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 في وحدة العمل تكون الجودة بدایة العمل دو الجه عندما تتضافر
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  :تقدیـــــــم
لتشارك  93جامعة إبراهیم باشا الكبیر ، بالقانون رقم  قرار إنشاءم ،  1950یولیه عام  في صدر    

 الجامعيتأدیة رسالة التعلیم  في) جامعة اإلسكندریة ( ، وفاروق األول ) جامعة القاهرة ( فؤاد األول  جامعتي
م ، وهو  1954وقد تم تعدیل االسم إلى جامعة هلیوبولیس ، ثم إلى جامعة عین شمس عام  0مصر  في

 5000التاریخ ؛ حیث أنشئت منذ  فيم جامعة تعد جامعتها أقد التي، ) أون ( السم مدینة  العربيالمعنى 
، وعلى جانبها ) عین شمس  –أون ( ترمز إلى  التيومن ثم انبثق شعار الجامعة المكون من المسلة  0سنة 
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ا عن قدسیة رسالة الجامعة ، وارتباطها بتراث مصر وحضارتها العریقة  صقران یرمزان إلى اإلله حورس  تعبیرً
0  

  : التالیةشمس الكلیات ومعاهد الدراسات العلیا  إلى جامعة عین وینتمي
 –كلیة الزراعة  –كلیة الطب  –كلیة الهندسة  –كلیة العلوم  –كلیة التجارة  –كلیة الحقوق  –كلیة اآلداب 
كلیة التربیة  –كلیة الحاسبات والمعلومات  –كلیة التمریض  –كلیة الصیدلة  –كلیة األلسن  –كلیة التربیة 

باإلضافة إلى كلیة البنات لآلداب  –معهد الدراسات والبحوث البیئیة  –هد دراسات الطفولة مع –النوعیة 
ا تنفرد به جامعة عین شمس ، دون سائر الجامعات  التيوالعلوم والتربیة ،  ، حیث  األخرىتعتبر صرًحا علمیً

، ودراسات الطفولة ،  االبتدائيتجمع بین تخصصات اآلداب والعلوم والتربیة ، باإلضافة إلى التعلیم 
   0 المنزليواالقتصاد 

معهد التربیة "  أنشئ؛ حیث  1933/1934 الجامعيوترجع النواة األولى لكلیة البنات إلى العام       
وبصدور قانون تنظیم الجامعات  0إلى جامعة عین شمس  1950ضم عام  الذي، " للمعلمات  العالي

م صدر قرار المجلس األعلى  1994وفى عام  0" لبنات كلیة ا" م ، تغیر اسم المعهد إلى  1956
 " كلیــة البــنات لآلداب والعلــوم والتربیــة " للجامعات بتغییر اسم كلیة البنات إلى 

وتستند كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة ، منذ إنشائها إلى فلسفة واضحة المعالم ، ورؤیة متكاملة ،       
، ومن ثم ترى فتح المجال أمام الطالبة ،  حضاريتاة بوصفه قضیة وطنیة ، ذات بعد تنظر إلى تعلیم الف

متمیز ، باإلضافة إلى مزاولة األنشطة الریاضیة واالجتماعیة والثقافیة ، بحریة  أكادیميللحصول على تعلیم 
   0تامة ، وانطالق واع 

رساء قواعدها ، إلى ال فيویرجع الفضل ،       أسما /رعیل األول ، بدایة من األستاذة الدكتورةتأسیس الكلیة وإ
ا  بالسادة األساتذة عمداء الكلیة ، الذین ساهموا  فهمي ا  في، ومرورً استكمال تطویر الكلیة وتحدیثها ، تحقیقً

  .      للنهضة الحضاریة
ت ذات صلة ومنذ ذلك التاریخ تسعي الكلیة إلي التطویر في حدود اإلمكانات المتاحة على ثالثة مشروعا 

  :  في حدود اإلمكانات المتاحة حیث حصلت علي هي  بالتطویر والجودة
  .              2007ألقسام  العلوم واالداب  QAAPمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة :األول   
  كأحد مشروعات تطویر كلیات . لألقسام التربویة QAAPمشروع إنشاء نظام داخلي للجودة  :الثاني  

 .          2008التربیة         

  2009مایو  9في  CIQAPوالتأهیل لالعتماد  المستمر مشروع التطویر  :الثالث  
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لسد الفجوة بین  عملیة التقویم فيالخطوة األولى واألكثر أهمیة بالكلیة الدراسة الذاتیة الخاصة  وتعد    
للمؤسسة،  الذاتيتعبر عن أسلوب التقویم ها وكون،  واالعتماد الوضع الحالي والمأمول كأحد متطلبات الجودة

تتمیز بها وكذلك  التيذلك عناصر القوة  فيبما  الحاليوالذي یعتمد على توصیف وتشخیص وضعها 
واألنشطة  آللیاتتتضمن ا التي، إضافة إلى الخطة المستقبلیة أدائهاتؤثر سلبًا على   التيمجاالت الضعف 

   .لمؤسسة وتمكنها من تحسین وتعزیز الجودةا فيالممكنة لمعالجة عناصر الضعف 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
   الدراسة الذاتیة للمؤسسةمنهجیة إعداد  

  .تشكیل فرق عمل بالمشروع مكونة من جمیع الدرجات العلمیة وجمیع األقسام بالكلیة : أوال
العمل بها، یعة وطب یةوالتي ترسم صورة واضحة عن نوع الكلیةالبیانات الوصفیة عن  إعداد :ـانیثا
هیئة  أعضاءو  الطالبات أعداد المباني،طبیعة من حیث  بها الحقیقي والفعلي الوضع توضح ات عنهاحصائیوإ 
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وغیر  بها، والمعامل والتجهیزات الحجرات الدراسیة ،أعداد وسعةالبرامج والمقررات أعداد ،اإلداریینو التدریس 
        .ذلك
وفقا للقواعد  الممارسات التطبیقیة لمحاور ومعاییر التقویم واالعتمادو  ي للمؤسسةتقریر التقییم الذاتإعداد :  ثالثا

فیما یتعلق  والتقاریر والمؤشرات بالوثائقوالمعاییر التي حددتها الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد مدعما 
 أوضاعهااعد في تحسین یس أنیمكن  التيوكذلك خططها المستقبلیة ، بتقییم وضعها الحالي بدقة ومصداقیة

  .ومخرجاتها
 :تبني مجموعة من المبادئ والقیم عند صیاغة الدراسة الذاتیة من حیث مراعاة  :رابعا

  . القدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة لجمیع جوانب :ـةیالشمول
  .عرض الواقع بما فیه من شواهد وأدلة دون تحیز من الذات:الموضوعیة

  .بالمرونة والقابلیة للتحدیث م آلیات جمع المعلومات الواردةتتس :الحداثة والمرونة
  .في عرض جمیع نقاط القوة والضعف في جمیع مجاالت الكلیة كما هي :الشفافیة
  .جمیع المعلومات الواردة بالدراسة تعبر عن الواقع الفعلي للكلیة:الواقعیة

  .به أوال بأولفي دراسة الواقع بشكل دائم لعالج أوجه القصور  :الستمراریةا
  جمیع المعلومات الواردة بالدراسة معتمدة وموثقة من الجهات المسئولة :التوثیق

 .تحمل الدراسة مجموعة من التوصیات والمقترحات تمثل النظرة المستقبلیة للكلیة :المستقبلیة

  :وسوف تعرض الدراسة من خالل قسمین
    لتعلیمیةوصفیة عن المؤسسة االبیانات ال:     القسم األول   
  عملیة التقویم الذاتي وفقا للقواعد الخاصة بالهیئة                   :القسم الثاني  

  )فت: (والفاعلیة التعلیمیة بالكود) قم: (تكوید القدرة المؤسسیة بالكودعلما بأنه قد تم 
  عداد الدراسة الذاتیةإقام ب    

  :فریق وحدة ضمان الجودة أعضاء* 
 مدیر الوحدة                           إسماعیلحنان .د.أ       

  نائب مدیر الوحدة                                 دینا حمدي.د        
  )ملحق بالدراسة أسماء السادة األساتذة المشاركون في المشروع(جمیع فرق العمل بالمشروع *

 بیانات وصفیة عن المؤسسة التعلیمیةال:    القسم األول
  البنات لآلداب والعلوم والتربیة                        : المؤسسة اسم• 
  معهد متوسط                   معهد عالي           √      كلیة   :  نوع المؤسسة• 
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  جامعة عین شمس: األكادیمیة التابعة لها المؤسسة/اسم الجامعة• 
  خاصة                √حكومیة     :  األكادیمیة/نوع الجامعة• 
  :  الموقع الجغرافي• 

    القاهرة      :المدینـة -   القاهرة      :المحافظة - 
  1954:     تاریخ التأسیس• 
  سنوات             4 …: مدة الدراسة• 
  الفرنسیة- االنجلیزیة–اللغة العربیة : لغة الدراسة• 
  :القیادة األكادیمیة• 
  هاديمنى عبد ال/د.أ:  المعهد/ عمید الكلیة - 

  أستاذ: الدرجة العلمیة
  عال سراج الدین/د.أ :التعلیم والطالب المعهد لشئون/ وكیل الكلیة - 

  أستاذ: الدرجة العلمیة
  ثریا رشاد/د.أ:  المعهد لشئون الدراسات العلیا والبحوث/ وكیل الكلیة - 
  أستاذ :الدرجة العلمیة 
  الجندي أمنیة/د.أ: ئةالمعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البی/ وكیل الكلیة - 

  أستاذ :الدرجة العلمیة
  :الدرجات العلمیة التي تمنحها المؤسسة 

  √ :دبلومات متخصصة           √: لیسانس    √  :بكالوریوس
    √ :دبلوم         √ :  ماجستیر    √ :دكتوراه 

  x: أخرى      
   عدد الطالب المقیدین في المرحلة الجامعیة األولى• 
  طالبة     )8885(: اإلجمالي)     8885( :إناث                      x     :ذكور  
  :عدد الطالب المقیدین في مرحلة الدراسات العلیا• 

  طالب )1 045(: اإلجمالي                    809  : إناث                      236  :ذكور    
  قسم) 19(وعددها األقسام العلمیة• 
  

  األقسام التربویة  ام العلمیةاألقس  األقسام األدبیة
  أصول التربیة  الریاضیات  االلغة العربیة وآدابه
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  المناهج وطرق التدریس  الفیزیاء  اوآدابه االنجلیزیة اللغة
  تربیة الطفل    الكیمیاء  اوآدابهالفرنسیة  اللغة

