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Message from the Dean 
Since the Pharos University’s founding, the faculty of financial and 

administrative sciences has played a substantial role in sustaining Pharos University’s 

reputation as a leading destination for a dual degree program. This strategic plan seeks 

to build upon and extend our legacy as a dynamic learning and research environment, 

where we make critical discoveries and educate future leaders.  

The planning process forced us to look inward to determine what was 

important to us, to ask what we wanted to become, and how we would get there. 

Through our teaching, research, and engagement, we will continue to enhance the 

quality of our educational and learning activities.  

The Faculty of Financial and Administrative Sciences (FFAS) will be a 

destination of choice for those seeking the wealthiest opportunities to advance 

knowledge, develop their creativity, and discover solutions that address pressing 

questions of the past, present, and future. Our staff has the skills and perspectives 

needed to confront a rapidly changing and increasingly globalized world, where 

knowledge is produced, transformed, and applied at an unprecedented rate.  

Our strategic plan seeks to balance our aspirations and our needs. The faculty aims to 

provide our students with a wealth of opportunities and support, including flexible and 

innovative curriculum, exceptional teaching and advising, and diverse hands-on 

learning experiences. Our students will meet the challenge to grow as individuals 

while they prepare to thrive in their careers and to make long-term and meaningful 

contributions to our society. Building upon our strengths in teaching and interactive 

learning environment our strategic plan will guide us over the next five years to 

prepare engaged and productive citizens who possess both agility and a sense of 

enterprise cultivated through the experiential traditions. 
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 : Executive Summaryالتنفيذيالملخص 

سوق    والوفاء بمتطلبات تطور الجامعات    فيإحدى المرتكزات الهامة    الجامعيتعد جودة التعليم   

تسعى الكلية لتحقيقها    التي  االستراتيجيةتعكس األهداف   االستراتيجيةذلك فإن الخطة    وتأسيسا علىالعمل.  

 استخدامهايمكن    والمعايير التيتعتمد عليها لتحقيق تلك األهداف    واالستراتيجيات التيخالل فترة الخطة  

 للتأكد من تحقيق تلك األهداف.

واإلدارية  لكلية العلوم المالية    االستراتيجية العناصر الرئيسية للخطة    التنفيذي  ويعرض الملخص  

الخطة    يث ح مستندات  أربع    االستراتيجيةتتكون  البيانات    أجزاء.من  الخطة  من  األول  الجزء  يتضمن 

عناصر الخطة االستراتيجية والجزء الثالث  يشمل    الثانيالجزء    واإلدارية أماالرئيسية لكلية العلوم المالية  

الخطةمنهجية إعداد  يحتوي على   الغايات    االستراتيجية  وتطوير  الخاصةمع عرض  بالكلية    والسياسات 

التحليل القوة    الذي  البيئي  وايضا  نقاط  التييشمل  والتهديدات  والفرص  أخيرا و  الكليةتواجه    والضعف 

 الخطة التنفيذية. 

هذا   والرسالة منلرسالة الكلية فتعكس السبب الرئيسي التي وجدت من اجله الكلية.    بالنسبة  أما    

االنشطة   مجموعات  تعكس  التيوالمنطلق  والخدمات  تقديمها    البرامج  الي  الكلية  التي واتسعي    لوسائل 

 يمكن من خاللها تحقيق رسالة الكلية.

والدولي    واالقليمي  المحلي  المجتمع  احتياجات  لمقابلة  العالي  التعليم  خدمات  تقديم  في  التميز 

و تتحقق رسالتنا من    مصر، واالسهام بشكل فعال و دائم في تحقيق التنمية االجتماعية و االقتصادية في  

التعليم و البحوث و خدمة ال بالمعايير الدولية للتميز في مجاالت  التكامل   مجتمعخالل االلتزام  و احداث 

 و تنمية رأس المال البشري بالكلية.، بين االفراد و التكنولوجيا و نظم االعمال
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 لجنة اعداد الخطة االستراتيجية للكلية: 

 الصفة  الوظيفة  االسم

 رئيسا  ومنسق برنامج التسويق  عميد الكلية أ.د/ طارق طه احمد 

 د. وائل مصطفي ا.م.
منسق  و لشؤون التعليم والطالب  وكيل الكليةقائم باعمال 

 برنامج التمويل واالستثمار 
 عضوا 

 محمود ابوخشبة محمد أ.م.د/ 
والبحث   للدراسات العليالشؤون  وكيل الكليةقائم باعمال 

 العلمى و منسق برنامج المحاسبة 
 عضوا 

 عضوا  ورئيس االرشاد األكاديمي  مدرس بالكلية د. مصطفي شلش

 عضوا  المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة بالكلية و مدرس بالكلية محمد حمادد. 

 عضوا  مدرس بالكلية  سالى رؤوف . د 

 عضوا  مدرس بالكلية  شيماء ابو المعاطى د. 

 عضوا  ورائد االنشطة الطالبية  مدرس بالكلية نهى بدرد. 

 عضوا  بالكلية  مساعد مدرس  ا.محمد ناجى 

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  يارا مجدي ا

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  ا.ايرين بايالن 

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  ا.امنية محرم 

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  ا.مايسة المفتى 

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  ا.ريهام يونس 

 عضوا  بالكلية  مدرس مساعد  ا.نهى جبر 

 عضوا  بالكلية مدرس مساعد  ا.جيالن عبدالعزيز 

 عضوا  بالكلية   معيد  ا.امنية هشام 

 عضوا  بالكلية معيد  ا.سارة خميس 

 عضوا  معيد بالكلية  ا.محمد مسعد

 عضوا  ممثل لطالب المستوى االول  عمر سليمان احمد 

 عضوا  الثانى ممثل لطالب المستوى  عبد الرحمن ياقوت 

 عضوا  الثالث ممثل لطالب المستوى  ماجد اكرم محمد 

 عضوا  الرابعممثل لطالب المستوى  فرح جالل ياقوت 
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 عضوا  ممثل طلبة وافدين  ابوبكر احمد 

 اسامة ابراهيم القاضى 
ممثل   -مدير عام ادارة التدريب باالسكندرية بالتدريب 

 لالطراف الخارجية 
 عضوا 

 عضوا  والترجمةمدرس بكلية اللغات  .عبد الفتاح كامل د 

 عضوا  إداري وحدة ضمان الجودة  اية عبدالعزيز  .أ

 

 لجنة االشراف و المتابعة

 فناكىحسين أ.د. نورهان  
لشئون التعليم والطالب والمشرف  نائب رئيس الجامعة

 على مركز ضمان الجودة بالجامعة 

 بالجامعة  مدير مركز ضمان الجودة أ.م.د. أحمد محمد عالم 

 عبد العال رشوان أحمدأ.م.د. 
استاذ ادارة االعمال المساعد بكلية التجارة جامعة  

 عضو خارجى. -االسكندرية

 بالجامعة  منسق مركز ضمان الجودة حسنين   د.فايقة ابراهيم
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 اجلزء الأول 

 البياانت الأساس ية 

 للكية العلوم املالية والادارية 
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 نبذة مختصرة عن الكلية: .1

عام   إلى  فاروس  بجامعة  واالدارية  المالية  العلوم  كلية  تاريخ  عملت    2006يرجع  الوقت  ذلك  ومنذ 

من   واحدة  تكون  ان  على  الدولالكليات    برزأالكلية  المستوى  تواكب ي  على  و  المجتمع  احتياجات  لتلبى 

تنمية قدرات طالبها التعليمية والمهنية والبحثية    يبتميزها ف  الكليةالمستمر. وًعرفت    يالتطوير التكنولوج

 والقيادية. 

   تابعة لجامعة خاصة. : الكليةنوع  ◼

 اللغة اإلنجليزية. لغة الدراسة: ◼

 الساعات المعتمدة. نظام الدراسة: ◼

 الموقع الجغرافي :   ◼

 جمهورية مصر العربية  لدولة :ا −

 اإلسكندرية  لمحافظة:ا −

 برامج الكلية :  2.1
 برنامج الدرجة العلمية التي تمنحها الكلية / ال الكليةاسم  م

 

 

 

1 

 

 

 

كلية العلوم  

المالية  

 واإلدارية

 التالية: البرامج تمنح الكلية درجة البكالوريوس في ادارة االعمال في 

◼ Marketing 

◼ Finance and Investment 

◼ Accounting 

البكالوريوس في االعمال واالدارة بين كلية   برنامج الشهادة المزدوجة لمنح درجة 

  ايرلندا  TU Dublinاالسكندرية وجامعة    -جامعة فاروس-العلوم المالية واالدارية

فاروس   جامعة  من  واحدة  مزدوجة  شهادة  على  الطالب  يحصل  من   معتمدةو 

 .  TU Dublinالمجلس األعلى للجامعات و الثانية من جامعة 
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 :كليةالمقيدين بالأعداد طالب  2.2
 

 

 

 : والهيئة المعاونة على مستوى الكلية أعضاء هيئة التدريس  2.3
 

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس المعينين 

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس المنتدبين 

عدد  ياجمال

 الطالب 

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  

عدد الطالب يجمالإل  

 1:30 507 8 يكافئ    4 13  

 

عدد اعضاء هيئة التدريس  

 المعاونة المعينين 
عدد الطالب  ياجمال  

 ةنسبة عدد أعضاء هيئة التدريس المعاون 

عدد الطالب يجمالإل  

23  507 1:15.8 

 

البرامج  على مستوى   والهيئة المعاونةاعضاء هيئة التدريس  2.4

 العلمية.

Finance and Investment: 

 عدد الطالب  عدد اعضاء هيئة التدريس 
نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  

 لعدد الطالب 

 1:20.6 طالب  62 3

 

عدد اعضاء هيئة التدريس  

 المعاونة المعينين 
 عدد الطالب 

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  

لعدد الطالب  ةالمعاون  

طالب  62 6  1:10.3 

  

 العام الجامعي  2019-2020

075  أعداد الطالب 
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Accounting: 

 نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب عدد الطالب  عدد اعضاء هيئة التدريس 

 1:16 طالب  64      ( منتدبيين  4( ) 4)

 

عدد اعضاء هيئة التدريس المعاونة  

 المعينين 
 عدد الطالب 

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  

 لعدد الطالب  ةالمعاون

 1:12.8 64 طالب      5

 

Marketing 

 نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لعدد الطالب عدد الطالب  عدد اعضاء هيئة التدريس 

 1:5 طالب 30 6

 

عدد اعضاء هيئة التدريس المعاونة  

 المعينين 

عدد 

 الطالب 

ة نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس المعاون 

 لعدد الطالب 

طالب 30 5  61:  

 

General 

 عدد الطالب  عدد اعضاء هيئة التدريس 
نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  

 لعدد الطالب 

17 351 1:20.6 

 

عدد اعضاء هيئة التدريس المعاونة  

 المعينين 
 عدد الطالب 

نسبة عدد أعضاء هيئة  

 التدريس المعاونة لعدد الطالب

32 351 1:10.9 
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 عدد الجهاز اإلداري:  2.6

 2020/ 2019للعام الجامعي   واألقسام المختلفةباإلدارات  ونسب توزيعهمأعداد العاملين 

 القسم العدد  النسبة

 ICDLمركز   7 0.008

0.023 19 IT 

 إدارة الجامعة  3 0.003

 إدارة المراجعة  5 0.006

 اإلدارة التجارية  6 0.007

 التسويق و العالقات العامة  11 0.01

 الحسابات 16 0.02

 الشئون القانونية 3 0.003

 الصيانة  24 0.05

 المطبعة/مركز النسخ 13 0.01

 المكتبات  10 0.012

 الموارد البشرية  14 0.017

 النقطة الطبية 4 0.6

 النقل و الحركة  2 0.0025

 الوسائط التعليمية  2 0.0025

 أمناء المباني  36 0.04

 رعاية شباب 5 0.006

 سكرتارية  53 0.044

 شئون طلبة 26 0.032

 مخازن 8 0.010

 مركز اللغة اإلنجليزية 40 0.050

 مركز المعلومات  2 0.0025

 مشتريات  12 0.015

 شئون البيئة 154 19.

 البريد و المراسالت 22 0.027

 أمناء المعامل  105 0.132

 التمريض 46 0.057

 الزراعة  8 0.010

 إدارة األمن  140 0.176

 اإلجمالي 794 100%
 

 .موظف 16من   واإلدارية ويتكونوم المالية باإلضافة لوجود جهاز اداري خاص بكلية العل

 العدد القسم 
 2 المكتبات 

 6 امناء المباني 

 3 سكرتارية 

 3 شئون الطلبة 

 1 معامل الحاسب اآللي

 1 معامل اللغة

 16 اإلجمالي
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 : االمكانيات المادية 2.8

 الموارد المالية والمادية : 

معامل الحاسب األلى( متضمنه العدد،   -المكتبة  -العيادة  -المعامل  -الفصول–االمكانات المادية للكلية )المدرجات   ◼

السعه، التجهيزات، محتويات كل معمل على حدي. يتوفر لدى الكلية األجهزة والمعدات والمعامل المناسبة للعملية  

التي    التعليمية كما الحديثة  التكنولوجية  الكلية األجهزة  الالزمة. يتوفر لدى  بتجهيزاتها  المعامل  الكلية  يتوفر لدى 

استخدامها بصورة جيدة،   على  الطلبة  تدريب  ويتم  المجتمع  العلمي وخدمة  والبحث  التعليم  في  استخدامها  يمكن 

عة(، بما يالئم إجمالي عدد الطالب البالغ  معامل باللغة اإلنجليزية والحاسب األلى )متطلبات الجام  10فضال عن  

  2019/2020طالب في العام الجامعي  524عددهم 

لها. وفيما   ◼ الدورية  الصيانة  لالستخدام وتجرى  األجهزة والمعدات والمعامل  باستمرار من صالحية  الكلية  تتأكد 

 يلي جدول يبين معامل الكلية وعدد أجهزة الكمبيوتر بها والتجهيزات. 

