدمة.
 هناك ضعف ادارى وعدم التزام بواجبات ومهام العمل االدارى وتوقيتاته. غياب تقييم أداء الموظف وتقييم أداء اإلدارة من األسباب األساسية لهذه الفجوة.ان اعادة هندسة وتوصيف مهام ووظائف الجهاز االدارى وتنسيق العالقات البينية فيما بينها،
وميكنة الخدمات واألنشطة الطالبية أصبحت من الضروريات التى يجب التخطيط تنفيذها.
 )1فجوة اتصال بين الكلية والعميل
رغم التقدم غير المسبوق فى وسائل وتكنولوجيا االتصاالت ،إال أن فجوة االتصال والتواصل بين
ادارة الكلية مقدمة الخدمات والعميل متلقى هذه الخدمات مازالت قائمة .وهنا فان المسئولية مشتركة حيث
يلزم أن يكون التفاهم متبادل ،اى توفير جهود اضافية من الكلية يواكبها تفهم من العميل أيضا للصعوبات
التى تواجهها الكلية لتنفيذ الخدمات.
ولتفادى هذه الفجوة فإن األمر يتطلب وضع سياسات إعالمية وتسويقية تساهم فى اغالق الفجوة,
واالستفادة من وسائل االتصال الفعالة وتطوير موقع الكلية االلكترونى بحيث يتضمن وسيلة لإلتصال
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المباشر مع خريجي الكلية وتحديثه بصفة منتظمة و البدء فى تنفيذ موقع للتواصل مع خريجى الكلية,
وكذلك االستفادة من المعارض والمؤتمرات واصدار دليل للخدمات وأسعارها والمميزات التنافسية ورفعه على
موقع الكلية اإللكترونى .وعقد بروتوكالت وندوات مع العمالء و الجهات المستفيدة من خدمات الكلية ,وأن
يتم تفعيل دور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أو االدارات المعنية بتعظيم االتصال
بقطاعات االنتاج السلعى والخدمى وباقى مؤسسات المجتمع

المدنى.

 )5فجــوة ما بين الخدمة المتوقعة والخدمة الفعلية
عادة ما تتسبب هذه النوعية من الفجوات فى احباط العميل خاصة عندما يزيد الفارق بين ما تسلمه
فعليا من خدمه وما كان يتوقع استالمه .عادة ما يتزايد حجم هذه الفجوة فى الخدمات التعليمية ،حيث
يأمل فيها طالب الخدمة تغيي ار ملموسا يشجعه على طلبها وتبرير تكلفتها وعناء الحصول عليها .من أهم
الخدمات التى قد يختلف فيها كثي ار ما هو مأمول عن ما يتم تحصيله  ،خدمات االستشارات وخدمات
البحوث وكذلك تأهيل الخريجين.

 5/3رؤية ورسالة الكليــــــة

يعرض هذا الجزء رؤية ورسالة الكلية خالل خطتها اإلستراتيجية  2117-2112والتى تعبر عن

حلم وطموحات الكلية والرسالة التى يجب أن تؤديها الكلية وتلتزم بها خالل نفس الفترة .وقد تم عرض
ومناقشة رؤية ورسالة الكلية  -والتى تم اعدادها من خالل لجنة تم تشكيلها خصيصا لهذا الموضو -
على لفيف كبير من حكماء الكلية وعلى أعضاء هيئة التدريس والمعاونة ،كما تم اعداد استبيان لطالب
الكلية يفند رؤية ورسالة الكلية ويسمح بإبداء الرأى وقد تم أخذ نتائجه فى االعتبار .كما تم االتفاق على
أن تكون مراجعة رؤية ورسالة الكلية خطوة تنفيذية يتم تكرارها بمنهجية ثابتة كل  5سنوات لتحديث
إستراتيجية الكلية .وقد تم اعتماد الرؤية والرسالة فى  13سبتمبر .2111
وتقوم الكلية بنشر رؤياها ورسالتها باستخدام العديد من الوسائل مثل إعداد الالفتات ونشرها فى
مواقع ظاهرة بالكلية ،وعرضها على الموقع اإللكتروني للكلية ،كما تم إدراج رؤية ورسالة الكلية فى معظم
منشورات الكلية ومطبوعاتها وباألخص أدلة الطالب والدراسات العليا ،كما تمت الموافقة على عرض
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الالفتات المتضمنة لألهداف اإلستراتيجية فى القاعات التى تستضيف مؤتمرات وندوات وورش عمل الكلية
وأقسامها ووحداتها ذات الطابع الخاص سواء كان النشاط داخل أو خارج

الكلية.

رؤية الكلية
" أن تكون الكلية هى المصدر األفضل محلياً واقليمياً للتعليم األكاديمى والبحث العلمى والتطبيقى فى
مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار"
رسالة الكلية
"تلتزم الكلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات قدرة
تنافسية عالية من المتخصصين في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار .كما توفر الكلية برامج
لبناء القدرات وتقدم استشارات وحلوال تقنية مساهمة منها في التنمية االجتماعية واالقتصادية"

 6/3قيم الكلية الحاكمـــــــة

يعتمد نجاح تنفيذ الخطة اإلستراتيجية على تطبيق مؤسسى لمجموعة من القيم التى تمثل اإلطار

الحاكم لتنفيذ أنشطة الخطة .وتؤكد اإلدارة العليا للكلية على توطين مجموعة القيم المختصرة بكلمة
 MATCHفى أداء ويقين أعضاء هيئة التدريس واإلداريون والباحثون والطالب ،كما يوضح الشكل -3
 1توضيح للقيم المختصرة .ويؤمن الجميع بأنه ال تنازل عن أى قيمة منها عند أداء كافة أعمال الكلية
وأنشطتها ،وذلك لكونها رمانة الميزان األساسية لضمان كفاءة وجودة أداء الكلية.
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القيم الحاكمة
MATCH
• Market Oriented
• التوجه للسوق

M
• Accountability

• المساءلة

A
• Transperancy

• الشفافية

T
• Competitiveness

• التنافسية

C
• Honesty

• األمانة العلمية

H

شكل  1-7القيم الحاكمة للكلية

تتمثل القيم الحاكمة ألداء الكلية فى عبارة  MATCHوهى تمثل الخمسة قيم التالية:
 )1التوجه للسوق Market Oriented
تلتزم الكلية بارتباط أدائها بمتطلبات سوق العمل وبالتطورات الحديثة فى اسواق المعلوماتية
والحاسبات ،وتؤكد على أن التغير فى احتياجات هذه األسواق البد وأن يستتبعه تغي ار مماثال فى أداء الكلية
التعليمى والبحثى وخدمة المجتمع .إن غياب هذه القيمة يعنى تعليم ال طائل من ورائه خاصة فى مجال
تكنولوجيا المعلومات والمعروف بسرعة واستم اررية تطوره وانعكاسات ذلك على سوق العمل واحتياجاته.
يعنى توجه الكلية لسوق العمل عدم تقادم ما تقدمه من خدمات ،وضمان مرونة واستم اررية تقويم البرامج
والمقررات العلمية من ناحية وتفهم مجاالت البحوث التطبيقية المطلوبة واعادة صياغة البرامج التدريبية
الموجهة للعاملين والخريجين وكذلك الخدمات واالستشارات التكنولوجية التى تقدمها الكلية لتنمية المجتمع
من ناحية أخرى.
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 )2المســـــاءلة Accountability
تؤكد الكلية على أن تحقيق التميز األكاديمى يحتاج الى القدرة على مساءلة أو محاسبة كل مسئول
عن تنفيذ أنشطة الكلية .والمساءلة قيمة يحترمها اإلداريون وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم طالما كانوا
مسئولين عن النشاط المعنى ،فال محاسبة دون مسئولية.
فمن المساءلة أن تطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات الالزمة للكلية حول كيفية استخدام
صالحياتهم وتصريف واجباتهم ،كما أن المساءلة قيمة حاكمة على أداء الطالب والباحثين وتعنى هنا القدرة
على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب وتشجيع السلوك االيجابى واألداء المتميز ورفض السلوك واألداء السلبى.
توطن الكلية فى استراتيجيتها الجديدة مجموعة من الممارسات والسياسات وأدوات قياس األداء
لتحقيق التطبيق األمثل للمساءلة ،والتى تعنى أنه ال تهاون عند المحاسبة عن التقصير كما أنه البد من
وجود آليات إلثابة األداء المتميز.
 )3الشـفافـية Transparency
الشفافية هى المصطلح المضاد للتعمية والتستر والتغطية والتمويه والتضليل وابعاد الناس عن الفهم
والرؤية .وتؤمن الكلية بأن الشفافية قيمة حاكمة تقوم على التدفق الحر للمعلومات واتاحتها لفئات الكلية -
من إداريين وأعضاء هيئة تدريس وطالب وباحثين – بما يسمح لهم بابداء الراى مباشرة فى العمليات
والمعلومات المرتبطة باهتماماتهم .كما توفر لهم معلومات كافية تساعدهم على فهمها ومراقبتها .هذا وتزيد
سهولة الوصول الى المعلومات من درجة الشفافية.
تخطط الكلية فى استراتيجيتها الجديدة للمزيد من الممارسات والسياسات الهادفة لتحقيق درجة أعلى
من الشفافية واتاحة المعلومات والمؤشرات واالبتعاد عن ق اررات الغرف المغلقة مع اتاحة شراكة كل المعنيين
فى أنشطة الكلية وفى عملية اتخاذ القرار

ومتابعته.

 )1التنافسية Competitiveness
المنافسة هى نزعة فطرية تدعو إلى بذل الجهد في سبيل التفوق ،والمنافسة تقابل التنافس وفي ذلك
تقول اآلية الكريمة "ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون" .هذا وتعد المنافسة روح العلم والتعلم
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للطالب والباحثين لما تخلقه من قوة خالقة تؤدي إلى التفوق العلمى واالبتكار وامتالك العلم والنهوض به،
وال يخفى على أحد أن للمنافسة آثار حسنة طالما أنها تقوم على األخالق والشرف واالستقامة والخلق
واإلبدا .
هذا وقد تنامت الحاجة الى معيار التنافسية مع شيو ظاهرة العولمة وانفتاح األسواق وتوسعها،
فضال عن التوجه الحديث الى تدويل التعليم العالى والبحث العلمى الذى يتطلب تحسين القدرات التنافسية
للخريج ولمنتجات الكلية البحثية.
تعمل الكلية على غرس التنافسية بين طالبها وبعضهم البعض وكذلك بين باحثيها وبين أعضاء
هيئات التدريس وبين العاملين ،وذلك بغية تحقيق التفوق وصناعة الفارق بينها وبين اآلخرين .وتستخدم فى
ذلك العديد من الممارسات واألساليب  -مثل المسابقات العلمية وتشجيع التفوق والتفرد  -لخلق روح التنافس
المشرو وبما ال يخل بشرف المهنة واألمانة العلمية .كما تخطط الكلية لرفع الروح التنافسية تلك فى يقين
فئاتها ،واتاحة التغيرات التى تحدث فى مجال تقنيات المعلومات واالتصاالت والتطور غير المسبوق فى
نظم التعليم والتعلم والبحث واالبتكار خالل تطبيق استراتيجيتها الجديدة 2117 – 2112
 )5االمــــانة العلميـــــة Academic Honesty
ينطوي تحت مفهوم األمانة العلمية جملة من المسالك والمحاذير التي يعتبر اإلقدام عليها محظو ار
وانتهاكا لشرف مهنة التعلم والبحث العلمى  .وانتهاكات األمانة العلمية أو "سوء السلوك العلمي" تندرج
أساسا ضمن ثالثة تصنيفات رئيسية هى:
 الغش الخدا والتضليل (مثل تزييف نتائج البحث العلمى) انتهاك حقوق الملكية الفكريتطبق الكلية مجموعة سياسات ضد انتهاكات األمانة العلمية وتسعى الى تطوير هذه السياسات فى
خطتها اإلستراتيجية الجديدة بما ينأى بالمنتمين للكلية من انتهاك األمانة العلمية فى اى تصنيف من
تصنيفاتها.
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 7/3وضع الكلية التنافسى

عرفها كل باحث متخصص حسب وجهة
هناك اختالفات في تحديد مفهوم الميزة التنافسية ،فقد َ

نظره وفكره ،ونعتمد فى الكلية تعريف الدكتور على السلمي للميزة التنافسية على أنها:
"مجموعة المهارات والتكنولوجيات ،والموارد والقدرات ،التي تستطيع اإلدارة تنسيقها واستثمارها ،لتحقيق
أمرين

أساسيين:

 .1انتاج خدمات ومنافع للعمالء ،أعلى مما يحققه المنافسون.
 .2تأكيد حالة من التميز واالختالف ،فيما بين المؤسسة ومنافسيها"
تملك الكلية الميزات التنافسية التالية:
-

أصالة وعراقة وشهرة الجامعة التى تنتمى إليها
انتماء الكلية الى أعرق جامعات مصر – الجامعة األم  -واكثرها تأثي ار فى المجتمع المصرى

والعربى واألفريقى وارفعها صيتا وسمعة علمية وبحثية فى العالم ،يجعل منها قبلة علمية وبحثية يتسابق
الكثيرين من جميع الطوائف ( علماء ،باحثون ،وافدون ،طالب ،عاملون ،مقدمو خدمات) الى االنضمام
اليها ويفضلها عن سواها واثقا أنه االختيار األفضل.
 عبقرية المكان والتمركزتقع الكلية فى قلب القاهرة الكبرى – محافظة الجيزة وبجامعة القاهرة ،وفى وسط مجتمع الو ازرات
والهيئات والشركات وكافة األعمال .وفى مكان تغمره وسائل المواصالت المختلفة وفنادق وشقق االقامة
وال يمكن لموقع أى كلية مناظرة ايجاد موقع ينافس هذا الموقع .فالباحث والدارس والطالب والمتدرب وسائر
نوعيات المنتفعين لن يصعب عليه االستدالل أو الحصول على خدمات الكلية.
 امتزاج المهارات والقدرات مع التجهيزات التكنولوجيةتقتنى الكلية تجهيزات وتقنيات ومعامل متطورة وتسعى المتالك المزيد  .فمع تواجد معامل دعم
القرار والواقع االفتراضى والشبكات والنظم المدمجة والحوسبة السحابية ،ومع تواجد الباحث الخبير والفنى
القدير تستطيع الكلية تقديم خدمات تعليمية متكاملة للطالب والباحث.
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كما تملك الكلية فريق متكامل التخصصات من أعضاء هيئة تدريس وحاصل على درجات الدكتوراة
من افضل الجامعات العالمية ،ويعاونهم فريق من خريجى الكلية وعلى مستوى علمى متميز ،ومعامل
متقدمة وأدوات بحث ،تدعم تقديم الكلية لخدمة تعليمية متكاملة ومقررات متميزة ،كما ان لوائح الكلية
وبرامجها العلمية تقع محل التطبيق فى العديد من الكليات المناظرة الحكومية منها والخاصة.
 االنفتاح على المسابقات واألنشطة العلميةتشجع اإلدارة اإلنفتاح الستضافة األنشطة العلمية والمسابقات من قبل سوق العمل (جوجل،
مايكروسوفت )... ،TIEC, ITI, HP, ACM ،مما له أثره فى تميز خريج الكلية و يعده لسوق العمل.
البرامج التعليمية والتخصصات البحثية غير التقليدية
تحتوى الكلية على برامج تعليمية متفردة مما يضيف ميزة التفرد الى خريجيها فى سوق العمل كما
تعمل األقسام على إضافة تخصصات بحثية غير تقليدية تتسم بالبينية وتعدد التطبيقات والحداثة العلمية
فى الدراسات العليا.
تهدف الكلية الى تحقيق مزايا تنافسية جديدة عندما يتم تطبيق اإلستراتيجيات التي تخلق القيمة
للمستهلك ،والتي ال يمكن للمنافسين الحاليين أو المرتقبين تطبيقها .فهدف اإلستراتيجية األول هو اكتساب
مزايا تنافسية جديدة والحفاظ على المزايا المتواجدة .هذا و يحتاج بناء الميزة التنافسية إلى فحص وتحليل
لكافة اإلمكانات والمصادر المتاحة والالزمة في بنائها ،والتي قد تستغرق فترة زمنية

طويلة.

