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 مقدمة:

تحليل الحاضر  خالل من ويتم  بالمستقبل واستعدادًا له انطالقا استشرافالتخطيط عملية  يعد    

تحديد ااستتتاليا وااليات بهدف والتنبؤ بتوقعات واتجاهات المستتتتقبل لتحقيأل ااهداف المر،و   

وفقتتا اولويتتات و،تتدول حمن، محتتدد  وتحتتديتتد دقيأل المنتتاستتتتتتتبتتة لتحقيأل هتتاء ااهتتداف ب  تتا   

 للمسئوليات وف، إطار المواحنة المتاح

التخطيط من ،هة أخرى هو العملية الت، من خاللها يتم اتخاذ قرارات لتحديد كيف نصتتتتتتتل لما ف 

نريد من خالل معرفتنا بموقعنا الحال،. ولالك فالتخطيط االستتتتراتيج، يعتمد علح تحديد ااهداف 

  اا،ل؛ الت، تمثل المستتتقبل المربوف فيه للمؤستتستتة عن طريأل رستتم الخطط التن ياية الت، لبعيد

ت  ل الوصتتتتتول لتلك ااهداف  وبالتال، تخصتتتتتيا الموارد البشتتتتترية والمادية الالحمة لالك بعد 

تحديد متغيرات البيئة الداخلية متمثلة ف، نقاط القو  والضتتتتعف  ومتغيرات البيئة الخار،ية متمثلة 

، ال رص والتهديدات الت، توا،ه المؤستستة. وه، بالك عملية دينامي ية مستتمر  ومتغير  تعتمد ف

 علح نظام إداري مت امل وتؤثر علح المؤسسة فح المستقبل.

ويتضح من ذلك أهمية و،ود خطة استراتيجية اي مؤسسة تسعح للنمو والتطوير وتريد أن      

والاي يتمثل ف، وضتتوح الرةية وتحديد أهداف المؤستتستتة تحجز لها م انا مرموقا ف، المستتتقبل  

االستتتتتتتتراتيجية  واالستتتتتتتتخدام اامثل للموارد واقم انات  وتحقيأل الت امل والتنستتتتتتتيأل بين كافة 

مستتتتتويات اقدار  بالمؤستتتتستتتتة  وتحديد ااولويات بما يت أل مل استيا،ات المؤستتتتستتتتة  وبالتال، 

 تن يا والتقليل من المخاطر المتوقعة بأكبر قدر مم ن.السيطر  علح المشاكل الت، قد تظهر أثنا  ال

مؤستتتتتتتستتتتتتتة تربوية مستتتتتتتئولة عن إعداد وتدريا معلمين  المب ر  وان كلية التربية للط ولة     

ومعلمات وباسثين وباسثات ف، مجال رياض ااط ال تسعح ان ت ون مؤسسة ذات و،ود مؤثر 

ن تتبوأ م انة علمية ومهنية مرموقة بين كليات سوا  علح المستوى المحل، أو اققليمح  وتهدف أ

التربيتتة للط ولتتة المب ر  المعتمتتد  من خالل تحقيأل الجود  والتميز ف، التعليم والبحتت  العلم، 

وخدمة المجتمل ف، مجاالت تربية الط ل كما يتضتتتتتتح من رةيتها  فدن و،ود خطة استتتتتتتراتيجية 

الطريأل الصتتتحيح  ويضتتتمن لها تنظيم المدخالت ل لية التربية للط ولة المب ر  يضتتتل ال لية علح 

وت عيل العمليات للوصتتتول إلح مخر،ات أفضتتتل ف، التعليم والبح  وخدمة المجتمل  ويستتتاعدها 

بالمعايير  طة  خار،ية المرتب ية وال لداخل ية وال  ا   ا بال اعل ها  هداف ف، ااستتتتتتتتاق علح تحقيأل أ

ما أن و،ود استتتتتتتتراتيجية ل لية التربية المر،عية ف، مجال إعداد وت وين معلم رياض ااط ال. ك

،امعة المنصتتتتتتتور  ينبثأل منها خطة تن ياية واضتتتتتتتحة   ومحدد  الت اصتتتتتتتيل  -للط ولة المب ر  

وااليتتات  يمثتتل أولويتتة متقتتدمتتة لتتدى إدار  ال ليتتة لتطوير منظومتتة العمتتل العلم، والتربوي 

 واقداري  وصوالً إلح تحقيأل الجود  واالعتماد.

ل لية التربية للط ولة المب ر   ستراتيجيةللخطة اال   ري والمنهج،إلطـار الز  لويعرض هاا الج

( وذلك من خالل تناول نبا  تاريخية مختصتتتتتتتر  عن كلية 2025-2020،امعة المنصتتتتتتتور    -

التربيتتة للط ولتتة المب ر  ،تتامعتتة المنصتتتتتتتور   منهجيتتة وضتتتتتتتل الخطتتة االستتتتتتتتراتيجيتتة لل ليتتة  

  ومنهجية إعداد الخطة  وااطراف ذات المصتتتلحة ف، الخطة  واقفتراضتتتات ااستتتاستتتية للخطة

    وتقييم المخاطر  وأولويات ال لية خالل فتر  الخطة. وفيما يل، عرض لتلك النقاط.
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 جامعة المنصورة: -أوالً: نبذة تاريخية عن كلية التربية للطفولة المبكره 

 نشأة وتأسيس الكلية: -1

تعد كلية التربية للط ولة المب ر  أسدث كليات ،امعة المنصتتتتتتتور   سي  أنشتتتتتتتئ  ال لية       

شتتارا الجمهورية  60  ويقل مقر ال لية ف، 2007( لستتنة 324بمقتضتتح القرار الجمهوري رقم  

ستتتابقا  وساليا يقل مقر ال لية فح شتتتارا كلية ااداف وقد ا عتمدت الالدحة الداخلية   المنصتتتور  –

د لتتت  بتتتالقرار الوحاري رقم 28/8/2008( بتتتتاري  2404لل ليتتتة بتتتالقرار الوحاري رقم     وعتتت 

. وقتتتد بتتتدأت التتتدراستتتتتتتتتة بتتتال ليتتتة إعتبتتتاراً من العتتتام الجتتتامع، 30/7/2009( بتتتتاري  1822 

2008/2009. 

 تالح يوضح شعار ال لية: والش ل ال

 

يمثل هاا الشتتتتعار شتتتت ال دادرياً يحيط به من الجانبين ستتتتنابل اارح الاي تشتتتتتهر بزراعته و      

محافظة الدقهلية منا حمن بعيد والاي يش ل ،ز اً أساسياً من شعار الجامعة  وبالتال، ت ون كلية 

يمثل ااط ال المو،ودين ف، وستط الشتعار   ،ز اً من ،امعة المنصتور . التربية للط ولة المب رء

ااط ال الصتتتتتتغار  بنين وبنات( الاين تقوم ال لية بدعداد وت وين معلمات متخصتتتتتتصتتتتتتات يقمن 

  (.Childhoodبرعايتهم وتنميتهم ف، مرسلة الط ولة  

 تمثل اايدي المو،ود  بالشعار اايدي الحانية لمعلمات رياض ااط ال الت، تحمل ااط ال و     

تمثل الستتنابل الت، تحيط باايدي مصتتدر النمو و (.Caringوالت، تمثل مصتتدر الحنان والرعاية  

 ( لتربية الط ولة المب ر .Developmentوالتنمية المستدامة  

 نوع المؤسسة التعليمية: -2

،امعة المنصور  إسدى مؤسسات التعليم العال، الح ومية الرادد   –كلية التربية للط ولة  المب ر  

،تتامعتتة  –ف، مجتتال التربيتتة للط ولتتة المب ر  ف، مصتتتتتتتر وتعتبر كليتتة التربيتتة للط ولتتة المب ر  

 ف، مصر من سي  الترتيا الزمن، لإلنشا . الخامسةالمنصور  

 :طبيعة وأنواع البرامج التعليمية -3

لمرسلة  أربعة برامج،امعة المنصور  ف، برنامج  –ربية للط ولة المب ر  تنتظم الدراسة ب لية الت

 -:الب الوريوق

 . برنامج إعداد معلمات رياض ااط ال العام( -

 .التأهيل المهنح لاوى اقستيا،ات الخاصةبرنامج إعداد معلمات  -

 باللغة اقنجليزية. برنامج إعداد معلمات رياض ااط ال -

 برنامج المنتسورى. -

البات الملتحقات بال لية  الط عدد تطوريبين الجدول التال، ووتقبل ال لية الطالبات فقط.       

 :الماضية سنواتال خالل

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولي السنة
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2016/2017 1241 1443 1755 512 

2017/2018 1182 1199 2091 1004 

2018/2019 1050 1169 1333 1332 

2019/2020 1185 1031 757 1266 

2020/2021 1450 1138 1028 1252 

 

،امعة  –والشتتت ل التالح  يوضتتتح تطور عدد الطالبات ب لية التربية للط ولة المب ر  

 2021 /2020إلح  2017 /2016المنصور  من العام ااكاديمح 

 

 
 

 أقسام الكلية -4

 المبكرة من أربعة أقسام كما يلى:تتكون كلية التربية للطفولة 

يضم قسم مناهج وطرق تعليم الط ل مجموعة من أعضا  هيئة  : قسم مناهج وطرق تعليم الطفل -

مناهج وطرق تعليم  التدريس المتخصتتتتتتصتتتتتتين  ويقوم القستتتتتتم بتقديم المقررات المرتبطة بمجال

، الروضتتتتتتتات بمدينة باقضتتتتتتتافة إلح اقشتتتتتتتراف علح التدريا الميدان، لطالبات ال لية ف الط ل

المنصتتور   سي  يتم هاا التدريا علح مستتتوى راق كدطار تطبيق، لما تدرستته الطالبة ف، إطار 

 .منظومة الجود  واالعتماد بجامعة المنصور 

ااكاديمية  المعارف والمعلوماتكتساف الطالبة يهدف القسم إلح : قسم العلوم النفسية -

المرتبطة بالخصادا الن سية والعقلية من خالل مقررات قعداد برامج تتال م مل هاء 

الن سية واال،تماعية واقعاقات المختل ة  للمش التالخصادا وكي ية االكتشاف المب ر 

0

500

1000

1500

2000

2500

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

الفرقة األولي الفرقة الثانية الفرقة الثالثة الفرقة الرابعة



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

7 

والتعامل مل ذوى االستيا،ات الخاصة و تعديل ،وانا السلوك المرتبطة بالط ل داخل 

 ،ها  واقرشاد ااسرى.  وخارالروضة

أصول تربية  ويقوم القسم بتقديم المقررات المرتبطة بمجال: قسم أصول تربية الطفل -

 .الط ل

عد قسم العلوم ااساسية هو القسم المغاي لقسم، العلوم التربوية ي :قسم العلوم األساسية -

الموستتيقية   والن ستتية  سي  تتعدد تخصتتصتتاته ال رعية ما بين التربية الرياضتتية  التربية

التربية ال نية  اللغة العربية  اللغة اا،نبية  الدراما والمستتتتتتترح  الت نولو،يا  الصتتتتتتتحة  

ولالك ال بنح عن  .والتغاية وبيرها من المقررات الالحمة لعمل معلمة رياض ااط ال

التخصتتصتتات ال رعية لقستتم العلوم ااستتاستتية قعداد معلمات رياض ااط ال سي  تمثل 

رات ااستتتتتاق القاعدي لعمل وتطبيقات قستتتتتم، العلوم التربوية والن ستتتتتية  ف، هاء المقر

كما أن  .إطار من الشتتتتمول والت امل بين التخصتتتتصتتتتات الالحمة قعداد معلمة الروضتتتتة

الصبغة التطبيقية لقسم العلوم ااساسية يصا ف، تنمية المهارات اادادية والعملية الالحم 

سلة ما قبل المدرستتتتتة  ستتتتتوا  ف، دور الحضتتتتتانة أو إكتستتتتتابها للعمل مل ااط ال ف، مر

 .رياض ااط ال

 المنصورةجامعة  –كلية التربية للطفولة المبكرة  تمنحهالدرجات العلمية التي ا -5

:تمنح ال لية الدر،ات العلمية التالية   

: لمرحلة البكالوريوس أ(   

  ."لط ولة المب ر لدر،ة الب الوريوق ف، التربية "التربية  -

ط ولة لل"التربية التأهيل المهنح لاوى اقستيا،ات الخاصةدر،ة الب الوريوق ف،  -

 "المب ر 

 "در،ة الب الوريوق ف، التربية "التربية الط ولة المب ر " برنامج اللغة اقنجليزية -

  برنامج المنتسورى"در،ة الب الوريوق ف، التربية " -

: لمرحلة الدراسات العلياب(  

( بنظام الساعات المعتمد المب ر   لط ولة لالمهنح ف، التربية تخصا التربية  الدبلوم - 

  بنظام الساعات المعتمد (  ط ل عادىالدبلوم الخاص ف، التربية تخصا  -

  بنظام الساعات المعتمد (  ط ل فئات خاصةالدبلوم الخاص ف، التربية تخصا  -

 "المب ر لط ولة لالما،ستير ف، التربية "التربية  -

"لط ولة المب رلدكتوراء ال لس ة ف، التربية "التربية  -  

 :الوضع التنافسي للكلية -6

،امعة المنصتتور  أن  –أظهرت نتادج دراستتة الوضتتل التنافستت، ل لية التربية للط ولة المب ر       

نقطة  (3.40)،امعة المنصور  قد بلغ   -القيمة التنافسية اق،مالية ل لية التربية للط ولة المب ر  
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من القيمة القصوي للقيمة التنافسية اي مؤسسة تعليمية  وهاا يعد مؤشراً  (%68.0)بما يساوي 

 .واققليمح ،يداً لقدر  ال لية عل، المنافسة عل، الصعيد المحل،

   والمعلومات نظم و اقدارية واانماط ال لستت ة كما أظهرت النتادج أيضتتاً أن الهي ل التنظيم،  و

قد ،ا  ف، مقدمة المجاالت الت، تمتلك فيها ال لية قدرات  الطالف ودعم والتعلم التعليم أستتتتتتاليا

 هيزاتوتج التحتية بنيةالتم نها من المنافستتتتتتة مل ال ليات ااخري المناظر   ف، سين أن مجال 

 هاالت، تمتل القدرات ف، مؤخر   تالمجتمل قد ،ا  وخدمة العلم، والبح  والتعلم التعليم أماكن

تم نها من المنافسة مل ال ليات ااخري المناظر   ويوضح الجدول التال، ملخصاً للنتادج وال لية 

 ،امعة المنصور : -للط ولة المب ر  الخاصة بتحديد قيمة الوضل التنافس، الراهن ل لية التربية 

 

 بننص  الن نح الح  ة م
 الوزي
 النسبي

 الد  ة
 الوزي
 الم  ح

 60 4 15 .التنظيمي الهيكل 1

 30 3 10 .البشرية الموارد 2

 60 4 15 .المعلومات نظم و اإلدارية واألنماط الفلسفة 3

4 
 التعليم أمةةةةاك  هيزاتوتج التحتيةةةةة البنيةةةةة

 .المجتمع وخدمة العلمي والبحث والتعلم
5 3 15 

 60 3 20 .الطالب ودعم والتعلم التعليم أساليب 5

 45 3 15 .ةــالمشترك القيم  6

 30 3 10 .ةــالمالي الموارد  7

 40 4 10 .الداخلية الجودة نظم 8

 3.40  00100. اإلجمالي

 

 السمات المميزة للكلية: -7

الوضتتل التنافستت، لل لية  وف، ضتتو  النقاط المر،حة ل ل عنصتتر  فقد تم من خالل نتادج دراستتة 

،امعة  -تحديد أهم الستتتتتتتمات المميز  للوضتتتتتتتل التنافستتتتتتت، الراهن ل لية التربية للط ولة المب ر  

 المنصور  فيما يل،:

  امعة المنصتتتتتور  واسد  من ستتتتت  كليات للتربية للط ولة  –التربية للط ولة المب رء أن كلية،

 .  عل، مستوي ،مهورية مصر العربية وت اد ت ون الوسيد  ف، منطقة شمال الدلتاالمب ر

  امعة المنصور  تعد من ال ليات الواعد  ف، ظل إتجاء الدولة  –كلية التربية للط ولة المب رء،

 لجعل التعليم ف، مرسلة رياض ااط ال إ،باري.

  وستتتتتتتط  م موقعها الجغراف، تو،د،امعة المنصتتتتتتتور  بح  –أن كلية التربية للط ولة المب رء

 مجتمل ياخر بالعديد من دور الحضانة ورياض ااط ال يتسم بالتزايد المضطرد ف، أعدادها. 
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  امعة المنصور  وأعضا  هيئة التدريس بها شب ة من  –كلية التربية للط ولة المب رء تمتلك،

 المستوي المحل،. العالقات مل الجهات والمؤسسات العاملة ف، قطاا رياض ااط ال عل، 

 تامعتة المنصتتتتتتتور   – ليتة التربيتة للط ولتة المب رء ،ميل العمليتات والمعتامالت اقداريتة ب،

ممي نة سي  تمتلك ال لية بدعتبارها إسدي كليات ،امعة المنصتتتور  شتتتب ة من أنظمة اقدار  

 –لين شتتئون العام –الدراستتات العليا  –أعضتتا  هيئة التدريس  –اقل ترونية  ضتتمان الجود  

الحستتتتتتتابات ... إل ( تم نها من إنجاح ،ميل  -طالف المرسلة الجامعية ااول،  –الم تبات 

 العمليات والمعامالت اقدارية بسهولة ودقة وسرعة فادقة.

   ية  ويستتتتتتتمح بت وي لة ورةية ال ل ية هي ل تنظيم، معتمد ومعلن يحقأل رستتتتتتتا لك ال ل تمت

وتتوفر بال لية اادوات وااستتتتتاليا والتقنيات  الستتتتتلطات بين المستتتتتتويات اقدارية المختل ة 

 الالحمة لتسهيل اقتصال وتبادل المعلومات بين ااقسام المختل ة.

 برنامج إعداد معلمات رياض ااط ال  و يو،د ب لية التربية للط ولة المب ر  برامج مميزء 

إعداد معلمات برنامج إعداد معلمات التأهيل المهنح لاوى اقستيا،ات الخاصتتتتتتتة  وبرنامج 

 ااط ال العاديين تخدم قطاا الط ولة رياض ااط ال باللغة اقنجليزية  برنامج المنتستتتورى(

والدولية بجميل مستتتتتتتوياته فح المدارق الح ومية والتجريبية  وذوى اقستيا،ات الخاصتتتتتتة(

 واللغات. 

 الموارد البشرية بالكلية: -8

( 2( أستتتاذ مت ر   و 3( عضتتو هيئة تدريس منهم  51( أقستتام علمية يعمل بها  4يو،د بال لية  

( من معاون، 9( ما بين أستتتتتاذ مستتتتاعد ومدرق ومدرق مستتتتاعد  بإلضتتتتافة إل،  34أستتتتتاذ و  

 أعضا  هيئة التدريس   معيد ( كما يوضح الجدول التال،:  

  

 القسم العلمي
استاذ 
 متفرغ

 استاذ
استاذ 
 مساعد

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 المجموع معيد

األساسية العلوم  - 1 3 6 5 7 22 
 9 3 3 - - 2 1 مناهج وطرق تعليم الطفل

 13 4 3 3 2 - 1 العلوم النفسية

 10 3 2 2 2 - 1 أصول تربية الطفل

11 7 3 3 المجموع  31  17 45  
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ااستتتتاذ الدكتور عميد ال لية ويعاونة كل من وكيل ال لية ويت ون الجهاح اقداري بال لية من       

ووكيل ال لية لشؤون لشئون التعليم والطالف  و وكيل ال لية لشئون خدمة المجتمل وتنمية البيئة  

 (.67  ثم أمين ال لية وموظ ح وعمال ال لية والاى يقدر عددهم بحوال،   الدراسات العليا

 القسم ال دد القسم ال دد

  س  خن كة إدا ر ال لكة 2  ال نملكي شئوي 5

  ال لكة أمننة 1  شئوي ال الب 6

 4   بنكة الشبنب 7
ال القنت الد اسنت ال لكن و
  الثقنفكة

  وحدر ضمني ال ودر 2  اإلسخحقنقنت والموازنة 4

  الم خبة 3  المشخ كنت والملنزي 7

  الشئوي المنلكة واإلدا كة 4  الم نشنت 2

  الشئوي الهندسكة 5 األمي 8

 س  خن كة الو كل 3 هكئة م نونة  1

  شئوي أبضنء هكئة الخد كس 3 اإل منلي 67
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 الموارد المالية بالكلية: -9

% منها علي 89.6جنية يتم صةةةةةةةر   717280.00تبلغ الميزانية الجارية للكلية ما يقرب م  

الجةةدول التةةالي بنود موازنةةة للكليةةة للعةةام المةةالي ويوضةةةةةةة   البةةاب األول جأجور ومكةةا.ةة تج.

