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 كهُت انطب انبششٌ

 
الريادة العممية/ خطة 
 رشاد األكاديمىال 
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 :مقدمة
تنمية أحد الشرايين الرئيسة التى من خالليا يتم  تعميمية مؤسسة ألىممنتمين ل الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىنظام  يمثل

المؤسسة، وعميو فانو البدد  ة التعميمية فى ىذهيمثمون مدخل العممي والذينوالطالب العاممين فى ىذه المؤسسة  العالقات بين
 .فى ىذه المؤسسة الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىخطة وضع وتوثيق وتفعيل من 
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 :الخطة أعداد مجموعة عمل
 اداسة انخطت : يدًىعتأوال : 

 

 عميد الكمية       عبد المنعم أبوزيدأ.د/  -
 التعميم والطالب وكيل الكمية لشئون                محمد ثروت محمودأ.د/  -
 ون الدراسات العميا والبحوثئوكيل الكمية لش            محمد عمم الدينأ.د./  -
 وو   وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع الاله عبد الخالق عبد مصطفىأ.د./  -
  الجودة ضمان وحدة مدير       سامر أحمد الصاوى/ د.أ -
 مقرر لجنة الدعم الطالبى                                       حداد عمى موسىالد./  -

 

 : يدًىعت تنفُز انخطت :ثبنُب  
 

 مقرر لجنة الدعم الطالبى                                       الحداد عمى موسىد./  -
 سيير عمى محمد د./  -
 احمد محمد عبد المعبودد./  -
 السيد شرفالزىراء د./  -
 حسناء احمد ابو الوفاد./  -
 ضحى صابر محمدد./  -

 عضو لجنة الدعم الطالبى
 عضو لجنة الدعم الطالبى
 عضو لجنة الدعم الطالبى
 عضو لجنة الدعم الطالبى
 عضو لجنة الدعم الطالبى
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 اندضء األول

 

 انفكشٌ وانًنهدٍ اإلطـبس

 ُتانشَبدة انعهًُت/ االسشبد األكبدًَى نـهخـطت
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 :الكمية بذة عنن: أوال

 الدراسدي العدام بدايدة في رسميا البكالوريوس بمرحمة لدراسةا بدأت و ،9112 عام الكمية افتتاح تم
 9191 لسددنة 942 رقددم الددوزاري لمقددرار وفقددا وذلددك أسدديوط جامعددة فددرعإحدددى كميددات ك 9112-9111

 تدم كمدا 9111 ينداير 2 مدن بدايدة الدوادي جندوب لجامعدة وتبعيتيدا أسيوط جامعة عن الكمية فصل وتم
 و الددوادي جنددوب جامعددة عددن حددديثا الكميددة انفصددمت وقددد 9111 فبرايددر فددى خددريجين دفعددة أول تخددري 

 .م2001 أغسطس أول من بداية سوىاج جامعة كميات إحدى أصبحت

 جنوبددا أسددوان محافظددة جنددوب حتددى شددماال أسدديوط محافظددة جنددوب مددن الكميددة خدمددة منطقددة وتمتددد
 .المحافظات ىذه سكان تعداد ىم نسمة ماليين ةعشر  يقارب ما وتخدم
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 :لتدريبية لمخطة األساسية االفتراضات: ثانيا
 :االفتراضات من مجموعة عمى يةالريادة العممية/ االرشاد األكاديمى الكمية خطة تبنى
العمميددة بمسددتوى  لمنيددو  كأحددد السددبل بالدددعم الطالبددى والكميددة الجامعددة ادارتددى مددن كددل ايمددان .9

 .بالكمية التعميمية

 .الخطة وأنشطة برام  تنتفيذ دعم فى والكمية الجامعة ادارتى من كل تعاون .2

 .الخطة لتنفيذ مدربة كافية بشرية موارد توافر .1

مشاركة جميع العاممين بكافة المستويات من أعضاء ىيئة تدريس ومعداونييم وجيداز ادارى فدى  .4
 تنفيذ ما جاء بالخطة.

