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 يمديخ 

إن ضمان التنفيذ والتطوير المستمر لمخطة يتطمب تكوين لجنة لتقييم تنفيذ الخطة اإلستراتيجية ومتابعتيا برئاسة عميد 
 فيباإلضافة إلى أعضاء لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية، ويتركز دور المجنة  ،الكمية وعضوية القيادات األكاديمية واإلدارية

جراء التعديالت المطموبة  الدوريالتقييم  لمخرجات الخطة والمتابعة المستمرة لجودة تنفيذ الغايات واألىداف اإلستراتيجية وا 
راف عن الخطة المحددة وتحديد درجة النجاح أو الفشل فيو خطوة بخطوة والتنبؤ باحتماالت االنح ،التوقيت المناسب في

 المالية من المصادر الداخمية والخارجية لضمان تنفيذ الخطة. اتاالعتمادوتوفير  ، ل عمي  تالفييا قبل حدوثيامومن ثم الع

بعقد اجتماعات دورية شيرية لمتابعة التنفيذ والتقييم بناء عمى  تخطيط اإلستراتيجيتقوم لجنة الولتحقيق ىذا اليدف 
وذلك حتى تتفق المتابعة في حيحية باألنشطة المخططة، واتخاذ اإلجراءات التص الفعميالمعايير الموضوعة ومقارنة اإلنجاز 
التي تسعى لمنع االنحرافات واألخطاء في تنفيذ الخطة  Preventive Controlجوىرىا مع مفيوم الرقابة المانعة 

عداد تقارير المتابعة الربع والنصف سنوية والسنوية.  ةاإلستراتيجي  ورفع التوصيات المناسبة إلى عميد الكمية مباشرة، وا 
 

 :انكهيخ فً جمبلد انتعهيىطيبطبد  5
 تطوير طرق ومصادر التعميم والتعمم. 5-1
 تطوير طرق تقييم الطالب    5-2
 إدخال برامج تعميمية جديدة    5-3
 مكميةل باألقسام العممية سياسات القبول مراجعة    5-4
 الالئحة الطالبية فى ضوء متطمبات التطوير مراجعة    5-5
 مكتبة الكمية تطوير    5-6

 

 :تطىيز طزق ويصبدر انتعهيى وانتعهى  5-1

 .طيبطخ حتفيش انطالة عهي تًُيخ يهبراد انتعهى انذاتي وانتعهى انُشط 5-1-1-1

تتبني الكمية سياسة تحفيز الطالب عمي تنميةة الميةارات الذاتيةة و الةتعمم النشةط حيةث يكةون فيةو الطةالب نشةيطين 
م ويكونون منضبطين ومنظمين ذاتيًا وقادرين عمي تعريف أىدافيم وتقييم ومندمجين في التعمم ويكونون مسئولين عن تعممي

كفايةةة تحصةةيميم متحةةركين ذاتيةةًا وباىتمةةام ومثةةابرة مةةدركين بوضةةوح ميمةةات الةةتعمم التةةي يقومةةون بيةةا واحةةدة بعةةد األخةةر  
فةي مياراتيةا وخبراتيةا مةع مستخدمين إستراتيجيات تعمم فعالة ومعارف مناسبة حسةب مقتنيةات المواقةف المختمفةة المتفاعمةة 

ن ىنةاك ممارسةات فعميةة ومصةادر مختمفةة لمةتعمم الةذاتي بالكميةة أاآلخرين من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وزمالئيم. و 
 -ذلك من خالل:

 .تجميع المادة العممية من شبكة المعمومات والكتب المرجعية 
  العممية.تشجيع الطالب عمي عمل أبحاث والمشاركة فى المؤتمرات 
 اعداد المادة العممية  احتواء المقررات الدراسية عمي مجاالت مختمفة لتنمية التعميم الذاتي مثل مشاركة الطالب في

 لممقررات في بعض برامج الكمية
 .تشجيع الطالب عمي عمل حمقات عممية نقاشية في الدروس العممية 
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 ية الميارات الذاتية لدييم.تشجيع الطالب عمي عمل عينات ولوحات توضيحية تستيدف تنم 

 
 
 :انتدريت امليداَي نهطالة 

تركز الكمية في سياستيا التعميمية عمي برامج التدريب الميداني والحرص عمي مستوي عالي من مشاركة أعضاء ىيئةة 
 لمرضيةالخبرات العممية من خالل التفاعل مع الحاالت ا إلكسابيمالتدريس ومعاونييم في اإلشراف عمي تدريب الطالب 

وذلةك مةن خةالل ، والتعامل مع أصحاب الحاالت وممارسةة عمميةة التشةخيص والعةالج عمةي الحةاالت المرضةية المختمفةة
التةةدريب الميةةداني لطةةالب قسةةم عمةةم الةةنفس وزيةةاراتيم السةةنوية مةةن خةةالل الرحمةةة العمميةةة التةةي تجةةر  ليةةم إلحةةةد  

ب عمم اإلجتماع واإلعةالم واآلثةار المصةرية واإلسةالمية مةن وكذلك التدريب الميداني لطال .مستشفيات األمراض النفسية
 لكافة المحافظات الغنية باآلثار المصرية واإلسالميةخالل الرحالت العممية التي يقومون بيا.

