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 فريق إعداد الخطة

تشكيل لجنة إعداد الخطة االستراتيجية للكلية والمعتمدة بمجلس الكلية بجلسته 

 :وذلك على النحو التالي  01/0/9102بتاريخ ( 88)رقم 

 اإلشراف العام علي الخطة
 عميد الكلية  مضانعاطف منصور محمد ر/ د.أ

 فريق إعداد الخطة
 الدور في الخطة الوظيفة االسم

عبدالرحمن محمد عبد الرحمن /د.أ
 السروجي

 رئيس الفريق أستاذ بقسم ترميم االثار 

 رئيس فريق التعريف بالكلية مدرس بقسم االثار المصرية  أحمد مشحوت احمد كشك/د
 ريةمدرس بقسم االثار المص محمد علي نصار/ د

ومدير وحدة تطوير نظم تقويم الطالب  
 واالمتحانات

 رئيس فريق تحديث الرؤية والرسالة

ايمن عبدالفتاح حسن / د.م.أ
 وزيري

 رئيس فريق التحليل البيئي قسم االثار المصريةمساعد باستاذ 

قسم االثار اإلسالمية -استاذ مساعد حمادة ثابت محمود/ د.م.أ
 سابق ومدير وحدة ضمان الجودة ال

رئيس فريق صياغة األهداف 
 االستراتيجة والخطة التنفيذية

 رئيس فريق متابعة تنفيذ الخطة استاذ بقسم االثار االسالمية امين عبد هللا الرشيدي/د.أ
 رئيس فريق الصياغة النهائية الخطة  استاذ بقسم االثار المصرية ناجح عمر علي/ د.أ
 رئيس فريق إعداد الخطة للطباعة عد بقسم االثار اإلسالمية استاذ مسا أيمن مصطفي إدريس/ د.م.أ
 عضوا قسم ترميم االثار رئيس  نجوي سيد عبدالرحيم سيد/ د.أ
قائم بعمل رئيس قسم االثار اليونانية  منال أبوالقاسم محمد/ د.أ

 الرومانية
 عضوا

 واعض أستاذ مساعد بقسم االثار االسالمية أحمد محمود محمد أمين/ د .م.أ
 عضوا أستاذ مساعد بقسم االثار االسالمية محمد عبد هللا يونس/ د.م.أ
 عضوا مدرس بقسم ترميم االثار عبير فؤاد عبد المعز الهجرسي/ د
 عضوا قسم االثار اإلسالمية -مدرس ربيع أحمد سيد/ د
 عضوا مدرس بقسم االثار المصرية مختار محمد محمد عمارة/ د
 عضوا درس بقسم ترميم االثارم محمد مصطفي محمد/ د
 عضوا مدرس بقسم االثار المصرية مروة أحمد عويس/ د
 عضوا مدرس بقسم االثار االسالمية مروة عادل ابراهيم/ د
 عضوا مدرس بقسم ترميم االثار رشا طه عباس/ د
 عضوا مدرس مساعد بقسم ترميم االثار سوتي عادل نصيف/أ
 عضوا سم ترميم االثارمدرس مساعد بق هبه سيد جالل/ أ
 عضوا مدرس مساعد بقسم ترميم االثار  مشيرة جمال محمد/أ
 عضوا معيد بقسم ترميم االثار محمد رفعت طه محمد/أ
 عضوا مدير إدارة الكلية محمد عبد الرحمن محمد/ أ
 عضوا رئيس مكتب عميد الكلية أماني محمد سعد احمد الشريف/ أ
 عضوا عميد الكلية/ د.سكرتير أ محمد أنور خليل.أ
 عضوا رئيس قسم شون الطالب رشا يس يس/ أ.
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 عضوا رئيس قسم الدراسات العليا أيمان شاكر محمد.أ

 عضوا رئيس قسم رعاية الشباب سامح أحمد عبد الرحمن/ أ

 عضوا رئيس المكتبة مصطفي صابر/ أ

 عضوا رئيس قسم الكادر الخاص هويدا امبابي السيد/ أ

 عضوا رئيس قسم  الكادر العام عبد الفتاح محمد عزت.أ

 عضوا رئيس قسم الشئون المالية هاني علي أحمد.أ

 عضوا محررالموقع االلكتروني للكلية نسمة علي الدين عبد الصبور/ أ

 عضوا مدير عام منطقة تفتيش اآلثار بالفيوم سيد على الشوري/ أ

 عضوا سكرتارير وحدة ضمان الجودة عفاف حجاج/ أ
 عضوا رابعة يوناني –رئيس االتحاد  محمد رمضان قرني/ الطالب
 عضوا ثالثة مصري رضا محمد جاد/ الطالبة
 عضوا ثالثة اسالمي امنية خميس احمد/ الطالبة
 عضوا رابعة ترميم مؤمن محمد كمال/ الطالب
قسم االثار المصرية  -طالبة ماجستير مروة رجب يوسف/ الطالبة

 (سات العلياممثل لطالب الدرا)
 عضوا

 

 مراجعة الخطة
استاذ  -مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط االستراتيجي بالجامعة جمال فرج / د.أ

 مساعد بقسم النباتات الزراعية
 استاذ بقسم ترميم االثار  -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  محمد كمال خالف / د.أ
 مساعد بقسم ترميم االثار استاذ شعبان محمد محمود االمير/ د.م.أ
ومدير مركز تنمية قدرات  -قائم بأعمال مجلس قسم االثار االسالمية وليد علي خليل/ د.م.أ

 أعضاء هيئة التدريس
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 كلمة               

  دمحم روصنم فطاع / روتكدلا ذاتسألا

 راثآلا ةيلك ديمع             

 

 

 

تقدم أن أ (م9192 –م 9102)يسعدني ويشرفني بمناسبة تقديم الخطة اإلستراتيجية للكلية 

إلى السيد األستاذ الدكتور رئيس جامعة الفيوم، والسادة النواب،  آيات الشكر والتقديربأسمى 

مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والسيد األستاذ الدكتور مدير السيد األستاذ الدكتور و

عميد الكلية، والسادة الوكالء  وحدة التخطيط االستراتيجي بالجامعة، والسيد األستاذ الدكتور

لوحدة إدارة الجودة  اءستمر والبن  على دعمهم وتشجيعهم الم  ذلك ، ورؤساء األقسامالسادة و

إلعداد الخطة  ألعضاء الفريق التنفيذي نتقدم بخالص الشكر والتقديركما  .بالكلية

بالكلية،  والسادة أعضاء الهيئة المعاونةلسادة أعضاء هيئة التدريس كذا لستراتيجية، واإل

الخطة  عدادالة في إهودهم الداعمة ومشاركتهم الفع  على جبالكلية وذلك  والسادة العاملين

نبثقة عن  معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم اإلستراتيجية للكلية الم رتكزة والم 

الة في الخروج بواالعتماد،  نتائج التحليل البيئي للبيئة الداخلية فضالً عن إسهاماتهم الفع 

ع .للكلية والبيئة الخارجية جاءت مرتبطة إرتباطاً ستراتيجية للكلية الخطة اإلي أن ولقد رو 

الغايات  حيثمن وذلك  م9111القومية  ة للجامعة وخطة مصريستراتيجبالخطة اإلوثيقاً 

الشكر واالمتنان  بوافرنتقدم وأخيراً وليس آخراً نتشرف أن  .ةواألهداف االستراتيجي العامة

واألطراف المعنية  المجتمع الخارجيات الصلة بم مثلي الجهات المعنية وذوالتقدير للسادة 

الة حتى خرجت الخطة اإلستراتيجية للكلية بهذا الشكل  وذلك لتعاونهم الم ثمر وإسهاماتهم الفع 

 . والمضمون
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 الباب االول
 

 
 

 

  

 مقدمة الخطة

 نبذة عن إقليم الفيوم ومقوماته اآلثرية

 نبذة عن جامعة الفيوم

 القيم المشتركة التي تتبناها الكلية

 التعريف بالكلية والبيانات الوصفية
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َمة الُخطَة  ُمقَدِّ

االت األكاديمية المج يفي العلوم وفوُمستحداثاتها الكائنة  التطورات الحديثة لقد ساهمت  
أحد أهم التحديات التي بمثابة معايير جودة التعليم  تحديث ت مالمحاألخرى إلى أن أصبح

، ُملحة مواكبة التغيرات التى جعلتها العولمة ضرورة تحقيقيتسنى ، لدول العالم مختلفتواجهها 
في الدول نى عنها والتي ُتعَّد ركيزة ضرورية وال غساسية األ اتولويمن األأصبح التعليم  ولقد
على بالغة األثر واألهمية ستراتيجية إبوصفها قضية وكذا ، سواء   تحضرة والنامية على حد  المُ 

للعملية التعليمية في عدة جوانب والتي يندرج من أهمها  الهدف الرئيسيويكمن . المستوى القومي
حتياجات المجتمع المهنية اُمتطلبات و تلبية وقادرين على إمداد المجتمعات بخريجين مؤهلين مدى 

عمليات الة في الفعَّ  اتالمساهمأن يقوموا ب نيالخريجحيث إنه من المتوقع من أولئك  ؛والبحثية
 .وية مجتمعيا  خطط التنمالسياسات و الإعداد وتطبيق 

من  الدوليةسياسات التشكيل صياغة و تم إعادة فقد هذا اإلطار، ومن هذا الُمنطلق وضمن      
يكون خريجو التعليم العالي  وذلك حتىتحديث مستوى الجودة في التعليم العالي، تحسين و جل أ

مكنهم مهاراتهم من وأن تُ ، المعايير المقبولة عالميا   ياتستو ُمتمكنين ومؤهلين بما يتناسب مع م
كان ولقد . في سوق العمل المحلى واإلقليميفي ركب التطورات والُمستجدات العصرية  المنافسة

ما ، هو (م0222 لعام المؤتمر القومي إلصالح التعليم)الُمندرج ضمن فعَّاليات اس حجر األس
نظام داخلي وتشكيل إنشاء مشروع ضمان الجودة واالعتماد القومي، والذي تبنى إنشاء تجلى في 

التي سيتم إعتمادها  لضمان جودة المؤسسة والبرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي
من لقد تم ترسيخ ذلك و  .ها األكاديمية من خالل هيئة ضمان الجودة واإلعتمادواعتماد برامج

 :ما يلي  خالل
 .نشر ثقافة الجودة على المستويين األكاديمي واإلدراي -
بغرض الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف  لمؤسسات التعليميةلتقارير سنوية إعداد  -
الُمندرجة البرامج التعليمية أيضا  على مستوى  بالتبعيةو  ةالمؤسسمستوى على  القصورُمجريات و 

 . (داخل المؤسسة) المؤسسةفي إطار 
 (.خارج المؤسسة)تاحة والتحديات الفرص المُ  التعرف على -
 .بقدر اإلمكان لمعالجة نقاط الضعف والقصور والتغلب عليهاتنموية قتراح خطط إ -
التحديات مواجهة منها في ستفادة اإلتحقيق إمكانية و  خطط لتعظيم نقاط القوةتعزيز  -

 .وتحقيق المحاوالت البنَّاءة للتغلب على ذلك والتهديدات الخارجية
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 .الخطة تلكفي الُمنفذة  التحسينُمجريات خطط لتعزيز وتطوير وتنفيذ تفعيٍّل  -
 .وتحديثها وتحسينها الخطط تلكعتمدة لمراقبة تطبيق توفير آليات مُ إمكانية  -
مما يحقق طمأنينة عتماد، ن حصول مؤسسة تعليمية على اإلبفائدة إعال التعريفضرورة  -

هؤالء يندرج جودة المؤسسة التعليمية وبرامجها األكاديمية، و المعنية ب ن من الخدمةيالمستفيد
، وأعضاء هيئة التدريس، واإلدرايين، ورجال األعمال، والمجتمع أولياء األمور،في  المستفيدون

، مما يعود بالنفع على المجتمع بين مؤسسات التعليم العالي خلق روح المنافسةوذلك يؤدي إلى 
 .بالتبعية
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 إقليم الفيوم

الفيوم واحة طبيعية خضراء تقع فى الصحراء الغربية جنوب غررب الجيرزة وعلرى  إقليمعتبر ي
كررم منهررا، وهرري إحرردى محافظررات شررمال الصررعيد، ومحاطررة بالصررحراء مررن كررل جانررب  48مسررافة 

 361 تضررم الفيوم سررتة مراكررز إداريررة ،يوجررد بررمررن الناحيررة اإلداريررة، و  ،رقيفيمررا عرردا الجنرروب الشرر
قريررة، وتتنرروع المقومررات اإلقتصررادية فيهررا حيررث تكثررر بهررا األنشررطة الزراعيررة والصررناعية وأنشررطة 

  .التعدين
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خريطة إلقليم الفيوم
حيرررث تلتقرررى علرررى عرررد صرررورة مصرررغرة لمصرررر تعررررف الفيررروم برسرررم مصرررر الصرررغرى حيرررث تُ و 

والصرررحراء فررري صرررورة فريررردة تتنررروع فيهرررا المنررراظر الطبيعيرررة  واألرض الزراعيرررةأرضرررها البحيررررات 
  .واألنشطة السكانية والمدنية والريفية والبدوية والساحلية

ترجرررع حضرررارتها إلررري عصرررور مرررا قبرررل  تضررررب الفيررروم بجرررذورها فررري أغررروار التررراريخ حيرررثو 
حيث كانرت ،" رسوبك، أي بيت التمساحب"بررررر  ةقديممصرية الفي العصور الانت تعرف وك التاريخ،

 ،"بري يرم"ُعرفرت باسرم  العصرر اليونرانيوفرى . تكثر بها التماسيح إلحتوائهرا علرى ميراذ عذبرة كثيررة
اإلسررالمي عربررت ثررم بعررد الفررتح العربرري ، " بيرروم"الترري تحررورت إلررى ،و والترري تعنرري الرريم أو البحيرررة 

 .  "الفيوم"اة التعريف العربية فصارت وأضيفت إليها أد" فيوم"إلي
هررم و تتنوع اآلثار في الفيوم حيث تحتوي على آثارا تعود للحقبة الفرعونية مثل هرم سريال، و 
مقبررة األميررة و قصرر الالبرنرت، و أطرالل مدينرة ماضري، و مسرلة سنوسررت، و هرم الالهرون، و هوارة، 

رومانيرة ويونانيرة تتمثرل فري أطرالل مدينرة و  يونانيرة كمرا تضرم المحافظرة آثرارا  . نفرو بتراح، وغيرهرا
، وأطررالل مدينررة "تبتررونس"، أم البريجررات "ديونسررايس"كرررانيس، مدينررة أم األتررل، معبررد قصررر قررارون 
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خر بعردد مرن األديررة مثرل ذفررن الفيروم تر المسريحيةأمرا بالنسربة لاثرار ". سكنوبايوس"ديمية السباع 
مسرجد و المسرجد المعلرق، و اإلسرالمية مسرجد قايتبراي، ومرن أمثلرة اآلثرار . دير العزب ودير المالك

 . الروبي
عد مرن ومن اآلثار الطبيعية على أرض الفيوم توجد بحيرة قارون ذات المياذ المالحة والتي تُ 

أقررردم اآلثرررار الطبيعيرررة فررري العرررالم، وبحيررررة وادي الريررران والتررري تمثرررل واحررردة مرررن أحررردث البحيررررات 
ان، ووادي الريرران، وهمررا يشررتمالن علرري هياكررل وبقايررا أثريررة حيررث يوجررد بهررا وادي الحيترر ،الكبرررى

 .ترجع لعصور ماقبل ظهور اإلنسان، مما يجعلها محميات طبيعية عالمية
لعبت الفيوم دورا  مؤثرا  في تاريخ مصر عبر عصورها، منذ عصور األسرات ، فيما ُيعررف  

انيرة والرومانيرة والبيزنطيرة، ثرم كران الفرتح بالفترة الفرعونيرة، ثرم امترد تاريخهرا البرارز فري الفتررة اليون
اإلسررالمي لمصررر، حيررث كرران للفيرروم دورهررا المررؤثر فرري خدمررة الترراريخ والحضررارة اإلسررالمية وحترري 

مررارس مررن كررل عررام، وهررو ذكرررى  31تحتفررل الفيرروم يعيرردها القررومي فررى  العصررر الحررديث، حيررث
  .م3131تالل اإلنجليزي عام حإنفجار ثورة األهالي على اإل

تتجلري هررذذ المراحرل التاريخيررة فري اآلثررار الترري ترذخر بهررا محافظرة الفيرروم تمثرل كررل الحقررب و 
كمرررا تتمترررع .التاريخيرررة السرررابقة، ممرررا يجعلهرررا متحفرررا  مفتوحرررا  للحضرررارات المتعاقبرررة فررري مصرررر كلهرررا

محافظة الفيوم بموارد سياحية تميزها عن كافة المناطق السياحية اآلخرى، وتتنوع ما بين السياحة 
 .البيئية واألثرية

؛ حيث كانت الفيوم جزء ا (الفرعونية)وتزخر الفيوم بالعديد من المواقع األثرية المصرية القديمة 
من المقاطعة العشرين من مقاطعات الوجه القبلى ، وكانت عاصمتها إهناسيا وقد شهدت الفيوم 

ل على مدى مكانتها فى أزهى عصورها فى العصور الفرعونية كما ُعثر فيها على آثار كثيرة تد
الذي يقع على الحافة الشرقية لمنخفض الفيوم، وهو مبنى على " هرم سيال"تلك الفترة ومن أمثلتها 

، فهى أصل "منطقة كيمان فارس"أما  .مرتفع وله شكل مدرج ويرجع الى عصر األسرة الثالثة 
وازدهرت فى عصر األسرة مدينة الفيوم القديمة وتأسست فى عصر األسرة الخامسة فيما ُيعتقد، 
، كما ُعرفت المنطقة "سبك"الثانية عشرة، حيث أنشأ بها الملك آمنمحات الثالث معبدا  للمعبود 

، وُتعد أطاللها من "أرسينوي"، ثم ُسميت في العصرين اليوناني والروماني باسم "شدت"برسم 
م العديد من الشواهد األثرية أوسع ما ُعرف من بقايا المدن المصرية، ولقد ُعثر بها على آثار تض

ومنها تمثال للملك إمنحات الثالث من الجرانيت األسود ، كما ُعثر بها على برديات وعمالت 
 4فيقع على بعد " معبد قصر الصاغة"أما .برونزية وتماثيل فخارية من مختلف العصور التاريخية

فهي عبارة " مسلة سنوسرت" أما. كم شمال بحيرة قارون، وهو مبنى من الحجر الجيري والرملي
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مترا  وقمته مستديرة وبها ثقب لتثبيت تاج أو تمثال الملك، 31عن  قائم من الجرانيت بارتفاع 
وأقامها الملك سنوسرت األول وهو أحد من ملوك األسرة الثانية عشرة تخليدا  لذكرى بدء تحويل 

صلى بقرية أبجيج بالفيوم إلى أرض الفيوم إلى أرض زراعية وقد تم نقل المسلة من مكانها األ
وهو ُمشيد من الطوب اللبن " هرم الالهون"م، كما يوجد بالفيوم 3190مدخل مدينه الفيوم عام 

مترا ، ويقع مدخله فى  326مترا ، وطول قاعدته  84وكان مكسوا  بالحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعة
ك عصر األسرة الثانية عشرة الجانب الجنوبي، ولقد شيدذ الملك سنوسرت الثانى وهو أحد ملو 

  .كيلو مترا   00ويبعد عن مدينة الفيوم بحوالي 
 الفترة التاريخية المنطقة

 عصر ما قبل األسرات منطقة جرزة
 األسرتان األولى والثانية طرخان
 األسرة الثالثة هرم سيال

 عصر الدولة الوسطى معبد قصر الصاغة
 عصر الدولة الوسطى حتى العصرين اليوناني والروماني ضيمدينة ما

 عصرالدولة الوسطى حتى العصرين اليوناني والروماني منطقة كيمان فارس
 عصر الدولة الوسطى حتى العصرين اليوناني والروماني منطقة هوارة
 عصر الدولة الوسطى حتى العصرين اليوناني والروماني منطقة الالهون