2008/2009. 

 % الربط األصلي البيان

 .89.6 643080 البـــاب األول 

 .10.2 73200 الباب الثانـــي 

 .0.2 1000 الباب الرابـــع 

 .البــاب الخامس - - 

 100.0 717280 اإلجمالي

 جامعة المنصورة، اإلدارة العامة للموازنة والحسابات، إدارة الموازنة. :المصد       

 

 ثانياً: فلسفة الكلية في ضمان جودة التعليم:

،امعة المنصتتور  فح مجال الجود  الشتتاملة فلستت ة تقوم  –تتبنح كلية التربية للط ولة المب ر       

علح تو،يه كافة اانشتتتتتتطة ااكاديمية واقدارية والمالية نحو تحقيأل رضتتتتتتا  العمال  وااطراف 

بهم مل التطوير والتحستين المستتمر لجود  الخدمة التعليمية المقدمة للطالبات للوصتول  المجتمعية

إلح المستتتتتويات التح تحقأل التميز التنافستتتتح فح ستتتتوق العمل المحلح واققليم،  وذلك من خالل 

ثقافة تنظيمية تقوم علح االلتزام بالتو،ه نحو المستتت يد  والتحستتين والتطوير المستتتمر  ومشتتاركة 

الجامعح فح اقدار  والعاملين فح تحقيأل الجود  والتميز فح اادا   مل وضتتتتتل نظام لتقويم اادا  

 كافة ،وانبه بما يحقأل المعايير ااكاديمية ومعايير الجود  الشاملة.

وتر،ل أهمية اتباا مدخل الجود  الشتتتتتتتاملة بال لية إلح عد  اعتبارات يم ن إيجاحها علح النحو 

 التالح:

  التغير المستمر فح استيا،ات ومتطلبات سوق العمل مما يتطلا القيام بالعملية التعليمية

فح ظل التنافسية والعولمة مل ابت ار آليات ،ديد  لحل المش الت  ليا ،ديد  ومتطور بأسا

 .التح توا،ه مسير  التطور المجتمعح

  تعاظم دور العنصر البشرى المؤهل والمدرف والقادر علح االبت ار واقبداا ف، التعامل مل

 النظام العالمح الجديد وتحدياته. 

 تقدم ونمو المجتمل بتأثيرها علح نوعية ومهار  وإم انيات  مساهمة المؤسسات التعليمية فح

 الخريجين.

  التقدم السريل فح ت نولو،يا المعلومات واالتصاالت مما يستلزم ضرور  استخدام صيغ

 .والتعليم االل ترونح متطور  ف، التعليم مثل تطبيأل نظم التعليم عن بعد

 ية التعليمية بال لية مما يحسن من نظر  اقسهام ف، سل كثير من المش الت التح تعوق العمل

 المجتمل للجامعة.
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  ااطراف توقعات التواحن بين مناهج ال لية التعليمية تتسم بالواقعية لمقابلة برامج و،عل

 .المعنية ومتطلبات التنمية المستدامة

 .ضرور  البح  عن مصادر تمويل ذاتية متعدد  لتحسين وتطوير العملية التعليمية والبحثية 

ومن ثم فدن ال لية فح ستتعيها نحو تحقيأل مدخل الجود  الشتتاملة تعتمد علح االلتزام بنشتتر وتعزيز 

ثقافة الجود  مل العمل علح تحقيأل الترابط والتجانس بين النظم واق،را ات المتبعة بال لية من 

 خالل الخطة االستراتيجية والتح تلتزم باات،:

 سالة وبايات ال لية وقيمها وأهدافها.التو،ه ف، إدار  ال لية ووسداتها بر 

 . المسئولية الواضحة وفهم دور كل فرد فح تطبيأل ونشر الجود 

 .ت عيل العملية التعليمية والبحثية بما يخدم المجتمل والبيئة 

  تحقيأل المساوا  والعدالة والش افية والمرونة الالحمة فح أسلوف تقديم الخدمة بما يقابل

 المصلحة. استيا،ات وتوقعات أصحاف

  التعامل مل ال روق ال ردية بين الطالف سوا  علح المستوى اال،تماعح أو الثقافح بما يحقأل

 توقعاتهم ويقابل استيا،اتهم.

 .تحديد المجاالت المحتملة والمم نة لتحقيأل التميز واقبداا واالبت ار 

 ية بال لية.االلتزام بالتحسين والتطوير المستمر لجوانا المنظومة التعليمية والبحث 

 .اتباا منهجية قادمة علح المبادر  والتنبؤ باالستيا،ات المستقبلية للمجتمل 

 .المتابعة والمرا،عة المستمر  لألدا  فح ضو  ااهداف والمعايير الموضوعة 

 ثالثاً: االفتراضات األساسية للخطة االستراتيجية:

ف، حياد  ك ا ته   التعليم الجامع،ت من أهمية الخطة اقستتتتتتتتراتيجية لضتتتتتتتمان الجود  ف،       

ته  وموا،هة تحديات ته  وتعزيز ك ا   مخر،ا قا  بم ونا الجود   والموا مة والتمويل.  واالرت

هاما  ،امعة المنصتتتتتتتور  يعد أمراً  -وإعداد الخطة اقستتتتتتتتراتيجية ل لية التربية للط ولة المب ر  

تقوم خطة ال لية الخدمات الرديستتية بال لية. و لتنظيم وتو،يه وتن يا والرقابة علح وتقييم اانشتتطة

 االستراتيجية علح مجموعة من االفتراضات ااساسية الت، يم ن إيجاحها علح النحو التال،:

 .الدعم ال امل من إدار  الجامعة وقاد  المجتمل المحلح المحيط بالجامعة 

   ر  يجا أن تبن، ف، ،امعة المنصتتتو -الخطة اقستتتتراتيجية ل لية التربية للط ولة المب ر

 سياق رةية ورسالة الجامعة.

  التخطيط اقستتتتتراتيج، عملية ال نهادية تؤدى إلح التطوير المستتتتتمر ف، العملية التعليمية

 وخدمة المجتمل.

  واستيا،ات ااطراف المعنية توقعات التواحن بين تطوير الخطة بصور  شمولية تحقأل

 التنمية المستدامة بالمجتمل.

 ر،عية لتحديد استيا،ات التحسين لسد ال جو  بين اادا  ال عل، والمعايير المقارنة الم

 ( من قبل الهيئة القومية لضمان ،ود  التعليم واقعتماد.NARSالموضوعة لإلعتماد  

  أن ت ون ثقافة ضمان الجود  للتعليم العال، م هوماً أساسياً وواضحاً لجميل أعضا  هيئة

 التدريس والعاملين بال لية.
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 نا  الخطة اقستراتيجية يتم بطريقة المشاركة والتعاون والتواصل بين ،ميل المست يدين ب

 وذوى المصالح من ال لية.

  .إتاسة كل المعلومات ب ل وسدات ال لية ل ريأل إعداد الخطة اقستراتيجية 

 .الخطة اقستراتيجية تحدد طموسات وأولويات ال لية 

 التطوير واالبت ار المأمول فح أدا  ال لية. الخطة اقستراتيجية قادر  علح تحقيأل    

  وضل برامج وخطط متواحنة ذات رةى مستقبلية لتحسين ،ود  ،ميل العمليات واانشطة

 بال لية.

 .تمتل ،ميل العاملين علح كافة المستويات بالحأل ف، المشاركة والمسئولية 

 . وضل مقاييس واضحة لقياق اادا 

  الخطة االستراتيجية والخطط التن ياية لعمليات التطوير والتحسين المتابعة المستمر  لتن يا

. 

 .التقييم الدوري من خالل مجموعة استشارية داخلية وخار،ية 

 نقاط القو  والضعف وال رص والتهديدات الخار،يةمل مرا،عة  نشر نتادج المتابعة والتقييم 

 (SWOT . 

 رابعاً: منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية: 

 لمنهج المستخدم إلعداد الخطة اإلستراتيجية:ا -1

. وت من أهمية SWOT Analysisتقوم خطة ال لية االستتتتتتراتيجية علح منهج "التحليل البيئ،" 

 External Environmentهتتتاء المنهج فح قتتتدرتتتته علح تحليتتتل "البيئتتتة الختتتار،يتتتة" لل ليتتتة 

والت، يم ن إستتتتتتتتثمارها أو اقستتتتتتتت اد  منها  Opportunitiesالستتتتتتتت شتتتتتتتاف ال رص المتاسة 

" لل لية والخار،ية  الت، توا،هها ال لية  وتحليل "البيئة الداخلية Threatsوالتهديدات المحتملة 

  سعياً Weaknessوالضعف أو القصور  Strengthوالت، تساعد ف، تحديد نقاط القو  أو التميز 

ت، تحقأل رةية ورستتتتتتتالة ال لية. كما أنها تمدنا نحو وضتتتتتتتل الغايات وااهداف اقستتتتتتتتراتيجية ال

  وبالتالح محدد بااستتتتتاق الاي يم ن إستتتتتتخدامه التخاذ القرارت االستتتتتتراتيجية وفقاً للمعايير ال

تعتبر مدخالً أستتتاستتتياً للتخطيط االستتتتراتيجح لل لية فح عالقتها ببيئتها وستتتوق العمل واستيا،ات 

 توى المحل، واققليم،.التنمية المجتمعية والمستجدات علح المس

 المو،ود  والموارد والمتغيرات الظروف إستتتتتتناداً لمجموعة الداخلية البيئةوستتتتتوف يتم تحليل 

 أو تعديلها اقدارية القرارات خالل من ويم ن أدادها  علح مباشتتتتتراً  وتؤثر تأثيراً  ال لية داخل

 ه،: أساسية عناصر ف، الداخلية المتغيرات م هاء هأ ويم ن إيجاح عليها  السيطر  أو تغييرها

 .وأقسامها قدارتها الت صيلية التنظيمية والهياكل ك ل لل لية الرديس، التنظيم، الهي ل -1

 .البشرية الموارد -2

 .ال لية ف، المعلومات نظم و اقدارية واانماط ال لس ة -3

 .المجتمل وخدمة العلم، والبح  والتعلم التعليم أماكن وتجهيزات التحتية البنية -4

 .الطالف ودعم والتعلم التعليم أساليا -5

 .المالية الموارد  -6

 .المشتركة القيم  -7
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 .الداخلية الجود  نظم -8

 

 التي راتيوالمتغ القوي مجموعةفسوووووو  يتخ م  خلل تحليل   ةيالخارج ئةيالبأما تحليل      

 ن اق ع  وتخرج ةيميالتعل المؤسووسووة وقرارات أنشوو ة في مباشوور يرغ أو مباشوور بشوو ل تؤثر

 إلي اھھتوج أو ايھف تتح خ القوي م   يمجموعت  يب زييالتم م نناي في هذا اإل ارو .اھ رتيسوو

 تؤثر ال التي يهو العامة، القوي أو راتيالمتغ باسووخ تعر  و األولييھ، ف ترغب الذي االتجاه

 م  ةيميالتعل المؤسووسووة تتخذه مايف تؤثر اھول ن مباشوور، بشوو ل ةيميالتعل المؤسووسووة أنشوو ة في

لعووووامووووة ةيووووالخووووارج  القوي ذه، وهووووقرارات -Political، Economical، Socio ا

cultural and Technological  باالختصار اھل رمزي والتي :(PEST) 
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 ةيحما  يقوان اھأمثلت م  Political & Legal Forces: ةيوالقانون ةياسةيالسة القوي -أ 

 .اهريوغ  يالتوظ  يوقوان ال لبة، لقبول المنظمة  يوالقوان دة،يالجد عاتيوالتشر ئة،يالب

 القومي، الناتج إجمالي اتهاتجا تشوووومل  Economic Forces:ةياالقتصةةةةاد القوي - ب

 ومعدالت

 ريوغ الفردي، الدخل ومتوسوو  واألسووعار، األجور اتهواتجا العمل، سوووق اجاتيواحت الب الة

 .والمعلومات وال اقة واألموال المواد تبادل تنظخ التي القوي م  ذلك

 اھأمثلت وم  :Social and Cultural Forces ةيوالحضةةةةةةار ةياالجتماع القوي - ج

س ان بةيوالتر  اة،يالح نم  في ريالتغ س ا ، الجغرافي عيوالتوز د،يالموال ومعدالت ة،يال  لل

 .ديوالتقال اتيواألخلق خيالق تنظخ التي العوامل ومجموعة ةينھالم والتوقعات

 علي اإلنفواق معودالت اھومهأ وم : Technological Forces ةيةالتكنولوج القوي -د

 وأنظمة االتصاالت وسائل وت ورات ا،يالت نولوج نقل في والت ورات ر،يوالت و البحوث

 العمل مشوو لت حل في خهتسووا التي القوي م  اهريوغ دةيالجد واالختراعات المعلومات،

 .دةيالجد اتيالتقن خلل م 
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 المباشوور ريالتأث ذات أو الخاصووة راتيالمتغ باسووخ تعر  ةيالخارج القوي م  ةيالثان والمجموعة

 المؤسسة خدمات م   يديالمستف القوي ذهه خهأ وم  ة،يميالتعل المؤسسة وقرارات أعمال علي

 وأصوووحاب المنافسوووة، ةيميالتعل والمؤسوووسوووات ،واالتحادات والنقابات األمور، اءيوأول ة،يميالتعل

 .ةيميالتعل بالمؤسسة  يالمح المجتمع في األخري المصالح

 
 أدوات  مع البكنننت: -2

جامعة المنصةةورة عل   - التربية للطفولة المبكرهإعتمدت الخطة اإلسةةتراتيجية الحالية لكلية      

والذى يقوم عل  تحليل الوثائق والمستندات  Content Analysisمنهج جتحليل المضمو ج 

Records and Documents  و واللوائ  والقرارات المتصةةةةلة بالتعليم والبحث العلمي

وخدمة المجتمع بالكلية، .علي سةةةةةةبيل المثال تم تحليل مضةةةةةةمو  سةةةةةةياسةةةةةةات القبول والتحويل، 

عل  عدد م  أدوات وموضةةةوعات شةةةكاوب الطالب، كما اعتمد منهج بناة الخطة اإلسةةةتراتيجية 

 Structuredوإستمارات المقابلة المقننة  Qusetionnairesجمع البيانات كاالستبيانات 

Intetvews  وشةةةةةبة المقننةUnstructured Intetvews  والمفتوحةStructured 

Intetvews  وذلك بغية الوصةةةةةةةول لتحليل بيئي متكامل يكشةةةةةةة  بوضةةةةةةةو  ع  نقاط القوة

ص والتهديدات المحتملة، وعلي سةةبيل المثال .قد تم إسةةتطالي رأب والضةةع  كما يسةةتجلي الفر

الطالب والعاملي  وأعضةةةاة ةيئة التدريس وماسةةةسةةةات سةةةود العمل .ي عدد م  البنود المتعلقة 

 بالتحليل البيئي للكلية، كما تم إجراة مقابالت مقننة مع القيادات األكاديمية واإلدارية بالكلية.

والت  استخدمت مع  Brain Storming Methodسلوب العص  الذةن  كما تم إستخدام أ

عدد م  قيادات الكلية األكاديمية واإلدارية م  أعضةةةةةةةةاة ةيئات التدريس ومعاونيهم ومديرى 

الحضانات ورياض األطفال والعاملي  والطالب بغية توليد كم م  األ.كار التي تاكد نتائج تحليل 

 ابالت الشخصية .مضامي  الوثائق واللوائ  والمق

وخاصة .يما يتصل بجمع البيانات  Observationوأخيراً .قد تم إستخدام أسلوب المالحظة 

 .المجتمع وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم أماك  هيزاتوتج التحتية المتعلقة بالبنية

  

 مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية:  -3

جامعة  -اإلستراتيجية لكلية التربية للطفولة المبكرة وبصفة عامة .قد مر عملية إعداد الخطة 

 المنصورة باإلجراةات والمراحل التالية:



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

17 

  تشكيل الفريق اإلدارب والتنفيذب و.ريق المراجعة إلعداد الخطة اإلستراتيجية للكلية روعي

 .ي تشكيله تمثيل مختل  األقسام العلمية واإلدارية بالكلية.

  للبيئة الخارجية والداخلية للكلية.تحديد العناصر االساسية 

 .تحديد نوي البيانات المطلوب جمعها لكل عنصر 

 .تحديد مصادر البيانات المطلوب جمعها 

 .تصميم أدوات لجمع البيانات تتفق وطبيعة البيانات المطلوب جمعها 

 .تدريب .ريق جمع البيانات 

  تم تصميمها لهذا الغرض.جمع البيانات م  مصادرةا المختلفة بإستخدام األدوات التي 

 هديدات بإستخدام منهج نقاط القوة والضع ، والفرص والتالتحديد االولي لSWOT.  

 هديدات مع وضع أةمية نسبية )أولويات( نقاط القوة والضع ، والفرص والتالتحديد النهائي ل

 لتلك النقاط.

 .صياغة تقرير نهائي للتحليل البيئي 

 يجية الداخلية والخارجية وترتيب أولويات الخطة تحليل مصفو.ة العوامل اإلسترات

 اإلستراتيجية.

 .تحليل الفجوة .ي ضوة نتائج التحليل البيئي والمقارنة بالمعايير القياسية إ  وجدت 

   مراجعة وتحديث راية ورسالة وأةدا  الكلية و.ق تقارير المراجعي  الداخليي  والخارجيي

 وو.ق نتائج تحليل البيئة الداخلية والخارجية الخاصة بالكلية.  

 ( يات غا يةObjectives( واألةدا  )Goalsاقترا  ال  ( للخطة اإلسةةةةةةةتراتيجية المبدئ

 .للكلية إستناداً لتحليل الفجوات

 خبراة التخطيط اإلسةةتراتيجي بالجامعات ووزارة التعليم لة م  الخبرة االسةةتشةةارية االسةةتفاد

 .العالي

 كلية متضةةةمنة البدائل اإلسةةةتراتيجية ومعايير للخطة اإلسةةةتراتيجية لل ياغة أولية )مبدئية( صةةة

 تقييمها وترتيب األولويات.

 صياغة الخطة التنفيذية لتنفيذ الخطة اإلستراتيجية التي تم بنائها. 

  تنظيم مجموعة م  الندوات واللقاةات اإلعال  ع  الخطة اإلسةةةةةةةتراتيجية للكلية م  خالل

كلية اإلسةةةةةةةتراتيجية علي .ئات ذوى المصةةةةةةةةال  واالةتمام م  ال الخطةلعرض مخرجات 

 وماسسات المجتمع المدني والهيئات التنفيذية والشعبية بالمحا.ظة والجهات ذات العالقة.
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 إلعداد الخطة اإلستراتيجية:  المرجعيات األساسية -4

تم اإلعتماد علي العديد م  الدراسات التي قامت بها وحدة ضما  الجودة وتقييم األداة 

بالكلية كمرجعيات أساسية عند إجراة التحليل البيئي إلستخالص أةم نقاط القوة والضع  .ي 

 البيئة الداخلية للكلية منها: 

  والتهوية  اقضتتا   - والمستتاسة التصتتميم تتضتتمن المؤستتستتة لمبان، )ستتجالت (بيانات قاعد

 ....لالستخدام والسالمة الصالسية اامن وسادل

  لالستتتتتتخدام  وصتتتتتالسيتها ومعداتها وتجهيزاتها المتاسة بالمعامل )بيانات  ستتتتتجالت قاعد

 .وتحديثها وصيانتها

 معتمد( إصدار آخر (للمؤسسة ال امل اادا  عن السنوي الاات، التقرير. 

