
 

    
 

 كلــية التربــية         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ــــة الذاتيـــالدراس

 جامعة بين سويف -كلية الرتبية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جامعة بني سويف                             –لكلية التربية                                                 الدراسة الذاتية                         

 2 

 
 

 فريق العمل
 

 الوظيـــفة االسم  م

1 
 رئيسا أ.د/سهام حنفى محمد

1 
 رئيس الفريق د/محمد أحمد عبد القادر

2 
 عضــوا د/ عزام عبد النبي أحمد

3 
 عضــوا سعيد تهامي  د/ جمعة

4 
 عضــوا م.م/احمد بدوي احمد كمال

5 
 عضــوا م.م/عبد العال رياض عبد السميع

6 
 عضــوا م.م/عبد المعز محمد القلعاوي

7 
 عضــوا م.م/زينب أحمد محمد

8 
 عضــوا م.م/هشام سيد عباس

9 
 عضــوا م /منار محمد جابر

10 
 عضــوا م /مني عبد الغني عبد الستار

11 
 عضــوا أ/ نجالء محمد خيرت

12 
 عضــوا أ/ عمار عبد اهلل وزير

13 
 عضــوا رمضان عليعمر أ/ ربيع 
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 البيانات الو صفية عن المؤسسة
 البيانات الو صفية:-أ
:كلية التربية  اسم المؤسسة 
:كلية   نوع المؤسسة           معهد عال             معهد متوسط    
جامعة بني سويف. عة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة:اسم الجام 
حكوميةنوع الجامعة :                خاصة 
:الموقع الجغرافي 

 : بني سويفالمدينة          سويف       بني  المحافظة:    
:(            1989/1990)وبدأت الدراسة بها عام1983لسنة239بقرار جمهوري رقم تاريخ التأسيس  
 1996وبشعبة الطفولة  1992لشعبة التعليم االساسى ،وبدأت الدراسة بالشعبة العامة عام  
:أربع سنوات مدة الدراسة 
:اللغة العربية لغة الدراسة 
:القيادة األكاديمية 
 /عبد المنعم محمد محمد:      أ.دعميد الكلية-  

 أستاذ الدرجة العلمية:                                                         
 سهام حنفى محمدأ.د/      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا:-

 أستاذ الدرجة العلمية:                                                                   
 محمود أحمد نصر : أ.د/ وكيل الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع-

 أستاذالدرجة العلمية:                                                          
 اسامة محمود قرنيأ.د/       وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب: -

 مساعد : أستاذالدرجة العلمية                                                        
:الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 

    دبلوم عام في التربية               ليسانس                س             بكالوريو 
 دكتوراه                        ماجستير                  دبلومات متخصصة     

 أخرى:............................................
:عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 

 438ذكور:               1442          إناث:          1880اإلجمالي:                   
:عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 

 2772ذكور:                   4302إناث:            7074  اإلجمالي:                   
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 العلمية:األقسام 
 قسم أصول التربية. -1
 قسم المناهج وطرق التدريس -2
 قسم علم النفس التربوي والصحة النفسية-3
 قسم اللغة الفرنسية. -4
:عدد أعضاء هيئة التدريس 

 19ذكور:                 12إناث:                            31اإلجمالي:  
:عدد أعضاء هيئة التدريس 

 31دائم:                  20منتدب:           5معار:  
:عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العلمية 

                   18مدرس:                  6أستاذ مساعد:                                7أستاذ:  
 5:  غأستاذ متفر                ---    : غأستاذ غير متفر 

 ين/األجازات الخاصة:عدد المعار 
 6ذكور:                    8إناث:                            14اإلجمالي:     

:عدد أعضاء هيئة التدريس المعاونة 
 10ذكور:                   23إناث:                                33اإلجمالي: 

 :عدد المبعوثين في الخارج 
 2ذكور:                      1إناث:                         3اإلجمالي:        

 طالب 26:1 الطالب :نسبة أعضاء هيئة التدريس

 طالب 34:1 الطالب العمل:رأس  ىنسبة أعضاء هيئة التدريس عل

 طالب 50:1 المعاونة: الطالب هيئةنسبة أعضاء ال

 طالب 54:1 المعاونة على رأس العمل: الطالب هيئةنسبة أعضاء ال

 طالب 14:1 : الطالب والفني والمالي اإلدارينسبة أعضاء الجهاز 

 طالب 14:1 على رأس العمل: الطالب والفني والمالي اإلدارينسبة أعضاء الجهاز 

:عدد العاملين بالجهاز االدارى 
                          93اإلجمالي: 

 الوظيفية:عدد العاملين بالجهاز االدارى وفقًا لحالتهم 
 41دائم:                52مؤقت:      
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 أوال:المرحلة الجامعية األولى:

:أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 
  -أوال:الشعبة العامة:

 برنامج إعداد معلم اللغة العربية-1
 برنامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية -2
 برنامج إعداد معلم اللغة الفرنسية -3
 برنامج إعداد معلم التاريخ -4
 برنامج إعداد معلم الجغرافيا -5
 برنامج إعداد معلم الفلسفة واالجتماع -6
 برنامج إعداد معلم الكيمياء -7
 برنامج إعداد معلم الفيزياء -8
 برنامج إعداد معلم الرياضيات -9

 برنامج إعداد معلم البيولوجي. -10
 ثانيًا: شعبة التعليم االبتدائي:

 برنامج إعداد معلم اللغة العربية -1
 برنامج إعداد معلم اللغة اإلنجليزية -2
 برنامج إعداد معلم الرياضيات -3
 برنامج إعداد معلم الدراسات االجتماعية -4
 برنامج إعداد معلم العلوم. -5

 ثالثًا: شعبة الطفولة:
 برنامج إعداد معلمة رياض األطفال. -1
( برنامج.16لتعليمية التي تقدمها المؤسسة: )العدد اإلجمالي للبرامج ا 
( :برنامج.16عدد البرامج المطبقة بالفعل ) 

 ثانيًا:مرحلة الدراسات العليا:
 :أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 
 نظام العامين ( -الدبلوم العام في التربية ) نظام العام الواحد-1
 هج(الدبلوم المهنية )تطوير المنا -2
 الدبلوم المهنية ) تربية خاصة (-3
 الدبلوم المهنية ) إدارة مدرسية ( -4
 الدبلوم الخاص في التربية               -5
 ) تخصص مناهج وطرق تدريس ، أصول التربية ، علم نفس وصحة نفسية(درجة الماجستير في التربية-6
 دريس، أصول التربية، علم نفس وصحة نفسية(درجة دكتوراه الفلسفة في التربية) تخصص مناهج وطرق ت -7
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 ( :برامج. 11العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة ) 
 ( :برامج. 11عدد البرامج المطبقة بالفعل ) 
    :0.006نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا% 
0.007كتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقيدين بالدراسات العليا:     نسبة المسجلين للد   % 
 2004/2008عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة منذ عام: 

 4501دبلوم عام في التربية:             66ماجستير:                          52دكتوراه: 
خريج)دبلوم عام في التربية+درجتي الماجستير4619الخمس األخيرة: عدد الخريجين خالل السنوات 

 والدكتوراه(
 :وحدات6عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وسائل االتصال بالمؤسسة
 شارع شافعي-العنوان البريدي: بني سويف -
 edu.bsu.edu.egالموقع االلكتروني:  -

                    dr.azzam79@yahoo.com   (:E-Mailالعنوان االلكتروني ) -

 2315873/082فاكس: - 2333169/082-2315873/082تليفون : -
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 :مؤشرات وعناصر وخصائص التقويم الذاتي -ب
 :القدرة المؤسسية :أولا 

 :التخطيط االسرتاتيجي-1
 :سة والسياسات واألنشطة الداعمةالخطة اإلستراتيجية للمؤس 1/1

 (SWOTباستخدام أسلوب ) للمؤسسة التعليمية التحليل البيئي 1/1/1
 الكليرةرؤيرة  فري وتتمثرل الكليرةإستراتيجية تشتمل على جميع العناصرر األساسرية للعمرل ب الكليةب توجد

ستراتيجية اإلستراتيجيةوكذا األهداف  ،ورسالتها من  23/2/2010 بتاريخ( 51قم )بر  معتمدة وموثقة الكلية. وا 
قبررل تصررميم إسررتراتيجية  البيئرريالتحليررل  فرري. وقررد تررم تغطيررة كررل مررن البيئررة الداخليررة والخارجيررة مجلررس الكليررة

 :الفرص أمثلةومن  ،الفرص والتهديداتكذلك لتحديد نقاط القوة والضعف و  الكلية
ألن خريجيهرا يلتحقرون مباشررة التربيرة  وعلرى كليرات ،اإلقبال الجماهيري على التعليم العالي بصفة عامة .1

 بالعمل.
االهتمام الكبير من قبل القيادات اإلدارية في مختلف المستويات بأهمية وضرورة تطبيق نظرام االعتمراد  .2

 .خاصة في كليات التربية

   .حاجة المدارس المحلية والعربية لمدرسين متميزين على مستوى عال من اإلعداد .3

خاصررة بعررد مررؤتمر تطرروير  ،ير كليررات التربيررة المصرررية فرري ايونررة األخيرررةتعرردد وتنرروع محرراوالت تطررو  .4
 .2000التعليم الجامعي عام 

مكانيررررررة التعرررررراون واإلفررررررادة مررررررن الكليررررررات المتميررررررزة علررررررى  ،ترررررروفر نظررررررم االتصررررررال بالعررررررالم الخررررررارجي .5        وا 
 .المستوى العالمي

 .بلوم العامخاصة للد اإلقبال على برامج الدراسات العليا بكليات التربية .6

 .توافر عدد مناسب من الخبرات البشرية األكاديمية واإلدارية القادرة على قيادة التطوير  .7

 .حاجة مدارس التعليم العام إلي دورات تدريبية في مجاالت االعتماد وضمان الجودة .8

حاجررة محافظررة بنرري سررويف إلرري جهررود مكثفررة مررن الكليررة لمحررو أميررة خاصررة أن نسرربة األميررة فرري بنرري  .9
 %.40ويف عالية تصل إلي س

 

 ةالكميررروذلرررك لتحديررد الجوانرررب  ، SWOTبالتحليررل البيئررري للمؤسسرررة باسررتخدام أسرررلوب القيرررام  قررد ترررمو 
والوثائق والمقرابتت والمتحظرات للتعررف علرى  استخدمتاإلستراتيجية و  ضوئه تصميم فيتم  والذي ،ةوالكيفي

يف وتقرارير المقرررات والبررامج الدراسرية واالسرتفادة وفي ضوء توص جوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات
 .من نتائجها
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مرن  عردد فريممثلين  ،وخارجها الكليةمن داخل  مجموعة من األعضاءالتحليل البيئي  فيوقد اشترك 
وممثلررري وزارة التربيرررة  ،بعرررض الطرررتب ،والسرررادة اإلداريرررين ،الهيئرررة المعاونرررة ،السرررادة أعضررراء هيئرررة التررردريس

 فررريوتوجرررد ........ الرررخ( ،وموجهي األقسرررام،ومررروجهي المراحرررل التعليميرررة ،ثلرررين فررري )وكيرررل الررروزارةوالتعلررريم مم
والفرررررص   ،مصررررفوفة واضررررحة ومحررررددة لمجررراالت القرررروة والضررررعف الناتجررررة مرررن تحليررررل البيئررررة الداخليررررة الكليرررة

 .مع األطراف المختلفةقد تم عرض التحليل البيئي ومناقشته و  .والتهديدات الناتجة من تحليل البيئة الخارجية
 

 :الرؤية والرسالة 1/1/2
علرررى  الكليرررةصرررياغة رؤيرررة ورسرررالة  فررريرؤيرررة ورسرررالة خاصرررة بهرررا. وترررم االعتمررراد  الكليرررةلررردي  تررروافري

 الكليررةصررياغة رؤيررة ورسررالة  فرري. كمررا شررارك الكليررةأن تحققهررا  ينبغرري الترريالتحليررل البيئرري لتحديررد المتطلبررات 
بعرررض  ،والسرررادة اإلداريرررين ،الهيئرررة المعاونرررة ،ادة أعضررراء هيئرررة التررردريسمرررن السرررعررردد  أطرررراف متعرررددة تشرررمل

وتتمثرل هرذه األطرراف  الكليرةرؤيتهرا ورسرالتها وتناقشرها مرع أطرراف مرن داخرل وخرار   الكليةوتعرض  ،الطتب
 السادة المستفيدين من خدمات الكلية. في

 

 رؤية الكلية : 

،  محققة والعالمي أن تكون رائدة على المستوى القومي تتطلع كلية التربية بجامعة بني سويف إلى     
 لمعايير الجودة العالمية فى التعليم والتعلم والبحث التربوي وخدمة المجتمع.

 رسالة الكلية:

تسعى كلية التربية بجامعة بني سويف إلى إعداد المعلمين، وتنميتهم مهنيًا للوصول بهم إلى تحقيق     
عداد الباحثين وأعضاء هيئة التدريس القادرين على اإلسهام فى بناء المعرفة  معايير األداء المطلوبة، وا 

وتوظيفها فى حل المشكتت التربوية والحياتية وتنمية مهارات الجهاز اإلداري وتوفير الخدمات التربوية 
 بما يحقق تطوير التعليم واالرتقاء بالمجتمع.

 

ــة المنعقــد بتــاريخ مجلــس فرري الكليررةوتررم اعتمرراد رؤيررة ورسررالة       وتررم نشررر الرؤيررة ، 26/7/2009 الكلي
وكذا اللوحرات ،والملصرقات،والمطبوعات،المنشورات مرن خرتل عردد مرن الكليرةوالرسالة للمؤسسة داخرل وخرار  

 دليل الطالب.باإلضافة إلي  ،الموجودة في مداخل الكلية وأرجائها المختلفة
 

لمواكبرة التطرورات المحليرة  )كرل عرامين( ة بشركل دوريمراجعرة وتحرديث الرؤيرة والرسرال الكليرةوتنوى  
جراءين المعلم تكو  فيوالعالمية   .البحوث العلمية وا 
 

 :الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية 1/1/3
وتتمثررل تلررك األهررداف  تبنررت الكليررة مجموعررة مررن األهررداف اإلسررتراتيجية لتحقررق بهررا رؤيتهررا ورسررالتها

 :فيما يلي اإلستراتيجية
 

 تطوير برامج إعداد المعلمين قبل الخدمة في ضوء المعايير األكاديمية القياسية.  (1
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مما يساهم لتنمية المهنية للمعلمين والقيادات التعليمية بمراحل التعليم قبل الجامعي بناء منظومة ل (2
 .  أدائهمفي االرتقاء بمستوي 

واإلداريين والعاملين  معاونيهمو  لتنمية المهنية المستدامة ألعضاء هيئة التدريسوضع برامج ل (3
 .  بالكلية

 تفعيل الشراكة  بين الكلية والمجتمع المحلى بما يحقق خدمة المجتمع وتنميته. (4
 تطوير برامج الدراسات العليا في ضوء المعايير األكاديمية القياسية. (5
ت والموارد تطوير البنية التحتية للكلية وتجهيزاتها في ضوء الدليل اإلرشادي لمعايير المساحا (6

 البشرية والتجهيزات والمواصفات العامة للمباني المرافقة لمؤسسات التعليم العالي.
 تطوير منظومة البحث التربوي بالكلية بما يضمن تحقيق معايير الجودة واالعتماد. (7
 المؤسسات التربوية المناظرة محليًا وعربيًا وعالميًا.بتدعيم الصتت العلمية  (8

 
 

للمؤسسررة  اإلسررتراتيجيةالغايررات النهائيررة واألهررداف التحليررل الببيئررى عنررد صررياغة  تررم االعتمرراد علررىو 
تررؤثر  الترريوذلرك لترردعيم جوانرب القرروة ومعالجرة جوانررب الضررعف واسرتغتل الفرررص المتاحرة وتجنررب التهديردات 

ترم و  ،مرن أعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم داخرل الكليرةنسربة مقبولرة  تهاوشرارك فري صرياغ سلبا على أدائها.
 .26/7/2009 بتاريخمجلس الكلية  في اعتمادها
 

، ترررم نشرررر هرررذه الغايرررات النهائيرررة واألهرررداف اإلسرررتراتيجية للمؤسسرررة مرررن خرررتل عررردد مرررن المنشررروراتو 
 هذا باإلضافة إلي دليل الطالب. ،اللوحات الموجودة في مدخل الكلية والمطبوعات، والملصقات، وكذا

 

ايات النهائية واألهرداف اإلسرتراتيجية بشركل دوري لمواكبرة التطرورات مراجعة وتحديث الغ الكليةوتنوى 
جرراءتكروين المعلرم  فريالمحليرة والعالميرة  رؤيرة ورسرالة الكليرة  فريتغييرر يحردث  أيالبحروث العلميرة. أو مرع  وا 

 قبل هذه الفترة.
 

 :السياسات 1/1/4
             خدمرررررررة المجتمرررررررع توجرررررررد سياسرررررررات متنوعرررررررة للمؤسسرررررررة تشرررررررمل جوانرررررررب التعلررررررريم والبحرررررررث العلمررررررري و 

وتخصص الكلية لجران محرددة تخرتص برسرم سياسرات كرل مرن  وسياسات مالية محددة بوضوح. ،وتنمية البيئة
 هذه القطاعات. 

 

 فريوتتمثرل هرذه األطرراف  الكليرةوقد تم عررض ومناقشرة هرذه السياسرات مرع األطرراف المختلفرة داخرل 
، 26/7/2009مجلرس الكليرة فري  فيد هذه السياسات تم اعتماو  ،دارييناإلو تدريس ومعاونيهم الأعضاء هيئة 

مراجعة وتحديث السياسات بشكل دوري لتنفيذ اإلستراتيجية على نحو جيد ولتتوافق مع التطورات  الكليةوتنوى 
 المعاصرة وحاجات المجتمع المحلي.
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 :الكليةالخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية  1/1/5
للتطرروير طبقررا  الكليررةوتبرررز حاجرة  ،الكليررةواضررحة ودقيقررة لتطبيررق إسرتراتيجية  تنفيذيرةة خطررإعررداد  ترم

 .ت واألهداف اإلستراتيجية للمؤسسةوتتضمن الخطة جميع الغايا ،لمعايير الجودة واالعتماد
 ط الخطة اإلستراتيجية للكلية بالخطة اإلستراتيجية للجامعة:ارتبا 1/2
 :بالنسبة للرسالة 1/2/1

ليم والبحث رسالة الجامعة بصورة جيدة وتقوم كتهما على محاور أساسية وهى التع الكليةالة تعكس رس      
طلع كلية التربية بجامعة بني سويف إلى أن تكون ت ":وخدمة المجتمع؛ حيث تهدف في رسالتها إلي العلمي

وخدمررة   لبحررث التربرروي التعلرريم والررتعلم وا فرريمحققررة لمعررايير الجررودة العالميررة  ،رائرردة علررى المسررتوى القررومي
 المجتمع.

 

 :اإلستراتيجيةبالنسبة للغايات النهائية واألهداف  1/2/2
ويتضررذ ذلررك مررن خررتل  الكليررةالخاصررة ب اإلسررتراتيجيةالغايررات النهائيررة واألهررداف غطررى الخطررة جميررع ت     

ءات والخطروات تحققهرا وكرذا أمرام كرل هردف اإلجررا التريإذ أنه وضع أمرام كرل غايرة األهرداف  ،فحص الخطة
 والتكلفة المالية المتوقع احتياجها. ،تحققه وكذا مؤشر النجاح الخاصة به التيالتنفيذية 
 

 :بالنسبة لخطط وبرامج التطوير 1/2/3
   وبرررررين الغايرررررات واألهرررررداف ،الكليرررررة إسرررررتراتيجية فرررررييتضرررررذ االرتبررررراط الجيرررررد برررررين خطرررررط وبررررررامج التطررررروير 

الوقررت  فرريو  ،ومتجررددة واضررحة بق فإنرره توجررد للمؤسسررة إسررتراتيجيةضرروء مررا سرر فرريو  للجامعررة. اإلسررتراتيجية
هررذه اإلسررتراتيجية  فرري الكليررةوتسرراند الجامعررة  ،إطررار اإلسررتراتيجية المحررددة لهررا مررن الجامعررة واكرربنفسرره ت

 وتشجعها على تنفيذها.
 

 :للمؤسسة اإلستراتيجيالوضع  1/3

 :المجتمع فيالسمات المميزة للمؤسسة ودورها 1/3/1
فعلرى الرررغم مررن  .شخصريتها المسررتقلة وخصائصررها المميرزة لطبيعررة نشرراطها. الكليررةإسررتراتيجية  تعكرس
 ،برامج الكلية وبعض البرامج المقدمة بالكليات األخررى فيالتخصصات األكاديمية المقدمة  فيبعض التشابه 

وهرى إعرداد المعلرم  ،كليرةإال أن إستراتيجية الكلية تعمل على توجيه هذه التخصصات األكاديمية نحو رسالة ال
 .ليمية بما يعكس شخصيتها المستقلةوالكوادر التربوية وتطوير السياسات التع

         

مسئولياتها المجتمعية نحو المجتمع المحلي والدولي بصورة واضحة ومحددة.  الكليةوتبرز إستراتيجية 
 ،ها برالمجتمعتا يساعد على تعميق صرلبم الكليةأن تتصدى لها  ينبغي التيحيث تحدد المشكتت المجتمعية 

ضررروء  فررريوتطررروير أداء المعلمرررين أثنررراء الخدمرررة  ،لمحرررو األميرررة الكمبيوتريرررة التصرررديومرررن هرررذه المشررركتت 
 التوجهات الحديثة.

 



 جامعة بني سويف                             –لكلية التربية                                                 الدراسة الذاتية                         

 11 

 :لمؤسسةل التنافسي وضعال 1/3/2
 فرري ولررة/ الداإلقلرريم فرريللمؤسسررة مقارنررة بالمؤسسررات المنرراظرة  الحررالي التنافسرريمتمررذ الوضررع تتمثررل 
  :النقاط التالية

  أعداد الدرجات العلمية الممنوحة وأعداد الطتب الوافدين والدرجات العلمية الممنوحة.زيادة 
  

 .زيادة عدد الوحدات ذات الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية بما يساهم في خدمة المجتمع 

 .إقبال طتب الدبلوم العام علي الكلية من مختلف المحافظات 

 ة تخررردم مديريرررة التربيرررة والتعلررريم بمحافظرررة بنررري سرررويف مرررن حيرررث تزويررردها برررالمعلمين أو مسررراعدة الكليررر
 المدارس في الحصول علي االعتماد.

 

 :جل الطويلألا فيالطموحات  1/3/3
حيرث تقروم  ،الطويرل علرى مسرتوى الدولرة األجرل فري الكليرةما يفيد عن طموحرات  اإلستراتيجيةتتضمن        
وتحليررل البيانررات عررن االتجاهررات المسررتقبلية ذات الطبيعررة السياسررية واالقتصررادية واالجتماعيررة بتجميررع  الكليررة

تنرراقص  ،االلكترونرريالررتعلم  فرريعلررى المرردى البعيررد كالتوسررع  الكليررةيمكررن أن تررؤثر علررى أداء  الترري ،والثقافيررة
يمكن أن تساعد سياسات و  ،ليةواحتياجات المؤسسات المجتمعية المستقب ،االتجاه نحو االلتحاق بكليات التربية

حيرث تجررى الكليرة دراسرات مقارنرة علرى نحرو  ،الطويرل األجرل فريعلرى تحقيرق هرذه الطموحرات  الكليةوخطط 
 .والعالميبينها وبين نظرائها على المستويين المحلى  دوري

 

 :اهليكل التنظيمي -2

       :التنظيمي مالئم ومعتمدهيكل ال 2/1
 :الكليةلطبيعة نشاط  نظيميالتمالئمة الهيكل  2/1/1

 :الكلية؛ حيث يتضمنمتئم لطبيعة نشاط  يالهيكل التنظيميعتبر 
  :الهيكل األكاديمي للكلية ويضم  :أواًل  

 عميد الكلية. 

 وحدة الجودة بالكلية 
 وكتء الكلية. 