 يوضح أهم الشواهد والمناطق األثرية عبر العصور التاريخيةجدول 
   

كم جنوب شرق مدينة الفيوم،  1الذي يقع بقرية هوارة على بعد " هرم هوارة"وتتميز الفيوم بوجود 
 84ولقد ُشيد هذا الهرم من الطوب اللبن ثم ُكسى من الخارج بالحجر الجيري، ويبلغ إرتفاعه 

 .هرم بواسطة الملك آمنمحات الثالث وهو أحد ملوك األسرذ الثانية عشرةمترا ، وقد ُشيد هذا ال
 
 
 
 
 
 

 منظر عام لهرم هوارة حضو يشكل 
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كم جنوب غرب مدينة  18التي تقع على بعد حوالى " أطالل مدينة ماضي"وتزدان الفيوم برر 

ة، ولقد شيَّدذ كل من الملك الفيوم، وتضم المدينة أطالل معبد من عصر األسرذ الثانية عشر 
آمنمحات الثالث والرابع ، ويعتبر من أكبر المعابد الباقية التي ترجع إلى عصر الدولة الوسطى 

 . في مصر بصفة  عامة  
   

 
 
 
 
 
 

 
 منظر عام لمعبد مدينة ماضي حضو يشكل 

 
تي ترجع إلى  العصرين اليوناني وتزخر الفيوم بالعديد من المواقع األثرية والشواهد األثرية ال

الذي يقع على الطرف الجنوبى الغربى ( ديونسياس") معبد قصر قارون"، ومن أمثلتها؛ والروماني
كم من مدينة الفيوم، وال يزال المعبد يحتفظ بجميع تفاصيله وشكله  82لبحيرة قارون على بعد 

بطن "وذلك فضال  عن منطقة .  العام ويزين مدخله قرص الشمس كما تزين مداخله رسوم بارزة
وهى أطالل قرية شمال غرب الفيوم أنشئت فى العصر البطلمى وعثر فيها على " إهريت/حريت 

القاهرة -التي تقع على طريق الفيوم" مدينة كرانيس"وذلك باإلضافة إلى . نقوش وبرديات
تاريخ المدينة إلى كم من القاهرة ، ويرجع  321كم من الفيوم، وحوالي  11الصحراوي على بعد 

رب المنطقة، ( التمساح)م، وتضم بقايا معبدين كانا مكرسين لعبادة المعبود سوبك.القرن الثالث ق
كما تضم المدينة حماما  رومانيا  وكذا مجموعة من المنازل والمنشآت السكنية التي ترجع إلى 

 . العصرين اليوناني والروماني
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 الفترة التاريخية قةالمنط
منذ بداية القرن الثالث قبل الميالد حتى العصر  مدينة كرانيس

 اإلسالمي
 العصر الروماني مدينة أم اآلثل

 العصر اليوناني فيالدلفيا
 العصر اليوناني ديمية السباع
 العصرين اليوناني والروماني أم البريجات

 فيوم خالل الحقب التاريخية المختلفةيوضح أهم المناطق األثرية بالجدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 منطقة آثار أم البريجات حضو يشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مدينة كرانيس حضو يشكل 
 

، "دير العرزب"ومن أمثلتها؛  أما عن اآلثار القبطية، فتزخر الفيوم بالعديد من الكنائس واألديرة
كم جنوب الفيوم،  8ى بعد وهو دير قديم يرجع إلى العصر الروماني، ويقع بقرية العزب عل

" دير القديس األنبا إبرآم"وُسمى برر " دير السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين"وُعرف برسم 
 بجبل " غبلايردير رئيس المالئكة "هذا باإلضافة إلى . وذلك لوجود جسد القديس األنبا إبرآم فيه

وم بجبل النقلون بمركز إطسا، ويرجع كم جنوب شرق مدينة الفي 36النقلون، الذي يقع على بعد 
، وهو يعتبر الدير الوحيد في مصر "دير أبى خشبة"إلى القرن الثالث الميالدي، وُيعرف برسم 
  (.6 -5، وشكل رقم 3جدول رقم )الذى يحمل إسم المالك غبلاير أو جبرائيل 
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 الفترة التاريخية المنطقة
 العصر الروماني دير العزب
 ن الثالث الميالديالقر دير المالك

 يوضح أهم المناطق األثرية القبطية بالفيوم جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 دير العزب حضو يشكل              

 
 
 
 
 
 
 
 

 دير المالك حضو يشكل 
 

وهي ُتعتَّبر من أقدم الصور الملونة لألشخاص في العالم،  " بورتريهات الفيوم"وتنفرد الفيوم بررر 
عدونها لألشخاص في شبابهم فاذا ما توفوا كان يتم وضع تلك الصور على وقد كان الفنانون ي

 .التوابيت لتتعرف الروح على صاحبها يوم القيامة
أما عن اآلثار اإلسالمية، فتزخر الفيوم بالعديد من المنشآت األثرية التي ترجع إلى العصور 

خه إلى أوائل العصر العثماني، الذي  يرجع تاري" جامع األمير سليمان"ومن أمثلتها؛ اإلسالمية 
م، ويقع هذا الجامع في وسط مدينة 3862/هر  166وُشيد في  الفيوم بتاريخ شهر رجب سنة 

هذا باإلضافة . نظرا  إلرتفاعه عن سطح األرض" الجامع الُمعلق"الفيوم، وقد ُعرف المسجد برسم 
اء الجامع في عهد إبنها وهي زوجة السلطان قايتباي، وأمرت برنش" مسجد خوند أصلباي"إلى 

فى أقصى الطرف الشمالى للقسم " خوند أصلباى"السلطان الناصر محمد بن قايتباي، ويقع جامع 
الُمشيَّد بواسطة الشيخ " مسجد الشيخ علي الروبي"كما تتضمن الفيوم . الغربى من مدينة الفيوم

 .علي الروبي في القرن الثامن الهجري
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 يوضح أهم اآلثار اإلسالمية بالفيومجدول 
 الفترة التاريخية المنطقة

 العصر المملوكي جامع خوند أصلباي
 العصر العثماني المسجد المعلق/جامع األمير سليمان

 القرن الثامن الهجري مسجد الشيخ علي الروبي
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 جامع خوند أصلباي حضو يشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 
 سجد علي الروبيم حضو يشكل 

 

التي ُتعتبر " السواقي"ومن أمثلتها؛  وتتميَّز الفيوم بوجود العديد من المعالم الحضارية والسياحية
من أهم معالم محافظة الفيوم حيث إنها المحافظة الوحيدة في مصر التي بها هذا النوع من 

ي ربوع الفيوم فقد تم السواقي، ونظرا  لدورها في إنتشار مظاهر الخضرة وعمليات الزراعة ف
التي ُتعد أحد " أبراج حمام الفيوم"وتزخر الفيوم برر . وضعها كشعار للفيوم وكذلك لجامعة الفيوم

المظاهر السياحية التي ُتميٍّز محافظة الفيوم عن غيرها من المحافظات،  ولقد كانت تلك األبراج 
فيوم تبدو مختلفة في الشكل، ومن هي األشهر بعد أبراج القلعة، غير أن نماذج األبراج في ال

 .فيدمين -أشهرها برج الحمام بقرية بني صالح بطريق الفيوم
الذي يتسم ببيئته الصحراوية الُمتكاملة بما فيها من كثبان " وادي الريان"وتمتاز الفيوم بوجود 

ما ُتعتبر رملية وعيون طبيعية وحياذ نباتية مختلفة وحيوانات متنوعة وكذلك الحفريات البحرية، ك
نوعا   38منطقة الشالالت من مناطق الرياضات البحرية المختلفة، كما يوجد بالمحمية حوالي 

، "الغزال األبيض، الغزال المصري،  ثعلب الفنك، ثعلب الرمل، الذئب"من الحيوانات البرية أهمها 
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، بحيرة األولىفتقع شمال غرب ال" منطقة قارة جهنم"أما . كما توجد بها عدة أنواع من الصقور
كما أمكن جمع ، وتم اكتشاف مئات الهياكل العظيمة المتحجرة لثالثة أنواع من الحيتان األولية

 . هيكل كامل إلحداها حيث تم عرضه بالمتحف الجيولوجى المصرى بالقاهرة
الذي يقع داخل محمية وادي الريان والتي تغطي مساحة " وادي الحيتان"وتتميَّز الفيوم بوجود 

كيلو مترا  من القاهرة بمصر، وفى العام  382كيلو مترا  بمحافظة الفيوم على بعد  3981
م تم تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل 0228

ويشتهر وادى الحيتان بوجود بحفريات حيتان . مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان
مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم  82بها المنطقة قبل كاملة كانت تعج 

باإلضافة إلى حفريات بحرية عديدة يمكن رؤيتها في المتحف المفتوح الذي يتيح للزائرين إمكانية 
 . رؤية الحيتان وعدم المساس بها لحمايتها

ر من العيون الطبيعية، ؛ حيث  تنتشر فى الفيوم الكثي"العيون الطبيعية"وتزخر الفيوم بوجود 
" منشأة عبدالمجيد"و" السعيدة"و" المندرة"و" بيهمو"و " عين الشاعر"و" عين السيلين"واشهرها 

ولقد انخفض ، من أشهر تلك العيون" عين السيلين وعين الشاعر"، وُتعتبر "عيون منطقة الريان"و
 . م3110بعد زلزال  معدل تدفق المياذ فى األولى، كما توقفت الثانية عن الضخ تماما  

وهنا كانت رؤية الدولة ووفقا  لم سبق، فتُتعبر الفيوم من أهم المناطق األثرية والسياحية في مصر 
 .لضرورة انشاء كلية آثار لخدمة اإلقليم ونشر الوعي االثري وخدمة المجتمع المحلي
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وم وأهم المناطق األثرية بالمحافظةتوضح إقليم الفي خريطة  
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 جامعة الفيوم

، وتأسست في البداية كفرع من جامعة تقع جامعة الفيوم في مدينة الفيوم عاصمة اإلقليم
 رقم ءالوزار رئيس مجلس  قرارلها  صدرالقاهرة،وكانت أول كلياتها هي كلية التربية،والتي 

، ثم توالي م3196/  98 الجامعي العام في بها الدراسة وبدأت، باإلنشاء م3198 لسنة( 108)
م بعد صدور القرار الجمهوري رقم 0228تأسيس الكليات حتي استقلت جامعة الفيوم في سنة 

 .م0228لسنة  48
التربية والزراعة والهندسة والخدمة : ثمانية عشر كلية هى وتضم جامعة الفيوم حاليا   

فنادق والتربية النوعية واآلثار والطب واآلداب الو  اإلجتماعية ودار العلوم والعلوم والسياحة
والحقوق والتربية والصيدلة المعلومات ورياض األطفال والتمريض وطب األسنان و  والحاسبات

ومعهد ،الرياضية، باإلضافة إلى معهد البحوث والدراسات اإلستراتيجية لدول حوض النيل
 .التمريض
ك مميزات نوعية، تجعلها في مقدمة الجامعات جامعة الفيوم جامعة أكاديمية متميزة، تمتلو 

المصرية الواعدة، لعل أهم المميزات التي تنفرد بها جامعة الفيوم تكتسبها من وجودها في إقليم 
ذو الموارد الطبيعية والبيئية واألثرية والسياحية الهائلة، التي يمكن  –مصر الصغرى  -الفيوم

ة كاادذ منها والبناء عليها في التعاون الدولي، والشر اعتبارها فرص واعدة للجامعة يمكن االستف
 .مع المؤسسات والجامعات الدولية

وتتميز جامعة الفيوم بأنها جامعة يمكن اعتبارها نموذجية من حيث المنشئات وأعداد 
 3422من  ، حيث يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس نحوتدريس، وأعداد الطالبالهيئة أعضاء 

ألف طالب وطالبة بالجامعة،  08 فيما يبلغ عدد الطالب نحو ،اونيهمعضو هيئة تدريس ومع
عتماد األكاديمي ويجعلها أرضا  خصبا  لممارسة استراتيجية إلوهو ما يمنحها الفرص الجيدة ل

 .حقيقة للتطوير
كما تجمع جامعة الفيوم بين خصائص الموقع المتميز الذي يساعدها على سرعة وسهولة 

 62إذ تبعد عن القاهرة فقط بنحو  ،ات التي تقع في إقليم القاهرة الكبرىالتواصل بين الجامع
خرى في شمال الصعيد مثل جامعة بني ألتتصل بشكل مباشر بالجامعات اأنها ما كدقيقية،

 .سويف، وجامعة المنيا
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 :القيم المشتركة التي تتبناها الكلية

 
 االنتماء -8

 الجودة والتميز -9

 الشفافية والوضوح -1

 المحاسبية -2

 المساواة وعدم التمييز -5

 الحرية األكاديمية -9

 حقوق الملكية الفكرية -7

 اإلبتكار -1

 التنافسية -6

 العمل بروج الفريق -81

 التعلم مدي الحياة  -88
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 التعريف بالكلية 
 نشأة الكلية  -0

م، وذلك بعد صدور 3118/3118بدأت الدراسة بكلية اآلثار اعتبارا  من العام الجامعي 
/ 4/ 09بتاريخ ( 01)رئيس المجلس األعلى للجامعات رقم / لدكتورقرار السيد األستاذ ا

 .جامعة القاهرة بالفيوم –م، برنشاء فرع كلية اآلثار3118
جامعة الفيوم عن كلية اآلثار جامعة القاهرة، بقرار رئيس الجمهورية  -استقلت كلية اآلثار

/ 1/ 9في ( 48)ري رقم م، وذلك بعد صدور القرار الجمهو 0228/ 6/ 09، بتاريخ (311)رقم 
 .م، برنشاء جامعة الفيوم0228

 هتمام الدولة بتراث مصروُيعضد إأن قرار إنشاء كلية لاثار بالفيوم يعكس فيه ال شك مما و    
 فضال  عما، فهي تحتضن الجانب األكاديمي لهذا التراث، خاص   بوجه   ، وتراث الفيومعام   بوجه  

عداد أجيال قادرة على تحمل ع وعي األثريالعملية  في نشر قوي   لها من دور   ء العمل بىوا 
 .في مصرنا الحبيبة األثري

بدأت كلية االثار في مبني مكون من ثالث طوابق وكان يضم مدرج واحدا وثالث قاعات 
مكون من أرضي  جامعة مبنى جديدا للكلية،الوّفرت عندما  0221وثالث معامل فقط حتي عام 

معامل، والمبنى مزود أيضا  بقاعات  وسبعةمدرجات، وثماني قاعات، ثالثة واربعة أدوار ويضم 
خدمة المجتمع المحيط، ونشر الوعي األثري، وتعميق ل إلنشاء متحف تعليمي يهدفمتحفية، 

كما تضم . االنتماء، كذلك يوجد بالمبنى معرض فني دائم ألعمال الطالب من قسم ترميم اآلثار
خصص باالضافة الي المراجع والدوريات الحديثة والرسائل مكتبة المهات الكتب في مجال الت

 .العلمية
 

 بالكلية البرامج التعليمية -2
جامعة الفيوم بتطبيق الئحة كلية االثار جامعة القاهرة والتي كانت  -ت الدراسة بكلية االثاربدأ

 آلثارا قسم -المصرية  اآلثار قسم)تمنح درجة الليسانس وكان تضم ثالث برامج تعليمية وهي 
اعتمدت الكلية الئحة الساعات المعتمدة  0238وفي عام ( اآلثار ترميم قسم -اإلسالمية

 برنامج اآلثار)وأصبحت تمنح درجة البكالوريوس كما استحدثت برنامج اكاديمي جديد وهو 
 : هيأربعة أقسام علمية جامعة الفيوم مكون من  -اآلثاركلية لتصبح  (والرومانية اليونانية
 .اآلثار المصريةقسم  -
 . قسم اآلثار اإلسالمية -
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 .قسم ترميم اآلثار -
 قسم اآلثار اليونانية والرومانية -

معاونة الهيئة وأعضاء ال أعضاء هيئة التدريسعددا  من يتوفر بكل قسم من األقسام األربعة و 
لعملية أداء االموزعين وفقا  لمجاالت التخصص المختلفة، مما يجعلهم قادرين على القيام ب

 . التعليمية على أكمل وجه
 برامج الدراسات العليا -3

جامعة الفيوم بدون برامج للدراسات العليا مما كان يسبب عبء  -بداءت الدراسة بكلية االثار
 0230كبير علي أعضاء الهيئة المعاونة ويفقد الكلية الكثير من دورها البحثي وذلك حتي عام 

 :الدراسات العليا لتمنح الدراجات االتية نجحت إدارة الكلية في أنشاء برامج
 (ترميم االثار -االثار االسالمية -االثار المصرية)برنامج الماجستير   -        
 (ترميم االثار -االثار االسالمية -االثار المصرية)برنامج الدكتوراذ   -        
 (االثار االسالمية -االثار المصرية)دبلوم    -        

 ية بالكليةار إلداألقسام ا -8
 :ية التاليةدار يوجد بالكلية األقسام اإل

 .قسم شئون الطالب والخريجين -
 قسم الدراسات العليا  -
 قسم المكتبة -
 .قسم رعاية الشباب -
 (.الكادر العام -الكادر الخاص)ية دار قسم الشئون اإل -
 . قسم الشئون المالية -
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 للكلية التنظيمي الهيكل -5
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 للكلية الوصفية البيانات -6
 كلية االثار بالفيوم: اسم المؤسسة
 كلية: نوع المؤسسة

 جامعة الفيوم: اسم المؤسسة التابعة لها
 حي الجامعة -مدينة الفيوم -محافظة الفيوم: عنوان المؤسسة

 اللغة العربية: لغة الدراسة
 عاطف منصور محمد رمضان/ د.أ: عميد الكلية

 :وسائل االتصال
 مصرية أثار قسم - أثار كلية -حي الجامعة -مدينة الفيوم -محافظة الفيوم :عنوان المؤسسة

 61838: بريدي رقم -
 2480332868: تليفون
 2480332868: فاكس
  archo@fayoum.edu.eg:اإللكتروني البريد

 
 الكوادر البشرية -7

 م2109 حتى بالكلية التدريس هيئة ألعضاء إحصائي بيان -0
عضو هيئة معاونة موزعين على األقسام  33عضو هيئة تدريس وعدد  57تضم الكلية عدد 

 :المختلفة بالكلية كما يلي
 اإلجمالي الهيئة المعاونة العاملون المتفرغون القسم العلمي

أستاذ  أستاذ
 مساعد

مدرس  مدرس
 مساعد

 معيد

اآلثار 
 المصرية

 24 6 3 9 3 3 ــــ

آلثار ا
 اإلسالمية

أستاذ ( 2)
 مساعد

4 7 8 2 6 29 

 30 6 7 6 4 7 أستاذ( 0) ترميم اآلثار
 7 3 0 2 -- 0 ــــاآلثار 

mailto:archo@fayoum.edu.eg
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اليونانية 
 والرومانية
 90 22 02 25 04 05 3 اإلجمالي

+ 

 
 م2109رسم بياني للبيان اإلحصائي ألعضاء هيئة التدريس بالكلية حتى 

للسادة  علمية واألجازات الخاصة واالعارات الداخلية والخارجيةإحصائية عددية بالمهمات ال -2
 2109أعضاء هيئة التدريس بالكلية 

 إعارة داخلية إعارة خارجية اإلجازة الخاصة المهمة العلمية القسم العلمي
 --- 0 0 -- اآلثار المصرية

 -- 0 0 -- اآلثار اإلسالمية
 -- -- 0 -- ترميم اآلثار
ة اآلثار اليوناني
 والرومانية

-- -- -- -- 

--  2 3 -- اإلجمالي
 
 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

مدرس  معيد
 مساعد

 المتفرغون استاذ  استاذ مساعد مدرس 

 االثار المصرية

 االثار االسالمية

 ترميم االثار 

 االثار اليونانية والرومانية



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

99 

 إحصائية عددية بالمنح والبعثات واألجازات الدراسية للهيئة المعاونة للحصول على درجة الدكتوراة -3
 الطالب -8
 م2109حتى 0994بيان بأعداد الفرقة األولى لطلبة الكلية من دفعة  -3

