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الخطة االستراتيجية لكلية الحبسببت و تكنولوجيب المعلومبت
تسعى الكلٌة لزٌادة قدرتها على التنافس على المستوٌات الوطنٌة و االقلٌمٌة و الدولٌة و ذلك لتحقٌق الهدف الذى
وضعته نصب اعٌنها و هو الرٌادة و التمٌز فى التدرٌس و البحث العلمى و خدمة المجتمع وفق المعاٌٌر العالمٌة ,مما ٌتطلب
أن تعمل الكلٌة ضمن ثقافة الجودة فى المجال االكادٌمى و هو تقٌٌم المدخالت و المخرجات وفق معاٌٌر عالمٌة معتمدة ٌؤدى
االلتزام بها الى تحقٌق الهدف المنشود .تتبنى الكلٌة النموذج االتى لتحقٌق الجودة فى البرامج و الخدمات التى تقدمها و ٌتم
تطبٌق هذة الخطوات على جمٌع المهام و االنشطة التى تنفذها الكلٌة:
 .0التخطيط :وضع أهداف و معاٌٌر محددة
 .2التنفيذ :السعى الى تحقٌق ما وضعت من أهداف و ما التزمت به من معاٌٌر
 .3المراجعة :قٌاس مدى التقدم
 .4التطوير :تحدٌث االهداف و المعاٌٌر حٌثما كان هذا ضرورٌا

النموذج موضح فى الرسم أدناه:

تحدٌد
الغاٌات و
االهداف

التحسٌن و
التطوٌر

التنفٌذ

مراجعة
مدى تحقٌق
االهداف

ٌمكن تحقٌق االهداف االستراتٌجٌة من خالل خطة تنفذ على مدى اربعة سنوات من عام  2102حتى عام 2102
على مراحل ,كل مرحلة مدتها عام دراسى ثم ٌتم عمل مراجعة لمدى تحقٌق االهداف لتصحٌح المسار.
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رؤية و رسبلة و قيم الكلية
الرؤية:
تلتزم كلٌة الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري بتوفٌر مناخ تعلٌمً وبحثً
نشط فً مجاالت علوم الحاسب وتقنٌات المعلومات والتفاعل السرٌع مع تحدٌات القرن الواحد والعشرٌن ،وتتطلع إلى التمٌز
على المستوى القومى واإلقلٌمى والدولى.

الرسالة:
تلتزم كلٌة الحاسبات وتكنولوجٌا المعلومات باألكادٌمٌة العربٌة للعلوم والتكنولوجٌا والنقل البحري:
 بتوفٌر تعلٌم جامعى وما بعد التخرج عالً الجودة ومتطور دائما على المستوٌٌن النظري والتطبٌقً فً مجاالت علوم
الحاسب وتقنٌات المعلومات ،وهندسة البرمجٌات
 تدرٌب الطالب على تطبٌق هذا التعلٌم على نحو فعال من أجل حل مشاكل العالم وبالتالً االستفادة من إمكاناتهم
لشغل وظائف عالٌة الجودة مدى الحٌاة ومنحهم مٌزة تنافسٌة فً بٌئة العمل العالمٌة المتغٌرة باستمرار
 إجراء البحوث لتعزٌز أحدث التطورات ومستوى المعرفة المحقق

فً علوم الكمبٌوتر ودمج نتائج البحوث

واإلبتكارات فً التخصصات العلمٌة األخرى ،التً ترتبط باحتٌاجات المجتمع ،مع االلتزام باألخالقٌات المهنٌة
واإلنسانٌة.

القيم
 العدالة و احترام قٌمة الفرد و كرامته
 الشفافٌة ,الموضوعٌة و النزاهة
 التمٌز فى التعلٌم و البحث العلمى
 تعزٌز روح التعاون و العمل الجماعى فى السعى نحو التمٌز
 تطوٌر الشراكات و التعاون فى حقول المعرفة المختلفة
 أحترام وجهات النظر المختلفة و المواهب المتعددة
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Vision
The

College of Computing and Information Technology at the Arab Academy for

Science, Technology and Maritime Transport is committed to provide active teaching
and research environments in the fields of computer science, information technologies
and software engineering that responds swiftly to the challenges of the 21 st century,
and aspires to excel at the national, regional and international levels.