 والخار،ية الداخلية ةالمرا،ع تقارير. 

 علح بنا  التصحيحية المتخا  واق،را ات الطالف  بواسطة الدراسية المقررات تقييم نتادج 

 . التقييم نتادج

 الميدان، التدريا برامج سول الطالف أرا  استطالا نتادج . 

  المرا،ل-التجهيزاتالطالف  اعداد بالنستتبة القاعات مستتاسة :تتضتتمن الم تبة بيانات قاعد 

-مواعيتتد العمتتل-بتتالم تبتتة العتتاملين-المعلومتتات ت نولو،يتتا -التطوير ختتدمتتات -والتتدوريتتات

 مستتتتوى رضتتتا  -الشتتت اوى وستتتيلة تلق، –المترددين  تستتتجيل -الخدمات المقدمة للمترددين

 ....المست يدين

  التخصتتتتتصتتتتتات –ااعداد  :تشتتتتتمل المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضتتتتتا  بيانات قاعد- 

مجاالت  ف، العمل ستتاعات عدد -تدريستتها ف، يشتتارك الت، المقررات -ااكاديمية  الدر،ات

المناقشتتات  -الندوات  -المؤتمرات  ف، االشتتتراك-المجتمل  وخدمة العلم، البح  و التدريس

 -العليا  الدراستتتتتات علح اقشتتتتتراف -ال لية وخارج داخل العامة المحاضتتتتترات -الم توسة 

 . الم تبية الساعات -د ااكاديم، اقرشا

 دراسة اقستيا،ات التدريبية اعضا  هيئة التدريس بال لية ومعاونيهم. 

 دراسة اقستيا،ات التدريبية للعاملين بال لية. 

 .دراسة إستيا،ات المجتمل المحيط من خدمات ال لية 

 .نتادج إستطالا رأي المست يدين من خدمات ال ليـــة 

  من وسد  ضمان الجود  واقعتماد بال لية سول أعمال الجود  بال لية. التقارير الصادر 

 .محاضر مجلس ال لية خالل العام ااخير 
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 .نتادج المرا،عة الداخلية والخار،ية لل لية 

 .اانشطة الثقافية والعلمية من ورش عمل وندوات ومؤتمرات الت، عقدت بال لية 

 
 في الخطة االستراتيجية اإلستراتيجين()الشركاء المجتمعيةاألطراف خامساً: 

 Stakeholders Analysis: 

من   Stakeholdersوالمعنيين ااطراف المجتمعية الشركا  اقستراتيجين(تحديد يعد 

العوامل الهامة لضمان فاعلية الخطة اقستراتيجية  سي  أن مقابلة استيا،ات وتوقعات تلك 

ااطراف من أولح الضمانات الت، توضح مدى واقعية الخطة المقترسة ف، توكيد الجود  وتميز 

 ن تحديد الخدمة التعليمية والبحثية ومدى المساهمات الت، تقدمها ال لية لخدمة المجتمل والبيئة. ويم

 ااطراف أصحاف المصلحة علح النحو التال،:

 .،وحار  التعليم العال 

 .إدار  الجامعة مراكز ضمان الجود  بالجامعة 

 .أعضا  هيئات التدريس والهيئات المعاونة والعاملون 

 .الطالف 

 .أوليا  اامور 

 .دور الحضانة ورياض ااط ال 

 .المنظمات المختل ة بسوق العمل 

 ام.المجتمل بو،ه ع 

 ااطراف المجتمعية الشركا  اقستراتيجين(ويوضح الجدول التال، نتادج تحليل 

Stakeholders Analysis  امعة  - التربية للط ولة المب رءف، الخطة اقستراتيجية ل لية،

 المنصور  وفأل لرةية فريأل العمل بالخطة:

 

 

 عاملين مست يدين اصحاف المصلحة
 شريك

 أساس،

 شريك

 إستراتيج،

     أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم.

     الموظ يـــــــــــن.

     أساتا  مت ربيـــن.

     الطـــــــالف.

     أوليا  أمور الطـالف.

     وحار  التعليم العالـ،.

     المجلس ااعل، للجامعات.

     دور الحضانة ورياض ااط ال.

     منظمـــــات سوق العمل.
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 عاملين مست يدين اصحاف المصلحة
 شريك

 أساس،

 شريك

 إستراتيج،

     إدار  الجامعـــة.

     مراكز ضمان الجود  بالجامعة.

     مجلس الجامعــــــــة.

     الصحافة واقعـــــــالم.

     الطبقات ااخري بالمجتمـــل.

 

 :Risk Assessmentسادسـاً: تقييم  المخاطر 

،امعة  -للط ولة المب ر   لتحقيأل النجاح ف، تطوير وتن يا الخطة االستراتيجية ل لية التربية

المنصور  يجا تحديد وتقييم المخاطر والعقبات المرتبطة بعملية تصميم وتطوير وتن يا الخطة 

التخاذ الخطوات الالحمة للتعامل مل تلك المخاطر والعقبات سال و،ودها وتوفير الدعم ومقومات 

 النجاح للخطة  ويم ن توضيح تلك المخاطر والعقبات فيما يل، :

 من ،انا اقدار  العليا  أو التغير ف، أولوياتها واتجاهاتها. المالح عدم ك اية الدعم -1

 عدم ك اية الموارد الالحمة للتن يا. -2

عدم ت امل الخطة وشمولها وتحقيقها للت اعل المطلوف بين ،ميل اا،زا  ال رعية الم ونة  -3

 لنظام ال لية.

يأل الخطة التن ياية لإلستراتيجية التخاذ اق،را ات عدم توفر نظام لمتابعة تن يا وتطب -3

 التصحيحية المناسبة.

 انخ اض ك ا   وفاعلية نظام االتصاالت والمعلومات. -4

 عدم اقعداد والتهيئة الالحمة للتعامل مل الخوف ومقاومة التغيير للعاملين. -5

 استن اذ الوق  والبط  ف، التن يا. -6

ن ف، ،هود التحسين والتطوير الت، تسعح ال لية إلح تحقيقها ف، مجال عدم إشراك ،ميل العاملي -7

 توكيد الجود  والتميز ف، اادا . 

 سابعاً: أولويات الكلية خالل فترة إعداد الخطة:

 .وسد  ضمان الجود  واالعتماد بال لية تتول، مسئولية أنشطة الجود  بال لية 

  وخاصة فيما يتصل بدنشا  مبن، ،ديد مستقل لل لية.االهتمام بتحسين البنية التحتية لل لية 

  العمل عل، تأهيل ال لية للتقدم لالعتماد ااكاديمح  والعمل علح التطوير والتحسين

 المستمر لجود  العملية التعليمية والبحثية والعمليات المساند  بال لية.

 ااطراف المعنية إنشا  برامج تعليمية للتميز فح تخصصات ،ديد  مت اعلة مل استيا،ات  

 .وسوق العمل

  التوسل فح استخدام التعليم اال ترونح  والتعليم الم توح  والتعليم عن بعد  وتوفير الموارد

 والبنية الالحمة لتحقيأل ذلك.

   تبن، نظام الساعات المعتمدCredit Hours .،واقرشاد ااكاديم 
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 .إنشا  دراسات عليا مت املة بال لية 

  أت اقات للعالقات الثقافية مل المؤسسات التعليمية والبحثية علح المستويات ت عيل وعقد

 المحلية واققليمية والعالمية قنشا  برامج مشتركة علح مستوى مرسلة الب الوريوق.

  تسويأل خدمات ال لية االستشارية والبحثية واالهتمام بقضايا البيئة والمجتمل والعمل علح

البحوث التوسل فح البحوث واالهتمام بمية المستدامة عن طريأل المساهمة ال اعلة فح التن

 متعدد  التخصصات.

  االهتمام بالتدريا المستمر للقيادات  وأعضا  هيئة التدريس  والهيئة المعاونة  والعاملين

 لرفل ال  ا   وال عالية وتحقيأل التميز فح اادا  الجامعح والبحثح وخدمة المجتمل والبيئة.

 انشطة والخدمات المقدمة للطالف وال سيما ف، مجال الرعاية الطالبية. التوسل فح ا 
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 :Vision الرؤيــة 

أ  تكو  م  بي  أ.ضةةةةل خمس كليات  المنصةةةةورة جامعة للطفولة المبكرةالتربية  كلية تسةةةةع 

 .م 2030 عام للتربية للطفولة المبكرة بالعالم العرب 

 :Mission الرسالة 

، وتزويد المجتمع تقديم برامج أكاديمية متميزة ومتطورة .  مجال التربية للطفولة المبكرة

وإجراة بحوث علمية متميزة وتقديم بخريجي  متخصةةةةصةةةةي  منا.سةةةةي  .  سةةةةود العمل، 

 خدمات مجتمعية

 :Valuesالقيم  

جامعة المنصورة وتسع  ال  احترام وت صيل قيم  -كلية التربية للطفولة المبكرة تام        

والشةةةةةةةفةةا.يةةة والنزاةةةة،  العةةدالةةةالعمةةل الجمةةاعي وتعزيز رو  االنتمةةاة والوالة واحترام 

 :وذلك م  خالل واإللتزام واإلنضباط،

 :الدستور المصرب يكفل حق التعليم المجاني لكل م  ةو ماةل  إخنحة اللدمة الخ لكمكة

 بالمتطلبات الضرورية لتلقي مستويات التعليم الجامعي المناسبة بالكلية. 

 :التعلم الذاتي الفعال ةو أحد القيم التي تحكم منظومة األداة الجامعي  نش   وح الخ لم الااخي

بالكلية، ويتحقق ذلك م  خالل تو.ير موارد التعلم الذاتي الحديثة الميسرة التي تلبي حاجات 

 المجتمع. 

 :تعمل الموارد البشرية المتنوعة بالكلية .ي إطار م  رو  الفريق المتكامل  ال مل ال منبي

الذب يرتبط بمنظومة أداة متطورة تكفل تعظيم العائد م  تفاعل عناصر ةذه المنظومة مع 

 بعضها البعض. 

 : تقوم عملية صناعة القرار بالكلية عل  أساس المشاركة المتكاملة  دكمق ا كة صننبة الق ا

 لة بي  كا.ة أطرا  صناعة واتخاذ وتنفيذ القرار. والمتفاع

 : تسع  إدارة الكلية إل  تو.ير مناخ م  اإلبداي .ي العمل يضم  تكامل  الخحسكي المسخم

األ.كار، والسعي الدةوب لالرتقاة بمصفو.ة النتائج ، ومنظومة األداة بما يضم  دوام التميز 

 باعتباره األساس السليم للنجا  . 

  الم   كة المقن نةBenchmarking:  نام  بتكامل المعر.ة اإلنسانية، وم  ثم تحرص

الكلية عل  أ  يكو  مستوى األداة واإلنجاز بها مقارنا ب .ضل الممارسات العالمية .ي كل 

 مجال. 
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 :باعتبارةا مشروعا تعاونيا بي  كا.ة أطرا  األداة األكاديمي ب ضالعه  ال ودر الشنملة

خدمة المجتمع ( يقود .ي النهاية إل  تعظيم العائد م   –البحث العلمي  –المختلفة ) التعليم 

 استخدام الموارد المتاحة بالكلية.

 

 :  SWOT Analysis للكلية الخارجيةالداخلية و تحليل البيئة ثانياً: 

 Analysis of Internal تحليل البيئة الداخلية 

Environment: 

أ  ةناك جامعة المنصةةةةةةةورة  - التربية للطفولة المبكرهكلية أوضةةةةةةةحت نتائج الدراسةةةةةةةة الذاتية ل

ً  كليةتتميز بها ال التيمجموعة م  نقاط القوة  يمك  اسةةةتثمارةا وتفعيلها عل  النحو  ، والتيداخليا

قد تاثر عل   التي. كما أظهرت نتائج الدراسةةةةةة بعض نقاط الضةةةةةع  كليةيحقق رسةةةةةالة ال الذب

، وةي النقاط التي سةةةةةةتعمل الكلية جاةدة علي تحقيق رسةةةةةةالتها وغايتها .ي كليةكفاةة و.اعلية ال

 .تال.يها خالل .ترة الخطة اإلستراتيجية الحالية

  نقاط القوةStrength: 

( نقطة 41جامعة المنصورة ع  وجود ) التربية للطفولة المبكرهأسفر تحليل البيئة الداخلية لكلية 

 كلية، وةي علي النحو التالي:يحقق رسالة ال الذبيمك  استثمارةا وتفعيلها عل  النحو قوة 

 تطبيق نظام الساعات المعتمدة .  برامج الكلية مرحلت )البكالوريوس، والدراسات العليا( .1

إدارة الكلية م  أبنائها وم  المقيمي  بصفة دائمة .ي مدينة المنصورة، مما ييسر العمل العلمي  .2

 واإلدارب بالكلية.

 اإلقبال المتزايد عل  الكلية. .3

 تطبيق الئحة معدلة للكلية مما ساعد عل  إضا.ة مقررات تحتاجها الطالبة .  سود العمل .4

 إعداد معلمات الت ةيل المهن  لذوى اإلحتياجات الخاصة.تفرد الكلية بإنشاة برنامج  .5

 اإلنجليزية.استحداث برنامج إعداد معلمات رياض األطفال باللغة  .6

 استحداث برنامج المنتسورى. .7

 .برنامج التعليم المدمج لتفعيلوضع بروتيكول تعاو  مع جامعة المنيا   .8

عل  العديد م  التخصصات والت  تسم  للخريجي  بالحصول الدراسات العليا بالكلية  اشتمال .9

 عل  الدبلومات المختلفة، ودرجت  الماجستير والدكتوراه.
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معمل المهارات  -معمل الموسيق  -تلفة بالكلية)معل الحاسب األل وجود المعامل المخ .10

معمل المنتسورى( والذى يتي  التطبيق العمل  للطالبات  -معمل التربية الرياضية -اليدوية

 داخل الكلية.

كيالت تعاو  مع مراكز ومدارس متخصصة لتعليم الطالبات كمزكز تطوير عمل بروتو .11

طالبات برنامج اللغة اإلنجليزية عل  دورات .  التخصص، وكذلك حصول األداة األكاديم  ل

 تدريب الطالبات.مع مدارس ذوى اإلحتياجات الخاصة والمدارس الدولية والحكومية ل

وجود وحدة التعليم اإللكترون  والت  ساعدت عل  نشر المقررات إلكترونيا مما يتي   .12

 للطالبات .رصة التعلم الذات .

 حكمة، مما يتي  .رص للنشر العلم .وجود مجلة علمية م .13

األنشطة الثقا.ية والفنية  . تفود الكلية .ي مجال األنشطة الطالبية عل  مستوى الجامعة،  .14

حيث حصلت الكلية عل  المركز األول للعام الثاني عل  التوالي .ي  ؛والجوالة والمرشدات

 األنشطة الطالبية ومنحت الدروي الدالة عل  ذلك.

 كتروني للكلية عل  شبكة الجامعة يتم تحديثه بإستمرار.وجود موقع إل .15

األنشطة والمهام المتعلقة بالجودة ومنها عل  سبيل المثال: توصي   لكا.ةانجاز الكلية  .16

الدراسة الذاتية وبيا  نقاط القوة  -توصي  مقررات الدراسة بالكلية  -برنامج الدراسة بالكلية 

 ونقاط  الضع  والمخاطر والفرص المتاحة.

 تنظيم دورات تدريبية للموجهي  والمدرسات األوائل بالتربية والتعليم. .17

م  مجموعة البرامج التدريبية التي تو.رةا أعضاة ةيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية استفادة  .18

 مشروعات مركز تطوير األداة بالجامعة، لالرتقاة بمستوى جودة العملية التعليمية.

استخدام بعض نظم اإلدارة اإللكترونية .ي تسيير العمل داخل الكلية بالتعاو  مع مركز  .19

 .واالتصاالت بالجامعة تقنية المعلومات

 وجود وحدة إلدارة نظم الجودة. .20

وجود نظام للتحسي  المستمر يهد  إل  ر.ع كفاةة وحدة إدارة نظم الجودة بالكلية م  خالل  .21

 نظام المراجعة الداخلية تحت إشرا  مركز الجودة بالجامعة.

 لنفسي غيرةا.الكلية المجتمع م  حولها م  خالل إنشاة وحدات مثل وحدة اإلرشاد اتخدم  .22

 البرنامج ع  واإلدارية األكاديمية المعلومات عل  يحتوى بالكلية للطالب دليل وتو.ير إعداد .23

 .التعليمي
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 .العلمية والفهرسة التبويب أسس عبتت الكترونية بمكتبة الكلية مكتبة تزويد .24

 .وجود برنامج  للتدريب الميداني للطالبات لتحقيق األةدا  المنشودة .25

 تنظيمي للكلية يتالةم مع طبيعة وحداثة نش تها.وجود ةيكل  .26

 تفويض العميد لراساة األقسام والوكيل التخاذ القرارات الطارئة لسرعة إنجاز العمل. .27

 وجود توصي  وظيفي لجميع الوظائ  اإلدارية واألكاديمية بالكلية. .28

 وجود معايير موثقة الختيار القيادات األكاديمية بالكلية. .29

 ية ووضع آلية للتغلب عل  قضايا تعليم وتعلم الطالبات بالكلية.عقد اجتماعات دور .30

 توا.ر قواعد بيانات لكل إدارات وأقسام الكلية تُحّدث باستمرار. .31

 حرص الكلية عل  تو.ير نظم للمعلومات اإلدارية والقانونية ودعم القرارات. .32

 حرص الكلية عل  نشر الوعي بحقود الملكية الفكرية والنشر. .33

 لتعارض .  المصال  بي  األقسام المختلفة .  الهيكل التنظيمي للكلية.وضو  عدم ا .34

الدروس  -النظر .ي شكاوى ومقترحات الطالبات .يما يختص بالجداول )المحاضرات .35

 العملية(، نتائج االمتحانات.

 التزام جميع العاملي  بالكلية ب خالقيات الوظيفة واألمانة العلمية. .36

ترنت به بيانات أعضاة ةيئة التدريس مما ييسر للطالبات وجود موقع لكل قسم عل  اإلن .37

 التعر  عل  العضو وإمكانية االتصال به عند الضرورة القصوى.

 تو.ر الكلية أجهزة حاسب آل  متصلة بشبكة االنترنت .ي معظم مكاتب الكلية. .38

 وجود بعض الوسائل لضما  األم  والسالمة )طفايات حريق مثاًل(. .39

 التدريس للطالبات .  أنشطة خاصة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.مشاركة أعضاة ةيئة  .40

مشاركة بعض األطرا  المجتمعية .  مجالس الكلية وندواتها وورش العمل لالستفادة م   .41

 آرائها .  برامجها التعليمية. 

 قبول الطالبات بعد إجراة المقابلة الشخصية للت كد م  انطباد المعايير عليهم. .42

ً .ي حضور الماتمرات والندوات العلمية الداخلية تدعيم ةيئة الت .43 دريس ومعاونيهم ماديا

والخارجية، مما يزيد م  احتكاك الباحثي  بنظرائهم عل  المستوى العالمي، .ير.ع م  

 المستوى البحثي ويعط  .رصة للتعاو  الدولي .ي البحث العلمي.

