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  القسم األول
  البیانات الوصفیة لكلیة العلوم

  
  عین شمس : الجامعة                                   كلیة العلوم: المعھد / اسم الكلیة 

  :الشعار                                   العباسیة: المعھد / عنوان الكلیة 
  1950: تاریخ اإلنشاء 

  االنجلیزیة: لغة الدراسة       أربع سنوات: راسة بالمرحلة الجامعیة األولى بالسنواتمدة الد
 www.science-Ainshams.net: الموقع االلكتروني للمؤسسة 

علي المستوى  -تدریسـا وبحثا علمیا -تكون الكلیة رائدة في العلوم االساسیة وتطبیقاتھا أن:  رؤیة المؤسسة

تقدم للمجتمع خریجا متمیزا یلم بمفاتیح النجاح ویكون منافسا في المحافل المحلیة وأن . الوطني واالقلیمي

 .والدولیة

نشائھا وبدورھا في تحقیق رسالة الجامعة من تنمیة عقلیة االكلیة بالغرض من  تتمسك:  رسالة المؤسسة

ویعرف كل فرد . عاملینوفكریة وشخصیة لمنسوبیھا من خالل تقدیم برتوكول للعمل والتوظیف االمثل لجمیع ال

  :فیھا دوره وواجباتھ من خالل 

 تقدیم برامج لخدمة متمیزة للمجتمع. 

  نحو المیكنةتقدیم اسلوب لتحدیث النظام االداري بالكلیة بحیث یتجھ. 

 تقدیم اسلوب لتطبیق معایر الجودة وتطویرھا وااللتزام بھا علي جمیع المستویات. 

  لمنسوبیھااثراء المعارف العامة والتطبیقیة. 

  تشجیع البحث العلمي والنشر الدولي والذي یبرز مكانة الكلیة وبخاصة الدراسات العلیا والرسائل

 . العلمیة التى تمنحھا الكلیة

 توثیق الروابط مع المجتمع من خالل التعاون مع الھیئات والوزارات الخدمیة. 
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 :القیم الخاصة بالمؤسسة 

 ضاء ھیئة التدریسضمان العدالة وعدم التمیز بین أع. 

  ضمان العدالة وعدم التمیز بین العاملین واإلداریین.  

 ضمان المساواة بین الطالب في فرص التعلم بغض النظرعن انتماءاتھم الدینیة أو مستواھم االجتماعي.   

  ضمان حریة الرأي ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب.  

  : األھداف اإلستراتیجیة للمؤسسة 

 .یة لمتابعة تنفیذ الخطة اإلستراتیجیةوضع آل .1

 . وضع میثاق أخالقي للكلیة وااللتزام بحقوق الملكیة الفكریة .2

 .تطویر وضمان جودة فرص التعلیم والتعلم .3

 .التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة تطویر نظم  .4

  .تطویر البرامج والمقررات الدراسیة في ضوء المعاییر األكادیمیة .5

  .اء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةزیادة كفاءة أعض .6

  .تطویر ورفع مستوى أداء الجھاز اإلداري .7

  .تطویر نظم الجودة في جمیع إدارات وأقسام الكلیة العلمیة .8

  .تطویر قطاع الدراسات العیا .9

  .تطویر وإبراز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع .10

  .تطویر أنشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة .11
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                     : ، عدد الوحدات ذات الطابع الخاص             :  عدد المعامل،               : سام العلمیةد األقعد

  :             ، إجمالى میزانیتھا               : المعھد/عدد مشروعات التطویر السابقة بالكلیة

  )QAAPمشروع إنشاء نظام داخلي لضمان الجودة والتأھیل لالعتماد (

  :  اللیسانس / إجمالي عدد البرامج التعلیمیة التي تمنحھا الكلیة لدرجة البكالوریوس 

                     : ، عدد البرامج بنظام الساعات المعتمدة              :) الفصلین ( عدد البرامج بالنظام العادي 

                             :) الغیر مكررة ( مقررات البرامج ،إجمالي عدد                   : عدد البرامج الجدیدة 

  :عدد الخریجین خالل الخمس سنوات األخیرة 

  ):                     المطبقة بالفعل(إجمالي عدد برامج الدراسات العلیا 

                      :،  الدكتوراه                :  ،  الماجستیر                :مرحلة الدبلوم 

  :عدد درجات الدراسات العلیا التى تم منحھا خالل الخمس سنوات األخیرة 

  :،  الدكتوراه                 :،  الماجستیر                 :مرحلة الدبلوم 

          :                    ، أسماء الجامعات :               عدد البرامج المشتركة مع جامعات خارجیة 

27 

26 

 

3مقترح   

64 

4 

31 29 31 

5178 

10 95 3 

391 297 337 

 120.000 واحد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
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:                       العمل إجمالي أعداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین والفنیین بالمؤسسة على رأس

  

  :   أعضاء ھیئة التدریس

  

  

  :الھیئة المعاونة 

  

  :  ، فنیین              : إداریین 

  : ، بمرحلة الدراسات العلیا                 :أعداد الطالب المقیدین في المرحلة الجامعیة األولى 

                : نسبة أعضاء الھیئة المعاونة للطالب  ،              : نسبة أعضاء ھیئة التدریس للطالب 

 : للقراءة بالمكتبة طالب لكل المساحة،                 :التدریس بقاعات طالب للك المخصصة المساحة

                   :طالب بالمعامل  لكل المخصصة المساحة

  إجمالى  مدرس  استاذ مساعد  استاذ

276  108  160  544  

  إجمالى  مدرس مساعد  معید

73  133  206  

1302 

581 

2م 4ـ  1  

110 

3980 939 

1  :8  1  :22  

2م 0.2  

2م 4ـ  1  

  :وسائل األتصال الحدیثة بالكلیة

 یوجد برید الكتروني للكلیة   :sinfac@sci.asu.edu.eg  كترونى شخصى وكل عضو ھیئة تدریس لھ برید ال
 .على موقع الكلیة من خالل الحساب الشخصى المتصل بالشبكة الدولیة

   وعدد من الخطوط الداخلیة یغطى جمیع +) 202/ (24821096 - 633- 031یوجد سویتش بھ خطوط خارجیة
 .حجرات أعضاء ھیئة التدریس والعاملین

  أجھزة فاكس فى األقسام العلمیة المختلفة  5بجانب عدد ) 0224662917(أجھزة فاكس بإدارة الكلیة  3یوجد. 

  202( 6842123یوجد خط تلیفون خاص لعمید الكلیة.(+ 

 یوجد خطوط تلیفونات ارضیة ومحمول بجمیع أقسام الكلیة والوحدات ذات الطابع الخاص . 

 جمیع األعضاء بالكلیة  یوجد دلیل اإلتصاالت یحتوى على رقم التلیفون الداخلى والمنزل والمحمول والبرید اإللكترونى ل
 .)35 – 6/2/3/مرفق ق(
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  15/2/2010بیانات وصفیة عن مشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد حتى تاریخ   

      :                                     المشروع

  :                                 ، الدورة                             :تاریخ التعاقد

  :المدیر التنفیذى،                               :            عمید الكلیة

   :                   ، من الجامعة                        :من البرنامج : میزانیة المشروع

  :                         ، من الجامعة               :        إجمالي التمویل من البرنامج حتى اآلن

  : أعداد المشاركین فى فریق إدارة المشروع

  : ،  مدرسون                 :،  أساتذة مساعدون                  :أساتذة 

 

      :ئة المعاونة الھی   :  ، وظائف غیر أكادیمیة

 

  إجمالى  مدرس مساعد  معید

50  25  75  

1/11/2009 لثةالثا   

318645

4772550 2017228 

حمدي حامد سویلم. د.أ عزت أحمد رفعت محمود. د.أ  

4999279 

 مشرروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد

53 17 23 

28 
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  : ملخص األنشطة التنفیذیة

  : تاریخ زیارة التطویر بالمشاركة 

  :، تاریخ تقدیم الخطة اإلستراتیجیة :                       تیة تاریخ تقدیم الدراسة الذا

 :بإستراتیجیة الجامعةتاریخ اعتماد الرؤیة والرسالة واألھداف اإلستراتیجیة المرتبطة 

 : تاریخ اعتماد الھیكل التنظیمي لوحدة ضمان الجودة

 :تاریخ اعتماد إستراتیجیة للتعلیم والتعلم في المؤسسة

  :تاریخ اعتماد خطة موثقة للبحث العلمي

  )√    NARS    √ -   ARS: (وجود معاییر أكادیمیة مناسبة

  :قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد التاریخ المتوقع للزیارة االستطالعیة من 

  : التاریخ المتوقع للتقدم للھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد بطلب االعتماد 

1/11/2008  

1/11/2008  

13/7/2009  

15/7/2009  

2/2013  

 10/12/2007ـ تحدیث  13/12/2004

14/2/2011  

9/10/2012  

 ال یوجد
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  : مؤشرات األداء المستھدفة للمشروع  

  عدد المتدربین :                  عدد ورش العمل المستھدف تنظیمھا  ،              :            

  عدد المقررات اإللكترونیة المستھدف إنتاجھا                          : 

 التى سیتم تطوریھا / عدد معامل الكمبیوتر الجدیدة               : 

 التى سیتم تطوریھا/ عدد معامل الوسائل التعلیمیة الجدیدة                                : 

 التى سیتم تطوریھا/ لجدیدةعدد معامل اللغات ا   : 

 التى سیتم تطوریھا/ عدد معامل المھارات الجدیدة                                : 

  عدد المراجع العلمیة)Text books ( المستھدف إنتاجھا            : 

  

6 

75 2750 

50 

 ال یوجد

4 

10 

 ال یوجد
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 الفھرس

  رقم الصفحة  البند
  إلى  من

ً ـ    67  12  ـ:القدرة المؤسسیة محور أوال
      المعیار  م
  16  12  التخطیط اإلستراتیجي  1
  19  17  الھیكل التنظیمي  2
  25  20  القیادة والحوكمة  3
  32  26  المصداقیة واألخالق  4
  34  33  الجھاز اإلداري  5
  50  35  الموارد المالیة والمادیة  6
  54  51  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  7
  67  55  التقویم المؤسسي وإدارة الجودة  8

  136  68 ـ:الفاعلیة التعلیمیة محور ثانیاً ـ 
      المعیار  م
  73  68  الطالب والخریجون  1
  75  74  المعاییر األكادیمیة  2
  77  76  المقررات الدراسیة/ البرامج التعلیمیة   3
  83  78  التعلیم والطالب والتسھیالت المادیة للتعلم  4
  91  84  أعضاء ھیئة التدریس   5
  108  92  لعلمي واألنشطة العلمیةالبحث ا  6
  126  109  الدراسات العلیا  7
  136  127  التقییم المستمر للفاعلیة التعلیمیة  8

ثم رقم المرفق / الخصائص / العنصر / المؤشر / المعیار ) / ف(یشار لھا بحرف  محور الفاعلیة التعلیمیة المرفقات الخاصة ب

ثم رقم المرفق / الخصائص / العنصر / المؤشر / المعیار ) / ق(القدرة المؤسسیة یشار لھا بحرف محور المرفقات الخاصة ب
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  التقویم الذاتى للكلیة
  القدرة المؤسسیة: المحوراألول 

   التخطیط اإلستراتیجي - 1
  .الخطة اإلستراتیجیة للكلیة 1/1
   )SWOT( التحلیل البیئي للكلیة باستخدام أسلوب 1/1/1

إستراتیجیة تشتمل  خطة تنتھج كلیة العلوم جامعة عین شمس مبدأ التخطیط  اإلستراتیجي حیث توجد

على جمیع العناصر األساسیة للعمل بالكلیة والمتمثلة في رؤیة الكلیة ورسالتھا، والغایات النھائیة، وكذا 

وھي تغطي  )1 – 1/1/1/مرفق ق( 13/7/2009األھداف االستراتیجیة معتمدة من مجلس الكلیة بتاریخ 

كل من البیئة الداخلیة والخارجیة و تحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات للتحلیل البیئي االزم 

  . لتصمیم اإلستراتیجیة

شارك فیھا عدد من قیادات الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  -قامت الكلیة بعمل إستبیانات

عن إمكاناتھا للتعرف علي البیئة - من الشخصیات الممثلة للمجتمع المحلي عض الطالب وعددواإلداریین وب

القوة البشریة من أعضاء ھیئة تدریس، ھیئة معاونة، إداریین، برامج دراسیة، معامل طالب، معامل (الداخلیة 

  . )2 –/ 1/1/رفق قم( و مواطن القوة ومواطن الضعف فیھا) أبحاث، قاعات درس، وجمیع أوجة نشاط الكلیة

بدراسة ھذه اإلستبیانات قامت الكلیة بتحلیل البیئة الداخلیة وتحدید مجاالت القوة والتمیز وكذلك نقاط 

وتم استخدام التحلیل الكمي . الضعف وكذلك البیئة الخارجیة وتحدید التھدیدات المتوقعة والفرص المتاحة

وئھ تصمیم اإلستراتیجیة، كما تم استخدام المقابالت والكیفي في إجراء التحلیل البیئي والذي تم فى ض

والمالحظات للتعرف على جوانب القوة والضعف والفرص والتھدیدات، وقد استخدمت الكلیة ناتج عملیة 

وقد  .التحلیل في تحدید وزن كل عامل من العوامل االستراتیجیة ومقارنة ھذه النتائج بالكلیات األخرى المناظرة

اركة مرضي من أعضاء ھیئة التدریس، الھیئة المعاونة، اإلداریین، و الطالب وبعض كان مستوي المش

ومن ثم تم صیاغة رؤیة ورسالة للكلیة وتحدید اإلھداف اإلستراتیجیة شارك في مناقشتھا . األطراف المجتمعیة

یات الممثلة قیادات الكلیة وعدد من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین وعدد من الشخص

  .)3 – 1/1/1/مرفق ق( )انظر ملحق الخطة اإلستراتیجیة قبل التحدیث( للمجتمع المحلي

  الرؤیة والرسالة  1/1/2
تظھر خصوصیة كلیة  )3 – 1/1/2/مرفق ق( 2006/  4/  11الكلیة لھا رؤیة ورسالة تم إعتمادھا 

مي والمجتمع، حیث تم االعتماد في صیاغة رؤیة العلوم ودورھا الریادي والتعلیمي ومسئولیتھا تجاه البحث العل
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حیث شارك في مناقشتھا . ورسالة الكلیة على التحلیل البیئي لتحدید المتطلبات التي ینبغي أن تحققھا للكلیة

قیادات الكلیة وعدد من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واإلداریین وعدد من الشخصیات الممثلة 

  .للمجتمع المحلي

وتنص . نشر الرؤیة و الرسالة في أكثر من مكان بالكلیة وكذلك علي موقع الكلیة علي اإلنترنتتم 

الرؤیة علي ضرورة تحقیق االمتیاز والریادة في التدریس والبحث العلمي في مجاالت العلوم األساسیة 

فرأت ضرورة اإللتزام  أما الرسالة. وتطبیقاتھا لخدمة احتیاجات المجتمع وتحسین األحوال المعیشیة لإلنسان

بتقدیم برامج مھنیة متخصصة تلبى االحتیاجات القومیة واإلقلیمیة وتعد الطالب بالمتطلبات المعرفیة والتدریب 

كما تعمل الكلیة بإصرار على تطویر وتحدیث . الالزم لاللتحاق بالحیاة العملیة أو بالدراسات العلیا بنجاح

  .غیرة للمجتمع وألصحاب المصلحة المستفیدین من خدماتھا برامجھا لتتواءم مع االحتیاجات المت

كما تشجع الكلیة البحوث األساسیة والتطبیقیة التي تضیف إلى التقدم العلمي وتحسن من استغالل 

ھذا وتعمل الكلیة على إیجاد روابط وثیقة مع القطاع . المصادر الطبیعیة وتؤدى إلى زیادة اإلنتاج القومي 

اإلقلیمي ومؤسسات الخدمة العامة وجمعیات حمایة البیئة بھدف رفع المستوى االجتماعي الصناعي المحلى و

  .واإلقتصادى للمواطن المصري 

وفى جمیع مجاالت أنشطتھا تلتزم الكلیة بمستویات أكادیمیة عالیة وباالبتكار وبالقیم األخالقیة وبالفرص 

طلعت الكلیة علي رسالة الجامعة وتأكد أن رسالة وقد إ. المتساویة للجمیع من طالب وأعضاء ھیئة التدریس

  . الكلیة تتفق وتعكس رسالة الجامعة

   :القیم الخاصة بالكلیة 

  .ضمان العدالة وعدم التمیز بین أعضاء ھیئة التدریس - 1

  .ضمان العدالة وعدم التمیز بین العاملین واإلداریین  - 2

  .لنظر عن انتماءاتھم الدینیة أو مستواھم االجتماعي ضمان المساواة بین الطالب في فرص التعلم بغض ا - 3

  .ضمان حریة الرأي ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین والطالب - 4

انظر ( والكلیة حرصت علي مراجعة إستراتیجیتھا وتحدیثھا في ضوء المتغیرات المحلیة والدولیة بصفة دوریة 

  . )4 – 1/1/2/مرفق ق( )ملحق الخطة اإلستراتیجیة قبل التحدیث

  األھداف اإلستراتیجیة 1/1/3

  :قامت الكلیة بالعمل علي تحدیث خطتھا اإلستراتیجیة ورأت 2010/2011في عام الجامعي 

مرفق ( إعادة دراسة البیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة ونقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات -
 .)5 – 1/1/3/ق
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نقاط ) التي لھا أولویة طبقا لنتائج التحلیل البیئي(والتمیز إختیار عدد من النقاط من كل من نقاط القوة -

 .الضعف وكذلك الفرص والتھدیدات

مناقشة ھذه النقاط في مجالس األقسام العلمیة و الھیئة المعاونة وكذلك األقسام اإلداریة من خالل مدیر  -

 .)6 – 1/1/3/مرفق ق(الكلیة 

من شیوخ األساتذة بالكلیة  20الذي یتكون منعرضھا للمناقشة علي المجلس اإلستشاري للكلیة و -

 .)7 – 1/1/3/مرفق ق(عضوا من  الجھات المستفیدة من خریجي الكلیة  12باإلضافة إلي  

 .)8 – 1/1/3/مرفق ق(عرضھا علي خبیر إستراتیجي  -

ومن ثم وبناء علي نتیجة ھذا التحلیل والوضع التنافسي للكلیة  (SWOT)تم عمل التحلیل الرباعي  -

 .تحدیات المستقبلیة وأخذا في اإلعتبار السمات الممیزة للكلیة تم تحدیث رؤیة ورسالة الكلیةوال

 .تم تحدید عدد من األھداف الواضحة والقابلة للقیاس واألكثر إلحاحا سعیا لتحقیق رؤیة ورسالة الكلیة -

وكذلك األقسام اإلداریة تم عرض ھذه التحدیثات للمناقشة علي مجالس األقسام العلمیة  والھیئة المعاونة  -

تلي ذلك عرضھا للمناقشة علي المجلس اإلستشاري  .)9 – 1/1/3/مرفق ق(من خالل مدیر الكلیة 

 .)7 – 1/1/3/مرفق ق(للكلیة 

أعتمادھا في ینایر ثم علي مجلس الكلیة وتم  .)8 – 1/1/3/مرفق ق(عرضھا علي خبیر إستراتیجي  -

 .)10 – 1/1/3/مرفق ق( 2011

علي المستوى الوطني  -تدریسـا وبحثا علمیا -تكون الكلیة رائدة في العلوم االساسیة وتطبیقاتھا أن :الرؤیة

  .وأن تقدم للمجتمع خریجا متمیزا یلم بمفاتیح النجاح ویكون منافسا في المحافل المحلیة والدولیة. واالقلیمي

لجامعة من تنمیة عقلیة وفكریة تتمسك الكلیة بالغرض من انشائھا وبدورھا في تحقیق رسالة ا :الرسالة

ویعرف كل فرد فیھا . وشخصیة لمنسوبیھا من خالل تقدیم برتوكول للعمل والتوظیف االمثل لجمیع العاملین

  :دوره وواجباتھ من خالل 

 تقدیم برامج لخدمة متمیزة للمجتمع. 

 تقدیم اسلوب لتحدیث النظام االداري بالكلیة بحیث یتجھ نحو المیكنة. 

 وب لتطبیق معایر الجودة وتطویرھا وااللتزام بھا علي جمیع المستویاتتقدیم اسل. 

 اثراء المعارف العامة والتطبیقیة لمنسوبیھا. 

  تشجیع البحث العلمي والنشر الدولي والذي یبرز مكانة الكلیة وبخاصة الدراسات العلیا والرسائل

 . العلمیة التى تمنحھا الكلیة

 الل التعاون مع الھیئات والوزارات الخدمیةتوثیق الروابط مع المجتمع من خ. 



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 15 - 

  :األھداف اإلستراتیجیة
 . تبني آلیة لضمان المحافظة علي تمیز البرامج الموجودة )1

 .التطبیق اإلحترافي لنظام الساعات المعتمدة مع تطویر نظم العمل بالكنتروالت وأسالیب التقییم  )2

 . توثیق ونشر میثاق أخالقي متكامل للكلیة  )3

نشر العلمي وتشجیع تكوین المدارس العلمیة وتطویر قطاع الدراسات العلیا والعمل على جذب زیادة ال )4

 . الطالب الوافدین 

 . میكنة النظام اإلداري بالكلیة، والعمل علي ضرورة التنسیق الكامل بین قطاعات الكلیة المختلفة )5

 . نشر ثقافة التألیف وتشجیع اإلعتماد على الكتب المرجعیة )6

تعامل مع الھیئات والمؤسسات الخدمیة وإستغالل موقع الكلیة وتنوع التخصصات بھا وتسخیر تطویر ال )7

 .ذلك لخدمة المجتمع

 .  زیادة التعاون مع رجال األعمال والمؤسسات التي یمكن أن تدعم الكلیة )8

ئة ابراز دور البحث العلمي في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتسویق االبحاث التطبیقیة العضاء ھی )9

 . التدریس

 . تبني آلیة التدریب ورفع كفاءة جمیع منسوبي الكلیة من اعضاء ھیئة تدریس واداریین وعاملین  )10

  الخطة التنفیذیة لتطبیق إستراتیجیة الكلیة 1/1/4
تم وضع خطة تنفیذیة تتضمن كافة األنشطة  اإلستراتیجیة المحدثة بناءا علي الرؤیة والرسالة واألھداف -

 .واألھداف لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة المحدثة لتحقیق الرسالة

تحدد الخطة التنفیذیة بوضوح جمیع األنشطة المطلوبة وآلیات التنفیذ ومسئول التنفیذ والجدول الزمني  -

 .للتنفیذ ومؤشرات المتابعة والتقویم

األقسام تم عرض الخطة التنفیذیة للمناقشة علي مجالس األقسام العلمیة  والھیئة المعاونة وكذلك  -

 .)11 – 1/1/4/مرفق ق(اإلداریة من خالل مدیر الكلیة 

ثم علي مجلس الكلیة وتم أعتمادھا في  .)12 – 1/1/4/مرفق ق(تم عرضھا علي خبیر إستراتیجي  -

 .)13 – 1/1/4/مرفق ق(. 2011مارس 

دخل البرامج تقوم الكلیة بتحدید المیزانیات الضروریة لتنفیذ الخطة طبقا لمیزانیة الكلیة المتاحة و -

 .الخاصة ومشاریع الكلیة

 للكلیةالتنافسي  الوضع 1/2

  السمات الممیزة للكلیة ودورھا في المجتمع  1/2/1
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فعلى الرغم من . تعكس إستراتیجیة الكلیة شخصیتھا المستقلة وخصائصھا الممیزة لطبیعة نشاطھا  

عض البرامج المقدمة بالكلیات األخرى إال بعض التشابھ في التخصصات األكادیمیة المقدمة في برامج الكلیة وب

أن إستراتیجیة الكلیة تعمل على توجیھ ھذه التخصصات األكادیمیة نحو رسالة إعداد خریج متمیز یحتاجھ سوق 

مرفق (. العمل ولذلك تم تدریب الطالب تدریبا صیفیا لالستحداث تفاعل بین الطالب والمؤسسة المتدرب فیھ

  .)ي للطالبالتدریب المیدان – 4/3/ف

. وتبرز إستراتیجیة الكلیة مسئولیاتھا المجتمعیة نحو المجتمع المحلى والدولي بصورة واضحة ومحددة  

  .حیث تحدد المشكالت المجتمعیة التي ینبغي أن تتصدى لھا الكلیة بما یساعد على تعمیق صلتھا بالمجتمع

  الوضع التنافسي للكلیة 1/2/2
  :لحالي للكلیة مقارنة بالمؤسسات المناظرة فيتتمثل مالمح الوضع التنافسي ا  

 صیاغة بعض األھداف اإلستراتیجیة المقرونة باالتجاھات العالمیة والعمل على تحقیقھا. 

 توافر عدد من أعضاء ھیئة التدریس المعتمدین مھنیا على المستوي العالمي. 

 ألساسیةجین على المستوي المحلى والقومى فى مجاالت العلوم ایالمنافسة بالخر. 

 جین الختبارات الترخیص الدولیة بدرجة جیدةیاجتیاز الخر. 

 زیادة أعداد الدرجات العلمیة الممنوحة. 

 وقد ساھمت سیاسات وخطط الكلیة في تحسین الوضع التنافسي للكلیة.  

ً تقوم الكلیة بدراسة وضع خطة إستراتیجیة جدیدة  ً ألن الجامعة تقوم ) 2017 – 2012(حالیا وذلك نظرا

  :وفي ھذا اإلتجاه قامت الكلیة . محدثة لھا بإعداد خطة إستراتیجیةي الوقت الحالي ف

  .)13 – 1/1/4/مرفق ق(جتماعات ولقاءات العصف الذھنيـ عقد عدد من اإل1

بھدف التعریق بالتحلیل البیئي  2/6/2012،  27/5/2012ـ ندوتین عن التخطیط اإلستراتیجي یومي 2

  .اھن للبیئة الداخلیة والبیئة الخارجیة للكلیةالمطلوب لدراسة الوضع الر

  .)15 – 1/2/4/مرفق ق(ـ تم إختیار فریق عمل 3

وتم عقد ورشة عمل بتاریخ ) ریاض نوفل. د.أ(ـ دعوة أحد األساتذة الخبراء في التخطیط اإلستراتیجي 4

  ).كشف الحضور(لعد من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  10/6/2012

  .)16 – 1/2/4/مرفق ق(ع تصور لعدد من الغایات واألھداف اإلستراتیجیة ـ تم وض5

 – 1/2/4/مرفق ق(لتوزیع األعباء على أعضاء الفریق  25/9/2012ـ تم عقد إجتماع لفریق العمل بتاریخ 6

17(.   

  .للنقاش ومتابعة خطوات التنفیذ) الحضوركشف ( 115/10/2012،  2/10/2012عقد إجتماعین یومي ـ 7
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  الھیكل التنظیمي -2 
  :واإلدارات الداعمة الھیكل التنظیمي  2/1
  :ھیكل تنظیمي مالئم ومعتمد  2/1/1

الھیكل التنظیمي الحالي مالئم لتضمنھ العدید من الوحدات المتخصصة وقد استحدثت بعض الوحدات  -

وحدة و )1 – 2/1/1/مرفق ق(منذ االشتراك فى بعض مشروعات التطویر مثل وحدة ادارة الجودة 

 .)2 – 2/1/1/مرفق ق( إدارة االزمات والكوارث

ً لمعاییر الجودة باالستعانة ببعض  - تم تحدیث الھیكل التنظیمي للكلیة لیالئم أنشطة واھداف الكلیة طبقا

 .)3 – 2/1/1/مرفق ق(الخبراء 

  .ادات تم مناقشة الھیكل التنظیمي المحدث للكلیة قبل اعتماده مع اعضاء ھیئة التدریس والقیوقد  -

م    2011/    3/   14بتاریخ )  6( تم اعتماد الھیكل التنظیمي للكلیة من مجلس الكلیة في جلسة رقم  -

 .وتم إعادة تشكیلھ في ضوء معاییر الجودة واالعتماد

 .تم نشر الھیكل التنظیمي للكلیة من خالل الالفتات ودلیل الطالب -
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السلطة وتحدید االختصاصات، لكل عضو من  یتصف الھیكل التنظیمي الحالي للكلیة بوضوح خطوط

ً للشكل السابق للھیكل  أعضاءھا، فالعمید ھو رئیس مجلس الكلیة ویعاونھ الوكالء الثالثة كل فیما یخصھ طبقا

ً لقانون تنظیم الجامعات ویعتمد ھیكل الكلیة على التفویض . التنظیمي، وتدار الكلیة بواسطة مجلسھا المقرر طبقا

ث یفوض العمید رؤساء األقسام في إتخاذ القرارات الطارئھ الالزمة لتسییر العمل ما عدا في السلطات، حی

أمور التعیین التي یجب أن تتم من خالل المجلس إال أن لھم سلطة عقد المجالس الطارئھ لبحث ومناقشة القضایا 

  .الطارئة

یة أو التنفیذیة بالكلیة والموضح یوجد تحدید دقیق للمسؤلیات واتخاذ القرارات سواء للقیادات األكادیم

  .في بطاقات التوصیف الوظیفي

ادارة شئون الطالب، رعایة الشباب، ووحدة ادارة : توجد عدید من االدارات لدعم الطالب مثل

وتتمیز كل . وھذه االدارات تكفي لتقدیم خدمات الدعم في الكلیة. الخریجین وكذلك ادارة شئون الطالب الوافدین

  .لكفاءة في أداء المھام، حیث یوجد لكل إدارة مدیر، وأعضاء متخصصیناالدارات با

تحرص الكلیة على االرتقاء بكفاءة ادارات خدمات الدعم حیث تم عمل عدید من الدورات التدریبیة 

لرفع مھارات العاملین بھذه االدارات مثل مھارات السكرتاریة واالحصاء التطبیقى وجدارات القیادة كما أنھ 

الذى سوف یعمم على كل االدارات بھدف MIS   حالیا میكنة جمیع ادارات الكلیة من خالل مشرع ال یجرى 

كما أنھ قد تم ادخال ھذا النظام الى كنتروالت . الوصول الى آلیة متطورة فى األداء داخل جمیع االدارات 

ستوى جمیع القطاعات التى تقدم ویتم اختبار مدى كفاءة  ھذا النظام على مالكلیة لضمان سرعة ودقة االنجاز 

  .خدمات الدعم

وتھدف الوحدة الى انشاء نظام داخلى لنشر  2010-2-8تم انشاء وحدة لألزمات و الكوارث فى  

الوعى الكامل لدى الطالب وأعضاء ھیئة التدریس و الموظفین للتعامل مع كافة أشكال األزمات والكوارث 

توجد خطة عمل . ا دوریا وفقا للمستجدات التى تحدث فى البالد ویوجد خطة عمل لھذه الوحدة یتم تحدیثھ

  .لوحدة األمن والسالمة وادارة االزمات ویتم  تنفیذ االنشطة وفقا لجدول زمنى محدد 

  .تم عمل اسقاط لمباني كلیة العلوم وجاري تحدید اماكن ومسارات االمان

شادات الالزمة لمواجھة األزمات طفایة حریق في ممرات ومعامل الكلیة، واالر 144یوجد عدد 

وقد قامت الكلیة ضمن . CIQAP والكوارث وجارى تزوید الكلیة بوحدات اضافیة بتمویل من مشروع ال 

انشطة مشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد بإنشاء وحدة السالمة واالمن وادارة االزمات وتم وضع 

  .  2010- 2- 8الكلیة بتاریخ الھیكل التنظیمي لھا وتم اعتمادھا من مجلس 

قامت الكلیة بانشاء وحدة لمواجھة األزمات والكوارث وتم اعداد نظام العمل بھا وتم اعتمادھا من 

وتوجد لوحات وملصقات معلنة بالكلیة توضح كیفیة مواجھة األزمات . 2010- 2-8.مجلس الكلیة بتاریخ
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وتطلع الكلیة على . ة دوریة الدارة األزمات والكوارثكما یتم تدریب أعضاء من الكلیة بصف. والكوارث بالكلیة

وھناك إرشادات معملیة للطالب والعاملین وھیئة . كل ما ھو جدید في كیفیة مواجھة األزمات والكوارث

  .التدریس عن التصرف في حالة حدوث ازمات أو كوارث

أعضاء ھیئة التدریس وقد شارك . قامت الكلیة باعداد التوصیف الوظیفي لكافة الوظائف بالكلیة

وممثلین عن القیادات االداریة في اعداد التوصیف الوظیفي والذي تم مراجعتھ بواسطة مشاركة المتخصصین 

ونشره واعالمھ للقیادات االكادیمیة واالداریة   2011-3-14والخبراء وقد تم اعتماده بمجلس الكلیة بتاریخ 

  .والعاملین

ً للتداخل بین یتم استخدام بطاقات التوصیف الوظیف ي داخل االدارات لمعرفة الواجبات الوظیفیة تجنبا

  .كما تم تحدید التوصیف الوظیفي لمتطلبات الوظیفیة والنقل والندب والتعیین. الوظائف

  وحدة إدارة الجودة  2/1/2
. الجودة، ویوجد لھا ھیكل تنظیمي معتمد وموضح بھ السلطات والمسئولیات ضمانتوجد بالكلیة وحدة 

وللوحدة الئحة معتمدة من مجلس الكلیة فى .   2007-12-10د تم اعتمادھا من مجلس الكلیة  بتاریخ وق

وتم تشكیل مجلس إدارة ھذه . كما یوجد زیارات متابعة دوریة من مركز الجودة بالجامعة. 14-3-2011

ظ الوحدة بمحاضر الوحدة لیساعدھا على تحقیق أھدافھا وینعقد مجلس إدارة الوحدة بصورة دوریة، وتحتف

الجودة عضو دائم بمجلس الكلیة  ضمان اجتماعاتھا وإعداد التقاریر لمتابعة تطبیق القرارات ویعتبر مدیر وحدة

  .مور التى تتعلق بالجودة على المجلس واستعراض بعض التقاریر الھامة لعرض كافة األ

  مجالس الرسمیة فالوحدة ممثلةتشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضایا الجودة بالكلیة على مستوى ال

داخل جمیع أقسام الكلیة من خالل لجان المراجعة الداخلیة ومنسقى البرامج كما أن مدیر وحدة الجودة ھو 

. عضو دائم بمجلس الكلیة ویوجد بكل قسم لجنة لتسییر شئون الجودة تتولى مناقشة وتسییر شئون الجودة بالقسم

  :وتتمثل أشكال ھذه المشاركة في

 .شكیل ومتابعة عمل اللجان والوحدات التنفیذیةت -

 .الدعم الفني لألقسام وأعضاء ھیئة التدریس في إعداد توصیف وتقاریر البرامج والمقررات الدراسیة -

 .استطالع آراء الطالب في العملیة التعلیمیة -

 .العمل على االستفادة من نتائج تقویم المقررات الدراسیة في عملیات التطویر بالكلیة -

 .تحدید جوانب القوة والضعف في عملیة التعلیم والتعلم من خالل عملیات تقریر المقررات -

 .إعداد التقریر السنوي للكلیة -
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وتتمثل الوسائل المتاحة للوحدة لممارسة أنشطتھا الخاصة بتوكید الجودة في الكلیة في توفیر المطبوعات، وعقد 

  .تعانة بمراجعین خارجیین وادارة شئون الجودةورش العمل واالجتماعات والتقییم الذاتي، األس

  القیادة والحوكمة  - 3
تتبنى فكر التطویر والسعي إلى التمیز، وقادرة على وضع السیاسات الالزمة لذلك،  للكلیة قیادة واعیة  

 .واتخاذ القرارات في إطار زمني مالئم یضمن كفاءة وفاعلیة أداء المؤسسة

  :كلیة فى مجال القیادة والحوكمة في اآلتىوتتمثل الممارسات التطبیقیة لل

  اختیار القیادات  األكادیمیة 3/1
  :أسلوب اختیار القیادات 3/1/1

تقوم الكلیة باختیار القیادات األكادیمیة التي تقع في نطاق السلطة التقدیریة لعمید الكلیة  بناء على   

یاخذ في و  ي اختیار وكیل الكلیة لشئون الطالب،وقد تم ذلك بالفعل ف  تحقق تكافؤ الفرص موثقة ومعلنةمعاییر 

  :االعتبار المعاییر التالیة عند االختیار

 النشاط العلمى. 

 القدرات اإلداریة والقیادیة. 

 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبیة. 

  القومي/ الجامعة/ على مستوى المؤسسة(المساھمات في مجاالت الجودة والتطویر.( 

 نشطة القومیةالمشاركة في األ. 

 السجل الوظیفي الذي یشھد بااللتزام والنزاھة. 

 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرءوسین. 

لیات اختیار القیادات الجامعیة من حیث رئیس الجامعة عمید الكلیة ورئساء االقسام ھناك آ لذلك  

 .)1 – 3/1/1/مرفق ق( ین اتحاد الطالبالمراكز مثل مدیر مركز الطاقة الضوئیة وكذلك ام مدراءوالوكالء 

وھى  وتتسم بالشفافیة والوضوح )2 – 3/1/1/مرفق ق(ومعاییر اختیار القیادات األكادیمیة موثقة ومعتمدة 

 )4 – 3/1/1/مرفق ق(ویتم تمریرھا على مجالس األقسام  )3 – 3/1/1/مرفق ق(على شبكة االنترنت، معلنة 

  .یالت إن استدعى األمر ذلكومناقشتھا سنویا إلدخال أیة تعد

تحرص المؤسسة على تحقیق المشاركة الفعالة ألعضاء ھیئة التدریس والتعبیر عن ارائھم عند اختیار و

وتعیین القیادات االكادیمیة وتستخدم المؤسسة بطاقات   االنتخاب كآلیة تسمح لجمیع أعضاء المؤسسة بإبداء 

البطاقات االنتخابیة واسماء (دیمیة وتستخدم االستقصاء المتعلق بذلك الرأي والمشاركة فى اختیار القیادات األكا

وتأخذ المؤسسة فى االعتبار نتیجة المشاركة عند . )5 – 3/1/1/مرفق ق( )المرشحین  وتصفیاتھم لكل ما ذكر
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 ورؤساءوقد تم ذلك في أختیار رئیس الجامعة وعمید الكلیة  .)6 – 3/1/1/مرفق ق( اختیار القیادات األكادیمیة

االقسام، اما عن الوكالء فقد تم أختیارھم بالتذكیة من عمید الكلیة علي أسس معاییر أختیار القادة، حیث یرفع 

  .عمید الكلیة تقریرا بذلك لرئیس الجامعة یساعده فى عملیة االختیار

  .واالقساموبالنسبة المین اتحاد الطالب قد تم اختیارة باالنتخابات النزیھھ للطالب ومن كل الفرق 

  نمط القیادة وممارسات المجالس الرسمیة  3/2
  القیادة  أسلوب 3/2/1

تتبني الكلیة نمط قیادة دیمقراطي یشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحریة النقد واالبتكار، وتستخدم 

لتدریس أسلوب الحوار فى الوصول إلى القرارات وذلك بعقد مجلسا للكلیة ومجلسا لكل قسم من أعضاء ھیئة ا

دعوة لالساتذة في المشاركة في  .)1 – 3/2/1/مرفق ق( ومعاونیھم وذلك في كل شھر في العام الدراسي

  .مجلس الكلیة ومجلس القسم

تأخذ القیادة بآراء ومقترحات ممثلى األطراف المجتمعیة فى تطویر أداء الكلیة من خالل عدة كما    

ویشترك ممثلون سمیة وتطبیق استقصاء رأى وعقد لقاءات، قنوات تشمل إشراك البعض منھم فى المجالس الر

عن الطالب وأعضاء ھیئة التدریس واإلداریین والجھات المجتمعیة فى اللجان ذات العالقة مثل لجان التعلیم، 

 ،)1 – 4/1/1/فمرفق (وتشمل استفتاء اعضاء ھیئة التدریس ومعونیھم حول استراتیجیة التعلیم والتعلم 
وأسالیب التقویم، حیث ان  )2 – 3/2/1/مرفق ق(متحانات بموافقة طالبیة وترتیب طالبي ووضع جدول اال

الطالب لھ الحق في تقییم للمقرر الدراسي والقائمون بالتدریس وذلك بتمریر استمارة استقصاء لكل طالب 

راء ومقترحات وتحرص القیادة على األخذ بآ )3 – 3/2/1/مرفق ق(البداء الراي ثم تحلیلھا واتخاذ الرأي 

الجودة وتكنولوجیا المعلومات بتفریغ نتائج الرأى ضمان إذ تختص وحدتى  العاملین بالكلیة وبحث شكاواھم

كما یوجد  وتوجیھ أى قصور إلى المسئول ذو الصلة لبحث أسبابھ، )4 – 3/2/1/مرفق ق(وتحلیلھا إحصائیا 

ان والمایكروبیولوجي ووكیل الكلیة لشئون صنادیق شكاوى منھا ماھو امام رعایة الشباب، وبقسم الحیو

صنادیق لتوزیعھم علي كل االقسام والجھات االداریة لحریة الراي،  10الطالب وغیر ذلك، وجاري تنفیذ 

  .)5 – 3/2/1/مرفق ق(باالضافة الي اللقائات الطالبیة التي تفتح لھم باب الحوار المباشر 

 :لتفاعل منھاوتحرص القیادة على تفعیل آلیات للتجاوب وا

  .سیاسة الباب المفتوح -

 .اتخاذ القرار المناسب بشأن أولویات ومتغیرات التطویر -
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تمارس مجالس الكلیة الرسمیة مسئولیاتھا فى مناقشة جمیع قضایا التعلیم والتعلم بما یحقق أعلي و

لس الرسمیة بالكلیة ، حیث تم اتخاذ عدة قرارات تتعلق  بقضایا التعلیم والتعلم  من خالل المجامستوي أداء

  :خالل الخمس سنوات األخیرة، ومن بین ھذه القرارات

  الكتاب الجامعى، وذلك بتعدیلھ بما یتناسب مع اھداف البرنامج واھداف المقرر  -

استراتیجیات التدریس وتضمین تكنولوجیا المعلومات فى طرائق التعلیم والتعلم، وذلك بتجھیز الكلیة  -

داتا شو موزعة علي  20اجھزة مخصصة للطالب وعدد  167ترمنھا عدد من اجھزة الكمبیو 358

 .)6 – 3/2/1/مرفق ق( العلمیة المدرجات الكلیة بسائر االقسام

التعلم اإللكترونى، وذلك بادخال الشبكات العنكبوتیة في كل اقسام الكلیة والمكتبات الخاصة بالطلبة  -

 .وكذلك طلبة االبحاث

 إلخ. )3 – 3/2/1/مرفق ق(راء الطالب فى طرائق التعلیم والتعلم التقویم واالھتمام باستطالع آ -

 .)3 – 3/2/1/مرفق ق(االھتمام بالخدمات الطالبیة  -

 عمل منشور عن نظام التشعب   -

لتطویر البرامج التعلیمیة -إلى حد ما –وتضع مجالس الكلیة واالقسام الرسمیة خطوات تنفیذیة محددة  -

  . رامج الدراسات العلیا مثل برنامج الساعات المعتمدةعلى مستوي المرحلة الجامعیة، وب

وقد تم انجاز ھذه القرارات الخاصة بالتعلیم والتعلم التى تناولتھا المجالس الرسمیة بالمؤسسة كتوصیف 

بعض البرامج والمقررات واالستعانة ببعض المراجعین النظراء،  واستطالع آراء الطالب فى طرائق التعلیم 

 )7 – 3/2/1/مرفق ق(مجموعتین ، وتقسیم بعض الدفعات كبیرة العدد إلى )3 – 3/2/1/ق مرفق(والتعلم 
وجارى تنفیذ باقى القرارات، حیث  )8 – 3/2/1/مرفق ق(ووضع وااللتزام بمواصفات الورقة االمتحانیة 

  .یبیتطلب تنفیذھا تدریب األطراف المعنیة وتوفیر الموارد البشریة والمالیة الالزمة لھذا التدر

  تنمیة المھارات اإلداریة  3/3
  :التدریب  3/3/1

 مركز ضمانتوفر الكلیة خطة للتدریب وتنمیة المھارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة بالتعاون مع 

 – 3/3/1/مرفق ق(ومركز إعداد القادة  والقیادات تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسبالجامعة ومركز الجودة 

لكلیة االحتیاجات التدریبیة حتى اآلن للقیادات األكادیمیة الحالیة والمرشحة مستقبال لشغل ولكن لم تحدد ا. )9

ً لألسالیب العلمیة   .المناصب القیادیة وفقا

حیث یعتقد البعض أن القیادة یتم ترشیحھا من قبل رئیس الجامعة والعمید دون النظر إلى االحتیاجات  

لب تغییر ثقافة األطراف المعنیة حول دور البرامج التدریبیة فى اكتساب التدریبیة المستقبلیة، األمر الذى یتط
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وشكلت وحدة الجودة بداخلھا لجنة للتدریب وحصر االحتیاجات .  المھارات التى یتطلبھا العمل المستقبلى

وفى ضوء ذلك تضع الكلیة برامج  )10 – 3/3/1/مرفق ق(التدریبیة وتخطیط وتنسیق البرامج التدریبیة 

دة ومعلنة وآلیات تنفیذھا لیتم تدریب القیادات علیھا وتتضمن أھداف البرامج، الفئة المستھدفة للتدریب، محد

وقد بلغ . المدربین، مكان وزمان التدریب، المواد التدریبیة، محتوي البرامج، متابعة وتقویم البرامج التدریبیة

من القیادات والمؤھلین لھا ) 60(منھا حوالى  برنامج تدریبى على مدار العام الماضى استفاد ) 16(عددھا 

ضمان الجودة  –المھارات اإلداریة -، وقد تمثلت ھذا العام فى الجوانب القانونیة بالجامعاتعلى كافة المستویات

  .)11 – 3/3/1/مرفق ق(إدارات االجتماعات - مھارات االتصال الفعال -واالعتماد

مة المجتمع ورفع قدرات الطالب والخریجین وبلغ عددھا في وایضا قد تم عقد العدید من الدورات لخد 

شخص، أما عن الندوات وورش العمل ) 450( دورة واستفاد منھ ما یزید عن) 57(العامین الماضیین حوالي 

  .)12 – 3/3/1/مرفق ق(شخص  ) 400(ندوة وورشة عمل استفاد منھا اكثر من ) 11(عقدت 

التدریبیة التى تم تنفیذھا من تغطیة مختلف المھارات القیادیة،  الدورات/ ولكن لم تتمكن البرامج   

حیث تتطلب القیادة التدریب على مھارات تكنولوجیا المعلومات، وتھیئة المؤسسة واألعضاء العاملین فیھا 

املین وقد اتضح ذلك من خالل متابعة األداء والدورة المستندیة والزمن الالزم إلنھاء المھام ورضا الع .لالعتماد

  . وھیئة التدریس

.  ویجرى اآلن بحث القصور فى مھارات تكنولوجیا المعلومات إلعداد تدریب موجھ لسد ھذه الفجوة 

  .)13 – 3/3/1/مرفق ق(  اإلجراءاتالجودة بوضع وتطبیق ھذه ضمان وتختص لجنة التدریب بوحدة 

لتنفیذ خطة تدریب   CIQAPتتوافر لدى الكلیة بعض المخصصات المالیة الممولة من مشروع 

كما . القیادات األكادیمیة ولكنھا غیر كافیة تماما فاتبعت عدة آلیات لتوفیر المخصصات المالیة الالزمة للتدریب