 حتفيش انطالة عهي انتعهيى انذاتي: 

الطالب في الدروس ألنشطة والتكميفات التي يقوم بيا ى لمن درجات أعمال السنة يعط رصد جزءوذلك من خالل 
 .ونسبة اإللتزام بحضور المحاضرات النظرية العممية

 طيبطبد انكهيخ نهتعبيم يع يشبكم انتعهيى: 5-1-1-2

طالةةب  30توجةد سياسةات بالكميةةة محةددة لمتعامةل مةةع مشةاكل التعمةةيم كتحديةد عةدد الطةةالب فةي الةدروس العمميةةة بعةدد  
جمع أكثر من قسم لحضور  عممية مثل قسم الترميم، كما تمنع إدارة الكمية تماماً لألقسام التي تحتو  مقرراتيا عمي تدريبات 

كةذلك التغمةب عمةي بعةض المشةكالت التةي تواجةو لمتعامل مع الكثافةة العدديةة والزائةدة لمطةالب. محاضرات نظرية ألستاذ واحد 
 الطالب أثناء الدراسة بالكمية مثل:

  ظم طالب الكمية من المحافظات المجاورة ويحتاج معظميم لمسكنخاصة وأن مع االىتمام باإلسكان الطالبي. 
  وذلك من خالل حرص الكمية عمي إنشاء عيادة مجيزة الستقبال الحاالت  الفحوص الطبية الشاممة لمطالب

 المرضية من الطالب 

  تعويضية  والدعم الطالبى سواء الدعم المادي بدفع المصروفات لبعض الطالب أو شراء أجيزةنظم المعونات
لمطالب ذوي اإلحتياجات الخاصة أو الدعم الفني من خالل إنشاء جمعية أصدقاء الطالب الجاري اشيارىا بوزارة 

 .التضامن اإلحتماعي

 الرياضية والثقافية واإلجتماعية من خالل إدارة رعاية الشباب بالكمية كفالة ممارسة األنشطة المختمفة. 

 

 :النكرتوَيتطىيز انكتبة اجلبيعي وانُشز  5-1-1-3

ىناك تطوير مستمر لمكتاب الجامعي مع إتاحة الفرصة لمطالةب لمتعةود عمةي المعرفةة والعمةم فةي مكتبةة الكميةة مةن خةالل 
كسابو القدرة عمةي التفكيةر العممةي الصةحين. ىنةاك أيضةًا توجةو لمتعمة يم الكتب والمراجع عماًل عمي االنطالق الفكري لمطالب وا 

حيث بدأ أكثر من أستاذ بالكمية في عمل مقةررات إلكترونيةة بةبعض األقسةام  اإللكتروني عمي موقع الكمية لممقررات الدراسية.
 بالكمية مثل قسم المغة العربية وعمم النفس والترميم.
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 طيبطخ انظبعبد املعتًدح: 5-1-1-4 
س الجدد في الالئحة الجديدة التي تقوم األقسام العممية الميسانلطالب مرحمة الساعات المعتمدة  نظامتبني الكمية ت 
يتم توجيو الطالب كما  لمقضاء عمي بعض نقاط الضعف وسد الفجوة وتعظيم نقاط القوة في البيئة الداخمية لمكمية. بالكمية

 ومساعدتيم من خالل مجموعة اإلرشاد األكاديمي والتي تسيم بشكل ايجابي في العممية التعميمية. 
 
 

 :تطىيز طزق تمييى انطالة 5-1-2

لتقةويم النيةائي واالسةتفادة مةن اتطوير طرق تقييم الطالب واالعتماد عمي التقويم المسةتمر باإلضةافة  إليالكمية  جوتت      
نتائج تقويم الطالب في عممية اتخاذ القرارات الخاصة بالتعميم في تطوير البرامج التعميمية واتخاذ قرارات تصحيحية فةي ضةوء 
مراجعةةة نتةةائج تقةةويم الطةةالب. كمةةا يوجةةد بالكميةةة نظةةام متبةةع لمتعامةةل مةةع تظممةةات الطةةالب مةةن االمتحةةان ونتةةائج االمتحانةةات 

مةن خةالل لجنةة التظممةات التةي يشةكميا مجمةس الكميةة برئاسةة السةيد األسةتاذ يم في اإلطالع عمةي صةورة ورقةة اإلجابةة وحق
 .قشة أستاذ المادةومناالدكتور وكيل الكمية لشؤون التعميم والطالب وعضوية اثنين من أساتذة الكمية لفحص ورقة اإلجابة 

 
 
 :إدخبل ثزايح تعهيًيخ خديدح 5-1-3

برنةامج  عمل الكمية عمي استحداث مجموعة من البرامج الجديةدة إلنتةاج خةريج يتواكةب مةع متطمبةات سةوق العمةل مثةلت     
باستحداث برامج جديدة أخةر  سةواء فةي مجةال  االىتمامكذلك  ،التي تمبي حاجات سوق العمل الخاصة البرامج كأحد الترجمة

والدراسةةات اإلسةةالمية لةةنفس اليةةدف وذلةةك ضةةمن بةةرامج  واالجتمةةاعالمغةةة الفرنسةةية أو فةةي مجةةال الجغرافيةةا ونظةةم المعمومةةات 
 التعميم المفتوح التي تولييا الكمية اىتمامًا خاصًا.