 .الخطة برام  كل لتنفيذ كافية مالية موارد توافر .1

 .فى تنفيذ الخطة واضحة معايير باتباع االلتزام .1

الخطددددة مددددن خددددالل مددددراجعيين خددددارجيين و ب لمدددددى تنفيددددذ مددددا جدددداءبددددالتقييم الدددددورى  االسددددتعانة .9
 استشاريين داخميين.

 
 :الخطة اعداد رابعا: منهجية

 التحميددددددل" منيجيددددددة عمددددددى -كجددددددزء مددددددن الخطددددددة ا سددددددتراتيجية– لمريددددددادة العمميددددددة الكميددددددة خطددددددة تقددددددوم
 البيئددة تحميددل عمددى قدددرتيا فددي المنيجيددة ىددذه أىميددة وتكمددن ،"Prospective Analysis"تقبمىالمسدد

 القددددوة نقدددداط لتحديددددد الداخميددددة البيئددددة وتحميددددل المحتممددددة، والتيديدددددات الفددددر  لمعرفددددة لمكميددددة الخارجيددددة
 يتيددارؤ  وتحقيددق الكميددة اسددتراتيجية لتنفيددذ االنشددطة جميددع بددين التكامددل احددداث نحددو سددعياً  ، والضددعف
 وفقدددداً  االسدددتراتيجية القدددرارات التخدددداذ سدددميم بأسددداس تمدددددنا أنيدددا كمدددا االسددددتراتيجية، وغاياتيدددا المسدددتقبمية
 العمدددل بسدددوق عالقتيدددا فدددى لمكميدددة االسدددتراتيجى لمتخطددديط أساسدددياً  مددددخالً  وتعتبدددر المحدددددة، لممعدددايير

 .العالمى ستوىالم فى القطاع الطبى عمى المستجدات وحركة المجتمعية التنمية واحتياجات
 ويقددوم" الددنظم مددني "عمددى – لممسددتقبل مطالعددة كونيددا حيددث مددن -" المسددتقبمى التحميددل" منيجيددة وتسددتند
 مددع وعالقتيددا البيئددة الداخميددة لمكميددة منظومددة دراسددة عمددى قددادر مددنظم تفكيددر أسددموب عمددى المددني  ىددذا
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ة بنداء عمدي اسداس عممدي مددروس والخدروج باليدات اتخداذ القدرارات االسدتراتيجي الخارجية البيئة منظومة
 متعمق بواقع الكمية الداخمي والخارجي.

 
 :الخطة اعداد عند اتخذت التى االجراءات

جامعممة سمموحاب اسممب االجممراءات  -لكميممة الطممب البشممر  الريممادة العمميممة/ االرشمماد األكمماديمىخطممة تمما اعممداد 
 التالية:

 المرامة األولى: التأصيل المؤسسى والتوعية:
 كاحددددددى بالكميدددددة الريدددددادة العمميدددددة/ االرشددددداد األكددددداديمىخطدددددة اعدددددداد  مجموعدددددة عمدددددلتشدددددكيل  .9

 أصددددحاب األطددددراف جميددددع ،بالكميددددة االسددددتراتيجى التخطدددديطالتابعددددة لفريددددق  مجموعددددات العمددددل
 .الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىخطة  فى المصمحة

الريدددادة العمميدددة/ االرشددداد  بمفيدددوم بالكميدددة والعددداممين ومعددداونييم التددددريس ىيئدددة أعضددداء توعيدددة .2
الريدددادة العمميدددة/ االرشددداد ة خطددد اعدددداد فدددى المشددداركين مدددن كدددل ودور ومنيجيتدددو، ،ىاألكددداديم
 .األكاديمى

 
 المرامة الثانية: تاميل الوضع الراحن:

 تم اتباع األليات والوسائل العممية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحميميا لموصدول الدى تحميدل
 والقددددرات واالمكاندددات االكاديميدددة، التخصصدددات حيدددث الوضدددع الدددراىن لكدددل األقسدددام العمميدددة، مدددن

 والخيدددارات التصدددورات مدددن عددددد تدددوفير يكفدددل بمدددا المبتغددداه، لحالدددةا تمدددك تحقيدددق وآليدددات المتاحدددة،
، وقدد يدةالريدادة العمميدة/ االرشداد األكاديمى وأىددافيا وغاياتيدا الكميدة رؤية لتحقيق والممكنة المرغوبة