 8/3الغايات اإلستراتيجية

يعرض هذا الجزء الغايات النهائية ومحاور أنشطة الكلية الرئيسة وسياساتها خالل خطتها

اإلستراتيجية  2117-2112والتى تمثل ترجمة لرؤيتها ورسالتها لنفس الفترة ،ونتاج للتحليل البيئى الذى
كان من الشمول بمكان ليتيح رؤية تحليلية متكاملة .وقد تم عرض ومناقشة الغايات النهائية واألهداف
اإلستراتيجية واستراتيجيات الكلية خالل احتفال الكلية بتخريج دفعة  2111فى ابريل  2112وخالل مؤتمرها
الدولى فى مايو  2112والذى حضره أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب ،باإلضافة الى العديد
من المسئولين فى الدولة والعاملين فى المنظمات اإلقليمية والهيئات الدولية .وقد تم االتفاق على أن تكون
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مراجعة الغايات النهائية واألهداف اإلست ارتيجية وسياسات الكلية جزء يتبع التحليل البيئى الذى سيتم تك ارره
بمنهجية ثابتة كل  5سنوات لتحديث إستراتيجية الكلية .وقد تم اعتماد الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية
للكلية بتاريخ  13مايو .2112
تقوم الكلية بنشر غاياتها النهائية وأهدافها المرحلية وسياساتها عبر العديد من الوسائل مثل إعداد
الالفتات التى تتضمن هذه األهداف ونشرها فى مواقع ظاهرة بالكلية ،وعرضها على الموقع اإللكتروني
للكلية ،إدراج الغايات فى معظم منشورات الكلية ومطبوعاتها وباألخص أدلة الطالب والدراسات العليا ،كما
تمت الموافقة على عرض الالفتات المتضمنة لغايات الكلية فى القاعات التى تستضيف مؤتمرات وندوات
وورش عمل الكلية وأقسامها ووحداتها ذات الطابع الخاص سواء كان النشاط داخل أو خارج الكلية.
توضح الفقرة التالية غايات الكلية وما يندرج فى طياتها من محاور أنشطة رئيسة يجب تحقيقها:
 )1رفع مهارات خريج الكلية وزيادة القدرة التنافسية للطالب و الباحثين
1-1

تأهيل خريج متميز علميا ومهنيا وقادر على المنافسة

3-1

تنمية المهارات العلمية والتطبيقية لخريج الكلية

2-1
4-1

تفهم احتياجات سوق العمل المحلى واالقليمى

تقديم تدريب واستشارات وخبرات فعالة

 )2التنمية المستمرة لقدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
1-2

توفير فرص االبتعاث والتبادل العلمى وحضور المؤتمرات والندوات

3-2

توفير البنية العلمية من معامل بحثية عالية التقنية وخدمات بحثية وتدريسية

2-2

خلق فرص تقديم االستشارات والدراسات والبحوث التطبيقية ألعضاء هيئة التدريس

4-2

تنمية مستمرة لقدرات ومهارات اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

1-3

تعزيز مستمر وتحديث لإلمكانات والتجهـيزات التعليمية

2-3

تحقيق النسب القياسية لألبنية وقاعات التدريس والمعامل

4-3

تنمية مصادر تمويل العملية البحثية وتنويعها وضمان استدامتها

 )7توفير البيئة القياسية والمناخ النموذجى للعمليات التعليمية والبحثية.

3-3

المحافظة على النسب القياسية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
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توفير مصادر البحث و التعلم الذاتى والتدريب

5-3

االرتقاء بأساليب التدريس وطرق تقويم الطالب

6-3

 )1تطوير البحــث العلمي ودعمــه واســـــــــتثمــاره في تعزيز الخــدمــات العــامــة والحكوميــة المحليــة و
األقليمية
1-4

تنمية المهارات وقدرات اإلبدا واالبتكار

3-4

رعاية ودعم األنشطة والريادة الطالبية

2-4
4-4

تطبيق آليات تسمح بتطوير وتحديث مستمر المقررات العلمية والبرامج

مشاركة فعالة للطالب فى المسابقات وأنشطة خدمة المجتمع

 )5تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة.
1-5

خلق وتدعيم عالقات الشراكة بالهيئات العلمية المحلية والعالمية

3-5

بناء وتطوير جسور التواصل مع طالبى الخدمات البحثية واالستشارية والتدريب

2-5

توجيه البحث العلمى نحو المجاالت البحثية التى تخدم القضايا القومية

4-5

دعم وتحفيز البحث العلمى المتميز والنشر الدولى

6-5

تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص التسويقي لألبحاث العلمية

5-5

تشجيع تكوين الفرق والمجموعات البحثية المتخصصة

 )6االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية دورياً
1-6

اتبا اساليب الجودة الشاملة

2-6

تطبيق الحوكمة واإلدارة االلكترونية

4-6

رفع كفاءة األداء المؤسسي لكيانات الكلية

3-6

اتبا أساليب التخطيط وتقويم األداء االدارى والفردى

 9/3ارتباط رؤية ورسالة وأهداف الكلية مع جامعة القاهرة

حرصت الكلية فى تصميمها للخطة اإلستراتيجية على أن تتماشى خطتها مع الخطوط العامة

واألهداف الرئيسية للخطة اإلستراتيجية لجامعة القاهرة .فنجاح الكلية فى تحقيق رسالتها فى إعداد
متخصصين فى مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار ،وقادرين على المنافسة على المستوى الوطنى
واإلقليمى والعالمى ،فإنها بذلك تحقق أيضا رسالة الجامعة فى إعداد الخريجين التنافسيين .وبتحقيق الكلية
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لرسالتها فى المشاركة فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بإجراء البحوث النظرية والتطبيقية ،والمشاركة
فى خدمة المجتمع بالتدريب واالستشارات والدراسات والبحوث التطبيقية ،فإن ذلك يخدم مباشرة رسالة
الجامعة ويسهم فى تقديم الخدمات البحثية المتطورة التى توفر لمؤسسات اإلنتاج والخدمات احتياجاتها
الفعلية ،كما تدعم أنشطة البحث والتطوير وضمان الجودة ،كما تنص عليها رسالة جامعة القاهرة.
وبالنظر إلى الغايات النهائية واألهداف التى تهدف الكلية إلى تحقيقها فى الفترة المقبلة ،نجد أنها تنص
على دفع البحث العلمى واحداث فارق يساهم وبشكل مباشر فى تحسين ترتيب الجامعة فى التصنيف
العالمى وهى واحدة من أهم غايات جامعة القاهرة ،كما أن الحفاظ على مكانة خريج الكلية التنافسية ما هو
إال انعكاس لمكانة جامعة القاهرة .وحرص الكلية على التميز فى مجاالت تخصصها يحقق أهداف الجامعة
فى بناء وتدعيم الكوادر وتوفير مناخ داعم لتحقيق مستوى العالمية .وباندماج الكلية بصورة أكبر فى حل
المشاكل المجتمعية ،فإن هذا من شأنه تحقيق الهدف اإلستراتيجى للجامعة فى بناء عالقة شراكة طويلة
األجل مع أصحاب المصالح وتحقيق توقعاتهم بشأن المستوى العالمى لجودة النواتج الرئيسية للجامعة.
جدول  1-7عوامل ارتباط الرؤى والرسالة والغايات مع جامعة القاهرة

م المكون

جامعة القاهرة

 1الخدمة المقدمة

انتاج ونشر وتطبيق المعرفة

2

3

السوق
المستهدف
المستفيدون
من الخدمة

 4التكنولوجيا

 5القوى البشرية

 6البقاء والنمو

السوق المحلية واإلقليمية والعالمية

كلية الحاسبات والمعلومات
انتاج ونشر وتطبيق المعرفة التكنولوجية وفى خدمة كافة
مجاالت التطبيق
تستهدف الكلية السوق المحلى واالقليمى في المقام األول
مع االنفتاح على المجال العالمى

الدولة ،الهيئات التشريعية والتنفيذية ،االعالم،

خدمات الحوسبة و المعلوماتية شريك اساسى فى جميع

الهيئات االقتصادية واالجتماعية ،العاملون و

قطاعات الدولة و ويضاف اليها الشركات المتخصصة

أ.هـ.ت والطالب

فى مجاالت تكنولوجيا المعلومات

تعظيم االستفادة والتطبيق فى التعليم والبحث

التكنولوجيا هو مجال الكلية وبالتالى فانها تمثل الداعم

العلمى

الرئيسى لتحقيق رؤية الجامعة التكنولوجية

تنمية رأس مال الجامعة الفكرى وتعظيم
العائد منه

تنمية رأس مال الكلية الفكرى مع ضرورة التنمية المهنية
المستمرة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم نظ ار للتطور
السريع فى مجال المعلوماتية

الحفاظ على تراث الجامعة مع اللحاق بركب

البديل عن مالحقة التغيير السريع والبحث فى مجاالت

التقدم

تكنولوجيا المعلومات
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م المكون

جامعة القاهرة

 7الرؤية الذاتية

منارة العلم في مصر ومحيطها االقليمى

 8الفلسفة

تميز األداء يحقق التقدم الحقيقى

االعتماد بداية طريق جودة األداء واالنفراد بالقمة

الصورة

ايمان عميق بدور الجامعة التنموى في خدمة

خدمة المجتمع هو محور رئيسى لطموحات الكلية

المجتمعية

المجتمع

واهدافها

9

كلية الحاسبات والمعلومات
منارة التعليم في مجال الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار
بمصر ومحيطها االقليمى

كما يوضح الجدول التالى مدى توافق غايات الكلية مع غايات الجامعة
جدول  7-7عوامل ارتباط غايات الكلية

م المكون
 1قطا البحوث
2

قطا شئون
الطالب و البحوث

 3البناء المؤسسى و
التطوير
 4قطا خدمة
المجتمع
5

الموارد البشرية

 6تطبيق الجودة
الشاملة

خطة جامعة القاهرة اإلستراتيجية

خطة الكلية اإلستراتيجية

تطوير البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية االقتصاد

 -1إستراتيجية دفع البحث العلمي

القومي ،وتوجيه األبحاث نحوتعزيز الخدمات العامة والحكومية

والتطبيقي

زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة.
رفع كفاءة األداء المؤسسى لتحسين الوضع التنافسي للجامعة

 -2إستراتيجية زيادة فاعلية العملية
التعليمية
-3إستراتيجية رفع كفاءة األداء
المؤسسى والتحول للحوكمة

تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني

-4إستراتيجية التواصل المجتمعى

وتنمية البيئة.

وخدمة البيئة

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم وتحسين الخدمات

 -5إستراتيجية تعزيز المهارات

المقدمة لهم.

وبنــاء القـدرات

االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية

 -6إستراتيجية تطبيق الجودة

التعليمية دورياً

الشاملة وكفاءة األداء

 10/3إستراتيجية الكلية

من المعروف أن اإلستراتيجية هى األداة التى تحدد خطوط السير وأنشطة المؤسسة التعليمية فى

جميع مجاالت العمل ،وذلك فى صورة برامج ومشروعات ومهام محددة وفق ترتيبات وجداول زمنية محسوبة
بدقة .وتخضع اإلستراتيجية للمتابعة الفعالة للتأكد من االنجاز وتحقيق األهداف المنشودة.
لقد تم تصميم إستراتيجية الكلية لتكون عاكسة لرسالتها ورؤياها ووفقاً لنتائج التحليل البيئى وتفهم
الفجوات الرقمية والخدمية .كما تحقق اإلستراتيجية غايات الكلية وأهدافها وتجيب على العديد من التساؤالت
ذات الداللة مثل:
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 ماهى الخصائص والسمات التعليمية والبحثية المرغوب تواجدها وتطبيقها مستقبال؟ هل تقصر الكلية نشاطاتها على الخدمات الحالية؟ هل نحافظ على وضعنا الحالى وندافع عنه؟ ،هل نخفض نشاطنا؟ هل نتوسع؟ هل نقصر خدماتنا على فئات المستفيدين الحالية ؟ أم نضيف فئات جديدة؟ كيف نستجيب الحتياجات سوق العمل ونعزز ثقته بنا؟ كيف نستطيع تنمية ايراداتنا ومواردنا المالية؟ كيف نحقق التميز فى أداء خدماتنا وبأقل تكلفة؟ كيف نكسب خريج الكلية الجدارات المهنية والمهارات التى تميزه عن اقرانه؟ان تعريفنا هذا لإلستراتيجية يحددها بأنها اإلطار والتوجهات العامة ألنشطة الكلية خالل السنوات
القادمة ،وهي الطريق الموصل إلى أهدافها وغاياتها ،وهي األداة التي من خاللها تتحقق الرسالة المطلوب
النهوض بها .تتكون إستراتيجية الكلية من تكامل مجموعة من اإلستراتيجيات الفرعية المتسقة فيما بينها
والمختلفة فى اهدافها وفى نوعيتها .يصنف خبراء التخطيط اربعة نوعيات من اإلستراتيجيات هى:
إستراتيجيات النمو والتوسع ،واستراتيجيات التطوير والتحسين ،واستراتيجيات الثبات واالستقرار ،
واستراتيجيات االنكماش .وصنفت إستراتيجيات الكلية نحو تحقيق غاياتها الى ثالثة نوعيات أساسية هى:
 إستراتيجيات نمو وتوسع ،لتحقيق تغييرات جذرية فى آليات وأساليب األداء-

إستراتيجيات ثبات واستقرار ،للمحافظة على معدالت األداء مع اجتناب ما يط أر من مخاطر

-

إستراتيجيات تطوير وتحسين ،لتطوير أساليب األداء وبذل الجهد فى رفع معدالت األداء

 11/3إستراتيجيات الكلية الفرعية

 )1إستراتيجية دفع البحث العلمي والتطبيقي
 )2إستراتيجية زيادة فاعلية العملية التعليمية
 )3إستراتيجية رفع كفاءة األداء المؤسسى والتحول للحوكمة
 )9إستراتيجية التواصل المجتمعى وخدمة البيئة
 )1إستراتيجية تعزيز المهارات وبنــاء القـدرات
 )9إستراتيجية تطبيق الجودة الشاملة وكفاءة األداء
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توجه اإلستراتيجيات حسب نوعياتها لتحقيق غايات وأهداف محددة كما يتمثل فى الشكل  2-3التالى:
• س1

• س2

• س3

• استراتيجية نمو وتوسع

• استراتيجية ثبات
واستقرار

• استراتيجية تطوير
وتحسين

دفع البحث العلمى
والتطبيقى

زيادة فاعلية
العلمية التعليمية

رفع كفاءة الألداء
المؤسسى والتحول
للحوكمة

• س4

• س5

• س6

• استراتيجية نمو وتوسع

• استراتيجية تطوير
وتحسين

• استراتيجية تطوير
وتحسين

التواصل المجتمعى
وخدمة البيئة

تعزيز المهارات
وبناء القدرات

الجودة الشاملة
وكفاءة األداء

شكل  2-7القيم الحاكمة للكلية
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الفصل الرابع :إستراتيجيات الكلية وخطتها التنفيذية

تتكون الخطة التنفيذية من األنشطة المزمع تنفيذها فى إستراتيجيات الكلية خالل الخمسة أعوام
القادمة سعيا نحو الرؤية المنشودة وتحقيقا للغايات المرجوة  ،وال يندرج ضمن هذه األنشطة الجهود واألنشطة
الروتينية أو السابق تنفيذها فى السنوات السابقة .كما تم تقدير الموازنة العامة الالزمة لتنفيذ الخطة التنفيذية
بحوالى  53مليون جنيه مصرى منها  35مليون مخصصة لبداية العمل بالمبنى الجديد (فقط  35مليون
جنيه) .اما المتبقى بدون احتساب بند المرتبات (حوالى  18مليون جنيه) تدعمه جامعة القاهرة بنسبة
( %61حوالى  11مليون جنيه) بواقع  2.3مليون جنيه سنويا ،ومشرو التطوير المستمر والتأهيل
لالعتماد  CIQAPبمليونى جنيه تدفع فى السنوات األولى من الخطة ،كما تقوم الكلية بتدبير باقى تكلفة
تنفيذ الخطة من مصادر تمويلها الذاتية من مصروفات الطالب الوافدين واشتراكات الفصل الدراسى الصيفى
والمشروعات البحثية وخدمات الخريجين والطباعة والتصوير وغيرها.
سنتناول فى هذا الفصل اإلستراتيجيات الستة المكونة إلستراتيجية الكلية ونوعياتها ومستويات كل
إستراتيجية وعوامل نجاح كل منها وخطة تنفيذ كل إستراتيجية منها.

 0/4س :0إستراتيجية دفع البحث العلمي والتطبيقي

تحتفل الكلية بعيدها الخامس عشر ،وبرغم حداثة الكلية فانها متخصصة فى المجاالت التكنولوجية

التى يتعاظم دورها فى عصر المعرفة وتملك الكلية من مقومات احداث نهضة بحثية غير مسبوقة ما يلى:
 تواجد أجيال متعاقبة من الخبرات البحثية والتعليمية ،من األساتذة المتفرغين وغير المتفرغينوالعاملين والمساعدين والهيئة المعاونة وفى غالبية المجاالت العلمية ذات الصلة مما يؤهل الكلية
إلنشاء مدرسة بحثية متكاملة ورشيدة.
 توافر الموارد البحثية األساسية (من مكتبة ومؤتمرات ومجلة ومصادر علمية) وتواجد فرصلالنفتاح على كافة الموارد األخرى (من مجالت ومؤتمرات وفرص لمشروعات بحثية تطبيقية
واستشارية) مع امكانية المشاركة فى المؤتمرات الخارجية والبعثات وعقد الشراكات العلمية.
 االستفادة من فرص مصادر التمويل البحثى المتاحة حاليا وفرص التشجيع المالى واألدبى للبحوثذات التأثير العلمى واالستخدام التطبيقى.
 احتياج البيئة المحلية واالقليمية لمنتج الكلية البحثى فى كافة مجاالت التنمية مع سهولة منافسةالبديل األجنبى فى مجاالت الكلية البحثية.
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 الدفع الثورى للبحث العلمى كدعامة لتحقيق نهضة مصر وصعود نجمها من جديد.لهذا وللعديد من مقومات النجاح األخرى والفرص المستحدثة محليا وعربيا وعالميا ،فإن هذه
اإلستراتيجية تمثل أهم إستراتيجيات الكلية للنمو والتوسع والدفع بالمنتج البحثى للكلية خطوات عديدة لألمام.
فالبعد البحثى لم يكن على رأس أولويات وأهداف الكلية فى المراحل السابقة ،وبالتالى فلم يكن انتاج الكلية
البحثى بقدر هامات فريق باحثيها العلمية ،كما لم يكن مدفوعاً إال بباعث الترقية المهنية الروتينية .يمثل
الشكل ( )1-4حجم أنشطة الكلية البحثية خالل األربعة سنوات األخيرة.