  تكنولوجیا التعلیم    النبات  التاریخ
    علم الحیوان  الجغرافیا
    والتغذیة لحیویةالكیمیاء ا  الفلسفة

    اقتصاد منزلي  االجتماع
      علم النفس

             
    :عدد أعضاء هیئة التدریس• 

  )538(اإلجمالي )        498(: إناث)               40(: ذكور    
  :عدد أعضاء هیئة التدریس• 

  )63(: معار       )11:(منتدب)              538( : دائم           
  :عضاء هیئة التدریس موزعًا حسب الدرجات العلمیةعدد أ• 

  )70(: أستاذ )      118( : أستاذ مساعد            )350( : مدرس        
  )25: ( أستاذ غیر متفرغ)      141:  (متفرغأستاذ         

   :اإلجازات الخاصة/ عدد المعارین•  
  )63(: اإلجمالي       )       58(  : إناث)           5( :  ذكور        

   :عدد أعضاء الهیئة المعاونة•  
  )327(: اإلجمالي )           326( : إناث)               1(: ذكور        

  :عدد المبعوثین في الخارج•  
  )3(: اإلجمالي)              3(:   إناثال یوجد        : ذكور        

 86:1 :للطالب دبیة باألقسام األ نسبة أعضاء هیئة التدریس 

 3:1  :للطالب باألقسام العلمیة  نسبة أعضاء هیئة التدریس  
 22:1  :للطالب باألقسام التربویة  نسبة أعضاء هیئة التدریس  
 54:1: للطالب باألقسام األدبیة  نسبة أعضاء الهیئة المعاونة  
 6:1:للطالب باألقسام العلمیة نسبة أعضاء الهیئة المعاونة  
  41:1:للطالب باألقسام التربویة  الهیئة المعاونةنسبة أعضاء  
 11,8: اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هیئة التدریس /نسبة المعارین%  
   :عدد العاملین بالجهاز اإلداري• 
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  موظفا) 347:   (اإلجمالي           258:إناث        89   :ذكور
  عامال ) 59(   : اإلجمالي              35:  إناث       34: العمال

   :عدد العاملین بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظیفیة• 
  موظف 59: مؤقت      موظف  406    :دائم

  2011/2012حتى 9200/2010خالل الثالث سنوات  المرحلة الجامعیة األولىطالبات أعداد 

 إجمالي  عـدد الطالبات
 آداب الكلیة

  شعب
  تربویة
آداب 
 وعلوم

 علوم

ـــ ــــالعـ ـــــ  إجمالي ـــــددـ
 الكلیة

آداب 
  انتظام

  وانتساب
وآداب 
 وتربیة

آداب 
انتظام 
 وانتساب

آداب 
 انتظام

آداب 
 انتساب

آداب 
 تربوى

  شعب
  تربویة
آداب 
 وعلوم

علوم 
وعلوم 
 وتربیة

علوم 
 تربوى

علوم 
 عام

 الفرقة االولى
2011/2012  2868 2346 1651 1644 7 695 976 522 281 241 

ولىالفرقة األ  
2010/2011  2801 2318 1839 808 1031 479 716 483 237 246 

 الفرقة االولى
2009/2010  4243 3653 2627 1128 1499 1026 1354 590 328 262 

 الفرقة الثانیة
2011/2012  736 582 478 221 257 104 185 154 81 73 

الثانیةالفرقة   
2010/2011  3016 2622 2063 1221 842 559 756 394 197 197 

 الفرقة الثانیة
2009/2010  3890 3364 2288 1224 1064 1076 1368 526 292 234 

 الفرقة الثالثة
2011/2012  2388 2077 1732 1190 542 345 489 311 144 167 

الثالثةالفرقة   
2010/2011  3145 2779 2176 1406 770 603 788 366 185 181 

 الفرقة الثالثة
2009/2010  3451 2904 1972 1114 858 932 1207 547 275 272 

 الفرقة الرابعة
2011/2012  3607 3141 2556 1848 708 585 808 466 223 243 

الرابعةالفرقة   
2010/2011  3882 3243 2306 1595 711 937 1256 639 319 320 

 الفرقة الرابعة
2009/2010  4113 3240 2096 1326 770 1144 1569 873 425 448 

ى الطالبات إجمال
 فى

الفرق األربعة 
2012/11فى  

8885 7432 5703 4189 1514 1729 2458 1453 729 724 

إجمالى الطالبات 
 فى

الفرق األربعة 
2010/2011  

12844 10962 8384 5030 3354 2578 3516 1882 938 944 
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إجمالى الطالبات 
 فى

الفرق األربعة فى 
/2011/2012  

15697 13161 8983 4792 4191 4178 5498 2536 1320 1216 

 
 مقارنة بین نسبة أعداد الطالبات إلى أعضاء ھیئة التدریس القائمین بالعمل بالكلیة في التخصصات المختلفة فى

 خالل الثالث سنوات 2010/2009 حتى2012/2011   

 التخصص

  عدد
  أعضاء
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 

قائم 
  بالعمل
  

2009  
/2010 

  عدد
طالبات 
  التخصص
2009  

/2010 

نسبة  
  :طالبات 

أعضاء 
ھیئة 

تدریس 
  التخصص
2009  

/2010 

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 

قائم 
بالعمل 
2010/  
2011 

عدد 
طالبات 
  التخصص

2010/  
2011 

نسبة  
الطالبات 

:  
  

أعضاء 
ھیئة 

التدریس 
  التخصص

2010/  
2011 

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
التخصص 

قائم 
  بالعمل

12/  
2011  
 

عدد 
طالبات 

لتخصص ا
12  

/2011 

نسبة  
: طالبات 

أعضاء 
ھیئة 

تدریس 
 قائم بالعمل
التخصص 

12/2011 

معدل النقص 
فى نسبة  

: الطالبات
ھیئة تدریس 

 قائم بالعمل
 09/2010من

  /12إلى 
2011  
 

معدل 
الزیادة 
فى ھیئة 
تدریس 

قائم 
 بالعمل
من 

9/2010 
  12/إلى 

2011 

معدل 
النقص 
فى عدد 
طالبات 

من 
9/2010 

  إلى
12 /

2011 

أقسام 
علمیة 

عام 
 وتربوى

309 2536 8 314 1882 6 411 1453 4 56.9 33.0 25.8 

أقسام 
 22.4 33.0 55.2 2 724 411 3 944 314 4 1216 309 علمیة عام 

أقسام 
أدبیة عام 

انتساب 
 تربیة

165 13161 80 168 10962 65 214 7432 35 56.5 29.7 16.7 

أقسام 
أدبیة عام 

 وانتساب
165 8983 54 168 8384 50 214 5703 27 51.1 29.7 6.7 

أقسام 
 36.0 59.7 72.0 23 2458 107 48 3516 74 82 5498 67 تربویة

 18.2 35.3 58.2 12 8885 732 23 12844 556 29 15697 541 الكلیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بیان بأسماء  البرامج التعلیمیة المقدمة بالكلیة 

  :ىالمرحلة الجامعیة األول: أوالً 
  :تقدم الكلیة برامجها في المرحلة الجامعیة األولى من خالل ثالث قطاعات   

 برنامج)20( :قطاع اآلداب

 برنامج) 12:((قطاع العلوم

 برنامج) 22:(قطاع التربیة
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  برنامج )54(: العدد اإلجمالي للبرامج التعلیمیة التي تقدمها المؤسسة• 
  جبرنام) 54: (عدد البرامج المطبقة بالفعل• 

  واألقسامطبقا للقطاع  الجامعیة األولى بالبرامج بالمرحلةبیان 
عدد   برامج  قسم  قطاع

  المقررات

اب
آلد

ع ا
طا

ق
  

 64 عام)تخصص لغة عربیة(لیسانس في اآلداب   اللغة العربیة
 64 انتساب)تخصص لغة عربیة(لیسانس في اآلداب   

 62 عام)ةتخصص لغة انجلیزی(لیسانس في اآلداب   اللغة االنجلیزیة
 62 انتساب)تخصص لغة انجلیزیة(لیسانس في اآلداب   

 62 عام)تخصص اللغة الفرنسیة(لیسانس في اآلداب   اللغة الفرنسیة
 62 انتساب)تخصص اللغة الفرنسیة(لیسانس في اآلداب   

 62 عام)تخصص تاریخ(لیسانس في اآلداب   تاریخ
 62 انتساب) تخصص تاریخ(لیسانس في اآلداب   

 62 عام)تخصص جغرافیا(لیسانس في اآلداب   جغرافیا
 62 انتساب) تخصص جغرافیا(لیسانس في اآلداب   

 63 عام)تخصص اجتماع(لیسانس في اآلداب   اجتماع
 63 انتساب) تخصص اجتماع(لیسانس في اآلداب   
 62 عام)تخصص إعالم( لیسانس في اآلداب  
 62 انتساب)تخصص إعالم( لیسانس في اآلداب  
 62 )انثروبولوجیا وفلكلور(لیسانس في اآلداب  
 62 انتساب) انثروبولوجیا وفلكلور(لیسانس في اآلداب  

 53 عام)تخصص فلسفة(لیسانس في اآلداب   فلسفة
 53 انتساب) تخصص فلسفة(لیسانس في اآلداب   

 52 عام)تخصص علم نفس(لیسانس في اآلداب   علم نفس
 52 انتساب)) تخصص علم نفس(آلداب لیسانس في ا  

وم
لعل

ع ا
طا

ق
  

 47 ) تخصص فیزیاء(بكالوریوس في العلوم  فیزیاء
 40 )تخصص فیزیاء وحاسب إلي( بكالوریوس في العلوم  

 48 )تخصص كیمیاء(في العلوم بكالوریوس   كیمیاء
 42 )فیزیاء –تخصص كیمیاء ( بكالوریوس في العلوم  

 43 )تخصص كیمیاء ونبات(علوم في البكالوریوس   نبات
 46 )تخصص كیمیاء میكروبیولوجیا ( بكالوریوس في العلوم  

 45 )تخصص علم الحیوان( بكالوریوس في العلوم  علم الحیوان
 43 )حیوان –كیمیاء (في العلوم بكالوریوس   

 42 )تخصص كیمیاء حیویة وتغذیة( بكالوریوس في العلوم كیمیاء حیویة وتغذیة
 46 )تخصص فیزیاء وریاضة بحتة( بكالوریوس في العلوم  ریاضیات

 59 )تخصص ریاضیات(بكالوریوس في العلوم   
  59 )تخصص مالبس ونسیج(بكالوریوس في العلوم   اقتصاد منزلي

