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مقدمة:

يمثل نظام الريادة العممية /االرشاد األكاديمى لممنتمين ألى مؤسسة تعميمية أحد الشرايين الرئيسة التى من خالليا يتم تنمية
العالقات بين العاممين فى ىذه المؤسسة والطالب والذين يمثمون مدخل العممية التعميمية فى ىذه المؤسسة ،وعميو فانو البدد

من وضع وتوثيق وتفعيل خطة الريادة العممية /االرشاد األكاديمى فى ىذه المؤسسة.
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جبمعخ عىهبج

مجموعة عمل أعداد الخطة:
أوال  :يدًىعت اداسة انخطت :
 -أ.د /عبد المنعم أبوزيد

عميد الكمية

 -أ.د /محمد ثروت محمود

وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 -أ.د /.محمد عمم الدين

وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث

 أ.د /.مصطفى عبد الخالق عبد الاله وو وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع -أ.د /سامر أحمد الصاوى

مدير وحدة ضمان الجودة

 -د /.الحداد عمى موسى

مقرر لجنة الدعم الطالبى

ثبنُب :يدًىعت تنفُز انخطت :
 -د /.الحداد عمى موسى

مقرر لجنة الدعم الطالبى

 -د /.سيير عمى محمد

عضو لجنة الدعم الطالبى

 -د /.احمد محمد عبد المعبود

عضو لجنة الدعم الطالبى

 -د /.الزىراء السيد شرف

عضو لجنة الدعم الطالبى

 -د /.حسناء احمد ابو الوفا

عضو لجنة الدعم الطالبى

 -د /.ضحى صابر محمد

عضو لجنة الدعم الطالبى
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اندضء األول

اإلطـبس انفكشٌ وانًنهدٍ
نـهخـطت انشَبدة انعهًُت /االسشبد األكبدًَىُت
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أوال :نبذة عن الكمية:
تم افتتاح الكمية عام  ،9112و بدأت الدراسة بمرحمة البكالوريوس رسميا في بدايدة العدام الد ارسدي
 9111-9112كإحدددى كميددات فددرع جامعددة أسدديوط وذلددك وفقددا لمقدرار الددوزاري رقددم  942لسددنة 9191
وتم فصل الكمية عن جامعة أسيوط وتبعيتيدا لجامعدة جندوب الدوادي بدايدة مدن  2ينداير  9111كمدا تدم
تخدري أول دفعددة خدريجين فددى فب اريددر  9111وقددد انفصددمت الكميددة حددديثا عددن جامعددة جنددوب الدوادي و
أصبحت إحدى كميات جامعة سوىاج بداية من أول أغسطس 2001م.
وتمتددد منطقددة خدمددة الكميددة مددن جنددوب محافظددة أسدديوط شددماال حتددى جنددوب محافظددة أسدوان جنوبددا
وتخدم ما يقارب عشرة ماليين نسمة ىم تعداد سكان ىذه المحافظات.
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ثانيا :االفتراضات األساسية لمخطة لتدريبية:
تبنى خطة الكمية الريادة العممية /االرشاد األكاديمىية عمى مجموعة من االفتراضات:
 .9ايمددان كددل مددن ادارتددى الجامعددة والكميددة بالدددعم الطالبددى كأحددد السددبل لمنيددو

بمسددتوى العمميددة

التعميمية بالكمية.
 .2تعاون كل من ادارتى الجامعة والكمية فى دعم تنتفيذ برام وأنشطة الخطة.
 .1توافر موارد بشرية مدربة كافية لتنفيذ الخطة.
 .4مشاركة جميع العاممين بكافة المستويات من أعضاء ىيئة تدريس ومعداونييم وجيداز ادارى فدى
تنفيذ ما جاء بالخطة.
 .1توافر موارد مالية كافية لتنفيذ كل برام الخطة.
 .1االلتزام باتباع معايير واضحة فى تنفيذ الخطة.
 .9االسد ددتعانة بد ددالتقييم الد دددورى لمد دددى تنفيد ددذ مد ددا جد دداء بالخطد ددة مد ددن خد ددالل م د دراجعيين خد ددارجيين و
استشاريين داخميين.