 األقسام.االةتمام بتعيي  أعضاة ةيئة تدريس ذوى خبرة .ي جميع  .44

 وجود سياسات ومعايير أكاديمية للبرنامج التعليمي بالكلية. .45
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 دعم إدارة الكلية للجودة بالكلية. .46

 

  نقاط الضعفWeakness: 

نقاط أسفر تحليل البيئة الداخلية لكلية التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة ع  وجود 

، وةي النقاط التي ستعمل تحقيق رسالتها وغايتها .ي كليةقد تاثر عل  كفاةة و.اعلية ال ضع 

 الكلية جاةدة علي تال.يها خالل .ترة الخطة اإلستراتيجية الحالية، وةي علي النحو التالي:

عدم وجود عدد كا  م  أعضاة ةيئة التدريس بالكلية، حيث تعتمد الكلية .ي خطتها التعليمية  .1

كليات الجامعة، .ي مقررات اللغة العربية، واللغة .ي ةذا القسم عل  السادة المنتدبي  م  

 .االنجليزية، والكمبيوتر

ضع  الميزانية المخصصة للكلية ضم  موازنة الجامعة بإعتبارةا كلية حديثة النش ة، مما  .2

 قد يعود استكمال ت ثيث الكلية وتو.ير متطلبات العمل العلمي واإلدارب بها.

 ةيئة التدريس مع المعايير العالمية. عدم توا.ق نسبة الطالبات إل  أعضاة .3

 ضع  مستوى الت ةيل المهني لبعض العاملي  بالكلية. .4

وجود عجز .ي كثير م  التخصصات )اإلداريي  والحر.يي ( مما ياثر بالسلب عل  أداة  .5

 العمل والصيانة المطلوبة بالكلية.

 المتبعة للطالبات. قييممحدودية أساليب الت .6

 التنا.سي للكلية مقارنة بالكليات المناظرة علي الصعديي  القومي واإلقليمي.لم يُحدد الوضع  .7

وجود وحدة إلدارة األزمات والكوارث بالكلية مع عدم توا.ر الوسائل الكا.ية للتعامل مع  .8

 ةذه الكوارث حال وقوعها.

وجود خطة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاة ةيئة التدريس والهيئة المعاونة عدم  .9

 والعاملي  بالكلية.

 عدم إجراة تقييم دورب لقياس مدى إنجاز قضايا التعليم والتعلم داخل الكلية. .10

 الطرد الالزمة لقياس مستوب الرضا الوظيفي للعاملي .غياب  .11

 ضع  التسهيالت المادية لممارسة الطالبات لألنشطة الفنية والرياضية واالجتماعية. .12

 .ي مجلس الكلية.محدودية مشاركة األطرا  المجتمعية  .13

 كفاية الكوادر البشرية بوحدة الجودة.عدم  .14

 عدم وجود دليل للطالبات باللغة اإلنجليزية. .15
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 عدم وجود عدد كا  م  أمناة المعامل المتخصصي . .16

 عدم وجود عدد كا  م  العاملي  بالدراسات العليا بالكلية. .17

 

 Analysis of External تحليل البيئة الخارجية 

Environment: 

كلية أ   البيئيت نتائج التحليل ظهرظل المتغيرات الراةنة محلياً وإقليمياً وعالمياً أ .ي

يمك  االستفادة  والتي ،أمامها العديد م  الفرص المتاحة التربية للطفولة المبكرة جامعة المنصورة

ا أ  ةناك وتحقيق غاياتها وأةدا.ها االستراتيجية، كم كليةج للالتنا.سيتدعيم جالمركز  .يمنها 

سبيل  .ية أ  تحدد كيفية التعامل معها كلييتحتم عل  ال والتي حتملةمجموعة م  التهديدات الم

و.يما يلي بعض الفرص والتهديدات التي أظهرةا تحليل البيئة  تحقيقها لرسالتها وغاياتها.

 جامعة المنصورة. - التربية للطفولة المبكرهالخارجية لكلية 

 

  الفرص المتاحةOpportunities: 

جامعة المنصورة ع  وجود  التربية للطفولة المبكرهأسفر تحليل البيئة الخارجية لكلية 

( .رصة يمك  للكلية إستثمارةا للتغلب علي نقاط الضع  التي تواجهها، وةي علي النحو 16)

 التالي:

 بالكلية.التوسع .  سياسة اإلعتماد والجودة، مما يساعد عل  ر.ع كفاةة جميع العاملي   .1

 نظام اإلدارة اإللكترونية المتميز بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة. .2

 .وجود تعاو  بي  الكلية ومركز تطوير األداة الجامع  .3

والتجربية، والدولية، واللغات،  ،الحكومية سوجود تعاو  بي  الكلية و الروضات بالمدار .4

 وذوى اإلحتياجات الخاصة، ومركز الطفولة.

حصول الكلية عل  مشروي إلنشاة نظام داخلي للجودة م  وحدة إدارة المشروعات بوزارة  .5

 .التعليم العالي بالتعاو  مع جامعة المنصورة

وجود مشروعات تنا.سية تو.رةا الجامعة لتحسي  جودة العملية التعليمية والبحثية م  خالل  .6

 مركز تطوير األداة بجامعة المنصورة.

 لعمل الداخلي والخارجي علي خريجات الكلية. تزايد إقبال سود ا .7
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برامج متميزة بمصرو.ات يتطلبها سود العمل لتحقيق راية ورسالة الكلية م   إنشاةإمكانية  .8

 ناحية ولزيادة موارد الكلية ع  طريق جذب الطالب الوا.دي  م  ناحية أخرى.

 تتمتع الكلية بتفردةا .ي ةذا التخصص بمحا.ظة الدقهلية. .9

ة م  البعثات والمن  األجنبية والمهمات العلمية .ي ر.ع كفاةة أعضاة ةيئة التدريس االستفاد .10

 والهيئة المعاونة.

وجود سياسات متنوعة للكلية .ي مجاالت التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية  .11

 البيئة.

 دعم الجامعة للكلية قلبا وقالبا. .12

 اإلنتاجية والخدمية.تفعيل قنوات االتصال مع بعض القطاعات  .13

 إمكانية توقيع بروتكوالت خاصة تنظم مساةمات المتبرعي  لدعم الكلية. .14

إمكانية إنشاة بعض المراكز الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لزيادة مواردةا  .15

 المادية.
 

  التهديدات المحتملةThreats: 

جامعة المنصورة ع  وجود  المبكرهالتربية للطفولة أسفر تحليل البيئة الخارجية لكلية 

( تهديد محتمل يمك  للكلية التصدب لها م  خالل تعظيم وإستثمار نقاط القوة التي تتميز بها، 8)

 وةي علي النحو التالي:

 التهديدات المناخية الت  قد تحول دو  انتظام الدراسة. -1

 انخفاض معدل النمو اإلقتصادى .  ظل جائحة كورونا. -2

 التغيرات التكنولوجية والتطورات السريعة والمتالحقة للتكنولوجيا. -3

 وجود كليات منا.سة تقدم التخصص العام بالكلية. -4

 .كليات التربية)للطفولة المبكرة( ورياض األطفال اتإلغاة تكلي  خريج -5

 النظرة السلبية للمجتمع إل  مهنة معلمة رياض األطفال. -6

 رياض األطفال ضم  السلم التعليم .عدم إدراج مرحلة  -7

 

 ثالثاً: مراجعة نتائج التحليل البيئي مع األطراف ذات العالقة
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 Reviewing SWOT Analysis Results with Stakeholders: 

جامعة  - التربية للطفولة المبكرهبعد أ  إنتهي .ريق إعداد الخطة اإلستراتيجية لكلية 

المنصورة م  إجراة التحليل البيئي للكلية، ولغرض تدقيق النتائج التي تم التوصل إليها .قد تم 

عقد سلسلة م  ورش العمل ألعضاة ةيئة التدريس ومعاونيهم، واإلداريي ، والطالب تضمنت 

للنتائج التي تم التوصل إليها،  PowerPoint Presenatationكل منها عرض تقديمي 

وقد جاةت النتائج علي  .م تصميم أداة إلبداة الرأب لكل .ئة تشمل نتائج التحليل البيئي للكليةكما ت

 النحو التالي:

 :Strength and Weakness  نقاط القوة والضعف 

حققت نقاط القوة والضع  التي تم التوصل إليها نسب موا.قة عالية م  قبل الفئات  

ومعاونيهم، واإلداريي ، والطالب(، حيث تجاوزت تلك النسب المستهد.ة )أعضاة ةيئة التدريس 

مقدار الثلثي  .ي جميع الحاالت، وم  ثم .قد تم إعتماد نقاط القوة والضع  الواردة بالتحليل البيئي 

 واإلستناد إليها .ي صياغة الغايات واألةدا  اإلستراتيجية للكلية.

  

 الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة 

  Opportunities and Threats: 

حققت الفرص المتاحة والتهديدات المحتملة التي تم التوصل إليها نسب موا.قة عالية م   

قبل الفئات المستهد.ة )أعضاة ةيئة التدريس ومعاونيهم، واإلداريي ، والطالب(، حيث تجاوزت 

الفرص المتاحة تلك النسب مقدار الثلثي  .ي جميع الحاالت، وم  ثم .قد تم إعتماد مصفو.ة 

والتهديدات المحتملة والواردة بالتحليل البيئي واإلستناد إليها .ي صياغة الغايات واألةدا  

 اإلستراتيجية للكلية.

وتوض  الجداول التالية النتاج التفصيلية لمراجعة نتائج التحليل البيئي لكلية التربية  

 جامعة المنصورة. -للطفولة المبكرة 
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 نقاط القوة: -1

 نقاط القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

 أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم
 الطالب اإلداريين

المتوسط 

 العام

   93.40 76.7 85.2 100.0 والدراسات العليا(تطبيأل نظام الساعات المعتمد  فح برامج ال لية مرسلتح الب الوريوق 

 .إدار  ال لية من أبنادها ومن المقيمين بص ة دادمة ف، مدينة المنصور   مما ييسر العمل العلم، واقداري بال لية 
96.2 85.3 89.1 90.20 

 .93.40 93.7 86.5 100.0 اققبال المتزايد علح ال لية 

  86.30 86.9 76.2 95.8 علح إضافة مقررات تحتا،ها الطالبة فح سوق العملتطبيأل الدحة معدلة لل لية مما ساعد 

 .95.13 89.1 85.2 100.0 ت رد ال لية بدنشا  برنامج إعداد معلمات التأهيل المهنح لاوى اقستيا،ات الخاصة 

 .93.40 93.7 84.2 100.0 استحداث برنامج إعداد معلمات رياض ااط ال باللغة اقنجليزية 

 .93.20 93.4 80.5 100.0 استحداث برنامج المنتسورى 

 .74.60 65.3 69.2 98.5 وضل بروتي ول تعاون مل ،امعة المنيا  لت عيل برنامج التعليم المدمج 

  اشتمال الدراسات العليا بال لية علح العديد من التخصصات والتح تسمح للخريجين بالحصول علح الدبلومات

 الما،ستير والدكتوراء.المختل ة  ودر،تح 
98.5 89.3 91.2 93.00 

 معمل التربية  -معمل المهارات اليدوية -معمل الموسيقح -و،ود المعامل المختل ة بال لية معل الحاسا االح

 معمل المنتسورى( والاى يتيح التطبيأل العملح للطالبات داخل ال لية. -الرياضية
100.0 81.3 90.3 90.53 

  اقدار  اقل ترونية ف، تسيير العمل داخل ال لية بالتعاون مل مركز تقنية المعلومات استخدام بع  نظم

 .واالتصاالت بالجامعة
100.0 100.0 100.0 100.0 

 . 86.40 86.7 83.2 89.3 و،ود وسد  قدار  نظم الجود 

 

 نقاط القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

 أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم
 الطالب اإلداريين

المتوسط 

 العام

  و،ود وسد  التعليم اقل ترونح والتح ساعدت علح نشر المقررات إل ترونيا مما يتيح للطالبات فرصة التعلم

 الااتح.
100.0 93.2 87.9 96.80 
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  عمل بروتوكيالت تعاون مل مراكز ومدارق متخصصة لتعليم الطالبات كمزكز تطوير اادا  ااكاديمح

طالبات برنامج اللغة اقنجليزية علح دورات فح التخصا  وكالك مل مدارق ذوى اقستيا،ات لحصول 

 الخاصة والمدارق الدولية والح ومية لتدريا الطالبات.

100.0 96.3 94.1 96.80 

 .73.63 67.5 70.1 83.3 و،ود مجلة علمية مح مة  مما يتيح فرص للنشر العلمح 

  الطالبية علح مستوى الجامعة  فح اانشطة الثقافية وال نية والجوالة ت وق ال لية ف، مجال اانشطة

والمرشدات؛ سي  سصل  ال لية علح المركز ااول للعام الثان، علح التوال، ف، اانشطة الطالبية ومنح  

 الدروا الدالة علح ذلك.

100.0 72.2 79.1 83.77 

  95.47 90.2 96.2 100.0 تحديثه بدستمرار.و،ود موقل إل ترون، لل لية علح شب ة الجامعة يتم 

  انجاح ال لية ل افة اانشطة والمهام المتعلقة بالجود  ومنها علح سبيل المثال: توصيف برنامج الدراسة بال لية

الدراسة الااتية وبيان نقاط القو  ونقاط  الضعف والمخاطر وال رص  -توصيف مقررات الدراسة بال لية  -

 المتاسة.

100.0 88.3 100.0 96.10 

 .78.40 76.8 80.1 78.3 تنظيم دورات تدريبية للمو،هين والمدرسات ااوادل بالتربية والتعليم 

   من مجموعة البرامج التدريبية الت، توفرها مشروعات مركز أعضا  هيئة التدريس ومعاونيهم بال لية است اد

 التعليمية.تطوير اادا  بالجامعة  لالرتقا  بمستوى ،ود  العملية 
100.0 100.0 100.0 100.00 

 نقاط القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

 أعضاء هيئة التدريس

 ومعاونيهم
 الطالب اإلداريين

المتوسط 

 العام

  و،ود نظام للتحسين المستمر يهدف إلح رفل ك ا   وسد  إدار  نظم الجود  بال لية من خالل نظام المرا،عة

 إشراف مركز الجود  بالجامعة.الداخلية تح  
78.6 93.2 87.9 86.57 

 73.63 67.5 70.1 83.3 تخدم ال لية المجتمل من سولها من خالل إنشا  وسدات مثل وسد  اقرشاد الن س، بيرها.

 83.77 79.1 72.2 100.0 .التعليم، البرنامج عن واقدارية ااكاديمية المعلومات علح يحتوى بال لية للطالف دليل وتوفير إعداد 

 95.47 90.2 96.2 100.0 .العلمية وال هرسة التبويا أسس لبتت ال ترونية بم تبة ال لية م تبة تزويد 

  96.10 100.0 88.3 100.0 .و،ود برنامج  للتدريا الميدان، للطالبات لتحقيأل ااهداف المنشود 

 .78.40 76.8 80.1 78.3 و،ود هي ل تنظيم، لل لية يتال م مل طبيعة وسداثة نشأتها 

 .100.00 100.0 100.0 100.0 ت وي  العميد لرةسا  ااقسام والوكيل التخاذ القرارات الطاردة لسرعة إنجاح العمل 

 .100.00 100.0 100.0 100.0 و،ود توصيف وظي ، لجميل الوظادف اقدارية وااكاديمية بال لية 

  86.40 86.7 83.2 89.3 ااكاديمية بال لية.و،ود معايير موثقة الختيار القيادات 

 .73.63 80.1 71.5 69.3 عقد ا،تماعات دورية ووضل آلية للتغلا علح قضايا تعليم وتعلم الطالبات بال لية 



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

36 

 .78.70 81.9 76.9 77.3 توافر قواعد بيانات ل ل إدارات وأقسام ال لية ت حد ث باستمرار 

  78.77 67.9 78.1 90.3 للمعلومات اقدارية والقانونية ودعم القرارات.سرص ال لية علح توفير نظم 

 .92.73 80.0 98.2 100.0 سرص ال لية علح نشر الوع، بحقوق المل ية ال  رية والنشر 

 .72.80 55.6 76.3 86.5 وضوح عدم التعارض فح المصالح بين ااقسام المختل ة فح الهي ل التنظيم، للل لية 

  ،98.77 96.3 100.0 100.0 الدروق العملية(  نتادج االمتحانات. -ش اوى ومقترسات الطالبات فيما يختا بالجداول  المحاضراتالنظر ف 

 .95.43 86.3 100.0 100.0 التزام ،ميل العاملين بال لية بأخالقيات الوظي ة واامانة العلمية 

 

 

 نقاط القوة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطالب اإلداريين

  و،ود موقل ل ل قسم علح اقنترن  به بيانات أعضا  هيئة التدريس مما ييسر للطالبات التعرف علح العضو وإم انية

 االتصال به عند الضرور  القصوى.
100.0 100.0 98.7 99.57 

 94.40 83.2 100.0 100.0 المختل ة علح موقعها اقل ترون،. ةنشر أنشطة ال لي 

 .84.70 75.3 83.6 95.2 توفر ال لية أ،هز  ساسا آلح متصلة بشب ة االنترن  ف، معظم م اتا ال لية 

 .73.60 69.8 72.1 78.9 نظافة مبن، ال لية وو،ود قاعة ا،تماعات خاصة بأسر الطالف 

  98.97 96.9 100.0 100.0 والسالمة  ط ايات سريأل مثالً(.و،ود بع  الوسادل لضمان اامن 

 .85.77 79.1 91.8 86.4 مشاركة أعضا  هيئة التدريس للطالبات فح أنشطة خاصة بخدمة المجتمل وتنمية البيئة 

  .84.40 84.8 78.3 90.1 مشاركة بع  ااطراف المجتمعية فح مجالس ال لية وندواتها وورش العمل لالست اد  من آرادها فح برامجها التعليمية 

 .95.73 87.2 100.0 100.0 قبول الطالبات بعد إ،را  المقابلة الشخصية للتأكد من انطباق المعايير عليهم 

 مادياً ف، سضور المؤتمرات والندوات العلمية الداخلية والخار،ية  مما يزيد من است اك  تدعيم هيئة التدريس ومعاونيهم

 الباسثين بنظرادهم علح المستوى العالم،  فيرفل من المستوى البحث، ويعطح فرصة للتعاون الدول، ف، البح  العلم،.
100.0 100.0 100.0 100.00 

   67.90 71.2 76.3 56.2 ف، ،ميل ااقسام.االهتمام بتعيين أعضا  هيئة تدريس ذوى خبر 

 .94.17 97.3 85.2 100.0 و،ود سياسات ومعايير أكاديمية للبرنامج التعليم، بال لية 

 .97.10 91.3 100.0 100.0 دعم إدار  ال لية للجود  بال لية 

 87.7 84.6 86.5 92.1 اإلجمالــي
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 نقاط الضعف: - -2

 نقاط الضعف
 الوضع الراهن بالكليةالتوافق مع % 

 أعضاء هيئة التدريس
 ومعاونيهم

 الطالب اإلداريين
المتوسط 

 العام

  عدم وجود عدد كا  م  أعضاة ةيئة التدريس بالكلية، حيث تعتمد الكلية .ي خطتها التعليمية .ي ةذا القسم

 االنجليزية، والكمبيوتر.عل  السادة المنتدبي  م  كليات الجامعة، .ي مقررات اللغة العربية، واللغة 
84.6 95.3 78.3 86.07 

  ضع  الميزانية المخصصة للكلية ضم  موازنة الجامعة بإعتبارةا كلية حديثة النش ة، مما قد يعود استكمال ت ثيث
 الكلية وتو.ير متطلبات العمل العلمي واإلدارب بها.