 .وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة –

 .بحوثوكيل الكلية لشئون الدراسات العليا وال –

 .وكيل الكلية لشئون التعليم والطتب –

  أقسام علمية (3)يوجد بالكلية عدد. 
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 :( إدارة13)ويضم  :الهيكل اإلداري للكلية :ثانيًا 
 الكلية عام مدير. 
 وشرئون التعلريم ،ورعايرة الشرباب ،والمعامرل ،والمكتبرة ،الشرئون القانونيرة األقسام اإلدارية وتشرمل إدارات، 

وشررررئون  ،وشررررئون الطررررتب ،وشررررئون العرررراملين ،والشررررئون الماليررررة ،والعتقررررات العامررررة ،اوالدراسررررات العليرررر
 .ومكتب شئون الخريجين ،ومكتب التربية العملية ،الدراسة

كما أنشأت الكلية وحدة الجودة  ،له المكونةاإلدارات والوحدات و للكلية   التنظيميالهيكل المرفق ويبين الشكل  
 .دةووح

 

 :للمؤسسة التنظيميكل اعتماد الهي 2/1/2
ضرروء  فرريوتررم إعررادة تشرركيله  ،13/5/2009بترراريخ  الكليررةن مجلررس مرر للمؤسسررة التنظيمرريتررم اعتمرراد الهيكررل 

 )ملحق الهيكل التنظيمي للكلية ( .معايير الجودة واالعتماد
 :السلطات والمسؤوليات واالختصاصات 2/2
 :عالقات السلطة 2/2/1

لكرررل  ،وتحديرررد االختصاصرررات، مؤسسرررة بوضررروح خطررروط السرررلطةلل الحرررالي التنظيمرررييتصرررف الهيكرررل 
 مرفرقطبقرا للشركل ال ،فالعميد هو رئيس الكلية ويعاونه الوكتء الثتثة كل فيما يخصه ،عضو من أعضائها 

 الكليرةيعتمد هيكرل و  ،الكلية بواسطة مجلسها المقرر طبقا لقانون تنظيم الجامعات يتم إدارة ،التنظيميللهيكل 
 اتخرراذ القرررارات الطارئررة فرريحيررث يفرروض العميررد رؤسرراء األقسررام  ،إلررى حررد مررا السررلطات فرريض علررى التفرروي

عقررد إال أن لهررم سررلطة  ،يجررب أن تررتم مررن خررتل المجلررس الترريماعرردا أمررور التعيررين  ،التزمررة لتسرريير العمررل
 .لبحث ومناقشة القضايا الطارئةالطارئة المجالس 
 

 :المسئوليات واالختصاصات 2/2/2
تتصرف و  ،الكليرةحديد دقيق للمسئوليات واتخاذ القرارات سواء للقيرادات األكاديميرة أو التنفيذيرة بيوجد ت

         :ومتفقرررررة مرررررع كرررررل مرررررن ،أمررررراكنهم المناسررررربة لهرررررم فررررريالهيكرررررل التنظيمررررري  فررررريبرررررأن جميرررررع أعضرررررائها  الكليرررررة
 ،والقرردرات العقليررة ،لحياتيررةوالخبرررات والمهررارات ا ،والتخصصررات الدقيقررة ،عليهررا الشررهادات العلميررة الحاصررلين)

 .(والمهارات العملية
 

 :اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية 2/3
دارة الخررريجين الكليررة فررياإلدارات المتخصصررة لتقررديم خرردمات الرردعم  فرريتك تتميررز كررل اإلدارات و  .،وا 
ء متخصصرين وتطبرق كرل إدارة وأعضرا ،أداء المهرام؛ حيرث توجرد لكرل إدارة مردير فري -إلرى حرد مرا -بالكفاءة

المهررارات الفنيررة و  أعضرراء اإلدارات يتميررزون بررالخبرةومعظررم   ،أداء جميررع األعمررال فررينظررام الثررواب والعقرراب 
. الرررخ(، ومرررع ذلرررك فرررإنهم فررري حاجرررة إلرررى التنميرررة اإلداريرررة .تررروافر التسرررهيتتو  األداء فررريالسررررعة و  والسرررلوكية

  والمهنية بشكل مستمر. 
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مخصصرررة للنهررروض بمسرررتوي أدائررره فررري ضررروء حصرررر إلررري خطرررة تدريبيرررة  إلداري بالكليرررة ويحترررا  الجهررراز ا
 احتياجاتهم.

 

 :األزمات والكوارث إدارة 2/4
 :كفاية الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات والكوارث 2/4/1

 داتواإلرشا ،األولية اإلسعافاتوتتوافر  ،ممرات ومعامل الكلية فيموزعة حريق  اتطفاي يوجد بالكلية
الخنرررازير(؛ حيرررث ترررم إنشررراء غرفرررة رعايرررة صرررحية )عرررزل(  أنفلرررونزا) لمثررر التزمرررة لمواجهرررة األزمرررات والكررروارث

دارة المختصرررة باألزمرررات والكررروارث، ويحترررا  الغرفرررة ، إال أنررره يجرررب تعريرررف مجتمرررع الكليرررة بهرررذه اإلللمرررريض
 الكبيرة. األعدادالصحية إلي أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات للتعامل مع 

 

 :والكوارث األزمات إدارةمسئولية  2/4/2
وهذه الخطة  .تهاخطة لمواجه تووضع ،مواجهة األزمات والكوارثبالكلية مسئولة عن لجنة م تشكيل ت       

 في حاجة إلي تفعيل وتنفيذ في ضوء العديد من المتطلبات التزمة لها.
 

 :الجودة إدارةوحدة  2/5
 :الجودة دارةالجوانب التنظيمية لوحدة إ 2/5/1

ته بشكل جيرد علرى تحرص إدار و  معتمد، تنظيميهيكل لها يوجد و  ،الجودة ضمانوحدة ل الكليةتوجد ب
 التنظيمرررريالهيكررررل  فرررري تتضررررذتبعيررررة الوحرررردة كمررررا أن  ،الكليررررةممثلررررين عررررن جميررررع فئررررات العرررراملين بأن يضررررم 
ويرتم  بمركرز الجرودة فري الجامعرة. هرابعتقرة وحردة الجرودة الكلية توطد . و وتتبع مباشرة عميد الكلية ،للمؤسسة

 ،وينعقررد مجلررس إدارة الوحرردة بصررورة دوريررة ،يسرراعدها علررى تحقيررق أهرردافهالمجلررس إدارة هررذه الوحرردة  حررديثت
تشكيل مجلس إدارة هذه الوحردة معتمرد مرن مجلرس الكليرة ومجلرس إدارة و  .وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاته

، وتحتا  الوحدة إلي تجهيز بعض األدوات وايليات لتقييم العمل 25/4/2009بتاريخ  مركز الجودة بالجامعة
 الفرق المسئولة عن تنفيذ المعايير. أداءورفع مستوي 

 

 :األنشطة فيالمشاركة  2/5/2
تتمثرل أشركال و  ،كليرةعلرى مسرتوى مجلرس ال الكليرةعرض ومناقشة قضايا الجودة ب فيتشارك الوحدة  

 :فيهذه المشاركة 
 والخطط التنفيذية. اإلستراتيجيةعمل لجان الخطة  ل ومتابعةيتشك 

  البرامج والمقررات الدراسية.وتقارير توصيف إعداد  فيلألقسام وأعضاء هيئة التدريس  الفنيالدعم 

  العملية التعليمية. فياستطتع آراء الطتب 

  رات.عملية التعليم والتعلم من ختل عمليات تقرير المقر  فيالضعف القوة و تحديد جوانب 

  السنوي العلميمؤتمر الكلية  فيمناقشته سوف يتم للكلية و  السنويإعداد التقرير جارى. 
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تررروفير  فررري الكليرررة فررريتمثرررل الوسرررائل المتاحرررة للوحررردة لممارسرررة أنشرررطتها الخاصرررة بتوكيرررد الجرررودة وت
المقارنررررة  ،مررررراجعين خررررارجييناالسررررتعانة ب  ،التقيرررريم الررررذاتي  ،وعقررررد ورع العمررررل واالجتماعررررات ،المطبوعررررات

مجرررال الجرررودة  فررريوأعضررراء متميرررزيين  ،هرررذا باإلضرررافة إلرررى تررروفير الميزانيرررة المخصصرررة ،بمؤسسرررات مختلفرررة
 واالعتماد بالوحدة.

 :التوصيف الوظيفي 2/6
، 1972 لسنة 149رقم الجامعات  تنظيم وهذا التوصيف مشتق من قانون ،موثقاتوصيفا  الكليةتوفر 

وبمررا يحقررق التوافرررق بررين سياسررات العمرررل  ،مررن جهرررة المكررران المناسررب بمررا يضررمن وضررع الفررررد المناسررب فرري
تطرروير هررذا التوصرريف كررل فترررة طبقررا لمتطلبررات التطرروير المعاصرررة  ويررتم ،واللرروائذ والقرروانين مررن جهررة أخرررى

أو اإلداريرين   التردريس هيئرة أعضراءويتم االعتماد على هذا التوصيف الروظيفي عنرد القيرام بتعيرين  ،للمؤسسة
، ويحترا  هرذا التوصريف إلري تحرديث وكذلك االعتماد عليها فري النقرل أو النردب ،وظائف الشاغرة بالكليةفي ال

 و إجراءات لتلتزام به والمحاسبة في ضوئه.
 

 :القيادة واحلوكمة -3 
 :القيادات األكاديميةاختيار  3/1
 :معايير االختيار 3/1/1

 :فيدات األكاديمية اختيار القيا فيعادة  المقترحةالمعايير  تم وضع
 خبرة في مجال العمل بالتعليم الجامعي ال تقل عن عشر سنوات. (1)
جررادة اللغررة االنجليزيررة علررى و  ICDLوالحصررول علررى شررهادة الررر  ايلرريالقرردرة علررى التعامررل مررع الحاسررب  (2) ا 

  .درجة 500بتقدير ال يقل عن  TOEFL لالتو يفاألقل والحصول على شهادة 

 تقييم األداء. تقدير امتياز في آخر أربع تقاريرحسن السمعة والحصول على  (3)

 العمل.  والطتب وكافة المشاركين داخل بيئة ءالعتقات الطيبة مع الزمت (4)

 األنشطة الطتبية. فيالمشاركة بفاعلية  (5)

والمشرراركة فرري مسرراعدة مؤسسررات تعليميررة أخرررى علررى  الكليررةتحقيررق الجررودة علررى مسررتوى  فرريالمسرراهمة  (6)
 تحقيق الجودة.

تقررديم مشررروعات وأبحرراث تطبيقيررة وعقررد نرردوات  فرريخدمررة المجتمررع مررن خررتل المسرراهمة  فرريشرراركة الم (7)
 تحسين وعى المجتمع. فيومؤتمرات تساهم 

التوظيف الفعال للتكنولوجيا والمعلومات في تيسرير ترداول المعلومرات ونشررها واتخراذ القررارات الرشريدة فري  (8)
 تطوير التعليم.

إلمكانرات الماديرة والبشررية ألفرراد ومؤسسرات المجتمرع وتسرخير إمكانرات الكليرة القدرة على االستفادة مرن ا (9)
  .لتلبية االحتياجات التعليمية والتربوية للبيئة المحلية
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  عدم توقيع أي جزاءات عليه في السنوات الثتث األخيرة. (10)

ضروء المعرايير الحديثرة ه المعايير تحتا  إلي اعتماد ووضرع آليرات لتنفيرذها وضرمان االلترزام بهرا وذلرك فري هذ
 يناير. 25ما بعد ثورة 

 

بداء الرأي في االختيار 3/1/2  :المشاركة وا 
عنررد اختيررار وتعيررين  آرائهررمعلررى تحقيررق المشرراركة ألعضرراء هيئررة التردريس والتعبيررر عررن  الكليررةتحررص 

بعرض اللقراءات  وجلسرات حروار فري مجرالس األقسرام أو ،بعض االسرتبيانات الكليةوتستخدم  األكاديميةالقيادات 
ولكن الزالت المشراركة حقيقيرة وتحترا  إلري وضرع  ليرات لضرمان ، مع معاوني أعضاء هيئة التدريس واإلداريين

 . زيادتها.
 وممارسات المجالس الرسمية نمط القيادة 3/2
   :نمط القيادة 3/2/1

بداء الرأي الكليةتتبني  وتسرتخدم  ،د واالبتكراروحرية النق ،نمط قيادة ديمقراطي يشجع على المشاركة وا 
 فرريالمجتمعيررة  األطررراف ممثلرريومقترحررات  برراراءتأخررذ القيررادة كمررا  ،الوصررول إلررى القرررارات فرريأسررلوب الحرروار 

( مجالس؛ مثل: مجلس قسم أصول 3وعددها ) األقساممجالس و ، مجلس الكليةمتمًثت في  ،الكليةتطوير أداء 
واللجران المنبثقرة مرن  مجلس قسم المناهج وطررق التردريس، التربية، ومجلس قسم علم النفس والصحة النفسية،

( لجان، وهم لجنة شئون التعليم والطتب، لجنة الدراسات العليرا، لجنرة البيئرة وخدمرة 6وعددها ) مجلس الكلية
وبعض اللقاءات الحوارية مع قيرادات  ،المجتمع، لجنة المكتبة، لجنة المعامل، اللجنة الثقافية والعتقات العامة

وتطبيررق استقصرراء رأى وعقررد  كمجلررس الكليررة  المجررالس الرسررمية فرريمررن خررتل إشررراك الرربعض مررنهم  ،الكليررة
وتحرص القيادة على  ، هموبحث شكاوا الكليةب العاملينومقترحات  باراءتحرص القيادة على األخذ و   ،لقاءات

 :تفعيل آليات للتجاوب والتفاعل منها
 .سياسة الباب المفتوح 

 المناسب بشأن أولويات ومتغيرات التطوير. اتخاذ القرار 

 .يتم التعامل مع العديد من المشكتت والقرارات بشكل ديمقراطي من ختل التصويت 
 

 :مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم في مساهمة المجالس الرسمية 3/2/2
والررتعلم بمررا يحقررق أعلرري مسررتوي  مناقشررة جميررع قضررايا التعلرريم فرريمسررئولياتها  الكليررةتمررارس مجررالس 

خررتل  الكليررةالمجررالس الرسررمية بمررن خررتل  والررتعلم التعلرريم تتعلررق بقضرراياقرررارات تررم اتخرراذ عرردة حيررث  ،أداء
 :ومن بين هذه القرارات ،الخمس سنوات األخيرة

  ومدي مطابقته للمواصفات المطلوبة. الجامعيالكتاب تسعيرة 

  طرائق التعليم والتعلم. فيجيا المعلومات استراتيجيات التدريس وتضمين تكنولو 

  إلخ ...طرائق التعليم والتعلم فياالهتمام باستطتع آراء الطتب. 

  .تعيين معاوني أعضاء هيئة التدريس 
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 .اللوائذ والقواعد المنظمة للقيد بدرجتي الماجستير والدكتوراه 
 

مج التعليميرة علرى مسرتوي المرحلرة الرسمية خطوات تنفيذيرة محرددة لتطروير البررا الكليةمجالس  وتضع
تناولتهررا  الترريهررذه القرررارات الخاصررة بررالتعليم والررتعلم  بعررض وقررد تررم انجرراز ،وبرررامج الدراسررات العليررا ،الجامعيررة

طرائررق التعلرريم  فرريواسررتطتع آراء الطررتب  ،كتوصرريف بعررض البرررامج والمقررررات ،الكليررةالمجررالس الرسررمية ب
وجرراري تنفيررذ برراقي القرررارات ، ولكررن  ووضررع مواصررفات الورقررة االمتحانيررة ،ةونشررر المقررررات الدراسرري ،والررتعلم
 التردريبلجميرع األطرراف المعنيرة وتروفير المروارد البشررية والماليرة التزمرة لهرذا  ةاألمر إلي خطة تدريبير يحتا 

 لضمان استخدام هذه الموارد أفضل استخدام.
 

 :يةتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديم 3/3
 :تدريب القيادات األكاديمية 3/3/1

الرردورات التدريبيررة الترري يررتم الحصررول عليهررا مررن  مررن خررتل ،األكاديميررة القيرراداتترردريب ب الكليررة تقرروم
االحتياجرات التدريبيررة  الجامعرةوقررد حرددت  ،والهيئرة المعاونرة التردريس تنميرة قردرات أعضرراء هيئرةخرتل مركرز 

( دورات متنوعررة )االتصررال الفعررال، 3والمتمثلررة فرري عرردد) ،ًا لألسرراليب العلميررةوفقرر للقيررادات األكاديميررة الحاليررة
 ،مهررارات البحررث العلمرري ،اسررتخدام تكنولوجيررا التعلرريم فرري الترردريس، تصررميم المقررررات الدراسررية، القيررادة واإلدارة

ية محرددة وضعها من خطة تدريب إلي، وهذه االحتياجات تحتا  (طرق التدريس الحديثة في كافة التخصصات
  . CIQAPللقيام بتنفيذها من ختل مشروع 

 :آليات تنفيذ البرامج 3/3/2
علرري الموقررع  واإلعررتن عنهررا ،إجررراءات محررددة لتنفيررذ البرررامج التدريبيررة للقيررادات األكاديميررة تحديررديررتم 

 .ت وورع العملالمحاضرا من ختلهذه اإلجراءات  ويتم الحصول علي، الكليةااللكتروني الخاص ب
 :المخصصات المالية للتدريب 3/3/3

لترردريب القيررادات ومررن خررتل مشررروع  يررذ خطررةالمخصصررات الماليررة الكافيررة لتنف الكليررةترروافر لرردي يال 
CIQAP   و األكاديمية اإلداريةستقوم ووحدة الجودة بتنفيذ خطة تدريبية للنهوض بكفاءة القيادات. 
 

 :مؤشرات تقييم التدريب 3/3/4
مركرز تنميرة قردرات دورات تدريبيرة مرن خرتل  أعضاء هيئة التدريس الحصول علرىالسادة  يتطلب من

وتتنوع الدورات التدريبية  ،وجاري حصر عدد الدورات التي تم الحصول عليه ،هيئة التدريس والقياداتأعضاء 
دارة الفريررق البحثرري ،الترري تررم الحصررول عليهررا؛ حيررث تتضررمن )نظررم االمتحانررات وتقررويم الطررتب وانررب والج ،وا 

واالتصررررال  ،وحقررروق الملكيررررة الفكريرررة ،وتنظررريم المرررؤتمرات العلميررررة ،الماليرررة والقانونيرررة فرررري األعمرررال الجامعيررررة
، ويحتررا  األمرر إلرري حصرر احتياجرراتهم التدريبيرة ووضررع خطرة تدريبيررة لهرا يقرروم بهرا المرردربين ....الخ(،الفعرال

  ريس.المعتمدين من المركز القومي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التد
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 نظم المعلومات والتوثيق الرسمية 3/4
 :قواعد البيانات ونظم المعلومات 3/4/1

وذلك لتسهيل العمل في ضوء نظم المعلومرات اإلداريرة  ،تقوم الكلية بإعداد قواعد البيانات االلكترونية
MIS،  وسرريتم يراوقاعردة بيانرات خاصرة بالدراسرات العل ،قاعردة بيانرات خاصرة بشرئون الطررتبحيرث تتضرمن ،

  . CIQAPاستكمال هذه القواعد والعمل بها من ختل مشروع 
 

 :نظام الحفظ والتداول للوثائق 3/4/2
وحفرررظ الملفرررات  ،وذلررك مرررن خررتل الصرررادر والرروارد ،لحفررظ وترررداول الوثرررائقورقررري نظررام  الكليرررةيوجررد ب

 ألرشيف الخاص بكل قسم.با
 ي نظام الكتروني يسهل التعامل معه.ويحتا  األمر إلي إدخال هذه الوثائق و األوراق ف

 

 :بالكليةدعم القيادات األكاديمية إلدارة الجودة   3/5
 :لنظم الجودة الداخلية الدعم المادي 3/5/1

وذلرك بترروفير المكران المتئرم والتجهيرزات المناسربة للوحردة المعنيررة  ،نظرم الجرودة الداخليرة الكليرةتردعم  
 LAB TOP( كمبيرروتر1وعرردد ) ،داتررا شررو (1وعرردد ) ،جهررزة كمبيرروتر( أ2وفرررت عرردد )إذ  ،بررإدارة الجررودة

حيث تم اختيار  ؛والحرص على تنمية قدرات العاملين بها ،على إمداد الوحدة بالكوادر المؤهلة الكليةوتحرص 
والتعامررل الجيررد مررع  ،واتخرراذ القرررارات ،حررل المشرركتت) :الوحرردة بنرراء علررى مهررارات محررددة منهررا فرريالعرراملين 

ومحاولرررة  ،تررروفر مخصصررات ماليررة للوحررردة لممارسررة أنشررطتها الكليررةوتحرراول  ،واسررتختص النترررائج ،نرراتالبيا
اسرتكمال مرا تتطلبره الوحردة  CIQAP، وسيتم من ختل مشروع (التزم لعمل هذه الوحدة الماديتوفير الدعم 
 من إمكانات.

 

 :المعنويالدعم  3/5/2
مردير الوحردة  يتم تفرويض؛ حيث انويً عضاء العاملين بها معمدير وحدة الجودة واألتقوم الكلية بتحفيز 

توزيرررع النمررراذ  واالسرررتبيانات وعقرررد لقررراءات مثرررال ذلرررك القيرررام ب ،التخررراذ القررررارات فيمرررا يتعلرررق بقضرررايا الجرررودة
 ، والتشجيع من قبل مجلس الكلية.واجتماعات

 

 :التوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية 3/5/3
جررراءات  ةالكليررتحررص  علرى التوجيرره والمتابعرة لألقسررام األكاديميرة واإلداريررة لتلترزام بتنفيررذ سياسرات وا 

ومرن  .ومتابعرة متطلبرات االعتمراد األكراديمي المحليرة والعالميرة لتسرتفادة منهرا ،النظام الرداخلي لتوكيرد الجرودة
 :ذلك فيايليات المستخدمة 

  يررتم و  ،فيمررا يتعلررق بقضررايا تحقيررق الجررودة داخررل الكليررة يقرروم بمناقشررة األفررراد ،للجررودةعررام وجررود منسررق
( فرررق وهررم )فريررق اإلدارة والحوكمررة، وفريررق نشررر ثقافررة 7، وعررددهم )تقسرريم المهررام علررى عرردد مررن الفرررق
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الجررودة، فريررق المعررايير، فريررق لتوصرريف البرررامج والمقررررات، فريررق الرردعم األكرراديمي واإلرشررادي، فريررق 
حيررث يقرروم منسررق كررل فريررق  فريررق المشرراركة المجتمعيررة والبحررث العلمرري(؛إنشرراء نظررام فعررال للجررودة، و 

واتخراذ أيرة قررارات  ،ويتم مناقشة التقارير بوحدة الجرودة ،بتقديم تقرير عن مدى تقدم العمل للمنسق العام
 تصحيحية أو تدعيمية.