رابعا :منهجية اعداد الخطة:

تق د ددوم خط د ددة الكميد د ددة لمري د ددادة العممي د ددة –كجد د ددزء م د ددن الخط د ددة ا سد د ددتراتيجية -عم د ددى منيجي د ددة "التحميد د ددل
المس دتقبمى" ،"Prospective Analysisوتكمددن أىميددة ىددذه المنيجيددة فددي قدددرتيا عمددى تحميددل البيئددة
الخارجي ددة لمكمي ددة لمعرف ددة الف ددر

والتيدي دددات المحتمم ددة ،وتحمي ددل البيئ ددة الداخمي ددة لتحدي ددد نق دداط الق ددوة

والضددعف  ،سددعياً نحددو احددداث التكامددل بددين جميددع االنشددطة لتنفيددذ اسددتراتيجية الكميددة وتحقيددق رؤيتيددا

المس ددتقبمية وغاياتي ددا االس ددتراتيجية ،كم ددا أني ددا تم دددنا بأس دداس س ددميم التخ دداذ القد د اررات االس ددتراتيجية وفقد داً
لممع ددايير المح ددددة ،وتعتب ددر م دددخالً أساس ددياً لمتخط دديط االس ددتراتيجى لمكمي ددة ف ددى عالقتي ددا بس ددوق العم ددل

واحتياجات التنمية المجتمعية وحركة المستجدات فى القطاع الطبى عمى المستوى العالمى.

وتسددتند منيجيددة "التحميددل المسددتقبمى"  -مددن حيددث كونيددا مطالعددة لممسددتقبل – عمددى"مددني الددنظم" ويقددوم
ىددذا المددني عمددى أسددموب تفكيددر مددنظم قددادر عمددى د ارسددة منظومددة البيئددة الداخميددة لمكميددة وعالقتيددا مددع
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جبمعخ عىهبج

منظومة البيئة الخارجية والخدروج باليدات اتخداذ القد اررات االسدتراتيجية بنداء عمدي اسداس عممدي مددروس
متعمق بواقع الكمية الداخمي والخارجي.

االجراءات التى اتخذت عند اعداد الخطة:

تمما اعممداد خطممة الريممادة العمميممة /االرشمماد األكمماديمى لكميممة الطممب البشممر  -جامعممة سمموحاب اسممب االجمراءات

التالية:

المرامة األولى :التأصيل المؤسسى والتوعية:

 .9تشد ددكيل مجموعد ددة عم د ددل اعد ددداد خطد ددة الري د ددادة العمميد ددة /االرشد دداد األك د دداديمى بالكميد ددة كاح د دددى
مجموعد ددات العمد ددل التابعد ددة لفريد ددق التخطد دديط االسد ددتراتيجى بالكميد ددة ،جميد ددع األط د دراف أصد ددحاب
المصمحة فى خطة الريادة العممية /االرشاد األكاديمى.
 .2توعي ددة أعض دداء ىيئ ددة الت دددريس ومع دداونييم والع دداممين بالكمي ددة بمفي ددوم الري ددادة العممي ددة /االرش دداد
األك دداديمى ،ومنيجيت ددو ،ودور ك ددل م ددن المش دداركين ف ددى اع ددداد خطد دة الري ددادة العممي ددة /االرش دداد
األكاديمى.

المرامة الثانية :تاميل الوضع الراحن:
تم اتباع األليات والوسائل العممية لجمع البيانات وعمل االحصائيات وتحميميا لموصدول الدى تحميدل
الوض ددع الد دراىن لك ددل األقس ددام العممي ددة ،م ددن حي ددث التخصص ددات االكاديمي ددة ،واالمكان ددات والق دددرات
المتاح ددة ،وآلي ددات تحقي ددق تم ددك الحال ددة المبتغ دداه ،بم ددا يكف ددل ت ددوفير ع دددد م ددن التص ددورات والخي ددارات
المرغوبة والممكنة لتحقيق رؤية الكميدة وغاياتيدا وأىددافيا الريدادة العمميدة /االرشداد األكاديمىيدة ،وقدد
تددم ذلددك فددى اطددار د ارسددة متكاممددة لمبيئددة الخارجيددة والبيئددة الداخميددة وفددق لمنيجيددة التحميددل البيئددى
الرباعى ( ،)SWOTحيث تم تحديدد عناصدر القدوة والضدعف و الفدر