 اإلجمالي طالبة طالب الجامعيالعام 
94-95 58 9 67 
95-96 74 06 91 
96-97 068 56 224 
97-98 003 44 057 
98-99 91 52 042 
99-2111 69 26 015 

2111-2110 69 47 006 
2110-2112 51 65 005 
2112-2113 60 88 049 
2113-2144 91 68 058 

 
 القسم العلمي

أجازة  الدرجة
 دراسية

منحة 
 دراسية

بعثة 
إشراف 
 مشترك

بعثة 
 خارجية

بعثة 
 داخلية

مدرس  اآلثار المصرية
 مساعد

-- -- -- -- -- 

مدرس  اآلثار اإلسالمية
 مساعد

-- -- -- -- -- 

مدرس  ترميم اآلثار
 مساعد

-- -- 0 -- -- 

اآلثار اليونانية 
 والرومانية

مدرس 
 مساعد

-- -- -- -- -- 

 -- -- 0 -- -- اإلجمالي
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2114-2115 90 004 215 
2115-2116 95 93 088 
2116-2117 016 005 220 
2117-2118 57 81 037 
2118-2119 63 77 041 
2119-2101 58 70 029 
2101-2100 8 00 09 
2100-2102 52 75 027 
2102-2103 71 77 047 
2103-2104 65 71 035 
2104-2105 64 70 035 
2105-2106 71 94 064 
2106-2107 56 79 035 
2107-2108 46 91 036 
2108-2109 44 77 020 
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 السابق صائيحرسم بياني طبقًا للبيان اإل

 م2108/2109بإجمالي عدد الطالب المقيدون بالفرق األربعة بالكلية بيان  -2
 

عدد 
 الطالب

 البرنامج

 اآلثار اإلسالمية 27

 اآلثار المصرية القديمة 65

اآلثار اليونانية  78

 والرومانية
 ترميم اآلثار 821
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 ن اإلحصائي السابقرسم بياني طبقًا للبيا

 
 طالب الدراسات العليا -9
 2109-2108بيان بأعداد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا حتي  -0

 تسجيل الماجستير والدكتوراه
 

 تسجيل درجة الدكتوراة تسجيل درجة الماجستير تسجيل تمهيدي ماجستير
سام قاأل

 العلمية
سام قاأل العدد

 العلمية
سام قاأل العدد

 العلمية
 العدد

اآلثار 
 المصرية

اآلثار  01
 المصرية

اآلثار  3
 المصرية

4 

اآلثار 
 اإلسالمية

اآلثار  7
 اإلسالمية

اآلثار  8
 اإلسالمية

- 

 0 ترميم اآلثار 5 ترميم اآلثار 08 ترميم اآلثار
 5 اإلجمالي 06 اإلجمالي 35 اإلجمالي

 
 الدبلومة

 لثانيةتسجيل دبلوم السنة ا تسجيل دبلوم السنة األولي
 العدد األفسام العلمية العدد األفسام العلمية
 4 اآلثار المصرية 02 اآلثار المصرية

 بيان إحصائي بعدد الطلبة المقيدين في الكلية في األقسام األربعة

 االثار المصرية

 االثار االسالمية

 االثار اليونانية الرومانية

 ترميم االثار
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 - اآلثار اإلسالمية - اآلثار اإلسالمية
 - ترميم اآلثار - ترميم اآلثار
 4 اإلجمالي 02 اإلجمالي

 
 مكتبة ال -01
 الكليةمكتبة  -0

ة بالمصادر والمراجع العربية واألجنبية األولي خاص: تضم كلية اآلثار مكتبة، تتكون من قاعتين
وتوفر خدمة االطالع وقواعد البيانات ذات . الحديثة، والثانية خاصة برسائل الماجستير والدكتوراذ

التخصصات المختلفة، من خالل اتصالها المباشر بالمكتبة الرقمية التابعة للمجلس األعلى 
 .للجامعات

 م2109ات العلمية حتى الدوري+ بيان بأرصدة الكتب والرسائل 
 عدد الدوريات عدد الرسائل العلمية عدد الكتب

 أجنبي عربي دكتوراه ماجستير أجنبي عربي
  654قديم 0860 3740

602جديد    
355 65 87 

 
 
 

 

 بيان بأرصدة الكتب والرسائل العلمية والدوريات بمكتبة الكلية

 كتب 

 الرسائل العلمية

 الدوريات 



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

18 

 عبد الحليم نور الدين/ د.من مكتبة السيد أ بيان بأرصدة الكتب والرسائل المهداة للمكتبة -2
 لعلميةعدد الرسائل ا عدد الكتب

 دكتوراه ماجستير أجنبي عربي
395 295 015 58 

 
 ممدوح الدماطي/ د.مكتبة السيد أ -3

قام السيد اإلستاذ الدكتور ممدوح الدماطي وزير االثار السابق بالتبرع بمكتبة ضخمة تضم 
 .امهات الكتب في مجال االثار المصرية وجاري االن إضافتها لمكتبة الكلية

 
  ور سعيد عبدالفتاح عطا اهللمكتبة االستاذ الدكت -8

وهي مكتبة متخصصة في مجال المسكوكات االثرية وجاري إضافتها ووضعها في مركز 
 .المسكزكات

 
 والمجالت العلمية الوحدات والمراكز .00
 المراكز البحثية والخدمية .0

 :تحتوى كلية اآلثار بجامعة الفيوم على مركزين بحثىين متخصصين وهما
 ارمركز بحوث وصيانة اآلث: 

( 81)م، بناء على قرار المجلس األعلى للجامعات رقم 0226صدر قرار إنشائه عام
 .م38/8/0226بتاريخ

 مركز المسكوكات اإلسالمية: 
م، بشأن 39/32/0236بتاريخ ( 083)صدر قراررئيس المجلس األعلى للجامعات رقم 

 . إنشاء مركز المسكوكات اإلسالمية مصر
 

 :المعامل .2
بجامعة الفيوم على عدد من المعامل المتخصصة، وذلك لخدمة الدراسات تحتوي كلية اآلثار 

 :العملية والبحثية بالكلية، وهي كما يلي
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 معمل المخطوطات والمواد العضوية، بالطابق األول بقسم اآلثار المصرية.  
 معمل ترميم وصيانة اآلثار بالطابق الثاني بقسم ترميم. 
  بقسم ترميممعمل فخار وزجاج وخزف الدور الثاني. 
  الدور الثاني بقسم ترميم( مرسم)معمل األخشاب والمعادن. 
 معمل األحجار والصور الجدارية الدور الثالث بقسم اآلثار اإلسالمية. 
 معمل أتيليه للفنون الدور الثالث بقسم ترميم. 
 معمل كيمياء وفيزياء الدور الثالث بقسم اآلثار اإلسالمية. 
 لث بقسم اآلثار اإلسالميةمعمل المنسوجات الدور الثا. 

جهاز حاسب آلي متصلة ( 38)وهو عبارة عن قاعة كبيرة مجهزة بعدد : معمل الحاسب اآللي
 .بشبكة المعلومات الدولية

 :وحدات ومراكز بالكلية -3       
 . وحدة ضمان الجودة بالكلية -
 .وحدة تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات -
 .ITومات وحدة تكنولوجيا المعل -
 .مركز تنمية المهارات األساسية في أعمال الحفائر وكشف تزوير اآلثار -
 .مركز تنمية قدرات الطالب في أعمال االستنساخ ومردودذ الجمالي على الكلية -
 .مركز الحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم -

 :(شدت)المجلة العلمية  -4
جامعة الفيوم،  -امعة الفيوم على إنشاء مجلة علمية بكلية اآلثارج -وافق مجلس كلية اآلثار

م؛ بحيث تصدر بشكل دوري، بواقع عدد 0231/ 6/ 06، وذلك بتاريخ "شدت"تحت مسمى 
م، والعدد الثانى 0238واحد في العام، خالل شهر يناير، وتم إصدار العدد األول من المجلة في 

م، 0234م، والعدد الخامس في 0239العدد الرابع في م، و 0236م، والعدد الثالث في 0238في 
، وكذلك تم الحصول على رقم إيداع ISSN 2356-8704وتم الحصول على الترقيم الدولي 

 .بدار الكتب المصرية
 :المجلة العلمية للمسكوكات اإلسالمية -5          

بتاريخ ( 380)م جامعة الفيوم ومجلس جامعة الفيوم بجلسته رق -وافق مجلس كلية اآلثار
 -مصر صادرة عن كلية اآلثار -على إنشاء مجلة مركز المسكوكات اإلسالمية 09/30/0234
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جامعة الفيوم؛ بحيث تصدر بشكل دوري بواقع عدد واحد في العام، وتم إصدار العدد األول من 
 .ISSN 2356-8704   Printم، وتم الحصول على الترقيم الدولي 0234المجلة في 

 
 روعات البحثية والنشر العلميالمش-02

 :مشروعات أكاديمية البحث العلمي
  إدارة وصيانة والعرض الدائم لمدينة ماضي األثرية بين ) المشروع المصري اإليطالي

 (.م8/1/0230اإليطالية، " توشا" Tusciaجامعة الفيوم وجامعة  -كلية اآلثار
( ية في مصروضع نظام إلدارة المجموعات المتحف)د ماهر أحمد عيسى  -

 .م0/01/2108
اكتشاف أقدم استخدام للدباغة النباتية في دباغة الجلود )د عبد الرازق عبد الشافي  -

في العالم، واكتشاف األصل الحديدي النيزكي لخنجر الملك توت عنخ أمون قبل 
 .م01/01/2108( اكتشاف الحديد في مصر

 : مشروعات بحثية تنافسية
تجريبية لتقييم استخدام المواد النانوية في ترميم وصيانة دراسة )محمد كمال خالف / د  -

 .م0234(. المباني ومقتنيات المتاحف الحجرية األثرية
دراسة تجريبية وتطبيقية لحماية اآلثار الحديدية المستخرجة من )صالح محمد صالح / د  -

 .م0234( البيئة البحرية باستخدام أكسيد السيليكون ونانوا أكسيد التيتانيوم
تطبيقات مواد النانو في ترميم وصيانة المواد العضوية وغير العضوية )نيفين كمال فهيم / د -

 .م0234(. األثرية
استخدام مركبات النانو في عالج حموضة البرديات )أرزاق عبد التواب عبد البصير/ أ -

 .م0234(. اأثرية
 مشروعات االنشطة الطالبية

 

 .أعمال الحفائر وكشف تزوير اآلثارمشروع  تنمية المهارات األساسية في  --
 مشروع إنشاء منحف تعليمي مفتوح -
 .مشروع تنمية قدرات الطالب في أعمال االستنساخ ومردودذ الجمالي على الكلية -
 .مشروع الحرف والصناعات التراثية التقليدية بمحافظة الفيوم -
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 :النشر العلمي

 
عدد األبحاث  العام الجامعي

 المنشورة
 األبحاث عدد الجامعي العام

 المنشورة
2101  /2100 09 2105  /2106 35 
2100  /2102 09 2106  /2107 41 
2102  /2103 21 2107  /2108 55 
2103  /2104 20 2108  /2109 63 
2104  /2105 28   

 

 
 
 المؤتمرات-03

لتي تهم الناحية تحرص كلية اآلثار على عقد المؤتمرات؛ وذلك لمناقشة القضايا المختلفة ا
األكاديمية والبحثية بالكلية، إضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم المجتمع، وتحرص الكلية في 
هذذ الفعاليات على دعوة العديد من المتخصصين في المجاالت المختلفة، هذا باإلضافة إلى 

مور المتعلقة حرص الكلية على عقد المؤتمر العلمي للكلية بشكل دائم؛ حيث يتم مناقشة األ
 .بالعملية التعليمية والبحثية
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Series 1 
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 :وفيما يلي بيان بالمؤتمرات، التي نظمتها الكلية خالل الخمس سنوات الماضية
 
 

 اسم المؤتمر تاريخ االنعقاد واالنتهاء
االتجاهات الحديثة "جامعة الفيوم -المؤتمر الدولي األول لكلية اآلثار 1/8/0238: 9

 "في علوم اآلثار
 الدورة الدولية الثانية في علم المسكوكات اإلسالمية 33/33/0238
 الملتقى التوظيفي الثانى ويوم الخريجين 8/8/0238
التراث "جامعة الفيوم بعنوان  -المؤتمر الدولى الثانى لكلية اآلثار 8-8/8/0236

 "التحديات والحلول: األثرى في العالم العربي
 لثة في علم المسكوكات اإلسالميةالدورة الدولية الثا 0239/ 8/ 36-31

 (م0236دفعة )الملتقى التوظيفي الثالث ويوم الخريجين  0239
 الدورة الدولية الرابعة في علم المسكوكات اإلسالمية  0234 8/ 39 -36

المؤتمر والدورة الدولية الخامسة في علم المسكوكات اإلسالمية  1-8/8/0231
 اثار الشرقية بالقاهرةبالتعاون وبمقر المعد الفرنسي ل

التراث واآلثار القبطية في رحاب )المؤتمر العلمي تحت عنوان  9-4/8/0231
لكلية اآلثار وبالتعاون مع مركز ( التأثير والتأثر: الحضارة اإلسالمية

 .الدراسات القبطية بمكتبة اإلسكندرية وذلك بمقر جامعة الفيوم
 (م0234/ 0239)م الخريج دفعة الملتقى التوظيفي الرابع ويو  32/8/0231

 
 الدولية والمحلية اتفاقيات التعاون-04

في إطار حرص كلية اآلثار بجامعة الفيوم على التواصل مع المدارس العلمية المختلفة بهدف 
االطالع على أحدث ما وصلت إليه األبحاث في مجال علوم اآلثار، فقد قامت الكلية بعقد 

ية ومذكرات التفاهم، مع العديد من الجامعات والهيئات والمؤسسات العديد من االتفاقيات العلم
العلمية؛ وذلك بغرض تطور الدراسة والبحث العلمي بالكلية، ويمكن توضيح تلك االتفاقيات كما 

 :يلي
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العام  اسم االتفاقية الدولة

 الجامعى
جامعة اتفاقية التعاون األكاديمى والثقافي بين جامعة الفيوم بمصر وال روسيا

 .الفيدرالية والجنوبية بروسيا
0230 

جامعة الفيوم متمثلة في مركز بحوث  -برتوكول تعاون بين كلية اآلثار مصر
 وصيانة اآلثار واتحاد األثريين المصريين

0230 

جامعة الفيوم، جمعية استكشاف مصر  -برتوكول تعاون بين كلية اآلثار بريطانيا
، ومقرها لندن ويوجد فرع لها Egypt Exploration Societyالبريطانية 
 (بالمركز الثقافي البريطاني)بالقاهرة 

0238 

جامعة الفيوم وجمعية دعم األبحاث األثرية  –اتفاقية تعاون بين كلية اآلثار بولندا
Nature of wisdom  (للعمل بمنطقة آثار هوارة بالفيوم)ببولندا 

0238 

ي اإليطالي في مشروع إدارة وصيانة اتفاقية التعاون العلمي المصر  إيطاليا
جامعة الفيوم  -والعرض الدائم لمدينة ماضي األثرية بين كلية اآلثار

وتم تنفيذ الجزء األكبر من المشروع . اإليطالية( توشا) Tusciaوجامعة 
للطالب  بمشاركة الجانب اإليطالي بالموقع ومحاضرات داخل الكلية

 .م االثار العامليين بمحافظة الفيومللطالب ومفتشي االثار واخصائي ترمي

0238 

جامعة الفيوم كشريك بحثي في مركز تدريب بحوث  -مشاركة كلية اآلثار بريطانيا
 ، ومقرها لندن"علوم وهندسة التراث واآلثار والفنون"الدكتوراذ في مجال 

0238 

جامعة  –بروتوكول تعاون بين مركز بحوث وصيانة اآلثار بكلية اآلثار  مصر
 لفيوم وجمعية مصر الدولية للترميم والدراسات البيئيةا

0238 

دارة متحف  مصر برتوكول تعاون بين مركز بحوث وصيانة اآلثار بكلية اآلثار وا 
 المخطوطات بمكتبة اإلسكندرية

0238 

، وجامعة روسيا الحكومية (كلية اآلثار)بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم  روسيا
 (.موسكو -وسيار )للعلوم االنسانية 

0238 

، وجامعة اتحاد جنوب (كلية اآلثار)بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم  روسيا
 .روسيا

0238 
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 0238 .، وومتحف أزوف بروسيا(كلية اآلثار)بروتوكول تعاون بين جامعة الفيوم  روسيا

ب جامعة الفيوم والهيئة العامة لدار الكت -بروتوكول تعاون بين كلية اآلثار مصر
 والوثائق القومية

0234 

 - Philippsجامعة الفيوم و -بروتوكول تعاون بين كلية اآلثار المانيا
Universitat of Marburg - - دولة المانيا 

0234 

جامعة  –جامعة الفيوم وكلية العلوم  -بروتوكول تعاون بين كلية اآلثار مصر
 الفيوم

0231 

 
 :هىو  2109حتى  2101جوائز العلمية خالل ال -05

عدد الحاصلين على  اسم الجائزة
 الجائزة

 3 جائزة الدولة التقديرية
 3 جائزة جامعة الفيوم التقديرية

 3 (األردن)جائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب 
 38 جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في الترقى للدرجات األعلى

 60 الدولىجائزة جامعة الفيوم للتميز في النشر العلمى 
 81 جائزة جامعة الفيوم للحاصلين على الماجستير والدكتوراه

 9 جائزة جامعة الفيوم في التأليف العلمى
 0 جائزة جامعة الفيوم في براءة االختراع 

 0 جائزة جامعة الفيوم للمتميزون من أعضاء هيئة التدريس
 3 جائزة جامعة الفيوم للتفوق في خدمة المجتمع

 0 معة الفيوم للحاصلون على الماجستير من العاملينجائزة جا
 3 جائزة جامعة الفيوم للحاصلون الدكتوراه من الوافدين
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 إجراءات إعداد الخطة اإلستراتيجية

 خطوات الكلية التنفيذية إلعداد الخطة
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 إعداد الخطة ةمنهجي

 : إجراءات إعداد الخطة
 فكلَّ ريق العمل المُ هناك العديد من المدارس الفكرية في مجال التخطيط اإلستراتيجي، إال أن ف   

من  مثل مزيجا  ن غيرذ، ويُ عبسطا  وأكثر مرونة بوضع إستراتيجية الكلية رجح نموذجا  تخطيطيا  مُ 
عملية  نشاطاتصورة منطقية لترتيب كما يتسم بوجود ء حول وضع اإلستراتيجيات، اواآلر  األفكار

ساعد في تحديد يُ عن أنه فضال  نتهاء، حدد النموذج نقطة البدء ونقطة اإليُ  التخطيط؛ حيث
سهم في رسم كيفية كل مرحلة من مراحل التخطيط، ويُ  مجاالت التركيز، ويحدد حجم الفجوة بعد

 .التغلب عليها أو تقليصها
 كونهاي راعتُ  حددةمُ  منهجية على كلية اآلثار في إعدادها إستراتيجية توثيق إعتمدولقد   

 المستدامة التنمية إستراتيجية) القادمة رةالفت في مصر توجهات تعكس وطنية إستراتيجية
مع متطلبات المجتمع كذلك م، و 0203-0236مع استراتيجية الجامعة  وتتوافق، (م0212مصر

  .اآلثارمجاالت وعلوم  في العالمية ستقبليةالمُ  التوجهات تعكسفهي  الوقتذات  وفي الخارجي،
الذي يتسم  العالمية العلمي البحث اتلمؤسس الجديد التوجهُمجريات  اإلستراتيجيةوُتراعي   
 بجهود   العالمية شكالتالمُ  حل إلى يهدف والذي ،والمحلية العالمية بينفيما  والتوازن قافلتو با