تددم ذلدددك فدددى اطدددار دراسددة متكاممدددة لمبيئدددة الخارجيدددة والبيئدددة الداخميددة وفدددق لمنيجيدددة التحميدددل البيئدددى 
والتيديددات لمكميدة لتصدميم  الفدر  و والضدعف القدوة صدر(، حيث تم تحديدد عناSWOTالرباعى )

المصددددفوفة الرباعيددددة لموضددددع الددددراىن لمخددددروج بالصددددياغة المناسددددبة لرؤيددددة ولرسددددالة الكميددددة وتحديددددد 
الريددادة العمميددة/ االرشدداد والسياسددات واالسددتراتيجيات  الريددادة العمميددة/ االرشدداد األكدداديمىاالىددداف 
الل الفدددر  لتقويدددة نقددداط المتبعدددة والخطدددط التنفيذيدددة الالزمدددة لتعزيدددز نقددداط القدددوة واسدددتغيدددة األكاديمى
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الضدعف وتفدادي التيديددات والوصدول الدي المسدتوي المسدتيدف الداء الكميدة ممدا يضدمن الحصددول 
عمي االعتماد المستمر طبقا لممعايير الموضوعة والمعمنة من الييئة القوميدة لضدمان جدودة التعمديم 

 واالعتماد.
 

 :يةالريادة العممية/ االرشاد األكاديمىاالاتياجات المرامة الثالثة: صياغة 
 وفدىبناءا عمدى نتدائ  تحميدل الوضدع الدراىن، ومدا تدم مدن تبندى الكميدة لممعدايير األكاديميدة القوميدة، 

 .الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىحتياجات تم تحديد ارؤية ورسالة الكمية،  ضوء

 :يةالريادة العممية/ االرشاد األكاديمى المرامة الرابعة: تاديد الغايات واألحداف والسياسات
لمكميدة بنداء عمدي مدا تدم  االرشداد األكداديمىالريدادة العمميدة/  تم تحديد السياسات والغايات واألىداف

 الوصول الية من نتائ  التحميل البيئي لتحقيق رسالة الكمية.
 

 :لمتدريب المرامة الخامسة: صياغة الخطة التنفيذية
تم وضع مجموعة مدن بدرام  العمدل المختمفدة والتدى يمكدن مدن خالليدا تحقيدق الغايدات   -

 الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىواألىداف 

نشدددطة الالزمدددة لتحقيدددق كدددل ىددددف، كمدددا تدددم تحديدددد مسدددئولية التنفيدددذ، والمددددى األ تدددم تحديدددد  -
 الزمنى ليا، وقد روعى فى ذلك االستفادة من عناصر القوة، والفر  المتاحة.

 المرامة السادسة: صياغة خطة المتابعة والتقويا:
الريدادة  خطدةمسئولية متابعة األنشطة ومؤشرات األداء وأدوات التحقق لكل نشداط ب تم تحديد

 .العممية/ االرشاد األكاديمى
 المرامة السابعة: تقدير الموارد المالية الالزمة:

خدذين فدي االعتبددار معددالت التضدخم والوسددائل آ تدم تقددير التكمفددة الماليدة لكدل األنشددطة
 .الالزم لمخطة التمويل لتوفيرالمختمفة المستخدمة 
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 الراحن لمنظومة الكمية: الوضع: أوالا 
 

 نتائج تاميل الوضع الراحن: . أ
 بيدا تتميز التى القوة نقاط من مجموعة ىناك أن لمكمية التحميل البيئى نتائ  أوضحت 

 أظيددرت وكددذلك الكميددة، رسددالة يحقددق الددذى النحددو عمددى وتفعيميددا اسددتثمارىا يمكددن والتددى داخميدداً  الكميددة
 رسدددالتيا تحقيدددق فدددى الكميدددة وفاعميدددة كفددداءة عمدددى تدددؤثر قدددد التدددى الضدددعف نقددداط بعددد  التحميدددل نتدددائ 
 نتددائ  أوضددحت وعالميدداً  واقميميدداً  محميدداً  الراىنددة المتغيددرات ظددل ، كمددا أنددو فددى لمريددادة العمميددة اياتيدداوغ