ين الشخصية المتكاممةة لمطالةب لمةتعمم بحيةث يةتم تنميةة عقةل السياسة التعميمية بالكمية تعمل عمي تكو  أن إلي باإلضافةىذا 
 الطالب وقدراتو اإلبداعية ونضجو القومي وذلك كاآلتي:

 
بحيث تعتمد عمي البحث العممي أكثر من اعتمادىا عمي الحفظ مع   :تىخيه اندراطخ يف انكهيخ 5-1-3-1

يفاد البعثات العممية لمخارج والداخمية   والقنوات العممية لإلشراف المشترك.االىتمام بالدراسات العميا وا 
 

 أللظبو انكهيخ: انعهًيخاهليبكم  5-1-3-2
 .االتجاه إلي مزيد من التخصصات الدقيقة داخل األقسام 
 إتباع الطرق الحديثة لمتعمم من خالل ىيكمة العمل باألقسام من خالل التعمم الذاتي كالمشروع 

والبحث والتدريس التي تحفز الطالب لمعمم وتثير فيو القدرة عمي االبتكار والتعود والرغبة في 
استخدام المراجع العممية ومحاولة الوصول إلي حل المشاكل العممية وأخيرًا االستعانة المصيقة 

 باألستاذ الجامعي.   
 وطبئم اإليضبذ:  5-1-3-3
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 الجديدة لإليضاح. )التكنولوجية( ةقنييتجو التعميم إلي استعمال الوسائل الت
 انكتبة اجلبيعي:  5-1-3-4

ىناك تطوير مستمر لمكتاب الجامعي مع إتاحة الفرصة لمطالب لمتعود عمي المعرفة والعمم 
كسابو القدرة عمي  في مكتبة الكمية من خالل الكتب والمراجع عماًل عمي االنطالق الفكري لمطالب وا 

في  وجو لمتعميم اإللكتروني عمي موقع الكمية لممقررات الدراسيةالتفكير العممي الصحين. ىناك أيضًا ت
 .بعض األقسام مثل أقسام المغة العربية وعمم النفس والترميم

 
 

 هكهيخن ثبأللظبو انعهًيخ طيبطبد انمجىل يزاخعخ 5-1-4
كما تتوافق أيضا مع األىداف والخطة  ورؤيتيا، مع رسالة الكميةوأقساميا توافق سياسات القبول بالكمية           

اإلستراتيجية لمكمية، والمراجعة الدورية لسياسات القبول وقياس مد  اتفاقيا مع الرسالة والخطة اإلستراتيجية 
 -وذلك عمي النحو اآلتي: لمكمية

 

د بالشفافية مع بحيث تتسم ىذه القواع : وضع لىاعد ثبثتخ نتىسيع انطالة اجلدد عهي األلظبو انعهًيخ  5-1-4-1
تنظيم برامج تعريفية لمطالب المقبولين عن إمكانية الدراسة بكل قسم وتحقيق العدالة بين الطالب. مع وضع قواعد 

أيضا من قبل مجالس األقسام التي بيا تشعيب )مثل أقسام المغات الشرقية واإلعالم( تحدد فييا  ،ومعايير ثابتة
اة شفافيتيا ومرونتيا وقابمية تغيرىا طبقا لرغبات الطالب ومتطمبات سوق قواعد تشعيب الطالب باألقسام مع مراع

 العمل، مع اعتماد كافة ىذه القواعد من مجمس الكمية. 
 
وبرامجيا التعميمية المختمفة وذلك من خالل اآلليات  يتى اإلعالٌ عٍ طيبطبد لىاعد انمجىل ثبأللظبو 5-1-4-2

 -اآلتية:

  لطالب ودليل كمية اآلداب وتوزيعو عمي الطالب الجدد.نشر ىذه القواعد في دليل ا 

  .اإلعالن عن قواعد القبول من خالل الموقع اإللكتروني لمكمية 

   .تعميق لوحات في أماكن بارزة بالقرب من إدارة شئون الطالب لسيولة إطالع الطالب عمييا 
   عقد لقاءات لمطالب الجدد في بداية العام الدراسي مع القيادات األكاديمية بالكمية عميةد الكمية

والوكالء ورؤساء األقسام لتعريف الطالب بإمكانيات الكمية والتعريف بأقساميا والبرامج التعميمية 
والتصوير بكاميرات الفوتوغرافي  لتصةويراالمقدمة مع ضرورة توثيق ىذه المقاءات من خالل 

 الفيديو ونشر ىذه المقاءات عمي الموقع اإللكتروني لمكمية.