22.1 40.9 60.2 41.07 

  100.00 100.0 100.0 100.0 ةيئة التدريس مع المعايير العالمية.عدم توا.ق نسبة الطالبات إل  أعضاة 

 .81.90 71.2 94.2 80.3 ضع  مستوى الت ةيل المهني لبعض العاملي  بالكلية 

 .75.47 78.9 52.2 95.3 وجود عجز .ي كثير م  التخصصات )اإلداريي  والحر.يي ( مما ياثر بالسلب عل  أداة العمل والصيانة المطلوبة بالكلية 

 86.60 97.3 65.2 97.3 المتبعة للطالبات. قييممحدودية أساليب الت 

 
 
 
 
 
 
 

 نقاط الضعف

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 
أعضاء 
هيئة 

 التدريس
 ومعاونيهم

 الطالب اإلداريين
المتوسط 

 العام



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

38 

   100.00 100.0 100.0 100.0 القومي واإلقليمي.لم يُحدد الوضع التنا.سي للكلية مقارنة بالكليات المناظرة علي الصعديي 

 .100.00 100.0 100.0 100.0 وجود وحدة إلدارة األزمات والكوارث بالكلية مع عدم توا.ر الوسائل الكا.ية للتعامل مع ةذه الكوارث حال وقوعها 

  100.00 100.0 100.0 100.0 والعاملي  بالكلية.عدم وجود خطة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاة ةيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 .88.90 90.1 87.3 89.3 عدم إجراة تقييم دورب لقياس مدى إنجاز قضايا التعليم والتعلم داخل الكلية 

 . 82.77 69.3 91.7 87.3 غياب الطرد الالزمة لقياس مستوب الرضا الوظيفي للعاملي 

  89.50 98.9 74.3 95.3 لألنشطة الفنية والرياضية واالجتماعية.ضع  التسهيالت المادية لممارسة الطالبات 

 .68.50 67.9 70.3 67.3 محدودية مشاركة األطرا  المجتمعية .ي مجلس الكلية 

 .82.40 68.1 94.8 84.3 عدم كفاية الكوادر البشرية بوحدة الجودة 

 .عدم وجود دليل للطالبات باللغة اإلنجليزية 
  

84.3 70.3 67.9 82.40 

 . عدم وجود عدد كا  م  أمناة المعامل المتخصصي 
  

95.3 91.7 69.3 88.90 

 .عدم وجود عدد كا  م  العاملي  بالدراسات العليا بالكلية 
  

95.3 91.7 69.3 88.90 

 86.4 85.8 84.7 88.7 اإلجمالي

 
 
 

 
 الفرص المتاحة: -3

 الفرص المتاحة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

 هيئة التدريسأعضاء 
 ومعاونيهم

 الطالب اإلداريين
المتوسط 

 العام

 .التوسع .  سياسة اإلعتماد والجودة، مما يساعد عل  ر.ع كفاةة جميع العاملي  بالكلية 

  
91.4 97.2 90.5 93.03 
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 .نظام اإلدارة اإللكترونية المتميز بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة 
95.4 98.1 95.6 86.37 

 . وجود تعاو  بي  الكلية ومركز تطوير األداة الجامع 
100.0 100.0 100.0 100.0 

  وجود تعاو  بي  الكلية و الروضات بالمدارس الحكومية، والتجربية، والدولية، واللغات، وذوى اإلحتياجات

 100.0 100.0 100.0 100.0 الخاصة، ومركز الطفولة.

  داخلي للجودة م  وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي بالتعاو  مع جامعة المنصورةحصول الكلية عل  مشروي إلنشاة نظام. 
92.5 89.2 92.3 91.33 

 .وجود مشروعات تنا.سية تو.رةا الجامعة لتحسي  جودة العملية التعليمية والبحثية م  خالل مركز تطوير األداة بجامعة المنصورة 
91.4 87.0 88.0 88.80 

  .تزايد إقبال سود العمل الداخلي والخارجي علي خريجات الكلية 
85.6 84.0 85.4 85.00 

  برامج متميزة بمصرو.ات يتطلبها سود العمل لتحقيق راية ورسالة الكلية م  ناحية ولزيادة موارد  إنشاةإمكانية
 88.47 91.2 92.0 82.2 الكلية ع  طريق جذب الطالب الوا.دي  م  ناحية أخرى.

 .تتمتع الكلية بتفردةا .ي ةذا التخصص بمحا.ظة الدقهلية 
79.3 85.9 80.2 81.80 

 .االستفادة م  البعثات والمن  األجنبية والمهمات العلمية .ي ر.ع كفاةة أعضاة ةيئة التدريس والهيئة المعاونة 
84.5 91.1 86.3 87.30 

  84.57 81.2 89.2 83.3 العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة.وجود سياسات متنوعة للكلية .ي مجاالت التعليم والبحث 

 
 
 
 
 
 
 

 الفرص المتاحة

 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 
أعضاء هيئة 

 التدريس
 ومعاونيهم

 المتوسط العام الطالب اإلداريين
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 .دعم الجامعة للكلية قلبا وقالبا 
90.2 92.0 95.6 92.60 

 القطاعات اإلنتاجية والخدمية. تفعيل قنوات االتصال مع بعض 
75.3 80.3 80.0 78.53 

 .إمكانية توقيع بروتكوالت خاصة تنظم مساةمات المتبرعي  لدعم الكلية 
74.4 81.7 75.9 77.33 

 .83.53 83.1 78.3 89.2 إمكانية إنشاة بعض المراكز الخدمية والوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لزيادة مواردةا المادية 

 87.00 87.1 87.3 86.5 اإلجمالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التهديدات المحتملة: -4

 التهديدات المحتملة
 التوافق مع الوضع الراهن بالكلية% 

 أعضاء هيئة التدريس
 ومعاونيهم

 الطالب اإلداريين
المتوسط 

 العام

 92.73 91.2 93.9 93.1 التهديدات المناخية الت  قد تحول دو  انتظام الدراسة.
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 90.63 89.9 87.8 94.2 انخفاض معدل النمو اإلقتصادى .  ظل جائحة كورونا.

 92.57 92.3 90.6 94.8 التغيرات التكنولوجية والتطورات السريعة والمتالحقة للتكنولوجيا. 

 90.97 93.4 88.7 90.8 وجود كليات منا.سة تقدم التخصص العام بالكلية. 

 93.47 95.5 93.0 91.9 .التربية)للطفولة المبكرة( ورياض األطفال كلياتإلغاة تكلي  خريجات  

 90.20 89.1 90.1 91.4 النظرة السلبية للمجتمع إل  مهنة معلمة رياض األطفال.

 95.5 100.0 100.0 91.4 عدم إدراج مرحلة رياض األطفال ضم  السلم التعليم .

 91.20 91.40 90.4 91.70 اإلجمالي
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 رابعاً: مصفوفة العوامل اإلستراتيجية

 Strategic Factors Matrix: 

بالخطة اإلسةةةةةةةتراتيجية  قام .ريق العمل  ية،  يل البيئي للكل هاة م  إجراة التحل عد اإلنت ب

يل، وكذا لترتيب أولويات  هذا النوي م  التحل لدالالت اإلسةةةةةةةتراتيجية ل ولغرض إسةةةةةةةتخالص ا

األةدا  اإلسةةةةتراتيجية التي تعتمد صةةةةياغتها علي نتائج التحليل البيئي، .قد عقدت ورشةةةةة عمل 

( يمثلو  15ل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية للكلية بمقر مجلس الكلية حضرةا )لتحليل العوام

إدارة الكلية، وراساةاألقسام العلمية، وممثلي  لراساة األقسام اإلدارية بالكلية، وممثلي  ألعضاة 

 .ةيئة التدريس بالكلية

خدام أسلوب العص  وقد تم تحليل العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية للكلية بإست 

 ، وقد جاةت نتائج ةذا التحليل علي النحو التالي:Brainstormingالذةني 

 

 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية: 

Internal Strategic Factors Matrix: 

( 46جامعة المنصورة ع  وجود ) - التربية للطفولة المبكرهأسفر التحليل البيئي لكلية  

ويعكس ذلك الوضع وجود بيئة داخلية مشجعة، إال ( نقطة ضع  داخلية، 17و)نقطة قوة داخلية، 

 م  نقاط الضع  التي تتطلب إستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة.  بعض أنه توجد 

 



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

43 

ويعكس الشكل السابق الوضع اإلستراتيج  الداخل  للكلية والمتمثل .  النسبة والتناسب 

 داخليتواز  الوضةةةةةع  اإلسةةةةةتراتيج  ال، وةو ما يعكس بي  أعداد كل م  نقاط القوة والضةةةةةع 

، وةو ما يعط  نقاط القوة ونقاط الضةع للكلية والمتمثل .  النسةبة والتناسةب بي  أعداد كل م  

 ة مشجعة.داخليماشراً ب   البيئة ال

نقطة م  نقاط القوة والضةةةةةع  للتحليل مثلت حوالي  (20)وبصةةةةةفة عامة .قد تم إختيار 

م  إجمالي النقاط التي أ.رزةا التحليل البيئي الرباعي للكلية، وذلك لتحليل مصةةةةةةةفو.ة  %(25)

 العوامل اإلستراتيجية الداخلية.

لوضةةةع اإلسةةةتراتيج  اوتعكس نتائج مصةةةفو.ة العوامل اإلسةةةتراتيجية الداخلية للكلية قوة 

، (3لرقم يزيد ع  )(، حيث أ  ةذا ا3.01)الداخل  للكلية بشةةةةةةةكل عام حيث يبلغ إجمال  النقاط 

 .(27:  41) وةذا متسق مع التفاوت الكبير بي  أعداد نقاط القوة والضع  بالكلية

التربية للطفولة وقد جاةت نتائج تحليل مصةةةةةةفو.ة العوامل اإلسةةةةةةتراتيجية الداخلية لكلية 

 جامعة المنصورة علي النحو التالي: – المبكره
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الداللكةال وامل اإلسخ اخك كة   الخ خكب الوزي 
 النقن 
 الم  حة

 الخ لكق

 )أ( مجاالت القوة:

  تفويض العميد لراساة األقسام والوكيل التخاذ
 القرارات الطارئة لسرعة إنجاز العمل.

11 5 55 
لطةةةةات  - .ي ضةةةةةةةةوة السةةةةةةةة

 الممنوحة

  وجود توصي  وظيفي لجميع الوظائ  اإلدارية
 واألكاديمية بالكلية.

8 5 40 
درجة عالية م  االكتمال علي  -

 والتحديث.

  تدعيم ةيئة التدريس ومعاونيهم مادياً .ي حضور
الماتمرات والندوات العلمية الداخلية والخارجية، 
مما يزيد م  احتكاك الباحثي  بنظرائهم عل  
المستوى العالمي، .ير.ع م  المستوى البحثي 
 ويعط  .رصة للتعاو  الدولي .ي البحث العلمي.

2 3 6 

موجود ولك  ليس بشةةةةةةةكةل  -
 كبير.  

  وجود موقع لكل قسم عل  اإلنترنت به بيانات
أعضاة ةيئة التدريس مما ييسر للطالبات التعر  
عل  العضو وإمكانية االتصال به عند الضرورة 

 القصوى.

9 3 27 

 موجود ويحدث بإستمرار. -

  وجود بعض الوسائل لضما  األم  والسالمة
 )طفايات حريق مثالً(.

3 3 9 
 موجودة وتحتاج إلي المزيد. -

  النظر .ي شكاوى ومقترحات الطالبات .يما
الدروس  -يختص بالجداول )المحاضرات

 العملية(، نتائج االمتحانات.
5 4 20 

 ال يوجد إقبال م  الطالبات. -

 .دعم إدارة الكلية للجودة بالكلية 
4 5 20 

 يتم بشكل كبير. -

 مجهز. - 6 3 2 لكتروني.إوحدة تعليم  يوجد بالكلية 

  وجود برنامج  للتدريب الميداني للطالبات لتحقيق
 .األةدا  المنشودة

2 4 8 
موجودة ويحتةةةةاج تعةةةةديالت  -

 جوةرية.

  قبول الطالبات بعد إجراة المقابلة الشخصية للت كد
 م  انطباد المعايير عليهم.

4 4 16 
 ةناك نظام يحتاج تحديث. -

  األزمات والكوارث بالكلية مع وجود وحدة إلدارة
توا.ر الوسائل الكا.ية للتعامل مع ةذه الكوارث 

 حال وقوعها.
5 2 10 

 وجود مبني خاص بالكلية.-

  وجود وحدات ذات طابع خاص لتنمية الموارد
 الذاتية للكلية.

6 2 12 
 تم إنشائها. -

 .تم تخريج د.عات. - 14 2 7 وجود وحدة لمتابعة الخريجي  بالكلية 

 المحيط المجتمع تخدم أنشطة .ي الطالبات مشاركة 
 . بالماسسة

3 1 3 
 وجود خطة محددة. -

 )ب( مجاالت الضعف:

  عدم توا.ق نسبة الطالبات إل  أعضاة ةيئة
 التدريس مع المعايير العالمية.

4 2 8 
علي أسةةةةةاس عدد األعضةةةةةاة  -

 الدائمي .

  لم يُحدد الوضع التنا.سي للكلية مقارنة بالكليات
 المناظرة علي الصعديي  القومي واإلقليمي.

5 2 10 
يحتةةةاج بيةةةانةةةات يصةةةةةةةعةةةب  -

 تو.يرةا.

  عدم وجود خطة لتحديد االحتياجات التدريبية
ألعضاة ةيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملي  

 بالكلية.
3 1 3 

موجودة وتحتةةةةاج تعةةةةديالت  -
 أساسية.

  ضع  التسهيالت المادية لممارسة الطالبات
 لألنشطة الفنية والرياضية واالجتماعية.

3 2 6 
ضةةةع  المخصةةةصةةةات لحداثة  -

 الكلية .

  3.01  100.0 إجمالي النقاط المرجحة
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 مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية: 

External Strategic Factors Matrix: 

سفر التحليل البيئي الخارجي لكلية التربية للطفولة المبكرة  ( 15المنصورة ع  وجود )جامعة  -أ

( تهديدات خارجية، وةو ما يعكس وجود بيئة خارجية مشةةةةةةةجعة، ولك  7.رصةةةةةةةة خارجية ، و)

 ةناك العديد م  التهديدات التي تحتاج إلي إستراتيجيات وخطط وبرامج للمواجهة.

 

 

 ويعكس الشةةةكل السةةةابق مدى تواز  الوضةةةع  اإلسةةةتراتيج  الخارج  للكلية والمتمثل .  النسةةةبة

والتناسةةةةةةةب بي  أعداد كل م  الفرص والتهديدات، وةو ما يعط  ماشةةةةةةةراً ب   البيئة الخارجية 

ويتطلب األمر وضةةع إسةةتراتيجيات وخطط وبرامج لمواجهة التهديدات الحالية، بجانب ، مشةةجعة

 وضع إستراتيجيات وخطط وبرامج للنمو والتوسع إلقتناص الفرص المتاحة.

م  إجمالي  (%50)نقطة م  نقاط الفرص والتهديدات مثلت  (12)وبصةةةةةفة عامة .قد تم إختيار 

النقاط التي أ.رزةا التحليل البيئي الرباعي للكلية، وذلك لتحليل مصةةةةفو.ة العوامل اإلسةةةةتراتيجية 

 الخارجية.
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 خارجيلوضع اإلستراتيج  الاللكلية قوة  خارجيةوتعكس نتائج مصفو.ة العوامل اإلستراتيجية ال

، وةذا (3(، حيث أ  ةذا الرقم يزيد ع  )3.10)م حيث يبلغ إجمال  النقاط للكلية بشةةةةةةةكل عا

 .(8:  16) بالكلية تهديداتوال الفرصمتسق مع التفاوت الكبير بي  أعداد 

 - التربية للطفولة المبكرهوقد جاةت نتائج تحليل مصةةفو.ة العوامل اإلسةةتراتيجية الخارجية لكلية 

 التالي:جامعة المنصورة علي النحو 

 الخ خكب الوزي ال وامل اإلسخ اخك كة اللن  كة
 النقن 
 الم  حة

 الخ لكق

 )أ( الفرص المتاحة:

  التوسع .  سياسة اإلعتماد والجودة، مما
 يساعد عل  ر.ع كفاةة جميع العاملي  بالكلية

5 4 20 
-  

 .تسهيل العمل بالكلية. - 40 4 10 دعم الجامعة للكلية قلبا وقالبا 

  الكلية عل  مشروي إلنشاة نظام داخلي للجودة حصول
م  وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي 

 .بالتعاو  مع جامعة المنصورة
10 4 40 

 كليات قليلة حصلت عليه. -

  ترحيب الكلية بانتقال أعضاة ةيئة التدريس .ي
تخصصات قسم العلوم األساسية )لغة عربية، لغة 

.نية، تربية رياضية وغيرةا( م  انجليزية، تربية 
 كليات الجامعة ال  كلية التربية للطفولة المبكرة

5 4 20 

إسةةةةةةتكمال ةيكل أعضةةةةةةاة  -
 ةيئة التدريس بالكلية.

   وجود مشروعات تنا.سية تو.رةا الجامعة لتحسي
جودة العملية التعليمية والبحثية م  خالل مركز تطوير 

 األداة بجامعة المنصورة.
5 4 20 

.رصةةةةةةةةةةةة لتطوير األداة  -
 بالكلية.

 )ب( التهديدات المحتملة:

  التهديدات المناخية الت  قد تحول دو  انتظام
 .الدراسة.

10 2 20 
غزيرة مثةةةةل  - ل األمطةةةةار ا

 . والسيول

  انخفاض معدل النمو اإلقتصادى .  ظل
 جائحة كورونا.

15 2 30 
 ياثر بشدة علي الكلية. -

  التخصص العام وجود كليات منا.سة تقدم
 بالكلية.

5 2 10 
 .ياثر بشدة عل  الكلية -

  كليات التربية)للطفولة إلغاة تكلي  خريجات
 المبكرة( ورياض األطفال

10 2 20 
 ةام جدا لدعم الكلية. -

   عدم إدراج مرحلة رياض األطفال ضم
 السلم التعليم 

5 2 20 
.  الروضات وجود .رص  -

 الخاصة

  3.10  100.0 إجمالي النقاط المرجحة

 
 
 
 
 

أولويات الخطة اإلستراتيجية لكلية التربية  

 جامعة المنصورة: – للطفولة المبكره

Strategic Plan Priorities: 
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جامعة  - التربية للطفولة المبكرهأظهرت نتائج تحليل مصةةةةةةةفو.ة العوامل الداخلية لكلية  

 علي النحو الموض  بالجدول التالي:المنصورة ع  تحديد أولويات الخطة اإلستراتيجية للكلية 

 ترتيب األولوية العناصر

 5 .التنظيمي الهيكل 

 4 .البشرية الموارد 

 7 .المعلومات نظم و اإلدارية واألنماط الفلسفة 

 وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم أماك  هيزاتوتج التحتية البنية 
 .المجتمع

1 

 6 .الطالب ودعم والتعلم التعليم أساليب 

 2 .ةـــالمالي الموارد 

 8 .ةــالمشترك القيم 

 3 .الداخلية الجودة نظم 

 
جامعة المنصورة سو  توجه وتكث   –ويتض  م  ةذا الجدول أ  كلية التربية للطفولة المبكرة 

جهودةا خالل .ترة الخطة اإلستراتيجية علي العناصر اإلستراتيجية التالية مرتبة و.قاً ألولوياتها 

 اإلستراتيجية:

 المجتمع وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم أماك  هيزاتوتج التحتية البنية. 

 ةـــالمالي الموارد. 

 الداخلية الجودة نظم. 

 البشرية الموارد. 

 التنظيمي الهيكل. 

 الطالب ودعم والتعلم التعليم أساليب. 

 المعلومات نظم و اإلدارية واألنماط الفلسفة. 

 ةــالمشترك القيم. 

 
 
 
 

 خامساً: إختيار اإلستراتيجية المناسبة

 Selecting the Suitable Strategy: 

يتم تحديد اإلستراتيجية المناسبة للماسسة أو بمعني أخر توجهها اإلستراتيجي م  خالل مقابلة 

الفرص والتهديدات بنقاط القوة والضع ، وذلك بإستخدام نقاط القوة .ي إستغالل عالج التهديدات 
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.ي  المحتملة، وإستخدام الفرص المتاحة لمواجهة جوانب الضع ، وم  األساليب المتعار  عليها

(، TOWS Matrixمقابلة الفرص والتهديدات بنقاط القوة والضع  المصفو.ة المعرو.ة بإسم )

وقد تم صياغة ةذه المصفو.ة م  خالل العص  الذةني لمجموعة م  القيادات األكاديمية واإلدارية 

.ي بالكلية، ويتض  م  ةذه المصفو.ة ووجد أربعة بدائل إستراتيجية يمك  للكلية تطبيق إحدةا 

 حال وجود معوقات أو محددات تحول دو  تطبيق خطتها اإلستراتيجية الرئيسية، ةذه البدائل ةي:

و.يها تتوجه الكلية نحو الكبر والتوسةةةةةع  :Growth Strategy إسذذذذذخ اخك كة نمو وخوسذذذذذع .أ

مقارنة بالوضةةةةةع الحالي للكلية، ومنها علي سةةةةةبيل المثال التوسةةةةةع .ي إنشةةةةةاة الوحدات ذات 

 الطابع الخاص، وإنشاة برامج أكاديمية جديدة ... الخ.