حرصت الكلیة على تشجیع المؤسسة أعضاء المجتمع المحلى تقدیم التبرعات المادیة والعینیة التى تدعم 

یسر ذلك وعلى سبیل المثال عرض الشركات الكبري لتدریب طالب التدریب، والمساھمة بالجھد أو الوقت إن ت

وھدیات كیمیائیة من بعض الشركات مثل شركة بیبسي كوال واعطت قسم الكیمیاء مواد . الكلیة أثناء االجازات

وتستقطب المؤسسة بعض الخبراء والمھتمین بشئون التدریب وتحثھم    معملیة كمشاركة في معامل الطالب 

من التغذیة - إلى حد ما –وتستفید الكلیة . )14 – 3/3/1/مرفق ق(ع لبرامج التدریب بالوقت والجھد على التبر

ولكن ال . الراجعة للمتدربین، وتراجع خططھا دوریا وفقا لالحتیاجات ومراعاة ذلك في مھام تدریبیة جدیدة

  .یوجد تصور كامل حتى اآلن عن أھم االحتیاجات المستقبلیة للعمل

  :رات تقییم التدریب مؤش 3/3/2



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 24 - 

الدورات التدریبیة للقیادات األكادیمیة، وھذه اإلجراءات / یتم استخدام إجراءات محددة لتنفیذ البرامج

كما أنھا تتصدر جمیع مطبوعات الوحدة . )15 – 3/3/2/مرفق ق(معلنة على لوحة االقسام بالكلیة 

تتمثل ھذه اإلجراءات فى المحاضرات وورش العمل و.  ومطبوعات المواد التدریبیة التى توزع على المتدربین

والمحاكاة ولعب الدور، ولكن ینقص ھذه اإلجراءات عقد اختبار نھائى یحدد كفاءة القیادة ویضمن حصولھم 

  .على المستوى الذى یؤھلھم للعمل

  نظم المعلومات والتوثیق 3/4
  :قواعد البیانات 3/4/1
  
  ذاتيفي تنمیة التمویل الدور القیادات  3/5
  : خطة تنمیة الموارد الذاتیة 3/4/1

نظرا لقلة الموارد المخصصة من الجامعة للمؤسسة، فإن القیادة تضع خطة واقعیة لتنمیة مواردھا 

الذاتیة في ضوء االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة كما أوضحتھا الدراسة الذاتیة ومكونات الخطة اإلستراتیجیة 

كلیة فى ذلك على القوة البشریة واإلمكانات المادیة المتاحة إذ تقدم الكلیة برامج وتعتمد ال.  والخطط التنفیذیة

تدریبیة لعدید من المستفیدین وتخصص نسبة من دخل ھذه التدریبات لصیانة وترمیمات البنیة التحتیة للكلیة 

  . كما تخصص جزء لشراء أجھزة حدیثة كما

ت الطابع الخاص وما تتضمنھ من دورات تدریبیة وترتكز ھذه الخطة بدرجة كبیرة على الوحدات ذا

ویتحقق جوانب عدیدة من ھذه الخطة على نحو جید، حیث تحرص . تسھم فى تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة

فیھا المؤسسة علي تنوع مصادر التمویل الذاتي عن طریق أعضاء المجتمع المحلي ـ المستفیدین من المؤسسة 

  .ل ھیئاتوالمشروعات الممولة من قب

تتمثل فى ثالث وحدات ھىمركز الدراسات  الموارد الذاتیة من الوحدات ذات الطابع الخاص

  .)16 – 3/5/1/مرفق ق(مركز الطاقة الضوئیة  –المعمل المركزي –واالستشارات العلمیة 

ل توفر المؤسسة وسائل تحفیز مادیة ألعضاء ھیئة التدریس لتنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة من خال

المشاركة في المشاریع البحثیة والوحدات ذات الطابع الخاص ومشاریع التطویر بالكلیة وبروتوكوالت التدریب 

قائمة . )17 – 3/5/1/مرفق ق(مع وزارة التربیة والتعلیم ومشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

  .بأسماء المشروعات وأسماء المشاركین بھا والجھات المستفیدة

لمؤسسة وحدات ومراكز ذات طابع خاص تتمثل فى ثالث وحدات ھىمركز الدراسات یوجد با

وھذه الوحدات ذات الطابع الخاص محررة . مركز الطاقة الضوئیة –المعمل المركزي –واالستشارات العلمیة 
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حدة من الروتین اإلدارى إذ تتبنى كل وحدة الئحة داخلیة خاصة بھا ولھا مدیر یقوم بالتصرف فى أمور الو

ویتم ربط المكافآت فى ھذه الوحدات بمستویات اإلنتاج أو .  وفقا لالئحتھا التى یتم تغیرھا كلما اقتضت الحاجة

اإلنجاز، إذ یقدم مدیر الوحدة التنفیذى تقریر عن أداء كل عضو بھا مشتمال على تقییم المستفیدین والرؤساء 

من % 5فى ضوء ذلك التقریر حیث تخصص نسبة  وانضباط األداء ویتخذ المجلس قرارا بتوزیع المكافآت

وتستخدم . )18 – 3/5/1/مرفق ق(دخل كل وحدة كمكافآت للعاملین فیھا توزع طبقا للدرجة العلمیة والنشاط 

  :المؤسسة برامج للترویج والتسویق لمنتجات أو خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص ومن أمثلة ذلك

یضم ھذه الوحدات ویتم عرضھ علي شبكة المعلومات ویتم تحدیثھ وجود عرض تقدیمى عن أنشطة الكلیة  -

 .أوال بأول

نشر أعداد المتدربین .  إعداد كتیب یتضمن الخدمات التى تقدمھا كل وحدة وتوزیعھ على األطراف المعنیة -

 .بالوحدات على الموقع االلكترونى للكلیة

ائھم على الموقع االلكترونى ومنحھم دورات مكافأة المتفوقین فى برامج تدریب ھذه الوحدات بإعالن أسم -

 .مجانیة

  تدریب العاملین فى ھذه الوحدات على برامج متقدمة محلیا وعالمیة -
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  المصداقیة واألخالقیات  - 4

بالمصداقیة والنزاھة في جمیع سیاساتھا وقراراتھا وتعامالتھا  -جامعة عین شمس- تلتزم كلیة العلوم

لى تطبیق الممارسات العادلة و عدم التمییز، و تعمل على حمایة حقوق الداخلیة والخارجیة، و تحرص ع

  :وتتمثل الممارسات التطبیقیة فى مجــال المصـداقیة واألخالقیات فى اآلتى. الملكیة الفكریة والنشر

  :حقوق الملكیة الفكریة والنشر 4/1
مثل االختراعات ، النماذج تعرف الملكیة الفكریة بانھا نتاج فكر االنسان من ابداعات وابتكارات 

وال تختلف حقوق الملكیة الفكریة عن . الصناعیة ،العالمات التجاریة ، االغاني ، الكتب ، الرموز ، االسماء

حقوق الملكیة االخري ، فھي تمكن مالك الحق من االستفادة بشتي الطرق من عملھ الذي كان مجرد فكرة ثم 

ق للمالك منع االخرین من التعامل في ملكھ دون الحصول علي اذن تبلور الي ان اصبح في صورة منتج ، ویح

 مسبق منھ، كما یحق لھ مقاضاتھم في حالة التعدي علي حقوقھ والمطالبة بوقف التعدي او وقف استمراره ،

  . والتعویض عما اصابھ من اضرار

ة ف ارات ھو حجر الزاوی ن ابتك ةإن احترام الفكراإلنساني وما یبدعھ وما یضیفھ م ع عجل التطور  ي دف

وق  ة ، وحق ات التجاری في أي مجتمع وقد أصبحت حقوق الملكیة الفكریة مثل حقوق االختراع واالبتكار والعالم

ب  ا باستمرار وتتطل زداد أھمیتھ ي ت المي الت التألیف أحد األصول التجاریة القیمة و أحد أھم السلع في السوق الع

ر الملموسة فھًم ذه األصول غی ل ھ ا إدارة مث ف جوانبھ تا شامال لمختل نظم لحمای  . ، ووضعھا داخل اطار م

ذا  ة واالختراعات، ولھ ال األدبی ویؤدى نقص التنظیم في ھذه الحقوق إلى فقدان الحافز لتطویر العالمات واألعم

ق  ي عن طری ى الصعید المحل السبب فإن حقوق الملكیة الفكریة تھدف إلى حمایة قیمة األصول وتتم حمایتھا عل

ا ا ة، كم ات الدولی دات واالتفاقی لقوانین المحلیة، أما على الصعید الدولي فإن حمایتھا تتم من خالل مختلف المعاھ

احثین  اء وب ن علم أن حقوق الملكیة الفكریة ھي مصدر اھتمام جمیع طبقات وأفراد المجتمع ومؤسساتھ األھلیة م

تثمرین وقیین و مس ال و حق ال أعم ار و رج تھلكین و تج ةوم ومس ة الفكری ور الملكی راع ،  ن ص راءات االخت ب

  .الرسوم والنماذج الصناعیة ، العالمات التجاریة ، حقوق المؤلف

  :االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة والنشر 4/1/1
 : تحرص القیادة األكادیمیة بالكلیة على ما یلي  

وأیضا ) 2011/ 14/2مجلس الكلیة  - )1 – 4/1/1/مرفق ق((القیام بتشكیل لجنة أخالقیات البحث العلمي ● 

بعمل میثاق أخالقیات المھنة ودلیل أخالقیات البحث العلمي وقد تم عرضھما على األقسام العلمیة المختلفة 

البداء المقترحات وعدلت الكتیبات بما جاء في توصیات األقسام واألطراف المجتمعیة ثم عرضت  على مجلس 

التغذیة الراجعة لالقسام واألطراف المجتمعیة ومعھا محضر  )2 – 4/1/1/مرفق ق((م  9/1/2012الكلیة في 
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یتضمن المیثاق األخالقي بنودا خاصة بااللتزام بقوانین الملكیة الفكریة والنشر وحمایة حقوق ). مجلس الكلیة

شر ثقافة وقد تم نشر المیثاق والدلیل بجمیع أقسام الكلیة و اداراتھا المختلفة حرصا من الكلیة على ن.المؤلف

   .حقوق الملكیة الفكریة

 )3 – 4/1/1/مرفق ق(كما نشرت نسخة من المیثاق و الدلیل على الموقع االلكتروني للكلیة 

بتطبیق العدید من االجراءات و القواعد التى تتعلق بالمحافظة على  - جامعة عین شمس-تقوم كلیة العلوم ●

  :حقوق الملكیة الفكریة والنشر نذكر منھا

 )4 – 4/1/1/مرفق ق( 28/4/2010محاضرة عامة عن مفھوم الملكیة الفكریة في  تنظیم▪ 

نسختان من كل (قبول الھدیة المقدمة من االتحاد العربي لحمایة الملكیة الفكریة والمكونة من خمسة كتب ▪ 

الدولیة الخاصة المعاھدات واالتفاقیات ،وایداعھا في مكتبة الكلیة نذكر منھا أساسیات الملكیة الفكریة ) كتاب

  )5 – 4/1/1/مرفق ق(بالملكیة الفكریة 

  .حظر استخدام البرامج الجاھزة غیر المرخصة على أجھزة الحاسب اآللي بالكلیة▪ 

التحقیق في الشكاوي المقدمة ضد بعض أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الذین ثبت عدم أماناتھم ▪ 

  )//5 – 4/1/1/مرفق ق(العلمیة في إجراء البحوث 

أكثر من عشرة أوراق من أیة رسالة ( عدم السماح للمترددین على المكتبة بنسخ الرسائل او الكتب العلمیة ▪ 

بما یشكل اعتداء على حقوق المؤلف لحمایة المؤلفات واالعالن عن ذلك ) علمیة أو ثالثین ورقة من أي كتاب

وذلك لحمایة حقوق المؤلف  )6 – 4/1/1/ق قمرف(في مكان واضح وذلك بعمل ملصقات توضع في المكتبات 

باالضافة الى وضع ارشادات للمترددین على المكتبة لمراعاة التزامھم بالضوابط المنصوص علیھا في قانون 

وقد قامت الكلیة بعمل استطالع آراء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والعاملین . حمایة الملكیة الفكریة

  . االجراءات المتبعة للمحافظة على حقوق الملكیة الفكریة والنشر بالكلیة حول فاعلیة

من الھیئة الذین تم استبیان آرائھم %  75أن حوالي ) 1الشكل البیاني رقم (أوضحت نتائج االستبیان 

یوافقون على وجود خطط إستراتیجیة % 64لدیھم فكرة عن الملكیة الفكریة كما أظھر استطالع الرأي أن 

یلتزمون بحقوق الملكیة % 88یلتزمون بحقوق الزمالة عند نقل الخبر و% 92عم الملكیة الفكریة وتعمل على د

% 87یلتزمون بعدم التالعب بالصور الرقمیة ونشرھا و% 65الفكریة في األخبار والصور والفیدیو و

كشف عنھا یلتزمون بسریة المصادر وعدم ال% 84یلتزمون بحق خصوصیة األفراد وعدم انتھاك حریاتھم و

یستشعرون وجود رقابة صارمة تحمي من ضیاع الملكیة % 62یلتزمون بنشر األخبار الصحیحة و% 96و

فقط یوافقون % 26یوافقون على وجود إجراءات كافیة لحمایة حقوق التألیف والنشر بینما % 89الفكریة و

بناء على ذلك یجب زیادة  و )7 – 4/1/1/مرفق ق(على وجود إجراءات كافیة لحمایة البرامج والمصنفات 

التوعیة لدى أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة بالقوانین المطبقة بصرامة فى الكلیة لحمایة الملكیة الفكریة 
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و ذلك عن طریق تشدید الرقابة على المصنفات و االھتمام بالفصل السریع فى قضایا الملكیة الفكریة  و بناء 

اضرة عن أھمیة و قوانین حمایة الملكیة الفكریة للمرة الثانیة بتاریخ علیھ قامت الكلیة بتنظیم مح

كما قامت بزیادة اإلرشادات و تجدید الملصقات ) كشف الحضور - )8 – 4/1/1/مرفق ق(( 18/12/2011

  ).12/11/2012محضر مجلس الكلیة بتاریخ  -)//8 – 4/1/1/مرفق ق((الخاصة بالملكیة الفكریة و النشر 

یة  عاملین بالكل استبیان (١)  انطباعات ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وال
یة  قوق الملك عن فاعلیة االجراءات التي تتبعھا الكلیة للمحافظة على ح

الفكریة
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نســبة المــوافقین (

  
  ادلة وااللتزام بأخالقیات المھنةارسات العالمم 4/2
  :ضمان العدالة وعدم التمییز  4/2/1

  :تحرص الكلیة على ضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس والعاملین فیما یلي: أوال

 ضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس فى توزیع أعباء اإلشراف والتدریس، والحوافز 

كما یتم توزیع البعثات طبقا للتخصص المطلوب و االقدمیة فى الحصول  )9 – 4/2/1/مرفق ق(والمكافآت 

 .على درجة الماجستیر
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  والحوافز والمكافآت، ، حرصت الكلیة على توفیر العدالة وعدم التمییز بین العاملین فى توزیع أعباء العمل

ضعف المكافآت و ذلك لعدم وجود دخل ذاتى للكلیة مثل كلیة والترقیات، والنقل، إال أن العاملین یشكون من 

 .)//9 – 4/2/1/مرفق ق(التجارة او الحقوق او الزراعة 

 :ضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب من حیث: ثانیا

 .سیاسات القبول بالكلیة التي تعتمد على المساواة وعدم التمییز ین الطالب وذلك من خالل مكتب التنسیق ▪

سیاسات القبول فى شعب الكلیة المختلفة وتعتمد على التخصص و رغبات الطالب و التنسیق حسب  ▪

مرفق طیھ  -  )10 – 4/2/1/مرفق ق((احتیاجات كل قسم و امكانیاتھ على ان تتوفر المساواة وعدم التممیز

  ).توزیع الشعب

ز فى الجداول الدراسیة و المعامل لجمیع المساواة في فرص التعلم والتقویم حیث تتم المساواة و عدم التمیی▪ 

الجداول النظریة و العملیة للطالب متوفرة عند وكیل الكلیة  -  )11 – 4/2/1/مرفق ق((الطالب فى كل شعبة 

  ) .لشئون الطالب 

أن جمیع الطالب لدیھم الفرصة لمقابلة االدارة العلیا للكلیة أو أعضاء ھیئة التدریس في أوقات ساعاتھم  ▪

 .بیةالمكت

شاھد (كراسات االجابة النظریة لتوفیر المساواة وعدم التمییز بین الطالب  حجب أسماء الطالب عند تصحیح ▪
  ).كنتروالت الفرق المختلفة - 1

  )12 – 4/2/1/مرفق ق(توافر نظام معلن للدعم االكادیمى ▪ 

  :تتجنب الكلیة التعارض في المصالح من خالل ●

دریس بالمشاركة في االمتحانات النظریة والشفویة و العملیة الموجود لھم أقارب عدم السماح ألعضاء ھیئة الت▪

  ).الالئحة الداخلیة لكلیة العلوم(بھا حتى الدرجة الرابعة 

ال یقوم عضو ھیئة التدریس بالمشاركة في االشراف العلمي على األقارب لھ حتى الدرجة الرابعة وال أن ▪

  .في ھیئة االشراف على الطالبیشترك أقارب حتى الدرجة الرابعة 

  اتخاذ القرارات التصحیحیة لمعالجة الممارسات غیر العادلة من حیث: 

أحقیة جمیع الطالب في التقدم بالتماسات العادة رصد درجات االمتحانات النظریة و البت في ھذه االلتماسات  ▪

  .)13 – 4/2/1/مرفق ق(واعالم المتقدم بااللتماس بنتیجة مراجعة الرصد 

وفیما  )14 – 4/2/1/مرفق ق(عمل استبیان لقیاس مستوى رضا الطالب عن سیاسات العدالة وعدم التمییز▪ 

عبر الطالب اجماال عن رضاھم عن تحقیق العدالة وعدم التمییز ): 2الشكل البیاني رقم (یلي نتائج االستبیان 

ي مسألة  المساواة في معاملة أعضاء ھیئة بینھم بالكلیة وبرزت موافقة الطالب على ذلك في أجل صورة لھا ف

واستمرت موافقة الطالب بعدھا عند سؤالھم عن معاملة الھیئة المعاونة بنسبة % 84التدریس وكانت النسبة 
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ثم موافقتھم عن العدالة %. 64.4و المساواة بینھم في التقییم واالمتحانات حیث بلغت الموافقة نسبة % 72.1

بینما قل رضا الطالب وازداد اعتراضھم عند سؤالھم عن حریة ابداء % 46.5لنسبة في فرص التعلیم وبلغت ا

أو %) 79(وبلغت عدم الموافقة أعالھا عند سؤالھم عن وجود آلیة لتلقي الشكاوي % 66الرأي لھم بنسبة 

وربما اعتراض الطالب % 79وجود فرص للطالب في عرض مقترحاتھم و شكواھم على المسئولین بنسبة 

ھذه البنود كان راجعا بالدرجة األولى الى عدم توافر معلومات لھم عن وجود عدد ثالثة صنادیق لتلقي على 

 – 4/2/1/مرفق ق((الشكاوي متوفرة بأماكن متعددة بالكلیة و ربما لعدم االشارة الیھا من خالل ادارة الكلیة 

ریف بأماكن صنادیق الشكاوى و اھمیة وقد تم بناء علیھ مخاطبة ادارة الكلیة لزیادة التع) 3و شاھد  )15

وجودھا و ذلك عن طریق اعالم االقسام العلمیة و أعالم الطلبة عن طریق أعضاء ھیئة التدریس بالمحاضرات 

  .عن أماكن صنادیق الشكاوى و أھمیتھا

عدم  لة و استبیان (٢)  قیاس مستوى رضا الطالب عن سیاسة العدا
التمییز
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نسبة الموافقین (

 
فرقة أحقیة جمیع الطالب في التقدم بشكاوى عن طریق وضعھا في صنادیق الشكاوى المنتشرة في أماكن مت ▪

  .من الكلیة 

متابعة القرارات التي تتعلق بشكاوي ومقترحات األطراف المختلفة الداخلیة والخارجیة للمؤسسة وإخطار ▪

 .المعنیین بنتیجة المتابعة

  :یوجد آلیة للعمل تتبعھا ادارة الكلیة في حاالت الغش تتم في الخطوات التالیة▪ 

  .االجابة مع أداة الغشعند ضبط الطالب أثناء الغش یتم أخذ كراسة  ▪

 .یتم االتصال بأستاذ المادة لتقییم نسبة الغش ▪

بتم تسلیم الكراسة مع أداة الغش وتقریر أستاذ المادة الى مكتب االستاذ الدكتور وكیل الكلیة لشئون التعلیم  ▪

 والطالب
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 .یتم االتصال من مكتب الوكیل بمحامي الكلیة لتحدید موعد التحقیق مع الطالب ▪

 .یتم التحقیق مع الطالب وبناء على نسبة الغش یتم حرمانھ من دخول بعض المقررات ▪

 .یتم ابالغ رئیس لجنة االمتحانات بالمقررات التي حرم منھا الطالب لمنعھ من دخول اللجنة ▪

 )16 – 4/2/1/مرفق ق(. یتم ابالغ رئیس كنترول الفرقة وشئون الطالب ▪

تظلمین في االمتحانات النظریة أو العملیة بعد فحص شكواھم اذا كانت اعادة تصحیح درجات الطالب الم▪ 

 ). مرفق صور من االلتماسات - )13 – 4/2/1/مرفق ق((تحتاج لتصحیح 

فحص شكاوى المعیدین والمدرسین المساعدین وأعضاء ھیئة التدریس من توقیع الجزاءات علیھم ورفع  ▪

  )17 – 4/2/1/ق مرفق(الجزاءات عنھم ان كان لھم حق في ذلك 

مرفق (فحص شكاوى الموظفین من توقیع الجزاءات علیھم ورفع الجزاءات عنھم ان كان لھم حق في ذلك  ▪

 )18 – 4/2/1/ق

توقیع بعض الجزاءات على أعضاء ھیئة التدریس نتیجة لقیامھم بتجاوزات في نشر األبحاث أو في التزویر ▪  

  ).مرفق أوراق بالجزاءات - )19 – 4/2/1/مرفق ق((العلمیة  والتلفیق في نتائج البحث أو لعدم أمانتھم

  :األخالقیات المھنیة 4/3
  :ممارسات أخالقیات المھنة 4/3/1

  :تحرص الكلیة على الممارسات األخالقیة للمھنة وذلك من خالل ما یلي
كتیبات مطبوعة  وھي )20 – 4/3/1/مرفق ق(توفیر میثاق أخالقیات  المھنة ودلیل أخالقیات البحث العلمي ▪ 

وموزعة على األقسام العلمیة واالداریة بالكلیة لنشر ثقافة أخالقیات المھنة كما أنھا منشورة على الموقع 

وذلك لیكون ). 1 شاھد )3 – 4/1/1/مرفق ق((م 9/1/2012االلكتروني للكلیة وذلك بعد موافقة مجلس الكلیة 

 . الخارجیة للكلیةالدلیل والمیثاق متاحا لجمیع األطراف الداخلیة و

مستوى األستاذ الجامعي في النمو األخالقي  -یتضمن میثاق أخالقیات المھنة أھمیة األخالق في البحث العلمي▪ 

أخالقیات المھنة في البحث والتألیف  -أخالقیات مھنة التدریس -األخالقیات العامة للعمل الوظیفي - لطالبھ

أخالقیات المھنة في األنشطة -ي تقییم الطالب وتنظیم االمتحاناتاخالقیات المھنة ف -واالشراف على الرسائل

  .أخالقیات المھنة في الممارسات العادلة و عدم التمییز-أخالقیات المھنة في المشاركة المجتمعیة - الطالبیة

م وقد تم تفعیلھا 14/2/2011وقد وافق مجلس الكلیة على تشكیل لجنة أخالقیات البحث العلمي في تاریخ ▪ 

 – 4/3/1/مرفق ق((قد ھدفت اللجنة الى وضع ومتابعة تنفیذ معاییر وأخالقیات البحوث العلمیة في الكلیة و

  ).محضر مجلس الكلیة – )21

  :تقوم الكلیة باالجراءات اآلتیة في حالة عدم االلتزام بأخالقیات المھنة● 
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  بعدم األمانھ العلمیةتحول الشكاوي الى لجنة أخالقیات البحث العلمي والتي تصدر قرارھا ▪ 

تحول األوراق الى الشئون القانونیة ویوقع الجزاء الى المشكو في حقھ من خالل دعوة تأدیبیة تحمل رقما  ▪

  وسنھ

  تحول األوراق مرة أخرى الى األستاذ الدكتور رئیس الجامعة العتماد قرار الذى اتخذتھ الشئون القانونیة ▪

  فیذهیعرض القرار على مجلس الكلیة لتن ▪

تقوم االدارة القانونیة بالكلیة بالفصل في شكاوى العاملین والھیئة المعاونة ویتم توثیق ذلك أیضا من خالل ▪ 

  .تقریر یصدر سنویا عن االدارة القانونیة بالكلیة

شكاوى أعضاء ھیئة التدریس یتم البت فیھا من قبل أحد أعضاء ھیئة التدریس بكلیة الحقوق وذلك بتكلیف  ●

 .یس الجامعةمن رئ

وجود حاالت تجاوزات لبعض أعضاء ھیئة التدریس خاصة بالرسائل العلمیة و البحوث حولت الى لجان من ▪ 

ما تم  مرفق )22 – 4/3/1/مرفق ق((األقسام للبت فیھا وذلك قبل تفعیل لجنة أخالقیات البحث العلمي 

 )بخصوص بعض أعضاء ھیئة التدریس

فیة عنھا في الوسائل المختلفة مع الحرص على تحدیث ھذه المعلومات بصفة تتیح الكلیة المعلومات الكا  ●

 .مستمرة

تحدیث موقع الكلیة على شبكة المعلومات الخاصة بجامعة عین شمس ویضم الموقع الجدید تفاصیل عملیة تم ▪ 

شاھد ( 2011/2012و الھیكل التنظیمي لكلیة العلوم  لعامي ) 3شاھد (التطویر المستمر و التأھیل لالعتماد 

و كذلك نشر كتیبین عن میثاق أخالقیات ) 5شاھد (و مشروع تطویر نظم تقویم الطالب و االمتحانات ) 4

 .المھنة و دلیل أخالقیات البحث العلمي

مرفق ( و )23 – 4/3/1/مرفق ق((دلیل الكلیة و دلیل الطالب ویصدر كل سنة مع قبول الدفعة الجدیدة ▪ 

 ))24 – 4/3/1/ق

رؤیة التي یصدرھا قطاع شئون البیئة بالكلیة تھدف الى نشر التوعیة البیئیة بین الطالب وأعضاء ھیئة  نشرة▪ 

  )25 – 4/3/1/مرفق ق(التدریس و البیئة المحیطة 

  .المجلة العلمیة للكلیة وھي تقوم بنشر البحوث العلمیة لتوثیقھا▪ 

 .شورة و ذلك من خالل تحدیث البیانات كل سنةتتحرى الكلیة المصداقیة في االعالنات والمعلومات المن● 
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  الجھاز اإلداري-5
 تنمیة القیادات وتقییم األداء 5/1

 : تنمیة القیادات اإلداریة والعاملین 5/1/1

مرفق ( -كشف للعاملین و اإلداریین (تحدد الكلیة اإلحتیاجات التدریبیة للقیادات اإلداریة والعاملین 

وتستخدم آلیات متعددة تعتمد علي نتائج اإلستقصاءات وتقاریر المتابعة بصورة دوریة ) )1 – 5/1/1/ق

نماذج ( والرؤیة ٌإلحتیاجات التطویر وغیرھا لتنفیذھا وأیضا المالحظة الدوریة ألداء العاملین بالكلیة 

 مرفق(،  )3 – 5/1/1/مرفق ق(،  )2 – 5/1/1/مرفق ق( -تحلیل نتائجھا مع رسم بیاني لھا  - االستبیانات

 – 5/1/1/مرفق ق(وتتوافر لدي المؤسسة خطة متكاملة لتدریب القیادات اإلداریة والعاملین ) )4 – 5/1/1/ق

وتضع المؤسسة ھذه الخطة بناء علي االحتیاجات الحالیة وتتضمن الخطة عدد ونوعیة البرامج التدریبیة  )5

. طة لتفي باإلحتیاجات المستقبلیة للعاملینوآلیات تنفیذھا والفئة المستھدفة وأدوات تقیمھا ویراعى تطویر الخ

مھارات فنیة / مھارات سلوكیة/ مھارات إداریة: وتتمثل نوعیھ المھارات المستھدفة للبرامج التدریبیة في 

  .)6 – 5/1/1/مرفق ق(متخصصة 

  : نظم تقییم أداء القیادات اإلداریة والعاملین 5/1/2
داء القیادات اإلداریة والعاملین وتضع المؤسسة أسالیب تقویم تستخدم المؤسسة نظم تقییم جادة لتقییم آ    

متطورة لتقییم آداء العاملین والقیادات اإلداریة داخل الكلیة ولتحدید رضا العاملین بالكلیة عن ) كمیة ونوعیة(

ج النموذج المطور قامت إدارة الكلیة بعمل استقصاء رأي الستطالع آراء العاملین بالكلیة بخصوص النموذ

  .)7 – 5/1/2/مرفق ق(المطور الذي أعدتھ الكلیة لتقییم أدائھم 

وتستخدم الكلیة آسالیب أخرى مبتكرة لتعظیم اإلستفادة من المواد البشریة المتاحة بكفاءة كبیرة وذلك بإلحاق 

لمام بعض العاملین في بعض البرامج المتمیزة في المجاالت اإلداریة ورصد البیانات المختلفة عالوة علي اإل

مرفق ( إلى )5 – 5/1/1/مرفق ق(من (بالقوانین الخاصة بإدارة العمل الوظیفي والطالبي داخل الكلیة 

  ).)8 – 5/1/2/ق

  الرضا الوظیفي 5/2
 : وسائل قیاس الرضا الوظیفي 5/2/1

إستبیان  2یتم قیاس الرضا الوظیفي عن طریق االستبیانات التي تجري للعاملین المؤسسة ومرفق عدد     

ومالحظة مدى إھتمامھم بالشأن الخاص ) )10 – 5/2/1/مرفق ق(،  )9 – 5/2/1/مرفق ق((ونتائج التحلیل

والعام للكلیة ومدي إنتشار روح التعاون والمحبة بین العاملین وذلك بھدف التفاني في دفع عجلة التطویر وأیضا 

ً مدى المشاركة في برامج التطویر والدورات والورش  یقاس الرضا الوظیفي باإلنضباط والمسئولیة وأیضا
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مما یعني حب اإلقبال ) )8 – 5/1/2/مرفق ق(،  )7 – 5/1/2/مرفق ق(،  )2 – 5/1/1/مرفق ق((المختلفة 

مرفق أمثلة لبعض الدورات . ( على العمل مما یؤدى بالضرورة لتحسن مستوى األداء واإلنجاز بالمؤسسة

ً أ عضاء ھیئة التدریس طواعیھ بھدف رفع المستوى األداء في كافة المتمیزة والتي یلحق بھا العاملون وأیضا

  ).)11 – 5/2/1/مرفق ق(،  )7 – 5/1/2/مرفق ق(،  )6 – 5/1/1/مرفق ق((النواحي داخل الكلیة

  دور المؤسسة في تتحسین الرضا الوظیفي 5/2/2
ذلك الرضا وذلك عن یتم مناقشة نتائج قیاس الرضا الوظیفي للعاملین بالمؤسسة بھدف تحسین مستوى     

طریق إتخاذ بعض القرارات واإلجراءات مثل تحسین ظروف العمل المختلفة من أماكن وتھویة وأجھزة تھویة 

جیدة وأجھزة حاسب آلي مناسبة عالوة علي التحقق من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ویتم 

كلیة وتجمعیھم في ورش عمل داخلیة لرفع مستوي حصر الكفاءات الفنیة واإلداریة المتمیزة في كافة أقسام ال

باإلضافة إلى خطة الكلیة لتطویر ) )7 – 5/1/2/مرفق ق(،  )6 – 5/1/1/مرفق ق((األداء التقني واألدارى 

عالوة علي األخذ في االعتبار دائما التسھیالت المختلفة لزیادة  )11 – 5/2/1/مرفق ق(الجھاز اإلداري 

ً المشاركة في المصایف المتمیزة في عدة العامل الوجداني داخل ا لكلیة بعمل وتنظیم رحالت حج وعمرة وأیضا

ً بان للجامعة مصایف خاصة تابعة لھا في مرسي مطروح ورأس البر وأیضا توفیر مناخ  مدن ساحلیة علما

كلیة داخل ) 6شاھد (صحي وتعظیم دور مكتب الرعایة الطبیة بالجامعة ناھیك عن وجود وحدة طیبة متمیزة 

ً تم عمل كل التسھیالت اإلداریة المناسبة داخل مستشفیات الجامعة في سبیل  –العلوم  جامعة عین شمس وأیضا

تبسیط كافة إجراءات التعامل معھا في مختلف الحاالت المرضیة وكذلك وجود إدارة خاصة ھناك لمساعدة 

دوق الزمالة للعاملین بالكلیة من حین ألخر منتسبي الكلیة والجامعة بطریقة ممیزة وأیضا ًتحسین ورفع قیمة صن

ً ما تم لتحسین  28/3/2011عبارة عن جدول أعمال مجلس الجامعة في  - )12 – 5/2/1/مرفق ق(( وأیضا

أوضاع العاملین بالجامعة ودائما یتم ربط الحوافز والمكافآت المقدمة بالمؤسسة بمستویات األداء فھناك حوافز 

ولوحات حائطیة في مداخل المبني اإلداري الجدید بالكلیة  )13 – 5/2/1/رفق قم(مادیة وشھادات تقدیریة 

ألعضاء ھیئة التدریس والعاملین الذین تتوافر لدیھم معیار جودة األداء من الجھاز األداري و یوجد ) 7شاھد (

في كافة  وموقع الكتروني مباشر مع عمید الكلیة للتواصل مع العاملین) 8شاھد (صندوق لتلقي الشكاوي 

  . المجاالت
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  الموارد المالیة والمادیة -6
  .كفایة الموارد المالیة والمادیة 6/1

 :تعتبر الموارد المالیة للكلیة كافیة لتحقیق رسالتھا وأھدافھا األستراتیجیة من خالل ما یلى

 : كفایة الموارد المالیة السنویة 6/1/1

والتى تحدد بنود ومصادراالنفاق لتغطیة  )1 – 6/1/1/مرفق ق(للكلیة موازنة مالیة موثقة ومعتمدة 

  :خطة الكلیة فى دعم العملیة التعلیمیة والبحثیة والمتمثلة فى

  : وتشمل عدة أبواب) 2013-2012موازنة العام المإلى (الموارد المالیة للكلیة - 1

 - وافز وكنتروالتلصرف مستحقات أعضاء ھیئة التدریس والعاملین والعمال من مرتبات وح - :الباب األول

  .جنیھ 37699400الموازنة 

لشراء مستلزمات المعامل والكیماویات والزجاجیات وصیانة األجھزة واآلثاث وأدوات الكتابة  - :الباب الثانى 

  .جنیھ 871000الموازنة   -وخالفھ

 150000الموازنة  -لصرف مستحقات الطالب من مكافآت التفوق ومكافآت طالب المنح  -:الباب الرابع 

  . جنیھ مسترشد من العام السابق وتعتمد من مزانیة الجامعة

الموازنة من خالل  -للصرف على أى مستحقات من رسوم وضرائب وتراخیص السیارات -:الباب الخامس 

  ).تعتبرالكلیة وحدة فرعیة من الجامعة( الموازنة العامة للجامعة كوحدة أساسیة 

الكلیة من مبانى وآالت ومعدات وتجھیزات للقاعات واألقسام  للصرف على إحتیاجات -:الباب السادس 

  ).تعتبرالكلیة وحدة فرعیة من الجامعة(االداریة الموازنة من خالل الموازنة العامة للجامعة كوحدة أساسیة 

  الموارد الذاتیة للكلیة 
  )2 – 6/1/1/مرفق ق(تشمل الموارد الذاتیة للكلیة 

مرحلة البكالوریس والدراسات العلیا ، الوافدین، المكتبھ، رسم شھادات،  لطالب رسوم الخدمات التعلیمیة   -  أ

من %  40رسم أستھالك اجھزة، و تورد أجمالى اإلیرادات الى الجامعة، وتخصص الجامعة منھ  نسبة 

ً  تصرف على الكلیة من التزمات   814403.8بمبلغ یقدر حوالى )  2036009.5(أجمالى اإلیرادات  جنیھا

 .)2 – 6/1/1/مرفق ق(العملیھ التعلیمیة والبحث العلمى للطالب و

مركز الدراسات واألستشارات (وحدات وھى  ثالثوتضم  الوحدات ذات الطابع الخاص والصنادیق الخاصة  - ب

وتساھم فى خدمة العملیة التعلیمیة والبحثیة بالكلیة وقد ) مركز الطاقھ الضوئیھ -المعمل المركزى - العلمیة

ً  9354بمبلغ )   2012-2011(رد  فى موازنة العام المإلى ساھمت ھذه الموا  .)3 – 6/1/1/مرفق ق(جنیھا
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والجدول التإلى یوضح تطور حجم مجموع صافى اإلیرادات للوحدات ذات الطابع الخاص خالل الخمس 

  .سنوات االخیرة

 الرصید المنصرف األجمالى العام المإلى
 13552.55 ------ 13552.55 الرصید المتبقى من األعوام السابقة

2007/2008 54356.85  20484  33872.85  
2008/2009 27929.20  28606  - )676.80(  
2009/2010 45031.50  22214  22817.50  
2010/2011  37679  23321  14358  
2011/2012  43394.70  9354  34040.70  

  117964.80  103979  221943.80  األجمالى
  

 )4 – 6/1/1/رفق قم( الوحدات المؤجرة بالكلیة  - ت

منفذ بیع - شركة الجمھوریة لألدویة -مركز التصویر الطالبى  - توجد وحدات مؤجرة بالكلیة وھى كافتریا الكلیة

من القیمة األیجاریة للوحدات المؤجره بالكلیة الى إدارة التكافل األجتماعى % 80األغذیة الجافة، یتم تورید 

ً، وذلك للصرف على أحتیاجات الكلیة  136126در بحوالى وھى تق%  20المركزى واألبقاء على نسبة  جنیھا

  . والخدمة التعلیمیة واألنشطة الطالبیة

 )5 – 6/1/1/مرفق ق( الموارد المالیة للبحث العلمي وتشمل  - ث

  ویتم توزیعھ على  140000بمبلغ ) خدمات ابحاث 9بند (الدعم المخصص من موازنة الجامعة ً جنیھا

ً  2012/2013ادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بالكلیة العام الجامعي األقسام بنسبة عدد الس مسترشدا

  ).2012-2011(بالعام السابق 

  7000دعم المشروعات البحثیة من میزانیة الجامعة حوالى  ً ، باألضافة  الى )1 – 6/1/1/مرفق ق( جنیھا

مرفق (بیقیة من الكلیھ ما یخصص من دعم صندوق المشروعات بالجامعة للتقدم بالمشروعات التط

  . )6 – 6/1/1/ق

    من تحصیالت الرسوم الدراسیة لطالب  130900تم شراء أجھزة علمیة  بمبلغ یقدر بحوالى ً جنیھا

 .)2 – 6/1/1/مرفق ق(% 40الدراسات العلیا تحت بند 

  وكذلك وافق  )جیوفیزیاء البترول(تم الموافقة من لجنة قطاع العلوم بالمجلس األعلى للجامعات ببرنامج

مجلس الكلیة على مقترح برنامج تعلیم مفتوح بالكلیة بكالوریوس علوم فى الحاسب األلى واألحصاء 

 .)7 – 6/1/1/مرفق ق(التطبیقى 

  شركةمیكروسكوبات وأدوات وتجھیزات معملیة من خالل اتفاقیة  10تم تورید عدد  Shell  مع الكلیھ

 .)8 – 6/1/1/ق قمرف(لتدعیم البحث العلمى وخدمة الطالب 
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  تحرص الكلیة على التعاون مع المؤسسات األخرى كھیئة المواد النوویة، ھیئة الطاقة الذریة، المركز

القومى للبحوث، مركز البحوث الزراعیة وغیرھا من مراكز فى جمیع أنحاء الجمھوریة للمساعدة فى 

 .)9 – 6/1/1/مرفق ق(إجراء البحوث بالجودة المطلوبة 

 من خالل ) 2012- 2007(ة على زیادة  وجذب الطالب الوافدین فى الخمس سنوات األخیرة قامت الكلی

 .)10 – 6/1/1/مرفق ق(برامج التدریب والدراسات العلیا ومن خالل موقع الكلیة قطاع البحث العلمى 

  مرفق (الذى ساھم فى شراء أجھزة علمیة بالقسم ) بن سیناء(یقوم قسم الكیمیاء بعقد مؤتمر سنوى
 . )2 – 6/1/1/ق

  11 – 6/1/1/مرفق ق(تحرص الكلیة على وجود خطة لتنمیة الموارد المالیة معتمدة وموثقة(. 