Mission
The College of Computing and Information Technology at the Arab Academy for
Science and Technology and Maritime Transport is committed to:


Provide highly qualified and continuously developed computer science graduate
and post-graduate education in both the theoretical and applied foundations of
computer science, information technologies, and software engineering.



Train students to effectively apply this education to solve real-world problems
thus leveraging their potential for lifelong high-quality careers and give them a
competitive advantage in the ever-changing and challenging global work
environment.



Conduct research to advance the state of the art in computer science and
integrate research results and innovations into other scientific disciplines that are
linked to the society needs, while adhering to professional and human ethics.

Values
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Justice and Respect for the worth and dignity of individuals.



Transparency, Objectivity and Impartiality.



Excellence in Education and Scientific Research.



Promotion of the spirit of cooperation and teamwork.



Development of partnerships in various fields of knowledge.



Respect diversity of opinion and talents.
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تحليل البيئة الداخلية و الخبرجية للكلية SWOT Analysis
البيئت الداحليت
نقبط القىة Strength


موقع الكلية مميز و يساعد على توفير بيئة تعليمية و بحثية جيدة



تنوع و تعدد التخصصات و فروع الدراسة بمرحلتى البكالوريوس و الدراسات العليا



توفر عدد مناسب من أعضاء هيئة التدريس ( ):1:5فى مجاالت علمية متنوعة



تدعيم و تشجيع البعثات الخارجية و نظام االشراف المشترك



تدعيم أعضاء هيئة التدريس فى حضور المؤتمرات الداخلية و الخارجية



وجود نظام التحسين المستمر بهدف رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس



وجود نظام لدعم و تشجيع الطلبة المتفوقين و تشجيعهم على األبتكار و األبداع



امكانيات الكلية من المبانى و المعامل الحديثة على أعلى تقنية



الدراسة باللغة األنجليزية مما يشجع قدوم الطلبة األجانب و خريجى المدارس الدولية



اعضاء هيئة التدريس ذوى كفاءة تعليمية و بحثية



تقبل الكلية طلبة الشعبة العلمية فى الثانوية العامة و هى كلية الحاسبات الرائدة فى ذلك على مستوى الجمهورية

 وجود برنامج للتدريب التخصصى و المهنى مما يساعد الطالب فى ايجاد عمل بعد التخرج
نقبط الضعف Weakness


ضعف النشاط الطالبى فى المجاالت الثقافية و الرياضية و األجتماعية



عدم توافر نظام لجذب الطالب الوافدين تستخدم فيه استراتيجية تسويقية فعالة



الحمل االدارى الثقيل العضاء هيئة التدريس مما يؤثر على نشاطهم التعليمى و البحثى



وجود نقص فى عدد اعضاء هيئة التدريس فى بعض التخصصات

 ضعف مستوى الطالب الملتحقين بالكلية نظرا لقبولها طالب بدرجات متوسطة فى مرحلة الثانوية العامة
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البيئت الخبرجيت
الفرص Opportunities