  األنشطة داخل وخار  الكلية. ةلمتابع الجودةلمدير وحدة نائب يوجد 
 

 :ادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسةدور القي 3/6
 :نمية الموارد الذاتيةخطة لت 3/6/1

خطرررة لتنميرررة مواردهرررا علرررى وضرررع قيرررادة تعمرررل ال ،كليرررةنظررررا لقلرررة المررروارد المخصصرررة مرررن الجامعرررة لل
اإلسرتراتيجية  الخطرة الذاتية في ضوء االحتياجات الحاليرة والمسرتقبلية كمرا أوضرحتها الدراسرة الذاتيرة ومكونرات

، وهرذه الخطرة المادية المتاحة   ذلك على القوة البشرية واإلمكانات فيتعتمد الكلية سوف و  ،والخطط التنفيذية
 ( وحدات.6سيتم االستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية وعددها ) 

 

 :عالمجتم فيوالخدمية  اإلنتاجيةلعالقات والتفاعل مع القطاعات تعدد ا 3/6/2
حيررث  ،المجتمررع المحرريط بهررا فرريعلررى تفعيررل قنرروات االتصررال مررع القطاعررات الخدميررة  كليررةتحرررص ال

، والتوجيره، وذلرك مرن خرتل المردارسو مديريرة التربيرة والتعلريم، و وكيرل وزارة التربيرة،  فريتتمثل هرذه القطاعرات 
التربيرررة والتعلررريم ومديريرررة التربيرررة  عقرررد دورات تدريبيرررة للمعلمرررين أو المررروجهين أو اإلداريرررين بالتنسررريق مرررع وزارة

 فيلممارسات الفعلية للتفاعل مع هذه القطاعات اوتتمثل  ،والتعليم، وتنفيذ اختبارات كادر المعلمين بالمحافظة
 .مجلس الكلية فيوكيل الوزارة عضو كما أن  عمل يوم توظيفي سنوي للكلية،

 

 :تيةتحفيز أعضاء هيئة التدريس لتنمية الموارد الذا 3/6/3
 مررن خررتل ،وسررائل تحفيررز ماديررة ألعضرراء هيئررة الترردريس لتنميررة المرروارد الذاتيررة للمؤسسررة الكليررةترروفر 

والمراكررز ذات  ،تالمشررروعاأو العمررل فرري  ،فرري الترردريبالمشرراركة ب الحصررول علررى مكافررأة ماليررة مقابررل قيامرره
 .الطابع الخاص

  رة التربية والتعليم حيث قامت بتنفيذ:وتقوم الكلية بتنفيذ العديد من الدورات بالتعاون مع وزا
 دورة معلمات رياض األطفال علي منهج حقي ألعب و أتعلم و أبتكر. .1

 دورة التعلم النشط لمعلمي التعليم الثانوي. .2

 دورة االتجاهات الحديثة في اإلدارة لمعلمي التعليم الثانوي. .3
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 :تفعيل الوحدات ذات الطابع الخاص فيدور القيادة  3/6/4
مركررررز ترررردريب  :هرررريكررررز امر ( سررررتة 6) فرررريوحرررردات ومراكررررز ذات طررررابع خرررراص تتمثررررل  الكليررررةد بيوجرررر

المركرررز  –وخدمرررة المجتمرررع  مركرررز وتعلررريم الكبرررار -األسررريويالعربررري  األفريقررريمركرررز  -االستشرررارات التربويرررة 
ذات الطابع  وهذه الوحدات ،الطفولةدراسات مركز  -مركز تطوير اللغات األجنبية  –الدولي لتعليم الكمبيوتر 

ولها مدير يقروم بالتصررف ، إذ تتبنى كل وحدة الئحة داخلية خاصة بها ، الخاص محررة من الروتين اإلداري
هرررذه الوحررردات  فررريويرررتم ربرررط المكافرررات   ،يرررتم تغيرهرررا كلمرررا اقتضرررت الحاجرررة التررري ،وفقرررا لتئحتهررراهرررا أمور  فررري

ويرتم العمرل علرى  ،عن أداء كل عضرو بهرا ايذي تقريرً إذ يقدم مدير الوحدة التنف ،بمستويات اإلنتا  أو اإلنجاز
وكرذلك عمررل لوحررات  ،مررن خرتل اإلعررتن عنهرا علررى الموقررع االلكترونري للكليررةالوحرردات هرذه تسرويق خرردمات 

عمرل دورات مدعمرة  CIQAP، وسيتم من خرتل مشرروع إعتنية وملصقات ومطويات عن أنشطة كل مركز
 والعاملين.هيئة التدريس  وأعضاءلطتب الجامعة 

 :التقييم المستمر لكفاءة إدارة الكلية 3/7
 :الكليةبدور القيادة األكاديمية في استمرارية وتعزيز التطوير  3/7/1

مشرروعات ثرتث العرام السرابق علرى  فيوحصلت الكلية  ،الكليةتقوم القيادة بجلب مشروعات لتطوير 
برنرامج متكامرل لمحرو األميرة وتعلريم الكبرار  ،(أقررأ)ومشرروع  ،جرودةإنشاء نظام داخلي للمشروع "منها  ،تطوير

قرروم وت "،.F.O.E.Pتطرروير كليررات التربيررةمشررروع  مررن خررتلمشررروع التربيررة العمليررة و بمحافظررة بنرري سررويف، 
حيررث تعقررد لقرراءات  ،مشررروعات التطرروير بمسررتوى جيررد وتتابعهررا علررى نحررو مسررتمربرردعم القيررادات األكاديميررة 

 :مجاالت عدة منها فيمن مشروعات التطوير  الكليةيذ هذه المشروعات. وتستفيد دورية مع القائمين على تنف
 تطوير المبنى المدرسي. 

 التدريب. 

 .الحصول على أجهزة ومعدات جديدة 
 

 :والقيادات األكاديمية الكليةتقييم كفاءة إدارة  3/7/2
نررة مرن هيئررة الترردريس اسرتطتع آراء عيتعمرل الكليررة علرى وضررع نظرام لتقيرريم إدارتهرا وذلررك مرن خررتل 

تقرديم مقترحرات تفعيرل دور اإلدارة و  ،قيرادة األكاديميرةوال الكليةومعاونيهم ومن اإلداريين حول فعالية دور إدارة 
 :فيما يلي تطوير أدائها فيالتقييم هذا من نتائج كلية تستفيد السو ، والقيادة
 .تطوير الئحة الكلية 

 لقيادات األكاديمية واإلدارية.تطوير اللوائذ وايليات الخاصة بتعيين ا 

 تحويل المقررات لصورة إلكترونية. 

 تطوير الئحة الدراسات العليا. 
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 تطوير التربية العملية. 

 حل مشكتت الطتب. 

 .إنشاء نظام داخلي للجودة 

 التدريب على مهارات االتصال. 

 ة بوضررع الئحررة جديرردة فرري تبنرري الكليررة الئحررة كليررة التربيررة جامعررة الفيرروم منررذ إنشررائها وسرروف تقرروم الكليرر
 ضوء معايير الهيئة القومية لتعتماد ضمان الجودة.

 .بداء آراء في أعضاء هيئة التدريس والقيادة  يشارك الطتب في تنظيم بيئة الكلية ووحدة الجودة وا 

 .سيتم وضع مجموعة من ايليات لمتابعة المشاركة الطتبية في اتخاذ القرارات المؤسسية 

   :ةيالمؤسساركة الطالبية في اتخاذ القرارات دور المش 3/7/3
القررارات الخاصرة بالعمليرة التعليميرة بعرض ممثلين عرن الطرتب فري اتخراذ تقوم الكلية باخذ آراء عينة 

مرن الوسرائل  المسرتخدمة فري و  ،(األنشرطة التصرفية ،األنشطة األكاديميرة ،ول االمتحانات الدراسيةا)جد :مثل
 .ديق المقترحات والشكاوى/ لقاءاتاستطتع آراء الطتب صنا

 

 :املصداقية واألخالقيات-4

 :حقوق الملكية الفكرية والنشر 4/1
 :لتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشراال  4/1/1

للمحافظرة علرى  الكليرةتتبعهرا  التري واإلجرراءات ،بحقوق الملكية الفكرية والنشر إلى حد ما الكليةتلتزم 
 براإلجراءات الكليرةوكرذا تقروم  ،حقروق الملكيرة الفكريرة والنشرر للمرؤلفيند وثيقة عن وجو والنشر  ،حقوق التأليف

 :ايتية
  من ختل الجامعةالمرخصة البرامج الجاهزة  الحصول على . 

 بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداءًا على حقوق المؤلف لحماية المصنفات  الكليةللعاملين ب عدم السماح
 الفنية واألدبية.

  للمترددين على المكتبة لمراعراة الترزامهم بالضروابط المنصروص عليهرا فري قرانون الملكيرة  داتإرشاوضع
 الفكرية

 عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لمناقشة حقوق الملكية الفكرية وأهميتها وضرورة االلتزام بها. 

 ملين بالكليرة يحتا  األمر إلي تفعيل حقروق الملكيرة الفكريرة والنشرر بشركل اكبرر وتعمريم نشررها علري العرا
 وخارجها.
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   :حقوق الملكية الفكريةثقافة  4/1/2
محرددة      وسرائل  الكليرةتسرتخدم حيث  ،ا لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشرجهودً  الكليةتبذل 

بين العاملين داخل  عقد ندوات وحلقات بحث لنشر هذه الثقافة" :مثل لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر
 ، وسوف تقوم الوحدة بعقد المزيد من الندوات بشأن االلتزام بحقوق الملكية الفكرية."لكليةا

 

 :العادلة وعدم التمييز الممارسات 4/2
 :الطالب العاملين/ ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس/ 4/2/1

 والهيئة المعاونرةء هيئة التدريس محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التميز بين أعضا إجراءاتتوجد 
 :في اإلجراءاتن وتتمثل هذه يالعاملو  الطتبو 

  والبعثات وتوزيع األعمال. ،الترقيات فيتوافر الفرص المتكافئة 

 لين.تطبيق شروط الترقية على جميع العام 

  هيئرة            برين أعضراء بالتسراوي بالقسرم المسرئول عرن تنفيرذها على التربية العمليرة اإلشرافتوزيع
 .التدريس

  بين جميع األساتذة المشرفين.تقريًبا  والدكتوراهتساوى عدد رسائل الماجستير 

  الكلية فيضوء القواعد المعمول بها  فيتوزيع المكافات والحوافز. 
 

مثررل )توزيررع أعبرراء اإلشررراف  الكليررةعلررى جميررع أعضرراء هيئررة الترردريس ب اإلجررراءاتويررتم تطبيررق هررذه 
.. الرخ( كمرا ،.توزيرع الحروافز  ،توزيرع أعبراء العمرل) واإلداريرين ،...البعثرات ،ات المكافر ،وافز الح ،والتدريس 

 ،والتقررويم ،وممارسررة األنشررطة ،لتعلرريمفرررص ا فرريتطبررق تلررك القواعررد علررى جميررع الطررتب مررن حيررث المسرراواة 
 .اإلجراءات معلنة وتمارس بشفافية وجميع هذه

 

 :للشكاوى والمقترحات ة استجابةالمصداقية في الوعود المقدم 4/2/2
 ةكن بررارز امررأفرري  وتررم توزيعهررا داخررل الكليررة ،عرردد مررن صررناديق الشرركاوى والمقترحراتبعمررل  الكليررةقامرت       

 ،يرتم فرتذ صرندوق الشركاوي والمقترحرات بصرفة دوريرةو  ،الرخ.. .أمام مكاتب شئون الطرتب والخرريجين الكليةب
ويرررتم اتخررراذ  .والقيرررام بإخطرررار األفرررراد بنتيجرررة الشررركوى أو المقتررررح ،واإلطرررتع علرررى تلرررك الشررركاوي والمقترحرررات

. كمرا يرتم القيرام وتفعيلهرا وتقييمهرا الكليرةداخرل  فريالقرارات التزمة وتقييمها في ضروء الشركاوى أو المقترحرات 
علقررة مثررل الشرركاوى المت ،التزمررة بشررأنها اإلجررراءاتالتخرراذ الرسررمية  المجررالسبعرررض الشرركاوى المتكررررة علررى 

وتنظريم مواعيرد الجردول الدراسري  ،وتجهيزات الصوت بالقاعات والمدرجات ،نظافة المرافقو  ،بالكتاب الجامعي
  .وجدول االمتحانات ،ليتوافق مع ظروف الطتب
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 :إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة 4/2/3
ومرن هرذه  ،عادلرةالغيرر ممارسرات بعرض اللمعالجرة  الكليرة فريإجرراءات / قررارات تصرحيحية  اتخاذتم 
 :اإلجراءات

 والتأكد من صحة الرصد من واقع كراساتهم. ،الطتب المتظلمين من درجاتهمدرجات  رصد إعادة 

  من أعضاء هيئة التدريس لرفع نسب النجاح في بعض المواد التي تقل بهرا نسربة تشكيل لجنة ممتحنين
 نجاح الطتب عن النسبة المئوية.

 حاضرات بين األساتذة عندما تقدم أحدهم بشكوى.إعادة توزيع جدول الم 
 

خطررررة فوريررررة لتصررررحيذ المسررررارات غيررررر العادلررررة فررررور اكتشررررافها مثررررل )توزيررررع األعبرررراء  الكليررررةتضررررع و 
القررررارات التررري اتخرررذت لتصرررحيذ  الكليرررةتفعرررل و أدوات التقرررويم  ،أسررراليب الرررتعلم ،الحررروافز والمكافرررات ،التدريسرررية

مررن التغذيررة المرترردة الررواردة مررن المسررتفيدين مررن القرررارات الترري اتخررذت  الكليررةالمسررارات غيررر العادلررة. وتسررتفيد 
 لتصحيذ المسارات غير العادلة.

 

 :الكليةبين األطراف المختلفة في  عدم التعارض في المصالح 4/2/4
 ،علرريهم بشركل عررادل ،ت واالختصاصراتليابتحديرد مهررام كافرة العرراملين وتوزيرع المسررئو  الكليررةتقروم    

 قدر اإلمكان.الصراعات والمصالذ المتعارضة المختلفة بمعالجة  الكليةقوم تكما 
  يمنع عضو هيئة التدريس الذي له قريب من الدرجة األولي حتي الرابعة من االشتراك في الكنتررول

 بالفرقة المسجل فيها الطالب.
 الرابعة. عضو هيئة التدريس يمنع من اإلشراف علي الطالب القريب من الدرجة األولي حتي  

 :خالقيات المهنية للمؤسسة التعليميةاأل  4/3
 :الكليةدليل أخالقيات المهنية ب 4/3/1

شرارك بحيرث ي ،الكليرةصورة دليرل يلترزم بره جميرع أعضراء  يف ميثاق أختقي معلنبإعداد  الكليةتقوم 
لممارسرات األختقيرة يتضرمن الميثراق األختقري االرذي  ،وضع هذا الميثراق األختقري في الكليةجميع أعضاء 

 ،والرؤسررراء ،أمانرررة  التعامرررل مرررع الرررزمتء ،االلترررزام بأختقيرررات المهنرررة ) :للوظيفرررة علرررى كافرررة المسرررتويات مثرررل
وتتردر   هحالة الخرو  عنري ف  كما سيتم وضع الئحة بالجزاءات  . الخ(..احترام حقوق ايخرين ،والمرؤوسين

 .خالفة أو جسامتها.الم  ضوء تكراره وكذا طبيعة فيشدة الجزاءات 
 

 :لوظيفةا اتأخالقياللتزام با 4/3/2
تطبيق جميع الممارسات  الكليةوتراقب  ،الوظيفة بأختقياتإلى حد كبير  الكليةن بييلتزم جميع العامل

والرؤساء  ،وأمانة التعامل مع الزمتء ،االلتزام بأختقيات المهنة)األختقية للوظيفة على كافة المستويات مثل 
دليررل الميثرراق األختقرري وفقرراً  للتغيرررات العالميررة  الكليررةواحترررام حقرروق ايخرررين.. الررخ. وتطررور  ،مرؤوسررينوال

 والقومية والمحلية. 
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 :عن الكلية في الوسائل المختلفةمتاحة المعلومات ال  4/4
 :شمولية ونشر المعلومات 4/4/1

يرتم و  ختلفة داخليا علرى موقعهرا اإللكترونريتغطي أنشطتها الم يالتبتقديم كافة المعلومات  الكليةتقوم 
 الكليةوكتيبات يتم توزيعها على األطراف المعنية داخل وملصقات نشرات  فيتتمثل  وسائل متنوعة يفها نشر 

تاحررة جميررع المعلومررات والبيانررات  CIQAPوسرريتم مررن خررتل مشررروع  وخارجهررا. تطرروير الموقررع االلكترونرري وا 
 عليه.

 

 :تحديث المعلومات 4/4/2
دليرل -)دليرل الطالرب:حديثرة أدلرةرت مجموعرة أصردو .هذه المعلومات بطريقرة دوريرةث يحدبت الكليةتقوم        

يتم و  دليل الطفولة(-دليل التعلم اإللكتروني-دليل الوحدات ذات الطابع الخاص-دليل المعامل-الدراسات العليا
 سنوًيا. اتجديده

 

 :اجلـهـاز اإلداري -5

 :قيادات اإلدارية والعاملينتعيين وتنمية ال 5/1
 :تعيين وترقية القيادات اإلداريةمعايير اختيار و  5/1/1

 ،والرؤسراء والمرؤوسرين الكفاءة واألقدمية في اختيار وترقية رؤسراء األقسرام اإلداريرةعلى  الكليةتعتمد 
 :ألنهاالمعايير بالموضوعية وتتصف هذه 

  قيللتر تتيذ الفرص المتكافئة بين جميع العاملين 

 .تتسم التحديد الواضذ والفهم من قبل الجميع 
 

حاجرة إلرى تطروير  فريلكرن تتوافق  هذه المعايير مع تخصصات الكوادر اإلدارية للوظائف الحاليرة و و 
 .الكلية فيالمستقبلية مع الوظائف  لتتتءم

لضرمان  إداريومعرايير و آليرات ومواصرفات لمرن يرغرب فري التقردم لمنصرب  بإعردادتقوم الكليرة حاليرًا 
 الكفاءة من ختل تقديم السيرة الذاتية والشهادات وخطة تطوير الوحدة المتقدم لها وعمل مقابلة له.

 

 :والعاملين اإلداريةالتنمية المستمرة للقيادات 5/1/2
  :االحتياجرررات التدريبيرررة للعررراملين بصرررورة دوريرررة وتسرررتخدم آليرررات متعرررددة لتنفيرررذها مثرررل الكليرررةتحررردد 

 ،والعرراملين اإلداريررةخطررة متكاملرة لترردريب القيرادات  الكليرةتتروافر لرردى و  ،قررارير المتابعرة وغيرهرراوت االسرتبيانات
وآليرررات  ،خطرررة بنررراء علرررى االحتياجرررات  الحاليرررة تتضرررمن عررردد ونوعيرررة البررررامج التدريبيرررةهرررذه ال الكليرررةتضرررع و 

باالحتياجرات  فرين التطروير لتحاجرة لمزيرد مر فريولكرن هرذه الخطرة  ،والفئة المستهدفة وأدوات تقويمها ،تنفيذها
/ مهرارات إداريرةمهرارات  :فريوتتمثل نوعيرة المهرارات المسرتهدفة للبررامج التدريبيرة المنفرذة المستقبلية للعاملين. 
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بتحديث خطة التنميرة المهنيرة المسرتمرة   CIQAPسيتم من ختل مشروع  .سلوكية/ مهارات فنية متخصصة
 وتنفيذها وفق جدول زمني محدد.

 

 :كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة 5/2
 :مالئمة توزيع الموارد البشرية وحسن استغاللها 5/2/1

يررتم اسررتخدام و  ،توزيررع المرروارد البشرررية )العرراملين( المتاحررة وفقررا لتحتياجررات الفعليررة للمؤسسررة يررتتءم
كررل فرررد  إللررزامصرريف وظيفرري لكررل قسررم بالكليررة ، وسرريتم عمررل تو  بكفرراءة( المرروارد البشرررية المتاحررة )العرراملين

 بالعمل وفق المهام المحددة له.
 

 :ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظيفة 5/2/2
وفقررا  متئمررةوالمنرراا الصررحي ووسررائل االتصررال المتاحررة  ،داخررل بيئررة العمررل التسررهيتت المتاحررةتعررد 

 ،مكراتبهم متصرلة باالنترنرت فري آلريحاسرب  هيئرة التردريس لرديهم أعضراء قلرةف ،والتجهيرزات ،لمتطلبات العمرل
تترريذ األداء الجيررد ليداريررين بالكليررة.  يالتسررهيتت الترربعررض تترروافر كمررا  ،والخررارجي الررداخليويترروافر التليفررون 

 مكتب العميد. يفواحد فقط  فاكستوافر يو 
 باالنترنت.يحتا  األمر إلي زيادة عدد الحاسبات ايلية لكي يصبذ بكل مكتب جهاز كمبيوتر متصل 

 

 :ربط الحوافز/ المكافآت بمستويات األداء 5/2/3
فهنراك حروافز ماديرة ومكافرات ألعضراء  ،بمسرتويات األداء الكليرةيتم ربط المكافات المقدمة للعراملين ب

والعررراملين مرررن الجهررراز  ،للقيرررادة األكاديميرررةلك وكرررذ ،هيئرررة التررردريس الرررذين تتررروافر لرررديهم معرررايير جرررودة األداء
 ووفقا لطبيعة العمل واإلنجاز الذي يقوم به. ،ياإلدار 

 

 :لعامليناتقييم أداء  5/3
 :نظم ووسائل التقييم 5/3/1

أسراليب تقرويم متطرورة لتقيريم علرى وضرع  الكليرةتعمرل م نظم لتقيريم أداء العراملين و استخدبا الكليةتقوم 
كمررا  ،المقررابتت وبطاقررات المتحظررةاالسررتبيانات وعقررد  مثررل  ،الكليررةأداء العرراملين والقيررادات اإلداريررة داخررل 

 على دراسة أساليب التقويم المختلفة لتستفادة منها في إحداث نظم تقويم جديدة ومبتكرة. الكليةتعمل 
 

 :والعاملين اإلداريةللقيادات  الوظيفيرضا ال  5/3/2
اتخراذ راعاتهرا عنرد القيرام بلم الكليرة فريوالعراملين  اإلداريرةللقيرادات  فيمسرتوى الرضرا الروظيبقيراس  الكليرةتهتم 

، تحتا  الكلية الكليةكنولوجية داخل توفير االحتياجات المادية والت لقرارات لزيادة مستوي الرضا الوظيفي ألعضائها مث
  غلي وضع نظام للحوافز لمن هم يقومون بتطوير أداء وحداتهم ويشاركون بفاعلية.
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 املــوارد املــالـية واملادية: -6

 :الموارد المالية والمادية كفاية 6/1
 :كفاية الموارد المالية السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية 6/1/1

المروارد الماليرة المتاحرة  واألهرداف اإلسرتراتيجية كفاية الموارد المالية السرنوية لتحقيرق الرسرالة والغايرات
إلرى الميزانيرة  فباإلضرافة وغاياتهرا وأهردافها اإلسرتراتيجية لتحقيرق رسرالتها-إلرى حرد مرا –سنويا للمؤسسرة كافيرة 

إال أن الكليرة مرن دخرل  الوحردات ذات الطرابع الخراص لتحقيرق أهردافها. الكليةالمخصصة من الجامعة تستفيد 
فرري حاجررة إلرري مزيررد مررن المشررروعات التنافسررية الترري ترردر دخررل عليهررا ويررتم مررن ختلهررا تجديررد مبرراني الكليررة 

 وتجهيزاتها.
 

 :المبانيكفاية ومالئمة  6/1/2
 مرن حيرث التصرميم والمسراحة ،أنشرطتهاومزاولة  كليةالالحتياجات  المباني اتمساحبعض تناسب    

إلى حد ما ويجب اإلشارة إلى أن مباني الكلية قديمة وبعضها يحتا  إلى صيانة وتررميم، وهرذه المبراني كانرت 
جديررردة تصرررمم  حترررى السررربعينات، وتتطلرررب الكليرررة مبررراني فررري األصرررل مبررراني لمدرسرررة ثانويرررة مرررن الخمسرررينات 

األمن والستمة في تجهيزات ومعدات لتحقيق  الكليةتتوافر لدى و  ،واستيعابها ألعداد الطتب ،كمباني جامعية
توجد خطط و  ،طبيعية محدودة وواضحة حالة حدوث كوارث في المباني إلختء ةتوجد خطكما  ،الكليةمباني 

بعقرررد دورة تدريبيرررة عرررن  كمرررا قامرررت الكليرررة  ،حالرررة حررردوث كررروارث فررري المبررراني خرررتءإ ة ى كيفيرررللتررردريب علررر
وذلك لمدة أسبوع فري شرهر يوليرو  ،اإلسعافات األولية لعدد من طتب الكلية بالتعاون مع هيئة الهتل األحمر

2009 . 
 

 :النظافة والمناخ الصحي للمباني 6/1/3 
الجيردة إلري نرارة واإل ،الطبيعيرة واإلضراءة ،تتمترع بالتهويرةكمرا  ،هايمبانتهتم إدارة العمل بالكلية بنظافة 

تحسين  باإلضافة إلي ،تحتا  إلي العديد من اإلصتحات والتجهيزاتولكن توجد بعض األماكن التي  ،حد ما
مرال التطروير فري المبنيرين )أ، ب(، وذلرك فري ضروء مخصصرات ‘المرافق الموجودة بالكلية، وجاري اسرتكمال أ

 معة المالية.الجا
 

 :لمرافق العامة والخاصةا 6/1/4
تتمثرررل فررري أمررراكن والخاصرررة ( حديقرررة واحررردة بكرررل مبنررري، 2فررري وجرررود عررردد )المرافرررق العامرررة تتمثرررل 

 .وتحتا  إلي صيانة وتجديدكافية غير ، وهي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 

 :والتسهيالت التعليمية المبانيصيانة  6/1/5
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ويرررتم السرررعي  ،بطريقرررة منتظمرررة إلررري حرررد مرررا ،والتسرررهيتت التعليميرررةي نة المبرررانصررريايرررتم العمرررل علرررى 
؛ حيرث خطة محددة لعملية صيانة المبراني توجد أنه الإال  لتحسين األوضاع الحالية للمباني الخاصة بالكلية.

  .تتم وفق توفر الموازنات المالية من الجامعة
 وسيتم وضع خطة لصيانة المباني وتنفيذها.