یتضح مما سبق ان حجم الموارد الذاتیة للكلیة فى تزاید مستمر حیث أرتفع أجمالى األیرادات من مبلغ    

ً قبل سنة  13552.55 ً لسنة117964.80إلى مبلغ  2008-2007جنیھا ، ویرجع ذلك 2012-2011 جنیھا

فى المقام االول إلى المجھودات التى بذلتھا القیادة األكادیمیة بالكلیة فى تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة والمتمثل فى 

  :دعم  وتطویر الوحدات ذات الطابع الخاص من خالل

 .رفع آداء مركز الدراسات واإلستشارات العلمیة .1

 .تحدیث وتطویرالمعمل المركزى .2

 .یث وتطویر وحدة الطاقة الضوئیةتحد .3

ً ان أجمالى الموارد الذاتیة للكلیة تقدر بحوالى  ً  1068494.6(كما یتضح ایضا  : وتتلخص فى) جنیھا

ً   814403.8إیرادات من الرسوم الدراسیة  تقدر بمخصص    - 1  جنیھا

ً  117964.80 إیرادات من وحدات ذات طابع خاص بحوالى   - 2  جنیھا

ً،  136126المؤجرة  تقدر بمخصص  إیرادات من الوحدات   - 3  جنیھا

باألضافة الى ما تدعمة الجامعة للكلیة لشراء األجھزة والمعدات للطالب مرحلة البكالوریوس والدرسات العلیا  

  . أستثمارات، وحساب الطلبة الوافدین، والصنادیق الخاصة بالجامعة%  15من صندوق

 )12 – 6/1/2/مرفق ق(مالءمة المباني  6/1/2

 2م 23199حیث تبلغ المساحة المقام علیھا المباني حوالي  2م 56400قام الكلیة على مساحة حوالي ت

توفر للمباني مناخ صحي وإضاءة طبیعیة ومناظر  2م 33201على مساحة   یتخللھا حدائق ومناطق خضراء 

 90000كررة بمساحة وھو مكون من خمسة أدوار مت  2م18000تقدر مساحة  المبنى القدیم بالكلیة . جمالیھ

ومبنى حدیث  2م 13900 مكون من خمسة ادوار متكررة بمساحة   2م 2780ومبنى حدیث  بمساحة   2م

ادوار مكررة مقام  3ومبنى  6845 مكون من خمسة ادوار متكررة على مساحة 1369ملحق على مساحة 
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ومبنى دور واحد مقام علیة معمل  لكل المبنى 2م 2250الدورالواحد و  2م 750علیة معامل الفیزیاء بمساحة 

  .2م 300الكیمیاء بمساحة  

  : المدرجات والقاعات والفصول

، حیث تصبح 2م 2295قاعھ وفصل بأجمالى مساحھ  15اربع مدرجات كبیرة و) 19(یوجد بالكلیة عدد 

ق علیھا عالمیا معاییر المتفلمن مجموع  طالب الكلیھ وفقا ل% 40الطاقھ األستعابیة لقاعات التدریس اكثر من 

  ).2م160(قاعة سمینار مجھزة بالكلیة بمساحة إجمالیة )  1(،  كما یوجد عدد 

  .الجدول التالي یوضح مساحة المدرجات والقاعات والتي تساعد في العملیة التدریسیة 
  أماكن المدرجات

 المكان المبنى السعة المساحة المدرجات  م
 بین مبنى أ ،مبنى ب الرضىالدور ا القدیم 400 2م 240 مدرج ھالل  1
 بین مبنى أ ، مبنى ب الدور االول القدیم 800 2م 375 مدرج نوح  2
 بین مبنى ب ، مبنى ج الدور األراضى القدیم 400 2م 240 مدرج حجازى  3
 بین مبنى ب ، مبنى ج الدور األول القدیم 800 2م 375 مدرج حماد  4

      2400  طالب   2م 1230  أجمالى  
  اعات التدریس األخرىأماكن ق

 المكان المبنى السعة المساحة قاعات التدریس  م
 البدروم القدیم 80- 60 2م 64 )أ ( قاعة   1
 البدروم القدیم 80- 60 2م  64 )ب(قاعة   2
 البدروم القدیم 150-100 2م 143 )ج(قاعة   3
 ب الطرقة بین مبنى أ، ومبنى الدور األول القدیم 80- 60 2م 27 )أ225(قاعة  4
 الطرقة بین مبنى أ ، ومبنى ب الدور األول القدیم 80- 60 2م 27 )ب225(قاعة   5
 الطرقة بین مبنى ب  ومبنى ج الدوراألول القدیم 80- 60 2م 27 )أ228(قاعة   6
 الطرقة بین مبنى ب ومبنى ج الدوراألول القدیم 80- 60 2م 27 )ب228(قاعة   7
  ملبجوار معا 200-150 2م 200 )6(فصل    8

 للفرقة األولى بجوار معامل الفیزیاء للفرقة االولى

 الطرقة بین مبنى ج ومبنى د الدور األول القدیم 100- 80 2م 45 )7(فصل    9
 الطرقة بین مبنى ج  ومبنى د الدور الثالث القدیم 80- 60 2م 27 )9(فصل   10
 ، ومبنى د الطرقة بین مبنى ج الدور الثالث القدیم 80- 60 2م 27 )424(فصل   11
 الطرقة بین مبنى أ ،ومبنى ب الدور الثانى القدیم 80- 60 2م 27 )325(فصل   12
 الطرقة بین مبنى أ ، ومبنى ب الدور الثانى القدیم 80- 60 2م 27 )328(فصل   13

قاعة   14
 البدروم المبنى الجدید 100- 70 2م105 )103،102،101(

 البدروم المبنى الجدید 150 2م 228 )104(قاعة   15

 -1150  2م 1065  اجمالى  
1500      
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تقوم الكلیة بتجدید وأحالل  بعض المعامل مثل معمل الفرقة االولى  بقسم النبات ومعامل الكیمیاء بمبنى   

وتجدید مبنى قسم الجیوفیزیاء بالكامل ) فقط ملیون وأربعمائة ألف جنیة ال غیر( 1400000جنیدى  بمبلغ  

  .)13 – 6/1/2/مرفق ق(

) أ، ب، ج(ا قامت الكلیة بتقدم فى خطة الصیانة بتجدید وأحالل بعض قاعات  التدریس الكلیة المتھالكة مثل كم

  .)14 – 6/1/2/مرفق ق( 2012/2013للعام الجامعى ) 104، 103، 102(وبعض الفصول 

   :المعامل الطالبیة والبحثیة

  موزعة على األ) 55(یوجد بالكلیة عدد ً قسام العلمیة باألضافة إلى معشبة خاصة خمسون معمًال طالبیا

ً بحثیا باألقسام باإلضافة إلى أربع ) 34(بقسم النبات، وحدیقة نباتیة عالمیة، كما یوجد حوالى عدد  معمال

 .متاحف ممیزة فى األقسام العلمیة المختلفة

  ویوضح الجدول التالي توزیع المعامل باألقسام المختلفة بالكلیة

  عدد األجھزة المعامل البحثیة البیةالمعامل الط القسم  م
  12 3 10 قسم الكیمیاء  1
  38 8 9 قسم الفیزیاء  2
  28 متحف الجیولوجیا+ 2 4 قسم الجیولوجیا  3
  17 1 2 قسم الریاضیات  4
  15 متحف علم النبات+ 5 حدیقة نباتیة عالمیة+معشبة+ 9 قسم النبات  5
  8 متحف علم الحیوان+ 5 6 قسم علم الحیوان  6
  46  متحف علم الحشرات+3 4  قسم الحشرات  7
  17  1 4  قسم الجیوفیزیاء  8
  43  1 5  قسم الكیمیاء الحیوى  9

  12  3 2  قسم المیكروبیولوجى  10
  5  1  ----   مركز الطاقھ الضوئیھ  11
  39  1  ----   المعمل المركزى  12

  280  متاحف 4+ 34  حدیقة نباتیة عالمیة+  معشبة+ 55  المجموع  
  

    :السابقة یتضح أن من الجدوال

  ) .2م 2295(إجمالي مساحات القاعات الدراسیة والمدرجات حوالى 

  طالب  3980إجمالي طالب الكلیة 

وبناًء على المعاییر التي حددتھا الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واألعتماد أن تكون المساحات األرضیة 

 – 3550مدرجات والقاعات الدراسیة تستوعب ما بین لكل طالب، بناءا على ما سبق نجد أن ال 2م 1.5- 1.2

كما حصلت الكلیة على الموافقة لتخصیص دورین بمبنى جنیدى لزیادة المساحات بھا وھى تقدر .طالب 4000

  ). 6/15(مرفق  2م1200بحوالى 
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  المكتبة  
وطالب الدرسات العلیا  مكتبات فى األقسام العلمیة المختلفة تخدم  طالب البكالوریوس   10یوجد بالكلیة عدد 

، فتصبح 2م 308، بجانب مكتبة الكلیة  الرئیسیة والتى تبلغ مساحتھا 2م 485.25بمساحة  تقدر بحوالى 

  .2م 793.25المساحة الكلیة للمكتبات التى تخدم كل الطالب حوالى 

  الجدول التالى یوضح مساحات المكتبات باألقسام العلمیة المختلفة

 األمن والسالمة بالكلیة
 :تلتزم الكلیة بتوفیر نظم ووسائل االمن والسالمة فى مبانیھا من خالل

  .)16 – 6/1/2/مرفق ق( انشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث بالكلیة - 1

  .توفیر مخارج للطوارىء والعالمات األرشادیة الالزمة  - 2

 .)17 – 6/1/2/مرفق ق(ستعداد واألخالء  فى حالة مواجھة الطوارئ والكوارث معتمدة وضع خطة اال - 3

تم تنفیذ سیناریواألخالء لحالة حریق لمدرجى نوح وھالل والمكاتب اإلداریة لجمیع المستفیدین بالكلیة   - 4

  .)18 – 6/1/2/مرفق ق(ومصور ومسجل فیدیو 

 . طفاءتدریب بعض افراد الكلیة على استخدام معدات األ - 5

عقد ندوات وتدریبات وتنبیھات للتوعیھ بضرورة اتخاذ األجراءات الالزمة باتباع وسائل السالمھ واألمان  - 6

مرفق (بالكلیھ ونشر تلیفونات بأسماء أفراد وحدة أمن الكلیة والخدمات والطوارئ  فى جمیع انحاء الكلیة 
 .)19 – 6/1/2/ق

 .)20 – 6/1/2/مرفق ق(صر لمواجھة الحاالت الطارئھ وجود لجنھ للسالمة وأمان بالكلیة ودلیل مخت - 7

 بةمساحة المكت القسم  م
 2م 164 قسم الكیمیاء  1
 2م 70 قسم الفیزیاء  2
 30.25 قسم الجیولوجیا  3
 2م 36 قسم الریاضیات  4
 2م 55 قسم النبات  5
 2م 36 قسم علم الحیوان  6
 2م 30  قسم الحشرات  7
 2م 20  قسم الجیوفیزیاء  8
 2م 164  قسم الكیمیاء الحیوى  9

 2م 25  قسم المیكروبیولوجى  10
  2م 308  لكلیةمكتبة ا  11
  2م 793.25  أجمالى المساحة  
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موزعھ على  كیلو بودرة كیماویھ 6طفایة  55كیلو كربون وعدد  6طفایھ حریق  185یوجد حوالى عدد  - 8

ً للمواصفات التى حددتھا ھیئة الحمایة المدنیة  جمیع مدرجات وقاعات واألماكن المختلفة في الكلیة طبقا

 .)21 – 6/1/2/مرفق ق(

من مساحة األرضیة للمدرج وكذلك یتخللھا % 15ومساحة النوافذ  –متر 6-4إرتفاع معظم المدرجات  یعد - 9

حدائق ومناطق خضراء مما یجعل التھویة واإلضاءة الطبیعیة جیدة، باإلضافة لوجود إضاءة صناعیة في 

 .مراوح شفط فى بعض المعامل والمدرجات و المعامل والمدرجات

  البنیة التحتیة
  :  ق العامةالمراف
 فى مبانى  الكلیھ، كما یوجد دورات ) حریمي+ رجالي (یوجد بكل دوردورات میاه مزدوجة : دورات المیاه

میاه خاصة ببعض الحجرات مثل حجرات العمید والوكالء وبعض رؤساء األقسام وبعض غرف أعضاء 

  .ة ھیئة التدریس، إال انة جارى وضع خطة لزیادة وتجدید دورات المیاة بالكلی

 یوجد بالكلیة عدد اثنین مصعد بالمبنى الجدیده وایضا عدد اثنین مصعد بالمبنى القدیم ولھم عقود : المصاعد

  .)22 – 6/1/2/مرفق ق(صیانھ دوریة 

 23 – 6/1/2/مرفق ق(تقدمت الكلیھ بطلب للجامعھ  لتدبیر مولدات كھربائیة : مولدات الكھرباء(. 

 خزان 16حصان لرفع المیاه لألقسام العلمیة المختلفة، كما یوجد  5.5طلمبة یوجد بالكلیة عدد ثمانیة : المیاه

حصان لرفع المیاه لمعامل الكیمیاء  1.5ستانلیس بالمبانى المختلفة بالكلیة، باإلضافة إلى عدد اثنین طلمبة 

مراض حصان لرفع المیاه لمركز ناقالت األ 2.5ومعامل الفیزیاء، كما یوجد عدد واحد موتور رفع قدرة 

الھندسیة بالكلیة  والمرافق المتاحة صالحة لألستعمال حیث یتم إجراء الصیانة الالزمة لھا بواسطة الشئون

 .)24 – 6/1/2/مرفق ق( أوجھات متخصصة

 وذلك من خالل خطة سنویة ) 2013-2012(الدوریة للمباني للعام الجامعى  یوجد خطة معتمدة للصیانة

 .)25 – 6/1/2/مرفق ق(مالي جدید طبقا لألعتماد الماليیتم تنفیذھا مع بدایة كل عام 

  :التسھیالت المادیة 6/2
  .)26 – 6/2/1/مرفق ق(التسھیالت المادیة لممارسة األنشطة الطالبیة  6/2/1 

یوجد بعض التسھیالت لممارسة األنشطة الطالبیة من مالعب كرة القدم وقاعات خاصیة للتدریبات 

الل المدینة الجامعیة وبالتعاون مع اتحاد الطالب من خالل الجامعة، وجارى الریاضیة ومعارض فنیة من خ

  . دراسة وعمل خطة للكلیة لزیادة دعم األنشطة الطالبیة واإلرتقاء بھا من الموارد الذاتیھ للكلیھ

  ).)27 – 6/2/2/مرفق ق(،  )12 – 6/1/2/مرفق ق(( األجھزة والمعدات والمعامل  6/2/2
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عدد كبیر وھائل من األجھزة  العلمیة فى جمیع األقسام العلمیة المختلفة لتدعیم   CIQAPوقد قدم مشروع 

  ).6/27مرفق ( العملیة التعلیمیة واألرتقاء بھا فى الكلیة
   قسم الكیمیاء - 1

طالب بمتوسط  900تسع لحوالى  2م 559معامل طالبیھ بقسم الكیمیاء مساحتھا الكلیة   10یوجد 

ساعة یومیا، وتخدم ھذه المعامل طالب الكلیة،  12ساعة، یمكن ان تزداد إلى  10-8عدد ساعات عمل یومیة 

وتوجد الكثیر من األجھزة الالزمة للطالب لمختلف الفرق الدراسیة التى تساعد على تحقیق المخرجات 

الحساس، التعلیمیة المستھدفة لمقررات الكیمیاء المختلفة مثل الحمام المائى، واألفران الكھربیة، المیزان 

السخان، أجھزة طیف لونى، جھاز طرد مركزى، جھاز طیف كما تحتوى المعامل على أجھزة اطفاء حریق 

  .لزیارة األمان فى كل معمل من معامل الطالب

  أماكن معامل قسم الكیمیاء

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 جنیدىخلف مبنى القدیم 72 )كیمیاء فیزیائیة( معمل الفرقة األولى  1
 الدور األرضى )جناح  أ (القدیم   72 )كیمیاء فیزائیة(معمل الفرقة الثانیة   2
 الدور األرضى مبنى جنیدى 32 )كیمیاء عضویة (معمل الفرقة الثانیة   3
 الدور األرضى )جناح  أ (القدیم  40 )كیمیاء غیر عضویة (معمل الفرقة الثانیة   4
 الدور األرضى )جناح  أ (القدیم   120 )غیر فیزائیة كیمیاء(معمل الثالثة والرابعة   5
 الدور الثالث )جناح  أ (القدیم   32 )كیمیاء عضویة ( معمل الفرقة الثالثة   6
 الدور األرضى )جناح  أ (القدیم   120 )كیمیاء غیر عضویة (  معمل الفرقة الثالثة  7
 الدور الرابع )جناح  أ (القدیم   32 )كیمیاء عضویة (  معمل الفرقة الرابعة  8
 الدور األرضى )جناح  أ (القدیم   24 )كیمیاء غیر عضویة (  معمل الفرقة الرابعة  9

 الدور األرضى مبنى جنیدى 15 )كیمیاء تطبیقیة(  معمل الفرقة الرابعة  10
      2م559 الكلیة المساحة    
  

  قسم علم الحیوان - 2

طالب بمتوسط  800تسع لحوإلى  2م585بلغ مساحتھا حوالى معامل طالبیھ بقسم علم الحیوان ، ت 6یوجد 

ساعة وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة، وتحتوى ھذة المعامل على إمكانات  10-8عدد ساعات عمل یومیة 

التجارب التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات علم الحیوان المختلفة ، وتعتمد ھذه 

 .وفیر المیكروسكوبات الضوئیة والكھربیة المعامل على ت

كما یوجد بالقسم كم ھائل من الشرائح المیكروسكوبیة للمقررات المختلفة بالقسم لدراسة أجزاء الحیوان واألجنة 

وكذلك توجد ھیاكل مختلفة للحیوانات للتشریح المقارن وأیضا نماذج للمراحل الجنینیة المختلفة لمقررات علم 
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عینة  500عینھ من الالفقاریات  و 160ن التجربییى، كما یوجد بقسم علم الحیوان متحف  یضم األجنة والحیوا

من الفقاریات  كما یوجد مجموعة واصف المرجعیة محفوظة على ھیئة جلود او ھیاكل عظمیة او فى محالیل 

ا قورن بمتاحف ویعد المتحف من اجمل المتاحف تنسیقیا واحتوائة آلكبر قدر من العینات اذا م.  حافظة

الجامعات االخرى، وأیضا یحتوى على نماذج مختلفة للمراحل الجنیة للحیوانات المختلفة ویحتوى المتحف على 

عدد من النماذج العلمیة التي تفید الطالب في مجاالت الدراسة المختلفة وھى معروضة بصورة علمیة متمیزة 

تلفة جزء مكمل لدراسة بعض المقررات الدراسیة ویعتبر ھذا المتحف بما یحتویھ من عینات دراسیة مخ

  .المختلفة

  أماكن معامل قسم علم الحیوان

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور األول )جناح ج(القدیم  99 )1(معمل   1
 الدور األول )جناح ج(القدیم  99 )2( معمل   2
 الدور األول )جناح ج(القدیم  117 ) 3( معمل   3
 الدور األول )جناح ج(القدیم  99 )4(  معمل  4
 الدور الرابع )جناح ج(القدیم  117 )5(معمل  5
  الدور الثالنى )جناح ج(القدیم  54 معمل التشریح  6

      2م585 المساحة الكلیة    
  

  قسم الجیولوجیا - 3
ت عدد معمل صخور ومعادن ومعمل علم حفریا 2معامل طالبیة  بقسم الجیولوجیا  یتضمن  4یوجد 

طالب بمتوسط عدد  400تسع لحوإلى  2م 429ومعمل صخور القاعدة،  وتبلغ مساحتھا الكلیة حوالى  

ساعة ، وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة، كما یوجد قاعھ سیمینار مجھزة بالقسم  10-8ساعات عمل یومیة 

یات ، كما توجد یحتوى على جھاز كمبیوتر للعرض  وجھاز عرض الشرائح التعلیمیة، وجھاز عرض شفاف

 . شاشات عرض

كما یوجد متحف جیولوجى رائع یحتوى على عینات من جمیع أنواع الصخور العالمیة وعینات حفریات عالمیة 

ومودیالت توزیع بللورى ومودیالت تركیب ذرى للمعادن وخرائط جیولوجیة وكذلك خریطة لجمھوریة مصر 

كل ذلك یساعد . ات الظواھر الطبیعیة وحفریات مرشدة كما توجد بالمتحف عین. العربیة بالقمر الصناعى 

الطالب فى مراجعة ما یدرسونھ  من مقررات بھذا القسم وبصورة دائمة كا أن ھذا المتحف مفید جدا للزائرین 

فى أى مناسبة للكلیة بصفة عامة مثل طالب المدارس بأنواعھا المختلفة مما یساعدھم على فھم مناھجھم 

ضمن معلومات جیولوجیة بمناھج مقررات العلوم، وھذا یساھم على نقل المعرفة ألبناء الدراسیة التى تت

المجتمع خارج أسوار الجامعة، كما أن بالقسم ورشة لقطع الصخور والمعادن وذلك یتیح للطالب التدریب على 
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خور والمعادن كیفیة اعداد قطاعات علمیة دقیقة مما یمكن الطالب من دراسة التراكیب المختلفة لھذه الص

بصورة دقیقة وعلمیة صححیة ویساعد على خلق كوادر مدربة ذوى خبرة فى طریقة اعداد القطاعات الالزمة 

 .لمثل ھذه النوعیة من دراسة الصخور والمعادن

یوجد بالقسم ثالث معامل للطالب ھى معمل المعادن والصخور ومعمل الحفریات ، وتحتوى ھذة 

رب التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات الجیولوجیا المعامل على إمكانات التجا

  .المتقدمھ المختلفة

  أماكن معامل قسم الجیولوجیا

  
  قسم النبات - 4

طالب تخدم  900، تسع حوإلى 2م 799معامل طالبیة  بقسم النبات  تبلغ مساحتھا حوالى  4یوجد 

ساعة، وتحتوى ھذة المعامل على اجھزة   10-8عات عمل یومیة المعامل طالب الكلیة  بمتوسط عدد سا

حاسب آلى  وشاشات عرض فى كل معمل،  كما تحتوى المعامل على إمكانات التجارب التى تساعد على 

تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات النبات المختلفة، باألضافة إلى معشبة  كبیرة  تضم حوالى 

ن النباتات المعشبیھ المصریھ والعالمیھ والتى تخدم طالب التخصص والدرسات العالیا  نوع م 5000اكثرمن 

وتنقسم  1953والبحوث من داخل وخارج الكلیھ، كما یشمل قسم النبات على حدیقة نباتیھ عالمیھ اسست عام 

ً وبھا مكتب أشراف وبنك بذور وتضم على ما یزید عن أنواع نادرة  نوعا منھا 500إلى أربعة وعشرون مربعا

من النباتات، كما تحتوى الحدیقة على مجمع صوب ملحق بھا یشمل على نباتات منزرعة لغرض التدریس 

والبحوث العلمیھ وتوفیر النماذج التعلیمیھ للطالب، وكذلك معمل زراعة األنسجة وھو موجود ضمن مجمع 

وى القسم على معمل ممیز للتقنیات الدقیقة  الصوب بأمكانیات معملیة مدعمة من وزارة التعاون الدولى، كما یحت

ً بكافة الفرق وكذلك الشرائح الخاصة بالبحوث  یمد القسم باألالف من الشرائح المعملیة المطلوب للدراسة سنویا

  . الجاریة من داخل وخارج الكلیة، وتعتمد ھذه المعامل على توفیر المیكروسكوبات الضوئیة والكھربیة 

وعة كبیرة نادرة  من الشرائح لدراسیة المقررات المختلفة، ویحتوى القسم على جمیع كما یوجد بالقسم مجم

األجھزة والكیمایات االزمة لدراسة المقررات المختلفة، كما یوجد بقسم متحف رائع لعرض أجزاء النبات 

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور األرضى )جناح ج(القدیم  121 معمل صخور ومعادن  1
 البدروم )جناح ج(القدیم  121 معمل صخور  2
 الدور األرضى )جناح ج(القدیم  121 لم الحفریاتمعمل ع  3
 الدور األرضى )جناح ج(القدیم  66 معمل صخور القاعدة  4

      2م429 المساحة الكلیھ    
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اسة المختلفة المجسمة وكذلك یحتوى المتحف على عدد من النماذج العلمیة التي تفید الطالب في مجاالت الدر

وھى معروضة بصورة علمیة متمیزة ویعتبر ھذا المتحف بما یحتویھ من عینات دراسیة مختلفة جزء مكمل 

  .لدراسة بعض المقررات الدراسیة المختلفة

  أماكن معامل قسم النبات

  قسم الفیزیاء - 5
 1000، تسع لحولى اكثر من 2م 675معامل طالبیھ بقسم الفیزیاء تقدر مساحتھا  بحوالى  9یوجد 

ساعة  وتخدم ھذة المعامل طالب  12ساعة، وقد تصل الى  10- 8مل یومیة طالب بمتوسط عدد ساعات ع

الكلیة وتحتوى ھذة المعامل على إمكانات التجارب  تخدم الفیزیاء النوویة و وفیزیاء المواد، فیزیاء المواد 

المستھدفة البصریة ، الفیزیاء الحیویة،  فیزیاء اإللكترونیات،  التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة 

  .لمقررات الفیزیاء المختلفة

  أماكن معامل قسم الفیزیاء

  
  

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 دور األولال )جناح ب(القدیم  2م270 معمل الفرقة االولى والثانیة  1
 الدور الثالث )جناح ب(القدیم  2م112 )طحالب (  معمل الفرقة االولى والثانیة  2
 الدور الثانى )جناح ب(القدیم  2م156 )فسیولوجى( نبات  معمل الفرقة االولى والثانیة  3
  الدور الخامس  )جناح ب(القدیم   2م112  )تصنیف زھرى(معمل الفرقة الثانیھ   4
  الدور الثالث  )جناح ب(القدیم   2م112  معشبة نباتیة  5
  خلف الكلیھ  حدیقة خلف الكلیة  2م6000  حدیقة نباتیة عالمیة  7

      حدیقة 2م6000+  2م762  المساحة الكلیھ  

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور الثالث القدیم 150 )فیزیاء(  معمل الفرقة األولى  1
 الدور الثانى القدیم 150 )فیزیاء( معمل الفرقة الثانیة  2
 الثانى الدور الجدید 70 )فیزیاء( معمل الفرقة الثالثة  3
 الدور الثالث الجدید 55 معمل الفرقة الرابعة فیزیاء  4
 الدور الثالث الجدید 50 )جوامد( معمل الفرقة الرابعة  5
 الدور الثالث الجدید 50 )ضوء( معمل الفرقة الرابعة  6
 الدور الثالث الجدید 50 )الكترونیات (  معمل الفرقة الرابعة  7
 الدور الثانى الجدید 50 )یة حیو(  معمل الفرقة الرابعة  8
 الدور الثانى والثالث الجدید 50 )حاسب آلى (  معمل الفرقة الرابعة  9

      2م675  المساحة الكلیة  
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 قسم الریاضیاتـ  6
جھاز حاسب آلى بالقسم وطابعات تدعم الطالب والباحثین والعاملین بالقسم، كما  114یوجد حوالى 

الطالبیة بالقسم متصلین باألنترنت، ومعمل ابحاث لطالب الدرسات العلیا  عدد من معامل الحاسب  3یوجد 

ساعة،   10-8طالب بمتوسط عدد ساعات عمل یومیة  80تسع حوإلى  2م140تبلغ مساحتھم الكلیة حوالى 

حاسب آلى، وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة وتحتوى ھذة المعامل على إمكانیات التجارب  80ویحتوى على 

  .تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات الریاضیات المختلفةالتى 

  أماكن معامل قسم الریاضیات

  
 قسم الحشراتـ  7

طالب  400، تسع لحولى اكثر من 2م 288معامل طالبیھ بقسم الحشرات تقدر مساحتھا  بحوالى  4یوجد 

ساعة، وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة وتحتوى ھذة المعامل على  10-8 بمتوسط عدد ساعات عمل یومیة

إمكانات التجارب واألجھزة والمعدات التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات علم 

الحشرات المختلفة، وینفرد القسم  بتخصصات حدیثة وأصبح لھ الریادة فیھا على مستوى الجمھوریة، ویوجد 

 45متحف ممیز لعرض وتصنیف وحفظ الحشرات مزود بالحاسب اآللى، وكذلك یوجد متحف مكون من 

منضدة  6دوالب بھا الشرائح الزجاجیة ،  18دوالب عرض بھا حشرات المصبرة كمجموعة مرجعیة بحثیة و

 7جھاز فیدیو،  1جھاز تلیفزیون،  1شاشة عرض ،   1جھاز بروجیكتر،  1دوالب عرض،   3عرض ، 

  ).أفالم علمیة(اشرطة فیدیو 

  أماكن معامل قسم علم الحشرات

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور الثالث بین مبنى ج، ومبنى د القدیم 35 ) 1(معمل الحاسب   1
 د بین مبنى ج،ومبنى الدور الثالث القدیم 35 )2( معمل الحاسب   2
  الدور الثالث  القدیم  35  )3(معمل الحاسب   3
  الدور الثانى، مبنى د  القدیم  35  معمل  ابحاث الحاسب  4

      2م140  المساحة الكلیھ  

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور الثالث )جناح ج(القدیم  81 معمل الفرقة الثالثة  1
 الدور الثالث )جناح ج(القدیم  81 معمل الفرقة الرابعھ  2
 الدور الثالث )جناح ج(القدیم  27 معمل التخصص  3
 الدور الثالث )جناح ج(القدیم  99 لتصنیفمعمل ا  4

      2م288 المساحة الكلیة    
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 قسم المیكروبیولوجىـ  8
، تسع لحولى اكثر 2م 225.5معمل طالبي بقسم المیكروبیولوجى تقدر مساحتھا  بحوالى   2یوجد 

وى ھذة ساعة، وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة وتحت 10- 8طالب بمتوسط عدد ساعات عمل یومیة  200من 

المعامل على إمكانات التجارب واألجھزة والمعدات التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة 

 .لمقررات علم المیكروبیولوجى المختلفة

  أماكن معامل قسم المیكروبیولوجى

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور الثالث )جناح ب(القدیم  132 الكبیر المعمل  1
 الدور الرابع )جناح ب(القدیم  93.5 المعمل الصغیر  2

      2م225.5  المساحة الكلیة  
  
 قسم الكیمیاء الحیوىـ  9

، تسع لحولى اكثر من 2م248معامل طالبیة بقسم الكیمیاء الحیوى تقدر مساحتھا  بحوالى    5یوجد 

طالب الكلیة وتحتوى ھذة ساعة، وتخدم ھذة المعامل  10- 8طالب بمتوسط عدد ساعات عمل یومیة  350

المعامل على إمكانات التجارب واألجھزة والمعدات التى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة 

  .لمقررات الكیمیاء الحیوى المختلفة

  أماكن معامل قسم الكیمیاء الحیویة

  
 قسم الجیوفیزیاء ـ 10

 150، تسع لحولى اكثر من 2م 128معامل طالبیة بقسم الجیوفیزیاء تقدر مساحتھا  بحوالى    4یوجد 

ساعة، وتخدم ھذة المعامل طالب الكلیة وتحتوى ھذة المعامل  10- 8طالب بمتوسط عدد ساعات عمل یومیة 

لتى تساعد على تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة لمقررات على إمكانات التجارب واألجھزة والمعدات ا

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  م
 الدور األول الجدید 2م56 )1(معمل  معمل الكیمیاء الحیویة  1
 الدور األول الجدید 2م56 )2(معمل  معمل الكیمیاء الحیویة  2
 الدور األول الجدید 2م56 )3(معمل  معمل الكیمیاء الحیویة  3
 الدور األول الجدید 256م )4(معمل  معمل الكیمیاء الحیویة  4
 الشیمى. / معمل د القدیم 2م24 معمل الدبلوم  5

      2م248 لیةالمساحة الك    
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الجیوفیزیاء وتطبیقاتھا المختلفة فى التنقیب عن البترول والمیاة الجوفیة والمعادن واألثار ودراسة المواقع 

  .الھندسیة

  أماكن معامل قسم الجیوفیزیاء

  

  : تكنولوجیا المعلومات  6/2/3
  .)28 – 6/2/3/رفق قم(  IT)(وحدة تكنولوجیا المعلومات 

تضم مجموعات عمل لتنفیذ مشروعات تكنولوجیا المعلومات داخل  الكلیھ والجھات التابعة للجامعة 

حاسب آلى مخصص لفریق  11حاسب آلى مخصص لطالب الكلیة  وحوالى عدد  27وبھا  حوالى عدد 

  :العمل،  وتقوم الوحدة  بالمھام األتیة فى الكلیة

 ت األساسیة لملف الطالب وكذلك تحمیل وتسجیل المقررات الدراسیة لكل الطالب إدخال وتحدیث البیانا

وتسجیل المصروفات وبیانات التجنید وإصدار ارقام الجلوس واستخراج التقاریر واألحصائیات من خالل 

 .MIS)(النظام 

  دخال النتیجة تسجیل قید الطالب الدرسات العلیا بالدرجات العلمیة وتسجیل الرسائل العلمیة وكذلك ا

 .MIS) (واعتمادھا وادخال بیانات الرسالة ومنح الدرجة 

  ربط شبكة الكلیة بالشبكة الرئیسیة للجامعة)(ASUNET  ( Is) )29 – 6/2/3/مرفق ق(. 

  إعداد قاعدة بیانات لجمیع أجھزة الحاسب الموجودة فى كل كلیة. 

  التى تصل الى المكتبة  تفعیل االستعارة األلكترونیة وادخال المقتنیات الجدیدة. 

  تحدیث ونشر بیانات الكلیة واخبارھا بصفة دائمة على الموقع الرسمى للكلیة وتحت إشراف إدارة الكلیة

ICTP. 

  حاسب آلى  18كما یوجد نادى تكنولوجیا المعلومات وھو یتبع وحدة التكنولوجیا بالكلیة ویحتوى على عدد

 .شبكة األنترنت، وھى ھدیة من وزارة األتصاالتخاص لطالب الكلیة بخدمة مجانیة متصلة ب

  

 المكان المبنى 2المساحة م المعامل  
 )المقر السابق لصیدناوى( القدیم 32  1معمل رقم   1
 )المقر السابق لصیدناوى( القدیم 32  2معمل رقم   2
 )المقر السابق لصیدناوى( القدیم 32  3معمل رقم   3
 )المقر السابق لصیدناوى( القدیم 32  4معمل رقم   4

      2م128  المساحة الكلیة  
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  .)30 – 6/2/3/مرفق ق(وحدة شبكة المعلومات 

یوجد بالكلیھ وحدة شبكة المعلومات موجودة بالمبنى الجدید وتشمل على قاعدتین احداھما لتقدیم خدمات 

التدریس وتشمل  للطالب واعضاء ھیئة التدریس واألخرى لعقد الدورات للطالب والخرجیین وأعضاء ھیئة

  :انشطة الوحدة كما یلى

 .استخدام األنترنت للطالب واعضاء ھیئة التدریس بأجر رمزى - 1

 .تقوم بخدمة الطباعة وتصویر المستندات وأستخدام األسكانر للطالب وأعضاء ھیئة التدریس بأجر رمزى - 2

 .تقوم الوحدة بصیانة أجھزة الحاسب بالكلیة وأصالح أعطال األنترنت بالمجان - 3

 .قد دورات لغات وحاسب للطالب والخرجیین وأعضاء ھیئة التدریس والعاملین بالكلیة لتنمیة قدراتھمع - 4

 . تقوم باألشراف على شبكة الكلیة والتعامل مع الجھات المختلفة فیما یخص الشبكة - 5

 –6/2/3/مرفق ق(تقوم شبكة معلومات بالجامعة بإنشاء شبكة معلومات حدیثة تربط بین جمیع الكلیات ـ 6

31(. 

 .)32 – 6/2/3/مرفق ق(موقع الكلیھ 

یوجد بالكلیة موقع على شبكة االنترنت باللغة العربیة وجارى ترجمة باللغة األنجلیزیة من خالل 

   ainshams.com-http://science: االقسام العلمیة المختلفة 

دوریة، وھو یغطى معظم االنشطة فى الكلیة، والمعلومات بھ متاحة للجمیع،  ویتم تحدیث الموقع بصورة شبة

كما تعتبر خدمة االنترنت بالكلیة متاحة لجمیع العاملین بھا  وجارى توسع شبكة األنترنت لتدخل الى جمیع 

 والتى سوف تصل الى جمیع مكتبات األقسامCIQAP      الغرف والمعامل بالكلیة من خالل خطة مشروع 

  .ومكتبة الكلیة

  . جارى عمل قاعدة بیانات خاصة بأعضاء ھیئة التدریس وتحتوى على المعلومات الخاصة بھم
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 .)33 – 6/2/3/مرفق ق(بالكلیة  األليأجھزة الحاسب 

  :الب توب موزعة على النحو التالي 16جھاز حاسب  و 381یوجد بالكلیة عدد 

  أجھزة الب توب  أجھزة الحاسب  القسم
  1  27  الكیمیاء

  3  14  علم الحشرات
  1  14  الكیمیاء الحیوى

  1  11  علم الحیوان
  5  114  الریاضیات
  ---   14  علم النبات

  1  7  المیكروبیولوجى
  3  23  الجیولوجیا
  1  30  الجیوفیزیاء

  ---   95  الفیزیاء
  ---   32  األدارة
  الب توب 16  جھاز حاسب 381  الجمالى

  

والتى سوف تدعیم الكلیة بعدد من أجھزة الحاسب ) Shell Egypt(ل قامت الكلیة بعقد اتفاقیة مع شركة شی

طباعة لیزر  2روتر و3حاسب آلى و 20الحدیثة لتجھیز معامل حاسب للطالب بجانب مكتبة الكلیة، مكون من 

 .)34 – 6/2/3/مرفق ق(وعدد من الكراسى  وبرامج حاسب خاصة لطلبة الجیولوجیا والجیوفیزیاء 

  .  تاحة خدمة األنترنت لجمیع أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالبتعمل الكلیة على ا

  : وسائل األتصال الحدیثة بالكلیة

 یوجد برید الكتروني للكلیة   :sinfac@sci.asu.edu.eg   وكل عضو ھیئة تدریس لھ برید الكترونى

 .الحساب الشخصى المتصل بالشبكة الدولیة شخصى على موقع الكلیة من خالل

   وعدد من الخطوط الداخلیة +) 202/ (24821096 - 633-  031یوجد سویتش بھ خطوط خارجیة

 .یغطى جمیع حجرات أعضاء ھیئة التدریس والعاملین

  أجھزة فاكس فى األقسام العلمیة  5بجانب عدد ) 0224662917(أجھزة فاكس بإدارة الكلیة  3یوجد

 .لفةالمخت

  202( 6842123یوجد خط تلیفون خاص لعمید الكلیة.(+ 

 یوجد خطوط تلیفونات ارضیة ومحمول بجمیع أقسام الكلیة والوحدات ذات الطابع الخاص . 

  یوجد دلیل اإلتصاالت یحتوى على رقم التلیفون الداخلى والمنزل والمحمول والبرید اإللكترونى لجمیع

  .)35 – 6/2/3/مرفق ق(األعضاء بالكلیة  
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  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة  -7

ً في أوج حماسھم دور وطالبلمؤسسات التعلیم العالي وما بھا من كوادر علمیة عالیة  ً  ا في  ھاما

تقوم بدور إیجابي وفعال في تلبیة احتیاجات المجتمع من خالل  والتيالمشاركة المجتمعیة وحمایة وتنمیة البیئة 

  .ما تمارسھ من أنشطة 

  : وتتمثل الممارسات التطبیقیة للكلیة في مجال المشاركة المجتمعیة في اآلتي 

  : خطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  1/  7
  : التوعیة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  1/  1/  7

  : توجد بعض اإلجراءات  للتوعیة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة داخل الكلیة وخارجھا والتي تتمثل في 

القضایا البیئیة، فكانت ھناك نشرة عن مشكلة المیاه وكیف  عدد من اإلصدارات لنشرة رؤیة للتوعیة ببعض  -

التغیرات - أھمیة التنوع البیولوجي وكیف یشارك الفرد فى الحفاظ علیھ - نشارك فى حل جزء منھا بمصر

من  –النانو ذھب في عالج السرطان استخدام  –أنفلونزا الخنازیر  -المناخیة وبیان أثرھا على مصر وسواحلھا

     .أجل عام أخضر وھذه النشرة تصدر شھریا أو كلما استجد موضوع مھم

المحاضرة التي نظمھا قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة باالشتراك مع عشیرة جوالة الكلیة بعنوان   -

مكافحة العدوى یوم الخمیس الموافق حنان سید عامر أخصائي . والتي ألقتھا د HIVمكافحة انتشار فیروس 

  . بقاعة سیمینار الكلیة  21/4/2011

عقد عدة ندوات للتوعیة البیئیة، كان أھمھا التي كانت تحس على المشاركة والتطوع لخدمة البیئة والمجتمع،   -

ن المخلفات وكان أھم ثمارھا زیادة حماس الطلبة لتنظیف أسطح الكلیة، وقاموا بزراعة بعض النباتات بدال م

   التي كانت ھناك

عبارات محدودة عن أھمیة التوعیة  بخدمة   - من آن آلخر –الكلیة باإلعالن على موقعھا االلكتروني  تقوم -

  . المجتمع، أو بعض األنشطة البیئیة التي قامت بھا الكلیة

عیة حول بعض زیارة أعضاء ھیئة التدریس وطلبة الكلیة لبعض المدارس إللقاء بعض محاضرات التو -

التغیرات المناخیة وسبل المواجھة  –المواضیع المھمة مثل التنوع البیولوجي والمحافظة على موارد التنمیة 

الغذاء والبیئة كما تمت دعوة طلبة المدارس لزیارة الكلیة وتم عمل استبیان لقیاس رضا  –للحد من مخاطرھا 

  )ان مراجعة تحلیل االستبی. (الطلبة عن ھذه الزیارات 

لخدمة المجتمع وحل مشاكلھ، وقد أثرت محاضرة أحد رواد " التطوع " من أجل تأصیل وممارسة ندوة  -

العمل األھلي فى تطویر قریة وأفرادھا إلى قریة محبة للبیئة، فى زیادة حماس الطلبة للعمل التطوعي، وكانت 

   ھناك رحلة من الكلیة لزیارة ھذه القریة
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قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة باالشتراك مع مكتب وكیل الكلیة لشؤون المحاضرة التي نظمھا  -

كیفیة التعامل مع موقع الجامعة للتعلیم اإللكتروني وكیفیة تحویل المقرر "الدراسات العلیا والبحوث بعنوان 

اء الموافق السید سالمة المدرس بقسم الفیزیاء یوم الثالث. وألقاھا د " الدراسي إلى مقرر إلكتروني

  وقد حضر الندوة السادة أعضاء ھیئة التدریس من األقسام المختلفة بالكلیة 10/5/2011

كما .و تقوم الكلیة بتوثیق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة ،عن طریق الصور والفیدیو -

عن اختفاء " 10/6/2009ة الوفد بتاریخ جرید" تتابعھا أیضا بعض الجرائد الرسمیة مثل المقال الذي نشر في 

بعض أنواع األسماك ببحیرة المنزلة وانتشار بعض األمراض نتیجة میاه الصرف الصحي والمقال الذي نشر 

ولكن ینقص إدارة الكلیة  . عن الحد من تأثیر التغیرات المناخیة "19/7/2009جریدة األھرام بتاریخ "في 

  .تھا فى خدمة المجتمع والبیئة المحیطةإصدار دلیال  سنویا یتضمن إنجازا

و تتعرف الكلیة على مستوى رضاء األطراف المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة البیئة التي تقدمھا عن  -

طریق تطبیق قائمة استقصاء على عینة من أفراد المجتمع  بواسطة بعض طالب الدراسات العلیا، تتضمن ھذه 

جي الكلیة، ودور الخدمات التي تقدمھا كنشر الوعي البیئي والصحي بین أفراد القائمة التعرف على مستوى خری

المجتمع، وقد اتضح من تحلیل نتائج ھذه القائمة أن المجتمع یطالب الكلیة بمزید من تقدیم ید العون لھ، 

  .واالھتمام بمھارات الخریج على نحو جید

  : الخطة واحتیاجات المجتمع  2/  1/  7
ثقة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة تم اعتمادھا من لجنة شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتاریخ توجد خطة مو -

وتم رفعھا إلى األستاذ الدكتور أمین الجامعة المساعد لشؤون خدمة  2013- 2010الخطة من  3/11/2009

  .9/11/2009المجتمع وتنمیة البیئة العتمادھا في 

ر على أولویات واحتیاجات المجتمع حیث أن أنشطتھا تتناول إعداد خطط بحوث تعتمد ھذه الخطة إلى حد كبی -

إیجاد مصادر بدیلة  –تنمیة الثروة السمكیة  –ومشروعات تتناول بعض المشكالت البیئیة مثل تلوث البیئة 

 –ة استخالص مواد فعالة من نباتات بریة تصلح كعقاقیر وصبغات ومبیدات حشری –للطاقة من بعض النباتات 

  . عقد لقاءات متخصصة لمناقشة المشاكل البیئیة وسبل حلھا مع ھیئات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني

  توجد بعض نماذج لممارسات فعلیة لتنمیة وحمایة البیئة ومنھا

تنظیم ندوة وورشة عمل بعنوان استخدام المخلفات الصلبة الناجمة عن الصناعات المختلفة بھدف الحمایة   -

  . 19/5/2010یة والتنمیة في البیئ

القوافل العلمیة التي تخرج للتوعیة أو لحل مشاكل المجتمع، مثل التي خرجت للتوعیة فى المدارس أو تنظیم  -

لتوعیة سكانھا بأھمیة محاربة التلوث ھناك، خاصة انھ  7/2/2010التي توجھت إلى منطقة الجبل األصفر في 
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 12/10/2010عل حل المشكل جزئیا عن طریق القافلة الثانیة في وأمكن بالف. ال یوجد صرف صحي ھناك 

حیث تمت معالجة الصرف الصحي فى خزاناتھم بیولوجیا، واستخدام ھذه المیاه المعالجة فى ري نباتات الزینة 

كما تم تدریب بعض البسطاء ھناك على تصنیع المنظفات الرخیصة فى بیوتھم أو . واستزراع األسماك الملونة

  18/9/2011وقد تم نشر توصیات الزیارتین في جریدة األھرام بتاریخ .منتجات تساعدھم فى معیشتھم تصنیع

وقد تعرفت الكلیة على نتائج الممارسات السابق اإلشارة إلیھا فى التطبیق العملي عن طریق عقد مقابالت مع  -  

دة تلك الفئة من الخدمات التي قدمت لھم الفئات المستھدفة من القوافل والندوات وعمل استبیان لقیاس مدى استفا

وقد أشار معظمھم إلى فعالیة ھذه الممارسات ولكن أوضحوا مدى الحاجة إلى االستمرار فى متابعة تنفیذھا 

حتى ال یفقد حماس الفرد بھا، األمر الذي یتطلب من الكلیة تشكیل فرق عمل لتقدیم التغذیة الراجعة المستمرة 

  .ھذه الممارسات لألفراد المستھدفین من

  تفاعل المؤسسة مع المجتمع  2/  7
  مشاركة األطراف المجتمعیة في مجالس المؤسسة  7/2/1
وزیر البترول ( تشارك بعض األطراف المجتمعیة فى مجلس الكلیة فقط، كأعضاء من وزارة البترول  -

جمع اللغة العربیة  حیث یشاركون رئیس مجلس إدارة الھیئة العامة للرقابة والبحوث الدوائیة ورئیس م) السابق

  .بالحوار والمناقشة وتقدیم األفكار

وتتفاعل الكلیة مع بعض األطراف المجتمعیة المختلفة في توفیر فرص التوظیف للخریجین ومثال ذلك  -

السماح لبعض الشركات باإلعالن عن حاجتھا لموظفین من خریجي الكلیة مثل شركة لفكو فارم للصناعات 

 –ملتقى التوظیف لقسم الكیمیاء مع ممثلي شركة جاالكسي للكیماویات وبعض شركات األدویة  –الدوائیة 

عمل قاعدة بیانات لبعض الشركات  –ملتقى خریجي علوم الحاسب بالتعاون مع شعبة علوم الحاسب بالكلیة 

  .والمؤسسات التي تتیح فرص عمل لخریجي كلیة العلوم بجمیع التخصصات

اف المجتمعیة البحثیة المختلفة فى تدریب وتنمیة قدرات الطالب فى أماكن العمل، مثل وتشارك بعض األطر

معھد علوم البحار والمصاید والمركز القومي للبحوث والمصل واللقاح ومعھد تیودوربلھارس وبعض المصانع 

اون مع وشركات األدویة وشركات البترول مثل شركة شل وشركة خالدة وغیرھا وفي نفس اإلطار وبالتع

أكادیمیة ناریتا الیابانیة والتي تقدم خدمات تدریبیة مدعمة من رئاسة مجلس الوزراء ومركز تحدیث الصناعة 

مجانیة التسویق في " لرفع مستوى شباب الجامعات المصریة وإعدادھم لسوق العمل عقدت ثالث ندوات 

. للعمل ومھارات اإلعداد للمقابالت الشخصیة  إعداد السیرة الذاتیة للتقدم -مھارات االتصال الفعال  - األدویة 

وتشارك بعض الھیئات كھیئة الدفاع المدني فى عمل محاكاة للتصرف فى مواقف األزمات والحرائق ومصنع 
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الزیوت والصابون بالمحافظة فى تدریب طالب قسم الكیمیاء على بعض الصناعات، وتسعى الكلیة الن تكون 

  .ي مع وزارة الدولة لشؤون البیئةبیت خبرة لدراسات األثر البیئ

  رضا األطراف المجتمعیة  7/2/2
تقوم الكلیة بقیاس وتقییم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء المؤسسة ، وذلك عن 

  : طریق عدة نماذج من االستبیانات مثل 

علوم ومدى االستفادة من                                                                              استبیان الستطالع رأي المؤسسات المدنیة حول مجاالت التعاون مع كلیة ال -

  خدماتھا 

  استبیان الستطالع رأي طلبة المدارس الثانویة حول مدى استفادتھم من زیارة كلیة العلوم  -  

  . استبیان استطالع رأي عن األداء المھني لخریج كلیة العلوم  -

  )القوافل(استبیان الستطالع رأي فئات المجتمع المدني حول الخدمات التي تستطیع أن تؤدیھا كلیة العلوم  -

وقد تم قیاس وتقییم رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن مستوى خریجي الكلیة ، وكان مطلبھم 

ع رأي فئات المجتمع المدني حول كما أسفرت نتائج استطال. األساسي زیادة البرامج التي تخدم سوق العمل

من العینة عبروا عن رضائھم عن أداء % 60أن حوالي ) القوافل(الخدمات التي تستطیع أن تؤدیھا كلیة العلوم 

  .الكلیة، ولكن كثیر منھم یطلبون مشاركة أكثر من الكلیة لحل مشاكلھم

  :یانات فىوقد تم االستفادة من النتائج التي تم الحصول علیھا من ھذه االستب
إدخال بعض المقررات التي تخدم سوق العمل، مثل االستزراع السمكي وكیفیة إدارة المزارع السمكیة  - 1

، كما تم أعداد مقرر عن )وقد تم إنشاء مزرعة صغیرة حقلیة تجریبیة فى الكلیة لتدریب الطالب بھا( 

التنوع، كما تم أعداد مقرر آخر  التنوع البیولوجي وأھمیتھ وكیفیة مشاركة األفراد فى الحفاظ على ھذا

لتدریب الطالب على التعرف على األمراض عن   Histopathologyفى الدراسات العلیا عن 

  .طریق تحلیل األنسجة، وھذا سوف یفتح لھم مجال العمل فى المعامل والمستشفیات

ھناك، وھى الصرف أمكن فى القافلة األولى إلى منطقة الجبل األصفر التعرف على المشكلة األساسیة  - 2

الصحي، ولذلك تقدم أحد أعضاء ھیئة التدریس والمشاركین فى ھذه القافلة التقدم بمشروع لمعالجة 

  .  ھذه المیاه بیولوجیا، ونجح فى تطبیقھ ھناك فى القافلة الثانیة
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  قویم المؤسسى وادارة نظم الجودة الت -8

خاللھا تقییم محورى القدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة  تقوم الكلیة سنویا بعمل دراسة ذاتیة یتم من        

التقریر II -8و 2009- 2008التقریر السنوى الذاتى I-8مرفق ( وما یحویاه من معاییر ومؤشرات وعناصر 

وفقا لنماذج الھیئة  2011-2010وجارى اآلن كتابة الدراسة الذاتیة لعام )  2010- 2009السنوى الذاتى 

یر االعتماد الستة عشروبذلك یمكن للكلیة الوقوف على مواطن القوة والتى یجب أن تحافظ لتشمل كافة معای

وتقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة منذ . علیھا ومواطن الضعف ووضع الحلول لھا من خالل خطة للتحسین 

 CIQAPبالدور األساسى فى ھذه العملیة وقد حصلت الكلیة على مشروع ال   2004-12- 13انشائھا فى 

من اجل تحقیق معاییر االعتماد وتطبیق ذلك من خالل خطة تنفیذیة محددة باطار زمنى لعالج مواطن الضعف 

 .والحفاظ على مواطن القوة واستمرارھا 

  تقویم اداء المؤسسة 8/1
  :عملیة التقویم  8/1/1

بصفة دوریة ویتم ذلك  تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة بالدور الرئیسى فى عملیة تقویم األداء بالكلیة

 :على المستوى االدارى واألكادیمى ومن األمثلة ما یلى 

  :اجراء عملیة تقویم دورى لبرامج ومقررات الكلیة من خالل استطالع - 1

  رأى الطالب والذى یتم خالل كل فصل دراسى وقبل انعقاد االمتحانات وذلك لتحدید نقاط القوة

  . ة عالجھاوتدعیمھا وتحدید مواطن الضعف وكیفی

  رأى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة فى البرامج والمقررات المقدمة من األقسام العلمیة. 