والتيديددات لمكميدة لتصدميم

المص ددفوفة الرباعي ددة لموض ددع الد دراىن لمخ ددروج بالص ددياغة المناس ددبة لرؤي ددة ولرس ددالة الكمي ددة وتحدي ددد
االىددداف الريددادة العمميددة /االرشدداد األكدداديمى والسياسددات واالسددتراتيجيات الريددادة العمميددة /االرشدداد
األكاديمىيددة المتبعددة والخطددط التنفيذيددة الالزمددة لتعزيددز نقدداط القددوة واسددتغالل الفددر
خطخ الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً
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جبمعخ عىهبج

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.

المرامة الثالثة :صياغة االاتياجات الريادة العممية /االرشاد األكاديمىية:
بناءا عمدى نتدائ تحميدل الوضدع الدراىن ،ومدا تدم مدن تبندى الكميدة لممعدايير األكاديميدة القوميدة ،وفدى
ضوء رؤية ورسالة الكمية ،تم تحديد احتياجات الريادة العممية /االرشاد األكاديمى.

المرامة الرابعة :تاديد الغايات واألحداف والسياسات الريادة العممية /االرشاد األكاديمىية:
تم تحديد السياسات والغايات واألىداف الريدادة العمميدة /االرشداد األكداديمى لمكميدة بنداء عمدي مدا تدم
الوصول الية من نتائ التحميل البيئي لتحقيق رسالة الكمية.

المرامة الخامسة :صياغة الخطة التنفيذية لمتدريب:

 تم وضع مجموعة مدن بدرام العمدل المختمفدة والتدى يمكدن مدن خالليدا تحقيدق الغايداتواألىداف الريادة العممية /االرشاد األكاديمى
 تددم تحديددد األنشددطة الالزمددة لتحقيددق كددل ىدددف ،كمددا تددم تحديددد مسددئولية التنفيددذ ،والمدددىالزمنى ليا ،وقد روعى فى ذلك االستفادة من عناصر القوة ،والفر
المرامة السادسة :صياغة خطة المتابعة والتقويا:

المتاحة.

تم تحديد مسئولية متابعة األنشطة ومؤشرات األداء وأدوات التحقق لكل نشداط بخطدة الريدادة

العممية /االرشاد األكاديمى.

المرامة السابعة :تقدير الموارد المالية الالزمة:

تدم تقددير التكمفددة الماليدة لكدل األنشددطة آخدذين فدي االعتبددار معددالت التضدخم والوسددائل
المختمفة المستخدمة لتوفير التمويل الالزم لمخطة.

خطخ الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً
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أوالا :الوضع الراحن لمنظومة الكمية:
أ .نتائج تاميل الوضع الراحن:
أوضحت نتائ التحميل البيئى لمكمية أن ىناك مجموعة من نقاط القوة التى تتميز بيدا
الكميددة داخمي داً والتددى يمكددن اسددتثمارىا وتفعيميددا عمددى النحددو الددذى يحقددق رسددالة الكميددة ،وكددذلك أظيددرت

نت ددائ التحمي ددل بعد د

نق دداط الض ددعف الت ددى ق ددد ت ددؤثر عم ددى كف دداءة وفاعمي ددة الكمي ددة ف ددى تحقي ددق رس ددالتيا

وغاياتيددا لمريددادة العمميددة  ،كمددا أنددو فددى ظددل المتغيدرات الراىنددة محميداً واقميميداً وعالميداً أوضددحت نتددائ
التحميددل أن الكميددة أماميددا العديددد مددن الفددر

المتاحددة والتددى يمكددن االسددتفادة منيددا فددى تدددعيم "المركددز

التنافسددى" لمكميددة وتحقيددق غاياتيددا وأىدددافيا الريددادة العمميددة /االرشدداد األكاديمىيددة ،وعمددى الجانددب األخددر
فان ىناك مجموعة من التيديدات المحتممة والتدى يتحدتم عمدى الكميدة ان تحددد كيفيدة التعامدل معيدا فدى
سبيل تحقيقيا لرسالتيا وغاياتيا لمريادة العممية.