مال - ◼ تقييم  نموذج  يوجد  وايضا  الطوارئ  وابواب  الكلية  ومخارج  مداخل  توضح  هندسيه  رسومات  يوجد  ئم كما 

 Normsلمساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد البشرية وتوزيع المساحات األرضية للجامعات والكلية 

guidelines  

الحتياجات   ◼ ومالئمة  كافية  اآللي  والحاسب  اللغة  ومعامل  الدراسية  والفصول  القاعات  وأعداد  الكلية  مباني  تعد 

   NORMSاحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيئة  الكلية لمزاولة أنشطتها من حيث التصميم والمس

المالية واإلدارية وتحتوي على عدد ) ◼ العلوم  لكلية  الرابع  الطابق   2( فصول دراسية وعدد  10فقد تم تخصيص 

الى عدد   باإلضافة  )  1قاعه محاضرات  النظري  بالمبنى  الخامس  بالدور  امتحانات  (، وقاعه Dغرفه كونترول 

 دور األول على النحو الموضح بالجدول  محاضرات بال

 كما يتوفر بالكلية بيان بالتسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية )معامل الحاسب اآللي، معامل اللغات(  ◼

والفراغات   ◼ الخضراء  المساحات  وجود  ان  كما  بالكلية،  األنشطة  جميع  لممارسة  مناسبه  المباني  مساحة  تعتبر 

في توفير التهوية واإلضاءة الطبيعية للقاعات والمدرجات ومكاتب بالمباني المختلفة   البينية من العوامل التي تسهم

روس مثل: المالعب ايوجد اماكن وتسهيالت متاحه كافيه للممارسة كافة األنشطة الطالبية بالكلية توفرها جامعة ف

الثقافية لطالب الكلية بصوره  الرياضية وقاعه لعقد الندوات وقاعة مسرح طالبي يسمح بممارسة األنشطة الفنية و

 دورية ومالئمه. 

اماكن   ◼ بها  المالبس والحمامات  تبديل  بها من غرف  الخاصة  المالعب والخدمات  انشائها  الجامعة منذ  اقامت  لقد 

الرياضي. كذلك   النشاط  لتسهيل  للطالبات وذلك  للطالب وقسم  الرياضي منها قسم  النشاط  لالستحمام بعد مزاولة 

مسرح   والبصرية يوجد  السمعية  بالوسائل  مجهز  والثقافية  الفنية  لألنشطة  فاروس  جامعة  كليات  لطالب  طالبي 

 كرسي 500وسعة  2م839لممارسة تلك األنشطة الفنية 
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 عدد  المعمل 

 أجهزة الحاسب 

 التجهيزات األخرى 

D114 36  ( منها  كمبيوتر  (  1جهاز 

 جهاز كمبيوتر ماستر 

  Projectorبوصة بالريموت كونترول و  120شاشة  

 باناسونيك 

سماعة أذن    29عدد  -سماعة كمبيوتر مكتب  65عدد  

 ماكينة طباعة ليزر-للطالب

D116 36  ( منها  كمبيوتر  (  1جهاز 

 جهاز كمبيوتر ماستر 

بالريموت    120شاشة   بالريموت  كونترول  بوصة 

كونترول    Projectorو بالريموت  باناسونيك 

 باناسونيك   Projectorو

 ماكينة طباعة ليزر-سماعة أذن للطالب 27عدد -

D117 1 معمل صوتي  جهاز كمبيوتر 

123D 1 معمل صوتي  جهاز كمبيوتر 

214D 1 معمل صوتي  جهاز كمبيوتر 

216D 1 معمل صوتي  جهاز كمبيوتر 

E117 36 معمل كمبيوتر  جهاز كمبيوتر 

E119 36 معمل كمبيوتر  جهاز كمبيوتر 

E218 36 معمل كمبيوتر  جهاز كمبيوتر 

E619 36 معمل كمبيوتر  جهاز كمبيوتر 

E621 36 معمل كمبيوتر  جهاز كمبيوتر 
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 ( 6/2جدول )

 مساحة القاعات والفصول الدراسية والمعامل وسعتها الطالبية

سعة   الوصف القاعة  م

 الطالب 

 2المساحة /م

1 443D  2م 35 35 فصل دراسي 

2 435D  2م 35 32 فصل دراسي 

3 431D  2م 35 32 فصل دراسي 

4 421D  2م 70 50 فصل دراسي 

5 419D  2م 53 55 فصل دراسي 

6 D418  2م 53 55 فصل دراسي 

7 420D  2م 70 50 فصل دراسي 

8 426D  2م 35 32 فصل دراسي 

9 430D  2م 35 35 فصل دراسي 

10 434D  2م 35 32 فصل دراسي 

11 442D  2م 35 35 فصل دراسي 

12 528D  2م 35 35 فصل دراسي 

13 532D  2م 35 35 فصل دراسي 

14 D415   قاعه

 محاضرات

 2م 107 150

15 D414   قاعه

 محاضرات

 2م 107 150

16 D 121   قاعه

 محاضرات

 2م 107 150
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17 D113   قاعه

 محاضرات

 2م 107 150

18 D114  2م110 55 معمل 

19 D116  2م110 55 معمل 

20 D117 2م110 55 لغة معمل 

21 123D 2م110 55 لغة معمل 

22 214D 2م110 55 لغة معمل 

23 216D 2م110 55 لغة معمل 

24 E117   حاسب معمل 

 آلي 

 2م110 55

25 E119   حاسب معمل 

 آلي 

 2م110 55

26 E218   حاسب  معمل

 آلي 

 2م110 55

27 E619   حاسب معمل 

 آلي 

 2م110 55

28 E620   حاسب معمل 

 آلي 

 2م110 55

 

التحتية والمرافق، حيث يتم  ◼ القاعات والمعامل والبنية  إدارة الصيانة المركزية بالجامعة تعد خطة سنوية لصيانة 

 تنفيذها بشكل دوري سنويا في أوقات محددة، 

الكلية ويتم صيانتها بصفة دورية   ◼ المتاحة بالكلية صالحة لالستخدام ومالئمة لتغطية احتياجات  هذا وتعد المرافق 

طة الصيانة السنوية للكلية وتشمل الفصول والمدرجات والطرقات وجميع المعامل ودورات المياه وجميع  طبقا لخ

 المكاتب وغرف الكهرباء 

المنشاة  وتقارير متابعه االسانسير   ◼ الكلية باالطالع علي حمله حماية  تلتزم  المخازن   اذونات صرف  يتم متابعه 

 وبمتابعه اجهزه المعامل 
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ن لإلشراف على تنفيذ خطة االخالء )المدير اإلداري / مشرفو المبنى / موظفو األمن( بمختلف  يتم توافر مسئولي ◼

المالئمة   التجهيزات  والسالمة ووفرت  األمن  على  للمحافظة  المناسبة  الممارسات  الجامعة  تتخذ  الجامعة.  كليات 

 والصحة المهنية المركزية التي تتمثل في خطة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث بمعرفة إدارة السالمة 

عام   ◼ كل  خالل  المختلفة  الجامعة  مباني  إلخالء  تجارب  بتنفيذ  بالجامعة  المهنية  والصحة  السالمة  إدارة  وتقوم 

والكوارث( األزمات  حالة  في  اإلخالء  على  التدريب  بغرض  األزمات   دراسي  إلدارة  لجنة  استحداث  وتم 

  والكوارث بمختلف كليات الجامعة(

 كليه العلوم المالية واإلدارية البنية التكنولوجية حيث:توفر وتحدث  ◼

، كما 2/2016روس ببنك المعرفة  اتوفر الجامعة ألعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والطلبة اشتراك جامعة ف ◼

 يتوفر لدى الكلية وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة  

س والعاملين بها وسائل اتصال حديثة وتكنولوجيا معلومات عصرية  توفر الكلية للطلبة وأعضاء هيئة التدري ◼

يتم   اإلنترنت  على  موقع  الكلية  لدى  يتوفر  حيث  والكلية  الجامعة  حجم  مع  تتالءم  و  التدريس  عملية  تالئم  

االنجليزية واللغة  العربية  باللغة  متوفر  االنترنت  على  الجامعة  وموقع  دورية  بصورة   تحديثه 

http://www.pua.edu.eg/  والطالب ومعاونيهم  التدريس  هيئة  ألعضاء  متاحة  بالجامعة  االنترنت  خدمة 

 والعاملين سواء عن طريق المكتبة أو المعامل بشبكه سلكيه وال سلكيه لألنترنت  

 توفر المؤسسة عدد حاسبات كافيه وفق طبيعة نشاط الكلية.   ◼

التقويم  توفر   ◼ حيث:  خالله  من  المتوافرة  الخدمات  وتنوع  االنترنت  شبكة  على  موقعها  وتحدث  المؤسسة 

األكاديمي، الخطة الدراسية، المحاضرات، اعالنات الوظائف، تعاقدات الجامعة مع الجامعات الدولية، اخبار 

 عن انشطه الكليات وحفالت تكريم الطالب.

ن خالل موقعها على شبكة االنترنت لتسهيل العملية التعليمية وتحدث أيضا توفر الكلية الخدمات الطالبية م ◼

 موقعها على شبكة االنترنت وتنوع الخدمات المتوافرة من خالله 

المقدمة،   ◼ والخدمات  والمراجع  التجهيزات  حيث  من  مالئمة  مكتبة  واإلدارية  المالية  العلوم  لكلية  الجامعة  توفر 

رف للكتب، وستائر مقاومة للحريق،  12مقعد،   93مستفيد، ومجهزة ب  93 تتسع لعدد 2م 221والمكتبة بمساحة 

 حاسب آلي متصل باألنترنت   9ماكينة تصوير، 

 ملخص تجهيزات مكتبة المجمع النظري: 

 

 طاوالت المقاعد  الكتب المكتبة 

 االطالع

دواليب   الكمبيوترات

 الكتب

كاميرات 

 المراقبة

 المساحة

المجمع   مكتبة 

 النظري

العلوم كلية  

المالية  

 واإلدارية

 اإلجمالي 

 (1028 ) 

 2م221 6 51 9 10 93

http://www.pua.edu.eg/
http://www.pua.edu.eg/
http://www.pua.edu.eg/
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 ان الث اجلزء 

 الاسرتاتيجية عنارص اخلطة  
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 ورسالة الكليةرؤية  .1

 : 2020المحدثة فى  فيما يلى نص رؤية و رسالة الكلية

Vision 

The Faculty of Financial and Administrative Sciences at Pharos University 

aspires to occupy local, regional and international leadership positions depend 

on the outstanding education and participation with the most prestigious 

European universities and the availability of its human and physical capabilities. 

الريادةتت تشغل موقع  فاروس ألن  المالية واإلدارية جامعة  العلوم  كلية  والدولية  طلع  اإلقليمية  و    المحلية 

والبشرية   المادية  واإلمكانيات  األوربية  الجامعات  أعرق  مع  والمشاركة  المتميز  التعليم  على  إعتمادا 

 المتوافرة لديها.

Mission 

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University 

provides its graduates and its community with a high-quality business education 

matching with the labor market needs via outstanding and joint Teaching with 

European systems, a relevant curriculum, scholarly contributions supported by 

advanced online platforms, interactive physical learning environment and 

qualified teaching and administrative staff. The faculty pursues continuous 

improvement opportunities to add value to its stakeholders and guided by its 

core values and integration among educational, research, and community 

efforts. 

يتوافق مع   لمجتمعها تعليًما عالي الجودة  بجامعة فاروس لخريجيها و  توفر كلية العلوم المالية واإلدارية  

والمناهج الدراسية ذات    التدريس المميز والمشترك مع األنظمة األوربيةمن خالل  احتياجات سوق العمل  

ومادية،    تفاعليةتعلم الصلة، والمساهمات العلمية المدعومة من خالل منصات متقدمة عبر اإلنترنت وبيئة 

فرص التحسين  توظيف  تسعى الكلية إلى  و إعتمادا على نخبة من هيئة التدريس و االداريين المتميزين .و

والتكامل بين الجهود التعليمية    ،بقيمها األساسية  ترشدهمس  األطراف ذات الصلةالمستمر إلضافة قيمة إلى  

 والبحثية والمجتمعية. 
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رؤية   .2 مع  الكلية  ورسالة  رؤية  اتساق  مدى  على  التعرف  وثيقة 

 :الجامعةورسالة 

 الكلية رؤية الجامعة  رؤية

التميز   إلى  باإلسكندرية  فاروس  جامعة  تطمح 

مجتمع   بناء  فى  وعالميا  محليا  المعرفة  والريادة 

المجتمعية   المستدامة والشراكة  التنمية  من خالل 

 والتدويل ومواكبة التطور التكنولوجى المستمر . 