  ممثلین فى أعضاء مجلس الكلیة من الخارج وأعضاء مجلس ( رأى األطراف من خارج الكلیة

 ) .استشارى الدراسات العلیا

  .التسھیالت التى تقدمھاالكلیة للطالب تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة بتقییم الخدمات و - 2

  .تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة بتقییم سیر أعمال االمتحانات باللجان و الكنتروالت  - 3

تقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة من خالل لجنة متخصصة بتقییم مدى االستفادة من التجھیزات التى ترد  - 4

  .ث العلمى ألقسام الكلیة على المستوى الطالبى والبح

ستطالع ا )1 – 8/1/1/مرفق ق((یتم التقییم على مستوى الجھاز االدارى من خالل استطالعات للرأى  - 5

  ) .رأى الجھاز االدارى 

تقوم الكلیة بمناقشة نتائج التقویم الذاتى التى تتم على كافة مستویات العملیة التعلیمیة وذلك بعد عمل و        

وذلك على مستوى األقسام ثم مجلس الكلیة وذلك من خالل . مختلف نقاط االستطالع التحلیالت االحصائیة فى 
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كما یتم مناقشة الطالب من خالل الوسائل المختلفة الستطالع . ادراج أعمال الجودة بجدول أعمال المجالس 

  .الرأى وكذلك المؤتمر السنوى مع الطالب 

وتراجع الكلبة نتائج التقییم الذاتي ویتم عرض تقریر اجمالى تناقش  :تتم مقارنة نتائج التقویم كل عام دراسى 

مع . یتم عرضھ على مجلس الكلیة لوضع الحلول المناسبة بعد توصیات رؤساء األقسام بالحلول المقترحة 

الطالب ، أعضاء ھیئة التدریس ، ولكن لم یتم مناقشتھا مع األطراف المجتمعیة (بعض األطراف ذات العالقة 

 ) .  ظمات سوق العمل وممثلى من

  :أنشطة التعزیز والتطویر الدارة نظم الجودة   1/2/ 8
تنعكس نتائج التقویم على الكلیة فعلى مستوى األقسام یتم اتخاذ بعض القرارات التصحیحیة وكذلك على 

روع مستوى الكلیة یتم المناقشة من خالل مجلس الكلیة وقد حرصت وحدة ضمان الجودة على االستفادة من مش

لألداء الكلي للكلیة في بتوفیر الدعم لتنفیذ التحسینات المطلوبة )  (CIQAP تطویر المستمر والتأھیل لإلعتمادال

  :  ضوء نتائج التقویم الذاتي سواء فیما یتعلق بالقدرة المؤسسیة أو الفاعلیة التعلیمیة ومن أمثلة ذلك 

  .)2 – 8/1/2/فق قمر(تشكیل لجان للمراجعة الداخلیة والتقییم المستمر  -

وضعت وحدة ضمان الجودة بالكلیة خطة لتطویر قدرات أعضاء ھیئة التدریس فى كافة المجاالت  -

نظم  –طرق التدریس الحدیثة ( األكادیمیة من خالل عقد الدورات وورش العمل فى كافة المجاالت 

الملكیة –النشر الدولى  –مھارات الحاسب اآللى األولیة والمتقدمة  –طرق التقویم الحدیثة  –الجودة 

وكذلك فى مجال ) المعاییر األكادیمیة  –نواتج التعلم وخرائط المناھج  –التقییم الذاتى  –الفكریة 

قائمة الدورات و الندوات وورش العمل ألعضاء ھیئة  )3 – 8/1/2/مرفق ق((القیادة االداریة  

 .) التدریس والھیئة المعاونة والجھاز االدارى 

 .عامل باألجھزة والمعدات الالزمة وفقا لما جاء فى تحلیل الفجوة تزوید الم -
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 :وفیما یلى بیان یوضح ماتم توفیره من أجھزة خالل الفترة السابقة 

 :بیان باآلالت والمعدات التي تم شراؤھا للمشروع وإضافتھا إلي مخازن الكلیة  -
 تاریخ اإلضافة ماليالمبلغ اإلج مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م

 األجھزة التخصصیة: أوال 
 3ملحق- 25 1

Hot Plate 
 الكیمیاء الحیویة 2

 علم الحیوان 1 3ملحق- 83 2 4/21/2010 6100
 البنات 2 3ملحق- 98 3
 3ملحق- 71 4

pH Meter 

 المیكروبیولوجي 1

8328 4/21/2010 
 النبات 1 3ملحق- 96 5
 تعلم الحشرا 1 3ملحق-150 6
 الكیمیاء الحیویة 1 3ملحق-175 7
 3ملحق- 89 8

Vortex 
 علم الحشرات 1

1950 
4/21/2010 

 4/21/2010 علم الحیوان 1 3ملحق-114 9
 3ملحق-117 10

 جھاز تقطیر میاه زجاجي
 علم الحیوان 1

6300 
27-12-2010 

 10/18/2010 النبات 1 3ملحق-161 11
 3ملحق- 39 12

 ساسمیزان كھربائي ح
 الكیمیاء 1

6400 
7/8/2010 

 7/8/2010 علم الحشرات 1 3ملحق- 95 13
 5/12/2010 61985 الكیمیاء Spectrophotometer 1 3ملحق- 26 14
 3ملحق-101 15

 میكروسكوب طالبى أحادى
 علم الحیوان 15

28625 
8/4/2010 

 8/4/2010 النبات 10 3ملحق-140 16
 7/10/2010 65000 الجیولوجیا 5 میكروسكوب مستقطب 3ملحق- 1 17
 3ملحق- 91 18

 مثبت تیار
 علم الحشرات 2

16400 
7/29/2010 

 12/8/2010 الكیمیاء الحیویة 1 3ملحق- 75 19
  علم الحیوان 1 3ملحق- 76 20
 1/27/2011 8000 الجیولوجیا 4 ستریو میكروسكوب ثنائي 3ملحق- 2 21
 1/27/2011 3000 الجیولوجیا 5 شاكوش جیولوجي 3ملحق- 9 22
 3ملحق- 79 23

 Sigmaجھاز طرد مركزي
 الكیمیاء الحیویة 1

76600 
1/27/2011 

 8/5/2012 المیكروبیولوجي 1 3ملحق-171 24
جھاز طرد مركزي  3ملحق-162 25

Centurion 
 قسم النبات 1

40000 
1/26/2011 

 5/18/2011 علم الحشرات 1 3ملحق- 87 26
 3ملحق-115 27

 )Autoclave( جھاز تعقیم
 علم الحیوان 1

40000 
2/27/2011 

 2/27/2011 المیكروبیولوجي 1 3ملحق-168 28
 3ملحق-119 29

 جھاز سبكتروفوتومیتر موئي
 علم الحیوان 1

34650 
1/26/2011 

 3/22/2011 الكیمیاء الحیویة 1 3ملحق- 73 30
 3/22/2011 الكیمیاء 3 3ملحق- 35 31
 3/17/2011 44687 المعمل المركزي 1 طیر میاه فائقة النقاءجھاز تق 3ملحق-170 32
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م
 3ملحق-155 33

 وحدة دفع ھواء معقم
 قسم النبات 1

93000 
3/16/2011 

 3/16/2011 قسم علم الحیوان 1 3ملحق-109 34
 3/16/2011 الحشرات علم 1 3ملحق- 88 35
 4/3/2011 27000 المیكروبیولوجي cxl 10میكروسكوب ثنائي العینیة  3ملحق-166 36
 6/22/2011 6000 قسم الفیزیاء 1 جھاز سیرفس 3ملحق- 61 37
 6/21/2011 6600 لقسم الكیمیاء 1 میزان رقمى 3ملحق- 39 38
39  

جھاز ضبط درجة 
 6/20/2011 1875 قسم الحشرات 1 )حشرات(الحرارة

 6/30/2011 31284 قسم الكیمیاء 6 میزان رقمى 3ملحق- 39 40
 4/13/2011 166600 الكیمیاء الحیویة Real time PCR 1 3ملحق - 86 41
 8/5/2011 38300 علم الحیوان 1 جھاز طرد مركزى  42
 7/14/2011 17500 میكروبیولوجى Binocular microscope 10 3ملحق  166بند  43
 7/3/2011 56000 علم الحیوان Deep freezer 1 3ملحق  113بند  44
 7/3/2011 166600 قسم علم الحیوان Real time PCR 1 3ملحق  123بند  45

 Automatic pipette 3ملحق  84بند  46
sets 4 علم الحیوان-

 7/3/2011 6984 كیمیاء حیوى

میكروسكوب زووم  استریو  3ملحق  2بند  47
 7/13/2011 2836 قسم النبات 1 ةثالثى العدس

-140-101بند( 48
- حشرات- میكرو 33 میكروسكوب طالبى احادى )166

 8/23/2011 39270 نبات
 6/14/2011 18094.38   اجھزة معامل مستجد 49

میكروسكوب زووم  استریو  3ملحق  143بند  50
 7/28/2011 2836 قسم الجیولوجیا 1 ثالثى العدسة

میكروسكوب زووم  استریو  3ملحق  141بند  51
 7/28/2011 2000 قسم الجیولوجیا 1 ثنائى العدسة

 6/20/2011 31750 قسم الحشرات  حضانات لتربیة الحشرات مستجد 52
 10/20/2011 31900 قسم النبات PCR( 1( جھاز تفاعل البلمرة  مستجد 53
 2/28/2012 2250 قسم النبات 2 )میكسر(جھاز فورتیكس  3ملحق142 54
 2/28/2012 4290 قسم النبات 1 حمام مائى 3ملحق152 55

علم +میكرو  DNA 2جھاز فصل ال 3ملحق163 56
  4400 حیوان

 5/10/2012 7700 كیمیاء حیویة Analytical balance 1 82بند  3ملحق  54
 2012\4\4 97994.84 فیزیاء Easy MCA 8K 2 68بند  3ملحق  55
 2012\3\29 900 علم الحشرات UV face shield 1 103بند   3ملحق  56
 2012\4\1 1300 الریاضیات Hp scanner 2 131بند 3ملحق  57
 2012\4\1 1090 الجیولوجیا Electronic balance 1 23بند 3ملحق  58
 2012\4\11 10502.8 علم الحیوان 1 جھاز ھزاز فلسكات 90بند   3ملحق  59
 2012\4\3 47850 میكروبیولوجى 1 ر ماسحسبكتروفوتومیت 174بند  3ملحق  60

 77بند  3ملحق  61
Scieplus+mini  

 electrophoresis  
 unit with electro 

blotting 
 2012\5\13 6600 كیمیاء حیویة 1
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م

بند  3ملحق  62
151 

Multirange 
conductivity  

 meter 
 2012\4\4 2730 قسم النبات 1

 Programmable ball 21بند  3ملحق  63
mill 1 2012\4\5 10790 الجیولوجیا 

 Stereozoom 2بند 3ملحق  64
microscopes 7 2012\4\12 14000 الجیولوجیا 

 Stereozoom 2بند  3ملحق  65
microscopes 6 2012\3\27 12000 الجیولوجیا 

 2012\4\18 24000 الكیمیاء 1 جھاز قیاس التوتر السطحي 36بند 3 ملحق 66

بند  3ملحق  67
134 Server system 1 2012\4\1 99980 الریاضیات 

 2012\3\19 39000 كیمیاء حیویة UV spectrophotometer 1 72بند  3ملحق  68
 2012\3\29 30250 كیمیاء حیویة Elisa reader 1 78بند  3ملحق  69
 2011\12\3 18150 علم الحشرات Thermal cycler 1جھاز تحلیل 93بند  3ملحق  70

بند  3ملحق  71
116 UV spectrophotometer 1 2012\3\14 39000 علم الحیوان 

 2012\3\15 39000 قسم النبات UV spectrophotometer 1 156بند 3ملحق  72
 2012\3\2 2805 كیمیاء حیویة 1 دیب فریز 81بند  3ملحق  73
 2012\4\3 11000 الجیولوجیا 11 بوصلة برنتون 3بند  3ملحق  74
بند  3ملحق  75

144 
  میكروسكوب ثالثي العدسة 
 2012\4\4 10000 میكروبیولوجى 1 العینیة مزود بكامیرا فیدیو

بند  3ملحق  76
157 Plant growth chamber 1 2012\4\4 62000 قسم النبات 

 2012\3\10 1196.36 وحدة الجودة 1 ة تجلید حراريماكین 55بند 4ملحق  78
 2012\3\29 645 وحدة الجودة 1 ماكینة تغلیف حراري 55بند 4ملحق  79
بند  3ملحق  80

170 Rotary evaporator 1 2012\5\14 39900 میكروبیولوجى 

بند  3ملحق  81
167 

Phase contrast 
microscope 1 2012\5\14 17380 میكروبیولوجى 

بند  3ملحق  82
173 Analytical balance 1 2012\5\14 2800 میكروبیولوجى 

بند  3ملحق  83
110 Homogenizer 1 2012\5\11 15000 علم الحیوان 

بند  3ملحق  84
102 

Protein 
electrophoresis  

 unit  
  +power supply 

 2012\5\13 9570 علم الحیوان 1+1

 2012\4\10 7500 وحدة الجودة 1 توحدة نقل المجسما 55بند  4ملحق 85

  Acessories for استبدال 86
 spectrometer 1 2012\4\3 49940 كیمیاء 

 2012\3\29 7000 علم الحشرات Transilluminator 1 مستجد 87

  Signalenhancement استبدال 88
 seismograph 1 2012\3\28 100000 جیوفیزیاء 

  GS. 11D 14 Hz vertical استبدال 89
 in band case 1 2012\3\28 100000 جیوفیزیاء 

 GS portable gamma استبدال 90
ray spectrometer 1 2012\3\28 100000 جیوفیزیاء 
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م

  Analytical balance مستجد 91
  +mag.stirrer 1 2012\3\28 9000 فیزیاء 

 2012\4\3 88000 كیمیاء Spectrometer 1 مستجد 92
 2012\3\28 36000 فیزیاء Electrometer 1 استبدال 93
 2012\3\19 18000 علم الحشرات 4 )4(میكروسكوبات ألماني عدد  استبدال 94
 Labomedمیكروسكوب استبدال 95

 2012\3\29 42009 علم الحشرات 30 امریكى

ز التداخل الضوئى مزود جھا مستجد 96
 2012\4\4 11800 فیزیاء 1 بكامیرا

 2012\5\15 4800 كیمیاء Ultrasonic cleaner 1 استبدال 97
 29/7/2012 40500   لوازم توسعة شبكة المعلومات 1ب4- 6ش2 98
 29/7/2012 3735   لوازم توسعة شبكة المعلومات 1ب4- 6ش2 99
 29/7/2012 76410   لوماتلوازم توسعة شبكة المع 1ب4- 6ش2 100
 29/7/2012 19155   لوازم توسعة شبكة المعلومات 1ب4- 6ش2 101
كامیرا رقمیة أوبتى كام للتصویر  1ب4- 6ش2 102

 29/7/2012 3800  1 المیكروسكوبى

كامیرا رقمیة أوبتى كام للتصویر  1ب4- 6ش2 103
 29/7/2012 3800  1 المیكروسكوبى

 1ب4- 6ش2 104
Polarizing 

microscopes made in 
Italy by Bel 

5  81000 29/7/2012 

 Digital video camera 1ب4- 6ش2 105
model:DV-300 1  5400 29/7/2012 

  6kgطفایات حریق كربون 1ب4- 6ش2 106
 6kg 125  67100 29/7/2012وبودرة 

 1ب4- 6ش2 107
Stereozoom binocular 

microscope 
NovexRZB 

9  18000 29/7/2012 

 29/7/2012 1875  1 جھاز ضبط درجة الحرارة 1ب4- 6ش2 108
 29/7/2012 1875  1 جھاز ضبط درجة الحرارة 1ب4- 6ش2 109
 Automatic melting 1ب4- 6ش2 110

point apparatus 1  27000 29/7/2012 

 Cooling shaking 1ب4- 6ش2 111
incubator 1  32000 29/7/2012 

 Gel documentation 1ب4- 6ش2 112
system 1  50000 29/7/2012 

اجھزة حاسب وبرامج مضاد  1ب4- 6ش2 113
 29/7/2012 99655   فیروسات

 29/7/2012 38500  11 میكروسكوب ستریو 1ب4- 6ش2 114
 29/7/2012 23760  40 خراطیم حریق 1ب4- 6ش2 115
 29/7/2012 88200  3 علم الحیوان -كیموجراف  1ب4- 6ش2 116

علم  - طابعات كمبیوتر     1ب4- 6ش2 117
 29/7/2012 5450  5 الحشرات

 29/7/2012 3850  1 علم الحشرات  -حمام مائى  1ب4- 6ش2 118
 29/7/2012 12800  4 علم الحشرات - جھاز حاسب آلى  1ب4- 6ش2 119
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م

 Cleaver horizontal 1ب4- 6ش2 120
electrophoresis -29/7/2012 3000  1 ش 

علم  -جھاز تقطیر أوتوماتیك  1ب4- 6ش2 121
 29/7/2012 9000  1 الحشرات

 Optikam USB camera 1ب4- 6ش2 122
B-9 -29/7/2012 7200  1 علم الحشرات 

 Steromicroscope 1ب4- 6ش2 123
SZM-2- 29/7/2012 4500  1 علم الحشرات 

 29/7/2012 600  1 برنامج مضاد للفیروسات 1ب4- 6ش2 124
 29/7/2012 1950  3 علم الحشرات - ھارد دسك خارجى 1ب4- 6ش2 125

علم  –جھاز كمبیوتر محمول  1ب4- 6ش2 126
 29/7/2012 10950  2 الحشرات

علم  – Scanner Hp3110 1ب4- 6ش2 127
 29/7/2012 1300  2 الحشرات

 29/7/2012 18070  4 حصان3 جھاز تكییف 1ب4- 6ش2 128
 29/7/2012 74855   تجارب فیزیاء 1ب4- 6ش2 129

 1ب4- 6ش2 130
GFS 

detector+sceismic 
land cable 

1  100000 29/7/2012 

 GPS 2  7700 29/7/2012جھاز  1ب4- 6ش2 131
 6/12/2012 3900   سخان بقالب مغناطیسي  132
 7/25/2012 3600   الكتروفریزیس  133
134  

Gel Decimentation 
system   44750 1/31/2012 

 7/17/2012 60307   أجھزة دفاع مدني  135
 8/15/2012 28195   أجھزة دفاع مدني  136

   3538319.38  االجمالى
 أجھزة عرض والوسائل التعلیمیة: ثانیا 

 4ملحق - 10 1

Data Show 

 

اقسلم 
-المیكروبیولوجي

 - الججیولوجیا
-اءالجیوفیزی

- كیمیاء حیویة
 27720 حیوان

 

- كیمیاء حیویة 5  2
  -حیوان

 3/1/2010 الجیولوجیا  4محلق  - 38 3
مدرج -6فصل  2 4ملحق - 52 4

  ھالل
 4ملحق - 52 5

 

 سمینار الكلیة 1

22770 2/14/2011 
 قسم الریاضیات 2 3ملحق  - 129 6
 قسم النبات 1 4ملحق  - 52 7

مجلس - 7فصل  2 4ملحق - 52 8
 كلیة
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م
 4ملحق - 52 9

Data Show 

 سمینار الكلیة 1

22770 2/14/2011 
 قسم الریاضیات 2 3ملحق  - 129 10
 قسم النبات 1 4ملحق  - 52 11
مجلس -7فصل  2 4ملحق - 52 12

 كلیة
 4ملحق - 52 13

 وحدة تعلیق ألجھزة العرض

قاعة سمینار  1
 الكلیة

-مجلس الكلیة 2 4ملحق - 52 14 2/22/2011 4200
 حجازى

-حماد - 6مدرج  3 4ملحق - 52 15
 ھالل

 4ملحق - 48 16
 أوفر ھید بروجیكتور

 وحدة التدریب 1
1704 

13-3-2011 
 2011-1-26 علم الحیوان 1 4ملحق - 19 17
 3/4/2012 27229.4 أقسام الكلیة 7 داتا شو 4ملحق  - 52 18

   83623.4  االجمالى
 أجھزة الحاسب ولوازمھا: ثالثا 

 4ملحق - 42 1

 كمبیوتر

 شبكة المعلومات 5

52000 
 

  الجیولوجیا 3 4ملحق - 39 2
 1/16/2010 الجیوفیزیاء 3 4ملحق - 42 3
  علم الحیوان 2 3ملحق- 123 4
 4ملحق - 44 5

 ماكینة تصویر
 الجودة+ المكتبة   2

25500 
1/28/2010 

 1/28/2010 المیكروبیولوجي 1 4ملحق- 14 6
 4ملحق -  1 8

 جھاز تصحیح اإلمتحانات
 الكنترول المركزي 1

92400 
3/1/2010 

وحدة ضمان  1 4ملحق -  1 9
  الجودة

 3ملحق- 27 10

 كمبیوتر

 الكیمیاء 2

73780 

 
  الفیزیاء 3 3ملحق- 62 11
  الریاضیات 15 3ملحق-128 12
 1/10/2010 المیكروبیولوجي 2 4ملحق - 10 13
  الجیوفیزیاء 1 4ملحق - 32 14
  شبكة المعلومات 5 4ملحق - 42 15
 2/22/2011 17000 قسم الریاضیات Kyocera 2ماكینة تصویر  3ملحق- 132 16
 4ملحق - 48 17

 باماكینة تصویر توشی

 وحدة التدریب 1

16000 

9/3/2011 
 2/3/2011 المكتبة 1 4ملحق - 44 18
مدیر وحدة ضمان  1 4ملحق - 44 19

 9/3/2011 الجودة

  الجیوفیزیاء 1 4ملحق- 14 20
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م
 4ملحق - 48 21

 كمبیوتر

 ن الطالبشؤو 3

79050 

 
وكیل الكلیة  1 4ملحق - 48 22

  لشؤون الطالب
وكیل الكلیة  2 4ملحق - 48 23

  لشؤون البیئة
كنترول الفرقة  1 4ملحق - 48 24

  الثالثة
كنترول الفرقة  1 4ملحق - 48 25

  الثانیة
كنترول الفرقة  1 4ملحق - 48 26

  الرابعة
الدراسات  كنترول 1 4ملحق - 48 27

  العلیا
  قاعة السیمینار 1 4ملحق - 48 28
قسم الكیمیاء  1 4ملحق - 48 29

 1/24/2011 الحیویة

مكتب الدراسات  3 4ملحق - 48 30
  العلیا

مكتب شؤون  2 4ملحق - 48 31
  العاملین

مكتب استحقاقات  1 4ملحق - 48 32
  ھیئة التدریس

ستحقات مكتب م 1 4ملحق - 48 33
  العاملین

  الحسابات 2 4ملحق - 48 34
  المراجعة 1 4ملحق - 48 35
  المشتریات 1 4ملحق - 48 36
  عمید الكلیة 1 4ملحق - 48 37
  MISوحدة الـ  5 4ملحق - 48 38
 6/16/2011 1070 مكتب العمید 1 فاكس لمكتب العمید 4ماحق- 43 42

وجھازعرض         طابعة وماسح 4ماحق - 52 43
 6/16/2011 5081 قسم الحشرات 1 1

 6/20/2011 6050 قسم الحشرات 1 ماكینة تصویر 4ملحق- 44 44
 6/20/2011 1830 امین الكلیة 1 شاشة وطابعة  45

وحدة التصویر  2 ماكینة تصویر 4ملحق- 44 46
 6/23/2011 29000 بالكلیة

47  
شاشة وطابعة مكتب امین 

 20/6/2011 1830   الكلیة

 4ملحق  5بند ( 48
 8/19/2010 20000   طابعة اسود والوان+الب توب )

 10/10/2011 6287   طابعات لیزر الدارات الكلي  49
50  Hp scanner 5 2012\4\4 3250 قسم الریاضیات 
 2/21/2012 21900 قسم الریاضیات 4 الب توب  51
 2/28/2012 31000 قسم الریاضیات 20 طابعة لیزر  52
 2/28/2012 9300 االقسام العلمیة 6 طابعة لیزر  53

   492328  االجمالى
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 تاریخ اإلضافة المبلغ اإلجمالي مكان الجھاز العدد اسم الجھاز البند بالخطة م
 )تحدد(آالت ومعدات اخري  : رابعا 

  أجھزة اطفاء 3ملحق  - 50 1
جمیع االدارات 
والمدرجات و 

 الفصول الدراسیة
85833 11/4/2010 

  مستلزمات تشغیل  2
وحدة ضمان 

 3/14/2011 506.5 الجودة
 29/7/2012 600   برنامج مضاد للفیروسات 6ش2 3
 29/7/2012 8480   مراوح سقف توشیبا 1ب4- 6ش2 4
 29/7/2012 11700   درج4شانون  1ب4- 6ش2 5
 29/7/2012 3172   ترابیزة كمبیوتر 1ب4- 6ش2 6
 29/7/2012 24950   مستنداتدوالب  1ب4- 6ش2 7
 29/7/2012 8250   مروحة حائط 1ب4- 6ش2 8
 29/7/2012 11800   ستائر رأسیة 1ب4- 6ش2 9

كرسى محاضرات بمسند  6ش2 10
 29/7/2012 48840   للكتابة زان رومانى

 29/7/2012 525   مراجع علمیة 6ش2 11
 29/7/2012 6333   مراجع علمیة 6ش2 12
 29/7/2012 550   علمیة مراجع 6ش2 13
 29/7/2012 503.8   مراجع علمیة 6ش2 14
 29/7/2012 6487.71   مراجع علمیة 6ش2 15
 29/7/2012 5517.76   مراجع علمیة 6ش2 16
 29/7/2012 433   مراجع علمیة 6ش2 17
 29/7/2012 639   مراجع علمیة 6ش2 18
 29/7/2012 488   مراجع علمیة 6ش2 19
 29/7/2012 195   مراجع علمیة 6ش2 20
 29/7/2012 253   مراجع علمیة 6ش2 21
 29/7/2012 1190   مراجع علمیة 6ش2 22
 29/7/2012 2365   مراجع علمیة 6ش2 23
 29/7/2012 27750   درج4مكتب  6ش2 24
 29/7/2012 29480   درج7مكتب 6ش2 25
 29/7/2012 10900   كرسى فوتیھ 6ش2 26
 29/7/2012 9960   اشات عرضش 6ش2 27

سبورات بیضاء بحامل وبدون  6ش2 28
 29/7/2012 20440   حامل

 27/7/2012 1335   مراجع علمیة 6ش2 29
 7/5/2012 8250   سبورة ذكیة تفاعلیة  30

   337726.77  االجمالى  
   4451997.55  اجمالي تكلفة اآلالت والمعدات  
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  :للمشروع وإضافتھا إلي مخازن الكلیة بیان بالتجھیزات التي تم شراؤھا

رقم وتاریخ اذن  اإلجمالى المكان العدد النوع البند بالخطة م
 االضافة

 اآلثاث: أوال
 :معامل الطالب بأقسام  450 كراسى معمل 4ملحق - 2 1

30600 
2/21/2010 

 2/21/2010 جیوفیزیاء-جیولوجیا   4ملحق - 2 2
 2/21/2010 حیوان علم-كیمیاء حیویة    4ملحق - 2 3
 2010-5-23 3465  7 سبورات بیضاء 4ملحق - 2 4
-علم الحیوان:اقسام  4 سبورات بیضاء 4ملحق - 4 5

 3/6/2011 1980 الكیمیاء الحیویة

 3/6/2011 2875  5 درج 3مكتب  4ملحق- 55 6
 2/28/2011 2365   ستائر راسیة 4ملحق- 16 7
كراسى للفصول  4ملحق - 2 8

 6/20/2010 118000 جمیع مبانى الكلیة 1700 واالمتحانات

 1/13/2010 39508 :معامل الطالب بأقسام  500 كراسى معمل 4ملحق - 2 9
ادارات + وحدة التدریب  4 درج 4شانون  4ملحق - 55 10

 7/10/2010 2640 الكلیة

 4/4/2012 12000 اقسام الكلیة 160 كراسى معمل 4ملحق - 2 11
 4/2/2012 1947 جیوفیزیاء 2 ترابیزة خشب 4ملحق36 12
 4/4/2012 973.5 كیمیاء حیویة 1 ترابیزة اجتماعات 4ملحق36 13
 5/15/2012 6100 قسم النبات 100 كرسى خیزران مستجد 14
 2012-3-19 2640 مدرجات الكلیة 4 شاشات عرض 4ملحق12 15

كرسى  4ملحق29 16
 5/15/2012 39262 أقسام الكلیة 55+307 شانون+مكتب

  264355.5 االجمالى
 مستلزمات التشغیل: ثانیا 

 12/8/2010 580 وحدة ضمان الجودة واحد احبار 4ملحق- 55 1
 10/1/2010 400 وحدة ضمان الجودة رزمة 27 ورق تصویر 4ملحق- 55 2
 2011-3- 14 506 وحدة ضمان الجودة  احبار 4ملحق- 55 3

مستلزمات لورش  4ملحق- 55 4
  2933 ودةوحدة ضمان الج  العمل

برنامج مضاد  1ب4- 6ش2 5
 7/29/2012 600   للفیروسات

  5019 االجمالى
 )تحدد(تجھیزات أخري : ثالثا 

 Mar-11 5859.86 األقسام العلمیة  مراجع علمیة 4ملحق- 46و45 1
 Jun-11 40486.24 األقسام العلمیة  مراجع علمیة 4ملحق- 46و45 2
 6/14/2011 14850 الجیولوجیا قسم  حوامل خرائط أجھزة مستحدثة 3

كتب ومراجع  4ملحق- 46و45 4
 1- 2011/ 9/ 6 68113 األقسام العلمیة  علمیة

/11 /2011 

كتب ومراجع  4ملحق- 46و45 5
 11/10/2011 28588 األقسام العلمیة  علمیة
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رقم وتاریخ اذن  اإلجمالى المكان العدد النوع البند بالخطة م
 االضافة

  32435 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 6
 2/8/2012 750 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 7
 2012\3\10 932.4 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 8
 2012\3\10 1823 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 9

 2012\3\2 1200 األقسام العلمیة  جع علمیةكتب ومرا 4ملحق- 46و45 10
 2012\3\29 375 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 11
 2012\3\14 1200 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 12
 2012\2\15 868.48 األقسام العلمیة  كتب ومراجع علمیة 4ملحق- 46و45 13
 5/1/2012 965 م الحیوانعل  شرائح علمیة  14
 4/1/2012 1789 قسم النبات  عینات وشرائح علمیة  15

16  
slide+ocular 
micrometer  4/4/2012 700 قسم النبات 

 7/29/2012 8480   مراوح سقف توشیبا 1ب4- 6ش2 17
 7/29/2012 11700   درج4شانون  1ب4- 6ش2 18
 7/29/2012 3172   ترابیزة كمبیوتر 1ب4- 6ش2 19
 7/29/2012 24950   دوالب مستندات 1ب4- 6ش2 20
 7/29/2012 8250   مروحة حائط 1ب4- 6ش2 21
 7/29/2012 11800   ستائر رأسیة 1ب4- 6ش2 22
كرسى محاضرات بمسند  6ش2 23

 7/29/2012 48840   للكتابة زان رومانى

 7/27/2012 525   مراجع علمیة 6ش2 24
 7/27/2012 6333   مراجع علمیة 6ش2 25
 7/27/2012 550   مراجع علمیة 6ش2 26
 7/27/2012 503.8   مراجع علمیة 6ش2 27
 7/27/2012 6487.71   مراجع علمیة 6ش2 28
 7/27/2012 5517.76   مراجع علمیة 6ش2 29
 7/27/2012 433   مراجع علمیة 6ش2 30
 7/27/2012 639   مراجع علمیة 6ش2 31
 7/27/2012 488   مراجع علمیة 6ش2 32
 7/27/2012 195   مراجع علمیة 6ش2 33
 7/27/2012 253   مراجع علمیة 6ش2 34
 7/27/2012 1190   مراجع علمیة 6ش2 35
 7/27/2012 2365   مراجع علمیة 6ش2 36
 7/29/2012 27750   درج4مكتب  6ش2 37
 7/29/2012 29480   درج7مكتب 6ش2 38
 7/29/2012 10900   كرسى فوتیھ 6ش2 39
 7/29/2012 9960   شاشات عرض 6ش2 40
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رقم وتاریخ اذن  اإلجمالى المكان العدد النوع البند بالخطة م
 االضافة

سبورات بیضاء بحامل  6ش2 41
 7/29/2012 20440   وبدون حامل

 7/27/2012 1335   مراجع علمیة 6ش2 42
  443472.25 االجمالى

  712846.75 اجمالي تكلفة التجھیزات
  

كما تقوم وحدة ضمان الجودة سنویا بحصر االحتیاجات وماتحتاجھ الكلیة من عملیات احالل وتجدید لتحقبق  -

 . المعاییر القیاسیة الخاصة باالعتماد 

من االداریین بالكلیة  86تطویر مھارات الجھاز اإلدارى فى استخدام التكنولوجیا حیث تم تدریب عدد  -

 .ادة الكمبیوتر للحصول على رخصة قی

عضو للحصول على  56تطویر مھارات أعضاء ھیئة التدریس فى استخدام التكنولوجیا حیث تم تدریب  -

 .رخصة قیادة الكمبیوتر 

وقد أدى توفیر التجھیزات وبناء القدرات الذى یتم من خالل الدورات وبرامج التدریب الى تحسن ملحوظ فى 

مى اال أنھ لم یصل الى المستوى الذى ترجوه الكلیة نظرا لضعف التمویل األداء على المستوى االدارى واألكادی

  .من قبل الجامعة لتنفیذ كافة األنشطة والتحدیثات المطلوبة 

  دعم القیادات األكادیمیة لوحدة ضمان الجودة  8/2
   :الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة 8/2/1
  لجودة اال أنھ ال یتناسب اطالقا مع كثرة المستندات فامت الكلیة بتوفیر مكان لوحدة ضمان ا -

واألجھزة الموجودة فال یوجد أماكن لحفظ المستندات التى تستجد فضال عن وجود كم كبیر من الملفات لدى 

فرق التنفیذ ال یوجد لھا مكان بالوحدة مما یعنى انھ الیمكن استدعاء الملفات اال من خالل االتصال بكل فرد 

كما أنھ ال یوجد مكان بالوحدة لمدیرھا حتى یمكنھ . قبة كبیرة فى سرعة المراحعة وانجاز المھام وھو یشكل ع

مراجعة أو متابعة المستندات أو حتى االجتماع ببعض الفرق النتعاونة النجاز المھام ولذلك فالوحدة فى حاجة 

  . ماسة الى تغییر المكان والبحث عن مكان أفضل 

من الكلیة ) اوراق ومستلزمات( خاصة بالوحدة وانما یتم تمویل المشتریات االعتیادیة  ال یوجد موارد مالیة -

  . CIQAPوأما مكافآت العاملین بھا فیتم صرفھا من مشروع ال 

مدیر الوحدة ھو عضو دائم بمجلس الكلیة ویقوم بعرض كل ما یتعلق بأمور الجودة بالمجلس ویتم ادراج  -

  .لس للمناقشة موضوعات الجودة بمحاضر المج
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  التقویم الذاتى للكلیة
  الفاعلیة التعلیمیة: ور الثانى المح

  الطالب والخریجون  -1
  :سیاسات قبول وتحویل وتوزیع الطالب  1/1
  :نظم قبول وتحویل الطالب  1/1/1

ول التى تتوافق سیاسات القبول مع الرسالة والفعالیات واألھداف حیث یتم قبول الطالب وفقا لقواعد القب*   

سیاسات القبول  ).أدبى –علمى (یحددھا المجلس األعلى للجامعات فى ضوء تخصصات الطالب السابقة 

 – 1/1/1/فمرفق (،  )1 – 1/1/1/فمرفق ((بالكلیة معلنة من مكتب التنسیق الكترونیا وبالجرائد الرسمیة 
ب المقبولین من خالل وكیل الكلیة تو جد إجراءات تنظیم برامج تعریفیة للطال) .)3 – 1/1/1/فمرفق (،  )2

كما یتم االعالن عن االوراق المطلوبة . لشئون التعلیم والطالب بالتنسیق مع مكتب شئون الطالب واتحاد الطلبة

متر  2*1.5عند تقدیم االوراق  على بانر )4 – 1/1/1/فمرفق (والخطوات التى یجب على الطالب اتباعھا 

اده بالقرب من مدخل الكلیة الرئیسى مع بدایة قدوم الطالب من مكتب التنسیق یوضع عند المدرج الذى یتم اعد

كما یتولى كل قسم توفیر المعلومات الفنیة المرتبطة بالقبول بالقسم من . للرد على أیة استفسارات وتوجیھھم

غباتھم ویتم إنضمام الطالب ألحد البرامج األكادیمیة وفقا لتخصصاتھم ور. خالل أعضاء ھیئة التدریس

واإلمكانات المتاحة بالكلیة كما أن ھناك بعض االشتراطات الخاصة لقبول الطالب فى بعض البرامج التى 

  .تقدمھا األقسام العلمیة ویعدل ترشیح الطالب لكلیة أخرى بناء على رغبتھ 

الب وعلى موقع سیاسات قبول وتوزیع الطالب على البرامج األكادیمیة تتسم بالشفافیة فھى معلنة بدلیل الط* 

عند بدایة كل عام یعقد .  الكلیة اإللكترونى وفى صورة معلقات بلوحات اإلعالن بالكلیة ومكتب شؤون الطالب

 1/1/1/فمرفق (،  )5 – 1/1/1/فمرفق ((اجتماع للعمید ووكالء الكلیة ورؤساء األقسام مع الطالب الجدد 
ً إلمكانیاتھا ویتم تحدید ھذه األعداد عن كما تحد د األقسام األعداد المقبولة بالبرا، ))6 – مج المختلفة طبقا

ً للشروط التي تضعھا األقسام للقبول وتتم وفق ألیة للعمل بالتشعیب   1/1/1/فمرفق ((طریق تنسیق یتم طبقا
یتوفر بدلیل الطالب معلومات كافیة عن نظام الدراسة والتشعیب ص  ). )10 – 1/1/1/فمرفق (،  )7 –

وھى متاحةعلى  )11 – 1/1/1/فمرفق (لدلیل یوزع مجانا على الطالب الجدد الراغبین وھذا ا 66-70

.                                                                                                                            موقع الكلیة 

بالكلیة وأعداد الطالب التى یتم توزیعھا من قبل مكتب التنسیق ولكن ھناك بعض التعارض بین سیاسة القبول 

إذ تبنت الكلیة سیاسة تقلیل عدد الطالب لزیادة الفرص المتاحة لتدریبھم . فأعداد الطالب فوق طاقة الكلیة 
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ویتم التغلب على ھذا التعارض عن طریق التحكم فى توزیع الطالب الواردة من مكتب التنسیق على . عملیا

  . رامج األكادیمیة فى ضوء القدرة الفعلیة ألقسام الكلیة وطبیعة الدراسة بھاالب

یوجد  تفاوت فى مدى مناسبة الموارد والتسھیالت المادیة المتاحة الستیعاب أعداد الطالب بالمؤسسة بین *

الطالب إلى  وقد تم بھا تقسیم،فنجد أن برامج تضم أعداد من الطالب فوق طاقة األقسام ، البرامج المختلفة

كما تم التغلب على زیادة أعداد الطالب بالنسبة للقدرة .مجموعتین أ ، ب لتفادى مشكالت القدرة االستیعابیة 

االستیعابیة لمعامل  بعض التخصصات وماینتج عنھا من قصر الفترة الزمنیة المتاحة لكل طالب للتدریب 

  .عھا على الطالبوتوزی CDالعملى بتصویر التجارب العلمیة العملیة على 

وھي معلنة بمكتب التحویالت  )12 – 1/1/1/فمرفق (ھناك شروط للتحویل من الكلیة وإلیھا من الجامعة *  

%   1و  .  % 1ھى فى حدود  2010/2011نسبة التحویالت سواء من الكلیة أو إلیھا  عام ، بالجامعة

عام  0.01لثة لمرحلتى البكالوریوس وأقل من لطالب الفرقة الثا.% 5و% 0وفى حدود ، لطالب الفرقة الثانیة

معظم التحویالت من الكلیة تكون بسبب ظروف أسریة ترتبط .  )13 – 1/1/1/فمرفق (  2011/2012

بتغییر محل عمل رب األسرة أما التحویالت إلى الكلیة ترتبط برغبة المحولین فى االنضمام إلى البرامج التي 

فیزیاء والكیمیاء الحیویة والمیكروبیولوجي والتى التقدمھا سوى الكلیة ولكن تخدم سوق العمل مثل برامج الجیو

  . اختالف اللوائح یحد من التحویالت الى الكلیة  

  : الوافدونالطالب   1/1/2
نسبة عدد الطالب الوافدین لمرحلتى البكالوریوس والدراسات العلیا بالنسبة للعدد الكلى للطالب عام     

خالل الخمس سنوات %   10و  %   5وقد زادت بنسبة   %    10و  %   1.5ود  فى حد  2010-2011

 1/1/2/فمرفق (نظرا للظروف االمنیة بالبالد  2011/2012للعام % 2و.%  4الماضیة ولكنھا قلت الى 
 وقد تبنت المؤسسة آلیات للترویج لجذ ب الطالب الوافدین تتمثل فى اإلعالن عن البرامج االكادیمیة )14 –

والدرجات العلمیة التى تقدمھا الكلیة على موقعھا اإللكترونى ومدون فى دلیل الطالب  الذى تم توزیعھ على 

مرفق ((وقد تم عمل لقاء معھم بالكلیة . )2 – 1/1/2/فمرفق ( الملحقین الثقافیین بسفارات البالد العربیة
یمیة التى تقدمھا الكلیة وأیة تعدیالت إلعالمھم بالبرامج التعل) )4 – 1/1/2/فمرفق (،  )3 – 1/1/2/ف

تطرأ فى نظام القبول واستطالع رأى السفارات الموفدة عن رأیھا فى الخدمة التعلیمیة التى تقدم لموفودیھا 

تنحصر أنشطة رعایة الطالب الوافدین في عقد لقاءات . ومشاكل التحاق الطالب الوافدین بالجامعات الحكومیة

مشاكلھم ومحاولة حلھا ولقد تم إنشاء مكتب لرعایة الطالب الوافدین من مرحلتي فردیة معھم للتعرف على 

وقد . )5 – 1/1/2/فمرفق ( البكالوریوس والدراسات العلیا وتم ارسالھ للجامعة لوضعھ في الھیكل التنظیمي

ستمرو بالكلیة  استطالع رأى الطالب الوافدین الجدد والقدامى الذین ا  2011- 2009تم  فى العامیین الدراسین 
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عن أھم المشكالت التى تقابلھم أو قابلتھم داخل الكلیة أو خارجھا وأھم المجاالت التى یمكن أن تساھم بھا الكلیة 

وقد زاد االقبال ولكن بنسبة محدودة نتیجة السیاسة التى . )6 – 1/1/2/فمرفق (فى حل ھذه المشكالت  

 – 1/1/2/فمرفق (الوافدین  قد تم وضع خطة لجذب الطالبو .)7 – 1/1/2/فمرفق (اتبعتھا ادارة الكلیة 
وقد تم ادخال بعض التعدیالت علیھا ، )9 – 1/1/2/فمرفق ( 8/11/2010وتم موافقة مجلس الكلیة فى  )8

  .)10 – 1/1/2/فمرفق ( 9/10/2012وتمت موافقة مجلس الكلیة فى 

  بى الدعم الطال 1/2
  :نظام دعم الطالب  1/2/1

تكافل برعایة الشباب واتحاد الطالب بجمع استمارات معتمدة عن دخل االسرة وعدد تقوم لجنة ال

وبناء على تلك ، )1 – 1/2/1/فمرفق (من االخصائى االجتماعى للحى ...أفرادھا والموقع الجغرافى و

 – 1/2/1/فمرفق (،  )2 – 1/2/1/فمرفق ((المعلومات یتم وضع أولویة  تقدیم دعم مادي بألیة محددة 
وعلى موقع الكلیة ومكتب شؤون  55- 54وتم اعالنھ بدلیل الطالب  ص..  یشمل دعم الكتاب والنقل و) )3

 – 1/2/1/فمرفق ((كما یساھم  اتحاد الطالب وبعض أعضاء ھیئة التدریس فى تقدیم دعم مادى . الطالب
عة  دعم مادي وقد قدمت بعض الشركات والجام) .)6 – 1/2/1/فمرفق (،  )5 – 1/2/1/فمرفق (،  )4

). )8 – 1/2/1/فمرفق (،  )7 – 1/2/1/فمرفق ((اكادیمي لطالب مرحلتي البكالوریوس والدراسات العلیا

بتوزیع طالب  )9 – 1/2/1/فمرفق (كما أن إدارة الكلیة استخدمت نظام الریادة الطالبیة كدعم أكادیمي 

رج للمساھمة في حل مشاكلھم اإلجتماعیة الفرقة األولى على أعضاء ھیئة التدریس ویستمر معھم حتى التخ

ووافق علیھا مجلس الكلیة فى  )10 – 1/2/1/فمرفق (وقد تم وضع معاییر للرائد العلمى ،والعلمیة والمادیة

 صنادیق شكاوي تحت إشراف وكیل الكلیة لشؤون 4كما یوجد عدد  )11 – 1/2/1/فمرفق ( 10/5/2010

التعلیم ق ألیة ومحضر أسبوعیا وترسل الى مكتب وكیل الكلیة لشؤون الطالب ویتم فتحھا كل خمیس وف التعلیم

  ) .)13 – 1/2/1/فمرفق (،  )12 – 1/2/1/فمرفق ((الطالب لحلھا 

  :برنامج الدعم اإلجتماعي والرعایة الصحیة  1/2/2
، شبابیتم تقدیم الدعم النفسى واالجتماعى للطالب من خالل األخصائیین الموجودین بمكتب رعایة ال     

كما توجد عیادة طبیة یتم تزویدھا بالمستلزمات الالزمة للطوارئ العادیة وطوارئ اصابات المعامل لتقدیم 

ال یوجد بالكلیة ذوي اإلحتیاجات . )14 – 1/2/2/فمرفق ( 72الرعایة الطبیة ومعلنة بدلیل الطالب ص

  .الخاصة لطبیعة الدراسة العملیة بالكلیة
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  :ز الطالب المتفوقین والمتعثرین برنامج دعم وتحفی 1/2/3

ً (یتم تحدید الطالب المتفوقین   إلى إجمالى أعداد الطالب على ) الحاصلین على تقدیر ممتاز أو جید جدا