أو لكل قسم من حيث ليبص يدي تىافك إعداد انطالة ثبنكهيخ يع املىارد املبديخ وانجشزيخ املتبحخ نهكهيخ  5-1-4-3
بات العممية، خاصة معامل المغة عدد قاعات الدرس والمحاضرات وكفاءتيا كمًا وكيفًا وتوافر المعامل الالزمة لمتدري
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واإلعالم والترميم والتي تحتاج إلي معدات وأجيزة تدريب خاصة لرفع كفاءة  ام الجغرافيا وعمم النفسومعامل أقس
 التدريبات العممية بتمك األقسام. 

 
الطالب الذين وتحديد النسبة المئوية من  وضع طيبطبد ولىاعد يتعهمخ ثعًهيخ انتحىيم يٍ وإيل انكهيخ  5-1-4-4

لي الكمية ودراسة أسباب عممية التحويل ومعرفة ما إذا كانت عممية التحويل تمت  قاموا بالفعل بالتحويل من وا 
  -لألسباب اآلتية أم ال منيا:

 .صعوبة البرامج التعميمية والمقررات الدراسية بالكمية 

 مدن الجامعيةالبعد الجغرافي لمكمية عن مقر إقامة الطالب وصعوبة االلتحاق بال 

 .ارتفاع المصروفات الدراسية بالكمية وعدم تقديم الدعم المالي الكافي لمطالب 

 .عدم تطابق البرامج والمقررات التي تقدميا الكمية مع قدرات وميول الطالب 

 استبيان لمطالب لمعرفة المشكمة بدقة(. من خاللأسباب أخري يذكرىا الطالب. )                   
 
 

 .ضىء يتطهجبد انتطىيز يفانالئحخ انطالثيخ  يزاخعخ 5-1-5
مناقشة طالب الكمية واستطالع آرائيم في الالئحة الطالبية الموجودة ومد  توافقيا مع رغبات وطموح طالب من خالل 

 الكمية وذلك من خالل مجموعة من ورش العمل والمقاءات الدورية بين الطالب والقيادات األكاديمية بالكمية
 
 الهتًبو مبكتجخ انكهيخ 5-1-6

  .تقرير البنود المالية الالزمة ليا 
 .السماح بالتمويل الذاتي 
  .تخصيص مكان محدد لطالب الدراسات العميا والبحث العممي 

 .وجود نقاط إنترنت بالمكتبة 

 الحديثة سنويًا من خالل تخصيص ميزانية توزع عمي أقسام الكمية  تزويد المكتبة بالدوريات والمراجع العممية
لمشراء سنويًا من معرض الكتاب بحيث يزود كل قسم سنويا بمجموعة من المراجع الحديثة التي تخدم العممية 

 .التعميمية والبحثية سواء لطالب مرحمة الميسانس أو الدراسات العميا

  المكتبة الرقمية وميكنة المكتبات وىو المشروع الذي ساعد في تعظيم  اشتراك مكتبة كمية اآلداب في مشروع
االطالع  إجراءاتاالستفادة من مقتنيات مكتبة الكمية وخدماتيا كما ساعد الفيرس الموحد عمي تحقيق التوحيد في 

وني والفيرسة من خالل المواصفات والمعايير الدولية وتطبيق العديد من البرامج التعاونية مثل االقتناء التعا
التعاونية مما يعظم من فائدة المكتبة لكل المترددين عميو من أساتذة ومعاونييم وطالب. وقد تم االنتياء من 

دورية( وعمميات 5000رسالة( والدوريات )2400كتاب ( والرسائل العممية ) 43120عمميات إدخال الكتب )
 عمي البرامج. اآلليةاالستعارة  % وجاري تفعيل90بنسبة  اإلدخالحيث تم  دالبار كو لصق 
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 طيبطبد انكهيخ يف جمبل انجحث انعهًي   5-2
 

 :كبألتيجمبل انجحث انعهًي  يفتتجُي انكهيخ جمًىعخ يٍ انظيبطبد 
 وضع إستراتيجية بحثية لمكمية تمتزم بيا جميع األقسام العممية بالكمية )خطة بحثية(. 5-2-1
تةدعيم البحةوث لمتأكةد مةن كفةاءة اسةتخدام إمكانياتيةا  فةيوجود آلية لمراجعة خطةة الكميةة البحثيةة وسياسةتيا  5-2-2

 البحثية.
والحصةةول عمةةي دعةةم مةةنيم عنةةد وضةةع الخطةةط  بةةارائيمعمةةل آليةةة لالتصةةال بأصةةحاب المصةةمحة لالسترشةةاد  5-2-3

 البحثية.
 المجالت التي تتميز بيا الكمية. فيوجود نظام لوضع أولويات لدعم البحوث  5-2-4
 وضع معايير ومؤشرات لقياس جودة العممية البحثية و لمكافأة البحوث المتميزة. 5-2-5
المةؤتمرات  فةيالمجةاالت والةدوريات العالميةة وكةذلك المشةاركة  فةيتشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمي النشةر  5-2-6

 الدولية.
 شروط التسجيل لمدراسات العميا. فيإعادة النظر  5-2-7
 د نمط موحد لمرسائل العممية بالكمية.وجو  5-2-8
 عمل قاعدة بيانات عن المشروعات البحثية المنفذة بالكمية. 5-2-9