 

 :الماديةتسهيالت ال 6/2
 :ممارسة األنشطة الطالبيةالتسهيالت المادية ل 6/2/1

ملحق بها مساحة إضرافية صرغيرة ليمرارس بهرا الطرتب  ،يوجد بالكلية غرفة مخصصة لرعاية الشباب
إال أن الكلية في حاجة إلي زيرادة األمراكن التري تشرجع الطرتب علرى ممارسرة  ،األنشطة الطتبية المتعلقة بهم

مكانيررات تسرراعد الطررتب ممارسررة أنشررطة  وزيادتهررا. ،األنشررطة هررذه باإلضررافة إلرري الحاجررة إلرري ترروفير أدوات وا 
  متنوعة ومختلفة. 

 يحتا  األمر إلي وضع خطة لألنشطة الطتبية وتنفيذها لزيادة المشاركة الطتبية.
 

 :األجهزة والمعدات والمعامل 6/2/2
معمررل تكنولوجيررا  (2)يوجررد بالكليررة عرردد  ،لمعرردات والمعامررل األجهررزة وا عرردم كفايررةمررن  الكليررةتعررانى 

بعضرها صرالذ وبعضرها غيرر صرالذ ويحترا  إلري صريانة وتحترا  المعامرل  األجهرزةيتضرمن مجموعرة  ،التعليم
ان باألجهزة والمعدات والمعامرل بي.. والجدول التالي يوضذ .واإلمكانياتأاألجهزة سواء من حيث تطوير  إلي 

   .بالكلية
 ل يبين معامل الكلية وعدد أجهزة الكمبيوتر بها والتجهيزاتجدو 

 التجهيزات األخرى عدد أجهزة الحاسب المعمل

 معمل الحاسب اآللي
  
 

( 21يوجددددد عالمعمددددل  
 جهاز كمعيوتر 

( 1  ،كمعيدددوترمنضددددة ( 22يوجدددد عالمعمدددل  
ويوجدددد  ،( كرسدددي جلدددد21  ،جهددداز ريسددد ر

م 6 ، داتا شو( وسعورة ورق عيضدا  للعدر 
 م طول تقريعا".14للعر / 

( جهدددددددددداز 2عدددددددددددد   معمل تكنولوجيا التعليم
 كمعيوتر.

( منضددة توضد   3  ،( كرسدي80يوجد عهدا  
( مصداعي  10( أجهزة،  10عليها األجهزة،  

( 4( مددراو ،   3ضددوةية، شاشددة عددر ،   
 مكتب و دواليب

معمددددددل علددددددم الددددددن   
 التعليمي

ال يوجدددددد عددددد  أجهدددددزة 
 حاسب.

 ،( كرسدي عدادى27و   ،مكتدبيوجد عالمعمل 
( كراسي 3( كرسي قرص عدون مسند و 27 

و  ،( دوالب5و  ،( منضددددة 7و  ،محاضدددرات
 ،درج 4ن   دوالب أدراج قاةم ( عد  ( شالو1 

 ومروحتان.
 

   :عدد الطالب إلجمالينسبة الحاسبات اآللية  6/2/3
حيررث تبلررب نسرربة الحاسرربات إلررى  ،مررع عرردد الطررتب الكليررةالمتاحررة ب ايليررةتناسررب عرردد الحاسرربات ال 
عردد  يإجمرال مرع الكليرةالمتاحرة ب ايليةعدد الحاسبات  تناسبت ال ولكن ،وهذه نسبة قليلة جدا 1:15الطتب 
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أجهرررزة كمبيررروتر فررري  ميتررروافر لرررديهال  هنررراك عررردد كبيرررر مرررن أعضررراء هيئرررة التررردريس أعضررراء هيئرررة التررردريس ف
 فرريجهررودا  الكليررةوتبررذل  ،جمررالى عرردد العرراملينإ الكليررةلمتاحررة با ايليررةتناسررب عرردد الحاسرربات ي الو  ،مكرراتبهم

 .مجموعات فيتوزيع الطتب  التغلب على نقص عدد األجهزة عن طريق
 وتحاول الكلية من المشروعات التعامل مع هذا العجز في الحاسبات ايلية شيئًا فشيئًا.

 

 :الحديثة وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوسائل  6/2/4
كمررا أن   ،إلنجليزيررةربيررة واالعهررو مترروافر برراللغتين موقررع علررى شرربكة االنترنررت و بإنشرراء  الكليررة قامررت

للعررراملين بهرررا ولكنهرررا ليسرررت متاحرررة بدرجرررة جيررردة للطرررتب بسررربب حرررة متاات التعامرررل مرررع الشررربكة الدوليرررة خررردم
 .الكليةمع حجم  ميتتءإلى حد ما بما  الكليةتتوافر وسائل االتصال الحديثة بو  .عدد األجهزةانخفاض 
 

 :استخدام المواردكفاءة   6/3
 :للمراجعة والرقابة الدورية على استخدام الموارد ةنظمأتوافر  6/3/1

يعتمد  إنما المادية والمالية الكليةمراجعة والرقابة الدورية على استخدام موارد لل أنظمةالكلية ال يتوفر ب
مرع سياسرة حاسبات وجاري إعداد نظرام إداري ومرالي يتوافرق علي تقارير الجهاز المركزي للم األساسذلك في 

 .الموارد استخدامالجامعة في اإلدارة والمراجعة والرقابة الدورية علي 
 

   :البيئة املشاركة اجملتمعية وتنمية-7
 :خدمة المجتمع وتنمية البيئةوبرامج خطة  7/1
   :االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيطخطة تحديد  7/1/1

حيرث تتضرمن  ،اعتمادهرا ىإلر ىوتسرع المجتمع وتنمية البيئة المحيطة لخدمةخطة م الكلية بإعداد تقو 
 :ما يلي

عرن  ،بعقد عدد من الندوات واللقاءات على مردار العرام الدراسري الكليةتقوم  :والمؤتمرات الندواتعقد 
عقرررد هرررذه النررردوات ويرررتم  ،الميرررةالشرررئون السياسرررة والعو  ،والتعلررريم ،بقضرررايا المجتمرررعالموضررروعات المتعلقرررة أحرررد 

لقراء للتوظيرف مرع السرادة عقرد قامرت الكليرة ب بالكليرة. كمرامناقشرات قاعرة الالمدرجات الموجودة بالكلية أو فري ب
وتعترزم الكليرة  ،المسئولين عن تعيين الخريجين مثل وكيل وزارة التربية والتعليم وكرذلك السرادة مروجهي المراحرل

تسجيل تقوم الكلية بتشجيع الطتب على  :البحوث المجتمعية بإجراءاالهتمام للقاء. أن تقوم سنوًيا بعقد هذا ا
تعلرريم داخررل المجتمررع والترري ترررتبط بشرركل مباشررر ضررايا القصررلة بتكررون ذات  الترريدكتوراه الررماجسررتير و ال رسررائل

 بالعمل في الميدان التعليمي.
 

مررن خررتل  ،ي خدمررة المجتمررع المحلرريكمررا يقرروم عرردد مررن أعضرراء هيئررة الترردريس بالكليررة بالمسرراهمة فرر
 .الخارجية وكذلك التدريب في المراكز ،المشاركة في الندوات واللقاءات الجماهيرية
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تحتررا  الخطررة إلرري تطرروير وتمويررل لتنفيررذ عرردد مررن األنشررطة الترري تخرردم المجتمررع مثررل فررتذ الطررتب 
 .ومتابعتها لفصول محو األمية

سرررتتم مرررن خرررتل عمرررل استقصررراء  والترررياجرررات المجتمرررع كمرررا سررريعتمد بنررراء الخطرررة علرررى دراسرررة احتي
  .الستطتع آراء أعضاء المجتمع المحلي

 
 
 

 :لتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئةابرامج  7/1/2
حيررث تقتصررر برررامج التوعيررة  تفتقررر الكليررة إلررى وجررود برررامج توعيررة منظمررة ومخططررة علررى نحررو جيررد.

إلرري تكثيررف جهودهررا مررن  الكليررةلررذلك تحتررا   ،األزمررات والكرروارثالترري تتعلررق بمواجهررة  ،علررى األمررور الطارئررة
خدمرررة المجتمرررع وتنميرررة البيئرررة. وستسرررتهدف هرررذه البررررامج الطرررتب وأعضررراء هيئرررة أجرررل زيرررادة التوعيرررة ببررررامج 

كمررا سرريتبع ذلررك تقيرريم رضررا األطررراف المعنيررة عررن  الترردريس ومعرراونيهم والعرراملين وأطررراف المجتمررع المحلرري.
 التي تقوم الكلية بتقديمها.لمجتمع مستوى خدمات ا

 

 :أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة تنظيم 7/2
 :إداريةتوافر وحدة  7/2/1     

يوكررل إليهررا إعررداد  ،ميررة البيئررةوحرردة إداريررة تابعررة لوكيررل شررئون خدمررة المجتمررع وتن الكليررة إنشرراء عتررزمت
عرداد وتنفيرذ خطرة لخدمرة المجتمرع وتنميرة البيئرة اوكذا تنفيذها ومتابعتها وتقويمه ،برامج التوعية المجتمعية ، وا 

 .وتوفير األجهزة التزمة لها
 

 :ممارسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2
بالنسررربة للوحررردة اإلداريرررة  المخرررتص بشرررئون خدمرررة المجتمرررع والبيئرررة يمرررارس مهامرررههرررو الكليرررة  وكيرررل

بتوثيرق الخردمات واألنشرطة  الكليرةتقروم  و فتهرا.لوظي فيوالوحدات ذات الطرابع الخراص طبقرا للتوصريف الروظي
الوحررردات ذات الطرررابع الخررراص فقرررد أصررردرت الكليرررة دلررريت يتضرررمن  ،المقدمرررة لخدمرررة المجتمرررع وتنميرررة البيئرررة 

وتقرروم المراكررز بالعديررد مررن الرردورات التدريبيررة فرري مجررال الحاسررب ايلرري وسرربل  ،والخرردمات الترري تقرروم بتقررديمها
جات الخاصة، وتنفيذ دورات لمحو األمية وتدريب المعلمين بالتعاون مع الهيئة العامة التعامل مع ذوي االحتيا

 .لمحو األمية، وتعليم الكبار
 

 :تفاعل الكلية مع منظمات المجتمع 7/3
 :الكليةمجالس  فيركة األطراف المجتمعية مشا 7/3/1

 ،بالمحافظرة لتربيرة والتعلريممثل وكيل وزارة ا ،مجلس الكلية فقط فيالمجتمعية  األطرافبعض تشارك 
 بالحوار والمناقشة وتقديم األفكار.
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 :الكليةأنشطة  فيمشاركة األطراف المجتمعية  7/3/2
نمررا يقتصررر دورهررمو  ،األطررراف المجتمعيررة فرري إعررداد البرررامج التعليميررةبعررض تشررارك ال  ترردريب  فرري ا 
التعليميررررة والمررررديريات  اإلدارات حيررررث يشررررارك بعررررض أعضرررراء ،)التربيررررة العمليررررة(أمرررراكن العمل فرررريالطررررتب 

عمررل محاكرراة  فرري تشررارك بعررض الهيئررات كهيئررة الرردفاع المرردنيو  ،المرردارس فرريترردريب الطررتب  فرريبالمحافظرة 
كأعضرراء المجررالس  األطررراف المجتمعيررة فرري ملتقررى التوظررفبعررض تشررارك  و،مواقررف الحرائررق فرريللتصرررف 

 المحلية والمؤسسات المهتمة بقضايا التعليم.
 

 :عالقات مع األطراف المستفيدةالتصاالت و اال  7/3/3
كمرا أن هرذه العتقرات  ،توجد قنوات مفتوحة لتتصال مرع األطرراف المجتمعيرة ذات العتقرة برالمجتمع

خاصرررة فررري حالرررة مواجهرررة أزمرررات أو مشررركتت تتعلرررق بالعمليرررة التعليميرررة. فالكليرررة تقررروم بتقرررديم  ،تكرررون هادفرررة
كمررا تقرروم الكليررة بترردريبهم علررى تنميررة المهررارات  ،لجررودة واالعتمرراد بالمرردارستطبيررق االترردريب الررتزم للمررديرين 

 اإلدارية المعاصرة.
 

   :الجهات المستفيدة(-نوع – سسة )عددالمتخصصة للمؤ االستعانة بالخدمات  7/3/4

كليرررة وذلرررك فررري مجرررال تقررردمها ال يالتررربالخررردمات المتخصصرررة باالسرررتعانة المجتمعيرررة  تقررروم األطرررراف
ت التربوية والبحثية من ختل مركز االستشارات التربوية أو من ختل التعامرل المباشرر مرع أعضراء االستشارا

 :مثرررل    د مرررن المجررراالتكمرررا تقررروم الكليرررة بتقرررديم الررردورات التدريبيرررة المتخصصرررة فررري العديررر ،هيئرررة التررردريس
تخصصررة فرري ترردريس وكررذلك دورات م ،والتعامررل مررع ذوي االحتياجررات الخاصررة ،والتخاطررب ،صررعوبات الررتعلم

فرري اللغررة    باإلضررافة إلرري إعررداد الدارسررين الختبررارات الكفرراءة اللغويررة ،الرياضرريات والعلرروم باللغررة االنجليزيررة
 . ومرفق نسخة من دليل الوحدات ذات الطابع الخاص.DELFوالفرنسية  IELTSأو  TOEFLاالنجليزية 

 

 :تنمية وحماية البيئةالفعلية لممارسات ال 7/4
 :نماذج الممارسات الفعلية 7/4/1   

خدمة المجتمع وتنميته من ختل مرا تقروم بتقديمره مرن تردريبات؛ حيرث قامرت ة بالعمل على تقوم الكلي
تنفيررذ مشررروع )تنميررة المجتمررع المحلرري بمحافظررة بنرري سررويف مررن خررتل برنررامج متكامررل لمحررو األميررة الكليررة ب

وذلرررك ضرررمن مشرررروعات تطررروير كليرررات التربيرررة  ،()اقررررأ)تعلررريم الكبرررار( وتعلررريم الكبرررار( وترررم تسرررمية المشرررروع 
PEOF، وقد تم من ختله تنفيذ مشروع قرية بت أمية قرية ننا وبهننا والذي تضمن العديد من األنشطة مثل: 

وحمرتت  ،بخطرورة األميرة للتوعيرةونردوات  ،)دورات في تأهيل المعلمين والمعلمات للعمل بفصول محو األميرة
 روع(.لمتابعة فصول المش
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الحاسرب  ي فررد فري المجتمرع للحصرول علرى الرخصرة الدوليرة لقيرادة دورات ألكما تقوم الكلية بتنظيم 
وذلررررك مررررن خررررتل "المركررررز الرررردولي  ،حيررررث يررررتم اعتمادهررررا الشررررهادات مررررن منظمررررة اليونسرررركو؛  ICDLايلرررري 

 للكمبيوتر".
 

 :لمجتمعبرامج خدمة ا فيالطالب وأعضاء هيئة التدريس  اتمساهم 7/4/2
وأعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم  ،في التردريس ببررامج محرو األميرة لطتبلبعض ااهمات ستوجد م

بين جميع أعضراء  الوعيولكن تتطلب خدمة المجتمع زيادة  المحيطة، برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة في
 .واحتسابها ضمن نشاط كل عضو ،المجتمع المؤسسي بأهمية تقديم هذه الخدمات

 

 :الكليةرضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء  7/4/3
)ممثلرة فري مردير التعلريم الكليةعن أداء  المدنيتم قياس وتقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع 

وذلرك بتطبيرق قائمرة استقصراء علرى عينرة  ، من كلية التربية( بالمحافظة واإلدارات حيث أنها الشريك المستفيد
مرن العينرة عبررو عرن رضرائهم عرن  %50 حرواليوقرد أسرفرت النترائج أن  ة من أعضراء المجتمرع المحلرىممثل
، وسيتم التعامل مرع هرذه تم الحصول عليها التياالستفادة من النتائج تم  وقدوعن مستوي خريجها. الكليةأداء 

الوصرول إلري مسرتوي رضرا عردم رضراهم وكيفيرة  أساسرياتالنتائج في المراحل التالية مرن خرتل التعررف علري 
80%. 

 

 :التقويم املؤسسي وإدارة اجلودة-8 

 :استمرارية التقويم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة 8/1

  :دورية وتوقيت التقويم الذاتي 8/1/1

وذلررك تحديررد نقرراط القرروة  ،توجررد وحرردة لتوكيررد الجررودة بالكليررة تقرروم بعمليررة التقررويم للكليررة بصررفة مسررتمرة
د مواطن الضعف وعتجها. وتهتم الكلية بمتابعرة نترائج التقرويم وتطروير الكليرة بنراًء عليره بعرد وتدعيمها وتحدي

 مناقشته مع األطراف المعنية.
 

 :مراجعة ومناقشة نتائج التقويم الذاتي للمؤسسة :8/1/2
هيئة  أعضاء ،تقوم إدارة الكلية بمناقشة نتائج التقييم الذاتي مع بعض األطراف ذات العتقة )الطتب

ولكن لم يتم مناقشتها مع األطراف المجتمعية وممثلي منظمات سوق العمرل.  وتحررص الكليرة علرى  التدريس،
 .االستفادة من نتائج هذه النقاع
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 : نتائج التقويم الذاتي وإدارة الجودة بالكلية:8/2
 :انعكاس لنتائج التقويم الذاتي لألداء الكلى للمؤسسة عل إدارة الجودة :8/2/1

فري ضروء نترائج  ،تعمل الكلية على اتخاذ عددا من القررارات التري تتعلرق بتصرحيذ األداء الكلري للكليرة
   :ومن أمثلة هذه القرارات ،التقويم
 تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس.  

 تزويد المعامل باألجهزة والمعدات التزمة 
 

   :مد علىوالتي ستعت ،القراراتهذه متابعة تنفيذ وجاري إعداد آلية ل

   للكلية ألداء الكليا لتطوير إستراتيجيةوضع. 

   لتشخيص معوقات التطوير.إعداد أدوات للقياس الكمي 

 وضع برامج توعية لكسب الدعم والتأييد لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير. 
 

 :أنشطة التعزيز إلدارة الجودة :8/2/2
هرذه   ومرن ،الكليرةضروء نترائج تقرويم أداء  فرير يمكن تحديد بعض مجاالت مستقبلية للتعزيز والتطوي

 :المجاالت
  والدراسات العليا. الجامعية األوليمرحلة للالتحول إلى االعتماد على سبل التعلم االلكتروني في 
 .تنمية مهارات وقدرات أعضاء هيئة التدريس 

 .االعتماد على مدخل التحسين المستمر لممارسة مهام العمل بالكلية 

 المؤسسات التربوية المحليرة والعالميرة السرتحداث بررامج تعليميرة جديردة فري مرحلرة الليسرانس  الشراكة مع
 والدراسات العليا.

  .السعي لتقديم درجات علمية مشتركة من ختل التعاون الدولي والعالمي مع كليات التربية المناظرة 
 

 :الممارسات الفعلية للتعزيز والتطوير :8/2/3
 ،والعرالمي    دراسرة المكانرة التنافسرية لكليرات التربيرة علرى المسرتوى المحلري والعربرييتم حاليرا القيرام ب

القيرام باسرتطتع آراء جهرات العمرل التري يعمرل بهرا خريجري  ويرتم حالًيرا ،وذلك لتحديد المكانرة التنافسرية للكليرة
 . لتطوير الكلية ةالتزمت ، والتعرف علي الخدمات التي يحتاجها المجتمع الخارجي والداخلي والمتطلباالكلية
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 الف اعلية التعليمية  :ثانيا
  :الطالب اخلرجيني -1

 سياسات القبول: -1/1

 :توافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف اإلستراتيجية1/1/1
والتي تتمثل في إعداد المعلمين  ،في الوقت الحالي تتوافق سياسات القبول الحالية مع رسالة المؤسسة

عداد الباحثين القادرين علرى اإلسرهام فري بنراء  ،المطلوبة    وتنميتهم مهنيا للوصول بهم إلى معايير األداء  وا 
المعرفررة وتوظيفهررا فرري حررل المشرركتت التربويررة والحياتيررة وترروفير الخرردمات التربويررة بمررا يحقررق تطرروير التعلرريم 

  .واالرتقاء بالمجتمع
 

      ء احتياجررات الكليررة ورغبررات الطررتب وقرردراتهم بمررا يحقررق أهررداف يررتم تحررديث سياسررات القبررول فرري ضررو
 الكلية ويلي احتياجات سوق العمل.

  يحتا  األمر إلي إعادة النظر في بعض السياسرات الخاصرة برالقبول حيرث أن هنراك عجرز كبيرر فري بعرض
 م الثانوية العامة.البرامج مثل برنامج تعلم الفيزياء وبرنامج معلم الكيمياء وهذا نابع عن التقيد في نظا

 

ومرن الجردير بالرذكر أن هنرراك مراجعرة دوريرة لسياسرات القبررول داخرل المؤسسرة، وال يوجرد أي تعررارض 
 للمؤسسة. اإلستراتيجيةبينها وبين الرسالة الغايات واألهداف 

 

   :إجراءات القبول بالمؤسسة -1/1/2
 ،قبول جميع الطرتب بالشرعبة العامرةحيث يتم  ؛القبول بالمؤسسة بالشفافية التامة إجراءاتصف و ت   

والرروارد أسررمائهم مررن مكتررب التنسرريق بشرررط أن يجترراز الطررتب اختبررار المقابلررة الشخصررية الترري تررتم أمررام لجنررة 
وتقوم اللجنة بمقابلة جميرع الطرتب للتأكرد مرن سرتمتهم  ،مكونة من ثتث أساتذة تشكل بقرار من عميد الكلية

 واس المختلفة التي تؤهلهم لتلتحاق بالكلية.وستمة الح ،الجسمية والنفسية
 

ويتم توزيع الطتب على التخصصات المختلفة بالمؤسسة وفقا لرغباتهم ماعدا شعبه الرياضيات التري 
بينمرا يرتم قبرول الطرتب  ،( فري المرحلرة الثانويرة2،1الذين درسوا مرواد رياضريات )و  ،تقبل طتب القسم العلمي

( وفقرررا للمرررواد االختياريرررة بيولررروجي ،فيزيررراء ،كيميررراء ،فلسرررفة واجتمررراع ،جغرافيرررا ،خفررري الشرررعب المختلفرررة ) تررراري
نه يسمذ ألي طالب بغرض النظرر عرن المرواد االختياريرة بالثانويرة العامرة إإضافة إلى ذلك ف ،بالمرحلة الثانوية

يحرددها مجلرس الكليرة  االلتحاق بتخصص اللغرة العربيرة أو اإلنجليزيرة أو الفرنسرية وفقرا للدرجرة المعياريرة التري
 .كل عام
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إال أن طتب شعبه التعليم  ،القبول السابقة على طتب شعبه التعليم االبتدائي إجراءاتوتنطبق نفس 
 ،دراسررررررات اجتماعيرررررررة،لغررررررة انجليزيررررررة ،االبترررررردائي يررررررتم ترررررروزيعهم علررررررى التخصصررررررات المختلفررررررة )لغررررررة عربية

الطرتب برالفرقتين األولرى والثانيرة جميرع المرواد العلميرة رياضيات( ابتداء من الفرقة الثالثرة  حيرث يردرس ،علوم
تخصرص اللغرة اإلنجليزيرة ال  بينمرا،ا لرغبراتهم ويتم توزيعهم على التخصصات فري الفرقرة الثالثرة وفقًر ،واألدبية

القبررول السررابقة  إجررراءاتوتنطبررق نفررس لررى تقرردير جيررد فرري الفرقررة الثانيررة، يلتحررق برره إال الطررتب الحاصررلون ع
والراغبررات فرري حيررث تقبررل جميررع الطالبررات الرروارد أسررمائهن مررن مكتررب التنسرريق  ؛الطفولررة ةلبررات شررعبعلررى طا

 المقابلة الشخصية.                                وبعد اجتيازهن الختبارااللتحاق بالشعبة، 
     

صرة بتروزيعهم والخا، ويتم تعريف الطتب والطالبات بتلك السياسرات الخاصرة برالقبول داخرل المؤسسرة
السرنوي الرذي يعقرده عميرد الكليرة فري بدايرة كرل عرام دراسري مرع  ءمرن خرتل اللقرا ،على التخصصرات المختلفرة

اختبررار المقابلررة     كمررا يقرروم أعضرراء هيئررة الترردريس بتعريررف الطررتب بتلررك السياسررات أثنرراء  ،الطررتب  الجرردد
علررررى تلررررك     إلررررى جانررررب ذلررررك يتوجرررره كثيررررر مررررن الطررررتب إلررررى إدارة شررررئون الطررررتب للتعرررررف  ،الشخصررررية
  .السياسات

 

 :النشر والمعلومات عن سياسات القبول 1/1/3
يتم اإلعتن عن سياسات القبول من ختل إدارة شئون الطتب حيث يتوجه الطتب إليها لتستفسار 

، ويررتم اإلعررتن عنهررا مترروفرة لرردى اإلدارة ومتاحررة لجميررع الطررتبعررن مررا يريدونرره وتكررون المعلومررات المطلوبررة 
  سنوًيا في أماكن واضحة للطتب. 

