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 ١

  
  

 وفقاً لنموذج األداء املتوازن جلامعة دمنهور  والطالبشئون التعليمقطاع ل اخلطة التطويرية
 :من منظور القطاعات التالية

  
ó منظور األطراف املستفيدة. 

ó  التشغيلياملنظور. 

ó منظور التطوير والنمو واإلبداع. 

ó  املايلاملنظور. 
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 ٢

 
  منظور األطراف املستفيدة: أوالً

  

  
  

     
 

التوسع فى الخدمات  .١
  .واألنشطة الطالبية

تنمية وتطوير األنشطة    .١
  .الطالبية

تشجيع األنشطة الطالبية واإلعـالن      .١
 .عنها بين الطالب

ميزانية المخصصة لألنـشطة   زيادة ال  .٢
 .الطالبية

دعم الطالب المبدعين والمتميزين فى   .٣
األنشطة عن طريق تقديم جوائز نقدية 

  .وعينيه

ó       إجمـالى  /عدد الطالب المشاركين فى األنشطة
 .عدد الطالب

ó    إجمـالى  /المخصصات المالية لألنشطة الطالبية
 .ميزانية الجامعة

ó   ص إجمـالى المخـص   / قيمة الجوائز للمتميزين
 .المالى لألنشطة

ó         عدد الطالب الحاصلين على المراكز األولـى /
  .إجمالى عدد الطالب المشاركين بالجامعة

نائب رئـيس الجامعـة لـشئون       
ــالب   ــيم والط ــداء /التعل عم

وكالء الكليات لـشئون    /الكليات
مستشارى لجان  /التعليم والطالب 

/  منـسقين االنـشطة      /االنشطة
ت  بالكليامدير قسم رعاية الشباب  

  .و بالجامعة

  مستمرة

إمداد الطالب بتـدريبات     .١
  .ذات جودة عالية

تصميم وتنفيذ برامج للتدريب العملـى       .١
  .داخل الكليات وخارجها

ó         عدد الطالب الذين حصلوا على برامج تـدريب
  .إجمالى عدد الطالب/ عملى 

نائب رئـيس الجامعـة لـشئون       
ــالب   ــيم والط ــد/التعل اء عم

وكالء الكليات لـشئون    /الكليات
  رؤساءاألقسام/ التعليم والطالب

ربط الخريج بمتطلبات  .٢
  .سوق العمل

مد جسور التعـاون بـين       .٢
الجامعة ومنظمات األعمال  

  .فى سوق العمل

القيام بالدراسات الالزمـة لتحديـد       .١
المهارات والمعارف المطلوبة لـسوق     

 .العمل

 تفعيل موقع الجامعة اإللكتروني .٢

جين الجامعة كحلقة وصل بين الخري     .٣
  . ومنظمات األعمال

ó         عدد المقرارات التى تم تحديثها وفقاً لمتطلبـات
 .إجمالى عدد المقرارات/سوق العمل

ó  عدد الخريجين الذين تم توظيفهم عن طريق موقع
إجمالى عـدد الخـريجين     / الجامعة اإللكترونية   

  . خالل السنة

وكالء الكليات لـشئون التعلـيم      
شـئون  /األقسامرؤساء/ والطالب
مكاتــب / يجين بالكليــاتالخــر

  التدريب العملي

  مستمرة



  ٢٠١٢/٢٠١٦ جلامعة دمنهور التعليم والطالبشئون لقطاع  اخلطة التطويرية
 

 ٣

 
   منظور األطراف املستفيدة:تابع

  

     
 

الطالب بتـدريبات   إمداد   .٣
 .ذات جودة عالية

  

تصميم وتنفيذ برامج للتدريب العملى      .١
 .داخل الكليات وخارجها

  

ó         عدد الطالب الذين حصلوا على برامج تـدريب
  .إجمالى عدد الطالب/ عملى 

نائب رئيس الجامعة لـشئون     
عمــداء /التعلــيم والطــالب 

وكالء الكليات لشئون   /الكليات
ــالب ــيم والطــ / التعلــ

  ساماألقرؤساء

  مستمرة

ربط الخريج بمتطلبات . ٢
  .سوق العمل

مد جسور التعـاون بـين       .٤
الجامعة ومنظمات األعمال   

  .فى سوق العمل

القيــام بالدراســات الالزمــة لتحديــد  .١
المهارات والمعارف المطلوبة لـسوق     

 .العمل

 تفعيل موقع الجامعة اإللكتروني .٢

الجامعة كحلقة وصل بـين الخـريجين        .٣
  . ومنظمات األعمال

ó      ًلمتطلبـات   عدد المقرارات التى تم تحديثها وفقا 
 .إجمالى عدد المقرارات/سوق العمل