أنشطة الكلية البحثية
وفود وزيارات رسمية علمية للكلية

ورشة عمل

11%

ندوات علمية

المؤتمرات العلمية

8%
21%

60%

شكل  1-1أنشطة الكلية البحثية في الفترة من  9000/9002حتى 9009/9000

يتطلب نجاح تطبيق هذه اإلستراتيجية على حوكمة تنفيذ أنشطتها بمجموعة القيم الحاكمة ألداء
الكلية  MATCHباإلضافة الى مجموعة من القيم السلوكية التى يتحتم توطينها ضمنيا لتحقيق هذه
اإلستراتيجية وهى:
 روح الفريق والعمل الجماعى التميز و السبق والتطوير المستمر الجودة و اإلتقان -الرغبة فى خدمة المجتمع بمنتجات البحث العلمى والحلول المعلوماتية
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مستويات عمل اإلستراتيجية
لتحقيق أهداف إستراتيجية دفع البحث العلمى والتطبيقى ،فإنه البد من التعرف على كافة مستويات
عمل اإلستراتيجية ووضعها أمام مسئولى التنفيذ وهى المستويات التالية:
 مستوى الكلية ويشمل oالمجاالت البحثية لالقسام العلمية والتركيبة البحثية للكلية بصفة عامة
 oمتطلبات تحديث البنية البحثية
 oسياسات الكلية لدفع البحث العلمى والتطبيقى
 مستوى الجامعة ويشمل oإستراتيجية جامعة القاهرة وأهدافها وخططها البحثية
 oسياسة الجامعة لدعم وتطوير البحث العلمي
 oمتطلبات خطة الكلية البحثية من الجامعة
 المستوى القومي ويشمل oاإلستراتيجية القومية المصرية للبحث العلمي فى مجال تكنولوجيا المعلومات
 oالقضايا والمشكالت القومية التي يدخل في معالجتها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها
 المستوى االقليمى والعالمي ويشمل oالتوجهات البحثية الحديثة
 oمتطلبات التعاون البحثي على المستوى العالمي
 oإستراتيجية اليونسكو لتدويل البحث العلمى
o

قضايا المجتمعات العربية واألفريقية التى يدخل فى عالجها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها

هذا وقد اعتمد الفكر اإلستراتيجى لدفع البحث العلمى على حلول غير نمطية تشمل مايلى:
 تسهيل التبادل العلمى وعقد اللقاءات والندوات العلمية بين فرق البحث بالكلية ونظ ارئها منالجهات البحثية العالمية.

الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
 5ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 370053320 :ف3700053330 :

07

الفصل الرابع :إستراتيجيات الكلية وخطتها التنفيذية

 عقد اتفاقيات وشراكات علمية مع الجهات المتخصصة بداخل مصر وخارجها بهدف دعموتشجيع التعاون العلمي وتحديث الموضوعات البحثية بما يتناسب مع متطلبات السوق أو مع
التوجهات البحثية العالمية.
اء من جامعة
 تشجيع أعضاء هيئة التدريس على التقدم بمقترحات لمشروعات بحثية ممولة سو ًالقاهرة أو من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا بأكاديمية البحث العلمي أو ممولة من صناديق

االتحاد األوروبي وغيرها من الصناديق الخاصة بتمويل ودعم البحث العلمى.
 توسيع دوائر البحث العلمى عن طريق تكوين فرق بحثية ذات طابع تكاملى من التخصصاتالعلمية والمجاالت البحثية.
 تطبيق مبادرة قطا الدراسات العليا والبحث العلمى بالكلية والتى تهدف الى ايجاد فرص بحثيةوتشجيع الباحثين على التقدم للفرص المتاحة.
أولويات الكلية البحثية
تضع الكلية على رأس الموضوعات البحثية العلمية التى ستوليها عنايتها واهتمامهاً وستقوم بدعمها
ماليا خالل هذه الخطة ولما تمثله من موضوعات ذات حداثة وثُقل علمى وكذلك بما تمثله من موضوعات
لها دور في خدمة المجتمع ما يلى:
 -الحسابات السحابية

Cloud Computing

 -االستلهام البيولوجي

Bio-inspiration

 -الشبكات الذكية

Smart Network

 -شبكات الويب الداللية

Semantic web

كما تحدد الخطة التنفيذية إلستراتيجية دفع البحث العلمى األنشطة والجهود االزمة لدعم هذه
المجاالت البحثية بما تستلزمه من برمجيات وأدوات وتجهيزات وغيرها.
الخطة التنفيذية إلستراتيجية دفع البحث العلمى
تشمل خطة الكلية اإلستراتيجية لدفع البحث العلمى خمسة محاور عمل أساسية هى:
 .1متابعة تنفيذ الخطة البحثية الموضوعة
 .2توفير التمويل الالزم للبحث العلمى وضمان تنوعه واستدامته
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 .3االرتقـ ــاء بالبحوث العلمية كما وكيفا ونوعا
 .9تحديث البنية البحثية التحتية وميكنة الخدمات البحثية
 .1تحسين مؤتمرات ومجلة الكلية العلمية والتحول نحو العالمية
ويتكون كل محور عمل منها من مجموعة أنشطة تنفيذية نوجزها فيمل يلى:
أوالً :متابعة تنفيذ الخطة البحثية الموضوعة
 .1متابعة آللية متابعة تنفيذ الخطة على مستوى الكلية
 .2رصد اإلنجازات في كل محاور الخطة
 .3تحليل إتجاه اإلنجازات
 .9متابعة األنشطة البحثية لألقسام العلمية
ثانياً :توفير التمويل الالزم للبحث العلمى وضمان تنوعه واستدامته
 .1وضع آليات تسويقية لجذب الوافدين للدراسات العليا
 .2تشجيع قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بدورها فى تنفيذ البحوث التطبيقية
 .3توجيه البحوث نحو النشر الدولى الذى ترصد له جامعة القاهرة المكافآت
 .9توفير الدعم المادى للمشروعات البحثية لطالب الدراسات العليا من الهيئة المعاونة
 .1التقدم بمشروعات بحثية ممولة لجهات خارجية
ثالثاً :االرتقــــاء بالبحوث العلمية كما وكيفا ونوعا
 .1تشجيع السفر للمؤتمرات العلمية والمشاريع الدولية.
 .2وضع آليات لبناء وادارة مجموعات بحثية من أ .هـ .ت .ومعاونيهم
 .3تعاون مع الجهات البحثية األجنبية والمصرية بأساليب متنوعة
 .9وضع آلية للتأكد من عدم االنتحال العلمي وتطبيقها من اجل رفع جودة البحوث
 .1وضع آلية لقياس األداء البحثى
 .9إعداد آلية لمنح جوائز تميز للمجموعات والنشر العلمى للباحثين
 .2تكريم ألفضل الباحثين وأفضل المجموعات البحثية
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رابعاً :تحديث البنية البحثية التحتية وميكنة الخدمات البحثية
 .1تواجد موقع اكاديمى شخصى لكل

هـ .ت وهيئة معاونة

 .2ميكنة أعمال مكتبة الكلية وربطها بنظام المستقبل
 .3بناء قاعدة بيانات البحث العلمى وما يستلزمها
 .9إنشاء معامل بحثية متخصصة وصيانتها
 .1ربط ندوات الصناعة بالبحوث التطبيقية
 .9تدريب أعضاء الهيئة البحثية والمعاونة والعاملين لخدمة االبحاث العلمية
 .2تحديث المكتبة والمراجع العلمية المتخصصة
خامساً :تحسين مؤتمرات ومجلة الكلية العلمية والتحول نحو العالمية
 .1تطوير مؤتمرات الكلية في اتجاه مزيد من العالمية
 .2ورش عمل وندوات علمية
 .3استمرار نشر المجلة العلمية مع  ElSevierوالعمل على وجود معامل تأثير
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جدول  1-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية دفع البحث العلمى

رقم

نشاط

النشاط
أوال

متابعة تنفيذ الخطة البحثية الموضوعة

مسئول النشاط

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة باأللف
34

1

متابعة آللية متابعة تنفيذ الخطة على مستوى الكلية

وكيل البحوث

الخطة البحثية

5

2

رصد اإلنجازات في كل محاور الخطة

وكيل البحوث

الخطة البحثية

5

العالقات البينية بين الخطط

4

أولويات األقسام البحثية

20

3

تحليل إتجاه اإلنجازات

4

متابعة األنشطة البحثية لألقسام العلمية

ثانيا
1
2
3
4
5
ثالثا
1

لجنة متابعة الخطة
رؤساء األقسام

توفير التمويل الالزم للبحث العلمى وضمان تنوعه واستدامته
وضع آليات تسويقية لجذب الوافدين للدراسات العليا
تشجيع قيام الوحدات ذات الطابع الخاص بدورها فى تنفيذ

البحوث التطبيقية

توجيه البحوث نحو النشر الدولى الذى ترصد له جامعة القاهرة
المكافآت
توفير الدعم المادى للمشروعات البحثية لطالب الدراسات العليا
من الهيئة المعاونة
التقدم بمشروعات بحثية ممولة لجهات خارجية

910
وكيل البحوث
الوحدات ذات الطابع الخاص
أعضاء هيئة التدريس
وكيل البحوث
أعضاء هيئة التدريس

زيادة فى التحاق الوافدين

بالدراسات العليا سنوياً

عدد المشروعات البحثية

0

والدراسات ،قيمة النعاقدات السنوية
زيادة أعداد المشاركين بالنشر
العالمي سنويا

150

قيمة الدعم

250

قيمة التعاقدات السنوية

500

االرتقــــاء بالبحوث العلمية كما وكيفا ونوعا
تشجيع السفر للمؤتمرات العلمية والمشاريع الدولية.

10

800
وكيل البحوث

عدد المشاركين فى المؤتمرات
الخارجية سنويا

500
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رقم

نشاط

النشاط
2

مسئول النشاط

وضع آليات لبناء وادارة مجموعات بحثية من أ .هـ .ت.

عدد المجموعات البحثية سنويا

0

عميد الكلية

عدد الجهات المشاركة

0

وكيل البحوث

تواجد اآللية وتطبيقها

100

5

وضع آلية لقياس األداء البحثى

وكيل البحوث

تواجد اآللية

0

6

إعداد آلية لمنح جوائز تميز للمجموعات والنشر العلمى للباحثين

وكيل البحوث

تواجد اآللية

0

7

تكريم ألفضل الباحثين وأفضل المجموعات البحثية

رؤساء األقسام

3
4

رابعا

ومعاونيهم
تعاون مع الجهات البحثية األجنبية والمصرية بأساليب متنوعة
وضع آلية للتأكد من عدم االنتحال العلمي وتطبيقها من اجل رفع
جودة البحوث

رؤساء األقسام

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة باأللف

ومن األفراد

تحديث البنية البحثية التحتية وميكنة الخدمات البحثية
هـ .ت وهيئة معاونة

810

1

تواجد موقع اكاديمى شخصى لكل

2

ميكنة أعمال مكتبة الكلية وربطها بنظام المستقبل

وكيل البحوث

3

بناء قاعدة بيانات البحث العلمى وما يستلزمها

وكيل البحوث

4

إنشاء معامل بحثية متخصصة وصيانتها

عميد الكلية

5

ربط ندوات الصناعة بالبحوث التطبيقية

عميد الكلية

6

عدد المكرمين من المجموعات

تدريب أعضاء الهيئة البحثية والمعاونة والعاملين لخدمة
االبحاث العلمية

200

عميد الكلية

وكيل البحوث

نسبة المواقع لعدد أ هـ ت

0

ومعاونيهم
تواجد النظام وامكانية الدخول اليه
نسبة اكتمال الموقع ،عدد الباحثين

والبحوث بقاعدة البيانات
تواجد المعمل المجهز

اضافة التطبيق ،المشروعات
التطبيقية المضافة

عدد حضور الدورات التدريبية

10
30
350
20
50
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رقم

نشاط

النشاط
7

تحديث المكتبة والمراجع العلمية المتخصصة

مسئول النشاط
وكيل البحوث

خامسا تحسين مؤتمرات ومجلة الكلية العلمية والتحول نحو العالمية
1

تطوير مؤتمرات الكلية في اتجاه مزيد من العالمية

2

ورش عمل وندوات علمية

3

استمرار نشر المجلة العلمية مع  ElSevierوالعمل على وجود

معامل تأثير

عميد الكلية
وكيل البحوث
وكيل البحوث

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

عدد الكتب والمراجع المشتراه
سنوياً
عدد األوراق المقدمة للمؤتمر
والعلماء المتحدثين

أدلة وشواهد وتوصيات الندوة
البحث عن المجلة فى محركات

البحث وزيادة الرجو لألبحاث

الموازنة باأللف
350
1165
140
25
1000

المنشورة بها citation
تكلفة اإلستراتيجية

3719
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 9/4س :9إستراتيجية زيادة فاعلية العملية التعليمية

تشير كافة االحصاءات واالستقصاءات الى تميز منتج العملية التعليمية بالكلية سواء فى الدرجة

الجامعية األولى أو الدراسات العليا -عن نظيره من خريجى الكليات األخرى .إال أن هذا التميز ال يعنى
عدم الحاجة الى تحسين عمليات الكلية التعليمية والتخطيط لرفع فاعلياتها والقضاء على كل مظاهر
الضعف واالستفادة من الفرص المواتية لتحقيق ذلك فى غضون الخطة الخمسية القادمة .ومع هذا فإننا
نعتبر إستراتيجية الكلية فى العملية التعليمية إستراتيجية ثبات واستقرار ،ألن األساس فيها هو االحتفاظ
بما تم تحقيقه وليس الثورة عليه باإلضافة الى محاولة زيادة فاعلية كافة عمليات الكلية التعليمية .
لقد كانت فاعلية عمليات الكلية التعليمية على قمة أولوياتها منذ نشأتها وحتى اآلن ،وتشير كافة
االحصاءات على تفوق الكلية فى معظم أركان العملية التعليمية على غيرها من الكيانات التعليمية الحكومية
والخاصة .نذكر فما يلى بعض االحصاءات التى تشير الى هذا التفوق.
جدول  2-1بيان بأركان العملية التعليمية بالكلية فى بداية عام 2017-2012

عدد طالب المرحلة الجامعية األولى

1734

طالب

عدد طالب الدراسات العليا

456

طالب

عدد أعضاء هيئة التدريس

55

هت

عدد أعضاء الهيئة المعاونة

106

مساعد

عدد قاعات التدريس

13

قاعة

2714

م2

عدد معامل الكلية

12

معمل

المساحة الكلية لمعامل الكلية

968

م2

عدد الكتب و المراجع بالمكتبة

4231

كتاب

المساحة الكلية لمكتبة الكلية

150

م2

عدد الخوادم وأجهزة الحاسب بالمعامل

404

جهاز

المساحة الكلية لقاعات التدريس

تشير احصاءات الكلية السابقة وغيرها من االحصاءات السابقة والعديد من الشواهد الى ما

يلى:
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 توفر أعضاء هيئة التدريس فى كافة التخصصات العلمية للكلية جهاز معاون يحقق  2معاون لكل عضو هيئة تدريس تبوأ خريجو الدراسات العليا بالكلية لمناصب تدريسية وبحثية داخل الكلية وبالعديد من الكلياتالحكومية والخاصة والمراكز البحثية داخل وخارج جامعة القاهرة
 قدرة الكلية على تنفيذ كافة عملياتها التعليمية بقدراتها التدريسية الذاتية منذ نشأتها ودون اللجوءالى االنتدابات الخارجية إال فيما ندر.
 التزايد الطردى فى اعداد المسجلين بالدراسات العليا بالكلية من عام آلخر. تزايد فائق فى اقبال الطالب الوافدين على كافة عمليات الكلية التعليمية بالدرجة الجامعية األولىوبالدراسات العليا.
-

أجهزة حاسبات كافية وتحقق النمط القياسى (جهاز لكل  4طالب من المرحلة األولى)

مستويات عمل اإلستراتيجية
لتحقيق األهداف من إستراتيجية فاعلية العملية التعليمية ،فإنه البد من التعرف على كافة مستويات
عمل اإلستراتيجية ووضعها أمام مسئولو التنفيذ وهى:
 مستوى الكلية ويشمل: oالبرامج التعليمية بالكلية ودور األقسام العلمية فى هذه البرامج.
 oمتطلبات جودة العملية التعليمية على مستوى الكلية والبرنامج والمقرر.
 oسياسات الكلية العامة وسياسات الكلية فى التعليم.
 مستوى الجامعة ويشمل: oإستراتيجية جامعة القاهرة وأهدافها التعليمية.
 oسياسات الجامعة لدعم العملية التعليمية.
 oمتطلبات الكلية من الجامعة .
 المستوى القومي ويشمل: oاإلستراتيجية القومية المصرية فى التعليم والتعليم العالى.
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 oالقضايا والمشكالت القومية التي يدخل في معالجتها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها.
المستوى االقليمى والعالمي ويشمل:

