
              

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 خبيعخ سىهبج

 كهُخ انطت انجششٌ

 
 

انطالب  رنايجب
انىافدين/ 
انًنح 
 اندراسية
وانًنح 
  اندراسية

4102ديسًبر 



  يقدية
 

عبيعخ سْٕبط إنٗ انحصٕل عهٗ  -رسعٗ كهيخ انطت انجشزٖ
االعزًبد األكبديًي يٍ انٓيئخ انقٕييخ نضًبٌ عٕدح انزعهيى 

في ْذا انصذد رجذل عٕٓدا يكضفخ في سجيم  ٔاالعزًبد، ْٔٗ
رطجيق انًعبييز انصبدرح عٍ انٓيئخ، ٔفٗ ْذا االرغبِ فبٌ انكهيخ 

 :إَشبءثقبيذ 

   انطددالب انىافدددين/ انًددنح اندراسدديةرعايددة وحددد 
   :وانًنح اندراسية

ٔرى فٗ انٓيكم انزُظيًٗ، ْٔٗ احذٖ انٕحذاد انزٗ اسزحذصذ 
(، 6677غهس انكهيخ رقى )اعزًبد انٓيكم انًحذس ثقزار ي

، ٔرى رحذيش 02/0/0292( ٔانزٗ عقذد ثزبريخ 981ثغهسزّ رقى )
( ٔانزٗ 077ٔإعبدح اعزًبد انٓيكم ثغهسخ يغهس انكهيخ رقى )

انٕافذيٍ طالة هزقذيى انزعبيخ نن ؛0290/ 01/90عقذد ثزبريخ 
 . ثصفخ عبيخ ٔطالة انًُح ثصفخ خبصخ

 كهي خاْزً بو انم عه ٗ ي ذٖ أكجز دني  ْذِ انٕحذحإَشبء  يًضمٔ 
انجه  ذاٌ األخ  زٖ ي  ٍ خ  برط يص  ز، ألثُ  بء  انعه  ٕو انطجي  خثز  ذريس 

 ٔثخبصخ يٍ انجهذاٌ انعزثيخ ٔاألفزيقيخ ٔاألسيٕيخ.

 

 
 

 

 



 :برنامجال أعداد مجموعة عمل
 : انجشَبيحأوال : يدًىعخ اداسح 

 

 عميد الكمية أ.د/ جمال عبد المطيف رضوان      -
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب د محمد              أ.د/ أنيس السي -
 ون الدراسات العميا والبحوثئوكيل الكمية لش       أ.د./ عثمان عبد الكريم محمد      -
 وو   وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع أ.د./ عصام الدين عبد العزيز محمد   -
  الجودة ضمان وحدة مدير       الاله عبد الخالق عبد مصطفى/ د.أ -
 الطالب الوافدين/ المنح الدراسيةمشرف وحدة                                         نبيل يوسف صالح الديند./ أ. -

 

 : انجشَبيح: يدًىعخ تُفُز ثبَُب  
 

 ب الوافدين/ المنح الدراسيةالطالمشرف وحدة                                         نبيل يوسف صالح الديند./ أ. -
  مدير ادارة شئون الطالب صابر محمد عطية اهلل./أ -
  مدير ادارة الدراسات العميا       سيد ناجى/أ. -
  

  4102لبو ثتسذَث انجشَبيح عبو 
   وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع       الاله عبد الخالق عبد مصطفى/ د.أ -
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ولاندضء األ

 
 

 انفكشٌ وانًُهدٍ اإلطـبس

انطالة انىافذٍَ/ انًُر نجشَبيح 

 انذساسُخ

 

 



 :الكمية نبذة عن: أوال

 فمم  رسممميا البكممالوريوس بمرحمممة لدراسممةا بممدأت و ،1991 عممام الكميممة افتتمماح تممم
 وفقما وذلمك أسميوط جامعمة ممنسموىاج  فرعضمن  1993-1992 الدراس  العام بداية
 وتبعيتيمما أسمميوط جامعممة عممن الكميممة فصممل وتممم 1976 لسممنة 142 رقممم المموزار  لمقممرار
 فمى خمريجين دفعمة أول تخريج تم كما 1995 يناير 2 من بداية الواد  جنوب لجامعة
 إحمد  أصمبحت و المواد  جنموب جامعمة عن حديثا الكمية انفصمت وقد 1996 فبراير
 .م2006 أغسطس أول من بداية سوىاج جامعة كميات