 .مشتركة   عالمية   محلية  
 لكتيم الذي المصري العلمي البحث لمجتمع الحالي الوضع حقيقة مواجهة اإلستراتيجية تغفل ولم

 إلى المعارف تلك لتحويل تحديا   يواجهبالرغم من ذلك ف أنه إال المعرفة، ترسيخ في مقبولة قدرات
 العلمي، البحثعملية  من المباشر اإلقتصادي بالعائد اإلحساس عدم وبالتالي إقتصادية، قيمة
  أفردت فقد ولهذا، الخبرات نقل في المتقدمة الدول تجارب من ستفادةلإل دولية شراكات يستلزم مما

التي  البحوث ودعم العلمية القاعدة وبناء الموجه الدولي بالتعاون خاصة محاور ةاإلستراتيجي
 .والمستقبلية والبينية جتماعيةواإل األساسيةُتصنَّف تحت مصاف تصنيفات البحوث 

في اإلجابة على  تبعتها الكلية إلعداد خطتها اإلستراتيجيةإ يالت تتمثل الخطوات العمليةو  
 :التالية االستفسارات

 ؟العلمي وخدمة المجتمع والبحثفي مجاالت التعليم  وفكرها الكلية فلسفةي ه ما
 .للكلية اإلستراتيجي التخطيط عليهاعمليات ترتكز التي العامة واألسس المبادئ تحديد
 ؟ اآلن نحن أين
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 جزاتهمن وتقويم فيه، الضعف ومواطن مشكالته ، وتحليلةللكلي الحالي الواقع معطيات تشخيص
 المعوقات على والتعرف به، النهوض إلمكانية له المتاحة الفرص وترقب فيه، القوة وعوامل
 .وكفاءته فاعليته وتعوق به تحيط التي التهديدات أو والعقبات

 ؟ نكون أن نريد أين
 تعليمررى منرراخ تحقيررق أجرل مررنبصرددها، وذلررك  تكررون أن تريدالكليررة التري المسررتقبلية الرؤيررة تحديرد
 .كثر فاعلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئةودور أ أفضلي وبحث
 ؟ نريد ما إلى نصل كيف
 العمليرة مجبرراوال المشراريع مرن مجموعرة تتضرمن التي الفرعية واإلستراتيجيات الحلول بدائل تحديد

 مرن ختيراراإل ويرتم لتنفيرذل موضعا   تيجيةرااإلست األهداف تضع أن يمكن التى ئيةااإلجر  والخطوات
 .واإلمكانات والسياسات المعايير من لمجموعة   وفقا   ةالعملي لالبدائ هذذ بين
 ؟ ضمانات تنفيذ الخطة يه ما

لتزام قيادات الكلية باإلستراتيجية، إتتضمن التي  تطلبات وضمانات لتنفيذ اإلستراتيجيةتوفير مُ 
صدار القرارا وتوفير الدعم المالي والمعنوي الكافي لتحقيق ني ت وتبَّ أهدافها وتنفيذ أنشطتها وا 

 .السياسات الالزمة لتنفيذها
 مكن تقييم وتقويم تنفيذ الخطة؟كيف ي  

مردى  التأكد منفضال  عن كما  وكيفا ،  اإلنجازاتوذلك لتقويم ، وضع آلية للتقييم والمتابعة الدورية
 .التغذية الراجعة ستفادة منضمان اإل من أجل تحقق اآلثار المباشرة وغير المباشرة

  



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

28 

 اإلستراتيجية الخطة إلعداد التنفيذية يةالكل خطوات
 مصغرة فنية لجان وجود فعلَّت كما اإلستراتيجية، الخطة لجنة بتشكيل الكلية قامت -

 متابعة خالل من وذلك بالكلية، اإلستراتيجي التخطيط تالئم التي المنهجية برعداد تختص
 مما للكلية ستراتيجيةاإل الخطة دالالت صياغة إلى باإلضافة المنهجية، تلك مراحل تنفيذ
 .وسياسات وتحليالت معلومات من إستخالصه يتم

 الرأي استقصاءات إعداد في اإلستراتيجية الخطة لجنة مع بالكلية الجودة وحدة ساهمت -
 الجودة وحدة وأرفدت أعدت كما والخارجية، الداخلية األطراف لكافة الموجهة

 .الرأي صاءاتإلستق والتحليالت والبيانات الدقيقة اإلحصاءات
 ومن المعايير من المستمدة المعلومات على بناء ا الجديد، البيئي التحليل إعداد -

 موجهة رأي إستقصاءات منها صيغَّت كما المختلفة، المعنية األطراف رأي استقصاءات
 الضعف نقاط وأوزان أولويات على التعرف بهدف وذلك المختلفة، المعنية لألطراف
 تلك في شارك. وضعف قوة نقاط من المشاركين يراذ ما إدراج ىإل باإلضافة والقوة،

 واالداريين المعاونة والهيئة التدريس هيئة وأعضاء الطالب من كبيرة أعداد االستقصاءات
 .الصلة وذات المعنية الخارجية واألطراف والخريجين

 تاالدور  وعقد ءاوجمع اآلر  الذهنى العصف وندوات العمل ورش من العديد عقد تم -
 .التدريبية

 اإلسرتراتيجي التخطريط لجنرة قامرت االحتياجرات، وتحديرد ةالفجرو  تحليرل علرى بنراء -
 باسرتخدام وذلرك اإلستراتيجية، والغايات والقيم، والرسالة، عدة لتحديث الرؤية، بصياغات

 .البيانات لجمع عديدة وأدوات طرق
تحررديثها؛ لتتماشررى مررع الرؤيررة والرسررالة علررى األطررراف المعنيررة، بعررد قامررت اللجنررة بعرررض  -

  رؤية ورسالة الجامعة
 يوليرو (18)رقرم  والرسرالة فري جلسرة للرؤيرة النهائيرة الصرياغة الكليرة مجلرس اعتمرد -

 .م0231
 الغايرات لتحقيرق الرئيسرة واألنشرطة ونوعياتهرا الفرعيرة تيجياتترااإلسر صرياغة ترم -

 مرع، الطبيعية لتنفيذا وأولويات الموارد حسب الخطة سنوات وتوزيعها على راتيجية،اإلست
وكرذلك اإلطرار الزمنري  النجراح قيراس ومعرايير عرن التنفيرذ، والمسرئول التنفيرذ مروارد تحديرد
 . للتنفيذ

 .م0231 أغسطس (16)تة رقم تيجية، في جلسااإلستر  الخطة الكلية مجلس اعتمد -
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 الوثائق -
 االستبيانات -
 المقابالت-
 ورش العمل -
 التقارير الدورية-
 الخطط السابقة للكلية -
 جامعة الفيوماالستراتيجية لخطة ال-
 0212خطة مصر -

التحليل -
 ئة الداخليةالبي
تحليل  -

البيئة 
 الخارجية

 أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -
 الجهاز اإلداري بالكلية -
 بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا بالطال -
 نيالخرجي -
لجهات الخارجية ذات الصلة بمجاالت ا -

 وتخصص الكلية
 

تكوين فريق عمل يضم ممثلين 
أعضاء )لكل الفئات المستفيدة 

 -الطالب -يئة التدريسه
باالضافة الي  الجهاز اإلداري

المجتمع الخارجي والجهات 
 ذات الصلة

دراسة الوضع 
الراهن 
والتحليل 
 البيئي

تحديث 
صياغة 
الرؤية 
 والرسالة

تحديد 
األهداف 
 االستراتيجية

اعداد الخطة التنفيذية 
وتحديد الجوانب المالية 
والجهات المسئولة عن 

 ر الزمني للتنفيذالتنفيذ واالطا

المراجعة الشاملة 
قرارها واعتمادها  وا 

بالمجلس 
مجلس )المختص 
 (الكلية

نشر الخطة 
اإلستراتيجية 

ورقيا 
 والكترونيا

مصادر 
التحليل 
 البيئي

طرق 

التحليل 

 البيئي

الفئات 

 المشاركة
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 التحليل البيئي:  الباب الثالث

 
 

 

  

  

 مصادر جمع البيانات

 أدوات جمع البيانات

 إجراءات التحليل البيئي

 تحليل عناصر البيئة الداخلية

 تحليل عناصر البيئة الخارجية

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية
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 (التحليل البيئي)ثار تحليل الوضع الراهن لكلية اآل

 :مصادر جمع البيانات -0
 .0212 مصر رؤية المستدامة التنمية استراتيجية -
اصدار يوليو )دليل االعتماد الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -

 (.م 0238
 (التحليل الكمي)المالحظة  -
التقرير النهائي للخطة  -وحداتالتقارير السنوية للمراكز وال)الوثائق المتاحة بالكلية  -

 (.التقرير المالي -السابقة
 .الخطة االستراتيجية السابقة للكلية -
 .0203-0236الخطة االستراتيجية للجامعة  -
 سيو لو طالب مرحلتي البكا-الجهاز اإلداري بالكلية -أعضاء هيئة التدريس)االستبيانات  -

 (.فيدينالمجتمع الخارجي والمست. الخرجون -والدراسات العليا
 

 :أدوات جمع البيانات -2
المقابالت الشخصية للقيادات األكاديمية واإلدراية ومع ممثلي المجتمع : المقابالت -3

 . الخارجي، ولقاءات جماعية مع كافة األطراف المعنية
 المجموعات المركزة  -2
الموجهة للمستفيدين من داخل وخارج الكلية وتحديد أهم نقاط القوة : االستبيانات  -3

 .لضعف والفرص والتهديداتوا
، الخطة 0212الوثائق الخاصة مثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر : الوثائق -8

، دليل التقويم واالعتماد لمؤسسات التعليم 0203-0236)االستراتيجية لجامعة الفيوم 
لكلية العالي الصادر عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد، الخطة االستراتيجية ل

 .وغيرها( 0238-0231)
 .ورش العمل والحلقات النقاشية مع مختلف األطراف المعنية -8
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 المقابالت الشخصية للقيادات -6
 االجتماعات الدورية  -7

 ويوضح الجدول اآلتي حجم العينات ونسب التمثيل للفئات المستهدفه
حجم  الفئة م

 الفئة
االستمارات  العينه

 الصالحة
 االستجابه

 %60.53 56 56 90 التدريس أعضاء هيئة 0
 %51 38 38 76 اإلدرايون 2
 %34.30 041 041 418 الطالب 3
 %09.79 39 39 097 طالب الدراسات العليا 4
-  31 31-  الخريجون 5
 - 31 31 - أولياء االمور 6
-  31 31-  األطراف المجتمعية 7

 

 
 

 :إجراءات التحليل البيئي
تم من قبل أعضاء الفريق التنفيذي للخطة االستراتيجية، : ماتجمع البيانات والمعلو : أوال

 .بواسطة أدوات جمع البيانات والمعلومات، السابق ذكرها

0 
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أعضاء هيئة 
 1التدريس 

طالب  الطالب  االداريين 
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أولياء  الخرجيين
 األمور

األطراف 
 المجتمعية

 1االجمالي 

 2العينة 

 3االستمارة الصالحة 



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

29 

قام فريق العمل بتحليل نتائج التحليل البيئي، وتم عرضها : تحليل النتائج ومناقشتها: ثانيا
 .على كافة األطراف المعنية

ضـعف للكليـة الناتجـة عـن التحليـل البيئـي طبقـا الهيئـة فيما يلي توضيح مفصل لنقاط القـوة وال
 :القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 
 الداخلية البيئة عناصر تحليل -0

 

 نقاط الضعف نقاط القوة 
التخطيط 

 االستراتيجي
للكلية رؤية ورسالة واضحة معتمدة  -

ومعلنة تعكس شخصيتها ودورها 
يتفق  التعليمي ومسئوليتها االجتماعية بما

وشارك في  جتمعلممع احتياجات ا
وضعهم األطراف المعنية من داخل 
وخارج الكلية وتتوافق مع رؤية ورسالة 

 .الجامعة
تقوم الكلية بنشر الرؤية والرسالة من  -

 -موقع الكلية ) وسائل متعددة خالل
 (لوحات إعالنية -نشرات  –مطويات 

تحرص الكلية على تنمية ونشر  -
ب وأعضاء هيئة الالوعي بين الط

ألطراف االتدريس ومعاونيهم والعاملين و 
  .جتمعية برؤيتها ورسالتهامال
تحرص الكلية على مراجعة رؤيتها -

تبعا للمتغيرات المحلية  ورسالتها
القليمية والدولية  .وا 

يوجد بالكلية فريق عمل للتخطيط  -
 .وآليات لعملية التخطيط إالستراتيجي

معتمدة  للكلية أهداف إستراتيجية-

ياغة الرؤية لمشاركة في صل محدود مستوى  -
 .المجتمع الخارجيطراف أوالرسالة من جانب 

غياب ثقافة التخطيط اإلستراتيجي عند  -
 .الجهات المستهدفة بعض
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 .ومعلنة من خالل الوسائل المختلفة
 .توجد بالكلية خطة تنفيذية معتمدة -
توافر تقرير يفيد توافق استراتيجية  -

 .استراتيجية الجامعة الكلية مع
لية وتقارير لمتابعة مدي تحقيق آتوجد  -

أهداف الخطة االستراتيجية طبقا لجدول 
 .زمني محدد

 
القيادة 

 والحوكمة
 تتبنى الكلية نمط قيادي يشجع على -

بداء الراى وحرية النقد  المشاركة وا 
ويستخدم أسلوب الحوار في  واالبتكار

 . الوصول للقرارات
لية قيم أخالقية وممارسات تضمن للك -

 .الشفافية والعدالة والمصداقية
ألقسام ومجلس امساهمة مجالس  -

مناقشة واتخاذ القرارات في الكلية 
 .والتعلم والبحث العلمي ختلفة بالتعليملما
تمكين الشباب من أعضاء هيئة  -

تولي المناصب اإلدارية  منالتدريس 
 .العليا

دارة من خالل إعداد جيل ثاني في اإل -
تعيين شباب أعضاء هيئة التدريس 

 . كمساعين لعميد الكلية ورؤساء األقسام
وجود معايير معتمدة الختيار القيادات  -
 .(مديري الوحدات)
دعم قيادات الكلية لوحدة ضمان  -

 .الجودة
مشاركة ممثلين عن المستفيدين من -

عدم مالئمة تخصص بعض العاملين مع -
 .الوظيفة التى يشغلها متطلبات

ضعف مشاركة االداريين في اختيار  -
 .القيادات

قياس مردود التدريب من قبل  عدم استمرارية -
في عملية  التدريب هثر الذي أحدثالكلية واأل

 .التطوير والتحديث
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في مجلس الكلية  الخارجي المجتمع
 .ووحدة ضمان الجودة

 د هيكل تنظيمي موثق ومعتمد و وج -
يوجد توصيف وظيفى موثق لجميع -

 .الكلية وتحديد دقيق للمسئوليات وظائف
 

إدارة 
 الجودة

توجد وحدة ضمان الجودة في للكلية  -
تتولي مهام التقويم الذاتي المستمر، كما 

ثقافة الجودة  في نشر دورا هاما تلعب
 .بين أفراد الكلية

توافر الئحة داخلية ومجلس إدارة وحدة -
دوار ألاالجودة محدد السلطات و  ضمان

 .بفاعلية ويقوم بدورذ
إلدراية امشاركة جميع - ألقسام العلمية وا 

 .في أنشطة الجودة
مشاركة مدير وحدة ضمان الجودة في -

 .مجلس الكلية
بين وحدة ضمان تواصل جيد يوجد  -

الجودة ومركز ضمان الجودة بالجامعة، 
مما يسهم في تفعيل دورها ودعمها فنيا 

 .ويساند أنشطتها

التي تساعد في  دعم المادي للوحدةضعف ال -
وعدم وجود بند خاص لتمويل تنفيذ أنشطتها 
 .الكليةب الخاصة الوحدة بالميزانية

ألطراف المجتمعية في اضعف مشاركة  -
 .للكلية التقييم الذاتى

ضعف برامج توعية الطالب بحقوق الملكية  -
 .الفكرية

  
 

أعضاء 
هيئة 

 التدريس
والهيئة 
 المعاونة

بالكلية نخبة من أعضاء هيئة  يوجد -
 . التدريس ذوي الكفاءة والتميز

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة  -
 ب على مستوى الكليةالالمعاونة إلى الط

 .تتفق مع برامج الكلية
مالئمة التخصص العلمي لمعظم -

التدريس للمقررات التي  أعضاء هيئة
 .يشاركون في تدريسها

ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس  -
والهيئة المعاونة في خطط تنمية الموارد الذاتية 

 .للكلية
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ة يشارك بعض من أعضاء هيئ -
التدريس في اللجان العلمية الدائمة 

 (.محكمين–أعضاء في اللجنة  )للترقية
يشغل عدد من أعضاء هيئة التدريس  -

بالكلية عدد من الوظائف القيادية 
 بالجامعة

حصول بعض أعضاء هيئة التدريس  -
علي جوائز الدولة في التفوق في العلوم 

وجوائز  االجتماعية وجوائز جامعة الفيوم
مثل جائزة مؤسسة عبد الحميد دولية 

 .(األردن)شومان للباحثين العرب 
بالكلية عدد كبير من المدربيين  -

المعتمدين من المركز الدولي لتنمية 
  .قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة

مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس  -
في إعداد المعايير االكاديمية المرجعية 

 .لقطاع االثار
من أعضاء هيئة  مشاركة عدد -

التدريس في الهيئات االستشارية 
وكمحكمين لبعض الدوريات المحلية 

 .واإلقليمية والدولية
مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس  -

في مجالس اإلدارات للهيئات والجمعيات 
 .العلمية المحلية واإلقليمية والدولية

توجد آلية لتدريب أعضاء هيئة -
مركز  التدريس ومعاونيهم من خالل
 .التدريستنمية قدرات أعضاء هيئة 

داء آتوجد اجراءات موثقة لتقييم  -
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 .أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
الجهاز 
 اإلدراي

توافر جهاز إدارى متنوع التخصصات  -
لى قيادة مؤسسة ذات رسالة له القدرة ع

 .ورؤية وأهداف طموحة
تحرص الكلية على تنمية المهارات  -

إلد  .ية للعاملين بهاار القيادية وا 
إلدراي ا وجود خطة لتدريب الجهاز -

 .التدريبيةلإلحتياجات  وفقا
محدثة عن  MISتوجد قاعدة بيانات -

 .الجهاز إإلدراي
نشر كتاب التوصيف الوظيفي على -

 ن وعلى الموقع اإللكتروني للكليةالعاملي

آلية تحقيق االتزان في توزيع  ضعف تفعيل -
 . وخاصة الوظائف الفنية والحرفية العاملين

آلية قياس مستوى الرضا  ضعف تفعيل -
تعكس ارتفاع درجة الرضا في والتي الوظيفي 

 .اتجاذ ايجابي
الكافي من الفنيين المدربين  العدد عدم وجود -

 .امل وصيانة أجهزتهاإلدارة المع
 

الموارد 
المالية 
 والمادية

 . توافر مبني مناسب وحديث للكلية -
توافر المناخ الصحي بالمبني من  -

الضاءة وتوافر العالمات  حيث التهوية وا 
 .رشادية المناسبةإلا
توجد قاعات ومعامل تعليمية مجهزة  -

 .التقنيات للتدريب والتعليم بأحدث
ار وطفايات الحريق نذإلا أجهزةتوافر  -

 .للتعامل مع األزمات
تصال بين توافر شبكة داخلية لربط اإل -

 .الكلية إدارات
شراف على المعامل من قبل إلا فاعلية -

 . أعضاء هيئة التدريس
يوجد للكلية موقع الكتروني فعال  -

 .ومحدث باستمرار
للكلية مكتبة مالئمة النشطتها وتتيح  -

 .بنك المعرفة للمعنيين

وازنة مال)مصادر تمويل الكلية ضعف  -
 .(وارد الذاتيةلموا العامة

عدم توافر برامج مميزة بمصروفات لتدعم -
 .القدرة الذاتية للكلية
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المعايير 
 األكاديمية