-

 oاحتياجات سوق العمل االقليمى.
 oالتوجهات الحديثة فى البرامج التعليمية الحديثة (مثل :مبادرة مصادر التعلم
المفتوحة العالمية).
 oقضايا المجتمعات العربية واألفريقية التى يدخل فى عالجها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها.
مبادرات وبرامج اإلستراتيجية
 مبادرة التعلم الذاتى العالمية وتطبيقها على الطالب والخريجين.
تقوم هذه المبادرة على مبادرة التعلم المفتوح العالمية والتى تمثل فرصة يمكن للكلية االستفادة منها،
فمن أكثر األمور إثارة لالهتمام حاليا في التعليم العالى هو ما يحدث من تطوير نماذج تهدف إلى إتاحة
فرص التعلم مجاناً لمن يرغب من الطلبة في جميع أنحاء العالم .ومن أشهر هذه األمثلة النموذج الذي
بدأه معهد  MITفي توفير المواد التعليمية لنحو  1811مقرر على اإلنترنت مجانا وهو ما يعرف باسم
) Open Course Work Initiative(OCWوحاليا تتبع أكثر من  151جامعة في الواليات المتحدة
نموذج  OCWلتقديم مواردها التعليمية للعالم مجاناً.
كما أنه وابتداء من عام  2117تقوم شركة  Flat World Knowledgeبإتاحة عدد من الكتب
الدراسية المؤلفة والمحكمة من قبل أعضاء هيئة التدريس متميزون مجاناً على شبكة اإلنترنت الستخدام
الطلبة والذين يمكنهم الحصول على نسخ مطبوعة منها باثمان زهيدة (اقل من  31دوالر) ،يستطيع كل
عضو هيئة تدريس أن يقوم بإدخال ما يراه من تعديالت على أي كتاب يستخدمه لطلبته سواء باإلضافة
أو بالحذف حسب رغبته وبدون الحصول على تصريح من المؤلف األصلي على أن يتم استخدام النسخة
المعدلة لطلبته فقط في حساب خاص وال يطرح للعامة .تزايد عدد الطلبة المستخدمين لهذا النظام من
 41,111طالب في  471كلية فى  2119وتجاوز عدد الطلبة  211ألف طالب في  811كلية فى عام
.2111
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لذلك يصبح لزاما على الكلية أن تقدم مبادرة شراكة مع الجامعات والهيئات وتوفر المقررات التعليمية
والكتب القابلة للتعديل لتحقيق أكثر من غاية وهدف من غايات وأهداف الكلية سالفة الذكر.
الخطة التنفيذية إلستراتيجية فاعلية العملية التعليمية
تشمل هذه اإلستراتيجية تطبيق مجموعة من الممارسات التى من شأنها زيادة فاعلية العملية التعليمية
فى الكلية .من هذه الممارسات:
 .1زيادة التفاعل والتواصل مع الطلبة خارج قاعات الدراسة ومن خالل األنشطة المختلفة بما له من
أثر إيجابي على تعلم الطلبة.
 .2اعتماد ما يتعلمه الطلبة في السنة األولى من مهارات وأساسيات على اساليب التفكير المبني على
النقد واالستكشاف والتأمل بما يؤكد صالبة مسارهم في باقي سنوات الدراسة.
 .3جعل مراحل التعلم (سواء على مستوى البرنامج الدراسى بالكامل أو على مستوى المقرر الواحد)
متدرجة ومتراكمة ومترابطة الحلقات في ضوء معايير أداء واضحة.
 .4توفير خبرات تعلم تتيح للطالب فرص الربط بين ما يتعلمه في داخل قاعات الدراسة وخارجها من
ناحية وبين ما يتعلمونه في المقررات المختلفة عن طريق كتابة التقارير باستمرار والتدريب العملي
الميداني والمقررات التكاملية.
 .5ضرورة الربط بين ما يتعلمه طالب الكلية وبين توقعاتهم وحياتهم خارج الجامعة عن طريق األمثلة
التطبيقية.
 .6استخدام أساليب التعلم النشط (التفاعلى) التي تركز على مشاركة الطالب عمليا وميدانيا في أنشطة
التعلم وتحت إشراف غير مباشر من أعضاء هيئة التدريس.
 .7اكساب الطالب المعارف والمهارات والقدرات األساسية الوقت الكاف للتطبيق والشرح و اعادة
التطبيق.
 .8تحسين أداء طلبة الكلية عن طريق إعطائهم التغذية الراجعة على أدائهم في صورة مقترحات إيجابية
باستمرار وأوال بأول.
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 .9بث فكر فرق العمل بشكل فعال عن طريق تشجيع المشروعات الجماعية والمناقشات بين الطالب
وتلقي تأييدهم وانتقاداتهم .ومن ناحية أخرى فإن اكتساب خبرة العمل مع آخرين سوف ُيكسب الطلبة
مهارات يحتاجونها بعد التخرج.
 .11يختلف الطالب في ادراكهم وأساليب تحصيلهم ويجب أن توضع خطط التدريس والتقييم لتتوافق
مع هذا التنو في القدرات.
 .11توجه الكلية الى احداث تنو في اساليب التعليم والتعلم (التعليم وجها لوجه ،التعلم من خالل
حاالت ،التعليم التجريبى ،التعلم بالمحاكاة ،التعلم الذاتى ،التعليم االلكترونى عن بعد).
كما تشمل خطة الكلية اإلستراتيجية لفاعلية العملية التعليمية على خمس محاور عمل أساسية
بحيث يتكون كل محور عمل علي مجموعة من األنشطة التنفيذية ،نوجزها فيمل يلى:
أوال :ربط البرامج العلمية بسوق العمل والمعايير القياسية
 .1تطبيق المراجعة الخارجية والداخلية لبرامج ومقررات األقسام العلمية
 .2استكمال التطبيق لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة على العملية التعليمية بالكلية
 .3استنباط احتياجات سوق العمل خالل اللقاءات مع الخريجين والهيئات والشركات
 .4إنشاء قاعدة بيانات للخريجيين واماكن عملهم
 .5مراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل
.9

تخصصية بالمرحلة الجامعية األولى تلبى احتياجات سوق العمل وتطبيقها
إنشاء برامج
ُ

.1

تخصصية للدراسات العليا تلبى احتياجات سوق العمل وتطبيقها
إنشاء برامج
ُ

ثانيا :تحسين ادارة العملية التعليمية وتقييم نتائجها
 .1توفير نظام آلى لرصد وادارة الحضور والغياب لطالب الكلية وعلى مراحل
 .2وضع آلية شفافة لمتابعة درجات أعمال السنة
 .3تطوير آليات تقييم المقررات وأداء أ.هـ .ت .ومعاونيهم من قبل الطالب
 .4وضع آلية الستقصاء وتقييم مقررات الدراسات العليا
 .5تطوير ادارة لجان االمتحانات وقاعات االمتحانات والرقابة
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 .6تطبيق نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمى فى برامج الدراسات العليا
 .7تطبيق تدريجي لخدمات اإلرشاد األكاديمى في برامج المرحلة الجامعية األولى المختلفة
 .8تطوير نظام الكنترول لدراسات العليا
 .9مد خدمات نظام  E-COMالى طالب الدراسات العليا والبرامج الجديدة والخريجين
 .11مراجعة سنوية لقواعد الفصل الصيفي والتفعيل السنوي للفصل الصيفي
 .11مراجعة سنوية لقواعد قبول المستجدين وقواعد التحويالت
ثالثا :تعظيم االستفادة من التعلم الذاتى والتدريب الميدانى
 .1االستعانة بالطالب المهرة فى مساعدة زمالئهم دراسيا وتحفيزهم
 .2تدريب تطبيقى احترافى فى بعض المقررات بالتعاون مع مراكز التدريب
 .3بث الكترونى للمادة العلمية لبعض المقررات وسبل التمرس عليها بالتعاون مع جهات خارجية
 .4تشجيع مشاركة الطالب فى مسابقات البرمجيات الدولية والمحلية
 .5تفعيل التدريب الصيفى والزيارات الميدانية بالتعاون مع الهيئات والشركات
 .6تشجيع األنشطة الطالبية العلمية والمؤهلة لسوق العمل
.1

إنشاء قاعدة بيانات لمشروعات التخرج

رابعا :دعم األنشطة الطالبية ورعاية الشباب
 .1تنمية موارد صندوق تكافل الطالب
 .2اتاحة فراغات جدولية لتنفيذ األنشطة غير الدراسية
 .3حصر وتجميع المسابقات الطالبية المحلية واإلقليمية ذات الصلة وتشجيع الطالب على المشاركة
 .4عقد اتفاقيات مع الهيئات والشركات لدعم األنشطة واإلبدا و المتفوقين
 .5ميكنة إدارة رعاية الشباب واتاحة برامج أنشطتها ونتائجها الكترونيا
 .6دعم مادى للمؤتمر الطالبى السنوى
 .7دعم جزئي الحتياجات مشروعات التخرج
خامسا :دعم الطالب الوافدين
 .1وضع آلية لمعاونة الوافدين في المرحلة الجامعية االولى الذين ال يتحدثون اللغة العربية
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 .2دعم جزئي لمصروفات البحث العلمي لطالب الدراسات العليا الوافدين
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جدول  7-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية فاعلية العملية التعليمية

رقم

نشاط

النشاط
أوال
1
2
3

مسئول النشاط

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

الموازنة

ربط البرامج العلمية بسوق العمل والمعايير القياسية
تطبيق المراجعة الخارجية والداخلية لبرامج ومقررات األقسام
العلمية
استكمال التطبيق لمعايير الهيئة القومية لضمان الجودة على
العملية التعليمية بالكلية
استنباط احتياجات سوق العمل خالل اللقاءات مع الخريجين
والهيئات والشركات

980
األقسام العلمية
مسئولو المعايير
واللجنة
قيادات الكلية
وحدة رعاية

4

إنشاء قاعدة بيانات للخريجيين واماكن عملهم

5

مراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل

األقسام العلمية

الخريجين

أسماء المراجعين ،تقارير المراجعة الداخلية

30

والخارجية

30

تقارير المتابعة وتقارير الجودة
عدد الندوات ،نتائج األستبيان عدد نقاط

10

االحتياجات السنوية

10

قاعدة البيانات
البرامج الجديدة ،التعديالت ذات الصلة بسوق
العمل

6

تخصصية بالمرحلة الجامعية األولى تلبى احتياجات
إنشاء برامج
ُ
سوق العمل وتطبيقها

األقسام العلمية

اعتماد البرامج وتقعيلها

600

7

تخصصية للدراسات العليا تلبى احتياجات سوق
إنشاء برامج
ُ
العمل وتطبيقها

األقسام العلمية

اعتماد البرامج وتقعيلها

300

ثانيا
1

تحسين ادارة العملية التعليمية وتقييم نتائجها
توفير نظام آلى لرصد وادارة الحضور والغياب لطالب الكلية
وعلى مراحل

1720
وكيل ش الطالب

300

التطبيق الفعلى للنظام
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رقم

نشاط

النشاط
2
3

وضع آلية شفافة لمتابعة درجات أعمال السنة
تطوير آليات تقييم المقررات وأداء أ.هـ .ت .ومعاونيهم من قبل

الطالب

4

وضع آلية الستقصاء وتقييم مقررات الدراسات العليا

5

تطوير ادارة لجان االمتحانات وقاعات االمتحانات والرقابة

6
7
8
9
10

تطبيق نظام الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمى فى برامج
الدراسات العليا
تطبيق تدريجي لخدمات اإلرشاد األكاديمى في برامج المرحلة
الجامعية األولى المختلفة
تطوير نظام الكنترول لدراسات العليا
مد خدمات نظام  E-COMالى طالب الدراسات العليا والبرامج
الجديدة والخريجين
مراجعة سنوية لقواعد الفصل الصيفي والتفعيل السنوي للفصل
الصيفي

11

مراجعة سنوية لقواعد قبول المستجدين وقواعد التحويالت

ثالثا

تعظيم االستفادة من التعلم الذاتى والتدريب الميدانى

مسئول النشاط

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة

وكيل ش الطالب

التطبيق الفعلى للنظام

وكيل ش الطالب

التطبيق الفعلى للنظام والتطوير

10

التطبيق الفعلى للنظام والتطوير

10

وكيل الدراسات
العليا

وكيل ش الطالب
وكيل الدراسات
العليا
وكالء ش الطالب
والدراسات
وكيل الدراسات
العليا
وكيل الدراسات
العليا

تقارير لجان الممتحنين ،عدد قاعات

100

االمتحانات ،كشوف المراقبة
التطبيق الفعلى وحل العقبات
التطبيق الفعلى للنظام
التطبيق الفعلى للنظام

30

التطبيق الفعلى للنظام

20

وكيل ش الطالب

اعتماد القواعد المحدثة وتفعيل الفصل الصيفي

وكيل ش الطالب

اعتماد القواعد المحدثة وتفعيلها

1250

485

الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
 5ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 370053320 :ف3700053330 :

02

الفصل الرابع :إستراتيجيات الكلية وخطتها التنفيذية
رقم

نشاط

النشاط
1
2

االستعانة بالطالب المهرة فى مساعدة زمالئهم دراسيا وتحفيزهم
تدريب تطبيقى احترافى فى بعض المقررات بالتعاون مع مراكز

مسئول النشاط
وكيل ش الطالب

5 1 7 2 1

عدد الطالب المشاركين وعدد الطالب

50

المستفيدين

عدد المشاركين من الطالب

50

عدد المقررات المبثوثة (كليا أو جزئيا)

50

وكيل ش الطالب

عدد الطالب المشاركون

150

رؤساء األقسام

عدد الجهات المشاركة

25

6

تشجيع األنشطة الطالبية العلمية والمؤهلة لسوق العمل

وكيل ش الطالب

حجم المشاركة وعدد الطالب المستفيدين

150

7

إنشاء قاعدة بيانات لمشروعات التخرج

وكيل ش الطالب

قاعدة البيانات

10

رابعا

دعم األنشطة الطالبية ورعاية الشباب

3
4
5

التدريب
بث الكترونى للمادة العلمية لبعض المقررات وسبل التمرس
عليها بالتعاون مع جهات خارجية
تشجيع مشاركة الطالب فى مسابقات البرمجيات الدولية والمحلية
تفعيل التدريب الصيفى والزيارات الميدانية بالتعاون مع الهيئات
والشركات

وكيل ش الطالب

معيار تقييم األداء

الموازنة

وكالء ش الطالب
والدراسات

700

1

تنمية موارد صندوق تكافل الطالب

وكيل ش الطالب

ميزانية الصندوق

2

اتاحة فراغات جدولية لتنفيذ األنشطة غير الدراسية

وكيل ش الطالب

الجدول الدراسى

وكيل ش الطالب

عدد المسابقات التي يشارك بها الطالب سنويا

3
4

حصر وتجميع المسابقات الطالبية المحلية واإلقليمية ذات الصلة
وتشجيع الطالب على المشاركة
عقد اتفاقيات مع الهيئات والشركات لدعم األنشطة واإلبدا و
المتفوقين

عميد الكلية

350

100

حجم المشاركة وعدد الطالب المستفيدين
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رقم

نشاط

النشاط
5

ميكنة إدارة رعاية الشباب واتاحة برامج أنشطتها ونتائجها

مسئول النشاط

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

الموازنة

وكيل ش الطالب

التطبيق الفعلى للنظام

6

دعم مادى للمؤتمر الطالبى السنوى

وكيل ش الطالب

الدعم الفعلي

150

7

دعم جزئي الحتياجات مشروعات التخرج

وكيل ش الطالب

الدعم الفعلي

100

خامسا
1
2

الكترونيا

دعم الطالب الوافدين
وضع آلية لمعاونة الوافدين في المرحلة الجامعية االولى الذين
ال يتحدثون اللغة العربية
دعم جزئي لمصروفات البحث العلمي لطالب الدراسات العليا
الوافدين

300
وكيل ش الطالب
وكيل الدراسات
العليا

وجود االلية والتطبيق الفعلي لها
قواعد الدعم والتطبيق الفعلي

300

تكلفة اإلستراتيجية

4185
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 3/4س :3إستراتيجية رفع كفاءة األداء المؤسسى والتحول للحوكمة

رغم تخصصية الكلية فى مجال تكنولوجيا المعلومات ،إال أن الكلية لم تستثمر كثي ار فى التحول

