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 شكر وتقدير  
جامعة بنها بأسمى أيات الشكر    –تتقدم وحدة التخطيط اإلستراتيجى بكلية الفنون التطبيقية      

، والسيد األستاذ   السيد يوسف القـاضى رئيس جامعة بنها  /السيد األستاذ الدكتوروالتقدير إلى  
على األستفـادة    جمال عبد العزيز مدير الوحدة المركزية للتخطيط االستراتيجى بالجامعة/ الدكتور

 – 2012الجمة من نتائج الوحدة المركزية فى إعداد أول خطة إستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية  
وافر  على الجهد ال عميد الكلية  محمود  تامر سمير /ستاذ الدكتورلأل ، والشكر األكبر 2022

 /األستاذ الدكتوروالمساندة المنقطعة النظير للوحدة فى عملية أعداد هذه الخطة، وكذلك  
، كما نتقدم بخالص الشكر والتقدير للسادة  عبدالمؤمن شمس وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

بالكلية على  رؤساء األقسام العلمية والزمالء أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المعينين والمنتدبين  
 .كليةدعمهم وتشجيعهم المستمر للوحدة فى اعداد الخطة اإلستراتيجية لل

على المراجعة   فريق مراجعة الخطة التنفيذية بالكليةكما نتقدم بخالص الشكر والتقدير ألعضاء     
 الخطة على هذا النحو.  تالقيمة التى أخرج

على المساهمة البناءة ، والشكر ألبنائنا    نوكذلك الشكر ألعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية والعاملي   
فى اعداد هذه    المثمرةعلى المشاركة  طالب الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس وأوالياء أمورهم  

 الخطة، 

ي  ف ةندة الفـاعلساللم للسادة أعضاء المجتمع الخارجيكما نتقدم بعميق الشكر واإلمتنان والتقدير     
 النحو.  هذاالعمل على    هذاإخراج  

 فريق التخطيط اإلستراتيجى بالكلية                                                                    

 2022 - 2012الفريق التنفيذى إلعداد الخطة اإلستراتيجية                                            
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 َشأح كهيخ انفُىٌ انتطجيميخ في يظش 
السلطانٌة التً أنشأها دمحم علً  الصنابعمدرسة  إلىترجع نشأة كلٌة الفنون التطبٌمٌة كمعهد علمً فً العصر الحدٌث،      

م ببوالق تحت اسم مدرسة العملٌات والتً كانت حٌنبذ تعد المهندسٌن العملٌٌن والفنٌٌن المدربٌن. ثم عرفت 4829باشا عام 

م صدر لرار من مجلس الوزراء ٌتضمن ان مدة الدراسة خمس 4942لطانٌة وفً عام فٌما بعد بمدرسة الفنون والصناٌع الس

م تم تؽٌٌر االسم إلى الكلٌة الملكٌة 4952م أطلك علٌها المعهد العالً للفنون التطبٌمٌة، وفً عام 4919سنوات. وفً عام 

لفنون التطبٌمٌة بالجٌزة حالٌا وتتبع جامعة م تم تؽٌٌر االسم لٌصبح كلٌة ا4950ٌولٌو 02للفنون التطبٌمٌة وبعد لٌام ثورة 

، وكانت كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعه بنها هً ةحلوان، وبعد ذلن تم إنشاء كلٌة الفنون التطبٌمٌة بدمٌاط وتتبع جامعة المنصور

 الكلٌة الثالثة على مستوي الجمهورٌة.

 َشأح كهيخ انفُىٌ انتطجيميخ جبيعخ ثُهب
-2111م للعام الجامعً )2/6/2111( الصادر فً 114أنشأت كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة بنها بالمرار العسكري رلم )  

وتتمٌز الكلٌة بمولعها الجغرافً ولربها من المنطمة الصناعٌة بموسنا ومنطمة مصانع شبرا الخٌمة ومنطمة  م( 2111

 ات النشاط المرتبط بالكلٌة.العبور والعدٌد من الكلٌات الصناعٌة والتجارٌة ذ

  -انميبداد األكبديًيخ ثبنكهيخ :
  .جامعة بنها –أ.د/ بكلٌة هندسة شبرا المائم بأعمال عمٌد الكلٌة          أ.د / تامر سمٌر محمود -1

  .أ.د/ وربٌس لسم النحت والتشكٌل المعمارىوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب   أ.د/ عبدالمؤمن شمس       -2

س لسم الطباعة أ.د/ وربٌلائم بأعمال )داخلى( وكٌل الكلٌة لشئون الدراسات العلٌا والبحوث    أ.د/ حنان على عثمان      -3

 والصباؼة والتجهٌز.

أ.د/ وربٌس المنتجات لائم بأعمال )داخلى( وكٌل الكلٌة لشئون البٌئة وخدمة المجتمع        السٌد أنور الملمى       -4

 المعدنٌة والحلى.

 انًىلع انجغشافً :
  –بنها   المدٌنة :       الملٌوبٌة   المحافظة : 

 المبنى المشترن مع كلٌة الحاسبات والمعلومات   -كفر سعد  -:المولع 

الرابع والخامس )لاعات التدرٌس  إداري( والدور) الفنون التطبٌمٌة نصف الدور الثالث لكلٌة - المبنى:

بالمشاركة مع مطبعة الجامعة ٌهات لتمرٌبا للورش واألت ثلث البدروموالمدرجات والمعامل( باإلضافة الى 

 األول  تدرٌس بالدورباإلضافة لماعة ومخازن خاصة بالجامعة 
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 والورش بالكلٌة( ٌوضح عدد الماعات الدراسٌة والمعامل 1جدول رلم )

 مدرج مرسم ورشة معمل لاعة دراسٌة الدور م

 
 طباعة منسوجات 1  البدروم

)مالبس ورش 5

منتجات  -جاهزة
-نحت-معدنٌة وحلً

–تصمٌم صناعً 
تصمٌم -غزل ونسٌج

 داخلً وأثاث(

-------- -------- 

1 
 -------- -------- -------- -------- 1 االرضً

2 
 الثالث

لاعة الدراسات 1

 العلٌا
 -------- -------- --------- معمل حاسب ألً 1

3 
 الرابع

-122)لاعات  9

124-120-122-

121-125-126-

142-144) 

 معمل حاسب ألً 3

 معمل كٌمٌاء. 1

 معمل فٌزٌاء.1

--------- --------- --------- 

4 
 2 --------- معمل طباعة. 1 (518-517) لاعتان الخامس

 (.516-511مدرج صغٌر ) 2

 (514-512)مدرج كبٌر  2

 

 سنوات )سنة للفرلة اإلعدادى + أربعة سنوات للتخصص( خمس - الدراسة:مدة 

 سؤيخ انكهيخ:
 .المستوي المحلً واإلللٌمً علىالتمٌز علمٌا وتطبٌمٌا  إلىجامعة بنها –تطمح كلٌة الفنون التطبٌمٌة 

 سسبنخ انكهيخ:
المستوي المحلً  علىاالبتكار والمنافسة  علىبنها بتخرٌج مصمما ومهندسا لادرا  جامعة-التطبٌمٌةتلتزم كلٌة الفنون 

فً إطار المٌم األخاللٌة  متمٌزةالمجتمع الصناعً وخدمات مجتمعٌة  الحتٌاجاتوتمدٌم بحوث علمٌة ذات جوده عالٌة طبما 

 اإلنسانٌة. 

  م  2114 / 6 / 8بتارٌخ ( 18رلم)واعتمدت الرؤٌة والرسالة بمرار مجلس الكلٌة 

  وتموم وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بالكلٌة بعمل استبٌانات وإجراءات لتحدٌث رؤٌة ورسالة الكلٌة خالل هذه

  2/2118وسٌتم ادخال التعدٌل ان وجد فى مجلس الكلٌة لشهر   12/2117من شهر  الفترة

 الدرجات العلمٌة التى تمنحها الكلٌة  :  

  ـ دبلومات متخصصة                   متخصص  التطبٌمٌةالفنون ـ بكالورٌوس    

 ـ دكتوراه الفلسفة                                             ـ ماجستٌر          
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 بالكلٌة الئحتٌن للدراسة فى الولت الحالى كالتالى  -الئحة الدراسة :

-0241حتى العام  0240-0244فى العام الجامعى تطبك منذ انشاء الكلٌة  الئحة بنظام الفصلٌن )الئحة لدٌمة ( .4

  ( 0247- 0246( و )  0246 -0245)  االبحة للعامٌنه وتم تخرٌج دفعتٌن على هذ  0245
  ( 0245 – 0241( بدأ تطبٌمها فى العام الجامعى )الئحة نظام الساعات المعتمدة )الئحة جدٌدة  .0

 
  الفرلة الثالثةوبذلن توجد دفعة بها الئحتٌن وهى األن 

 
  -الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالكلٌة :

 )وحدة الخدمة العامة بكلٌة الفنون التطبٌمٌة( توجد بالكلٌة وحدة واحدة ذات طابع خاص تحت مسمى             

 األلسبو انعهًيخ ثبنكهيخ 
فً مرحلة البكالورٌوس   ساعات معتمدة( –برنامج دراسى لكل لسم برنامجٌن )فصلٌن  16بـها علمٌة  الكلٌة ثمانٌة ألسامب

 وهم كالتالً:

 لسم التصمٌم الداخلً واالثاث.  -2 لسم التصمٌم الصناعً. -1

 لسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز. -4 لسم الغزل والنسٌج والترٌكو.  -3

 لسم المنتجات المعدنٌة والحلً. -6 والموضة.لسم تكنولوجٌا المالبس   -5

 لسم النحت والتشكٌل المعماري.  -8 لسم اإلعالن والطباعة والنشر. -7

  -مجالس األلسام العلمٌة : -

مجلس لسم علمى نظرا لعدم توفر أعضاء هٌبة تدرٌس معٌنٌن من األساتذة  لٌس لدٌهاٌوجد بالكلٌة أربعة ألسام علمٌة 
 -واألساتذة المسعدٌن لتشكٌل مجلس المسم  وهى :

 لسم التصمٌم الداخلً واالثاث.  -2 لسم التصمٌم الصناعً.

 لسم تكنولوجٌا المالبس والموضة. -4 لسم الغزل والنسٌج والترٌكو.

 
  -الدراسات العلٌا بالكلٌة :

  -برامج للدكتوراة باأللسام التالة : خمسةبرامج للماجستٌر و خمسةتمنح الكلٌة 

 لسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهٌز. -2 لسم الغزل والنسٌج والترٌكو. -1

 لسم النحت والتشكٌل المعماري. -4 لسم تكنولوجٌا المالبس والموضة. -3

   المنتجات المعدنٌة والحلىلسم  -5

 2115-2114وبدأت الدراسة فً الدراسات العلٌا فً العام الدراسً 
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 انطبلخ االستيعبثيخ نهكهيخ:  
  -البكالورٌوس: مرحلة  فً الطالبأوال: 

 إجمالى أعداد طالب الكلٌة   -1

 فًكالتالى  0248 – 0247حتى العام  0240 – 0244عام  فًمنذ نشأتها  الملتحمٌن بالكلٌةعدد الطالب  أجمالًبلػ    

 (.0الجدول رلم )

 عدد طالب الكلٌة من نشأتها حتى األن أجمالً( تطور 2جدول رلم )

 2111 العام الجامعً

2112 

2112 

 2113  

2113 

2114 

2114 

 2115 

2115 

 2116 

2116 

 2117 

2117 

 2118 

إجمالى عدد الطالب بجمٌع 
 الفرق واأللسام

24 311 611 761 1111 1513 1993 

 

 ألعداد الطالب  تكراريرسم مدرج 

 

 االن وحتى( ٌوضح تزاٌد أعداد الطالب الملتحمٌن بالكلٌة منذ نشأتها 1) توضٌحً رلمرسم 

 

 

 

24 
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1513 
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2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

 2017أعداد الطالب بالكلٌة منذ انشابها حتى 
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 والسابك الحالًللعام  بألسام الكلٌةوالفرق األربع  اإلعداديبأعداد طالب الفرلة  تفصٌلًبٌان 

  0248/  0247والعام  0247/ 0246( أعداد الطالب تفصٌلٌا للعام 2الجدول )

 2118/  2117والعام  2117/ 2116( أعداد الطالب تفصٌلٌا للعام 3الجدول )

 

 
  -الخرجٌن: -3

  -الدفعتٌن: هاتٌن  فً( تفاصٌل الخرجٌن 1تم تخرٌج دفعتٌن فمط للكلٌة منذ إنشابها حتى األن وٌوضح الجدول )

 2117/ 2116وعام 2116/  2115( تفاصٌل الخرجٌن عام 4الجدول )

 2118/  2117العام  2117/  2116العام  

 الفرلة
الفرلة 

 اإلعدادى 
الفرلة 
 اإلعدادى

 الفرلة

 الرابعة الثالثة الثانٌة األولى اناث ذكور اناث ذكور الرابعة الثالثة الثانٌة األولى المسم 

 62 61 56 67 التصمٌم الداخلى 

96 371 

   67 56 61 

 34 52 67  38 34 52 67 طباعة المنسوجات

 29 41 43  27 29 41 43 الغزل والنسٌج

 31 42 61  44 31 42 61 اإلعالن

 19 16 16  9 19 16 16 النحت

 28 - 25  27 28 - 25 التصمٌم الصناعى

 13 11 21  9 13 11 21 المعادن

 16 15 48  21 16 15 48 المالبس الجاهزة

 اإلجمالى

347 232 229 236 469 714 468 347 229 235 

 1993اإلجمالى  1513اإلجمالى 

 اجمالى الذكور  333اجمالى الذكور 

 اجمالى األناث  1181اجمالى األناث 

 خرجٌن  
 2116/  2115العام 

 خرجٌن 
 2117/  2116العام 

 اإلجمالى  انثى  ذكر  اإلجمالى  انثى  ذكر  المسم 

 62 44 18 25 19 6 التصمٌم الداخلى 
 38 27 11 8 8 - طباعة المنسوجات

 27 18 8 6 4 2 الغزل والنسٌج

 44 35 9 - - - اإلعالن

 9 5 4 4 4 - النحت

 27 17 11 - - - التصمٌم الصناعى

 9 7 2 - - - المعادن

 21 21 --- 8 8 - المالبس الجاهزة

 236 173 62 51 43 8 اإلجمالى

 287اجمالى خرٌجى أول دفعتٌن للكلٌة 
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  -العلٌا: الدراسات  طالبثانٌا .

 2117/ 2116عام  حتىو 2115/  2114عام  طالب الدراسات العلٌا من( تفاصٌل ا5الجدول )  

 

 دكتوراه(.-إحصائٌة بأعداد الدارسٌن المسجلٌن للرسائل )ماجستٌر

 دكتوراه(.-( إحصائٌة بأعداد الدارسٌن المسجلٌن للرسائل )ماجستٌر6الجدول )  

 

 

 

 

 

 

 

 دراسات علٌا  
 2114/2115العام 

 دراسات علٌا
 2116/  2115العام 

 دراسات علٌا
 2117/  2116العام 

 دكتوراه  ماجستٌر  دبلوم  دكتوراه  ماجستٌر  دبلوم  دكتوراه  ماجستٌر  دبلوم  المسم 

 - 12 - - 12 - 1 3 - طباعة المنسوجات

 - 4 - 1 4 - - 4 - الغزل والنسٌج

 حول1  3 - - حول 1 - - حوال 2 - النحت

 - --- - - ---- - - --- - المعادن

  حول1 11 - - 5 - - 2 - الجاهزةالمالبس 

 -- 31 - 1 21 - 1 9 - اإلجمالى

اجمالى دراسات علٌا 
 أول ثالث دفعات للكلٌة 

57 

 دكتوراه  ماجستٌر  المسم 

 1 5 طباعة المنسوجات

 1 3 الغزل والنسٌج

 --- --- النحت

 --- 4 المالبس الجاهزة

 2 12 اإلجمالى
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  -المعاونة: ثالثا أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة 

 هٌئة التدرٌس المعٌنٌن: أعضاء -1

 -: وتوزٌعهم على األلسام( ٌوضح أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة  7جدول )

 ( ٌوضح أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة وتوزٌعهم على األلسام7جدول )

 أستاذ المسم
أستاذ 
 متفرغ

أستاذ 
 مساعد

أستاذ 
مساعد 
 متفرغ

 مدرس
 اإلجمالى
على لٌد 
 العمل 

 أجازات

 - 4 2 - 2 - - التصمٌم الداخلى

 مدرس 1 4 2 - 1 - 1 طباعة المنسوجات

 - 3 2 - - - 1 الغزل والنسٌج

 - 6 4 - 1 - 1 اإلعالن

 - 4 2 1 - - 1 النحت

 استاذ 1 2 2 - - - - التصمٌم الصناعى

 - 3 1 - - 1 1 المعادن

 - 4 3 - - - 1 المالبس الجاهزة

 31 18 1 4 1 6 اإلجمالى 
2 

 %111 %61 %3.3 %13.3 %3.3 %21 النسبة 

 وهًطالب  71كون النسبة بٌن عدد الطالب وأعضاء هٌة التدرٌس هى = عضو هٌئة تدرٌس لكل توطبما لمعاٌٌر النورمز 

 وٌتم معالجة ذلن باالنتداب من خارج الكلٌةنسبة ضعٌفة جدا 

  -التدرٌس: الهٌئة المعاونة ألعضاء هٌئة   -2

 -الكلٌة: ٌوضح الهٌبة المعاونة ألعضاء هٌبة التدرٌس وتوزٌعهم على ألسام  (8الجدول )

 ( ٌوضح الهٌئة المعاونة ألعضاء هٌئة التدرٌس وتوزٌعهم على ألسام الكلٌة8الجدول )
 

 معٌد  مدرس مساعد  المسم
على  اإلجمالى

 لٌد العمل 
 أجازات

 - 2 2 - التصمٌم الداخلى

 - 3 3 - طباعة المنسوجات

 - 2 2 - الغزل والنسٌج

 - 1 1 - اإلعالن

 - 3 3 - النحت

 - 1 1 - التصمٌم الصناعى

 - 2 1 1 المعادن

 - 2 2 - المالبس الجاهزة

 - 16 15 1 اإلجمالى 

 - %111 %93.75 %6.25 النسبة 
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وطبما لمعاٌٌر النورمز ٌكون النسبة بٌن عدد الطالب والهٌئة المعاونة ألعضاء هٌئة التدرٌس هى =معٌد أو مدرس مساعد 

 طالب  نسبة ضعٌفة جدا وٌتم تعوٌض ذلن باالنتداب من خارج الكلٌة  297لكل  

 الترم الثانى  2117/  1116أعضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌٌن المنتدبٌن بالكلٌة للعام 

 من داخل وخارج الكلٌة: نالمنتدبٌالهٌئة المعاونة ألعضاء هٌئة التدرٌس أعضاء هٌئة التدرٌس و( ٌوضح 9الجدول )
 م

 األلسام العلمٌة

 من خارج الجامعة من داخل الجامعة
 مالحظات

عضو هٌئة 
 تدرٌس

 عضو معاون
عضو هٌئة 

 تدرٌس
 مهندسٌن فنٌن

1 
 66 42 6 1 5 إعدادي

2 
 65 47 6 ------ 4 التصمٌم الداخلً واالثاث

طباعة المنسوجات  3
 والصباغة

------ ------ 6 11 17 

4 
 15 11 2 ------- ------ الجاهزةالمالبس 

5 
 5 ----- 4 1 4 النحت والتشكٌل المعماري

6 
 19 11 7 ------ 1 الغزل والنسٌج والترٌكو

7 
 15 6 6 6 6 المنتجات المعدنٌة والحلً

8 
 46 17 6 ------ -------- االعالن

9 
 16 9 2 1 4 التصمٌم الصناعً

 181 116 27 6 15 االجمالً

 

  -والفنٌٌن: والعاملٌن  اإلداريالجهاز رابعا 

 ( توزٌع اإلدارٌٌن والعاملٌن بالكلٌة11)رلم  التالًٌوضح الجدول 

 أجازات اإلجمالى عمال فنى مكتبة تخصصٌة 

 6 51 11 8 4 34 العدد

  %111 % 21.5 % 15.6 %7.8 %66.6 النسبة
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  الثانى الفصل 

 وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى 
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 -انىحذح:  َشأح-1
  46/4/0247( بتارٌخ 06تم إنشاء وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بكلٌة الفنون التطبٌمٌة، بناءا على لرار عمٌد الكلٌة رلم )

  -اعتًبد ئَشبء وحذح انتخطيظ اإلستشاتيجً :
 .6/0247/ 40بتارٌخ  (19بمجلس الكلٌة رلم ) وإعتماد البحة الوحدةإنشاء وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى  تم إعتماد 

 يجهس ئداسح انىحذح    -2

 ربٌس مجلس إدارة الوحدة     )عمٌد الكلٌة( أ.د/ تامر سمٌر محمود 4

 المدٌر التنفٌذى للوحدة  م.د/ عادل عبدالمنعم ابوخزٌم  0

 نابب المدٌر التنفٌذى  م.د/ أسامة على السٌد ندا  2

 عضو لجنة التدرٌب  م.د/ أمٌرة فؤاد أنور 1

 وامٌن عام الوحدة  - عضو البٌانات والمعلومات م.د/ أمنٌة مجدى  5

 عضو إدارى   أ/ دمحم بدوى عبدالسالم  6

  -:سؤيخ انىحذح: 3

 أن يكهن التخطيط اإلستراتيجى ومتابعة وتقييم األداء أسمهب إلدارة الكمية لتحقيق رؤيتها ورسالتها .