تتبنى الكلية معايير أكاديمية معتمدة  -
 .(ARS)من مجلس الجامعة 

 المعتمدة الساعات برنامج الكلية تطبق -
 مع وتتوافق لوريوسالبكا مرحلة في

 .المتبناة المعايير
البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية  -

 .ستراتيجيةإلارسالتها وأهدافها  متفقة مع
 تقدمها التي التعليمية البرامج تلبي -

 ومحتواها تنوعها حيث من الكلية
 .العمل سوق احتياجات

 المقررات تحقق أن الكلية تحرص -
 للبرامج فةالمستهد التعليم مخرجات
 .تقدمها التي التعليمية

للبرامج التعليمية  معتمديوجد توصيف  -
قررات موالمقررات الدراسية وتقارير ال

والبرامج وخطط التحسين التي تقدمها 
والدراسات  رحلتى البكالوريوسمالكلية ل
 . العليا

يوجد مراجعه داخلية وخارجية للبرامج  -
 .والمقررات

 السنوية تقاريرال من الكلية تستفيد -
 وتحسين لتطوير خطط وتنفيذ لوضع

 .المقررات
تتوافر لدى الكلية إحصائيات موثقة  -

لتحقين مال البتتعلق بتطور عدد الط
بالبرامج التعليمية ونسبة النجاح وتطور 

السابقة  نسبة الخريجين خالل السنوات
 .في كل برنامج تعليمي

عدم وجود برامج تعليمية مشتركة مع  -
 .معات االخري المحلية والعالميةالجا
عدم إصدار معايير أكاديمية مرجعية لقطاع  -

 NARSاالثار 
ضعف مشاركة المستفيدين في تطوير  -

 .البرامج التعليمية
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التدريس 
 والتعلم

من أعضاء هيئة التدريس توافر كادر  -
درب على متميز وم والهيئة المعاونة

 .مختلفةطرق التعليم والتعلم والتقييم ال
توافر إستراتيجية موثقة للتعليم والتعلم  -
 تحديثها دوريا تتفق مع رسالتها يتم

ألكاديمية اوأهدافها ومتسقة مع المعايير 
 .التي تتبناها الكلية

تعمل الكلية على توفير أساليب التعليم -
المختلفة للطالب ومصادر التعليم  والتعلم

 .نالذاتي التي تتالئم مع أنماط المتعلمي
تنوع أساليب تقويم الطالب ما بين  -

تدريب ميداني تحريرية وشفهية وعملية و 
طبقا الستراتجية روعات تخرج مشو 

 .التعليم والتعلم
تقوم الكلية بتقويم الطالب بعدالة  -

 MCQوموضوعية مع استخدام أسئلة 
القالل من أسئلة المقال   وا 

توجد مواصفات معتمدة للورقة  -
 .االمتحانية

 التجد ضوابط موثقة للعمل بالكنترو تو  -
، دقة التصحيح سرية االمتحاناتتضمن 

 . ورصد الدرجات
تهتم الكلية بوجود آليات لتوثيق نتائج  -

 .االمتحانات
 توافر برامج للتدريب الميداني -

 .والزيارات العلمية للمناطق االثرية
يشارك الطالب في التدريب علي  -

( ياروس)أعمال الحفائر خارج مصر 

ألطراف المعنية في إعداد اعدم مشاركة  -
 .استراتيجيات التعليم والتعلم وصياغة

ضعف االستفادة من تحليل نتائج تقويم  -
واستراتيجيات  ب في البرامج التعليمية،الالط

 .التعليم والتعلم
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 .طبقا لالتفاقيات المبرمة
وجود مقررات الكترونية مفعلة للسادة  -

 .أعضاء هيئة التدريس
الطالب 
 نوجيوالخر 

تتسم إجراءات القبول بالبرامج  -
وفقا  التعليمية بالشفافية وتكافؤ الفرص
 .للقواعد التي يعتمدها مجلس الكلية

وافر قواعد معتمدة ومعلنة لتحويل ت -
لى الكليات المناظرةالونقل الط  .ب من وا 

إللكترونى للكلية على ايحتوى الموقع  -
لقبول كافة المعلومات الخاصة با

 .بالوالتحويالت للط
ب اليتم تنظيم برامج تعريفية للط -

 .الجدد
تصدر الكلية دليل متاح لجميع  -
 .بالالط
 .كاديمياال لإلرشاد وحدةالكلية بيوجد  -
تحرص الكلية على االهتمام بدور  -

ب والعمل على تفعيل الاتحاد الط
العلمية ألنشطة افي مجال  ممساهمته

  .الطالبيةو 
ألنشطة الطالبية العلمية االكلية تدعم  -

  .والرياضية واالجتماعية والثقافية
اللجان  لحضورالطالب  ييدع -

  .النوعية المرتبطة بالعملية التعليمية
الطالب في جمعية أصدقاء  مشاركة -

 .الجودة
مشاركة الطالب في برامج الوعي  -

 .االثري

إلعالن عن البرامج  - ضعف التسويق وا 
 .لجذب الطالب الوافدين  الدراسية

 .جينضعف آلية التواصل مع الخري -
مستقلة عن  جينيعدم وجود جمعية للخر  -

 .رابطة الجامعة
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الطالب في تعديل  آراءيتم استطالع  -
 .حاناتجداول االمت

تحرص الكلية علي استطالع رأي  -
الطالب في تقييم المقررات والعملية 

 .التعليمية
 .توجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين -
جين علي بعض البرامج يتدريب الخر  -

 .المعتمدة
البحث 
 العلمي

واألنشطة 
 العلمية

تضع الكلية خطة للبحث العلمي  -
مرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة 

بالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع 
 .المحلي وتلتزم الكلية بها

الخطة البحثية موثقة ومعتمدة من  -
 .ومجلس الكليةقسام األ مجالس

تلتزم األقسام بتنفيذ الخطة االسترتيجة  -
 .الخاصة بالبحث العلمي

تضم الكلية مركز بحثي فريد خاص  -
بالمسكوكات اإلسالمية في مصر 

 .والشرق األوسط
تصدر الكلية مجلة علمية للبحوث -

وتنشر  SCOPUSمدرجة في قاعدة 
مجلة )،  األبحاث علي موقع الكلية

 .(شدت
كلية مجلة متخصصة فريدة تصدر ال-

في مصر والوطن العربي في مجال 
ذات ترقيم دولي وتنشر  المسكوكات

مجلة مركز ) األبحاث علي موقع الكلية
 .(المسكوكات اإلسالمية

ضعف الموارد المالية المخصصة للبحث  -
 .العلمي

 .عدم وجود آلية لتسويق البحث العلمى -
عدم وجود قاعدة بيانات للمشاريع البحثية  -

 .ودوليا محليا،
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تشارك الكلية في تنظيم المؤتمرات  -
والندوات العلمية المحلية واالقليمية 

 .والدولية
 .وجود مؤتمر علمى دولي -
علمي متخصص في  وجود مؤتمر -

 .علم المسكوكات
ينشر أعضاء هيئة التدريس الكثير  -

من البحوث المرموقة في مجالت عالمية 
 .دولية

الدراسات 
 العليا

بنى الكلية معايير معتمدة من تت -
 .مجلس الجامعة

 لجميع ومعتمد موثق توصيف يوجد -
 .العليا الدراسات مقررات

 وخارجيين داخليين مراجعيين يوجد -
 الخاصة والمقررات التوصيفات لمراجعة
 .العليا الدراسات بمرحلة

 الدراسية للمقررات سنوية تقارير للكلية -
 .والتحسين لتطويرا خطط في وتستخدم

 .يوجد دليل للدراسات العليا -
للقبول بالدراسات  معلنةتوجد سياسة  -

 (.القيد، التسجيل)العليا
توافق نسب عدد أعضاء هيئة ت –

ب الدراسات العليا الالتدريس إلى عدد ط
 .بالكلية

شراف على الرسائل العلمية وفقا إليتم ا -
 .للتخصص

 تستعين الكلية بأساتذة أجانب -
 مناقشتهاو  لإلشراف علي الرسائل العلمية

عدم وجود برامج تعليمية مشتركة مع  -
 .الكليات المناظرذ محليا ودوليا

 .دراسات العليا الوافديننقص عدد طالب ال -
 عدم وجود مقررات إلكترونية في برامج -

 .الدراسات العليا
 توجد خطة لتسويق برامج الدراسات ال -

 .العليا
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 (.روسيا -المانيا -انجلترا -هولندا)
وضع الكلية قواعد العداد سيمنار ما  -

قبل المناقشة لرفع المستوي العلمي 
 .للرسائل

يتسم توزيع أعباء إشراف أعضاء  -
هيئة التدريس على الرسائل العلمية، 
وتخصيص البعثات بالعدالة وعدم 

 ظمها قانون تنظيم الجامعاتالتحيز، ين
نشر األبحاث المستخلصة من  -

 .الرسائل العلمية كشرط منح
منحت الكلية عدد كبير من درجات  -

الماجسير والدكتوراة في مجال االثار 
 .للطالب المصريين والوافدين

المشاركة 
 المجتمعية

تمارس الكلية العديد من الممارسات  - 
جتمع وتنمية لمفي مجال خدمة ا متميزةال

وحماية البيئة على المستويين الفردي 
 .سسيوالمؤ 

تشارك األطراف المجتمعية في تأهيل  -
وتدريب المنتسبين للمؤسسة من طالب 

 .وخريجين
كيانات فعالة تقدم أنشطة وجود  -

متنوعة موجهة لخدمة المجتمع وتنمية 
 .البيئة

تشارك الكلية بحمالت ارشادية  -
 .نشر الوعي األثريو وتدريبية في تنمية 

 جتمع المحلي فيميوجد ممثلين عن ال -
 .ووحدة إدارة األزمات مجلس الكلية

صيانة االثار بحوث و وجود مركز  -

ت الموارد المالية لدعم الخدما ضعف -
 المجتمعية

ضغف تفعيل اتفاقيات التعاون القائمة بين  -
المؤسسة والمجتمع الخارجي بما يخدم األهداف 

التي وضعت إلجلها ويعزز المشاركة 
 .المجتمعية

راء المجتمع الخارجي آضعف قياس  -
بالوسائل المناسبة وتحليلها واالستفادة منها في 

 .التطوير والتحديث
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االستشارات الفنية  ومن أهدافه تقديم
 .للمجتمع الخارجيالمتخصصة 

مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس  -
 .والطالب في برامج نشر الوعي االثري

وجود ممثلين للكلية بالعديد من هيئات  -
هيئة  -افظةالمح) المجتمع الخارجي 

 (تنشيط السياحة
مشاركة الكلية ببرنامج علم المصريات  -

 .في مشروع جامعة الطفل
لزيارة  تالميذ المدارساستضافة الكلية  -

 .بهدف نشر ثقافة الوعي األثري الكلية
وجود مجلة اعالنية دورية خاصة بقطاع 

 .خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 
 :الخارجية ئةالبي عناصر تحليل -2
 

 التهديدات الفرص المتاحة 
 

التخطيط 
 االستراتيجي

 اعتبار التعليم مشروع قومي واهتمام -
التعليم بتطوير جودة  القيادة السياسية

 .العالي
وجود وعى قومى بأهمية التخطيط  -

 .في تطوير التعليم االستراتيجي
إصدار رؤية استراتيجية لمصر  -

 .م0212
 
 

 قتصاديةوضاع اإلألاالتغيرات في  -
 .المتسارعة جتماعيةواإل
إالنفاق الحكومى الضعيف على التعليم  -

 .الجامعى
 .زيادة معدل البطالة والتضخم في المجتمع -
 

القيادة 
 والحوكمة

لقبول تحديث  أالمناخ العام مهي -
وتطوير الهياكل التنظيمية للتوافق مع 

تغيير التوصيف الوظيفى للعاملين طبقا  -
 .المدنية لقانون الخدمة
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 متطلبات االعتماد
بية بالدولة زيادة دور الجهات الرقا -

 .علي القيادات
 

صعوبة تدبير بعض الدرجات المالية  -
 .للوظائف في الهياكل التنظيمية المستحدثه

 
إدارة 
 الجودة

 والتطوير

القليمي  - زيادة االهتمام المحلي وا 
ر والعالمي بأهمية إدارة الجودة والتطوي

 .المستمر في منظومة التعليم
وجود دور فاعل للهيئة القومية  -

جل أعتماد من التعليم واإل لضمان جودة
 .ؤسسات طبقا للمعاييرمعتماد الإ
وجود مركز فعال لضمان الجودة  -

 .بجامعة الفيوم
 

ألطراف المجتمعية في اضعف مشاركة  -
 .عملية التقويم وخطط التحسين

  

أعضاء 
هيئة 

 التدريس
والهيئة 
 المعاونة

وجود مراكز لتنمية قدرات أعضاء  -
تابعة للمجلس  ICTPهيئة التدريس مثل 

والمركز الدولي  على للجامعاتألا
المعتمد لتنمية قدرات أعضاء هيئة 

 .التدريس والقيادات بجامعة الفيوم
وجود جوائز وحوافز تمنحها بعض  -

 .قليميةإلاالمؤسسات المحلية و 
األجنبية  حعة للمنوجود فرص متنو  -

للتدريب والحصول علي الدرجات 
 .االكاديمية

ضعف رواتب أعضاء هيئة الرتردريرس  -
ومعاونريرهرم مقارنة برالجرامعرات والمعراهرد 

 .صحاب الكوادر الخاصةوأالخراصررررررة 

الجهاز 
 اإلدراي

فر برامج وحزم تدريبية لتنمية اتو  -
دات إلدراية للعاملين والقيااالمهارات 

إإلدراية توفرها الجامعة والجهاز المركزى 
إلدارة  .للتنظيم وا 

تغير القانون المنظم للجهاز االداري  -

صعوبة التعيينات الجديدة الستكمال الجهاز  -
 اإلداري 
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 الي قانون الخدمة المدنية
الموارد 
المالية 
 والمادية

يوفر اقليم الفيوم بيئة خصبة  -
لما تملكه  ثري والسياحيستثمار األلإل

 .ثرية وسياحية وبيئيةأمن مقومات 
ثار موقع متميز وسط تشغل كلية اآل -

 .منطقة اثرية متنوعة الحضارات
تعدد الجهات المانحة لدعم أنشطة  -

  . التطوير

عدم كفاية الموارد المالية الخاصررررة  -
 .الجامعاتبالعالى  بمؤسررررسررررات التعليم

دون دراسة ثار زيادة عدد كليات اآل -
وبما يؤثر بالسلب علي  لمتطلبات سوق العمل

 . فرص عمل الخريجين بسوق العمل

المعايير 
 األكاديمية

المرونة التي تسمح بتعديل اللوائح  -
وتشجيع إنشاء برامج جديدة تلبي 

 .احتياجات سوق العمل
 .توجه الدولة إلنشاء برامج خاصة -
نشاء المتاحف رالدولة بأهتمام زيادة  -

ثرية بما يمثل فرصة وتطوير المناطق األ
 قبال علي برامج الكليةلزيادة اإل

التغيرات السريعة في متطلبات سوق العمل  -
 .مما يتطلب تعديل وتطوير البرامج التعليمية

التدريس 
 والتعلم

توافر شبكة المعلومات تيسر التواصل  -
ألطراف المستفيدة خارج الكلية امع 

اتيجيات التعليم إستر  لتطوير ومراجعة
 .والتعلم

زيادة اهتمام الدولة بالتوجه الي  -
 التحول الرقمي في العملية التعليمية

 " بنك المعرفة المصري" وجود -

التطور العلمى والتكنولوجى السريع في  -
 .ت التخصص وفى طرق التدريسالمجا
 

الطالب 
 والخرجيين

وجود فرص لتدريب الطالب داخل  -
 ق االثريةالمتاحف والمناط

يوجد فرص لتمويل مشروعات تطوير  -
العملية التعليمية والتي تمثل فرصة 

 .جينيلتنمية مهارات الطالب والخر 

ضعف المستوى العلمي للطالب المقبولين  -
 .من التعليم ما قبل الجامعي

وجود معيار واحد فقط للقبول بالكلية وهو  -
و أمجموع الطالب دون مراعاة الرغبة 

 .إلمكانيات لديهاو أد ستعداإلا
سرررتفادة من نتائج الربرحروث ضرررعف اإل -اهتمام الدولة بالبحث العلمي  -البحث 
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 العلمي
واألنشطة 

 العلمية

وتخصيص نسبة من إالنفاق الحكومى 
من الناتج القومى % 0ال تقل عن 

( 30مادة )إلجمالي تتصاعد تدريجيا ا
 .من الدستور المصري

بحاث العلمية ألاسهولة الحصول على  -
 محلية أوالمنشورة في دوريات  سواء

أجنبية وكذلك الكتب والمراجع في صورة 
 بنك المعرفة" رقمية من خالل 

 ".المصرى
زيادة فرص الحصول على تمويل من  -

جهات محلية وعالمية لتطوير منظومة 
 الجودة بالكلية

 .آليات تسويقهاوضررررررعرف 
رث العلمي لدى غيراب الوعي برأهمية البح -

 .المجتمع المحيط
 .عدم ربط البحث العلمي بخدمة المجتمع -

الدراسات 
 العليا

زيادة الطلب على الدراسات العليا  -
تاحة فرص ا وذلك لزيادة لعالوة وا 

 .للتعيينات والترقيات
ألكاديمية التخصصية اتنوع البرامج -

 قليمىإلاالتى يحتاجها السوق المحلى و 

 الدراسات العليا ارتفاع تكاليف -
 

المشاركة 
 المجتمعية

يمتلك اقليم الفيوم العديد من المقومات  -
 .ثرية والسياحيةاأل
يمتلك اقليم الفيوم العديد من  -

ثار آلالمشروعات القومية في مجال ا
 .والسياحة

وجود العديد من الهيئات والمؤسسات  -
والتي لديها االستعدادات في  قليمإلبا

شطة الكلية المختلفة المساهمة في أن
عداد البرامج التعليمية   وا 

مسرررررررراهمررة المجتمع المحلى في  ضعف -
عتمرادات المالية لتمويررل التعليم توفير اإل

 .والبحررث العلمى
ثري لدي العديد من أطراف قلة الوعي األ -

 .المجتمع المحيط
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 (يةالبيئة الداخلية والخارج)تقييم عوامل التحليل البيئي 
 مصفوفة تقييم العوامل الداخلية

 خطوات اجراء المصفوفة
وتحليل المتغيرات  بعد ان انتهى فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بالكلية من دراسة وتشخيص

من خالل  والعوامل اإلستراتيجية في البيئة الداخلية للكلية، تم إتباع منهجية تتسم بالموضوعية،
عداد مصفوفة العوامل اإلستراتيجيةتحديد مجاالت القوة ومجاالت  الداخلية من خالل  الضعف، وا 

 -: الخطوات التالية
 .مجاالت للقوة، ومثلها من مجاالت الضعف 32-8تحديد من  -
 تحديد وزن نسبى لكل عامل استراتيجي من عوامل البيئة الداخلية، على حسب أهميته -

مراعرراة أن  غيررر هررام جرردا، مررع( الصررفر إلررى)للكليررة؛ والررذى يتررراوح بررين الواحررد الصررحيح هررام جرردا 
 .مجموع األوزان النسبية يجب أن يكون واحد صحيح

؛ بحيرث تكرون (8-3)إعطاء قيمة للعوامرل اإلسرتراتيجية الداخليرة، علرى مقيراس يمترد مرن  -
 .ضعيف  3ممتاز، بينما القيمة رقم   8القيمة رقم 

 الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النسبي
 

 الدرجة
 

 لوزنا
 المرجح
 

 التعليق

 مجاالت القوة
تخصصات أعضاء  1.81 4 1.21 أعضاء هيئة التدريس

هيئة التدريس تالئم 
البرامج التعليمية 

ومتميزون في البحث 
العلمي واألنشطة 

 .المجتمعية
برامج تعليمية بنظام  1.61 4 1.05 البرامج التعليمية

الساعات المعتمدة تلبي 
 إحتياجات سوق العمل

 يتم مؤهلة، قيادات 1.75 5 1.05 لقيادة والحوكمةا
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 قدراتها وتنمية اختيارها