الكامل نحو اإلدارة االلكترونية ،ومازالت غالبية اإلدارات تعمل بدفاتر ونظم الجامعة التقليدية .كما أنه يجدر
اإلشارة الى بعض النظم التى ميكنتها الكلية لتسهيل بعض األعمال خاصة تلك ذات الصلة بأعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم وبالطالب :فنظام الكنترول من أنجح نظم الكلية والذى يقوم برصد درجات الطالب
آليا ومراجعتها وتنفيذ سياسات الكلية على أعمال الكنترول ،ونظام مجتمع الطالب اآللى  E-COMوالذى
يعمل على التواصل بين قيادات الكلية والطالب وبين الطالب وأساتذة المقررات واالرشاد األكاديمى ويقدم
سائر الخدمات المعلوماتية التى يحتاجها الطالب.
وبناء على ذلك فان االتجاه السائد هو تحديث ادارة أعمال الكلية بإدخال مفهوم الحوكمة وما يعنيه
ً
ذلك من تشكيل أطر إجرائية لتمكين قيادة الكلية من اتخاذ الق اررات التى تصب مباشرة في خدمة مهمة
الكلية واستراتيجيتها وغالباً ما يشمل إطار الحوكمة مجموعة العالقات التنظيمية بين ادارات الكلية ،وقوانين
المحاسبة والمراجعة ،باالضافة إلى ضرورة توفير منظومة متكاملة من معايير قياس االداء .وتسعى الكلية
من خالل حوكمة عملياتها الداخلية والخارجية إلى توفير التجانس بين مختلف وحداتها االدارية بحيث تكون
أعمال تلك الوحدات مكملة لبعضها البعض وتتسم باالتساق وعدم التك اررية .وحتى تتمكن الكلية من التحول
للحوكمة فإنه من الضرورى ان يتم تحديث و تطويرالبنية التحتية و البناء المؤسسي من أجل تحسين األداء
العام .و كذلك نشر مفهوم ادارة األزمات و الكوارث و ذلك بتفعيل دور لوحدة إدارة األزمات والكوارث.
ان إستراتيجية رفع كفاءة األداء المؤسسى والتحول للحوكمة هى إستراتيجية "تطوير وتحسين" لحل
مشاكل اإلدارة بهدف التخلص من البيروقراطية المكتبية وضمانا للشفافية واالتاحة الفورية لكافة الخدمات.
ولذلك ال يوجد لهذه اإلستراتيجية اال مستوى تنفيذى واحد هو مستوى الكلية نفسها ونهدف الى نشر الحوكمة
واإلدارة االلكترونية فى كافة إدارات جامعة القاهرة وكلياتها.
الخطة التنفيذية إلستراتيجية رفع كفاءة األداء المؤسسى والتحول للحوكمة
تشمل إستراتيجية التحول نحو الحوكمة واإلدارة االلكترونية على خمس محاور أساسية هم:
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أوال :تجديد وصيانة المبانى وقاعات الدرس
 .1تطوير و متابعة الخطة الحتياجات الكلية من بنية تحتية متكاملة
 .2تركيب مصعد بمبنى المجمع الطالبى وتأمبنه بأبواب حديدية
 .3وضع وتنفيذ خطة أعمال ترميم وتجديد وصيانة ودهانات لمبانى الكلية
 .4صيانة دورية ألجهزة التكييف واألجهزة األخرى بالكلية
 .5تركيب ستائر بالك أوت للمعامل ومدرجات الكلية
 .6تجديد أثاث مكاتب أعضاء هيئة التدريس واالداريين
 .7التحديث الدوري ألجهزة الحاسبات والخوادم والطابعات وكذلك أجهزة التصوير والمسح الضوئي
والصوتيات وأجهزة العرض وغيرها من أجهزة مطلوبة سواء للعملية التعليمية أو البحثية أو لألداء
الكفء للعمل
 .8إنشاء أماكن لجلوس الطالب ،وتوفير توصيالت كهربائية بها
 .9التشغيل اليومي للقاعات والمعامل والمرافق والتأكد من سالمتها
 .11تأمين المباني اليومي
 .11النظافة المستمرة لمباني الكلية وأرضها
 .12تعلية مبنى ابن سينا ومبنى مركز المكفوفين.
 .13إنشاء عيادة للكلية ومقر التحاد الطالب وغرفة ألعمال الصيانة والورش الفنية.
 .14عمل مداخل خاصة للمعاقين الى مبانى الكلية.
 .15البدء في تنفيذ مشرو مبنى الكلية الرئيسى.
 .16الصيانة الدورية وتأمين اعمال غرفة الكنترول
ثانيا:تنظيم التعامل مع األزمات والكوارث
 .1وضع خطط الطوارئ واإلخالء والتأمين ضد الحريق
 .2تدريب كافة الفئات على التعامل مع حاالت الطوارئ
 .3تجهيز لوحات المعلومات والعالمات االسترشادية
 .4التأكد من سالمة وجاهزية أجهزة االطفاء
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 .5اجتماعات دورية لوحدة ادارة األزمات والكوارث
ثالثا :تحديث الهيكل االدارى والعمليات
 .1استحداث إدارات و أقسام ووحدات وتشكيل اداراتها ومهامها:
 وحدة تكنولوجيا المعلومات وحدة ICDL وحدة تنمية الموارد المالية وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحدة رعاية ومتابعة الخريجين مكتب العالقات األكاديمية تغيير مسمى إدارة المكتبة إلى إدارة المكتبة والتوثيق. قسم تدريب العاملين و القيادات األدارية .2اعادة هندسة العمليات والدورات المستندية لألعمال وبتعاون من اإلداريين
 .3وضع المسميات والتوصيف الوظيفى والمهام الدارات الكلية والتوثيق
 .4وضع مؤشرات قياس وتقويم األداء المناسبة لألفراد واالدارات والمؤسسة وبشراكة اإلداريين
 .5دراسة الرضا الوظيفى
رابعا :وضع إستراتيجية معلوماتية تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية
 .1تطبيق النظام اآللى  MISفى أعمال اإلدارات وتوطينه الفعلى
 .2تطبيق نظم آلية لالستحقاقات والموارد البشرية
 .3ميكنة إدارة رعاية الشباب واتاحة برامج أنشطتها ونتائجها الكترونيا
 .4تحديث مستمر للنظام اآللى لشئون الطالب
 .5تحديث موقع الكلية على اإلنترنت وتغذية مستمرة بالبيانات
 .6ميكنة المكتبة وربطها بنظام المستقبل
 .7ميكنة نظام الكونترول للدراسات العليا
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 .8تطوير الشبكة الالسلكية لتغطية كل الكلية والصيانة الدورية لها
 .9العمل على االستخدام االمثل لالنترنت بالكلية مما يضمن التغطية الجيدة الحتياجات الطالب
االكاديمية واحتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين
 .11التأمين االلكتروني لنظم الكلية وخاصة نظم الكونترول والتطوير الدوري ألسلوب التأمين
خامسا :المحافظة على حقوق الملكية الفكرية
 .1التعاون مع دور النشر و شركات البرامج لتوفير نسخ أصلية بأسعار طالبية
 .2توفير عدد مناسب من الكتب الدراسية بالمكتبة خدمة للطالب غير القادرين
 .3وضع وتطبيق آليات لكشف االنتحال العلمي في رسائل الكلية قبل مناقشتها وفي األبحاث المقدمة
لمجلة الكلية العلمية ومؤتمرات الكلية
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جدول  1-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية رفع كفاءة األداء المؤسسى والتحول للحوكمة

رقم

نشاط

النشاط
أوال

تجديد وصيانة المبانى وقاعات الدرس

مسئول النشاط

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة
40875

1

تطوير و متابعة الخطة الحتياجات الكلية من بنية تحتية متكاملة

عميد الكلية  +أمين الكلية

الخطة و الية المتابعة

2

تركيب مصعد بمبنى المجمع الطالبى وتأمبنه بأبواب حديدية

مدير ادارة المعامل والورش

مصعد يعمل بكفاءة

351

3

وضع وتنفيذ خطة أعمال ترميم وتجديد وصيانة ودهانات لمبانى الكلية

مدير ادارة المعامل والورش

تواجد الخطة وأعمال التنفيذ

311

4

صيانة دورية ألجهزة التكييف واألجهزة األخرى بالكلية

5

تركيب ستائر بالك أوت للمعامل ومدرجات الكلية

6

تجديد أثاث مكاتب أعضاء هيئة التدريس واالداريين
التحديث الدوري ألجهزة الحاسبات والخوادم والطابعات وكذلك أجهزة

7

التصوير والمسح الضوئي والصوتيات وأجهزة العرض وغيرها من أجهزة
مطلوبة سواء للعملية التعليمية أو البحثية أو لألداء الكفء للعمل

مدير ادارة المعامل والورش

5

عقود الصيانة وتقارير أعمال

751

الصيانة

مدير ادارة المعامل والورش

تواجد الستائر

21

أمين الكلية

تحديث األثاث

311

ادارة المعامل والورش +
قسم المشتريات
أمين الكلية

8

إنشاء أماكن لجلوس الطالب ،وتوفير توصيالت كهربائية بها

9

التشغيل اليومي للقاعات والمعامل والمرافق والتأكد من سالمتها

10

تأمين المباني اليومي

أمين الكلية

11

النظافة المستمرة لمباني الكلية وأرضها

أمين الكلية

12

تعلية مبنى ابن سينا ومبنى مركز المكفوفين.

أمين الكلية ومدير ادارة
المعامل والورش

مدير ادارة المعامل والورش

خطة التحديث

1000

توجد األماكن

71

تقارير الصيانة وتقارير الرضا

611

وجود خطة التأمين والمبيت

611

تقارير الرضا

911

تمام التنفيذ والتجهيز

500

الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
 5ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 370053320 :ف3700053330 :

338

الفصل الرابع :إستراتيجيات الكلية وخطتها التنفيذية
13

إنشاء عيادة للكلية ومقر التحاد الطالب وغرفة ألعمال الصيانة والورش
الفنية.

مدير ادارة المعامل والورش

تواجد المقار مجهزة

400

مدير ادارة المعامل والورش

مداخل ومخارج منزلقة

50

14

عمل مداخل خاصة للمعاقين الى مبانى الكلية.

15

البدء في تنفيذ مشرو مبنى الكلية الرئيسى.

عميد الكلية

16

الصيانة الدورية وتأمين اعمال غرفة الكنترول

مدير ادارة المعامل والورش

ثانيا

تنظيم التعامل مع األزمات والكوارث

المبنى
تقارير الصيانة

1

وضع خطط الطوارئ واإلخالء والتأمين ضد الحريق

مدير ادارة المعامل والورش

2

تدريب كافة الفئات على التعامل مع حاالت الطوارئ

مدير ادارة المعامل والورش

عدد المتدربين

3

تجهيز لوحات المعلومات والعالمات االسترشادية

مدير ادارة المعامل والورش

4

التأكد من سالمة وجاهزية أجهزة االطفاء

مدير ادارة المعامل والورش

5

اجتماعات دورية لوحدة ادارة األزمات والكوارث

لجنة ادارة األزمات

30

تواجد لوحات المعلومات وتفاعلها

6

مع أنشطة الكلية
مخارج طوارئ سهل التعامل

30

معها
تقارير االجتماعات وتفعيل
توصياتها

تحديث الهيكل االدارى والعمليات

1

استحداث إدارات وأقسام ووحدات وتشكيل اداراتها ومهامها

2

اعادة هندسة العمليات والدورات المستندية لألعمال وبتعاون من اإلداريين

3

وضع المسميات والتوصيف الوظيفى والمهام الدارات الكلية والتوثيق

4

30
66

تواجد الخطط

ثالثا

35000

وضع مؤشرات قياس وتقويم األداء المناسبة لألفراد واالدارات والمؤسسة
وبشراكة اإلداريين

21
قيادات الكلية
أمين الكلية
اللجنة المختصة
اللجنة المختصة

الهياكل التنظيمية وق اررات
االنشاء
تقارير المتابعة والعمليات

6

تقرير المهام والمسميات الوظيفية

5

تقرير المؤشرات ودالالتها
وتطويره
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5

دراسة الرضا الوظيفى

رابعا

وضع إستراتيجية معلوماتية تتوافق مع الخطة اإلستراتيجية

أمين الكلية

تقارير تحليل الرضا الوظيفي

10

وتحسنها

575

1

تطبيق النظام اآللى  MISفى أعمال اإلدارات وتوطينه الفعلى

اللجنة المختصة

التطبيق الفعلى للنظام

20

2

تطبيق نظم آلية لالستحقاقات والموارد البشرية

اللجنة المختصة

التطبيق الفعلى للنظام

30

3

ميكنة إدارة رعاية الشباب واتاحة برامج أنشطتها ونتائجها الكترونيا

وكيل ش الطالب

التطبيق الفعلى للنظام

30

4

تحديث مستمر للنظام اآللى لشئون الطالب

وكيل ش الطالب

تقارير التحديث

25

5

تحديث موقع الكلية على اإلنترنت وتغذية مستمرة بالبيانات

6

ميكنة المكتبة وربطها بنظام المستقبل

مدير المكتبة

وحدة تكنولوجيا المعلومات

التحديث الفعلى على اإلنترنت

200

وتحديث بياناته
تواجد النظام وامكانية الدخول

30

إليه

7

ميكنة نظام الكونترول للدراسات العليا

وحدة تكنولوجيا المعلومات

التطبيق الفعلى للنظام

50

8

تطوير الشبكة الالسلكية لتغطية كل الكلية والصيانة الدورية لها

وحدة تكنولوجيا المعلومات

تقارير تحليل رضا المستخدمين

150

وحدة تكنولوجيا المعلومات

تقارير تحليل رضا المستخدمين

9
10

العمل على االستخدام االمثل لالنترنت بالكلية مما يضمن التغطية الجيدة
الحتياجات الطالب االكاديمية واحتياجات أعضاء هيئة التدريس والعاملين
التأمين االلكتروني لنظم الكلية وخاصة نظم الكونترول والتطوير الدوري
ألسلوب التأمين

وحدة تكنولوجيا المعلومات

التطبيق الفعلي ألساليب التأمين

40

وتقارير تطويرها

خامسا المحافظة على حقوق الملكية الفكرية
1

التعاون مع دور النشر و شركات البرامج لتوفير نسخ أصلية بأسعار

طالبية

410
وكيل خدمة البيئة

150

عدد الكتب/البرامج
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2
3

توفير عدد مناسب من الكتب الدراسية بالمكتبة خدمة للطالب غير
القادرين
وضع وتطبيق آليات لكشف االنتحال العلمي في رسائل الكلية قبل
مناقشتها وفي األبحاث المقدمة لمجلة الكلية العلمية ومؤتمرات الكلية

وكيل الدراسات العليا
وكيل الدراسات العليا

عدد الكتب والنسخ وتكلفة

100

الخدمة سنويا
تقارير تحليل كشف االنتحال

160

العلمي
تكلفة اإلستراتيجية

41947
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 4/4س :4إستراتيجية التواصل المجتمعى وخدمة البيئة

تأتى إستراتيجية التواصل المجتمعى وخدمة البيئة تاكيدا وتعميقا لدور الكلية لغرس ثقافة المعلوماتية

وخدماتها فى كافة األنشطة المجتمعية داخل جامعة القاهرة وفى البيئة المحيطة .وقد نجحت الكلية الى حد
كبير فى أداء هذا الدور خالل السنوات الماضية ،حيث قدمت دراسات وخطط وتطبيقات معلوماتية لو ازرة
التنمية المحلية لتعظيم مردود مراكز المعلومات بالمحافظات .وأثمر هذا الجهد بفوز هذه المراكز بالكثير
من الجوائز الدولية والمحلية .كما قدمت استشارات عديدة وتعاون جاد للعديد من الو ازرات ومركز معلومات
مجلس الوزراء ،كما قامت الكلية بتصميم وتنفيذ نظام آلى متكامل لدعم ق اررات االدارة العليا لجامعة القاهرة،
وصممت الكلية كذلك بوابة جامعة القاهرة وتشرف على ادارتها وتطويرها وتحرير موضوعاتها.
حان الوقت أن تخطط الكلية إستراتيجية "نمو وتوسع" لمضاعفة اهتماماتها وجهودها نحو توطين
تكنولوجيا المعلومات فى المجتمع المحيط .وفى هذا الشأن تملك الكلية مجموعة األدوات التى تزيد من
فرص نجاح هذه اإلستراتيجية مثل:
-

 4مراكز بحثية تقدم االستشا ارت وتعد الدراسات لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة ترتكز على العديد
من الخبرات واالمكانيات.