 -: سسبنخ انىحذح : 4

تمتزم الهحدة بالتنديق وتقديم الدعم الفنى مع إدارات ومؤسدات الكمية وجامعة بنها لرفع القدرات والمهارات فى 
جى، ومتابعة، وتقييم األداء الجامعى ، والتطبيق والتحدين المدتمر لمخطة االستراتيجية مجال التخطيط اإلستراتي

 والتنفيذية لمكمية من خالل تحميل شامل لمبيئتين الداخمية والخارجية لها.

   -: أهذاف ويهبو انىحذح : 5
 نشر ثمافة التخطٌط اإلستراتٌجى وتمدٌم الدعم الفنى إلدارة الكلٌة وألسامها. .4

 مراجعة رؤٌة ورسالة الكلٌة ومتابعة تحمٌمهما. .0

 إعداد التحلٌل البٌبى للبٌبة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة لتحدٌد نماط الموة والضعؾ والفرص والتهدٌدات. .2

 إعداد الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة طبما لرسالة وأهداؾ الكلٌة وبما ٌتفك مع الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة . .1

 تنفٌذٌة للخطط االستراتٌجٌة للكلٌة.إعداد الخطة ال .5

 اإلشراؾ، والتمٌٌم، والمتابعة على تنفٌذ مشارٌع الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة. .6

 االشراؾ والتمٌٌم، والمتابعة على تنفٌذ  دور الكلٌة فى مشروعات الخطة التنفٌذٌة للجامعة . .7

 ات لتخطٌط اإلستراتٌجى.التنسٌك مع وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بالجامعة فٌما ٌتعلك بعملٌ .8

 التعاون والتواصل مع الكلٌات ومؤسسات التعلٌم العالى فى مجال التخطٌط اإلستراتٌجى. .9
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 .مهام أخرى تمع فى نطاق عمل التخطٌط اإلستراتٌجى أيتنفٌذ  .42

 حتً ئعذاد انخطخ اإلستشاتيجيخ  االستشاتيجيوحذح انتخطيظ  ئَجبصاد

 -نشأة الوحدة :

( بتارٌخ 06تم إنشاء وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بكلٌة الفنون التطبٌمٌة، بناءا على لرار عمٌد الكلٌة رلم )

 .6/0247/  40( بتارٌخ   19بمجلس الكلٌة رلم ) لرار إنشاء الوحدةوتم إعتماد  46/4/0247

  -أهم اإلنجازات :

 :إعداد الئحة عمل للوحدة تحتوى على  -4

مهام أعضاء الوحدة واللجان فى  –أهداؾ ومهام الوحدة  –تشكٌل الوحدة  –رؤٌة الوحدة ورسالتها 
 الداخل والخارج.

  -: اإلعداد إلجراء التحلٌل البٌئى للكلٌة تم ذلن من خالل التالى -0

 . إعداد استبٌانات البٌبة الخارجٌة لجهات توظٌؾ وتشؽٌل الخرجٌن والبٌبة المحٌطة بالكلٌة 
 الطالب  –عداد استبٌانات البٌبة الداخلٌة للكلٌة ) أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة إ

 الجهاز اإلدارى بالكلٌة ( –والخرٌجون 
  تحلٌل نتابج اإلستبٌانات السابمة واعداد نماط الموة والضعؾ وعرضها على ادارة الكلٌة واعداد

 تهدٌدات االسستبٌان الخاص بنماط الموة والضعؾ والفرص وال
  اعداد استبٌان الكترونى لنماط الموة والضعؾ والفرص والتهدٌدات وتوزٌعة على مجتمع الكلٌة

 الداخلى والخارجى 
  تحلٌل نتاج االستبٌان واستخدامه فى إعداد التحلٌل البٌبى للكلٌة 
  42/44/0247االنتهاء من التحلٌل البٌبى اللكلٌة ودخوله لإلعتماد فى مجلس الكلٌة بتارٌخ. 

اعداد الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتحدٌد الؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للكلٌة ودخولها  -2

 .42/44/0247لإلعتماد فى مجلس الكلٌة بتارٌخ 

ها للوحدة المركزٌة بالجامعة لتسلٌم 0200:  0247اإلعداد لإلنتهاء من الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة  -1

 .لمراجعتها

 اعداد استبٌات لتحدٌث رؤٌة ورسالة الكلٌة تمهٌدا لتحدٌثها هذ العام . -5

من خالل عمل التحلٌل البٌبى والخطة التنفٌذة تم اجراء العدٌد من ورش العمل والممابالت مما أدى   -6

 لتوعٌة مجتمع الكلٌة بالتخطٌط االستراتٌجى وأهمٌتة.
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  -نهخطخ: انًشاجعخ  يسئىني

بشأن تشكٌل لجنة لمراجعة الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة  0247 9/  07ن عمٌد الكلٌة بتارٌخ صدر لرار م

  -ومكونة من التالى : 0200/  0247

 – وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث )داخلى(لابم بعمل    -أ.د/ حنان على عثمان : .4
 والصباؼة والتجهٌز  )ربٌس اللجنة (وربٌس لسم الطباعة                                      

 –وكٌل الكلٌة لشبون البٌبة وتنمٌة المجتمع  )داخلى( لابم بعمل   -أ.د/ السٌد أنور الملمى :  .0
 المعادن وربٌس لسم                                  

  ربٌس لسم الؽزل والنسٌج والترٌكو  -أ.د/ هبا عبدالعزٌز شلبى : .3

  لابم بأعمال ربٌس لسم التصمٌم الداخلى واألثاث     -أ.م.د/ غادة المسلمى : .4

 مدٌر وحدة الجودة بالكلٌة           -م.د/ نفٌن فاروق : .5

 أمٌن الكلٌة                    -أ/ عماد رشاد : -6    

 -نهخطخ: يسئىنً انًتبثعخ 
  -فى التالى :موضح  0200/  0247للكلٌة المتابعة للخطة اإلستراتٌجٌة  لجنة 

 ربٌس لجنة المتابعة أستاذ متفرغ بمسم المنتجات المعدنٌة والحلى  أ.د/ منٌر حسن   .1

 المدٌر التنفٌذى للوحدة  م.د/ عادل عبدالمنعم ابوخزٌم   .2

 نابب المدٌر التنفٌذى  م.د/ أسامة على السٌد ندا   .3

 عضو لجنة التدرٌب  م.د/ أمٌرة فؤاد أنور  .4

 وامٌن عام الوحدة  - عضو البٌانات والمعلومات م.د/ أمنٌة مجدى   .5

 . 2117/  12/ 11( بتارٌخ 54وتم اعتماد تشكٌل لجنة المتابعة للخطة اإلستراتٌجٌة بمجلس الكلٌة رلم )

  -االستشاتيجيخ :انفشيك اإلداسي وانتُفيزي نهخطخ 

 الكلٌةعمٌد  أ.د/ تامر سمٌر محمود 1

  وكٌل الكلٌة لشبون التعلٌم والطالب   أ.د/ عبدالمؤمن شمس المرنفلى  2

 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا والبحوث )داخلى(لابم بعمل  أ.د/ حنان على عثمان 3

 وكٌل الكلٌة لشبون البٌبة وتنمٌة المجتمع  )داخلى( لابم بعمل أ.د/ السٌد أنور الملمى 4

 الجودة ضمان المدٌر التنفٌذى لوحدة  م.د/ نفٌن فاروق  5

 امٌن الكلٌة  أ/ عماد الدٌن رشاد  6
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  الثالث الفصل 

منهجٌة إعداد الخطة  

 اإلستراتٌجٌة
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 انحبكًخ )ليى األطشاف راد انظهخ( انميى-1
تنهض المؤسسات إال عبر منظومة من المٌم تتٌح استثمار إمكانٌاتها ومواردها البشرٌة والمادٌة التى تنعكس بدورها  ال

لتحرٌن الطالات اإلبداعٌة التً ٌستودعها العمل الفردي لٌعٌد إنتاج هذه المٌم فى صورة خاللة تحمك المٌمة المضافة وتسهم فى 

كلٌة تنطلك  ولذا المؤسسً،استراتٌجً للتطوٌر والوصول إلى تحمٌك اإلبداع التنظٌمً  دؾرفع مستوى جودة حٌاة األفراد كه

 .التالٌةمن منظومة المٌم الحاكمة الفنون التطبٌمٌة 

 الحرٌة المسئولة: 

سبٌل إلنتاج المعرفة إال عبر مناخ صحً ٌسمح بمرور خطط التنمٌة الفردٌة  وال حرٌةسبٌل للتنمٌة والتطور بدون  ال

 .والجماعٌة ودعم حرٌة التفكٌر للطالب وهٌبة التدرٌس والعاملٌن مع التحلً بااللتزام المانونً واألخاللً

 االستماللٌة: 

لتحمٌك االستماللٌة الكاملة التً تجعلها لادرة على  كلٌة الفنون التطبٌمٌةاستماللٌة تتعطل خطط التنمٌة ولذا تسعى  بدون

 .الوصول إلى ؼاٌاتها اإلستراتٌجٌة

 اإلبداع: 

ومخرجاتها  الكلٌةتطوٌر بدون إبداع وهو من المكونات اإلستراتٌجٌة الهامة لتحمٌك التنمٌة الفردٌة والمجتمعٌة فمدخالت  ال

 .هً تنمٌة للعمل واستثمار لطالاته اإلبداعٌة

 وتداول المعلومات ٌةالشفاف: 

ركٌزة لتدعٌم الثمة لدى الطالب وهٌبة  وهً وتداولهاوال سبٌل للتطوٌر بدون إعالن المعلومات  النور،فً  الكلٌة تعمل

 .هم للمشاركة فً خطط التطوٌرذبٌؤدي إلى ج بما والعاملٌندرٌس الت

 والعمل الجماعً المشاركة: 

وال سبٌل للتنمٌة بدون مشاركة إٌجابٌة فعالة تحمك رفع مستوي األداء الفردي والمؤسسً،  بؽٌره،عاجز بنفسه لادر  اإلنسان

العاملٌن المشاركٌن بالتعلٌم والبحث العلمً وخدمة  والمنصفة لجمٌععلى المشاركة الفعالة  كلٌة الفنون التطبٌمٌةوتؤكد 

همٌة لتحمٌك االندماج الكامل فً العمل وبالتالً ٌسمح مولعه وبنفس األ حسبالمجتمع من الماعدة إلى الممة بدون تفرلة كل 

 .باستخدام كل لدراتهم وطالاتهم الكامنة

 العدالة: 

 .لكلٌة الفنون التطبٌمٌةالمٌمة المثلى للسالمة الفردٌة والمؤسسٌة واألممٌة ولذا تمثل لٌمة العدالة ركٌزة أساسٌة  وهً

 والتمٌز الجودة: 

وتكافح لتحمك كل التولعات،  خدماتها،االحتٌاجات والتولعات الحالٌة والمستمبلٌة للمستفٌدٌن من  كلٌة الفنون التطبٌمٌة تتفهم

والمستفٌد هنا هو الطالب والمجتمع وسوق العمل الذي ٌستوعب الخرٌجٌن. مع جودة المٌادة وتوحٌد الرؤٌة واألهداؾ 

لتحمٌك هذه األهداؾ وبألل تكلفة، و اتخاذ المرارات على  ً التعلٌمً والتنظٌم مناخواالستراتٌجٌات داخل المنظومة وتهٌبة ال

 أساس من الحمابك ، والتحسٌن المستمر بما ٌحمك التمٌز ورفع المدرة التنافسٌة

 2117/  11/  13( بتارٌخ 53وتم اعتماد هذه المٌم  الحاكمة للكلٌة بمجلس الكلٌة رلم )



جامـــعة بنـــــها-الخطة االستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية    

  

19 
 

  -: انًجتًعخذيخ  فيسهب وانًًيضح نهكهيخ ود انسًبد-2
ترجع نشأة كلٌة الفنون التطبٌمٌة كمعهد علمً فً العصر الحدٌث، إلً مدرسة الصناٌع السلطانٌة التً أنشأها دمحم علً باشا    

م ببوالق تحت اسم مدرسة العملٌات والتً كانت حٌنبذ تعد المهندسٌن العملٌٌن والفنٌٌن المدربٌن. ثم عرفت فٌما 4829عام 

م صدر لرار من مجلس الوزراء ٌتضمن ان مدة الدراسة خمس 4942لطانٌة وفً عام بعد بمدرسة الفنون والصناٌع الس

م تم تؽٌٌر االسم إلى الكلٌة الملكٌة 4952م أطلك علٌها المعهد العالً للفنون التطبٌمٌة، وفً عام 4919سنوات. وفً عام 

لفنون التطبٌمٌة بالجٌزة حالٌا وتتبع جامعة م تم تؽٌٌر االسم لٌصبح كلٌة ا4950ٌولٌو 02للفنون التطبٌمٌة وبعد لٌام ثورة 

  دمٌاط حالٌا.حلوان، وبعد ذلن تم إنشاء كلٌة الفنون التطبٌمٌة بدمٌاط وتتبع جامعة 

 0244ة بها العام الجامعة وكانت كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعه بنها هً الكلٌة الثالثة على مستوي الجمهورٌة وبدأت الدراس

فوتوؼرافٌا فتح الكلٌة بإضافة لسم  عندوتضم الكلٌة ثمانٌة ألسام علمٌة بثمانٌة برامج تدرٌسٌة ولد تم أخذ الموافمة ، 0240/

 وسٌنما وتصوٌر.

من المنطمة الصناعٌة بموسنا ومنطمة مصانع شبرا  بنها ولربهاكما وتتمٌز الكلٌة بمولعها الجؽرافً المتمٌز بكفر سعد بمدٌنة 

 الخٌمة ومنطمة العبور والعدٌد من الكلٌات الصناعٌة والتجارٌة ذات النشاط المرتبط بالكلٌة.

 الممٌزة.أعضاء هٌبة التدرٌس نخبة من أعضاء هٌبة التدرٌس رؼم للتهم فمنهم من حصل على بعض الجوابز العلمٌة 

ها أول كلٌة حكومٌة بمطاع الفنون التطبٌمٌة فى تطبٌك نظام الساعات المعتمدة حتى أن كلٌة الفنون تتمٌز الكلٌة أٌضا بأن

الكلٌة الحكومٌة الرابعة لمطاع الفنون التطبٌمٌة لد تبنت هذه اللبحة الخاصة بكلٌة الفنون  وهًالتطبٌمٌة بجامعة بنى سوٌؾ 

 بنها.التطبٌمٌة جامعة 

لكلٌة وألسامها العلمٌة بإمكانٌة أضافة نشاطات تفٌد المجتمع المحٌط مثل برامج لتعلٌم األطفال المشاركة المجتمعٌة تتمٌز ا

لسم النحت والتشكٌل  والطباعة. ومشاركةالرسم واألشؽال الفنٌة وبرامج لتنمٌة مهارات المرأة المعٌلة فى النسٌج والتفصٌل 

مٌل مٌدان المؤسسة بمدٌنة شً=برا الخٌمة بمحافظة الملٌوبٌة المعماري بإشراؾ األستاذ الدكتور عبد المؤمن شمس فً تج

 لسرطان األطفال  57257بتمثال دمحم علً، والمشاركة فً تصمٌم وتنفٌذ سور مستشفى 

 انىضع انتُبفسً انحبنً وانًستمجهً نهكهيخ  -3

ط الموة والضعؾ ، ٌتطلب التعرؾ علً نماجامعة بنها  –تحدٌد الوضع التنافسى لكلٌة الفنون التطبٌمٌة 
للتحلٌل البٌبً لهذه الجهات المنافسة. و لد تم حصر بٌانات المنافسٌن من  والفرص والمخاطر كعناصر

 : المصادر التالٌة

 .موالع اإلنترنت الخاصة بهذه المؤسسات   -

 .مطبوعاتالكتٌبات والمطوٌات والنشرات وكافة أشكال    -

 .التعلٌمٌةخرٌجٌن هذه المؤسسات   -
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 لماءات مع األساتذة العاملٌن بهذه المؤسسات -

  -انًحهييٍ: سطذ انًُبفسيٍ  أوال: 3-1 
 

 حلوان:جامعة  –كلٌة الفنون التطبٌمٌة    3-1-1

وإللٌمٌا فمد تم  محلٌا تعتبر كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة حلوان ألدم وأعرق كلٌة عن مثٌلتها من الكلٌات   
م فى بوالق تحت اسم مدرسة العملٌات واتخذ لها الباشا لصر  4829إنشاؤها فً عهد "دمحم على باشا"سنة 

تنصب على  ابنه " إسماعٌل " ممرا لها . ولم تكن المدرسة تهتم بالفن بمفهومه الحالى بل كانت الدراسة فٌها
لى " باشا من إنشابها هو النهوض بمصر فً النواحً النواحً التمنٌة و الصناعٌة، وكان هدؾ " دمحم ع

لنظام الفصلٌن م 4996المختلفة ومنها الصناعة .وتم تطوٌرنظام التعلٌم بها ، وكان أخر تطوٌر فى عام 

 بدأ تطبٌك نظام الساعات المعتمد . 0247/  0246وفى العام  ،الدراسٌٌن

  -لسما هى كالتالى : 41وٌوجد بالكلٌة من 

 
 إلعالنا .2 الطباعة والنشر والتؽلٌؾ .0 افٌا والسٌنما والتلٌفزٌونالفوتوؼر .4
 الخزؾ  .6 التصمٌم الصناعى .5 التصمٌم الداخلى واألثاث .1
 اجالزج .9 الزخرفة .8 المنتجات المعدنٌة والحلى .7
الؽزل والنسٌج  .40 النحت والتشكٌل المعمارى  .44 الحدٌدٌةواألثاثات واإلنشاءات المعدنٌة  .42

 المالبس الجاهزة .41 والصباؼة والتجهٌزطباعة المنسوجات  .42 والترٌكو

 

  كما بدأت الكلٌة فى تدرٌس برنامج خاص بمصروفات ٌدرس بالللؽة االنجلٌزٌة بمسم التصمٌم الداخلى
 . 0247/  0246واألثاث بداٌة من العام الماضى 

  وكذلن % من أعضاء هٌبة التدرٌس بكلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة بنها خرٌجى هذه الكلٌة 92كما ان

 % من المنتدبٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس بها أو خرٌجٌن منها .92أكثر من 
  

 : جامعة دمٌاط –كلٌة الفنون التطبٌمٌة    3-1-2

 0221م ، وبدأت الدراسة بها فً  0222( لسنة  449)تم إنشاء الكلٌة بموجب المرار الجمهوري رلم 

ومحافظة دمٌاط لبل أن تنضم الكلٌة إلى جامعة  حلوانكلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة نٌنتٌجة تعاون ب
نظام الفصلٌن  جامعة حلوان –المنصورة . و ٌتم العمل فى هذه الكلٌة بالبحة كلٌة الفنون التطبٌمٌة 

. وتضم الكلٌة األلسام  نٌالكلٌة لنمابتى مصممى الفنون التطبٌمٌة والمهندس هذه جوٌ. وٌنضم خر الدراسٌٌن 
 : التالٌة
 .لسم الؽزل والنسٌج والترٌكو -0        .  لسم طباعة وصباؼة وتجهٌز المنسوجات  -4

.                       لسم المالبس الجاهزة  -1                      . لسم التصمٌم الداخلى واألثاث  -2 

 .الصناعىلسم التصمٌم  - 7                           .                لسم اإلعالن  -5
 لسم الزخرفة.  -8                                 لسم النحت.             -7
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 : جامعة بنى سوٌف –كلٌة الفنون التطبٌمٌة    3-1-3

وتعتبر نتٌجة تعاون  0245م ، وبدأت الدراسة بها فً  0241تم إنشاء الكلٌة بموجب لرار جمهوري سنة 

بنها  جامعة  –. و ٌتم العمل فى هذه الكلٌة بالبحة كلٌة الفنون التطبٌمٌة  التطبٌمٌةرابع كلٌة حكومٌة للفنون 
 . الساعات المعتمدة

 : األلسام التالٌة أربعة ألسام فمط هى وتضم الكلٌة
 .لسم الؽزل والنسٌج والترٌكو -0                        . لسم طباعة وصباؼة وتجهٌز المنسوجات  -4

 .لسم المالبس الجاهزة  -1                                    . مٌم الداخلى واألثاثلسم التص  -2 

 

 )خاص( المعهد العالى للفنون التطبٌمٌة بمدٌنة السادس من أكتوبر 3-1-4

بالمرار الوزارى رلم  4991تم إنشاء المعهد العالى للفنون التطبٌمٌة بمدٌنة السادس من أكتوبر عام 

األعلى للجامعات بمعادلة درجة البكالورٌوس التى تمنحها الجامعات  كذلن صدر لرار المجلس (4118)

  06/7/4999 بتارٌخ( 91)المصرٌة بالمرار رلم 

 : أربعة ألسام هًٌضم المعهد 
 لسم الدٌكور والعمارة الداخلٌة -0                    لسم الجرافٌن وفنون اإلعالن -4

 الصناعً.لسم التصمٌم  -1                                    . لسم الموضة -2. 