 
 -يتصف ثبآلتي: أٌجيت  انجحث انعهًي ثبنكهيخ أٌ إيل ثبإلضبفخهذا 
 .موجيًا لحل المشاكل في البيئة المحيطة 
  خطةة التنميةة أن يرتبط البحث العممي بالكمية بالفيم الكامل والكفاءة واالستعداد لتطويع البحةث العممةي لخدمةة أىةداف

 .عموم اإلنسانيةفي مصر في مجال ال
  التنسةةيق مةةع الييئةةات األخةةر  داخةةل وخةةارج مصةةر التةةي تمةةارس البحةةث العممةةي لمعمةةل فةةي منظومةةة واحةةدة تتعةةاون

 والباحثين بالكمية من خالل الحصول عمي التمويل الالزم. العممي عممي في خدمة البحثلالستفادة من البحث ال
 .العمل عمي تطويع نتائج البحث العممي لخدمة المجتمع 
  من خالل الخطة البحثية الموضوعة بالكمية واألقسام المختمفة تتحول طريقة البحث من بحوث ذاتية إلي برامج بحثيةة

 وعمةم الةنفس واالجتماعوالجغرافيا  والترميم اآلثار خاصة في مجاالت العموم اإلنسانيةيا لخدمة ترتبط بتطويع التكنولوج
 .المجتمعالتي تيدد  االجتماعيةالمشكالت المشتركة وكيفية القضاء عمي  بالبحوث  واالىتماموالبيئة المحيطة 

 عمةةي التخطةةيط الكةةفء لمبحةةث العممةةي بالكميةةة ورسةةم السياسةةة العمميةةة الدقيقةةة واالسةةتفادة مةةن كةةل اإلمكانةةات  العمةةل
فقد حرصت الكمية عمي توفير البيانات اإلحصائية عمةي مسةتوي الكميةة لعمةل البةاحثين ومةا يحةدث  ،البشرية والمعممية

بحةث العممةي وتشةجيع العمةل البحثةي الجمةاعي لخدمةة من أبحاث من خالل قاعدة بيانات تيتم باألمر وتخدم عممية ال
 أىداف تعود بالفائدة عمي المجتمع.

  البشةةريةتنميةةة الوالعمةةل عمةةي  بةةالمجتمع االجتماعيةةةبالمشةةكالت االىتمةةام بتسةةويق األبحةةاث خاصةةة مةةا يتعمةةق منيةةا 
 .اجتماعية يا من مشكالتمثل انتشار الجريمة والبطالة وما يترتب عمي والحفاظ عمييا من األضرار المحدقة بيا

  بيةدف إعةداد البةاحثين القةادرين عمةي خدمةة المجتمةع وتةدعيم  لمعمةوم اإلنسةانيةتشجيع البحوث في الفةروع األساسةية
 .العموم اإلنسانيةالبحث العممي وتوجييو لمجاالت العمم الحديث الذي ييتم بتطوير األداء البحثي في 
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  برامج التعميم وتحويل التعميم من أسموب التمقين إلي أسموب االستيعاب.تطويع البحث العممي بالكمية لخدمة 
 والتكنولوجيةة بةين صةعيد مصةر والةوطن العربةي والةدول  واألدبيةة توجيو البحث العممي بالكمية لتنميةة العالقةات العمميةة

 األخر .
 عممي بالكمية.دراسة المشكالت ذات الطابع القومي وتحديدىا والعمل عمي حميا من خالل البحث ال 
  االستفادة من المؤتمرات العممية والندوات وورش العمل التي تعقد بالكميةة فةي تبةادل الخبةرة والبحةث العممةي وتوجيييةا

 لخدمة أىداف العمل بالكمية والمنطقة المحيطة.
 س فةةي تشةةجيع المةةنن العمميةةة ألعضةةاء ىيئةةة التةةدريس مةةن خةةارج مصةةر لتنميةةة ميةةارات وقةةدرات أعضةةاء ىيئةةة التةةدري

 .العموم اإلنسانيةالبحث العممي واإلطالع عمي الجديد في مجال 
  حضةةور المةةؤتمرات العمميةةة داخةةل وخةةارج مصةةر وحةةرص الكميةةة عمةةي تواجةةد أعضةةاء ىيئةةة التةةدريس بيةةذه المةةؤتمرات

 لالستفادة من تكنولوجيا البحث العممي وتطوره.
  مصر وتوفرىا بمكتبة الكمية.العمل عمي تبادل الدوريات والكتب العممية من داخل وخارج 

 
 

 :وتًُيخ انجيئخ طيبطبد انكهيخ فً جمبلد خديخ اجملتًع 5-3 
 تحديد احتياجات المجتمع المحيط بالكمية. 5-3-1
 مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. فيتحديد اإلمكانيات الفعمية لمكمية وخبراتيا  5-3-2
 وتنمية البيئة. إعداد خطة سنوية لمكمية لخدمة المجتمع 5-3-3
 إيجاد نظام لمتابعة خريجي الكمية. 5-3-4
 .إيجاد نظام لتوجيو البحوث ناحية احتياجات البيئة والمجتمع 5-3-5
 إنشاء وحدة الخدمات المجتمعية وتنمية البيئة 5-3-6
 انشاء وحدة متابعة الخريجين  5-3-7