 جنمممموب حتممممى شممممماا أسمممميوط محافظممممة جنمممموب مممممن لكميممممةا خدمممممة منطقممممة وتمتممممد
 ىممذه سممكان تعممداد ىمم نسمممة مميممون أحممد عشمر يقممارب ممما وتخمدم جنوبمما أسمموان محافظمة

 .المحافظات

 



 :لتدريبية برنامجلم األساسية االفتراضات: ثانيا
 :اافتراضات من مجموعة عمى يةتسويق الخدمات الكمية برنامج تبنى
 لمنيمو  كأحمد السمبل تسمويق الخمدماتب والكميمة معمةالجا ادارتى من كل ايمان .1

 .التعميم الجامعىبمستو  
 .برنامجال أنشطة تنتفيذ دعم فى والكمية الجامعة ادارتى من كل تعاون .2
 .برنامجال لتنفيذ مدربة كافية بشرية موارد توافر .3
مشاركة جميمع العماممين بكافمة المسمتويات ممن أعضما  ىيئمة تمدريس ومعماونييم  .4

 .برنامجار  فى تنفيذ ما جا  بالوجياز اد
 .برنامجال لتنفيذ كافية مالية موارد توافر .5
 .برنامجفى تنفيذ ال واضحة معايير باتباع االتزام .6
مممن خممالل مممراجعيين  برنممامجبممالتقييم الممدور  لمممد  تنفيممذ ممما جمما  بال ااسممتعانة .7

 خارجيين و استشاريين داخميين.

 
 :برنامجال اعداد رابعا: منهجية

 عممى -اإلسمتراتيجيةالخطمة كجمز  ممن – الطالب الوافدين/ الممنح الدراسمية برنامج قومي
 المنيجيمة ىمذه أىميمة وتكممن ،"Prospective Analysis"المستقبمى التحميل" منيجية

 المحتممممة، والتيديممدات الفممر  لمعرفممة لمكميممة الخارجيممة البيئممة تحميممل عمممى قممدرتيا فمم 
 بممين التكامممل احممداث نحممو سممعيا   ، والضممعف القمموة طنقمما لتحديممد الداخميممة البيئممة وتحميممل
 وغاياتيممممممما المسمممممممتقبمية رؤيتيممممممما وتحقيمممممممق الكميمممممممة اسمممممممتراتيجية لتنفيمممممممذ اانشمممممممطة جميمممممممع

 لممعمايير وفقما   ااسمتراتيجية القمرارات اتخماذ سمميم بأسماس تممدنا أنيما كمما ااستراتيجية،
 العممل بسوق عالقتيا فى يةلمكم ااستراتيجى لمتخطيط أساسيا   مدخال   وتعتبر المحددة،

 المسممتو  فممى القطمماع الطبممى عمممى المسممتجدات وحركممة المجتمعيممة التنميممة واحتياجممات
 .العالمى
 – لممسممممممتقبل مطالعممممممة كونيمممممما حيممممممث مممممممن -" المسممممممتقبمى التحميممممممل" منيجيممممممة وتسممممممتند
 دراسمممة عممممى قمممادر ممممنظم تفكيمممر أسمممموب عممممى الممممنيج ىمممذا ويقممموم" المممنظم ممممنيج"عممممى

ليممات آوالخممروج ب الخارجيممة البيئممة منظومممة مممع وعالقتيمما الداخميممة لمكميممةالبيئممة  منظومممة



سممماس عممممم  ممممدروس متعممممق بواقمممع الكميمممة أاتخممماذ القمممرارات ااسمممتراتيجية بنممما  عمممم  
 الداخم  والخارج .