 فريق متكامل التخصصات العلمية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يملك مزيجا متكامال منالخبرات التكنولوجية.
 عالقات وشراكات عمل عميقة مع الو ازرات والهيئات والشركات ذات الصلة. وحدات ادارية مشكلة حديثا لخدمة البيئة المحيطة وللتواصل مع الخريجين والشركات التكنولوجية.مستويات عمل اإلستراتيجية
لتحقيق األهداف من إستراتيجية التواصل المجتمعى وخدمة البيئة ،فإنه البد من التعرف على كافة
مستويات عمل اإلستراتيجية ووضعها أمام مسئولى التنفيذ وهى المستويات التالية:
 مستوى الكلية ويشمل: oمراكز الكلية ذات الطابع الخاص وامكانياتها الفعلية
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 oمتطلبات دعم خدمة المجتمع على مستوى الكلية
 oسياسات الكلية فى خدمة البيئة المحيطة
 مستوى الجامعة ويشمل oإستراتيجية جامعة القاهرة فى العمل التطوعى وخدمة البيئة
 oسياسات الجامعة فى خدمة المجتمع
 oمتطلبات الكلية من الجامعة
 المستوى القومي ويشمل oالقضايا والمشكالت القومية التي يدخل في معالجتها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها
 oقضايا المجتمعات العربية واألفريقية التى يدخل فى عالجها تكنولوجيا المعلومات
وتطبيقاتها
تقوم إستراتيجية الكلية للتواصل المجتمعى وخدمة البيئة على ثالث محاور عمل رئيسية هى:
 تقديم خدمات لتنمية الجامعة والمجتمع المحلى
 بناء جسور التواصل مع الخريجين وشركاء المهنة والرعاة
 تطوير ودعم المراكز ذات الطابع الخاص
اوال :تقديم خدمات لتنمية الجامعة والمجتمع المحلى
 .1عقد دورات وورش عمل في مهارات العمل التطوعي والتنموى للطالب والهيئة المعاونة
 .2نشر ثقافة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عند أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 .3تخطيط وتنفيذ مساهمات فى تنمية تكنولوجية لوحدات جامعة القاهرة
 .4المشاركة في مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع المحلي أو االقليمي
 .5القيام بزيارات للهيئات والمؤسسات فى مصر الستنباط احتياجات المجتمع
 .6تصميم واعتماد وتدريس دبلومات مهنية أو برامج تدريبية بالكلية
ثانيا :بناء جسور التواصل مع الخريجين والرعاة
 .1انشاء موقع اجتماعى للمناقشة واستقصاء رأى الخريجين وتحديث قاعدة بياناتهم
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 .2دعوة الخريجين والرعاة لندوات ومؤتمرات الكلية لدراسة احتياجات السوق
 .3متابعة التطور المهني للخريجين
 .4التعرف على ما يجب تعديله فى المقررات بناء على احتياجات سوق العمل من اجل تحسين اداء
خريجى الكلية
 .5إعداد نشرة دورية موجهة للخريجين والرعاة
 .6تصميم وتطوير برنامج تدريبي للخريجين بناء على احتياجاتهم واحتياجات سوق العمل
 .7عقد اتفاقات ولقاءات مع الهيئات والشركات فى مجال التوظيف والتأهيل والتدريب
 .8ربط بعض مشروعات التخرج بأهداف تخدم المجتمع
 .9عقد ملتقى توظيفى
 .11عقد حفل سنوي للخريجين
 .11إنشاء نظام ألي للجهات المستقبلة للطالب (شركات تكنولوجيا المعلومات ،الهيئات ،المؤسسات)
ثالثا :تطوير ودعم المراكز ذات الطابع الخاص
 .1وضع خطة ومتابعتها لدعم قدرات المراكز ذات الطابع الخاص لتنفيذ وتسويق منتجات ذات
مردود على المجتمع
 .2تحديث وتطوير تجهيزات مركز خدمة ذوى األحتياجات الخاصة
 .3إعداد مقابالت للهيئات المحلية وورش عمل الستقصاء احتياجاتهم التكنولوجية
 .4التواصل بين هيئات المجتمع (طالب الخدمة) ومراكز الكلية (مقدم الخدمة)
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جدول  5-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية التواصل المجتمعى وخدمة البيئة

رقم

نشاط

النشاط
أوال
1
2
3
4
5
6
ثانيا
1
2

مسئول النشاط

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

تقديم خدمات لتنمية الكلية والجامعة والمجتمع المحلى
عقد دورات وورش عمل في مهارات العمل التطوعي والتنموى للطالب والهيئة
المعاونة
نشر ثقافة خدمة المجتمع وتنمية البيئة عند أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة
تخطيط وتنفيذ مساهمات فى تنمية تكنولوجية لوحدات جامعة القاهرة
المشاركة في مشروعات تطبيقية تخدم المجتمع المحلي أو االقليمي
القيام بزيارات للهيئات والمؤسسات فى مصر الستنباط احتياجات المجتمع

1030
وكيل خدمة
المجتمع
وكيل خدمة
المجتمع
مديري مراكز
الكلية
مديري المراكز
لجنة خدمة
المجتمع

تصميم واعتماد وتدريس دبلومات مهنية أو برامج تدريبية بالكلية

األقسام العلمية

عدد الدورات ،عدد الحاضرين
سنويا
عدد الدورات ،عدد الحاضرين
سنويا
المشاريع التي تتوالها مراكز
الكلية لهذا الغرض
المشاريع التي تتوالها مراكز

الكلية لهذا الغرض
تقارير الزيارات

اعتماد البرامج وتقعيلها  ،عدد
الحضور

بناء جسور التواصل مع الخريجين والرعاة
انشاء موقع اجتماعى للمناقشة واستقصاء رأى الخريجين وتحديث قاعدة
بياناتهم
دعوة الخريجون والرعاة لندوات ومؤتمرات الكلية لدراسة احتياجات السوق

الموازنة

15
10
500
250
5
250
395

مدير وحدة
الخريجين
وكيل خدمة
المجتمع

الموقع االلكترونى وعدد
المشاركين
عدد المشاركين من الخريجين
سنويا

30
30
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رقم

نشاط

النشاط
3

4

5
6
7
8
9
10
11
ثالثا

متابعة التطور المهني للخريجين
التعرف على ما يجب تعديله فى المقررات بناء على احتياجات سوق العمل من
اجل تحسين اداء خريجى الكلية
إعداد نشرة دورية موجهة للخريجين والرعاة

مسئول النشاط

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

مدير وحدة

التقارير الدورية لتحديث بيانات

الخريجين

الخريجين

العلمية +وكيل

توصيف المقررات المعدلة

خدمة المجتمع
مدير وحدة
الخريجين

عدد النشرات

15

عدد المشاركين فى البرنامج

60

تصميم وتطوير برنامج تدريبي للخريجين بناء على احتياجاتهم واحتياجات

عقد اتفاقات ولقاءات مع الهيئات والشركات فى مجال التوظيف والتأهيل

وكيل خدمة

عدد االتفاقات ،عدد اللقاءات،

المجتمع

عدد حاالت التشغيل والتدريب

والتدريب
ربط بعض مشروعات التخرج بأهداف تخدم المجتمع

العلمية

رؤساء األقسام
العلمية

عقد ملتقى توظيفى

وكيل خدمة
المجتمع

عقد حفل سنوي للخريجين

وكيل خدمة

إنشاء نظام ألي للجهات المستقبلة للطالب (شركات تكنولوجيا المعلومات،

وكيل خدمة

الهيئات ،المؤسسات
تطوير ودعم المراكز ذات الطابع الخاص

5

رؤساء األقسام

رؤساء األقسام

سوق العمل

الموازنة

المجتمع
المجتمع

20

عدد المشروعات
الملتقى

25

الحفل

200

النظام

10
305
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رقم

نشاط

النشاط
1

2
3
4

وضع خطة ومتابعتها لدعم قدرات المراكز ذات الطابع الخاص لتنفيذ وتسويق
منتجات ذات مردود على المجتمع

مسئول النشاط

المجتمع ومديري

تطبيق الخطة وتحليل فاعليتها

60

المراكز

تحديث وتطوير تجهيزات مركز خدمة ذوى األحتياجات الخاصة
إعداد مقابالت للهيئات المحلية وورش عمل الستقصاء احتياجاتهم

وكيل خدمة

التواصل بين هيئات المجتمع (طالب الخدمة) ومراكز الكلية (مقدم الخدمة)

5 1 7 2 1

وكيل خدمة

مدير المركز

التكنولوجية

معيار تقييم األداء

الموازنة

المجتمع
مديري مراكز
الكلية

التحديث الفعلى لقائمة األجهزة
وشرائها
عدد الورش والزيارات احتياجات
هذه الجهات التكنولوجية
عدد الخدمات التكنولوجية او

التعاقدات

تكلفة اإلستراتيجية

175
30
40
1730
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 5/4س :5إستراتيجية تعزيز المهارات وبنــاء القـدرات

تتفهم الكلية أن بناء القدرات وتعزيز مهارات فريق العمل هى من أسس نجاح أى مؤسسة متفوقة.

لهذا تقوم الكلية بتبنى سياسة نقل الخبرات و تواصل األجيال ،فضال عن بناء القدرات اإلدارية والتنمية
البشرية .ونتيجة لطبيعة التخصص وضرورة التعامل مع أحدث التكنولوجيات السريعة التطور ،فإن الكلية
تعمل على إذابة أية فجوات تكنولوجية قد تحدث مع الوقت.
إستراتيجية تعزيز المهارات وبناء القدرات هى إستراتيجية "تطوير وتحسين" لتتناسب مع احتياجات
الخطة اإلستراتيجية من تحول نحو الحوكمة االلكترونية وتقييم األداء المؤسسى وما يتطلبه ذلك التحول من
بناء قدرات ادارية وتكنولوجية متقدمة .تم بناء هذه اإلستراتيجية حول مجموعة من عوامل النجاح التى
كشف عنها التحليل البيئى وهى:
 ال يوجد "مقاومة للتغيير" لدى العاملين بالكلية ،بل اقتنا من تجارب سابقة بأن التغيير والتطبيقالتكنولوجى يصنع النقلة الحضارية الحقيقية.
 يسمح تواجد أجيال مختلفة من أعضاء هيئة التدريس بنقل الخبرات والمهارات من جيل الى آخربسهولة وبسر.
 اقتنا المسئولين بالكلية بأهمية رفع قدرات العاملين وزيادة مهاراتهم االدارية والتكنولوجية.اتجاهات تطوير برامج تنمية أعضاء هيئة التدريس
الشك أن هناك مسئوليات جديدة لعضو هيئة التدريس فى القرن الواحد والعشرين ،فلم يعد الشغل
الشاغل ألستاذ الجامعة هو توصيل المادة العلمية للطالب بل تجاوزت تلك الحدود نتيجة للعالم المسطح
واإلتاحة الرهيبة للمعلومات وأصبح لزاما على عضو هيئة التدريس القيام بالمهارات التدريسية التالية:
 اعداد بيئة تعليمية جاذبة استخدام إستراتيجيات تدريس متنوعة استخدام أساليب تقييم مختلفة العمل ضمن مجموعات لتطوير المادة العلمية استخدام التقنيات لزيادة اإلنتاجيةالخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
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 االلمام بطرق التصميم الفعال للخطط الدراسيةكما يجب على عضو هيئة التدريس أن يحتوى األدوار التالية:
 امكانية مساءلته وتقييم عمله امتالك حجم من المعرفة يتجاوز حدود التخصص ميسر الستخدام التكنولوجيا حتى لغير المختصين تقديم أعمال فكرية أو بحثية مرتبطة بالمجتمعإن التدريب الم وجه ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة البد وأن يكون موجها نحو تحصيل
معارف أساسية تؤهلهم للقيام بأدوارهم الجديدة ومسئولياتها .ونجد أن تقوم إستراتيجية الكلية لتعزيز المهارات
وبناء القدرات على اربع محاور عمل رئيسية هى:
أوال :تخطيط وتوثيق ومتابعة التدريب
 .1تشكيل لجان لتحديث االحتياجات وتحديد المدربين وادارة الدورات
 .2توثيق الوضع التدريبى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين
 .3تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والمعاونة واإلداريين
 .4إعداد خطة تدريب سنوية تتوافق مع االحتياجات الفعلية للعاملين بالكلية
ثانيا :بناء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
 .1تنفيذ خطة التدريب السنوية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 .2وضع مؤشرات قياس األداء العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
 .3عقد دورات تدريبية لقيادات الكلية على مهارات وعلوم اإلدارة والتخطيط
 .4عقد دورة تدريبية سنوية للهيئة المعاونة الجدد عن نظم الكلية وكيفية التعامل مع الطالب
 .5تخطيط وتنفيذ مشرو تدريبى مشترك مع مؤسسات اجنبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في
الداخل والخارج
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ثالثا :بناء وتنمية قدرات ومهارات االداريين
 .1انشاء قسم التدريب للعاملين
 .2تنفيذ خطة التدريب السنوية للعاملين بناء على االحتياجات و التوصيف الوظيفى
 .3قياس مردود التدريب للعام الماضى ومدى التقدم فى تحقيق األهداف التدريبية
 .4وضع الية ربط المسار الوظيفى بالمسار التدريبى للعاملين
رابعا :تنمية الثقافات والمهارات التكنولوجية
 .1تدريب على استخدامات نظام المعلومات اإلدارية المتكامل MIS
 .2تنظيم دورات في برمجيات ومهارات التسابق المطلوبة لفرق الطالب
 .3تدريب اإلداريين على استخدام نظام قياس وتقويم األداء
 .4تدريب العاملين بإدارات الكلية على نظم االستحقاقات والموارد البشرية
 .5تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المجاالت التكنولوجية المتطورة
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جدول  6-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية تعزيز المهارات وبنــاء القـدرات

رقم
النشاط

نشاط

أوال

تخطيط وتوثيق ومتابعة التدريب

1

تشكيل لجان لتحديث االحتياجات وتحديد المدربين وادارة الدورات

2

توثيق الوضع التدريبى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين

مسئول النشاط

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة
16

عميد الكلية
لجنة التدريب
وقسم تدريب

التشكيل المعتمد
نسبة التوثيق

8

اإلداريين
3

تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والمعاونة
واإلداريين
إعداد خطة تدريب سنوية تتوافق مع االحتياجات الفعلية للعاملين بالكلية

4
ثانيا
1
2
3
4

لجنة التدريب
وقسم تدريب

وثيقة االحتياجات

اإلداريين
لجنة التدريب
وقسم تدريب
اإلداريين

خطة التدريب

بناء وتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
تنفيذ خطة التدريب السنوية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
وضع مؤشرات قياس األداء العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة
عقد دورات تدريبية لقيادات الكلية على مهارات وعلوم اإلدارة والتخطيط
عقد دورة تدريبية سنوية للهيئة المعاونة الجدد عن نظم الكلية وكيفية

التعامل مع الطالب

8
330

لجنة التدريب
لجنة التدريب
لجنة التدريب

التطبيق الفعلي للتدريب،
عدد المتدربين

150

تواجد تقرير قياس
المردود السنوى
تقرير التدريب

30
50
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رقم
النشاط
5
ثالثا
1
2
3
3
رابعا

مسئول النشاط

نشاط
تخطيط وتنفيذ مشرو تدريبى مشترك مع مؤسسات اجنبية ألعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم في الداخل والخارج

لجنة التدريب

عدد المتدربين

بناء وتنمية قدرات ومهارات االداريين
انشاء قسم التدريب للعاملين

عميد الكلية

تنفيذ خطة التدريب السنوية للعاملين بناء على االحتياجات و التوصيف

قسم التدريب

الوظيفى

االداريين

قياس مردود التدريب للعام الماضى ومدى التقدم فى تحقيق األهداف

التدريبية

وضع الية ربط المسار الوظيفى بالمسار التدريبى للعاملين

قسم التدريب
االداريين

قسم التدريب
االداريين

التطبيق الفعلي للتدريب،
عدد المتدربين
المردود السنوى

تقرير التدريب

30
110

1

تدريب على استخدامات نظام المعلومات اإلدارية المتكامل MIS

2

تنظيم دورات في برمجيات ومهارات التسابق المطلوبة لفرق الطالب

اللجنة المختصة

3

تدريب اإلداريين على استخدام نظام قياس وتقويم األداء

الشركة المنفذة

4

تدريب العاملين بإدارات الكلية على نظم االستحقاقات والموارد البشرية

الشركة المنفذة

المتطورة

50

تواجد تقرير قياس

تنمية الثقافات والمهارات التكنولوجية

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المجاالت التكنولوجية

100
80

الشركة المنفذة

5

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة

لجنة التدريب

عدد المتدربين ،تشغيل

واستخدام النظم
عدد المتدربين

30
20

عدد المتدربين ،تشغيل

واستخدام النظم

عدد المتدربين ،تشغيل

واستخدام النظم

عدد المتدربين

10
50
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رقم
النشاط

نشاط

مسئول النشاط

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء

الموازنة

تكلفة اإلستراتيجية

576
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 6/4س :6إستراتيجية تطبيق الجودة الشاملة وكفاءة األداء

أن خطة الكلية اإلستراتيجية كانت وليدة رغبة الكلية فى تطبيق معايير الجودة التعليمية المختلفة.

