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جلنة التخطيط الإسرتاتيجى
*********************************

الرؤية:
تطوير دور الكلية كمؤسسة تعليمية ذات قدرة تنافسية فى مجال تعلم اللغات وزيادة قدرتها على المساهمة فى
خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الرسالة:
الدراسة المستمرة لوضع الكلية من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (التحليل البيئى)
واقتراح خطط وآليات تحسين وتطوير كفاءة العملية التعليمية.

أهداف اللجنة:
 .1تحديد السياسات واآلليات التى تؤدى إلى تحقيق األهداف األستراتيجية للكلية.
.2
.3
.4
.5

مراجعة رؤية ورسالة الكلية وأهدافها األستراتيجية وإعادة صياغتها إذا لزم األمر مع وضع آلية لضمان
التحديث المستمر لها وفقا لما تتطلبه المتغيرات المحيطة.
مشاركة لجنة تطوير المقررات فى مراجعة رؤية ورسالة وأهداف البرامج  ،أو اقتراح تعديلها بما يضمن
اتساقها مع أبعاد البيئة المالئمة لالنتقال من الوضع الحالى إلى الوضع المستهدف.
مشاركة لجنة تطوير المقررات فى إعادة هيكلةة المنةاهج والتدكةد مةن إنهةا تتوافةق مةع المعةايير القوميةة
 NARSوالسمة المميزة للكلية وتلبية احتياجات المستفيدين.
التدكد من مطابقة توصيف المقررات الدراسية للمعايير األكاديمية المرجعية بما يضمن اكساب الخريج
للمواصفات والمهارات الالزمة لسوق العمل.

 .6عمل آليات تحديث الهيكل التنظيمي للكلية وإنشاء الوحدات الجديدة.
 .7اعتماد ميثاق المصداقية واألخالق للكلية وعمل آليات ضمان تنفيذه ويتضمن:
 وضع قواعد اإللتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر وضع أسس الممارسات العادلة وااللتزام بدخالقيات المهنة( .موثقة ومعلنة) عمل خطة (دورات – ندوات – لقاءات – مطبوعات) للتعريف بالميثاق وحقوق الملكية الفكرية،وآلية متابعة حاالت التعدي عليها.
 دليل للممارسات األكاديمية واإلدارية والوظيفية. استطالعات للرأي تقيس مدى إلتزام العاملين بدخالقيات المهنة. .8عمل آليات الختيار القيادات األكاديمية ورؤساء األقسام والتعيينات المختلفة ومراجعة الخطط لتحسين
أداؤهم.
 .9التعاون مع مركز ضمان الجودة فى تطوير وتنمية الكوادر البشرية بالكلية فى مجال التخطيط اإلستراتيجى
من خالل الدورات التدريبية التى ينظمها المركز.
 .11تحديد االحتياجات التى يتطلبها تطوير التعليم والتعلم والبحث العلمى وخدمة المجتمع فى مرحلة الليسانس.
 .11وضع خطة إستراتيجية للكلية ترتبط بخطة الجامعة لتطوير جميع عناصر التعليم والتعلم والبحث العلمى
وخدمة المجتمع فى مرحلة الليسانس ،ووضع السياسات واآلليات التى تضمن استمرارية التطوير
والتحسين .
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 .12وضع آلية لتشجيع طالب الكلية على اإللتحاق بالدراسات العليا لخريجى الكلية.
 .13وضع آليات لمتابعة أداء العاملين بالكلية ووضع برنامج تدريبي لرفع كفاءة األداء.
 .14نشر الوعى بين العاملين بالكلية بدهمية دور التخطيط اإلستراتيجى.
 .15عمل خطة لنشر الرسالة بين أعضاء هيئة التدريس والطالب والمستفيدين.
 .16تحديد مسئوليات وسلطات القيادات األكاديمية والتنفيذية (التوصيف الوظيفى).

الوثائق المطلوبة:
.2

وثيقة الخطة االستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة.

.3

وثيقة التحليل البيئى (البيئة الداخلية والخارجية للكليةة متضةمنة مصةفوفة مجةاالت القةوة والضةعف /
الفرص والتهديدات) .

.4

وثائق مشاركة األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية (الطةالب – أعضةاء هيئةة التةدريس – العةاملين
– رجال االعمال – جهات التوظيف – جهات داعمة – خريجون ) فى التحليل البيئى.

.5
.6

وثيقة الهيكل التنظيمى للكلية (معتمدة ومعلنة) – إجراءات تحديث الهيكل التنظيمى.
نص الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية للكلية معتمدة وموثقة واجراءات مراجعة وتحديث.