ó  عدد الخريجين الذين تم توظيفهم عن طريق موقع
إجمالى عـدد الخـريجين     / الجامعة اإللكترونية   

  . خالل السنة

وكالء الكليات لشئون التعلـيم     
شئون /األقسامرؤساء/ والطالب

  الخريجين بالكليات
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  التشغيلىنظور امل :ثانياً


     

 
تحسين خـدمات المكتبـات      .١

وإدخال التكنولوجيا الحديثـة    
  .وأساليب اإللكترونية

ــات  .١ وضــع خطــة لتطــوير المكتب
زويــدها باألســاليب التكنولوجيــة وت

  .وأدوات األتصال الحديث

ó          نسبة عدد الطالب المترددين على المكتبـة إلـى
 .إجمالى عدد طالب الجامعة

ó          عدد الردود اإليجابية حول خدمات المكتبـة إلـى
 .إجمالى عدد اإلستبيانات من الطالب 

ó عدد المواقع االلكترونية التى تم اإلشتراك بها.  

امعـة لـشئون التعلـيم    نائب رئـيس الج  
وكالء الكليـات   /عمداء الكليات /والطالب  

اإلدارة الهندسية  /لشئون التعليم والطالب    
رئيس /رئيس الشؤن الفنية    /أمناء الكليات /

وحدة التعليم االلكتروني   / الشؤن اإلدارية 
  المكتبة االلكترونية / بالجامعة 

التوسع فى إستخدام التعلـيم      .٢
وســـائط االلكترونـــى وال

  .التعليمية والتعليم عن بعد

تفعيل الموقع اإللكترونـى للكليـات و         .١
 .الجامعة

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على تحويل  .٢
  .مقرراتهم إلى مقرارات إلكترونية

ó       إجمالى عدد  / عدد الطالب المترددين على الموقع
 .المقرارات

ó      إجمـالى عـدد    / عدد الخدمات التعليمية المقدمة
 الخدمات 

ó إجمالى عدد المقررات/لمقرارات اإللكترونيةعدد ا .  

  

ــشاءات    .٣ ــى اإلن ــع ف التوس
  .والمدرجات والمعامل

وضع خطة للتوسـعات فـى المبـانى         .١
واإلنشاءات بما يتالئم مع االحتياجـات      

 .المستقبلية ومتطلبات الجودة

تطوير وتحديث معامل الحاسب اآللـى       .٢
  . بالجامعة و الكليات

ó            حجم المنفعـة علـى التوسـعات فـى المبـانى
 .إجمالى ميزانية الجامعة/واإلنشاءات

ó      عدد معامل الحاسب   /عدد المعامل الحاسب الحديثة
  .بالكليات

  

ــة  .١ ــوير البيئـ تطـ
التعليميـــــــة 
ــة  والتكنولوجيـــ

  .والتحتية للكليات

تنميـة القــدرات التكنولوجيــة   .٤
ــة   ــضاء هيئ ــة ألع واإلداري

  .التدريس ومعاونيهم

اعداد برامج تدريبية فعالة ألعضاء هيئة       .١
 .التدريس ومعاونيهم

مية مهارات أعضاء هيئـة التـدريس       تن .٢
والهيئة المعاونة فى إسـتخدام التقنيـات      

  . واألساليب التكنولوجية الحديثة

ó  عدد أعضاء هيئة التدريس إلى معاونيهم المشاركين
إجمالى عـدد أعـضاء هيئـة       /فى برامج التدريب  

 .التدريس

ó      عدد الحاصلين على شهادةICDL    أعضاء هيئـة 
  ئة التدريس إجمالى أعضاء هي/التدريس 

وكـالء  /عمداء الكليـات  /رئيس الجامعة 
رؤسـاء  / الكليات لشئون التعليم والطالب   

  .األقسام

  مستمرة



  ٢٠١٢/٢٠١٦ جلامعة دمنهور التعليم والطالبشئون لقطاع  اخلطة التطويرية
 

 ٥

  
  منظور التشغيلى : تابع 

  

     
 

تطوير برامج دراسية مشتركة متعددة      .١
 برامج مـشتركة    التخصصات وإنشاء 
  .مع الكليات األخرى