 وفق ا أدائها وتقييم

 موضوعية لمعايير
دور فعال للكلية في  1.31 3 1.01 المشاركة المجتمعية

خدمة المجتمع وتنمية 
 البيئة

برامج الدراسات العليا  1.31 3 1.01 الدراسات العليا
موصفة طبقا  لمعايير 

كاديمية تساهم في أ
تحقيق رؤية ورسالة 

 الكلية
 مجاالت الضعف
ضعف موارد التمويل  1.01 0 1.01 الموارد المالية

 الذاتي
 الفنيين من الكافي العدد وجود عدم

 وصيانة المعامل إلدارة المدربين
 .أجهزتها

عدم تحقيق الكفاية  1.15 0 1.15
المطلوبة من الفنيين 

 المدربين
البحوث األكاديمية في محدودية دور 

 المجتمعية مواجهة المشكالت
الحاجة إلي تفعيل  1.15 0 1.15

الجوانب التطبيقية 
للبحوث في حل 
 مشكالت المجتمع

إلعالن التسويق ضعف  البرامج عن وا 
 من الوافدين الطالب لجذب الدراسية

 .عربية دول

قلة فاعلية التسويق  1.15 0 1.15
واإلعالن عن البرامج 

 يةالدراس
عدم وجود برامج تعليمية مشتركة مع 

 .الجامعات االخري المحلية والدولية
الحاجة لوجود برامج  1.15 0 1.15

تعليمية مشتركة مع 
 جامعات أخري

  3.21  0 إجمالي األوزان المرجحة
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وتعكس نتائج مصفوفة العوامرل اإلسرتراتيجية الداخليرة للكليرة القروة المتوسرطة للوضرع اإلسرتراتيجي 
، وهررو مررا يعكررس تجرراوز "1202"لررداخلى للكليررة، بشرركل عررام؛ حيررث يبلررغ إجمررالي الرروزن المرررجح ا

 .وهذذ نسبة جيدة للغاية" 122"القيمة المتوسطة والتى تأخذ 
 

 مصفوفة تقييم عوامل البيئة الخارجية
 

 الوزن العوامل اإلستراتيجية الداخلية
 النسبي

 

 الدرجة
 

 الوزن
 المرجح

 

 التعليق

 الفرص
واهتمامات الدولة ، لتعليم مشروع قومىا

 بالتعليم العالى
اإلستفادة بزيادة القدرة  2242 8 2202

 التنافسية للكلية
وجود دور فاعل للهيئة القومية لضمان 
جودة التعليم واالعتماد من أجل اعتماد 

 .المؤسسات طبقا للمعايير

العمل علي اإلستفادة  2262 8 2238
من التقويم المستمر 

 قيق الجودة الشاملةلتح
وجود مركز لتنمية قدرات أعضاء هيئة 

تابعة للمجلس  ICTPالتدريس مثل 
 األعلى للجامعات

تطوير معارف  2298 8 2238
ومهارات أعضاء هيئة 
التدريس ي مجاالت 

 عملهم
وجود فرص لتمويل مشروعات بحثية 

 من مصادر متنوعة
اإلستفادة من الفرص  2212 1 2232

حصول التنافسية لل
علي مشروعات بحثية 

 ممولة
 التعليمية العملية في الرقمي التحول

 بنك)وتوافر قواعد البيانات العالمية  
 (المصري المعرفة

تقديم خدمة تعليمية  2212 1 2232
 رقمية متميزة

 التهديدات
العمل علي تنمية موارد  2238 3 2238ضعف اإلنفاق الحكومى على التعليم 
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العالى، وعدم كفاية الموزازنات الخاصة 
 .بالجامعات

 التمويل الذاتي

ضعف المستوى للطالب المقبولين من 
 .التعليم ماقبل الجامعى

العمل علي دعم القدرة  2238 3 2238
المؤسسية والفاعلية 

 التعليمية للكلية
انخفاض مساهمة المجتمع المحلى في 
توفير االعتمادات المالية لتمويل التعليم 

 مى بالكلية والبحث العل

تعظيم المشاركة في  2232 0 2228
البحوث التنافسية 

 وتنمية الموارد الذاتية
ارتفاع تكاليف ومتطلبات الدراسات 

 .العليا
التطوير المستمر  2232 0 2228

للبرامج بما يلبي 
إحتياجات سوق العمل 

 وجذب الطالب
  1218  3 إجمالي األوزان المرجحة

 

 Internal-External Matrix (IEM)    ة والخارجيةمصفوفة العوامل الداخلي

 طبقا لما هو متاح من إمكاناتللكلية األنسب  تحديد اإلستراتيجيةبغرض  تم عمل هذذ المصفوفة
وهي مفيدة في تحديد   EFE & IFE matrixes وهي تعتبر طريقة تكميلية تجرى بعد إجراء الر 

وفيما يلي خطوات إجراء تلك . ار إحداهاثالث اتجاهات أساسيه ألي مؤسسة يمكن أن تخت
 .المصفوفة

وهي قيم المجموع  EFEنرسم رسم بياني كما بالشكل حيث يمثل المحور الرأسي قيم الر  -
Total weighted score (TWS) 

  . Total  weighted scoreوهي قيم المجموع  IFEيمثل المحور األفقي قيم الر  -
ومن خالل التمثيل  تحصل عليها سابقا على الرسم البيانيللكلية والم (TWS)تمثل قيم آل 

البياني لنتائج مصفوفة العوامل الداخلية ومصفوفة العوامل الخارجية تبين أن اإلستراتيجية 
  Growth strategyإستراتيجية النمو والتوسع المناسبة ألمكانات الكلية المتاحة والراهنة هي 
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 .يوضح مصفوفة العالقة بين مصفوفتي العوامل الداخلية والعوامل الخارجية  تمثيل بياني
 

 
 
 
 
 
 
 

IFE 3.2 

EFE 3.35 
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 الغايات واألهداف :الباب الثالث
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 الرؤية والرسالة

 توافق رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة الجامعة

 تحليل نص الرؤية والرسالة

 الغايات واألهداف

 ارتباط خطة الكلية بخطة الجامعة
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 الرؤية والرسالة الخاصة بالكلية

 منهجية عمل وصياغة الرؤية والرسالة واألدوات واإلجراءات المستخدمة في الصياغة -0
العام، الذي تسعى المؤسسة لتحقيقه، ويتحدد في ضوئها السياسة العامة  الهدف: تمثل الرؤية

للعمل، وتطوير األداء بها، من خالل رسالة معلنة وواضحة، وفى ضوء أهمية تلك الرؤية 
 .والرسالة، كان من الضرورى أن تبدأ مجاالت المعايير بها

مؤسسات وأعضاء  ضعقد لقاءات وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وبع -3
المجتمع المدني، والمهتمين بالتعليم، وممثلين للطالب من الصفوف المتقدمة؛ لإلعالن 
عن بدء إعداد وصياغة رؤية المؤسسة، وذلك من خالل إعداد جدول زمنى لعدد من 
اللقاءات وورش العمل، التى سيتم عقدها، وفيما يلى عرض لهذة الدورات وورش العمل 

 :م6/3/0231لس وحدة ضمان الجودة، بتاريخ المعتمدة في مج
 :تتناول هذذ اللقاءات عرض ومناقشة مجموعة من المعلومات واإلجراءات منها

 .استعراض الرؤية القومية للتعليم المصري  -
 .استعراض الوضع الراهن للمؤسسة التعليمية  -
 .ديدةمناقشة الرؤية والرسالة السابقة والحصول على مقتراحات حول الصياغة الج -

 تاريخ االنعقاد الفئة المستهدفة اسم ورشة العمل
ورشة عمل ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونه 
الستطالع اآلراء عن تحديث 

 الرؤية والرسالة لكلية اآلثار

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

31/3/0231 

ورشة عمل ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونه عن 

الرؤية والرسالة لكلية لصياغة 
 اآلثار

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

30/0/0231 

ورشة عمل ألعضاء هيئة 
التدريس والهيئة المعاونه 
لعرض الرؤية والرسالة لكلية 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة 
 المعاونة

01/8/0231 
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اآلثار بعد االنتهاء من 
 الصياغة

ورشة عمل للعاملين 
راء عن تحديث الستطالع اآل

 الرؤية والرسالة لكلية اآلثار

 31/0/0231 الجهاز اإلدراي

ورشة عمل للعاملين عن 
لصياغة الرؤية والرسالة لكلية 

 اآلثار

 1/1/0231 الجهاز اإلدراي

ورشة عمل للعاملين لعرض 
الرؤية والرسالة لكلية اآلثار 
بعد االنتهاء من الصياغة 

 الرؤية والرسالة لكلية اآلثار

 33/6/0231 الجهاز اإلدراي

ورشة عمل للطالب والدراسات 
العليا الستطالع اآلراء عن 

تحديث الرؤية والرسالة لكلية 
 اآلثار

 8/1/0231 الطالب والدراسات العليا

ورشة عمل للطالب والدراسات 
العليا عن صياغة الرؤية 

 والرسالة لكلية اآلثار

 39/8/0231 الطالب والدراسات العليا

ة عمل للطالب والدراسات ورش
العليا لعرض الرؤية والرسالة 
لكلية اآلثار بعد االنتهاء من 
لصياغة الرؤية والرسالة لكلية 

 اآلثار

 8/8/0231 الطالب والدراسات العليا

ورشة عمل للمجتمع الخارجي 
والجهات المعنية الستطالع 
اآلراء عن تحديث الرؤية 

 والرسالة لكلية اآلثار

ارجي والجهات المجتمع الخ
 المعنية

02/1/0231 
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ورشة عمل للمجتمع الخارجي 
والجهات المعنية لصياغة 

 الرؤية والرسالة لكلية اآلثار

المجتمع الخارجي والجهات 
 المعنية

4/8/0231 

   
ورشة عمل للمجتمع الخارجي 
لعرض الرؤية والرسالة لكلية 
اآلثار بعد االنتهاء من 
الصياغة الرؤية والرسالة 

 لية اآلثارلك

المجتمع الخارجي والجهات 
 المعنية

6/8/0231 

تصيم استبانة لقياس رضرا األطرراف المعنيرة عرن الرؤيرة والرسرالة الحاليرة، والحصرول علرى  -0
 مقترحاتهم في التحديث

دراسررة الوضررع الررراهن للكليررة، وتحديررد نقرراط القرروة والضررعف، واالسررتفادة منهررا فرري صررياغة   -1
 الرؤية والرسالة 

 .الرؤية والرسالة، في صورتهما النهائيةصياغة   -8
والتي بدأت بتشكيل لجان فرعية للقيام بوضع تصور مبدئي للرؤية والرسالة ممثلة لمعظم شرائح 
المجتمع المحلي والمدني المستفيد، باإلضافة إلى أعضاء هيئة التدريس، واإلدرايين، وتمثيل 

 . لطالب الدراسات العليا، ومرحلة البكالريوس
اجتماعات ألعضاء جميع اللجان الفرعية؛ لمناقشة التصورات المبدئية للرؤية  32عقد وتم 

 .والرسالة، وذلك بهدف التوصل إلى صيغة نهائية لوثيقة الرؤية للمؤسسة التعليمية
 ضمان جودة الوثيقة  -8

بداء مالحظاتهم في ضو  ء للتأكد من ضمان جودة الوثيقة، تم تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية، وا 
 :المحكات التالية

 .وضوح صياغة رؤية والرسالة للكلية ودقة تحديدها - أ
 .اتساق رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة الجامعة والرؤية القومية للتعليم المصري - ب
 .إمكانية ترجمتها إلى رسالة واضحة للمؤسسة - ج

 .وضع الصورة النهائية للرؤية -6
 .طباعة الرؤية واإلعالن عنها -9
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إعداد الفتات ولوحات وملصقات تتضمن محتوى الرؤية والرسالة؛ بحيث تكون واضحة يمكن  - أ
 .للجميع رؤيتها وقراءتها بيسر

تصوير نسخ للرؤية والرسالة، وتوزيعها على جميع العاملين بالكلية، والتأكيد بأهميتها،  - ب
 .والعمل على تحقيقها

رس - ج الها لمنظمات المجتمع المدني والمحلي إعداد مطويات تتضمن رؤية المؤسسة، وا 
 .والجهات المستفيدة

 .إعالن رؤية المؤسسة على الموقع اإللكتروني الكلية، عبر شبكة االنترنت - د
إرسال وثيقة الرؤية والرسالة بالبريد اإللكتروني، لجميع أعضاء الكلية؛ من أعضاء هيئة  - ه

 .بالتدريس والهيئة المعاونة، واإلدرايين، والطال
 
 صياغة الرؤية والرسالة -2

 رؤية الكلية
الجودة والتميز فى العمل األثرى محليًا واقليميًا وعالميًا فى ضوء إسترتيجية مصر للتنمية "

 ."المستدامة
 

 رسالة الكلية
 وتقديم الترميم، ييوأخصائ األثاريين، من خريجين بإعداد الفيوم، جامعة -اآلثار كلية تلتزم"

 على الحفاظ مجاالت في واإلقليمية المحلية، العمل سوق متطلبات لتلبية متميز علمى بحث
 ."المجتمع وخدمة المستدامة التنمية وتحقيق والتراث اآلثار

 
 الرؤية والرسالة مع رؤية ورسالة الجامعة توافق -3

 رؤية الجامعة
قليمًيا ودولًيا، في مجاالت ال" تعليم والبحث العلمي، تتطلع جامعة الفيوم إلى المنافسة محلًيا وا 

 ".والتميز في الشراكة المجتمعية، وذلك وفقا لمعايير الجودة
 

 رؤية الكلية
الجودة والتميز فى العمل األثرى محليًا واقليميًا وعالميًا فى ضوء إسترتيجية مصر للتنمية "

 ."المستدامة
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المنافسة  رؤية الجامعة

محليًا 

وإقليميًا 

ودوليًا في 

مجاالت 

 التعليم

المنافسة 

محليًا 

وإقليميًا 

ودوليًا في 

مجاالت 

 البحث العلمي

التميز في 

الشراكة 

 المجتمعية

المنافسة 

وفقا لمعايير 

 الجودة

رؤية 
 الكلية

الجودة والتميز في 

العمل االثري محليا 

  واقليميا وعالميا

    

في ضوء استراتيجية 

مصر للتنمية 

 .المستدامة

    

 
 

 ةرسالة الجامع
تتبني جامعة الفيوم معايير الجودة، وتقدم برامج تعليمية تنمي الفكر واإلبداع إلعداد خريج متميز 
جراء بحوث علمية تساهم  قادر على المنافسة في سوق العمل، في إطار من القيم األخالقية، وا 

، كما في إنتاج المعرفة، ونشرها، وحفظها، وتطبيقها؛ وذلك لحل مشكالت المجتمع والنهوض به
 .تدعم الشراكة والتعاون الدولي

 
 رسالة الكلية

 بحث وتقديم الترميم، وأخصائي األثاريين، من خريجين برعداد الفيوم، جامعة -اآلثار كلية تلتزم
 اآلثار على الحفاظ مجاالت في واإلقليمية المحلية، العمل سوق متطلبات لتلبية متميز علمى
 .المجتمع وخدمة المستدامة التنمية وتحقيق والتراث



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

79 

 
تتبني جامعة الفيوم  رسالة الجامعة

 معايير الجودة
وتقدم برامج تعليمية 
 تنمي الفكر واإلبداع

إلعداد خريج متميز قادر 
علي المنافسة في سوق 
العمل في إطار من القيم 

 األخالقية،

جراء بحوث  وا 
علمية تساهم في 
إنتاج المعرفة 
ونشرها وحفظها 

 وتطبيقها

لحل مشكالت 
المجتمع والنهوض 
به، كما تدعم 
الشراكة والتعاون 

 .الدولي
رسالة 
 الكلية

تلتزم كلية اآلثار جامعة 
الفيوم بإعداد خريجين من 

 اآلثاريين وأخصائي الترميم

     

وتقديم بحث علمي متميز 
لتلبية متطلبات سوق العمل 
المحلية واإلقليمية في 
مجاالت الحفاظ علي اآلثار 

 والتراث

     

وتحقيق التنمية المستدامة 
 وخدمة المجتمع
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 تحليل نص الرؤية والرسالة -4

 خدمة المجتمع المجال البحثي المجال التعليمي البند
 

 الرؤية
 

 فى والتميز الجودة
 محليا   األثرى العمل
 فى وعالميا   واقليميا  
 إسترتيجية ضوء
 للتنمية مصر

 .المستدامة

 فى والتميز الجودة
 محليا   األثرى العمل
 فى وعالميا   واقليميا  
 إسترتيجية ضوء
 للتنمية مصر

 .المستدامة

 فى والتميز الجودة
 محليا   األثرى العمل
 فى وعالميا   واقليميا  
 إسترتيجية ضوء
 للتنمية مصر

 .المستدامة
 

 الرسالة
 

 من خريجين إعداد
 وأخصائيي األثاريين،

 الترميم

 علمى بحث تقديم
 متطلبات بيةلتل متميز
 المحلية، العمل سوق

 واإلقليمية

 التنمية تحقيق
 وخدمة المستدامة
 .المجتمع
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 الغايات واألهداف

زيادة كفاءة القـدرة المؤسسـية وترسـيخ ثقافـة ضـمان الجـودة والتطـوير المسـتمر : ولىالغاية األ 
 .مع معاير االعتماد يبما يتماش

 .االستراتيجية الخطة نشطةأ وتقييم ومتابعة تنفيذ متطلبات توفير -3
 .تطوير البنية التحتية للكلية -0
تحرررررديث الهيكرررررل التنظيمررررري للكليرررررة، بصرررررفة دوريرررررة، بمرررررا تناسرررررب مرررررع أهرررررداف، واحتياجرررررات،  -1

 .واختصاصات الكلية، مع ضمان تفعيل الشفافية
 .واإلدرايين ومعاونيهم، التدريس هيئة القيادات، أعضاء كفاءة ورفع تطوير -8
 .طوير الموارد المالية والماديةوتدعم  -8
 .  أساليب مواجهة األزمات، والمخاطر، والكوارث؛ بأسلوب علميو  تطوير آليات -6
 

احتياجـات  التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع: الغاية الثانية
 .سوق العمل واحتياجات المجتمع

 .للعملية التعليميةالمتابعة والتقويم المستمر  -3
 ترروفير خرردمات تعليميررة جاذبررة للطررالب، ذات ارتبرراط وثيررق باحتياجررات سرروق العمررل والمجتمررع -0

 .الخارجي
 .العمل على استحداث برامج جديدة، ذات ارتباط باحتياجات سوق العمل -1
 .تحديث استراتيجيات التعليم، والتعلم، وأساليب التطوير -8
 .ع الطالب والخرجينتطوير اليات التواصل م -8
 

تطــوير ودعــم البحــث العلمــي وبــرامج الدراســات العليــا واإلســهام فــي حــل قضــايا : الثالثــةالغايــة 
 .المجتمع

 .تطوير أنظمة ولوائح الدراسات العليا -3
 وضررع آليررة لقيرراس كفرراءة العمليررة البحثيررة، ومرردى ارتباطهررا بحررل قضررايا ومشرركالت المجتمررع -0

 .الفعلية
 .قات الثقافية والتعاون الدوليتطوير العال  -1
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 .الشراكة الفاعلة مع األطراف المعنية والمستفيدة: الرابعهالغاية 
 .المشاركة المجتمعيةزيادة فاعلية دور الكلية في  -3
 .نشر الوعي األثري -0
 .زيادة فاعليات الوحدات الخاصة لخدمة المجتمع وحل المشكالت -1
 

 ى ألنشطة الكلية العلمية واإلداريةالتحول الرقم: الخامسةالغاية 
 .التوسع في التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد-3
 .التدريب على تكنولوجيا المعلومات -0
 .التحول اإللكترونى فى العملية اإلمتحانية -1
 