 المركددز" تدددعيم فددى منيددا االسددتفادة يمكددن والتددى المتاحددة الفددر  مددن العديددد أماميددا الكميددة أن التحميددل
وعمددى الجانددب األخددر  يددة،الريددادة العمميددة/ االرشدداد األكاديمى وأىدددافيا غاياتيددا وتحقيددق لمكميددة" التنافسددى

 فدى معيدا التعامدل كيفيدة تحددد ان الكميدة عمدى يتحدتم والتدى المحتممة التيديدات من مجموعة ىناك فان
 .لمريادة العممية وغاياتيا لرسالتيا تحقيقيا سبيل

 

 وانضعف انمىة نمبط
 االداسي اندهبص: 3

 ضعف لىة 
 انًعبونت انهُئت/انتذسَس هُئت أعضبء

الشَبدح العلمُخ/ االسشبد  بجبداالحتُ تحذَذ -1

 الهُئخ/التذسَظ هُئخ العضبء ُخاألكبدَمى

 المعبونخ

الشَددددبدح العلمُددددخ/ االسشددددبد عددددذب تلجُددددخ كدددد  احتُبجددددبد 

 األكبدَمً

 الشَبدح العلمُخ/ االسشبد األكبدَمً وضع -2

 تقُُم أداء المعلم الجبمعً عنذ المعبَُش كأحذ

 الشَبدح العلمُخ/ االسشبد األكبدَمً مشدود قُبط عذب
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 الوصف العاا لموضع الراحن: . ب

 220 :عدد أعضاء ىيئة التدريس -
 212  ني أعضاء ىيئة التدريس:معاو  -

 40عمالة دائمة: -العاممين بالجياز االدارى:  -

 920عمالة موسمية:  -                              

 21: الخارج فى المبعوثين عدد -
 9159 ):2001/2090 الدراسى العام فى) المرحمة األولى طالب عدد -

 949  ):2001/2090 الدراسى العام العميا فى الدراسات طالب مرحمة -

 واحد برنام : المرحمة األولى لطالب الكمية تقدميا التى التعميمية البرام  -

 برنام  51: الدراسات العميا لطالب الكمية تقدميا التى التعميمية البرام  -

 اثنان: الخا  الطابع ذات الوحدات عدد
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 نخطت انتنفُزَت انخطت

انشَبدة انعهًُت/ 

 االسشبد األكبدًًَ
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 3010-0101 نشَبدة انعهًُت/ االسشبد األكبدًًَانظبو انخطت انتنفُزَت ن

 
انهذف 

 انعبو

 )انغبَت(

انهذف 
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الددددددددددددددددذعم  -4

ثدددددددددددددددددددٍ الطال

وتحغددُآ يلُددبد 

 تنفُددددددز ثددددددشام 

 األنشددددددددددددددددددطخ

 .الطالثُخ

 

دعدددددم اعدددددتمشاسَخ ن دددددبب 

الشَدددبدح العلمُدددخ/ االسشدددبد 

 األكبدَمً

وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 -والطدددددددددددددالة

لجنددددددخ الددددددذعم 

 الطالثً

التقبسَش المقذمخ مآ 

 الشواد العلمُُآ
     ----- 

تطجُق ن بب كدبسد متبثعدخ 

 الطبلت

وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 -والطدددددددددددددالة

ح شدددددددددئىل اداس

 الطالة

الكدددددشود مىصعدددددخ 

 علً الطالة
     5111 

اكتشددددددددددددب  وسعبَدددددددددددددخ 

المجددبالد  فددٍالمىهددىثُآ 

  الفنُددددددخ والشَبضددددددُخ
 والعلمُخ

وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 إداسحوالطددالة 

سعبَددخ الشددجبة 

منغدددددددق عدددددددبب 

 األنشددددددددددددددددددطخ

لجنددددخ  -ثبلكلُددددخ

 الذعم الطالثً

عددددددذد المىهددددددىثُآ 

ثقبعددددددددذح ثُبنددددددددبد 

 .الكلُخ

     151111 
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 13 الشَبدح العلمُخ/ االسشبد األكبدَمًخطخ                