ً من نتائج اإلمتحانات ولوحظ أن نسبة الطالب المتفوقین زادت في بعض  مستوى الكلیة والمتعثرین دراسیا

ویمنح الطالب المتفوقین شھادات تقدیر . 2012 - 2010لدراسیینللعامین ا )1 – 1/2/3/فمرفق (الشعب 

وتتولى بعض األقسام منحھم منح مادیة لبعض أساتذة . )2 – 1/2/3/فمرفق (ومكافآت مادیة بمجلس الكلیة 

كما یتم وضع صورة األول على الكلیة والطالب المثالى في . )3 – 1/2/3/فمرفق (بالقسم وشھادات تقدیر

مرفق (كما تقدم بعض الشركات منح للطالب المتفوقین  .)4 – 1/2/3/فمرفق (المتفوقین لوحة الطالب 
تتعاون الجامعة مع بعض الجامعات األجنبیة التى تقدم للطالب منح دراسیة یقضون .  )5 – 1/2/3/ف

ختیارھم ویتم ا، )6 – 1/2/3/فمرفق ( بمقتضاھا شھر دراسى بالفرقة الثالثة وكذا الرابعة بجامعات أجنبیة

وفقا لتقدیرات العام الدراسى واختبار شفھى یتم بواسطة الجامعة األجنبیة عن طریق سفارتھا فى جمھوریة 

بالنسبة للطالب المتعثرین یتم تقدیم دعم أكادیمي محدد من خالل أعضاء ھیئة التدریس بتفعیل . مصر العربیة 

كما تم عمل ، ) )8 – 1/2/3/فمرفق (،  )7 – 1/2/3/فمرفق ((الساعات المكتبیة والریادة الطالبیة 

وكان ، )9 – 1/2/3/فمرفق ( 2011-2009مجموعات تقویة بالمجان أو بأجر رمزي للعامیین الدراسین 

وقد  )10 – 1/2/3/فمرفق ( 2010لھ مردود ایجابى اتضح فى خطاب أمین اتحاد الطالب لوكیل الكلیة 

 – 1/2/3/فمرفق (الكادیمى والمادى الذى یقدم للطالب على الدعم ا 8/11/2010وافق مجلس الكلیة فى 
كما یتم تحویل مشاكل الطالب العلمیة التي ترسل بصنادیق الشكاوي إلى رؤساء األقسام للعمل على . )11

ووافق علیھا مجلس الكلیة فى  2014- 2013وقد تم وضع خطة  لرعایة الطالب المتعثرین ابتدأ من . حلھا

 .)12 – 1/2/3/فمرفق ( 9/10/2012

  :التوعیة واالرشاد االكادیمى  1/2/4
كما یتم توزیع دلیل الطالب  .)13 – 1/2/4/فمرفق (تم وضع خطة لتقدیم الدعم واالرشاد الطالبى 

یوجد ارشاد أكادیمى محدود مع التشعیب باالضافة . )14 – 1/2/4/فمرفق (بالمجان على الطالب الراغبین 

لمعظم أعضاء ھیئة التدریس لطالب الفرقة اآلولى  )15 – 1/2/4/فمرفق (الى  نظام الریادة الطالبیة 

ویتم االعالن عنھ بالموقع االلكترونى وشؤون الطالب ، ویستمرعضو ھیئة التدریس معھم حتى التخرج  

مى ولوحة االعالنات  ویتم اختیار أعضاء ھیئة التدریس الذین یتصفون بااللتزام والثقة  وفق معاییر للرائد العل

  . )17 – 1/2/4/فمرفق ( 10/5/2010وتم موافقة مجلس الكلیة علیھا فى ،  )16 – 1/2/4/فمرفق (
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  األنشطة الطالبیة  1/3

  :المشاركة فى االنشطة الطالبیة  1/3/1
ھناك أنشطة طالبیة متعددة ریاضیة وثقافیة وعلمیة واجتماعیة وفنیة وجوالة معلنة بدلیل الطالب 

واتحاد الطالب ھو المنظم لكل ھذه . وبالموقع االلكترونى للكلیة  )18 – 1/3/1/فمرفق ( 62-54ص

ومن أمثلة ھذه األنشطة . )19 – 1/3/1/فمرفق ( األنشطة بالتعاون مع ادارة الكلیة وفق خطة توضع سنویا

سكواش أنشطة ریاضیة جماعیة مثل كرة السلة والقدم والطائرة وأنشطة ریاضیة فردیة مثل تنس الطاولة واإل

وأنشطة ثقافیة مثل مسابقات مجالت حائط ومسابقات ثقافیة ومسابقات دینیة وحفظ ... والمالكمة والكاراتیھ 

وأنشطة علمیة مثل جماعة الحاسب اآللي وجماعة اإللكترونیات وجماعة الصناعات ... القرأن الكریم و

التبرع بالدم ومسابقات الطالب المثالي وأنشطة اجتماعیة مثل تنظیم معارض وتنظیم حمالت ... الكیمیائیة و

تشجع ادارة الكلیة   )20 – 1/3/1/فمرفق ( ...وأنشطة فنیة مثل المسرح والكورال و... والطالبة المثالیة و

الطالب لالشتراك فى االنشطة الطالبیة بمنح شھادات تقدیر للمتمیزین فى االنشطة الطالبیة ووضع صورھم 

وتوضح قوائم الطالب المشاركین باألنشطة الطالبیة . )21 – 1/3/1/فمرفق (فى لوحة الطالب المتفوقین 

 2010/2011خالل السنوات الخمس األخیرة تزاید نسبة المشاركین الى الضعف فى بعض االنشطة للعام

. معظم االنشطة الطالبیة تمارس فى االماكن المخصصة بالمدینة الجامعیة . )22 – 1/3/1/فمرفق (

ھیئة التدریس فى اإلشراف على األنشطة  الطالبیة الزالت محدودة ومحصورة فى األنشطة  مشاركة أعضاء

  .االجتماعیة من خالل اإلشراف على أنشطة األسر

  : تمیز المؤسسة فى االنشطة الطالبیة  1/3/2
تتمیز الكلیة بحصولھا على مراكز متقدمة على مستوى الجامعة فلقد حصلت الكلیة عام 

المركز األول في رسم بالباستیل والثالث في الخزف وبالنسبة للعرض المسرحي حصلت على 2010/2011

ویمنح ، )23 – 1/3/3/فمرفق ( الكلیة على مستوى ثاني إخراج ودیكور وجائزة خاصة في االزیاء

ة الحاصلون على المراكز المتقدمة مكافآت مادیة وشھادات تكریم تم توزیعھا علیھم فى الحفل السنوى للجامع

كما یتم وضع صور الطالب المتمیزیین فى االنشطة الطالبیة فى . )24 – 1/3/3/فمرفق ( م2011مایو 

على المركز الثالث فى اللیاقة البدنیة وعلى  2011/2012كما حصلت الكلیة فى عام  .لوحة الطالب المتفوقین

كما فازت الكلیة بالمركز الثانى ،ى المركز الثانى فى التمثیل والسادس فى االخراج فى مسرحیة التمثیل الكبر

  .)35 – 1/3/3/فمرفق ( والثالث فى مسابقة االكتفاء الذاتى
 

  



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 73 - 

  : الخریجون  1/4
مرفق (،  )26 – 1/4/1/فمرفق ((تم انشاء مكتب لمتابعة الخریجین وتم عمل نشرة باختصاصھ

ال على بعض البرامج واحتیاج وھناك دراسة تم إجراؤھا لتحدید العالقة بین زیادة اإلقب) )27 – 1/4/1/ف

مرفق (یتم عقد دورات  وورش عمل العداد الخریجیین لسوق العمل . )28 – 1/4/1/فمرفق (سوق العمل
ویتم تجمیع . )30 – 1/4/1/فمرفق ( وتم عقد ملتقى للتوظیف مع ممثلي بعض الشركات )29 – 1/4/1/ف

 1/4/1/فمرفق ( آلیات لمتابعتھم في سوق العملؤاستطالع رأیھم لوضع  2010بیانات الخریجین ابتداًء من 
ھناك اتصاالت شخصیة مع الخریجین باألقسام التي تخرجوا فیھا ویحصلون على مایریدونھ باالتصال .)31 –

مرفق ( 2011- 2010تفعیل مكتب متابعة الخریجیین وعمل قاعدة بیانات لخریجین  وقد تم. الشخصى
 م11/5/2011لكلیة إلشھار جمعیة خریجي جامعة عین شمس في وقد تم اعتماد مجلس ا.)32 – 1/4/1/ف

قد تم وضع خطة لتاھیل الخرجین لسوق العمل ومتابعتھم وتم موافقة مجلس الكلیة .)33 – 1/4/1/فمرفق (

  . )34 – 1/4/1/فمرفق ( 9/10/2012علیھا فى 
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  المعاییر األكادیمیة -2
  عاییر أخرى معتمدة من الھیئةالمعاییر األكادیمیة القومیة المرجعیة أو م 2/1
  تبني المعاییر األكادیمیة 2/1/1

الصادرة عن ) NARS(جامعة عین شمس المعاییر القومیة األكادیمیة القیاسیة  –تبنت كلیة العلوم   

للمرحلة الجامعیة األولى لبرامج األقسام العلمیة ) 2009ینایر (الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد 

ً بالـ  ARSتم وضع معاییر أكادیمیة قیاسیة كما   NARSلبعض البرامج التي لیس لھا  NARSاسترشادا

مرفق (م 14/2/2011بتاریخ )  5( لبرامج المرحلة الجامعیة األولى وذلك  في جلسة مجلس كلیة رقم 
الصادرة في مارس (وقد تم اإلستعانة بمعاییر الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واإلعتماد  )1 – 2/1/1/ف

لبرامج الدراسات العلیا لوضع المعاییر األكادیمیة لبرامج ) ARS(وھي المعاییر األكادیمیة القیاسیة ) 2009

الدكتوراة لكافة األقسام العلمیة وبنفس مسمیاتھا بناء على الالئحة المعمول بھا والمطبقة / الماجستیر / الدبلوم 

مرفق (م 2010/ 13/12بتاریخ )  3( جلسة مجلس الكلیة رقم  وقد تم إعتمادھا في 2001/2002منذ 
  .)2 – 2/1/1/ف

  الممارسات التطبیقیة للمعاییر األكادیمیة 2/1/2
جامعة عین شمس بعقد عدة ندوات، ورش عمل، دورات تدریبیة للتوعیة بالمعاییر  –قامت كلیة العلوم   

) NARS(المعاییر القومیة األكادیمیة المرجعیة :  األكادیمیة وتوافقھا مع رؤیة ورسالة الكلیة للمرحلتین

/ دبلوم (لبرامج الدراسات العلیا ) ARS(لبرامج المرحلة الجامعیة األولى وكذلك المعاییر األكادیمیة القیاسیة 

  .وقد حاضر فیھا عدد من الخبراء في ھذا المجال – )3 – 2/1/2/فمرفق () دكتوراة/ ماجستیر 

للتخصصات العلمیة ) NARS(ید من المعاییر القومیة األكادیمیة المرجعیة وبالرغم من صدور العد  

في العلوم األساسیة وكذلك في البرامج المزدوجة ولكنھا تحتاج إلى الكثیر من الجھد في التوعیة بكیفیة تطبیقھا 

ج التعلیمیة مع كما تم تشكیل لجان داخل األقسام العلمیة لمراجعة توافق البرام. وتحقیقھا في برامج الكلیة

المعاییر األكادیمیة ولقیاس ومتابعة تطبیق المعاییر األكادیمیة المتبناة من خالل وضع آلیة واضحة موثقة وتم 

  .)4 – 2/1/2/فمرفق (م  12/11/2012بتاریخ )  2( إعتمادھا في جلسة مجلس كلیة رقم 

لمرحلتین الجامعیة األولى والدراسات العلیا وقد قامت الكلیة بتنظیم لقاء مع السادة منسقي البرامج بالكلیة ل

وقد تم ھذا اللقاء في  )5 – 2/1/2/فمرفق (لشرح آلیة قیاس مدى تحقق المعاییر األكادیمیة في برامج الكلیة 

  م 18/11/2012قاعة مجلس الكلیة في األحد الموافق 
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  توافق البرامج التعلیمیة مع المعاییر األكادیمیة 2/1/3

جامعة عین شمس بإعادة النظر في محتوى المقررات الدراسیة  –العلمیة بكلیة العلوم  قامت األقسام  

لبرامجھا التعلیمیة المختلفة للمرحلة االمعیة األولى بتخصصاتھا للشعب الخاصة والمزدوجة وكذلك الدراسات 

وكذلك ) NARS(ة بعد صدور المعاییر القومیة األكادیمیة المرجعی) دكتوراة/ ماجستیر / دبلوم (العلیا 

غیر المفعلة، وبعد تحدید / ولكافة البرامج المفعلة ) ARS(المعاییر األكادیمیة القیاسیة لبرامج الدراسات العلیا 

قامت  )6 – 2/1/3/فمرفق (واضح لمھام ومسئولیات السادة أعضاء ھیئة التدریس منسقي البرامج بالكلیة 

بمقررات البرامج التي تقدمھا وتجدید بعض من محتواھا وبما األقسام العلمیة بمراجعة المحتویات الخاصة 

ً رسالة الكلیة ویقوم كل منسق بمراجعة مصفوفة النتائج التعلیمیة . یحقق المعاییر األكادیمیة للبرنامج وأیضا

ً إلى تقاریر المراجعین ا لخارجیین المستھدفة من البرنامج ومدى توافقھا مع المعاییر األكادیمیة المتبناة وإستنادا

  .)7 – 2/1/3/فمرفق (

  ـ :نقاط القوة 

  . NARSـ تبنى الكلیة لمعاییر األكادیمیة القومیة القیاسیة في البرامج التي لھا 

  .ـ تطبیق المعاییر األكادیمیة من خالل توصیف البرامج والمقررات الدراسیة

 الة الكلیة ورؤیتھاندوات لمناقشة المعاییر األكادیمیة ومالئمتھا لرس/ـ عقد عدة ورش عمل

  .في البرامج والمقررات الدراسیة) ARS/NARS(ـ وضع آلیة لقیاس مدى تحقق المعاییر األكادیمیة 

  ـ:مقترحات التحسین

  .ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم ARS/NARSـ زیادة التوعیة بالمعاییر األكادیمیة 

مین بالتدریس في برامج الكلیة في كتابة التقریر ـ ضرورة مشاركة كافة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم القائ

  .السنوي للبرامج وعرض النتائج للتقریر على مجلس القسم العلمي لنشر الوعي وإتخاذ اإلجراء التصحیحي
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  البرامج التعلیمیة– 3
  یة واحتیاجات المجتمع والتنمیة البرامج التعلیم 3/1
  :العمل  مالءمة البرامج التعلیمیة الحتیاجات سوق 3/1/1

والتى تتفق مع رسالتھا عند )   NARS( القیاسیة المرجعیةاالكادیمیة القومیة تلتزم الكلیة بالمعاییر        

كما تحرص الكلیة على أن تحقق برامجھا األھداف األستراتیجیة للكلیة ومخرجات . تصمیم البرامج التعلیمیة 

یة احتیاجات المجتمع وسوق العمل من خالل برامجھا التعلیم المستھدفة لھذه البرامج كما تحرص على تلب

التعلیمیة متنوعة المحتوى مقدمة بذلك بعض اإلسھامات فى تحقیق خطط التنمیة القومیة وعلى سبیل المثال 

برنامج فى العلوم الجیولوجیة والعلوم التطبیقیة تلبیة الحتیاجات سوق العمل إذ یغیب ھذا التخصص على 

  .    اظرةمستوى الكلیات المن

  تصمیم وتطور البرامج التعلیمیة  2/ 3
  :تصمیم البرامج  3/2/1

تحرص الكلیة على أن تكون مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج محققة من خالل مقرراتھ وأن 

تحقق ھذه المخرجات أھداف البرنامج ویتضح من توصیف البرامج والمقررات وتوزیع الساعات الدراسیة بین 

لنظریة والعملیة والشفویة والبحث والمقال اھتمام الكلیة أن یشمل ویحقق محتوى البرامج رسالة الساعات ا

وتنمیة مجموعة متكاملة مترابطة من المعارف والمھارات المھنیة والذھنیة ، )1 – 3/2/1/فمرفق ( الكلیة

 .   لكلیةوالعامة وحل المشكالت وغیرھا ویتم اعتماد ذلك من خالل مجالس األقسام ومجلس ا

م بعمل دورات تدریبیة في التنمیة 2002ولقد حرصت الكلیة على عالج القصور في الئحة الكلیة عام 

كما تم وضع الئحة جدیدة للساعات .)2 – 3/2/1/فمرفق (واللغة  بمبالغ رمزیة  ICDLالبشریة والـ 

اإلھتمام بمحتوى المقررات التي  المعتمدة وتم بھا  وضع برامج تخدم سوق العمل مثل التنمیة البشریة وكذلك

بالمرونة وتخدم سوق العمل لزیادة فاعلیة البرامج التعلیمیة المطبقة وقد تم موافقة مجلس الجامعة علیھا تتسم 

كما تم وضع خطة  لتطویر البرامج ). )4 – 3/2/1/فمرفق (،  )3 – 3/2/1/فمرفق (( 27/6/2011فى 

مرفق ( 9/10/2012وق العمل و وتم موافقة مجلس الكلیة علیھا فى التعلیمیة وتعدیلھا وفقا الحتیاجات س
برامج ا لالئحة الحالیة تتسم بالمرونة فھناك من المقررات مثل موضوعات مختارة،   .)5 – 3/2/1/ف

التي تسمح بطبیعة المسمى الموضوع لھا بإدخال أیة موضوعات یفرضھا سوق العمل أو ... والبحث والمقال و

  . )6 – 3/2/1/فمرفق ( جھات العلم الحدیثةتواكبا مع تو
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  :تطویر وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة  3/2/2

ً عن طریق األقسام وتبادل المراجعین باألقسام ووحدة  ھناك نموذج لتوصیف و مراجعة البرامج سنویا

عرض البرنامج على  یتم مناقشة تقریر البرنامج المقدم ویتم. )7 – 3/2/2/فمرفق ( الجودة ومجلس الكلیة

مرفق (وقد تم وضع معاییر الختیار المراجعیین الخارجیین  )8 – 3/2/2/فمرفق (مراجع خارجى 
 )10 – 3/2/2/فمرفق ( 11/5/2011وتم اعتماد ھذه المعاییر فى مجلس الكلیة بتاریخ ،)9 – 3/2/2/ف

ویتم مراجعة تقاریر  )11 – 3/2/2/فمرفق (كما تم كتابة نموذج لنظام المراجعة الداخلیة باالقسام 

  .المراجعیین الخارجیین ووضع خظة تحسین سیراعى فیھا ما جاء بھذه التقاریر 

  فاعلیة البرامج التعلیمیة 3/3
  :مؤشرات فاعلیة البرامج التعلیمیة  1/ 3/ 3

ن تخدم سوق العمل وعدم اإلقبال على أخرى واتضح ذلك م قد لوحظ اقبال الطالب على البرامج التي  

أربع سنوات لتحدید العالقة بین زیادة اإلقبال على بعض البرامج واحتیاج سوق  لمدة اإلحصائیات التي تمت

كما یتم عمل احصائیات لنسبة النجاح لجمیع ). )13 – 3/3/1/فمرفق (،  )12 – 3/3/1/فمرفق ((العمل 

مرفق (،  )14 – 3/3/1/فمرفق ((برامج الفرق الدراسیة االربعة وكذلك نسبة الخرجیین لكل برنامج سنویا 
  ).)15 – 3/3/1/ف

كما تم استحداث برامج فى ضوء متطلبات سوق العمل التى تم حصرھا من خالل االستبیانات التى 

تستطلع رأى أصحاب العمل في خریجي الكلیة الذین تم إلحاقھم ببعض األعمال لدیھم لوضع یدھا على مواطن 

مرفق (التدریس بالنقابة العلمیة والمراكز البحثیة وكذلك الخریجین ضعف األداء وعلى بعض أعضاء ھیئة 
ومن أمثلة البرامج المستحدثة برنامج البیوتكنولجى وبرنامج جیوفیزیا البترول وقد تم . )16 – 3/3/1/ف

وكذلك تم االنتھاء من الئحة  )17 – 3/3/1/فمرفق ( 14/5/2009موافقة مجلس الجامعة علیھما  بتاریخ 

  .ت المعتمدة  وبھا برامج تخدم سوق العمل الساعا
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  المادیة للتعلموالتسھیالت التعلیم والتعلم  -4
  استراتیجیة التعلیم والتعلم  1/ 4
  :توافر استراجیات التعلیم والتعلم  4/1/1

ھا تتبنى الكلیة أسالیب واستراتیجیات متنوعة للتعلیم والتعلم كى تضمن أن البرامج التعلیمیة تحقق أھداف

ومن ثم تحقق الكلیة رسالتھا وتختلف استراتیجیات التعلم المستخدمة وفقا لطبیعة البرنامج وطبیعة مقرراتھ 

وأعداد الطالب وتتراوح بین التعلم النشط والتعلم االلكترونى والتدریب المیدانى والرحالت المنھجیة والبحث 

ھیئة التدریس باألقسام األكادیمیة بالكلیة فى وقد اشترك أعضاء . )1 – 4/1/1/فمرفق ( إلخ.... والمقال 

وقد تم عمل التعدیالت التى یمكن تنفیذھا وفقا للالمكانیات المتاحة بناء ، اختیار استراتیجیات التدریس المالئمة

على  رأي أعضاء اللجنة اإلستشاریة بالكلیة وأعضائھا من داخل الكلیة وخارجھا وشغلوا مناصب قیادیة ھامة 

وقد تم اعتمادھا فى مجلس الكلیة بتاریخ . .)2 – 4/1/1/فمرفق ( في استراتیجیة التعلیم والتعلم للكلیةبالدولة 

وقد تم ارسالھا الى رؤوساء االقسام العلمیة ورعایة الشباب العالنھا . .)3 – 4/1/1/فمرفق ( 14/2/2011

   .)4 – 4/1/1/فمرفق (على أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب 

  :مراجعة استراتیجیة التعلیم والتعلم  4/1/2
یتم توثیق تلك االستراتیجیات فى توصیف المقررات وتوصیف البرامج بحیث التتغیر مع تغییر عضو 

ً بعد تحلیل نتائج استقصاء . ھیئة التدریس المسئول عن التدریس وسیتم مراجعة تلك االستراتیجیات سنویا

ونتائج االمتحانات إلضافة أي  . )5 – 4/1/2/فمرفق (والھیئة المعاونة  الطالب وأعضاء ھیئة التدریس 

  .تعدیالت مقترحة لتطبیقھا على طالب العام الجدید 

  :أسالیب التعلیم والتعلم  4/1/3
وقد تم وضع خطة لدعم الوسائل غیر التقلیدیة فى التعلیم ، تحرص ادارة الكلیة على دعم التعلم الذاتى

تم عمل دراسة بتجمیع البیانات من االقسام بالمقررات التى یتم فیھا استخدام اسالیب . )6 – 4/1/3/فمرفق (

ولذلك تم ارسال ، تحرص ادارة الكلیة على نشر ھذه االسالیب  .)7 – 4/1/3/فمرفق (غیر تقلیدیة للتعلیم 

بالغھا الى أعضاء ھیئة التعلیم والتعلم الى رؤوساء االقسام ومدیر رعایة الشباب  ال) وثیقة( استراتیجیة 

وكذلك تم ارسال الخطوات الالزمة لتحویل المقررات الدراسیة الى  .التدریس  والھیئة المعاونة والطالب

وقد لوحظ زیادة نسبة المقررات التى سیتم تحویلھا الى الكترونیة من ، )8 – 4/1/3/فمرفق (الكترونیة 

قریر عن االسالیب المستخدمة لدعم التعلم الذاتى وتم كتابة ت )9 – 4/1/3/فمرفق (%  1.2الى .% 46

كما تم تنظیم محاضرة لطالب الفرقة الثالثة فى أسالیب التعلم غیر التقلیدیة لمقرر  .)10 – 4/1/3/فمرفق (

ورش عمل للتعلم االلكترونى للطالب وأعضاء  3كما تم عقد . )11 – 4/1/3/فمرفق (موضوعات مختارة 
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ومن تحلیل االستبیان لمعرفة رأى أعضاء ھیئة التدریس وطالب . )12 – 4/1/3/فمرفق ( ھیئة التدریس

تبین أن أفضل الوسائل ، )13 – 4/1/3/فمرفق (الفرقة الرابعة والدراسات العلیا فى التعلیم المتبنى مستقبال 

التدریس مما  ھى المزج بین التعلیم التقلیدى والتعام الذاتى  الن ذلك یسمح بالحوار بین الطالب وعضو ھیئة

كما یتوفر بالمؤسسة أنماط تعلم غیر تقلیدیة متنوعة مثل التعلم الذاتى . یسمح بتبادل االفكار واكتساب الخبرات 

مرفق ( لمقرر البحث والمقال لطالب الفرقة الرابعة وكذلك لمقرر الكیمیاء االشعاعیة لطالب الدراسات العلیا
تعلم اإللكتروني والتعلم الذاتى لدى الطالب والتي تتالئم مع وتحرص الكلیة على دعم ال. )14 – 4/1/3/ف

أنماط التعلم المستخدمة ویتضح ذلك من خالل المجاالت المتنوعة التى توفرھا البرامج التعلیمیة مثل قاعة 

كما تخصص قاعات متصلة بشبكة .. البحث ومشروع التخرج لطالب الفرقة الرابعة وسكاشن المناقشة وخالفھ

  .ات یستخدمھا الطالب مجانا للبحث عن مادة علمیة المعلوم

كما یتم اإلستعانة بمتاحف العلوم والرحالت المنھجیة بقسم العلوم البیولوجیة الجیولوجیة وحلقات 

مرفق (إلخ بحیث تضمن تحقق نتائج التعلم المستھدفة التى یصعب تحقیقھا باألسالیب التقلیدیة.. النقاش 
  . )15 – 4/1/3/ف

  عة في التعامل مع مشاكل التعلیم السیاسات المتب  2/  4
  : مشكالت التعلیم 4/2/1

سعت الكلیة لحل بعض المشكالت الشائعة فى التعلیم مثل زیادة الكثافة العددیة للطالب فى بعض 

البرامج والشعب حیث تم تقسیم الطالب لمجموعتین بما یسمح بقدر أكبر من التفاعل السیما أن ھناك فائض فى 

وكذلك یتم تحفیز الطالب على . )16 – 4/2/1/فمرفق ( داد ھیئة التدریس وبالتالى یتم االستفادة منھمأع

ً طالب الفرقة الرابعة  كما أنھ قد تم التغلب على ). البحث والمقال(التعلم اإللكتروني والتعلیم الذاتي خصوصا

العلمیة فتقوم بعض األقسام بتصویر نقص عدد بعض األجھزة والتجارب المعملیة المتاحة لطالب البرامج 

یوزع للطالب بحیث یمكن للطالب مشاھدة التجارب التى لم  CDجمیع التجارب أو الشرائح ووضعھا على 

لجمیع  CDولقد تم طباعة . )17 – 4/2/1/فمرفق (یتمكن من تنفیذھا بیده ومراجعة ماقام بھ بالفعل 

ار انفلونزا الخنازیر كإجراء احترازي في حالة لو أضطرت المقررات الدراسیة النظریة والعملیة وقت انتش

وقد تم وضع خطة لتنمیة . الظروف إلغالق الجامعة وتم تجمیعھا بمكتب وكیل الكلیة لشؤون التعلیم والطالب 

وتم موافقة مجلس الكلیة  )18 – 4/2/1/فمرفق (الموارد الذاتیة للكلیة للتغلب على ضعف الموارد المادیة 

  .)19 – 4/2/1/فمرفق ( 9/4/2012فى 

بالنسبة لزیادة عدد اعضاء ھیئة التدریس تم إدخال بعض المھام الوظیفیة الجدیدة ألعضاء ھیئة 

التدریس والھیئة المعاونة مثل تكلیفھم بالعمل فى وحدة الجودة من نصاب ساعاتھم بما یخدم العملیة التعلیمیة 
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تى ینتمون إلیھا وكذلك توجد انتدابات داخلیة وخارجیة بین وتحقیق متطلبات الجودة على مستوى األقسام ال

  .األقسام للتخصصات المتمیزة 

طالب بالفرق الدراسیة  500استبیانات لعدد  3بالنسبة لمشكلة الدروس الخصوصیة فقد تم تحلیل 

 2011ومایو  2010ودیسمبر  2009االربعة فى كل مرة لمعرفة اسباب الدروس الخصوصیة فى مایو 

نسخة من كتیب مصور لتوضیح النتائج السلبیة الضارة للدروس  300وتم طباعة .  )20 – 4/2/1/ففق مر(

 – 4/2/1/فمرفق (مترلنفس الغرض  1*1.5وكذلك عمل بانر ،الخصوصیة وتوزیعھ على الطالب بالمجان 
كلة وتحدید مقترحات وقد تم عقد لقاء بین العمید والوكالء ورؤساء األقسام والطالب لمناقشة ھذه المش. )21

وبناء على تلك المقترحات تم اجراء تحسین للمناخ التعلیمي وتم وضع خطة  )22 – 4/2/1/فمرفق (لحلھا 

،  )24 – 4/2/1/فمرفق (،  )23 – 4/2/1/فمرفق (( 9/4/2012للصیانةووافق علیھا مجلس الكلیة فى
محاربة الدروس الخصوصیة بالریادة الطالبیة یتم تقدیم الدعم للطالب المتعثریین ل) .)25 – 4/2/1/فمرفق (

 )26 – 4/2/1/فمرفق ( 2011-2009وعمل مجموعات تقویة بالمجان أو بمبالغ رمزیة للعامیین الدراسین 
وتفعیل الساعات المكتبیة العضاء ھیئة التدریس وقد وافق مجلس الكلیة على الجھود التى تبذل لمواجھة 

كما یساھم اتحاد طالب الكلیة فى حل . )27 – 4/2/1/فمرفق ( 8/11/2010الدروس الخصوصیة فى 

  . )28 – 4/2/1/فمرفق (بعض مشاكل الطالب 

بالنسبة لمشكلة الكتاب الجامعي فقد اھتمت إدارة الكلیة بضرورة استخدام مراجع اجنبیة أو كتب محلیة 

مرفق (ى لرؤساء االقسام وقدأرسل وكیل الكلیة لشؤون الطالب بمواصفات الكتاب الجامع. بتألیف جماعي
وأرسل عمید الكلیة الى رؤساء االقسام بقرار  30/8/2010وقد تم موافقة مجلس الكلیة فى  )29 – 4/2/1/ف

وقد تم ) . )31 – 4/2/1/فمرفق (،  )30 – 4/2/1/فمرفق ((مجلس الكلیة بخصوص الكتاب الجامعى 

حدودة المقررات اإللكترونیة كما تم زیادة عدد المراجع تزوید مكتبة الكلیة بالمراجع الالزمة وقد زادت بنسبة م

  .)32 – 4/2/1/فمرفق ( وأجھزة الحاسب واألجھزة العلمیة التي تخدم العملیة التعلیمیة

من  69كما تحرص ادارة الكلیة على التزام الطالب بحضور المحاضرات والمعامل بتفعیل الفقرة . 

وقد تم  )33 – 4/2/1/فمرفق ( 2011- 2009للعامیین الدراسین قانون تنظیم الجامعات والخاصة بالغیاب 

  .)34 – 4/2/1/فمرفق (وضع ألیة لتطبیقھا 

  :مردود السیاسات المتبعة فى حل مشاكل التعلیم  4/2/2
وقد لوحظ تحسن  فى حل بعض ھذه المشاكل وقد اتضح من تحلیل استبیانات الطالب الثالثة قلة نسبة 

وزیادة نسبة النجاح مع التزام الطالب ، )35 – 4/2/2/فمرفق ( صوصیة تدریجیاعدد الطالب بالدروس الخ

وكذلك زیادة عدد ، زیادة عدد االجھزة العلمیة وأجھزة الحاسب للطالب )36 – 4/2/2/فمرفق (بالحضور 



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 81 - 

 اجراء تحسین للمناخ التعلیمى بتزوید. )37 – 4/2/2/فمرفق (المراجع بمكتبة الكلیة ومكتبات االقسام 

كما تم عمل صیانة لمدرجى حماد ونوح  وبعض المعامل الطالبیة والبحثیة ،قاعات المحاضرات بالدا تا شو 

  .)38 – 4/2/2/فمرفق (

  التدریب المیداني للطالببرامج    3/ 4
  : برامج التدریب المیداني 4/3/1

ً من الفرقة الثالثة فى       االجازة الصیفیة ومحدد بھ اسم یوجد نظام للتدریب المیدانى موثق للطالب بدءا

. وال یوجد برنامج النھ غیر مدرج بالالئحة، المسئول عن التدریب بكل قسم وجھات التدریب لجمیع األقسام 

وتم تشكیل لجنة مشكلة من أعضاء ھیئة التدریس بكل قسم للتدریب الطالبي وتقوم اللجنة بتقییم تدریب الطالب 

 – 4/3/1/فمرفق ((ول زمنى كما تم عمل استمارات للتدریب المیدانى وقد تم وضع جد، ومدى إلتزامھم  
وتم عمل تدریب ببعض الشركات وتم عمل ). )41 – 4/3/1/فمرفق (،  )40 – 4/3/1/فمرفق (،  )39

كذلك یتم استقصاء رأى . )42 – 4/3/1/فمرفق ( 2011تعاقد مع شركة شل لتدریب الطالب  مارس 

كما تعطى ).)44 – 4/3/1/فمرفق (،  )43 – 4/3/1/فمرفق ((ة التدریب الطالب والمشرفین حول عملی

وقد تم كتابة تقریرمن اللجنة المسئولة عن . )45 – 4/3/1/فمرفق (بعض الشركات شھادات تدریب للطالب 

ویتم اعتماده فى مجلس الكلیة   )46 – 4/3/1/فمرفق (التدریب  ووضع مقترحات للمشاكل التى ظھرت 

كان ھناك مقترح بتقییم التدریب المیدانى للطالب كمقرر اجبارى لزیادة  .)47 – 4/3/1/ف مرفق(سنویا 

مرفق ( 14/3/2011االھتمام وفاعلیة التدریب ولكن تم رفضھ فى مجلس الكلیة لمخالفتھ للالئحة فى 
درجات درجات للتدریب المیدانى تخصم من  5وافق مجلس قسم الجیولوجیا بقرار اضافة . )48 – 4/3/1/ف

  .)49 – 4/3/1/فمرفق (العملى 

  تقویم الطالب 4/4
  :اسالیب تقویم الطالب  4/1/ 4
تحرص  الكلیة على التأكد من استیفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستھدفة وقد تم وضع نموذج تم      

والتأكد من استیفائھا توزیعھ على االقسام لتقوم لجنة المراجعة الداخلیة بكل قسم بمراجعة أوراق االمتحانات 

  .)50 – 4/4/1/فمرفق (لمخرجات التعلم المستھدفة 

كما تحرص الكلیة على تنوع أسالیب التقویم ویتضح من توصیف المقررات وجود اختبارات دوریة 

محددة الموعد یتم تطبیقھا على الطالب باإلضافة لالختبار النھائى ویتضح أیضا من الالئحة توزیع الدرجات و 

ویتضح من مواصفات   )51 – 4/4/1/فمرفق ( اختبارات متنوعة مابین عملیة وشفھیة وتحریریةوجود 

الورقة االمتحانیة التى أرسلھا وكیل الكلیة لشؤون الطالب إلى األقسام بضرورة تنوع أسئلة اإلمتحان بحیث 



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 82 - 

ات المقرر أن التنوع تضم الورقة االمتحانیة اختبارات موضوعیة واختیاري ومقال وغیرھا ویتضح من مواصف

فى االختبارات یھدف إلى التحقق من جمیع النتائج التعلیمیة المستھدفة التي یتم تحقیقھا فى الخریج بشكل مالئم 

كما تم وضع نظام لعمل مراجعة داخلیة باألقسام للتأكد من عدالة تقییم الطالب . )52 – 4/4/1/فمرفق (

مرفق ( باألقسام وكذلك لمراجعة أوراق اإلمتحان قبل ارسالھا للكنترولباإلمتحانات الشفھیة والعملیة التي تتم 
 – 4/4/1/فمرفق (ولقد تم وضع نظام لمتابعة آلیات واجراءات سیر اعمال اإلمتحانات . )53 – 4/4/1/ف

 دلأما بالنسبة ألعمال الكنترول ولضمان دقة التقییم تم وضع نظام لعمل مراجعة أعمال الكنتروالت بالتبا. )54

 – 4/4/1/فمرفق ( 2011/ 13/6وتم اعتماد كل ذلك في مجلس الكلیة بتاریخ )55 – 4/4/1/فمرفق (
والتنفرد إدارة الكلیة بوضع جدول االمتحانات وفقا لما تراه بل یعلن قبل بدء االمتحانات بشھر كامل فى . )56

، )57 – 4/4/1/فمرفق ( أسبوع صورتھ المؤقتة ویتم تلقى أیة اقتراحات من الطالب بتعدیل الجدول لمدة

یلیھا إعالن الجدول بصورتھ  النھائیة قبل بدء االمتحانات بعشرین یوما على األقل ویتم إعالنھ باألقسام 

وقد تم وضع اجراءات من قبل ادارة الكلیة لتطبیقھا على . ولوحات اإلعالنات بالكلیة وعلى موقعھا اإللكترونى 

وتعرض احصائیات نتائج . )58 – 4/4/1/فمرفق (الكنترول المركزى  كنتروالت الفرق االربعة وكذلك

إلعادة النظر فى التقویم ومدى تحقق  )59 – 4/4/1/فمرفق (االمتحانات لتحلیلھا على لجنة الممتحنین 

وقد ، المعاییر للعمل على تطویر البرامج والمقررات وخالف ذلك من قرارات تصحیحیة للمسار إن لزم األمر

مثل فصل ، ))61 – 4/4/1/فمرفق (،  )60 – 4/4/1/فمرفق ((ضوابط وألیات للعمل باللجنة تم وضع 

جیولوجیا عن باقي شعب المزدوجات وقد اتضح ذلك من تحلیل نتائج امتحانات الطالب بھذا /شعبة الكیمیاء

كما تعلن . )63 – 4/4/1/فمرفق ( ویتم اعتماد النتیجة بمجلس الكلیة. )62 – 4/4/1/فمرفق ( البرنامج

نتائج اإلمتحانات بلوحة اعالنات الكلیة والموقع االلكترونى فى موعد أقصاه شھر من نھایة االختبارات ویفتح 

وقد تم وضع ألیة للنظر فى . )64 – 4/4/1/فمرفق ( معھا باب التظلم من خالل مكتب شؤون الطالب

مھ بحد أقصى أسبوعین من تاریخ تقدیم ویتلقى الطالب ردا على تظل، )65 – 4/4/1/فمرفق ( االلتماسات

ویعاد ، )66 – 4/4/1/فمرفق ( التظلم ویخطر بھ عبر البرید اإللكترونى أو من خالل مكتب شؤون الطالب

  .  )67 – 4/4/1/فمرفق (اعالن نتیجة الطالب الذین تم تعدیلھا 
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  اإلمكانات المتاحة للتعلیم والتعلم 4/5
  :المكتبة 4/5/1

یوجد بالكلیة عدد ، حیث كتبة الورقیة وااللكترونیة وقواعد البیانات البحثیة والحاسباتالم الكلیة توفر

مكتبات فى األقسام العلمیة المختلفة تخدم  طالب البكالوریوس  وطالب الدرسات العلیا  بمساحة  تقدر  10

بح المساحة الكلیة ، فتص2م 308، بجانب مكتبة الكلیة  الرئیسیة والتى تبلغ مساحتھا 2م 485.25بحوالى 

  .2م 793.25للمكتبات التى تخدم كل الطالب حوالى 

  :قاعات الدراسة والمعامل 4/5/2
، حیث 2م 2295قاعھ وفصل بأجمالى مساحھ  15اربع مدرجات كبیرة وو قاعة )19(یوجد بالكلیة عدد 

معاییر المتفق علیھا لا لمن مجموع  طالب الكلیھ وفق% 40تصبح الطاقھ األستعابیة لقاعات التدریس اكثر من 

تقوم وحدة ضمان و ).2م160(قاعة سمینار مجھزة بالكلیة بمساحة إجمالیة )  1(عالمیا ،  كما یوجد عدد 

الجودة من خالل أحد لجانھا بمتابعة التجھیزات بالقاعات و الفصول الدراسیة وتوفر األجھزة العلمیة بالمعامل 

ویتم دوریا التأكد بالمتابعة من االستخدام األمثل و  )CIQAPروع ال من خالل تمویل مش( الطالبیة والبحثیة 

  . )تقریر متابعة التجھیزات التعلیمیة  )13 – 8/1/2/فمرفق ((الفعلى لما یتم توفیره من امكانیات 

معامل بحثیة تخدم طالب الدراسات العلیا وأیضا طالب مرحلة البكالوریوس ومنھا على سبیل المثال كما توجد 

مل الطحالب التابع لقسم النبات ومعمل الفیروسات التابع لقسم المیكروبیولوجي ومعمل زراعة األنسجة التابع مع

  .لقسم علم الحیوان وجاري العمل لتحدیث البنیة التحتیة لمعملین بمبنى جنیدي التابع لقسم الكیمیاء الحیویة

  رضا الطالب  4/6
  : قیاس وتقییم رضا الطالب 4/6/1

لیة بتصمیم عدة استبیانات تقیس رضا الطالب عن جمیع الخدمات التعلیمیة واالجتماعیة التي قامت الك

تقدم لھم مثل أسالیب التعلیم ـ المكتبة ـ الدعم الطالبي ـ األنشطة الطالبیة ـ التعلم اإللكتروني ـ التعلم الذاتي ـ 

بیان بصورة إلكترونیة على موقع كما یوجد نفس االست ،)68 – 4/6/1/فمرفق (أسباب الدروس الخصوصیة 

واتخاذ قرارات  )69 – 4/6/1/فمرفق (الكلیة ویتم تحلیل البیانات الواردة باالستبیان من خالل وحدة الجودة 

ْت مناسبة للتحسین ولعل من أبرز الشواھد على اتخاذ قرارات ترتبط برضا الطالب تحسین قاعات .  واجرا

تدعیمھا بالداتا شو وتقسیم الطالب بالقاعات الدراسیة  وشراء أجھزة التدریس من حیث التھویة واإلضاءة و

  .)70 – 4/6/1/فمرفق ( ...للمعامل  وأجھزة الكمبیوتر وتزوید المكتبات بالمراجع و
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  أعضاء ھیئة التدریس 5
  الھیئة المعاونة /كفایة أعضاء ھیئة التدریس 5/1
  : أعضاء ھیئة التدریس 5/1/1

  )1/11/2012حتى (أعضاء ھیئة التدریس على رأس العمل عدد 
  إجمالى  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ
276  108  160  544  

للعام الجامعي (تعتبر نسبة إجمالي أعداد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة إلى إجمالي أعداد الطالب 

ء ھیئة التدریس الى عدد فبمقارنة أعداد أعضا. كافیة جدا وتتفق مع المعدالت المرجعیة) 2012/2013

الطالب المقیدین بالمراحل الدراسیة المختلفة نجد أن النسبة بین أعضاء ھیئة التدریس والطالب تعتبر مناسبة 

  ).  8:  1(جدا 

توجد قواعد (تتمتع الكلیة بوفرة ملحوظة من السادة أعضاء ھیئة التدریس ذوي التخصصات المختلفة والنادرة 

ھیئة التدریس حیث تحرص المؤسسة على حث أعضاء ھیئة التدریس لتجدید السیر  بیانات للسادة أعضاء

على  MIS الذاتیة الخاصة بھم حولیا وایضا تحدیث بیاناتھم بصورة منتظمة ومستمرة على موقع الجامعة 

ص الكلیة على أن یكون تخصص المقرر وتحر). http://mis2.shams.edu.eg/staffاالنترنت 

الدراسى الذى یقوم عضو ھیئة التدریس بتدریسھ واقع فى صمیم تخصصھ البحثى وبذلك نجد ارتباط شدید بین 

خطة البعثات واحتیاجات األقسام العلمیة خاصة فى التخصصات الجدیدة والمستحدثة كما أنھ قد روعى ما 

بھا الكلیة الى لجان القطاع من كوادر مدربة ومؤھلة للتدریس بھذه تحتاجھ البرامج الجدیدة والتى تقدمت 

كما تحرص األقسام العلمیة المختلفة على التأكد من أن التسجیل للدرجات العلمیة المختلفة . البرامج المتمیزة

مدى كما تم إجراء حصر لبیان . یكون متطابقا مع التخصصات الموجودة بكل قسم وبما یتفق مع خططھ البحثیة

مالئمة تخصصات السادة أعضاء ھیئة التدریس بجمیع األقسام العلمیة بالكلیة مع المقررات التي یقوموا 

بتدریسھا وقد تبین من الحصر مالئمة تخصصات الغالبیة العظمى من السادة أعضاء ھیئة التدریس بجمیع 

علما بأنھ في حالة وجود . )1 – 5/1/1/فمرفق (األقسام العلمیة بالكلیة مع المقررات التي یقوموا بتدریسھا 

في (عجز في تخصص معین في أحد األقسام، فإنھ یتم اإلستعانة بأعضاء ھیئة تدریس من أقسام أخرى بالكلیة 

في حال عدم توافر التخصص المطلوب بأي من أقسام (أو من كلیات أخري ) حال توافر التخصص المطلوب

خاصة تلك (أعضاء ھیئة التدریس بأي من األقسام العلمیة بالكلیة  وفي حالة وجود فائض من السادة). الكلیة

التي تعاني من بعض العجز في أعداد الھیئة المعاونة مقارنة بأعداد الطالب بھا مثل أقسام الكیمیاء والفیزیاء 

اھم في فإنھ یتم اإلستعانة بھم في تدریس المقررات العملیة مما یس) والریاضیات والجیولوجیا والجیوفیزیاء
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. التغلب على أي عجز في أعداد الھیئة المعاونة في ھذة األقسام في ظل الزیادة المضطردة في أعداد الطالب

  .كما تستفید الكلیة من ھذا الفائض عن طریق تفعیل نظام اإلشراف األكادیمي للطلبة

  نسبة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 
  2013/  2012ى أعداد الطالب للعام الجامعي ال) 1/11/2012على رأس العمل حتى (

أعضاء ھیئة  القسم
 التدریس

النسبة إلى 
 أعداد الطلبة

أعضاء الھیئة 
 المعاونة

النسبة إلى 
 أعداد الطلبة

إجمالي أعضاء 
ھیئة التدریس 
  والھیئة المعاونة

النسبة إلى 
  أعداد الطلبة

  10:1  138 49:1 26 12:1 112 الكیمیاء
  8:1  106 27:1 30 11:1 76 الفیزیاء

  9:1  94 42:1 19 11:1 75 الریاضیات
  4:1  66 11:1 23 6:1 43 الكیمیاء الحیویة

  5:1  81 13:1 28 7:1 53 النبات
  7:1  40 14:1 19 13:1 21 المیكروبیولوجي

  5:1  71 15:1 24 8:1 47 الحیوان
  3:1  79 9:1 23 4:1 56 الحشرات
  5:1  52 34:1 8 6:1 44 الجیولوجیا
  13:1  23 46:1 6 16:1 17 الجیوفیزیاء
  6:1  750 22:1 206 8:1 544 اإلجمالي