تتطلع كلية العلوم المالية واإلدارية جامعة فاروس ألن 

الريادة موقع  والدولية  تشغل  اإلقليمية  و   المحلية 

أعرق   مع  والمشاركة  المتميز  التعليم  على  إعتمادا 

األو والبشرية  الجامعات  المادية  واإلمكانيات  ربية 

 المتوافرة لديها 

 

 الكلية رسالة الجامعة رسالة المكون

 في بدورها  فاروس جامعة تلتزم -1 الخدمات .1

 بيئة توفير خالل من المجتمع تنمية

  وتقديم .العلمي والبحث  للتعليم محفزة

  متساوية بفرص  متميزة تعليمية خدمة

  المجتمع مع  الشراكة للطالب،وتعظيم

 مرن  اطار في واالقليمي المحلي

  والحفاظ المستمر بالتحسين  يسمح

  مع المجتمعية واالخالقيات  القيم علي

 .والتكنولوجي العلمي التطور مواكبة

توفر كلية العلوم المالية   -1

بجامعة فاروس  واإلدارية  

لمجتمعها تعليًما لخريجيها و 

يتوافق مع   عالي الجودة 

من  احتياجات سوق العمل 

التدريس المميز خالل 

والمشترك مع األنظمة  

والمناهج الدراسية    األوربية

 ذات الصلة 

السوق  .2

 والمسئولية

 االجتماعية 

 بفرص  متميزة تعليمية خدمة تقديم -2

 مع الشراكة للطالب،وتعظيم متساوية

 اطار في واالقليمي المحلي المجتمع

 المستمر بالتحسين يسمح مرن

 واالخالقيات  القيم علي  والحفاظ

 العلمي التطور مواكبة مع المجتمعية

 . والتكنولوجي

 توظيف إلى الكلية تسعى -2

  المستمر التحسين فرص 

 األطراف إلى قيمة إلضافة

  مسترشده الصلة ذات 

 والتكامل األساسية، بقيمها

  التعليمية الجهود  بين

 . والمجتمعية  والبحثية
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 الكلية  تتبناها يالت السياسات  .3

 :العامة اوال: السياسات
 .التنفيذية والئحته الجامعات  تنظيم لقانون  العامة السياسات  تبنى ◼

 1998 لسنة 81 رقم والمزايدات  المناقصات  قانون مثل المالية القوانين نص  تطبيق الكلية تراعى ◼

 .التنفيذية والئحته

 81 رقم المدنية الخدمة قانون مثل العمل وقوانين واإلدارة للتنظيم المركزي الجهاز ولوائح نظم ◼

   2016 لسنة

 .للمحاسبات  المركزي الجهاز ولوائح نظم تبنى ◼

 المحلي المستوى على المنظمة القوانين احترامو الفكرية  الملكية حماية  بمبدأ الجاد  االلتزام ◼

 .والدولي

  :والتعلم التعليم  ثانيا: سياسات
 .التعليمية العملية جودة إضعاف شأنها من مقترحات  قبول عدم سياسة ◼

 .الطالب  رضاء  على المحافظة سياسة ◼

 العمل سوق واحتياجات  والتعلم التعليم مخرجات  بين المواءمة سياسة ◼

 .الجودة لمعايير طبقا والتعلم التعليم لمنظومة المستمر التطوير سياسة ◼

 الخصوصية  الدروس محاربة سياسة ◼

 الخصوصية ضمان مع وسريعة  جدية بصورة الطالب  وشكاوى مشاكل  مع التعامل سياسة ◼

 .والعدالة

 .الطالب  حضور ضعف مع التعامل سياسة ◼

ً  أعداد  من للجامعات  األعلى المجلس يحددها التي القبول سياسات  الكلية تتبنى :القبول  سياسة ◼  طبقا

 :يلى لما

 .بالكلية االلتحاق ويريد  ،) أدبى أو )علمي العامة الثانوية على حاصل الطالب  يكون أن −

ً  للقبول األدنى الحد  الطالب  يستوفى أن −  .عام كل في التنسيق مكتب  يحدده لما طبقا

 من الكاف العدد  تعيين الكلية تراعى حيث  التدريس، هيئة أعضاء زيادة /نقص  مع التعامل سياسة ◼

 الكلية كما تراعى بالكلية، الطالب  أعداد  مع يتناسب  بما المعاومة والهيئة هيئة التدريس أعضاء

 .واإلعارات  االجازات  نسب 

تبنى سياسة التعليم الهجين استجابة لجائحة كورونا و اتجاة وزارة التعليم العالى الى تطبيق هذة  ◼

 2020/ 2020بداية من العام الجامعى السياسة 
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 :العلمي البحث ثالثا: سياسة
 .العلمي البحث  وتسهيل دعم سياسة  ◼

 .بالكلية العلمي البحث  لمنظومة المستمر التطوير سياسة  ◼

 .الدولي النشر  معدالت  لزيادة التدريس هيئة أعضاء تحفيز سياسة ◼

 .الدولية المؤتمرات  في والمشاركة حضورال دعم سياسة ◼

  :البيئة وتنمية المجتمع خدمة رابعا: سياسة
 .المحيط المدني المجتمع رضاء  على المحافظة سياسة ◼

 .نظافتها على والحفاظ البيئة تنمية سياسة ◼

 خامسا: سياسة الكلية في مجال التعاون الدولي: 
 

 البرامج المشتركة 

إلى  بالجامعة  التعليم  بنظام  االرتقاء  إلى  فاروس  بجامعة  واالدارية  المالية  العلوم  كلية  تسعى 

المهارات   اكتساب  الكلية  لخريجي  يتيح  علمي  المحلي مستوى  العمل  في سوق  للمنافسة  الالزمة  المهنية 

والعالمي وذلك من خالل توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات عالمية. وتشمل هذه االتفاقيات تشجيع تبادل 

الطالب وأعضاء هيئة التدريس والباحثين وإجراء أبحاث مشتركة وتوفير منح للحصول على الماجستير  

 ية باإلضافة إلى تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة بين الطرفين. والدكتوراه ألوائل خريجي الكل

جامعة   مع  توقيعها  تم  التي  التعاون  اتفاقيات  بموجب  مشتركة  برامج  بإنشاء  الكلية  قامت   TU) كما 

Dublin بإيرلندا في مجال إدارة األعمال بهدف الحصول على شهادة أجنبية متميزة تتيح فرص العمل )

ية وإدخال الجودة األوروبية للتعليم بالكلية والتي تهدف الوصول إلى أعلى مستوى  بكثير من الدول األجنب

بالجامعة   للطالب  المتاحة  المميزات  بجميع  المشتركة  بالبرامج  الملتحق  الطالب  ويتمتع  والبحث.  للتعليم 

 ت الشريكة بالبرنامج كما يتيح الفرصة للطالب لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا بتلك الجامعا

 وفيما يلي توضيح تفصيلي لهذا البرنامج: 

واإلدارية   ◼ المالية  العلوم  كلية  بين  المشترك  فاروس وجامعة    –البرنامج   TU Dublinجامعة 

 بإيرلندا يمنح درجة البكالوريوس في األعمال واإلدارة.

البرنامج المشترك مع جامعة   ◼ برنامج مميز في مجال األعمال واإلدارة في   TU Dublinيعد 

 تخصصات التسويق ، المحاسبة ، التمويل. 
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، وهي عضو مميز في رابطة    1887جامعة عريقة تم تأسيسها عام    هى  TU Dublinجامعة   ◼

 الجامعات األوروبية .

يمنح الطالب الملتحق بالبرنامج شهادتين للبكالوريوس ، األولى من جامعة فاروس باإلسكندرية   ◼

جامعة   من  والثانية  المصرية  للجامعات  األعلى  المجلس  من  بأيرلندا   TU Dublinمعتمدة 

 معترف بها دولياً وتتيح فرص العمل بكثير من الدول األجنبية .

قضاء فصل دراسي أو أكثر بإيرلندا إثناء الدراسة بمرحلة  ويسمح للطالب الملتحق بالبرنامج ب  ◼

 البكالوريوس.  

على   ◼ ويحصل  بالبرنامج  تسجيله  بمجرد  دبلن  جامعة  في  مسجالً  الطالب  يصبح  من    IDكما 

البرنامج    TU Dublinجامعة   ويتيح  األيرلندي  للطالب  المتاحة  المميزات  بجميع  ويتمتع 

 سات العليا بإيرلندا.الفرصة للطالب لاللتحاق ببرامج الدرا

 

 على مستوى جامعات العالم TU Dublinترتيب جامعة إيرلندا 
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 اجلزء الثالث 

عداد وتطوير اخلطة الاسرتاتيجية   مهنجية ا 
       

التخطيط   بمنهج  األخذ  الحديث ضرورة  العصر  متغيرات  على   االستراتيجيفرضت  قادرة  أجيال  لبناء 

بفكر استراتيجي جديد يتجاوز حدود الواقع   ) من عوامل قوة ، وعوامل   الحاليمواجهة هذه المتغيرات 

ضعف ( ويستشرف المستقبل بما يحمله من فرص وتهديدات ، من هنا كان التوجه نحو ضمان الجودة  

بنيت على أسس يمكن ايجازها على النحو   لتياوالتأهيل لتجديد االعتماد بمنهجية علمية إلعداد هذه الخطة 

 التالى : 

 مبررات وضع الخطة االستراتيجية:   -1
 تنظيم وتوجيه وتنفيذ وتقييم األنشطة والخدمات الرئيسة بالكلية.  -

 تخصيص واستخدام موارد الكلية بكفاءة.  -

 مة.  القضايا االستراتيجية الها وإدارةبناء قدرات الكلية وجعلها قادرة على المنافسة،  -

تصبح   - كما  بالكلية  العالقة  ذوى  المستفيدين  كافة  وجهة  من  االستراتيجية  وأهدافها  رسالة  تحقيق 

 حجر البناء لخطط تالية.  

الجودة   - لضمان  والعمل  التطوير  لمراحل  الكلية  لتوجيه  كإطار  وأنشطتها    فيالعمل  برامجها 

 ان جودة التعليم واالعتماد.  المختلفة لتأهيلها لتجديد االعتماد من قبل الهيئة القومية لضم

 االستراتيجية.  اإلدارةاعداد جيل من القيادات الجامعية متسلح بفكر وثقافة  -

نجاح خطط التنمية القومية وتحسين    فياعداد خريج متميز يواكب احتياجات سوق العمل يساهم   -

 المجتمع.  فيالحياة 

 لتحقيق التنمية المتواصلة . بين الكلية والبيئة المحيطة بها   ةاحداث التوافق والموائم -
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 إعداد الخطة: منهجية  -2
المستقبلى" "التحليل  منهجية  على  الجوده  لتوكيد  االستراتيجيه  الكلية  خطة   Prospectiveتقوم 

Analysis الفرص لمعرفة  للكلية  الخارجية  البيئة  تحليل  قدرتها على  المنهجية في  هذه  أهمية  وتكمن   ،"

المحتملة، وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط القوة والضعف ، سعياً نحو احداث التكامل بين  والتهديدات  

تمدنا   أنها  كما  االستراتيجية،  المستقبلية وغاياتها  الكلية وتحقيق رؤيتها  استراتيجية  لتنفيذ  االنشطة  جميع 

وتع المحددة،  للمعايير  وفقاً  االستراتيجية  القرارات  التخاذ  سليم  للتخطيط  بأساس  أساسياً  مدخالً  تبر 

االستراتيجى للكلية فى عالقتها بسوق العمل واحتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات فى القطاع  

 الطبى على المستوى العالمى.

على"منهج النظم" ويقوم هذا   –من حيث كونها مطالعة للمستقبل    -وتستند منهجية "التحليل المستقبلى"  

أسل على  منظومة المنهج  مع  وعالقتها  للكلية  الداخلية  البيئة  منظومة  دراسة  على  قادر  منظم  تفكير  وب 

متعلق   مدروس  علمي  اساس  علي  بناء  االستراتيجية  القرارات  اتخاذ  بآليات  والخروج  الخارجية  البيئة 

 بواقع الكلية الداخلي والخارجي.

 مراحل اعداد الخطة االستراتيجية :  -3
حسممب  جامعممة فمماروس باالسممكندرية - العلمموم الماليممة واالداريممة  االسممتراتيجية لكليممةتممم إعممداد الخطممة 

 التالية:والمراحل اإلجراءات 

 المرحلة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية: 

لوحدة   - التابعة  االستراتيجى  التخطيط  فرق  كاحدى  بالكلية  االستراتيجى  التخطيط  فريق  تشكيل 

، بصورة تضمن تمثيل جميع أقسام الكلية، وجميع األطراف أصحاب  التخطيط االستراتيجى بالجامعة

 المصلحة فى الخطة االستراتيجية. 

توعية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالكلية بمفهوم التخطيط االستراتيجى، ومنهجيته،   -

 ودور كل من المشاركين فى اعداد الخطة. 

 الراهن:المرحلة الثانية: تحليل الوضع 

تم اتباع اآلليات والوسائل العلمية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحليلها للوصول الى تحليل الوضع  

وآليات  المتاحة،  والقدرات  واالمكانات  االكاديمية،  التخصصات  حيث  من  العلمية،  األقسام  لكل  الراهن 

وا التصورات  من  عدد  توفير  يكفل  بما  المبتغاه،  الحالة  تلك  لتحقيق  تحقيق  والممكنة  المرغوبة  لخيارات 

الكلية وغاياتها وأهدافها االستراتيجية، وقد تم ذلك فى اطار دراسة متكاملة للبيئة الخارجية والبيئة   رسالة

( الرباعى  البيئى  التحليل  لمنهجية  وفق  والضعف SWOTالداخلية  القوة  عناصر  تحديد  تم  حيث   ،)

وفة الرباعية للوضع الراهن للخروج بالصياغة المناسبة لرؤية  والفرص والتهديدات للكلية لتصميم المصف
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التنفيذية   والخطط  المتبعة  واالستراتيجيات  والسياسات  االستراتيجية  االهداف  وتحديد  الكلية  ولرسالة 

الي   والوصول  التهديدات  وتفادي  الضعف  نقاط  لتقوية  الفرص  واستغالل  القوة  نقاط  لتعزيز  الالزمة 

أل المستهدف  االعتماد  المستوي  علي  الحفاظ  يضمن  مما  الكلية  الممنوح داء  للمعايير    المؤسسى  طبقا 

 الموضوعة والمعلنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد. 

 المرحلة الثالثة: صياغة الرؤية والرسالة ومحاور الخطة:

تم من   وما  الراهن،  الوضع  تحليل  نتائج  الالموافقة على  بناءا على  للمعايير  تبنى  األكاديمية القومية  كلية 

، تم تعديل رؤية ورسالة الكلية، بحيث تتضمن رسالة الكلية المهام  القياسية المرجعية ) القطاع التجارى (  

العليا والبحث العلمى، وخدمة المجتمع   للكلية والمتمثلة في التدريس والتعلم، والدراسات  الثالث الرئيسة 

 وتنمية البيئة. 

 الرابعة: تحديد الغايات واألهداف االستراتيجية : المرحلة 

تم تحديد السياسات والغايات واألهداف االستراتيجية للكلية بناء علي ما تم الوصول الية من نتائج التحليل  

 البيئي لتحقيق رسالة الكلية. 

 المرحلة الخامسة: الخطة التنفيذية: 

يمك - والتى  المختلفة  العمل  برامج  من  مجموعة  وضع  واألهداف تم  الغايات  تحقيق  خاللها  من  ن 

 االستراتيجية 

لهذه   - الزمنى  والمدى  التنفيذ،  مسئولية  تحديد  تم  كما  هدف،  كل  لتحقيق  الالزمة  األنشطة  تحديد  تم 

 األنشطة، وقد روعى فى ذلك االستفادة من عناصر القوة، والفرص المتاحة. 