  
 

      
بیة

تر
 ال

اع
قط

  

 71 )تخصص لغة عربیة(لیسانس في اآلداب والتربیة  اللغة العربیة
 82 )تخصص لغة انجلیزیة(نس في اآلداب والتربیةلیسا  اللغة االنجلیزیة
 85 )تخصص اللغة الفرنسیة(لیسانس في اآلداب والتربیة  اللغة الفرنسیة

 75 )تخصص تاریخ(لیسانس في اآلداب والتربیة   تاریخ
 77 )تخصص جغرافیا(لیسانس في اآلداب والتربیة  جغرافیا
جتماع أساسي فلسفة ا)تخصص(لیسانس في اآلداب والتربیة  فلسفة

 فرعي
70 

أساسي اجتماع ) تخصص فلسفة(لیسانس في اآلداب والتربیة  اجتماع
 فرعي

71 

 66 )تخصص علم نفس(لیسانس في اآلداب والتربیة  علم النفس
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 85 )تخصص فیزیاء(بكالوریوس العلوم والتربیة فیزیاء
 80 )تخصص كیمیاء(بكالوریوس العلوم والتربیة كیمیاء

 79 ) تخصص بیولوجیا وجیولوجي(بكالوریوس في العلوم والتربیة  اتنب
 71 )تخصص تربیة الطفل((بكالوریوس في العلوم  تربیة الطفل

  71  بكالوریوس تكنولوجیا التعلیم تكنولوجیا التعلیم
 71 )تخصص اقتصاد منزلي(بكالوریوس في العلوم والتربیة اقتصاد منزلي

 79 )تخصص ریاضیات(ي العلوم والتربیةبكالوریوس ف ریاضیات
 76 )تخصص علوم (بكالوریوس في العلوم والتربیة فیزیاء/كیمیاء

 74 )تخصص ریاضیات( تعلیم أساسيبكالوریوس   ریاضیات
 69 )تخصص لغة عربیة( لیسانس تعلیم أساسي  لغة عربیة

 87 )تخصص لغة انجلیزیة( لیسانس تعلیم أساسي  لغة انجلیزیة
 67 )تخصص مواد اجتماعیة( لیسانس تعلیم أساسي  جغرافیا/اریخت

  3343  برنامج 54= اجمالى عدد البرامج                           
  
  
  

  دراسي خالل الثالث سنوات الماضیةتطور نسبة الخریجین من كل برنامج                                     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مرحلة الدراسات العلیا: ثانیاً 
   :أسماء البرامج التعلیمیة التي تقدمها المؤسسة•  

ـــــــاع   )اآلداب( قطـ
   السكان والتنمیة/المرأة والتنمیة/األدب المقارن): قطاع اآلداب (دبلوم  الدراسات العلیا 

  :في التخصصات التالیة-:اآلداب فيالدكتوراه  //اآلداب  في ماجستیرتمهیدي 
  )إسالمیة)(لغویة ونحویة)(دراسات أدبیة ونقدیة(اللغة العربیة وآدابها  .1

  2012  2011  2010  العام الدراسي///البرنامج     
  1531  1889  523  )انتساب-عام(اآلداب

  327  390  508  ادبي تربوي
  132  178  199  علمى عام

  135  138  186  علمي تربوي
  200  215  489  تعلیم أساسي
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 )اتاللغوی(اللغة اإلنجلیزیة وآدابها   .2

 )األدب(اللغة اإلنجلیزیة وآدابها   .3

 اللغة الفرنسیة وآدابها  .4

 )تاریخ حدیث(التاریخ   .5

 )إسالميتاریخ (التاریخ   .6

 )تاریخ عصور وسطى(التاریخ   .7

 )تاریخ قدیم(التاریخ   .8

 الجغرافیا  .9

 الفلسفة  .10

 علم النفس .11

 ) االجتماع( االجتماع .12

 )إعالم(  االجتماع .13

 )لكلوراألنثروبولوجیا والفو ( االجتماع .14

 )دراسات المرأة والتنمیة(االجتماع .15

ـــــــاع   )علــوم( قطـ
  دبلوم الدراسات العلیا 

  )الكیمیاء الحیویة التحلیلیة (دبلوم الدراسات علیا علوم  .1
 )المیكروبیولوجى (دبلوم الدراسات علیا علوم   .2

 )والمیاه األطعمةجودة (دبلوم الدراسات علیا علوم   .3

 وم الفیزیاء دبلوم الدراسات علیا عل  .4

  
 

  - :في العلوم الفلسفة الدكتوراه //العلوم في ماجستیر

  ) الریاضیات البحتة (الریاضیات  .1
 )الریاضیات التطبیقیة (الریاضیات   .2

 الكیمیاء الفیزیائیة   .3

 الكیمیاء العضویة  .4

 الكیمیاء غیر العضویة والتحلیلیة   .5
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 الكیمیاء الحیویة والتغذیة  .6

 علم الحیوان   .7

   -:الفیزیاء   .8

 االلكترونیات 

 الفیزیاء النظریة 

  إشعاعیةفیزیاء 

 فیزیاء الحاسب 

 فیزیاء حیویة 

 فیزیاء جوامد 

 فیزیاء نوویة 

 األطیاف 

 )مالبس ونسیج( المنزلي االقتصاد  .9

 )نسیج( المنزلياالقتصاد  .10

 )نبات/ كیمیاء(النبات  .11

  )كیمیاء/میكروبیولوجى (النبات . 12 
ـــــــاع   )التربیة(قطـ

  - :في مهنیةالدبلوم ال
  )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم المهنیة  .1
 )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم المهنیة المتقدمة   .2

 )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم الخاصة   .3

 )تربیة  أصول(التربیة  فيالدبلوم المهنیة   .4

  )مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيالدبلوم العامة  .5

  )مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيالدبلوم المهنیة  .6

 ) مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيالدبلوم الخاصة  .7

 - :فيماجستیر 

   )تربیة الطفل (التربیة  فيماجستیر  .1
 )تربیة  أصول(التربیة  فيماجستیر   .2
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 ) مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيماجستیر   .3

 - :دكتوراه الفلسفة 

  )یة الطفل ترب(التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .1
 )التربیة  أصول(التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .2

 )مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .3

  )65(: العدد اإلجمالي للبرامج التعلیمیة التي تقدمها المؤسسة• 
  )65(: عدد البرامج المطبقة بالفعل• 
  % …… :بالدراسات العلیا نسبة المسجلین للماجستیر مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقیدین• 
  %…… : نسبة المسجلین للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالي للمقیدین بالدراسات العلیا• 
  :)اآلداب(عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخیرة• 
  93: دكتوراه                     95 : ماجستیر                    ـــــ   :دبلوم  
  :)العلوم(الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخیرةعدد  •

  132: دكتوراه                              119 : ماجستیر                127    :دبلوم
  :)التربیة(عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخیرة•

  119: دكتوراه                                     143 : ماجستیر         1192 :دبلوم
  .خریج2020  : عدد الخریجین خالل السنوات الخمس األخیرة• 
  .وحدة) 13(: ذات الطابع الخاص نشطةاألعدد • 

 ئل االتصال بالمؤسسةاوس
  مصر الجدیدة القاهرة فهميشارع اسما  1:  العنوان البریدي - 
  www.women.shams.edu.eg: يالموقع اإللكترون - 
 224157804: سفاك -      22907248/22907264:تلیفون  - 

  
 القسم الثاني:عملیة التقویم الذاتي وفقا للقواعد الخاصة بالهیئة                   

  محاور ومعاییر التقویم الذاتي
 :القدرة المؤسسیة: المحور األول  ) أ(
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  :التخطیط اإلستراتیجي)1(                      
  :الخطة اإلستراتیجیة للكلیة  1/1
  :التحلـــیل البیئي للكلیة1/1/1
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تم تشكیل فریق عمل متمیز لیسند إلیهم هذه للكلیة ن إستراتیجیة المؤسسة تمثل الفكر المستقبلي نظرا أل *
)                                                                   أ1/1/1/1مرفق قم (. فریق التنفیذي للعملال إلىالمهمة تحت إشراف عمیدة الكلیة ومدیر المشروع إضافة 

اتخذت إستراتیجیة الكلیة  .بالكلیةتوجد بالكلیة إستراتیجیة تشتمل على جمیع العناصر األساسیة للعمل  *
                                                                   )ب1/1/1/1مرفق قم (                                     یة في العرض والتناول لعناصرهاصورة أول

بناء على سلسلة متعاقبة من جلسات العصف الذهني والمناقشات والحوارات واالجتماعات بین مجموعة  *
صف الذهني المسئولة عن بلورة مجهود الفریق التنفیذي اتخذت اإلستراتیجیة الصورة النهائیة تشتمل على الع

  :فيعدید من العناصر األساسیة للعمل بالكلیة والمتمثلة 
  نبذة تاریخیة عن الكلیة. 

 فلسفة الكلیة في مجال جودة التعلیم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. 

 إلستراتیجیةمنهجیة إعداد الخطة ا. 

 األسالیب واألدوات التي تم االعتماد علیها في إعداد الخطة. 

 الرؤیة والرسالة الخاصة بالكلیة. 

 عداد مصفوفة التحلیل البیئي  .تحلیل للبیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة وإ

 تحدید للغایات واألهداف اإلستراتیجیة  . 

  ج1/1/1/1مرفق قم (          . 11/7/2010تم اعتمادها  بقرار مجلس الكلیة بتاریخ    (                                                     
وذلك لتحدید الجوانب )ویحدث سنویا( SWOTتم إجراء التحلیل البیئي الخاص بالكلیة باستخدام أسلوب *

ا لمجموعة من الوثائق والمقابالت والمالحظات الكمیة والكیفیة والذي في ضوءه صیاغة اإلستراتیجیة استناد
  .للتعرف على جوانب القوة والضعف والفرص والتهدیدات

وقد اشترك في التحلیل البیئي مجموعة من األعضاء من داخل الكلیة وخارجها ،ممثلین في أعضاء هیئة  *
ممن من المجتمع الخارجي  التدریس والهیئة المعاونة وأعضاء من الجهاز اإلداري،وبعض الطالب ، وممثلین

  :فیما یلياإلجراءات تمثلت هذه  یحضرون مجلس الكلیة
 تغطیة البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة عند إجراء التحلیل. 