لطددددددددالة روي ادعددددددددم  -

 االحتُبجبد الخبصخ
وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 –والطددددددددددالة 

جمعُخ أصدذقبء 

 الطبلت 

عددذد مددآ تددم دعمهددم 

روي  مدددددددددددددددددددددددددددآ

االحتُبجددددددددددددددددددددبد 

 الخبصخ

     15111 

وكُددددد  الكلُدددددخ  الشعبَخ الصحُخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 -والطدددددددددددددالة

 االداسح الطجُخ

طجُددددخ  إداسحوجددددىد 

مجهدددددضح للحدددددبالد 

عدددددُبسح وخ الطبسئددددد

تبثعددخ لهددز   إعددعب 

 اإلداسح

     51111 

تحذَدددددددددددددذ المتفدددددددددددددىقُآ 

 ودعمهموالمجذعُآ 

وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 –والطددددددددددالة 

لجندددخ  -األقغدددبب

 الذعم الطالثً

مددآ تددم دعمهددم عددذد 

الطددددددددددالة مددددددددددآ 

 المتفىقُآ علمُبً.

     5111 

سعبَدخ االكتشب  المجكدش و

 ٍفددددالطددددالة المتع ددددشَآ 

 .الذساعخ

مددآ تددم دعمهددم ذد عدد

الطددددددددددالة  مددددددددددآ 

 المتع شَآ.

     5111 

 لمعبلجدددددددخ وضدددددددع ألُدددددددخ

والتغلددت  التعلددُم مشددكالد

 علُهب

وكُددددد  الكلُدددددخ 

لشدددئىل التعلدددُم 

 والطالة

التغلددددددددت علددددددددً  -

 التعلُممشكالد 
     1111 

 010111 االخًبنً
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 عىهبج خبيعت

 ............. ............../نعبو   انشَبدة انعهًُت/ االسشبد األكبدًًَنخطت  انتنفُزَتعت انخطت يتببخطت                         كهُت انطب انبششٌ

   ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                  ..............  قغم  /إداسة

 

 ..............................................................الجىدح الشبملخ اطبس فً للكلُخ المىاسد الجششَخ ثبداء االستقبء :     )االعتشاتُجُخ( انغبَت

 

( :    )سلى   انتنفُزٌانهذف 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

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

 

 

 

 

 األنشطت

 انفشعُت  

يسئىل  

 انتنفُز

 اإلطبس انضينً

 انًخشخبث  سبع سنىٌ

 انًتىلعت

 انًخشخبث

 انفعهُت 

يستىي 

 يالحظبث  األداء

 1 2 3 4 3 2 1 ويمتشحبث
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 سىهبج خبيعت

 انبششٌ انطب كهُت

 011/        011:     انعبو عن انًبنُت انخطت يتببعت

 .....................................................................................................................................................بشنبيح : 

تكهفت انسنت  إخًبنٍ اننكهفت

 األونً

 صَبدة عدض انشبع انشابع انشبع انثبنث انشبع انثبنٍ انشبع األول

 ببلٍ ينصشف ببلٍ ينصشف ببلٍ نصشفي ببلٍ ينصشف

            

 %...................نسبت ندبذ انخطت  %...................نسبت انضَبدة %...................نسبت انعدض 

 يبشساث انعدض:

 اإلخشاءاث انتٍ تى اتخبرهب:

 يبشساث انضَبدة:

 اإلخشاءاث انتٍ تى اتخبرهب:

                              انتىلُع                                              االسى:                              عتانًتبب ندنت أعضبء

                              انتىلُع       :                                        االسى                             انتىلُع:                                               االسى
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 16 الشَبدح العلمُخ/ االسشبد األكبدَمًخطخ                

 (: لشاس االعتًبد ين يدهس انكهُت0يشفك سلى )

( بجمستو رقم 9910مجمس الكمية بالقرار رقم )من  الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىخطة  تم اعتماد -
 .94/1/2001( والمنعقدة بتاريخ 952)

مادىا بقرار مجمس ( واعادة اعت2090/2091لتصبح ) الريادة العممية/ االرشاد األكاديمىخطة تم تحديث  -
 .90/9/2090( المنعقدة بتاريخ 911( بجمستو رقم )9929الكمية رقم )