 والتقويم: المرحلة السادسة: صياغة خطة المتابعة  

 تم تحديد مسئولية متابعة األنشطة ومؤشرات األداء وأدوات التحقق لكل نشاط بالخطة.

 المرحلة السابعة: تقدير الموارد المالية الالزمة:

المستخدمة   المختلفة  التضخم والوسائل  المالية لكل األنشطة آخذين في االعتبار معدالت  التكلفة  تقدير  تم 

 لخطة.الالزم ل لتوفير التمويل

 المراجعة واالعتماد : المرحلة الثامنة 

خبراء   من  اثنين  الى  ارسالها  تم  النهائية  صورتها  في  الكلية  مجتمع  على  التنفيذية  الخطة  عرض  بعد 

التخطيط االستراتيجي للتعليم العالى للمراجعة من خارج الجامعة وكذلك اثنين من مراجعى الهيئة القومية  

التعديل طبقا للتقارير الواردة من السادة المراجعين ثم اعتمادها في مجلس الكلية  من داخل الجامعة ، وتم  

 الرسالها للجامعة للمرافقة قبل الطباعة والنشر . 
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 ضمانات تنفيذ الخطة االستراتيجية:  -4
 مصادر تمويل كافية لتنفيذ الخطة .  -

 وجود خطة عمل واضحة ومفهومة للتنفيذ . -

 حاب المصلحة . التزام جميع األطراف وأص -

 المصداقية والتعامل بشفافية .  -

 التنسيق والترتيب بين األنشطة ذات الصلة .  -

 متابعة وتقويم األداء بشكل دورى .  -

 قبول التغيير التدريجى والمرونة في التنفيذ .  -

 إدارة التغير واذكاء روح المنافسة الشريفة .  -

 معوقات ومخاطر التنفيذ :   -5
الكامنة  المخاطر  بالكلية يجب تقييم    لضمان الجودةلتحقيق النجاح فى تطوير وتنفيذ الخطة االستراتيجية  

وتوفير  للتعرف عليها وللحد منها  الخطة،    وتنفيذ والرقابة علىتصميم    ات بعمليالتي قد ترتبط  والعقبات  

 ويمكن ايجاز بعض من هذه المخاطر والعقبات فيما يلى :   الدعم ومقومات النجاح للخطة

 أوليات الخطة واتجاهاتها.التغيير في القيادات وبالتالي قد تتغير  -

 عدم كفاية الموارد الالزمة لتنفيذ بعض االنشطة .  -

 عدم تنفيذ بعض األنشطة التنفيذية في التوقيت المحدد .  -

 علمى حاصملة واالقليممى، دولىلما المسمتويين على أخرىادارة االعمال   كليات   مع  المنافسة -

 . واالقليمى الدولى المستويين على تنافسى وضع ذوى بتخريج وتقوم اعالمي االعتماد 

أخرى على المستوى المحلى، حصملت علمى االعتمماد ممن   ادارة اعمالالمنافسة مع كليات   -

 .الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

المنافسة القادمة من انشاء جامعات اهلية جديدة مثل جامعة العلمين و الجامعة اليابانية التمى  -

 2020بدات القبول هذا العام 

 ثالثا : أين نحن والى أين نتجه ؟ 

 .SWOTالتحليل البيئي للكلية باستخدام أسلوب  •

 .مصفوفة العوامل االستراتيجية  •

 .البدائل االستراتيجية  •



    

26 | P a g e  
 

 GAP ANALYSISتحليل الفجوة  •

 صياغة الرؤية والرسالة •

 .الغايات النهائية  •

 .االهداف االستراتيجية  •

 .الخطة التنفيذية  •

 (SWOT)باستخدام أسلوب    Environmental Scanning  التحليل البيئي للكلية -1

 : مقـدمــة

جالمعووووووو ل وووووووال   للااعيووووووولةلااالائووووووو ل اي ا  ووووووو انطوووووووليلاالبيئووووووو لااطئ ووووووويليةووووووو ا لا  طووووووو لاي ووووووو  ا ئ ئ لا يئووووووو ل

  يوووللاااالةقووو لة ووو للFaulty informationبالإل وووري    لب قوووكليووو  للطقووو لموووولا  اوووالة ل ااعيلموووال لاا لووو  ل

ااطئئلوووووقالاا ا يئووووو للSituational Analysisالبيئووووو ل ايوووووكللSubjective information اووووو ص ل   ووووو  ل

الائووئقليوو  ا  الللProspective Analysis ا  ال جئوو لاي يئوو ل سوو لا وو  ا ئ ئ لىعلقوو لة وو لاالبيئوو لاا وولاط  ل

 ام النال  وواللول   ووقلبوو اة ل  ئووال ا لمقريوو لا  ووتلب وواللتوو لاا وولاط لول  بيئوو لااطقاوو لاا ا يئوو لصل ووقولناووال ل

ااوول ل اا ووعكلاي يئوو لولبقيقووالل بيئوو لااطقاوو لا  ال جئوو لصل ووقولةيالدوو لااموو كل اا،  صوو ا ل مووالةلاا يئوو لولا

  ب صووو لناوووال لاا وووعكلاا ووويل بووو لمووووللموووالة ل  عالائووو ل بائووو ل  وووالا لاا يئووو ل  وووالة لتووو لااعال  ووو ل اال يووو ل

اال قوووو ا لل-جئوووو ل اا ووووئط  لة وووو لاووووتتلااياووووال لول  بيئوووو لااطقاوووو لا  ال جئوووو ل  ووووالة لتوووو ل ب صوووو لااموووو كلا  ال ل

مل قوو ا لل-لاا وويلص وو ل الى وول يلاللاا يئوو لام وولمال  لما وواللولبالإلعووال  لااوو لاالعوو  لة وو لاا،  صوو ا ل-اإلص البئوو ل

اا وووويل بووووئ لب وووواللمووووولا  ووووال  ل اا وووويلص وووو ل  يب وووواللول اووووتاالا  النطووووالالصوووو   االبوووو   اقاللة وووو ل وووو لمووووولل- وووويطئ ل

اامعالائوووووو لاا   ووووووئ لول اامعالائوووووو لاالعيئقئوووووو ل ااطب ئوووووو ل  يقئوووووو لااطقاوووووو لا  ئطوووووو لبالا يئوووووو ل   وووووو ل بيئيلقووووووالل

االالحوو لىعوو لا  طوول لاي اوو لتوو لةقوو ل  ائئقلقاللب وو تلىيوو ئولاالعووكلا  ووالا لاي يئوو لول مع  وو لاإلم النئووال ل

ل  ل عكلا  ط لاي   ا  ئ ل.ل

 وقد راعت الكلية عند إجراء التحليل البيئى ما يلى :

 االعلةئ ل ااطع لةولاالبقزلت ل لدئكل ىي ئولم الي لااال ل اا عكل لتاللاام كل اا،  ص ا  •

   الل إم النال  الل اإلطال لا  ال ج لا  ئ لب اللااشقلائ لببئثلاشلق لاالبيئ لة  لجقئكل  جهلنشال لاا يئ ل ي  ا •

ااشال ل لاامعالا ل ا لاش  كلت لاالبيئ لااطئ  لاة الةلمول ا  لاا    لمق يقالت ليئال ا لا ال صقئ ل اة والةلائاو ل •

لالئاووال ل ناالبووال ل م   ووال لمووو طوومول اص وواللاشوو  كلاطوو ا ل ال جئوو للقق يووقالل جلووالإلا ا يل وو   ول ائاوو لمعال نوو ل

  لقلااعق ل.

ل
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 :البيئى للتحليل الالزمة البيانات جمع ومصادر طرق

 م دراسة وتحليل الوثائق التالية : ت اثناء جمع البيانات الالزمة للتحليل البيئى  فحص وثائق : -أ

 . ؤ  ل   الا لاا يئ ل لتال ؤ  ل   الا لا  المع ل •

 ا  ط لاي   ا ئ ئ ل  المع ل ال   . •

 اي   ا ئ ئ لايطبثلااعيم ل  المع ل ال   ل.ا  ط ل •

 اا  ا  لااتا ئ لاي يئ ل. •

 . 2015معالصق لايةلقال لاا  س  لاد ا لصلائل •

 االا  لااالائ ل ااال ص لاي يئ ل. •

 اي يئ ل.االئ  لااليظئم ل •

 االلدئكلاالظئمىل  قئكل ظالةكلاا يئ ل. •

 ائ لملالبع ل ح  لعقالالا  ل  لبالا يئ ل.آ •

  ا  ال جئ . اال   لاا اجع لاا ا يئ ل •

  ن ط، قلاا لااطمول  االلاين  لاا جعئ .لاة الةلائا لاال   ول معال ني قلت ل  ل خصو •

 اا البا ل.لاألةلاةاة ا لااطمولااس يقال االا  صول •

 ااا  ا لاا  ا ئ .ااب نالمجل ل اال   ل •

 االاال   لاا يل  لاي يئ ل.ل •

 ي   ا ئ ئ لاا البا ل. اال   لملالبع ل يمئتلا  ط لا •

 2019اب   لل16بلال  خل ا   لإ ال  لاا اجع لا  ال جئ ليةلقال ل يئ لااعيلةلااالائ ل اي ا   ل •

 استبيان موجه للمستفيدين من الداخل :   -ب
 معووال ني قل ا  لووالإلاا ووال  لاة ووالةلائاوو لاالوو   ول لاةلقوو لاالبيئوو لااطئ وو لتوو لاي ووال لة وو لمشووال ل لااائووال ا لاي ال صقئوو ل

 Googleاار   نئووو لمووول وووم لا ووولخ اةل ططئووو لل   ووو يللبالا يئوو ل ااطووومولموووول وووم لا ووول ئالنال لتوو لدووول  ل  يئووو لاي ا يل

Formsاام كل اا،  ص ا لة  لمالل   لل لالب ص لااقلناال لااال ل اا عك قليالةل    لاالبيئ لااطئ  لبلبيئ لااطئالنالللل 

ل اا،  ص ا .ا اةلاا ال  لااشال لقالت لاي ل ئالال.ل ة  لاتالاي ال ل قلا لخمكلناال لااال ل اا عكل اام كللمو

لجنــة التخطــيط  ألعضــاء( Brain Storming Meetingجلســات العصــف الــذهنى    -ج
 واالجتماعات الدورية  .  االستراتيجي

 .االطراف المجتمعية المستفيدين من الخدمةولقاءات مع الخريجيين و مناقشات  -د

 

 

 

  لكلية البيئى التحليل نتائج
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 أوال: نتائج تحليل البيئة الداخلية 

  :القوةنقاط 

 

وحصول الطالب على شهادة مزدوجة واحدة من جامعة  بايرلندا    TU Dublin   ةوجود برنامج أكاديمي مشترك مع جامع  .1

 والثانية من جامعة إيرلندا.  فأروس

 تنوع طرق و استراتيجيات التدريس  .2

 

 الجامعة و وجود آليه معتمدة لتقييم و متابعة االداء.  -توصيف وظيفي معتمد لجميع الوظائف بالكلية .3

 

 وضوح الخريطة التنظيمية للكلية  .4

   Power Campus , Blackboard  برنامج مثل بعد  عن للتعليمتحتية الكترونية  بنية  وجود .5

كل فصل    فيالى مشاريع بحثية مجتمعية للطالب  باإلضافةوجود مشاريع تخرج سنوية للطالب محكمة من مراجعين دوليين   .6

 . دراسي 

 دوريات علمية محكمة.  فيأعضاء هيئة التدريس متميزون و حاصلون على جوائز و شهادات تقدير علمية و مراجعين  .7

 

 . Erasmusبرامج تبادل أعضاء هيئة التدريس و الطالب من خالل برنامج  + فيتوافر قوى للكلية  .8

 

كل فصل   فيى االقل لمدة اسبوع التدريس للطالب مرة عل  في TU DUBLIN األجنبيمشاركة محاضرين من الطرف  .9

 . دراسي 

 )online).للطالب كمتطلب تخرج من الجامعة ميدانيتوافر آليات تدريب   .10

 

 تجهيزات و تسهيالت مادية للطالب ذوى االحتياجات الخاصة.  .11

 

 . فنلندا. JAMKوجامعة   TU DUBLIN   سنوياً بالمشاركة مع جامعة  دولي علميتنظم الكلية مؤتمر   .12

 

 أنشطة متعددة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة.  .13

 

 . العلميوجود آليه مفعلة لدعم الباحثين و تحفيزهم للبحث  .14

 

 تنوع أنماط الدعم الطالبي اكاديمياً و ثقافياً و رياضياً.  .15

 

 مواكبة البرامج التعليمية المقدمة مع متطلبات سوق العمل.  .16

 

 الطالبية.  لألنشطةتوافر تسهيالت و اماكن   .17

 

 تنظيم ملتقى توظيف سنوي بصفة دورية.  .18

 

 توافر البنية التحية من مبانى و معامل مجهزة باحدث االجهزة لخدمة العملية التعليمية والبحثية و وجود خطة صيانة .  .19

  

 

 

 

 

 نقاط الضعف    
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 . الثانويةقبول طالب ذوى التقديرات االقل من المرحلة  .1

 

 كتابة المشاريع الممولة.   فيقلة الكوادر المدربة    و محدودية عدد المشروعات البحثية الممولة من الخارج  .2

 

 عدم وجود مجلة علمية محكمة بالكلية.  .3

 

 محدودية الترويج للبرامج التعليمية المقدمة من الكلية.  .4

 

 ضعف اعداد الطالب الوافدين   .5

 

 . المشاركة الطالبيةانخفاض انشطة  .6

 

 محدودية أنشطة رابطة الخريجين.  .7

 

      

 للكلية ثانيا : نتائج تحليل البيئة الخارجية 

  الفرص

 
 و الشهادات المعتمدة دولياً.   األجنبيإقبال االسر المصرية على التعليم  .1

 

 

 . زيادة االقبال على برامج الماجستير المهنى بالسوق المصرى .2

 

 . الدولة نحو التوسع فى التعليم الخاص و تشجيع الجامعات االهلية والخاصةتوجه  .3

 

 . وجود فرص لتدريب الطالب بالشركات و المؤسسات .4

 