 

   :تناسب أعداد الطالب المقبولين مع موارد المؤسسة 1/1/4
تتفاوت أعداد الطتب المقبولين بالمؤسسة من عام ألخر بالزيادة والنقصران وبالترالي فران مردى كفايرة 

و يوجررد بالكليررة  ،اكن للدراسررة ومعامررل وأجهررزة ومعرردات  تتوقررف علررى أعررداد الطررتبمرروارد المؤسسررة مررن أمرر
 :مبنيين للدراسة 

 (1)وعدد قاعات،  (3)وعدد مدر ،  (2) عدد شافعي ويتضمنمبنى كلية التربية بشارع  :المبنى األول 
         .معمل تكنولوجيا تعليم

                                                            

 قاعررات (5)وعرردد  ،مرردر ( 3) ويتضررمن عرردد ،مبنررى كليررة التربيررة بشررارع صررتح سررالم :الثــاني المبنــى، 
معمرل  (1)وعردد  ،ةالمناقشرات الخاصرة بمناقشرة رسرائل الماجسرتير والرد كتروراللنردوات و إلى جانب قاعة 
معمررل  (1وعردد ) ،صرروتياتمعمرل لل( 1وعرردد ) ،معمرل تكنولوجيررا التعلريم (1)وعرردد  ،علرم نفررس تعليمري
 .(1)ايليللحاسب  معمل( 1وعدد ) ،للتدريس المصغر

                                                 

 .إمكانيات وموارد الكلية بالخطة اإلستراتيجية (1)ملحق  (1)
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 :سياسات التحويل –1/1/5
          :ينقسم التحويل إلى نوعين

 لي التحويل من :النوع األول   :المؤسسة وا 
ويرتم التحويرل فري  ،وهذا النوع من التحويرل يرتم اإلعرتن عنره بشركل مركرزي مرن خرتل إدارة الجامعرة 

حيث يتم التحويل بالنسبة لطتب الفرقة األولى عن طريق مكتب التنسيق الرئيسي بشرط  ؛وء قواعد محددةض
جراء معادلة لبيان ما يمكن أن يحمل إأما بالنسبة للفرق األعلى فيتم التحويل بعد  ،الحد األدنى للقبول ءاستيفا

ن وذلررك أل ،ن المؤسسررة إلررى مؤسسررة أخرررىا مررا تحرردث تحررويتت مررونررادرً  ،أو يرفررع عنرره مررن مررواد ،برره الطالررب
ذا حرردثت تحررويتت يكررون السرربب الرئيسرري فيهررا هررو االرتبرراط  ،االتوزيررع بالنسرربة لكليررات التربيررة يكررون إقليمًيرر وا 

أمررررا  ،% 1التحويرررل مرررن المؤسسرررة عرررن نسررربه  ةا ال تزيررررد نسررربوعموًمررر ،بمحرررل إقامرررة الطالرررب وتررررابط األسررررة
ويكررون السررب الرئيسري فيهررا هررو تقليرل االغتررراب بسرربب ، % 5نسرربتها عرن التحرويتت إلررى المؤسسررة فرت تزيررد 
 .البعد الجغرافي عن مكان اإلقامة

 

  النوع الثاني التحويل داخل المؤسسة: 
ويكرون ذلرك  ،للشرروط المحرددة ميتم هذا النوع من التحويرل بنراء علرى رغبرات الطرتب ومردى اسرتيفائه

ك الشروط أثناء الحديث عن اإلجراءات الخاصة بالقبول بالمؤسسرة ) بداية العام الدراسي وقد سبق ذكر تل في
1/1/2 ).  
 

 :الطالب الوافدون 1/1/6
نمرا يوجرد بمرحلرة الدراسرات العليرا لردرجتي  ،الدرجرة الجامعيرة األولريال يوجد طتب وافردون بمرحلرة  وا 

 فريسرت طرتب ( 6-5)تتعردى مرن  وهرى نسربة قليلرة ال ،والردكتوراهالدبلوم العام والمهنيرة ودرجتري الماجسرتير 
 .علمية ةكل درج

 يتطلب ذلك إعداد خطة لجذب الطتب الوافدين وتقديم الدعم المناسب لهم.
 

 الطالبي:الدعم  1/2

 :الطالب  تتحديد خصائص واحتياجا 1/2/1
الطتب غير األكاديمية من خرتل اسرتمارة تتضرمن )بيانرات الطالرب  تخصائص واحتياجا دراسةيتم 

رأى  –مسررتوى دخررل الفرررد فرري األسرررة  –مهنررة ولررى األمررر  –عرردد أفررراد األسرررة ومررراحلهم التعليميررة  –يررة األول
األخصرررائي االجتمررراعي( وذلرررك بهررردف دعمهرررم ماديرررا مرررن خرررتل صرررندوق التكافرررل االجتمررراعي ودعرررم الكتررراب 

 .الجامعي
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 :خدمات دعم الطالب خطة 1/2/2
ب فرري مختلررف المجرراالت الماديررة والنفسررية واالجتماعيررة قهررا لرردعم الطررتيتوجررد خطررة متكاملررة يررتم تطب

 .   اتحاد الطتب بالكلية لجانبالتعاون مع إدارة رعاية الشباب بالجامعة ويتم اعتماد الخطة من قبل 
 

جراءات الدعم المالي 1/2/3  :إدارة وا 
لرررى معرررايير ويرررتم توزيرررع الررردعم المرررالي بنررراء ع ،وجرررد سياسرررة واضرررحة ومعلنرررة للررردعم المرررالي للطرررتبت

بيرران مررا  –تتضررمن )بيانررات الطالررب األوليررة  (2)موضرروعية وعادلررة حيررث يتقرردم الطالررب باسررتمارة )بحررث حالررة(
بيانرررات يرررتم  –بعرررض البيانرررات تسرررتكمل بمعرفرررة إدارة شرررئون الطرررتب  –لررردى ولرررى األمرررر مرررن حيرررازة زراعيرررة 

يتم عرض تلك االستمارة على لجنة مختصرة و  ،استيفائها واعتمادها من الوحدة االجتماعية التابع لها الطالب(
ثم ترفع االستمارة لألستاذ الدكتور عميرد الكليرة للموافقرة علرى  ،لتحديد مدى أحقية الطالب في الدعم من عدمه

 صرف الدعم للطالب المستحق.
 

 :الرعاية الصحية 1/2/4
تكون مجهزة ببعض على أن  ،الطارئةلعت  الحاالت  ؛تم وضع تصور إلنشاء عيادة داخل المؤسسة

نه يرتم تقرديم الرعايرة الصرحية للطرتب بالتنسريق مرع إلى جانب ذلك فا  و  ،المستلزمات الطبية ليسعافات األولية
 .سويف بنياإلدارة الطبية بالجامعة ومستشفي جامعة 

 

وباإلضررافة إلررى ذلررك فقررد تررم عقررد دورات للطررتب فرري اإلسررعافات األوليررة بالتعرراون مررع جمعيررة الهررتل 
وحرصررا مررن  ،(3)سررويف بنرريوأعضرراء هيئررة الترردريس مررن كليررة الطررب والتمررريض بجامعررة  ،حمررر المصرررياأل

تررم  ،وفرري ظررل ظررروف انتشررار وبرراء أنفلررونزا الخنررازير ،المؤسسررة علررى تقررديم الرعايررة الصررحية الكاملررة لطتبهررا
 .إنشاء غرفة للعزل وتم تجهيزها طبيا لعزل المشتبه به من الطتب

 

 :ورعاية المتفوقين والمبدعين برامج دعم 1/2/5
و تقرررديرات الطرررتب ،توجرررد إجرررراءات موثقرررة لتحديرررد المتفررروقين علميرررا تتمثرررل فررري  نترررائج االمتحانرررات 

كما يتم تحديد المبدعين من ختل مشاركتهم فري  ،و تحديد الطتب العشر األوائل على الكلية سنويا،السنوية 
ويررررتم دعررررم وتحفيررررز المتفرررروقين  ،حصررررولهم علررررى مراكررررز متقدمرررةوتميررررزهم فيهرررا و  ،األنشرررطة الطتبيررررة المختلفررررة

 :والمبدعين بأساليب مختلفة منها
  داخل الكلية المعاونة هيئة التدريستعيين المتفوقين علميا واألوائل على الكلية في وظائف. 
  للمتفوقين والمبدعين سنويخر  تعقد حفل.  

                                                 

 تمارة بحث حالة .س( ا2( ملحق )2)

 

 .( بيان بدورة اإلسعافات األولية 3(  ملحق )3)
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  سرنويا مرن صرندوق  ا(على تقدير عام جيد جردً صرف مكافات مادية للتفوق العلمي )الطتب الحاصلين
  .كما يتم صرف مكافات للمبدعين من صندوق اتحاد الطتب ،رفع الكفاة التعليمية

 وضع درجات للتفوق بما يتفق مع اللوائذ والقوانين.  
 مجاًنا أو مدعمة. صرف الكتب الجامعية المقررة 
 شهادات تقدير وميداليات تذكارية للمتفوقين والمبدعين. 

 .يتم إعداد وتنفيذ خطة لدعم ورعاية المتفوقين والمبدعين 

 .جاري وضع آليات الكتشاف ورعاية المتفوقين والمبدعين 
 

  :ارعاية الطالب المتعثرين دراسيً  1/2/6
وخاصرررة  ،مرررن خررتل نترررائج الطرررتب،تررم وضرررع بعرررض اإلجررراءات لتحديرررد الطرررتب المتعثرررين دراسررريا 

س وغالبا مرا يقروم السرادة أعضراء هيئرة التردري ،%30إلى  1هؤالء تتراوح من  ةبونس ،المنقولين بمادة أو أكثر
مررن خررتل حضررور الطررتب للسررادة أعضرراء هيئررة الترردريس فرري غيررر أوقررات  ،بمسرراعدة هررؤالء الطررتب أكاديميررا

 .(4)المحاضرات لمساعدتهم في المواد الدراسية المختلفة
 

 :صةالمقدمة لذوى االحتياجات الخا الخدمات 1/2/7
طبيرا  ننه ال يقبرل بالكليرة إال الطرتب التئقرو إالخاصة إذ  تال توجد بالمؤسسة برامج لذوى االحتياجا

واألصحاء جسديا ولكرن توجرد بالكليرة بعرض الوحردات ذات الطرابع الخراص والتري تتريذ بعرض الخردمات لرذوى 
مرن المجتمرع  ستشرارات التربويرةاالحتياجات الخاصة مثرل مركرز اإلرشراد النفسري والتربروي ومركرز التردريب واال

  الخارجي وكذلك تدريب معلمي ذوي االحتياجات الخاصة.
 

 :المنح الدراسية 1/2/8
نره ال توجرد معرايير معلنرة لحصرول إوبنراء عليره ف ،الكليرةال توجد منذ دراسية تقدم للطتب من ختل 

ا العام على تقديم منذ دراسية للحصول وقد وافقت لجنة الدراسات العليا بالجامعة هذ ،الطتب على هذه المنذ
 .سواء من الكلية أو من جامعات أجنبية والدكتوراهعلى درجتي الماجستير 

 

   :دليل الطالب 1/2/9
 ،دفررع المصررروفات الدراسررية  المقررررةيوجررد دليررل للطالررب يحصررل عليرره مررع بدايررة كررل عررام دراسرري بعررد 

لومات واإلنجازات الجديدة التي حققتها الكلية ختل العرام ويتم تحديث بيانات الدليل سنويا إلضافة بعض المع
كلمة نائرب رئريس الجامعرة لشرئون  –)كلمة رئيس الجامعة  ويتضمن دليل الطالب العناصر التالية، (5)الدراسي

األقسرام  –الهيكرل التنظيمري للكليرة  –نبرذه عرن نشرأة الجامعرة والكليرة  –كلمرة عميرد الكليرة  –التعليم والطتب 

                                                 

 .ا( إجراءات رعاية الطالب المتعثرين دراسي  4(  ملحق )4)

 

 .( دليل الطلب 5(  ملحق )5)
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وحردة ضرمان  –إرشادات هامة للطتب  -الوحدات اإلدارية ورسالتها –برامج وشعب الكلية  –ربوية بالكلية الت
 –الدراسررات العليررا  –التئحررة الداخليررة للكليررة  –المراكررز والوحرردات ذات الطررابع الخرراص  –الجررودة واالعتمرراد 

 تحرير الدليل(. أسرة –إنجازات الكلية في صور  –أماكن المدرجات والقاعات بالكلية 
 

 :األكاديمي اإلرشاد 1/2/10
 (6)"للطرررتب داخرررل المؤسسرررة فقرررد ترررم إجرررراء وتطبيرررق اسرررتبانه األكررراديميا مرررن أهميرررة اإلرشررراد انطتقًررر

 سرتبانةاال  التي يجب توفيرهرا للطرتب وقرد توصرلت  األكاديمي اإلرشاد( عبارة تعبر عن آليات 20)تضمنت 
 :إلى
 بيرة مرن خرتل عقرد لقراءات برين الطالرب والمعلرم إلرشراده وتوضريذ الغرامض األخذ بنظام الساعات المكت

 له.                                                                                              
 .حصر الطتب المتفوقين ورعايتهم ماديا ومعنويا 
  لميولهم واهتماماتهم. افقً وضع خطة لتوجيه الطتب الختيار األنشطة والتخصصات و 
 تفعيل مكتب التربية العملية لحل مشكتت الطتب. 
 .تقديم بعض المحاضرات اإلرشادية لكيفية المذاكرة واالستعداد لتمتحان 

 

عتم الطتب بنظام اإلرشاد    :من ختل األكاديميويتم توعية وا 
  بعض اللقاءات المجمعة بين عميد الكلية والطتب 
 وي الستقبال الطتب الجدد اللقاء السن 
 أستاذ المادة وعتقته بطتبه ختل المحاضرة. 

 

وتهدف إدارة الجودة واالعتماد  ،األكاديميوال يوجد بالمؤسسة نظام معتمد لقياس فاعلية نظام اإلرشاد 
 بالكلية لوضع نظام معتمد.

  

 الطالبية:األنشطة  1/3
 :تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية 1/3/1

بالتنسريق مرع إدارة رعايرة الشرباب بالجامعرة  ،فذ المؤسسة األنشطة الطتبية وفقا للخطة المعردة لرذلكتن
وقررد تررم إعررداد خطررة لألنشررطة الطتبيررة علررى مسررتوى الكليررة فرري المجرراالت المختلفررة مررن نشرراط فنرري )فنررون  ،

أنشرطة  –العلروم  نراديطة أنشر –كورال( ونشاط ثقافي )مسابقات ثقافية ودينيرة  –موسيقى  –مسرح  -تشكيلية
مسرررابقات فررري الشرررعر والقصرررة( ونشررراط اجتمررراعي )مسرررابقة الطالرررب المثرررالي علرررى مسرررتوى –دبرررى المنتررردى األ
تنظريم قوافرل طبيرة وتنظريم  –رحرتت سرياحية وثقافيرة وترفيهيرة  –مسابقة فري البحروث االجتماعيرة  –الجامعة 

ة العامررل المثررالي( ونشرراط رياضرري )دوري الجامعررة فرري مسررابق –المثاليررة  األممسررابقة  –حمررتت التبرررع بالرردم 
                                                 

 آليات اإلرشاد األكاديمي. ( قائمة فرص و6( ملحق )6)
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المشراركة فري اللقرراءات والمهرجانرات التري تنظمهررا  –دوري الجامعررة فري األلعراب الفرديررة  –األلعراب الجماعيرة 
عقررد لقرراءات صررداقة مررع الجامعررات  –المشرراركة  فرري أسرربوع شرباب الجامعررات  –وزارة الشرباب قطرراع الرياضررة 

 :يليوتتمثل فيما  ؛مؤسسة على مراكز متقدمة في األنشطة الطتبيةاألخرى( وقد حصلت ال
  الفرروز بررالمركز الثرراني للمسررتوى الثالررث والمركررز السررابع للمسررتوى األول فرري مسررابقة حفررظ القررران الكررريم

 .سويف بنيالمنظمة من جامعة 
 مسرتوى         فة علرى المركز األول في االبتهاالت الدينية والمركز الثراني فري األحاديرث النبويرة الشرري

 الجامعة.
 المركز األول في مسابقة دوري كرة القدم بين فرق الكليات على مستوى الجامعة. 
  المركررز الثالررث فرري مهرجرران الجوالررة والخدمررة العامررة علررى مسررتوى الجامعررة وحصررول احررد الطررتب علررى

 .جائزة أفضل جوال
 لفرديالمركز األول في مسابقة دوري المعلومات وفي الغناء ا. 
 .) المركز الثاني في األداء المسرحي عن مسرحية ) في محطة مصر 
 .المركز الثاني في الزجل والشعر 
 جائزة أفضل فن تشكيلي. 
  ( حصرول الكليرة علرى الردرع العرام فري المهرجران الثقرافي الفنري الرياضري لكليرات التربيرة برالوادي الجديررد

 سويف. بنيجامعة أسيوط ( ممثلة عن جامعة 
 الكلية على الدرع العام للمهرجان الثالث لألسر على مستوى الجامعة. حصول 

 

ويررتم مكافررأة المتفرروقين فرري األنشررطة الطتبيررة ماديررا ومعنويررا مررن خررتل تقررديم دعررم مررادي وميررداليات 
اللرروائذ       تذكاريررة وشررهادات تقرردير وصرررف الكتررب الجامعيررة المقررررة ووضررع درجررات للتفرروق بمررا يتفررق مررع 

 .ينوالقوان
 

 :المشاركة في األنشطة الطالبية 1/3/2
تررم تشررجيع الطررتب علررى ممارسررة األنشررطة بتحفيررزهم مررن خررتل الرردعم المقرردم للمتفرروقين مررنهم ونسرربه 

 يأ( طالرررب بالكليرررة 4000) يإجمرررال( طالرررب مرررن 100مشررراركة الطرررتب فررري األنشرررطة الطتبيرررة ال تتعررردى )
وال تتعردى نسربه مشراركة أعضراء هيئرة التردريس فري  ،مسرتقبت  النسبةرفع هذه  وتحاول الكلية ،% (4) ةبنسب

 .لجان اتحاد الطتب  ( أعضاء هيئة التدريس وهم مستشارو7اإلشراف على األنشطة الطتبية عن)
 
 
 
 
 



 جامعة بني سويف                             –لكلية التربية                                                 الدراسة الذاتية                         

 39 

 

 :خدمات الخريجين1/4
   :عداد الخريجينأ1/4/1

داريرررين السرررتخرا  مجموعرررة مرررن اإل موالتعلررريم، ويضرررشرررئون الطرررتب  إدارةيوجرررد قسرررم للخرررريجين يتبرررع 
الشهادات المؤقتة سواء باللغة العربية أو اللغة اإلنجليزيرة بنراء علرى رغبرة الطالرب وتنقسرم إدارة الخرريجين إلرى 

 :أقسامثتثة 
 :قسم يختص بشهادات الشعبة العامة بشقيها -1

 درجة الليسانس في ايداب والتربية للشعب األدبية. 
  بية للشعب العلميةدرجة البكالوريوس في العلوم والتر. 

 

 :بشقيها ياألساسقسم يختص بشهادات شعبة التعليم  -2
 درجة الليسانس في ايداب والتربية للشعب األدبية. 
 درجة البكالوريوس في العلوم والتربية للشعب العلمية. 

 

 .قسم يختص بشهادات  درجة البكالوريوس في التربية الطفولة -3
 

 :العالقة مع الخريجين1/4/2
مررن       تضررم أعررداد الخررريجين منررذ تخررر  أول دفعررة،جررد قواعررد بيانررات ورقيررة لقسررم إدارة الخريجينتو 
وكرذلك  ،األربرع   وأيضا توجد ملفات المجموع التراكمي للطتب في السرنوات ،وحتى تاريخه1992الكلية عام 

جرزء مرن هرذه القاعردة إلرى وقرد ترم تحويرل  ،صورة معتمدة من نتيجة السنوات األربرع السرتخرا  بيران بالردرجات
وجارى اسررتكمال الجرررزء البرراقي.ولم يرررتم إصرردار كتيبرررات أو نشرررات خاصرررة بررالخريجين سرررواء ،صررورة الكترونيرررة

ظرررل نظرررام الجرررودة جرررارى إعرررداد بعرررض األدلرررة  فررريو  ،نايأعررردادهم أو تقرررديراتهم منرررذ تخرررر  أول دفعرررة وحترررى 
غير أن الكلية تتواصل مرع خريجيهرا مرن خرتل عقرد ،ليةرابطة للخريجين بالك دوال توج ،االسترشادية للخريجين

 التوظيررررف"اللقرررراء  ومررررن هررررذه اللقرررراءات ،بعررررض اللقرررراءات مررررع الخررررريجين مررررع السررررادة وأعضرررراء هيئررررة الترررردريس
 والذي تتم فيه المناقشة مع الخريجين حول كيفية فتذ أسواق عمل أمامهم.، للخريجين"

 

 :رضاء الطالب 1/5
 

بالدراسة ويكون الهردف منهرا التعررف  التحاقت شخصية كشرط لقبول الطتب تقوم الكلية بعقد مقابت
كمرا  ،على مدى مناسبة الطتب المتقردمين مرن النرواحي العلميرة والشخصرية والبدنيرة للعمرل فري مهنرة التردريس

 تقرروم الكليررة بعقررد اختبررارات تحريريررة وشررفهية فرري بعررض األقسررام للتأكررد مررن مرردى مناسرربة الطررتب المتقرردمين
إجرراء استقصراء لقيراس  يناوخاصة أقسرام اللغرات ولرم يرتم حترى  ،لتلتحاق باألقسام الدراسية المختلفة بالكلية
ويتم تقديم دعم مادي للطتب بجميع الفرق من ختل إدارة رعاية  ،رضاء الطتب عن سياسات القبول بالكلية

تل البحوث االجتماعيرة التري يقروم الطرتب للمستحقين من خ ةكار نيحيث تقدم الكلية للطتب دعم ؛ الشباب
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كمرررا تقررردم الكليرررة دعرررم فررري صرررورة إعانرررة ماليرررة ،ويرررتم فحصرررها وفقرررا للظرررروف االقتصرررادية لكرررل طالب ،بعملهرررا
 للطتب المحتاجين باإلضافة إلى دعم الكتاب الجامعي.

 

  :بالنسبة ألساليب التعلم الذاتي
حيث ترروفر الكليررة فرصررا محرردودة ،موجررودة بالكليررةالطررتب غيررر راضررين عررن أسرراليب الررتعلم الررذاتي ال

وتكليفهم بكتابة تقارير وأبحراث مصرغرة  ،وجود نظام الستعارة الكتب والدوريات من المكتبة :للتقييم الذاتي مثل
واين بعررد دخررول نظررام الجررودة تهررتم الكليررة بترردعيم أسرراليب الررتعلم الررذاتي مررن خررتل  ،حررول بعررض المشرركتت

عرداد برمجيرات تعليميرة مرن األسراتذة تسراعد علرى و  ،دراسية إلى مقررات الكترونيةتحويل المقررات ال تصميم وا 
 تفعيل وممارسة التقييم الذاتي.