 ) خاص (بالتجمع الخامس المعهد العالى للفنون التطبٌمٌة  3-1-5

( بتارٌخ 4200)بالمرار الوزارى رلم  بالتجمع الخامس تم إنشاء المعهد العالى للفنون التطبٌمٌة 

  -م والمعهد ٌضم ثمانٌة ألسام هى : 0242/ 0229وأول دفعة تخرجت فى العام  05/5/0225

   .المالبس الجاهزة  -0          . لتصوٌر الفوتوؼرافً والسٌنما والتلفزٌونا 4

    .النحت والتشكٌل المعماري والترمٌم -1.             والتجهٌز طباعة المنسوجات والصباؼة -2

 ؾ.     الطباعة والنشر والتؽلٌ -6                                              .الزخرفة  -5

 التصمٌم الداخلً واألثاث. -8                                      .        اإلعالن  -7

 ) خاصة (أكتزبر   6جامعة  –كلٌة الفنون التطبٌمٌة  3-1-6

أكتوبر متضمنا إنشاء كلٌة الفنون  6الخاص بجامعة  4991لسنة  212رلم صدر المرار الجمهورى 

ولد تم معادلة الدرجة العلمٌة أللسام  . 0222/ 4999التطبٌمٌة  وبدأت الدراسة بالكلٌة فً العام الجامعى 

جات ( تصمٌم المنت –التصمٌم الداخلى واألثاث  –اإلعالن  –الكلٌة ) الفوتوؼرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون 

 42/2/0241بتارٌخ  54ثم آخر معادلة بالمرار الوزارى رلم  – 0244لسنة  44بالمرار الوزارى رلم 

  . 0249وحتى 
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 ) خاصة(  Applied Sciences and Arts  كلٌة العلوم والفنون التطبٌمٌة الجامعة األلمانٌة 3-1-7

حلوان لكنها تضم فرٌما متمٌزا من األلمان  جامعة –وٌعمل بها عدد محدود من أبناء كلٌة الفنون التطبٌمٌة 

 :ة أوروبٌة عالٌة وتضم الكلٌة البرامج التالٌةبخبرممن ٌتمٌزون  وبعض الجنسٌات العربٌة

1- Graphic Design Program         2-Media Design Program         3- Product Design 

Program 

 )خاصة( جامعة فاروس  Arts And Design-  كلٌة الفن والتصمٌم 3-1-8

، و تم معادلة درجة البكالورٌوس  0229لسنة  ( 022)تم إنشأ كلٌة الفنون والتصمٌم بالمرار الجمهوري 

 . وتضم األلسام العلمٌة اآلتٌة 40/0/0242( بتارٌخ 560) بمرار لجنة المعادالت رلم

1-Interior Design and Furniture.    2-Graphic Advertising    3- Fashion Design 4- 

Industrial Design 

 )خاصة(( MSA) جامعة مصر للفنون واآلداب كلٌة الفن والتصمٌم  9 -3-1

 : م ، تضم التخصصات التالٌة 0244بدأت الدراسة بها عام 

1-Cinema & Theatre.                 2- Fashion design.                3- Graphics & media arts 

4- Interior design.                         5- Product design.                      6-Landscape design. 

   

 )خاص(لهندسة وتكنولوجٌا المنسوجات بالمحلة الكبرى  العالًالمعهد  3-1-11

 الصادر من وزارة التعلٌم العالً 0240لسنة  1054أنشا المعهد بمرار وزاري رلم 

 مدة الدراسة خمس سنوات والدراسة بنظام الساعات المعتمدة 

ٌمنح المعهد درجة البكالورٌوس فً الهندسة معتمدة من وزارة التعلٌم العالً وتسجٌل الخرجٌن فً نمابة 
 المهندسٌن

 .هندسة المٌكاترونكس -2  -  هندسة النسٌج -0  -  هندسة المالبس الجاهزة -4 : ألسام المعهد
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  -: األلهيًييٍ : سطذ انًُبفسيٍ ثبَيب 3-2

 -األردن:  3-2-1

 جامعة حكومٌة(الٌرمون )الفنون الجمٌلة جامعة  كلٌة-1

تضم أربعة تخصصات أحدها التصمٌم والفنون التطبٌمٌة . وٌمدم لسم التصمٌم والفنون التطبٌمٌة برنامج 

 –. التصمٌم الداخلً  -  . تصمٌم الجرافٌن - : من مجاالت التصمٌم وهً مهمةشامال فً أربعة مجاالت 

 .تصمٌم النسٌج -. الصناعً التصمٌم

  :كلٌة الفنون اإلسالمٌة التملٌدٌة جامعة البلماء التطبٌمٌة -2

 م 4998/  4997وهً جامعة حكومٌة متمٌزة فً التعلٌم التطبٌمً بدا التدرٌس بها فً العام الجامعً 

 

 –كلٌة االداب والفنون   -3

كلٌة  –جامعة جدارا  –جامعة الزٌتونة  –جامعة الزرلا  -  جامعة فٌالدلفٌا) بالجامعات الخاصة     
 الجاعة األهلٌة  .......( –المجتمع العربى 

 .لسم التصمٌم الداخلى  - لسم التصمٌم الجرافٌكً -: لسمٌن ٌوازٌان ألسام الكلٌة وهمامعظمها وتضم 

 
 األمارات العربٌة المتحدة  3-2-2

  -:كلٌة الفنون الجمٌلة والتصمٌم جامعة الشارلة  -1

بكالورٌوس تصمٌم األزٌاء و   -  .بكالورٌوس الفنون الجمٌلة  -الداخلً. بكالورٌوس العمارة و التصمٌم   -

 .النسٌج
 .المتعددةبكالورٌوس التصمٌم الجرافٌكً و الوسابط   -           .المجوهراتبكالورٌوس تصمٌم   -
 
  :لٌبٌا 3-2-3

جامعة الفاتح والتى كان ٌطلك علٌها سابما كلٌة الفنون الجمٌلة والتطبٌمٌة والتى تضم  -كلٌة الفنون واإلعالم 
 اآلن لسم الفنون

 ت(شعبة المنسوجا  -التصمٌم الداخلً -الخزؾ والزجاج)التطبٌمٌة الذى ٌشمل الشعب
 
  :العراق 3-2-4

 : بؽداد –هٌبة التعلٌم التمنً  -كلٌة الفنون التطبٌمٌة 
تتمٌز الكلٌة بتبنٌها للتمنٌات الرلمٌة وتكثؾ جهودها على استخدام المحاكاة بالحاسب كجزء مهم من الدراسة 

 والتدرٌب فٌها
 ( 0227ن تأسس عام تمنٌات اإلعال  - 0227تمنٌات التصمٌم الداخلً تأسس عام )األلسام العلمٌة
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  :المنافسة المستمبلٌة المتولعة 3-2

تموم كلٌات التصمٌم والفنون فى دولة االمارات والعراق وسورٌا واألردن وتونس والمؽرب وبعض    
تشكل كل من  ٌافً المستمبل . ودول لوٌابتطوٌر نفسها؛ لتصبح منافس ا كلٌات التربٌة فى السعودٌة حالٌ

شرق أسٌا منافسٌن ألوٌاء فى لدراتها  تركٌا والهند وباكستان وسنؽافورة وأندونسٌا وبعض دول جنوب
لدرة وأكثر  البحثٌة وفى تطوٌر المدرات االبتكارٌة لمصممٌها بما ٌجعل خرٌجى كلٌات التصمٌم فٌها أكثر

احتٌاجات إلماما بالثمافات المحٌطة وأكثر استجابة فً عملٌة تطوٌر وابتكار منتجات و نظم المحاكاه ؛ 
المنطمة العربٌة المحٌطة بها فى شكل منتجات وتصمٌمات متطورة . كما أنها توفر لكلٌات التصمٌم علً 

 . أعضاء هٌبة التدرٌس المصرٌٌنعن  ضااإلللٌمً بعض الموارد البشرٌة التى تنمصها عو المستوي

 أصبحتفى تطوٌر لدراتها التصمٌمٌة وبدال  من ان تكون مملدا صناعٌا   ا  سرٌع ا  ولد حممت الصٌن تمدم
 تمثلهتخرٌج المصمم المادر على المنافسة العالمٌة . وأكبر تهدٌد  لادرة على فٌها  معاهد ومؤسسات التصمٌم

التى تؽرق مصر والدول العربٌة ، بما ال ٌدع االستهالكٌة تجات الصٌن هنا هو العدد الضخم من المن
الحتٌاجات المستهلن ة األوسع على االستجاب لدرته للمصمم المصرى الفرصة للمنافسة على الرؼم من 

 المصرى .

 

  -انًىلف انتُبفسً نهكهيخ :

  فنون تطبٌمٌة جامعة حلوان وكلٌة كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة بنها الكلٌة الحكومٌة الثالثة بعد كل من
الفنون التطبٌمٌة جامعة دمٌاط وتتمٌز بكونها تمع فى مولع جؽرافى متمٌز بمدٌنة بنها ولربها من المناطك 

 .-الصناعٌة بموٌسنا وشبرا الخٌمة ومدٌنة العبور والمحلة الكبرى 

 ٌة وٌتم اختبار لدارات خاص وٌتم توزٌع طالب الثانوٌة العامة جؽرافٌا على الكلٌات األربع الحكوم
بالكلٌة وفى العام الماضى تخطى عدد الطالب الذٌن أدوى اختبارات المدرات اإللتحاق بالكلٌة ستة االؾ 

  طالب وهذا ٌوضح مدى األلبال الشدٌد على الكلٌة .

 ممٌزة والهندسٌة من خالل البحة  ةٌوالتمن ةٌالجوانب الفن نٌتجمع ب زةٌبصفات مم تفردٌ ةٌالكل جٌخر
 بنظام الساعات المعتمدة علً مستوي المرحلة الجامعٌة األولً ) البكالورٌوس( .

  وٌوجد بالكٌلة نخبة ممٌزة من أعضاء هٌبة التدرٌس وٌتم سد العجز من كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة
 حلوان نظرا لمرب مدٌنة بنها من الماهرة.

 نى خاص بها واستكمال المعامل والورش بأحدث األجهزة تسعى الكلٌة إلستكمال بنٌتها التحتٌة بإنشاء مب
 والمعدات والبرامج مما سٌعطٌها مٌزة تنافسٌة كبٌرة .

 . كما تسعى الكلٌة لتطوٌر برامجها الدراسٌة واستحداث برامج بٌنٌة وممٌزة لمطاع الفنون التطبٌمٌة  

حكومٌة للفنون الثالثة بالنسبة للكلٌات الومن السابك تعتبر كلٌة الفنون التطبٌمٌة جامعة بنها فى المرتبة 
 التطبٌمٌة .

 

 



جامـــعة بنـــــها-الخطة االستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية    

  

25 
 

 أطحبة انًظهحخ األطشافتحذيذ  -4

 لبل أن تبدأ الكلٌة فى وضع خطتها اإلستراتٌجٌة للفترة الممبلة، كان البد أوال من إجراء تحلٌل ألصحاب
والخارجٌة المؤثرة على الكلٌة وتحلٌل للبٌبة الداخلٌة  "beneficiaries " أو "stakeholders“   المصالح

التً ٌتعٌن على الكلٌة االستفادة منها أو  التهدٌداتوالضعؾ، باإلضافة إلى الفرص و ، وإبراز نماط الموة
 .مواجهتها، بالترتٌب تبعا لألولوٌات

 : المستفٌدون من داخل الكلٌةأ( 

 بالكلٌة .أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم  .0 الطالب فى مرحلة البكالورٌوس  .4

 العاملون والموظفٌن اإلدارٌٌن والفنٌٌن . .1 الطالب فى مرحلة الدراسات العلٌا .2

 أعضاء هٌبة التدرٌس لبعض الولت .6 المٌادات اإلدارٌة للكلٌة والوحدات المختلفة. .5

 .الخرٌجون الذٌن ٌعملون فى المطاع العام أو الخاص 

 

 : المستفٌدون من خارج الكلٌة (ب

 وزارة التعلٌم العالى والبحث العلمى. .0 ولطاع األعمال العام أو الخاص .المؤسسات الحكومٌة  .4

 أولٌاء األمور .1 الشركات وأصحاب األعمال . .2

 المراكز البحثٌة. .6 المنظمات المهنٌة والنمابات . .5

  البٌبة المحٌطة للكلٌة  .7

  -أدواد ويظبدس جًع انجيبَبد : -5

تتم عن طرٌك ممابالت شخصٌة للمٌادات االكادٌمٌة واإلدارٌة ومع ممثلً األطراؾ المجتمعٌة،  الممابالت: -4

 ولماءات جماعٌة مع كافة األطراؾ المعنٌة.

 المجموعات المركزة. -2

توجٌه مجموعه من االستبٌانات للمستفٌدٌن من داخل الكلٌة وخارجها، لتوجٌه البٌبة الداخلٌة االستبٌانات:  -3

 حدٌد اهم نماط الموة والضعؾ والفرص والتهدٌدات.والخارجٌة وت

وهً خاصة بالكلٌة من سجالت وملفات الكلٌة ولواعد البٌانات المتوفرة بالكلٌة، دلٌل التموٌم الوثائك: -4

 واالعتماد لمؤسسات التعلٌم العالً الصادر عن الهٌبة المومٌة لضمان جوده التعلٌم واالعتماد.

للعملٌة التعلٌمٌة والبحث العلمً الصادر عن الهٌبة المومٌة لضمان جودة  التسهٌالت الداعمة المالحظة: -5

 .NORMSالتعلٌم واالعتماد، ومعرفة مدي تناسبها مع المٌاسات المرجعٌة 

 : تتم بٌن فرٌك التخطٌط االستراتٌجً مع مختلؾ األطراؾ المعنٌة.ورش العمل والحلمات النماشٌة -6

 تتم بٌن المٌادات وأعضاء هٌبة التدرٌس والطالب.    الدورٌة:جلسات العصف الذهنً واالجتماعات  -7
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  -انتطجيميخ: نكهيخ انفُىٌ  االستشاتيجيخئعذاد انخطخ  يُهجيخ-6

تمثل الخطة اإلستراتٌجٌة خرٌطة الطرٌك التً تمود الكلٌة إلً ما تطمح فً الوصول إلٌه وما ٌحمك رؤٌتها  

وضةعها الحةالً ومةن خةالل االسةتؽالل األمثةل لنمةاط المةوة والفةرص المستمبلٌة وأهدافها العامةة إنطاللةا  مةن 

المتاحة من جهة، والتؽلب علً نماط الضعؾ والتهدٌدات من جهة أخرى. بجانب التأكد من أن الكلٌة تتحرن 

جامعة بنها بشكل عام علً أسلوب  –فً االتجاه الصحٌح. وتعتمد الخطة اإلستراتٌجٌة لكلٌة الفنون التطبٌمٌة 

 (Situation – Target – Path ,  Stepالمسار( ) –الهدؾ  –وضع الحالً)ال

 

 
 
 
 
 
 
 

كخطوة أولً، ٌلٌهةا وتتكون الخطة من الخطوات الثالثة الربٌسٌة المتمثلة فً دراسة وتحلٌل الوضع الراهن 

تحدٌد األهداؾ اإلستراتٌجٌة كخطوة ثانٌة، ثم فً النهاٌة المسار المتمثل فً مجموعة من األنشطة واألعمال 

 التً تمود إلً تحمٌك األهداؾ.

جامعة بنها علً مجموعة من الخطوات التً تمثل فً مجملها منهجٌةة إنتةاج  –وتعتمد كلٌة الفنون التطبٌمٌة 

 وهذه الخطوات كالتالً:  2022 - 2017تٌجٌةللعام الخطة اإلسترا

 .تكوٌن وتأسٌس وحدة وفرٌك التخطٌط اإلستراتٌجً للكلٌة 

 .اإلعداد ألعمال التخطٌط اإلستراتٌجً وتحدٌد المنهجٌة واألدوات 

 .تحدٌد المرجعٌات األساسٌة للخطة 

 .مراجعة وتحدٌد رؤٌة ورسالة ولٌم الكلٌة 

 .تحدٌد الهدؾ من الخطة 

 التحلٌل البٌبى( ة وتمٌٌم الوضع الراهن للكلٌةدراس(. 

 .تحلٌل الفجوة 

 أٌن نرٌد أن نكون 
المستمبل فً  

  اآلٌ َحٍأيٍ 

انخطىاد انىاجت 

اتخبرهب نتحميك 

 انشؤيخ وانشسبنخ
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 .توحٌد المفاهٌم وتركٌز الجهود حول تحمٌك األهداؾ ووضع األولوٌات 

 .ًدراسة اتجاه المستمبل وتحدٌد الخٌار اإلستراتٌج 

 .تحدٌد وصٌاؼة األهداؾ اإلستراتٌجٌة 

 .تحدٌد األنشطة اإلستراتٌجٌة 

  للخطة.وضع صٌاؼة مبدبٌة 

 . عرض األهداؾ واألنشطة اإلستراتٌجٌة علً األطراؾ الداخلٌة بالكلٌة أعضاء هٌبة التدرٌس 

 .وضع آلٌات تنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة 

 .وضع آلٌات تمٌٌم ومرالبة تنفٌذ اإلستراتٌجٌة 

 .وضع صٌاؼة نهابٌة للخطة شاملة آلٌات التنفٌذ والمرالبة  والتمٌٌم 

 كلٌة العتمادها.عرض الخطة علً مجلس ال 
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  الرابع الفصل 

 للكلٌةالتحلٌل البٌئى  
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 -يُهجيخ وئجشاءاد انتحهيم انجيئً نهكهيخ :

 تم إعداد ورش عمل لوحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بالكلٌة إلجراء عملٌة التحلٌل البٌبى للكلٌة . .4

تم إعداد إستبٌانات لتحلٌل البٌبة الخارجٌة للكلٌة من خالل العصؾ الذهبى لفرٌك التخطٌط اإلستراتٌجى وفى  .0

جامعات مختلفة . البعض الكلٌات فى ضوء معاٌٌر أعتماد الهٌبة المومٌة لضمان الجودة واالعتماد واستبٌانات 

لكلٌة ممثلة فى أصحاب الشركات واألعمال األطراؾ المجتمعٌة المستفٌدة من ا وزٌع االستبٌان علىتوتم 

والهٌبات التى ٌعمل بها خرٌج الفنون التطبٌمٌة وتم االستفادة من فترة التدرٌب الصٌفى للطالب فى هذه الجهات 

 استبٌان.  04وتم الحصول على لتوزٌع هذه االستبٌانات 

من خالل العصؾ الذهبى لفرٌك التخطٌط اإلستراتٌجى وفى ضوء  تم اعداد استبٌانات لتحلٌل البٌبة الداخلٌة للكلٌة .2

بعض الكلٌات فى الجامعات مختلفة. وتم توزٌع معاٌٌر أعتماد الهٌبة المومٌة لضمان الجودة واالعتماد واستبٌانات 

وتم تجربة االستبٌان  االدارٌٌن، –أعضاء هٌبة التدرٌس  –هذه االستبٌانات كل فٌما ٌخصه على الطالب 

  -التالً: ( 44)االلكترونى على أعضاء هٌبة التدرٌس ونسب المشاركة ٌوضحها الجدول رلم 

 تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة فً( الفئات المشاركة 11)جدول 

 العدد الفئات المشاركة م

 45 أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة 4

 75 الطالب 0

 48 ادارٌٌن وعاملٌن بالكلٌة   2

 45 الخرٌجون 1

 04 اماكن التوظٌؾ واالنتاج وسوق العمل  5

 

تجمٌع وإحصاء وتحلٌل االستبٌانات السابمة الخاصة بالٌبتٌن الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة وعمد جلسات عصؾ تم  .1

واالعتماد والبٌانات المتاحة للكلٌة تم ذهنى لوحدة التخطٌط االستراتٌجى بالكلٌة وفى ضوء معاٌٌر الجودة 

ط الموة الداخلٌة للكلٌة وكذلن نماط الضعؾ والفرص الخارجٌة المتاحة للكلٌة والتهدٌدات إعداد لابمة بنما

 والمخاطر الخارجٌة .