 توافر آليات للتواصل مع الملحقين بسفارات الدول العربية.  .5

 

 انخفاض مستوى جوده خريج معاهد التعليم الخاص وعزوف سوق العمل عن توظيفهم.  .6

 

 بروتوكوالت التعاون مع جامعات و هيئات قومية و عالمية. وجود   .7

 

   هيئات محلية وعالمية من واالكاديمى  توافر فرص االعتماد المؤسسي  .8

 

 الموقع الجغرافي المالئم للكلية.  .9

 

 امكانية استقطاب  اعضاء هيئة التدريس المميزين من الجامعات الحكومية القريبة وكذلك توافر حملة الماجستير و الدكتوراة    .10

 

 

 

 

 

 

 

 التهديدات 

 كمدخل للعملية التعليمية.  المتقدمين انخفاض المستوى العلمي للطالب  .1
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 للجامعات لتطوير اللوائح وفتح برامج جديدة والسماح بالدراسات العليا. قواعد اشتراطات المجلس االعلى التغير المستمر فى  .2

 

 مواكبة التطورات المتالحقة فى تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات.  .3

 

 ارتفاع التكلفة المالية لحضور المؤتمرات العلمية.  .4

 

 . اهلية فى االسكندرية او بالقريب منها و فى جامعات خاصةالزيادة في عدد الكليات و المعاهد التي تقدم درجة علمية مماثلة  .5

 

 .  TU DUBLIN  محدودية الطالب المقبولين بالكلية نتيجة الختبارات .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة االستراتيجية   محاور  تكاليف تقدير

   2025/   2020جامعة فاروس  - املالية واالداريةالعلوم لكلية 
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 موزعة على السنوات الخمس 

 2021-2020 2022-2021 2023-2022 2024-2023 2025-2024 اجمالى

                  

السنة         

 

 الغايات 

       

       

       

       

       

      
اجمالى 

 المحاور

 

 

 مصادر التمويل 

 رسوم الطالب.الموارد الذاتية: وذلك من خالل: .أ

المحيط لمساعدة هذه   .ب  بالمجتمع  الخدمية واإلنتاجية  المؤسسات  الموقعة مع  التعاون  بروتوكوالت 

مبالغ  سداد  مقابل  بالكلية  الموجودة  الخدمية  الوحدات  خالل  من  خططها  تنفيذ  على  المؤسسات 

 . مالية
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 قرارات اإلعتماد من مجلس الكلية 

( -(  بقمرار مجلمس الكليمة رقمم )2020/2025الخطة االستراتيجية الخمسية )تشكيل لجنة  تم اعتماد   •

 .     /-/-( المنعقدة بتاريخ -بجلسته رقم )

(  بقرار مجلس الكلية 2020/2025خطة االستراتيجية الخمسية )تم اعتماد التحليل الرباعى الالزم  لل •

 .     /-/-( المنعقدة بتاريخ -( بجلسته رقم )-رقم )

(  بقمرار مجلمس 2020/2025خطمة االسمتراتيجية الخمسمية )تم اعتماد الرؤية و الرسالة المحدثمة لل •

 .     /-/-( المنعقدة بتاريخ -( بجلسته رقم )-الكلية رقم )

(  2020/2025خطمة االسمتراتيجية الخمسمية )تم اعتماد الغايات و االهداف االسمتراتيجية المحدثمة لل •

 .     /-/-( المنعقدة بتاريخ -( بجلسته رقم )-بقرار مجلس الكلية رقم )

( بجلسمته ---رقمم )  الجامعمة(   بقرار مجلس  2020/2025تم اعتماد الخطة االستراتيجية الخمسية ) •

    /-/-( المنعقدة بتاريخ ----رقم )
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 للخطط التنفيذية على امتداد فترة الخطة: المتابعة والتقويمخطط 

اعداد تقمارير متابعمة ممن مختلمف ستعمد الكلية على القيام بتفيذ آلية لعملية التقييم والمتابعة يتم من خاللها 

االدارات واألقسام العلمية ليتم بناءا علي هذه التقارير اعداد تقرير متابعة مجمع للكلية فى نهايمة كمل سمنة 

 (.7رقم نموذج )مرفق ليساعد بشكل رئيسى في اعداد التقرير السنوي للكلية  سنوات الخطة التنفيذيةمن 

 نموذج الخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية الكلية  

الغايات  

 االستراتيجية

األهداف  

 االستراتيجية

األنشطة  

 والمهام
 التوقيت 

مسئولية 

 التنفيذ 

مؤشرات  

المتابعة وتقييم  

 األداء 

 اإلنجازات

مستوى 

  (1)االنجاز

أسباب 

عدم 

 االنجاز 

    

 

 

    

 :......................  مدير وحدة ضمان الجودة

 :...................... عميد الكلية 

 

 :العوامل االستراتيجيةمرحلة تصميم مصفوفة  -2

المصفوف هذه  ونتيجة    ةتهدف  والضعف.  القوة  حيث  من  للكلية  الداخلي  الوضع  تقييم  الى 

جلسات العصف الذهني لفريق الخطة االستراتيجية تم تحديد أهم نقاط القوة والضعف والتي تؤثر  

بشكل كبير على الكلية، مع إعطاء كل عامل من عوامل القوة وعوامل الضعف وزن نسبي على  

الكلية تأثيره على  شدة  الفرص ك  كذل  .حسب  من حيث  للكلية  الخارجي  الوضع  تقييم  الى  تهدف 

نقاط   أهم  تحديد  تم  االستراتيجية  الخطة  لفريق  الذهني  العصف  جلسات  ونتيجة  والتهديدات. 

الكلية، كبير على  تؤثر بشكل  والتي  والتهديدات  في    الفرص  التحكم  تستطيع  الكلية ال  ان  وحيث 

العوامل بناء على مدى استجابة الكلية لكل عامل من   هذه العوامل فانه تم تحديد وزن نسبي لهذه

 .هذه العوامل من حيث قدرتها على االستفادة من الفرص أو مواجهة التهديدات 

 وءوفي ض  .أمكن تقييم الوضع الحالي والذي أوضح ان الكلية في موقف متوسط  ذلكوبناء على  

األ من  العديد  تضم  عمل  ورشة  عقد  تم  البيئي،  التحليل  من    المستفيدةطراف  نتائج  عينة  تضم 
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)وذلك لتصميم مصفوفة    الطالب أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، اإلداريين وممثلين عن  

 (. يالتحليل البيئ

 مصفوفة العوامل االستراتيجية )قوة وضعف( 

احتمال بقاء   التأثير  مجاالت القوة 

 المؤسسة 

حاصل  

 الضرب 

الوزن  

 النسبي 

الوزن   الترتيب 

 المرجح 

وجود برنامج أكاديمي مشترك مع   .1

بايرلندا   TU Dublin   ةجامع 

وحصول الطالب على شهادة مزدوجة 

والثانية من  فأروسواحدة من جامعة 

 جامعة إيرلندا. 

0.9 0.9 0.81 0.05660 5 0.2830 

 . تنوع طرق و استراتيجيات التدريس .2

 

0.9 0.9 0.81 0.05660 2 0.1132 

معتمد لجميع الوظائف  توصيف وظيفي  .3

الجامعة و وجود آليه معتمدة  -بالكلية

 لتقييم و متابعة االداء. 

0.85 0.85 0.72 0.05031 4 0.2012 

 0.3140 5 0.06289 0.90 0.95 0.95 وضوح الخريطة التنظيمية للكلية  .4

 0.1698 3 0.05660 0.81 0.9 0.9 توافر بنية تحتية الكترونية للتعليم   .5

  اإللكترونيرفع المحاضرات على الموقع  .6

 . أسبوعيللكلية و تحميل 

0.8 0.8 0.64 0.04472 4 0.1788 

 بعد  عن   للتعليم  عالمية تطبيقات  توافر .7

 , Power Campus برنامج  مثل 

Blackboard 

0.9 0.9 0.81 0.05660 3 0.1698 

وجود مشاريع تخرج سنوية للطالب   .8

  باإلضافةمحكمة من مراجعين دوليين  

  فيالى مشاريع بحثية مجتمعية للطالب 

 . دراسيكل فصل 

0.8 0.8 0.64 0.04472 5 0.2236 

أعضاء هيئة التدريس متميزون و   .9

حاصلون على جوائز و شهادات تقدير 

دوريات علمية  فيعلمية و مراجعين 

 محكمة. 

0.9 0.9 0.81 0.05660 4 0.2264 

برامج تبادل   فيتوافر قوى للكلية  .10

أعضاء هيئة التدريس و الطالب من  

 . Erasmusخالل برنامج  +

0.9 0.9 0.81 0.05660 2 0.1132 

  األجنبيمشاركة محاضرين من الطرف  .11

TU DUBLIN  التدريس للطالب  في

كل فصل   فيمرة على االقل لمدة اسبوع 

 . دراسي 

0.8 0.8 0.64 0.04472 4 0.1788 

للطالب   ميدانيتوافر آليات تدريب   .12

 كمتطلب تخرج من الجامعة. 

0.7 0.7 0.49 0.03424 3 0.1026 

تجهيزات و تسهيالت مادية للطالب ذوى   .13

 االحتياجات الخاصة. 

0.8 0.8 0.64 0.04472 2 0.8944 

سنوياً   دولي علميتنظم الكلية مؤتمر   .14

 TU   بالمشاركة مع جامعة

DUBLIN   وجامعةJAMK.فنلندا 

0.9 0.9 0.81 0.05660 4 0.2264 

أنشطة متعددة لخدمة المجتمع و تنمية   .15

 البيئة. 

0.9 0.9 0.81 0.05660 4 0.2264 

وجود آليه مفعلة لدعم الباحثين و   .16

 . العلمي تحفيزهم للبحث 

0.8 0.7 0.56 0.03913 4 0.1565 

تنوع أنماط الدعم الطالبي اكاديمياً و   .17

 رياضياً. ثقافياً و 

 

0.9 0.9 0.81 0.05660 4 0.2264 
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مواكبة البرامج التعليمية المقدمة مع   .18

 متطلبات سوق العمل. 

0.9 0.9 0.81 0.05660 4 0.2264 

  لألنشطةتوافر تسهيالت و اماكن   .19

 الطالبية. 

0.7 0.7 0.49 0.03424 3 0.1026 

 المجموع 

 

  14.31 1  4.40 

 

 

 التأثير  مجاالت الضعف 
احتمال بقاء  

 المؤسسة 

حاصل  

 الضرب 

الوزن  

 الترتيب  النسبي 

الوزن  

 المرجح 

 

قبول طالب ذوى التقديرات االقل من   .1

 المرحلة الثانوية 
0.7 0.4 0.28 0.3111 5 5501.  

محدودية عدد المشروعات البحثية   .2

 الممولة من الخارج . 
0.4 0.6 0.24 0. 6662  4 1.064 

 بالكلية. عدم وجود مجلة علمية محكمة   .3

 
0.3 0.6 0.18 0.2000 3 0.601 

محدودية الترويج للبرامج التعليمية   .4

 المقدمة من الكلية. 
0.1 0.4 0.04 0.0444 4 0.1760 

 ضعف اعداد الطلبة الوافدين.  .5

 

0.1 0.4 0.04 0.0444 4 0.1600 

 . انخفاض انشطة المشاركة الطالبية .6

 

0.2 0.4 0.08 0.0888 4 0.3520 

 محدودية أنشطة رابطة الخريجين.  .7

 
0.1 0.4 0.04 0.0444 4 0.1760 

 3.5  1 0.90   المجموع 

 

   مرتفعأداء الكلية واستجابتها للعوامل الداخلية  ❖
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 مصفوفة العوامل االستراتيجية )فرص وتهديدات( 

احتمال بقاء   التأثير  الفرص 

 المؤسسة 

حاصل  

 الضرب 

الوزن  

 النسبي 

الترتي 

 ب

 الوزن المرجح 

 

  األجنبيإقبال االسر المصرية على التعليم  .1

 و الشهادات المعتمدة دولياً. 

0.9 0.9 0.81 0.1056 5 0.5280 

زيادة االقبال على برامج الماجستير و   .2

 . الماجستير المهنى بالسوق المصرى 

0.85 0.85 0.72 0.1108 4 0.4400 

التعليم  توجه الدولة نحو التوسع فى  .3

الخاص و تشجيع الجامعات االهلية  

 . والخاصة

0.95 0.95 0.90 0.1173 5 0.5500 

وجود فرص لتدريب الطالب بالشركات و   .4

 . المؤسسات

0.9 0.9 0.81 0.1056 3 0.3168 

توافر آليات للتواصل مع الملحقين   .5

 بسفارات الدول العربية. 

0.8 0.8 0.64 0. 8340  4 0.3200 

جوده خريج معاهد  انخفاض مستوى  .6

التعليم الخاص وعزوف سوق العمل عن  

 توظيفهم. 

0.9 0.9 0.81 0.1056 3 0.3210 

وجود بروتوكوالت التعاون مع جامعات و   .7

 هيئات قومية و عالمية. 

0.9 0.9 0.81 0.0955 3 0.2851 

  من المؤسسي  االعتماد فرص  توافر .8

 . االعتماد  و  الجودة لضمان القومية الهيئة

0.85 0.85 0.72 0. 9380  4 0.3621 

 0.3210 4 0.0834 0.64 0.80 0.80 الموقع الجغرافى المالئم للكلية.  .9

مكانية استقطاب اعضاء هيئة تدريس ا .10

  القريبة الحكومية الجامعات من  المميزين

  و  الماجستير حملة توافر  وكذلك

    الدكتوراة

0.9 0.9 0.81 0.1056 3 0.3200 

 

 المجموع 

  67.7  1  73.  

 

 التهديدات 
 التأثير 

احتمال بقاء  

 المؤسسة 

حاصل  

 الضرب 

الوزن  

 الترتيب  النسبي 
الوزن  

 المرجح 

  المتقدمين انخفاض المستوى العلمي للطالب  .1

 كمدخل للعملية التعليمية. 

0.5 0.6 0.30 0.2173 4 0.8692 

قواعد اشتراطات المجلس  التغير المستمر فى  .2

اللوائح وفتح برامج  االعلى للجامعات لتطوير 

 جديدة والسماح بالدراسات العليا. 