.7

وسائل نشةر وإعةالن الرؤيةة والرسةالة واألهةداف اإلسةتراتيجية ووثةائق مشةاركة األطةراف المختلفةة
فيها داخل وخارج الكلية.

.8

وثيقة معتمدة لسياسات الكلية فى مجاالت التعليم والةتعلم – البحةث العلمةى – خدمةة المجتمةع وتنميةة
البيئة – سياسات مالية  ...الخ .وخطة الكلية لمراجعة وتحديث تلك السياسات.

.9

وسائل نشر وإعالن سياسات الكلية فى المجاالت السابقة.

 .11وثيقة معتمدة للوسائل المستخدمة فى نشر المعلومات عن الكلية ومتابعة صحتها ومصداقيتها (الموقع
اإللكترونى – مطبوعات – أدلة – إعالنات – جهات مسئولة .)...
 .11التوصيف الوظيفى لجميع وظائف الكلية األكاديمية والتنفيذية (معتمد وموثق ومعلن).
 .12وثيقة الخطة التنفيذية  Action planلتطبيق الخطة االستراتيجية للكلية متضمنة األنشطة والمهام
المطلوبةةة – آليةةات التنفيةةذ – مسةةئولية التنفيةةذ – الفتةةرة الزمنيةةة للتنفي ةذ – المخرجةةات  -مؤشةةرات
االنجاز.
 .13وثيقة بمجاالت ارتباط استراتيجية الكلية باستراتيجية الجامعة.
 .14وثيقةةة تتضةةمن السةةمات المميةةزة للكليةةة ودورهةةا فةةى خدمةةة المجتمةةع – الوضةةع التنافسةةى الحةةالى
والمستقبلى للكلية مقارنة بالكليات المناظرة على المستوى المحلى – اإلقليمى – الدولى.
 .15قائمة اإلدارات المتخصصة ذات الصلة بالكلية معتمةدة ومعلنةة (إدارة شةئون الطةالب – الخريجةون –
اإلدارة المالية  -العالقات الثقافية – الخدمات المجتمعية  .الخ )
 .16قرار اعتماد مركز اللغات والترجمة (وحدة ذات طابع خاص) مع خطة التدريب الالزمة (توضع فى
اللجنة).
 .17قرار اعتماد وحدة ضمان الجودة بالكلية وهيكلها التنظيمى (موثق ومعلن) وقرار الئحة الوحدة ومجلس
إدارتها (موثق ومعلن).
 .18مسئوليات وأنشطة الوحدة (موثق ومعلن).
3

جامعة 6أكتوبر
لكية اللغات والرتمجة
جلنة التخطيط الإسرتاتيجي
 .19محاضر وجلسات مجلس إدارة الوحدة وتقارير مناقشة قضايا الجودة على مستوى المجالس الرسمية
للكلية.
 .21الوسائل التى تتبعها الوحدة لممارسة أنشطتها ( وثائق التغذية المرتجعة – تقارير المراجعين الخارجيين
– مستندات التدقيق الداخلى )....
 .21قرار اعتماد تشكيل اللجان التخصصية بالكلية وخططها التنفيذية.
 .22آلية معتمدة ومعلنة لتلقى الشكاوى والمقترحات واالستجابة لها والقرارات المتخذة فى شدن الشكاوى
وإخطار الشاكى بنتيجة المتابعة (نماذج فعلية).
 .23قائمة اإلجراءات (موثقة ومعلنة) التى تتبعها الكلية لاللتزام بحقوق الملكية الفكرية (التدلف والنشر).
 .24وسائل نشر ثقافة الملكية الفكرية بالكلية (مطبوعات– لقاءات – ندوات)
 .25آليات تطبيق الممارسات العادلة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس – العاملين – الطالب وتشمل:
 وثائق معتمدة لتوزيع أعباء اإلشراف والتدريس والحوافز والمكافآت والتعيينات ألعضاء هيئةالتدريس.
 وثائق معتمدة لتوزيع أعباء العمل والحوافز بين اإلداريين والعاملين. وثائق معتمدة للمساواة بين الطالب فى فرص التعليم والتقويم. -26قرار انشاء لجنة أخالقيات البحث العلمى (فرعية من لجنة التخطيط االستراتيجى)

عميد كلية اللغات والترجمة
رئيس لجنة التخطيط اإلستراتيجي
أ.د .منى أحمد الحلواني
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