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  الدراسة الذاتية لمعھد الدراسات العليا للطفولة

 الدراسة الذاتية 

 جامعة عين شمس -لمعھد الدراسات العليا للطفولة

  نبذة عن معھد الدراسات العليا للطفولة:

ئ رار  أنش ب الق مس بموج ين ش ة ع ة بجامع ا للطفول ات العلي د الدراس وريمعھ م  الجمھ نة  27رق لس
القرار  1981 ة ب ه التنفيذي درت الئحت وزاريوص م  ال نة  1044رق دأت الدر 1981لس ه وب ة ب ياس  ف

  . 1982شھر فبراير 

د  ز المعھ توى ويتمي ى المس يعل ة  العرب دة للطفول ة الوحي ه المؤسس يبأن د  الت ينتع ى  المتخصص عل
توى  يمس ع  علم يرفي دكتوراه  ف تير وال ات الماجس نح درج ث تم ة، حي االت الطفول يمج ال  ف يالمج  الطب

  أو اإلعالم وثقافة األطفال. النفسيأو 

ز  ذا ويتمي وھ ددة ال خريج ة المتع االت الطفول ى مج ة ف ة العريض املة المتكامل ة الش اتھم العلمي د بخلفي معھ
ى ي ونالت ا  درس رراتفيھ ة مق الة علمي ير رس ون بتحض ية ويقوم ى  دراس ق ف ث دقي ة وبح ة لدراس كخالص

االت  د مج ام أح د ، أقس د يالمعھ إن المعھ ذا ف ل توبھ امل المتكام داد الش ن اإلع وع م ذا الن رد بھ ف
 .العربيفى مجاالت الطفولة على مستوى العالم  نللمتخصصي

  الدراسات العليا للطفولة. البيانات الوصفية لمعھدأوال: 

  .معھد الدراسات العليا للطفولةاسم المؤسسة: *

 معھد.نوع المؤسسة: *

  جامعة عين شمس.اسم الجامعة التابع لھا المؤسسة: *

  .جامعة حكوميةنوع الجامعة: *

  :الجغرافيالموقع *

  العباسية  حي مدينة:                   القاھرة  : محافظة 

  1981تاريخ التأسيس:*

  سنتان مدة الدراسة:*

  العربية و اإلنجليزية.لغة الدراسة: *

  القيادة األكاديمية:*

  .الشوربجيعميد المعھد : أ.د عمر السيد *

ة :أ ة العلمي ب الدرج تاذ الط ائيس ات  الوق ات الوالوبائي م الدراس ال بقس ة لألطف د طبي بمعھ
  الدراسات العليا للطفولة.

  الدراسات العلياطلبة ال يوجد طلبة غير  وكيل المعھد لشئون التعليم والطالب:*
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  :لبحوثواوكيل المعھد لشئون الدراسات العليا *

  الدرجة العلمية:

  كرم الدين على ضيف مجديأ.د.  وكيل المعھد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

والوبائيات بقسم الدراسات الطبية لألطفال بمعھد الدراسات العليا  الوقائيستاذ الطب أ جة العلمية:الدر
  للطفولة.

  الدرجات العلمية التى تمنحھا المؤسسة:*

  الدكتوراهالماجستير                 دبلوم العالج الوظيفي          

  :الدراسات العليامرحلة عدد الطالب المقيدين فى *

  اجستير:الم

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      

  الدكتوراه:

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      

  األقسام العلمية:*

  . لألطفال قسم الدراسات الطبية -1

  .لألطفال قسم الدراسات النفسية -2

  الم وثقافة األطفال.قسم اإلع -3

  

  عدد أعضاء ھيئة التدريس:*

  دائم:..........                  منتدب:............            معار:..........

  عدد أعضاء ھيئة التدريس موزعا حسب الدرجة العلمية:*

  أستاذ:...........      مدرس:.........       أستاذ مساعد:.........

  ..........               أستاذ غير متفرغ:...............أستاذ متفرغ:...

  

  عدد المعارين/ األجازات الخاصة:*

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      

  عدد أعضاء الھيئة المعاونة:*

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      
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  عدد المبعوثين فى الخارج:*

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      

  ............:.........:نسبة أعضاء ھيئة التدريس للطالب*

  ............%.:نسبة أعضاء الھيئة المعاونة للطالب*

  ....%.......أعضاء ھيئة التدريس : إجمالين م نسبة المعار*

  ..........%أعضاء ھيئة التدريس: إلجمالينسبة األجازات الخاصة *

  :اإلداريعدد العاملين بالجھاز *

  ............اإلجماليذكور.............          إناث.............      

  وفقا لحالتھم الوظيفية اإلداريعدد العاملين بالجھاز *

  :داخلي    مؤقت:.................      دائم:..............                

  مرحلة الدراسات العليا:*

  :تقدمھا المؤسسة التيأسماء البرامج التعليمية *

  13 :تقدمھا المؤسسة  التيللبرامج التعليمية  اإلجماليالعدد *

  13 البرامج المطبقة بالفعل : ددع*

  :.........%ن بالدراسات العلياللمقيدي اإلجمالينسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد *

  .........%للمقيدين بالدراسات العليا: اإلجمالينسبة المسجلين لدكتوراه مقارنة بالعدد *

  :* عدد الدرجات التى تم منحھا خالل السنوات الخمس األخيرة

  :........دكتوراهدبلوم :.........             ماجستير:...........        

  . خريج.........ن خالل السنوات الخمس األخيرة:* عدد الخريجي

  وحدة. 2.عدد الوحدات ذات الطابع الخاص:

  بالمؤسسة االتصالوسائل 

  :البريديالعنوان *

 childhood-institute.org :اإللكترونيالموقع *

  :اإللكترونيالعنوان *

 24016749: فاكس *                             24053716تليفون:    *
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  محاور الدراسة والمعايير المنبثقة منھا:: ثانيا 

  

  القدرة المؤسسية

  

  تخطيط اإلستراتيجيال -1

  

  :الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة 1/1

  :)SWOTالتحليل البيئي للمؤسسة التعليمية باستخدام أسلوب ( 1/1/1

 الخطة م اعتمادوت ، جامعة عين شمس –إستراتيجية لمعھد الدراسات العليا للطفولة  خطة تم وضع
ھذا مع العلم  ،)1(مرفق  4/10/2011وتم اعتماد تحديثھا فى  ،81/11/2009اإلستراتيجية بتاريخ 

اإلستراتيجية، وتم الخطة بأنه قد تم تغطية كل من البيئة الداخلية والخارجية في التحليل البيئي قبل تصميم 
  .تحليل النوعياالعتماد على نوعين من التحليل وھما: التحليل الكمي وال

وقد شاركت جميع األطراف بالمعھد مشاركة فعالة وتم تحديد مصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص 
 .والتھديدات المختلفة

وجدير بالذكر أنه تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي مع كافة األطراف داخل المعھد من أعضاء  
ترتبط خطط وبرامج التطوير الخاصة في إستراتيجية و .هوخارج واإلداريين، والطالب، ھيئة التدريس

  .معھد الدراسات العليا للطفولة ارتباطاً قوياً بالغايات واألھداف اإلستراتيجية للجامعة

 

  :الرؤية والرسالة 1/1/2

  تتمثل فى  يتوافر لدى معھد الدراسات العليا للطفولة رؤية ورسالة 

  

  الرؤية: 

في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي للطفولة على المستويات  يسعى المعھد إلى تحقيق التميز
  المحلية واإلقليمية للوصول للعالمية.

  

  الرسالة :

 .إعداد كوادر علمية في مجال دراسات الطفولة في التخصصات المختلفة 
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 مي.تفعيل التعاون بين المعھد والجھات المعنية بالطفولة على المستوى المحلي واإلقليمي والعال 

  تطوير البرامج والمقررات الدراسية وتحديثھا في ضوء االتجاھات العالمية المعاصرة مع
 مراعاة السياق المحلي.

 .االرتقاء بمستوى البحث العلمي 

 .االھتمام بالتعلم والتعليم المستمر والذاتي وعن بعد 

 بحثية للمعھد.إدماج مفھوم الجودة الشاملة والتحسين المستمر في المنظومة التعليمية وال 

  تقديم الخدمات المجتمعية من خالل تطوير وتفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص لتقديم
  الخدمات البحثية واالستشارية والمجتمعية في مجاالت الطفولة المختلفة لمؤسسات المجتمع.