الموة والضعؾ والفرص والتهدٌدات وتم عرضه على إدارة الكلٌة  SWOT تم إعداد استبٌان التحلٌل البٌبى  .5

 اء بعض التعدٌالت وتحدٌد الشكل النهابى لإلستبٌان .وإجر

  -التالً: ( 40وكانت االستجابة كما ٌوضحها الجدول رلم ) الكترونٌا  SWOT البٌبًتم عمل استبٌان التحلٌل  .6
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 تحلٌل البٌئة الداخلٌة والخارجٌة للكلٌة فً( الفئات المشاركة 12جدول )

 العدد الفئات المشاركة م

 23 معٌنٌن بالكلٌة  التدرٌس والهٌبة المعاونة أعضاء هٌبة 4

 12 منتدبٌن  أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة 0

 452 طالب بمرحلة البكالورٌوس  2

 31 طالب بمرحلة الدراسات العلٌا 1

 12 ادارٌٌن وعاملٌن بالكلٌة   5

 16 الخرٌجون 6

 5  شركة أ صاحب عمل أو مسبول ٌعمل لدٌة خرٌج الفنون التطبٌمٌة  7

 2 ولى أمر طالب  8

 1 مدٌر بمؤسسة حكومٌة أو نمابة أو مركز بحثى  9

 بأكثر من صفة 21استبٌان لوجود  533بـ  554اإلجمالى  

 

الخارجٌة ، ثم تم ترتٌب لألولوٌات تم التوصل إلى نماط الموة والضعؾ للبٌبة الداخلٌه وفرص وتهدٌدات البٌبة  .7

 .التضاربات والتنالضات والتشابهات وإزالة

 نماط الموة والضعؾ والفرص والتهدٌدات وفى ضوء معاٌٌر االعتمادتم عمل مصفوفة  .8

  مصفوفة أشتماق وبناء السٌاسات )التحلٌل الثنابى لتحدٌد البدابل اإلستراتٌجٌة(تم اعداد  .9

 .الوضع الحالى واألهداؾ االستراتٌجٌة للكلٌةتحلٌل الفجوة بٌن تم  .42

 .سٌاسات الكلٌة لسد عجز الفجوة فى المجاالت المختلفة تم تحدٌد  .44

 تم تحدٌد األولوٌات طبما للموارد المتاحة . .40
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 (SWOT) انجيئيانتحهيم 
على فٌه ، ملمً الضوء مع المعاٌٌر األكادٌمٌة لإلعتماد  للكلٌة البٌبً التحلٌل( 42رلم ) ٌوضح الجدول التالً  

والخطط  ةاالستراتٌجٌباإلضافة إلى  المتولعة،والفرص المتاحة والتهدٌدات  مجتمعة، الكلٌة فًنماط الموة والضعؾ 

 . نماط الموة واؼتنام الفرص، والتؽلب على نماط الضعؾ ومواجة التحدٌات بكفاءة المستمبلٌة لالستفادة من

 ًعلا رمباشرا ذاتها وتؤثر تأثٌ الكلٌةوالموارد الموجودة داخل  راتوالمتؽٌتم تحلٌل البٌبة الداخلٌة للظروؾ   

والتً ٌطلك علٌها  الداخلٌة راتمن خالل أهم عناصر المتؽٌ المستفٌدٌنرأى وتم وضع وصٌاؼة استمصاء  أدابها،

 (:0)رلم  هو موضح فً الشكل التالً كما (7S model) نموذج

 

 

 7S modelنموذج  (0)شكل 
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  -واالعتًبد: ويعبييش انجىدح  انجيئيانتحهيم 

 .عتمادومعاٌٌر الجودة واإل للكلٌة البٌئً ( التحلٌل13رلم )الجدول 

معٌار 

 الجودة
 نماط الضعف نماط الموة

1- 
ى

ج
تٌ
را

ست
إل
 ا
ط
طٌ

خ
لت
ا

 

تشؽل الكلٌة مولعا  جؽرافٌا ممٌزا فً مدٌنة بنها مما  3

ٌسمح للطالب بسهولة االنتمال ما بٌن المراكز 
الثمافٌة والسٌاحٌة المختلفة وكذلن المناطك 

 . الصناعٌة المختلفة
ٌوجد للكلٌة رؤٌة ورسالة موثمة ومعلنة مرتبطة  4

 برسالة ورؤٌة الجامعة ؟
 .دمت الكلٌة وسابل متعددة لنشر رسالة الكلٌةاستخ 5
مولع ممٌز للكلٌة ولربها من المناطك الصناعٌة  76 

، مما ٌعد فرصة كبٌرة للكلٌة لفتح لنوات 
للتعاون مع أصحاب المصانع لتطوٌر العملٌة 

 .البحثٌة  والتعلٌمٌة

لبٌبة الداخلٌة عدم وجود تحلٌل بٌبى للكلٌة ل 90

 والخارجٌة .

 وجود خطة استراتٌجٌة وخطة تنفٌذٌة  للكلٌة .عدم -92

عدم وجود تمارٌر متابعة ولٌاس أداء للخطة -91

 التنفٌذٌة . 

2- 
مة

وك
ح
وال

ة 
اد

مٌ
ال

 

تمتاز إدارة الكلٌة بدرجة عالٌة من الدٌممراطٌة  6

  .والحوار فً التعامل مع جمٌع العاملٌن بالكلٌة
إدارة وضع مصلحة )الطالب( فً ممدمة اهتمامات  8

 الكلٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن
 

 .ال ٌوجد بالكلٌة هٌكل تنظٌمً معتمد وموثك 28
عدم وجود مجلس لسم علمى ببعض ألسام الكلٌة  30

 .لملة عدد األساتذة واألساتذة المساعدٌن
المٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة واأللسام العلمٌة لٌادات  31

  مؤلتة
  لكل منسوبى الكلٌة عدم وجود توصٌؾ وظٌفً 32
صعوبة الحصول على البٌانات والمعلومات  58

 .الخاصة بالكلٌة

3- 
ٌر

طو
لت
وا

ة 
ود

ج
 ال

رة
دا

إ
 

  .ٌوجد لوحدة الجودة مجلس إدارة معتمد ومعلن -9
زٌادة اهتمام ودعم الدولة الحالً لمنظومة  77

الجودة وانشاء الهٌبة المومٌة لضمان جودة 

 .التعلٌم واالعتماد
توافر فرص لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل  79

التعاون بٌن وزارة التعلٌم العالً والجهات 

  .المانحة
 

وحدة الجودة ال ٌتوافر فٌها الكوادر المؤهلة  33

 . والتجهٌزات المالبمة
ال ٌوجد لوحدة الجودة بالكلٌة هٌكل تنظٌمً موثك  34

 .ومعلن
سنوٌة عن لٌس لوحدة الجودة خطط أو تمارٌر  35

  نشاطها ولواعد بٌانات ألنشطتها
اهمال إدارة الكلٌة وأعضاء هٌبة التدرٌس  36

 .ومعاونٌهم عن العمل بالجودة
الكثٌر من كلٌات الفنون التطبٌمٌة الحكومٌة تمدم  84

 .والخاصة لإلعتماد
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التدرٌس تمتلن الكلٌة عٌنة من أعضاء هٌبة  10

ٌتمٌزون بدرجة عالٌة من المهارة العلمٌة 
  والتدرٌسٌة

ٌستخدم أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة وسابل  11

 .التكنولوجٌا الحدٌثة فً العملٌة التدرٌسٌة بالكلٌة
التخصص العلمً ألعضاء هٌبة التدرٌس  12

والهٌبة المعاونة مالبم للممررات الدراسٌة التى 
  ٌشاركون فى تدرٌسها

ٌنشر أعضاء هٌبة التدرٌس أبحاث بلؽات أجنبٌة  13

 فً دورٌات علمٌة دولٌة
توجد آلٌة للتعامل مع العجز والفابض فً  14

تخصصات أعضاء هٌبة التدرٌس باأللسام 

 .العلمٌة
تشجع الكلٌة أعضاء هٌبة التدرٌس علً  15

المشاركة فً مشروعات التطوٌر بالكلٌة أو 

  .الجامعة
أعضاء هٌبة التدرٌس بالجودة ربط زٌادة دخل  78

مما أدى الى انتشار ثمافة الجودة بالمجتمع 
  .األكادٌمً

ارتفاع مستوى األسعار لٌاس ا بالدخل الذي ٌحصل  37

 .علٌه أعضاء هٌبة التدرٌس والعاملون بالكلٌة
أعباء العمل ال تتٌح ألعضاء هٌبة التدرٌس  38

والبحثٌة والهٌبة المعاونة المٌام بالمهام التدرٌسٌة 
  و اإلدارٌة وؼٌرها بكفاءة

ال ٌشارن أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة فً تنفٌذ  39

  .األنشطة الطالبٌة
عدم وضع معاٌٌر موضوعٌة لتمٌٌم أداء أعضاء  40

 هٌبة التدرٌس
عدم حرص الكلٌة على لٌاس الرضا الوظٌفً  42

ألعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وال رضا 

 .عاملٌنالجهاز االدارى وال
للة عدد المعٌنٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس  45

  والهٌبة المعاونة بالكلٌة بالنسبة ألعداد الطالب
 

5- 
ى

ار
إلد

 ا
از

جه
ال

 

توافر المهارة وحسن التعامل لدي العاملٌن  16

 .بإدارات الكلٌة والمكتبة
 

ال ٌمتلن أعضاء الجهاز اإلداري مهارات التعامل  41

الحدٌثة فً أداء وتنفٌذ مع األجهزة والتمنٌات 

  .المهام المطلوبة منهم
عدم حرص الكلٌة على لٌاس الرضا الوظٌفً  42

ألعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم وال رضا 

 .الجهاز االدارى والعاملٌن
ال ٌوجد بالكلٌة عدد كاؾ من اإلدارٌٌن للعمل فً  43

  .اإلدارات المختلفة بالكلٌة
ة بالورش واالتٌلٌهات نمص العمالة الفنٌة المدرب 44

 الفنٌة بالكلٌة
6- 

ٌة
اد

لم
وا

ة 
لٌ
ما

 ال
رد

وا
لم

ا
 

تتوافر بالكلٌة تكنولوجٌا المعلومات )االنترنت(  17

  .والمكتبة الرلمٌة

 
مولع ممٌز للكلٌة ولربها من المناطك الصناعٌة  76

، مما ٌعد فرصة كبٌرة للكلٌة لفتح لنوات 
العملٌة للتعاون مع أصحاب المصانع لتطوٌر 

 .البحثٌة  والتعلٌمٌة
 

  ال ٌوجد مبنى منفصل لكلٌة الفنون التطبٌمٌة 27
عدم وجود ورش و معامل كافٌة بالكلٌة وعدم  49

 تجهٌزها بالشكل الالبك
ال تشتمل المعامل الموجودة بالكلٌة على جمٌع  50

وسابل األمن والسالمة، وال ٌتم صٌانتها بشكل 

 .دوري
اتب مناسبة ومجهزة ألعضاء ال توجد أماكن ومك 51

 هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم
ال تمتلن الكلٌة مكتبة حدٌثة ومتطورة تشتمل على  52

 .أحدث المصادر العلمٌة
 مصادر التموٌل المحدودة للكلٌة 55
عدم توافر المٌزانٌات الالزمة للبحث العلمً  56

 واألنشطة الطالبٌة
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اٌة عدم وجود برامج حدٌثة للتصمٌم وبرامج حم 57

 الفٌروسات ألجهزة الحاسب اآللً بالكلٌة
ضعؾ االنفاق الحكومً ومخصصات التعلٌم  83

 .والبحث العلمى للكلٌة
الكساد وعدم استمرار األسواق واألزمة  86

االلتصادٌة التً تشهدها مصر والعالم فً كافة 

  .المطاعات
التطور الهابل فً المعرفة والتكنولوجٌا فً مجال  87

  .والصناعةالتصمٌم 
زٌادة لدرات المؤسسات التعلٌمٌة المناظرة علً  88

 .التوسع فً التموٌل الذاتً

7- 
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ٌوجد ربط بٌن البرامج التعلٌمٌة واإلحتٌاجات  9

 الفعلٌة لسوق العمل
البرامج الدراسٌة للكلٌة تضمن التأهٌل الجٌد  18

  وق العملللخرٌجٌن ومالبمة لس
 

  للة عدد التخصصات بالكلٌة 29
عدم استكمال توصٌؾ البرامج والممررات  59

  واعتمادها
عدم وجود تمارٌر سنوٌة للممررات الدراسٌة  60

  والبرامج التعلٌمٌة
عدم وجود استراتٌجٌة للتدرٌس والتعلم والتموٌم  61

تتسك مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة وتالبم 
  التعلم المستهدفةنواتج 

8- 
لم

تع
وال

س 
رٌ

تد
ال

 

آلٌات تموٌم الطالب تضمن عدالة التصحٌح ودلة  19

وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتابج مؤمنة 
  ولابلة لالستعادة

لواعد التعامل مع تظلمات الطالب نتابج التموٌم  20

  موثمة ومعلنة
 

عدم وجود برامج موصفة لتدرٌب الطالب وعدم  62

  اآللٌات والموارد الالزمة للتدرٌبوجود 
 

9- 
ن
جو

رٌ
خ
وال

ب 
ال
ط
ال

 

لواعد لبول وتحوٌل الطالب على التخصصات  21

  واضحة وعادلة ومعلنة
وجود مركز لبٌع الكتاب الجامعى ٌمنن بٌع  22

 الكتب للطالب
-تتٌح الكلٌة العدٌد من األنشطة الطالبٌة )ثمافٌة 23

 .رٌاضٌة ....( لطالبها-اجتماعٌة
توافر فرص عمل مناسبة للخرٌجٌن داخل  70

وخارج مصر فً ظل ظروؾ سٌاسٌة و 

 .التصادٌة متباٌنة
االعتراؾ بلمب مصمم كمسمى وظٌفً فً  71

 .بعض جهات العمل الحكومٌة والخاصة

زٌادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلٌة  46

  والماعات والبنٌة األساسٌة للكلٌة
كلٌة لممارسة األنشطة عدم توافر األماكن بال 47

 الطالبٌة
عدم توافر مصادر تهوٌة مناسبة وكافٌة  48

 بالمدرجات والماعات والورش
  ال تحرص الكلٌة على لٌاس رضا الطالب 63
  عدم وجود وحدة لمتابعة الخرجٌن 64
الكساد وعدم استمرار األسواق واألزمة  86

االلتصادٌة التً تشهدها مصر والعالم فً كافة 

  .المطاعات
التدهور المستمر فً مستوى الطالب المادمٌن من  89

  .التعلٌم الثانوي
 .زٌادة أعداد طالب التعلٌم الفنً الملتحمٌن بالكلٌة 90
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 .تمتلن الكلٌة خطة للبحث العلمً موثمة ومعتمدة 24
 

بالصورة عدم دعم  الكلٌة البحث العلمً مادٌ ا  53

 .المناسبة
عدم توفٌر  الكلٌة لألجهزة والمعامل واألدوات  54

الالزمة إلجراء مشارٌع الطالب والبحوث 

  .العلمٌة
 

1
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ت
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ا

 

توافر المنح الدراسٌة فً مجال التخصص  75

 .بالعدٌد من الدول المتمدمة
 

عدم حرص الكلٌة على تمدٌر الباحثٌن المتمٌزٌن  65

 .ومعنوٌ امادٌ ا 
برامج الدراسات العلٌا ؼٌر موصفة ومعتمدة  66

ولٌس لدٌها معاٌٌر أكادٌمٌة متبناة من خالل 
  المجالس الرسمٌة

 آلٌات التسجٌل واألشراؾ ؼٌر محددة ومعلنة 67
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للكلٌة أنشطة متنوعة لخدمة المجتمع و تنمٌة  25

  البٌبة المحٌطة
ٌوجد بمجلس الكلٌة تمثٌل جٌد لألطراؾ  26

 المجتمعٌة تساهم فى اتخاذ المرار
إلبال المجتمع الصناعً للحصول على  72

  .استشارات ودورات تدرٌبٌة بالكلٌة
الكلٌة لها دور فً تجمٌل المؤسسات االجتماعٌة  73

 .والمٌادٌن العامة
إمكانٌة التعاون مع كلٌات أخرى الستحداث  74

 .ٌة جدٌدةبرامج دراس
ٌتمٌز مجتمع محافظة الملٌوبٌة والبٌبة المحٌطة  80

بالكلٌة بوجود تباٌن فً مستوٌاته االجتماعٌة مما 
ٌسمح للكلٌة بإنشاء برامج جدٌدة بمصروفات 
جنبا الى جنب مع ما تمدمه حالٌا من تعلٌم 

  .مجانى
تؽٌر ثمافة المجتمع المحٌط حٌث زاد االلبال  81

امج الخاصة اذا توافرت بها على االلتحاق بالبر
جودة تعلٌمٌة عالٌة مما ٌشكل فرصة امام الكلٌة 

 .لالتجاه النشاء برامج جدٌدة بمصروفات

عدم وجد خطة للكلٌة واضحة ومعلنة لتحمٌك  68

مشاركة فعالة مع األطراؾ والهٌبات الخارجٌة 

  .والمجتمع الخارجً
والبٌبة  ىلٌس للكلٌة لٌاس لرأى المجتمع الخارج 69

  .المحٌطة
عدم مشاركة األطراؾ المجتمعٌة ذات الصلة فً  85

 .توفٌر التموٌل الالزم لألبحاث العلمٌة والتعلٌم بالكلٌة
 

  -انتهذيذاد( : -انفشص-انضعف –تحذيذ أهى َمبط )انمىح 

بعد توزٌع االستبٌانات لتحدٌد أهم نماط الموة والضعؾ وأهم الفرص والتهدٌدات لجمٌع األطراؾ المعنٌة ، ومن 

خالل تحلٌل النتابج تم تحدٌد العوامل اإلستراتٌجٌة الداخلٌة )أهم نماط الموة والضعؾ( وكذلن العوامل االستراتٌجٌة 

إستراتٌجٌات وخطط وبرامج للتعزز والمواجهة لتحمٌك رسالة  الخارجٌة )أهم الفرص والتهدٌدات( التى بحاجة إلى

 وتمدمها،تطوٌر الكلٌة  فًتهدٌدات( التى تسهم  5 –فرص  6 –نماط ضعؾ  8 –للموة  نماط 8)تحدٌد أهم الكلٌة . 
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-%75بنسبة تتراوح بٌن  وتمدمها،تطوٌر الكلٌة  فًتؤثر سلبا  التًأو  %،422-%75بٌن  ما بنسبة تتراوح

 (.41رلم ) التالًوٌوضحها الجدول  %،422

 التهدٌدات( –الفرص  –الضعف  –( أهم )نماط الموة 14جدول )

 أهم نماط الضعف أهم نقاط القوة م

4 
-اجتماعية-تتيح الكلية العديد من األنشطة الطالبية )ثقافية

 رياضية ....( لطالبها. 
زيادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلية والقاعات والبنية 

 األساسية للكلية 

ن بيع الكتب للطالب 0  عدم توافر األماكن بالكلية لممارسة األنشطة الطالبية وجود مركز لبيع الكتاب الجامىع يقنن

2 
يوجد للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة مرتبطة برسالة 

 ورؤية الجامعة ؟
ن من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  قلة عدد المعينن 

 بالكلية بالنسبة ألعداد الطالب 

1 
ي 
ن
تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة ف

وعات التطوير بالكلية أو الجامعة.   مشر
ها  ن عدم وجود ورش و معامل كافية بالكلية وعدم تجهي 

 .بالشكل الالئق

5 
ي مدينة بنها مما يسمح تشغل الكلية 

ا فن ن  جغرافيا ممي 
ً
موقعا

ن المراكز الثقافية والسياحية  للطالب بسهولة االنتقال ما بن 
 المختلفة وكذلك المناطق الصناعية المختلفة . 

عدم وجود مجلس قسم علىم ببعض أقسام الكلية لقلة عدد 
 األساتذة واألساتذة المساعدين. 

6 
ون بدرجة  ن تمتلك الكلية عينة من أعضاء هيئة التدريس يتمي 

 عالية من المهارة العلمية والتدريسية 
نقص العمالة الفنية المدربة بالورش واالتيليهات الفنية 

 بالكلية

7 
التخصص العلىمي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فن تدريسها 
  يوجد مبتن منفصل لكلية الفنون التطبيقيةال 
 

8 
للكلية أنشطة متنوعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة 

 المحيطة
انيات الالزمة للبحث العلىمي واألنشطة  ن عدم توافر المي 

 الطالبية

 التهدٌداتأهم  الفرصأهم  م

4 
ي تجميل المؤسسات االجتماعية والميادين 

الكلية لها دور فن
 العامة. 

ضعف االنفاق الحكومي ومخصصات التعليم والبحث العلىم 
 للكلية. 

0 
ي بعض جهات 

ي فن
اف بلقب مصمم كمسىم وظيفن االعيى

 العمل الحكومية والخاصة. 
تقدم الكثي  من كليات الفنون التطبيقية الحكومية والخاصة 

 لإلعتماد. 

2 
إمكانية التعاون مع كليات أخرى الستحداث برامج دراسية 

 جديدة. 
ي 
الكساد وعدم استقرار األسواق واألزمة االقتصادية التى

ي كافة القطاعات . 
 تشهدها مرص والعالم فن

1 

تغي  ثقافة المجتمع المحيط حيث زاد االقبال عل االلتحاق 
امج الخاصة اذا توافرت بها جودة تعليمية عالية مما  بالير
يشكل فرصة امام الكلية لالتجاه النشاء برامج جديدة 

 وفات. بمرص 

ي توفي  
عدم مشاركة األطراف المجتمعية ذات الصلة فن

 التمويل الالزم لألبحاث العلمية والتعليم بالكلية. 