و.يها تقوم  :Development and Upgrading Strategy إسخ اخك كة خ وك وخحسكي .ب

ستغالل ال فرص المتاحة .ي البيئة الخارجية .ي تطوير وتحسي  أدائها والتحسي  .ي الكلية بإ

مواط  الضةةةع ، وإسةةةتخدام نقاط القوة الداخلية بالكلية للقضةةةاة علي التهديدات المحتملة .ي 

جودة الحصةةةةةةةول علي اإلعتماد المحلي وتحقيق البيئة الخارجية، ومنها علي سةةةةةةةبيل المثال 

وتو.ير بنية تحتية مادية ، بيق معايير االعتماد وضبط الجودةالبرامج األكاديمية م  خالل تط

 بالكلية قادرة علي تو.ير بيئة .عالة وجذابة تسهل التعليم والبحث.

و.يها تحتفظ الكلية باألنشةةطة واألعمال  :Stability Strategy إسذذخ اخ كة ثبنت وإسذذخق ا  .ج

سةةةي  آداة مختل  المجاالت الحالية كما ةي دو  حدوث تغييرات جوةرية، وذلك بتقوية وتح

الوظيفية والحفاظ علي ما لديها م  نقاط قوة والعمل علي عالج ما لديها م  جوانب قصور، 

ومنها علي سةةةةةبيل المثال دعم الوحدات ذات الطابع الخاص الموجودة بالكلية، ودعم البرامج 

 األكاديمية الحالية بالكلية. 

و.يهةةا تتوجةةه الكليةةة نحو :  StargeyRetrenchmnet إسذذذذذذذخ اخك كذذة إن مذذن  وخقل  .د

تخفيض حجم العمليات أو األنشةةةطة أو الخدمات التي تقدمها الكلية، أو اإلنسةةةحاب م  بعض 

مجاالت عملها الحالي، ومنها علي سةةةةةةةبيل المثال إعادة ةيكلة البرامج التعليمية بدم  بعض 

حدات ذات الطابع البرامج مع بعضةةةها البعض لتتوا.ق مع إحتياحات سةةةود العمل، ودعم الو

 الخاص التي تدر رب  للكلية وتسهم .ي تنمية الموارد الذاتية للكلية.

 ويوض  الجدول التالي مصفو.ة مقابلة الفرص والتهديدات بنقاط القوة والضع :
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 نقن  الض ف نقن  القور
  القرارات الطارئة لسرعة تفويض العميد لراساة األقسام والوكيل التخاذ

 إنجاز العمل.
 .وجود توصي  وظيفي لجميع الوظائ  اإلدارية واألكاديمية بالكلية 

  ي حضور الماتمرات والندوات. ً تدعيم ةيئة التدريس ومعاونيهم ماديا
العلمية الداخلية والخارجية، مما يزيد م  احتكاك الباحثي  بنظرائهم عل  

 توى البحثي ويعط  .رصة للتعاو  الدولي.المستوى العالمي، وير.ع المس
  وجود موقع لكل قسم عل  اإلنترنت به بيانات أعضاة ةيئة التدريس مما

 ييسر للطالبات التعر  عل  العضو وإمكانية االتصال به عند الضرورة.
 .)ًوجود بعض الوسائل لضما  األم  والسالمة )طفايات حريق مثال 
 ت .يما يختص بالجداول )المحاضراتالنظر .ي شكاوى ومقترحات الطالبا- 

 الدروس العملية(، نتائج االمتحانات.

 .دعم إدارة الكلية للجودة بالكلية 
  لكتروني.إالكلية بصدد االنتهاة م  إنشاة وحدة تعليم 
 وجود برنامج  للتدريب الميداني للطالبات لتحقيق األةدا  المنشودة. 
 كد م  انطباد المعايير.قبول الطالبات بعد إجراة مقابلة شخصية للت  

  عدم وجود عدد كا  م  أعضاة ةيئة التدريس بالكلية، حيث
تعتمد الكلية .ي خطتها التعليمية .ي ةذا القسم عل  السادة 
المنتدبي  م  كليات الجامعة، .ي مقررات اللغة العربية، واللغة 

 االنجليزية، والكمبيوتر.
  الجامعة ضع  الميزانية المخصصة للكلية ضم  موازنة

بإعتبارةا كلية حديثة النش ة، مما قد يعود استكمال ت ثيث الكلية 
 وتو.ير متطلبات العمل العلمي واإلدارب بها.

  عدم توا.ق نسبة الطالبات إل  أعضاة ةيئة التدريس مع المعايير
 العالمية.

 .ضع  مستوى الت ةيل المهني لبعض العاملي  بالكلية 
 ت )اإلداريي  والحر.يي ( مما وجود عجز .ي كثير م  التخصصا

 ياثر بالسلب عل  أداة العمل والصيانة المطلوبة بالكلية.
 المتبعة للطالبات قييممحدودية أساليب الت 

 إسخ اخك كة خ وك  وخحسكي إسخ اخك كة نمو وخوسع ال    المخنحة
   التوسع .  سياسة اإلعتماد والجودة، مما يساعد عل  ر.ع كفاةة جميع العاملي

 بالكلية.
 .نظام اإلدارة اإللكترونية المتميز بمركز تقنية االتصاالت والمعلومات بالجامعة 

 . وجود تعاو  بي  الكلية ومركز تطوير األداة الجامع 
  ،وجود تعاو  بي  الكلية و الروضات بالمدارس الحكومية، والتجربية، والدولية

 واللغات، وذوى اإلحتياجات الخاصة، ومركز الطفولة.
  حصول الكلية عل  مشروي إلنشاة نظام داخلي للجودة م  وحدة إدارة المشروعات

 .بوزارة التعليم العالي بالتعاو  مع جامعة المنصورة
   وجود مشروعات تنا.سية تو.رةا الجامعة لتحسي  جودة العملية التعليمية والبحثية م

 خالل مركز تطوير األداة بجامعة المنصورة.
 لعمل الداخلي والخارجي علي خريجات الكلية. تزايد إقبال سود ا 
  برامج متميزة بمصرو.ات يتطلبها سود العمل لتحقيق راية ورسالة  إنشاةإمكانية

الكلية م  ناحية ولزيادة موارد الكلية ع  طريق جذب الطالب الوا.دي  م  ناحية 
 أخرى.

 تعليم الحصةةةةةةةول علي اإلعتماد األكاديمي م  الهيئة القومية لضةةةةةةةما  جودة ال
 واإلعتماد.

 .التوسع .ي إستخدام التعليم اإللكتروني .ي جميع مراحل الدراسة بالكلية 
 .إنشاة دراسات عليا بكا.ة أنواعها بالكلية 
  /تطبيق نظام السةاعات المعتمدة .ي جميع مراحل الدراسةة بالكلية )بكالوريوس

 دبلوم/ دراسات عليا(.
  تعليم/ بحث/خدمة مجتمع(.التوسع .ي ميكنة نظم العمل بالكلية( 
  إنشاة برامج أكاديمية جديدة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تتوائم مع

 إحتياجات سود العمل.
 .التعاو  مع جامعات أجنبية .ي مجال البحث العلمي والدراسات العليا 
 . إنشاة وحدات ذات طابع خاص جديدة لتقديم خدمات مميزة للمستهد.ي 

  جودة البرامج األكاديمية م  خالل الحصول علي اإلعتماد المحلي وتحقيق
 .تطبيق معايير االعتماد وضبط الجودة

  تو.ير بنية تحتية مادية بالكلية قادرة علي تو.ير بيئة .عالة وجذابة تسةةةةةةةهل
 التعليم والبحث ألعضاة ةيئة التدريس ومعاونيهم والطالب.

 مةاليةة .ي جميع المجةاالت بمةا يحقق زيةادة اإليرادات وضةةةةةةةبط النفقةات ال
 التواز  .ي موازنة الكلية واالعتماد الكامل عل  الذات .ي تمويل األنشطة.

  زيادة قدرة الكلية عل  المسةةةةةةةاةمة .ي خدمة المجتمع والبيئة وتفعيل دور
الوحدات ذات الطابع الخاص وتسةةةةةةةويق خدمات الكلية التعليمية والبحثية 

 والتطبيقية واالستشارية.
  جامعة  -تطوير القدرات اإلدارية والتنظيمية لكلية التربية للطفولة المبكرة

 المنصورة وتطويرةا بما يتفق مع رايتها ورسالتها وغاياتها اإلستراتيجية.
 تطوير البحث العلمي والدراسات العليا. 

 إسخ اخك كة إن من  وخقل  إسخ اخك كة ثبنت وإسخق ا  الخهدكدات المحخملة
 .التهديدات المناخية الت  قد تحول دو  انتظام الدراسة 
 .انخفاض معدل النمو اإلقتصادى .  ظل جائحة كورونا 
  .التغيرات التكنولوجية والتطورات السريعة والمتالحقة للتكنولوجيا 
  .وجود كليات منا.سة تقدم التخصص العام بالكلية 
   كرة( ورياض األطفالكليات التربية)للطفولة المبإلغاة تكلي  خريجات. 
 .النظرة السلبية للمجتمع إل  مهنة معلمة رياض األطفال 
  عدم إدراج مرحلة رياض األطفال ضم  السلم التعليم. 

 .دعم البرامج األكاديمية الحالية بالكلية 
 .اإلستمرار .ي دراسة إحتياجات سود العمل م  خريجي الكلية، وتوزيع 
  لتعيي  وت ةيل المعيدي  وأعضاة ةيئة التدريس.اإلستمرار .ي السياسة الحالية 
  المراجعة المنتظمة للهيكل التنظيمي للكلية وتعديله بما يتفق مع راية ورسةةةةالة

 الكلية. 
  إسةةةةتمرار التعاو  مع الجامعات أوروبية .ي مجال البحث العلمي والدراسةةةات

 العليا.
 ي مجال تدعيم التعليم والبحث العلمي. تدعيم العالقات مع القطاي الخاص. 
  تنظيم سةةةةلسةةةةة م  اللقاةات التعريفية ألولياة أمور الطالب لتوعيتهم بمجاالت

 عد التخرج.الدراسة بالكلية و.رص العمل المتاحة أمام أبنائهم ب

  ها البعض بدم  بعض البرامج مع بعضةةةةةةة لة البرامج التعليمية  عادة ةيك إ
 لتتوا.ق مع إحتياحات سود العمل.

  دعم الوحدات ذات الطابع الخاص التي تدر رب  للكلية وتسةةةةةةةهم .ي تنمية
 الموارد الذاتية للكلية.

   تنميةةة الموارد البشةةةةةةةريةةة للكليةةة م  خالل تةةدريةةب القيةةادات األكةةاديميةةة
 واإلدارية وأعضاة ةيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريي  والعاملي .

  وتطوير األنشةةةةةةةطةة الطالبيةة  لنجةا  الطةالةبمالئمةة تهيئةة بيئةة جةامعيةة
 وخدمات الرعاية اإلجتماعية التي تقدمها الكلية للطالب.

 اـتطوير البحث العلمي والدراسات العلي. 
 ة وخريجيهاـــتقوية العالقة بي  الكلي. 
  تطوير نظم التةةدريس الحةةاليةةة بةةالكليةةة لتتوائم مع التطورات الراةنةةة .ي

 تكنولوجيا التعليم.
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 نم ة المنصو ر سوف خخبني  -  لكة الخ بكة لل  ولة المب    ويتض  مما سبق أ 

. كما يتبي  أنه يمك  (2025-2020إسخ اخك كة خ وك  وخحسكي لالل فخ ر الل ة اإلسخ اخك كة )

جامعة المنصورة علي النحو  - التربية للطفولة المبكرهترتيب أولويات البدائل اإلستراتيجية لكلية 

 التالي:

 إستراتيجية تطوير وتحسي . -1

 إستراتيجية ثبات وإستقرار. -2

 إستراتيجية نمو وتوســع. -3

 إستراتيجية إنكماش وتقلص. -4

 

 اإلستراتيجيةسادساً: تحليل الفجوة 

Strategic Gap Analysis: 

يتم تحليل الفجوة اإلستراتيجية .ي ضوة مقارنة الوضع الحالي للكلية بالوضع المعيارب، والذب 

يعنبر الحد األدني ألب ماسسة تعليمية تبغي الحصول علي اإلعتماد، ويالحظ أ  الفجوة قد تزداد 

.ي حالة رغبة الكلية مقارنة وضعها الحالي بوضع متطور موص  بمعايير أعلي م  معايير 

تطوير استراتيجيات  كليةبناًة عليه تستطيع الوهيئة القومية لضما  جودة التعليم واإلعتماد، ال

 كما يوض  الشكل التالي: محددة وتحديد المصادر لسد الفجوة وتحقيق الوضع الم مول

 

ونالحظ م  الشكل السابق أ  مقارنة الوضع الحالي بالوضع المعيارب سو  يساعد الكلية .ي 

ط القوة والضع  والوز  النسبي لها، كما يساعد .ي تحديد أب نقاط تحتاج للوصول إلي تحديد نقا
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الحد المعيارب وأب نقاط ترغب الكلية .ي تطويرةا بشكل متميز للوصول إلي تحقيق معايير 

 عالمية.   

بي  الممارسةةةةةةةات  GAPأ  ةناك .جوة كبيرة  SWOTوقد أوضةةةةةةةحت نتائج التحليل الرباعي 

يا بالكلية ، والممارسةةةةةةةةات المنشةةةةةةةودة التي تطم  كلية التربية للطفولة المبكرة .ي الواقعية حال

الوصةةةةةول إليها. .قد أوضةةةةةحت نتائج التحليل الرباعي أنه بالرغم م  وجود إيجابيات متعددة .ي 

الكلية إال أ  ةناك أيضةةةةةةاً العديد م  السةةةةةةلبيات. .م  أبرز اإليجابيات أ  إدارة الكلية م  أبنائها 

لمقيمي  .ي مدينة المنصةةةةةةورةع وتمتع الكلية بسةةةةةةمعة طيبة عل  مسةةةةةةتوى كليات الجامعةع وم  ا

وانتظام العملية التعليمية بالكلية م  أداة المحاضةةةةةةةرات والتطبيقات العملية وذلك نتيجة اللتزام 

طة  ية .ي مجال األنشةةةةةةة تدريس ومعاونيهم باألعمال الجامعية المنوطه بهمع وتفّود الكل ئة ال ةي

ية الثقا.ية والفنية والجوالة والمرشةةةداتع إال أ  وجود الكلية .ي مبن  إدارب مفصةةةول ع  الطالب

مكا  وجود طالبات الكليةع وضع  وجود عدد كا  م  أعضاة ةيئة التدريسع وضع  ميزانية 

الكلية ضةةةةةةةم  موازنة الجامعة حت  ام ع وعدم وجود قاعات دراسةةةةةةةية ومعامل داخل الكليةع 

ر م  التخصصات )اإلداريي  والحر.يي ( مما ياثر بالسلب عل  أداة العمل ووجود عجز .ي كثي

والصةةةةةةةيانة المطلوبة بالكليةع وضةةةةةةةع  مسةةةةةةةتوى الت ةيل المهني لبعض العاملي  بالكليةع وعدم 

وضةةو  التوصةةي  الوظيفي لبعض العاملي  بالجهاز اإلدارب بالكليةع ومحدودية أسةةاليب التقويم 

 ذا يُعد م  أبرز سلبيات الكلية.كل ة -الُمتّبعة للطالبات

و.ي المقابل ةناك بعض الفرص المتاحة للكلية والت  إ  أُحسةةةةةةة  اسةةةةةةةتغاللها يمك  التغلب عل  

بعض السةةةةةةلبياتع وم  أةم ةذه الفرص عدم تخرج أب د.عة بعد مما يتي  الفرصةةةةةةة لبناة وتنفيذ 

مبن  جديد للكلية داخل خطة اسةةتراتيجية بشةةكل علمي صةةحي ع ووجود .رصةةة للتخطيط إلنشةةاة 

الحرم الجامعيع ووجود خطة لتعيي   عدد م  المعيدي ع وحصةةول بعض المدرسةةي  المسةةاعدي  

عل  درجة الدكتوراه مما يضي  لقوة أعضاة ةيئة التدريس بالكليةع ووجود .رص االستفادة م  

معةع واالسةةةتفادة م  نظام اإلدارة اإللكترونية المتميز بمركز تقنية االتصةةةاالت والمعلومات بالجا

المشةةةةروعات التنا.سةةةةية التي تو.رةا الجامعة لتحسةةةةي  جودة العملية التعليمية والبحثية م  خالل 

مركز تطوير األداة بجامعة المنصةةةةةةةورةع وتفرد الكلية .ي تخصةةةةةةةص رياض األطفال بمحا.ظة 

لخارجع مما الدقهلية والمحا.ظات المجاورةع وحاجة المدارس الحكومية والخاصةةةةةةة .ي الداخل وا

 يو.ر .رص عمل لخريجات الكلية.

أما ع  التهديدات التي تواجه الكلية والتي يجب محاولة تقليصةةةها .م  أةمها: اسةةةتمرار الوضةةةع 

الحالي للكلية .ي مبن  خارج الحرم الجامعي ووجود الطالبات للدراسةةةةةةةة .ي كلية التربيةع وعدم 
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بعض تخصةصةات قسةم العلوم األسةاسةية م  إمكانية نقل بعض السةادة أعضةاة ةيئة التدريس .ي 

كليات الجامعة إل  العمل بالكليةع واسةةةةةةةتمرار ضةةةةةةةع  ميزانية الكلية ضةةةةةةةم  موازنة الجامعةع 

وانخفاض مرتبات أعضةةاة ةيئة التدريس ومعاونيهمع وغياب دعم رجال األعمال للتعليم والبحث 

 .ي الوط  العربي ومصر.العلمي بالكليةع والدخول .ي مناقشة شرسة مع الكليات المثيلة 

.كما أوضةةةحت نتائج التحليل أ  ةناك قوة وتميز .ي الكليةع .إنها أبرزت أيضةةةاً وجود عناصةةةر  

ومجاالت تحتاج للتطوير بحيث تصةةةةةةب  قادرة عل  تلبية طموحات الكلية باعتبارةا ماسةةةةةةسةةةةةةة 

ا التطوير تعليميةةة تهةةد  إل  التميز، وم  ثم تهةةد  ةةةذه الخطةةة االسةةةةةةةتراتيجيةةة إل  تحقيق ةةةذ

المنشةةةود بشةةةكل متواز .ي كا.ة محاور العمل االسةةةتراتيجي سةةةواة عل  مسةةةتوى أعضةةةاة ةيئة 

التدريسع أو األقسةةةةام العلميةع أو إدارة الكلية. وبالمثل .يما يتعلق بالخدمات التعليميةع أو أنشةةةةطة 

رة الكلية البحث العلميع أو خدمة المجتمع. وال شةةةك أ  ذلك سةةةو  يادب .ي نهاية األمر إل  قد

عل  توظي  عناصةةةر تنا.سةةةيتها م  أجل اسةةةتثمار الفرص المتاحة لهاع بما يجعل أداةةا النهائي 

 متطابقاً مع معايير الجودة .ي برامجها وممارساتها األكاديمية.
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 الغايات واألهداف

 االستراتيجية

 



 2025-2020جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةالخطة اإلستراتيجية لكلية 

 

   
 

 

54 

 
 
 

 الغايات اإلستراتيجية:

،ه المستقبل، لل لية ف، تطوير دورها كمؤسسة الغاية األولى:  -1 الح اظ علح التو 

 قعداد معلمات رياض ااط ال.

توفير مناخ ،امع، يت أل مل فلستتتتت ة ومبادو الجود  الشتتتتتاملة   الغاية الثانية: -2

 ويرت ز علح منظومة المبادو ااخالقية السليمة.