المختلفة  وقد شارك في صياغتھا جميع األطراف، تم االعتماد على التحليل البيئي عند صياغتھاو
ثم تم عرض ومناقشة الرؤية والرسالة مع األطراف المختلفة مع أعضاء ، داخل المعھد وخارجه

 –قسم الدراسات النفسية لألطفال  –قسم الدراسات الطبية لألطفال (ھيئة التدريس بأقسامه الثالثة
ال. وتم اعتماد والعم، واإلداريين، الطالب الجدد والخرجينومع  ،)قسم اإلعالم وثقافة األطفال

تم عرضھا على مجالس  وقدرؤية ورسالة المعھد من خالل االجتماعات وعمل االستبيانات 
حديث رؤية ورسالة المعھد أكثر من مرة بما يتفق مع وتثم مجلس المعھد وتم مراجعة ، األقسام

تحديثھا وتم اعتماد ، التطورات الداخلية للمعھد ومتطلبات المجتمع بناء على التحليل البيئي
  .)2(مرفق 4/10/2011بتاريخ

 بالمعھد ووحدة الجودة، ودليل  من خالل الموقع اإللكتروني الخاص الرؤية والرسالة تم نشر
قھا تم تعلي وملصقات وحدة الجودة ومجموعة من المطويات باإلضافة إلى كتابتھا على الفتات

 . بالمعھد
  

  :األھداف اإلستراتيجية 1/1/3

ات العليا للطفولة غايات وأھداف إستراتيجية تم االعتماد على التحليل البيئي عند توجد لمعھد الدراس
  .صياغة ھذه الغايات واألھداف اإلستراتيجية

وكان  واألھداف اإلستراتيجية للمؤسسة مع األطراف المختلفة، تم عرض ومناقشة الغايات النھائية
اإلدارية مشاركة فعالة سواء في الصياغة أو في  مستوى المشاركة داخل المعھد بأقسامه الثالث والھيئة

 عرض ومناقشة الغايات واألھداف النھائية.

اريخ  د بت س المعھ ن مجل ات م ذه الغاي اد ھ م اعتم اريخ ،  24/6/2008وت ديثھا بت اد تح واعتم
ق 4/11/1120 ات ، )3(مرف ات واللوح ي ، والمطوي ع اإللكترون الل الموق ن خ رھا م م نش وت

  .الجودة ضمان ودليل وحدة

  :الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية معھد الدراسات العليا للطفولة 1/1/4
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 ىغطتو، جامعة عين شمس –تم إعداد خطة تنفيذية لتطبيق إستراتيجية معھد الدراسات العليا للطفولة 
ة والمھام وتضمنت الخطة التنفيذية نظام األولويات لألنشط، جميع الغايات واألھداف اإلستراتيجية للمعھد

وتم تحديد دقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة والمھام حيث ال يوجد تشابك في المسئوليات ، المطلوب تنفيذھا 
  ھناك تحديد للمسئوليات.والمعھد، بواالختصاصات بين اإلدارات واألقسام التنفيذية 

تم ، وإدارة المخاطرتتعلق ب قراراتمؤشرات التقييم، ويوجد بالخطة و، جدول زمني للتنفيذتم تحديد 
وتم  ،)4(مرفق18/11/2009ترجمة الخطة التنفيذية إلى موازنة مالية تقديرية وتم اعتمادھا بتاريخ 

   )5(مرفق .2011 /4/10تحديثھا بتاريخ 

  

  :لمعھد الدراسات العليا للطفولة التنافسىالوضع  1/2

  في المجتمع:لمعھد الدراسات العليا للطفولة ودورھا  التنافسيةالسمات  1/2/1

تبرز اإلستراتيجية الخاصة بالمعھد بوضوح السمات المميزة للمعھد والدور الذي يلعبه المعھد في خدمة 
ال توجد مؤسسة علمية أو  بأنه للمعھد تتمثل مالمح الوضع التنافسي الحالي، والمجتمع والبيئة المحيطة

تخصصاته الثالثة مجتمعة بجامعة عين شمس  –تعليمية أو بحثية مناظرة لمعھد الدراسات العليا للطفولة
على مستوى الشرق األوسط كله، وجدير بالذكر أن سياسات وخطط المعھد قد ساھمت في تحسين 

الطالب في األقسام الثالثة والبحث العلمي والمجتمع والبيئة من خالل الوحدات ذات الطابع  اتخدم
ركز رعاية ذوي ، ومكتشاف المبكر لإلعاقةالخاص بالمعھد والخدمات التي يقدمھا مثل وحدة اال

  .، ومركز الھندسة الوراثيةاالحتياجات الخاصة

 :أمثلة لتفرد المعھد بالنسبة للوضع التنافسي  
 ).6التعاون (مرفق  بروتوكوالت .1
 الدبلومات: .2

 ) بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية  2009) لسنة 123قرار رئيس الجمھورية رقم
الدراسات العليا معھد منحھا مجلس الجامعة بناًء على طلب مجلس والدبلومات التي ي

 .بالمعھد بقسم الدراسات الطبية لألطفال العالج الوظيفى إنشاء برامج دبلوم للطفولة.
 (الكاتب اللبناني: طارق البكري) لقد و نحو مشروع إنشاء جامعة عربية لدراسات الطفولة

وجاري دراسة تزايد المنظمات في سوق طرأ تحسين على الوضع التنافسي للمؤسسة 
العمل على خريجي المعھد ويتم استقصاء مستوى كفاءة الخريجين في المنظمات التي 

 يعملون بھا.

  

 

  

  الھيكل التنظيمي: -2
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  واإلدارات الداعمة.الھيكل التنظيمي  2/1  

  ومعتمد. مالئممالئمة الھيكل التنظيمي 2/1/1  

تم اعتماد الھيكل التنظيمي من مجلس المعھد في جلسته شاط المؤسسة والھيكل التنظيمي مالئم لطبيعة ن
 ).7(مرفق  4/10/2011وتم اعتماد تحديث الھيكل بتاريخ  29/9/2009بتاريخ 

يتصف الھيكل التنظيمي للمعھد بوضوح خطوط السلطة، وتحديد االختصاصات لكل عضو ، فالعميد ھو 
ويعتمد ھيكل المعھد على التفويض في السلطات في  ،سام رئيس المعھد ويعاونه الوكالء ورؤساء األق

  ظروف اإلجازات أو السفر لتيسير العمل فال يوجد مركزية في السلطة.

 :وھىمعتمدة وقد تم استحداث وحدات جديدة 

  8(مرفق  األزمات والكوارث إدارةوحدة(. 
  9وحدة تكنولوجيا المعلومات (مرفق.( 
  10وحدة تسويق الخدمات  (مرفق.( 
  11وحدة تصميم الجرافيك (مرفق.( 
  12مركز بحوث الھندسة الوراثية (مرفق.( 
  13وحدة التدريب(مرفق. ( 
  14وحدة إدارة البحوث والمشروعات (مرفق.( 
 .ة د والجامع ة المعھ اً لالئح ة طبق ائف بالمؤسس ع الوظ ي لجمي يف وظيف اك توص  ھن

دو ل والن ين والنق ي التعي وظيفي ف يف ال تخدام التوص تم اس تم ، وب ي ا ي ين وفق التعي
ة  راءات اإلداري الل اإلج ن خ ة م ة للمؤسس ات الفعلي راءات ، لالحتياج د وإج وقواع

 .أوائل الخريجينعن طريق تكليف  أوقانون ال وصلنصالتعيين معلنة وتتم وفقاً 
 

  :الجودةضمان وحدة  2/1/2

، 29/9/2009ھد بتاريخ لھا ھيكل تنظيمي معتمد من مجلس المعوالجودة  ضمانيوجد بالمعھد وحدة 
 الجودة بالمعھد ومركزضمان ويوجد تعاون مستمر بين وحدة ، ولھا الئحة معتمدة وتبعية واضحة للمعھد

يساعدھا على تحقيق والذي يوجد تشكيل لمجلس إدارة الوحدة  ماك ،ضمان الجودة واالعتماد بالجامعة
   ).15 (مرفق 4/10/2011بتاريخ  ھيكل الوحدة وتم تحديث أھدافھا 

عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة على مستوى المجالس الرسمية، فالوحدة  يتشارك الوحدة ف
يوجد بكل قسم منسق جودة يتولى كما وكذلك مجلس المعھد،  لة بجميع اللجان من خالل أعضائھاممث

 ً م وأعضاء ھيئة الدعم الفني ألقسا :عرض ومناقشة الجودة بالقسم. وتتمثل أشكال المشاركة في شھريا
استطالع أراء الطالب في العملية و التدريس في إعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات الدراسية

مدير الوحدة لحضور مجلس  تم دعوةيوتحديد نقاط القوة والضعف وعمل التحليل البيئي و التعليمية
 ھد.معتقديم تقرير شھري لمجلس الوالمعھد لمناقشة ما يتعلق بأنشطة الوحدة 

  ).16(مرفق  األنشطة المجتمعية:
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  :القيادة والحوكمة -3

  اختيار القيادات األكاديمية: 3/1

  :ختيار القياداتاأسلوب  3/1/1

  لرؤساء األقسام والوكالء والعميد تتمثل المعايير المستخدمة الختيار القيادات األكاديمية
لكفاءة والقدرات اإلدارية اباالنتخاب الحر المباشر مع الوضع فى االعتبار معايير 

  .االلتزام وغيرھاووالقيادية،والسجل الوظيفي 
  17(مرفق المعايير معلنة(. 