 
 :برنامجال اعداد عند اتخذت التى االجراءات

جامعممة سممو ا   -البشمر  لكميمة الطمما الطمم ا الوافمدين/ المممنر الدراسممية برنمامجتم  اعممداد 
 حسا االجراءات التالية:

 المرحمة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:
 بالكميممة الطممالب الوافممدين/ المممنح الدراسمميةبرنممامج اعممداد  تشممكيل مجموعممة عمممل .1

ممممن  بالكميمممة، ااسمممتراتيجى التابعمممة لفريمممق التخطممميط مجموعمممات العممممل حمممد اك
الطممممالب الوافممممدين/ الممممممنح مج برنمممما فممممى المصمممممحة أصممممحاب األطممممراف جميممممع
 .الدراسية

تسممممويق  بمفيمممموم بالكميممممة والعمممماممين ومعمممماونييم التممممدريس ىيئممممة أعضمممما  توعيممممة .2
الطمممالب برنمممامج  اعمممداد فمممى المشممماركين ممممن كمممل ودور ومنيجيتمممو، ،الخمممدمات

 .الوافدين/ المنح الدراسية

 
 المرحمة الثانية: تحميل الوضع الرا ن:

لعمميمممة لجممممع البيانممات وعممممل ااحصمممائيات وتحميميممما تممم اتبممماع األليمممات والوسممائل ا
 التخصصمات حيمث الوضمع المراىن لكمل األقسمام العمميمة، ممن لموصول المى تحميمل

 بمما المبتغماه، الحالمة تممك تحقيمق وآليمات المتاحمة، والقدرات واامكانات ااكاديمية،
 الكميمة يمةرؤ  لتحقيمق والممكنمة المرغوبمة والخيمارات التصمورات ممن عدد توفير يكفل

، وقممممد تممممم ذلممممك فممممى اطممممار دراسممممة متكاممممممة لمبيئممممة ااسممممتراتيجية وأىممممدافيا وغاياتيمممما
(، حيمث SWOTالخارجية والبيئة الداخمية وفق لمنيجية التحميل البيئمى الربماعى  

والتيديمدات لمكميمة لتصمميم المصمفوفة  الفمر  و والضمعف القموة تم تحديد عناصمر
لصممياغة المناسممبة لرؤيمة ولرسممالة الكميممة وتحديممد الرباعيمة لموضممع الممراىن لمخمروج با

والسياسمممممات وااسمممممتراتيجيات المتبعمممممة والخطمممممط التنفيذيمممممة ااسمممممتراتيجية ااىمممممداف 
الالزممممممة لتعزيمممممز نقممممماط القممممموة واسمممممتغالل الفمممممر  لتقويمممممة نقممممماط الضمممممعف وتفممممماد  



التيديممدات والوصممول المم  المسممتو  المسممتيدف ادا  الكميممة مممما يضمممن الحصممول 
عتمممماد المسمممتمر طبقممما لممعمممايير الموضممموعة والمعمنمممة ممممن الييئمممة القوميمممة عمممم  اا

 لضمان جودة التعميم وااعتماد.
 

 المرحمة الثالثة: صياغة االحتياجات:
بنا ا عمى نتائج تحميل الوضع الراىن، وما تم من تبنى الكمية لممعمايير األكاديميمة 

الطمممالب برنمممامج  تياجممماتالقوميمممة، وفمممى ضمممو  رؤيمممة ورسمممالة الكميمممة، تمممم تحديمممد اح
 .الوافدين/ المنح الدراسية

 المرحمة الرابعة: تحديد الغايات واأل داف والسياسات:
تم تحديمد السياسمات والغايمات واألىمداف لمكميمة بنما  عمم  مما تمم الوصمول اليمة ممن 

 نتائج التحميل البيئ  لتحقيق رسالة الكمية.
 

 :رنامجلمبالتنفيذية  الخطةالمرحمة الخامسة: صياغة 
تمممم وضمممع مجموعمممة ممممن بمممرامج العممممل المختمفمممة والتمممى يمكمممن ممممن خالليممما تحقيمممق  

 ااستراتيجيةالغايات واألىداف 

تمممم تحديمممد األنشمممطة الالزممممة لتحقيمممق كمممل ىمممدف، كمممما تمممم تحديمممد مسمممئولية التنفيمممذ،  
والمممد  الزمنممى ليمما، وقممد روعممى فممى ذلممك ااسممتفادة مممن عناصممر القمموة، والفممر  

 المتاحة.