بنا  وتطوير واستتتتتتتمرار عالقات ت اعلية مل البيئة المحيطة   الغاية الثالثة: -3

 بما يضمن ل افة أطراف هاء العالقات تحقيأل ما تصبو إليه من أهداف مشروعة.

الستتتتتتع، لتحقيأل التنمية المستتتتتتتدامة ف، المجتمل المحيط بما  الغاية الرابعة: -4

لح التطور وتحقيأل التحستتتتتتن المستتتتتتتمر ف، يضتتتتتتمن له ولل لية دوام االرتقا   والقدر  ع

 مستويات اادا   ونوعية الحيا  ف، المجتمل.

 

 األهداف اإلستراتيجية:
ف، إطار الغايات االستراتيجية ااربل الت، سددتها ال لية لن سها فقد تم صيابة مجموعة من 

،امعة  –ااهداف االستتتراتيجية الت،  يستتعح كافة من ينتمون ل لية التربية للط ولة المب ر  

 المنصور  إلح تحقيقها  وتتمثل فيما يل، :

خالل برنامج ذات ،ود  عالية ف، االرتقا  بعملية إعداد معلم رياض ااط ال من  .أ

متتتابعتتة تقييم المقررات وتحقيأل  واالرتقتتا   مجتتال تربيتتة الط تتل وريتتاض ااط تتال

مواكبتة التطورات الت نولو،يتة وتوظي هتا ف، مختلف مجتاالت   وأهتداف البرنتامج

ت وين معلم ريتتاض ااط تتال  وذلتتك بتتالتوستتتتتتل ف، التعليم االل ترون، والمعتتامتتل 

 وتوفير بنوك ااسئلة.االفتراضية  

تنمية قدرات أعضتتا  هيئة التدريس والقيادات ااكاديمية واقدارية وتشتتجيعهم علح  .ب

اكتستتتتتاف المهارات الت نولو،ية وال نية وإ،اد  اللغات اا،نبية ملتزمين بضتتتتتوابط 

ااخالقيات المهنية للوصتتول لمستتتويات أدا  متميز  مما ينع س بشتت ل إيجاب، علح 
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  ودعمهم من خالل إتاسة تقنيات تدريس وتعلم بير تقليدية بما تمستتتتتتوى الخريجا

 يساعد أعضا  هيئة التدريس علح تحقيأل التنمية الااتية المستدامة.

االرتقا  بنظم الم تبات المتاسة بال لية  بما يخدم اابراض البحثية اعضتتتتتتا  هيئة  .ج

 حث،.التدريس والطالبات   ويحقأل االرتقا  المنشود علح المستوى الب

وضتتتل وتصتتتميم نظم إدارية متقدمة ومتطور  بحي  تضتتتمن تحقيأل أهداف ال لية    .د

مل تعظيم العتتادتتد من الن قتتات الت، تتحملهتتا ال ليتتة  وتعتمتتد علح تقنيتتات تخطيط 

الموارد المؤستتتتتستتتتتية   وتحقيأل التنستتتتتيأل وسستتتتتن استتتتتتخدام وتخصتتتتتيا الموارد 

بحي  يواكا عصر المعلوماتية تعظيم قدرات الجهاح اقداري بال لية    والمشتركة

العمل علح إيجاد آلية مت املة للمرا،عة الداخلية والتقييم الاات،    وومعايير الجود 

المستتتتتتمر  وتوفير االستيا،ات الالحمة لضتتتتتمان الجود  ف، مختلف مجاالت العمل 

 داخل ال لية تمهيداً للحصول علح االعتماد.

تاج معرفة تربوية متطور  وتوظي ها ف، إنشتتتتا  نظام للدراستتتتات العليا يستتتتهم ف، إن .ه

معالجة القضتتتتتتايا والمشتتتتتت الت الحقيقية الت، يوا،هها مجال تربية الط ل ورياض 

 ااط ال.

تدعيم م هوم المشاركة المجتمعية وعقد االت اقات وبروتوكوالت التعاون بين ال لية   .و

ويل ومؤستتتستتتات القطاا الخاص والمجتمل المدن، وذلك بهدف تنويل مصتتتادر التم

 ومساعد  خريجات ال لية ف، إيجاد فرص عمل مناسبة.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

 

االرتقاة بعملية 
إعداد معلم رياض 
األطفال م  خالل 
برنامج ذات جودة 
عالية .ي مجال 
تربية الطفل 
 ورياض األطفال

لذذذ ذذذ  وبذذذ امذذذج  -
للدبم واإل شذذذذذذند ال البي 
بذذنل لكذذة لل الب ال ذذندككي 
والمخ وقكي والمبذذذذدبكي 

 والمخ ث كي.
 

و ود ل   م خمذذذذدر ومة لنذذذذة  -
ً بل  موقع  ً وإل خ ونكذذذذن ال لكذذذة و قكذذذذن

 للدمنت الدبم ال البي.

و ود ب امج م خمذذذدر ومة لنذذذة  -
ً بل  موقع ال لكذذذة  ً وإل خ ونكذذذذن و قكذذذذن

 للدبم واإل شند ال البي.

وجود معايير موضوعية معتمدة وُمعلنة 
ورقياً وإلكترونياً عل  موقع الكلية 

لتوزيع الدعم المالي والمن  الدراسية 
للطالب تساعد عل  التطبيق السليم 

 ط.للخط

        

    خطة تنفيذية مرنة
لتو.ير متطلبات 
ممارسة األنشطة 
الطالبية و.قاً 

للمستجدات 
والتغييرات .ي البيئة 
الداخلية والخارجية 

 للكلية.

  قائمة معتمدة ومعلنة بمتطلبات
ممارسة األنشطة الطالبية م  حيث 
األماك  والمساحات والتجهيزات 

 واألدوات.

  وجود برامج وأساليب معتمدة
ومعلنة ورقياً وإلكترونياً عل  موقع 
الكلية عل  شبكة اإلنترنت لتشجيع 
وجذب الطالب للمشاركة .ي 

 األنشطة الطالبية المختلفة.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

  وجود ناٍد لإلنترنت للطالب لتيسير
ودعم عملية التعليم والتعلم .ي 

 المقررات الدراسية المختلفة.

وُمعلنة لتفعيل وجود لجا  ُمعتمدة 
مشاركة الطالب .ي األنشطة المختلفة 

 وتعزيزةا.

    برنامج مطّور
وموص  للتدريب 
الميدان  للطالبات و.قاً 
للمعايير األكاديمية 
 واحتياجاته  الفعلية.

  وجود قائمة معتمدة وُمعلنة
بالمقترحات والتويات الالزمة 
لتطوير برنامج التدريب الميداني 

 للطالبات.

  وجود توصي  ُمعتمد وُمعل  للتدريب
 الميداني للطالبات بالكلية.

  وجود وثيقة معتمدة وُمعلنة مليات
ضما  جدية اإلشرا  عل  التدريب 

 الميداني.

  وجود آلية للمراجعة المستمرة لفاعلية
 برنامج التدريب الميداني.

وجود أساليب وأدوات معتمدة وُمعلنة 
ة التدريب الميداني لتقويم الطالب أثنا

 وبعده.

        

مواكبة التطورات  
التكنولوجية 
وتوظيفها .ي 

  مقررات تعليمية
إلكترونية تُدعم التعلم 
 الذاتي لدى الطالبات

 ( مقررات إلكترونية 10) وجود عدد
ٌمعتمدة قائمة عل  أسلوب التعلم 

 الذاتي.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

مختل  مجاالت  
تكوي  معلم 

رياض األطفالع 
وذلك بالتوسع .ي 
التعليم االلكتروني 

والمعامل 
اال.تراضيةع 
وتو.ير بنوك 

 األسئلة

  تطوير نظام تقييم
الطالب ونظم 

 االمتحانات بالكلية.

  وجود خطة معتمدة وموثقة للكلية
ألساليب تقييم الطالب .ي ضوة 

 مخرجات التعليم المستهد.ة.
  وجود أساليب متنوعة لتقييم الطالب

االختبارات  بحيث ال تقتصر عل 
 .قط.

  وجود بنك لألسئلة .ي المقررات
 المختلفة بالكلية.

  وجود اختبارات مقننة ومعتمدة
لقياس استعدادات الطالب الجدد 
لقبولهم بالتخصصات المختلفة 

 بالكلية.

وجود نظام للممتحني  الخارجيي  لجميع 
 البرامج التعليمية بالكلية.

        

تنمية قدرات  
أعضاة ةيئة 
التدريس 
والقيادات 
األكاديمية 
واإلدارية 
وتشجيعهم 
عل  اكتساب 
المهارات 
التكنولوجية 

   ضوابط تتضم
الملكية الفكرية قواني  

والنشر العلمي 
والميثاد األخالقي 

 للكلية

مصفو.ة بالبرامج 
التدريبية لتدريب أعضاة 
ةيئة التدريس ومعاونيهم 
.ي ضوة االحتياجات 

  وجود مطبوعات وملصةةقات معتمدة
تتضةةةةةةةم  قواني  الملكيةةةة الفكريةةةة 
والنشةةةةةةةر العلمي موزعة عل  أ.راد 
ية عل   ياً بموقع الكل ية وإلكترون الكل

 شبكة المعلومات الدولية.

  وجود دليةةل ُمعتمةةد وُمعل  للميثةةاد
األخالقي لجميع الممارسةةةةةةةةات التي 

 تقوم بها الكلية.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

والفنية وإجادة 
اللغات 
األجنبية 
ملتزمي  
بضوابط 
األخالقيات 
المهنية 
للوصول 
لمستويات 
أداة متميزة 
مما ينعكس 
بشكل إيجابي 
عل  مستوى 
 الخريجات

المتجددة والمستجدات 
 المعاصرة.

  لنةةةةه ع تمةةةةدة وم مع ئمةةةةة  وجود قةةةةا
كل  ية ل ية الفعل تدريب جات ال يا باالحت
 قسم م  األقسام األكاديمية بالكلية.

ية معتمدة وجود مصفو.ة برامج تدريب
ومعلنة لتدريب أعضاة ةيئة التدريس 

ومعاونيهم .ي ضوة االحتياجات 
المتجددة والمستجدات المعاصرة وما تم 

 انجازه منها.

االرتقاة بجودة  
البرنامج 
األكاديمي 
بالكلية م  
خالل متابعة 

تقييم 
المقررات 
وتحقيق 
أةدا  
 البرنامج

  تبن  الكلية لمعايير
قياسية أكاديمية 

مرجعية للبرنامج 
 الدراسي.

نواتج تعلم مستهد.ة لكل 
المقررات الدراسية .ي 

البرنامج األكاديمي تعمل 
عل  تنمية المعار  
والمهارات الذةنية 

   وجود إجراةات رسمية لتبن
المعايير األكاديمية معتمدة م  
المجالس الَمعنية )مجالس أقسام 

 مجلس الكلية(علمية/ 
  وجود قوائم معتمدة ومعلنة للمعايير

األكاديمية القياسية المرجعية 
 للبرنامج الدراسي.

وجود قوائم معتمدة وُمعلنة بنواتج التعلم 
المستهد.ة لكل المقررات الدراسية .ي 

 البرنامج األكاديمي.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

والمهنية والعامة  
 للطالبات.

    مقررات تعليمية
موصفة تعمل عل  
تنمية المعار  

الذةنية والمهارات 
والمهنية والعامة 
للطالب وتتوا.ق مع 
 رسالة وغايات الكلية.

  وجود دراسة تقويمية لمدى مطابقة
مصفو.ة المخرجات التعليمية 
المستهد.ة لجميع المقررات 

 الدراسية بالكلية.
  مطابقة مصفو.ة المخرجات التعليمية

المستهد.ة ألةدا  جميع المقررات 
 التعليمية بالكلية.

 ُمعتمد وُمعل  وجود توصي  
للبرنامج التعليمي وجميع المقررات 
 التعليمية .ي التخصصات المختلفة.

وجود محتويات مطورة معتمدة 
لمقررات البرنامج بشكل يسهم .ي تنمية 
المعار  والمهارات الذةنية والمهنية 

 والعامة للطالبات.

        

الدعم المتميز  
ألعضاة ةيئة 
التدريس بالكلية 

إتاحة م  خالل 
تقنيات تدريس 
وتعلم غير تقليدية 
بما يساعد أعضاة 
ةيئة التدريس 

  وحدة .عالة للتعلم
 اإللكتروني بالكلية.

  وجود وحدة مطورة ومفعلة للتعلم
 اإللكتروني بالكلية.

  وجود ةيكل تنظيمي للوحدة ُمعتمد
وُموثق ذى تبعية واضحة .ي الهيكل 

 التنظيمي للكلية.

وجود برمجيات تعليمية مساعدة .ي 
 مقررات التخصصات المختلفة.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

عل  تحقيق 
التنمية الذاتية 
 المستدامة

 

االرتقاة بنظم  
المكتبات المتاحة 
بالكلية  بما يخدم 
األغراض البحثية 
ألعضاة ةيئة 
التدريس 
والطالبات، 

ويحقق االرتقاة 
المنشود عل  
 المستوى البحثي

 

  تطوير المكتبة بما
يخدم األغراض 
البحثية ألعضاة ةيئة 
 التدريس والطالبات.

  وجود مكتبة مزودة بالتجهيزات
المناسبة والمراجع والدوريات 
الكا.ية والحديثة وخدمات التصوير 
 وتكنولوجيا المعلومات )اإلنترنت(.

  وجود قائمة معتمدة ومعلنة ب سماة
قواعد البيانات العالمية التي تم 

 اإلشراك بها.

 سماة وجود قائمة معتمدة ب 
الدوريات األكاديمية الحديثة التي 

 تشترك بها الكلية.

وجود سجالت وقوائم للمترددي  عل  
المكتبة تُبيّ  معدالت إقبال الطالبات 
والباحثي  وأعضاة ةيئة التدريس 

 ومعاونيهم عل  مكتبة الكلية.

        

بناة وتطوير نظام  
لتحسي  وتطوير 
األداة عل  

المستويي  الفردب 
والماسسي ، 

نظام إلكتروني للمعلومات 
ودعم اتخاذ جميع 
 القرارات بالكلية.

  وجود قاعدة بيانات إلكترونية للكلية
 تُدعم صناعة واتخاذ القرارات.

وجود كوادر مدربة عل  استخدام نظم 
المعلومات اإللكترونية ودعم اتخاذ 

 القرارات.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

وعل  ضوة 
قواعد المساةلة 
 والتقييم المستمر

 

وضةةةةةع وتصةةةةةميم  
نةةةظةةةم إداريةةةةة 
مةةةةةتةةةةةقةةةةةدمةةةةةة 
ومةةةةةتةةةةةطةةةةةورة 
بحيث تضةةةم  
تحقيق أةةةدا  
كليةةةةة ، مع  ال
تعظيم العةةةائةةةد 
مة  الةنةفةقةةةةات 
التي تتحملهةةةةا 
الكلية، وتعتمد 
عل  تقنيةةةةات 
تةةةةةخةةةةةطةةةةةيةةةةةط 
الةةةةةةةةةمةةةةةةةةةوارد 
الماسةةةةةسةةةةةية، 
وتةةةةةحةةةةةقةةةةةيةةةةةق 
الةةةتةةةنسةةةةةةةةةةيةةةق 
وحسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  
اسةةةةةةةةةةتةةةخةةةةدام 

  خطة لتفعيل الموارد
الذاتية واستحداث 

تمويل غير  مصادر
 تقليدية.

  وجود خطة تنفيذية ُمعتمدة وُمعلنة
 لتنمية الموارد الذاتية بالكلية.

  وجود تقارير متابعة دورية لخطة
تنمية الموارد الذاتية بالكلية معتمدة 

 وموثقة ومعلنة.

وجود بروتوكوالت معتمدة ومعلنة 
التفاقيات بي  الكلية وقطاعات 
 ومنظمات المجتمع المحلي.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

وتخصةةةةةةةةيص 
الةةةةةةةةةمةةةةةةةةةوارد 
 المشتركة

إنشةةةةةةةةةةةاة نةةةةظةةةةام  
للةةةدراسةةةةةةةةةةات 
العليةةا يسةةةةةةةهم 
.ةةةةةي إنةةةةةتةةةةةاج 
معر.ة تربوية 
مةةةةةةتةةةةةةطةةةةةةورة 
وتوظيفهةةةا .ي 

مةةةةةعةةةةةالةةةةةجةةةةةة 
الةةةةقضةةةةةةةةةةةايةةةةا 
والمشةةةةةةةكالت 
الحقيقيةةةةة التي 
يواجهها مجال 
تربيةةةة الطفةةةل 
وريةةةةةةةةةةةةةةةةاض 
 األطفال

 

  خطط بحثية لألقسام
تتوا.ق مع رسالة 

 وأةدا  الكلية.

لوائ  وبرامج للدراسات 
العليا تُدّعم الخطط البحثية 

 بالكلية.

  وجود خطة بحثية لكل قسم ُمعتمدة
وُمعلنة تتوا.ق مع رسالة وأةدا  

 الكلية.

  وجود الئحة مالية ُمعتمدة وُمعلنة
 لميزانية كل قسم.

  وجود لوائ  مطورة معتمدة ومعلنة
للدراسات العليا .ي ضوة الخطط 

 البحثية لألقسام.

  وجود برامج مطورة ومعتمدة
ط للدراسات العليا لدعم الخط

 البحثية.

  وجود قوائم معتمدة ومعلنة
بمخرجات التعلم المستهد.ة لجميع 

 مقررات برامج الدراسات العليا.

وجود توصيفات معتمدة ومعلنة لجميع 
 برامج ومقررات الدراسات العليا.

        

    بروتوكوالت للتعاو
بي  األقسام األكاديمية 
.ي إنجاز مشروعات 
بحثية مشتركة .ي 

  وجود بروتوكوالت معتمدة ومعلنة
للتعاو  بي  األقسام األكاديمية .ي 
مشروعات بحثية مشتركة .ي 
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

مختلفة مع مجاالت 
جهات مختلفة مع 
 جهات محلية وأجنبية.

المجاالت المختلفة مع جهات محلية 
 وأجنبية.

وجود مشروعات بحثية معتمدة ومعلنة 
.ي مجاالت مختلفة مع جهات محلية 

الهيئة المعاونة  وأجنبية بمشاركة م 
 والباحثي .

تةةةةدعةةةيةةةم مةةةفةةةهةةةوم  
المشةةةةةةةةةةاركةةةة 
الةةمةةجةةتةةمةةعةةيةةةةة 
وعةةةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةةةد 

االتةةةةةفةةةةةاقةةةةةات 
وبروتوكوالت 
لتعةةةةاو  بي   ا
الةةةةةةكةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةة 
وماسةةةةةسةةةةةات 
الةةةةةةةقةةةةةةةطةةةةةةةاي 
الةةةةةةةةةخةةةةةةةةةاص 
والةةةمةةةجةةةتةةةمةةةع 
المةةدن  وذلةةك 
بهةةةةد  تنويع 
مصةةةةةةةةةةةةةةةةةةادر 
الةةةةةتةةةةةمةةةةةويةةةةةل 
ومسةةةةةةةةةةةاعةةةةدة 

خطط للمشاركة المجتمعية 
وتنمية البيئة مفعلة .ي 

ضوة الخطة االستراتيجية 
للكلية والجامعة تراعي 

المجاالت المختلفة 
واالحتياجات الفعلية 

 للمجتمع المحيط.

  وجود قائمة معتمدة ومعلنة
باالحتياجات الحقيقية والفعلية 
للمجتمع المحلي يمك  أ  تسهم .يها 

 الكلية.

وجود خطة معتمدة ومعلنة وقابلة 
.ي مجال خدمة المجتمع وتنمية للتطبيق 

البيئة تغط  كا.ة األنشطة داخل الكلية 
 وخارجها.

        

   مصفو.ة برامج
تدريبية وخدمات 
استشارية لخدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة.

  وجود مصفو.ة معتمدة وموثقة
ومعلنة بالبرامج واالستشارات 
والدورات التدريبية تراعي 

 للمجتمع.االحتياجات الحقيقية 

  وجود برنامج زمني معتمد وموثق
 ومعل  لتنفيذ تلك البرامج.