لذلك فمن الطبيعى أن يكون هناك إستراتيجية "تطوير وتحسين" تهتم أساسا بغرس قيم الجودة فى أنشطة
الكلية وعملياتها التعليمية ،كما أن قياس وتقييم وتقويم األداء على مستوى المؤسسة واداراتها واقسامها
وأفرادها هو محور عمل أساسى لهذه اإلستراتيجية .أما محور العمل الثالث فيتمثل فى تخطيط سبل متابعة
وتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية نفسها.
أوال :استنباط وتحليل مؤشرات اداء العملية التعليمية
 .1تقييم فصلى للعملية التعليمية
 .2استخراج دورى لمؤشرات الكلية االحصائية وتحليلها
 .3متابعة وتنفيذ أعمال االعتماد
 .4وضع الدراسة الذاتية بالتعاون مع ادارة الكلية واللجان المختصة
 .5صياغة امتحانات نهائية تعكس المستهدفات التعليمية ILOs
.9

تحويل قياس األداء الى سمة أساسية في أعمال الكلية

ثانيا :غرس ثقافة الجودة فى أنشطة مجتمع الكلية
 .1نشر الوعى بأهمية االعتماد وسلوك مسالك جودة األداء.
 .2التوعية بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية
 .3نشر ثقافات جدية مأل االستبيانات و حق تقييم األداء بين كل فئات الكلية.
 .4تصميم وتوزيع االستبيانات وجمع وتحليل بياناتها
 .5جمع بيانات الظواهر العامة والخدمات المقدمة وتحليلها
 .6تحويل قياس األداء الى سمة أساسية في أعمال الكلية
 .7التوعية باستمرار جهود جودة ما بعد االعتماد ونشر هذه الثقافة.
ثالثا :متابعة وتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 .1متابعة مؤشرات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وتقديم تقرير دورى .
 .2اعداد تقارير متابعة الجودة وما بعد االعتماد
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 .3تنفيذ أنشطة تسيير وتقويم الخطة اإلستراتيجية
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الفصل الرابع :إستراتيجيات الكلية وخطتها التنفيذية
جدول  1-1الخطة التنفيذية إلستراتيجية تطبيق الجودة الشاملة وكفاءة األداء

رقم

نشاط

النشاط

مسئول النشاط

أوال

استنباط وتحليل مؤشرات اداء العملية التعليمية

1

تقييم فصلى للعملية التعليمية

مدير وحدة الجودة

2

استخراج دورى لمؤشرات الكلية االحصائية وتحليلها

مدير وحدة الجودة

3

متابعة وتنفيذ أعمال االعتماد

4

وضع الدراسة الذاتية بالتعاون مع ادارة الكلية واللجان المختصة

5

صياغة امتحانات نهائية تعكس المستهدفات التعليميةILOs

6
ثانيا

تحويل قياس األداء الى سمة أساسية في أعمال الكلية

معيار تقييم األداء

5 1 7 2 1

الموازنة
290

عميد الكلية ومدير
وحدة ضمان الجودة
عميد الكلية
األقسام العلمية
مدير وحدة الجودة

تقارير التقييم
تقارير الكلية االحصائية على
الموقف

50
25

النجاح فى االعتماد

110

الدراسة الذاتية

20

تقارير االقسام فى هذا
الخصوص
تقارير األداء

غرس ثقافة الجودة فى أنشطة مجتمع الكلية

60
25
165

1

نشر الوعى بأهمية االعتماد وسلوك مسالك جودة األداء

مدير وحدة الجودة

لوحات الجودة وبرامج التوعية

30

2

التوعية بأهمية الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية

مدير وحدة الجودة

ورش عمل وأدلة التوعية

20

3

نشر ثقافات جدية مأل االستبيانات وحق تقييم األداء بين كل فئات الكلية

مدير وحدة الجودة

4

تصميم وتوزيع االستبيانات وجمع وتحليل بياناتها

مدير وحدة الجودة

5

جمع بيانات الظواهر العامة والخدمات المقدمة وتحليلها

مدير وحدة الجودة

نجاح تقييم أدوات وآليات األداء
فى كل االدارات والفئات
عدد االستبيانات وعدد
المستجيبين لكل منها
البيانات المجمعة وعدد
المستجيبين لكل منها

10
25
10
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رقم
النشاط

نشاط

مسئول النشاط

6

تحويل قياس األداء الى سمة أساسية في أعمال الكلية

مدير وحدة الجودة

7

التوعية باستمرار جهود جودة ما بعد االعتماد ونشر هذه الثقافة

مدير وحدة الجودة

ثالثا

5 1 7 2 1

معيار تقييم األداء
نجاح تقييم أدوات وآليات األداء
فى كل االدارات والفئات
نجاح التوعية

متابعة وتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية

الموازنة
10
60
100

1

متابعة مؤشرات تنفيذ الخطة اإلستراتيجية وتقديم تقرير سنوي

رئيس لجنة الخطة

2

اعداد تقارير متابعة الجودة وما بعد االعتماد

مدير وحدة الجودة

3

تنفيذ أنشطة تسيير وتقويم الخطة اإلستراتيجية

رئيس لجنة الخطة

قراءات واحصاءات ومؤشرات
قياس تنفيذ الخطة
تقارير المتابعة الدورية وتوصيات
التعديل والتحسين
تقارير المراجعة والتعديالت
واعتماداتها
تكلفة اإلستراتيجية

40
20
40
555
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الفصل الخامس :تنفيذ
ومتابعة الخطة

الفصل الخامس :تنفيذ ومتابعة الخطة

ككل الخطط والق اررات فان وضع الخطة ال يمثل اال تحديد الطريق الذى يجب المضى فيه بغية
تحقيق األهداف ،أما تنفيذ اإلستراتيجيات والخطط فهو السير الفعلى في الطريق نحو ادراك األهداف
والغايات .ان الخطة الجيدة ال تعنى شيئا لو لم تكن محل اهتمام الجميع كضمانة لمستقبل الكلية وتبوئها
المكانة التى تستحقها .فى هذا الفصل نطرح عناصر التنفيذ الرشيد للخطة وكيفية تأكيد نجاحاتها ،وهى
عناصر يمكن ايجازها فما يلى:
 وضع السياسات االسترشادية لدعم مراحل تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
 ممارسة قيادة اإلستراتيجية
 بناء قاعدة تنظيمية قادرة على النجاح في تنفيذ اإلستراتيجية
 إعداد الموازنة المساندة لدعم اإلستراتيجية
 هيكلة نظام تقييم األداء وربطه بتحقيق األهداف اإلستراتيجية

 0/5السياسات االسترشادية للخطة

تمثل السياسات االسترشادية الخطوط العريضة التى تسترشد بها الكلية وتعمل على ترسيخها أثناء

تنفيذ إستراتيجياتها على مختلف المستويات ،كما انها تمثل المرتكزات األساسية لتنفيذ كافة أنشطة الكلية
فى سعيها لتحقيق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية.
 1/1/5السياسات العامة للكلية
 تطبيق قواعد وأساليب ضمان الجودة في جميع أوجه النشاط بالكلية من تعليم وبحث علمي وخدمةمجتمع.
 احترام والتزام كامل بتطبيق قيم الكلية الحاكمة MATCH التطوير المستمر لكافة أوجه النشاط بالكلية ومن كافة أطراف العملية التعليمية. التطوير المستمر للنظم واللوائح واآلليات الحاكمة لكافة األنشطة بالكلية. االستخدام األمثل للموارد المتاحة و تعظيم سبل االستفادة منها وحسب أولويات الستخدامها. -التعاطي والتفاعل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية ،و محاولة نقل التكنولوجيات وتطويرها.
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 احترام الخطط اإلستراتيجية للكلية وخططها التنفيذية ،واتخاذ اإلجراءات واألليات التي تكفل تنفيذالخطط علي الوجه األكمل.
 المراجعة الدائمة للق اررات واالنشطة في ضوء سياساتها وخططها اإلستراتيجية والتنفيذية. المرونة والشفافية في الممارسات و الق اررات والسياسات والخطط. تحقيق قيم العدالة والمساواة فى فئات الطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية. إرضاء المستفيدين فيما ال يخل بجودة منتجات ومخرجات الكلية وال يتعارض مع األصول العلميةوالتكنولوجية.
 إدارة تعتمد علي آليات وقواعد وخطط محددة لكافة األنشطة بالكلية ،وال تعتمد علي الرؤية الفردية. احترام القيم العامة و أخالقيات المجتمع العلمي في جميع الممارسات واألنشطة و االلتزام بدليلأخالقيات المهنة.
 السعى نحو توثيق كافة األنشطة و عمل قواعد بيانات شاملة لها. تبني سياسات ربط الحوافز والمكافآت بالجهد المبذول وجودة األداء. 2/1/5سياسات الكلية فى مجال التعليم
لتحقيق غاية الكلية في مجال التعليم و أهدافها اإلستراتيجية ذات الصلة ،فإن الكلية تتبني حزمة
من السياسات التي من شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية و بلوغ غاياتها .وهذه
السياسات تتمثل في:
 السعى الجاد نحو تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية. التمحور حول الطالب باعتباره أهم مخرجات الكلية. تطبيق المعدالت القياسية في نسب الطالب ألعضاء هيئة التدريس والموارد المادية للتعلم. المراجعة و التقويم الداخلي والخارجي للبرامج و المقررات الدراسية. التوسع فى استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت في وسائل وبرامج التعليم والتعلم. رعاية خاصة للطالب ذوى القدرات الفذة وذوى القدرات المحدودة-

مواكبة الجديد فى التخصصات و البرامج التعليمية والمقررات
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 توفير كافة تسهيالت التعليم و التعلم و صيانتها. رفع مستوى الرضاء العام ألطراف العملية التعليمية. التقويم المستمر للفاعلية والكفاءة التعليمية. غرس قيم التعلم الذاتي والمستمر والتشجيع عليها. التكامل مع سياسات الكلية في مجال البحث العلمي ومجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة. 7/1/5سياسات الكلية فى البحث العلمى
لتحقيق غاية الكلية في مجال البحث العلمي وأهدافها اإلستراتيجية ذات الصلة ،تنتهج الكلية حزمة
من السياسات التي من شأنها شأنها المساهمة في تحقيق أهداف الكلية اإلستراتيجية وبلوغ غاياتها .وهذه
السياسات تتمثل في:
 تحقيق التكامل والتنسيق في المجهودات التي تقوم بها الكلية من جهة والجامعة من جهة أخري وفيإطار خطة الدولة للبحث العلمي.
 ارتباط خطط البحث العلمي بخطط التنمية وحاجات المجتمع ،و أهم المستجدات العلمية العالمية. تنمية الموارد المالية الالزمة لتمويل ودعم البحث العلمي. تشجيع البحوث العلمية التطبيقية التي تتعاطي مع المشكالت القومية ومشكالت المجتمع المحلي. تشجيع النشر العلمي في المجاالت العلمية الدولية المحكمة ذات معامالت التأثير المرتفعة. تنمية ورفع قدرات الباحثين بالكلية. توثيق األنشطة البحثية والباحثين ،وبناء قواعد بيانات قابلة للنشر والتكامل. تشجيع الشراكة في البحوث العلمية بين التخصصات المختلفة أو المناظرة. توسيع نطاقات البحوث العلمية. تبادل المعلومات و المعارف مع مؤسسات البحث العلمي في الوطن العربي وفي العالم. -التكامل مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجاالت خدمة المجتمع و تنمية البيئة.
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 1/1/5سياسات الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة
لتحقيق غاية الكلية في مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأهدافها اإلستراتيجية ،فأن الكلية تنتهج
مجموعة من السياسات التي من شأنها بلوغ غاياتها .وهذه السياسات تمثل في:
 تحقيق التكامل و التنسيق في الجهود التي تقوم بها الكلية من جهة و الجامعة من جهة أخري فيإطار الخطة التمويلية للدولة وخطط حماية وتنمية البيئة وخدمة المجتمع.
 المساهمة في حل مشكالت البيئة و تنمية الوعي البيئي. التواصل مع المجتمع المدني والوقوف علي احتياجاته وتوجهاته. التواصل مع المؤسسات والمستفيدين والخريجين والشركات العاملة في مجاالت تكنولوجيا المعلومات تقديم الدعم العلمي والتدريبي المتخصص ألطراف البيئة والمجتمع. إشراك الطالب مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين في أنشطة خدمة المجتمع. تبني ودعم األنشطة البيئية والخدمية وتوسيع نطاقات خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -التكامل مع سياسات الكلية في مجال التعليم ومجال البحث العلمي.

 9/5إدارة الخطــة اإلستراتيجية

ال ينتهى إعداد الخطة اإلستراتيجية عند وضع إستراتيجيات الكلية المستقبلية ،وانما يبدأ عندها

تنفيذ الخطة ومتابعتها .ولطبيعة الكلية المعلوماتية ،فقد احتوت الخطة اإلستراتيجية على تطوير نظام آلى
لقياس أداء ومتابعة الخطة وذلك من خالل ميكنة مؤشرات قياس األداء وتطبيقاتها التحليلية التى تترجم
هذه المؤشرات الى مرصد يستكشف مشاكل وعراقيل التنفيذ ويق أر انحرافات الخطة الحالية أو المستقبلية
ويضع بدائل حلول مما يساعد على التمكن من تنفيذ ما هو مخطط وادارة أى تغييرات عن الخطة والتنفيذ
حسب الجداول الزمنية المقررة.
تقوم الكلية بتشكيل لجنة عليا لمتابعة الخطة اإلستراتيجية ،وذلك بمجرد االنتهاء من إقرار الخطة
اإلستراتيجية ذاتها .وتحتوى قائمة مهام هذه اللجنة على ما يلى:
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 .3اإلشراف الكامل على تطوير نظام مؤشرات الخطة اإلستراتيجية واضافة احتياجاتهم الى قائمة
وظائف النظام.
 .4االشراف على أعمال تحديث بيانات نظام مؤشرات الخطة اإلستراتيجية وتوقيتات التحديث والعاملين
على التحديث وادارة شئون النظام.
 .5قراءة دورية وتحليلية لمؤشرات أداء الخطة اإلستراتيجية واستخراج التقارير الدورية المقارنة.
 .6نشر أخبار موقف الخطة اإلستراتيجية فى موقع الكلية الرسمى ،وتقديم تقارير فصلية لمجلس
الكلية.
 .7اقتراح الخطط التنفيذية التفصيلية للخطة السنوية فى بدايتها مع تحديد دقيق لما يلى:
 .8المسئول التنفيذى عن كل نشاط تفصيلى
 .9التوقيت المحدد لبداية وانتهاء كل نشاط
 .11األهمية اإلستراتيجية للنشاط  Critical Actionوأولويته
 .11الموارد المالية الالزمة للنشاط والبدائل التمويلية ان وجدت.
 .12تقديم التقرير التنفيذى للخطة السنوية فى نهاية العام الجامعى.
 .13متابع ة تنفيذ األنشطة وعراقيل التنفيذ مع المسئولين عن األنشطة والعمل على حلها دون عرقلة
االطار العام للخطة اإلستراتيجية.
 .14التنسيق والمتابعة مع الجهات الخارجية ذات الصلة بأعمال الخطة اإلستراتيجية.
 .15التنسيق والمتابعة مع ادارة الجودة فى كل الموضوعات ذات الصلة بالخطة اإلستراتيجية.
 .16عقد ندوات وحلقات عمل حول الخطة اإلستراتيجية ومعوقات التنفيذ لإلعالم وللبحث عن حلول
غير تقليدية.
وباإلضافة الى قائمة األعمال السابقة للجنة اإلشراف على تنفيذ الخطة ،فهناك مجموعة من
الدروس المستفادة والمحاذير التى يمكن ايجازها فيما يلى:
 الناس بطبيعتهم ال يحبون التغيير ،ويجب أن يعتمد التغيير على التخطيط. البد وأن يستوعب جميع العاملين والطالب التغييرات المنشودة والعائد منها.الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
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 كلما كان هناك إدارة حازمة وفاعلة ،كان هناك قنوات اتصال واضحة وكافية. تنفيذ الخطة عملية ديناميكية تتطلب التحليل المستمر للوضع التنفيذى وتحديد اإلجراءاتالمستقبلية.
 يستند تنفيذ الخطة اإلستراتيجية على مجموعة سياسات تدعم الخطوات التنفيذية (كما سبق). يحقق تواجد بدائل طوارئ وسيناريوهات جاهزة لدى لجنة اإلشراف قدر مالئم من االطمئنانوالثقة من نجاح التنفيذ.
 يساعد لجنة اإلشراف وجود نظام تحذيري يشير بالمؤشرات أو الدالالت الى مشكالت التنفيذالمتوقعة.
 تأكيد أهمية توفر المتطلبات الفنية والمالية واإلدارية لتجنب مواجهة المشكالت أو حدوث أزماتتنفيذية.

 3/5قياس األداء المؤسسى

تقوم إستراتيجية الكلية  2117–2112على محور رئيسى تفتقده الكلية وهو قياس وتقييم األداء.