 
جزيةةرة معزولةةة عةةن محيطيةةا االجتمةةاعي ولةةم تكتفةةي بةةدورىا التقميةةدي فةةي تعمةةيم الكميةةة التفاعةةل والعطةةاء وأال تكةةون 

المتخصصين الةذي كةان المجتمةع يةتعطش إلةي خةدماتيم إنمةا تجةاوزت ىةذا الةدور إلةي  الخريجينطالبيا وتخريج المئات من 
وكرسةةت  ىابكةةل صةةور  معيةةةومعالجةةة القضةةايا والمشةةكالت المجتالبحةةث فةةي حمةةول جديةةدة بةةالتطبيق لقضةةايا التنميةةة والتحةةديث 

بةل أثةارت اىتمةام  ،والبيئةة المحيطةةجيود عممائيةا وباحثييةا ومعامميةا لمكشةف عمةي حمةول لممشةاكل التةي تعتةرض المجتمةع 
الناس بقضايا التنمية وحفزت لدييم مبادرات المشاركة والتعاون في مشاريع الكمية ومؤتمراتيا وندواتيا وبرامجيا ومسةاىمتيا 

ا سبق يكون ما تقوم بو الكمية من ميام ومةا تضةعيا مةن سياسةات مم ،تكنولوجي بقضايا المجتمع ومشاكموالفي ربط التقدم 
 يمكن إيضاحيا في اآلتي:

 
  إنشةاء العديةد تطوير العمل في البنية األساسية والمنشات بالكمية لخدمة الكمية والمجتمع المحةيط وأىميةا

من المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تخدم المجتمع مثل مركز المغات ومركز البحوث والدراسةات 
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ومركز بحوث دراسات اآلثار والتةرميم ومركةز دراسةات وبحةوث اإلعةالم ومركةز دراسةات وبحةوث  االجتماعية
 .التراث

 المجتمع خاصة فةي مجةال عمةم المغةة وعمةم ي خدمة وضع العمماء والخبراء والباحثين الموجودين بالكمية ف
 وعمم النفس والجغرافيا واإلعالم واآلثار والترميم االجتماع

 بالكمية لخدمة المجتمع وحل مشاكمو. المتعمقة بخدمة المجتمع ومتابعة الخريجينالوحدات  تطوير 
  لترميمواآلثار وا االجتماعيةالدراسات تسويق األبحاث العممية بالكمية في مجال. 
 ورفةع كفةايتيم والعمةل  خريجي الكميةسياسة عقد المؤتمرات والندوات العممية وورش العمل لتدريب  تطوير

 عمي االستفادة العممية ليم.
  الطةالبالتجييز المستمر لممعامل ومواقع البحث العممي بالكمية لمقيام بةدورىا فةي إعةداد الطةالب وتةدريب 

 ية.والباحثين بالمجتمع المحيط بالكم
  عداد الكوادر العممية والباحثين من خالل الدراسات العميا )دكتوراه  دبمومات(. –ماجستير  –تجييز وا 
  لمكثيةر مةن الييئةات المدنيةة اعتبار الكميةة كمركةز خبةره بةالمجتمع واالسةتفادة بالعممةاء الموجةودين بالكميةة

الحكوميةة وىيئةات المجتمةع  لمؤسسةاتوالخبةرات لمكثيةر مةن ا الفنةيفي تقةديم الةدعم  بالمجتمع والحكومية
 .المدني

 الوحدات ذات الطابع الخاص لتمكينيا من أداء دورىا في خدمة المجتمع. تطوير 
  لمطةةةالب التطةةوير المسةةةتمر لمكتبةةة الكميةةةة وتزويةةدىا بةةةالمراجع والكتةةب والةةةدوريات العمميةةة وفةةةتن أبوابيةةا

 والخبراء والباحثين في المجتمع لالستفادة منيا. والخريجين
  لسوق العمل. خريج العموم اإلنسانيةاالىتمام بمشاريع تطوير التعميم لمعمل عمي تييئة 
 لمطةالب والخةريجين فةي كافةة مجةاالت الدراسةات اإلنسةانية  الميةداني والعممةي العمل المستمر عمةي تةدريب

 التي تقدميا الكمية.
 لمشكالت التموث من خالل حصةول  المثمىتموث البيئي والحد من خطورتو ووضع الحمول االىتمام بمنع ال

 الكميةةة ممثمةةة فةةي قسةةم التةةرميم عمةةي مشةةروع لتطةةوير معمةةل التةةرميم لقياسةةات التمةةوث البيئةةي لممتةةاحف
 والمواقع األثرية. والمكتبات

  وعممةةي أكثةةر لممركةةز فةةي  بيقةةيتطالمسةةاىمة والتعةةاون مةةع مركةةز الدراسةةات البيئيةةة بالجامعةةة إليجةةاد دور
 خدمة المجتمع.