 المتابعة والتقوي : برنامجمة السادسة: صياغة المرح
تمممم تحديمممد مسمممئولية متابعمممة األنشمممطة ومؤشمممرات األدا  وأدوات التحقمممق لكمممل نشممماط 

 .الطالب الوافدين/ المنح الدراسيةبرنامج بالخطة التنفيذية ل
 المرحمة السابعة: تقدير الموارد المالية ال زمة:

اخممممذين فمممم  ااعتبممممار معممممدات التضممممخم  تمممم تقممممدير التكمفممممة الماليممممة لكممممل األنشممممطة
 .برنامجالالزم لم والوسائل المختمفة المستخدمة لتوفير التمويل



 الرا ن لمنظومة الكمية: الوضع: أوالا 
 

 نتائج تحميل الوضع الرا ن: . أ
 نقاط من مجموعة ىناك أن لمكمية التحميل البيئى نتائج أوضحت 

 الذ  النحو عمى وتفعيميا استثمارىا يمكن والتى داخميا   الكمية بيا تتميز التى القوة
 تؤثر قد التى الضعف نقاط بع  التحميل نتائج أظيرت وكذلك الكمية، رسالة يحقق
 ظل ، كما أنو فى ااستراتيجية وغاياتيا رسالتيا تحقيق فى الكمية وفاعمية كفا ة عمى

 أماميا الكمية أن التحميل نتائج أوضحت وعالميا   واقميميا   محميا   الراىنة المتغيرات
" التنافسى المركز" تدعيم فى منيا ااستفادة يمكن والتى المتاحة الفر  من العديد
 ىناك وعمى الجانب األخر فان ،ااستراتيجية وأىدافيا غاياتيا وتحقيق لمكمية

 التعامل كيفية تحدد ان الكمية عمى يتحتم والتى المحتممة التيديدات من مجموعة
 .ااستراتيجية وغاياتيا لرسالتيا قيقياتح سبيل فى معيا
 وانضعف انمىح َمبط

 انمذسح انًؤسسُخ
 ضعف لىح و

 انهُكم انتُظًًُ -4

  وخود وحذة للطالب الوافذيي  .0

 

 انفبعهُخ انتعهًُُخ
 ضعف لىح و

 وانخشَدىٌ انطالة -0

الطالب  واًشطت لرػايت برًاهح وخود  .0

 الوافذيي/ الوٌح الذراضيت

 حاخت البرًاهح للتحذيث

 الحاخت لى الوسيذ هي تطويق الخذهاث  د طالب وافذييوخود  .4

 انذساسبد انعهُب -7

 الطالب اػذاد تطور لوؼذل دراضت وخودػذم  وخود براهح هوصفت للذراضاث الؼليا  .0

 الؼليا الذراضاث براهح فى الوقيذيي

 الؼليا الذراضاث فى وافذيي طالبػذم وخود    .4



 
 

 ف العا  لموضع الرا ن:الوص . ا

 304 :عدد أعضا  ىيئة التدريس -
 302  معاون  أعضا  ىيئة التدريس: -

 40عمالة دائمة: -العاممين بالجياز اادار :  -

 120عمالة موسمية:  -                              

 38: الخارج فى المبعوثين عدد -
 1852 ):2014/2015 الدراسى العام فى  المرحمة األولى طالب عدد -

 187  ):2014/2015 الدراسى العام العميا فى الدراسات طالب مرحمة -

 واحد برنامج: المرحمة األولى لطالب الكمية تقدميا التى التعميمية البرامج -

 برنامج 83: الدراسات العميا لطالب الكمية تقدميا التى التعميمية البرامج -

 اثنان: الخا  الطابع ذات الوحدات عدد



 بيظ:أْذاف انجزَ
ضدًن وحددا   انطالب انىافدين/ انًنح اندراسدية  وحد دعى .1

 انهيكم انتنظيًي.