وال نقصد هنا قياس أداء األفراد بالفكر الحكومى الدارج فى هذا األمر ،بل التحول الجاد نحو قياس األداء
على كافة المستويات من الفرد الى اإلدارة وحتى المؤسسة وبما يؤدى الى استكشاف األخطاء ونقاط الخلل
ويساعد على وضع الحلول والتقويم.
يعتبر األداء المؤسسي للكلية هو المنظومة المتكاملة لنتاج أنشطتها في ضوء تفاعلها مع عناصر
بيئتها الداخلية والخارجية وهو يشتمل على األبعاد التالية:
 أداء األفراد في وحداتهم اإلدارية وأقسامهم العلمية. أداء ادارات الكلية في إطار السياسات العامة ولوائح العمل بالكلية. أداء الكلية في إطار جامعة القاهرة وسوق العمل والمجتمع الخارجى. فاألداء المؤسسي محصلة لكل من األداء الفردي وأداء الوحدات باإلضافة إلى األداء العامللكلية في بيئتها الجامعية

والخارجية.
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يقاس أداء الفرد بمجموعة متنوعة من المقاييس يتم من خاللها تقييم أدائه وصوالً إلى التأكد من
أن أنظمة العمل ووسائل التنفيذ في كل إدارة تحقق أكبر قدر ممكن من االنتاج بأقل قدر من التكلفة وفي
أقل وقت وعلى مستوى مناسب من الجودة والفاعلية التعليمية .ويقاس أداء كل إدارة بمجموعة أخرى من
المعايير التى تشير بدالالت واضحة الى فاعلية وكفاءة عمل اإلدارات ،أما مقاييس فعالية الكلية فتعتمد
على قياس فعالية تحقيق رسالتها وأهدافها من خالل خطة إستراتيجية واضحة المعالم .يوضح الجدول (-5
 )1مقارنات وتعريفات لفكر قياس األداء على مختلف المستويات.
يتطلب وضع وتحديد مؤشرات قياس األداء المؤسسي الدقة التي يعتمد عليها كعنصر أساسي
في نجاح عملية القياس .فهي عملية ليست سهلة يسبقها وضع مجموعة األسس الالزمة الختيار المؤشرات
في حين يجب أن تليها عملية متابعة ورقابة مستمرة  .من خالل هذه المؤشرات يمكن متابعة األداء وتحديد
انحرافات سيره أثناء تنفيذ الخطة بهدف تالفيها ومعالجتها.
تتمثل اجراءات تطبيق نظم قياس األداء المؤسسى في المراحل التالية:
 .1إعداد برامج لتوعية اإلداريين بمفهوم األداء المؤسسي .
 .2إجراء حصر شامل للمشاكل والتحديات التي تواجه األداء المؤسسي وتشكيل فريق خبراء لتحليل
تلك المشاكل.
 .3تطوير نظم المعلومات لتوفير البيانات الالزمة لمتابعة الخطة ولتطبيق مفهوم األداء المؤسسي.
 .4تحديد مجموعة متكاملة من المؤشرات الكمية والكيفية لقياس األداء تتضمن كافة أنشطة الخطة
من جودة الخدمات ،والكفاءة في استخدام الموارد ،والفاعلية في تحقيق اهداف الخطة.
 .5تطوير آليات مناسبة للقيام بعمليات القياس باستخدام المؤشرات التي سبق أن تم التوصل إليها.
 .6إجراء مقارنات متعددة للحكم على كفاءة األداء ومدى تحقق اهداف الخطة اإلستراتيجية:
 .7األداء الفعلي باألداء المخطط.
 .8األداء الحالي باألداء السابق.
 .9األداء الفعلي بأداء المؤسسات المناظرة.
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 .11تحديد مجاالت التحسين والتطوير والسياسات المطلوبة لعالج المشاكل المرتبطة باألداء فى ضوء
المقارنات التي تمت.
استنادا إلى التزام العاملين بتطوير األداء المؤسسي.
 .11تطبيق برامج واضحة لتحسين وتطوير األداء
ً

الخطة اإلستراتيجية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 2012 -
 5ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 370053320 :ف3700053330 :

307

الفصل الخامس :تنفيذ ومتابعة الخطة
جدول  1-5قياسات األداء التقليدى والمؤسسى

معنى
المصطلح

من يقوم
بتنفيذه

موضوعات
القياس
مؤشرات
القياس

األداء الفردي

أداء الوحدات التنظيمية

األداء المؤسسي

األعمال التي يمارسها الفرد للقيام بمسئولياته التي

األعمال التي تمارسها الوحدة التنظيمية للقيام بدورها الذي

المنظومة المتكاملة لنتاج أعمال الكلية في ضوء تفاعلها مع

يضطلع بتنفيذها في الوحدة التنظيمية وصوالً لتحقيق

تضطلع بتنفيذه في المؤسسة ،وصوالً لتحقيق األهداف التي

تحقيق أهداف الوحدة التنظيمية.

وسياستها العامة.

األهداف التي وضعت له ،والتي تساهم بدورها في



وضعت لها على ضوء األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة

الرئيس المباشر.



اإلدارة العليا.



أجهزة الرقابة الداخلية أو وحدة الجودة



أجهزة الرقابة الداخلية.



الوقت المستنفذ.



الفعالية االقتصادية.

عناصر بيئتها الداخلية والخارجية.







التكلفة.



الجودة



الوقت المعياري.




التكلفة المعيارية.

األهداف المعيارية.











الفعالية اإلدارية.

درجة تقسيم العمل.

درجة التخصص.
درجة اآللية.

نظم إنتاج المخرجات.
درجة المركزية.

أجهزة الرقابة المركزية أو الداخلية
جامعة القاهرة.

الو ازرات المعنية.



قيادات الكلية أو المنتمين لها.



الفعالية المجتمعية.



الفعالية التعليمية



الفعالية البحثية



درجة القبول لق اررات الكلية.





درجة تحقيق الكلية لرسالتها.

مدى توافر أيديولوجية محددة للعمل.

مدى نجاح مخرجات الكلية.

أنظمة الجزاء وتدرجها.
فعالية االتصاالت.
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فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية والمراجعة
رئيس الفريق
أ.د .ريم بهجت
عميد الكلية
الفريق الفنى

الخبير الفنى
د.على البسطويسى

مسئول معيار التخطيط اإلستراتيجى

المراجعة الفنية
د.عبير القرني

مسئول معياري الهيكل التنظيمي والجهاز االداري
فريق العمل
أ.د .هدى أنسى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
أ.د .فاطمة عمارة
وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
أ.د .ايمان ثروت
وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
د .ايهاب الخضرى
مدير وحدة ضمان الجودة – كلية الحاسبات والمعلومات
د .شريف مازن
رئيس اللجنة الداخلية لمتابعة ملفات معايير الجودة واالعتماد
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أ .زهور حمودة
أمين الكلية
م .ليلى الصافوري
مسئول مساعد عن معيار التخطيط اإلستراتيجى
م.م .بسمة عزت
مساعد مدير وحدة ضمان الجودة
م.م .ميريت مجدى
مساعد مدير وحدة ضمان الجودة
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فريق مراجعة الخطة اإلستراتيجية
أ.د .معتز خورشيد
مدير المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى وأستاذ دعم
القرار بكلية الحاسبات والمعلومات
وزير التعليم العالى والبحث العلمى السابق
نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحث العلمى األسبق
د .خالد نجم
مدير خدمات مراكز البيانات عن الشرق األوسط وأفريقيا IBM
Data Centers Services Leader – IBM
مدير خدمات تكنولوجيا المعلومات
ITS Manager – IBM
أ .على غنيــم
عضو مجلس كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة
ونائب رئيس مجلس ادارة مؤسسة األهرام للنشر السابق
د .محمد ناصر فؤاد
عضو مجلس كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة
رئيس الجمعية المصرية للبرمجيات – مصر سابقا
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مالحق الخطة اإلستراتيجية

ملحق 0
مـنـهـجـية تـحديــث التـحلـيـل الـبـيـئــي
للكلية
قام فريق تنفيذ التحليل البيئي بمراجعة التحليل البيئي للكلية فى عام  2111/2119وذلك لدراسة
كيفية تحديثه واستخراج تحليل بيئي لعام  2112/2111على ان يكون مالئم لوضع الكلية الحالي مما ينقل
مهام الفريق من دراسة كيفية تنفيذ التحليل البيئي الي كيفية تحديث التحليل الفني لضمان االستم اررية بهذه
المنهجية وعدم االكتفاء بطرح التحليل بشكل ثابت ال ينعكس على واقع الكلية المتغير.
قبل الشرو في تنفيذ عملية التحديث ،وضع الفريق اهدافه األساسية للتحديث و التي ساعدت على
تحديد المراحل الخمس للوصول لتلك األهداف .
أهداف تحديث التحليل البيئي
 تحديث البيانات الخاصة بمحاور التحليل (المنتج ،العميل ،العمليات ،الموارد و األصول ،العاملينو المعايير األكاديمية).
 السعي إلى زيادة أعداد المشاركين بنوعيتهم المختلفة في عملية التحديث لضمان جودة التحليل البيئيومدى تمثيله للواقع.
 معرفة مدى تحقق اركان التحليل للعناصر الخاصة بكل محور من خالل تقييم المشاركين مما يتيحللفريق اعادة تقييم األولويات (النقاط األكثر تمي از أو ضعفا).
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مراحل تحديث التحليل البيئي

شكل  0مراحل تحديث التحليل البيئي

تتكون عملية التحليل البيئي من خمس مراحل يقوم بها الفريق حتي يتم استخراج التحليل البيئي الجديد.
المرحلة األولي :التحليل البيئي لعام 2010 - 2007
 المدخالت :تحليل البيئي لعام 2111 – 2119 يتم تجميع كل العناصر الموجودة بكل محور من المحاور األساسية مع مزج اركانها األربعة (الضعفو التهديدات  /و القوة و الفرص) ،فيتحول كل عنصر الى مجموعة من النقاط المتمثلة فى نقاط
الضعف و نقاط القوة مما يساعد على عرض تلك النقاط فى االستبيان بشكل غير معقد ،بالتالي
يتسنى للمشاركين في االستبيان أن يقوموا بتقييم نقاط الضعف و القوة للعناصر بسهولة (شكل رقم
.)2
 المخرجات :مجموعة من نقاط الضعف و القوة لكل عنصر من العناصر السبع (هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،البحث العلمي ،تنمية الموارد و خدمة المجتمع ،جودة العملية التعليمية ،البرامج و
المقررات التعليمية ،كفاءة الفريق اإلداري ،قدرات الخريج و تواصله).
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شكل  9مثال على مجموعة نقاط القوة للعنصر األول

المرحلة الثانية :استبيانات التحليل البيئي 2012 - 2011
 المدخالت :مجموعة نقاط القوة و الضعف الخاصة بالعناصر السبع. القيام بتحديد العناصر التي سيتم وضعها في االستبيان الخاص بالشرائح المستهدفة أو نوعية المشاركبحيث يتم وضع لكل شريحة مجموعة النقاط التي تدخل في اطارهما و ليس كل النقاط.
 يقوم الفريق بتوزيع االستبيانات على اكبر قدر من الشرائح لضمان جودة التحليل و مصداقيته. يعبر كل مشترك عن رأيه في كل نقطة من نقاط القوة و الضعف و مدى تحققها في الكلية بجانبامكانية اضافة نقطة قوة أو ضعف جديدة من قبل المشاركين (شكل رقم  3و .)4
 المخرجات :عدد من االستبيانات الخاصة بنوعية المشاركين الستة (اعضاء هيئة التدريس ،اعضاءالهيئة المعاونة ،الطالب ،الخريجين و طالب الدراسات العليا ،اإلداريين و العاملين ،اصحاب و
مديرو الشركات).
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شكل  3نموذج الستبيان الطلبة (العنصر األول  -نقاط التمييز)

شكل  4نموذج الستبيان الطلبة (العنصر األول  -نقاط الضعف)

المرحلة الثالثة :تجميع وتحليل نتائج االستبيانات
 المدخالت :استبيانات التي تم تجميعها من المرحلة الثانية بعض القيام بملئها من قبل المشتركين. اعداد المشاركين في االستبيان:اعضاء هيئة التدريس

31

اعضاء الهيئة المعاونة

33

الطلبة (جميع المستويات)

750

الخريجين وطالب الدراسات العليا

111

اإلداريين والعاملين بالكلية

62

منتفعون من خارج الكلية

12

مجمو

989

 طريقة حساب تقييم نقاط القوة و الضعف للمشترك الواحد :يتم تحويل تقييم المشترك الخاصبكل نقطة الى ارقام حتى يتسنى استخدامها فى التحليل االحصائي (نقطة عالية التمييز/ضعف

=  ،4نقطة متميزة/ضعفة =  ،3نقطة متميزة/ضعفة نسبيا =  ،2ال تمثل نقطة تميز/ضعف =

 ،1ال وجود لها =  .) 1و في حالة ترك المشترك لبعض النقاط فارغة يتحول التقييم لتلك النقاط

الى صفر (شكل رقم  5و )6
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شكل  5مثال على كيفية تقييم االستبيان

شكل  6تحويل التقييم الموجودة في (صورة  )5الى ارقام

 طريقة حساب متوسط تقييم نقاط القوة و الضعف لجميع المشتركين في الشريحة الواحدة: oيتم تجميع متوسط التقييم لكل شريحة على حدى ،فنقوم بحساب متوسط تقييم المشاركين
لنقطة القوة أو الضعف على أن يكون هؤالء المشاركين من نوعية/شريحة واحدة .ثم يتم

استخراج ستة تقارير لكل شريحة حسب نوعية المشارك (اعضاء هيئة التدريس ،اعضاء
الهيئة المعاونة ،الطالب ،الخريجين و طالب الدراسات العليا ،اإلداريين و العاملين،

اصحاب و مديرو الشركات).

 oيوضح شكل رقم  7جزء من تقرير اإلداريين و العاملين بالكلية ،يوضح التقرير أعداد
المشاركين فى االستبيان ثم ارائهم في أحد العناصر الخاصة بهذه الشريحة أال و هو

عنصر تنمية الموارد و خدمة المجتمع .أمام كل نقطة يوجد ستة خانات األولى تحتوي
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على متوسط التقييم و يليها درجة تحقق النقطة و عدد المشاركين الذي اختاروا كل درجة

منهم.

شكل  7تقرير الخاص باألدريين و العاملين

يتم حساب قيمة المتوسط باستخدام المعادلة التالية:
متوسط تقييم نقطة القوة =

 طريقة حساب متوسط تقييم نقاط القوة و الضعف لجميع المشتركين في كل الشريحة التي تحتويعلى هذه النقطة في عناصرها:

 oهناك شرائح يجب تجميعها و عدم عرضها بمفردها نظرة لوجود تشابه بينهما مثل شرائح
الطلبة ،لقد احتوت االستبيانات على طلبة من المستويات األربعة و تم التعامل مع كل

مستوى على انها شريحة من الشرائح لتيسير عملية حساب المتوسط و تطبيق المعادلة

السابقة .بعد الحصول على اربعة تقارير خاصة بالطلبة كان على الفريق تجميعهم

للتعامل معهم كشريحة واحد ،و لكن هناك عامل يجب مراعاته اال و هو تقدم المستوى،

فكلما كان مستوى الطالب الدراسي متقدم زاد معرفته بالكلية و ايضاً زاد وزن رأيه و
تقييمه (شكل رقم .)8
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 oاستخدم الفريق المعادلة التالية لحساب متوسط تقييم الطلبة في جميع المستويات مع
مراعاة األوزان.

متوسط تقييم الطلبة =
(متوسط تقييم طالب المستوى األول * ( + )1.7متوسط تقييم طالب المستوى الثاني * ( + )1.0متوسط تقييم طالب المستوى الثالث
* ( + )1.3متوسط تقييم طالب المستوى الرابع * )1.1

شكل  8تقرير الخاص بشريحة الطلبة (جميع المستويات)

 oاخر خطوة في المرحلة الثالثة هي تجميع األراء النقاط فى تقرير واحد يجمع كل الشرائح
(صورة .)9

 oمع مالحظة وجود عالمة ( )-في صورة  9و هي تعني عدم وجود هذه النقطة في
استبيان تلك النوعية/الشريحة و ان وجدت العالمة فى كل نقاط العنصر فهذا يعني عدم
وجود العنصر ألنه خارح اطار تخصص تلك النوعية.
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شكل  2تقرير مجمع ألراء جميع الشرائح



بعد ذلك يتم جمع متوسط تقييم كل الشرائح حتى يتمثل تقييم كل نقطة في رقم واحد يعبر عن متوسط اراء الشرائح
الستة مع مراعاة األوزان.

 المخرجات :تقرير واحد به كل عناصر االستبيان و نقاطه ،كما يوجد بجانب كل نقطة رقم يمثلمدى تحققها.

المرحلة الرابعة :اضافة عناصر القوة و الضعف الجديدة
 المدخالت :التقرير المجمع لمتوسط تقييم الشرائح و المقترحات األضافية لكل مقترح. اضافة عناصر قوة/ضعف جديدة بدون تكرار لالسبيان (صورة .)9 -اعادة ترتيب نقاط القوة و الضعف حسب رؤى المشاركين.

 المخرجات :تقرير به كل نقاط القوة و الضعف بناءا على قييمتها (من اعلى الى ادنى) ،ومضاف الى كل عنصر مجموعة النقاط المضافة.
المرحلة الخامسة :التحليل البيئي 2012 - 2011
 المدخالت :تقرير نقاط القوة والضعف مع النقاط المضافة من قبل المشتركين. -استخراج التحليل البيئي في محاوره المختلفة و في اركانه األربعة عن طريق اعادة النقاط الى

حالتها األولى و تقسيم نقاط القوة الى فرص و قوة و ايضا تقسييم نقاط الضعف الى تهديدات

وضعف .مع مراعاة الترتيب.
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 المخرجات :تحليل بيئي لعام 2112 - 2111يمكن استخدام تلك المنهجية لضمان التحديث بشكل مستمر و تطويرها حتى تساعد الكلية لمواكبة
التغييرات و اتخاذ الق اررات المناسبة التى تتماشى مع واقع الكلية.
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