  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية: 3/2

  القيادة: أسلوب 3/2/1

 القيادة في المؤسسة ديمقراطي يشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحرية النقد  أسلوب
(مرفق والعاملين  مقترحات ورأي الطالبالمجالس واللجان و، من خالل الواالبتكار

18(.  

  .مؤشرات تقييم التدريب 3/2/2

 ).19علة  (مرفق ايوجد خطة تدريبية معتمدة وف

  .نظم المعلومات والتوثيق  3/4

  :قواعد البيانات  3/4/1

ً والكترونياً، باإلضافة إلى أنه وق يوجد ، يتم تنظيم المعلومات اعد بيانات بالمؤسسة وھي مسجلة يدويا
ً و   .يحرص المعھد على حفظ واستدعاء وتداول الكثير من الوثائق الكترونيا

  :الذاتيدور القيادة فى تنمية التمويل  3/5

  :خطة تنمية الموارد الذاتية 3/5/1

 عھد وحدات ذات طابع خاص تتمثل فى:ميوجد بالھناك خطة لتنمية الموارد الذاتية للمؤسسة و

ومركز بحوث مركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة،شاف المبكر لإلعاقات والوراثة، وكتوحدة اال
ھذه الوحدات تتبع المعھد في الھيكل اإلداري ويتم ربط المكافآت بمستويات اإلنجاز الھندسة الوراثية، و

  )20(مرفق  لتسويق لخدمات ھذه الوحدات.يوجد وحدة لو

 

  اإلنتاجية والخدمية في المجتمع: العالقات والتفاعل مع القطاعات 3/5/2

وزارة  –ھناك قنوات اتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع، مثل: وزارة اإلنتاج الحربي 
االتحاد  –ھيئة التأمين الصحي  –نوادي روتاري  –الصندوق االجتماعي للتنمية  –التربية والتعليم 
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مؤسسة مصر الخير، حيث تم عمل  –للطفولة والتنمية المجلس العربي  –العالمي للعالج الوظيفي 
اتفاقيات التعاون وتبادل الخبرة بين الجھات السابق ذكرھا، وھذه االتفاقيات يتم اعتمادھا في المجالس 

  ).21(مرفق  المتخصصة ومجلس المعھد

  

  المصداقية واألخالقيات: -4
  حقوق الملكية الفكرية والنشر: 4/1

  ق الملكية الفكرية والنشر:بحقو االلتزام 4/1/1  

تلتزم المؤسسة بحقوق الملكية الفكرية والنشر بدرجة جيدة حيث يتم إجراءات عمل لجنة ألخالقيات 
 .)22(مرفق  نشرعلى حقوق التأليف وال / ھيام نظيف ـ للمحافظة.المھنة برئاسة د

 ندوات عقد تمقيات المھنة ولجنة أخال من خاللمبذول لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية  مجھودھناك و
  )23(مرفق .لنشر ھذه الثقافة وورش عمل

  :بأخالقيات المھنة وااللتزامالممارسات العادلة  4/2  

  ضمان العدالة وعدم التمييز : 4/2/1

توجد إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة بين أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة والطالب 
شروط  تطبيقولترقيات والبعثات وتوزيع األعمال توافر الفرص المتكافئة في ا وتتمثل في ،ن يوالعامل
  . علنةتوزيع المكافآت والحوافز في ضوء القواعد الموالترقية 

يتم فتحھا بصفة دورية، وفي أماكن بارزة  تضع المؤسسة أكثر من صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات
  .)24(مرفق اتخاذ القرارات الالزمة و المقترح والقيام بإخطار األفراد بنتيجة الشكوى أو

  األخالقيات المھنية: 4/3

  أخالقيات المھنة: ممارسات 4/3/1

إعداد دليل لألخالقيات المھنية متاح لجميع األطراف في المعھد، وشارك أعضاء المعھد في وضع ھذا  تم
ً الئحة الجزاءات الميثاق األخالقي. ويتضمن الممارسات األخالقية للوظيفة على كافة ا لمستويات وأيضا

 .) 25(مرفق  في حالة الخروج عن ھذا الميثاق

 تطبيق جميع الممارسات األخالقية المؤسسة إدارة وتراقب ،يلتزم العاملون بالمعھد بأخالقيات الوظيفةو
 نيقع االليكتروموالوب اللوحات اإلرشاديةبتوفر المؤسسة المعلومات و للوظيفة على كافة المستويات

ً لث المؤسسة يتحديتم و.)26(مرفق    .للمتغيرات ھذه المعلومات طبقا

  الجھاز اإلداري: -5
  وتقييم األداء:تنمية القيادات 5/1

  :والعاملين  القيادات اإلداريةتنمية  5/1/1
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 ، )احتياجات التطوير،الرؤية  ،االستقصاءات (لتنفيذلاستخدمت آليات و، التدريبيةتحديد االحتياجات  تم
ولكل عضو الحرية في اختيار الدورة بما  ،ورش عمل لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس قدتوع

  . )27(مرفق  يتالءم مع احتياجاته

  :العامليناإلدارية و تالقياداتقييم أداء نظم  5/1/2

 ھناكو، )28( مرفق بھا تستخدم المؤسسة نظم تقييم صادقة لتقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس والعاملين
تھتم المؤسسة بقياس الرضا وفي التقارير الدورية ألداء العاملين،  والتي تتمثلمصداقية للنظم الحالية 

يتم وجميع العاملين بالمعھد، لاالستبيان  المؤسسة عن طريقالوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين في 
    .)29(مرفقذ قرارات لتحسين الرضا الوظيفي اتخا

  :الرضا الوظيفى 5/2
  .:الوظيفيلرضا ا وسائل قياس 5/2/1
  .ضا الوظيفىردور المؤسسة فى تحسن ال 5/2/2
 

   الموارد -6

 كفاية الموارد المالية والمادية: 6/1  

  الموارد المالية السنوية : كفاية 6/1/1  

 ،راتيجيةھداف اإلستاألو ةرسالالالمالية المتاحة لمعھد الدراسات العليا للطفولة كافية لتحقيق  تعد الموارد
 .اتالوحدات ذات الطابع الخاص والتبرع إيراداتالمعھد يستفيد من و

 مالئمة المباني: 6/1/2  

  خريطة المعھد). 30مرفق ( ومزاولة أنشطتهتتناسب مع احتياجات المعھد  ن مساحة المبنىإ

العالمات تتوافر و .المعھد ىناألمن والسالمة في مب تتوافر لدى المعھد تجھيزات ومعدات لتحقيقو
توجد خطط إلخالء المباني في حالة حدوث و ق األمن والسالمة ألفراد المؤسسة،اإلرشادية المناسبة لتحقي

 تم تنفيذھا. وقد وتوجد خطط للتدريب على إخالء المباني في حالة حدوث كوارث، ، الكوارث

ً بالجماليمعھد الدراسات العليا للطفولة بالنظافة و نىتصف مبيو التعاقد مع شركة  تمو، عطي إحساسا
أما بالنسبة  ، كما تم تعيين عدد كبير من العاملين فى المعھد.نظافة لإلشراف على عملية النظافة بالمعھد

 الدراسية ومناسبة للطلبة بالقاعات بشكل معقولموزعة فھي لتھوية واإلضاءة الطبيعية بمبنى المعھد ل
  . كافية والمصاعد مناسبعدد دورات المياه و ،)31(مرفق 

  

  .التسھيالت المادية 6/2

  .التسھيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية 6/2/1
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طلبة التي أقامھا  "الكمبيوتر"بقاعة المسرح بالمبنى وقد تم عرض مسرحية طة طالبية أنشتوجد 
إخراج عدد كذلك ، ولطالب بإنتاج فيلم تسجيلي للمعھدقام ا، كما بقسم اإلعالم وثقافة األطفال الدكتوراه