 

   :بالنسبة لدور اتحاد الطالب في تنفيذ األنشطة الطالبية
يقرروم اتحرراد الطررتب برردور فعررال فرري تنفيررذ األنشررطة ففرري النشرراط الثقررافي حصررلت الكليررة علررى مراكررز 

دمرررة فررري العديرررد مرررن المسرررابقات ففررري مسرررابقة القرررران الكرررريم حصرررلت علرررى المركرررز الثررراني للمسرررتوى الثالرررث متق
األحاديرررث النبويرررة حصررلت علرررى المركرررز الثررراني والثالرررث علرررى مسرررتوى  فررريو  ،والمركررز السرررابع للمسرررتوى األول

وى الجامعرررة كمرررا المسرررابقات الثقافيرررة حصرررلت فررري مجرررال الشرررعر علرررى المركرررز األول علرررى مسرررت فيو ،الجامعرررة
المركرررز الثررراني فررري  ،حصررلت علرررى المركرررز الثالرررث فررري القصررة القصررريرة والمركرررزين الثررراني والثالرررث فرري المقرررال

كمرررا اشرررتركت الكليرررة فررري المهرجررران الثقرررافي الفنررري الرياضررري لكليرررات التربيرررة علرررى مسرررتوى الجمهوريرررة ،الزجل
قام اتحاد الطرتب بتنظريم حملرة  االجتماعيالنشاط  فيو .. .وحصلت على المركز األول في دوري المعلومات

طالرب وطالبرة كمررا نظرم اتحراد الطررتب  مررائتيللتطعريم ضرد الحصربة األلمانيررة وترم تطعريم مررا يقررب مرن ألفرين 
كما تم تنظيم مسابقة البحوث ،مسابقة الطالب والطالبة المثالية على مستوى الكلية وتم اختيار الطتب الفائزين

واالنتماء للوطن(وفازت الكلية برالمركزين األول والثراني علرى مسرتوى ،)حرب أكتوبر االجتماعية في موضوعي
 النشاط الفني  فيو . .الجامعة.

 

اشترك االتحاد في المهرجران الفنري الرياضري لكليرات التربيرة علرى مسرتوى الجمهوريرة وحصرلت الكليرة 
 :على المراكز التالية

 رحي)في محطة مصر(المركز األول للمستوى الثاني في العرض المس. 
 المركز الثاني في تصميم أفضلCD للنشاط العام إلدارة رعاية الشباب. 

 

فررازت الكليررة بررالمركز األول علررى مسررتوى الجامعررة والمركررز الرابررع فرري كرررة فقررد  النشرراط الرياضرريوأمررا 
د وتنظيم العديد الجوالة اهتم اتحاد الطتب بإعدا نشاط ... بينما فيالقدم على مستوى جامعات شمال الصعيد
كما اشتركت الكليرة فري مهرجران الجوالرة الكشرفي علرى مسرتوى كليرات ،من المعسكرات الستقبال الطتب الجدد

جامعرررة بنررري سرررويف وفرررازت برررالمركز األول فررري الخدمرررة العامرررة والمسرررتوى الثررراني فررري النشررراط الفنررري والثقرررافي 
 النشاط الديني. فيوالمستوى الثالث 
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فطرار جمراعي بمشراركة فقد  في نشاط األسرأما  نظم اتحاد الطتب ندوة دينية ختل شهر رمضران وا 
أمررا بالنسرربة . ..أعضرراء هيئررة الترردريس وبعررض األيتررام كمررا تررم تنظرريم العديررد مررن الرررحتت إلررى القرراهرة والفيرروم

اختيرار  حيرث يتردخل األمرن فري؛ تقوم الكلية بإجراء انتخابات اتحاد الطتب كل عام نتخابات اتحاد الطتبإل
وبالتالي فهرم  ،ومن ثم يؤدى ذلك إلى إحجام الطتب عن المشاركة في االنتخابات،بعض طتب اتحاد الطلبة

 .غير راضين عن هذه اإلجراءات
 

يقررروم أعضررراء هيئرررة التررردريس باإلشرررراف علرررى التررردريب الميرررداني ولكرررن بطريقرررة غيرررر  بالنسببببة للتبببدريب الميبببداني
قامررت ،يئررة الترردريس للمدرسررة علررى مرررة واحرردة أو مرررتين فرري نهايررة العامحيررث تقتصررر زيررارة عضررو ه ،منتظمررة

 الكلية بوضع إليه معتمدة للتعامل مع شكاوى الطتب حيث تم وضع صندوق لتلقى شكاوى الطتب.
 

 األكادميية:املعايري -2

 :معايير ها المعتمدة أوتطبيق المؤسسة للمعايير األكاديمية القياسية القومية 2/1
 :معاييراألكاديمية المطبقة في المؤسسةال2/1/1

(الترري أعرردتها اللجنررة NARSمعررايير أكاديميررة خاصررة بالكليررة ولكررن تبنررت المعررايير القياسررية) دال توجرر
 :مستويات معيارية3والتي تتضمن  ،F.O.E.P القومية لمشروع تطوير كليات التربية

 .مستويات الخريجين-1
 .مستويات المحتوى-2
 .مستويات التخصص-3
 

كررل مررن المسررتويات المعياريررة الثتثررة انظررر  فرريومرفررق طيرره ملخررص بالمجرراالت والمعررايير المتضررمنة 
علرررى تبنرررى المعرررايير التررري ترررم 24/3/2009بتررراريخ (41وقرررد وافرررق مجلرررس الكليرررة رقرررم)، (3مخرجرررات الهررردف)

 التعليم العالي.إعدادها ختل مشروع تطوير كليات التربية التابع لبرامج تطوير التعليم العالي بوزارة 
 

 الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية2/1/2
، ةللوصرول بهرم إلرى تحقيرق معرايير األداء المطلوبر ؛اتسعى الكلية إلرى إعرداد المعلمرين وتنميرتهم مهنًير

عرررداد البررراحثين القرررادرين علرررى اإلسرررهام فررري بنررراء المعرفرررة وتوظيفهرررا فررري  ،حرررل المشررركتت التربويرررة والحياتيرررة وا 
وبرررذلك تتوافرررق رسرررالة الكليرررة مرررع  ،ير الخررردمات التربويرررة، بمرررا يحقرررق تطررروير التعلررريم واالرتقررراء برررالمجتمعوتررروف

 المعايير األكاديمية في االهتمام بالخريج والمحتوى والتخصص.
 

ويتم العمل على تحقيق جودة المخرجات األكاديمية التري تقروم الكليرة بتقرديمها مرن خرتل العمرل علرى 
وذلررك فرري  ،والمقررررات الدراسرية وذلررك مررن خرتل اعتمرراد توصرريفها مرن مجررالس األقسررام والكليرةتحسرين البرررامج 

التعلرريم  العامرة ولشرعبة لشرعبةالمرحلرة الجامعيرة األولري لولقرد ترم توصريف ، ضروء المعرايير األكاديميرة القياسرية
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توصرريف المقرررات الدراسررية كمرا تررم القيرام ب ،برنررامج (سررتة عشرر)والتري بلررب عرددها  ،الطفولررةشرعبة االبتردائي و 
لهررذه البرررامج، وال توجررد إجررراءات محررددة حتررى اين للتوعيررة بهررذه المعررايير، وجررارى تنظرريم ورع عمررل ونرردوات 

 للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لزيادة التوعية بهذه المعايير.
 

يميرة حيررث ترم توصرريف وتعتمرد الكليرة عنررد التخطريط ووضرع السياسررات التعليميرة علررى المعرايير األكاد
باالعتماد على المعرايير األكاديميرة للدراسرات العليرا الصرادرة  خاص(-مهني-)دبلوم عام برامج الدراسات العليا

تطرروير طرررق تقيرريم الطررتب لتحقيررق النتررائج التعليميررة  وجرراري .عررن الهيئررة القوميررة لضررمان الجررودة واالعتمرراد
وال  ،ل مع شكاوى الطتب في صورة صناديق للمقترحات والشركاوىمعلنة للتعام ليةآكما تم إعداد  ،المستهدفة

وقررد وضررعت الكليررة نصررب عينيهررا الفترررة القادمررة بعررد  ،إجررراءات تبررذل للتوعيررة بهررذه المعررايير اينتوجررد حتررى 
عنررد التخطريط ووضررع السياسررات التعليميررة حيررث وضررعت خطررة  ةدخرول نظررام الجررودة إليهررا المعررايير األكاديميرر

 .2009/2010المعايير ختل األعوام االتيةلتطبيق هذه 
 

 :توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/2
 :المعايير األكاديمية وتصحيح البرامج 2/2/1

)خمسررة( والشررعبة العامررة  برررامج إلعررداد معلررم (عشرررة)ا منهررا برنامًجرر (سررتة عشررر)وجررد بالكليررة عرردد ي
توصرريف هررذه البرررامج كمررا يوجررد شررعبة برررامج شررعبة للطفولررة، وقررد تررم د لوبرنررامج واحرربرررامج للتعلرريم األساسرري، 

خاصة بتوصيف شعبة برامج الدراسات العليا باالعتماد على المعايير األكاديمية للدراسات العليا الصرادرة عرن 
الهيئرررة القوميرررة لضرررمان الجرررودة واالعتمررراد  كمرررا ترررم اختيرررار المعرررايير التررري يرررتم فررري ضررروءها توصررريف البررررامج 

صرررياغة هرررذه المعرررايير فررري صرررورة نرررواتج تعلرررم تتضرررمن ت الخاصرررة بمرحلرررة الدراسرررات العليرررا، وجررراري والمقرررررا
المعرفة والفهم والقدرات الذهنية والمهارات المهنية والعامة وتم تصميم البرامج في ضوء هذه النواتج التي تكون 

 .بمثابة مؤشرات لمدى تحقيق هذه المعايير
 

 :الربامج التعليمية -3
 :البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية 3/1

واللغررررة  ،ةاللغررررة العربيرررر :للتخصصررررات التاليررررة المرحلررررة اإلعداديررررة والثانويررررة تقرررروم الكليررررة بإعررررداد معلررررم
وذلرك  األحيراء ،الطفولة ،الفيزياء ،الكيمياء ،الرياضيات ،الفلسفة ،التاريخ ،لجغرافيااواللغة الفرنسية ،االنجليزية 

اللغرررررة :وكما تقررررروم بإعررررداد معلرررررم للمرحلرررررة االبتدائيررررة فررررري التخصصررررات التاليرررررة ،والثانويررررة مرحلررررة اإلعداديرررررةلل
 .كما تقوم بإعداد معلمه لرياض األطفال،العلوم،الدراسات االجتماعية،العلوم،اللغة اإلنجليزية،العربية

      

ي بعررض التخصصررات أكثررر مرررن تقرروم بتخررريج أعررداد كبيررررة مررن المعلمررين فررالكليررة أن الواقررع ويشررير 
حيررث يزيررد عرردد الخررريجين  ؛احتياجررات سرروق العمررل كمررا هررو الحررال فرري الترراريخ والجغرافيررا والفلسررفة واالجتمرراع
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 ،بيررة مرن خريجري الرياضريات والعلررومسروق العمرل يتطلرب أعرداد ك أنفري حرين  ،علرى احتياجرات سروق العمرل
 ولكن خريجي هذه التخصصات بالكلية أعداهم قليلة.

بالتررالي تحتررا  الكليررة إلرري وضررع خطررة للتعامررل مررع هررذا الفررائض فرري تخصصررات معينررة والعجررز فرري و 
 تخصصات أخري.

 

 مرونة البرامج التعليمية استجابة للتغيير 3/1/2
ر أي تعررررديتت فرررري البرررررامج التعليميررررة نظرررررا الكتفرررراء سرررروق العمررررل بالتخصصررررات جررررن لررررم يايحتررررى 

مثرررل معلرررم  ى إضرررافة أقسرررام جديررردة اسرررتجابة الحتياجرررات سررروق العمرررلوتسرررعى الكليرررة إلررر ،األساسرررية الموجرررودة
 .الرياضيات باللغة االنجليزية ومعلم العلوم باللغة االنجليزية

 

   :تصميم البرامج التعليمية 3/2
 توصيف وتوافق البرامج التعليمية مع رسالة وغايات المؤسسة 3/2/1

بررررامج للتعلررريم  (خمسرررة)مج للشرررعبة العامرررة وبررررا (عشررررة) :ابرنامًجررر (سرررتة عشرررر)تعتمرررد الكليرررة علرررى 
وتعتمررد الكيررة فرري برامجهررا الترري تخررص  ضررافة إلررى برررامج الدراسررات العليررا،للطفولررة باإل (برنررامج)األساسرري و

باإلضرررافة إلرررى  ،والبررررامج التررري تخرررص الشرررعب العلميرررة علرررى كليرررة العلررروم ،الشرررعب األدبيرررة علرررى كليرررة ايداب
كما تم توصيف البرامج  ،ريس من كليات رياض األطفال لبرامج شعبة الطفولةانتداب السادة أعضاء هيئة التد

ولذا فقد تم القيام بتوصيف برامج قسم المناهج وطرق التدريس ، تربوية أقسام( 3)حيث يوجد بالكلية  ؛التربوية
ليميررة مررن وقررد تررم تصررميم البرررامج التع، علررم الررنفس والصررحة النفسررية وبرررامج قسررم أصررول التربيررة وبرررامج قسررم

ختل السادة أعضاء هيئة التدريس وهناك مقترحرات ترم التوصرل إليهرا لتطروير البررامج التعليميرة بمشراركة أراء 
 الطتب وأعضاء المجتمع المحلي وأعضاء هيئة التدريس.

 

 مستوى تقدم البرامج الدراسية  3/2/3
يرتفرررع متوسرررط نسررربة  % حيرررث98% إلرررى 83يترررراوح متوسرررط نسررربة النجررراح فررري الفررررق الدراسرررية برررين 

حيررث يصررل إلرررى  (اللغررة اإلنجليزيررة)وكررذلك برنررامج ، % 97حيررث يصررل إلرررى  (الفلسررفة)النجرراح فرري برنررامج 
-%90بررين  (اللغرة الفرنسرية والترراريخ والفيزيراء والبيولروجي)بينمرا يترراوح متوسررط النجراح فري برررامج  ،95.5%
كما يرتفع متوسط النجاح ، % 90عن (ا والكيمياءالجغرافي)بينما يقل متوسط نسبة النجاح في برامج ، % 94

اللغررررة )وكررررذلك برنرررامج  ،%94.5حيرررث تصررررل إلرررى  (اللغررررة العربيرررة)فررري شرررعبة التعلرررريم األساسررري فرررري بررررامج 
 (والعلروم، )%90الرى (الرياضريات)بينمرا يقرل متوسرط نسربة النجراح فري برنرامج ، %96يصل إلرى  (اإلنجليزية

 ة، وصرررررعوبصررررعوبة بعررررض المقررررررات فرررري هررررذه البرررررامج إلررررىذلررررك ويرجررررع ، % 87 (والدراسررررات، )83.5%
 .واالمتحانات في البعض األخر حيث يتطلب من الطالب أن يجتاز أكثر من امتحان شفوي وتحريري

 

ويرجع انخفاض متوسط نسربة النجراح فري شرعبة التعلريم األساسري إلرى كثررة المرواد الدراسرية فري الفرقرة 
مسررتوى الطررتب المقبررولين بشررعبة التعلرريم  ع، وتواضرركثرررة االمتحانررات العلميررةباإلضررافة إلررى  ،األولررى والثانيررة
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، وهرررذا يحترررا  إلررري وضرررع خطرررة األساسررري فررري مقابرررل ارتفررراع مسرررتوى الطرررتب المقبرررولين بشرررعبة التعلررريم العرررام
 .للتعامل مع مشكلة رسوب الطتب التعليم األساسي وعدم رضاهم عن الدراسة

  

 :والمقررات الدراسيةوتحديث البرامج  ةمراجع 3/3

 :إجراءات المراجعة 3/3/1
ال توجد إجراءات موثقة للمراجعة الدورية في البررامج التعليميرة ولكرن ترتم المراجعرة مرن خرتل مجرالس 

 .العلمية بالكلية أو بالكليات األخرى وال يوجد مراجعين خارجيين األقسام
رامج التعلرررريم فرررري ضرررروء نتررررائج االمتحانررررات وتقررروم وحرررردة الجررررودة بإعررررداد آليررررات للمراجعررررة الدوريررررة للبرررر
 واستبيانات آراء الطتب و أعضاء هيئة التدريس وسوق العمل.

 

 :االستفادة من المراجعة في التحديث والتطوير 3/2/2
يررتم االسررتفادة مررن التقررارير السررنوية للبرررامج والمقررررات فرري التحررديث والتطرروير حيررث تررم اقتررراح برررامج 

ت والعلوم باللغة اإلنجليزية استجابة لحاجة سوق العمل في احتيرا  هرذه التخصصرات إلعداد معملي الرياضيا
كما تم عمل برامج لتردريب المعلمرين علرى اسرتخدام الكمبيروتر ،للتدريس في المدارس التجريبية ومدارس اللغات

 .علوم..(-رياضيات-في تدريس مادة التخصص)طفولة
 

 :لتعلمالتعليم والتعلم والتسهيالت املادية ل-4

 :التعليم والتعلم إستراتيجية 4/1
 :التعليم والتعلم إستراتيجيةتوافر  4/1/1

تعتمررد الكليررة علررى اسررتراتيجيات للتعلرريم والررتعلم داخررل المؤسسررة حيررث تتمثررل تلررك االسررتراتيجيات فرري 
........ ..المحاضرررة والعصررف الررذهني والررتعلم التعرراوني والترردريس المصررغر وورع العمررل والدراسررات الميدانيررة

 .الخ
  

لكررررن االعتمرررراد الرئيسرررري يكررررون علررررى المحاضرررررة فرررري المقررررررات النظريررررة العامررررة الترررري تضررررم جميررررع 
بينمررا تتنرروع بعررض االسررتراتيجيات وفقررا للتخصررص ، التخصصررات فرري فرقررة دراسررية محررددة وفرري مقرررر دراسرري

ميرراء والفيزيرراء واألحيرراء الكي) :ففرري الشررعب العلميررة الترري يكررون عررددها قليررل مثررل ،سررواء كرران علمرري أو أدبرري
وكرذلك فري  ،يرتم اسرتخدام التجرارب المعمليرة والدراسرات الميدانيرة والعصرف الرذهني وورع العمرل (والرياضريات

ويقروم أعضراء هيئرة ، تستخدم الدراسات الميدانية نظرا لقلة األعرداد (كالجغرافيا والتاريخ)بعض الشعب األدبية 
وتدريب الطتب المعلمرين علرى اسرتخدامها  ،بل وتدريسها للطتب ،تيجياتهذه االسترا بإعدادالتدريس بالكلية 

وهررذه االسررتراتيجيات غيرررر معلنررة للطررتب بررل يررتم التنرراقع فيهررا داخرررل ،فرري التربيررة العمليررة والترردريب الميداني
 .مجالس األقسام
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 :أنماط التعليم 4/1/2
ا لكثرة عدد وهي المحاضرة نظرً  التعلم يستخدم معظم أعضاء هيئة التدريس بالكلية النمط التقليدي في

تحويررل المقررررات  يناوجرراري  ،المترروفرة بالكليررة اإلمكانرراتوقلررة  ،وعرردم ترروافر معامررل كافيررة للطررتب ،الطررتب
ويمرارس بعرض  ،لكترونية يسهل على جميرع الطرتب اإلطرتع عليهرا فري أي وقرت ومرن أي مكرانإإلى صورة 

وتؤدي هرذه ،مرع بعرض التخصصرات قليلرة األعرداد ،ني والتردريب الميردانيأعضاء هيئرة التردريس التقيريم التعراو 
قرررادرين علرررى اسرررتخدامها وتطبيقهرررا مرررع تتميرررذهم بالمررردارس وسرررد العجرررز  إلرررى تخرررريج معلمرررين تاالسرررتراتيجيا

 الموجود في سوق العمل.
 

 :المراجعة الدورية الستراتيجيات التعليم والتعلم  4/1/3
التعليم والتعلم فري ضروء معرايير معينره مثرل نترائج االمتحانرات أو استقصراء  إستراتيجيةلم تتم مراجعة 

علرى مسرتوى مجرالس األقسرام  اإلسرتراتيجيةولكن ترتم مراجعرة هرذه ،الطتب وأعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم
ليرة مثرل العلمية بالكلية وقد تم االستفادة من نتائج هذه المراجعة في إدخال بعض أنماط التعلم الحديث فري الك

 .التعليم االلكتروني والتعليم التعاوني
 

 : الممارسات الفعلية للتعلم والتعليم 4/2
 :مصادر التعلم الذاتي 4/2/1

وجرود نظرام اسرتعارة  :تحتوي المقررات الدراسرية علرى العديرد مرن المجراالت لتنميرة الرتعلم الرذاتي ومنهرا
نجررا ترروافر فررص تكليررف الطررتب  ،ز مهرام الررتعلم الرذاتيالكترب والرردوريات ممرا يسرراعد الطرتب علررى ممارسرة وا 

بكتابررة تقررارير وأبحرراث مصررغرة حررول بعررض المشرركتت والقضررايا ذات العتقررة بررالمقررات الدراسررية الترري يقومرروا 
وكررذلك يشرارك الطرتب بعضررهم  ،وكذلك تقردم للطرتب محاضرررات حرول مفهروم الررتعلم الرذاتي وفوائرده،بتدريسرها

وتتنوع الطرق المستخدمة ، التعليمية العلمية الذاتية داخل المعامل الموجودة بالكلية البعض في إنجاز األنشطة
فررري الرررتعلم الرررذاتي بالكليرررة ومرررن هرررذه الطررررق التعلررريم االلكترونررري والمكتبرررة الرقميرررة التررري يررردخل عليهرررا الطرررتب 

 .ويبحثون بأنفسهم على مواقعها ويحصلون على المعلومات التي يحتاجونها
   

وتنفيذ  ،ديد من المحاوالت لتنمية مصادر التعلم الذاتي ومنها إقامة ندوات حول التقييم الذاتيوبذل الع
ووضرع  ،ورع عمل مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حول طررق تفعيرل طررق الرتعلم الرذاتي بالكليرة

يررة تسراعد علرى  الررتعلم وتصرميم برمجيرات تعليم ،بعرض المقراالت والمشراريع للطررتب بالمكتبرة وعلرى االنترنررت
بمرا يسراعد  ،والتعراون مرع جهراز شرئون الطرتب علرى تنظريم الجرداول الدراسرية بالكليرة،الذاتي مرن قبرل الطتب

عررداد برمجيررات تعليميررة مررن قبررل األسرراتذة تسرراعد علررى تفعيررل وممارسررة الررتعلم و  ،علررى ممارسررة الررتعلم الررذاتي ا 
 الذاتي.