  



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

79 

 خطة الكلية بخطة الجامعة طابتر ا
 الكليرة أن كمرا ،كتابة الخطة يف الهيكل نفس الكلية واستراتيجية الجامعة استراتيجية من كل تتبع
 االستراتيجية األهداف تحديد م، وتم0212واستراتيجية  الوزارة استراتيجية من عامة توجهات تتبني
الجامعرة  السرتراتيجية وطبقراي، البيئر التحليرل ونتائج الكلية طبيعة مع يتناسب بما توجه، كل تحت

  .مصر في العالي التعليم ، فيما يخص تطويرم0212واستراتيجية 
 بين االرتباط يوضح أوجه التالي والجدول للجامعة الخطة مع ترتبط للكلية االستراتيجيةالخطة 
  :للكلية االستراتيجية والخطة للجامعة االستراتيجية الخطة
 ةلجامعل ستراتيجيةاإل هدافألاو  الغايات لكليةستراتيجية لاإلهداف ألاالغايات و  القطاع

القدرة 
 المؤسسية

زيادة كفاءة القدرة المؤسسية : ولىية األ الغا
وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير 

 .المستمر بما يتماشي مع معاير االعتماد
توفير متطلبات تنفيذ ومتابعة وتقييم  -0

 .أنشطة الخطة االستراتيجية
 .تطوير البنية التحتية للكلية -2
تحديث الهيكل التنظيمي للكلية، بصفة  -3

تناسب مع أهداف، واحتياجات، دورية، بما 
واختصاصات الكلية، مع ضمان تفعيل 

 .الشفافية
تطوير ورفع كفاءة القيادات، أعضاء  -4

 .هيئة التدريس ومعاونيهم، واإلدرايين
 .دعم وتطوير الموارد المالية والمادية -5
تطوير آليات وأساليب مواجهة األزمات،  -6

   .والمخاطر، والكوارث؛ بأسلوب علمي

رتقاء بالقدرة المؤسسية للجامعة وفقا إل ا
لمعايير جودة مؤسسات التعليم العالي بما 

 ايحقق رؤية الجامعة ورسالته
توفير آلية لمتابعة وتقويم الخطة 

ستراتيجية لجامعة الفيوم بغرض التحقق اإل
من دقة التنفيذ ومدي اتساقه مع رؤية 

 ظومة قيم وأهداف الجامعةنورسالة وم

البرامج 
 عليميةالت

التطوير المستمر للبرامج : الغاية الثانية
التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع 
 .احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع

المتابعة والتقويم المستمر للعملية  -0
 .التعليمية

توفير خدمات تعليمية جاذبة للطالب،  -2
حتياجات سوق العمل إذات ارتباط وثيق ب

 .ع الخارجيوالمجتم

رتقاء بالفاعلية التعليمية لطالب المرحلة اإل 
سسات الجامعية االولي وفقا لمعايير جودة مؤ 

 التعليم العالي في مصر
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ستحداث برامج جديدة، إالعمل على  -3
 .حتياجات سوق العملإرتباط بإذات 

ستراتيجيات التعليم، والتعلم، إتحديث  -4
 .وأساليب التطوير

ليات التواصل مع الطالب آتطوير  -5
 .جينيوالخر 

البحث 
العلمي 

والدراسات 
 العليا

تطوير ودعم البحث العلمي : الغاية الثالثة
وبرامج الدراسات العليا واإلسهام في حل 

 .قضايا المجتمع
 .تطوير أنظمة ولوائح الدراسات العليا -0
وضع آلية لقياس كفاءة العملية  -2

رتباطها بحل قضايا إالبحثية، ومدى 
 .مشكالت المجتمع الفعليةو 
تطوير العالقات الثقافية والتعاون  -3

 .الدولي

االرتقاء بالفاعلية التعليمية لطالب الدراسات 
العليا وفقا لمعايير جودة مؤسسات التعليم 

 العالي في مصر
االرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق مستوي 

 نتاج المعرفةإعال من التميز يسهم في 

مشاركة 
 معالمجت

الشراكة الفاعلة مع األطراف : الغاية الرابعه
 .المعنية والمستفيدة

زيادة فاعلية دور الكلية في المشاركة  -0
 .المجتمعية

 .نشر الوعي األثري -2
زيادة فاعلية الوحدات الخاصة لخدمة  -3

 المجتمع وحل المشكالت

تنمية المشاركة المجتمعية وتعظيم دور 
عالء قيمة الجامعة في خدمة المجتمع ال

 االنتماء الوطني

التحول 
 الرقمي

التحول الرقمى ألنشطة : الغاية الخامسة
 الكلية العلمية واإلدارية

التوسع في التعليم اإللكتروني والتعليم  -0
 .عن بعد

 .التدريب على تكنولوجيا المعلومات -2
التحول اإللكترونى فى العملية  -3

 .اإلمتحانية

الم ومصادر المعرفة نفتاح على ثقافات العاإل 
 .المختلفة
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 الخطة التنفيذية واإلطار الزمني: الباب الرابع

 
 

 

  

 الخطة التنفيذية

 اإلطار الزمني للخطة
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 الخطة التنفيذية

 .االعتماد معاير مع يتماشي بما المستمر والتطوير الجودة ضمان ثقافة وترسيخ المؤسسية القدرة كفاءة زيادة: الغاية اآلولى
 التكلفة فترة التنفيذ مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة لمهاماألنشطة وا المخرجات اإلجرائي الهدف

من 
 الربع

الي 
 الربع

 متطلبات توفير -0
 وتقييم ومتابعة تنفيذ

 الخطة أنشطة
 االستراتيجية

وجود خطة إستراتيجية 
حديثة مرتبطة بالخطة 

 .للجامعة اإلستراتيجية

لخطة منهجية اوضع  -0
وتحديد  اإلستراتيجية

 ياجاتاالحت

خطة إستراتيجية  -
واقعية وقابلة  حديثة

لإلمكانات  للتنفيذ طبقا
المتاحة واإلطار الزمني 

 المحدد
 ارتباط بنود الخطة -

اإلستراتيجية للكلية مع 
 إستراتيجية الجامعة

 مشاركة المعنيين في -
 إعداد وتنفيذ ومتابعة
 الخطة اإلستراتيجية

 فريق إعداد الخطة
اإلستراتيجية 

ق مع مدير بالتنسي
وحدة ضمان الجودة 
دارة الكلية ورؤساء  وا 

األقسام واألطراف 
 المجتمعية

0 0 01111 

جمع وتحليل بيانات  -2
البيئة الداخلية والخارجية 

 للتحليل البيئي

0 0 

تحديد نقاط القوة  -3
والضعف والفرص 

 والتهديدات

0 0 

 تحديث الرؤية والرسالة -4
عالنها على وقع الم وا 

0 0 
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 .اإللكتروني للكلية
صياغة الخطة  -5
ستراتيجية وعرضها علي اإل

طراف األو مجلس الكلية 
 .المعنية

0 0 

يم تنفيذ يلية لتقآوضع  -6
 .الخطة االستراتيجية

0 0 

تقارير متابعة نصف  -7
 .سنوية للخطة االستراتيجية

0 21 

تطوير البنية  -2
 التحتية

 

مل وقاعات وجود معا
 محدثة ومجهزة

الصيانة الدورية  -0
لألجهزة والمعدات القديمة 

 .والحديثة

 عقود صيانة موقعة -
 ومفعلة 

أجهزة ومعدات جديدة  -
 .وحديثة

 عميد الكلية
 مدير الكلية

 الشئون المالية
االدارة الهندسية 

 بالجامعة

0 21 0511111 

 إحالل وتجديد األجهزة -2
 التي أنقضى عمرها

 .فتراضي باألقسامإلا

0 21 

 3 0معمل  2تجهيز عدد  -3
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العضوية وغير  لترميم االثار
 العضوية

قاعة  2تجهيز عدد  -4
مجهزة باألجهزة السمعية 

لعرض  الحديثة والبصرية
 .المواد  الفيلمية

0 3 

تحديث الهيكل  -3
التنظيمي للكلية 
بصفة دورية بما 

تناسب مع أهداف ي
ات حتياجا  و 
ختصاصات الكلية ا  و 

مع ضمان تفعيل 
 .الشفافية

توافر هيكل تنظيمي 
واضح ومحدد ومعلن 

 للكلية ولألقسام
 اإلدراية

وضع معايير محددة  -0
قابلة للقياس تضمن 
 دواراأل الشفافية في توزيع

 ختصاصات واإل

 توافر قائمة بأماكن -
 إعالن الهيكل التنظيمي

 بالكلية واألقسام
زيادة مستوى  -
 لكفاءةا

 المهنية للعاملين
توافر تقارير تقييم  -

 األداء
نشر الهيكل  -

 التنظيمي
 على الموقع اإللكتروني

 وكالء الكلية
 رؤساء األقسام -
 مديري الوحدات -
 الكلية مدير -

2 2 01111 

وضع وثيقة معتمدة  -2
 للمحاسبية بصورة مستمرة

تميز بالشفافية ت
 والموضوعية 

2 2 

تنظيم دورات تدريبية  -3
حتياجات التدريبية طبقا لإل

لرفع الكفاءة المهنية مع 

3 21 
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توافر نوع من التدريبات 
 مر التحولية إذا تطلب األ

 للكلية
 وجود وثيقة معتمدة -

تفعيل نظام تقييم األداء  -4 .للمحاسبية مفعلة
االدارى وأداء أعضاء هيئة 

 التدريس

3 21 

 ورفع تطوير -4
 القيادات، ةكفاء

 هيئة أعضاء
 ومعاونيهم، التدريس
 .واإلدرايين

 أعضاء وجود قيادات ،
 التدريس هيئة

واإلدرايين  ومعاونيهم،
 مدربة

تحديد االحتياجات  -0
 التدريبية

االنتهاء من وضع  -
 .الخطة

 الفئات ةزيادة كفاء -
 المستهدفه

 عميد الكلية
 بالتنسيق مع السادة
الوكالء ورؤساء 

أعضاء األقسام و 
معيار القيادة 

 والحوكمة

0 0 21111 

وضع وتنفيذ الخطة  -2
 التدريبية

0 21 

تقييم مردود الدورات  -3
 علي الفئات المستهدفه

4 21 

 وتطوير دعم -5
 المالية الموارد
 .والمادية

ستغالل خطة إل -
 الموارد المتاحة

 
 

حصر الوضع الراهن  -0
 للموارد المالية والمادية

فيذ خطط التحسين تن
 %011بنسبة 

 عميد الكلية
 ن الكليةيمأ
 

0 0 61111 

وضع خطة لالستفادة  -2
والتحسين من الموارد 

 .المتاحة 

4 4 
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تقييم مردود الخطة  -3
 علي تطوير الكلية

02 04 

 آليات تطوير -6
 مواجهة وأساليب
 والمخاطر، األزمات،
 بأسلوب والكوارث؛

 علمي

مان ل األوسائوجود  -
 والسالمة بالكلية

تحديث خطة مواجهة  -0
 األزمات

 عتماد تشكيل إإعالن  -
فريق إدارة األزمات 

 والكوارث
توافر سجالت  -

 لمتابعة
تنفيذ خطة المواجهة 

للكوارث واألزمات 
 .ونتائج التعامل معها

 وجود قاعدة بيانات -
محدثة باإلمكانات 

دارة  المتاحة لمواجهة وا 
 .األزمات

إدارة األزمات  وحدة
والكوارث بالتنسيق 

 مع
إدارة الكلية ووحدة 

 .ضمان الجودة

2 2 011111 

نشر ثقافة إدارة  -2
: األزمات لدى المعنيين

أعضاء  –عاملين  –طالب
 هيئة التدريس والهيئة

  المعاونة

2 2 

استكمال معدات االمن  -3
 والسالمة بالكلية

3 3 

 التدريب على مواجهة -4
 األزمات

2 21 
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 .المجتمع واحتياجات العمل سوق احتياجات مع يتواكب بما الدراسية والمقررات التعليمية للبرامج المستمر التطوير: الغاية الثانية
 التكلفة التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة األنشطة والمهام المخرجات الهدف

من 

 الربع

الي 

 الربع

 والتقويم بعةالمتا-0
 للعملية المستمر
 التعليمية

وجود برامج ومقررات 
 موصفة ومعتمده طبقاً 

 لمعايير الجودة

طراف المعنية قيام األ -0
باعداد التوصيفات الخاصة 

 بالبرامج التعليمية

 من المقررات% 011

 طبقاً  ومعتمده موصفة
 الجودة  لمعايير

وكيل الكلية لشئون 
 -التعليم والطالب

 -قسامرؤساء األ
 وحدة إدارة الجودة

0 0 01111 

عمل المراجعة الداخلية  -2
 والخارجية للبرامج والمقررات 

4 4 

عداد التقارير السنوية إ -3
للبرامج والمقررات لتحديد 

 نقاط القوة والضعف

4 4 

ستفاده عداد خطة لإلإ -4
من نتائج التقارير السنوية 

 للتحسين

5 5 

 011111 03 02عميد الكلية تفعيل برامج  -تحديد دقيق الحتياجات  -0برامج ومقررات ذات  -دمات توفير خ -2
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تعليمية جاذبة 
للطالب ذات ارتباط 
وثيق باحتياجات 

سوق العمل 
 .الخارجي والمجتمع

 صلة
حتياجات الراهنة باإل

 والفعلية
 .لسوق العمل

 
وجود إقبال من قبل  -

 الطالب على الدراسة
بالبرامج المختلفة 

 .بالكلية

 سوق العمل والمجتمع
 .لخارجيا

ومقررات دراسية 
 .متطورة ومعتمدة

 توفير فرص عمل -
 لخريجي الكلية

 قبل من إقبال وجود -
 الدراسة على الطالب
 المختلفة بالبرامج
 .بالكلية

 بالتنسيق
 مع لجنة المعايير
 األكاديمية والبرامج

 .التعليمية
وكيل الكلية  -

 لشئون
 .التعليم والطالب

 رؤساء األقسام -

مناقشة آراء المعنيين  -2
 .والمستفيدين في التحديث

03 03 

استحداث خدمات  -3
 تعليمية جديدة

 

04 21 

قياس مردود التحديث  -4
 جينيعلي الخر 

21 21 

العمل على  -3
ستحداث برامج إ

رتباط إجديدة ذات 
حتياجات سوق إب

برامج قائمة بال -
 المستحدثة
 .المقترحة

عتماد بعض البرامج إ -

استطالع آراء المعنيين  -0
حول احتياجات سوق العمل 

 .من برامج مستحدثة
 

برامج مستحدثة مرتبطة 
 بسوق العمل

عميد الكلية 
 بالتنسيق

 مع لجنة المعايير
 األكاديمية والبرامج

9 9 011111 



  

 جامعة الفيوم -كلية اآلثار  -وحدة ضمان الجودة م              9192 – م9186 الخطة اإلستراتيجية  

. Quality Assurance Unit, Faculty of Archaeology, Fayoum University 

http://www.fayoum.edu.eg/Arc/Qauarch-  arcqau@fayoum.edu.eg 

 91582: رمز بريدي -مبنى كلية اآلثار  -جامعة الفيوم : ن البريديالعنوا

 1129881292:فاكس          1129881292:تليفون

19 

المستحدثة المرتبطة  .العمل
 .بسوق العمل

استحداث برامج جديدة  -2
 ترتبط بسوق العمل

 .حتياجات الطالبا  و 

 .التعليمية
لية وكيل الك -

 لشئون
 .التعليم والطالب

 رؤساء األقسام -

01 21 

تقييم مردود البرامج  -3
الجديدة علي الفئات 

 المستهدفة

21 21 

 تحديث -4
 التعليم، استراتيجيات

 وأساليب والتعلم،
 التطوير

التعليم استراتيجيات 
 تقليديةالوالتعلم غير 

ستطالع آراء المعنيين إ -0
حول استراتيجيات التعليم 

 والتعلم

استراتيجيات التعليم 
 تقليديةالوالتعلم غير 

 لجنة المعايير
 األكاديمية والبرامج

 .التعليمية
وكيل الكلية  -

 لشئون
 .التعليم والطالب

 رؤساء األقسام -

0 0 21111 

تغذية الحصول على ال -2
 المعنيينآراء  من الراجعة
 التعليم استراتيجيات حول

 والتعلم

2 2 
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 استراتيجيات تحديث -3
 والتعلم التعليم

4 4 

 وتطبيق نشر -4
 والتعلم التعليم استراتيجيات

4 4 

 لياتآ تطوير -5
 الطالب مع التواصل
 .جينيوالخر 

لية للتواصل مع آوجود 
 جينيالخر 

ورشة عمل  2عقد عدد -0
للطالب لتشجيعهم في 

نشطة المشاركة في األ 
 الطالبية

زيادة رضا الطالب وحل 
 مشاكلهم

 0 21 01111 

كتشاف وضع خطة إل  -2
 مواهب الطالب ورعايتهم

6 6 

ليه للتواصل مع آوضع  -3
 جينيالخر 

6 6 

لية للتعامل مع آوضع  -4
 الشكاوي والتظلمات بشفافية

3 3 
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 .المجتمع قضايا حل في واإلسهام العليا الدراسات وبرامج العلمي البحث ودعم تطوير: الثالثةاية الغ
 التكلفة التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة األنشطة والمهام المخرجات الهدف

من 
 الربع

الي 
 الربع

 أنظمة تطوير -0
 الدراسات ولوائح
 .العليا

 

وجود خطة بحثية -
 .ية موثقة ومعتمدةللكل
الئحة ساعات معتمدة  -

 .لمرحلة الدراسات العليا

وضع خطة بحثية -0
من خالل   لألقسام العلمية

 االقسام

 زيادة عدد االبحاث -
تعديل الالئحة لنظام  -

 الساعات المعتمدة
 

 وكيل الكلية
 لشئون الدراسات
 العليا والبحوث

 بالتنسيق مع وكيل
 الكلية لشئون
 خدمة المجتمع
 وتنمية البيئة

 ورؤساء األقسام

0 0 61111 

اعداد خطة لتطوير  -2
األبحاث من حيث النوع 

 والعدد

7 7 

دورات  3تنظيم  -3
تدريبية العضاء هيئة 

التدريس والهيئة المعاونة 
 عن المشروعات البحثية

8 8 

تشكيل فريق العداد  -4
الئحة الساعات المعتمدة 

9 9 
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 عليالمرحلة الدراسات ال

اعداد الئحة الساعات  -5
المعتمدة من خالل االقسام 

 العلمية

01 02 

وضع آلية  -2
لقياس كفاءة 

العملية البحثية 
ومدى ارتباطها بحل 

قضايا ومشكالت 
 .الفعلية المجتمع

 

وجود نظام محدد  -
لقياس كفاءة العملية 

 التعليمية 
نتائج المقاييس التي -

ية تعكس كفاءة العمل
 البحثية

استبيان لقياس كفاءة -0
 .العملية البحثية

 رضا األطراف المعنية -
 عن كفاءة العملية
 التعليمية بالكلية

 توافر نظام مفعل -
 معتمد لقياس كفاءة

 العملية البحثية

 عميد الكلية
 الكلية وكيل

 الدراسات لشئون
 والبحوث العليا

00 00 5111 

وضع االلية الخاصة  -2
اءة العملية بقياس كف
 البحثية

02 02 

تقييم مردود االلية  -3
الخاصة بقياس كفاءة 

 العملية البحثية

00 21 

 41111 7 7وكيل عميد الكلية زيادة أعداد بروتوكوالت  تفعيل البروتوكوالت  -0  العالقات تطوير -3
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 والتعاون الثقافية
 الدولي

وجود عقود شراكة بين -
 الجهات الدولية

 

التعاون بين الكلية  الحالية
 جهات الدوليةوال
 

 الكلية
 لشئون الدراسات
 العليا والبحوث

 ورؤساء األقسام

5 09 

تشجيع عقد اتفاقيات  -2
مع الكليات المناظرة من 

 الجامعات الدولية

 
 الشراكة الفاعلة مع األطراف المعنية والمستفيدة : الرابعةالغاية 
 التكلفة التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة ألنشطة والمهاما المخرجات الهدف