 .من مجالت الحائط 

 األجھزة والمعدات والمعامل: 6/2/2

أجھزة الحاسب اآللي، وأجھزة محاكاة (المعھد بھناك كفاية في التجھيزات والمعدات والمعامل 
Stimulator، أستوديو تجھيز  وجارىمعدات المعمل ، والمراوح، والثالجات، وأجھزة التكييفو
ھذا  .)32(مرفق  قافة الطفل حديثة ومناسبة جداً وتفي بأغراض المعھدقسم إعالم وث تدريبى وتعليمى
  عرض ووحدات وشاشات الكترونية حديثة. أجھزةوجد بھا يقاعات التدريس  باإلضافة إلى أن

رسم المخ، ووحدة للسمعيات ووحدة لقياس السمع المتكامل والعالج السمعي المتكامل ل ينيوجد جھاز
  ).33(مرفق وغير متوفرة إال في أماكن قليلة في مصر  وھى وحدة فريدة من نوعھا

  .) 34(مرفق وخطة معدة  وتتم صيانة ھذه التجھيزات بصفة منتظمة

حاسب اآللي والمكتبة وبعض الوحدات اإلدارية معمل الحجرات وبالأغلب خدمة االنترنت متوفرة في  
 .)35(مرفق بالمعھد

  :تكنولوجيا المعلومات 6/2/3 
 عھد الدراسات العليا للطفولة على شبكة االنترنت ھو يوجد موقع لم

www.chi.ainshamsuniv.edu.eg   جديد لوحدة الجودة وكذلك موقعchildhood-
institute.orgبعنوان معھد الدارسات  )الفيس بوك موقع التواصل االجتماعي ( على، و

  العليا للطفولة.
 ديثة (تليفونات / فاكس / بريد متاحة وتتوافر وسائل االتصال الح اإلنترنت خدمة

بخطوط أجھزة التليفون  10الكتروني "يتبع خدمة االنترنت") ومرفق طيه بيان معتمد 
وجارى استكمال بقية الغرف بعد شراء  لطفولةلعليا لدراسات االالخاصة بمبنى معھد 

 )36(مرفق . سويتش

  

 

  

  المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

  ع وتنمية البيئة:خطة خدمة المجتم 7/1

  برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة: 7/1/1

  ).37(مرفق يوجد برامج للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  :واحتياجات المجتمعخطة ال 7/1/2
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 إعداد خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة في الوحدات ذات الطابع الخاص بالمعھد تم
جاري عمل استقصاء لعينة من أعضاء المجتمع المحلي والعربي لتحديد أھم االحتياجات و ،)38(مرفق 

  الالزمة للمجتمع والتي يمكن أن يقوم المعھد بتدعيمھا.

  التعليمات التي تھدف لخدمة  -تقديم خدمات (العيادات التخصصية ومن أمثلة ذلك
 - مجلة علمية ربع سنوية  -دورات تدريبية  - وورش عملندوات واجتماعات  -المجتمع 
 لحاسب اآللي).اخدمات 

 ات أنواع خدم افةمركز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة ھو أول مركز في مصر يضم ك
أعلى جودة بأساتذة من جامعة عين شمس في مختلف التخصصات ويعمل به اإلعاقة 

 . محتاجةبمقابل مادي رمزي مع تقديم الخدمة بالمجان لألسر الو
 ذج ممارسات فعلية لتنمية وحماية البيئة (اجتماعات مع القائمين على النظافة يوجد نما

وندوات ومطبوعات) وتظھر نتائج ھذه الممارسات في صورة تنمية الوعي العام 
بالنظافة وتنمية وحماية البيئة، وقد قام مركز ذوي االحتياجات الخاصة بعمل حديقة 

 )39(مرفق  جميلة ومقر صغير لألطفال.

  تفاعل المؤسسة مع المجتمع: 7/2

  مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة: 7/2/1             

 .تشارك بعض األطراف المجتمعية في مجالس المعھد عن طريق حضور المجالس 

  االستعانة بالخدمات المتخصصة للمؤسسة (عدد/ نوع/ الجھات المستفيدة):

ً   النشاط    البرنامج نوع االستشارة/  العدد سنويا

  القطاعات المستفيدة

األطفال وأولياء أمورھم والطلبة   طبية ونفسية وإعالمية  عدد كبير  االستشارات
  والمدرسين وأطباء وعاملين

  

األطفال وأولياء أمورھم والطلبة   طبية ونفسية وإعالمية 20أكثر من   البرامج التدريبية
  والمدرسين وأطباء وعاملين

 

تساھم األطراف المجتمعية في توفير فرص العمل و ريجين وال يوجد ملتقى توظيفي.تم إنشاء جمعية للخ
قياس رضاء  وتم عمل استبيان لقياس رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني و للخريجين.

   المؤسسة.منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء 

 

  الجودة:نظم التقويم المؤسسي وإدارة  -8
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  :المؤسسة أداءتقويم  8/1  

  :عملية التقويم 8/1/1  

بصفة مستمرة مع نھاية تتم عملية التقويم و عھدتوجد وحدة لتوكيد الجودة بالمؤسسة تقوم بعملية التقويم للم
   كل عام دراسي وذلك لتحديد نقاط القوة وتدعيمھا وتحديد مواطن الضعف وعالجھا.

 

  ة:الجودنظم إلدارة والتطوير أنشطة التعزيز  8/1/2

 وضع الخطة التنفيذية للتطوير في ضوء نتائج التقويم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة ولم  تم
   يتم حتى اآلن تقييم برامج ومشروعات التعزيز والتطوير.

  توسيع قاعدة الخدمات والتعرف على وتقوم القيادة بجلب مشروعات لتطوير المؤسسة
 لكفاءة المطلوبة لتقديم الخدمة.تدريب كوادر تتمتع باورسالة المعھد وأھدافه 

  دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة: 8/2

  :الدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة8/2/1

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:   الفاعلية التعليمية  ثانياً

  الطالب والخريجون -1

  :وتحويل وتوزيع الطالب سياسات قبول 1/1

  :نظم قبول وتحويل الطالب 1/1/1
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وكذلك  ،ليكتروني الموقع اباللقبول معلنة بدليل الطالب باإلضافة إلى مكتب شئون الطالب، وسياسات ا
والدرجات التي يمنحھا المعھد ويتم تطوير الموقع بصفة مستمرة ويوجد بالمعھد دليل  العلمية األقسام

  يتم اإلعالن بالصحف عن مواعيد وشروط القبول .وللطالب عند التقدم لاللتحاق، 

سياسات القبول وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة بدرجة عالية من الشفافية و ھناك  تتصفو
شروط واضحة في دليل المعھد موضحاً فيھا شروط القبول والتوزيع على التخصصات المختلفة بالمعھد 

 .)40(مرفق

د (مثال ھناك سياسة لتحويل الطالب داخل القسم من تخصص إلى تخصص أخر بموافقة مجلس المعھ
تحويل تخصص صحة وتغذية الطفل إلى تخصص ذوى االحتياجات الخاصة بقسم الدراسات الطبية 

 )41(مرفق  لألطفال).

  تكفى الموارد المتاحة الستيعاب الطالب وتشمل قاعات الدراسة والمعامل واألجھزة
 والمعدات ويتطلب األمر زيادة قاعات التدريب العملي لخدمة الطالب.

  ب الوافدين:الطال 1/1/2

يتم قبول الطالب الوافدين من مختلف الجنسيات عن طريق السفارات المختلفة داخل جمھورية مصر 
لتعرف على المعھد عن لوجد وسائل تو،  تزايدتالطالب الوافدين عبر السنوات  أعداد كما أنالعربية 

   )42(مرفق  اإلعالمووسائل  الرسميطريق االنترنت والموقع 

 برامج وأنشطة معينة لرعاية الطالب الوافدين.لياً يوجد حا ال 

  الدعم الطالبي 1/2

  نظام دعم الطالب: 1/2/1

ال يوجد دراسة لخصائص الطالب من حيث النوع و لتحديث والتطوير.لوتحتاج توجد خطة لدعم الطالب 
  .كاملةوالعمر والمنطقة الجغرافية 

 الرعاية الصحية:عم اإلجتماعى ودبرامج ال 1/2/2

قدم المؤسسة خدمات للطلبة ذوى االحتياجات الخاصة وجارى إعداد نظام لتطبيق الخدمات في خطة ت
 التطوير.