  الرجوع إلى تقریري زیارة التطویر بالمشاركةDE لتقییم مشروع  فيQAAP  إنشاء نظام داخلي
                                                 ) أ1/1/1/2مرفق قم (                           ).اآلداب والعلوم والتربیة األقسام(للجودة 

  قیاس درجة وعى أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بنقاط القوة والضعف باألقسام المختلفة
یئة التدریس من أعضاء ه) 503(من خالل تطبیق استبیان على عینة قوامها  DEوالواردة بتقریري 

             .والهیئة المعاونة وقد تقدموا ببعض المقترحات للتغلب على نقاط الضعف بالكلیة
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                              )        ب1/1/1/2مرفق قم(                                                                                      
نشاط وذلك تحقیقًا ) 40(ط القوة والضعف من قبل أنشطة الخطة التنفیذیة بالمشروع وعددها حصر نقا 

مكاناتها  .لمبدأ الشمولیة لجمیع أوجه نشاط المؤسسة وقدرتها وإ

 )    ج1/1/1/2مرفق قم (                                                                                

 بأقسامهمقسام العلمیة بالكلیة تجاه نقاط القوة والضعف الخاصة حصر آراء األ. 

  ) هـ1/1/1/2مرفق قم ( )د1/1/1/2مرفق قم (                                                      
                       اإلداریینآراء  استطالع/ آراء طالبات استطالع استطالع آراء أعضاء هیئة التدریس  
تم تحسین بعض نقاط الضعف للكلیة لتتحول     CIQAPمشروع  2011/2012في العام الجامعي *  

عادةتمثلت  إلى نقاط قوة لمحوري القدرة المؤسسیة (أبرز نقاط القوة والضعف وفقا SWOTأسلوب تطبیق  وإ
  :بالتحلیل البیئي الكمي والكیفي فیما یليءت جا التي) والفعالیة التعلیمیة

  )أ1/1/1/3مرفق قم (                                                                               
      :نقاط القوة 

اآلداب، بكالوریوس العلوم، لیسانس آداب وتربیة،  درجات لیسانسكلیة للطالبات فقط تمنح  -
 .وتربیةعلوم وبكالوریوس 

  .وجود وحدة لضمان الجودة ووحدة للتطویر المستمر بالكلیة -

 وجود رؤیة ورسالة وأهداف إستراتیجیة وغایات نهائیة وسمات ممیزة للكلیة معتمدة ومعلنة -

 شمولیة إدارة الكلیة للقطاعات الثالثة التكاملیة بین التخصصات األدبیة والعلمیة والتربویة بالكلیة  -

به من أعضاء هیئة التدریس على جوائز الدولة التقدیریة باإلضافة للجوائز  حصول عدد ال بأس -
  .اإلقلیمیة والعالمیة

وجود معامل لتدریس برامج متطورة مزودة بالبرمجیات والتقنیات الحدیثة بأقسام العلوم األساسیة  -
   (Computer-Aided Labs).التربویةبالكلیة لتدریس المقررات العملیة في البرامج 

  مستحدثة لدعم القدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة وخدمة المجتمعلجان جود و  -
تعظیم االستفادة من تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر ورفع جودة وكفاءة العمل اإلداري  -

  :بالكلیة منها
  أتمتة األرشفة إلكترونیا لتقلیص الدورة المستندیة  الورقیة.  
 اإلداریة استخدام نظم المعلومات (MIS)   في إدارات شئون الطالب، شئون هیئة التدریس  

  .والدراسات العلیا
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  أتمتة حضور وانصراف موظفي وعمال الكلیة إلكترونیا لضمان االنضباط والمتابعة من قبل
  .شئون العاملین

 علي  وجود معمل للتنسیق اإللكتروني وأتمتة التشعیب الداخلي إلكترونیا والتدریب        
(ICDL)   )قدرة مؤسسیة، فاعلیة تعلیمیة، وخدمة مجتمع.(  

 قدرة مؤسسیة وفاعلیة تعلیمیة(مكتبة إلكترونیة وأتمتة الخدمات بها  وجود.(  
 5000كتاب باللغة العربیة بالمكتبة لألتمتة، وحوالي  14000قواعد بیانات لحوالي  إنشاء 

المجلس األعلى للجامعات ضمن إلي قواعد بیانات كتب  اإلنجلیزیة لضمهاباللغة  كتاب
قلیمیا وعالمیا (ICTP)مشروع    .ونشرها محلیا وإ

تبني الكلیة معاییر الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد في القطاعات الثالثة والدراسات  -
  .العلیا

  .بط بینهمرضا الطالبات عن أداء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة والعالقات اإلنسانیة التي تر  -
  .وجود وحدة بنك أسئلة بالكلیة لتطویر أسالیب التقویم واالمتحانات -
زیادة اإلقبال من الجهات المعنیة بالتخصصات التربویة على االستفادة من خبرات أعضاء هیئة  -

  .التدریس باألقسام التربویة بالكلیة
  .الكنتروالت بالكلیة خالل أتمتةوشفافیة نتائج االمتحانات من  عدالة -
 .جود كوادر علمیة متمیزة من أعضاء هیئة التدریسو  -

تحسن في البنیة التحتیة للقدرة المؤسسیة بتزوید الكلیة ببعض اإلمكانیات المادیة بما یرقى من رضاء  -
طابعات /ماكینات تصویر/مكاتب لألعضاء هیئة التدریس(الجهاز األكادیمي واإلداري من حیث

 )بعض األثاثات/أجهزة كمبیوتر/

 .ید معظم المعامل الطالبیة بأجهزة معملیة بما یرفع من كفاءة العملیة التعلیمیةتزو  -

 تحسین مستوى األمن والسالمة بالكلیة -

-  
  شكل یوضح نقاط القوة الخاصة بالتحلیل البیئى للكلیة                        
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  :ونقاط الضعف

  الوافدات للدراسة بالكلیة وخاصة في السنوات األخیرة انخفاض معدل التحاق الطالبات  -
  .قلة استیفاء معامل األقسام العلمیة لمعاییر االستیعاب المتعارف علیها وشروط األمان والسالمة -
معاملة الكلیة على أنها كلیة واحدة في االلتزامات المؤسسیة، المیزانیات، أعباء هیئة التدریس  -

  ..الخوالعاملین، إظهار النتائج، 
البطء النسبي لبعض المعامالت اإلداریة بین الكلیة والجامعة حیث إن الكلیة خارج الحرم الجامعي  -

وخاصة في المجاالت المرتبطة بالمواعید مثل المنح والزیارات العلمیة، التبادل الثقافي والعلمي، المنح 
 .الخالتدریبیة، 

 .بما یتالءم مع األعباء اإلداریة بالكلیةعدم توفر األعداد الكافیة من اإلداریین المؤهلین  -

  ).الكلیةمن جانب (ندرة االتفاقیات الثقافیة بین الجامعة والجامعات األجنبیة  -
  شكل یوضح نقاط الضعف الخاصة بالتحلیل البیئى للكلیة                      
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 :أما الفرص جاءت كالتالي
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  لي مشروع التطویر المستمر و التأهیل لالعتمادحصول  الكلیة ع -
  اإلقبال علي التعلیم من الفتیات -
  إقبال سوق العمل اإلقلیمي علي خریجات الكلیة -
  تشجیع الدولة الستحداث برامج متمیزة -
المفتوح و التعلیم عن بعد و التعلیم الموازي،  التعلیم(للتعلیم تشجیع الدولة الستخدام أنماط جدیدة  -

  ).الخ
هیئة تعلیم الكبار و مشروع محو (ستفادة من تبادل الخبرات الداخلیة مع بعض الجهات المعنیة اال -

  ).األمیة بالكلیة
  .بعض األقسام فيإعداد كوادر علمیة لسد العجز  من منحاالستفادة  -
 .االستفادة من الوظائف الشاغرة في المؤسسات العلمیة األخرى علي المستوي المحلي واإلقلیمي -

  .ض نسبة عدد أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم مع أعداد الطالبات في بعض أقسام الكلیةانخفا -
  .ندرة التنسیق بین البرامج العلمیة في أقسام الكلیة المختلفة لتفادى تكراریة بعض المقررات -
قلة الفرص المتاحة لتبادل الخبرات بین أعضاء هیئة التدریس وبین المؤسسات العلمیة والبحثیة  -

  .خرىاأل
  .عدم مشاركة أصحاب المصلحة في صیاغة بعض البرامج التعلیمیة -

  شكل یوضح الفرص الخاصة بالتحلیل البیئى للكلیة                      
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الھیئة القومیة للجودة
المشروعات البحثیة
الشراكة 
االدارة االلكترونیة

  
  :وابرز التهدیدات التي تواجه الكلیة

  .التغیرات السریعة في متطلبات سوق العمل  -
ة البنات لآلداب و العلوم والتربیة مما یؤثر سلبا علي التحاق الطالبات إنشاء كلیات مماثلة لكلی -

 .بالكلیة
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الترقیات، إلغاء االنتساب (مركزیة إصدار اللوائح والتشریعات التي تطبق في الجامعات المصریة   -
 .)الخالموجه، التعیینات، 

 .وجود الجامعات الخاصة ذات اإلمكانیات المتقدمة -

  قبال الفتیات علي الدراسات العلیاالتراجع الواضح في إ -
  .إلغاء تكلیف وزارة التربیة والتعلیم لخریجات األقسام التربویة بالكلیة  -
  .القصور في التسهیالت المادیة -
 .ضعف الموازنات المخصصة لتمویل البحث العلمي بالكلیات -

العودة إلي تفضیل بعض أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة للبقاء بالدول المتقدمة عن  -
 .الكلیة

 .التعدیالت غیر المستقرة في نظم التعلیم ما قبل الجامعي و سیاسات القبول في الجامعات -

 .عزوف الطالبات عن دراسة العلوم األساسیة -

من خالل نتائج  عناصر التحلیل البیئي تم إعداد مصفوفة التحلیل البیئي ثم صیاغة استراتیجیات بدیلة تدمج 
  .بینها

ومناقشة نتائج التحلیل البیئي مع أعضاء فریق العصف الذهني وأعضاء هیئة التدریس باألقسام تم عرض  *
  ) ب1/1/1/3مرفق قم . (المختلفة بغرض تحدید الوزن النسبي لعناصر التحلیل البیئي

 شكل یوضح التهدیدات الخاصة بالتحلیل البیئى للكلیة
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  : ستراتیجیة بإستراتیجیة الجامعةارتباط الخطة اإل
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روعي أن تنبثق الخطة اإلستراتیجیة للكلیة بجمیع المجاالت من إستراتیجیة الجامعة سواء من حیث الرؤیة *
. والرسالة وأهدافها اإلستراتیجیة الغایات وأیضا الخطط البحثیة وسیاسات القبول الداخلي بالتنسیق مع الجامعة