كما تتمتع الكلیة أیضا بتوافر عدد كبیر من األساتذة المتفرغین بجمیع األقسام، یتم اإلستفادة منھم ومن 

الء األساتذة كما یشارك ھؤ. خبراتھم المتراكمة في التدریس والبحث العلمي ووضع الخطط اإلستراتیجیة للكلیة

في اللجان التي تقوم باإلشراف على مدى مطابقة الورقة اإلمتحانیة للمواصفات التي وضعتھا الكلیة وتمت 

  . )2 – 5/1/1/فمرفق ( الموافقة علیھا من قبل المجلس األعلى للجامعات

  : أعضاء الھیئة المعاونة -5/1/2
  عدد أعضاء الھیئة المعاونة على رأس العمل

  إجمالى  معید  دمدرس مساع
73  133  206  

للعام الجامعي (تعتبر نسبة إجمالي أعداد أعضاء الھیئة المعاونة بالكلیة إلى إجمالي أعداد الطالب 

فبمقارنة إجمالي أعداد أعضاء الھیئة المعاونة الى . مناسبة وتتفق مع المعدالت المرجعیة) 2012/2013

إال أن نسبة أعداد ). 22:  1(اسیة المختلفة نجد أن النسبة تكون إجمالي أعداد الطالب المقیدین بالمراحل الدر

أعضاء الھیئة المعاونة الى الطالب فى بعض األقسام تعانى من وجود نوع من العجز مثل تلك التى تجد إقباال 

وذلك بسبب عزوف الخریجین فى ھذه األقسام ) أقسام الجیولوجیا والجیوفیزیاء(من سوق العمل على خریجیھا 

ولذلك، تحاول تلك األقسام جاھدة تشجیع الطالب . عن التعیین فى وظیفة معید إلرتباط ذلك بالعوامل المادیة
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ً نوع من العجز . الملتحقین بالكلیة لدخول ھذه التخصصات وعدم التضییق فى شروط القبول بھا كما یوجد أیضا

أقسام الكیمیاء والفیزیاء (عب بالكلیة في أقسام العلوم األساسیة التي تقوم بالتدریس لطالب مختلف الش

وبناء على ذلك، تقوم األقسام األكادیمیة فى ضوء أعداد الطالب وساعات التدریس ). والریاضیات

والتخصصات المتاحة ألعضاء ھیئة التدریس بوضع خطة خمسیة للتعیین یتم اعتمادھا من مجلس الكلیة بحیث 

قیة لألقسام ویتم مراجعتھا كل خمسة سنوات فى ضوء المتغیرات تتناسب أعداد المعیدین مع الحاجات الحقی

ونظرا لتزاید أعداد الطالب فى السنوات األخیرة، تم زیادة أعداد المعیدین المطلوبین خالل . الجدیدة إن وجدت

 كما إنھ فى حال النقص فى أعداد المعیدین والمدرسین المساعدین مع وجود وفرة فى. الخطة الخمسیة الحالیة

أعداد أعضاء ھیئة التدریس یتم اشراك السادة أعضاء ھیئة التدریس فى عبء الدراسة العملیة لسد العجز 

  . ومساعدة أعضاء الھیئة المعاونة وإكسابھم خبرة أكثر

ً للقواعد والشروط واألسس الواردة بالباب الثاني من قانون  یتم تعیین السادة أعضاء ھیئة التدریس طبقا

كما یكون تعیین السادة أعضاء الھیئة . )3 – 5/1/2/فمرفق () 79الى  65المواد من ( تنظیم الجامعات

ً للقواعد والشروط واألسس الواردة بالباب الثالث من قانون تنظیم ) معیدون ومدرسون مساعدون(المعاونة  طبقا

  .)4 – 5/1/2/فمرفق () 141الى  130المواد من (الجامعات 

  الھیئة المعاونة / عضاء ھیئة التدریستنمیة قدرات ومھارات أ 5/2

  :خطة التدریب -5/2/1
وفقا لخطط التطویر والتى أعدتھا وزارة التعلیم العالى وبالتعاون مع ادارة مشروعات التطویر ومن 

ومشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والقیادات خالل مراكز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

)FLDP( ،رض برامج التدریب التى یقدمھا كل مركز على جمیع أعضاء ھیئة التدریس نظرا یتم سنویا ع

الرتباط الترقیات العلمیة بحضور عدد من ھذه الدورات والتى تغطى جوانب متعددة تشمل القدرات العلمیة 

أعلى  یشترط على عضو ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة المتقدم للحصول على درجة علمیة(وكذلك االداریة 

یتم إكساب جمیع أعضاء ھیئة التدریس ). أن یقدم ما یفید حضوره ستة دورات تدریبیة على األقل قبل الترقیة

ومرفق مصفوفة بالبرامج التدریبیة المتاحة لكل درجة . قدرات جدیدة من خالل االشتراك فى ھذه البرامج

  .)5 – 5/2/1/فمرفق ( 12/2012إلى  7/2012وظیفیة وتوقیتاتھا للفترة من 

باالضافة الى ذلك فإن الكلیة لدیھا عقیدة راسخة أن أعضاء ھیئة التدریس بھا ھم القوة الضاربة إلحداث أى 

محاور رئیسیة وھى القدرات المھنیة والقدرات العلمیة  3نجاح أو تغییر وبالتالى تبنت تنمیتھم من خالل 

یة لھم من وجھة نظرھم ومن وجھة نظر القیادة وتم إجراء حصر باالحتیاجات التدریب. والقدرات اإلداریة

األكادیمیة وتبین من تفریغ اإلستبیانات وتحدید نتائج المقابالت الفردیة والجماعیة معھم أن إحتیاجاتھم بالفعل 



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 87 - 

تدور فى ھذه المحاور وتم مراجعة البرامج التدریبیة المقدمة من خالل مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة 

ات وتم اإلستفادة منھا فى سد بعض الحاجات التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة التدریس والقیاد

ً لإلحتیاجات التدریبیة لكل فئة من الفئات( وتبین أن ھناك مجموعة أخرى من الحاجات التدریبیة الزالت ) طبقا

 تمر والتأھیل لإلعتمادغیر متوفرة أو تحتاج الى تدعیم وقد حصلت الكلیة على مشروع التطویر المس

)CIQAP ( وتم وضع خطة للتدریب) لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة  )6 – 5/2/1/فمرفق

  CIQAPكما تقوم وحدة تكنولوجیا المعلومات بالتعاون مع مشروع ال. المعاونة یتم تمویلھا من میزانیتھ

وكذلك تم التعاون مع . ركین على شھادات معتمدةبالكلیة بتنفیذ العدید من ھذه الدورات ویتم حصول المشا

بالوزارة وھو أحد مشروعات تطویر التعلیم العالى لتنفیذ دورات تخصصیة متقدمة فى  ICTPمشروع ال

بیان باألحداث ومرفق  .مجال استخدامات الحاسب اآللى لمواكبة أحدث المستجدات فى مجال التعلم االلكترونى

ً بیان . )7 – 5/2/1/فمرفق ( والتي تم عقدھا بالكلیة CIQAP واألنشطة الخاصة بمشروع ال ومرفق أیضا

وأسماء السادة أعضاء ھیئة التدریس  CIQAPببعض الدورات التدریبیة التي تمت من خالل مشروع ال 

  .)8 – 5/2/1/فمرفق (الحضور 

  : تنفیذ وتقییم التدریب 5/2/2
دریس والھیئة المعاونة بحضور عدد ستة دورات نظرا الرتباط الترقیات العلمیة ألعضاء ھیئة الت

تدریبیة على األقل قبل الترقیة من الدورات المقدمة من خالل مشروع تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

ً من كل  والقیادات والتى تغطى جوانب متعددة تشمل القدرات العلمیة وكذلك االداریة فإن نسبة المتدربین سنویا

جمالي لھذة الفئة حیث ُیسمح لكل عضو من أعضاء ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة فئة تقارب العدد اإل

 ً ھذا باإلضافة إلى الدورات األخرى التى تنظمھا الكلیة مما . بحضور دورتین مجانیتین من ھذة الدورات سنویا

ً من العدد اإلجمالي لكل فئة السادة الحضور حول مدى  ویتم عمل إستبیانات آلراء. یقارب نسبة المتدربین سنویا

مرفق (ومرفق نتائج تحلیل إستبیانات بعض من ھذه الدورات . االستفادة من كل دورة وتحلیل نتائجھا
  .)9 – 5/2/2/ف

حیث یتم القیاس من خالل . ویوجد بعض من المؤشرات والتي یمكن من خاللھا قیاس مردود التدریب

والتي من شأنھا أن توضح ) نموذج - )10 – 5/2/2/فق مرف((إستبیانات الطالب عن المقررات الدراسیة 

مدى إستفادة أعضاء ھیئة التدریس أو الھیئة المعاونة من التدریب في العملیة التعلیمیة وطریقة وضع 

كما یتم أیضا قیاس مردود التدریب من خالل عملیة حصر للنشاط واإلنتاج العلمي ألعضاء ھیئة . اإلمتحانات

ً للمادة التدریس تقوم بھ األ من الواجبات في قانون تنظیم الجامعات ) 98(قسام المختلفة على فترات متتابعة طبقا

مرتین (والتي تقضي بإلزام أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم بتقدیم تقریر فعلي  .)11 – 5/2/2/فمرفق (
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 ً لقیاسات إقتراح الحلول ویتم بناء على نتائج ھذة ا. لمجلس القسم المختص بنشاطھم العلمي والبحثي) سنویا

ً إنعكاس التدریب على زیادة المؤلفات . لمعالجة نقاط التقصیر وتالفي السلبیات ومن المؤشرات اإلیجابیة أیضا

العلمیة واألبحاث الدولیة والمشاریع البحثیة وأعداد الدرجات العلمیة الممنوحة وأعداد المقیدین للدراسات العلیا 

  .)12 – 5/2/2/فمرفق (والدكتوراه منذ بدء المشروع  والمسجلین لدرجات الماجستیر

  الھیئة المعاونة/ ء ھیئة التدریس تقییم أداء ورضا أعضا  5/3
  :الھیئة المعاونة / تقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس  5/3/1

َّعل لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس ألن ذلك یرتبط بضرورة وجود نظام  لم یكن یوجد من قبل نظام ُمف

محاسبیة وحوافز لألداء الممیز وفى ظل القانون الحالى لتنظیم الجامعات الیرتبط أداء عضو ھیئة التدریس 

ولكن یوجد مؤشر حالیا لقیاس أداء عضو ھیئة التدریس من الناحیة التدریسیة من . بنظام الحوافز أو العقاب

باإلضافة إلى ذلك، فإنھ قد تم تفعیل  .)10 – 5/2/2/فمرفق (خالل استبیان الطالب عن المقررات الدراسیة 

والتي تقضي بإلزام أعضاء  .)11 – 5/2/2/فمرفق (من الواجبات في قانون تنظیم الجامعات ) 98(المادة 

ً (ھیئة التدریس ومعاونیھم بتقدیم تقریر فعلي عن نشاطھم العلمي والبحثي  إلى رئیس مجلس )  مرتین سنویا

ً إلى عمید الكلیةالقسم المختص للعرض على مجلس ال كما یتم ومن . قسم ثم یقدم رئیس مجلس القسم تقریرا

خالل نظام الترقیات التابع للمجلس األعلى للجامعات إجراء تقییم لكل عضو ھیئة تدریس عن طریق القسم 

 یحضر وال المتقدم، أداء تقویم عن تقریراً  أساتذتھ في ممثالً  القسم مجلس ُیعدحیث . العلمي التابع لھ العضو

 في المتقدم بأوراق ویرفق الكلیة، عمید من اعتماده یتم ثم المدرسون، أو المساعدون األساتذة االجتماع

ُ . الجامعة داخل المتقدم أنشطة مجمل التقویم ھذا ویمثل .سري مغلق مظروف ً استرشادیا  ومرفق نموذجا

  .)13 – 5/3/1/فمرفق (المتقدم للترقیة  التدریس ھیئة عضو أداء تقویم لعناصر

ویتم تقییم أداء أعضاء الھیئة المعاونة من خالل متابعة اإلشراف العملى ومتابعة أداؤھم بالطریق 

ویتم عرض . المباشر خالل الدروس العملیة وكذلك من خالل تحلیل االستبیانات الخاصة بالمقررات الدراسیة

ومن ناحیة أخرى یتم داخل األقسام . عى األمرالنتائج على مجالس األقسام إلتخاذ اإلجراءات التصویبیة إن إستد

كما یتم أیضا تقییم النشاط البحثي ألعضاء الھیئة المعاونة من خالل التقریر . تكریم أصحاب األداء المتمیز

الذي یقدمھ عضو ھیئة التدریس المشرف على رسالة عضو الھیئة  )14 – 5/3/1/فمرفق (العلمي السنوي 

   .المختصالمعاونة إلى مجلس القسم 

یتم إدراج ھذه النتائج في التقریر السنوي للكلیة وبناء على ذلك یتم إقتراح الحلول لمعالجة نقاط 

  .التقصیر وتالفي السلبیات
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  : الرضا الوظیفى 5/3/2
 من العدید أكدت فقد الجامعة في التدریس ھیئة أعضاء لدى الوظیفي الرضا مستوى قیاس یخص فیما     

 أشار وقد ، األداء من عال مستوى على تحافظ التي الھامة العوامل من یعتبر الوظیفي االرض أن الدراسات

 عضو إنتاجیة انخفاض إلى تؤدي قد الوظیفي الرضا من المنخفضة المستویات أن إلى التربویین الباحثین بعض

ھیئة التدریس من  وانطفائھ، ومن ثم، تحرص الكلیة على قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعضاء التدریس ھیئة

وعلیھ فقد تم تصمیم قائمة الستقصاء رضا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة . خالل نماذج استطالع رأي

 ھیئة أعضاء استقصاء قائمة بتصمیم وذلك من خالل اإلستعانة باإلرشادات الخاصة )15 – 5/3/2/فمرفق (

  ).19: رقم نموذج(في دلیل األعتماد  التدریس

ة الستقصاء رضا أعضاء ھیئة التدریس، فكما یتبین من الجدول التالي فقد شمل االستبیان عدد بالنسب

من إجمالي أعضاء ھیئة التدریس على رأس %  19بنسبة (من السادة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  102

  ). العمل

  
  السادة أعضاء ھیئة التدریس

  مدرس  أستاذ مساعد  أستاذ  الدرجة الوظیفیة للمشاركین
  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  النوع

  28  13  14  8  18  21  أعداد المشاركین
39  22  41  

  102  إجمالي المشاركین
  % 19  نسبة المشاركة

  

عدم رضاء غالبیة السادة أعضاء  )16 – 5/3/2/فمرفق (وقد تبین من التحلیل اإلحصائي للنتائج 

والدورات التدریبیة %)  76.2(وإتاحة المعلومات %)  83.1(ھیئة التدریس عن الدعم المادي للبحث العلمي 

والدعم غیر المادي %)  57.4(ومناخ اإلبتكار والتطویر %)  63.6(لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریس 

 50.3(وظروف العمل وبیئتھ المادیة %)  52.4(والتقدم والترقي الوظیفي %)  55.9(والمكتبة %)  56.8(

السادة أعضاء ھیئة فیما تباینت آراء  %). 47.9(والدعم المادي %)  49.8(االداء ومعاییر تقویم %) 

  .التدریس بخصوص النمط االداري للقیادة ومصداقیة االدارة
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ً للجدول التالي   :بینما عبر أعضاء ھیئة التدریس عن رضاھم عن باقي عناصر االستقصاء وفقا

 الخصائص الخاضعة للقیاس
 أعضاء ھیئة التدریس

 غیر راضي%  ال أدري%  راضي% 
 41.2 10.9 47.9 نمط القیادات األكادیمیة- 2

 20.4 19.7 59.9 العالقات مع القیادات األكادیمیة- 4
 37.8 16.5 45.7 المشاركة فى اتخاذ القرارات- 5

 20.5 10.5 68.9 فاعلیة مجالس االقسام- 6
 16.9 4.7 78.4 االعباء التدریسیة- 7

 32.0 7.9 60.0 على الرسائل العلمیة توزیع االشراف- 8
 37.9 12.2 49.9 فاعلیة وحدة ضمان الجودة واالعتماد- 14

 30.7 2.7 66.6 المتطلبات الوظیفیة- 15
 42.2 7.9 49.9 الرضا عن ضمانات الوظیفة- 20
 30.3 8.2 61.6 الرضا عن الوضع االجتماعي- 21

 35.4 9.7 54.9 قواعد تعیین الھیئة- 22
  

من  35الستقصاء رضا أعضاء الھیئة المعاونة، فكما یتبین من الجدول التالي فقد شمل االستبیان عدد  بالنسبة

  ).من إجمالي أعضاء الھیئة المعاونة على رأس العمل%  17بنسبة (السادة أعضاء الھیئة المعاونة بالكلیة 

  السادة أعضاء الھیئة المعاونة
  معید  مدرس مساعد  الدرجة الوظیفیة للمشاركین

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  النوع

  10  5  13  7  أعداد المشاركین
20  15  

  35  إجمالي المشاركین
  % 17  نسبة المشاركة

عدم رضاء غالبیة السادة أعضاء  )17 – 5/3/2/فمرفق (وقد تبین من التحلیل اإلحصائي للنتائج 

التدریبیة لتنمیة قدرات أعضاء ھیئة  والدورات%)  75.5(الھیئة المعاونة عن الدعم المادي للبحث العلمي 

ومصداقیة %)  68.2(ومناخ اإلبتكار والتطویر %)  69.5(والدعم غیر المادي %)  71.6(التدریس 

وظروف العمل وبیئتھ المادیة %)  59.2(وإتاحة المعلومات %)  62.8(والدعم المادي ) 63.5(االدارة 

ونمط القیادات األكادیمیة %)  49.9(تطلبات الوظیفیة والم%)  54.1(والتقدم والترقي الوظیفي %)  59(

  .السادة أعضاء الھیئة المعاونة بخصوص المكتبة وضمانات الوظیفةفیما تباینت آراء  %). 49.7(

   %). 51.6(بینما عبر غالبیة أعضاء الھیئة المعاونة عن رضاھم عن الوضع االجتماعي 
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. نتائج االستقصاء وإتخاذ اإلجراءات التصویبیة االزمة وتحرص الكلیة على االستفادة مما جاء بتحلیل

ً بقرارات مجلس الكلیة فتم اتخاذ قرار  وعلى سبیل المثال عبر أعضاء ھیئة التدریس عن عدم إحاطتھم علما

ً بتقدیم . بتعمیم قرارات المجلس على أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة من خالل أقسامھم كما تقوم الجامعة حالیا

شجیع أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة على البحث العلمي والنشر الدولي من خالل الجوائز التي حوافز لت

تمنحھا الجامعة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة مما یساعد على توفیر المناخ المناسب لإلبتكار 

م القرار األخیر بزیادة بدل كما ساھ. والتطویر والذي أبدى معظم أعضاء ھیئة التدریس عدم رضائھم عنھ

كما قامت الكلیة من . الجامعة في تحسین الدعم المادي الذي یتلقاه السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

بتوفیر العدید من األجھزة العلمیة والبحثیة إضافة الى تطویر عدد من المعامل  CIQAPخالل مشروع ال 

وذلك لدعم عملیة البحث العلمي بالكلیة والتي أبدى معظم أعضاء  )18 – 5/3/2/فمرفق (البحثیة بالكلیة 

  .ھیئة التدریس عدم رضائھم عنھ
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  : البحث العلمي واألنشطة العلمیة 6

إن كلیة العلوم تتمیز بین سائر الكلیات بریادیتھا المطلقة في أداء دوراھم وفعال وھو إقامة وتشجیع 

ونظرا لوجود عشرة . ي والتطبیقي داخل األقسام العلمیة المختلفةورعایة وتطویر البحث العلمي التجرید

تخصصات مختلفة تضمھا الكلیة فان البحث العلمي یخدم قطاعات كبیرة من المجتمع حیث تستفید من نتائجھ 

شرائح عدیدة منھا على سبیل المثال قطاعات الصناعة والزراعة والبناء ویصب بصورة مباشرة وغیر مباشرة 

وان البحث العلمي بالكلیة یعمل عادة على حل مشكالت المجتمع وتحسین اإلنتاج أو إنتاج . اد الدولةفي اقتص

خامات ومواد وأصناف زراعیة أو صناعیة جدیدة تعالج مشكالت كثیرة باإلضافة إلى اكتشاف والتنقیب عن 

تمویل البحث العلمي بھا وعلى لذا فان الكلیة تھتم اھتماما كبیرا بالبحث عن موارد ل. مواد وخامات طبیعیة

. تطویره بطرق شتى ابتداء بجلب مشاریع محلیة أو دولیة أو االتصال بجھات تمویلیة وانتھاء بالجھود الذاتیة

وكما ترعى الكلیة أن یتم التوافق والتعاون بین األقسام المختلفة داخل الكلیة والتعاون ما بین الكلیة و جھات 

ولتحقیق  .ستفادة العظمى من مخرجات البحث العلمي وتحقیق نتائجھ المرجوةبحثیة أخرى لغرض تحقیق اال

  :رؤیة الكلیة الخاصة بتنمیة البحث العلمي واالرتقاء بھ فان الكلیة تھتم اھتماما وثیقا بالبنود اآلتیة

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

مرفق (( 2017/ إلى سبتمبر 2012/قة للفترة من ینایرقامت الكلیة بوضع خطة للبحث العلمي موث
و تتألف الخطة البحثیة من ھدف رئیسي یندرج تحتھ عدة ) الخطة اإلستراتیجیة للكلیة – )12 – 1/1/4/ق

أھداف وتخدم تلك األھداف مشاریع بحثیة موضوعة تفصیال ومستمدة من األقسام العشرة التي تتنوع بھا 

وبھا یصف كل ) العلمیة بالكلیة الخطط البحثیة المنفردة للعشرة أقسام – )1 – 6/1/1/فمرفق ((التخصصات 

قسم المحاور األساسیة للبحث العلمي الذي یجري الطالب في المرحلتین داخلھ أبحاثھم وخاصة طالب 

. ثةوتم تصمیم الخطط من البدایة على أن تعالج المشاكل المجتمعیة بطرق علمیة حدی. الماجستیر والدكتوراه

أعدت الخطة البحثیة للكلیة بحیث یتعاون الباحثون في األقسام المختلفة للحصول على نتائج أكثر تفصیال ودقة 

  :ولتحقیق ھذا الھدف.یتداخل فیھا آراء باحثین من عدة مجاالت

   تم عقد عدة ورش عمل تضمنت مندوبین من األقسام لمناقشة بنود الخطة ووضع األولویات التي تتسق مع

محاضر ورش العمل لألقسام  – )2 – 6/1/1/فمرفق ((تیاجات المجتمع واإلمكانیات المتاحة للتطبیق اح

 ).المختلفة التي تمت أثناءھا مناقشة الخطة اإلستراتیجیة بالبحث العلمي

   جاري عمل استبیان للھیئة التدریسیة والھیئة المعاونة لمناقشة الخطة البحثیة الموضوعة بواسطة لجان

 )استبیان الھیئة والھیئة المعاونة للخطة البحثیة -  )3 – 6/1/1/فمرفق ( .(بة من األقسام المختلفةمنتخ
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 لیة المنعقد بتاریخ تم عمل التعدیالت الالزمة ومناقشتھا مرة أخرى واعتمادھا بقرار مجلس الك

 ).ممحضر مجلس الكلیة باعتماد الخطة البحثیة لألقسا - )4 – 6/1/1/فمرفق (( 9/10/2012

بعد قیام إدارة الكلیة بوضع خطة للبحث العلمي فإنھا تحرص على تحدیث الخطة على فترات زمنیة معلومة طبقا 

لالحتیاجات المجتمعیة المتغیرة والمرتبطة ارتباطا ذا صلة وثیقة برسالة ورؤیة الكلیة وأیضا بمشروعات الدولة 

  .العامة والخاصة على حد سواء

لعلمي في ضوء اإلمكانات المتاحة للتنفیذ ومعظم اإلمكانات المادیة التي تنفق في البحث تضع الكلیة خطة البحث ا

 .العلمي منبعھا الجھود الذاتیة

إن خطة الكلیة مرتبطة بخطة الجامعة ارتباطا وثیقا في معظم بنودھا ومنھا على سبیل المثال بند تطویر اتفاقات 

فان الكلیة عقدت عدة اتفاقیات محلیة ودولیة مع عدة ) الجامعةمن خطة 3/1/1(وبروتوكوالت التعاون الثقافي 

  ).الخطة اإلستراتیجیة للجامعة - )5 – 6/1/1/فمرفق ((جھات مختلفة 

باإلضافة لذلك فان اللجان الواضعة للخطة وھي منتخبة من مختلف األقسام  لتیسیر الحصول على تمویل للبحوث 

دھا عن العدد الحالي وھو تسعة عشرة مشروعا مموال خارجیا عن طریق المشاریع الخارجیة ولزیادة عد

ومعظم المشاریع واألبحاث تتصدى لحل مشاكل المجتمع البیئیة والزراعیة والصناعیة وأیضا العالجیة . وداخلیا

ا قائمة المشاریع واألبحاث المحلیة والدولیة والدوریات العلمیة المنشور فیھ -  )6 – 6/1/1/فمرفق ((والدوائیة 

وأیضا یتطلع الباحثون .  3/1/3و  3/1/2مما یتفق وإستراتیجیة الجامعة أیضا في البندین رقم) أبحاثھم الدولیة

االستشارات والدراسات  -  )7 – 6/1/1/فمرفق ((من الكلیة لزیادة عدد االستشارات والدراسات المجتمعیة 

جتمع المحیط من خبراتھم والستیفاء رؤیة ورسالة لتحقیق أكبر قدر من االستفادة للم)  المجتمعیة بكلیة العلوم

- كما یتعاون الباحثون بالكلیة مع مؤسسات أخرى مثل معھد ثیودور بلھارس. الكلیة والجامعة بأكبر قدر ممكن

ھیئة الطاقة الذریة وغیرھا مما یتفق مع  -معھد الرمد -معھد األورام-مركز بحوث الصحراء- جھاز شئون البیئة

وأیضا تحرص الكلیة على زیادة عدد األبحاث العلمیة وزیادة . طة الجامعة اإلستراتیجیةمن خ 3/1/4بند 

كما یشجع كبار الباحثین بالكلیة صغار الباحثین على التقدم لجھات مختلفة . حصول الباحثین على جوائز الدولة

اء البحوث بالجودة خارجیة وداخلیة للحصول على تمویل وللتعاون مع المؤسسات األخرى للمساعدة في إجر

خطة الكلیة  - )8 – 6/1/1/فمرفق ((المطلوبة مما ینطبق على ما تنطوي علیھ خطة الجامعة اإلستراتیجیة 

  ).لتمویل البحث العلمي

  توجد بالكلیة لجنة موثقة لنشر الوعي وتفعیل أخالقیات البحث العلمي كما توجد لجنة للمصداقیة

ألخالقیات بالكلیة بإعداد دلیل ومیثاق مفصلین ومعتمدین ألخالقیات المھنة واألخالقیات قامت لجنة المصداقیة وا

والبحث العلمي ویضم كل منھما تعلیمات محددة للحصول على التمیز المرجو والكفاءة المطلوبة من القائمین 
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  9/1/2012خ بتاریوتم اعتماد الدلیل من مجلس الكلیة . على شئون تطویر البحث العلمي بالكلیة وخدمة المجتمع

 ).دلیل ومیثاق األخالقیات – )9 – 6/1/1/فمرفق ((وتم نشره على موقع الكلیة 

  : كفاءة العملیة البحثیة 6/2
تتطلع الكلیة إلى رفع كفاءة العملیة البحثیة باستمرار وذلك بوضع ضوابط وقوانین تحكمھا وتسیرھا 

الكلیة لما تحرص على ذلك فإنھا تسعى لرفع كفاءة وان . وفي المقابل أیضا تذلیل الصعاب التي تعترض طریقھا

الباحثین بھا وتحرص على تمیزھم وبالتالي تسعى إلى علو شأن المؤسسة ككل ووضعھا في ترتیب متقدم بین 

الكلیات على المستوى المحلي والدولي وكل ھذا ینعكس بدوره على المجتمع الذي یستفید من نتائج العملیة البحثیة 

  .رةاستفادة مباش

  : مؤشــرات الكـــــفاءة 6/2/1
من واقع قواعد البیانات الخاصة بأعضاء ھیئة التدریس بالكلیة تم حصر عدد األبحاث العلمیة المنشورة 

بحثا أما  1259المحلي منھا  2965وتبین أن عدد األبحاث في مجملھا  2011-2000محلیا ودولیا من عام 

  .بحثا1706الدولي منھا 

یوضح عدد األبحاث العلمیة المنشورة من كلیة العلوم خالل اإلحدى عشرة سنھ الماضیة واألبحاث الجدول التالي 

  .المحلیة والدولیة منھا

  
عدد المشاركین باألبحاث 
إجمالي  القسم العلمي الدولیة من ھیئة التدریس

 األبحاث
عدد األبحاث 

 المحلیة
عدد األبحاث 

 العـــــــــــــــــــــــــام الدولیة
 2000 74 128  202  الكیمیاء  70
  2001 68 120  188  الكیمیاء الحیویة  25
  2002 165 135 300  الحشرات 40
 2003 185 140 325  الجیولوجیا 25
 2004 169 152 321  المیكروبیولوجي 15
 2005 175 137 312  النبات 25
 2006 181 125 306  الحیوان 25
 2007 236 121 357  الریاضیات 30
 2008 205 119 324  الفیزیاء 40
 2009+2010 206 82 288  الجیوفیزیاء 8

 إجمالي عدد األبحاث 1710 1259 2965  نسبة المشاركة 57.16%

النسبة المشاركة في األبحاث خالل  100%
  اإلحدى عشرة سنھ الماضیة
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عدد األبحاث الدولیة عدد األبحاث المحلیة

  
ثم 2001و 2000في عامي  الشكل البیاني یوضح ازدیادا مطردا في عدد األبحاث المحلیة على حساب الدولیة

 2006ثم الزیادة الكبیرة لألبحاث الدولیة من  2006إلى  2002زیادة عدد األبحاث الدولیة على المحلیة من 

مما یدل على ازدیاد الوعي لدى أعضاء ھیئة التدریس بكلیة العلوم بأھمیة تفعیل النشر الدولي وذلك  2010حتى 

  .2002ابتداء من عام 

ونسبة المشاركین منھم في % 100یئة التدریس المشاركین في البحث العلمي تعادل إن نسبة أعضاء ھ

بیان بأعداد  - 10مرفق % (100أما نسبة المشاركین منھم في األبحاث المحلیة تعادل % 57األبحاث الدولیة 

  )2010إلى  2000أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة مع بیان بعدد األبحاث المحلیة والدولیة المنشورة من 

توجد قواعد بیانات للبحوث العلمیة بالمؤسسة حیث تحرص المؤسسة على حث أعضاء ھیئة التدریس لتجدید * 

بصورة منتظمة ومستمرة  MIS السیر الذاتیة الخاصة بھم حولیا وأیضا تحدیث بیاناتھم على موقع الجامعة 

وكذلك بإنشاء رابطین على  )www.mis2.edu.eg(ألعضاء ھیئة التدریس على موقع االنترنت الخاص 

موقع الكلیة بالبوابة اإللكترونیة للبحث في قواعد البیانات الخاصة بأبحاث أعضاء ھیئة التدریس و رسائل 

  :الماجستیر و الدكتوراه من خالل الرابطین التالیین

1 (mis2.shams.edu.eg/staff_research  

2 (mis2.shams.edu.eh/data_quality  

موقع بیانات أعضاء ھیئة التدریس وأیضا رابط لألبحاث وأیضا لرسائل الدكتوراه  -)10 – 6/2/1/فمرفق ((

  )والماجستیر

بحثا  42تتوافر بالكلیة بحوث علمیة مشتركة مع مؤسسات علمیة دولیة وعدد البحوث المشتركة بلغ  

مالي األبحاث الدولیة الناتجة من الكلیة وذلك خالل الخمسة أعوام السابقة و من إج% 17مشتركا یحقق نسبة 



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 96 - 

مرفق (( STDFو   FP7یوجد أیضا مشاریع ممولة خارجیا من االتحاد األوروبي بصفة خاصة مثل
األبحاث العلمیة الدولیة وبھا یتضح التعاون الدولي ألعضاء ھیئة التدریس مع المراكز  - )11 – 6/2/1/ف

  ).ات والجامعات العالمیةوالھیئ

-2007عالما حصلوا على جوائز الدولة وجوائز جامعة عین شمس ما بین  16تضم الكلیة عدد  

كما تضم . 2011حصل علیھا أحد األساتذة عام ) جائزة غاندي(باإلضافة إلى جائزة واحدة عالمیة  2011

وعلى جائزة مبارك  2011و 2000ن عام عالما حصلوا على جائزة عین شمس التقدیریة ما بی 20الكلیة عدد 

وعلى  2008و 1964وعلى جائزة الدولة التقدیري تسعة علماء ما بین  2008و 1999عالمان في عامي 

 2000وعلى جائزة لولایر یونیسكو عالم واحد في عام  2003جوائز الجمعیات العلمیة الدولیة عالمة سنة 

 15وأخیرا . 2009إلى سنة  1958لة التشجیعیة ما بین عام عاما حصلوا على جائزة الدو 55باإلضافة إلى 

  .(DSC)عامال حصلوا على درجة الدكتوراه في العلوم 

  2011- 2006الجدول التالي یضم قائمة الجوائز التي حصل علبھا أعضاء ھیئة التدریس من عام 
  التاریخ  أسم الدكتور  الجائزة

  31/12/2007  لشافي السیدأیمن أیوب عبد ا  جائزة الدولة لإلبداع العلمي
  28/3/2007  حیاة علي محمد رمضان  البحوث الممتازة
  24/3/2009  شریف محمد عبد السالم كشك  البحوث الممتازة
  28/3/2007  على عبد هللا حسن حسام الدین  البحوث الممتازة
  1/1/2010  على عبد الرحمن أبو شامة  البحوث الممتازة
  4/1/2008  مد السطوحيمحمد رجاء مح  البحوث الممتازة

 2000 احمد حسن الكاشف. د.أ  جامعة عین شمس التقدیریة
  2003  عبد الجواد ربیع. د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2004  محمد محمد عبد الفتاح.د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2005  محمد األمین بسیونى.د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2006  محمد حسن طلعت.د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2006  فوزى ابراھیم عامر.د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2007  عبد الحافظ حلمى محمد.د.أ  جامعة عین شمس التقدیریة
  2008  صالح ابو العنین.د.أ  جامعة عین شمس التقدیریة
  2009  كریمات محمود السید.د.أ  جائزة علمیة دولیة للنساء
  2010  سمیر أحمد عوض حسین.د.أ  ةجامعة عین شمس التقدیری

  2010 فتحي الشحات درغام.د.أ  جامعة عین شمس التقدیریة
  2010 .د.ھاشم عبد الرحمن أ  جامعة عین شمس التقدیریة

  2010  سعد السید. د.أ  جائزة النیل
  2011  عبد هللا محمد ابراھیم.د.أ جامعة عین شمس التقدیریة
  2011  على عز الدین الجنزورىمنیر .د.أ جامعة عین شمس التقدیریة

  2011  محمد األمین أحمد بسیونى.د.أ  جائزة الدولة التقدیریة
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  كما یوجد عدد خمسة أساتذة حاصلین على خمسة براءات اختراع في مجاالت علوم الكیمیاء الحیوان

ھیئة قائمة بالجوائز وبراءات االختراع التي حصل علیھا أعضاء  - )12 – 6/2/1/فمرفق ((والحشرات 

  ).التدریس

  6/2/1/فمرفق ((تستفید المؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة من البحوث العلمیة التطبیقیة الخاصة بالمؤسسة 
  ).األنشطة المجتمعیة لألساتذة العاملین والمتفرغین بالكلیة -  )13 –

  :تشجیع وتحفیز البحث العلمي 6/2/2
 لى اإلنتاج العلمي وذلك كما یليإن كلیة العلوم تشجع البحث العلمي وتحفز الباحثین ع:  

    وضع جوائز مالیة للبحث العلمي یحصل علیھا كل باحث نشر بحثا دولیا في دوریة علمیة وتزید القیمة

قائمة المجالت الدولیة  - )9 – 6/2/1/فمرفق (((المالیة تبعا  لمعامل التأثیر للمجلة التي نشر بھا البحث 

التخصصات مع تقریر الدفعة التاسعة لمكافأة النشر الدولي وبھا یتضح  التي یتم نشر األبحاث بھا في جمیع

 ).حصول أساتذة كلیة العلوم على أكبر مبلغ مالي بین كل كلیات جامعة عین شمس

  باإلضافة إلى تواجد معمل مركزي یستطیع من خاللھ الباحث إجراء تجاربھ والحصول على نتائج برسوم

الباحثین وأیضا إنشاء وحدات ذات طابع خاص تقوم بنفس الدور مثل  بسیطة وذلك كنوع من التعاون مع

كتیب -الوحدات ذات الطابع الخاص )14 – 6/2/1/فمرفق ((المعمل المركزي وھي أكثر تخصصا 

المعمل المركزي بالمبنى الجدید لكلیة العلوم وقائمة أسعار إجراء التجارب والالئحة المالیة لمركز الطاقة 

 ).اتھا الكیمیائیةالضوئیة وتطبیق

  أیضا تعمد بعض األقسام إلى وضع جوائز خاصة ألفضل بحث ویتم اختیار األبحاث تبعا لمعاییر معلنة و

یمول تلك الجوائز بعض األساتذة الذین وھبوا من أرصدتھم أمواال تنفق لرفعة شأن البحث العلمي 

 ).ة دكتور فودهشھادة تقدیر ممنوحة من جائز - )15 – 6/2/1/فمرفق (((بأقسامھم 

  یعقد بالكلیة ورش عمل ودورات لتوعیة صغار الباحثین على البحث وتقدیم التسھیالت الضروریة لھم

وتدریبھم على كیفیة التقدم لجھات التمویل وتعریفھم بھا ومن أدلة تشجیع الكلیة البحث العلمي فان الكلیة 

راه من رسائلھم قبل یوم المناقشة فرضت ضرورة نشر عدد من األبحاث لطالب الماجستیر والدكتو

قائمة دورات وبرامج  –)17 – 6/2/1/فمرفق ((،  )16 – 6/2/1/فمرفق ((النھائیة للرسالة 

  ).ومھمات علمیة بغرض تنمیة المھارات البحثیة للھیئة المعاونة



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 98 - 

   :مساھمة البحث العلمي في دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة 6/2/3
لیة بأنشطة بحثیة تدر دخال علیھا وترفع من الحالة االقتصادیة لھا وبالتالي تقوم بعض األقسام بالك    

تستفید من تلك المبالغ في شراء أجھزة علمیة حدیثة للطالب والقیام برحالت أو شراء أجھزة عرض لم تكن 

الفیزیاء مصادر الدخل اإلضافي في أقسام  - )18 – 6/2/3/فمرفق ((لتتوافر من قبل من المیزانیة المعتمدة 

  ).والجیولوجیا

و یقوم الطالب بالقیام ببعض التجارب على أجھزة ممولة من . تتم مشاركة الطالب في المشاریع البحثیة  

مشاریع وھیئات خارجیة وتم تسجیل أربعة رسائل للمعیدین والمدرسین المساعدین بقسم الجیولوجیا بالكلیة في 

ه الشركات في اإلشراف على الرسائل وأیضا یتم استخدام شركات بترول بحیث یشارك بعض العاملین بھذ

البیانات الجیولوجیة تحت السطحیة واستخدام أجھزة وبرامج الحاسب اآللي الموجودة بھذه الشركات إلتمام 

 )مشاركة الطالب في المشاریع البحثیة –)19 – 6/2/3/فمرفق ((الدراسة 

  :تمویل البحث العلمي 6/3
إلى البحث عن مصادر مستدامة لإلنفاق على البحث العلمي منھا المصادر الداخلیة وأیضا تسعى إدارة الكلیة   

  .الخارجیة

  :مصادر تمویل البحث العلمي 6/3/1
الموازنة المخصصة سنویا ألغراض أنشطة البحث العلمي ال تحقق الغرض المطلوب لتطویر ورفعة شأن   

یس مادیا بمعنى أن األجھزة العلمیة تصل للكلیة من جھات البحث العلمي ولكن البحث العلمي یمول عینیا ول

باإلضافة لذلك ترصد الكلیة مبلغا محدودا ینفق . مختلفة وتحقق جزءا كبیرا من الكفایة النجاز األبحاث بالكلیة

في شراء تذاكر سفر لكل باحث یسافر لحضور أحد المؤتمرات العلمیة ومبلغا آخر كمساھمة لتغطیة اإلقامة 

  .یشةوالمع

المصادر المختلفة للتمویل ھي الحصول على تمویل محلي أو دولي ومردود المخصصات المالیة الخارجیة 

المنفقة على البحث العلمي خالل السنوات الخمس الماضیة ھو زیادة عدد األبحاث العلمیة وزیادة حصول 

بعد الدكتوراه وزیادة الخدمات ما  لدرجات علمیة تم تمرقیتھالعلماء على جوائز وزیادة عدد األساتذة الذین 

  .التعلیمیة والمجتمعیة

 أنشطــة علمــــــیة 6/4
 :مشروعات بحثیة ممولة واتفاقیات 6/4/1

مشروعا مموال داخلیا بینما أربعة  11مشروعا بحثیا منھم  15عدد  - جامعة عین شمس-یوجد بكلیة العلوم

 .المشروعاتالخاصة بھذه بیانات الالتالي یوضح أھم والجدول . )6 – 6/1/1/مرفق ف(مشاریع ممولة دولیا 
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  بدایة  جھة التمویل  المشروع
  الباحث األساسي  المبلغ  المشروع

تخلیق السكریات متعددة الشحوم والمستخدمة 
  كمضادات لعالج الصدمات االنتائیة

  صندوق
التنمیة والعلوم 

  والتكنولوجیا
2009-2010  

  جالل عبد المجید السید/ددوالر أمریكي 60000  )لمدة عامین(

  قطاع البحوث  مجسات كیمیائیة للرصد البیئي واإلكلینیكي
  بجامعة عین شمس

2008  
  )لمدة عامین(

  
د إبراھیم حسیني علي .أجنیھ مصري 27000

  بدر

  2010  جامعة عین شمس  تخلیق دھانات وأنسجة مقاومة للبكتیریا والمیكروبات
  د أحمد محمدد محم.أجنیھ مصري 21000  )لمدة عامین(

تصنیع نموذج تولید الطاقة الكھربیة من حرارة الشمس 
  وتطبیقاتھ في رفع وتحلیة المیاه الجوفیة

صندوق دعم البحوث 
  والتنمیة التكنولوجیة

(STDF) 
  /2010مایو/26

  )لمدة عامین(
ملیون وستمائة ألف 

  د صبري عبد المطلب.أ  جنیھ مصري

الزراعیة  دراسات سمیة وكیموحیویة على المخلفات
  2009  جامعة عین شمس  والصناعیة كمبیدات حشریة على البعوض

  د رضا فضیل علي بكر.أجنیھ مصري 23000  )لمدة عامین(
انشاء نموذج لمعالجة میاه الصرف الصحى بیولوجیا فى 

منطقة   الجبل االصفر،                        لتحسین 
  الحالة الصحیة والبیئیة بھا

  2010أغسطس   جامعة عین شمس
  د مجدي توفیق خلیل.أجنیھ مصري 30000  )لمدة عامین(

التقییم البیئي لبعض جزرالنیل الھامة ودراسة تأثیر 
األنشطة البشریة على التنوع البیولوجي فیھا إلعادة 

  تأھیل بعض منھا
  2007یولیو   جامعة عین شمس

  د مجدي توفیق خلیل.أجنیھ مصري 27000  )لمدة عامین(

مطور لوحدة بیوجاز إرشادیة ذات كفاءة عالة نموذج 
إلنتاج طاقة جدیدة وسماد معالج من مخلفات المزرعة 

  بورسعید
  2007  جامعة عین شمس

  د وحید محمود امام.أجنیھ مصري 55000  )لمدة عامین(

إنشاء بنك معلومات وقاعدة بیانات عن العاملین في 
التي مجال البیئة في مصر وتخصصاتھم ومراكز البحوث 

  یعملون بھا
أكادیمیة البحث العلمي 

  والتكنولوجیا
2007  

د عبد هللا محمد إبراھیم.أجنیھ مصري 30000  )لمدة عامین(

إعادة تدویر مخلفات محاجر ومصانع صخور الزینة 
واستخدامھا في الصناعات  –شق الثعبان  - بمنطقة 

  .المختلفة
  2009  جامعة عین شمس

د باھر عبد الحمید .أريجنیھ مص 52000  )لمدة عامین(
  القلیوبي

صندوق العلوم والتنمیة   مواد نانومتریھ لتحویل الطاقة الشمسیة
  التكنولوجیة

2009  
  )لمدة عامین(

جنیھ  978000
  د حسن طلعت.أ  مصري

  2009  جامعة عین شمس)قش األرز(إنتاج الزیلیتول من المخلفات السیلیولوزیة 
  سریھ محمد حسنی/دجنیھ مصري 16500  )لمدة عامین(

إنتاج أجسام مضادة مشخصة لفیروس أنفلونزا الطیور 
  2009  جامعة عین شمس  محلیا

  سحر أحمد شومان/دجنیھ مصري 18000  )لمدة عامین(

  إنتاج الغاز الحیوي

أكادیمیة البحث العلمي 
من اتفاقیة التعاون 
العلمي والتكنولوجي 
بین الوالیات المتحدة 

  األمریكیة ومصر

2008  
  )مدة عامینل(

58490  
  إیناس الشطوري/د  دوالر أمریكي

تحضیر جسیمات نانومتریة وتطبیقاتھا في مجال 
  2010  جامعة عین شمس  الكیمیاء التحلیلیة

د حمدي حسنین حسن .أجنیھ مصري 60000  )لمدة عامین(
  صالح

  

بیان باالتفاقیات و  فالتالي) یحوي المزید من االتفاقیات -3مرفق(أما بالنسبة لالتفاقیات الخارجیة 

- 2009و أي جھة أخرى من عام  - جامعة عین شمس-البروتوكوالت العلمیة و مذكرات التفاھم بین كلیة العلوم

2011: 
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  اتفاقیةFederal Agreement   بین قسم الریاضیات بالكلیة و مركز  ICTP  2009بایطالیا لعام 

جامعة عین شمس زیارة المركز  –ریاضیات بكلیة العلوم وبمقتضى ھذا البرتوكول یمكن لشباب الباحثین بقسم ال

 .بتمویل من المركز 

  قسم الریاضیات و الجھاز المركزي للتعبئة العامة و ) كلیة العلوم(مذكرة تفاھم بین جامعة عین شمس

 .اإلحصاء

 ریكام أم - اتفاقیة التعاون بین مركز ساحل تكساس للمعلومات البیئیة التابع لجامعة برایري فیو آ. 