0.4 0.7 0.28 0.2028 3 0.6084 

مواكبة التطورات المتالحقة في تكنولوجيا   .3

 االتصاالت و المعلومات. 

0.3 0.5 0.15 0.1086 3 0.3258 

 0.1448 2 0.0724 0.1 0.5 0.2 ارتفاع التكلفة المالية لحضور المؤتمرات العلمية.  .4

الزيادة في عدد الكليات و المعاهد التي تقدم درجة   .5

مثل جامعة العلمين    علمية مماثلة داخل االسكندرية

 . و الجامعة اليايانية

0.5 0.6 0.30 0.2173 4 0.8680 

  محدودية الطالب المقبولين بالكلية نتيجة الختبارات .6

TU DUBLIN  . 

0.5 0.5 0.25 0.1811 3 0.5433 

 المجموع 

 

  1.38 1  3.35 

 ء جيد يعد ادا أداء الكلية واستجابتها للعوامل الخارجية  ❖
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 Gap Analysis:الفجوة  تحليل -3

بعد إجراء التحليل البيئي وتحديد الوضع الراهن للكلية. تم تحويل هذا التحليل البيئي من خالل جلسات عصف ذهني الى 

مجموعات   SWOT مصفوفة أربعة  تكوين  خاللها  من  يمكن  تحقيق    استراتيجيةوالتي  على  المنظمة  تساعد  مختلفة 

 :الوضع المرغوب وهي

 

 نقاط القوة 

 

 نقاط الضعف

  TU Dublin   ةوجود برنامج أكاديمي مشترك مع جامع  .1

وحصول الطالب على شهادة مزدوجة واحدة من جامعة  بايرلندا  

 والثانية من جامعة إيرلندا.  فأروس

 . تنوع طرق و استراتيجيات التدريس .2

الجامعة و وجود   -توصيف وظيفي معتمد لجميع الوظائف بالكلية .3

 آليه معتمدة لتقييم و متابعة االداء. 

 وضوح الخريطة التنظيمية للكلية  .4

 توافر بنية تحتية الكترونية للتعليم   .5

 . أسبوعيللكلية و تحميل   اإللكترونيرفع المحاضرات على الموقع  .6

 Power برنامج مثل بعد  عن   للتعليم  عالمية تطبيقات  توافر .7

Campus , Blackboard 

وجود مشاريع تخرج سنوية للطالب محكمة من مراجعين دوليين    .8

 . دراسيكل فصل   فيالى مشاريع بحثية مجتمعية للطالب   باإلضافة

أعضاء هيئة التدريس متميزون و حاصلون على جوائز و شهادات   .9

 دوريات علمية محكمة.  فيتقدير علمية و مراجعين  

ة التدريس و الطالب  برامج تبادل أعضاء هيئ فيتوافر قوى للكلية  .10

 . Erasmusمن خالل برنامج  + 

  في TU DUBLIN األجنبيمشاركة محاضرين من الطرف  .11

 . دراسيكل فصل   فيالتدريس للطالب مرة على االقل لمدة اسبوع  

 للطالب كمتطلب تخرج من الجامعة.  ميدانيتوافر آليات تدريب   .12

 صة. تجهيزات و تسهيالت مادية للطالب ذوى االحتياجات الخا  .13

 TU   سنوياً بالمشاركة مع جامعة  دولي علميتنظم الكلية مؤتمر   .14

DUBLIN   وجامعةJAMK.فنلندا 

 أنشطة متعددة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة.  .15

 . العلميوجود آليه مفعلة لدعم الباحثين و تحفيزهم للبحث  .16

 تنوع أنماط الدعم الطالبي اكاديمياً و ثقافياً و رياضياً.  .17

 مواكبة البرامج التعليمية المقدمة مع متطلبات سوق العمل.  .18

 الطالبية.  لألنشطةتوافر تسهيالت و اماكن   .19

  

قبول طالب ذوى التقديرات االقل من المرحلة   .1

 الثانوية 

محدودية عدد المشروعات البحثية الممولة من   .2

 الخارج . 

 عدم وجود مجلة علمية محكمة بالكلية.  .3

 

الترويج للبرامج التعليمية المقدمة من  محدودية  .4

 الكلية. 

 ضعف اعداد الطالب الوافدين  .5

 

 . انخفاض انشطة المشاركة الطالبية .6

 

 محدودية أنشطة رابطة الخريجين.  .7

  

 لتهديدات h الفرص 

و الشهادات المعتمدة   األجنبيإقبال االسر المصرية على التعليم  .1

 دولياً. 

 . الماجستير المهنى بالسوق المصرى زيادة االقبال على برامج  .2

 

توجه الدولة نحو التوسع فى التعليم الخاص و تشجيع الجامعات   .3

 . االهلية والخاصة

 . وجود فرص لتدريب الطالب بالشركات و المؤسسات .4

 

 توافر آليات للتواصل مع الملحقين بسفارات الدول العربية.  .5

 

الخاص وعزوف  انخفاض مستوى جوده خريج معاهد التعليم  .6

 سوق العمل عن توظيفهم. 

 

وجود بروتوكوالت التعاون مع جامعات و هيئات قومية و   .7

 عالمية. 

  المتقدمين انخفاض المستوى العلمي للطالب  .1

 كمدخل للعملية التعليمية. 

قواعد اشتراطات المجلس  التغير المستمر فى  .2

اللوائح وفتح برامج  االعلى للجامعات لتطوير 

 جديدة والسماح بالدراسات العليا. 

مواكبة التطورات المتالحقة في تكنولوجيا   .3

 االتصاالت و المعلومات. 

ارتفاع التكلفة المالية لحضور المؤتمرات  .4

 العلمية. 

الزيادة في عدد الكليات و المعاهد التي تقدم   .5

مثل   درجة علمية مماثلة داخل االسكندرية 

 . ين و الجامعة اليايانيةجامعة العلم

محدودية الطالب المقبولين بالكلية نتيجة   .6

 .   TU DUBLIN  الختبارات
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هيئات محلية من واالكاديمى توافر فرص االعتماد المؤسسي  .8

  وعالمية 

 الموقع الجغرافي المالئم للكلية.  .9

امكانية استقطاب  اعضاء هيئة التدريس المميزين من الجامعات   .10

 الحكومية القريبة وكذلك توافر حملة الماجستير و الدكتوراة   
 

 

 : االستراتيجيةتحديد البدائل  -4
 (W+O)استراتيجية تحسين وتطوير  ( (S+Oاستراتيجية نمو وتوسع

وضع خطة للدراسات العليا بالكلية   -

مثل    واستحداث برامج علمية جديدة

 EMBAبرنامج الماجستير المهنى  

  TU DUBLIN دولية وجود شهادة -

االمر  ومعتمدة دوليا اإلنجليزية باللغة

  وكذلك الوافدينشجع اولياء االمور    الذي

 . والدراسة بهاعلى التقدم للكلية 

  بالتعاون +ERASMUSتوافر برنامج   -

لتبادل اعضاء هيئة   يمع االتحاد االوروب 

التدريس ادى الى زيادة مستوى جودة 

فرص تعليمية بجودة  الخريج نظرا لتلقيه 

دولية مما يؤدى الى زيادة فرص  

 في التوظف   الخريجين

المشاريع  فيحث الطالب على االشتراك   -

لتطبيق ما تم دراسته  المجتمعية  بحثية ال

والتحول الى   الدوليالبرنامج  في

 Appliedة  البحوث التطبيقي 

Research   بداية من العام الجامعى

2020/2021 

تتبنى الكلية آليات رفع المحاضرات على   -

مما يدعم العملية    اإللكترونيالموقع 

رفع كفاءة الطالب  ويؤدى الىالتعليمية 

  فياستدعاء المادة العلمية  لقدرته على 

و البدء فى تشغيل منصات     وقت أي

التعليم االلكترونى عن بعد من خالل  

 و برنامج Power Campusبرنامج  

Blackboard  

تطبيق آليه متابعة لعملية رفع وتحديث - -

على الموقع  رفوعةالمواد العلمية الم

من خالل برنامج    .الخاص بالكلية 

Power Campus 

   دعم المنظومة التعليمية وتعزيزها -

مجلة علمية    ألنشاءتم تقديم مقترح  -

محكمة بالكلية استثماراً لبروتوكوالت 

مع  ابرمتها الجامعة   التيالتعاون 

والشراكة  والهيئات الدولية الجامعات  

 TUالشريك فى ايرالندا   مع   االكاديمية

DUBLIN 

تنمية قدرات أعضاء هيئة  فيالتوسع  -

  إلكساب   والهيئة المعاونةالتدريس 

مهارة كتابة المشاريع الممولة  

 من بروتوكوالت التعاون.   لالستفادة

 في التعاون مع ادارة العالقات الدولية   -

وجذب الترويج للبرامج بالدول العربية  

 وافدين للكلية.   طالب

تطوير آليات لجذب أعضاء هيئة   -

وسد الفجوة فى    التدريس المتميزين

 خمس سنوات.  لمجال المحاسبة خال

 نظام لدعم العاملين تطوير   -

 تطوير الخطط البحثية ومتابعة تنفيذها -

تطوير دور الكلية في خدمة المجتمع   -

 وتنمية البيئة 

 ة بيانات لألبحاث العلمية دتطوير قاع -

 تطوير البرامج العلمية القائمة  -

البدء فى تشغيل برنامج الماجستير   -

 EMBAالمهنى 

 2021/2022بدابة من العام الجامعى 

اليات للتواصل مع الخريجين و  تطوبر  -

 اتاحة فرص التعليم المستمر 

 

 ( (W+Tاستراتيجية تناقص وانكماش (S +T) واستقراراستراتيجية ثبات  

 TUوجود برنامج مشترك مع جامعة   -

DUBLIN هيئة   ألعضاء يتيح

التدريس اكمال دراستهم العليا لسد  

 التخصصات المطلوبة.  فيحاجة الكلية  

 TUيتبنى البرنامج المشترك مع جامعة   -

DUBLIN   عمل برنامج توعية مكثف

اللغة   فيللطالب    اللغويلرفع المستوى 
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االنجليزية وذلك لرفع مستوى الطالب 

 المتقدمين  

تنظم الكلية مؤتمرا دوليا سنويا يحضره  -

اعضاء هيئة التدريس على مستوى  

جمهورية مصر العربية لمؤسسات  

و الخاص و    الحكومي العاليالتعليم 

الدولية و   العاليكذلك مؤسسات التعليم 

  فيذلك تيسيرا على الباحثين للمشاركة 

نظرا الرتفاع تكلفة   دوليمؤتمر 

 المؤتمرات الدولية. 

تفعيل التعاومن مع المؤسسات   -

الكمجتمعية واالستفادة من الشراكات  

المحلية والدولية وتطوير و المقررات 

 الدراسية 

االستمرار فى تعيين اوائل خريجى الكلية   -

للوصول الى الكتفاء الذاتى نمن اعضاء  

 هيئة التدريس 

استمرارجهود  الكلية  فى االععتماد   -

 المؤسسى من الهيئة القومية  

 

 صياغة الرؤية والرسالة  -1

حيث تم عقد اجتماع مع بعض المستفيدين من داخل وخارج الكلية لمناقشة وصياغة   -

الصيغة    واعتماد مجلس بالكلية لمناقشة    وتم عمل(  7.1.1 مرفق الكلية.  رؤية ورسالة  

للرؤية   فيما8.1.1- مرفق:  لة.  والرساالنهائية  ورسالة    (  لرؤية  توضيح  الكلية  يلي 

 ، وهي كالتالي: 2020-9-30( بتاريخ 6من مجلس الكلية    المعتمدة

- Vision 

- The Faculty of Financial and Administrative Sciences at Pharos 

University aspires to occupy local, regional and international 

leadership positions depend on the outstanding education and 

participation with the most prestigious European universities and 

the availability of its human and physical capabilities. 

العلوم المالية واإلدارية جامعة فاروس ألن تشغل م - المحلية و  وقع الريادةتتطلع كلية 

اإلقليمية والدولية إعتمادا على التعليم المتميز والمشاركة مع أعرق الجامعات األوربية 

 واإلمكانيات المادية والبشرية المتوافرة لديها.

- Mission 

- The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos 

University provides its graduates and its community with a high-
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quality business education matching with the labour market 

needs via outstanding and joint Teaching with European systems, 

a relevant curriculum, scholarly contributions supported by 

advanced online platforms, interactive physical learning 

environment and qualified teaching and administrative staff. The 

faculty pursues continuous improvement opportunities to add 

value to its stakeholders and guided by its core values and 

integration among educational, research, and community efforts. 