 رؤية ورسانة وأهداف ويهاو انىحد . تحقيق .2

 انهيكم انتنظيًي نهىحد . تفعيم .3
 انتىصيف انىظيفي نهىحد . تطبيق .2
فدي  انطدالب انىافددين/ انًدنح اندراسديةقبىل قىاعد  تفعيم .5

ين انًىضددىعة بًعرفددة ضددىا انقىاعددد انعايددة نهطددالب انىافددد
 وزار  انتعهيى انعاني وانبحث انعهًي.

 .انطالب انىافدين/ انًنح اندراسيةقىاعد  تفعيم .6
نالعتًداد يدن  انطالب انىافدين/ انًنح اندراسديةقىاعد  نشر .7

 يجهس انجايعة.
انطددالب انىافدددين/ انًددنح إنشدداا ودعددى اسددتًرارية ندداد   .8

 .اندراسية
ب انىافدددين/ انًددنح انطددالوانتددرويج نبرنددايج  دد ب نشددر  .9

 اندراسية

 

  





 4102/4105 انطالة انىافذٍَ/ انًُر انذساسُخثشَبيح  إلَشبءانخطخ انتُفُزَخ  -
انهذف 

 انعبو

انتكبنُف  انًذح انضيُُخ يؤششاد األداء يسئىنُخ انتُفُز األَشطخ األهذاف انفشعُخ

 انًطهىثخ
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الطااالب  إًشاااو وحااذ -1

 الوافذيي/ الوٌح الذراضيت

ضاااوي وحاااذاث ال ي ااا  

 التٌظيوي.

 

لدٌااااااااااات ال ي ااااااااااا   .تؼذي  ال ي   التٌظيوي لل ليت

هدلاااص  – التٌظيواااي

 .ال ليت

 211 2112فبراير  الوحذة ضوي ال ي  

صااااياؤت ر ياااات  ورشاااات ػواااا  

ورضااااااالت  و وااااااذا   وه ااااااام 

 .الوحذة.

لدٌاات شاااوى التؼلااين  

ث لدٌااااااات الذراضااااااااا

الؼليااا  وحااذة ضااواى 

 الدودة

ر ياااااات  ورضااااااالت   -

 و وااااااااذا   وه ااااااااام

 هؼتوذة وهؼلٌت

 1111 2112فبراير 

وضاااااغ ال ي ااااا  ورشاااات ػوااااا  

 .التٌظيوي للوحذة

لدٌاات شاااوى التؼلااين  

لدٌااااااات الذراضاااااااااث 

الؼليااا  وحااذة ضااواى 

 الدودة

 

 

ال ي ااااااا  التٌظيواااااااي 

 .هؼلي للوحذة
 1111 2112هارش 

وضاااغ التوصاااي  ورشاات ػوااا  

 الوظيفي للوحذة

لدٌاات شاااوى التؼلااين  

لدٌااااااات الذراضاااااااااث 

الؼليااا  وحااذة ضااواى 

 الدودة

التوصااااي  الااااوظيفي 

 .هؼلي للوحذة
 1111 2112هارش 



الطالب قواػذ وضغ  -2

 الوافذيي/ الوٌح الذراضيت

في ضوو القواػذ الؼاهت 

للوٌح الذراضيت 

الووضوػت بوؼرفت 

وزارة التؼلين الؼالي 

 والبحث الؼلوي.

لدٌاات شاااوى التؼلااين   .تي ػو ورش

لدٌااااااات الذراضاااااااااث 

الؼليااا  وحااذة ضااواى 

 الدودة

 

الطااااااااااالب قواػااااااااااذ 

الوافاااااااااذيي/ الواااااااااٌح 

 هؼلٌت الذراضيت

يوليو  -هايو

2112 

2111 

قواػذ  اػتواد -6

الطالب الوافذيي/ الوٌح 

هي هدلص  الذراضيت

 ال ليت.