بجامعة بریري فیو تكساس بالوالیات المتحدة األمریكیة و بین مركز  TEXGED مذكرة تفاھم بین مركز 

  .أبحاث مناطق المحمیات الطبیعیة بجامعة عین شمس

  جھاز شؤون البیئة مع اإلدارة العامة للتنمیة البیئیة بجھاز شؤون البیئة كلیة العلوم " بروتوكول تعاون بین

 ".شمسبجامعة عین 

  لمتطلبات سوق ً بروتوكول تعاون مع الجمعیة المصریة لشباب األعمال والذي یھدف إلى إعداد الطالب وفقا

 . العمل وتمكینھم من الوصول إلى فرص عمل جیدة من خالل عقد ملتقیات التوظیف

  وأرضیة ومیاه تعاقد المعمل المركزي بالكلیة مع جامعة قناة السویس لعمل تحالیل لعینات رسوبیات بحریة

 . بحریة 

  لعمل ) وحدة ھندسة المولد والفلزات(كما تعاقد المعمل المركزي بالكلیة مع كلیة الھندسة جامعة عین شمس

  . دراسات وتحالیل على جھاز المیكروسكوب اإللكتروني 

 إلنتاج كما تعاقد المعمل المركزي بالكلیة مع شركة قندیل للصلب لعمل كافة التحالیل الالزمة لخطوط ا

 .  بمصانعھم على جھاز االمتصاص الذري 

  كما تعاقد المعمل المركزي بالكلیة مع معھد بحوث البترول لعمل تحالیل وقیاسات لعینات ومنتجات بترولیة

وذلك على جھاز االمتصاص الذري وعقد دورات تدریبیة من خالل االستعانة بأعضاء ھیئة البحوث بالمعھد 

 .والعملي  للقیام بالتدریب النظري

  :المؤتمرات واألنشطة العلمیة األخرى 6/4/2
 :فیما یلي األنشطة العلمیة الخاصة بالكلیة  وتتلخص   

   رحالت علمیة منھجیة ببعض األقسام و تدریب الطالب في جھات تدریب خارجیة تؤھلھم الستیعاب

 .احتیاجات سوق العمل

   قائمة بعدد رسائل الماجستیر  -  )20 – 6/4/2/فمرفق ((اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه

 ).2011-2006من -والدكتوراه خالل الخمس سنوات السابقة
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   قائمة  -)21 – 6/4/2/فمرفق ((تألیف الكتب والمؤلفات العلمیة بواسطة بعض األساتذة ببعض األقسام

قائمة  - )22 – 6/4/2/فمرفق (( وإنتاج عدد عشرة مقررات الكترونیة تم تفعیل عدد ثالثة منھا) الكتب العلمیة

 ).المقررات االلكترونیة

  اقامة وتنظیم عدد من المؤتمرات العلمیة محلیة ودولیة منھا على سبیل المثال: 

  إقامة المؤتمرات العلمیة ومن أھمھا التي یقوم بتنظیمھا قسم الفیزیاء 

  ) 1شاھد- www.Photoenergy.org(: 

 The international conference on molecular/Nano-Photochemistry, 

Photocatalysis and solar energy conversion (2008/Cairo). 

   23 – 6/4/2/فمرفق ((وكما یقوم أساتذة الكلیة  بالمشاركة في تنظیم المؤتمرات الخارجیة  للغیر( - 

 ).ألساتذة العاملین بقسم علم الحیوانمؤتمر خارجي منظم بواسطة أحد ا

   مرفق ((كما تصدر الكلیة مجلة علمیة سنویة تضم العشرة تخصصات العلمیة و ینشر بھا األبحاث العلمیة
ویتم اختیار لجنة االمتحان المسئولة عن مراجعة األبحاث المنشورة ). المجلة العلمیة - )24 – 6/4/2/ف

على سبیل المثال أن یكون قد سبق لعضو اللجنة النشر في مجالت دولیة وعلى بعنایة تبعا لمعاییر محددة منھا 

درایة واعیة بعملیات التقییم لألبحاث وأن یكون أستاذا مشھودا لھ بالنزاھة والتفوق والمصداقیة العلمیة وأن 

 .یكون قد أشرف على رسائل علمیة ولھ مدرسة علمیة معروفة 

  وحدة ضمان الجودة واالعتماد بالكلیة الندوات وورش العمل التي تنظمھا: 

   25 – 6/4/2/فمرفق ( 2009/ 2008أنشطة قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة للعام الجامعي(  

   نشرا لوعى البیئي والثقافي 

   ندوات ومؤتمرات وورش عمل ودورات تدریبیة:-   

    عبد المنعم عثمان  . د.أالمحاضرون " ویقة عالقة التجمعات السكنیة بالحواف الجبلیة بمنطقة الد" ندوة - 

 –عبد الناصر ھالل  . د.أ  -األستاذ بقسم الجیولوجیا –محمود سامي یوسف . د.أ -األستاذ بقسم الجیولوجیا 

 .األستاذ بقسم الكیمیاء  –صالح أبو العینین . د.أ   - األستاذ بقسم الجیولوجیا 

  جامعة –األستاذ بكلیة الھندسة  -عبدا هللا بازعھ .د.محاضر  أال" الدراسات العلیا تحدیات وفرص " ندوة

 .بواشنطن ) األسبق( المستشار الثقافي التعلیمي  –القاھرة 

   لألفیال " ندوة ً  .أسـتاذ بقسم علـم الحیـوان  - سـھیل سامي سـلیمان .د.أ: المحاضر " وكانت مصر موطنا

  أحمد سالم . د.أ: المحاضر " كلة وإستراتیجیة العالج االلتھاب الكبدي الوبائي في مصر المش: " ندوة - 

 .أستاذ بقسم الكیمیاء الحیویة 
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مدرس بقسم الكیمیاء  -عبد الرحمن بدر. د.أ: المحاضر  - " الھندسة الوراثیة بین الواقع والخیال " ندوة  

 .الحیویة 

  أسـتاذ  –عبد الغنـى فـاوى سعید  .د.أ :المحاضرین  " اإلشعاع وتأثیره على البیئة وكیفیة الوقایة منھ" ندوة

 .بقسم الفیزیاء  –أسـتاذ الفیزیاء اإلشعاعیة  -سمیر أحمد  نوح . د.أ  - بھیئـة المـواد النوویـة 

  أستاذ بقسم علم  –سھیل سامي سلیمان . د.تنظیم أ" عالم أخضر عالم أفضل : " أسبوع البیئة بعنوان

  :الحیوان 

 كن أخضر..Go Green   )مدرس علم النبات –روى وفیق الفرماوى م. د.(  

 )أستاذ التصنیف والفلورة –محمد السید طنطاوي . د.أ( االحتباس الحراري  -

    رئیس بحوث المكافحة الحیویة بمركز البحوث الزراعیة  –یحیي حسیني فیاض .د . أ( نبات ورد النیل .  

 )مدرس علم النبات  –ھدى أنور . د ( الطحالب والبیئة 

 )مدرس علم الحشرات  –مرح محمد حسن عبد البر .د( حشرات واألثر البیئي ال

   ساعد المیكروبیولوجى نـــدوة أستاذ م –نزیھة محمد حسنین . د( تأثیر الموسیقى على البیئة والنبات :

 .أسـتاذ بقسم علـم الحیـوان  -مجدي توفیق خلیل . د.تنظیم أ –" الثقافة والتوعیة البیئیة"

  مدیر عام الثقافة  والتوعیة البیئیة  –فؤاد مجاھد . أ. (ت البیئیة لتغیر المفاھیم والسلوكیات نحو البیئة الحمال

 ).جھاز شؤون البیئة  –

    مستشار وزیر الدولة لشؤون البیئة للمحمیات الطبیعیة  - محمد إبراھیم . د. ( دور المحمیات الطبیعیة( 

   أستاذ البیئة النباتیة  –أحمد حجازى . د.أ. ( تات فى مصر تأثیر التغیرات المناخیة على النبا(  

    رئیس الجمعیة األكادیمیة المصریة لتنمیة البیئة  –وحید إمام . د.أ. ( اإللزام وااللتزام البیئي. ( 

    جامعة عین شمس  –مدیر مركز المحمیات الطبیعیة  –مجدي توفیق . د.أ . (حمایة البیئة(  

   أستاذ البیئة ورئیس الجمعیة  –عبد هللا إبراھیم . د.أ. ( وجي على البیئة المصریة خطر الغزو البیول

 )المصریة لتنمیة الثروة  السمكیة 

 -  أستاذ بیئة الفقاریات  - سھیل سامي  . د.أ( الھروب إلى التلوث. ( 

   الطاقة : "ندوة )ات مدیر وحدة شبكة المعلوم - ناجى فارس. د.أ. ( عرض لبعض األفالم الوثائقیة عن البیئة

 " والصناعة البیئیة 

   أستاذ الكیمیاء الفیزیائیة وعضو اللجنة  –صالح أبو العینین . د.أ( طرق االستخدام اآلمن للمخلفات الصناعیة

 ) الدائمة للمراجعة بجھاز شؤون البیئة 

   بیئة مدیر المشروعات الصناعیة بجھاز شؤون ال –محمود شوقي . م ( تقییم األثر البیئي( 
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   أستاذ الكیمیاء ومؤسس معمل النانوتكنولوجیا الضوء كیمیائیة  –صبري عبد المطلب . د.أ( الطاقة الشمسیة

 )والكیمیاء الشمسیة 

   مدیر مركز الطاقة الضوئیة - محمد أبو على. د .ا(الطاقة الضوئیة( 

   وفیزیاءرئیس قسم الجی –عبد المقتدر عبد العزیز. د.أ(الطاقة الحراریة األرضیة( 

   أستاذ مساعد الجیوفیزیاء –عبد الناصر ھالل . د( طاقة صدیقة للبیئة .. طاقة الریاح( 

   مدرس  بقسم الجیوفیزیاء  -أحمد محمد صبحي . صدیقة البیئة  د.. األنظمة الحراریة األرضیة  

   ویل روبیو األستاذ جوزیھ میج.د.أ: المحاضر" دراسات جینیة على األمراض الطفیلیة المستحدثة : " ندوة

 .بمركز سالود كالوس لألبحاث بأسبانیا 

    أستاذ بقسم علم الحیوان  -منیر على الدین الجنزورى  . د.المحاضر أ"  الریاضیات في علوم البیئة : " ندوة 

   أستاذ بقسم علم الحیوان –ناجى حسن فارس . د.المحاضر أ  –البدانة وتصلب الشرایین : " ندوة 

   أحمد محمد سالم . د.المحاضر  أ –" االلتھاب الكبدي الوبائي في مصر المشكلة وإستراتیجیة العالج : " ندوة

 .أستاذ بقسم الكیمیاء الحیویة  –

   مدیر متحف أنتاركتیكا القومي  –لویجى فولكو : المحاضر " قارة أنتاركتیكا والتغیرات المناخیة : " ندوة– 

مش الندوة تم إقامة معرض لمدة أسبوع شاركت فیھ أكادیمیة البحث وعلى ھا. ( إیطالیا  –جامعة سینا 

 ) العلمي والتكنولوجیا والملحقیة العلمیة بسفارة إیطالیا بمصر 

   2008/2009الدورات التدریبیة خالل العام الجامعي 

  7(عددھم تم عقد دورات تدریبیة بمركز الدراسات واالستشارات العلمیة بالتعاون مع قطاع شؤون البیئة و (  

   4(تم عقد دورات تدریبیة بالمعمل المركزي بالتعاون مع قطاع شؤون البیئة وعددھم ( 

  بعمل دورة . قام قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة باالشتراك مع قسم الریاضیات شعبة اإلحصاء "

 ) 10(حضرھا "   spssمقدمة في التحلیل االحصائى باستخدام برنامج 

  شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة باالشتراك مع قسم الریاضیات شعبة علوم الحاسب بعمل دورة  قام قطاع

 )19(حضرھا   Power Pointتدریبیة على مھارات العرض الفعالة باستخدام برنامج 

   2008/2009ورش العمل خالل العام الجامعي  

  64(حضرھا " میة البیئة دور كلیة العلوم فى المشاركة المجتمعیة وتن" ورشة عمل حول ( 

 2008/2009المؤتمرات للعام الجامعى 
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    جامعة عین شمس بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المحمیات الطبیعیة والجمعیة  -قامت كلیة العلوم

مخاطر التلوث في البحیرات : بعقد مؤتمر بعنوان . المصریة لتنمیة الثروة السمكیة بقسم علم الحیوان 

  )  200( بقاعة سیمینار الكلیة حضره " الحد منھا  المصریة وسبل

   2009/ 2008القوافل وحمالت التوعیة   - :ثانیا  

   اإللزام وااللتزام البیئي   –مشاكل اآلفات والتلوث في األحیاء السكنیة  –حمایة البیئة : موضوع القافلة

 - كلیات جامعة عین شمس : في القافلة  الجھات المشاركة -حي الوایلى : مكان القافلة  - ومواجھة التحدیات  

 عدد المشاركین أربعة من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  -   21/2/2009 -14/2: مدة القافلة 

  26 – 6/4/1/فمرفق (دوریات ونشرات( :  

  نشرة رؤیة والخاصة بقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  

  2009العدد األول في ینایر  .  

 2009ي مارس العدد الثاني ف. 

  2009العدد الثالث في یونیو.  

  نشرة مركز الدراسات.  

  نشرة المعمل المركزي. 

   -:أنشطة المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص  

 1 -  عقد دورات بالمركز موضوع الدورات -: المعمل المركزي :  

 Biotechnology  

 Chromatgruply  

 Molecular Biology 

 Electron Microscope  30(ة ثالثة أیام حضرھا لمد( 

  ومدة الدورة شھر وعدد حضورھما حوالي ) تم عقدھا عدد ستة مرات " (الوقایة من اإلشعاع "دورة

)100. (  

  14(مدة الدورة ستة أیام و حضرھا " كیمیاء وتكنولوجیا األسمنت " دورة( 
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  لإلعتماد بكلیة العلوم ـ جامعة عین شمسالمؤتمرات  واألنشطة العلمیة الخاصة بمشروع التطویر المستمر والتأھیل 
 

 التاریخ المكان الوظیفة المحاضر العنوان الحدث م

دورة  1
عبدالمنعم كامل./ د القیادة اإلداریة تدریبیة خبیر تنمیة الموارد البشریة  

 FLDPلمشروع الـ 
قاعة قسم 
8/11/2009األحد  الكیمیاء  

ورشة  2
 عمل

التنمیة البیئیة وثقافة العمل 
تطوعيال صالح طاھر./ د.أ  بالجامعة األمریكیة و خبیر ./ د.أ 

 دولي في مجال البیئة
قاعة سمینار 

15/11/2009األحد  الكلیة  

المشكل التي تواجھ الطالب  لقاء 3
 الوافدین

ممثلي الملحقیات 
قاعة مجلس   الثقافیة وإدارة الكلیة

 الكلیة
  15/11/2009األحد 

 الساعة الحادیة عشر

 ندوة 4
التعامل مع مشاكل طرق 

الطالب الوافدین وطرق 
 الجذب والتشجیع

دلیا سامي أحمد./ د المدیر التنفیذي لمكتب رعایة  
 الطالب الوافدین ـ جامعة القاھرة

قاعة سمینار 
 الكلیة

   8/12/2009الثالثاء 
الساعة الثانیة عشر 

 ً  ظھرا

ورشة  5
 عمل

طرق تقییم الطالب 
واألختبارات الموضوعیة 

تخدام أجھزة وكیفیة اس
 التصحیح

أحمد رفعت ./ د.أ
 محمود عزت

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والتطالب 
 ً 24/12/2009  سابقا  

ورشة  6
 عمل

الجدارات القیادیة المعاصرة 
وإدارة التغییر مع التطبیق 
 على مؤسسات التعلیم العالي

أحمد حسني./ د.أ المستشار الدولي وخبیر الموارد  
نظیميالبشریة والتطویر الت  

قاعة سمینار 
 الكلیة

6/1/2010األربعاء   
 ً  الساعة التاسعة صباحا

ورشة  7
 عمل

التخطیط االستراتیجي ومتابعة 
 تنفیذ الخطة االستراتیجیة

منى صالح الدین ./ د.أ
 شریف

الخبیر االستراتیجي ومدیر وحدة 
األزمات والكوارث بكلیة التجارة ـ 

 جامعة عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

 11/1/2010ین اإلثن
الساعة الحادیة عشر 

 ً  صباحا

ورشة  8
 عمل

المعاییر األكادیمیة للمقررات 
 والمناھج الدراسیة

أحمد رفعت ./ د.أ
 محمود محمود عزت

إسماعیل محمد ./ د.أ
 محمد إدریس

وكیل الكلیة لشئون التعلیم والتطالب 
 ً  سابقا

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 
 والبیئة

قاعة سمینار 
یةالكل  

 12/1/2010الثالثاء 
الساعة الحادیة عشر 

 ً  ظھرا

ورشة  9
 عمل

التخطیط االستراتیجي ومتابعة 
 تنفیذ الخطة االستراتیجیة

منى صالح الدین ./ د.أ
 شریف

الخبیر االستراتیجي ومدیر وحدة 
األزمات والكوارث بكلیة التجارة ـ 

 جامعة عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

 14/1/2010الخمیس 
الحادیة عشر  الساعة

 ً  صباحا

نحو إعداد إستراتیجیة للتعلیم  ندوة 10
 والتعلم للكلیة

ھیمن زین العابدین .د
 متولي

المدرس بقسم الفلك ـ كلیة العلوم 
خبیر التخطیط (جامعة القاھرة 

)اإلستراتیجي   

قاعة سمینار 
 الكلیة

 28/2/2010األحد 
 ً  الساعة العاشرة صباحا

نتاج التعلیم اإللكتروني وإ ندوة 11
 المقررات اإللكترزنیة

بشرى مسعد ./ د.أ
 محمد عوض

األستاذ بكلیة البنات ومدیر مركز 
التعلیم اإللكتروني بجامعة عین 

 شمس

مكتبة قسم علم 
 الحیوان

9/3/2010الثالثاء   
الساعة الحادیة عشر 

 ً  صباحا

بیئة داخلیة  –التحلیل الرباعي  ندوة 12
 وبیئة خارجیة

ھیمن زین العابدین .د
ليمتو  

المدرس بقسم الفلك ـ كلیة العلوم 
خبیر التخطیط (جامعة القاھرة 

)اإلستراتیجي   

قاعة علم 
 الحیوان

 14/3/2010األحد 
 ً  الساعة العاشرة صباحا

 ندوة 13
اإلجتماع مع خبیر برنامج 
التطویر المستمر والتأھیل 

 لإلعتماد
حمدي المیقاتي./ د.أ خبیر برنامج التطویر المستمر  

عتمادوالتأھیل لإل  
قاعة مجلس 

 الكلیة

  16/3/2010الثالثاء 
الساعة التاسعة 
 ً  والنصف صباحا

ورشة  14
 عمل

بیئة داخلیة  –التحلیل الرباعي 
 وبیئة خارجیة

ھیمن زین ./ د.أ
 العابدین

المدرس بقسم الفلك ـ كلیة العلوم 
خبیر التخطیط (جامعة القاھرة 

)اإلستراتیجي   

قاعة سیمینار 
 الكلیة

28/3/2010األحد   
 ً  الساعة العاشرة صباحا
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 التاریخ المكان الوظیفة المحاضر العنوان الحدث م

مجدي مھدي علي./ د.أ طرق التعلم الذاتي ندوة 15  
أستاذ تكنولوجیا التعلیم وتصمیم 
المناھج بكلیة التربیة جامعة عین 

 شمس

مكتبة قسم علم 
 الحیوان

18/4/2010األحد   
الساعة العاشرة 

 ً  صباحا

ورشة  16
 عمل

المعاییر األكادیمیة للمقررات 
 والمناھج الدراسیة

أحمد رفعت محمود ./ د.أ
 محمود عزت

إسماعیل محمد ./ د.أ
 محمد إدریس

وكیل الكلیة لشئون التعلیم 
 ً  والتطالب سابقا

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع 
 والبیئة

قاعة سمینار 
 الكلیة

 22/4/2010الخمیس  
الساعة العاشرة 

ً صب احا  

قانون تنظیم "اإلدارة الجامعیة  ندوة 17
"الجامعات حاتم الغندور./ د.أ  استاذ فیزیاء الضوء بقسم الفیزیاء  

 ـ كلیة العلوم
قاعة علم 
 الحیوان

 5/5/2010األربعاء 
الساعة الحادیة عشر 

 ً  صباحا

التخطیط اإلستراتیجي في  ندوة 18
ھیمن زین العابدین./ د.أ المؤسسات التعلیمیة  

رس بقسم الفلك ـ كلیة العلوم المد
خبیر التخطیط (جامعة القاھرة 

)اإلستراتیجي   

قاعة سیمینار 
 الكلیة

9/5/2010األحد   
الساعة العاشرة 

 ً  صباحا

مفھوم وتطبیقات التعلم  ندوة 19
عبدالرحمن بدر الدین./ د اإللكترني  

مدرس الكیمیاء الحیویة بقسم 
الكیمیاء الحیویة  كلیة العلوم ـ 

ین شمسجامعة ع  

قاعة سیمینار 
 الكلیة

  16/5/2010األحد 
الساعة الثانیة عشر 

 ً  ظھرا

حاتم الغندور./ د.أ النشر الدولي للبحوث ندوة 20 أستاذ فیزیاء الضوء بقسم الفیزیاء  
 ـ كلیة العلوم ـ جامعة عین شمس

./ د.قاعة أ
عبدالعزیز علي 

محمد بقسم 
 الفیزاء

 19/5/2010األربعاء 
الساعة العاشرة  

 ً  صباحا

لجان المراجة الداخلیة  اجتماع 21
حمدي حامد سویلم./ د.أ باألقسام المدیر التنفیذي لمشروع الـ  

CIQAP 
قاعة مجلس 

 الكلیة

 23/5/2010األحد 
الساعة الثانیة عشر 

 ً  صباحا

الدعم الفني ومتابعة وتقییم  إجتماع 22
 المشروع

ولید ./ یحي المشد ـ د./ د.أ
 أبوالسعود

/ امعة بنھا استاذ دكتور بج
 مدرس بجامعة القاھرة

قاعة مجلس 
 الكلیة

 24/5/2010اإلثنین  
الساعة التاسعة  

 ُ  صباحا

فرص التمویل للبحث العلمي ـ  ندوة 23
 قصص نجاح

محمد صبري ./ د.أ
 عبدالمطلب

أستاذ دكتور بقسم الكیمیاء ـ كلیة 
 العلوم ـ جامعة عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

  7/6/2010اإلثنین 
اعة الحادسة عشر الس

 ً  صباحا

 ندوة 24
اإلجتماع مع خبیر برنامج 
التطویر المستمر والتأھیل 

 لإلعتماد
حمدي المیقاتي./ د.أ خبیر برنامج التطویر المستمر  

 والتأھیل لإلعتماد
قاعة مجلس 

 الكلیة

  7/7/2010األربعاء 
الساعة التاسعة 

 والنصف

ورشة  25
 عمل

كیفیة عمل الدراسة الذاتیة 
ایناس محمود حامد./ د.أ للكلیة  

المدیر التنفیذي لمشروع الـ 
CIQAP     بمعھد الطفولة

 بجامعة عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

   2/8/2010األثنین 
الساعة الحادیة عشر 

 ً  صباحا

 ندوة 26
اإلجتماع مع خبیر برنامج 
التطویر المستمر والتأھیل 

 لإلعتماد
حمدي المیقاتي./ د.أ المستمر  خبیر برنامج التطویر 

 والتأھیل لإلعتماد
قاعة مجلس 

 الكلیة

 15/9/2010األربعاء 
الساعة التاسعة  

 والنصف

عبدالرحمن بدر الدین./ د األمان المعملي ندوة 27  
مدرس الكیمیاء الحیویة بقسم 
الكیمیاء الحیویة  كلیة العلوم ـ 

 جامعة عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

  20/9/2010األثنین 
ة الساعة العاشر

 ً  صباحا

متابعة ماتم بشأن التدریب  إجتماع 28
حمدي حامد سویلم./ د.أ المبداني المدیر التنفیذي لمشروع الـ  

CIQAP 
قاعة مجلس 

 الكلیة

    26/9/2020األحد 
الساعة العاشرة 

 ً  صباحا
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 التاریخ المكان الوظیفة المحاضر العنوان الحدث م

ورشة  29
منى ھجرس./ د القیادة الفعالة عمل درس بكلیة الھندسة ـ جامعة م 

 عین شمس
قاعة سمینار 

 الكلیة
 11/10/2010األثنین 

ً  9.30الساعة    صباحا  

ورشة  30
منى ھجرس./ د القیادة الفعالة عمل مدرس بكلیة الھندسة ـ جامعة  

 عین شمس
قاعة سمینار 

 الكلیة
 12/10/2010الثالثاء 

ً  9.30الساعة    صباحا  

 ندوة 31
 مراجعة تطبیق المعاییر
األكادیمیة مع البرامج 

 والمقررات العلمیة المختلفة

نادیة غریب حسن ./ د.أ
 قندیل

استاذ بقسم الكیمیاء ـ كلیة 
 البنات ـ جامعة عین شمس

مكتبة قسم علم 
 الحیوان

األربعاء 
الساعة   13/10/2010

 ً  الحادیة عشر صباحا

اإلستعداد لزیارتي المحاكاة  إجتماع 32
حامد سویلمحمدي ./ د.أ واإلستطالعیة المدیر التنفیذي لمشروع الـ  

CIQAP 
قاعة مجلس 

 الكلیة

الخمیس 
الساعة  21/10/2010

 ً  الثانیة عشر صباحا

 اجتماع 33
مناقشة ما تم في زیارة فریق 

المتاعبة یوم اإلثنین 
1/11/2010  

حمدي حامد سویلم./ د.أ المدیر التنفیذي لمشروع الـ  
CIQAP 

قاعة مجلس 
 الكلیة

 4/11/2010الخمیس 
الساعة الثانیة عشر 

 ً  صباحا

 ندوة 34
العرض التجریبي للتدریس 
التفاعلي بین الطالب وعضو 

 ھیئة التدریس

حسني عبدالعزیز ./ د.أ
قاعة سمینار  استاذ بقسم علم النبات مسلم

 الكلیة

السبت الموافق 
الساعة  6/11/2010

 ً  الثانیة عشر صباحا

35 
ورشة 
العمل 
 األولى

عبدالرحمن بدر الدین/ .د التعلم اإللكتروني  
مدرس الكیمیاء الحیویة بقسم 
الكیمیاء الحیویة  كلیة العلوم ـ 

 جامعة عین شمس

معمل الحاسب 
اآللي  بقسم 
 الریاضیات

  28/11/2010األحد 
 ً  الساعة التاسعة صباحا

ورشة  36
 عمل

كیفیة تنفیذ مصفوفة المقررات 
 والبرامج لألقسام العلمیة

أحمد رفعت محمود ./ د.أ
حمود عزتم  

وكیل الكلیة لشئون التعلیم 
 ً  والتطالب سابقا

مكتبة قسم علم 
 الحیوان

 30/11/2010الثالثاء 
 ً  الساعة التاسعة صبا

متابعة ماتم تنفیذة خالل الفترة  إجتماع 37
حمدي حامد سویلم./ د.أ السابقة المدیر التنفیذي لمشروع الـ  

CIQAP 
قاعة مجلس 

 الكلیة

 2/12/2010الخمیس 
الثانیة عشر  الساعة

 ً  صباحا

ورشة  38
خمیس محمد خمیس./ د إدارة األزمات عمل مدرس بكلیة التربیة جامعة  

 العریش
قاعة سمینار 

8/12/2010األربعاء  الكلیة  

حاتم الغندور./ د.أ النشر الدولي للبحوث ندوة 39  
أستاذ فیزیاء الضوء بقسم 

الفیزیاء ـ كلیة العلوم ـ جامعة 
 عین شمس

قاعة سمینار 
لكلیةا  

 12/12/2010األحد 
 ً  الساعة الواحدة ضھرا

منى ھجرس./ د اإلتصال الفعال ندوة 40 مدرس بكلیة الھندسة ـ جامعة  
 عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

 21/12/2010الثالثاء 
ً  9.30الساعة    صباحا  

منى ھجرس./ د اإلتصال الفعال ندوة 41 مدرس بكلیة الھندسة ـ جامعة  
 عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

األربعاء 
22/12/2010   

ً  9.30الساعة  صباحا  

42 
ورشة 
العمل 
 الثانیة

عبدالرحمن بدر الدین./ د التعلم اإللكتروني  
مدرس الكیمیاء الحیویة بقسم 
الكیمیاء الحیویة  كلیة العلوم ـ 

 جامعة عین شمس

معمل الحاسب 
اآللي  بقسم 
 الریاضیات

الخمیس 
الساعة   24/12/2010

ً التاسعة صباح ا  

حمدي حامد سویلم./ د.أ متابعة تنفیذ أنشطة المشروع إجتماع 43 المدیر التنفیذي لمشروع الـ  
CIQAP 

قاعة سمینار  
 الكلیة

الخمیس 
الساعة  30/12/2010

 ً  الثانیة عشر صباحا

44 
ورشة 
العمل 
 الثالثة

عبدالرحمن بدر الدین./ د التعلم اإللكتروني  
مدرس الكیمیاء الحیویة بقسم 

الحیویة  كلیة العلوم ـ  الكیمیاء
 جامعة عین شمس

معمل الحاسب 
اآللي  بقسم 
 الریاضیات

2/1/2011األحد   
 ً  الساعة التاسعة صباحا
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 التاریخ المكان الوظیفة المحاضر العنوان الحدث م

استیفاء متطلبات المرحلة  ندوة 45
حمدي حامد سویلم./ د.أ القادمة من األقسام العلمیة مشروع الـ المدیر التنفیذي ل 

CIQAP 
قاعة سمینار 

 الكلیة
 12/9/2011األربعاء 

 ً  الساعة العاشرة صباحا

ورشة  46
أحمد حسني./ د.أ إدارة األزمات عمل المستشار الدولي وخبیر الموارد  

 البشریة والتطویر التنظیمي
قاعة سمینار 

 الكلیة

األربعاء 
18/10/2011  

 ً  الساعة العاشرة صباحا

منى ھجرس./ د اإلتصال الفعال ندوة 47 مدرس بكلیة الھندسة ـ جامعة  
 عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

األربعاء 
16/11/2011   

 ً  الساعة العاشرة صباحا

ورشة  48
 عمل

كیفیة توصیف المقررات 
حاتم الغندور./ د.أ والبرامج  

أستاذ فیزیاء الضوء بقسم 
الفیزیاء ـ كلیة العلوم ـ جامعة 

 عین شمس

قاعة سمینار 
 الكلیة

 7/12/2011ربعاء األ
 ً  الساعة العاشرة صباحا

محمد / المشتشار حقوق الملكیة الفكریة ندوة 49
 عبدالقادر الخطیب

عضو اللجنة العربیة لحمایة 
 حقوق المكلیة الفكریة

قاعة سیمینار 
18/12/2011األحد  الكلیة  

ورشة  50
 عمل

اإلتجاھات الحدیثة في طرق 
يفاروق فھم. د.أ التقویم ونظم اإلمتحانات  

األستاذ بقسم الكیمیاء والخبیر 
ببرنامج التطویر المستمر 
 PCIQAوالتأھیل لإلعتماد 

قاعة سیمینار 
 الكلیة

   2/1/2012اإلثنین 
 ً  الساعة العاشرة صباحا

ورشة  51
 عمل

اإلتجاھات الحدیثة في طرق 
فاروق فھمي. د.أ التقویم ونظم اإلمتحانات  

األستاذ بقسم الكیمیاء والخبیر 
لتطویر المستمر ببرنامج ا

 PCIQAوالتأھیل لإلعتماد 

قاعة سیمینار 
 الكلیة

  4/1/2012األربعاء 
 ً  الساعة العاشرة صباحا
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  الدراسات العلیا - 7
تحرص كلیة العلوم جامعة عین شمس على تقدیم مجموعة متمیزة من برامج الدراسات العلیا تتناسب 

ى العالم العربي من جھة وبما یلبي احتیاجات سوق العمل مع مكانة الكلیة العریقة وسمعتھا الطبیة على مستو

كما تقوم الكلیة بتحسین . وأحدث االتجاھات العلمیة والبحثیة من جھة أخرى وبما یسھم في تحقیق رسالة الكلیة

جودة برامج الدراسات العلیا التي تقدمھا من خالل توصیفھا بدقة، ومراجعتھا دوریا، والتحقق من أن مخرجات 

لم المستھدفة ألي برنامج ومقرراتھ تحقق بالفعل األھداف المخططة لھ، كما تحرص الكلیة على توفیر التع

مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العلیا وتقر نظما موضوعیة للتقییم وأخیرا تحرص الكلیة على 

  .رضائھم

  الدرجات الممنوحة 7/1
 دبلوم الدراسات العلیا. 

 علومدرجة الماجستیر في ال. 

 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم. 

 درجة دكتوراه العلوم. 

 –علم الحشرات  –علم الحیوان  –النبات  –الریاضیات  –الفیزیاء  –الكیمیاء (حیث تساھم األقسام العلمیة 

  .في منح ھذه الدرجات العلمیة) الجیوفیزیاء –الجیولوجیا  –الكیمیاء الحیویة  –المیكروبیولوجي 

 :بلومات والدرجات العلمیة الممنوحةالد 7/1/1

تمنح جامعة عین شمس بناء على طلب كلیة العلوم درجات علمیة متنوعة في محتلف التخصصات 

ثم صدرت تعدیالت  11/9/1986بتاریخ  840العلمیة من خالل الئحة معتمدة صادرة بالقرار الوزاري رقم 

 28/8/2008بتاریخ  2399قرار الوزاري رقم وال 8/11/2004بتاریخ  2269لھا بالقرار الوزاري رقم 

مرفق ( 15/7/2009بتاریخ  1563والقرار الوزاري رقم  29/4/2009بتاریخ  903والقرار الوزاري رقم 
  .)1 – 7/1/1/ف

تقوم الكلیة باالعالم عن برامجھا المقدمة في الدراسات العلیا وكذلك شروط القبول واجراءات التسجیل 

  :وذلك من خالل

 .)2 – 7/1/1/فمرفق ( الدراسات العلیا الموجودة على الموقع االلكتروني داخل موقع الجامعةالئحة  - 1
http//www.shams.edu.eg  

 – 7/1/1/فمرفق (یوجد صورة من االعالن (االعالن في الصحف القومیة عن فتح باب التقدم للتسجیل  - 2
3(. 
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 .روط ومواعید التقدم والمستندات المطلوبھوضع اعالنات واضحة في مداخل الكلیة المختلفة موضحا بھا ش - 3

تقوم الكلیة بتسلیم كتیب للطالب موضحا بھ الدرجات الممنوحھ بالدراسات العلیا وشروط التقدم والمستندات  - 4

 . )4 – 7/1/1/فمرفق () یوجد نسخة من الكتب(المطلوبة وحدة الدارسة وتوصیف المقررات الدراسیة 

 .یث یتم تزوید الطالب بما یحتاجھ من معلوماتقسم الدراسات العلیا بالكلیة ح - 5

تقوم الكلیة بتوفیر قواعد بیانات وتحدیثھا سنویا عن الدراسات العلیا من حیث أعداد البرامج وأعداد  - 6

المستفیدین منھا وتاریخ أنشاء والھدف من كل برنامج وأعداد المتقدمین لھ ویستدل على حاجة سوق العمل 

طالع رأى الجھات المستفیدة واستقصاء رأي الحاصلین على ھذه الدرجات لھذه البرامج من خالل است

) یوجد أحصائیة للخمسة سنوات األخیرة(العلمیة من خالل مؤشرات القبول والتسجیل في ھذه البرامج 

 .)5 – 7/1/1/فمرفق (

ظام الساعات تقوم الكلیة في الوقت الحالي بدراسة مقترح تطویر الئحة الدراسات العلیا ووضع مقترح لن - 7

المعتمدة مع دمج بعض البرامج واالبقاء على ما ھو مطلوب منھا في سوق العمل واضافة برامج مستحدثة 

 .لتناسب التطورات العلمیة العالمیة

الشكل التالي یوضح أعداد الطالب الممنوحین لدرجة دبلوم الدراسات العلیا خالل الخمس السنوات السابقة * 

  طالب من الخارجمن الھیئة المعاونة و

0
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180

2007/2008 2009/2010 2011/2012

عدد الطالب

  
  العام الدراسي  2008/2007  2009/2008  2010/2009  2011/2010  2012/2011

  عدد الطالب  21  27  153  158  177
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الشكل التالي یوضح أعداد الممنوحین لدرجة الماجستیر من الھیئة المعاونة ومن الخارج خالل الخمس * 

  )2011/2012، 2010/2011، 2009/2010، 2008/2009، 2007/2008(سنوات األخیرة 

0
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ب
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د ال

د
ع

خارج عدد الممنوحین للماجستیر من ال ئة المعاونـة عدد الممنوحین للماجستیر من الھی

  
Sum 2012/2011  2011/2010  2010/2009  2009/2008  2008/2007  العام الدراسي  
  الممنوحین ماجستیر من الخارج  42  59  52  65  50  268
  الممنوحین ماجستیر من الھیئة المعاونة  12  16  16  17  6  67

  

ین لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم من الھیئة المعاونة ومن الخارج الشكل التالي یوضح أعداد الممنوح* 

، 2010/2011، 2009/2010، 2008/2009، 2007/2008(خالل الخمس سنوات األخیرة 

2011/2012(  
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عدد الممنوحین للدكتوراه من الخارج عدد الممنوحین للدكتوراه من الھیئة المعاونة

  
Sum 2012/2011  2011/2010  2010/2009  2009/2008  2008/2007  العام الدراسي  
  الخارج الممنوحین دكتوراه من  59  81  51  62  36  289
  الممنوحین دكتوراه من الھیئة المعاونة  11  17  17  8  6  59
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  :مما سبق یتضح أن الكلیة خالل الخمس سنوات الماضیة

رسالة ماجستیر للطالب من  268 –رسالة ماجستیر للھیئة المعاونة  67(رسالة ماجستیر  335منحت  - 1

 ).4:  1خارج الھیئة المعاونة بنسبة 

رسالة دكتوراه للطالب من  289 –رسالة دكتوراه للھیئة المعاونة  59(توراه رسالة دك 348منحت عدد  - 2

 ).5:  1خارج الھیئة المعاونة بنسبة 

 .دبلومة الدراسات العلیا 359منحت عدد  - 3

دكتوراه التي منحتھا الكلیة خالل الخمس سنوات الماضیة من اعضاء  –نسبة الدرجات العلمیة ماجستیر  - 4

مما  4.5:  1بالدرجات العلمیة التي منحتھا للطالب من خارج الھیئة المعاونة ھي  الھیئة المعاونة مقارنة

 .یدعم جودة العملیة التعلیمیة للدراسات العلیا وأن الكلیة جاذبة لطالب الدراسات العلیا من الخارج

ع أقسام تزاید أعداد الطالب المسجلین لدرجتي الماجستیر والدكتوراه من خارج الھیئة المعاونة في جمی - 5

مرفق (الكلیة خالل السنوات األربع األخیرة بینما تناقص العدد في السنة الخامسة حیث أنھا لم تكتمل بعد 
 .)6 – 7/1/1/ف

تزاید اجمالي عدد الطالب الحاصلین على الماجستیر في العلوم بقسم الكیمیاء یلیة قسم المیكروبیولوجي  - 6

م علم الحیوان فقسم النبات وقسم الجیولوجیا ثم قسم الریاضیات ثم فقسم الكیمیاء الحیویة ثم قسم الفیزیاء فقس

 .)7 – 7/1/1/فمرفق (قسم علم الحشرات وأخیرا قسم الجیوفیزیاء 

تزاید اجمالي عدد الطالب الحاصلین على دكتوراه الفلسفة في العلوم بقسم الكیمیاء یلیھ قسم الكیمیاء الحیویة  - 7

یولوجي ثم قسم النبات یلیھ قسم علم الحشرات فقسم الریاضیات ثم قسم ثم قسم علم الحیوان فقسم المیكروب

 .)7 – 7/1/1/فمرفق (الجیولوجیا فقسم الفیزیاء ثم قسم الجیوفیزیاء 

تزاید أعداد طالب الدبلومات وخاصة دبلومة التحالیل الكیمیائیة الحیویة نتیجة احتیاج سوق العمل لھا، أما  - 8

وقد تزاید عدد طالب الدبلومات  .)8 – 7/1/1/فمرفق (تكون النسبة ثابتھ  بالنسبة لباقي الدبلومات تكاد

الى  59من ) 2010/2011، 2009/2010، 2008/2009(بوجھ عام خالل الثالثة سنوات األخیرة 

 .طالبا 245

  یة التعلیمیة في الدراسات العلیاالعمل – 7/2
  : الدكتوراه/ الماجستیر / برامج الدبلوم  – 7/2/1
عمل في جمیع الدرجات العلمیة للدراسات العلیا وفقا لالئحة معتمدة معلنة للطالب وأعضاء ھیئة یتم ال - 1

وآخر تعدیل على الالئحة صدر . التدریس وتقوم الكلیة بمراجعتھا في ضوء المتغیرات المحلیة إن وجدت

عة وعشرون تمنح كلیة العلوم جامعة عین شمس تس. 15/7/2009بتاریخ  1563بالقرار الوزاري رقم 
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قسم الفیزیاء سبعة دبلومات متخصصة، والكیمیاء الحیویة ثالثة دبلومات : دبلوما متخصصا موزعة كالتالي

والریاضیات خمسة دبلومات، وعلم الحیوان دبلومتان والكیمیاء اثنان، والحشرات اثنان، والجیولوجیا أربعة 

توجد بكلیة العلوم عشرة أقسام علمیة  .)1 – 7/1/1/فمرفق (دبلومات والنبات اثنان والجیوفیزیاء اثنان 

تمنح درجتى الماجستیر والدكتوراه في أربعة عشر تخصصا علمیا وھي الریاضیات البحتھ والریاضیات 

التطبیقیة والفیزیاء والفیزیاء الحیویة والكیمیاء والكیمیاء الحیویة والنبات والمیكروبیولوجي وعلم الحیوان 

 .)1 – 7/1/1/فمرفق (جیا والجیوفیزیاء واالحصاء الریاضي وعلوم الحاسب وعلم الحشرات والجیولو

لبرامج الدراسات العلیا التي تقدمھا وقد تم اعتماد تبنى ھذه ) ARS(تتبنى الكلیة المعاییر القیاسیة األكادیمیة  - 2

ق مرف(م 2010/2011للعام الجامعي  14/2/2011المعاییر بمجلس الكلیة الجلسة الخامسة بتاریخ 
 .)9 – 7/2/1/ف

تم توصیف برامج ومقررات الدراسات العلیا وفقا لتلك المعاییر االكادیمیة تتوافق ھذه البرامج مع احتیاجات  - 3

یوجد موافقات األقسام العلمیة (المجتمع والتطورات االكادیمیة الحدیثة وتم اعتمادھا من مجالس األقسام 

مرفق () مرفق أدلة البرامج وتوصیف مقرراتھا) (مھاالمختلفة على برامج الدراسات العلیا التي تقد
 .)10 – 7/2/1/ف

تعمل الكلیة على مراجعة برامج الدبلومات والماجستیر والدكتوراه بواسطة مراجعیین داخلیین وخارجیین  - 4

من ذوى الخبرة في مجال التخصص والجودة لتقییم ھذه البرامج وفقا للنموذج المعد من قبل الھیئة القومیة 

 .)11 – 7/2/1/فمرفق (ان جودة التعلیم واالعتماد لضم

حرصت األقسام العلمیة على ضرورة توافق مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج مع المعاییر المرجعیة  - 5

األكادیمیة وكذلك توافق محتوى المقررات الدراسیة مع مخرجات التعلم المستھدفة لكل برنامج من خالل 

كلیة حیث اقیمت عدد من ورش العمل والندوات ألعضاء ھیئة التدریس للتعرف ورش العمل التي عقدت بال

 .)12 – 7/2/1/فمرفق (بھذه المعاییر وكیفیة تطبیقھا 

یتم تحدید الفترة الزمنیة للحصول على درجة الماجستیر بسنة على األقل بعد الحصول على السنة التمھیدیة  - 6

اتضح أن متوسط الفترة الزمنیة التي یستغرقھا الطالب وسنتین بعد التسجیل لدرجة الدكتوراه ولكنھ 

وبناء على القواعد والقوانین . سنوات لدرجة الماجستیر أو الدكتوراه 4 – 3للحصول على الدرجة من 

واللوائح المعمول بھا داخل الكلیة والجامعة یتم الغاء تسجیل الطالب بعد مرور خمسة سنوات إذا لم یتقدم 

 .)1 – 7/1/1/فمرفق (أو یكتب المشرف أن نقطة البحث تتطلب ھذا الوقت  الطالب بعذر مقبول

درجات الماجستیر والدكتوراة التي تمنحھا الكلیة تتطلب استیفاء مجموعة من المتطلبات تشتمل على رسالة  - 7

علمیة ومقررات دراسیة منھا مقررات عامة لجمیع المسجلین وھناك مقررات ترتبط بالتخصص األكادیمي 

كما یتم التسجیل للدرجات العلمیة بشرط أن تتفق الخطط البحثیة للتسجیالت مع . جة العلمیة المسجل بھاللدر
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الخطة البحثیة المعتمدة للقسم والمنبثقة بدورھا من خطة الكلیة والجامعة، وترتبط من جھة بإحتیاجات 

كبار األساتذة في التخصصات وتستعین الكلیة ب. المجتمع ومن جھة أخرى بالتطورات األكادیمیة الحدیثة

األكادیمیة كمراجعین خارجیین لبرامجھا وفقا للنماذج التي أعدتھا الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 

كما تقوم الكلیة باالعالم عن التخصصات العلمیة . مرفق تقاریر المراجعیین) 21، 20نموذج (واالعتماد 

دین بإختالف ھویتھم الستطالع رأیھم فیھا كما تحرص الكلیة على الموجودة بھا الحدیثة والنادرة على المستف

ارتباط ابحاث الماجستیر والدكتوراه بإحتیاجات حقیقیة للمجتمع من خالل التسجیل لبعض الدرجات العلمیة 

 .)13 – 7/2/1/فمرفق (وذلك من خالل مشروعات بحثیة ذات طابع تطبیقي 

 :نظام التسجیل واالشراف العلمي  – 7/2/2

  :یتم االعالن عن اجراءات التسجیل واالشراف االكادیمي من خالل

  2 – 7/1/1/فمرفق (الئحة الدراسات العلیا الموجودة على موقع الكلیة(. 

  4 – 7/1/1/فمرفق (دلیل الطالب للدراسات العلیا(. 

 الكلیة تتم أیضا االجراءات الخاصة بالتسجیل یدویا في دفاتر خاصة بادارة الدراسات العلیا في. 