  .بین خطط وبرامج التطویر في إستراتیجیة الكلیة كما یتضح االرتباط الجید 
    30/8/2009تم حضور ورشة عمل نظمتها وحدة الجودة بالكلیة شارك فیها معظم أفراد الفریق بتاریخ من *

الخطة نظمتها عدة جهات وحضر بعضها عدد محدود من  إعدادتم االطالع علي كتیبات عدة دورات في *
 .بات الهیئة القومیة لالعتماد والجودة في هذا الشأنالفریق وتم االطالع على كتی

)                                                                                                            1/1/1/4مرفق قم (                                                                                 
  :تتضمن الخطة اإلستراتیجیة للكلیة العناصر التالیة 

  :والرسالةالرؤیة  1/2/2
  .تتوافر بالكلیة رؤیة ورسالة خاصة بها موثقة ومعلنة   

  :الرؤیة
والعالمي،  واإلقلیمي،التعلیم والتعلم والبحث العلمي على المستوى المحلى،  افسیة فيتحقیق التمیز والتن       

اواإلسهام في التطویر  المستجدات،ومواكبة  مع رؤیة الجامعة خالل السنوات الخمس  المستمر للمجتمع تمشیً
  .القادمة
  :الرسالة

جات المحلیة واإلقلیمیة في إعداد الكوادر، تلتزم كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة بتلبیة االحتیا     
الحركة العلمیة والبحثیة وخدمة المجتمع ومتطلبات سوق العمل  المتمیزة واإلسهام فيوالقیادات النسائیة 

  .المحلیة والعالمیة
 –أعضاء هیئة التدریس  –القیادات اإلداریة واألكادیمیة (وقد شملت الرسالة كافة اإلجراءات داخل الكلیة  * 

اتخذت اإلجراءات . أما اإلجراءات الخارجة فشملت أصحاب المصلحة)ممثلین من الطالب –الهیئة المعاونة 
  :                     التالیة عند صیاغتها 

فریق العمل بالخطة  أعضاءمن قبل  QAAPمرحلة  فيتحدیث الرؤیة والرسالة الخاصة بالكلیة * 
  .اإلستراتیجیة

)                                                                                                                            ب1/1/2/1مرفق قم (  ،)أ1/1/2/1مرفق قم (                                                        
 .بالكلیةتم مراجعة الرؤیة والرسالة من قبل القیادات األكادیمیة *  

)                     أ1/1/2/2مرفق قم (                                                                                
)                                                                                                                            ب1/1/2/2مرفق قم ( .الرسالة من قبل أعضاء هیئة التدریس بأقسام الكلیةتم مراجعة الرؤیة و *  
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تم اعتماد الرؤیة والرسالة .تحدیدهاعلى الكلیة  ینبغي التيوبناء على التحلیل البیئي لتحدید المتطلبات *   
                                        )ج1/1/2/2مرفق قم (                                       .8/5/2010في مجلس الكلیة بتاریخ 

ومن المتوقع أن یعاد النظر في الرؤیة والرسالة للتحدیث لمواكبة ما یستجد من المتغیرات المحلیة أو     
 .العالمیة كل خمس سنوات

  : تم نشر الرؤیة والرسالة داخل وخارج الكلیة بعدة وسائل *
  موقع الكلیة بعد التحدیث. 

 علمیةداخل األقسام ال .  
  مطویات وكتیبات الوحدات اإلداریة المستحدثة.  
  والطالباتكتیبات وزعت على أعضاء هیئة التدریس.  
  المراسالت الخاصة بوحدة ضمان الجودة. 

 االجتماعات الدوریة مع الجهاز اإلداري. 

  على ضرورة وضع رؤیة ورسالة ) 12/12/2010في مجلس الكلیة بتاریخ (كما تم التأكید
 .على جمیع مراسالت إدارة الكلیة واألقسام والكتب الدراسیة كآلیات للنشرالكلیة 

  :الغایات النهائیة واألهداف اإلستراتیجیة  1/1/3
تعد الغایات واألهداف اإلستراتیجیة ألي مؤسسة تعلیمیة المحدد الرئیس التجاهات األنشطة المختلفة       

وعة من الغایات واألهداف اإلستراتیجیة لتحقیق رؤیة ورسالة لتلك المؤسسة ،وعلى ذلك فقد تبنت الكلیة مجم
الكلیة وتضمن الجودة الشاملة للتعلیم والتطویر المستمر ودعم بناء المعرفة ونشر الثقافة وتعمیق البحث 

 : اكز البحثیة األخرى  وتتمثل فيالعلمي وتنمیة المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمر 

 یةاألهداف اإلستراتیج    

إعداد كوادر وقیادات متمیزة قادرة على اإلسهام في الحركة العلمیة والبحثیة وخدمة المجتمع والتنافسیة  -
 .علميفي سوق العمل ومواجهة المشكالت وحلها بأسلوب 

تبني الكلیة لمعاییر أكادیمیة  في مراحل اللیسانس والبكالوریوس والدراسات العلیا وتتسق مع غایاتها  -
 .النهائیة

لتطویر القدرة المؤسسیة والفاعلیة ) اآلداب والعلوم  والتربیة(عیل التكاملیة بین القطاعات الثالثة تف -
 .التعلیمیة

 .تعظیم االستفادة من الموارد والمصادر المتاحة بالكلیة للمساهمة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -
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  ورفع كفاءة القدرة المؤسسیة والفاعلیة االستخدام األمثل لتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت في تطویر  -
                                )أ1/1/3/1مرفق قم (                                                            .التعلیمیة

  :یليما ها للغایات واألهداف اإلستراتیجیة ضعوقد راعت الكلیة عند و  *
   أن تكون معبرة عن طبیعة الكلیة.  
   البیئيصیاغتها على أسلوب التحلیل  فياالعتماد SWOT  للكلیة وذلك لتدعیم نقاط القوة ومعالجة

 تؤثر سلبًا على أدائها التيجوانب الضعف واستغالل الفرص المتاحة وتجنب التهدیدات 

   الجهاز  –أعضاء هیئة التدریس (اغتها صی فيتطبیق مبدأ مشاركة ممثلین عن مختلف األطراف
  )ب1/1/3/1مرفق قم (                                          .المحلىالمجتمع  ممثلي – اإلداري

   8/5/2010(   تم اعتمادها بتاریخ مجلس الكلیة  (  
 ستحدثة تم إعالنها من خالل وسائل متعددة مثل موقع الكلیة ، مطویات بعض الوحدات اإلداریة الم

  .الخاص بوحدة ضمان الجودة  البولسترمثل وحدة الدعایة واإلعالم وغیرها من الوحدات وفى 
   مطویات وزعت على الطالبات وسوف تقوم الكلیة بمراجعة /كما تم إعالنها من خالل منشورات

لمستجدات كل خمس سنوات لمواكبة كافة ا دوريوتحدیث الغایات النهائیة واألهداف اإلستراتیجیة بشكل 
  صیاغة الرؤیة والرسالة  فيتغیر یحدث  أيالمحلیة والعالمیة وتغیرات سوق العمل أو مع 

 )د1/1/2/2مرفق قم (                                                                           

  الغایــــات
األكادیمي من الهیئة القومیة لضمان  لتأهیلها لالعتماد) قدرة مؤسسیة وفاعلیة تعلیمیة(تطویر الكلیة  -

 .الجودة واالعتماد

 .إعداد كوادر وقیادات نسائیة متمیزة تلتزم بالقیم األخالقیة في إطار الهویة المصریة -

زیادة قدرة كلیة البنات علي المساهمة في التنمیة المستدامة وخدمة المجتمع والبیئة من خالل تفعیل  -
 .الوحدات ذات الطابع الخاص 

    .مشكالتهالمجتمع وحل  بالكلیة لتنمیةالعلمي  عیم البحثتد -
 :السیاسات 1/1/4

  :من بین هذه السیاسات 
واضح المعالم یهدف إلى المحافظة على التطویر  تنظیمياستحداث وحدات إداریة جدیدة لدیها هیكل  *

اء هیئة التدریس وبعض وخدمة المجتمع یقودها أعض العلميمجاالت التعلیم والبحث  فيوالتحسین المستمر 
بین األقسام  البحثيالفنیین حسب طبیعة الوحدة مثل وحدة الصیانة وأیضًا تهدف إلى إحداث نوع من التكامل 
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تضم فریق أعضاء هیئة  فهي التطویريوأیضًا من خالل تكامل الفكر  العلميالعلمیة بالكلیة مثل وحدة البحث 
 حسب ما یتطلبه خطط التطویر بالكلیة) لوم وتربیةآداب وع(التدریس من مختلف قطاعات الكلیة 

واضح ومعلن بدلیل الطالبة وفقًا لطبیعة  الداخليمن بین السیاسات الخاصة بالكلیة هو سیاسات التنسیق  *
 كل قسم لیحدد كیفیة إلحاق الطالبات به وفى نفس الوقت یمكن تطویره حسب المستجدات

قة ومعلنة بها وقابلة للمراجعة حسب المستجدات الطارئة وترشد لقرارات الكلیة لدیها خطة بحثیة لألقسام موث *
 )قرار لجنة الدراسات العلیا بالتسجیل/ مرفق محضر مجلس الكلیة .( والتسجیل  االختیار

التكامل بین الوحدات ذات الطابع الخاص من أجل زیادة الموارد الذاتیة للكلیة  إحداثتتبنى الكلیة سیاسة  *
حسین جودة الخدمة المقدمة لبیئة المجتمع المحلى كما أن الكلیة تسعى إلى تفعیل مشروع محو وأیضًا لت

  )مرفق خطة التكامل بین الوحدات .( األمیة لتوسیع نطاق استفادة المجتمع المحلى بها 
       :الخطة التنفیذیة لتطبیق إستراتیجیة الكلیة 1/1/5
الغایات  متضمنة إستراتیجیتهالتطبیق تم تعدیلها  ثم 11/7/2010بتاریخ  خطة تنفیذیة مالئمةوضع  تم *

)                                                                  9/1/2011( من قبل مجلس الكلیة بتاریخ معتمدة )2016- 2- 2011(واألهداف اإلستراتیجیة للكلیة 
   )أ1/1/4/1مرفق قم (                                                                                 