  االىتمةام بتةةوفير قواعةةد بيانةات عةةن األبحةةاث بالكميةةة ووضةعيا عمةةي الموقةةع اإللكترونةي لمكميةةة لتكةةون فةةي
 بالعموم اإلنسانية.متناول الميتمين 

 وحةل  عمي دور الكميةة فةي خدمةة المجتمةع ةوالمقروء ةوالمسموع ةد من خالل وسائل اإلعالم المرئييالتأك
 بطريقة عممية تتمشي مع التطورات الحديثة والمتغيرات الموجودة بالمجتمع. المجتمعيةمشكالت ال
  منةاطق اآلثةار لطةالب أقسةام المجتمع المختمفةة سةواء العممي لمطالب في مواقع و تكثيف التدريب الميداني

عمةم الةنفس أو المؤسسةات  لطةالب يأو الجغرافيا لطالب قسم الجغرافيةا أو مستشةفيات الطةب النفسةاآلثار 
 المشكالتممارسة العممية في حل القادر عمي العمل و  خريج لتخريج لطالب اإلعالم  الصحفية واإلعالمية
 في المجتمع.     
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 اً:ثاني
 الوضع االستراتيجي للكلية 

 3122-3126 
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 انىضع الطرتاتيدي نهكهيخثبَيب: 
لمكمية شخصيتيا المستقمة وخصائصيا المميزة لطبيعة نشاطيا والوضع الجغرافي المميز لمكمية حيث أنيا أول كمية 

ثةراء  آداب في قمب صعيد مصر. و تسعي الكمية منذ تأسيسيا في منتصةف القةرن الماضةي إلةي تفعيةل إمكانياتيةا وقةدراتيا وا 

ممية والفكرية ألساتذتيا ومسةتندة فةي ذلةك لكافةة المسةتحدثات واألسةاليب خبرات طالبيا معتمدة في ذلك كمو عمي الخبرات الع

. األدبيةة واإلنسةانيةالعممية والتكنولوجية إلي جانب الرؤ  االجتماعية الفاعمة مةن أجةل خدمةة كافةة القطاعةات والتخصصةات 

تممكو مةن قةدرات بشةرية وتقنيةة وخبةرات  دعم مسيرة التنمية والمشاركة المجتمعية بكل ما فيبو  ميماً كما تطمع الكمية بدورًا 

ومةن وأسةوان ، واألقصةر، قنةا،  أسةيوط، سةوىاجبمحافظةات  1975منةذ عةام المشةاركة المجتمعيةة وذلةك مةن خةالل  ،مختمفة

ن إسةةتراتيجية الكميةةة تبةةرز مسةةئولياتيا المجتمعيةةة نحةةو إلةةذا فةة ،ووحةةداتيا ذات الطةةابع الخةةاص مراكةةز الكميةةة إسةةياماتخةةالل 

أن تتصةةد  ليةةا بمةةا يسةةاعد عمةةى تعميةةق  ينبغةةي التةةيصةةورة واضةةحة ومحةةددة. حيةةث تحةةدد المشةةكالت المجتمعيةةة المجتمةةع ب

ضةوء التوجيةات  فةي خريج الكميةةوتطوير أداء  لممشكالت المجتمعية التصديصمتيا بالمجتمع المحيط، ومن ىذه المشكالت 

قامة العديد مةن النةدوات والمةؤتمرات وورش العمةلالحديثة. كما تقوم الكمية بالعديد من قوافل خدمة المجتمع وتنم  ية البيئة وا 

كما تمثل الكمية بيت خبرة في حل الكثير مةن المشةكالت الجغرافيةة فةي البيئةة المحيطةة  االجتماعيةلحل العديد من المشكالت 

عةةالم وعمةةم الةةنفس البحةةوث والدراسةةات فةةي مجةةاالت اآلثةةار واإل إعةةدادبمحافظةةات سةةوىاج وأسةةيوط وقنةةا كةةذلك المسةةاىمة فةةي 

 وغيرىا من تخصصات العموم اإلنسانية.  
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 خبيعخ طىهبج –: آيبل وطًىحبد كهيخ اآلداة ثبنثبا 
 

يكاد ينعقد اإلجماع عمى أن أية مطالعات ممكنة لدور الكمية في المستقبل البد أن تبقى منفتحة باستمرار لتمبية 
 ةخاصوالمستحدثة  الوافدة لمشكالتو المختمفةوالتصدي  المجتمعاالحتياجات البيئية من خالل المساىمة الفعالة في تنمية 

كشريك أساسي في تحقيق التنمية المجتمعية  العموم اإلنسانيةاعية بدور العموم ، وو  وجوعمي  وخدمة المجتمع وتنميتو
 المستدامة. 

 أبنائيامتصمة بالمجتمع وفاعمة فيو، فشغميا الشاغل ىو صقل  اآلداب بجامعة سوىاجفي ىذه الحدود، تبقى كمية 
والقيام بمسئولياتيا المجتمعية  -الوافدةالمجتمع قادرة عمي التصدي لمشكالت  أجياللتخريج -بالمعرفة والخبرات الحقمية 

 المتعددة من تنوير وقيادة وتدريب ، لذا فيي مطالبة أمام نفسيا وأمام مجتمعيا بتعميق ىذه الوظائف وتطويرىا.
 