لمجتمعها تعليًما عالي بجامعة فاروس لخريجيها و توفر كلية العلوم المالية واإلدارية  -

التدريس المميز والمشترك مع من خالل يتوافق مع احتياجات سوق العمل  الجودة 

والمناهج الدراسية ذات الصلة، والمساهمات العلمية المدعومة من    األنظمة األوربية

ومادية، و إعتمادا على نخبة   تفاعليةتعلم خالل منصات متقدمة عبر اإلنترنت وبيئة 

فرص التحسين  توظيف تسعى الكلية إلى من هيئة التدريس و االداريين المتميزين .و

والتكامل  ،بقيمها األساسية ترشده مس األطراف ذات الصلةالمستمر إلضافة قيمة إلى 

   بين الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

 االستراتيجية  لألهدافالنهائية  الغاياتوضع  -6

تحقيقها    يليفيما   الى  الكلية  التي تسعى  مجموعة من    (Goal)كل غاية    ويدرج تحت الغايات 

 : االستراتيجيةاألهداف 

 . التنافسيرفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع  -الغاية االولى ◼

 . وتعزيزهادعم المنظومة التعليمية   -الغاية الثانية ◼

 . وتعزيزهادعم   برامج تدويل الكلية   فيالتوسع  -الغاية الثالثة ◼

 الدراسات العليا بالكلية.  ودعم برامج العلميتطوير منظومة البحث  -الغاية الرابعة ◼

 . وتنمية البيئةمجاالت خدمة المجتمع    فيالتوسع  -الغاية الخامسة ◼

 االهداف االستراتيجية المنبثقة من الغايات:  -7

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي.  -الغاية االولى

 للغاية االولى  االستراتيجيةاألهداف 



    

41 | P a g e  
 

 . البشرية بالكليةالموارد تطوير   1-1

 Blackboardمثل البدء بتشغيل منصة     تطوير التسهيالت الداعمة للعملية التعليم والتعلم  1-2

 2020/2021بداية من خريف هذا الترم  

  .وتعزيزهادعم المنظومة التعليمية   -الغاية الثانية

 للغاية الثانية  االستراتيجيةاألهداف 

جديدة  2-1 برامج  البرامجاستحداث  المهنى   القائمة  وتطوير  الماجستير  برنامج  فى  لبدء  مثل 

EMBA   2022/ 2021 العام القادمبداية من 

 استحداث  مثل التعلم الذاتي والتعلم لدعمتطوير استراتيجية التدريس   2-2

 لطالب لقياس المخرجات التعليمية.تطوير نظم تقييم ا  2-3

 . وتعزيزهادعم   برامج تدويل الكلية  فيالتوسع  -الثالثةالغاية 

 للغاية الثالثة  االستراتيجيةاألهداف 

 . .وتعزيزهادعم شراكات الكلية مع المؤسسات التعليمية العالمية  3-1

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 3-2

 الدراسات العليا بالكلية.  ودعم برامج العلميتطوير منظومة البحث  -الغاية الرابعة

 للغاية الرابعة االستراتيجيةاألهداف 

 مستوى الكلية. والمتابعة علىتطوير الخطط البحثية ووضع آليات للتنفيذ   4-1

 . واهدافهاوضع خطة للدراسات العليا لمواكبة التطورات العلمية وتخدم رسالة الكلية    4-2

 .وتنمية البيئةمجاالت خدمة المجتمع  فيالتوسع   -الغاية الخامسة

 للغاية الخامسة االستراتيجيةاألهداف 

 . وتنمية البيئةخدمة المجتمع  فيتعزيز دور الكلية   5-1

التواصل مع خريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من أجل تطوير قدراتهم المهنية   5-2

 والبحثية  
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 التنفيذية  الخطة
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 :وضع الخطة التنفيذية لالستراتيجية

والمدى الزمني كل نشاط  تم تحديد األنشطة الالزمة لتحقيق كل هدف وتحديد المسئول عن تنفيذ  

أن  وذلك مع مراعاة  بالخطة.  الواردة  األنشطة  لكل  المالية  التكاليف  تقدير  النجاح وكذلك  له، ومؤشرات 

المحددة،   األهداف  الى  للوصول  والمتابعة  التطبيق  سهولة  مع  واضحة  بطريقة  محددة  األنشطة  تكون 

 . فأروسوكذلك اتفاق الخطة مع الخطة التنفيذية لجامعة 

 

التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

5000 

 تقديرى 

من   شهر مارس

 كل عام
 الكلية عميد 

بيان باالحتياجات  

العددية من أعداد  

أعضاء هيئة التدريس  

 و الهيئة المعاونة 

تحديد االحتياجات العددية  1-1-1

من أعضاء التدريس و معاونيهم  

 ألعداد الطالب. 

تطوير الموارد   1-1

 البشرية بالكلية.

ى
الول

الغاية ا
- 

ع 
ض

و
ن ال

سي
ح

سية لت
س

ؤ
ءة القدرة الم

ع كفا
رف

ي. 
س

التناف
 

1000 

 

 شهر سبتمبر

2020 
 وجود آلية معتمدة  عميد الكلية 

وضع آلية لجذب أعضاء   1-1-2

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

2000 
من  شهر ابريل

 كل عام
 لجنة االستبيانات 

نتائج قياس مستوى 

وما   الرضا الوظيفي

تم اتخاذه من إجراءات  

لتحسين مستوى 

 الرضا 

قياس مستوى الرضا   1-1-3

 . لمختلف الفئات بالكلية الوظيفي

2000 
من  شهر اكتوبر

 كل عام
 لجنة التدريب 

حصر االحتياجات 

 التدريبية للعاملين.

تحديد االحتياجات  1-1-4

 التدريبية. 

2000 
من كل   شهر مايو

 عام
 لجنة التدريب 

التدريب معتمدة خطة 

 و معلنة.

وضع خطة معتمدة   1-1-5

 للتدريب.

8000.00 

 

خريف و ربيع من 

 كل عام
 لجنة التدريب 

بيان ببرامج التدريب  

 المنفذة. 
تنفيذ خطة التدريب.   1-1-6  

3000 

 

شهر مارس و  

من  شهر سبتمير

 كل عام

 وحدة ضمان الجودة 

نماذج من نتائج تقييم 

بالجهاز  العاملين 

اإلداري قبل التدريب  

 وبعده. 

نماذج التغذية الراجعة  

 من المدربين 

 قياس مردود التدريب. 1-1-7

2000 
من  شهر ابريل

 كل عام

مقرر لجنة الجهاز 

 االداري 

رفع مستوى االنتماء  

 و الرضا الوظيفي. 

قياس مستوى الرضا   1-2-5

 الوظيفي لإلداريين. 

6500.00 

 )تقديري(

من  اغسطسشهر 

 كل عام
 عميد الكلية 

انخفاض معدل  

الدوران للجهاز 

 اإلداري. 

تنفيذ وسائل للنهوض   1-2-6

بمستوى الرضا الوظيفي  

 لإلداريين. 

 

 

 

 

 

   تطوير 2-1  صيانة تطوير نظم  -1  -2-1 خطة معتمدة للصيانة  مركزي بالجامعة  فصل مدار على 
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

 - ربيع - خريف)

  كل من(  صيف

 عام

 وتعزيز بالكلية  المادية الموارد

 والسالمة  األمن وسائل

  الداعمة التسهيالت

  التعليم للعملية

 البدء مثل   والتعلم

  منصة بتشغيل

Blackboard 

  خريف من بداية

  الترم هذا

2020/2021 

 

 

شهرى ابريل و 

كل عام  اكتوبر

 جامعي.

إدارة األزمات  

 والكوارث 

خطة معتمدة إلدارة  

 األزمات والكوارث  

  إلدارة   خطة  وضع  1-2-2

  ووضع   بالكلية  والكوارث  األزمات

  مختلف   مع  للتعامل  سيناريوهات

 للمبنى  إخالء خطة لتنفيذ األزمات

 

 و ابريل شهرى

 عام كل اكتوبر

 .جامعي

منسق الموقع  

اإللكتروني بالكلية  

وإدارة تكنولوجيا  

 بالجامعة المعلومات 

موقع إلكتروني محدد  

وزيادة عدد الزائرين 

 بالموقع  

اإللكتروني    1-2-3 الموقع  تطوير 

 للكلية  

 

 و ابريل شهرى

 عام كل اكتوبر

 .جامعي

نائب رئيس الجامعة  

لشئون التعليم و الطالب  

ورائد االنشط الطالبية  

 للكلية 

آلية معمدة بمجلس  

الكلية و نسب مشاركة  

 االنشطة. الطالب في 

لمشاركة   1-2-4 آلية  وضع 

األنشطة   مختلف  في  الطالب 

 الطالبية. 

 

 و ابريل شهرى

 عام كل اكتوبر

 .جامعي

نائب رئيس الجامعة  

لشئون التعليم و الطالب  

ورائد االنشط الطالبية  

 للكلية 

خطط سنوية معتمدة  

 لألنشطة الطالبية. 

مجدولة    1-2-5 سنوية  خطط 

مجاالت  لألنشطة   في  الطالبية  

 . ةالرياضية و الثقافية و االجتماعي

 
شهر اكتوبر من 

 كل عام
 لجنة المراجعة الداخلية 

توصيف للبرامج 

التعليمية  تقارير 

سنوية معتمدة للبرامج  

 التعليمية 

متابعة تطوير البرامج  2-1-1

األكاديمية والمقررات الدراسية   

وفقاً للمستجدات العلمية واحتياجات  

 المجتمع    

 برامج ستحداث2-1

  وتطوير جديدة

  مثل  القائمة البرامج

  برنامج فى لبدء

  المهنى الماجستير

EMBA  من  بداية  

  القادم العام خريف

2021/2022 

الغاية الثانية
- 

عم 
د

ها
و تعزيز

ومة التعليمية 
ظ

المن
 

 
-2020 شهر مايو

2021 
 عميد الكلية 

بيان بالبرامج 

المستحدثة لكليات  

 الجامعة 

استحداث برامج أكاديمية   2-1-2

جديدة وتخصصات بينية تخدم  

 المجتمع المحلي والدولي 

 

 
-2020 شهر مايو

2021 

لجنة تطوير المناهج و 

 التعليم 

بيان بالبرامج 

المستحدثة لكليات  

 الجامعة 

استكمال لوائح هذه البرامج   2-1-3

 في إطار جودة العملية التعليمية.   

 

شخر  االعداد: 

  -2021سبتمبر

2020 . 

شهر االعتماد: 

-2020 ديسمبر

2021 

 رالمعاييمقرر لجنة 

االكاديمية و البرامج 

 التعليمية 

معايير معتمدة من 

الهيئة القومية لضمان 

التعليم واالعتماد  جودة 

 للبرامج المستحدثة. 

إعداد معايير أكاديمية   2-1-4

مرجعية للبرامج األكاديمية  

 .   واعتمادا وتبنيهاالمستحدثة 

 

 شهر سبتمير

و   2020-2021

 تكرر كل عام. 

وحدة  -عميد الكلية

ادارة  -ضمان الجودة

 التسويق 

معدل التغير في عدد  

الطالب الملتحقين 

الكلية / برامج ببرامج 

التسويق" ملصقات /  

إعالنات/ مطويات  

 .......الخ" 

تبني برامج متعددة لتسويق   2-1-5

 البرامج القائمة والمستحدثة بالكلية 

 لجنة المراجعة الداخلية  كل فصل دراسي.  

تقارير المتابعة  

الدورية )ملف  

التعليم   -المقرر

متابعة   -التفاعلي

متابعة أعمال  -األداء

الكونترول  

متابعة مؤشرات لقياس   2-1-6

الفاعلية التعليمية للبرامج المختلفة  

 وأدواتها  
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

تقارير  -واألرشيف

 سنوية للكليات(  

 

300000.00 

 )تقديري(

شهر سبتمبر من 

 عامكل 
 العلمية اللجنة 

توفير النسج االحدث 

 الخاصة بكل مقرر
 تحديث الكتب بالمكتبة   2-1-7

8000.00 

 )تقديري(

من  شهر سبتمبر 

 كل عام

لجنة تطوير المناهج و 

 التعليم 

االلتزام بالمعايير  

االكاديمية في اعداد  

 ملف المقرر

تنفيذ ورش عمل المعايير   2-1-8

األكاديمية و توصيف البرامج و 

 المقررات الدراسية 

3000 

شهر ابريل و 

كل عام   سبتمبر

 جامعي.

لجنة المراجعة الداخلية  

ومركز ضمان الجودة 

بالجامعة ووحدة ضمان  

 الجودة بالكلية 

تقارير المراجعة 

 الداخلية 

المراجعة الداخلية للبرامج   2-1-9

 والمقررات الدراسية  

 
شهر بداية من 

 2020 اكتوبر
 عميد الكلية  

تقارير المراجعة 

 الخارجية 

المراجعة الخارجية   2-1-10

 للمقررات والبرامج الدراسية 

 

ورشتين كل عام 

جامعي بدء من 

2020 

مركز تدريب ضمان 

 الجودة بالجامعة 

 المنفذة ورش العمل 

 نسب الحضور 

 محتوى ورش العمل 

 إفادات 

تقارير تقييم مردود  

 التقييم 

عقد ورش عمل عن   2-1-11

توصيف البرامج والمقررات 

الدراسية ألعضاء هيئة التدريس  

 والهيئة المعاونة  

 
أغسطس من كل 

 عام

منسقي البرامج ووحدة  

 ضمان الجودة بالكلية 

توصيف ومصفوفة 

 البرامج 

سنوية معتمد  تقارير 

 للبرامج التعليمية 

تحديث توصيف   2-1-12

ومصفوفة البرامج وفقا للمستجدات  

 العلمية واحتياجات المجتمع  

 
أغسطس وفبراير  

 من كل عام 
 أعضاء هيئة التدريس 

توصيف المقررات  

الدراسية ومصفوفة  

 المهارات  

تحديث توصيف   2-1-13

المقررات الدراسية وكذلك  

مصفوفة المهارات الخاصة  

 بالمقررات 

 2020سبتمبر 

أعضاء هيئة التدريس  

بالملية وإدارة تكنولوجيا  

 المعلومات بالجامعة 

عدد المقررات 

 اإللكترونية 

أنشاء المناهج والمقررات  2-1-14

وتطوير بشكل إلكتروني وتفاعلي  

E-learning Courses 

 

شهرى مايو و 

كل عام نوفمبر 

 .جامعي

وكيل   -عميد الكلية

وحدة ضمان  -الكلية

 الجودة 

استراتيجية التعليم 

محدثة ومعتمدة  

 برامج الكلية لمختلف 

متابعة تحديث استراتيجيات   2-2-1

   وتطويرهاالتدريس والتعلم بالكلية 

. 

  تطوير 2-2

 استراتيجية

  والتعلم التدريس

  الذاتي التعلم لدعم

  استحداث مثل

 للتعليم برامج

               الهجين

 التعليم بين   تدمج

  التعليم و اونالين

  باستخدام بالكلية

  منصة

Blackboard 

 

 

 

 

شهرى مايو و 

كل عام نوفمبر 

 جامعي

 مركز تطوير التعليم 

كوادر تطبق  

االستراتيجيات  

)تقارير متابعة التعليم  

 التفاعلي(  

إعداد كوادر مدربة لتطبيق  2-2-2

االستراتيجية للتدريس والتعلم  

 بالكلية. 

 
 شهر سبتمبر

و   2020-2021

وكيل   -عميد الكلية

وحدة ضمان  -الكلية

ضوابط معتمدة  

 ومعلنة   

تطوير ضوابط وأدوات  2-3-1

لضمان كفاءة نظم تقييم الطالب  

  نظم تطوير 2-3

  لقياس الطالب تقييم
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

  التعليمية المخرجات .وموضوعتيهاوعدالتها  الجودة  تكرر كل عام. 