    أمكنعلى دراسة الواقع المؤسسي من قبل فرق عمل المشروع تم تقدیم مجموعة من المقترحات  بناء *
للعرض والمناقشة من قبل  لتكون السیاسات العامة المستقبلیة للكلیة معتمدة وموثقة ضمن دلیل ها صیاغت

                                                                 )ب 1/1/4/1مرفق قم (                                        . قرارات داخلیة إلىالكلیة لتحول  إدارة
  :الوضع التنافسي للمؤسسة1/2
   :السمات التنافسیة للمؤسسة ودورها في المجتمع 1/2/1
وضع إستراتیجیة الكلیة أن تبرز شخصیتها المستقلة وخصائصها الممیزة لطبیعة نشاطها  في روعي*

تم حصر السمات الممیزة لألقسام موضع تنافسي مع المؤسسات األخرى لذلك  فيومسئولیاتها التي تصنعها 
            )أ1/2/1/1مرفق قم (                                      .ن وجهة نظر أعضاء هیئة التدریسم

  :یليسمات الممیزة كما الحددت 
مرحلتي اللیسانس والبكالوریوس دون التقید بشرط الموقع الجغرافي  فيقبول طالبات فقط للدراسة  -

 .لیميحیث أنها الوحیدة على المستوى المحلى واإلق

 فيوتقدم البرامج التي تمنح شهادات ) آداب وعلوم وتربیة(كلیة واحدة  فيتتضمن ثالث كلیات  -
لیسانس آداب، لیسانس آداب وتربیة، بكالوریوس علوم، بكالوریوس علوم وتربیة، وتربیة الطفل 

 .وتنفرد بذلك على المستوى المحلى واإلقلیمي
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سوق العمل ومواجهة المشاكل  فيادرة على التنافسیة تخرج كوادر نسائیة متمیزة مؤهلة مثقفة ق -
خدمة المجتمع والتنمیة المستدامة وكذلك  فيالحیاتیة وحلها بأسلوب علمي واعي ومبدع وخالق 

 .جمیع األنشطة المجتمعیة فيتمكین المرأة 

الجامعات المصریة حیث  فيالهیكل اإلداري بالكلیة غیر نمطي ویختلف عن أي كلیة أخرى  -
مناصب العمادة والوكالة مما یؤدى إلى تكاملیة وشمولیة  فيالقطاعات الثالث بالكلیة  تمثل

 .اتخاذ القرارات المدروسة فيومشاركة فعالة 

تنوع مجلس الكلیة حیث تمثل فیه رئاسة األقسام األدبیة والعلمیة والتربویة وأعضاء من المجتمع  -
األوجه للوصول إلى قرارات صائبة ومدروسة الخارجي  مما یؤدى إلى دراسة القرارات من جمیع 

 ترفع مستوى المؤسسة علمیًا وتربویًا وقدرة على المشاركة المجتمعیة

مما یكسبهم خبرات ) اآلداب والعلوم والتربیة ( الجهاز اإلداري بالكلیة یخدم القطاعات الثالث  -
 .ةكلیات اآلداب أو العلوم أو التربیة المتخصص فيتفوق الجهاز اإلداري 

العلمیة (األنشطة المختلفة  فيتمثیل القطاعات الثالث من طالبات وأعضاء هیئة تدریس  -
ثقافات مختلفة ال یكتسبها من خالل دراستهن  مما یكسبهنباتحاد الطلبة وقطاع البیئة ) والترفیهیة

 ..األكادیمیة فقط

یكسبهم  )والعلوم والتربیةب اآلدا(البرامج التعلیمیة والبحثیة بین القطاعات الثالث  فيالتكاملیة  -
ثقافات ومعارف تكاملیة وقدرة على التناغم واإلبداع سواء على مستوى الطالبات أو أعضاء هیئة 

 .التدریس

 .السباحةمجتمعیة متنوعة خاصة نشاط حمام  أنشطةخدمة مجتمعیة متمیزة من خالل  -

بیت تربیة /كزيالمعمل لمر /وجود تسهیالت تعلیمیة مستحدثة مثل الروضة النموذجیة -
  .وحدة الدعایة واإلعالم،وما یقدمونه من خدمات متنوعة/الحیوان

برؤیة  ) جهاز إداري/طالب (واألطراف الداخلیة ) الخریجین/سوق العمل(التوعیة لألطراف الخارجیة تم * 
                                                                              )1/2/1/2 مرفق قم( لزیادة القدرة التنافسیة للكلیة  للكلیة، وذلكورسالة الكلیة وابرز السمات الممیزة 
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 :الدعایة واإلعالن لجنة *

أعضاء (متخصصین في المجال اإلعالمي للدعایة واإلعالن وتشكیل فریق من اللجنة تم استحداث           
.                                                                                                                   )أ1/2/1/3مرفق قم (                         مع تشكیل هیكل تنظیمي لها) إعالم/قسم اجتماع 

  :من أهم أهدافها
عایة واإلعالن عن السمات الممیزة للكلیة بأقسامها المختلفة داخل وخارج الكلیة لجذب المزید من الد -

 .األهدافوغیرها من  الموارد المالیة للكلیة

  )د1/2/1/3مرفق قم ) ( ج1/2/1/3مرفق قم )( ب1/2/1/3مرفق قم (                         
  15/5/2011بقرار مجلس الكلیة معتمدة  لتواصلأسالیب ل حددت لجنة الدعایة واإلعالن كما* 

                                                                                                         )هـ1/2/1/3مرفق قم (                                                                                
  تم تزوید الوحدة بأجهزة متخصصة في مجال اإلعالم مثل  CIQAP ل تمویل مشروعمن خال* 

تصویر جمیع ندوات الكلیة ومشاریع  تزوید أستودیو اإلعالم بكامیرا أستودیو ومكسر فیدیو بغرض -
تدریب الطالبات على ) طالبة 300ما یقرب من (التخرج لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة إعالم

أما مكسر الفیدیو فهو یستخدم في المونتاج الداخلي  ،یاه واستخدام الكامیراالتصویر وزوا
  .والخارجي

 .واإلعالنات واألفالمیستفاد به في مونتاج المشاریع Appleبجهاز كمبیوتر  األستودیو تزوید -

  .التخرج وأفالممكاتب المونتاج الخارجیة في مشروعات  إلىیساعد على عدم اللجوء  -
  .تخصصیة في بالمونتاج للطالبات في الداخل والخارج دعم الكورسات ال -
  الدعایة         /التسجیلیة األفالم(المقررات:الفرقة الثالثة والرابعة  اإلعالمشعبة  -
  .التلیفزیونيبعنوان المونتاج  تقدمها الكلیة التيبعد التخرج ومن الدورات  تقدیم تدریب ما -
ادة الصحافة االلكترونیة ومادة الجرافیك لطالبات كمبیوتر لتدریس م)6(تزوید األستودیو بعدد -

  )ز1/2/1/3مرفق قم (                                                         الفرقة الرابعة
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 ( 2)الهیــــكل التنظیمي
  - :واإلدارات الداعمة له  التنظیميالهیكل  2/1
  -:لیة لطبیعة نشاط الك التنظیميمالئمة الهیكل  2/1/1  
   . من قبل الجامعة وضعةخاص ومعتمد تم  تنظیميالكلیة لدیها هیكل  *

 )أ2/1/1/1 قم مرفق(                                                                          
ضافتها الى الهمجموعة من اللجان  استحداثم ت لالعتمادظل مشروع التطویر المستمر والتأهیل  في * یكل وإ

لجنة رعایة الطالب / مثل لجنة البحث العلمي التنظیمي للكلیة لتصبح لجان فرعیة تتبع وحدة الجودة
  . لجنة متابعة الخریجات /لجنة الدعایة واإلعالن/لجنة التدریب المیداني/لجنة لجنة التربیة العملیة/الوافدین

  )ب2/1/1/1 قم مرفق(                                                                              
                                                                       - :عالقات السلوك من حیث  فيبوضوح العالقات بین مكوناته وعناصره  التنظیميیتصف الهیكل  *

داراته  الذيتدرج السلطة  -  .العلیا المختلفة  مستوى السلطة فيیتضح من مجلس الكلیة وإ

 .والوكالءعمید الكلیة  فيمستوى تنفیذ القرارات للكلیة من خالل سلطة اإلدارة المتمثلة  یأتي -

 توزیع اإلدارات التنفیذیة لألقسام أو اإلدارات التابعة له  فيیتم تفویض الوكالء للمشاركة  -

                 الكلیة من خالل وحدات  فيتتعدد لجان متابعة سیر العملیة التعلیمیة والبحثیة والمجتمعیة  -
                                                                  )ج2/1/1/1قم   مرفق(               لمتابعتهمع توفیر آلیة منتظمة  األخرى التنظیميالهیكل 

  - :یتضمنة حیث للكلیة مالئم ومعتمد لطبیعة نشاط الكلی التنظیميیعتبر الهیكل  *  
 - : للكلیة ویضم األكادیميالهیكل أوال  2/1/1/1

  عمید الكلیة. 

  وكالء الكلیة: - 

  .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  - 
  .وكل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث  - 
  .وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع  - 

   العلمیةاألقسام: -  

 - :حیثقسم علمي تتصف هذه األقسام بصفة التكاملیة من ) 19( یوجد بالكلیة عدد           

تدریس مقررات البرامج األكادیمیة على مرحلتي اللیسانس والبكالوریوس مثل  فياشتراك بعض األقسام 
  ).اساسي–أساسي ، اجتماع  - حیوان ، فلسفة - میكرو، كیمیاء –، كیمیاء  آليحاسب  -فیزیاء(

  .والدكتوراهیتم قدرها بدرجة الماجستیر  التيبعض الموضوعات  اشتراك
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  :للكلیة اإلداريالهیكل :ثانیا

 .مدیر عام الكلیة  -

 )د2/1/1/1قم   مرفق(                   .                 إدارة ) 20(األقسام اإلداریة وتشمل  -

  :إدارات الكلیة
 

 :إدارة شئون الطالبات 

  
  :تیة وهى تقوم بخدمة الطالبات فى المجاالت اآل

    0إتمام إجراءات قید الطالبات  - 1
   0إعداد كشوف الطالبات الحاصالت على مكافأة التفوق  -  2   
لیها  - 3      0القیام بجمیع التحویالت من الكلیة وإ
   0استخراج كارنیهات الكلیة ، واعتماد االشتراكات والبطاقات الشخصیة وشهادات القید - 4   
   0لمدینة الجامعیة اعتماد استمارة السكن با - 5