5 
ن للكلية وقربها من المناطق الصناعية ، مما يعد  موقع ممي 

ة للكلية لفتح قنوات للتعاون مع أصحاب  فرصة كبي 
 المصانع لتطوير العملية البحثية  والتعليمية. 

ي مجال التصميم 
ي المعرفة والتكنولوجيا فن

التطور الهائل فن
 والصناعة. 

6 
ن  توافر فرص لتطوير العملية التعليمية من خالل التعاون بن 

 وزارة التعليم العالي والجهات المانحة . 
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  -ئعذاد يظفىفخ انعىايم اإلستشاتيجيخ انذاخهيخ وانخبسجيخ  )تمييى َتبئج انتحهيم انجيئً(:

  انذاخهيخ )َمبط انمىح وانضعف( االستشاتيجيخانعىايم  يظفىفخ-أوال:   

 االستراتٌجٌةبعد أن انتهى فرٌك التخطٌط اإلستراتٌجى بالكلٌة من تحدٌد أهم نماط الموة والضعؾ )العوامل 

اإلستراتٌجٌة الداخلٌة وذلن بإعداد مصفوفة العوامل  البٌبً،للتحلٌل  االستراتٌجٌةتم استخالص الدالالت  (،الداخلٌة

  -التالٌة: من خالل الخطوات 

تحدٌد وزن نسبى من كل عامل من نماط الموة )عامل إستراتٌجى( ولكل نمطة من نماط الضعؾ )عامل  .4

وزان النسبٌة لنماط إستراتٌجى( ، وتم ذلن طبما ألهمٌة كل عامل إستراتٌجى ، مع مراعاة أن مجموع األ

 صحٌح(. 4ومجموع الوزن النسبى لنماط الموة والضعؾ = )  2.5نماط الضعؾ = و 2.5الموة =

ترتٌب العوامل اإلستراتٌجٌة الداخلٌة )نماط الموة ونماط الضعؾ( تنازلٌا ، حسب أهمٌتها للكلٌة بحٌث  .0

لترتٌب األول لنمطة الموة أو الضعؾ ذات الوزن النسبى األكبر، بٌنما الترتٌب األخٌر للنمطة ذات ا نٌكو

 نسبى األصؽر .الوزن ال

(، ففى حالة لدرة الكلٌة 4-1)نماط الضعؾ حسب التمٌٌز على معٌار إعطاء درجة )لٌمة( لنماط الموة و .2

، وفى حالة لدرة الكلٌة على  1% تم إعطاء الدرجة 422 -% 92على اإلستفادة من نمطة الموة بنسبة 

التؽلب . وفى حالة لدرة الكلٌة على  2ة % تم إعطاء الدرج92 -% 75اإلستفادة من نمطة الموة بنسبة 

، وفى حالة لدرة  0% وتؤدى إلى تطوٌر الكلٌة تم إعطاء الدرجة 422 -% 92على نمطة الضعؾ بنسبة 

 .4% وتؤدى إلى تطوٌر الكلٌة تم إعطاء الدرجة 92 -% 75الكلٌة على التؽلب على نمطة الضعؾ بنسبة 

نمطة من نماط الضعؾ عن طرٌك ضرب الوزن  وكل وةحساب الوزن المرجح لكل نمطة من نماط الم .1

 .الدرجة  Xالنسبى 

جمع األوزان المرجحة لكل من نماط الموة ونماط الضعؾ للوصول إلى الوزن الكلى المرجح بالنسبة  .5

كما هو  (،)هذا الرلم ٌعبر عن لدرة الكلٌة على التعامل مع نماط الموة ونماط الضعؾ للبٌبة الداخلٌة للكلٌة،

 (.45رلم ) التالًفى الجدول  موضح
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 الداخلٌة )نماط الموةوالضعف( االستراتٌجٌة( مصفوفة العوامل 15جدول )

 العوامل اإلستراتٌجٌة للبٌئة الداخلٌة م المجال
 األهمٌة

 النسبٌة 
 الدرجة

الوزن 
 المرجح

وة
لم

 ا
ط
ما

ن
 

4 
-اجتماعية-)ثقافيةتتيح الكلية العديد من األنشطة الطالبية 

 رياضية ....( لطالبها. 
2.28 1 2.20 

ن بيع الكتب للطالب 0  2.20 1 2.28 وجود مركز لبيع الكتاب الجامىع يقنن

2 
يوجد للكلية رؤية ورسالة موثقة ومعلنة مرتبطة برسالة 

 ورؤية الجامعة ؟
2.27 1 2.08 

1 
ي 
ن
تشجع الكلية أعضاء هيئة التدريس علي المشاركة ف

وعات التطوير بالكلية أو الجامعة.   مشر
2.27 2 2.04 

5 
ي مدينة بنها مما يسمح 

ن
ا ف ن  جغرافيا ممي 

ً
تشغل الكلية موقعا

ن المراكز الثقافية والسياحية  للطالب بسهولة االنتقال ما بن 
 المختلفة وكذلك المناطق الصناعية المختلفة . 

2.25 1 2.02 

6 
ون بدرجة  ن تمتلك الكلية عينة من أعضاء هيئة التدريس يتمي 

 عالية من المهارة العلمية والتدريسية 
2.25 2 2.45 

7 
التخصص العلىمي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فن تدريسها 
2.25 1 2.02 

8 
متنوعة لخدمة المجتمع و تنمية البيئة للكلية أنشطة 

 المحيطة
2.25 2 2.45 

 1.83  1.51 اإلجمالى 

ط
ما

ن
 

ف
ضع

ال
 

4 
زيادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلية والقاعات والبنية 

 األساسية للكلية 
2.28 0 2.46 

 2.42 0 2.25 عدم توافر األماكن بالكلية لممارسة األنشطة الطالبية 0

2 
ن من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  قلة عدد المعينن 

 بالكلية بالنسبة ألعداد الطالب 
2.42 0 2.42 

1 
ها  ن عدم وجود ورش و معامل كافية بالكلية وعدم تجهي 

 بالشكل الالئق
2.27 0 2.41 

5 
عدم وجود مجلس قسم علىم ببعض أقسام الكلية لقلة عدد 

 المساعدين. األساتذة واألساتذة 
2.25 0 2.42 

6 
نقص العمالة الفنية المدربة بالورش واالتيليهات الفنية 

 بالكلية
2.25 0 2.42 

 2.42 0 2.25 .ال يوجد مبتن منفصل لكلية الفنون التطبيقية 7

8 
انيات الالزمة للبحث العلىمي واألنشطة  ن عدم توافر المي 

 الطالبية
2.25 0 2.42 

 1.8  1.5 اإلجمالى 

   1.11  2.63 

 

أن تأثٌر مجاالت الموة أكبر  إلىمما ٌدل  2.51من  أعلى 2.63 الرلمٌتضح من المصفوفة السابمة أن 

 المصٌر.المدى  علىانعدام نماط الضعف  فرصة تملٌل أو إلىمن مجاالت الضعف مما ٌؤدي 
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)نتائج تحلٌل عوامل  (الفرص والتهدٌدات) الخارجٌة االستراتٌجٌةالعوامل  مصفوفة-ثانٌا: 

  البٌئة الخارجٌة(

 االستراتٌجٌة)العوامل  الفرص والتهدٌداتبعد أن انتهى فرٌك التخطٌط اإلستراتٌجى بالكلٌة من تحدٌد أهم 

اإلستراتٌجٌة وذلن بإعداد مصفوفة العوامل  البٌبً،للتحلٌل  االستراتٌجٌةتم استخالص الدالالت  (،الخارجٌة

  -التالٌة: خالل الخطوات  نالخارجٌة م

)عامل إستراتٌجى( ، وتم ذلن طبما ألهمٌة  تهدٌد)عامل إستراتٌجى( ولكل  لكل فرصةتحدٌد وزن نسبى  .4

ومجموع  2.5=  والتهدٌدات 2.5= للفرصكل عامل إستراتٌجى ، مع مراعاة أن مجموع األوزان النسبٌة 

 صحٌح(. 4= )  للفرص والتهدٌداتالوزن النسبى 

نازلٌا ، حسب أهمٌتها للكلٌة بحٌث الخارجٌة )أهم الفرص والتهدٌدات( تترتٌب العوامل اإلستراتٌجٌة  .0

للفرصة أو التهدٌد الوزن النسبى األكبر، بٌنما الترتٌب األخٌر  وذ لتهدٌدأو ا للفرصةلترتٌب األول ا نٌكو

 الوزن النسبى األصؽر . ذو

(، ففى حالة لدرة الكلٌة على 4-1) رالتمٌٌز على معٌا حسب للفرص والتهدٌداتإعطاء درجة )لٌمة(  .2

، وفى حالة لدرة الكلٌة على اإلستفادة  1% تم إعطاء الدرجة 422 -% 92بنسبة  الفرصةاإلستفادة من 

 التهدٌدالتؽلب على . وفى حالة لدرة الكلٌة على  2ة % تم إعطاء الدرج92 -% 75بنسبة  الفرصةمن 

% 75بنسبة  التهدٌد، وفى حالة لدرة الكلٌة على التؽلب على  0اء الدرجة % تم إعط422 -% 92بنسبة 

 .4% الكلٌة تم إعطاء الدرجة 92 -

عن طرٌك ضرب الوزن  التهدٌداتمن  تهدٌدكل الفرص المتاحة ومن  فرصةحساب الوزن المرجح لكل  .1

 الدرجة . Xالنسبى 

)هذا  للكلٌة،للوصول إلى الوزن الكلى المرجح بالنسبة  الفرص والتهدٌداتجمع األوزان المرجحة لكل من  .5

كما هو موضح فى  (،للبٌبة الداخلٌة الفرص والتهدٌداتالرلم ٌعبر عن لدرة الكلٌة على التعامل مع 

 (.46رلم ) التالًالجدول 
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 الخارجٌة )الفرص والتهدٌدات( االستراتٌجٌة( مصفوفة العوامل 16جدول )

 ةلخارجٌاإلستراتٌجٌة للبٌئة االعوامل  م المجال
 األهمٌة

 النسبٌة 
 الدرجة

الوزن 
 المرجح

حة
تا
لم

 ا
ص

فر
ال

 

4 
ي تجميل المؤسسات االجتماعية والميادين 

ن
الكلية لها دور ف

 العامة. 
2.42 1 2.1 

0 
ي بعض جهات العمل 

ن
ي ف

اف بلقب مصمم كمسىم وظيفن االعيى
 الحكومية والخاصة. 

2.28 1 2.20 

2 
إمكانية التعاون مع كليات أخرى الستحداث برامج دراسية 

 جديدة. 
2.27 2 2.04 

1 

تغي  ثقافة المجتمع المحيط حيث زاد االقبال عل االلتحاق 
امج الخاصة اذا توافرت بها جودة تعليمية عالية مما  بالير
يشكل فرصة امام الكلية لالتجاه النشاء برامج جديدة 

 بمرصوفات. 

2.28 1 2.20 

5 
ن للكلية وقربها من المناطق الصناعية ، مما يعد  موقع ممي 

ة للكلية لفتح قنوات للتعاون مع أصحاب المصانع  فرصة كبي 
 لتطوير العملية البحثية  والتعليمية. 

2.27 1 2.08 

6 
ن  توافر فرص لتطوير العملية التعليمية من خالل التعاون بن 

 .وزارة التعليم العالي والجهات المانحة 
2.42 1 2.1 

 1.93  1.51 اإلجمالى 

ر 
ط
خا

لم
وا

ت 
دا

دٌ
ته

ال
 

4 
ضعف االنفاق الحكومي ومخصصات التعليم والبحث العلىم 

 للكلية. 
2.45 4 2.45 

0 
تقدم الكثي  من كليات الفنون التطبيقية الحكومية والخاصة 

 لإلعتماد. 
2.4 0 2.0 

2 
ي الكساد وعدم استقرار األسواق واألزمة 

االقتصادية التى
ي كافة القطاعات . 

 تشهدها مرص والعالم فن
2.4 4 2.4 

1 
ي توفي  

عدم مشاركة األطراف المجتمعية ذات الصلة فن
 التمويل الالزم لألبحاث العلمية والتعليم بالكلية. 

2.4 0 2.0 

5 
ي مجال التصميم 

ي المعرفة والتكنولوجيا فن
التطور الهائل فن

 والصناعة. 
2.25 0 2.4 

 1.75  1.51 اإلجمالى 

   1.11  2.68 

مما ٌدل على وجود بٌئة خارجٌة مشجعة للكلٌة  2.51أكبر من  2.68ٌتضح من المصفوفة السابمة أن الرلم    

ولكن هنان العدٌد من التهدٌدات بحاجة إلى إستراتٌجٌات وخطط وبرامج للمواجهة وبالتالى ٌتطلب األمر وضع 

 .للنمو والتوسع والتناص الفرص المتاحة وكذلن مواجهة التهدٌدات الحالٌة استراتٌجٌات وخطط وبرامج
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    -تحدٌد وضع الكلٌة :

بعد االنتهاء من مصفوفة العوامل اإلستراتٌجٌة الداخلٌة والخارجٌة أتضح من تحلٌل البٌانات الخاصة    

تمع فى المنطمة الوسطى ، وعلٌة ( أن الكلٌة 2.68( والخارجٌة )2.63للعوامل االستراتٌجٌة الداخلٌة )

فأن اإلستراتٌجٌة المناسبة للكلٌة هى إستراتٌجٌة الثبات والتطور والتحسٌن المستمر واالستراتٌجٌة 

 الطموحة هى النمو والتوسع .

 

 

 هؼىايم انذخهيخ وانخبسريخ نهكهيخ ن ( تحهيم انىضغ انًُبست2شكم )
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  )انتحهيم انثُبئً نتحذيذ انجذائم اإلستشاتيجيخ(أشتمبق وثُبء انسيبسبد يظفىفخ 
ُبئي( يىضح انتحهيم 17جذول سلى )  االستشاتيجيخنتحذيذ انجذائم  انث

             

 اإلستشاتيجيخ انذاخهيخ انعىايم    

 

 

 

 

 

 

 

 انعىايم اإلستشاتيجيخ انخبسجيخ
 

 (Sانمىح )َمبط 

تتٌح الكلٌة العدٌد من األنشطة الطالبٌة  .1

 رٌاضٌة ....( لطالبها.-اجتماعٌة-)ثمافٌة

 وجود مركز لبٌع الكتاب الجامعى  .2

ٌوجد للكلٌة رؤٌة ورسالة موثمة ومعلنة  .3

 مرتبطة برسالة ورؤٌة الجامعة 

تشجع الكلٌة أعضاء هٌبة التدرٌس علً  .4

 .المشاركة فً مشروعات التطوٌر 

 بنها.تشؽل الكلٌة مولعا  جؽرافٌا ممٌزا فً  .5

تدرٌس ٌتمٌزون بدرجة أعضاء هٌبة ال .6

  .عالٌة من المهارة العلمٌة والتدرٌسٌة

  .التخصص العلمً ألعضاء هٌبة التدرٌس .7

 .للكلٌة أنشطة متنوعة لخدمة المجتمع  .8

 (Wانضعف ) َمبط

  .زٌادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلٌة .1

عدم توافر األماكن لممارسة األنشطة  .2

 لطالبٌةا

هٌبة التدرٌس  ءللة عدد المعٌنٌن من أعضا .3

 .والهٌبة المعاونة

 .وعدم تجهٌزهاعدم وجود ورش و معامل  .4

عدم وجود مجلس لسم علمى ببعض ألسام  .5

 الكلٌة لملة عدد األساتذة واألساتذة المساعدٌن.

نمص العمالة الفنٌة المدربة بالورش  .6

 واالتٌلٌهات الفنٌة بالكلٌة

ال ٌوجد مبنى منفصل لكلٌة الفنون  .7

  التطبٌمٌة

توافر المٌزانٌات الالزمة للبحث عدم  .8

 .العلمً واألنشطة الطالبٌة

 (Oانفشص )

 تجمٌل المؤسسات االجتماعٌة والمٌادٌن العامة. .1

 .االعتراؾ بلمب مصمم كمسمى وظٌفً  .2

التعاون مع كلٌات أخرى الستحداث برامج  .3

 جدٌدة. 

تؽٌر ثمافة المجتمع المحٌط حٌث زاد االلبال  .4

 .على االلتحاق بالبرامج الخاصة 

مولع ممٌز للكلٌة ولربها من المناطك  .5

 الصناعٌة.

توافر فرص لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل  .6

التعاون بٌن وزارة التعلٌم العالً والجهات المانحة 

. 

 (S + O) استشاتيجيخ
 تستخذو وانًُى انتىسع استشاتيجيخ

 انفشص يٍ لذس ألظي نتحميك

 (W +O) يخاستشاتيج

ئستشاتيجيخ انتطىيش وانتحسيٍ 

يٍ َمبط  اإلستفبدح يٍ انفشص نهتمهيمو

 انضعف.

 

 (Tانتهذيذاد )

 ضعؾ االنفاق الحكومً للكلٌة. .1

تمدم الكثٌر من كلٌات الفنون التطبٌمٌة  .2

 الحكومٌة والخاصة لإلعتماد. 

األسواق واألزمة الكساد وعدم استمرار  .3

االلتصادٌة التً تشهدها مصر والعالم فً كافة 

 المطاعات .

عدم مشاركة األطراؾ المجتمعٌة ذات الصلة  .4

فً توفٌر التموٌل الالزم لألبحاث العلمٌة والتعلٌم 

 بالكلٌة.

التطور الهابل فً المعرفة والتكنولوجٌا فً  .5

 مجال التصمٌم والصناعة.

 (S + Tاستشاتيجيخ )
ئستشاتيجيخ انثجبد واالستمشاس تستخذو 

 نهحذ يٍ انتهذيذاد انمىحَمبط 

 (W + Tاستشاتيجيخ )

ئستشاتيجيخ اإلَكًبش وانتمهيم تمهم يٍ 

 انتهذيذاد َمبط انضعف وتجُت
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 اإلستشاتيجيخ انذاخهيخ انعىايم    

 

 

 

 

 

 

 

 

 انعىايم اإلستشاتيجيخ انخبسجيخ
 

 (Sانمىح )َمبط 

الكلٌة العدٌد من األنشطة الطالبٌة تتٌح  .1

 رٌاضٌة ....( لطالبها.-اجتماعٌة-)ثمافٌة

 وجود مركز لبٌع الكتاب الجامعى  .2

ٌوجد للكلٌة رؤٌة ورسالة موثمة ومعلنة  .3

 مرتبطة برسالة ورؤٌة الجامعة 

تشجع الكلٌة أعضاء هٌبة التدرٌس علً  .4

 .المشاركة فً مشروعات التطوٌر 

رافٌا ممٌزا فً تشؽل الكلٌة مولعا  جؽ .5

 بنها.

أعضاء هٌبة التدرٌس ٌتمٌزون بدرجة  .6

  .عالٌة من المهارة العلمٌة والتدرٌسٌة

التخصص العلمً ألعضاء هٌبة  .7

  .التدرٌس

 .للكلٌة أنشطة متنوعة لخدمة المجتمع  .8

 (Wانضعف ) َمبط

  .زٌادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلٌة .1

عدم توافر األماكن لممارسة األنشطة  .2

 لطالبٌةا

للة عدد المعٌنٌن من أعضاء هٌبة التدرٌس  .3

 .والهٌبة المعاونة

 .عدم وجود ورش و معامل وعدم تجهٌزها .4

عدم وجود مجلس لسم علمى ببعض ألسام  .5

الكلٌة لملة عدد األساتذة واألساتذة 

 المساعدٌن.

نمص العمالة الفنٌة المدربة بالورش  .6

 واالتٌلٌهات الفنٌة بالكلٌة

 نفصل لكلٌة الفنون التطبٌمٌة ال ٌوجد مبنى م .7

عدم توافر المٌزانٌات الالزمة للبحث العلمً  .8

 .واألنشطة الطالبٌة

 (Oانفشص )

 تجمٌل المؤسسات االجتماعٌة والمٌادٌن العامة. .1

 .االعتراؾ بلمب مصمم كمسمى وظٌفً  .2

التعاون مع كلٌات أخرى الستحداث برامج  .3

 جدٌدة. 

تؽٌر ثمافة المجتمع المحٌط حٌث زاد االلبال  .4

 .على االلتحاق بالبرامج الخاصة 

مولع ممٌز للكلٌة ولربها من المناطك  .5

 الصناعٌة.

توافر فرص لتطوٌر العملٌة التعلٌمٌة من خالل  .6

التعاون بٌن وزارة التعلٌم العالً والجهات 

 المانحة .