 ظل  فى خاصة

 . االونالين التعليم
58 00.00 

 )تقديري(

 سبتميرشهر 

و   2020-2017

 تكرر كل عام. 

 مركز تطوير التعليم   

بنوك أسئلة في  

مقررات أعضاء هيئة  

 التدريس الذين تدربوا  

تدريب أعضاء هيئة  2-3-2

 التدريس على إعداد بنوك األسئلة   

 

-2020 اكتوبر

و تكرر   2021

 كل عام.

شؤون  -عميد الكلية

 التعليم و الطالب 

قرارات معتمدة  

بتحديث نظم 

التقييم قرارات  

بنظم التقييم  

 المحدثة 

متابعة تحديث نظم التقييم  2-3-3

 لتشمل أنماط االمتحانات المختلفة.  

153 00.00 

 )تقديري(

شهرى مارس و 

 كل عام  سبتمبر 
 لجنة االرشاد األكاديمي 

خطة لتحسين  

  -مستوى الطالب

منح للطالب  

 المتفوقين 

المتعثرين و دعم الطالب  2-3-4

 الطالب المتفوقين
 

0010 00.00 

 )تقديري(

كل  شهر اكتوبر

 عام.

إدارة  -عميد الكلية

 العالقات الدولية.

بيان باالتفاقيات  

المفعلة مع الجامعات 

 األجنبية    
زيادة عدد اتفاقيات التعاون   3-1-1

العلمي مع الجامعات األجنبية  

 وتفعيلها.   

دعم شراكات   3-1

الكلية مع  

المؤسسات  

التعليمية العالمية و  

 تعزيزها.

الغاية الثالثة
- 

عم   
ي د

ع ف
س

التو
 

ها.
و تعزيز

ل الكلية 
ج تدوي

برام
 

بيان بالمؤتمرات  

 الدولية  

007 00.00 

 )تقديري(

كل شهر اكتوبر

 عام.

إدارة  -عميد الكلية

شؤون -العالقات الدولية

الدراسات العليا و  

 البحوث 

بيان بالتسهيالت  

 الداعمة  
تعزيز عضوية أعضاء   3-1-2

هيئة التدريس والطالب في  

 المنظمات الدولية   

بيان بأسماء أعضاء  

هيئة التدريس  

والطالب األعضاء في  

 المنظمات الدولية.  

5002 00.00 

 )تقديري(

  ابريل و اكتوبر

 من كل عام. 

إدارة  -عميد الكلية

 العالقات الدولية.

نسبة األجانب من  −

أعضاء الكادر 

التدريسي الكلي  

 بالكلية 

بيان بالمحاضرات   −

التي شاركوا في  

 تدريسها 

بيان بأسماء  −

األساتذة  

 والجامعات   

مشاركة األساتذة المتميزين   3-1-3

من الجامعات العالمية في أنشطة  

 الكلية 

0051 00.00 

 )تقديري(

 

 

 

 

   -2020 مارس

 

 

إدارة  -عميد الكلية

شؤون  -العالقات الدولية

 التعليم و الطالب 

 

زيادة في عدد  

الشهادات المزدوجة  

مع جامعات دولية / 

 برامج معتمدة دوليا   

التوسع في الشهادات  3-1-4

 المزدوجة مع جامعات دولية.   

 
-2020 اكتوبر

2021 . 

إدارة  -عميد الكلية

شؤون  -العالقات الدولية

 التعليم و الطالب 

بيان باالتفاقيات المفعلة  

مع جهات التمويل  

 الدولي   

زيادة قنوات االتصال  3-2-1

التمويل الدولي  بجهات 

 للمشروعات الممولة.   

دعم   3-2

المشروعات الدولية 

 الممولة.
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

502 00.00 

 )تقديري(

شهرى ابريل و 

من كل  ديسمبر

 عام.

 الممولة/    الجهات 

المهني  مركز التدريب  

 وريادة األعمال    

عدد الدورات  

التدريبية ألعضاء  

 هيئة التدريس   

 نسبة المتدربين 

تطور عدد 

المشروعات الممولة  

 التي ُُحصل عليها 

وضع برامج تدريبية لتنمية   3-2-2

قدرات أعضاء هيئة التدريس  

إلعداد متطلبات ملفات  

 .واستيفائهاالمشروعات الممولة 

0010 00.00 

 )تقديري(

-2020 ابريل

2021 . 
 وكيل الكلية -عميد الكلية

بيان بالتكريم المادي /  

المعنوي للحاصلين  

على مشروعات 

 ممولة  

 آلية معتمدة ومعلنة   

وضع آلية لتحفيز أعضاء   3-2-3

هيئة التدريس على التقدم 

 للمشروعات الممولة    

 
-2020 ابريل

2021 . 

-نائب رئيس الجامعة

 عميد الكلية 

وجود الية معتمدة و 

 مفعلة  

وضع الية للتبادل العلمي   3-2-4

للطالب واعضاء هيئة التدريس من 

 خالل المشروعات الممولة.  

 
  -2020 ابريل

2021 . 

مقرر لجنة البحث  

العلمي و االنشطة  

 العلمية 

  بيان بالبحوث 

تبعًا   التطبيقية 

 الحتياجات المجتمع   

دراسة لتحديد احتياجات   4-1-1

 المجتمع من البحوث التطبيقية.   

تطوير الخطط   4-1

البحثية ووضع  

آليات للتنفيذ و 

المتابعة على  

 مستوى الكلية 

ا
لغاية الرابعة

- 
ت العليا بالكلية

سا
ج الدرا

عم برام
و د

ي 
ث العلم

ح
ومة الب

ظ
وير من

ط
ت

 .
 

 
  -2020 مارس

2021 . 

مقرر لجنة البحث  

االنشطة  العلمي و 

 العلمية 

خطة البحث العلمي 

 معتمدة ومعلنة.  

 

تحديث خطة البحث العلمي   4-1-2

لمواكبة المستجدات العالمية و 

 متابعة تنفيذها. 

506 00.00 

 )تقديري(

   2020 ابريل

 

 -2020 مايو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عميد الكلية 

الحصول على رقم  

  وترقيم دوليإيداع 

وتصنيف  

-ISBN)دولي

ISSN) .- 

العلمية.  تحديد اللجنة  

- 

تحرير. تعيين رئيس  

- 

وضع شروط النشر  

 -بالمجلة. 

االعالن على موقع  

الكلية وإصدار اول  

 عدد.

اصدار مجلة علمية   4-1-3

 محكمة.
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

 
  اغسطسو سبتمبر

 كل عام
 لجنة التدريب 

اشتراك اعضاء هيئة  

التدريس في بنك  

 المعرفة.

تنفيذ ورش عمل عن بنك  4-1-4

المعرفة و مدى دعمه للبحث  

 العلمي

05 00.00 

 )تقديري(

من مارس و ابريل

 كل عام.
 ادارة نظم المعلومات 

وجود قاعده بيانات 

ورقيه / الكترونيه  

 لإلنتاج العلمي بالكلية 

انشاء قاعدة بيانات األبحاث  4-1-5

التي يقوم أعضاء هيئة التدريس  

بإجرائها ونشرها ووضع األليات  

 .لتحديثها باستمرار

 

 
من كل  نوفمبر

 عام.

مقرر لجنة البحث  

العلمي و االنشطة  

 العلمية 

وجود خطه بحثيه لكل  

 برنامج

عمل خطه بحثيه لكل  4-1-6

تتوافق مع خطه البحث   برنامج

 العلمي بالكلية. 

 

 

 

 

 

-2020 نوفمبر

2021 . 
 لجنة الدراسات العليا 

بيان ببرامج الدراسات  

العليا طبقا لالحتياجات 

 المجتمعية.   

دراسة االحتياجات    4-4-1

المجتمعية وسوق العمل الختيار  

 برامج للدراسات العليا  بالكلية. 

وضع خطة  4-2

للدراسات العليا  

لمواكبة التطورات 

العلمية وتخدم  

رسالة الكلية و  

 اهدافها. 

 

 

-2020 مايو

2021 . 
 الدراسات العليا لجنة 

  -قرارات تشكيل اللجان 

 بيان باللوائح الُمعدة  

تشكيل لجان لوضع لوائح   4-4-2

لبرامج الدراسات العليا بالكلية وفقا  

 الحتياجات سوق العمل 

202 00.00 

 )تقديري(

-2020 مايو

2021 . 
 المراجع الخارجي 

تقارير المراجعة الداخلية  

 والخارجية.    

مراجعة لوائح برامج  4-4-3

 الدراسات العليا داخلياً وخارجياً.  

007 00.00 

 )تقديري(

-2020 مايو

2021 . 

 عميد الكلية 

 
 لوائح معتمدة    

اعتماد اللوائح من المجلس   4-4-4

 األعلى للجامعات.   

 
-2020 مايو

2021 . 

 عميد الكلية 

 

معايير أكاديمية   

معتمدة   ARSمرجعية 

من الهيئة القومية  

لضمان جودة التعليم  

 واالعتماد   

إعداد المعايير األكاديمية   4-4-5

 واعتمادها.     ARSالمرجعية 

 
-2020 مايو

2021 . 
 منسقي البرامج العلمية 

توصيف البرامج/ 

 المقررات الدراسية   

توصيف البرامج  4-4-6

والمقررات الدراسية لبرامج  

 الدراسات العليا.   

 
-2020 ابريل

2021 . 

عميد الكلية بالتعاون مع  

 بالجامعة  ادارة التسويق

 

الخطة معتمدة ومعلنة   

تطور تدريجي في أعداد  

 الدراسات العليا   

وضع خطة لتسويق  4-4-7

 برامج 

 الدراسات العليا داخليا وخارجياً.   

 
-2020 توفمبر

2021 . 

لجنة خدمة المجتمع  

 بالكلية 

 

بيان باحتياجات المجتمع  

في التخصصات  

 المختلفة    

دراسة لتحديد احتياجات   5-1-1

المجتمع من الخدمات التخصصية  

 المختلفة.    
تعزيز دور  5-1

الكلية في خدمة  

المجتمع وتنمية 

 البيئة.

 

سة
خام

الغاية ال
-

ع  
س

التو

خدمة  
ت 

ال
جا

ي م
ف

و تنمية البيئة.
ع 

جتم
الم

 

052 00.00 

 )تقديري(

  سبتمبر و اكتوبر

 من كل عام. 

 لجنة خدمة المجتمع 

 

خدمات مجتمعية  

متنوعة منفذة  

 )استشارات / 

برامج تدريبية / قوافل /  

تثقيف / حل مشكالت  

وضع خطة سنوية لخدمة  5-1-2

المجتمع وتنمية البيئة  تلبي  

 احتياجاته وأولوياته وتنفيذها   .
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التمويل 

الجنيه  ب

المصري  

تقديري 

)الكلية تتبع 

جامعة خاصة  

تقوم بتوفير 

كافة 

االحتياجات  

 التي تطلبها(

 ه المدة الزمني
 المسؤول 

 عن التنفيذ

 مؤشرات/ 

جات التقييم ر مخ

 ومتابعة االداء 

 التفصيلية  األنشطة
 األهداف 

 االستراتيجية 

الغايات  

 النهائية 

 مجتمعية .....أخرى (

59 00.00 

 )تقديري(

  سبتمبر و اكتوبر

 من كل عام. 
 لجنه خدمة المجتمع 

برامج للتوعية  

بأنشطة خدمة  

المجتمع وتنمية البيئة  

للطالب / أعضاء  

  هيئة التدريس 

/ العاملين   ومعاونيهم 

األطراف   /

 المجتمعية.   

دورات تدريبية / ندوات  

ورش عمل /  /

ملصقات/ الموقع  

اإللكتروني / استبيانات 

 رضا المجتمع   

بأنشطة خدمة   التوعية 5-1-3

المجتمع وتنمية البيئة للمجتمع  

 وخارجياً.     داخلياً    

 

على مدار فصلي  

الربيع والخريف  

2020 

 عميد الكلية 

لجنة خدمات المجتمع 

 وتنمية البيئة 

إعداد الفئات  

المجتمعية المختلفة  

 في صنع القرار 

تفعيل المشاركة المجتمعية   5-1-4

 في صنع القرار وتنفيذ برامجها 

 من كل عام.  مابو 

لجنة خدمة المجتمع  

وحدة ضمان  -بالكلية

 الجودة 

استبيانات / لقاءات /  

 مقابالت   

قياس مدى رضا المجتمع   5-1-5

ومنظمات سوق العمل عن 

     المقدمة.الخدمات 

002 00.00 

 )تقديري(

-2020 مايو

2021 
 عميد الكلية 

تقديم برامج تدريبية و  

 استشارات للمجتمع. 

انشاء مركز اعداد القادة و   5-1-5

 التنمية االقتصادية المستدامة. 

 الجودة وحدة ضمان  من كل عام. ابريل 

نسبة الرضا عن 

الخدمات المجتمعية  

المقدمة من الجامعة في  

 مختلف المجاالت.   

إجراءات تصحيحية  

 مفعلة  

تحليل نتائج الرضا   5-1-5

المجتمعي واتخاذ إجراءات  

 تصحيحية  

06 00.00 

 )تقديري(

كمواد دعائية  

عن الكلية  

ومشروبات  

 ضيافة 

 

 عميد الكلية  من كل عام. ابريل
الشركات المشاركة  عدد 

 في ملتقى التوظيف. 

عقد ملتقى للتوظيف بشكل   5-2-1

 .دوري
التواصل مع   5-2

خريجي الكلية  

وإتاحة فرص  

التعليم المستمر من  

أجل تطوير خبراتهم  

 . المهنية والبحثية

 من كل عام.  مايو 
بكل   CDECمنسق 

 كلية  

وجود سير 

 ذاتية للطالب 

بيان بأسماء 

الطالب  

المشاركين في 

 الدورات 

تشجيع الطالب على    5-2-2

حضور دورات بمركز اإلعداد  

 المهني و ريادة األعمال  
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 تم بحمد هللا