  0متابعة األعذار وطلبات إیقاف القید المقدمة من الطالبات  -  6   
  إنهاء إجراءات تحویل الطالبات المقیدات بشعبة االنتساب ، وحاصالت على تقدیر جید        -  7   

  0إلى شعبة االنتظام        
  0إعالن أرقام جلوس الطالبات ، قبل االمتحانات  - 8   
    0مراجعة النتائج  - 9   
  0بیانات النجاح  استخراج - 10  
   0إنهاء إجراءات الطالبات المفصوالت من الكلیة  - 11  

 :لخریجـــــات اإدارة 

  :وهى تقوم بخدمة الطالبات فى المجاالت اآلتیة 
  0استخراج شهادات التخرج   - 1
  0استخراج شهادات تقدیر السنوات األربع  - 2
  0ت باللغة اإلنجلیزیة استخراج الشهادا - 3

 :إدارة رعایة الشباب 

  :وهى تقوم بخدمة الطالبات فى المجاالت اآلتیة 
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  النشاط الریاضى                       - 2      نشاط األسر                             - 1  
  النشاط الفنى         -4       النشاط الثقافى                        - 3  
  النشاط االجتماعى والرحالت                      -6نشاط الجوالة والخدمة العامة             - 5  
  اتحاد الطالبات - 7  
 :إدارة شئون الدراسة واالمتحانات  

  :وهى تقوم بخدمة الطالبات فى المجاالت اآلتیة 
  0إعداد جداول الدراسة ، وأماكن الدروس النظریة والعملیة  - 1
 0االمتحانات ، واستقبال المالحظین الخارجیین إعداد جداول  - 2

 :إدارة شئون الدراسات العلیا والبحوث 

 0وهى تقوم بخدمة طالب وطالبات الدراسات العلیا ، ولها الئحتها الخاصة 

  :مكتبة الكلیة 
  :وهى تقوم بخدمة الطالبات فى المجاالت اآلتیة 

 0ت والمجالت العلمیة توفیر المراجع العربیة واألجنبیة ، والدوریا - 1

  0تسهیل أعمال اإلعارة الداخلیة والخارجیة  - 2
  internet 0توفیر خدمة االتصال بالشبكة الدولیة للمعلومات  - 3

  :إدارة العالقات الثقافیة 
وهى تقوم باتخاذ اإلجراءات المتعلقة بالبعثات والمهمات والزیارات العلمیة ، والمؤتمرات الداخلیة والخارجیة ، 

    0واإلعارات ، وتنفیذ االتفاقیات الثقافیة 
 :إدارة التوریدات 

  : وهى تمد األقسام باحتیاجاتها من األجهزة والمواد التعلیمیة ، وتضم ثالثة أقسام ، هى 
   0قسم المشتریات ، وقسم العقود ، وقسم المخازن 
 :مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة 

  : ألهداف التالیة وهو یعمل على تحقیق ا
معاونة الجامعة فى القیام برسالتها ، سواء فى تعلیم الطالب وتدریبهم ، أم فى مجال البحوث  - 1

المثمر فى خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ، وذلك فى مجاالت العلوم ،  التطبیقيواالستشارات ، ذات العائد 
   0ات التربیة الریاضیة والفنیة واالجتماعیة ، وتنمیة مهار  المنزليواآلداب ، والتربیة ، واالقتصاد 

-  



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 34

عدد الموظفین خاصة اإلدارات  فيتضم كل إدارة مجموعة من الموظفین لكنها جمیعًا لدیها عجز  -
                                     )هـ2/1/1/1قم  مرفق(      :التالي) 1(كما هو موضح بجدول  .الطالباتالتي تتعامل بشكل مباشر مع 

 مجموع الطالبات إلىنسبة العاملین  عدد العاملین اإلدارة م

 1731:1 9 الخزینة 1

 537:1 29 شئون الطالبات 2

 1558:1 1 الخریجات 3

 779:1 20 المكتبة 4

 629:1 24 رعایة الشباب 5

  -: یلي الجدول السابق یتضح ما إلىوبالنظر 
  العمل حیث یخدمون أعدادًا كبیرة من  فيإن العاملین بهذه اإلدارات بوجه عام یتحملون عبئًا كبیرًا

 .مباشرویتعاملون معهم بشكل  الطالبات،

  حیث .الخریجات، والمكتبةوالعاملین بقسم  بالخزینة،إن العبء األكبر یقع على كاهل العاملین
 ).موظف  300- 400: (1(ه اإلدارات مابین هذ فيیتراوح المدى المقترح من قبل الهیئة 

  نوعى (بزیادة عدد العاملین و)  كمي(تدعیم  إلىالعنصر البشرى لهذه األقسام اإلداریة بحاجه (
 .برفع مستوى المهارة ، وتوفیر الوسائل التكنولوجیة الحدیثة الالزمة للعمل 

  -:واالختصاصاتالسلطات والمسئولیات 2/1/1/2
ل التنظیمي للكلیة بالوضوح وتسلسل خطوط السلطة وتحدید االختصاصات لكل عضو من یتسم الهیك       

أعضائها ، فالعمید هو رئیس الكلیة بواسطة مجلها المقرر طبقا لقانون تنظیم الجامعات ، ویعتمد هیكل الكلیة 
ت الطارئة اتخاذ القرارا فيحد ما ، حیث یفوض العمید رؤساء األقسام  إلىالسلطات  فيعلى التفویض 

لهم سلطة عقد  أنتتم من خالل المجلس اإل  أنیجب  التيالتعیین  أمورالالزمة لتسییر العمل ، ماعدا 
                                                      )2/1/1/2قم  مرفق(                                 .    المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضایا الطارئة

وتتصف الكلیة  بالكلیة،التنفیذیة  أویوجد تحدید دقیق للمسئولیات واتخاذ القرارات سواء للقیادات األكادیمیة  *
  - :منبان جمیع أعضائها في الهیكل التنظیمي خاصة األكادیمیین في أماكنهم المناسبة لهم ومتفقه مع كًال 

یها ، والتخصصات الدقیقة ، والخبرات والمهارات الحیاتیة ، القدرات العقلیة ، الشهادات العلمیة الحاصلین عل(
اإلداري / األكادیمي(توزیعها للمهام واالختصاصات على العاملین بها  فيلذا تعتمد الكلیة ). المهارات العلمیة 

العامة للتنظیم واإلدارة على دلیل التوصیف الوظیفي لمختلف الوظائف الموجودة بالكلیة والصادر من اإلدارة ) 
                                                                   )2/1/1/3قم  مرفق(                                                        .شمسإدارة بجامعة عین 
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اإلداریین بالكلیة من حیث وقد قام فریق العمل الخاص بمعیار الهیكل التنظیمي بدراسة لفحص واقع  *
مطابقة لواقع الوظائف مع مهارات الوصف الوظیفي بهدف إعادة توزیع األدوار والمهام حسب متطلبات كل 

بالكلیة غیر مطابقة للشروط  اإلداریةمن وظائف العاملین باإلدارات واألقسام % 23 أنوظیفة ،واتضح 
  :التالیة األسباب إلىویرجع ذلك الالزمة لشغل هذه الوظائف 

  .عدم مالئمة المؤهل الدراسي لشغل الوظیفة
 إلیهاعدم التطابق بین المجموعة الوظیفیة التي تندرج تحتها الوظیفة وبین المجموعة الوظیفیة التي ینتمي 

                         )2/1/1/4قم  مرفق(                      لذا تم التقدم ببعض المقترحات لمواجهة ذلك.مؤهل الموظف
تم توزیع دلیل الوصف الوظیفي على إدارات الكلیة واألقسام العلمیة لرفع الوعي لدى جمیع أعضاء الكلیة  *

 .9/1/2011واعتماده بمجلس الكلیة .بالمهام والمسئولیات المطلوبة ولبیان نسب العجز والطلب
  )2/1/1/5قم  مرفق(                                                                                                                              

  -:والكوارثإدارة األزمات  1/3/ 1/ 2
  وحدة األزمات والكوارث                  

یقوم بإدارتها فریق من أعضاء هیئة . تم استحداث وحدة إدارة األزمات والكوارث   من هذا المنطلق*     
یقسم هذا الفریق )أعضاء للوحدة  -نائب - مدیر(تدریس معتمد من عمیدة الكلیة ومدیرة المشروع مكون من 

  :أربعة  لجان فرعیة محددة المهام وهي إلى
 .لجنة السالمة وتأمین المعامل واألجهزة -

 .لجنة التطویر والتوعیة واإلعالم -

 .لجنة المدرجات والكنتروالت -

                                                             .)أ 3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                             .      ولیةلجنة الصحة واإلسعافات األ -
                             .  مطویة للتعریف بالوحدة فيتسعى الوحدة لتحقیقها وتجمیع ذلك  التيحددت الوحدة رؤیة ورسالة واألهداف *    

                                                                   .)ب 3/ 1/ 1/ 2قم (مرفق (
سیاق  فيقدمت مسئول الوحدة ورشة عمل ألعضاء الفریق حول األزمات والكوارث وكیفیة التعامل معها  *

  .)ج 3/ 1/ 1/ 2قم  مرفق(                                                 .التعلیمیةالمؤسسة 
 التيكأول األزمات ) A/H1N1(قدمت وحدة إدارة األزمات سیناریو إدارة أزمة مرض أنفلونزا الخنازیر  *

                         .المسئولموزع بها فریق العمل ) مرفق السیناریو ( 2009/2010تعرضت لها الكلیة للعام 
  )د3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (
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دراسة للواقع الخاص بالمؤسسة حول كیفیة التعامل مع األزمات ومدى توافر قواعد األمن  الوحدة أجرت *
الدلیل اإلرشادي لمعاییر ومواصفات المباني الجامعیة الموضوعة من قبل الهیئة القومیة  إلىوالسالمة استنادا 

  ). االستبیانمرفق (لضمان جودة التعلیم واالعتماد 
مسئول األمن والدفاع (رأى موجه للقیادات اإلداریة بالكلیة  استطالعصورة  فيوقد وجهت هذه الدراسة  *

حیث بلغت )وحرس الكلیة والعاملین بالمكتبة ورؤساء الكنتروالت والعاملین الفنیین وعمال المصاعد والمطبعة 
 فيتكمن  بالماضيحدثت  التيأتضح من الدراسة أن أسباب الحوادث واألزمات  .فرداً ) 53( حواليالعینة 
                                )هـ3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (   .األزماتوعدم الصیانة الدوریة ونقص التدریب لمواجهة مثل هذه  اإلهمال