نمبط انمىة وانضعف
 :3اندهبص االداسي
ضعف

لىة
أعضبء هُئت انتذسَس/انهُئت انًعبونت
 -1تحذَذ االحتُبجبد الشَبدح العلمُخ /االسشبد عددددذب تلجُددددخ كدددد احتُبجددددبد الشَددددبدح العلمُددددخ /االسشددددبد
األكبدَمً
األكبدَمىُخ العضبء هُئخ التذسَظ/الهُئخ
المعبونخ
عذب قُبط مشدود الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً
 -2وضع الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً
كأحذ المعبَُش عنذ تقُُم أداء المعلم الجبمعً
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ب .الوصف العاا لموضع الراحن:
 عدد أعضاء ىيئة التدريس220 : معاوني أعضاء ىيئة التدريس212 : العاممين بالجياز االدارى- :عمالة دائمة40 : عمالة موسمية920 : عدد المبعوثين فى الخارج21 : عدد طالب المرحمة األولى (فى العام الدراسى 9159 :(2090/2001 طالب مرحمة الدراسات العميا فى العام الدراسى 949 :(2090/2001 البرام التعميمية التى تقدميا الكمية لطالب المرحمة األولى :برنام واحد البرام التعميمية التى تقدميا الكمية لطالب الدراسات العميا 51 :برنامعدد الوحدات ذات الطابع الخا
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انخطت انتنفُزَت نخطت
انشَبدة انعهًُت/
االسشبد األكبدًًَ
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انخطت انتنفُزَت ننظبو انشَبدة انعهًُت /االسشبد األكبدًًَ 0103-0101
انهذف
انعبو
(انغبَت)

انهذف
االستشاتُدً

االنشطت

يسئىنُت انتنفُز

انًذة انضينُت

يؤششاث االداء
00/01

تطددىَش دوس كلُددخ الطددت كمشكددض علمددٍ متمُددض فددٍ مجددبا التعلددُم
الجبمعٍ وإعذاد الكىادس الجششَخ فٍ إطبس الجىدح الشبملخ.

 -4الددددددددددددددددذعم دعدددددم اعدددددتمشاسَخ ن دددددبب
الطالثدددددددددددددددددددٍ الشَدددبدح العلمُدددخ /االسشدددبد
وتحغددُآ يلُددبد األكبدَمً
تنفُددددددز ثددددددشام
األنشددددددددددددددددددطخ
الطالثُخ.
تطجُق ن بب كدبسد متبثعدخ
الطبلت

اكتشددددددددددددب وسعبَدددددددددددددخ
المىهددىثُآ فددٍ المجددبالد
الفنُددددددخ والشَبضددددددُخ
والعلمُخ

خطخ الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً

وكُددددد الكلُدددددخ التقبسَش المقذمخ مآ
لشدددئىل التعلدددُم الشواد العلمُُآ
والطدددددددددددددالة-
لجنددددددخ الددددددذعم
الطالثً
وكُددددد الكلُدددددخ الكدددددشود مىصعدددددخ
لشدددئىل التعلدددُم علً الطالة
والطدددددددددددددالة-
اداسح شدددددددددئىل
الطالة
وكُددددد الكلُدددددخ عددددددذد المىهددددددىثُآ
لشدددئىل التعلدددُم ثقبعددددددددذح ثُبنددددددددبد
والطددالة إداسح الكلُخ.
سعبَددخ الشددجبة
منغدددددددق عدددددددبب
األنشددددددددددددددددددطخ
ثبلكلُددددخ -لجنددددخ
الذعم الطالثً
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00/00

01/00

02/01

03/02

انتكبنُف
انًطهىبت

-----

5111

151111

كلُخ الطت الجششٌ

جبمعخ عىهبج

 دعددددددددم الطددددددددالة روي وكُددددد الكلُدددددخلشدددئىل التعلدددُم
االحتُبجبد الخبصخ
والطددددددددددالة –
جمعُخ أصدذقبء
الطبلت
وكُددددد الكلُدددددخ
الشعبَخ الصحُخ
لشدددئىل التعلدددُم
والطدددددددددددددالة-
االداسح الطجُخ
تحذَدددددددددددددذ المتفدددددددددددددىقُآ وكُددددد الكلُدددددخ
لشدددئىل التعلدددُم
والمجذعُآ ودعمهم
والطددددددددددالة –
االكتشب المجكدش وسعبَدخ األقغدددبب -لجندددخ
الطددددالة المتع ددددشَآ فددددٍ الذعم الطالثً
الذساعخ.
وضدددددددع ألُدددددددخ لمعبلجدددددددخ وكُددددد الكلُدددددخ
مشددكالد التعلددُم والتغلددت لشدددئىل التعلدددُم
والطالة
علُهب