الطااااااااااالب قواػااااااااااذ  ػويذ ال ليت اختواع هدلص ال ليت

ٌح الوافاااااااااذيي/ الوااااااااا

هؼتوااذة هااي  الذراضاايت

 هدلص ال ليت

 --- 2112ضبتوبر 

قواػذ  اػتواد -7 

الطالب الوافذيي/ الوٌح 

هي هدلص  الذراضيت

 .الداهؼت

الطااااااااااالب قواػااااااااااذ  ػويذ ال ليت اختواع هدلص الداهؼت

الوافاااااااااذيي/ الواااااااااٌح 

هؼتوااذة هااي  الذراضاايت

 هدلص الداهؼت

 --- 2112 كتوبر 

 تهوقغ ال لي - ًشر البرًاهح -8 

دليااااا  هتااااارخن إلاااااى الل ااااااث  -

 االًدليسيت والفرًطيت

 إػالى بالصح  االًدليسيت  -

 هخاطبت الوطتشاريي الثقافييي -

لدٌاااااااااات التوػياااااااااات 

 واالػالم

-2112ًاااااوفوبر  اًتشار البرًاهح

 هطتور

1111 

 6211 االخًبنً



 



 ضوواج خبيعخ

 ............../ .............نعبو    انتُفُزَخيتبثعخ....... انخطخ خطخ (: 0يشفك سلى )                                                           كهُخ انطت انجششٌ

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                                            ..............  قطن  /إداسح

 

 :     ت()االضتراتيدي انغبَخ
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

( :    ) سلى  انتُفُزٌ انهذف
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

)   ( :     انًستهذف   سلى 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 األَشطخ

 انفشعُخ  

يسئىل  

 انتُفُز

 اإلطبس انضيًُ

 انًخشخبد  سثع سُىٌ

 انًتىلعخ

 انًخشخبد

 انفعهُخ 

يستىي 

 يالزظبد  األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ويمتشزبد
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
 

 %01: ألم يٍ  0يستىي  -% 01% إنً ألم يٍ 01:  4يستىي  -% 01: فىق  3يستىي  الزظخ :ي          

 



 سىهبج خبيعخ

 انجششٌ انطت كهُخ

 411/        411:     انعبو عٍ انًبنُخ انخطخ يتبثعخ
 

 .....................................................................................................................................................ثشَبيح : 

تكهفخ انسُخ  إخًبنٍ انُكهفخ

 األونً

 صَبدح عدض انشثع انشاثع انشثع انثبنث انشثع انثبٍَ انشثع األول

 ثبلٍ يُصشف ثبلٍ يُصشف ثبلٍ يُصشف ثبلٍ يُصشف

 

 

           

 %...................َسجخ َدبذ انخطخ  %...................َسجخ انضَبدح %...................َسجخ انعدض 

 يجشساد انعدض:

 

 اإلخشاءاد انتٍ تى اتخبرهب:

 

 يجشساد انضَبدح:

 

 اإلخشاءاد انتٍ تى اتخبرهب:

 

                              انتىلُع                                              االسى:                              انًتبثعخ ندُخ أعضبء

                              انتىلُع:                                               االسى                             انتىلُع:                                               االسى

 

  



 تًبد يٍ يدهس انكهُخلشاساد االع :(4يشفك سلى )

انطالة رى اعزًبد انٓيكم انزُظيًٗ انًحذس ثعذ اسزحذاس ٔحذح 
(، ثغهسزّ 6677ثقزار يغهس انكهيخ رقى ) انٕافذيٍ/ انًُح انذراسيخ

 .02/0/0292( ٔانزٗ عقذد ثزبريخ 981رقى )
رى إعبدح اعزًبد انٓيكم انزُظيًٗ انًحذس ثعذ ضى ٔحذرٗ انطالة 

(، ثغهسزّ 9060راسيخ ثقزار يغهس انكهيخ رقى )انٕافذيٍ/ انًُح انذ
 .01/90/0296( ٔانزٗ عقذد ثزبريخ 077رقى )

 02/20/0222تحريرا فى  
 مدير وحدة الطالب الوافدين/ المنح الدراسية                رئيس مجلس إدارة الوحدة

 د أبوزيدأ.د./ أسماء نصر الدين حمدون                     أ.د./ عبد المنعم محم     
 

 