سمعة االكاديمية و الكلية المميزة منذ انشاءها منذ  44عاما



الرغبة االستراتيجية الحالية لالرتقاء بالعملية التعليمية



قبول أعداد محدودة فى الجامعات الحكومية مما يشجع الطالب على االلتحاق بالكلية



العالقات الجيدة مع الصناعة



العالقات الجيدة لألكاديمية مع الدول العربية و األفريقية



تبنى الدولة لسياسات جودة التعليم



وجود صناعة برمجيات قوية على المجال المحلى و االقليمى



وجود برنامج دراسات عليا جيد بالكلية

التهديداث Threats


الحالة السياسية المتغيرة فى الوطن مما يؤثر سلبا على اعداد الطلبة الوافدين



زيادة المنافسة من الجامعات الخاصة األخرى فى القاهرة



التدهور المستمر فى مستوى التعليم إقليميا مما يؤثر على مستوى الطالب



ضعف الرواتب مقارنة بالجامعات الخاصة االخرى



أرتفاع مصاريف الكلية بشكل ملحوظ مقارنة بكليات الحاسبات األخرى فى القاهرة الكبرى



تفضيل الطلبة لاللتحاق بكلية الهندسة عن كلية الحاسبات لعدم وجود نقابة لهم



صعوبة الحالة االقتصادية للبالد مما يؤثر على سوق العمل
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الغبيبت و األهداف األستراتيجية
بناءا على التحلٌل البٌئى  SWOTقامت الكلٌة بعمل التخطٌط االستراتٌجى لتلبٌةة احتٌاجةات كافةة قطاعةات
االكادٌمٌة لتحقٌق الغاٌات و االهداف األستراتٌجٌة للكلٌة و االكادٌمٌة بما ٌكفل استمرارٌة التمٌز فى صورة
عمةةل مؤسسةةى موثةةق ٌعتمةةد فةةى األسةةاس علةةى الةةنظم و لةةٌس علةةى األش ةخاص و فٌمةةا ٌلةةى تاٌةةات الخطةةة
االستراتٌجٌة (:)Goals
 .:تحقيق المستوى المتميز و مكان الصدارة فى التعليم و البحث العلمى ”“Flagship Goal
 .2دعم القدرات التعليمية و البحثية ألعضاء هيئة التدريس
 .3استقطاب أحسن الطالب الى الكلية
 .4تفعيل الشراكة االستراتيجية مع الصناعة و الجامعات األخرى لدعم العملية التعليمية
 .5تحسين المناخ المناسب و الجاذب للعمل بالكلية
و فى ضوء ما سبق تظهر اهمٌة ترجمة الغاٌات الى أهداف استراتٌجٌة
 تأهٌل الكلٌة لألعتماد األكادٌمى من جانب الهٌئات القومٌة و العالمٌة
 تحسٌن و تطوٌر البرنامج الدراسى للبكالورٌوس و الدبلوم و الماجستٌر
 التطوٌر المستمر للبرامج التعلٌمٌة
 زٌادة النشاط الرٌاضى للطالب
 زٌادة النشاط الثقافى و األجتماعى للطالب
 رفع مستوى كفاءة التدرٌس فى الكلٌة
 استخدام طرق تدرٌس حدٌثة و مبتكرة و تٌر تقلٌدٌة
 تطوٌر المعامل بصفة دورٌة لمواكبة أحدث التطورات
 المشاركة الطالبٌة فى اتخاذ القرارات و الحوكمة
 طرح برامج دراسٌة جدٌدة لمواكبة التطور العلمى
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 طرح برنامج للدكتوراه فى علوم الحاسب
 األرتقاء بمستوى البحث العلمى ألعضاء هٌئة التدرٌس

 التوسع فى مجاالت البحوث المشتركة مع تخصصات أخرى InterDisicplinary research
 تعٌٌن أعضاء هٌئة تدرٌس على مستوى عالى من الكفاءة
 تحسٌن مستوى الطالب المقبولٌن فى الكلٌة
 المشاركة فى المسابقات العلمٌة المحلٌة و الدولٌة
 زٌادة التعاون مع الجامعات المحلٌة و األقلٌمٌة و الدولٌة

 زٌادة التدرٌب الصٌفى فى الشركات العالمٌة
 المشاركة فى المسابقات الحكومٌة الخاصة بدعم مشارٌع التخرج مادٌا
 رفع مستوى كفاءة األدارٌٌن فى الكلٌة
 خلق جو مرٌح للعمل
 توفٌر بنٌة تحتٌة امنة
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