عددذد مددآ تددم دعمهددم
مدددددددددددددددددددددددددددآ روي
االحتُبجددددددددددددددددددددبد
الخبصخ

15111

وجددددىد إداسح طجُددددخ
مجهدددددضح للحدددددبالد
الطبسئدددددخ وعدددددُبسح
إعددعب تبثعددخ لهددز
اإلداسح
عددذد مددآ تددم دعمهددم
مددددددددددآ الطددددددددددالة
المتفىقُآ علمُبً.
عدذد مددآ تددم دعمهددم
مددددددددددآ الطددددددددددالة
المتع شَآ.
 التغلددددددددت علددددددددًمشكالد التعلُم

51111

االخًبنً

خطخ الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً

13

5111
5111
1111
010111

جبمعخ عىهبج
خبيعت عىهبج
كهُت انطب انبششٌ
إداسة /قغم ..............
انغبَت (االعتشاتُجُخ)

كلُخ الطت الجششٌ

خطت يتببعت انخطت انتنفُزَت نخطت انشَبدة انعهًُت /االسشبد األكبدًًَ نعبو ............. /..............
........................................................... ............................................................................................................................. .......................................................................................................................................

 :االستقبء ثبداء المىاسد الجششَخ للكلُخ فً اطبس الجىدح الشبملخ

..............................................................

انهذف انتنفُزٌ سلى ( ) :
...................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................................................................

سلى

انًستهذف

)

(

:

................................................................................................................................................. ................................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................................................................................

األنشطت
انفشعُت

يسئىل
انتنفُز

اإلطبس انضينً
سبع سنىٌ
3 2 1

4

انًخشخبث
انًتىلعت

يالحظت  :يستىي  : 1فىق  - %01يستىي  %41 : 0إنً ألم ين  - %01يستىي  : 0ألم ين 41
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انًخشخبث
انفعهُت

يستىي
األداء
1 2 3

يالحظبث
ويمتشحبث

كلُخ الطت الجششٌ

جبمعخ عىهبج

خبيعت سىهبج
كهُت انطب انبششٌ
يتببعت انخطت انًبنُت عن انعبو :
بشنبيح :
إخًبنٍ اننكهفت

/ 011

011

................................................................................................................................................ .....

تكهفت انسنت
األونً

انشبع األول
ببلٍ
ينصشف

نسبت انعدض %...................
يبشساث انعدض:

انشبع انثبنٍ
ببلٍ
ينصشف

انشبع انثبنث
ببلٍ
ينصشف

انشبع انشابع
ببلٍ
ينصشف

نسبت انضَبدة%...................

نسبت ندبذ انخطت %...................

اإلخشاءاث انتٍ تى اتخبرهب:
يبشساث انضَبدة:
اإلخشاءاث انتٍ تى اتخبرهب:
أعضبء ندنت انًتببعت:
االسى:

االسى
انتىلُع

خطخ الشَبدح العلمُخ /االسشبد األكبدَمً

انتىلُع
االسى:

انتىلُع
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عدض

صَبدة

كلُخ الطت الجششٌ

جبمعخ عىهبج

يشفك سلى ( :)0لشاس االعتًبد ين يدهس انكهُت
 تم اعتماد خطة الريادة العممية /االرشاد األكاديمى من مجمس الكمية بالقرار رقم ( )9910بجمستو رقم( )952والمنعقدة بتاريخ .2001/1/94

 تم تحديث خطة الريادة العممية /االرشاد األكاديمى لتصبح ( )2091/2090واعادة اعتمادىا بقرار مجمسالكمية رقم ( )9929بجمستو رقم ( )911المنعقدة بتاريخ .2090/9/90
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