  وجود نشرات دورية معتمدة ومعلنة
تخاطب ممثلي المجتمع المحل  
إلطالعهم عل  خطط وأنشطة الكلية 
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

خةةةةةريةةةةةجةةةةةات 
الةةةكةةةلةةةيةةةةة .ةةةي 
إيجةةةةاد .رص 
 عمل مناسبة

 

.ي خدمة المجتمع وتشجعهم عل  
 المشاركة .يها.

  وجود أنشطة لتنمية المجتمع والبيئة
 ورة.موثقة ورقياً وبالصوت وبالص

  وجود وثائق تاكد تمثيل المجتمع
الخارجي .ي اجتماعات مجلس 

 الكلية واللجا  ذات العالقة.

وجود وثائق وأدلة تشير إل  التواصل 
المستمر والفعال بي  الكلية والمجتمع 
الخارجي م  خالل تقديم االستشارات 
والدورات التدريبية .ي مجال خدمة 

 المجتمع وتنمية البيئة.

تعظيم قدرات  
الجهاز اإلدارى 
بالكلية بحيث 
يواكب عصر 
المعلوماتية 
 ومعايير الجودة

 

  ةيكل تنظيم  إدارب
رسمي للكلية يضم  
تحقيق رسالتها 
وغاياتها وأةدا.هاع 
موثق .ي المجالس 
المختلفة )األقسام/ 

 الكلية/ الجامعة(.

  وجود وثيقة رسمية معتمدة ومعلنة
الكوادر بالتوصي  الوظيفي لجميع 

بالكلية تحدد أدوار ومهام 
ومسئوليات جميع الوظائ  

 األكاديمية واإلدارية .ي الكلية.

  وجود لوائ  معتمدة ومعلنة بضوابط
لضما  جودة العمل بجميع إدارات 

 الكلية.

        

   خطة لتحسي  وتطوير
الجهاز اإلدارب 

 بالكلية. 

  وجود خطة إجرائية معتمدة ومعلنة
أقسام الجهاز  لتحسي  وتطوير
 اإلدارب بالكلية.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

   نظام محدد الختيار
وتعيي  وترقية 
القيادات اإلدارية بكل 

 قسم إدارب بالكلية.

  وجود الئحة معتمدة ومعلنة بمعايير
 اختيار وتعيي  القيادات اإلدارية.

        

   مصفو.ة بالبرامج
التدريبية للعاملي  بكل 
قسم م  الجهاز 

بالكلية اإلدارب 
والطالب والخريجي  

 والمعنيي .

  وجود قائمة معتمدة ومعلنة
باالحتياجات التدريبية الفعلية لكل 

 قسم م  األقسام اإلدارية بالكلية.

  وجود مصفو.ة برامج تدريبية
معتمدة ومعلنة لتدريب العاملي  بكل 
قسم م  الجهاز اإلدارى بالكلية 
والطالب والخريجي  والمعنيي  

 إنجازه منها.وماتم 

        

العمل عل  إيجاد  
آلية متكاملة 

للمراجعة الداخلية 
والتقييم الذات  
المستمرع وتو.ير 
االحتياجات 

الالزمة لضما  
الجودة .ي مختل  
مجاالت العمل 

وحدة .عالة لضما  الجودة 
 وتقييم األداة بالكلية.

  إدارية ومالية معتمدة وجود الئحة
ومعلنة تنظم العمل بالوحدةع وتحدد 
بدقة المهام والمسئوليات الت  يتم 
تفويض مدير وحدة الجودة .يها .يما 
يتعلق بقضايا الجودة م  قِبل إدارة 

 الكلية.

  وجود ةيكل تنظيمي للوحدة معتمد
وموثق ذى تبعية واضحة للهيكل 

 التنظيمي للكلية.
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

داخل الكلية تمهيداً 
للحصول عل  

 االعتماد
 

 مد وموثق وجود مجلس إدارة معت
يساعد الوحدة عل  القيام بدورةا 

 وأداة مهامها بكفاةة و.اعلية.

  وجود محاضر الجتماعات مجلس
إدارة الوحدة بصورة دورية 
وتقارير دورية لتقييم ومتابعة 

 األداة.

  وجود تقرير سنوب ع  نشاط
 الوحدة.

  وجود وثائق تتضم  عرض
ومناقشة قضايا الجودة .ي مجلس 

 األقسام.الكلية ومجالس 

وجود تقارير دورية معتمدة ومعلنة 
للمتابعة والتقويم توض  التزام األقسام 
األكاديمية واإلدارية بتنفيذ سياسات 

 وإجراةات نظم الجودة.

   كفاية ومالةمة
التسهيالت المادية 
)المباني والمعامل 

والتجهيزات 
والمعدات ووسائل 
االتصالع وتكنولوجيا 
حديثةع ونظم 

  وجود قائمة معتمدة ومعلنة
باالحتياجات المادية الالزمة لتحقيق 
رسالة الكلية وغاياتها وأةدا.ها 

 االستراتيجية.

  وجود مباني ومعامل وتجهيزات
ومعدات ووسائل اتصال وتكنولوجيا 
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مسئول  المدى الزمني مؤشرات األداء المشروعات المبادرات م

 التنفيذ

مسئول 

 المتابعة

 التمويل
21 22 23 24 25 

الصيانة( لتحقيق 
رسالة الكلية وأةدا.ها 

 وغاياتها.

حديثة مالئمةع ونظم صيانة لتحقيق 
 وأةدا.ها وغاياتها.رسالة الكلية 

وجود خطة تنفيذية لتوزيع الموارد 
والتسهيالت المادية عل  جميع األنشطة 

بالكلية واتخاذ اإلجراةات الالزمة 
 لتحسي  الموارد المادية للكلية.

نظام داخلي للتدقيق  
والمراجعة والتقويم الذات  

وإدارة الجودة بالكلية 
يتضم  آليات للمساةلة 

والمحاسبة وإعالنهاع 
والت كد م  تطبيقها الفعل  
عل  جميع المستويات 
اإلدارية واألكاديمية 

 بالكلية.

  وجود دليل معتمد ومعل  مليات
التدقيق والمراجعة الداخلية وإدارة 

 الجودة بالكلية.
  وجود معايير موضوعية معتمدة

ومعلنة لتقييم أداة العاملي  بالكلية 
اإلدارية عل  جميع المستويات 

 واألكاديمية.
وجود تقارير المراجعي  الداخليي  
والخارجيي  للتقييم الدورب ألنشطة 

 الجودة.
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 تمهيد:

تمثةةل عمليةةة متةةابعةةة وتقييم تطبيق الخطةةة اإلسةةةةةةةتراتيجيةةة المرحلةةة األخيرة م  مراحةةل اإلدارة 

اإلسةةةةةةةتراتيجيةةةة، وتنطوب ةةةةذه المرحلةةةة علي متةةةابعةةةة التقةةةدم الحةةةادث .ي األداة أثنةةةاة تنفيةةةذ 

المرغوبة أو المحددة سةةةةةلفاً .ي ضةةةةةوة اإلسةةةةةتراتيجية، ومقارنة األداة الفعلي باألةدا  والنتائج 

ماشرات النجا  الموضوعة لهذا الغرض، وذلك لتقييم النتائج واتخاذ اإلجراةات التصحيحية إذا 

 لزم األمر.

 أوالً: تش يل فريق مراقبة ومتابعة تنفيذ الخ ة اإلستراتيجية لل لية:

ً يشةةةةةةةكسةةةةةةةو  تقوم الكلية بتبعد اعتماد الخطة اإلسةةةةةةةتراتيجية،  إلعداد الخطط التنفيذية  ل .ريقا

التفصةةةيلية لألعمال الواردة بالخطة اإلسةةةتراتيجية .ي ضةةةوة البرامج واألنشةةةطة المحددة بالخطة 

اإلسةةةةةتراتيجية، و.ي ضةةةةةوة المخصةةةةةصةةةةةات المالية المبدئية المحددة لكل عمل وطبقا لألولويات 

بالكلية تنفيذ آلية . وسةةةةو  تتولي وحدة ضةةةةما  الجودة واالعتماد المحددة بالخطة اإلسةةةةتراتيجية

متابعة وتقييم الخطة اإلسةةةةةتراتيجية بالتنسةةةةةيق مع باقي أقسةةةةةام الكلية األكاديمية واإلدارية، حيث 

 تتولي:

 .وضع ماشرات األداة الخاصة بكل نشاط علي حدة و بالخطط التنفيذية ككل 

 المخصصة  مراجعة واعتماد الخطط التنفيذية الجزئية للخطة اإلستراتيجية وتو.ير الميزانيات

 لألعمال.

 .إصدار الخطة التنفيذية للكلية واعتمادةا 

   تشةكيل لجنة تسةيير ومتابعة الخطة التنفيذية وتكلي  مدير تنفيذب للخطة التنفيذية للكلية يكو

 مساالً أمام لجنة التسيير و المتابعة.

 .يتم تحديد مساعدب المدير التنفيذب كراساة لفرد العمل التنفيذية الجزئية 

 يل الفرد التنفيذية لألعمال بما يسةةةم  بمشةةةاركة أكبر قدر ممك  م  المتخصةةةصةةةي  .ي تشةةةك

 مجال كل نشاط م  األنشطة التنفيذية.

 .تطبيق نظام للمتابعة والمراقبة 

 تنفيذ األعمال وتطبيق أليات المتابعة والمراقبة 
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: أهداف متابعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية: ًً ً  ثانيا

لمتابعة وتقييم الخطة اإلسةةةةةةةتراتيجية .ي مسةةةةةةةاعدة اإلدارة علي الت كد م  أ  يتمثل الهد  العام 

األداة الفعلي يسةةةةةةةير و.قاً للخطط الموضةةةةةةةوعة. كما أ  ةناك بعض األةدا  الفرعية للمتابعة 

 والتقييم .يما يلي:

 .تحقيق التوا.ق مع المتغيرات الطارئة .ي البيئة الخارجية والداخلية 

 يرات التنظيمية.التكي  مع المتغ تحقيق 

 .ترشيد اإلنفاد 

 .توحيد التصر.ات الالزمة لتنفيذ اإلستراتيجية 

 .المساعدة .ي التخطيط اإلستراتيجي لفترات زمنية الحقة 

 .تقليل مخاطر األخطاة عند وضع الخطط 

 .متابعة التقدم .ي المراحل المختلفة لتنفيذ اإلستراتيجية 

 ألقسام المختلفة التي تشارك .ي التنفيذ. تحقيق التعاو  بي  القطاعات واإلدارات وا 

 

 ثالثاً: آلية متابعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية:

سو  تتولي وحدة ضما  الجودة وتقييم األداة بالكلية تنفيذ آلية متابعة وتقييم الخطة اإلستراتيجية 

تابعة وتقييم بالتنسةةةةةةيق مع باقي أقسةةةةةةام الكلية األكاديمية واإلدارية. وبصةةةةةةفة عامة تحتوب آلية م

 الخطة اإلستراتجية علي خمس خطوات أساسية يوضحها الشكل التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويتض  م  الشكل السابق أ  آلية متابعة وتقييم الخطة اإلستراتجية لكلية التربية للطفولة المبكره

 جامعة المنصورة تتضم  الخطوات التالية: -

 

خحدكد من ك ب قكنسه 

 وخقككمه

وضع م نكك  ومؤش ات 

 القكنس

 

 

قكنس األداء أو 

 اإلن نزات المحققة

خحدكد مدي خوافق 
اإلن نز أو األداء ال  لي 

 مع المؤش ات

 

اخلنا اإل  اءات 
 الخصحكحكة

 

الخن كا مي  –الخوقف 
  دكد

 (5) ن م

(1) (2) (3) (4) 
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 خحدكد م نالت المخنب ة والخقككم:  -1

األنشةةةطة المطلوب متابعتها والنتائج المطلوب تحقيقها وتقييمها خالل كل عام وسةةةو  يتم تحديد 

م  أعوام الخطة، بحيث يتم تنفيذ األنشةةةةةةةطة المتعلقة بتحقيق كل ةد  .رعي م  أةدا  الخطة 

جامعة المنصةةةةورة خالل كل عام م  أعوام الخطة  -اإلسةةةةتراتيجية لكلية التربية للطفولة المبكرة 

 اً أو جزئياً .ي حالة األةدا  المرحلية التي تتحقق خالل سنوات الخطة.سواة كا  ذلك كلي

 ةيأسةةاسةة مجاالت خمسةةة .ي جيياإلسةةترات األداة مييوتق متابعة تتمبصةةفة عامة سةةو  و

 .العمل عادات، وواإلجراةات الوسائل الفعالية، والتقدم/ اإلنجاز، و، والنتائج: هي

 
 وضع م نكك  ومؤش ات األداء:  -2

وقد تم تحديد المخرجات والعوائد المطلوب تحقيقها، وكذا ماشرات قياس نجا  التنفيذ وذلك لكل 

نشاط، وقد تم وضع حدود دنيا لتنفيذ غالبية األنشطة بحيث يعد تحقيق ةذه الحدود مرضياً إلدارة 

 الكلية ومحققاً للمخرجات المستهد.ة. 

 
 قكنس األداء ال  لي:  -3

داة الفعلي بوجود ماشةةةةةةةرات لقياس النجا  تم تضةةةةةةةمينها بالخطة التنفيذية ترتبط عملية قياس األ

إلستراتيجية الكلية. وسو  يتم اللجوة للنموذج المعد م  قبل الهيئة القومية لضما  جودة التعليم 

 واالعتماد لمتابعة الماشرات الخاصة ب ةدا  الخطة اإلستراتجية للكلية.   

 
 ء ال  لي: أسنلكب مخنب ة وقكنس األدا -4

ستخدامها .ي متابعة وقياس مستوب األداة أو  ةناك عدد م  الوسائل واألساليب التي سو  يتم ا

 اإلنجاز الفعلي لتنفيذ األنشطة منها: 

 .المتابعة الميدانية لمواقع العمل 

 .االتصال بالمستفيدي  م  خدمات الكلية 

 .حص السجالت والنماذج. 

 .اللقاةات واالجتماعات الدورية 

 .التقارير التفصيلية 

    .التدقيق المالي واإلدارب 

 

 



 2015-2010جامعة المنصورة  – التربية للطفولة المبكرةكلية الخطة اإلستراتيجية 
 

مشروع إنشاء نظام داخلي  للجودة
 جامعة المنصورة – التربية للطفولة المبكرةكلية  

 

86 

 المقن نة واخلنا الق ا ات:  -5

و.ي ةذه الخطوة سو  يتم مقارنة األداة الفعلي باألداة المطلوب .ي ضوة المخرجات المستهد.ة 

 وماشرات النجا  الموضوعة سلفاً، والنتائج المحتملة لهذه المقارنة ةي:

 ع األةدا  اإلسةةةةةةةتراتيجية المحددة، وةذا يعني .ي حد ذاته سةةةةةةةالمة تطابق النتائج المحققة م

 صياغة اإلستراتجية وحس  تطبيقها.

   وجود انحرا.ات أو تباي  .ي النتائج المحققة ع  المعايير المسةةتهد.ة، و.ي ةذه الحالة سةةو

راتجية يتم تحليال االنحرا.ات ومعر.ة أسبابها واتخاذ القرارات الالزمة بش نها، وتعديل اإلست

 الموضوعة، أو إعادة صياغة المعايير والماشرات المستخدمة ألغراض المتابعة والتقييم.

 

 رابعاً: تقارير متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية:

 التقارير التالية: مدير وحدة ضما  الجودة وتقييم األداة لعميد الكليةيقدم 

 خق ك  فني  بع سنوي: -1

يها حعلي تطبيق النشةةةةاطات واإلنجازات الرئيسةةةةية بالنسةةةةبة للمرحلة التي يتم .ويتم .يه التركيز 

ها لحل ةذه يتقييم المشةةةةةةةةاكل التي واجهت التنفيذ باإلضةةةةةةةةا.ة إلي الحلول المناسةةةةةةةبة التي تم تبن

 علي أ  يتم تقييم النشاطات بناةا علي ماشرات القياس التي تم تحديدةا بالخطة.، المشكالت

 سنوي: خق ك  منلي  بع -2

بحيث يتضم  كش  حساب تفصيلي ير.ق مع القرير الفني ع  الموازنة و المصرو.ات الخاصة 

بكل بند ومصةةةةةةةةادر التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجوي إلي المصةةةةةةةرو.ات ومقارنتها 

بالموازنة المرصةةةودة وبيا  الفروقات واالختال  .ي ما تم رصةةةده م  الموازنة وما تم صةةةر.ة، 

 ا  مدب االنحرا  المالي وتبرير سبب ةذا االنحرا  بشكل واض .وبي

 خق ك  فني سنوي:  -3

يشةةمل علي تحليل اإلنجازات التي تم تحقيقها طوال العام والعقبات التي تم تجاوزةا وتلك التي لم 

ويسةةةةةاعد ةذا التقرير علي إدراك الموق  الراة  ، يتم حلها بجانب توقعات االسةةةةةتمرارية للخطة

للخطة ومعر.ة الدروس المسةةةتفادة م  المشةةةكالت والعقبات وحلولها وةو ما يسةةةاعد علي تجنبها 

 أو مواجهتها عند تكرارةا .ي المستقبل.
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 خق ك  منلي سنوي: -4

بحيث يتضةةةم  كشةةة  حسةةةاب تفصةةةيلي ع  الموازنة والمصةةةرو.ات الخاصةةةة بكل بند 

ي إلي المصةةةةةةرو.ات ومقارنتها بالموازنة ومصةةةةةةادر التمويل، ويتم تعبئة التقارير المالية بالرجو

المرصةةةةودة و بيا  الفروقات واالختال  .ي ما تم رصةةةةده م  الموازنة وما تم صةةةةر.ة، و بيا  

 مدب االنحرا  المالي وتبرير سبب ةذا االنحرا  بشكل واض  علي مدار العام.

 خق ك  فني نهنئي: -5

وماشرات األداة .ي كا.ة  يشمل علي وص  لجميع األعمال التي تمت م  خالل الخطة

 المراحل و جميع العقبات التي اعترضت الخطة وسبل التعامل معها والتغلب عليها.

 خق ك  منلي لخنمي: -6

وةو يمثل كشة  حسةاب تفصةيلي ع  الموازنة والمصةرو.ات الخاصةة بكل بند م  بنود 

 الخطة، بجانب إجمالي المصرو.ات والمو.ورات أو العجوزات .ي التمويل.

  يقوم المدير التنفيذب للخطة التنفيذية .ور تسةةةةةلمه للتقارير الجزئية بعمل تقرير شةةةةةامل ويقوم

 بر.ع تقريره إلي لجنة التسيير والمتابعة. 

  تقوم لجنة التسةةةيير والمتابعة بر.ع تقرير ع  معدالت األداة بالخطة التنفيذية إلي عميد الكلية

 كلية.الذب يقوم بدورة بعرض التقرير علي مجلس ال

   يصةةةةةدر المدير التنفيذب للخطة نشةةةةةرة دورية ع  معدالت األداة واإلنجازات بالخطة وتعل

 علي جميع األطرا  بالكلية.

  يقوم كل م  عميد الكلية ورئيس لجنة تسةةةةةةةيير الخطة التنفيذية بالمتابعة الميدانية الدورية

 والتقييم والتحقق م  االنجازات عقب كل تقرير.

  تقريرا للجامعة ع  معدالت األداة و اإلنجازات بالخطة.تر.ع الكلية 
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 نموذج متابعة المؤشرات الخاصة بأهدا  الخ ة اإلستراتيجية لل لية

الهد

 ف

مؤشر 

الهد

 ف

المسئو

 ل

مخط

 ط

منف

 ذ

نسبة 

اإلنجا

 ز

نسبة 

اإلنحرا

 ف

أسباب 

اإلنحرا

 ف

اإلجراءات 

التصحيحية

/ 

 الوقائية

المسئو

 ل

التاري

 خ

مالحظا

 ت

اإلجراءا

ت 

 المتخذة

 
 
 
 

            

 
 
 
 

 
 
 
 

           

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

           

 

 