  توجد عيادة داخل معھد الدراسات العليا للطفولة متخصصة للجمھور من خارج المعھد
 .األخصائيينوغيرھم من  األساتذة واألطباءومن داخل المعھد عن طريق نخبة من 

 :تعثرينالمتفوقين والم تحفيز الطالب دعم والبرامج  1/2/3

  تم وضع يوم الخريجين بالجامعة، وقد  فيتقدير يتم ترشيح المتفوقين علمياً الستالم شھادة
ال تقدم المؤسسة منح دراسية للطالب وال و )43(مرفق  ام لدعم الطالب المتفوقيننظ

 يوجد معيار لحصول الطالب على المنح.
 لكل طالب من قبل المشرفين ودراسة أسباب التعثر وإرسال  ييتم كتابة تقرير سنو

 لھم لمقابلة المشرفين. خطابات
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 كاديمى:التوعية واإلرشاد األ 1/2/4

 هويتم تحديث يوجد دليل للطالب  ً   .)44(مرفق  سنويا
  لمعھد .باالدليل متاح لجميع الطالب ويسلم  للطالب عند التقدم لاللتحاق 
 الم الطالب واإلجابة على تساؤالتھم وتخصيص الوقت يقوم كل مشرف بتوعية وإع

الكافي لمساعدتھم سواء من الناحية األكاديمية أو االجتماعية، وقد تم االنتھاء من وضع 
وجارى اعتمادھا من المجلس األعلى  الئحة الساعات المعتمدة واإلرشاد األكاديمي

  .  للجامعات

  األنشطة الطالبية 1/3

  نشطة الطالبية:المشاركة في األ 1/3/1

  الندوات والمؤتمرات وينفذ المعھد برنامج أنشطة طالبية وبعض المجالت واألعمال التي
العلمية من خالل حلقات البحث العلمى التي تعقد بالمعھد وكذلك حضور المناقشات 

 األسبوعية لألقسام العلمية الثالثة.
  اإلشراف أعضاء ھيئة ب قوميو ،األنشطةلتشجيع الطالب على ممارسة  مقترحاتتوجد

 .باألقسام المختلفةالتدريس 

 :تميز المؤسسة فى األنشطة الطالبية 1/3/2

   لم تحصل المؤسسة على مراكز متقدمة في األنشطة الطالبية 
 لتقديم ومكافأة المتقدمين في األنشطة الطالبية.  معتمد ال يوجد برامج 

  :الخريجون 1/4

 :خدمات الخريجين 1/4/1

 الخريجين  قسم ھدوجد بالمعي 
 .ھناك رابطة للخريجين قام المعھد بتكوينھا وأخذ موافقة مجلس المعھد عليھا وجاري تفعليھا  

  

  المعايير األكاديمية: -2
  :معتمدة من الھيئة معايير أخرىأو المرجعية القومية  لمعايير األكاديمية ا 2/1  

  المعايير األكاديمية:تبنى  2/1/1  

 ير األكاديمية الصادرة عن الھيئة العامة لضمان الجودة واالعتماد بنى المعھد المعاييت. 
  ر األكاديمية المطبقة في المؤسسة ھذه المعايي العتمادتم إرسال خطاب موجه إلى الھيئة

 .)45مرفق ( في مجالس األقسام العلمية الثالثة ومجلس المعھد قد تم اعتمادھاو

 كاديمية:الممارسات التطبيقية للمعايير األ 2/1/2  

 46(مرفق للتوعية بالمعايير  تم عقد ندوات وورش عمل(. 
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 47(مرفق  لمعھدلالمعايير األكاديمية  تم طباعة دليل( . 

 :توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/1/3

 التعليمية المختلفة في المؤسسة  تم األخذ بالمعايير األكاديمية عند تصميم البرامج 
 جراءات للتحقق من تطبيق ھذه المعاييرإ يتم عمل . 

  البرامج التعليمية: -3

 البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية: 3/1

 البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل: مالئمة 3/1/1
 ستفيدة على استطالعات رأى الفئات الم بناءث للبرامج التعليمية يحدتالتطوير وال يجرى

مج أكثر مالئمة الحتياجات سوق العمل، وان كان ھناك احتياج فعلى البراحتى تكون 
 من الخريجين لسوق العمل.كبير لقياس درجة المالئمة بعد خروج عدد 

 تسمح بإدخال أية موضوعات تواكب توجھات العلم الحديثة. ىتتسم البرامج بالمرونة فھ  
  االحتياجات الخاصة، وذلك تم استحداث برامج في األقسام الثالثة بالمعھد لرعاية ذوى

نظراً لعدم وجود برامج مناظرة بالكليات بالجامعات المصرية أو برامج متخصصة لخدمة 
ھذه الشريحة من المجتمع سوى في كلية التربية قسم التربية الخاصة (مع اختالف الرؤية 

 . التربوية عن الرؤية الطبية أو النفسية أو اإلعالمية)
 

 3/2 تعليمية:تصميم البرامج ال 

 :تصميم البرامج 1//3/2

  ھناك توصيف واضح وموثق ومعلن للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية للطلبة مع بدء
تفق تصميم البرامج يو، فصل الدراسى فى حالة اعتماد تطوير الالئحةالعام الدراسي أو ال

  .المخرجات المستھدفة للتعلم التعليمية مع
 تنمية المھارات الذھنية والعامة للدارسين وبخاصة  فيللتعلم  تساھم المخرجات المستھدفة

ن كان ھناك احتياجا لتنمية إ(حل المشكالت/التفكير الناقد واالبتكارى/ مھارات الحاسب) و
  ،مھارات العمل في فريق

 محدودة وتحتاج إلى زيادة وعمق أكثر. األطراف المعنية  مشاركة  

  :الدراسة راتوالمقرتطوير وتحديث البرامج  3/2/2

  البرامج التعليمية  فيللمراجعة الدورية  إجراءاتھناك.   
  فيوتتم إجراءات المراجعة من خالل األقسام العلمية واالستعانة بمراجعين خارجيين 

 إلىبعض المقررات الدراسية. باإلضافة إلى المراجعة الداخلية من قبل مقيمين داخليين، 
  ا.قرر الم منسقجانب المراجعة الذاتية ل

  التقارير السنوية للبرامج والمقررات أساس في التحديث والتطويرتعتبر. 
  فاعلية البرامج التعليمية.3/3
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  التعليمية. البرامجمؤشرات فاعلية  3/3/1
  بلغ متوسط نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج دراسي خالل الخمس

ً  %75سنوات الماضية بنسبة   .تقريبا
  

  :الداعمةالتعليم والتعلم والتسھيالت  -4
  إستراتيجية التعليم والتعلم: 4/1  

  توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم: 4/1/1  

  المعھد توجد إستراتيجية للتعليم والتعلم في. 
  معلنة على ھيئة مطبوعات (دليل المعھد) وھي  فقط لمعھديشارك في إعدادھا ا

  لوحات.الو

  م:التعليم والتعل اتيجيةإسترمراجعة  4/1/2  

  يوجد مراجعة إستراتيجية للتعليم والتعلم بصفة دورية في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج
 .)48(مرفق  .االستقصاء الموجه للطالب وأعضاء ھيئة التدريس ومعاونيه

 

 أساليب التعليم والتعلم: 4/1/3

 أنماط ب تم البدءو ،وتطبيقي وعمليمحاضرات من أنماط التعلم التقليدية  معھدال في يوجد
  .)49(مرفق  .والمقررات االلكترونية،جديدة مثل التعلم عن بعد

  حث الباحثين على و الذاتيتحتوى المقررات الدراسية على مجاالت لتنمية التعلم
المناقشة، والتقييم، والمقابلة، والتدريب العملي مع المرضي في العيادة، واالطالع، 

  .بة الرسائل العلميةكتاو، دراسة الحاالتو
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  ة في التعامل مع مشاكل التعليم:تبعسياسات المال/ 4/2

  مشكالت التعليم: 4/2/1

  قبول أعداد من الطلبة باألقسام الثالثة بالمعھد (قسم في المؤسسة من السياسات المتبعة
 ال)قسم الدراسات النفسية لألطف -قسم اإلعالم وثقافة األطفال -الدراسات الطبية لألطفال

 قاعات الدراسة والوسائل التعليمية.توفر تتوافق مع إمكانيات المعھد المتاحة من حيث 
 مساحة القاعة تبعاً لوالفصول الدراسية ،و الدراسية ال يوجد كثافة عددية زائدة في الفصول

  .وال يوجد تكدس في القاعات ،لعدد الطلبةتسع ت فھى
  لعملية التعليم عن طريق الوحدات ذات تحاول المؤسسة عالج ضعف الموارد الالزمة

، أما بالنسبة لعدد أعضاء ھيئة التدريس فھو غير كافي التابعة للمعھد الطابع الخاص
 مقارنة بأعداد الطلبة.