  سوف تتم اجراءات التسجیل في المرحلة القادمة الكترونیا في خالل سنتان وبعد ارساء نظامMIS  بالكلیة

 .من خالل الجامعة

  یتوافر لدى كلیة العلوم جامعة عین شمس قواعد بیانات لطالب مرحلة الدراسات العلیا المسجلین للدرجات

 .، جاري العمل بھا2010/2011 – 2009/2010 – 2008/2009العلمیة لسنوات 

  یتم مراجعة اجراءات التسجیل واالشراف بقسم الدراسات العلیا واعتماده من وكیل الكلیة للدراسات العلیا

 .والبحوث

 یتم التسجیل واالشراف لطالب الدراسات العلیا من خالل آلیة معتمدة بالكلیة وتتمثل في: 

للخطة البحثیة باالقسام والتي تتوافق مع الخطة البحثیة یتم التسجیل في التخصصات ذات األولویة طبقا  - 1

 .للكلیة والجامعة

 .یتقدم الطالب بطلب لرئیس القسم المختص لتسجیل رسالتھ - 2

یحول رئیس القسم موضوع تسجیل الطالب للمجموعة البحثیة المختصة بالقسم القتراح لجنة االشراف على  - 3

الب في األستاذ الذي یشرف علیھ قدر االمكان، بینما یقوم رسالة الطالب مع األخذ في االعتبار رغبة الط

 .)14 – 7/2/2/فمرفق (االستاذ بإختیار من یساعده في األشراف 

 7/2/2/فمرفق (ال یوجد اشتراطات في التسجیل في تخصصات معینة للطالب من خارج الھیئة المعاونة  - 4
– 15(. 
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أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالقسم یشترط قبل التسجیل لدرجة  علمیة عقد سیمنار یحضره  - 5

لمناقشة الخطة البحثیة المقترحة وأھمیة البحث ومدى ارتباطھ بالخطة البحثیة للقسم واجراء أیة تعدیالت 

 .)16 – 7/2/2/فمرفق (على الخطة المقترحة في ضوء ھذه االعتبارات 

تعبئة االستمارات الخاصة بالتسجیل موضحا یوافق مجلس القسم على تعیین لجنة االشراف على الطالب مع  - 6

 :بھا اآلتي

 .موضوع الرسالة باللغة العربیة واالنجلیزیة -  .لجنة االشراف -

 .الخطة البحثیة باللغة العربیة واالنجلیزیة -

یجوز للمجموعة البحثیة اقتراح اعضاء لجنة االشراف على الرسالة من داخل المجموعة البحثیة ویجوز لھا  - 7

أحد المشرفین من مجموعات بحثیة أخرى داخل القسم أو خارجھ بل یمكن االستعانة بمشرفین من االستعانة ب

 .خارج الكلیة وفي بعض األحیان من جامعات أخرى أو مراكز بحثیة

وكیل الكلیة للدراسات العلیا / یحول األستاذ الدكتور رئیس مجلس القسم الموضوع الى األستاذ الدكتور - 8

 .والبحوث

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث موضوع التسجیل على لجنة الدراسات العلیا / اذ الدكتوریعرض األست - 9

بالكلیة لمطابقة التسجیل مع القواعد العامة المنظمة لذلك والمنصوص علیھا في الئحة الدراسات العلیا 

لبحثیة للقسم والكلیة بالكلیة والجامعة وأن الخطة البحثیة التي وردت باالستمارات منبثقة من الخطة ا

 .والجامعة

 .ترفع لجنة الدراسات العلیا توصیتھا بالموافقة على التسجیل للدرجات المطلوبة الى مجلس الكلیة -10

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا / ترفع موافقة مجلس الكلیة على التسجیل الى األستاذ الدكتور -11

 .والبحوث للموافقة على التسجیل

تسجیل ورقیا والكترونیا من خالل قاعدة بیانات للدراسات العلیا والتي یتم تحدیثھا بصفة تتم اجراءات ال -12

 .دوریة

  .)17 – 7/2/2/فمرفق (المتابعة والتقییم 

  یقدم المشرف الرئیسي على التسجیل تقریرا علمیا سنویا یوضح فیھ المھام التي انجزھا الطالب والتي سوف

 .یقوم بھا الحقا

 ى مجلس القسم العتماده ورفعة لوكیل الكلیة للدراسات العلیا لعرضة على لجنة الدراسات یعرض التقریر عل

العلیا بالكلیة ثم ترفع توصیة اللجنة بالموافقة على التقریر الى مجلس الكلیة العتماده والموافقة علیھ وحفظة 

 .)18 – 7/2/2/فمرفق (في ملف الطالب 
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 .)19 – 7/2/2/فمرفق (الرسالة ضمانا لجودة العمل یتم عمل سیمینار نھائي آخر فبل تقدیم  -13

یشترط نشر بحث من رسالة الماجستیر وبحث من رسالة الدكتوراه قبل التقدم بھا للجنة الحكم على  -14

الرسالة وذلك ضمانا لجودة العمل البحثي المقدم بالرسالة بما یلیق بسمعة ومكانة الكلیة من جھة وبإعداد 

 .)20 – 7/2/2/فمرفق (ر العلمي من جھة أخرى الطالب وتدریبھ على النش

وفرت الكلیة جمیع نماذج واستمارات التسجیل والتقدم وأعلنت عن كافة االجراءات واألوراق المطلوبة  -15

 .بحیث یمكن للراغب تجھیز مكونات ملف التقدم مرة واحدة قبل قدومھ الى الكلیة

 ابعتھم والتعرف على المشاكل التي تواجھھم یجتمع رئیس القسم المختص بطالب الدراسات العلیا لمت

 .)21 – 7/2/2/فمرفق (ومحاولة حلھا 

  یجتمع وكیل الكلیة للدراسات العلیا بطالب الدراسات العلیا للوقوف على طلباتھم وتلبیتھا، ومشاكلھم وحلھا

 ).)22 – 7/2/2/فمرفق (م 8/7/2012محضر االجتماع بتاریخ (

 ح استبیان لقیاس رضا طالب الدراسات العلیا وبتحلیلة نستخلص منھ النقاط تقدم وحدة الجودة بالكلیة بطر

 .)23 – 7/2/2/فمرفق (التي تحتاج الى ادراجھا في خطط التحسین 

  :الموارد البشریة والمادیة المتاحة لبرامج الدراسات العلیا 7/2/3
ل حصر مقررات الدراسات العلیا تعمل الكلیة على توفیر الموارد البشریة لبرامج الدراسات العلیا من خال

وكذلك حصر أعداد طالب الدراسات العلیا وكذلك أعداد أعضاء ھیئة التدریس ) دبلوم –تمھیدي ماجستیر (

والتخصصات العلمیة باألقسام المختلفة من قواعد بیانات أعضاء ھیئة التدریس وتخصصاتھم الدقیقة 

  :یل االحصائیات السابقة یتضحوالمجموعات البحثیة التي ینتمون الیھا ومن تحل

:  1بالنسبة للدبلومات،  15:  1یوجد تناسب بین عدد أعضاء ھیئة التدریس وعدد الطالب حیث تبلغ النسبة  - 1

 .بالنسبة لطالب الماجستیر والتي تتفق مع المعاییر المتعارف علیھا 10

مرفق (لفة ألعضاء ھیئة التدریس تلتزم األقسام العلمیة بتوزیع األعباء التدریسیة طبقا للتخصصات المخت - 2
 .)24 – 7/2/3/ف

یسند للسادة أعضاء ھیئة التدریس المتخصصین من ذوي الخبرة سواء من العاملین أو المتفرغین للتدریس  - 3

 .واالشراف على طالب الدراسات العلیا

 الدراسات العلیا  تسعى الكلیة الى توفیر االمكانات والتسھیالت المادیة الالزمة للعملیة البحثیة في برامج

وذلك من خالل تطویر المعامل البحثیة وامدادھا باألجھزة والمعدات من خالل مواردھا الذاتیة وكذلك من 

 .)25 – 7/2/3/فمرفق () PCIQA(مخصصات مشروع التطویر التي حصلت علیھا من برنامج 
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  ووحدة للتحالیل الدقیقة معمال بحثیا ومعشبة ومعمل مركزي یضم ورشة لقطع الصخور  40یوجد بالكلیة

ووحدة للتحالیل المیكروبیة ووحدة للبیولوجیا الجزیئیة ومعمل للتكنولوجیا الحیویة ووحدة للمیكروسكوب 

كما تتوفر المكتبة الورقیة وااللكترونیة وقواعد . االلكتروني مجھزة باالمكانات األساسیة للبحث العلمي

جھاز ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة  310 - ص منھم جھاز مخص 354(البیانات البحثیة والحاسبات 

، قسم النبات )10(، المكتبة )23(، االدارة )11(المعاونة والطالب، وقد وزعت ھذه االجھزة على الشبكة 

، قسم )72(، قسم الفیزیاء )20(، قسم الجیولوجیا )28(، قسم الكیمیاء )17(، قسم علم الحیوان )14(

ثم قسم ) 17(، قسم علم الحشرات )30(، قسم الجیوفیزیاء )7(میاء الحیویة ، قسم الكی)98(الریاضیات 

 .ووسائل االتصاالت الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات التي تساعد في البحث العلمي) 7(المیكروبیولوجي 

 أنشأت الكلیة معامل مركزیة ووحدات بحثیة باألقسام مثل المعمل المركزي بقسم علم الحیوان ووحدة تجھیز 

وعمل القطاعات في األجزاء النباتیة المختلفة بقسم علم النبات لتساعد طالب الدراسات على انجاز أبحاثھم 

ورسائلھم كما أنشأت األقسام البیولوجیة والجیولوجیة متاحف تحتوى على وسائل أیضاح وعینات حیة 

 .وصخور طبیعیة في أماكن مفتوحة متاحة للطالب بالكلیة

  العلیا طالب الدراسات 7/3
  :االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا 7/3/1

توضح الجداول واألشكال البیانیة التالیة اعداد الطالب الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا خالل الخمس سنوات 

  ).م2007/2012(الماضیة 

  أعداد الطالب المقیدین بالدراسات التمھیدیة لدرجة الماجستیر
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  أعداد الطالب المقیدین بدبلوم الدراسات العلیا
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  :یتضح من الجداول واألشكال السابقة ما یلي

 تزاید أعداد الطالب الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا بالكلیة حیث - 1

 2012طالب في عام  403الى  2007طالب في عام  241زادت أعداد طالب تمھیدي ماجستیر من  -

 .تقریبا% 67.2بنسبة زیادة مقدارھا 

 2012طالبا في عام  430الى  2007طالبا في عام  51سات العلیا من زادات اعداد طالب دبلوم الدرا -

 .تقریبا% 743بنسبة زیادة مقدارھا 

 .تزاید أعداد الطالب الملتحقین ببرامج دبلوم التحالیل الكیمیائیة الحیویة نظرا لحاجة سوق العمل إلیھ -

 :إن ھذه الدالالت توضح -

  :رجع الىالكلیة جاذبة لطالب الدراسات العلیا وذلك ی

 وجود مجموعات بحثیة متمیزة في التخصصات العلمیة المختلفة بالكلیة. 

 وجود برامج دراسیة متنوعة تفى بحاجة سوق العمل. 

  لألستفادة من الخبرات ) من خالل اللجنة االستشاریة للدراسات العلیا بالكلیة(حاجة المؤسسات اإلنتاجیة

ة بمواقع االنتاج حیث تقوم ھذه المؤسسات بإیفاد باحثیھا العلمیة الموجودة لحل بعض المشاكل الصناعی

 ).7/26(لإللتحاق ببرامج الدراسات العلیا مرفق رقم 

 :تطور أعداد الطالب الوافدین الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا -
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  .م2012حتى  2007األشكال التالیة توضح أعداد الطالب الوافدین الملتحقین ببرامج الدراسات العلیا منذ عام 

0

100

200

300

400

500

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

أعداد الطالب المقیدین بالدراسات التمھیدیة لدرجة
الماجستیر 
أعداد الطالب الوافدین المقیدین بالدراست التمھیدیة
لدرجة الماجستیر

  

  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  العام الجامعي
أعداد الطالب المقیدین بالدراسات 

  395  403  400  217  235  التمھیدیة لدرجة الماجستیر
أعداد الطالب الوافدین المقیدین بالدراسات 

  8  3  12  1  6  التمھیدیة لدرجة الماجستیر

  

0

2

4

6

8

10

12

14

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

عدد المسجلین دكتوراه 

  

  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  العام الجامعي
  10  11  5  14  0  عدد المسجلین دكتوراه

0

1

2

3

4

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012

عدد الممنوحین دكتوراه 

  

  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  2007/2008  العام الجامعي
  4  4  4  2  1  اهعدد الممنوحین دكتور



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 120 -

وبتحلیل تطور نسبة التحاق الطالب الوافدین للكلیة الى إجمالي عدد طالب الدراسات العلیا یتضح تزاید النسبة 

  ).7/27مرفق ( 2011/2012تقریبا في عام % 5م الى 2007/2008في عام % 1.9من 

  :تقویم طالب الدراسات العلیا 7/3/2
  :ومات من خاللیتم تقییم طالب تمھیدي ماجستیر والدبل

عقد اختبار تحریري نھائي سنوى بعد انتھاء مدة الدراسة بالدبلوم لقیاس انجاز الطالب من المعارف والفھم  -

 .والمھارات الذھنیة والمھنیة

 .تقاس المھارات الفنیة والعملیة لطالب دبلوم الدراسات العلیا بإختبار عملي یجتازه الطالب -

مات وكذلك تشكیل كنترول للدبلومات لكافة األقسام العلمیة على مستوى یتم تشكیل لجان امتحانات للدبلو -

 .الكلیة

  :بالنسبة للماجستیر

تتم دراسة تمھیدیة لمدة عام دراسي كامل في نھایتھ یتم تشكیل لجنة امتحان وكنترول خاص بتمھدي  -

 .الماجستیر على مستوى كافة األقسام بالكلیة المتحان طالب تمھیدي الماجستیر

ن جداول االمتحانات قبل االمتحان بشھر كامل على األقل وتقبل الكلیة أیة اقتراحات ترد من الطالب تعل -

بالتعدیل لتكون في مصلحة الطالب وفي اماكن الكلیة األخذ بھا وذلك لمدة أسبوع من عرض الجدول 

النھائي علما بأن المبدأى ثم یوضع الجدول في صورتھ النھائیة قبل خمسة عشر یوما من موعد االختبار 

 .موعد بدایة االمتحانات معلن منذ بدایة العام األكادیمي بدلیل الطالب ودلیل البرنامج والمقرر

یوما من آخر اختبار ویحق للطالب التظلم من نتیجتھ وفقا لنموذج  45یتم اعالن النتیجة في موعد أقصاه  -

لالئحة وترد إلیھ في حال التأكد من أن تظلمھ یسحبھ من شئون الدراسات العلیا وسداد رسوم التظلم وفقا ل

 .)27 – 7/3/2/فمرفق (على حق ویعلن الرد على التظلم خالل خمسة عشرة یوما كحد أقصى 

بدأت الكلیة في األخذ بنظام تقییم الورقة االمتحانیة وكذلك تطبیق المراجعة الداخلیة للبرامج للتأكد من  -

رات المعلن للطالب وكذلك تحقیق المخرجات التعلیمیة المستھدفة مدى توافق االمتحانات مع محتوى المقر

 .)12 – 7/2/1/فمرفق (

بعد نجاح الطالب في العام الدراسي التمھیدي یسمح لھ بتقدیم مقترح لنقطة البحث في رسالة الماجستیر بعد  -

 .االتفاق مع السادة المشرفین

سجیل وبعد االنتھاء من الجزء العملي للرسالة تقیس على طالب الماجستیر والدكتوراه القاء سیمنار قبل الت -

 .انجاز الطالب من المعارف والفھم والمھارات الذھنیة والعملیة والعامة
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یتم تقدیم تقریر سنوى من ھیئة االشراف یوضح مدى تقدم الطالب العلمي الى أن ینتھي من الجزء العملي  -

 .عارف والفھم والمھارات الذھنیة والعملیة والعامةوكتابة الرسالة وذلك للتأكد من اكتساب الطالب للم

یتم نشر بحث في مجلة علمیة معتمدة لطالب الماجستیر وبحثین لطالب الدكتوراه وھذا یعتبر أحد شروط  -

 .التقدم بالرسالة حیث انجاز الطالب من المعارف والفھم والمھارات الذھنیة والعملیة والعامة

العلمي القتراح ھیئة تحكیم لفحصھا وابداء الرأى وكتابة تقریر فردي  یتقدم الطالب برسالة الى القسم -

 .وتقریر جماعي

تؤلف لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة من االساتذة واألساتذة المساعدین بالجامعات أو من مستواھم من  -

نان من المتخصصین في مجال البحث ویكون من بینھم أحد المشرفین على الرسالة ویشترط أن یكون اث

لجنة الحكم على الرسالة من خارج الكلیة في الماجستیر وواحد على األقل من خارج الجامعة في فحص 

 .الدكتوراه

یقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم تقریرا علمیا مفصال عن مدى صالحیة الرسالة وتقدم اللجنة  -

اریر على مجلس القسم المختص مجتمعة تقریرا بنتیجة مناقشة الطالب في موضوع الرسالة وتعرض التق

 .فلجنة الدراسات العلیا ثم على مجلس الكلیة للتوصیة بمنح الدرجة

لمجلس الكلیة أن یرخص للطالب الذي لم تقرر أھلیتھ للحصول على الدرجة في اعادة تقدیم الرسالة بعد  -

ن في التقدم بتقریر واحد ویجوز اشتراك مشرفین داخلیی. استكمال أوجھ النقص فیھا أو التقدم برسالة جدیدة

 .عن الرسالة

جامعة عین شمس ھو القسم العلمي الوحید الذي یقوم بتقدیم عدد من  –یعتبر قسم الفیزیاء بكلیة العلوم  -

 .المقررات الدراسیة كمقررات تمھیدیة قبل التسجیل لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم

  :رضا طالب الدراسات العلیا 7/3/3

 .)29 – 7/3/3/فمرفق (الب الدراسات العلیا وتحرص على رضاھم تھتم الكلیة بط -

یجتمع رئیس القسم المختص بطالب الدراسات العلیا لمتابعتھم والتعرف على المشاكل التي تواجھھم  -

 .ومحاولة حلھا

كلھم یجتمع وكیل الكلیة للدراسات العلیا بطالب الدراسات العلیا بالكلیة للتعرف على طلباتھم وتلبیتھا ومشا -

 .وحلھا وتوضیح ما ھو غامض علیھم
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توجد قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب كما توجد آلیة معلنھ للرد على شكاوي الطالب وذلك من  -

 – 7/3/3/فمرفق (خالل فحص الشكوى وتحویلھا للقسم المختص للرد علیھا ثم توضیح الموقف للشاكي 
30(. 

، 2009/2010(الدبلوم واثنان لطالب الماجستیر والدكتوراه استبیان لطلبة : طرح ثالثة استبیانات -

وذلك لقیاس رضا طالب الدراسات العلیا حیث تم طرح االستبیان ) 2011/2012، 2010/2011

 100األخیر عشوائیا طبقا للنموذج المعد من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد على عدد 

وقد تم عمل التحلیل االحصائي للتغذیة الراجعة وعمل مقترحات اصالحیة طالب من المعنیین بالدراسة 

 .للتحسین كما ھو وارد فیما بعد وتوضح الرسوم البیانیة التالیة نتائج االستبیان
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                     1                2                 3                4                 5                 6  

  وجود آلیة معلنة لتشجع الطالب المتمیزین  )1 -

 وجود آلیة معلنة لتوزیع المنح الدراسیة على الطالب) 2 -

 سیاسات القبول تتمیز بالدقة والوضوح) 3 -

 سیاسات القبول الحالیة تتمشى مع رسالة الكلیة وأھدافھا اإلستراتیجیة) 4 -

 اسات العلیاسیاسات القبول معلنة على النت وفي إدارة شئون طالب الدر) 5 -

 یوجد فرق واضح بین المحتوى الدراسي مقارنة بمستوى المرحلة الجامعیة األولى) 6 -



 
 

 
 11566ـ رمز بریدى   123 26842 (202): العباسیة ـ القاھرة ـ جمھوریة مصر العربیة ـــ تلیفون وفاكس : العنوان

 Ainshams.com-WWW.Science:  Site:   gawda10000@yahoo.commail: -E  0127586867/01006102759:موبایل 
م15/12/2012عبدالدایم حلمي عبدالدایم   

- 123 -

ب % 
عدد الطال

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

12345

راضي غیر راضي

  

  یلتزم عضو ھیئة التدریس بمواعید المحاضرات)1

 استخدام تكنولوجیا المعلومات بالكلیة) 2

 یلتزم عضو ھیئة التدریس بالمحتوى المعلن بتوصیف المقرر) 3

 لن للطالبمحتوى المقررات الدراسیة مع) 4

  تلتزم األقسام بتقدیم خدمة تعلیمیة متمیزة) 5
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  كتب- دوریات علمیة- توفر الكلیة مصادر تعلیم متنوعة) 1

  مرافق الكلیة مناسبة للعملیة التعلیمیة) 2

 قاعات المحاضرات مناسبة للعملیة التعلیمیة) 3

 )إیضاح وسائل- إضاءة-تھویة(مالءمة المختبرات والمعامل للعملیة التعلیمیة) 4

 المختبرات والمعامل مالئمة من حیث التجھیزات المطلوبة) 5
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  تحفز الكلیة الطالب على التعلم الذاتي)  1

 توفر الكلیة مصادر مختلفة للتعلم الذاتي) 1

  توجد آلیة للتعامل مع تظلمات الطالب) 2

 البااللتزام باإلعالن عن جداول االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للط) 3

 توافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب) 4

 تعتمد برامج الدراسات العلیا على التقویم المستمر باإلضافة إلى التقویم النھائي) 5
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  یتم أخذ رأي الطالب في جداول االمتحانات) 1

  توفر الكلیة اإلمكانیات البحثیة إلنھاء رسائل الماجستیر والدكتوراه )2

  ر خدمة اختیار المشرفین للدارسینتواف )3

  إجراءات التسجیل واإلشراف العلمي معلنة )4

  تلتزم اإلدارة بالمصداقیة والشفافیة) 5
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 تلتزم الكلیة بسیاسات عم التمییز والعدالة بین طالب الدراسات العلیا) 1

 انترنت بالمكتبة-كتب- دوریات- مالئمة التسھیالت المتاحة) 2

 كاوى الطالب یتم التحقیق في ش) 3

  توجد آلیة للشكاوى والمقترحات) 4

  
  :بتحلیل نتائج استبیان آراء طالب الدراسات العلیا وجد التالي

  :نقاط الرضا

سیاسات القبول معلنة في االنترنت وإدارة ، %)68.33(سیاسات القبول بالكلیة تتمیز بالدقة والوضوح 

وتحفیز ) 73.3(%ئة التدریس بمواعید المحاضرات والتزام عضو ھی%)  50(شئون طالب الدراسات العلیا 

والتزام الكلیة باإلعالن عن جداول االمتحانات في المواعید %)53.33(الكلیة الطالب على التعلم الذاتي 

وأخذ رأي الطالب في ) 75(%وتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنة للطالب ) 81.6(%المناسبة 

وتوافر خدمة اختیار المشرفین للدارسین وإجراءات التسجیل واإلشراف العلمي ) %83.3(جداول االمتحانات 

  %).73.3(والتزام الكلیة بسیاسات عدم التمییز والعدالة بین طالب الدراسات العلیا %) 63.3(وإعالنھا 

ن نقاط ظھر فیھا عدم الرضا بنسبة أعلى من نسبة الرضا حیث انخفضت نسبة الرضا فیھا وتراوحت ما بی
  :ومنھا على سبیل المثال% 48.3إلى  8.3

وجود آلیة معلنة لتشجیع الطالب المتمیزین و وجود آلیة معلنة لتوزیع المنح الدراسیة على الطالب 

وقلت نسبة الرضا في التساؤل الذي طرح بخصوص سیاسات القبول الحالیة وان كانت تتمشى مع رسالة الكلیة 

فرق واضح بین المحتوى الدراسي مقارنة بمستوى المرحلة الجامعیة األولى وأھدافھا اإلستراتیجیة وعن وجود 

وأیضا استخدام تكنولوجیا المعلومات بالكلیة وانخفضت نسبة الرضا فیما یتعلق بمدى التزام عضو ھیئة 

ا التدریس بالمحتوى المعلن بتوصیف المقرر والتزام األقسام بتقدیم خدمة تعلیمیة متمیزة وكانت نسبة الرض
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قلیلة أیضا عند السؤال عن مرافق الكلیة ومناسبتھا للعملیة التعلیمیة وكذلك مالئمة المختبرات والمعامل للعملیة 

وأیضا المختبرات والمعامل ومالءمتھا من حیث ) وسائل إیضاح-اإلضاءة-من حیث التھویة(التعلیمیة 

ة كبیرة على تحفیز الكلیة الطالب على التعلم التجھیزات المطلوبة وأیضا لم یوافق طالب الدراسات العلیا بدرج

الذاتي و لم یظھروا رضا عن وجود آلیة للتعامل مع تظلمات الطالب وال على توافر اإلمكانیات البحثیة بالكلیة 

إلنھاء رسائل الماجستیر والدكتوراه وإجراءات التسجیل واإلشراف العلمي وال على تواجد آلیة معلنة للتحقیق 

  .طالب كما اعترضواعلى تواجد آلیة للشكاوى والمقترحاتفي شكاوى ال

الخاص بطالب الدراسات العلیا لتحسین  اإلجراءات التصحیحیة التي اتبعتھا كلیة العلوم للرد على االستبیان
  قطاع الدراسات العلیا

یخ الرد على شكاوى الطالب ومحاولة حل المشاكل التي تواجھھم من واقع تحلیل االستبیان بتار) 1

17/09/2012  

من خالل مشروع السیكاب تم توفیر مجموعة من األجھزة العلمیة بالمعامل البحثیة والتي من شأنھا رفع ) 2

درجات األداء العلمي المتمیز داخل األقسام العلمیة وتطویر البحث العلمي لیضاھي مثیلھ بباقي دول العالم 

  .لیا بالكلیة عبر بریدھم االلكترونيوتم تمریر قائمة بتلك األجھزة لطالب الدراسات الع

تم تجدید البنیة التحتیة األساسیة للطالب من خالل عملیات التجدید واإلحالل التي استھدفت حتى اآلن ثالثة )  3

معامل بحثیة تخدم طالب الدراسات العلیا وأیضا طالب مرحلة البكالوریوس ومنھا على سبیل المثال معمل 

بات ومعمل الفیروسات التابع لقسم المیكروبیولوجي ومعمل زراعة األنسجة التابع الطحالب التابع لقسم الن

  .لقسم علم الحیوان وجاري العمل لتحدیث البنیة التحتیة لمعملین بمبنى جنیدي التابع لقسم الكیمیاء الحیویة

  .تم وصول میكروسكوبات جدیدة للكلیة والتي أھدتھا للكلیة بعض شركات  البترول) 4

تقدیم عدد من المنح والدورات وورش العمل لطالب الماجستیر والدكتوراه وتم تمریرھا وعرضھا على  تم) 5

  .طالب الدراسات العلیا لالستفادة منھا

تم توفیر عدد ثالثة أجھزة كمبیوتر موصلة بخدمة االنترنت بمكتبة الكلیة وذلك مجانا لطالب مرحلة ) 6

  .البكالوریوس والدراسات العلیا

توفیر عدد من الكتب العلمیة بمكتبة الكلیة من خالل مشروع السیكاب وكذلك من خالل ھدایا من بعض  تم) 7

  .المؤسسات واألفراد

مشاركة طالب الدراسات من الھیئة المعاونة بالكلیة في مجالس األقسام والتواصل معھم بصفة مستمرة ) 8

 .  ویومیة من خالل مواقع التواصل االجتماعي
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  یم المستمر للفاعلیة التعلیمیةالتقو  8

ومنذ تأسیس وحدة  QAAP ) (منذ بدایة حصول الكلیة على مشروع انشاء نظام داخلى للجودة  

ضمان الجودة  بالكلیة تقوم الوحدة من خالل اللجان المنبثقة عنھا باجراء تقویم شامل للعملیة التعلیمیة ومراجعة 

العملیة التعلیمیة للوقوف على المشاكل ووضع تصور للحلول وطرق مستمرة مع األقسام واالدارات المرتبطة ب

  .التحسین وتعزیز الجودة 

  :شمولیة واستمراریة التقویم  8/1

تقوم الكلیة بعمل تقویم شامل ومستمر لجمیع جوانب العملیة التعلیمیة خالل كل فصل دراسى وفى نھایة       

فیھا جمیع األطراف والتى یتضح منھا جوانب القوة و التى یجب  كل عام یتم عمل الدراسة الذاتیة والتى یشترك

المحافظة على استمراریتھا وجوانب الضعف التى یجب وضع خطط تحسین لھا من خالل نظام داخلى إلدارة 

  :ویتضح ذلك من خالل .  جودة التعلیم والتعلم والذى تنظمھ وحدة الجودة بالتعاون مع كافة قطاعات الكلیة 

 :الیب ونتائج التقویم أس 8/1/1

 ً   :اجراء عملیة تقویم دورى لبرامج ومقررات الكلیة من خالل استطالع  :أوال

  رأى الطالب والذى یتم خالل كل فصل دراسى وقبل انعقاد االمتحانات وذلك لتحدید نقاط القوة وتدعیمھا

فى  .)1 – 8/1/1/فمرفق ( ویتم االستطالع آلراء الطالب. وتحدید مواطن الضعف وكیفیة عالجھا

المقررات الدراسیة، والعملیة التعلیمیة، وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والموارد المتاحة بالكلیة، 

من طالب جمیع الفرق الدراسیة ذات األعداد الصغیرة % 100ویتم ھذا االستطالع على عینة قدرھا

بوحدة ضمان الجودة ( تائج إحصائیا بطریقة آلیة للفرق ذات األعداد الكبیرة، ویتم تحلیل الن% 15وبنسبة 

ویقوم بھذه المھمة فریق من وحدة ) باستخدام جھاز معد لذلك ضمانا للشفافیة وعدم تدخل العنصر البشرى 

ویتم ارسالھا لرؤساء األقسام ویتم اطالع جمیع ) مدیر وحدة الجودة ( الجودة وتحت اشراف المدیر التنفیذى 

  .س على النتائج للوقوف على المشاكل التى تواجھ الطالب فى كل مقرر أعضاء ھیئة التدری

  مرفق (رأى أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة فى البرامج والمقررات المقدمة من األقسام العلمیة
 .)2 – 8/1/1/ف

  ستشارى ممثلین فى أعضاء مجلس الكلیة من الخارج وأعضاء المجلس اال( رأى األطراف من خارج الكلیة

 ) .للدراسات العلیا

  رأى جھات التدریب المختلفة و التى یتعامل معھا الطالب خارج الكلیة. 
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 ً یشارك الطالب فى عملیة التقویم من خالل صنادیق خاصة لتلقى شكاوى الطالب یتم فتحھا ـ  ثانیا

یتلقى الشكاوى ویقوم بنھایة كل فصل دراسى كما یوجد برید الكترونى تم تخصیصھ من قبل عمید الكلیة لكى 

  .سیادتھ بالرد علیھا 

ویتم عمل لقاء دورى مع الطالب للسماع للشكاوى بحضور عمید الكلیة ووكیل شئوون الطالب ومدیر وحدة 

  .)3 – 8/1/1/فمرفق (الجودة 

 ُ مرفق ((من خالل مقیمین متخصصین  تتم عملیة تقویم داخلى وخارجى للبرامج و المقررات – ثالثا
  ) . ثقاریر المراجعین . )4 – 8/1/1/ف

 ُ تقوم  وحدة ضمان الجودة بالكلیة باستطالع رأى الطالب حول الخدمات والتسھیالت التى ـ  رابعا

  .تقدمھاالكلیة  

  :وفیما یلى نتیجة احصائیة كمثال 

 :القبول والتسجیل: أوال 
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Q1 Q2 Q3

أوافق

غیر متأكد

ال أوافق

  
Q1 Q2 Q3 
738 341 285 
330 521 282 
252 457 754 

 

Q1 - لیمات الخاصة بالقبول والتسجیل واضحةالقواعد والتع  

Q2 - إجراءات التسجیل الفصلي تتم بسھولة ویسر 

Q3 - أماكن إنتظار الطالب حتى اإلنتھاء من إجراءات التسجیل متوفرة  
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  :المكتبة المركزیة: ثانیا 

0
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Q4 Q5 Q6 Q7 Q8

أوافق

غیر متأكد

ال أوافق

 
Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
360 441 362 1048 273 
601 402 475 190 378 
356 474 475 79 666 

Q4 - وافر الكتب والمراجع الحدیثة بالمكتبةتت 

Q5 - خدمة التصویر بالمكتبة تؤدي بشكل جید 

Q6 - تتوافر خدمة البحث اإللكتروني على شبكة اإلنترنت بالمكتبة 

Q7 - المكتبة مكان ھادئ یصلح للقراءة واإلطالع 

Q8 - تناسبني ساعات العمل بالمكتبة  

  خدمات المعلومات: ثالثا
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أوافق

غیر متأكد

ال أوافق

 
Q9 Q10 Q11 
477 264 268 
207 396 234 
638 665 823 
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Q9 - أطلع على الجداول الدراسیة من خالل شبكة اإلنترنت 
Q10 - موقع الجامعة على شبكة اإلنترنت یحتوي على خطط الدراسة بالكلیة 
Q11 - أحصل على نتائج اإلمتحانات الفصلیة بشبكة اإلنترنت بصورة منتظمة 

 :اإلرشاد الطالبي: رابعا

 
Q12 Q13 Q14 Q15 
234 147 150 80 
225 240 266 454 
857 932 901 775 

Q12 - تعقد الكلیة لقاءات إرشادیة مع الطالب لشرح نظام الدراسة 

Q13 - یساعدني المرشد األكادیمي في إختیار المقررات الدراسیة 

Q14 - ألجأ إلى المرشد األكادیمي في أیة مشكل تواجھني 

Q15 - مساعدة الخریجین للحصول على فرص عملیوجد مكتب لإلرشاد المھني و 

  :األنشطة الطالبیة: خامسا

  
Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 
275 671 145 172 1083 
517 423 302 298 59 
522 223 866 846 172 
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Q16 - إنضمامي إلى إتحاد الطالب یزید من إنتمائي للجامعة 

Q17 - ھیة والرحالتتمارس األسر الجامعیة مختلف األنشطة الثقافیة والترفی 

Q18 - یتوافر بالجامعة مالعب ومنشآت ریاضیة مجھزة 

Q19 - تشجعنا الجامعة على مزاولة مختلف أوجھ األنشطة الریاضیة والترویحیة 

Q20 - الجداول الدراسیة المزدحمة تحد من مزاولة األنشطة التي أحبھا 

  :الصیانة والنظافة: سادسا

 
Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 
220 167 278 362 918 173 
217 225 217 316 167 151 
889 932 824 635 230 1002 

  

Q21 - حالة المدرجات وقاعة الدراسة والمعامل جیدة  

Q22 - المعامل مجھزة بشكل جید 

Q23 - حالة اإلضاءة والتھویة داخل المباني والقاعات والمعامل جیدة 

Q24 - مستوى النظافة داخل المدرجات والقاعات جید 

Q25 - تتوافر سالت المھمالت في ممرات الجامعة وداخل المباني 

Q26 - دورات المیاه نظیفة ومجھزة 
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  :الكافیتیریا: سابعا

 
Q27 Q28 Q29 
570 420 220 
399 337 501 
356 564 600 

Q27 - مستوى المأكوالت والمشروبات المقدمھ جید 

Q28 - أسعار المأكوالت والمشروبات مناسبة 

Q29 - ة والسالمة والنظافة متوفرة بالكافیتریاقواعد الصح 

  :خدمة السكن الطالبي: ثامنا

 
Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 
58 29 32 36 42 74 

1095 1116 1119 1119 1113 1099 
140 145 141 136 137 115 

Q30 - النظافة العامة داخل السكن جیدة  

Q31 - حالة األثاث والمفروشات واألدوات داخل السكن جیدة 

Q32 - تتم اإلصالحات لألعطال داخل السكن بسرعة 

Q33 - خدمات الغسیل اآللي والكي داخل السكن جیدة 

Q34 - دورات المیاه بحالة جیدة 

Q35 - تتوافر إحتیاطات األمن والسالمة داخل السكن 
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  :تقییم الخدمات التي یقدمھا قسم التكافل اإلجتماعي: تاسعا

 
Q36 Q37 Q38 Q39 Q40 Q41 Q42 Q43 Q44 Q45 Q46 Q47 Q48 
413 320 355 448 288 301 290 245 331 296 305 307 305 
570 671 583 603 655 685 723 733 724 655 648 653 651 
325 316 363 248 360 312 294 321 247 352 350 346 352 

Q36 - اإلعالن عن المساعدات والخدمات الطالبیة          Q37 -  الخدمات الطالبیةجودة تنفیذ تقدیم 

Q38 - الحصول على دعم الكتاب في أوقات مناسبة  

Q39 - مدى تعامل العاملین بقسم التكافل معك وسھولة تقدیم الخدمة لك  

Q40 - مدى مالئمة المكان المخصص للحصول على الخدمات 

Q41 - مدى كفایة عدد ساعات العمل بالقسم    Q42 -  مدى االستفادة من الخدمات المقدمة  

Q43 - مدى اإللتزام بموعد ووقت تقدیم الخدمات    Q44 - مدى قدرة االخصائي على التعامل  

Q45 - سھولة الحصول على الخدمات      Q46 - سھولة األوراق المطلوبة  

Q47 - وصول دعم الكتاب للفرقة بشعبھا    Q48 - تسھیالت في تقدیم األوراق المطلوبة  

  مناقشة نتائج التقویم : 
و الخاصة ( لعلمیة من خالل مجالس األقسام فیتم عرض نتائج االستبیانات التى تتم  على مستوى األقسام ا - 1

  .ومناقشة ما جاء بھا واقتراح الحلول ) بالبرامج و المقررات 

على مستوى الكلیة یقوم مدیر وحدة الجودة بالكلیة بعرض ما تم تحویلھ من األقسام ومناقشتھ فى مجلس  - 2

مرفق ((ناقشة ما ورد من نتائج استبیانات والتى تخص باقى معاییر الفاعلیة التعلیمیة الكلیة كما یقوم سیادتھ بم
  ) .  واضیع الجودة بمجلس الكلیةم )5 – 8/1/1/ف

 توجد خطة تنفیذیة لتحسین وتعزیز الفاعلیة التعلیمیة: 

الفاعلیة التعلیمیة  بالكلیة تم التركیز على تطویر كافة جوانب  CIQAPفعند وضع الخطة التنفیذیة لمشروع ال

وقد تم ویتم حالیا توفیرواستكمال االمكانیات المادیة للمعامل من تجھیزات وأثاث وأجھزة علمیة تخصصیة 
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وأجھزة حاسب وتطویر لقاعات الدرس وتزویدھا بأجھزة العرض وتزوید المكتبات باألقسام ومكتبة الطالب 

صال بشبكة المعلومات وتطویرمعامل الحاسب وتطویر بأجھزة الحاسب والمراجع الحدیثة وتوفیر خدمة االت

  ) .  CIQAPالخطة التنفیذیة لمشروع ال  )6 – 8/1/1/فمرفق ((المعامل من خالل االحالل والتجدید   

  : والجدول التالى یوضح بعضا مما تم صرفھ على مختلف البنود 
 

 
 تمویل الجامعة تمویل البرنامج

مباني غیر 
ومعدات آالت تجھیزات سكنیة دراسات  

مباني غیر  إجمالي وبحوث
دراسات  آالت ومعدات تجھیزات سكنیة

 إجمالي وبحوث

خطة 
تمویل ال

بالمقترح 
األصلى 
 للمشروع

1400000 795716 1834130 969433 4999279 700000 489124 1834130 163202 3186456 

المصروفات 
 2017228 8483 1742037 266708 0 4772550 460625 3614756 495144 202025 الفعلیة

النسبة 
المئویة من 

التمویل 
 الفعلى

4.23% 10.37% 75.7% 9.65% 100% 0% 13.2% 86.3% 0.4% 100% 

  

كما تھتم الكلیة بتطویر وثقل مھارات السادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةو الفنیین لتقدیم خدمة تعلیمیة 

  متمیزة 

  :ن و التطویرفى الفاعلیة التعلیمیة الممارسات الفعلیة للتحسی

خطة لتنمیة مھارات وقدرات أعضاء ھیئة التدریس من   CIQAPوضعت الكلیة من خالل مشروع ال -

مرفق (-  قائمة الدورات والندوات التى تم تنفیذھا مرفق( خالل عقد عدة دورات وندوات وورش عمل 
  ) ..)7 – 8/1/1/ف

قائمة األجھزة  مرفق(عض األجھزة العلمیة لرفع كفاءة تشغیلھا تم تزوید معامل الطالب واألبحاث بب -

 .))8 – 8/1/1/فمرفق ( والتجھیزات التى تم توفیرھا وفقا للخطة التنفیذیة 

 .معامل أخرى وتزویدھا باألجھزة المالئمة  4تم االحالل والتجدید لثالث معامل وجارى تطویر  -

 .الحدیثة جمیع المدرجات الدراسیة مزودة بأجھزة العرض  -

 .ورش عمل عن كیفیة انتاج المقررات االلكترونیة  3تم عمل  -

 .تم انتاج عدد من المقررات االلكترونیة كأحد وسائل التطویرلطرق التدریس  -

 .بالمراجع الحدیثة وخدمة االنترنت ) االقسام –الطالب ( تم تزوید المكتبات  -

 .    SCANTRON    )(تم تزوید الكنتروالت بجھازللتصحیج اآللى  -
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تم عقد عدة ورش عمل فى مجال كیفیة اعداد الورقة االمتحانیة واالتجاھات الحدیثة فى طرق التقویم ونظم  -

 .االمتحانات 

  :ممارسات النظام الداخلى للجودة  8/1/2
أن تكون خطة المشروع لخدمة الفاعلیة التعلیمیة  تم مراعاة CIQAPعند كتابة خطة مشروع ال 

وبناء القدرات للقائمین على العملیة التعلیمیة سواء من أعضاء ھیئة  یر الدعم المالى للكلیةبشكل أساسى وتوف

 .التدریس أو الھیئة المعاونة أو الفنیین 

 یرأسھا أحد أعضاء ھیئة  ) 2004-12- 13تم انشاؤھا فى ( یم یوجد بالكلیة وحدة لضمان جودة التعل

ویوجد ھیكل تنظیمى للوحدة ممثال لجمیع أقسام  CIQAP ـ التدریس  ویعمل كمدیر تنفیذى لمشروع ال

الكلیة ولجان متخصصة تقوم بمھام معینة وأحد مھامھا الرئیسیة جودة التعلیم والتعلم باإلضافة إلى القدرة 

المؤسسیة ویوجد فى تشكیل ھذه الوحدة ممثلین من كل قسم ویتولى كل منھم متابعة تقاریر البرامج 

مرفق ((لفات الخاصة بھا ونتائج التقویم وخطط اإلصالح ومتابعة التقدم فیھا والمقررات وإعداد الم
كما تم تحدید منسق لكل برنامج دراسى یتم تقدیمھ من ) . تشكیل لجان المراجعة الداخلیة  )9 – 8/1/2/ف

ق مرف((وكذلك قامت األقسام بتحدید منسق لكل مقرر دراسى یقوم بمراجعة ملف المقرر األقسام العلمیة
 ) .مھام ومسئولیات منسق البرنامج  )10 – 8/1/2/ف

  تم وضع نظام مراجعة داخلیة تتبادل فیھ األقسام العلمیة مراجعة ملفات المقررات و البرامج من خالل

ویتم فیھ فحص الملفات تبادلیا بین األقسام , )11 – 8/1/2/فمرفق (نموذج معد للمراجعة الداخلیة 

تقاریر وارسالھا لرؤساء األقسام لالطالع وعرضھا على مجالس األقسام التخاذ ویتم اعداد ال. المختلفة 

كما یتم حدیثاعمل مراجعة داخلیة من قبل أحد األساتذة . االجراءات التصحیحیة فى حالة وجود ملحوظات 

 .عتمادالجودة لمراجعة ملفات االبالتنسیق مع عمید الكلیة ومدیر وحدة ) مراجع معتمد(المتخصصین بالكلیة 

  ل عملیات مراجعة ملفات البرامج قامت الوحدة بالتنسیق مع األقسام باالتصال بالمقیمین الخارجیین الستكما

ویتم عرضھا بمجلس الكلیة ) تقاریر المراجعین الخارجیین  )12 – 8/1/2/مرفق ف((المقررات و

   . لالعتماد ومناقشة توصیات المراجعین 

 ل أحد لجانھا بمتابعة التجھیزات بالقاعات و الفصول الدراسیة وتوفر تقوم وحدة ضمان الجودة من خال

ویتم دوریا التأكد  )CIQAPمن خالل تمویل مشروع ال ( األجھزة العلمیة بالمعامل الطالبیة والبحثیة 

تقریر  )13 – 8/1/2/فمرفق ((بالمتابعة من االستخدام األمثل و الفعلى لما یتم توفیره من امكانیات 

 ) . التجھیزات التعلیمیة  متابعة
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  تقوم وحدة ضمان الجودة من خالل لجنة متخصصة بمراقبة جودة سیر أعمال االمتحانات والكنتروالت

ورفع التوصیات الى رؤساء اللجان االمتحانیة و ) تقریرعن أعمال االمتحانات  )14 – 8/1/2/فمرفق ((

 .الكنتروالت 

  للتقییم المستمر للفاعلیة التعلیمیة والتى یمكن قیاسھا من خالل تستخدم الكلیة بعض المؤشرات الموضوعیة

 :التقاریر وتحالیل االستبیانات مثل 

  .مدى اقبال الطالب على البرامج المقدمة من الكلیة  -

 .مستوى رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة  -

 .آراء الجھات الخارجیة مثل أماكن التدریب فى المھارات المكتسبة لدى الطالب  -

 . مدى التواصل بین الكلیة والمجتمع الخارجى  -

  المساءلة والمحاسبة  8/2
  :تفعیل اللوائح والقوانین الحالیة  8/2/1

تعتمد الكلیة على آلیات للمساءلة والمحاسبة فى إطار سلطاتھا بدءا من رئیس الفسم العلمى ثم عمید 

نظیم الجامعات الذى یحتاج الى العدید من التعدیالت الكلیة ثم رئیس الجامعة اال أن كل ذلك یتم فى اطار قانون ت

خاصة فى الصالحیات التى یجب أن تمنح لرؤساء األفسام وعمداء الكلیات للمحاسبة خاصة فى حاالت الخروج 

عن آداب المھنة مثل ظاھرة الدروس الخصوصیة والتى دائما ما تنتھى التحقیقات فیھا بعم توافر األدلة المادیة 

صیر فى آداء الواجبات فیتم متابعتھ من خالل استبیانات الطالب عن المقرر الدراسى  والتى تتم فى أما التق. 

ویطلع . كل فصل دراسى بصورة حیادیة تامة من خالل وحدة ضمان الجودة ویتم تحلیلھا احصائیا بطریقة آلیة 

وفى حال عدم استجابة . ان وجد علیھا رئیس القسم ویقوم بدراستھا وتوجیھ العضو المشكو فى حقھ بالتقصیر 

الغضو الجراء التحسین المطلوب وحل المشاكل المتعلقة بالمقرر القائم على تدریسھ فى حدود االمكانیات 

 .المتاحة یتم استبعاده من تدریس المقرر المعنى ویتم تكلیف عضو آخر من نفس التخصص بالتدریس 

       

                  CIQAPمدیر مشروع الـ               CIQAPالمدیر التنفیذي لمشروع الـ 
  وعمید الكلیة                                 ومدیر وحدة ضمان الجودة        
        

  أحمد رفعت عزت ./ د.أ                                           حمدي حامد سویلم./ د.أ         
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