لما كانت الكمية نظامًا فرعيًا من المنظومة المجتمعية، فيي مدعوة لتدارس طبيعة عالقاتيا بالمنظمات و 

كذلك فإن أية طموحات تخطيطية  ، واألسس التي تقوم عمييا ومحدداتيا حتى تضمن فاعمية أدوارىا.االجتماعية األخر 
 مستقبمية لتحقيق الجودة الشاممة لمكمية ستظل رىنًا بعوامل وضمانات أىميا:

 
  والمتابعة. واألكاديمية بيذه الخطط وتحويميا لبرامج عمل واتخاذ إجراءات فعمية لمتنفيذ  اإلداريةإيمان القيادات 

 .تغيير "الثقافة األكاديمية" عمى نحو يعيد النظر في المعايير والمفاىيم التي درجنا عمييا بما يرسخ تأكيد الجودة 

 .استقاللية التعميم الجامعي وتأكيد الحرية األكاديمية 

 المجتمع المدني. الكمية لييئات تعظيم مشاركة 

 موارد الكمية. إدارةمتاحة بما يقود إلى تحسين تعظيم االستخدام المكثف والمخطط لمموارد ال 

  االستمرار فى التحول في أساليب تقويم الطالب من مستو  االمتحانات التقميدية إلى استخدام أساليب تكشف عن

 (.ILOsالمستيدفة) ةالتعميميعمي المخرجات  والتأكيدالقدرات الحقيقية العميا لنتائج التعمم 

  وتفجير الطاقات اإلبداعية  الذاتيتدعيم توفير أساليب تدريسية وتكنولوجية فاعمة لتدريب الطالب عمى التعمم ،

 لدييم.

  تبنى إنشاء مراكز لمتميز العممي واالستراتيجي ذات طابع تطبيقي بما يمبى احتياجات المجتمع وبما يسيم في حل

 ية والمستقبمية.تمشكالتو اآل

 تقييم األداء الميني والبحثي ووضع مقاييس واضحة لتحقيق ىذا التقييم.بمورة أسس ونظم ل 

  إيجاد آلية فاعمة لتحقيق التواصل المستمر مع خريجي الكمية بما يضمن والءىم وجذبيم لدعم الكمية والمشاركة في

 برامجيا المجتمعية المختمفة.
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  في ضوء مشروعات  ةذات السمعة المتميز  اإلقميميةالمحمية و  اآلدابإيجاد سبل وقنوات مفتوحة باستمرار مع كميات

 .العمميمشتركة من خالل اتفاقيات التعاون والتبادل 

  عادة توزيع المتاح منيا في ضوء األولويات البحثية. اإلمكاناتتدعيم  والتسييالت البحثية وا 

  توصيات لتحقيق االستمرارية وضمان الفاعمية التعميمية في األجل الطويل:ووضع 

 مكاناتوالدراسات العميا في ضوء طاقة  الميسانسل أعداد الطالب لمرحمة قبو  الكمية. وا 

 .ترشيد مجانية التعميم 

 .البحث عن صيغ جديدة، وغير تقميدية لمصادر تمويل الكمية 

  والدراسات العميا، وتأسيس نظم فاعمة لإلرشاد الميسانسإدخال نظام الساعات المعتمدة لمكمية عمى مستو  مرحمتي 

 األكاديمي لمطالب.

  استحداث برامج تعميمية متميزة وغير تقميدية في ظل التوجيات القومية والعالمية المعاصرة كمطمب لمتقدم ومسايرة

 الثورة العممية التكنولوجية. 

 المعايير واألسس التي تحكم انتقاء واختيار وتقويم وتدريب أعضاء ىيئات التدريس ومعاونييم في ضوء  مراجعة

 ضوابط جديدة لمجودة األكاديمية.

  استقدام أفضل العمماء والمتميزين في حقول التخصص المختمفة لمدد قصيرة لإلفادة منيم وتشجيع  فياالستمرار

 .ألعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم ات العمميةنشر البحوث العممية وحضور المؤتمر 

 البحث الجماعي وآلياتو والتدريب عمى ميارتو. تطوير آليات 

  تحويل بعض األقسام بالكمية إلى كميات مستقمة؛ خاصة أقسام اآلثار واإلعالم وذلك نظرا لزيادة اإلقبال عمييا وتوفر

 لعمل.جميع اإلمكانات المتاحة ليا وارتباطيا بمتطمبات سوق ا

  التوسع في إنشاء المراكز البحثية المتخصصة والوحدات ذات الطابع الخاص والعمل عمي تطويرىا بيدف تفعيل

 .التواصل بين الكمية والمجتمع المدني وزيادة الخبرات المينية لخريجي الكمية في مجاالت العموم اإلنسانية

 حتى يتسنى لمطالب عمي المستوي المحمي واإلقميمي  تحويل المقررات الدراسية إلي مقررات إلكترونية وتفعيميا

 االستفادة منيا.

 .عمل بنوك أسئمة لممقررات الدراسية بالكمية وتفعيميا لتطوير نظم تقويم الطالب واالمتحانات بالكمية 
 