  لالرتباط المباشر  ذلكيحتاج لفالطالب ال  بالمعھد خصوصيةالدروس مشكلة الال توجد
 .لطالب ألعداد انظراً وبين الطالب وعضو ھيئة التدريس 

 وذلك لطبيعة الدراسة بالمؤسسة (دراسات عليا) ال يوجد كتاب جامعي. 
  فى تخصصات  عدد من أعضاء ھيئة التدريس من خارج المعھد بانتدابيقوم المعھد

  معينة.
 وتحاول المؤسسة تعيين الكوادر الكافية للتدريس  
 قل نسبة يشترط لدخول االمتحان أن يقوم الطالب بحضور المحاضرات بحيث ال ت

، ويوجد كشوف بأسماء الطالب يتم توزيعھا على السادة أعضاء  %75الحضور عن 
ھيئة التدريس، كما يتم حصر أسماء الطالب الغائبون أوالً بأول ويتم إنذارھم كتابة على 

 أال يقل عدد اإلنذارات عن أثنين قبل حرمان الطالب من دخول االمتحان خالل العام.

 

  ات المتبعة فى حل المشكالتمردود السياس 4/2/2

  برامج التدريب الميداني للطالب: 4/3

  برامج التدريب الميداني: 4/3/1

  يتم تصميمھا وتوصيفھا وفقاً ويوجد بالمؤسسة برامج معتمدة للتدريب الميداني للطالب
 لمخرجات التعلم المستھدفة.

 تقويم الطالب 4/4

 أساليب تقويم الطالب: 4/4/1

  تنوع أساليب التقويم ويتضح من خالل الالئحة وتوزيع الدرجات يحرص المعھد على
ً من مواصفات  ،ريريةوجود اختبارات متنوعة ما بين عملية وشفھية وتح ويتضح أيضا

موضوعية  اختبارات االمتحانأن تضم ورقة على حرص المعھد يو االمتحانورقة 
 . )50(مرفق وحل مشكالت  ومقاالت ودراسة حالة
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 ة المعھد بوضع جدول االمتحانات وفقاً لما تراه بل يعلن قبل بدء االمتحانات فرد إدارتن ال
في صورته األولية ويتم تلقي أية اقتراحات من الطالب واألساتذة بتعديل  فيةكا مدةب

ويتم  ،رته النھائية قبل بدء االمتحاناتالجدول لمدة أسبوع يليھا إعالن الجدول بصو
  .)51(مرفق  .إلليكتروني للمعھد وعلى الموقع اإعالنه لألقسام 

  ويفتح معھا باب ألقسام وعلى الموقع اإلليكتروني للمعھد ا علىتعلن نتائج االمتحانات
ويتلقى الطالب رداً على  والبحوث التظلم من خالل مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا

متحنين ويتم استخدام لجان الميتم ، وتقديم التظلمتظلمه بحد أقصى يومين من تاريخ 
 االستعانة بالممتحنين الخارجيين في بعض األقسام بالمعھد.

  لتغذية المرتدة للطالب حول نتائج التقويم لتحسين مستواھم األكاديمي.ايتم االستفادة من 

  

  :المتاحة للتعليم والتعلم مكاناتاإل 4/5

  المكتبة 4/5/1

  ،تتوافر التجھيزات المادية الالزمة لتقديم ومساحة المكتبة بالنسبة لعدد الطالب بالمعھد مناسبة
كما يوجد  الخدمة الجيدة للمترددين على المكتبة كماكينات التصوير وحوامل وأرفف للمراجع،

   . ومكتبة رقمية شبكة إنترنت وحاسب آلي
 تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في المكتبة متاحة لجميع الفئات،  
 52(مرفق  ين بالمكتبةتتوافر الكوادر المؤھلة من العامل(. 
  من خالل شرائھا من سنوياً والكتب العلمية والمجالت يتم تنوع وتحديث المراجع والدوريات، 

  كما توجد سجالت للمترددين على المكتبة.
 آليات لقياس مستوى رضا المستفيدين من خدمات المكتبة، وجاري توفير مساعدات  توجد

الب المھارات المھنية وتنفيذ مساعدات أخرى لتحقيق التعليم والتعلم الالزمة إلكساب الط
 .)53(مرفق  األھداف التعليمية المخطط لھا.

  قاعات الدراسة والمعامل:2 /4/5

 الفصول الدراسية مع أعداد الطالبتتالءم مساحات قاعات المحاضرات و. 
 ة العملية تتناسب المعامل مع أعداد الطالب في السنوات الدراسية ، وتوجد تسھيالت لممارس

التعليمية في قاعات المحاضرات من وسائل إيضاح ووسائط سمعية وبصرية وإضاءة وتھوية 
  وجاري توفيرھا بشكل أفضل.   

 
  رضا الطالب: 4/6

  قياس وتقييم رضا الطالب: 4/6/1
  .54(مرفق تم إجراء استقصاء لقياس رضاء الطالب عن سياسات القبول(. 
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  :أعضاء ھيئة التدريس -  5  

  كفاية أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة: 5/1

  أعضاء ھيئة التدريس: 5/1/1

 .نسبة أعضاء ھيئة التدريس إلي الطالب ال تتفق مع المعدالت المعترف بھا 

  القسم
المعدالت المعترف بھا الھيئة 
القومية لضمان جودة التعليم 

  واالعتماد

أعضاء ھيئة 
 الطلبة إلىالتدريس 

النسبة الفعلية 
  بالمعھد

  1/11  245: 23  10/ 1  الدراسات الطبية لألطفال

  1/19  253:  13  10/ 1  الدراسات النفسية لألطفال

  1/33  270:  8  10/ 1  اإلعالم وثقافة األطفال

  
(أعباء التدريس/ أعباء اإلشراف العلمي) عن بالنسبة لـ  إجراءات معينة لمعالجة العجز اتخاذتم و

س في التخصصات التي بھا ب من الخارج ـ تعيين أعضاء ھيئة التدريطريق التعيين أو االنتدا
في قسم  معيد 2عيد بقسم اإلعالم ومعيدة بقسم الدراسات النفسية و م 2تعيين عدد  عجز، مثل

  . )55(مرفق ووجود خطة خمسية للتعيينات الدراسات الطبية لألطفال 
 تي يشارك في تدريسھاللمقررات ال مالئمة التخصص العلمي لعضو ھيئة التدريس. 

 

  أعضاء الھيئة المعاونة : 5/1/2

 خالل خطة خمسيه لتعيين عدد من اتخاذ إجراءات  تموعجز في عدد الھيئة المعاونة  ھناك
 .) معيد بأقسام المعھد الثالثة 20(

  تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة: 5/2 

  :خطة التدريب 5/2/1

  االحتياجات التدريبية الفعلية للجامعة لتدريب  للتدريب معتمدة بناًء علىخطة توجد
  .)56(مرفق  توجد خطة مستقلة للمعھد كماأعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة 

  يتم تنفيذ برامج تدريبية تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة بالتنسيق مع برنامج تنمية
 )56(مرفق .امعةھيئة التدريس بالج قدرات أعضاء

  :تنفيذ وتقييم التدريب 5/2/2

  بطريقة غير  مردود يوجد قياسو بالجامعة ، يةدورات التدريبلاتوجد آليات لتقييم فعالية
 مباشرة .
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  أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة: ورضا تقييم أداء 5/3

  :تقييم أعضاء ھيئة التدريس / أعضاء الھيئة المعاونة 5/3/1

 أساسھا تقييم أداء أعضاء ھيئة التدريس تشمل المشاركة في  ىر التي يتم علالمعايي
األنشطة القومية والعالمية والمشاركة في الخطة البحثية والخطة اإلستراتيجية للجامعة 

المجالت  نشر األبحاث فيوفي األنشطة التعليمية والندوات وحضور الدورات التدريبية و
لمشاركة في ة وإنشاء وحدات ذات طابع خاص والعمل بھا واالمحلية واإلقليمية والعالمي

 أنشطة الجودة بالمعھد.
 التدريس واالمتحانات والبيئة التعليمية بصفه دورية من تقييم المقررات و توجد إجراءاتو

  .)57(مرفق  خالل استبيانات للطلبة بالنسبة لكل مقرر.

  الرضاء الوظيفي: 5/3/2 

 58(مرفق من خالل استبيانات في ألعضاء ھيئة التدريسظيالرضا الو ىتقييم مستو يتم(. 
 

  البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى: -6 

  البحث العلمي: 6/1  

  للبحث العلمي: ةتوافر خط 6/1/1  

ً ي وترتبط )59(مرفق لكل قسم علمي  أن يسير العمل من خالل خطة بحثيةبتبنى المعھد توجھا
 بخطة الجامعة .و لمعھدخطة األقسام العلمية برسالة ا

 :الكفاءة العلمية البحثية 6/2  

  مؤشرات الكفاءة 6/2/1

 ألعضاء ھيئة التدريس. باألبحاث المنشورة محلياً ودولياً بيانات خاصة  توجد قاعدة 
 تستخدم أنشطة البحث العلمي ، كما توجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية

 .  المجتمع وأغراض التنمية مشكالتبعض بالمؤسسة في معالجة 
  تتناول مشكالت الطفولة فبحوث الماجستير والدكتوراه باألقسام العلمية الثالثة  خططأما

من أعضاء ھيئة التدريس  حصل بعضوقد  ختلفة في المجتمع المصري والعربي.الم
عين على جوائز محلية وعالمية متمثلة في جوائز الدولة التقديرية وجائزة جامعة المعھد 
 عن منطقة 2008(جان أموش كومنوس) لعام  وجائزة اليونسكو وجائزة التفوق –شمس 

 للتميز في البحوث النفسية والتربوية. الشرق األوسط
  60(مرفق  .البحوث الممتازةو الدولة أعضاء ھيئة التدريس حصل على جوائز(. 
  
  

  :تشجيع وتحفيز البحث العلمي 6/2/2
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 ة المشتركة بين األقسام العلمية يشجع المعھد البحوث العلمي  

 ألعضاء ھيئة التدريس لتنمية المھارات البحثية عھدالم ىتوجد برامج لد. 

  مساھمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية 6/2/3

 والعملية التعليمية تم االستفادة من نتائج البحث العلمي بالمعھد في المقررات الدراسية.  

 المؤتمرات العلمية والندوات وورش العملوالب في المشاريع البحثية يتم مشاركة الط . 

  :تمويل البحث العلمي 6/3

  :مصادر تمويل البحث العلمي6/3/1

  تمويل البحث العلمي بالمؤسسة، كما يتم تمويل بعض األبحاث من ل الرئيس صدرمالالجامعة ھي
األمراض النفسية لألطفال في  مشروع إنشاء قاعدة بيانات" HEEPFجھات أخرى مختلفة مثل 

  .صندوق تطوير التعليم العالي وتم تمويله من إدارة مشروعات "مصر

 

  أنشطة علمية: 6/4

  مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات: 6/4/1

  مشروع عمل قاعدة بيانات عن البحوث الخاصة (شاركت المؤسسة في مشروعات بحثية
  .HEEPF) رية ممول منباألمراض النفسية باألطفال بالجامعات المص

  توجد اتفاقيات خاصة بالمعھد  

  األخرى:العلمية األنشطة المؤتمرات و 6/4/2

 عن طريق أعضاء  بتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية المحلية أو اإلقليمية أو الدولية عھدم الموقي
  .)61(مرفق ھيئة التدريس. 

 دعم األنشطة العلمية  يية والخدمية فال توجد مساھمة من جانب مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاج 

 

  :الدراســـات العليــــــا -7

  الدرجات الممنوحة: 7/1

  التعريف ببرامج الدراسات العليا: 7/1/1

 ة.الدرجات العملية الممنوح 7/1/2

 طالب يتم إتباع أساليب متعددة للتعريف بأقسام المعھد وذلك عن طريق الدليل الخاص بال 
ً فيه األقسام الثالثة بالمعھد (قسم الدراسات والذي يتم تحديثه  بصفة مستمرة موضحا

قسم اإلعالم وثقافة األطفال) وكذلك  -قسم الدراسات النفسية لألطفال –الطبية لألطفال 
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الدرجات العلمية التي يمنحھا المعھد، وكذلك يتم التعريف بالدراسات العليا عن طريق 
يد مواعيد قبول األوراق لاللتحاق بالمعھد وكذلك اإلعالن بالجرائد والتي يتم فيھا تحد

األقسام الموجودة بالمعھد. وكذلك يتم التعريف بالدراسات العليا بالمعھد عن طريق 
  االنترنت والموقع الرسمي لمعھد الدراسات العليا للطفولة.

 راف . كما تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإلشعد بيانات لطالب الدراسات العليايوجد قوا
ً للتخصص  –تمنح المؤسسة درجة الماجستير (تخصص عام و على الرسائل وفقا

تخصص ذوي  –تخصص ذوي احتياجات خاصة) ودرجة الدكتوراه (تخصص عام 
درجة  12احتياجات خاصة) لكل قسم من األقسام العلمية الثالثة بإجمالي عدد 

 باإلضافة إلى دبلوم العالج الوظيفى.علمية،
   :وھي كالتالي  

 قسم الدراسات الطبية لألطفال: 
  صحة وتغذية الطفل –درجة الماجستير في الدراسات الطبية لألطفال  
 درجة الماجستير في الدراسات الطبية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
  صحة وتغذية الطفل  –درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الطبية لألطفال 
  الطبية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات  

 :قسم الدراسات النفسية لألطفال  
 .درجة الماجستير في الدراسات النفسية لألطفال  
 .درجة الماجستير في الدراسات النفسية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
 .درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات النفسية لألطفال  
 اسات النفسية لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة.درجة دكتوراه الفلسفة في الدر  

 قسم اإلعالم وثقافة األطفال:  
 .درجة الماجستير في دراسات اإلعالم وثقافة األطفال  
 .درجة الماجستير في دراسات اإلعالم وثقافة األطفال ذوي االحتياجات الخاصة  
 .درجة دكتوراه الفلسفة في دراسات اإلعالم وثقافة األطفال  
 الخاصة. االحتياجاتراه الفلسفة في دراسات اإلعالم وثقافة األطفال ذوي درجة دكتو 

 دبلوم العالج الوظيفى 

  :العملية التعليمية في الدراسات العليا 7/2 

  :الدكتوراهبرامج الدبلوم /الماجستير/ 7/2/1

  بالنسبة ألعداد الطالب في أقسام المعھد

  .المختصالقسم  يحدده مجلسي يتم قبول الطالب في كل قسم بناء على العدد الذ

 برامج الماجستيربالنسبة ل:  

رؤساء األقسام وأعضاء ھيئة التدريس في كل  تم مراجعته منھناك توصيف للمقررات الدراسية 
  وأن برامج الدراسة تتناسب مع احتياجات المجتمع. ،قسم
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 برامج الدكتوراهبالنسبة ل:  

ألقسام وأعضاء ھيئة التدريس في كل قسم، ھناك توصيف للمقررات الدراسية بمعرفة رؤساء ا
  .وأن برامج الدراسة تتناسب مع احتياجات المجتمع

  نظام التسجيل واإلشراف العلمى: 7/2/2

 يعلن المعھد عن إجراءات التسجيل 

  الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا: 7/2/3

  طالب الدراسات العليا: 7/3
  برامج الدراسات العليا:ب االلتحاق 7/3/1
  تقويم طالب الدراسات العليا: 7/3/2

 . يوجد طرق التقويم التى تتناسب مع المخرجات المستھدفة للتعلم 
  . ويتم استخدام نظام الممتحنين الخارجيين 

  رضا طالب الدراسات العليا: 7/3/3

 تحليل نتائج  يتم عمل استبيانات لقياس وتقييم رضاء طالب الدراسات العليا، ويتم عمل
 .)62(مرفق  برامج.التقييم رضاء طالب واالستفادة منھا في تطوير 

  

  التقويم المستمر للفاعلية التعليمية: -8
  التقويم: واستمراريةشمولية  8/1  

  لتقويم:اٍ ونتائج أساليب  8/1/1  

  ت مع والمقابالتوجد خطة للتقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية من خالل استبيانات
 في ظل نظام الجودة .والمالحظة، الطالب 

 مرفق  .تم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية وباقي المستفيدين يو)
63(.  

  :للجودةلنظام الداخلي ممارسات ا 8/1/2

لبرامج يوجد نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالمؤسسة (المتابعة الدورية لتقارير ا
، كما يدعم المعھد  ط معالجة وتصحيح الجوانب السلبيةوخط ،والمقررات، وملفات المقررات

نظم الجودة الداخلية وذلك بتوفير المكان المالئم والتجھيزات المعنية بإدارة الجودة، ويتوفر 
 .للوحدة الكوادر البشرية المؤھلة

 يل البيانات التي تحقق فاعلية نظام يتم استخدام األدوات واألساليب المناسبة لجمع وتحل
 ).64(مرفق الجودة 
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  المسائلة والمحاسبة: 8/2

  تفعيل اللوائح والقوانين الحالية: 8/2/1

  يتم تفعيل اللوائح الخاصة بالمسائلة والمحاسبة في مجاالت الفاعلية التعليمية من خالل
والتأكد من صحة ما  والمقابالت لجنة فحص شكاوى الطالب وتقارير الفاعلية التعليمية

جاري بحث إجراءات مستحدثة لتفعيل نظم المسائلة والمحاسبة في و .يقدم بقدر اإلمكان
        المؤسسة لتحسين الفاعلية التعليمية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

 
 

 الفھرس

  رقم الصفحة  العنوان  م

    البيانات الوصفية لمعھد الدراسات العليا للطفولة.  أوال
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 ً   ور الدراسة والمعايير المنبثقة منھا:محا  ثانيا

  القدرة المؤسسيةأ / 

  

    التخطيط اإلستراتيجي  1

1/1  

1/1/1 

  

1/1/2  

1/13/  

4/1/1  

  الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة:

  ):SWOTالتحليل البيئي للمؤسسة التعليمية باستخدام أسلوب (

 الرؤية والرسالة:

  أھداف اإلستراتيجية

  تراتيجية معھد الدراسات العليا للطفولة:الخطة التنفيذية لتطبيق إس

  

1/2  

1/1/2  

 الوضع التنافسى لمعھد الدراسات العليا للطفولة

  السمات التنافسية لمعھد الدراسات العليا للطفولة ودورھا في المجتمع:

  

    الھيكل التنظيمي: -  2

2/1  

2/1/1  

2/1/2  

  الھيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة.