من 
 الربع

الي 
 الربع

ـــــة  -0 ـــــادة فاعلي زي
ـــــــــة فـــــــــي  دور الكلي
المشـــــــــــــــــــــــــــــــــاركة 

 .المجتمعية

خطة مبنية على تحديد 
 االحتياجات

 قوائم معتمدة بالفرق -
التطوعية من أعضاء 

تشجيع أعضاء هيئة  -0
التدريس علي المشاركة 
 في أنشطة خدمة المجتمع

لدي  ارتفاع نسبة الرضا
 الجهات المستفيدة

 لجنة المشاركة -
المجتمعية وتنمية 

 الموارد الذاتية
 وكيل الكلية لخدمة -

3 3 5111 

 4 4لجنة لوضع تشكيل  -2
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 هيئة التدريس 
نتائج استبيانات  -

 تفيدين تعكس رضا المس
 

الخطط السنوية لخدمة 
 جتمع وتنمية البيئةالم

المجتمع وتنمية 
 البيئة

نشر خطط خدمة  -3
 المجتمع علي موقع الكلية

4 4 

نشر الوعي  -2
 األثري

ورشة عمل سنوية  31
لنشر ثقافة الوعي 

األثري ألطراف المجتمع 
 الخارجي

عمل  ةورش 31عقد  -0
وندوات تثقيفية لنشر 

 الوعي األثري
 

 الرضا نسبة ارتفاع -
 المستفيدة الجهات لدي

 لجنة المشاركة -
المجتمعية وتنمية 

 الموارد الذاتية
 وكيل الكلية لخدمة-

المجتمع وتنمية 
 البيئة

3 09 01111 

توزيع استبيانات  -2
للحصول على التغذية 

حول مردود ورش  الراجعة
 العمل

3 09 

وضع الية لالستفادة  -3
من التغذية الراجعة في 
 خطط التطوير والتحسين

6 09 
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زيادة فاعليات  -3
الوحدات الخاصة 
لخدمة المجتمع 
 .وحل المشكالت

وجود وحدات خاصة  -
 متطورة وفعالة

عمل خطة لتطوير مركز  -
 فحوص وصيانة االثار

زيادة عائد الوحدات 
 الخاصة

 وكيل الكلية لخدمة -
المجتمع وتنمية 

 البيئة
مدير مركز  -

فحصوص وصيانة 
 االثار

6 6 51111 

اقيات تعاون تنفيذ اتف -
بين الكلية والجهات 

 الحكومية

7 7 

تنفيذ دورات تدريبة  -
جين والجهات ذات يللخر 

 الصلة 

7 21 

 
 

 التحول الرقمى ألنشطة الكلية العلمية واإلدارية: الخامسةالغاية 
 التكلفة التوقيت مسئولية التنفيذ مؤشرات المتابعة األنشطة والمهام المخرجات الهدف

توسع في ال-0
التعليم اإللكتروني 
 والتعليم عن بعد

 .مقرر إلكتروني 51عدد -
 

ورش عمل 01عقد  -0
ألعضاء هيئة التدريس 

 نيو حول التعليم االلكتر 

 المقررات اإللكترونية -
 

وكيل  –عميد الكلية 
الكلية لشئون التعليم 

وحدة  –والطالب 

3 5 011111 
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تدريب الطالب على  -2 
 المقررات اإللكترونية

 

التقويم ونظم 
وحدة  -االمتحانات

IT 

5 5 

يل المقررات تفع -3
 االلكترونية الحالية

6 09 

قياس مردود التعليم  -4
االلكتروني علي 

 المستفيدين

6 09 

التدريب على  -2
 تكنولوجيا المعلومات

 من %011نسبة  -
عضاء هيئة التدريس أ

االستفادة من  لديهم القدرة 
نولوجيا في العملية التك

التدريسية واستخدام 
التكنولوجيا في مجال اآلثار 

 والعملية التعليمية

ورش عمل 21عقد  -0
ألعضاء هيئة التدريس 
والهيئة المعاونة عن 
 تكنولوجيا المعلومات

لدي  ارتفاع نسبة الرضا
 الجهات المستفيدة

وكيل  –عميد الكلية 
الكلية لشئون التعليم 

وحدة  –والطالب 
التقويم ونظم 
وحدة  -االمتحانات

IT 

3 09 011111 

دورات 21عقد  -2
تدريبية لطالب الكلية حول 
 االستفادة من التكنولوجيا

3 09 
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تقييم الدوات التدريبية  -3 
والحصول على التغية 

لالستفادة في  الراجعة
 خطط التطوير والتحسين

3 09 

التحول  -4
اإللكتروني في 

 تحانيةالعملية االم

الكلية  مقرراتمن % 011
تعتمد على نظام التصحيح 

 اإللكتروني

ورش عمل  3عقد  -0
ألعضاء هيئة التدريس 

عن نظام التصحيح 
اإللكتروني وكيفية إعداد 

 امتحانات موضوعية

 الرضا نسبة ارتفاع -
  المستفيدة الجهات لدي

وكيل  –عميد الكلية 
الكلية لشئون التعليم 

وحدة  –والطالب 
تقويم ونظم ال

 االمتحانات

0 0 011111 

تدريب الطالب على  -2
 االمتحان اإللكتروني

 

0 0 
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تبيق نظام التصيح  -3
اإللكتروني على 

عداد و االمتحانات الدورية  ا 
تقارير عن التصحيح 

 اإللكتروني

2 09 

قياس ومتابعة مردود  -4
التصحيح االلكتروني علي 

 العملية التعليمية

2 09 
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 اإلطار الزمني للخطة التنفيذية

 .مع معاير االعتماد يزيادة كفاءة القدرة المؤسسية وترسيخ ثقافة ضمان الجودة والتطوير المستمر بما يتماش: ولىالغاية األ 
 االستراتيجية الخطة أنشطة وتقييم ومتابعة تنفيذ متطلبات توفير -3

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
ــــة وضــــع -0  منهجي

 اإلســـتراتيجية الخطـــة
 االحتياجات وتحديد

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــل  -2 جمــــــع وتحلي
بيانــــــــــــات البيئــــــــــــة 
ــــة  ــــة والخارجي الداخلي

 للتحليل البيئي

                    

ــــــــاط  -3 ــــــــد نق تحدي
القــــــــــوة والضــــــــــعف 
 والفرص والتهديدات

                    

ــــة تحــــدي -4 ث الرؤي
عالنهــــــا  والرســـــالة وا 
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الموقــــــــــــــع  علــــــــــــــى
 .اإللكتروني للكلية

صــــياغة الخطــــة  -5
االســــــــــــــــــــــــــتراتيجية 
ـــــــــــي  وعرضـــــــــــها عل
مجلــــــــــــس الكليــــــــــــة 
ـــــــــــي  وعرضـــــــــــها عل

 .االطراف المعنية

                    

وضع اليـة لتقـيم  -6
 .تنفيذ الخطة

                    

تقـــــارير متابعـــــة  -7
 .طةسنوية للخ
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 التحتية البنية تطوير -2
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

الصيانة الدوريـة  -0
لألجهــــــزة والمعــــــدات 

 .القديمة والحديثة

                    

إحالل وتجديد  -2
 األجهزة

 االتــي أنقضــى عمرهــ
 .االفتراضي باألقسام

                    

 2تجهيــــز عــــدد  -3
 معمل لترميم االثار

                    

 2تجهيــــز عــــدد  -4
قاعــــــــة باالســـــــــاليب 

 التعليمية الحديثة
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 .الشفافية تفعيل ضمان مع ةالكلي واختصاصات واحتياجات أهداف مع تناسب بما دورية بصفة للكلية التنظيمي الهيكل تحديث -3

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
وضــــــع معــــــايير  -0

محـددة قابلـة للقيـاس 
تضــمن الشــفافية فــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  توزي
 اآلدوارواالختصاصات 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

وضع وثيقة  -2
معتمدة للمحاسبية 

 بصورة مستمرة
ــــــــز بالشــــــــفافية  تتمي

 ية والموضوع

                    

تنظــــــــــــيم دورات  -3
تدريبيـــــــــــــة طبقـــــــــــــا 
لالحتياجات التدريبيـة 
لرفع الكفاءة المهنيـة 
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ـــوع مـــن  ـــوافر ن مـــع ت
التــــدريبات التحوليــــة 

 إذا تطلب اآلمر 
ــــــــل نظــــــــام  -4 تفعي

تقيــــــيم األداء االدارى 
وأداء أعضــــاء هيئــــة 

 التدريس

                    

 .واإلدرايين ومعاونيهم، التدريس هيئة أعضاء القيادات، كفاءة ورفع تطوير -4
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

تحديـــــــــــــــــــــــــــــــد  -0
 االحتياجات التدريبية

                    

وضــــــع وتنفيــــــذ  -2
 الخطة التدريبية

                    

ـــــــيم مـــــــردود  -3 تقي
الــدورات علــي الفئــات 
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 المستهدفه
 
 .والمادية المالية الموارد وتطوير دعم -5

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

حصـــــر الوضـــــع  -0
الراهن للموارد المالية 

 والمادية

                    

وضــــــــــع خطــــــــــة -2
لالســتفادة والتحســين 
 .من الموارد المتاحة 

                    

تطـــوير المعامـــل  -3
 .البحثية بالكلية
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 علمي بأسلوب والكوارث؛ والمخاطر، األزمات، مواجهة وأساليب آليات تطوير -6
 

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــة  -0 تحــــــديث خط
 مواجهة األزمات

                    

نشر ثقافة إدارة  -2
األزمات لدى 

 –طالب: المعنيين
أعضاء  –عاملين 

هيئة التدريس 
 والهيئة
  المعاونة

                    

اســتكمال معــدات  -3
االمـــــــــن والســـــــــالمة 

 بالكلية
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ـــــــى -4 ـــــــدريب عل الت
 مواجهة األزمات

                    

 
 .احتياجات سوق العمل واحتياجات المجتمع التطوير المستمر للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية بما يتواكب مع: الغاية الثانية

 التعليمية للعملية المستمر والتقويم المتابعة-0
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــام االطــــــراف  -0 قي
ــــــــــة باعــــــــــداد  المعني
التوصـــيفات الخاصـــة 

 بالبرامج التعليمية

                    

ــــة  -2 عمــــل المراجع
ــــة  ــــة والخارجي الداخلي

 للبرامج والمقررات 

                    

ــــارير  -3 اعــــداد التق
ــــــــرامج  الســــــــنوية للب
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رات لتحديــــــد والمقــــــر 
 نقاط القوة والضعف

اعــــــــداد خطــــــــة  -4
لالســتفاده مــن نتــائج 
ـــــــارير الســـــــنوية  التق

 للتحسين

                    

 
 .الخارجي والمجتمع العمل سوق باحتياجات وثيق ارتباط ذات للطالب جاذبة تعليمية خدمات توفير -2

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ـــــــد دقيـــــــق  -0 تحدي
الحتياجـــــــات ســـــــوق 

 العمل والمجتمع

                    

مناقشـــــــــــــة آراء  -2
المعنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
والمســــــــتفيدين فــــــــي 
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 .التحديث
استحداث  -3

خدمات تعليمية 
 جديدة

 

                    

قيــــــاس مــــــردود  -4
ـــــــــــي التحـــــــــــد يث عل
 الخرجين

                    

 
 .العمل سوق باحتياجات ارتباط ذات جديدة برامج استحداث على العمل -3

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

استطالع آراء  -0
المعنيين حول 

احتياجات سوق 
العمل من برامج 
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 .مستحدثة
 
استحداث برامج  -2

جديدة ترتبط بسوق 
 العمل

 .واحتياجات الطالب

                    

ـــــــيم مـــــــردود  -3 تقي
البرامج الجديدة علـي 

 الفئات المستهدفة

                    

 

 التطوير وأساليب والتعلم، التعليم، استراتيجيات تحديث -4
 (سنوية ربع)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

اســـــــــتطالع آراء  -0
المعنيـــــــــــين حـــــــــــول 
ـــيم  اســـتراتيجيات التعل
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 والتعلم
ــــى  -2 الحصــــول عل

 التغذية الراجعة
                    

 وتحـــــــــــــــــــــــــديث -3
ـــيم اســـتراتيجيات  التعل

 والتعلم

                    

 وتطبيــــــق نشــــــر -4
ـــيم اســـتراتيجيات  التعل

 والتعلم

                    

 
 .جينيوالخر  الطالب مع التواصل اليات تطوير -5

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

 2عقـــــــــد عـــــــــدد -0
ورشــة عمــل للطــالب 
لتشـــــــــــجيعهم فـــــــــــي 
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ــــــــــــي  المشــــــــــــاركة ف
 يةاالنشطة الطالب

ــــــــة  -2 وضــــــــع خط
الكتشـــــــاف مواهـــــــب 

 الطالب ورعايتهم

                    

وضــــــــــع اليــــــــــه  -3
للتواصـــــــــــــل مــــــــــــــع 

 جينيالخر 

                    

وضــــــــــع اليــــــــــة  -4
للتعامل مـع الشـكاوي 
والتظلمــــات والتعامــــل 

 معها بشفافية
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 .لبحث العلمي وبرامج الدراسات العليا واإلسهام في حل قضايا المجتمعتطوير ودعم ا: الثالثةالغاية 
 .العليا الدراسات ولوائح أنظمة تطوير -0

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــــة  -0 وضــــــــع خط
بحثيــــــــــة لألقســـــــــــام 

مــن خــالل   العلميــة
 االقسام

                    

اعــــــــداد خطــــــــة  -2
لتطــوير األبحــاث مــن 

 حيث النوع والعدد

                    

دورات  3تنظــــيم  -3
تدريبيـــــــة العضـــــــاء 
هيئـــــــــــة التـــــــــــدريس 
والهيئة المعاونة عـن 
 المشروعات البحثية
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ــــــق  -4 تشــــــكيل فري
العــــــــــــداد الئحــــــــــــة 
الســـــاعات المعتمـــــدة 
ـــــــة الدراســـــــات  لمرحل

 العليا

                    

اعـــــــداد الئحـــــــة  -5
الســـــاعات المعتمـــــدة 
مــــن خــــالل االقســــام 

 العلمية

                    

 
 .الفعلية المجتمع ومشكالت قضايا بحل ارتباطها ومدى البحثية العملية كفاءة لقياس آلية وضع -2

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

اســــتبيان لقيــــاس -0
ـــــــــــة  ـــــــــــاءة العملي كف

 .البحثية
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ـــــــة  -2 وضـــــــع االلي
الخاصـــــــــة بقيـــــــــاس 
ـــــــــــة  ـــــــــــاءة العملي كف

 البحثية

                    

ـــــــيم مـــــــردود  -3 تقي
ــــــــــة الخاصــــــــــة  االلي
بقياس كفاءة العملية 

 البحثية

                    

 

 الدولي والتعاون الثقافية العالقات تطوير -3
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

تفعيــــــــــــــــــــــــــــــــل  -0
 البروتوكوالت الحالية

                    

ـــــــد  -2 تشـــــــجيع عق
اتفاقيــات مــع الكليــات 
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المنـــــــــــــاظرة مـــــــــــــن 
 الجامعات الدولية

 
 .فاعلة مع األطراف المعنية والمستفيدةالشراكة ال: الرابعهالغاية 

 .المجتمعية المشاركة في الكلية دور فاعلية زيادة -0
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

تشــجيع أعضـــاء  -0
ــي  ــدريس عل ــة الت هيئ
المشاركة فـي أنشـطة 

 خدمة المجتمع

                    

لجنـــــــة تشـــــــكيل  -2
ـــــــــــط  لوضـــــــــــع الخط
الســـــــــنوية لخدمـــــــــة 
ــــــــة  المجتمــــــــع وتنمي

 البيئة
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نشـــــــــر خطـــــــــط  -3
خدمـة المجتمــع علــي 

 موقع الكلية

                    

 
 األثري الوعي نشر -2

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

 ةورش 31عقد  -0
عمل وندوات تثقيفية 
 لنشر الوعي األثري

 

                    

توزيع استبيانات  -2
للحصـــــــــــول علـــــــــــى 

حـول  التغذية الراجعـة
 مردود ورش العمل

                    

                    وضــــــــــع اليــــــــــة  -3
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لالســـــــــــتفادة مـــــــــــن 
التغذيـــة الراجعـــة فـــي 
خطـــــــــــط التطـــــــــــوير 

 والتحسين
 
 .فاعليات الوحدات الخاصة لخدمة المجتمع وحل المشكالتزيادة  -3

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

عمل خطة لتطوير  -
مركز فحوص 
 وصيانة االثار

                    

تنفيذ اتفاقيات  -
تعاون بين الكلية 
 والجهات الحكومية

                    

تنفيذ دورات  -
جين يتدريبة للخر 
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 والجهات ذات الصلة 
 
 

 :التحول الرقمى ألنشطة الكلية العلمية واإلدارية: الخامسةالغاية 
 بعد عن والتعليم اإللكتروني التعليم في التوسع-0

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــــد  -0 ورش 01عق
ــة  عمــل ألعضــاء هيئ
التـــــــــــدريس حـــــــــــول 

 نيو التعليم االلكتر 

                    

تدريب الطالب  -2
على المقررات 

 اإللكترونية

                    

تفعيـــل المقـــررات  -3
 االلكترونية الحالية
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 المعلومات ياتكنولوج على التدريب -2
 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط

 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

 ةورشــــ21عقــــد  -0
ــة  عمــل ألعضــاء هيئ
ـــــــة  ـــــــدريس والهيئ الت
المعاونــــــــــــة عــــــــــــن 
 تكنولوجيا المعلومات

                    

 ةدور 21عقـــــــــــد  -2
تدريبية لطالب الكلية 
حـــول االســـتفادة مـــن 

 نولوجياالتك

                    

ـــــدو  -3 ـــــيم ال ات ر تقي
التدريبيـــة والحصـــول 
 علـــى التغيـــة الراجعـــة
ــي خطــط  لالســتفادة ف

 التطوير والتحسين
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 االمتحانية العملية في اإللكتروني التحول -3

 (ربع سنوية)الفترة الزمنية  النشاط
 0 2 3 4 5 6 7 8 9 01 00 02 03 04 05 06 07 08 09 21 

ــــــــــد  -0 ورش  3عق
ــة  عمــل ألعضــاء هيئ
ـــدريس عـــن نظـــام  الت
التصحيح اإللكترونـي 
ــــــــــــة إعــــــــــــداد  وكيفي
 امتحانات موضوعية

                    

تدريب الطالب  -2
على االمتحان 

 اإللكتروني
إعــداد تقــارير عــن  -

 التصحيح اإللكتروني
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تبيـــــــــق نظـــــــــام  -3
ي التصــــيح اإللكترونــــ

علــــــــى االمتحانــــــــات 
 الدورية 

                    

قيــــاس ومتابعــــة  -4
مــــــــردود التصــــــــحيح 
ــــــــي  االلكترونــــــــي عل

 العملية التعليمية

                    



 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 ويمالمتابعة والتق: الباب الخامس
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 متابعة الخطة والتقويم المستمر

ة الخطة االستراتيجية حيث انها تمثل الضمان الحقيقي تعتبر هذذ المرحلة من المراحل الهامة في تنفيذ أنشط
 .لتنفيذ أنشطة الخطة ومتابعتها طبقا لإلطار الزمني المحدد

 :لية متابعة الخطة التنفيذيةآ -

 .تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية من إدارة الكلية وفريق التخطيط اإلستراتيجي -3

 .ء مؤشرات األداءمتابعة تنفيذ األنشطة في ضو  -0

 .كتابة التقارير الدورية الخاص بعملية المتابعة-1

 .مناقشة التقارير مع مسئولي التنفيذ -8

 . عرض التقارير علي مجلس الكلية ليتم مناقشتها -8

 .وضع مقتراحات التحسين والتطوير ومتابعة تنفيذها -6
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