 (S + O) استشاتيجيخ
خدمة فى الطلبة  االستفادة من أنشطة .1

المجتمع من خالل إشتراكهم فً تجمٌل 
   المؤسسات اإلجتماعٌة والمٌادٌن العامة

ع أعضاء هٌبة التدرٌس على ٌتشج .2
المشاركة فً مشروعات التطوٌر وكذلن 
التعاون مع كلٌات اخرى إلستحداث برامج 

  جدٌدة
توافر المهارة العلمٌة والتدرٌسٌة  .3

إلعتراؾ ألعضاء هٌبة التدرٌس أدى 
مؤسسات الدولة بلمب مصمم كمسمى 

  وظٌفً
مشاركة الكلٌة فً أنشطة متنوعة لخدمة  .2

المجتمع ٌمكن أن تؤدي لتؽٌٌر ثمافة 
المجنمع المحٌط و أن ٌزٌد اإللتحاق 

   واإللبال على البرامج الخاصة بالكلٌة

 (W+ O) ستشاتيجيخا

 
التعاون مع الجهات المانحة فً توفٌر  .1

  لتجهٌز الورش والمعاملالتموٌل الالزم 
التعاون مع الجهات المانحة فً توفٌر  .2

التموٌل الالزم إلجراء البحث العلمً 
  واألنشطة الطالبٌة

لرب الكلٌة من المناطك الصناعٌة ٌمكن أن  .3
ٌخلك فرصا  للتعاون مع المصانع المحٌطة فً 
توفٌر العمالة الفنٌة المدربة لورش ومعامل 

 الحالٌة وكذلن الطلبة الكلٌة أو تدرٌب العمالة
تؽٌر ثمافة المجتمع ودخول البرامج الخاصى  .4

سٌؤدى الى زٌادة دخل العاملٌن واعضاء هٌبة 
 التدرٌس وسٌؤدى الى تحسٌن االداء

 (Tانتهذيذاد )

 ضعؾ االنفاق الحكومً للكلٌة. .1

تمدم الكثٌر من كلٌات الفنون التطبٌمٌة الحكومٌة  .2

 والخاصة لإلعتماد. 

استمرار األسواق واألزمة الكساد وعدم  .3

االلتصادٌة التً تشهدها مصر والعالم فً كافة 

 المطاعات .

عدم مشاركة األطراؾ المجتمعٌة ذات الصلة  .4

فً توفٌر التموٌل الالزم لألبحاث العلمٌة والتعلٌم 

 بالكلٌة.

التطور الهابل فً المعرفة والتكنولوجٌا فً  .5

 مجال التصمٌم والصناعة.

 (S + Tاستشاتيجيخ )

وجود مركز لبٌع الكتاب الجامعً  .4

ٌخصص جزء من حصٌلة بٌع كتبه 

لتنمٌة موارد الكلٌة ٌمكن أن ٌساهم فً 

التؽلب على ضعؾ اإلنفاق الحكومً 

 للكلٌة وبالتالً تنمٌة مواردها  

مشاركة أعضاء هٌبة التدرٌس فً  .0

مشروعات التطوٌر ٌمكن أن ٌساهم فً 

 التؽلب على الكساد فً األسواق 

تشجٌع الكلٌة أعضاء هٌبة  زٌادة .2

التدرٌس على المشاركة فى عملٌات 

التطوٌروالجودة سٌممل الفجوة من تمدم 

 الكلٌات المناظرة لالعتماد.

تموٌل أعضاء هٌبة التدرٌس وتحفٌزهم  .4

على التطور الدابم والمستمر للمعرفة 

 والتكنولوجٌا. 

 (W + Tاستشاتيجيخ )

 ٌمكن أن تشارن األطراؾ المجتمعٌة فً .4

توفٌر التموٌل الالزم لإلبحاث العلمٌة 

والتعلٌم بالكلٌة وكذلن توفٌر التموٌل الالزم 

 لتجهٌز الورش والمعامل 

ٌمكن أن ٌساهم فتح باب التعٌٌن لزٌادة  .0

أعضاء هٌبة التدرٌس وبالتالً توزٌع اعباء 

 التدرٌس والتمدم إلعتماد الكلٌة بشكل اسرع    

انوٌة العامة تملٌل األعداد الممبولة من الث .3

 سٌتٌح التعلٌم بشكل أفضل للطالب 
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  -االعتًبد: ضىء يعبييش  فيتحهيم انفجىح ثيٍ انىضع انحبنً واألهذاف االستشاتيجيخ نهكهيخ 
ٍ انىضع انحبني واألهذاف االستشاتيجيخ نهكهيخ 18جذول سلى ) ًبدضىء يعبييش  في( يىضح تحهيم انفجىح ثي  االعت

معٌار 

 الجودة

 )الوضع الراهن(الفجوة 
 نماط الضعف

األنشطة المطلوبة للتغلب على 
 الفجوة

 )األهداف اإلستراتٌجٌة (
 الوضع المرغوب فٌه

1- 
ى

ج
تٌ
را

ست
إل
 ا
ط
طٌ

خ
لت
ا

 

 للكلٌة بٌبى تحلٌل وجود عدم 92 -

 . والخارجٌة الداخلٌة للبٌبة

 

 استراتٌجٌة خطة وجود عدم -93

 . للكلٌة  تنفٌذٌة وخطة

 

 متابعة تمارٌر وجود عدم -91

 . التنفٌذٌة للخطة أداء ولٌاس

عمل استبٌانات حول الموة والضعؾ  -

والفرص والتهدٌدات للكلٌة  واعداد 

 التحلٌل البٌبى 

االنتهاء من وضع الخطة  -

االستراتٌجٌة والتنفٌذٌة الخاصة 

ومتابعتها ولٌاس ادابها  0247بالكلٌة 

. 

استٌفاء متطلبات معاٌٌر  -4-8

)ولبلها اعداد .0200 االعتماد بحلول

 تمارٌر المتابعة(

 تحلٌل بٌبى معتمد  -

 

خطة استراتٌجٌة معتمدة  -

 وخطة تنفٌذٌة لها .

 
 

تمارٌر متابعة نصؾ سنوٌة  -

 وسنوٌة للخطة 

2- 
مة

وك
ح
وال

ة 
اد

مٌ
ال

 

ال ٌوجد بالكلٌة هٌكل تنظٌمً  28

 .معتمد وموثك
عدم وجود مجلس لسم علمى  30

ببعض ألسام الكلٌة لملة عدد 

 .األساتذة واألساتذة المساعدٌن
المٌادات األكادٌمٌة بالكلٌة  31

  واأللسام العلمٌة لٌادات مؤلتة
عدم وجود توصٌؾ وظٌفً  32

  لكل منسوبى الكلٌة
صعوبة الحصول على البٌانات  58

 .والمعلومات الخاصة بالكلٌة

 للكلٌة المؤسسى األداء حوكمة -1-4

  ) اعداد الهٌكل التنظٌمى اعتماده(
استكمال نسب الكلٌة من  4-8-6

 أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة

معاٌٌر أختٌار المٌادات ولٌاس  1-4-4 

  األداء للكوادر البشرٌة .
توصٌؾ وظٌفى محدث  1-2-4-0

 وشامل ومعتمد ومعلن للجمٌع .

كوادر بشرٌة مؤهلة للبرامج  1-0-4-0

 المستحدثة لإلدارٌٌن .
 

 وموثك.هٌكل تنظٌمى معتمد  -
 

وجود مجلس لسم بكل ألسام  -
الكلٌة بعد نمل أو تعٌٌن 

 أساتذة للكلٌة.
 
 تعٌٌن عمٌد ووكالء للكلٌة. -
 
توصٌؾ وظٌفى معتمد  -

 ومعلن.
سهولة الحصول على  -

البٌانات المطلوبة للكلٌة بأى 
 طرٌمة.
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3- 
ٌر

طو
لت
وا

ة 
ود

ج
 ال

رة
دا

إ
 

وحدة الجودة ال ٌتوافر فٌها  33

والتجهٌزات الكوادر المؤهلة 

 . المالبمة
ال ٌوجد لوحدة الجودة بالكلٌة  34

 .هٌكل تنظٌمً موثك ومعلن
لٌس لوحدة الجودة خطط أو  35

تمارٌر سنوٌة عن نشاطها 
  ولواعد بٌانات ألنشطتها

اهمال إدارة الكلٌة وأعضاء  36

هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم عن 

 .العمل بالجودة
تمدم الكثٌر من كلٌات الفنون  84

التطبٌمٌة الحكومٌة والخاصة 
  .لإلعتماد

دعم وتطوٌر وحداة الجودة  1-1-4

 والتخطٌط االستراتٌجى بالكلٌة .

 0200اعداد الكلٌة لإلعتماد عام  4-8

وفٌها اعداد هٌكل لوحدة الجودة 
 واعتمادة .

اعداد التمارٌر والخطط السنوٌة  -
لوحدة الجودة ولواعد البٌانات 

 المطلوبة .
لكلٌة لإلعتماد اعداد ا 4-8 -

0200. 
 0200اعداد الكلٌة لإلعتماد  4-8

 كوادر مؤهلة ومدربة. -
 
هٌكل تنظٌمى موثك لوحدة  -

 الجودة .
 
اعداد الخطط والتمارٌر األنشطة  -

 الخاصة بالجودة .
 

 0200اعتماد الكلٌة  -

 

 0200اعتماد الكلٌة  -

4- 
نة

او
مع

 ال
ئة

هٌ
وال

س 
رٌ

تد
 ال

ئة
هٌ

ء 
ضا

ع
أ

 

ا  ارتفاع مستوى األسعار37 لٌاس 

بالدخل الذي ٌحصل علٌه 
أعضاء هٌبة التدرٌس والعاملون 

 .بالكلٌة
أعباء العمل ال تتٌح ألعضاء 38

هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة 
المٌام بالمهام التدرٌسٌة والبحثٌة 

  و اإلدارٌة وؼٌرها بكفاءة
ال ٌشارن أعضاء هٌبة التدرٌس 39

بالكلٌة فً تنفٌذ األنشطة 

  .الطالبٌة
عدم وضع معاٌٌر موضوعٌة 40

 لتمٌٌم أداء أعضاء هٌبة التدرٌس
عدم حرص الكلٌة على لٌاس 42

الرضا الوظٌفً ألعضاء هٌبة 
التدرٌس ومعاونٌهم وال رضا 

 .الجهاز االدارى والعاملٌن
للة عدد المعٌنٌن من أعضاء  45

هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة 
  بالكلٌة بالنسبة ألعداد الطالب

 

ع الٌة محددة وموثمة ومعلنة وض -
وموضوعٌة لتمٌٌم اداء اعضاء 

 ومعاوٌنهم. هٌبة التدرٌس
عمل استبٌانات دورٌة وتحلٌلها  -

لمٌاس مدى رضا اعضاء هٌبة 
 التدرٌس ومعاوٌنهم .

نسب أعضاء هٌبة التدرٌس  4-8-6

العمل على زٌادة عدد اعضاء هٌبة )
 . (التدرٌس ومعاوٌنهم

 هٌبة أعضاء الكلٌة تشجٌع -
 فً المشاركة علً التدرٌس

 أو بالكلٌة التطوٌر مشروعات

  .الجامعة

 التدرٌس هٌبة أعضاء دخل زٌادة ربط
 ثمافة انتشار الى أدى مما بالجودة
 .األكادٌمً بالمجتمع الجودة

استكمال نسب اعضاء هٌبة  4-8-6

  . التدرٌس

لٌاس رضا أعضاء هٌبة  -

 التدرٌس ومعاونٌهم 

زٌادة نسبة رضا أعضاء  -

 هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم 

تحمٌك النسب المٌاسٌة  -

ء هٌبة التدرٌس ألعضا

 ومعاونٌهم مع الطالب.
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ال ٌمتلن أعضاء الجهاز 41

اإلداري مهارات التعامل مع 
األجهزة والتمنٌات الحدٌثة فً 

  .أداء وتنفٌذ المهام المطلوبة منهم
ٌة على لٌاس عدم حرص الكل42

لجهاز االدارى لالرضا الوظٌفً 

 .والعاملٌن
ال ٌوجد بالكلٌة عدد كاؾ من 43

اإلدارٌٌن للعمل فً اإلدارات 

  .المختلفة بالكلٌة
نمص العمالة الفنٌة المدربة 44

 بالورش واالتٌلٌهات الفنٌة بالكلٌة

 واإلدارى. الهٌكلى اإلصالح 1-2

لإلدارٌٌن عمد دورات تدرٌبٌة  -

 لعاملٌن بالكلٌة.وا

زٌادة العمال والفنٌٌن واالدارٌٌن  -

 بالكلٌة عن طرٌك التعٌٌن.

عمل استبٌانات لمٌاس رضا االدارٌٌن 

 والعمال

الرضا الوظٌفى لٌاس  -

 لالدارٌٌن والعاملٌن بالكلٌة .

 تحسن نسب الرضا الوظٌفى. -
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ال ٌوجد مبنى منفصل لكلٌة  -07

 . التطبٌمٌةالفنون 
عدم وجود ورش و معامل  49

كافٌة بالكلٌة وعدم تجهٌزها 
 بالشكل الالبك

ال تشتمل المعامل الموجودة  50

بالكلٌة على جمٌع وسابل األمن 
والسالمة، وال ٌتم صٌانتها 

 .بشكل دوري
ال توجد أماكن ومكاتب مناسبة  51

ومجهزة ألعضاء هٌبة 
 التدرٌس ومعاونٌهم

ٌة مكتبة حدٌثة ال تمتلن الكل 52

ومتطورة تشتمل على أحدث 

 .المصادر العلمٌة
مصادر التموٌل المحدودة  55

 للكلٌة

 زٌادة فرص اإلتاحة بالكلٌة . 6-4

استٌفاء التمٌٌم الكمى  4-8-5

للتسهٌالت المادٌة للكلٌة طبما لمعاٌٌر 

 الهٌبة المومٌة لإلعتماد .

 استٌفاء معاٌٌر األمن والسالمة  -

 التسهٌالت المادٌة  استٌفاء 4-8-5

 

4-8-5  

 

 تنمٌة الموارد المالٌة للكلٌة  5

 انشاء مبنى جدٌد للكلٌة -

وجود ورش ومعامل تحمك  -

 المعاٌٌر المٌاسٌة .

اسستٌفاء معاٌٌر األمن  -

 والسالمة .

زٌادة رضا أعضاء هٌبة  -

التدرٌس على المكاتب 

 الخاصة بهم .

وجود مكتبة حدٌثة ومتطورة  -

. 

 زٌادة موارد الكلٌة  -

ضعؾ االنفاق الحكومً  83

ومخصصات التعلٌم والبحث 

 .العلمى للكلٌة
الكساد وعدم استمرار  86

األسواق واألزمة االلتصادٌة التً 
تشهدها مصر والعالم فً كافة 

  .المطاعات
التطور الهابل فً  87

المعرفة والتكنولوجٌا فً مجال 

  .التصمٌم والصناعة
لدرات المؤسسات زٌادة  88

التعلٌمٌة المناظرة علً التوسع فً 

 .التموٌل الذاتً

 تنمٌة الموارد المالٌة للكلٌة -5

 

الؽاٌة الثالثة كسب ثمة المجتمع  -

وعمل شراكات لعمل مشروعات 

 صؽٌرة .

الؽاٌة الثالثة كسب ثمة المجتمع  -

 لنمل التكنولوجٌا للكلٌة .

 الؽاٌة الخامسة تنمٌة موارد الكلٌة -5

 

 زٌادة موارد الكلٌة  -

زٌادة نسب مشروعات الخرجٌن -

 الصؽٌرة 

تطور عملٌة التصمٌم والمواد  -

 التكنولوجٌة بالكلٌة .

 زٌادة موارد الكلٌة.
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  للة عدد التخصصات بالكلٌة 29
 

 
عدم استكمال توصٌؾ البرامج  59

  والممررات واعتمادها
عدم وجود تمارٌر سنوٌة  60

للممررات الدراسٌة والبرامج 
  التعلٌمٌة

عدم وجود استراتٌجٌة  61

للتدرٌس والتعلم والتموٌم تتسك 
مع المعاٌٌر األكادٌمٌة 
المرجعٌة وتالبم نواتج التعلم 

  المستهدفة

نمل او تعٌٌن أعضاء هٌبة تدرٌس  -

بمسم الفوتوؼرافٌا والسٌنما لفتحة 

 أللسام جدٌدة .وعمل برامج 

تمدٌم برامج اكادٌمٌة  4-0-4

 واستحداث برامج بالكلٌة.

 استٌفاء تمارٌر الممررات .  -

تطوٌر استراتٌجٌات واسالٌب  4-2-4 

 التدرٌس / التعلم والتدرٌب 

 فتح لسم السٌنما وألسام جدٌدة. -

برامج وممررات الكلٌة موصفة  -

 ومعتمدة .

تماٌر الممررات منتهٌة ومعتمدة  -

 المجالس األلسام.فى 

 

استراتٌجٌة التدرٌس والتعلم  -

 معتمدة ومعلنة.
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عدم وجود برامج  62

موصفة لتدرٌب الطالب وعدم 
وجود اآللٌات والموارد الالزمة 

  للتدرٌب
 

وضع برامج موصفة لتدرٌب  -

الطالب باأللسام العلمٌة مع 

 مجتمع التشٌل الخارجى 

برامج تدرٌبٌة موصفة  -

 ومعلنة للطالب 
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زٌادة أعداد الطالب بالنسبة  46

لمساحة الكلٌة والماعات والبنٌة 
  األساسٌة للكلٌة

عدم توافر األماكن بالكلٌة  47

 لممارسة األنشطة الطالبٌة
عدم توافر مصادر تهوٌة  48

مناسبة وكافٌة بالمدرجات 
 والماعات والورش

ال تحرص الكلٌة على لٌاس  63

  رضا الطالب
عدم وجود وحدة لمتابعة  64

  الخرجٌن
الكساد وعدم استمرار األسواق  86

واألزمة االلتصادٌة التً 
تشهدها مصر والعالم فً كافة 

  .المطاعات
التدهور المستمر فً مستوى  89

الطالب المادمٌن من التعلٌم 

  .الثانوي
الفنً زٌادة أعداد طالب التعلٌم  90

 .الملتحمٌن بالكلٌة

الؽاٌة السادسة زٌادة فرص اإلتاحة  -6

 بالكلٌة.

 وأنشطة تعلٌمٌة خدمات تمدٌم - 4-5-

 رضا تحمك متمٌزة ورعاٌة طالبٌة

 .الطالب

 وتعزٌز لتنمٌة مراكز إنشاء 4-6

 للطالب والتدرٌبٌة التطبٌمٌة المهارات

 والخرٌجٌن

 لٌاس رضا الطالب . -

 الخرٌجٌن بٌن الروابط تعزٌز 4-7

 التوظٌؾ. وجهات والكلٌة

 

تحمٌك معاٌٌر النورمز بالكلٌة   -

 للمساحات والماعات و.....

 توافرأماكن لألنشطة الطالبٌة  -

 لٌاس رضا الطالب . -

 زٌادة نسبة رضا للطالب . -

انشاء وحدة لمتابعة  -

 الخرجٌٌن.
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الكلٌة البحث  عدم دعم 53

العلمً مادٌ ا بالصورة 

 .المناسبة
الكلٌة لألجهزة  عدم توفٌر 54

والمعامل واألدوات الالزمة 
إلجراء مشارٌع الطالب 

  .والبحوث العلمٌة

 األكادٌمٌة البرامج تطوٌر - 0-4

 طةوخ العلٌا الدراسات لمرحلة الحالٌة

 العلمً. البحث

استكمال التسهٌالت المادٌة  4-8-5

 إلعتماد الكلٌة

 زٌادة دعم البحث العلمى . -

 

مال المعامل والورش كاست -

 الخاصة بالبحث العلمى 

1
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عدم حرص الكلٌة على تمدٌر  65

الباحثٌن المتمٌزٌن مادٌ ا 

 .ومعنوٌ ا
برامج الدراسات العلٌا ؼٌر  66

موصفة ومعتمدة ولٌس لدٌها 
معاٌٌر أكادٌمٌة متبناة من 

  خالل المجالس الرسمٌة
آلٌات التسجٌل واألشراؾ ؼٌر  67

 محددة ومعلنة

تمدٌر الباحثٌن المتمٌزن معنوٌا فى  -

 حفلة التخرج.

تطوٌر البرامج األكادٌمٌة الحالٌة  0-4

 لمرحلة الدراسات العلٌا 

تطبٌك أخاللٌات البحث العلمى  0-1

 وحماٌة الملكٌة الفكرٌة.

زٌادة رضا طالب الدراسات  -

 العلٌا والباحثٌن.

مج اكادٌمٌة موصفة برا -

 ومعتمدة للدراسات العلٌا.

الٌات شفافة للتسجل  -

 واألشراؾ محددة ومعلنة 
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عدم وجد خطة للكلٌة  68

واضحة ومعلنة لتحمٌك مشاركة 
فعالة مع األطراؾ والهٌبات 

  .الخارجٌة والمجتمع الخارجً
لٌس للكلٌة لٌاس لرأى  69

  المجتمع الخارج والبٌبة المحٌطة
 
عدم مشاركة األطراؾ  85

المجتمعٌة ذات الصلة فً توفٌر 
التموٌل الالزم لألبحاث العلمٌة 

 .والتعلٌم بالكلٌة
 

 وبرامج خطة وتطوٌر اعداد  -2-4

 األطراؾ رضا لتحمٌك المجتمع خدمة

 المستفٌدة

 بٌن والمشاركة التكامل تحمٌك -2-0

 .التنمٌة فى للمساهمة والمجتمع الكلٌة

 العلمٌة والبحوث التعلٌم توظٌؾ - 2-2

 المجتمع لخدمة التكنولوجٌا ونمل

 والصناعة المحٌطة والبٌبة

خطة محدثة ومعلنة لخدمة  -

 المجتمع وتنمٌة البٌبة .