  ومعتمد مالئمظيمي مالئمة الھيكل التن

  وحدة ضمان الجودة

  القيادة والحوكمة.

  

3/1  

3/1/1  

3/2  

3/2/1  

3/3  

3/3/1  

3/4  

3/4/1  

3/5  

3/5/1  

3/5/2  

  .اختيار القيادات األكاديمية

  .أسلوب اختيار القيادات

  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية:

  .أسلوب القيادة

  تنمية المھارات اإلدارية .

  .التدريب

  معلومات والتوثيق .نظم ال

  .قواعد البيانات 

  .دور القيادة فى تنمية التمويل الذاتى

  .خطة تنمية الموارد الذاتية

  .العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع

  

    .المصداقية واألخالقيات  4
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4/1  

4/1/1  

4/2  

4/2/1  

4/3  

4/3/1  

5  

  حقوق الملكية الفكرية والنشر.

  زام بحقوق الملكية الفكرية والنشر.االلت

  بأخالقيات المھنة. وااللتزامالممارسات العادلة 

  ضمان العدالة وعدم التمييز.

  األخالقيات المھنية.

  .ممارسات أخالقيات المھنة

  .الجھاز اإلداري

  

5/1  

5/1/1  

5/1/1  

5/2  

5/2/1  

  تنمية القيادات وتقييم األداء.

  لين .تنمية القيادات اإلدارية والعام

  .نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين

  .الرضا الوظيفى

  .وسائل قياس لرضا الوظيفى

  

    الموارد المالية والمادية.  6

6/1  

6/1/1  

6/1/2  

6/2  

6/2/1  

6/2/2  

6/2/3  

 .كفاية الموارد المالية والمادية

  .كفاية الموارد المالية السنوية 

 .ومالئمة المباني

  .يةالتسھيالت الماد

  .التسھيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية

 .األجھزة والمعدات والمعامل

  .تكنولوجيا المعلومات

  

    المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.  7

7/1  

7/1/1  

7/1/2  

7/2  

7/2/1  

  

7/2/2  

  .خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

  .برامج التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة

  .جات المجتمعالخطة واحتيا

  .تفاعل المؤسسة مع المجتمع

  .مشاركة األطراف المجتمعية في مجالس المؤسسة

  .االتصاالت والعالقات مع األطراف المستفيدة

  .رضا األطراف المجتمعية

  

    التقويم المؤسسي وإدارة نظم الجودة.  8
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8/1  

8/1/1  

8/1/2  

8/2  

8/2/1  

  المؤسسة. أداءتقويم 

  عملية التقويم.

  لتعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة.أنشطة ا

  الدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة.

  دعم القيادات األكاديمية لوحدة ضمان الجودة.

  

    الفاعلية التعليمية  ثانيا

1  

1/1  

1/1/1  

1/1/2  

1/2  

1/2/1  

  الطالب والخريجون

  سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب:

  نظم قبول وتحويل الطالب:

  ب الوافدين:الطال

  .  الدعم الطالبي

  .نظام دعم الطالب

  

1/2/2  

1/2/3  

1/2/4  

1/3  

1/3/1  

1/3/2  

1/4  

1/4/1  

  

 .برامج الدعم اإلجتماعى والرعاية الصحية

 برامج الدعم وتحفيز الطالب  المتفوقين والمتعثرين:

 التوعية واإلرشاد األكاديمى:

  األنشطة الطالبية

  .المشاركة في األنشطة الطالبية

  تميز المؤسسة فى األنشطة الطالبية.

  الخريجون.

  .خدمات الخريجين 

  

    المعايير األكاديمية:  2

2/1  

2/1/1  

2/1/2  

2/1/3  

  معتمدة من الھيئة: معايير أخرىالمعايير األكاديمية  القومية المرجعية أو 

  .تبنى المعايير األكاديمية

  .الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية

  .برامج التعليمية مع المعايير األكاديميةتوافق ال
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3  

3/1  

3/1/1  

3/2  

3/2/1  

3/2/2  

3/3  

3/3/1  

  .البرامج التعليمية

 .البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية

 .مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق العمل

  .تصميم البرامج التعليمية

 .تصميم البرامج

  .الدراسة قرراتوالمتطوير وتحديث البرامج 

  فاعلية البرامج التعليمية.

  .التعليمية البرامجمؤشرات فاعلية 

  

    .التعليم والتعلم والتسھيالت الداعمة  4

4/1  

4/1/1  

4/1/2  

4/1/3  

4/2  

4/2/1  

4/2/2  

4/3  

4/3/1  

4/4  

4/4/1  

4/5  

4/5/1  

4/5/2  

4/6  

4/6/1  

  إستراتيجية التعليم والتعلم.

  تعلم.توافر إستراتيجية للتعليم وال

  التعليم والتعلم. إستراتيجيةمراجعة 

 أساليب التعليم والتعلم.

  السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم.

  مشكالت التعليم.

  مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت.

  برامج التدريب الميداني للطالب.

  برامج التدريب الميداني.

  تقويم الطالب.

 أساليب تقويم الطالب.

  اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم.

  المكتبة.

  قاعات الدراسة والمعامل.

  رضا الطالب.

  قياس وتقييم رضا الطالب.

  

  أعضاء ھيئة التدريس:  5



30 
  الدراسة الذاتية لمعھد الدراسات العليا للطفولة

  

5/1  

5/1/1  

5/1/2  

5/2  

  

5/2/1  

5/2/2  

5/3  

5/3/1  

5/3/2  

  

  .كفاية أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة

  .أعضاء ھيئة التدريس

  .ة المعاونةأعضاء الھيئ

  .تنمية قدرات ومھارات أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة

  .خطة التدريب

  .تنفيذ وتقييم التدريب

  .تقييم أداء ورضا أعضاء ھيئة التدريس / الھيئة المعاونة

 .تقييم أعضاء ھيئة التدريس / أعضاء الھيئة المعاونة

  تقييم أعضاء ھيئة التدريس 

  .الرضاء الوظيفي

  

6  

6/1  

6/1/1  

6/2  

6/2/1  

6/2/2  

6/2/3  

6/3  

6/3/1  

6/4  

6/4/1  

6/4/2  

  .البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى

  لبحث العلمي:خطة ا

  توافر خطة للبحث العلمي:

 الكفاءة العلمية البحثية:

  مؤشرات الكفاءة

  تشجيع وتحفيز البحث العلمي

  مساھمة البحث العلمي في دعم وتعزيز العملية التعليمية

  مويل البحث العلمي:ت

  مصادر تمويل البحث العلمي:

  أنشطة علمية.

  مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات:

  .المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى
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7  

7/1  

7/1/1  

7/1/2  

7/2  

7/2/1  

7/2/2  

7/2/3  

7/3  

7/3/1  

7/3/2  

7/3/3  

  

  .الدراســـات العليــــــا

  .الدرجات الممنوحة

  .ت العلياالتعريف ببرامج الدراسا

 ة.الدرجات العملية الممنوح

  .العملية التعليمية في الدراسات العليا

  .الدكتوراهبرامج الدبلوم /الماجستير/

  نظام التسجيل واإلشراف العلمى.

  الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا.

  طالب الدراسات العليا

  ببرامج الدراسات العليا. االلتحاق

  طالب الدراسات العليا. تقويم

  .رضا طالب الدراسات العليا

  

    .التقويم المستمر للفاعلية التعليمية  8

8/1  

8/1/1  

8/1/2  

8/2  

8/2/1  

  .شمولية واستمرارية التقويم

  .اٍلتقويم ونتائجأساليب 

  .ممارسات النظام الداخلي للجودة

  .المسائلة والمحاسبة

  .تفعيل اللوائح والقوانين الحالية

  

 