 

 :برامج التدريب الميداني للطالب 4/3
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 :برامج التدريب الميداني 4/3/1
  :يوجد بالمؤسسة برامج معتمدة للتدريب الميداني للطتب وهذه البرامج هي   
  .ساعات أسبوعياً  4ومدته  التدريس المصغر بالفرقة الثالثةا( 

وأسربوعين  ،وتسرمى بالتربيرة العمليرة المنفصرلةلمرده يروم أسربوعيًا  التدريب الميداني بالفرقـة الثالثـة والرابعـةب( 
رامج الترردريب ويشرررف قسررم المنرراهج وطرررق الترردريس علررى برر ،كرراملين متصررلين وتسررمى بالتربيررة العملرري المتصررلة

ويحدد ،ختار المدارس التي يتم تدريب الطتب بها تو  ،لشئون التعليم والطتبوكيل الكلية  ،الميداني تحت إدارة
الطررتب مررن المتخصصررين فرري العلرروم التربويررة والمررواد بهررم فرري اإلشررراف علررى  نةااالسررتعالمشرررفين الررذي يمكررن 
 ،مائررة درجررة( بررالفرقتين الثالثررة والرابعررةالعظمررى لدرجررة الترردريب الميررداني )وتتمثررل النهايررة  ،التخصصررية وغيرررهم

ويررتم  ،وفررق التوصرريف والمحترروى والتقررويم المرفررق،تضرراف إلررى المجمرروع الكلررى لرردرجات الطالررب فرري نهايررة العررام 
حيرث إن التردريب الميرداني يهردف إلرى أن  ،ا لمخرجات التعلريم المسرتهدفةف البرامج التدريبية وفقً تصميم وتوصي

بمرا يتضرمنه مرن معرارف واتجاهرات ومهرارات  ،يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمهنيرة والثقافيرة
ويررتم تعلرريمهم مررن  ،شرردين ومرروجهينأكفرراء ومر  ليتمكنرروا مررن أداء مهررامهم كمعلمررين  ،التخطرريط والتنفيررذ والتقررويم

   .ختل محاضرات طرق التدريس ومعامل تكنولوجيا التعليم والتدريس المصغر
    

 :تقويم فاعلية التدريب الميداني 4/3/2
ويتمثرل هرذا النظرام فري  ،يوجد بالمؤسسة نظام معتمد لتقويم نتائج الطتب بالتدريب الميرداني للطرتب

 :العناصر التالية
 ويررتم  ،تقررارير عررن الطررتب المعلمررين ومتاحررة للجهررات المسررئولة عررن الترردريب الميررداني ةاذ  لكتابرروجررود نمرر

وال يسرمذ للطالرب ، ومعرفة مشكتتهم واستفساراتهم كمرا يوجرد للطالرب ملرف اإلنجراز،مراجعة جهات التدريب
إعرادة قيرده فري     كليرة ويجروز لمجلرس ال ،الراسب في التدريب الميداني بالتقدم لتمتحان في المواد األخرى

 ويكون إعادة القيد لمرة واحدة فقط. ،حيث يعيد الطالب السنة الدراسية كاملة ؛العام الجامعي التالي
 حيرررث يشرررارك فررري عمليرررة  ؛وتشرررارك الجهرررات القائمرررة بالتررردريب فررري تقرررويم بررررامج التررردريب الميرررداني للطرررتب

والمعلررم          عديرردة تتمثررل فرري اإلدارة التعليميررة  التردريب الطررتب وتقررويم برررامج الترردريب الميررداني جهرات
 التدريس ومعاونيهم.    وأيضا كلية التربية متمثلة في أعضاء هيئة ،المدارس يالمتخصص، ومدير والموجه 
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 :تقويم الطالب 4/4
 :أساليب تقويم الطالب 4/4/1

ولكنهرا تركرز فري معظمهرا  ،فيرةيتم تصميم االمتحانات لقياس المسرتويات المختلفرة مرن المهرارات المعر 
همرال المسرتويات المعرفيرة العليرا وتتوافق أسراليب تقرويم الطرتب مرع محتروي ،على المستويات المعرفية الردنيا وا 

 ،ا مرررن االختبرررارات ال تراعرررى الررروزن النسررربيحيرررث إن كثيررررً  ؛ضرررعيفة ةولكرررن بنسرررب ،المقرررررات المعلنرررة للطرررتب
وتوزيرع أسرئلة االمتحانرات علرى  ،ات المحتروى واألهرداف التعليميرةواألهمية النسربية لكرل موضروع مرن موضروع

وتمثرل درجرة االعتمراد علرى التقرويم ،ومعنى ذلرك أن معظرم أسراليب التقرويم ال تعكرس محتروى المقرر ،المحتوى
حيررث إن معظررم االختبررارات تركررز علررى االختبررار النهررائي  ؛االمسررتمر بالنسرربة إلررى التقررويم النهررائي ضررعيفة جرردً 

إال إن  ،يتوقرررف نجررراح الطالرررب علرررى مررردى حفظررره للمقرررررات والرررذي ،يعقرررد فررري نهايرررة الفصرررل الدراسررريالرررذي 
العلميرة بشررط التحاقره أو  أوالتخصصات العلمية والعملية تتطلب حضرور الطالرب وممارسرة للتجرارب العمليرة 

 المقرر. فيدخوله االمتحان 
    

رات تحريريررررة واختبررررارات شررررفهية أو عمليررررة   وتتصررررف أسرررراليب التقررررويم للطررررتب بررررالتنوع مررررا بررررين اختبررررا
أمرا معظرم المرواد تركرز  ،التخصصرات العمليرة ( وذلرك فري بعرض المرواد ،الدراسرة الميدانيرة ،)التدريب الميداني

 .على االختبارات التحريرية التي تتم أخر العام أو في نهاية الفصل الدراسي
 

 :نظام الممتحنين 4/4/2
حيث يتم تقسيم طتب كل فرقة إلرى  ؛فيتم استخدام لجان الممتحنين بالكليةلنظام االمتحانات  بالنسبة
وترتم أعمرال المتحظرة مرن خرتل السرادة اإلداريرين  ،طالرب(  30إلرى  25)تراوح كل لجنة من ت،لجان محددة 

يررع وترروفر االمتحانررات سرربل الراحررة واالطمئنرران لجم ،والسررادة أعضرراء هيئررة الترردريس ،شررراف الهيئررة المعاونررةإب
 وال تستخدم المؤسسة نظام الممتحنين الخارجيين. ،الطتب

 

 :مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب 4/4/3
ولكررن جررارى العمررل  ،األكرراديميال تررتم التغذيررة الراجعررة للطررتب حررول نتررائج التقررويم لتحسررين مسررتواهم 

ومعاونيهم وبلب عددهم حيث تم عقد مقابتت شخصية مع بعض من أعضاء هيئة التدريس  ،على تفعيل ذلك
وقد تم سؤالهم عن كيف يمكن تقديم تغذية راجعة للطتب حول نتائج التقرديم لتحسرين مسرتواهم  ،ا( عضوً 30)

  :؟ فكانت اإلجابة على هذا السؤال كالتالياألكاديمي
 فري  ثم يتم تحديد وقرت لمناقشرة الطرتب ،من ختل التعرف على األخطاء الشائعة التي قد يجدها التصحيذ

 هذه األخطاء.
 مع طتب الفرق الجديدة حتى يتجنبوا الوقوع فيمرا وقرع  كوذل ،مناقشة أخطاء الطتب في بداية المحاضرات

 فيه زمتئهم.
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 تستحق التقدير حتى يتم تشرجع الطرتب للوصرول  يوالت ،أعضاء هيئة التدريس إلى اإلجابات المتميزة أشار
 بمثل هذه المستويات المتقدمة.

 

جررراءات  ولكررن ال كمررا أنرره ال يسررتفاد مررن نتررائج هررذه االمتحانررات فرري  تصررحيحيه،يررتم اتخرراذ قرررارات وا 
 تحسين العملية التعليمية.

 

 :التسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم 4/5
 :المكتبة 4/5/1

المتاحررررررة للمكتبررررررة لتقررررررديم خدمررررررة اإلطررررررتع للطررررررتب حيررررررث تبلررررررب مسرررررراحة المكتبررررررة  المسرررررراحةتكفرررررري 
ولرررذا فكرررل  ،( طالرررب50) رلررر وتسرررع المكتبرررة ،(م2)مسررراحة المخصصرررة لكرررل طالرررب للقرررراءة وال ، (2م122.48)

ولكرن المكتبرة فري حاجرة إلرى مقاعرد  ،لذا فالمساحة كافية لتقديم خدمرة اإلطرتع للطرتب  ،بالفعل (م2)طالب 
عاب مناضرررد كبيررررة علرررى األقرررل السرررتي( 10)وتحترررا  المكتبرررة إلرررى  ،تسرررتوعب عررردد الطرررتب المتررررددين عليهرررا

ولكنهررا  ،كمررا تترروافر بعررض التجهيررزات الماديررة التزمررة لتقررديم خرردمات للطررتب ،األعررداد المترررددة علررى المكتبررة
 :فالمكتبة في حاجة إلى ،غير كافية حتى تقدم  للطتب المترددين على المكتبة

  ايليزيادة أجهزة الحاسب . 
 3 وآلة سحب سريع ،ماكينات تصوير. 
 مجلد.  (25)مفتوحة بحث يكون هناك رف لكل توفير عدد من األرفف ال 
 توفير كتب ناطقة أو شرائط كاسيت. 

 

وتعتبر تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة متاحة لجميع الفئات المختلفة المستهدفة من قبل  
توجرد و  بالتردريس، والطرتومثرال ذلرك شربكة االنترنرت المتصرلة بالكليرة فهري متاحرة ألعضراء هيئرة  ،المؤسسرة

 Eric- spring- Proqust) مثل )أيضًا مكتبة رقمية تضم أالف من الكتب ومتصلة بشبكة المجلس األعلى 
 .ومتاحة للباحثين

      

فهنرراك بعررض المرروظفين  متوسررطة، ةكمررا تترروافر الكرروادر المؤهلررة مررن العرراملين فرري المكتبررة ولكررن بنسررب
اإلداريين منهم الكروادر المؤهلرة  نيوجد بها خمسة م ثالمكتبات، حياألساسين بالمكتبة غير التخصصين في 

ويحترررا  ذلرررك لزيرررادة أعرررداد المرررؤهلين بتخصرررص .( لألعمرررال اإلداريرررة2وعررردد ) مكتبرررات،( تخصرررص 3وهرررم )
 ،تنرروع وحداثررة بعررض  المراجررع والرردوريات إلررىالمكتبررة فرري حاجررة ،المكتبررات السررتيعاب أعررداد الطررتب المتزايدة

وهنراك حاجرة إلرى العديرد مرن  ،وعردم تنروع المراجرع فري بعرض التخصصرات  ،تهرافالمكتبة تتسم بضرعف مقتنيا
و)مجلرة الدراسرات االجتماعيرة(   ،و)مجلة تربويات الرياضريات( ،المجتت العلمية مثل)مجلة القراءة والمعرفة(

                                                                                            .وأيضا توفر األعداد الحديثة من )مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس(
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 اإلجمرراليوعرردد  طالررب، (150) ويمثررل عرردد الطررتب المسررتفيدين مررن خرردمات المكتبررة يوميررًا بمتوسررط
بينمرررا عررردد أعضررراء هيئرررة التررردريس المسرررتفيدين مرررن خررردمات  %،4.73طالبرررًا فالنسررربة هررري  (1880)للطرررتب 
إضرررافة إلرررى أن عررردد  ،% 9.52عضررروًا فالنسررربة  (42) يجمرررالإلأعضررراء وا (4)ة يوميرررًا هرررو متوسرررط المكتبررر

  معررراون (37) اإلجمرررالي (6)معررراوني أعضررراء هيئرررة التررردريس المسرررتفيدين مرررن خررردمات المكتبرررة يوميرررًا حررروالي 
                                                                                                                .%16.16فالنسبة 

      

وتوجد سجتت خاصة للمترددين على المكتبة ويتم فيها تسجيل االسم والكلية والقسم والشرعبة وعنروان 
ولكن ال يتم قياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبرة و  االستعارة،الكتاب واسم الطالب وتاريخ يوم 

 .بعض األدوات لقياس ذلكجارى اين إعداد 
 

 -:قاعات الدراسة والمعامل 4/5/2
وذلرررك  ،إلكسررراب الطرررتب المهرررارات المهنيرررة المسرررتهدفة  ةال تتررروافر مسررراعدات التعلررريم والرررتعلم التزمررر

وهررذه اإلمكانررات  غيررر ،تطرروير  إلررىومعملررين للحاسررب ايلرري وهررم فرري حاجررة  ،( معمررل لغررات 1لترروفر عرردد )
عمليررة  إلررى ايلرريويحتررا  معمررل اللغررات ومعملررين الحاسررب  ،التعليميررة المخطررط لهررا كافيررة لتحقيررق األهررداف 

وأمررا بالنسرربة لمسرراحة قاعررات الرردرس مررن مرردرجات  ،صرريانة  إلررىتطرروير الن معظررم األجهررزة الموجررودة تحتررا  
 :وقاعات للمحاضرات فهي ال تتتءم ألعداد الطتب ويتضذ ذلك من ختل التالي 

 :شارع شافعي مبنى الكلية في   -1
وبرذلك  ةطالرب وطالبر 420مقعرد طرولي بسرعة  70ويتكرون مرن  2م 585مسراحته  1نجد مثًت مدر  

وبرررذلك ال  طالرررب،لكرررل  2م1.5وينبغررري أن تكرررون المسررراحة  2م 1.3تكرررون المسررراحة المخصصرررة لكرررل طالرررب 
لموضرروعة حيررث إن ال يتناسررب مررع المعررايير ا 2يتناسررب هررذا المرردر  مررع المعررايير الموضرروعة وبالمثررل مرردر  

 2م1.5طالررب      لكررل طالررب وينبغرري أن تكررون المسرراحة المخصصررة لكررل 2م1.2 لررهالمسرراحة المخصصررة 
 .للمعايير المطلوبة   وينطبق ذلك على القاعات التدريسية  حيث إنها غير مناسبة 

 :مبنى الكلية بشارع صالح سالم   -2
( 3مررررردر  ) ،2م 88(2ومررررردر  ) 2م 140(1مسررررراحة مررررردر  ) مررررردرجات،( 3عررررردد )  برررررالمبنىيوجرررررد 

وبهررررذا تكررررون المسرررراحة  مرررردر ،طالررررب لكررررل  100(مقعررررد طررررولي بسررررعة إجماليررررة 17وبكررررل مرررردر  ) ،2م140
  2م 1.5وينبغي أن تكون المسراحة  2.م8( 2وبمدر  ) 2م1.4تساوى  (1 ،3) طالب بمدر المخصصة لكل 

فهنرراك بعررض المعامررل تررتتءم مسرراحتها مررع  أمررا بالنسرربة للمعامررل .وبررذلك ال يتناسررب مررع المعرراير الموضرروعة
 :أعداد الطتب والبعض ايخر ال تتتءم مساحتها ويتضذ ذلك من ختل التالي

  المخصصررة لكررل  المسرراحةطالررب ولررذا تكررون  (21)م ويسررتوعب  84المعمررل  مسرراحة اآللــيمعمــل الحاســب
اسررررب مررررع المعررررايير م وبررررذلك فهرررري تتن2المخصصررررة لكررررل طالررررب  المسرررراحةم وينبغرررري أن تكررررون  4طالررررب 

  .الموضوعة
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 طالررب وبررذلك تكررون المسرراحة المخصصررة لكررل  (80)م ويسررتوعب  60مسرراحته المعمررل  معمــل التكنولوجيــا
وبررذلك فهررو يتناسررب مررع المعررايير الموضرروعة مررن حيررث  ، م2المسرراحة م وينبغرري أن تكررون  7طالررب هرري 

  .المساحة
 هرذا تكرون المسراحة المخصصرة لكرل طالرب طالرب وب (54)م ويسرتوعب  68.5مسراحته  معمـل علـم الـنفس

وبررررذلك فهرررري ال تتناسررررب مررررع المعررررايير  ،م 3  طالرررربالمخصصررررة لكررررل  المسرررراحةم وينبغرررري أن تكررررون  1.2
  .الموضوعة

 ون المسررراحة المخصصرررة لكرررل طالرررب وبهرررذا تكررر ،طالرررب (40)م ويسرررتوعب  68.5مسررراحته  معمـــل اللغـــات
  .من حيث المساحة وبذلك فهي ال تتناسب مع المعايير الموضوعة ،م1.7

 

ال تترروافر التسررهيتت التزمررة لممارسررة العمليررة التعليميررة فرري قاعررات المحاضرررات والفصررول الدراسررية 
  -:ما يلي إلىحاجة  فهي في

 (13)  ميكروفونات حديثة  ،شاشات عرض رقمية ،داتا شو  ،بروجوكتر ،جهاز عرض الشفافيات 
  وخرائط عينية.  توضيحية ومجسماتتوفير وسائل سمعية وبصرية وأفتم تصويرية 
  وذلك لتوفير التهوية الكافية. ،مراوح في كل مدر  (8)مراوح في كل قاعة وعدد (5)توفير 
 

   التدريس:أعضاء هيئة  5
 المعاونة:كفاية أعضاء هيئة التدريس / الهيئة  5/1
 :أعضاء هيئة التدريس 5/1/1

مررع اعتبررار زيررادة أعررداد الدراسررات  ،عرردد الطررتبيعتبررر عرردد أعضرراء هيئررة الترردريس بالكليررة مناسررب ل
إلرررى سرررابق عهررردها خصوًصررا عنررردما تشرررارك األكاديميرررة المهنيرررة  دد األعرررداو وقرررد تعرر ،مرررا هررري إال طفررررة ،العليررا

بررين أعررداد هيئررة الترردريس والطررتب  لنسرربةاوهررذا يحقررق  ،للمعلمررين مهمررة إعررداد المعلمررين غيررر المررؤهلين تربوًيررا
وتوجررد إجررراءات لتحديررد العجررز/ الفررائض فرري أعضرراء هيئررة معررايير الجررودة واالعتمرراد، ا ل( وفقًرر50:1بنسرربه )
والحاجرررة إلرررى التخصصرررات  ،ا علرررى األعبررراء التدريسرررية وأعبررراء اإلشرررراف العلمررريويرررتم ذلرررك اعتمرررادً  ،التررردريس

س في حالرة ويتم اتخاذ إجراءات للتعامل مع العجز/ الفائض في عدد أعضاء هيئة التدري ،العلمية واألكاديمية
ويتتءم التخصص العلمي  ،يتم اإلعتن عن تعيين أو انتداب بعض أعضاء هيئة التدريس للكلية العجز مثتً 

كما يوجد مخطط للتعامل مع حراالت  ،اكبيرة جدً  ةيشارك في تدريسها بنسب التيلعضو هيئة التدريس للمقرات 
اء هيئررة الترردريس ذوى التخصصررات حيررث يررتم انتررداب بعررض أعضرر ؛العجررز/ الفررائض فرري بعررض التخصصررات

مثررل المررواد األكاديميررة وشررعبه الطفولررة وشررعبه تجررارى بالرردبلوم العررام ومنرراهج وطرررق  ،غيررر الموجررودة بالكليررة
 تدريس اللغة الفرنسية.
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   :أعضاء الهيئة المعاونة 5/1/2
حيرث ،ة يرلتعليمأعضاء الهيئة المعاونرة إلرى نسربة عردد الطرتب وفقرا الحتياجرات  الخطرة ا ةتتفق نسب

عرردد  ةوبمقارنرر (37)بينمررا يبلررب أعضرراء الهيئررة المعاونررة  (3170)يبلررب إجمررالي عرردد الطررتب الحررالي بالكليررة 
ويتم حاليا اتخاذ إجراءات للتعامرل مرع العجرز فري  ،(40:1وهى ) لنسبةا الطتب بعدد الهيئة المعاونة تتضذ 

ا لسياسة الجامعة وفقً  ،المتفوقين على مستوى الكلية نالخريجيالهيئة المعاونة حيث يتم تعيين بعض   أعضاء
  .والمجلس األعلى للجامعات ،وفي ضوء نظام سياسة وزارة التنمية اإلدارية

 

 :تعيين أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 5/2
جراءات التعيين 5/2/1  :قواعد وا 

ويرتم ذلرك  ،هيئرة التردريس ومعراونيهم يتم التعيين وفقا لتحتياجات الفعلية للمؤسسرة لكرل مرن أعضراء 
علررى درجررات علميررة أعلررى  لمعاونررةاوفرري ضرروء حصررول الهيئررة  ،مررن خررتل التعرررف علررى احتياجررات األقسررام

جرراءات التعيرين ألعضراء هيئرة ،أو عن طريق اإلعتن عن التخصصرات المطلوبرة ،)دكتوراه( وتعتبر قواعرد وا 
وفررري ضررروء  1972لسرررنة  49لقرررانون تنظررريم الجامعرررات رقرررم التررردريس ومعررراونيهم مرررن قبرررل المؤسسرررة ترررتم وفقرررا 

 .احتياجات األقسام
 

   المعاونة:تنمية قدرات مهارات أعضاء هيئة التدريس / الهيئة  5/3
 :خطة التدريب 5/3/1

ال توجررد خطررة للترردريب و  ،تحررت إشررراف الجامعررة F.I.L.Pهنرراك برررامج تنميررة أعضرراء هيئررة الترردريس 
ولكرن جرارى حاليرا إعرداد خطرة ،دريبيرة الفعليرة ألعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم معتمدة على االحتياجات الت

وقد تم إعداد استبانه خاصة باالحتياجات التدريبيرة ألعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم وترم توزيعهرا  ،للتدريب 
جررارى العمررل و  ،فئررة الحتياجررات التدريبيررة لكررلان لررم يررتم تنفيررذ برررامج تدريبيررة تلبررى ايوحتى ،وتفريغهررا وتحليلهررا

 على تنفيذ هذه البرامج.
 

 :تنفيذ وتقييم التدريب5/3/2
كما ال توجد أيضا آليرات لتقيريم فعاليرة  ،نايحيث إنه لم يتم تنفيذ وتقييم التدريب حتى  ةال توجد نسب

 .ومردود التدريب ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
 

 :معاونةتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس /الهيئة ال 5/4
جراءات تقييم التدريب 5/4/1  :معايير وا 

 يلي:يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تتمثل فيما  التيهنا العديد من المعايير 
 .يقوم بتدريسها التينتائج الطتب في المادة  -1
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  .يكونررررررررررررررررررررروا أعضررررررررررررررررررررراء فيهرررررررررررررررررررررا التررررررررررررررررررررريالمشررررررررررررررررررررراركة فررررررررررررررررررررري أعمرررررررررررررررررررررال المجرررررررررررررررررررررالس واللجررررررررررررررررررررران  -2
  .الخطة البحثية للمؤسسة المشاركة في -3
  .المشاركة في المؤتمرات العلمية للقسم للكلية -4
 .التمسك بالتقاليد والقيم الجامعية األصيلة والعمل على بثها في نفوس الطتب -5
      

كمرا جرراءت فري قررانون  ،كمرا توجرد إجررراءات موثقرة لتقيريم أداء أعضرراء هيئرة التردريس والهيئررة المعاونرة
وفقرررا ألخرررر تعرررديتت ) انظرررر ملحرررق إتبررراع أسرررلوب فعرررال فررري اإلدارة  1972لسرررنة  49عرررات رقرررم تنظررريم الجام
وربمرا يرجررع  ،وقرد تكرون إجررراءات تقيريم أداء أعضراء هيئررة التردريس والهيئررة المعاونرة  غيرر منطقيررة،والحوكمة(

س الكليررة الحررق فرري ولمجلرر،رؤسرراء األقسررام ووكررتء الكليررة للقيررام بتلررك المهررام  إلررىتفررويض السررلطات  إلررىذلررك 
 .تناقع تفعيل األداء عمليا التياتخاذ بعض اإلجراءات أو القرارات 

 

   :التدريس / الهيئة المعاونة ألعضاء هيئةالرضاء الوظيفي  5/5
 :أعضاء هيئة التدريس 5/5/1

جارى حاليا تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس ويتم ذلك مرن خرتل اسرتبانه خاصرة 
ن لم يتم االستفادة الفعلية من هذا التقييم ايولكن حتى  ،ييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريسبتق

  .ومازالت في بدايتها
 

 :أعضاء الهيئة المعاونة 5/5/2
تقييم مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة المعاونة يتم من ختل بعض اللقاءات الدورية مع رئيس 

وفي ضوء  ،قد تصادفهم سواء إدارية أو مهنية أو تعليمية أو بحثية التي  بعض المشكتت وذلك لعت ،القسم
ترروزع علررى الهيئررة المعاونررة بكررل قسررم لتحديررد مرردى الرضررا  ةنظررام الجررودة واالعتمرراد سرروف يررتم إعررداد اسررتبان

 الوظيفي ألعضاء الهيئة المعاونة عن أداء المؤسسة.
 