ó       عدد البرامج الدراسية البينية داخـل
 .إجمالى عدد البرامج / الكلية

ó        عدد البرامج الدراسية البينيـة بـين
  .إجمالى عدد البرامج/الكليات 

نائب رئيس الجامعة لـشئون التعلـيم     
وكـالء  /عمـداء الكليـات  /والطالب  

الكليات لـشئون التعلـيم والطـالب       
  ألقسامارؤساء/

الربط بين المناهج ونتائج األبحـاث       .٢
العلمية ألعـضاء هيئـة التـدريس       

  .إلضفاء واقعية على المناهج

ó       عدد البرامج الدراسية التى تم تحديثها
بناءاً عل النتائج األبحـاث العلميـة        

إجمالى عدد  / ألعضاء هيئة التدريس    
  .البرامج

  
تطوير البرامج التعليميـة     .١

والمناهج للتأكيد من اتفاقها مع 
معــايير الجــودة والمعــايير 

  .األكاديمية

 لنظام   تغيير الالئحة الداخلية للكليات    .٣
  .الساعات المعتمدة

ó  عدد البرامج التى تم تحويلها إلى نظام
إجمـالى عـدد    /الساعات المعتمـدة  

  .البرامج

  

٢٠١٢/٢٠١٦  

 تطوير المناهج والبرامج  . ٢
للتأكيد من توافقها مـع     
المقـــاييس المهنيـــة 

  .والعلمية المطلوبة

تأهيــل الكليــات لإلعتمــاد . ٢
  .األكاديمى

وضع وتنفيذ نظـام داخلـى للمتابعـة        
والمراجعة من جانب الكليات يتـضمن      
  .تحديد المعاييراألكاديمية وأدوات القياس

ó إلعتماد األكاديمى التى تم عدد معايير ا
إجمالى عدد المعايير األعتماد    /تطبيقها

  .األكاديمى

نائب رئيس الجامعة لـشئون التعلـيم     
وكـالء  /عمـداء الكليـات  /والطالب  

الكليات لـشئون التعلـيم والطـالب       
  األقسامرؤساء/

٢٠١٢/٢٠١٦  
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  تطور والنمومنظور ال: ثالثاً

  
  

     
 

وضع وتنفيذ نظام لمكافأة وتشجيع      .١  .تشجيع المبادرات المتميزة
ــراد   ــزة لألف ــادرات المتمي المب

  .والوحدات واإلدارات

ó د األفراد والوحدات واإلدارات التى     عد
إجمـالى عـدد    /قامت بتقديم مبادرات    

 .األفراد والوحدات واإلدارات بالجامعة

ó      قيمة المكافأت الممنوحة للمبادرات إلى
  .إجمالى مكافآت الكليات

نائب رئيس الجامعـة لـشئون      
ــالب  ــيم والط ــداء /التعل عم

وكالء الكليات لـشئون    /الكليات
  األقسامؤساءر/التعليم والطالب 

٢٠١٢/٢٠١٦  

تشجيع الفكر الريادى  .١
  .واإلبتكارى للكليات

إعداد خطة مكافآت للتميز العلمى       .٢  
  .األكاديمى

ó     عدد األفراد الذين حصلوا على مكافآت
  .تميز إلى إجمالى عدد األفراد
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  املنظور املاىل: رابعاً

  

  
   

     
 

تنمية مـوارد التمويـل      .١
  .الذاتى للجامعة

تعظـيم مـشاركة رجـال     .١
األعمال ومنظمات المجتمـع    
المدنى فى تمويـل أنـشطة      

  .الجامعة

قيام الجامعة بتنظيم مؤتمرات إلقناع       .١
رجال األعمال بفكرة المـساهمة فـى       

 .الدعم المالى للجامعة

لتنفيذية لتشجيع رجـال    وضع خطة ا   .٢
األعمال على المشاركة فـى تمويـل       

  .مشروعات الجامعة

ó         عدد المؤتمرات التـى تعقـدها الجامعـة
/ لتشجيع المساهمة المالية لرجال األعمـال     

 .إجمالى عدد المؤتمرات بالجامعة

ó    إجمالى / إجمالى مساهمات رجال األعمال
  .قيمة المشروعات المنفذة

التعليم نائب رئيس الجامعة لشئون     
   نائب رئيس الجامعـة    / والطالب

  لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة    
وكـالء الكليـات    /عمداء الكليات /

لــشئون التعلــيم والطــالب    
   األقسامرؤساء/

  مستمرة