لٌاس رأى األطراؾ  -

المجتمعٌة للكلٌة وزٌادة 

 رضاها .

زٌادة مشاركة األطراؾ  -

 المجتمعٌة فى توفٌر التموٌل

لألبحاث العلمٌة والتعلٌم 

 بالكلٌة .
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 -فً انًجبالد انًختهفخ: نسذ عجض انفجىح انسيبسبد انخبطخ ثبنكهيخ

سٌاسات الكلٌة هى مرشد عام لعملٌات اتخاذ المرارات والتى تربط بٌن صٌاؼة اإلستراتٌجٌة وتنفٌذها فى  

 . التطبٌك العملى

المٌادات والمجالس الرسمٌة تتخذ المرارات والتصرفات التى تدعم فالمؤسسة تستخدم السٌاسات للتأكد من أن 

ومن المؤسسة وؼاٌاتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة ، وتؤدى إلى تنفٌذ اإلستراتٌجٌة ، التى تم تصمٌمها .  رسالة

عبارة عن الخطوط العرٌضة والعامة التى ترشد عملٌة التنفٌذ إلستراتٌجٌة المؤسسة  فإن السٌاسات هى ثم

ى جمٌع أجزابها وعلى مختلؾ مستوٌاتها، والسٌاسات تدوم او تستمر فترة أطول من اإلستراتٌجٌة التى ف

 . تتسبب فى وجودها

ومن هذه السٌاسات سٌاسة المحافظة على رضا العمالء أو الطالب أو سٌاسة البحث العلمى الذى ٌجب أن 

 ) . من ثمافة المؤسسة ابح بمرور الولت جزءصتٌمكن ان )باألولوٌة فى الموازنة السنوٌة للمؤسسة  ٌحظً

إن مثل هذه السٌاسات ٌمكن أن تجعل تنفٌذ اإلستراتٌجٌة المعنٌة أكثر سهولة . كما أنها تمٌد االختٌارات 

تموم بها االدارة العلٌا فى المؤسسة مستمبال . و أى تؽٌر فى إستراتٌجٌة الكلٌة البد وأن  التى اإلستراتٌجٌة

 . المرتبطة بها، وأن إدارة السٌاسة هى أحد سبل إدارة ثمافة المؤسسة ى السٌاساتٌتبعها تؽٌٌر ف

فً ضوء العناصر األساسٌة السابمة والمتمثلة فً رؤٌة الكلٌة ورسالتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة وتحدٌد المٌم 

راتٌجٌة التى تساعدها عملها تم صٌاؼة سٌاسات للكلٌة فى عدد من المحاور بما ٌدعم أهدافها اإلست التى تحكم

 . والتنافس مع بالً الجامعات المحلٌة واالللٌمٌة فً تحمٌك التمٌز

 وتلتزم الكلٌة وفما لهذه المحاور بوضع سٌاسات تفصٌلٌة فى المجاالت المختلفة لتطوٌر المؤسسٌة والفاعلٌة

فسى الذى ٌدعم تطلعها التعلٌمٌة والوصول لرفع مستوى الخرٌج إلى المستوى المالبم لتحسٌن وضعه التنا

 لالعتماد .

 يُهجيخ ئعذاد انسيبسبد انخبطخ ثبنكهيخ

التخاذ  مجموعة من السٌاسات المحددة والواضحة ومرشدة كلٌةبال االستراتٌجًت وحدة التخطٌط أعد

 دللكلٌة، ول االستراتٌجٌةوموجهة للخطط التنفٌذٌة الهادفة إلى تحمك الؽاٌات النهابٌة واألهداؾ  المرارات،

صٌاؼة هذه السٌاسات أن تكون تكاملٌة ولابلة للتطبٌك من خالل ما ٌتوفر للكلٌة من آلٌات  عند روعً

  -:وتسعى الكلٌة من خالل وضع هذه السٌاسات إلى تحمٌك مجموعة من األهداؾ على رأسها .ووسابل متاحة

التعلٌمة ، عالوة على تطوٌر النظم توفٌر فرص تعلٌمٌة متكافبة لجمٌع الطالب، والتحسٌن المستمر للعملٌة 
الفاعلٌة التعلٌمٌة ،وتموٌة الشراكة مع لطاعات ومؤسسات المجتمع المدنى.وإعادة ترتٌب أولوٌات  وزٌادة

والترشٌد، وربط سٌاسات البحث العلمى للكلٌة بسٌاسات خطط التنمٌة وحاجات  االنفاق مراعاة للشفافٌة
جهود البحث العلمى مع مؤسسات التعلٌم العالى. وفٌما ٌلً خطوات  ىالمجتمع، وتحمٌك التكامل والتنسٌك ف

 : إعداد السٌاسات الخاصة بالكلٌة
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اعتمد فرٌك العمل الخاص بوضع الخطة اإلستراتٌجٌة على أربعة عناصر ربٌسٌة عند إعداد السٌاسات  1-

 الخاصة بالكلٌة
 وهذه العناصر هى:

 .التحلٌل البٌبى للكلٌة -أ
 .الة الكلٌةرؤٌة ورس -ب
 .الؽاٌات واألهداؾ االستراتٌجٌة للكلٌة -ج
 التوافك بٌن السٌاسات الخاصة بالكلٌة مع سٌاسات الجامعة . -د
 

 2117/  11/  13( بتارٌخ 53وتم اعتماد السٌاسات الخاصة بالكلٌة بمجلس الكلٌة رلم )
 
 

 أوال : سٌاسات شئون التعلٌم والطالب

  تعلٌم وتعلم تحمك المعاٌر األكاٌمٌة المتبناة بالبرامج المختلفة.تبنى الكلٌة إستراتٌجٌات 
 .مشاركة طالبٌة فعالة فى األنشطة داخل الكلٌة وخارجها ولجانها المختلفة 
 . اإلهتمام بإكساب الطالب المهارات الالزمة للعمل المهنى 
 . دراسة إحتٌاجات سوق العمل 
 د مراجعة وإستحداث البرامج أو طرق التدرٌس والتموٌم .إشران جهات التوظٌؾ والمستفٌدٌن الخارجٌن عن 
 . تعمٌم التعلٌم الذاتى فى طرق التدرٌس 
 . تطبٌك طرق تموٌم موضوعٌة 
 . التنمٌة المستدامة ألعضاء هٌبة التدرٌس 
 . تنمٌة المهارات التطبٌمٌة والتدرٌبٌة للطالب والخرجٌن 
 ٌؾ.تعزٌز الروابط بٌن الخرجٌن والكلٌة وجهات التوظ 
 .اإللتزام بأخاللٌات المعلم الجامعى 

 

 البحث العلمًالدراسات العلٌا وثانٌاً: سٌاسات 

 . تطوٌر البرامج األكادٌمٌة وأستحداث برامج جدٌدة طبما إلحتٌاجات سوق العمل 
 . توجٌه البحث العلمى لخدمة المجتمع وتنفٌذ الخطط البحثٌة على المستوى المومى 
 مٌة .تشجٌع تسوٌك األبحاث العل 
 . عمل لواعد بٌانات للبحث العلمى 
 .تطوٌر المعامل بما ٌخدم البحث العلمى 
 .دعم صؽار الباحثٌن علمٌا 
 .شجٌع األبحاث المشتركة مع المؤسسات التعلٌمٌة والبحثٌة محلٌا وعالمٌا 
 .االلتزام بأخالق البحث العلمى وحماٌة الملكٌة الفكرٌة 
  الحدٌثة وبراءات اإلختراع .تشجٌع النشر الدولى واالبتكارات 
 .تحفٌز برامج الشراكة الفاعلة بٌن الكلٌة والصناعة 
 . تطوٌر المجاالت العلمٌة والبحثٌة بالكلٌة 
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 ثالثاً: سٌاسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة

 . توجٌة الخدمة المجتمعٌة لإلحتٌاجات الفعلٌة للمجتمع المحٌط 
 عٌة .التوسع فى الشركات واالتفالات المجتم 
 .زٌادة تمثٌل األطراؾ المجتمعٌة فى مجلس الكلٌة ولجانها المختلفة 
 ،متابعة الوحدة ذات الطابع الخاص والتعرؾ وتطوٌر أنشطتها 
 .إشران الطالب وطالب الدراسات العلٌا وأعضاء هٌبة التدرٌس والعاملٌن فى أنشطة خدمة المجتمع 
 الوعى. المساهمة المستمرة فى حل مشكالت البٌبة وتنمٌة 
 . التكامل مع سٌاسات الجامعة فى مجال التعلٌم والبحث العلمى 

 

 رابعاً: السٌاسات المالٌة

 . تشجٌع جمٌع العاملٌن بالكلٌة على تبنى وتطوٌر آلٌات زٌادة موارد الكلٌة الذاتٌة 
 . االستخدام األمثل لموارد الكلٌة 
  للمساهمة فى تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة.التواصل الدابم مع رجال األعمال والمجتمع المدنى 
 .جلب مشروعات ممولة من الجهات المانحة 

 

 خامساً: السٌاسات اإلدارٌة

 .حوكمة وجودة اآلداء المؤسسى بالكلٌة 
 .تبنى آلٌات شفافة للمسابلة والمحاكمة 
 .تنمٌة مستمرة لمهارات ولدرات الموارد البشرٌة 
 .دعم الجودة والتطوٌر بالكلٌة 
 .االلتزام بتطبٌك اللوابح والموانٌن المنظمة للعمل بالكلٌة 
 .تبنى معاٌر إلختٌار وتعٌٌن المٌادات االدارٌة والوظٌفٌة بالكلٌة 

 

 خطخ انكهيخ نًشاجعخ وتحذيث انسيبسبد

 :الهدف العام لخطة الكلٌة لمراجعة وتحدٌث السٌاسات

والجامعة، وتأتى خططها وبرامجها كترجمة للؽاٌات تنتهج الكلٌة سٌاسات واضحة تعكس رسالتى الكلٌة   
اإلستراتٌجٌة للكلٌة وتمشٌا  مع الؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة للجامعة ، ورؼم لصر عمر الكلٌة  واألهداؾ

المرٌب، إلى تحمٌك وضع جدٌر باالحترام بٌن الكلٌات المناظرة لها على المستوى  فإنها تطمح على المدى
. وتحرص كلٌة  اإلللٌمىتحمٌك وضع تنافسى لها على المستوى  ح فى األجل الطوٌل إلىالمومى، كما تطم
السٌاسات بصفة مستمرة حتى تؽطى كافة المحاور  على مراجعة وتحدٌث تلن بنهاجامعة  -الفنون التطبٌمٌة 

 (بون اإلدارٌةالش –الشبون المالٌة  –البٌبة  خدمة المجتمع وتنمٌة –البحث العلمى  –التعلٌم )الربٌسٌة 
 . المنشودوتحمك ؼاٌة الكلٌة والوصول إلى المستوى 
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 :اجراءات مراجعة وتحدٌث السٌاسات

بصورة  وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى بالكلٌةبمعرفة  خمسة أعوامٌتم مراجعه وتحدٌث السٌاسات كل   
 : تمثٌل جمٌع ألسام الكلٌة وفما  لإلجراءات التالٌة تضمن
والوسابل العلمٌة لجمع البٌانات وعمل اإلحصابٌات وتحلٌلها للوصول إلى تحلٌل  اتباع اآللٌات .4

العلمٌة ، واإلمكانات والمدرات المتاحة، بما ٌكفل توفٌر عدد من  األلسام الوضع الراهن لكل
رؤٌة الكلٌة وؼاٌاتها وأهدافها اإلستراتٌجٌة،  التصورات والخٌارات المرؼوبة والممكنة لتحمٌك

التحلٌل البٌبى ، حٌث  إطار دراسة متكاملة للبٌبة الخارجٌة والبٌبة الداخلٌة وفك منهجٌةوذلن فى 
 .ٌتم إعادة تحدٌد لعناصر الموة والضعؾ و الفرص والتهدٌدات الخاصة بالكلٌة

ٌتم تحدٌد جهات المصور فى السٌاسات الحالٌة للكلٌة بناء علً ما تم الوصول إلٌه من نتابج تحلٌل  .0

 . هنالوضع الرا
ومع بداٌة العام الدراسً  خمسة أعوامٌتم تحدٌث سٌاسات الكلٌة واعتمادها من مجلس الكلٌة كل  .2

 الجدٌد .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



جامـــعة بنـــــها-الخطة االستراتيجية لكلية الفنون التطبيقية    

  

53 
 

  -انُسجي: ضىء اإليكبَيبد انًتبحخ وانىصٌ  فيتحذيذ األونىيبد 

ٌلى ترتٌب ما وفٌ الخاصالطابع ذات  الوحدةتوجد مصادر مختلفة للتموٌل المتاح تتمثل فى الجامعة و

 .األولٌات فً ضوء األهمٌة النسبٌة والتموٌل المتاح

  -األولوٌة األولى :

 الغاٌة السادسة :زٌادة فرص اإلتاحة بالكلٌة  

  -زٌادة فرص اإلتاحة بالكلٌة   1-6الهدف : 

 زٌادة لاعات ومراسم لمواجهة زٌادة أعداد الطالب. 2-1-6(: المستهدف )المشروع 

 االوني : صيبدح فشص االتبحخ ثبنكهيخ األونىيخ( يىضح 19سلى )جذول 

 النماط المرجحة المٌمة الوزن العوامل اإلستراتٌجٌة

 الضعفنماط 

زيادة أعداد الطالب بالنسبة لمساحة الكلية والقاعات والبنية 

 2.46 0 2.28 األساسية للكلية

 0.82من  2.46  4.22من  2.28 اجمالى النماط المرجحة 

 زٌادة لاعات ومراسم لمواجهة زٌادة أعداد الطالب. 6-4-0

 .موافمة اإلدارة الهندسٌة  - موافمة مجلس الكلٌة -:  االدارٌة اإلجراءاتاستيفاء 

 إعداد الماعات والمراسم الجدٌدة - تجهٌز الرسومات والمواصفات المطلوبة:  استٌفاء الإلنشائات          

 
  -األولوٌة الثانٌة :

 

 طالب وخرٌجون متمٌزون ولادرون على المنافسة واالبتكار -1: الغاٌة األولى 

 2122استٌفاء متطلبات معاٌٌر االعتماد بحلول عام  8-1الهدف الثامن : 

استكمال ندب الكمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمايتفق مع أعداد الطالب1.8.6المستهدف )المشروع( :   
 

ُبفسخ واالثتكبس. األونىيخ( يىضح 22جذول سلى ) ٌ عهي انً ٌ وغيش لبدسو ًيضو ٌ يت َيخ طالة وخشيجى  انثب

 النماط المرجحة المٌمة الوزن العوامل اإلستراتٌجٌة

 الضعفنماط 

ن من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية  قلة عدد المعينن 
 بالنسبة ألعداد الطالب 

2.42 0 2.02 

 0.82من  2.02  4.22من  2.4 اجمالى النماط المرجحة 
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 استكمال ندب الكمية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمايتفق مع أعداد الطالب1.8.6: 

  ٌحدد كل لسم على احتٌاجاته من أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة .1

  للتعٌٌناعداد الخطة الخمسٌة لتعٌٌن المعٌدٌن أو عمل اعالن  .2

  اعتمادة فى مجلس الكلٌة .3

 .توفٌر الدرجات العلمٌة والتعٌٌن .4
 
 
 

 

 -تحيذ يظبدس حميميخ نهتًىيم :

  -مصادر التموٌل الحمٌمٌة فى التالٌة : تتمثل

 من الموازنة العامة للدولة .مخصصات الكلٌة  .1

 مخصصات الكلٌة من الجامعة . .2

 المجتمع والخرجٌن ،الوحدة ذات الطابع الخاص وتفعٌل أنشطتها لخدمة  .3

 منفذ بٌع الكتاب الجامعى . .4
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  الخامس  الفصل 

 الخطة التنفٌذٌة 
 

 2122:  2117( به الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 1الملحك رلم )
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  السادس  الفصل

التمٌٌم والمتابعة للخطة 

 اإلستراتٌجٌة
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 -وانتمييى: آنيبد انًتبثعخ 

إن عملٌة التخطٌط اإلستراتٌجى ال تنتهى بمجرد الموافمة على الخطة التنفٌذٌة لكن من الضرورى توفٌر    

للتأكد من أن التنفٌذ ٌتم وفما لما خطط له وفى مجال الحدٌث عن المتابعة البد من التمٌز بٌن آلٌة متابعة 

التملٌدٌة على العمل فالمتابعة تعنى مالحظة التنفٌذ وتحدٌد درجة النجاح أو مفهوم المتابعة ومفهوم الرلابة 

الفشل فٌه خطوة بخطوة والتنبؤ باحتماالت االنحراؾ عن الخطة المحددة ومن ثم العمل على تالفٌها لبل 

و إختالؾ حدوثها فى حٌن تركز الرلابة على تحلٌل النتابج النهابٌة أذن االختالؾ بٌن المتابعة والرلابة ه

 التولٌت كما أنه اختالؾ فى الهدؾ فالمتابعة تهدؾ إلى الكشؾ عن الخطأ وإتخاذ إجراءات تصحٌحٌة .

وٌتم متابعة الخطة التنفٌذٌة للخطة اإلستراتٌجٌة من خالل وحدة التخطٌط اإلستراتٌجى وفرٌمها التنفٌذى 

لجنة  –لجنة التوعٌة  –لجنة التدرٌب  –هى ) لجنة البٌانات والمعلومات الذى ٌتضمن ثمان لجان ربٌسٌة 

لجنة المتابعة  –لجنة مراجعة الخطة  –لجنة اإلعالم والتواصل  –لجنة المتابعة  –التخطٌط والدراسات 

 (والتمٌٌم 

ٌذٌة وكتابة تمارٌر سنوٌة ونصؾ سنوٌة عن مستوى تنفٌذ فوتهدؾ هذه اللجان إلى متابعة تنفٌذ الخطة التن

 التى تعوق التنفٌذ .الخطة والصعوبات 

  -وٌتمثل اإلطار العام لمهام المتابعة وتمٌٌم األداء لوحدة التخطٌط االستراتٌج فٌما ٌلى :

 .متابعة تنفٌذ كافة البرامج واالنشطة والمشروعات المرتبطة بالخطة االستراتٌجٌة 

  االلتزام بالجداول الزمنٌة لتنفٌذ االستراتٌجٌة.التأكد من 

  عة والجهات األخرى ذات ماإلدارات المختلفة واأللسام العلمٌة بالكلٌة وبٌن الكلٌة والجاالتنسٌك بٌن

 الصلة إلزالة معولات التنفٌذ على كافة المستوٌات واألصعدة.

  تحدٌد مؤشرات تمٌٌم األداء الكمٌة والنوعٌة المرحلٌة التى سٌتم من خاللها متابعة تمٌٌم النتابج مع

 لمعتمدة على النتابج.إتباع مبادئ اإلدارة ا

  مراجعة الؽاٌات واألهداؾ اإلستراتٌجٌة مرحلٌا للتأكد من تماشٌها مع المستجدات المحلٌة

 واألللٌمٌة .

 .مراجعة وإجازة كافة التمارٌر المرتبطة بمتابعة تنفٌذ االستراتٌجٌة 

  ة .الربع سنوٌة( لمتابعة تنفٌذ الخط –تمٌٌم ومتابعة التمارٌر الدورٌة ) الشهرٌة 

 تحذيذ انظعىثبد وانتحذيبد انًتىلعخ

 :ٌشمل تحلٌل المخاطر العدٌد من التحدٌات والتهدٌدات والتى ٌمكن إٌجازها فٌما ٌلى

 :أوال : التحدٌات فى البٌئة الداخلٌة

 .للة أعداد أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة والعاملٌن الفنٌٌن 

  بحضور  أعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعاونة واالدارٌٌن عدم وجود ضوابط لانونٌة اللزام

 .الدورات التدرٌبٌة 
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  توجد صعوبة نسبٌة فً تحدٌد مردود وأثر الدورات التدرٌبٌة للجهاز االدارى وكذلن المٌادات

 وأعضاء هٌبة التدرٌس وبٌان أثرها فى العمل  . االكادٌمٌة

 .الممومة الدابمة للتؽٌر من البعض 
 

 :التحدٌات فى البٌئة العامةثانٌا 

  :-الموى السٌاسٌة والمانونٌة (أ

  أعداد كبٌرة للطالب)سٌاسات المبول المركزٌة(. 

 ى.ضعؾ منظومة التعلٌم ما لبل الجامع 

 مركزٌة اتخاذ المرار وضعؾ استماللٌة الكلٌات 

 ولها فً العملٌة التسوٌمٌةفزٌادة الكلٌات الخاصة وفروع الجامعات األجنبٌة وت 

  -ة:الموى االلتصادٌأ( 

 تملص فً الموازنات والتموٌل الخاص بالكلٌات. 

 جذب الجامعات الخاصة ألعضاء هٌبة التدرٌس من الجامعة. 