 :/ البحث العلمي واألنشطة األخرى6

   :خطة البحث العلمي 6/1
 :توافر خطط البحث العلمي 6/1/1

توجررد خطررة موثقررة للبحررث العلمرري بالمؤسسررة تررم إعرردادها مررن خررتل فريررق عمررل ترأسرره وكيررل الكليررة 
حيررث إن الخطررة  ،وترررتبط خطررة البحررث العلمرري بالمؤسسررة بخطررة الجامعررة فرري هررذا المجررال ،للدراسررات العليررا

 :يلي ما إلى البحثية تهدف في المقام األول
  الواقررع           لحرل مشرركتت  والرردكتوراهوضرع خطررة مقننررة لألبحراث التربويررة وتوظيررف بحروث الماجسررتير

 .التربوي
 المجتمع المتغيرة ربط أبحاث الكلية بالتطورات المستمرة في مجال التعليم واحتياجات. 
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 عرررداد بررراحثين متميرررزين فررري كافرررة المجررراالت التربويرررة قرررادرين علرررى  إرسررراء قواعرررد البحرررث التربررروي الهرررادف وا 
 مواجهة مشكتت المجتمع وحلها في مجال العملية التعليمية 

 التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي وحل مشكتته ةالمساهمة في تطوير منظوم.  
  االرتقاء بمستوى البحث العلمري ألعضراء هيئرة التردريس ومعراونيهم والطرتب القرادرين علرى اسرتخدام البحرث
 .لعلمي لخدمة العملية التعليمية بمدختتها وعملياتها ومخرجاتهاا
  بين األقسام المختلفة من ختل وضع الخطط والمشراريع المدروسرة فري المجراالت  التنسيقتحقيق التكامل و

والترري تررؤدى إلررى التكامررل مررع المؤسسررات الخاصررة واألهليررة وربررط  البحررث  ،البحثيررة الملحررة القابلررة للتطبيررق
  .بسوق العمل العلمي

    

 ثحير ،ونتحظ ممرا سربق إن كرل أهرداف المؤسسرة مرن حيرث البحرث العلمري تتفرق مرع خطرة الجامعرة
 إلرىحيث يهدف كل منها ؛ باألقسام العلمية بخطة المؤسسة في المجال ،يوجد ارتبط بين خطة البحث العلمي

  .إعداد الباحثين المؤهلين تربويا
 

 :بتنفيذ خطة المؤسسة في البحث العلميالتزام األقسام العلمية  6/1/2
حيرث إن هرذه الخطرة  ،يعتبر التزام األقسام العلمية بتنفيذ خطة المؤسسة في البحث العلمي فري بدايتره

 .تنفيذ هذه الخطة إلىتم إعدادها منذ فترة قريبه واألقسام في طريقها 
 

 :كفاءة العملية البحثية 6/2
 :مؤشرات الكفاءة 6/2/1

منهم من هرو  ،عضواً  (82)ضاء هيئة التدريس المشاركين في البحث العلمي بالمؤسسة أعة تبلب نسب
ومررنهم مررن يسررعى إلررى الترقيررة لدرجررة أسررتاذ ،فرري مرحلررة الحصررول علررى درجررة الماجسررتير أو درجررة الرردكتوراه 

وزعة علرى بحثًا م 150وتبلب نسبه األبحاث المنشورة محليا ودوليا حوالي ما يقرب من ،أستاذ  ةمساعد أودرج
جاري إعرداد  قاعردة بيانرات %، 32.4 ةعضو هيئة تدريس بنسب (46)م أعضاء هيئة التدريس بالكلية وعدده

 .وعرض بحوثهم المنشورة وفقا لتخصصه والدرجات العلمية المرقى إليها ،للسادة أعضاء هيئة التدريس
 

 :تشجيع وتحفيز البحث العلمي 6/2/2
يرتم اسرتخدام بعرض أنشرطة البحرث العلمري ،ؤسسات علمية دوليرة ال توجد بحوث علمية مشتركة مع م

تفعيل دور مؤسسررات ،اإلدارة االلكترونيررة،بالمؤسسررة فرري معالجررة مشرركتت المجتمررع مثررل أسرراليب الررتعلم النشررط
 بعرررضحصرررل  د، وقررر....... الرررخ،أنشرررطة الررروعي السياسررري،برررين المرررواد الدراسية مرررا التكامرررل ،المجتمرررع المررردني

 .ريس على أفضل بحث على مستوى جامعة القاهرة )في العلوم االجتماعية واإلنسانية(التد أعضاء هيئة
      

والمؤسسررة ال تشررجع البحرروث العلميررة المشررتركة بررين األقسررام العلميررة ولكررن جرراري إعررداد خطررة لتنفيررذ 
بردالت   زيرادةوتسعى المؤسسة إليجاد وسائل لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين مثرل تحفيرز الدولرة للبراحثين ل،ذلك
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وبالنسربة  لتنميرة  ،ونشرر بحرث مجراني فري مجلرة الكليرة لكرل عضرو هيئرة تردريس ،%130البحث العلمي إلى 
معاوني حيث يتطلب حضور  ؛يوجد برنامج واحد يتبع الجامعة فقطو  ،قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

علرى مرن معيرد إلرى مردرس مسراعد أو مرن إلى أربرع دورات متنوعرة للتعيرين فري وظيفرة أ أعضاء هيئة التدريس
 .مدرس مساعد إلى مدرس

 

 :دعم وتعزيز العملة التعليمية  فيمساهمة البحث العلمي  6/2/3

وال ترتم  التعليميرة،لم يتم االسرتفادة مرن نترائج البحرث العلمري بالمؤسسرة فري المقرررات الدراسرية العمليرة 
 البحثية. تتم مشاركة الطتب في المشاريع كما أنه ال والندوات،مشاركة الطتب في المؤتمرات 

 

 :تمويل البحث العلمي 6/3
 :مصادر تمويل البحث العلمي6/3/1

تساهم مختلف فعاليات المجتمع في هرذا الجهرد مرن دوائرر حكوميرة حيرث تقردم دعمهرا للبحرث العلمري فري -
وبررامج  نوالمبتردئي ،زين مرنهمللبراحثين المتمير والمكافراتأشكال متعددة كرصيد العديرد مرن الجروائز والهبرات 

نشراء صرندوق برالمركز  توتسعى المؤسسة إلرى إنشراء مركرز )الدراسرا ،المنذ الدراسية المتقدمة والبحروث( وا 
والبحث عرن مصرادر تمويرل أنشرطة  للبحرث العلمري بالكليرة  ،يكون مسئول للتنسيق بين المؤسسات البحثية

  .والنهوض بالعملية التعليميةإلي دعم البحوث التي تعني بأولويات المجتمع  
 وهناك بعض المصادر التي يتم من ختلها تمويل البحث العلمي بالكلية مثل:  

 المراكز ذات الطابع الخاص. 

 صناديق الكلية. 

  عليها.تمويل بعض البحوث والمشروعات التنافسية من ختل بعض المشروعات التي يتم الحصول 
 

 :قياس عوائد البحث العلمي6/3/2
 .يتم قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المتفقة علي البحث العلمي بالمؤسسة ال

 

 :انشطة علمية أخرى6/4
   :مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات6/4/1

وفيمررا يلرري ،  F.O.E.Pحصررلت الكليررة علرري مشرررعين ممررولين مررن مشررروعات تطرروير كليررات التربيررة 
 :بيان بهما

 لتربية العملية لطتب كليرة التربيرة فري ضروء االهتجاهرات العلميرة المعاصررة عنوانه "تطوير ا :المشروع األول
  .جنية مصري ألف 203:الميزانية ،   2005/2006لزمن ، اعام واحد:ومدته  ،"
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 ــاني عنوانرره "تنميررة المجتمررع المحلرري بمحافظررة بنرري سررويف مررن خررتل برنررامج متكامررل لمحررو  :المشــروع الث
 .ألف جنية مصري 203:الميزانية ، 2005/2006 :الزمن  ،عام واحد :مدته وتعليم الكبار ة األمي

 

قامرت الكليرة وقرد ، العلمريوالبحرث  ،بين المؤسسات ومؤسسات التعليم العرالي ةال توجد اتفاقيات مفعلو 
"قريرة برت                بمشروع لمحرو األميرة فري قريرة ننرا بمركرز اهناسريا محافظرة بنري سرويف تحرت مسرمي

واًل من مؤسسة اليونسركو تحرت إشرراف اللجنرة م، وكان هذا المشروع م2008-2007لعام الدراسي أمية" في ا
 في إطار مشروعات تنمية قريتين أحدهما بمحافظة بني سويف واألخرى بمحافظة الشرقية.  ،الوزارية للتنمية

 

   العلمية:المؤتمرات والندوات  6/4/2

 :ندوات العلمية مثلقامت المؤسسة بالتنظيم لبعض المؤتمرات وال
  المنظومــة فــي إعــداد المعلــم مطلــب رئيســي لمواجهــة تحــديات المررؤتمر العلمرري األول للكليررة وذلررك بعنرروان"

 .2003ابريل عام  28إلى  27وقد تم عقده في الفترة من  القرن الحادي والعشرين"
 

  م2004ابريل  28إلى  27من  " الطفولة واإلبداع في عصر المعلومات"المؤتمر العلمي الثاني وذلك. 
 

 االعتمــاد وضــمان الكليررة بعنرروان "  المررؤتمر العلمرري الثالررث للجمعيررة المصرررية للتربيررة المقارنررة بالتعرراون مررع
 .م2005يناير  30إلى  29من  "جودة المؤسسات التعليمية

 

   24 "صـة"دور مؤسسات المجتمع المـدني فـي رعايـة ذوي االحتياجـات الخاالمؤتمر العلمي الرابع بعنروان 
  .م 2006أبريل  26إلى 

 

  م2007ابريل  8إلى  7  " في الفترة من"مناهج التعليم قبل الجامعيالمؤتمر العلمي الخامس  بعنوان. 
 

  اتجاهـات معاصـرة فـي  بعنروان "مرع الجمعيرة المصررية للتربيرة المقارنرة  ونعقرد مرؤتمر بالتعرا وقد ترم مرؤخًرا
 .2010 فبراير 7إلى  6فترة من ال في"  تطوير التعليم بالوطن العربي

 

أو الخدمية في  دعم األنشطة  اإلنتاجيةال تود مساهمة من جانب مؤسسات القطاع الخاص سواء 
 .العلمية بالمؤسسة

يحتا  ذلك إلي وضع خطة التفعيل الشراكة بين الكلية ومؤسسات المجتمع المدني وديرية التربية 
 ؤتمرات بالكلية.والتعليم لدعم أنشطة البحث العلمي والم
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 الدراسات العليا -7 
تحرص الكلية على تقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا بما يسهم فى تحقيق رسالة الكلية 

 :يلي ويتضذ ذلك من ختل ما
 :الدرجات الممنوحة /7/1

  :التعريف ببرامج الدراسات العليا 7/1/1
لدراسات العليا من ختل موقعها اإللكتروني، كما تقوم الكلية باإلعتن عن برامجها المقدمة فى ا

(، كما تقوم الكلية بإنشاء 2009 -2008قامت الكلية بإعداد دليل للدراسات العليا ختل العام الجامعي )
والهدف  ،وتاريخ إنشائها ،قواعد للبيانات عن الدراسات العليا من حيث أعداد البرامج وأعداد المستفيدين منها

 ،وجارى القيام بتصميم استبيان الستطتع رأى الجهات المستفيدة ،وأعداد المتقدمين له من كل برنامج
وكذلك التعرف على مكانة البرامج من ختل التعرف  ،واستقصاء آراء الحاصلين على هذه الدرجات العلمية

 فى هذه البرامج.     على مؤشرات القبول والتسجيل
 

  :الممنوحةالدبلومات والدرجات العلمية  7/1/2
درجة الدبلوم العام فى التربية نظام العام الواحد " :من الدبلومات فى التربية وهى اتقدم الكلية عددً 

تطوير  -والدبلوم المهنية بتخصصاتها المختلفة "تربية خاصة"، "ونظام العامين لغير المتفرغين" "،للمتفرغين
الماجستير والدكتوراه  درجتيكما تمنذ الكلية  ،"التربيةوالدبلوم الخاص فى "إدارة مدرسية وغيرها"،  –مناهج 

 .فى التربية فى التخصصات المختلفة
   

 :العملية التعليمية فى الدراسات العليا 7/2
 :تحديث اللوائح والبرامج /7/2/1

يتم العمل فى جميع الدرجات العلمية للدراسات العليا وفقا لتئحة معتمدة معلنة للطتب وأعضاء 
وتحدد الكلية من ختل مجلسها ولجنة  ،التدريس وتقوم الكلية بمراجعتها فى ضوء المتغيرات المحيطةهيئة 

فيقوم بتدريس العملي والتطبيقي  ،الدراسات العليا المتمذ األساسية للنظام المتبع فى تدريس الدراسات العليا
لوقت الذي يقوم فيه األساتذة فى ا ،أعضاء هيئة التدريس فقط )درجة مدرس( تحت إشراف أستاذ مساعد

كما حرصت الكلية على توفير التجهيزات والتسهيتت التزمة للعملية التعليمية من ختل  ،بالتدريس النظري
لتوفير متطلبات  ؛استقطاع جزء من مكافات الدراسات العليا التى توزع وفقا لقرار المجلس األعلى للجامعات

كما حرصت على االشتراك فى قواعد البيانات العالمية إذ أن فلسفة  ،ليةالدراسة باإلضافة إلى ميزانية الك
ستراتيجية التدريس بالدراسات العليا تعتمد على درجة أكبر من المشاركة والفعالية واالعتماد على الذات  وا 

 للطتب الملتحقين بها.
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لمية فى مجاالت كما تحرص الكلية على انتداب األساتذة المشهود لهم بالسمعة العلمية العا
 ،ويتم مراجعة أداء األقسام فى التدريس للدراسات العليا ،التخصص المختلفة للتدريس ببرامج الدراسات العليا

 ويتم من ختل التغذية الراجعة إعادة تصحيذ المسار إن لزم األمر.
 

لوم العام نظام وفتحت الدراسة بالدب، 94/95بالكلية فى العام الجامعي  وحيث بدأت الدراسات العليا
حيث بلب عدد الطتب بالدبلوم نظام العام الواحد حوالي  ؛العام الواحد للمتفرغ ونظام العامين لغير المتفرغين

، وتزايدت أعداد الطتب بالدبلوم العام 1995وذلك في عام  طالب (26طالب، ونظام العامين ) (100)
حيث بلب اجمالى عدد  ؛الخطة الخمسية األولى للكليةوالدبلوم الخاص ودرجتي الماجستير والدكتوراه ختل 

 (18)بالدبلوم الخاص و (247)طالب بالدبلوم العام و  (270)طالب منهم  (535)إلى  2000الطتب عام 
% تقريبًا، وفى الخطة الخمسية الثانية تزايدت أعداد 200بدرجتي الماجستير والدكتوراه أي بمعدل زيادة 

طالب  (1757)ل إلى ليص 2005بينما تناقص العدد عام ،  2001طالب سنة (2403)الطتب لتصل إلى 
بالدبلوم العام و  (2476)طالب منهم  (3423)إلى  2008بينما وصل العدد عام %، 64بنسبة تناقص 

ويبلب  ، %200.7طالب بدرجتي الماجستير والدكتوراه وبنسبة تزايد  (262)طالب بالدبلوم الخاص و (247)
ونسبة الوافدين منهم  ،طالب (2577)حوالي  2008/2009لدراسات العليا فى العام الجامعي عدد طتب ا

طالب  (2)والدبلوم المهنية وعددهم  ر،طتب (6)طالب موزعون على الدبلوم الخاص وعددهم  (15)حوالي 
حيث إن ؛ % 0.005ونسبة الطتب الوافدين إلى طتب الدراسات العليا يعادل طتب (5)والدكتوراه وعددهم 

الكلية تعمل على نشر الدرجات العلمية التى تقدمها عن طريق موقع الكلية لتنترنت وبعض الجامعات 
 العربية.  

 

 :برامج الماجستير وبرامج الدكتوراه 7/2/3، 7/2/2
الماجستير والدكتوراه التى تمنحها الكلية تتطلب استيفاء مجموعة من المتطلبات تشتمل على  درجتا

والحاسب ايلي  :ة علمية ومقررات دراسية بعض منها مقررات عامة لجميع المسجلين مثل مقرراترسال
وقد قامت جميع األقسام  ،واإلحصاء، وهناك مقررات ترتبط بالتخصص األكاديمي للدرجة العلمية المسجل بها

لخطة البحثية للكلية التى كما يتم التسجيل للدرجات العلمية في ضوء ا ،بتوصيف برامج الماجستير والدكتوراه
وترتبط من جهة باحتياجات المجتمع ومن جهة أخرى بالتطورات  ،تتمشى مع الخطة البحثية للجامعة

والتطورات  ،ولعل من أبرز الممارسات الرتباط الدرجات العلمية باحتياجات المجتمع ،األكاديمية الحديثة
التعليم والجودة واإلدارة التعليمية والتربية المقارنة العلمية درجتي الماجستير والدكتوراه فى تكنولوجيا 

وسيكولوجية الفئات الخاصة، وتستعين الكلية بكبار األساتذة فى التخصصات األكاديمية كمراجعين خارجين 
كما تقوم الكلية بعرض  ،لبرامجها وفقا للنماذ  التى أعدتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

كما تحرص الكلية على  ،الستطتع رأيهم فيها ؛العلمية المتاحة على المستفيدين باختتف هويتهمالدرجات 
من ختل التسجيل لبعض الدرجات العلمية  ،ارتباط أبحاث الماجستير والدكتوراه باحتياجات حقيقية للمجتمع

ونشر  ،وحل المشكتت البيئة ،مثل الدراسات المتعلقة بإعداد المعلم وتنميته ،ذات طابع تطبيقي واجتماعي
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مخرجات التعلم و تتناسب ل اجعة برامج الماجستير والدكتوراه،وجارى مر  ،أنماط التعلم الذاتي وااللكتروني
وحيث يتءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات  ؛المستهدفة لكل برنامج مع الدرجة الممنوحة

 .أعضاء هيئة التدريس يتم انتداب أساتذة من الخار  وفى حالة عدم وجود ،التى يشارك فى تدريسها
  

 نظام التسجيل واإلشراف العلمي:  7/3
 إجراءات التسجيل واإلشراف:  7/3/1

تقوم الكلية بنشر اإلجراءات اإلدارية والعلمية الخاصة بالتسجيل للدرجات العلمية بإدارة الدراسات 
إللكتروني وتشترط على المسجلين لدرجات علمية من أعضاء وعلى موقعها ا ،وبأدلة الطتب ،العليا بالكلية

ا لتحتياجات األكاديمية للقسم بما يحقق للطالب اختيار يكون التسجيل وفقً  أنو  ،هيئة التدريس المعاونة
بينما ال يوجد  ،بينما يقوم األستاذ باختيار من يساعده فى اإلشراف ،األستاذ الذي يقوم باإلشراف عليه

 .التسجيل فى تخصصات معينة للتسجيتت من خار  الهيئة المعاونة اشتراطات فى
 

 المتابعة والتقييم:  7/3/2
وأية  ،الطتب المسجلين لدرجة علمية مدى التقدم فى العملتقريًرا علمًيا عن يقدم كل مشرف 

رية أو ستة أشهر. وتعمل الكلية على تذليل أية صعوبات إدا وذلك كل ،صعوبات تواجه العمل )إن وجد(
عقد   وتغيير اللوائذ فى ضوء ذلك بما ال يتعارض مع القانون. ويشترط قبل التسجيل لدرجة علمية  ،علمية

البحث ومدى ارتباطه بالخطة  وأهمية ،مينار يحضره أعضاء القسم لمناقشة الخطة البحثية المقترحةيس
جراء أية تعديتت على الخطة المقترحة ف ،البحثية وتخصصات القسم وقد أعلنت  ،ى ضوء هذه االعتباراتوا 

بحيث يمكن للراغب تجهيز مكونات ملف التقدم مرة واحدة قبل قدومه  ؛عن كافة اإلجراءات واألوراق المطلوبة
 للكلية.

 

 :تقويم طالب الدراسات العليا 7/4
 فاعلية أساليب تقويم طالب الدراسات العليا: 7/4/1

لعليا على وسائل متنوعة تشتمل جلسات نقاع )سمينارات( تعتمد الكلية فى تقويم طتب الدراسات ا
وذلك للتأكد من  ،تقارير –زيارات ميدانية  –اختبارات تحريرية  –تقديم أبحاث وتكليفات  –اختبارات شفوية  –

كما  ،تحقق النواتج التعليمية المستهدفة وتقدم أوال بأول تغذية راجعة للطتب عن أدائهم لتصحيذ مسارهم
 إذ أن هذه التقويمات المتنوعة.  ،طتب بهذا فرص التقويم المستمرتوفر لل

 

وتنظر الكلية أية اقتراحات ترد من  ،وتعلن جداول االمتحانات قبل االمتحان بشهر كامل على األقل
وذلك لمدة أسبوع من عرض  ،وفى إمكان الكلية األخذ بها ،الطتب بالتعديل لتكون فى مصلحة الطالب

 ،ا من موعد االختبار النهائيثم يوضع الجدول فى صورته الهائية قبل خمسة عشر يومً  ي،ئالجدول المبد
 ،ودليل البرنامج والمقرر ،ا بأن موعد بداية االمتحانات معلن منذ بداية العام االكاديمى بدليل الطالبعلمً 

 ويحق للطالب التظلم من نتيجته. 
 :رضاء طالب الدراسات العليا 7/5
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 قييم رضاء طالب الدراسات العليا:     قياس وت 7/5/1
حيث ستقوم الكلية بتوزيع استبيان على الطتب  ؛تقوم الكلية باستقصاء رأى الطتب فى برامجها 

الستطتع آرائهم في الخدمات التي تقوم الكلية بتقديمها للدراسات العليا، كما تقوم الكلية بتلقي مقترحات 
حيث تقوم لجنة  ؛ية التعليمية من ختل صناديق الشكاوى الموجودة بالكليةوشكاوى الطتب فيما يتعلق بالعمل

يجاد حلول لها.  على تفريب االستمارات والتعرف على المقترحات  والشكاوى وا 
  
 

 :التقويم املستمر للعملية التعليمية -8
 شمولية واستمرارية التقويم :  8/1

، لذا تعتمد على تقويم هاًما ال يمكن التغاضي عنه ا هدفاً الفعالية التعليمية باعتبارهبرفع الكلية هتم ت
لوضع خطط تحسين  ؛شامل لجميع جوانب العملية التعليمية ومستمر وتضع نتائج هذا التقويم فى االعتبار

 ويتضذ ذلك من ختل: ،إلدارة جودة التعليم والتعلم يوتعزيز من ختل نظام داخل
  :أساليب التقويم 8/1/1

تشتمل  :عدة آلياتتعتمد على استخدام خطة للتقويم الشامل والمستمر حالًيا بوضع  الكليةتقوم 
وفحص لجميع األطراف المعنية مثل الطتب وأعضاء هيئة التدريس  ،واستبيانات ،وجماعية ،مقابتت فردية

 .وجهات التوظيف والخريجين
 

 :نتائج التقويم وخطط التحسين والتعزيز 8/1/2
بتقديم الكلية ستقوم و  ،الجانب اير المقررات والبرامج والتقرير السنوي للكلية هذتناول تقار ستكما  

من ختل إجراءات  ،تغذية راجعة ألعضاء هيئة التدريس والطتب عن جوانب القوة والضعف فى أدائهم
من ختل خطط التدريب فى حال وجود جوانب ضعف  ،متصاعدة تبدأ بدعم قدرات أعضاء هيئة التدريس

 ،وقد اتضذ عند تقييم بعض المقررات وجود ضعف فى بعض اكتساب الطتب للمهارات العملية، عامة
  .نه ناتج عن عطل بعض األجهزة الخاصة بمعامل اللغاتإواتضذ 

 

 :النظام الداخلي إلدارة الجودة 8/2
 توافر نظام داخلي إلدارة الجودة:  8/2/1

لرئيسية جودة التعليم والتعلم باإلضافة إلى القدرة يوجد بالكلية وحدة إلدارة الجودة أحد مهامه ا
عداد الملفات الخاصة بها، ويتولى هذا النظام متابعة تقارير البرامج والمقررات، المؤسسية  ،ونتائج التقويم ،وا 

ومتابعة التقدم فيها )ملحق خطابات األقسام بتسليم المواصفات والتقارير وتطبيق  ،وخطط اإلصتح
 واصفات األوراق االمتحانية... الخ(.االستبيانات وم

 
 

 مساهمات النظام ومؤشرات تقييم أدائه:  8/2/2



 جامعة بني سويف                             –لكلية التربية                                                 الدراسة الذاتية                         

 60 

تقويم  –كما صممت وحدة الجودة مجموعة كبيرة من األدوات خاصة االستبيانات )تقويم المقرر 
ضاء هيئة عقد عدة دورات لنشر ثقافة الجودة بين أعو  ،تقويم الخدمات التى تقدمها الكلية... إلخ( –البرنامج 

ومدربين بالهيئة للمساعدة  ،قام بها نخبة من أعضاء وحدة الجودة ،ن والعاملينين واإلدارييالتدريس والمعاون
طبقت  تقويم استمارةكما حرصت الوحدة على تقييم أدائها من ختل  ،على نشر الثقافة وتبنيها منهاجا للعمل

ن ختل تقارير المتابعة لمشروع ومركز الجودة على أعضاء هيئة التدريس والطتب عن أداء الوحدة وم
 ومن ختل تقرير الزيارة الميدانية. ،بالجامعة

 

 المساءلة والمحاسبة: 8/3
 تفعيل اللوائح: 8/3/1

ن قانون الجامعات فى إإذ  ،آليات للمساءلة والمحاسبة فى إطار سلطاتهاحالًيا بوضع الكلية  تقوم
كما أنه  ،فى وضع عقوبات على المقصر فى جميع المواقف األخذ يسمذ بكثير من حرية وضعه الحالي ال

ولكنها  ،عزل من الوظيفة –لوم  –فهي تتدر  من لفت نظر  ،يوجد تدر  فى العقوبات الموجودة بتئحته ال
وتمنع أعضاء هيئة التدريس ممن أظهروا أداء دون المستوى  ،تعتمد على توزيع مكافات الدراسات العليا

كذلك بعد إصراره على عدم  العامةأو تحرمه من التدريس فى الشعب  ،التدريس فى البرامجالمطلوب من 
كما  ،ولم يحدث ذلك فى واقع األمر إذ يوجد تعاون كبير من جميع أعضاء هيئة التدريس ،هئتحسين أدا

 يتضذ من جداول تفريب استمارات التقويم الخاصة بهم.
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