 علٌة لسوق العمل.فعدم التوازن بٌن أعداد الخرٌجٌن واالحتٌاجات ال 

 التعلٌم الجامعً ىاق الحكومً علفتواضع اإلن 

  -: الموى االجتماعٌةب( 

  ثمافة التعاون بٌن الجامعات ومنظمات األعمالؼٌاب. 

 عدم التناع المنظمات الحكومٌة ورجال األعمال بأهمٌة تموٌل األبحاث فً الجامعات المصرٌة. 

 -:الموى التكنولوجٌة ج( 

  التكلفة المرتفعة للتمنٌات المطلوبة ممارنة باالنفاق المحدود على التعلٌم العالى لد تشكل خطرا على

 البحث

 العلمى وتطوره

 انًعىلبد وانًخبطش انتي لذ تعىق تُفيز انخطخ االستشاتيجيخ:

لتحمٌك النجاح فى تطوٌر وتنفٌذ الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة روعى تولع بعض المخاطر المرتبطة بإعالة     

الخطوات الالزمة للتعامل مع تلن المخاطر وتوفٌر الدعم وممومات النجاح  ذبعض األنشطة التنفٌذٌة إلتخا

  -للخطة ، ٌمكن سرد تلن المخاطر والعمبات المتولعة فٌما ٌلى :

  ضعؾ إستجابة بعض أعضاء هٌبة التدرٌس ومعاونٌهم لألعمال المكلفٌن بها خاصة فٌما ٌتعلك

 بأنشطة الجودة والتطوٌر.

  تحدٌث الطرق المتبعة فى التدرٌس .ولتطوٌر هٌبة التدرٌس ضعؾ إستجابة بعض أعضاء 
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  ضعؾ المٌزانٌة المخصصة لألبحاث 

  لصور الجانب التطبٌمى للتدرٌب المٌدانى 

  ضعؾ الدعم المخصص للطالب فى المٌزانٌة 

  عدم إمكانٌة تنفٌذ الكثٌرمن  األنشطة  المحددة بالخطة اإلستراتٌجٌة نتٌجة لعدم توفر الدعم المادى

 المتولع.

 ( ٌوضح كٌفٌة التعامل مع هذه المخاطر .04والجدول التالى رلم )

 ( كٌفٌة إدارة المخاطر المتولعة للخطة21جدول ) 

 إدارة المخاطر المخاطر المتولعة م

4 

ضعؾ إستجابة بعض أعضاء هٌبة 
التدرٌس ومعاونٌهم لألعمال المكلفٌن 
بها خاصة فٌما ٌتعلك بأنشطة الجودة 

 والتطوٌر.

التدرٌب والتوعٌة بأهمٌة األنشطة المكلفٌن بها ووضع 
 آلٌة للثواب والعماب 

0 

ضعؾ إستجابة بعض أعضاء هٌبة 
تحدٌث الطرق والتدرٌس لتطوٌر 

 المتبعة فى التدرٌس .

التوعٌة والتدرٌب على إستخدام الطرق الحدٌثة فى 
 التدرٌس 

2 
تحفٌز وتدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس على عمل  ضعؾ المٌزانٌة المخصصة لألبحاث 

 مشارٌع بحثٌة 

1 
لصور الجانب التطبٌمى للتدرٌب 

 المٌدانى
البحث عن فرص حمٌمٌة للتدرٌب المٌدانى بحٌث ٌستفٌد 

 منها الطالب .

5 
ضعؾ الدعم المخصص للطالب فى 

 المٌزانٌة
فتح مصادر جدٌدة للدعم الطالبى من خالل جزء 

 مخصص من مركز بٌع الكتاب الجامعى 

6 

عدم إمكانٌة تنفٌذ الكثٌرمن  األنشطة  
المحددة بالخطة اإلستراتٌجٌة نتٌجة 
 لعدم توفر الدعم المادى المتولع.

محاولة إجاد دعم ذاتى من خالل تحسٌن وتطوٌر موارد 
التواصل بفاعلٌة مع المجتمع الخارجى  –الكلٌة الذاتٌة 

  لتنفٌذ بعض األنشطة.

  -آنيبد َشش انخطخ اإلستشاتيجيخ نهكهيخ :

 .للمراجعة بالجامعة  نسخ ورلٌة بالالضافة لنسخ ألكترونٌة للوحدة المركزٌة للتخطٌط االستراتٌجى .4

والؽاٌات  –الرسالة  –المولع االلكترونى للكلٌة بوضع بعض األجزاء الهامة مثل )الرؤٌة  .0

 . (واألهداؾ االستراتٌجٌة

 تزوٌد األلسام العلمٌة بنسخة ألكترونٌة. .2

 ملصمات الرؤٌة والرسالة واألهداؾ االستراتٌجٌة . .1

 دلٌل الكلٌة . .5

 مع الهٌبات والكلٌات المناظرة. وسابل التواصل  .6
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 2222:  2217يهخض انخطخ اإلستشاتيجيخ نهكهيخ 

 طالة وخشيجىٌ يتًيضوٌ ولبدسوٌ عهً انًُبفسخ واالثتكبسانغبيخ األونً : 

 -:األهذاف االستشاتيزيخ

 تطىيش سيبسبد وَظى انمجىل. 1-1

 ثشايذ تؼهيًيخ يتًيضح ويتطىسح تىاكت يستزذاد واحتيبربد سىق انؼًم. تمذيى 1-2

 / انتؼهى وأسبنيت انتذسيت وانتمىيى.انتذسيستحذيج يستًش إلستشاتيزيبد وضغ و 1-3

 تىفيش ثيئخ يحفضح نالثتكبس واالختشاع  وسيبدح  األػًبل. 1-4

 تمذيى خذيبد تؼهيًيخ وأَشطخ طالثيخ وسػبيخ يتًيضح تحمك سضب انطالة. 1-5

 . إَشبء يشاكض نتًُيخ وتؼضيض انًهبساد انتطجيميخ وانتذسيجيخ نهطالة وانخشيزيٍ 1-6

 ورهبد انتىظيف. نكهيختؼضيض انشواثط ثيٍ انخشيزيٍ وا 1-7

 2022يؼبييش االػتًبد ثحهىل ػبو  استيفبء يتطهجبد 1-8

 

 جىدح يُظىيخ انذساسبد انعهيب واخالليبد انجحث انعهًً واإلثتكبس.:  انثبَيخ انغبيخ

 األهذاف االستشاتيزيخ

 واستحذاث ثشايذ رذيذح.تطىيش انجشايذ األكبديًيخ انحبنيخ نًشحهخ انذساسبد انؼهيب  2-1

 وضغ خطخ ثحخيخ نهجشايذ تتىافك وخطخ انكهيخ وانخطط انجحخيخ انمىييخ 2-2

ً ، وتىفيش انجيئخ انًالئًخ  2-3 ً ودونيب صيبدح إَتبد انكهيخ يٍ انجحىث انًُشىسح يحهيب

 .إلرشاءانجحىث

 تطجيك أخالليبد انجحج انؼهًً وحًبيخ انًهكيخ انفكشيخ ثبنكهيخ. 2-4

 

 انًجتًع.انثبنثخ : كست ثمخ انغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ 

 وثشايذ خذيخ انًزتًغ نتحميك سضب األطشاف انًستفيذح خاػذاد وتطىيش خط 3-1

 تحميك انتكبيم وانًشبسكخ ثيٍ انكهيخ وانًزتًغ نهًسبهًخ فً انتًُيخ. 3-2

تىظيف انتؼهيى وانجحىث انؼهًيخ وَمم انتكُىنىريب نخذيخ انًزتًغ وانجيئخ انًحيطخ  3-3

 وانصُبػخ.
 

 وانتًُيخ انًستذايخ. ضًبٌ جىدح األداء انًإسسً :  انشاثعخانغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ

 حىكًخ األداء انًؤسسً نهكهيخ . 4-1
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 تًُيخ يستذايخ نًهبساد ولذساد انًىاسد انجششيخ انًىرىدح ثبنكهيخ .  4-2

 اإلصالس انهيكهً واإلداسي .  4-3

 .دػى إداساد انزىدح وانتطىيش وانًتبثؼخ إلػتًبد انكهيخ وثشايزهب انتؼهيًيخ  4-4

 

 تًُيخ انًىاسد انًبنيخ نهكهيخ :  انخبيسخ انغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ

 .تذػيى وتُىيغ يصبدس تًىيم انجحىث انجيُيخ وانتطجيميخ وتسىيمهب 5-1

 .انكهيخاالستخذاو األيخم نهًىاسد انًبنيخ ثًب يحمك سسبنخ وأهذاف  5-2

 استحذاث يىاسد راتيخ يتُىػخ ويستذايخ. 5-3

 انزهىد انزاتيخ نذػى  وتطىيش انؼًهيخ انتؼهيًيخ وانجحخيخ وانخذييخ.تشزيغ  5-4

 رهت يششوػبد يًىنخ يٍ انزهبد انًبَحخ. 5-5

 

 صيبدح فشص اإلتبحخ ثبنكهيخ :  انسبدسخ انغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ

 .صيبدح فشص اإلتبحخ ثبنكهيخ 6-1
 

 نهكهيخ تعضيض انًكبَخ انًحهيخ واأللهيًيخ :  انسبثعخ انغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ

دػى وتؼضيض انششاكبد االستشاتيزيخ و تجبدل انخجشاد يغ انًؤسسبد انًتًيضح يحهيب  7-1

 .وإلهيًيب 

 االلهيًيخ.دػى وتطىيش انجشايذ و االَشطخ انؼهًيخ وانجحخيخ نهًُبفسخ  7-2

 

 كهيخ سلًيخ  :  انثبيُخ انغبيخ 

 األهذاف االستشاتيزيخ

 ثيئخ اتصبالد يتكبيهخ الستخذاو تكُىنىريب انًؼهىيبدتىفيش  8-1

 يىلغ انكهيخ اإلنكتشوًَ. -8-2

 .انتؼهيى االنكتشوَي إتبحخ 8-3

 .االستمبء ثًُظىيخ انًحتىي انشلًي 8-4

 .تًُيخ لذساد انًىاسد انجششيخ في يزبل تكُىنىريب انًؼهىيبد -8-5

 .إداساد انكهيخحىسجخ  -8-6
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 االستشاتيجيخ نهكهيخ يع انخطخ االستشاتيجيخ نهجبيعه.وثيمخ استجبط انخطخ 
 ( مدى ارتباط الخطة االستراتٌجٌة للكلٌة مع الخطة اإلستراتٌجٌة للجامعة  00ٌوضح الجدول رلم  ) 

 غايات الكمية
 

ؼٌر  غايات الجامعة
 مستوفً

 مستوفً

ى 
ألول

ة ا
غاي

ال
ى 

 عم
ن و

ادر
 وق

ن و
ميز

 مت
ن ه

ريج
وخ

ب 
طال

دة
مناف

ال
 

ار.
بتك

واال
 

 X تطهير سياسات ونعم القبهل

 تقديم برامج تعميمية متميزة ومتطهرة 
تهاكب مدتحدثات سهق العمل 

 واحتياجاته

ى 
ألول

ة ا
غاي

ال
ى 

 عم
ن و

ادر
 وق

ن و
ميز

 مت
ن ه

ريج
وخ

ب 
طال

دة
مناف

ال
 

ار.
بتك

واال
 

متميزة تقديم برامج تعميمية 
ومتطهرة تهاكب مدتجدات 

 .واحتياجات سهق العمل

 

x 

تعميمية متميزة ومتطهرة البرامج تطهير ال
تهاكب مدتجدات واحتياجات سهق 

 .العمل

الستراتيجيات  مدتمر تحديث
التعمم وأساليب التدريب / التدريس
 والتقهيم.

 

x 
/ التعميمالستراتيجيات  مدتمر تحديث

 التعمم وأساليب التدريب والتقهيم.

تهفير بيئة محفزة لالبتكار 
 .واالختراع وريادة األعمال

 
x 

واالختراع تهفير بيئة محفزة لالبتكار 
 .وريادة األعمال

تقديم خدمات تعميمية وأنذطة 
ورعاية متميزة تحقق  ةطالبي

 رضا الطالب.

 

x 
 ةتقديم خدمات تعميمية وأنذطة طالبي
 ورعاية متميزة تحقق رضا الطالب.

مراكز لتنمية وتعزيز  انذاء
التطبيقية والتدريبية  المهارات
 ن.يوالخريج لمطالب

 

x 

 مراكز لتنمية وتعزيز المهارات انذاء
 فين يالتطبيقية لمطالب والخريجالمهنية و 

 أماكن التهظيف.

تعزيز الروابط بين الخريجين 
ف والجامعة وجهات التهظي

 والرناعة

 

x 
تعزيز الروابط بين الخريجين والجامعة 

 وجهات التهظيف.

استيفاء متطمبات معايير 
 2022االعتماد بحمهل عام 

ا هحداثة الكلٌة وسعٌ
دلإلعتما  

 

( ارتباط الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة مع الخطة االستراتٌجٌة 22جدول رلم )
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نية
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ات

القي
وأخ

 
حث

الب
 

مي
العم

 
كار

البت
وا

 
تطىيش انجشايذ األكبديًيخ انحبنيخ 

نًشحهخ انذساسبد انؼهيب 

 واستحداث برامج جديدة

 

x 
تطهير برامج اكاديمية لمدراسات العميا 

 واستحداث برامج جديدة

دة 
جه

ية 
لثان

ة ا
غاي

ال
همة

منظ
 

ات
راس

الد
 

عميا
ال

 
ات

القي
وأخ

 
حث

الب
 

مي
العم

اإل و 
كار

بت
 

وضغ خطخ ثحخيخ نهجشايذ 

انكهيخ  انجحخيخ خطخيغ انتتىافك 

 وانخطط انجحخيخ انمىييخ

 

x 

مداهمة فعالة لمبحث العممي في تنفيذ 
الخطط البحثية القهمية وكذا الرناعة 

 .والتنمية المدتدامة

 x  
تهفير بيئة لمبحث العممي محفزة 

 لالبتكار.
صيبدح إَتبد انكهيخ يٍ انجحىث 

وتىفيش  ودونيبً،انًُشىسح يحهيبً 

 انجحىث انجيئخ انًالئًخ إلرشاء

 
x .رفع الطاقة االنتاجية البحثية 

تطبيق أخالقيات البحث العممي 
 وحماية الممكية الفكرية بالكمية

 
x 

تطبيق أخالقيات البحث العممي وحماية 
 الممكية الفكرية بالجامعة.

 X خاص  

 بالجامعة

دعم وتطهير وحدة المعامل واألجهزة  
همى قالعممية بالجامعة وربطها بالمركز ال

 لممعامل واالجهزة

 X خاص  

 بالجامعة

تطهير المجالت العممية لمجامعة )ذات  
كرتهني ولها معامل تأثير مهقع اال

(IMPACTED 

لثة
الثا

ية 
الغا

 
دب

ك
 

 ثقة
مع

مجت
ال

 

 وبرامج ةخط تطهيراعداد و 
 رضا لتحقيق المجتمع خدمة

 المدتفيدة األطراف

 

x 
 المجتمع خدمة وبرامج خطط تطهير
 المدتفيدة األطراف رضا لتحقيق

ثة 
لثال

ة ا
غاي

ال
 

دب
ك

 
 ثقة

مع
مجت

ال
.

 
 بين والمذاركة التكامل تحقيق
 في لممداهمة والمجتمع الكمية

 .التنمية

 

x 
 الجامعة بين والمذاركة التكامل تحقيق

 .التنمية فى لممداهمة والمجتمع

 العممية والبحهث التعميم تهظيف
 المجتمع لخدمة التكنهلهجيا ونقل

 .والرناعة المحيطة والبيئة

 

x 

 ونقل العممية والبحهث التعميم تهظيف
 والبيئة المجتمع لخدمة التكنهلهجيا

 .والرناعة المحيطة

 x  الجامعية المدتذفيات أداء جهدة. 
 x  الجامعية المدتذفيات حهكمة. 
 x  العمل بالمدتذفى البيطرى  تطهير. 
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.المؤسدي األداء حكهمة   

x المؤسدي األداء حهكمة. 

مان
 ض

بعة
الرا

ية 
الغا

 
هدة

ج
 

داء
األ

 
دي

ؤس
الم

 
مية

التن
و

 
دام

دت
الم

ة
 

 وقدرات لمهارات مدتدامه تنمية
 .البذرية المهارد

 
x 

 المهارد وقدرات لمهارات مدتدامه تنمية
 .البذرية

 .واإلداري  الهيكمي اإلصالح x  .واإلداري  الهيكمي اإلصالح

 والتطهير الجهدة ادارة دعم
 الكمية العتماد والمتابعة
 التعميمية. وبرامجها

 

x 

 والمتابعة والتطهير الجهدة ادارات دعم
 اداراتها وكمياتهاو  الجامعة العتماد

 معاممها.و  التعميمية وبرامجها

دة
خام

ة ال
غاي

ال
  

مية
تن

 
هارد

الم
 

مالي
ال

مية
 لمك

ة
 

 تمهيل مرادر وتنهيع تدعيم
 والتطبيقية البينية البحهث

 وتدهيقها

 

x 

 البحهث تمهيل مرادر وتنهيع تدعيم
 وتدهيقها والتطبيقية البينية

دة 
خام

ة ال
غاي

ال
 

مية
تن

 
هارد

الم
 

مالي
ال

.ة
 

 المالية لممهارد األمثل االستخدام 
 الكمية. وأهداف رسالة يحقق بما

 
x 

 بما المالية لممهارد األمثل االستخدام
 وكمياتها الجامعة وأهداف رسالة يحقق

 متنهعتتتتتة ذاتيتتتتتة متتتتتهارد استتتتتتحداث
 .ومدتدامة

 
x 

 .ومدتدامة متنهعة ذاتية مهارد استحداث

لتتتتتتتدعم  الذاتيتتتتتتتة الجهتتتتتتتهد تذتتتتتتتجيع
 التعميميتتتتتتتتتتتتتة العمميتتتتتتتتتتتتتة وتطتتتتتتتتتتتتتهير

 .والخدمية والبحثية

 

x 

 وتطهير  لدعم الذاتية الجههد تذجيع
 .والخدمية والبحثية التعميمية العممية

 متتتتتتتن ممهلتتتتتتتة مذتتتتتتتروعات جمتتتتتتتب
 .المانحة الجهات

 
x 

 الجهات من ممهلة مذروعات جمب
 .المانحة

مية
بالك

حة 
التا

ة ا
رص

ة ف
زياد

سة 
داد

ة ال
غاي

 زيادة فرصة االتاحة بالكمية ال
 

x زيادة فرص االتاحة بالجامعة وكمياتها 
ادة

 زي
سة

داد
ة ال

غاي
ال

 
درة

الق
 

بية
يعا

ست
اال

 
معة

مجا
ل

.
 

 x  بعد عن التعمم نعم واستحداث تطهير. 

 
X 

 خاص
  بالجامعة 

 

 

 .الجامعية المدن منعهمة تطهير
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 الذراكات وتعزيز دعم

 معوتبادل الخبرات  االستراتيجية
محميا  المتميزة المؤسدات

 .وإقميميا

 

x 

 و االستراتيجية الذراكات وتعزيز دعم
 المتميزة المؤسدات مع الخبرات تبادل

 .إقميميا ودوليا  

ة 
بع

سا
 ال

ٌة
غا

ال
يز 

تعز
ــــة

ـــان
مكـ
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ــــة
ولي

الد
 

عة 
جام

لم
  

واالنذطة  البرامج وتطهير دعم
لممنافدة  والبحثيةالعممية 
 .اإلقميمية

 
x 

 العممية االنذطة و البرامج وتطهير دعم
 .لممنافدة الدولية والبحثية

 
X  

خاص 
 بالجامعة

 في متقدمة مراكز الجامعة تبهء 
 .المختمفة الدوليةاإلقميمية و  الترنيفات

 x 
 من الهافدينجاذبة الطالب  جامعة 

 .مختمفة جنديات

ال
ية 

غا
منة

الثا
 

ــية
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

كمـــ
 

قمي
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ــــــــ
ــــــــ

ــ
ة

 

تهفير بيئة اتراالت متكاممة 
 المعمهماتالستخدام تكنهلهجيا 

 
x 

 الستخدام متكاملة اتصاالت بٌبة توفٌر
 المعلومات تكنولوجٌا

ال
ية 

غا
منة

الثا
 

معة
جا

 
قمي

ر
ــــــــ

ــــــــ
ــ

ة
 بوابة الكترونٌة بمواصفات عالمٌة x  الكمية اإللكتروني مهقع 

 تطوٌر التعلٌم االلكترونً x  إتاحة التعميم اإللكترونى

المحتهى االرتقاء بمنعهمة 
 الرقمي

 
x ًاالرتماء بمنظومة المحتوى الرلم 

تنمية قدرات المهارد البذرية في 
 مجال تكنهلهجيا المعمهمات

 
x 

تنمٌة لدرات الموارد البشرٌة فً مجال 
 تكنولوجٌا المعلومات

 مٌكنة العمل بإدارات الجامعة والكلٌات x  الكميةحهسبة إدارات 
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