والمرافق للمؤسسة الصادر من الهیئة القومیة لضمان  المبانيلمعاییر ومواصفات  اإلرشاديللدلیل  وطبقاً * 
التدریس باألقسام ومدرجات وقاعات  مبانيالجودة واالعتماد ثم دراسة لواقع اشتراطات األمن والسالمة لواقع 

  ).و3/ 1/ 1/ 2قم  مرفق(                                                            .المختلفة بالكلیة
ومن منطلق التعاون والتواصل بین الكلیة والمجتمع المحلى تم مخاطبة مدیر وحدة إدارة الحمایة المدنیة *

تجارة لتقدیم ندوات تثقیفیة حول كیفیة التعامل مع األزمات بالقاهرة ومدیر وحدة إدارة األزمات بكلیة ال
  )ز3/ 1/ 1/ 2قم  مرفق(                                       ).مرفق الخطاب (والمخاطر المحتملة 

بمعهد  26/4/2010حول إدارة األزمات والكوارث لحضور ندوةمدیر وحدة األزمات ونائب الوحدة  دعوة تم * 
  علیا والطفولة لتبادل الخبرات بین وحدات الجامعة لألزماتالدراسات ال

بكلیة  26/6/2011 حول إدارة األزمات والكوارث لحضور ندوةمدیر وحدة األزمات ونائب الوحدة  دعوةتم * 
     لتبادل الخبرات بین وحدات الجامعة لألزمات                                                             الطب 

)                                                                                                                            ح3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                                                                           
   -:حیثاألزمات والكوارث ووحدة الصیانة بالكلیة من  دتيوحتم التنسیق بین  *

   .تواجدهمحصر عدد طفایات الحریق بالكلیة مع تحدید أماكن  -
  ).أماكنها الحقیقیة  فيتصمیم للمعامل یوضح طفایات (عمل هیكل  -
  )ط3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                 .   بالكلیة بكل مبنى بالكلیة  المیاهحصر عدد مواتیر  -

یر جهاز دم ألقاها السیدورشة عمل عن كیفیة إدارة األزمات والكوارث  22/6/2010یوم  فریق الوحدة نظم *
ومسئولي  األقساممن مندوبي ) 25(حضر الورشة عدد.عین شمس المدني بجامعةالدفاع  إدارة األمن ومدیر

 )ي3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                             .                    والسالمة بالكلیة  األمن

تم اعتماد الخطة المقدمة من وحدة األزمات والكوارث والمشرف علیها وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة  *  
                                      )ق3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                               . 12/12/2010المجتمع بمجلس الكلیة بتاریخ 
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لمواجهة أیة أزمات صحیة بین الطالبات والعاملین بالكلیة تم إجراء دورة عن اإلسعافات األولیة لمدة   * 
من أعضاء )50(ألقاها أعضاء هیئة التدریس من كلیة التمریض وحضرها حوالي عدد)29/2010- 28(یومین 

  )ل3/ 1/ 1/ 2مرفق قم (                                       .    یة هیئة التدریس من الكل
بناء على توجهات رئیس الجامعة تم عقد اجتماع بین مسئول وحدة األزمات والسادة وكالء الكلیة یوم  *   

وذلك لوضع إجراءات مقترحة لمواجهة الظروف الطارئة ذات الصلة بالثورة والمتغیرات  10/2/2011الخمیس 
  :ودور الكلیة لمواجهة ذلك ووضع خطة الكلیة من حیث25/1/2011لتي حدثت في المجتمع منذ المجتمعیة ا
التنبیه على رؤساء األقسام بضرورة عقد جلسة طارئة لتنفیذ عدد من اإلجراءات وتوزیع المهام  -

  على السادة األعضاء والهیئة المعاونة والموظفین والعمال في مجموعات 
  . مجموعة التوعیة الفكریة للطالبات / جموعة المتابعة والتوجیهم/ مجموعة الدفاع المدني -
تنظیم لجان مختلفة على مستوى الكلیة للمتابعة الفعالة إلدارة الظروف المتغیرة وتتمثل في عدة  -

                                 )م3/ 1/ 1/ 2مرفق قم ( متابعة الدراسة/المدرجات والقاعات الدراسیة/الكنتروالت/لجنة المعامل : لجان
. 13/6/2011استحداث دلیل إلدارة األزمات وكیفیة التعامل معها معتمد من مجلس الكلیة بتاریخ  تم *

  :یشمل عدة بنود أساسیة وهي
  .انجازات الوحدة/الهیكل التنظیمي للوحدة/مهام الوحدة  -
  . نماذج لحاالت عملیة عن أزمات جامعیة  -
دارتها مراح -   ل مواجهة األزمة وإ
  )1/4/ 1/ 2مرفق قم (                                          .أرقام مهمة عند حدوث األزمة -     

بتمویل من  تم تزوید الكلیة بعدد من طفایات الحریقوضمانا لتحقیق مستوى أعلى من السالمة واألمان *
  )1/5/ 1/ 2مرفق قم (                                                             CIQAPمشروع 

 - في حالة حدوث حریق في خاصة بالطالبات  اإلرشاداتوضع بعض  األزماتكما تم من خالل وحدة  *
أي قاعة تدریس أو مدرج أو مبنى بالكلیة فعلیك مراعاة بعض السلوكیات ،وكیفیة التصرف في حالة الحریق 

طة مقترحة إلدارة ألزمات والكوارث لإلخالء في حاالت الطوارئ من حیث وضع خ إلى إضافة. ئالمفاج
دارة األزمات أو الكوارث بالكلیة، سیناریو مقترح لبعض األزمات وكیفیة  أهداف الخطة،و مراحل تنظیم وإ

  )1/6/ 1/ 2مرفق قم (                                                                 التعامل معها
المشكالت واألزمات  الستكمال دور وحدة إدارة األزمات توعیة طالبات الكلیة تنظم الوحدة ندوة بعنوان* 

  )1/7/ 1/ 2قم  مرفق(                                       2013/ 6/3التعلیمیة وكیفیة مواجهتها 
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  وحدة ضمان الجودة2/1/2
   - :الوحدةنشأة 2/1/2/1

ء أنشا(أنشأت وحدة ضمان الجودة بكلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة كمحصلة مخرجات مشروعین       
من اللجنة التنفیذیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد  2008إبریل  فيحصلت علیه الكلیة  والذي)نظام للجودة 

،ومنذ ذلك التاریخ بدأت إدارة مشروع التطویر المستمر  العاليالتابع لوحدة إدارة المشروعات بوزارة التعلیم 
نشر فكرة الجودة بین أعضاء  فين مع إدارة الكلیة بالتعاو  6/5/2009 فيتم توقیعه  والذي لالعتمادوالتأهیل 

الجهاز اإلداري بالكلیة حتى أصبح هذا الفكر هو السائد كأحد  إلىهیئة التدریس والهیئة المعاونة إضافة 
                             .تم وضع لها رؤیة ورسالة وأهداف وفلسفة للعمل بها. آلیات العمل داخل جمیع أقسام الكلیة

                                                                            )2/1/ 1/ 2مرفق قم (
  الهیكل التنظیمي للوحدة2/2/1/2
وقد تم . )كما هو موضح بالهیكل التنظیمي للكلیة(تتبع الوحدة مباشرة عمید الكلیة وتتمتع بدعم كامل منه     

وتم تعدیله واعتماده بمجلس الكلیة بتاریخ الوحدة، تشكیل هیكل تنظیمي إداري متكامل لیفي بمتطلبات وأهداف 
                                                             )أ 2/2/ 1/ 2قم (مرفق (                                           :ویتكون من  12/6/2010

  لجنة التسییر –مدیر الوحدة  –الوكالء  –العمید (اللجنة العلیا(  
  أعضاء تنفیذیین  - نائب الوحدة –مدیر الوحدة (اللجنة التنفیذیة( 

  اللجنة اإلداریة والفنیة والتي تتشكل من العدید من اللجان التفعیلة ألنشطة الوحدة على مستوى
                                    .  ویشارك بها جمیع أطراف العمل بالكلیة التنفیذیة،لذاتي، وفریق أنشطة الخطة فریق معاییر التقویم ا(الكلیة 

      )                                ب 2 /2/ 1/ 2قم (مرفق (

 المالیة اإلداریة ةلالئحعمل الوحدة وا مهام وأنشطةتم استحداث دلیل خاص للتعریف بوحدة الجودة ة  *
                                                         )د2 /2/ 1/ 2مرفق قم ) (ج2 /2/ 1/ 2مرفق قم (                          للوحدة                   

  :عالقة وحدة ضمان الجودة بمركز الجودة بالجامعة 
  :الوحدة بمركز الجودة بالجامعة  أشكال متنوعة من حیثتتخذ عالقة    *    
   ).بالوحدةمرفق تقاریر الزیارات (توجد زیارات متابعة دوریة شهریة من المركز -

 22/9/2011مدیر الوحدة مع مدیر مركز ضمان الجودة بالجامعة یوم الخمیس الموافق    اجتماع    

 ).أ1/2/4/ 2قم مرفق (                                                                    

من الدراسات والبیانات المعدة من قبل المركز في متابعة سیر العمل التطویري بالكلیة                                    االستفادة *
  .)ج2/1/2/4قم مرفق . ()ب2/1/2/4قم مرفق (                                                                  
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حضور ممثل من مركز الجودة بالجامعة في الزیارات الربع سنویة من قبل وحدة المشروعات  -
 بالمجلس األعلى للجامعات للوقوف على مستوى تقدم الكلیة في مشروع التطویر

 ).مرفق محاضر الزیارات بالوحدة(                                                                 

 . جودة مع مركز الجودة بالجامعة في تطبیق استبیانات مطلوب تطبیقها من المركزوحدة ال تتعاون -

 ).د2/1/2/4مرفق قم  (                                                                          

وحدات الجودة بكلیات الجامعة  ومدیريز ضمان الجودة بالجامعة تم عقد اجتماع مع مدیر مرك -
   .وكیفیة التغلب علیها) االنجازات والمعوقات(لمناقشة  12/4/2012بتاریخ 

  ).هـ2/1/2/4مرفق قم  (                                                                       
  )و2/1/2/4مرفق قم  )   (14/2/2013-12(،)27/12/2012( الفنيتنظیم  زیارات الدعم  -

  :مشاركة وحدة ضمان الجودة بالمجالس الرسمیة2/1/2/3
 أشكال هذهوتتمثل  الكلیة،تشارك الوحدة قي عرض ومناقشة قضایا الجودة بالكلیة على مستوى مجلس     

  :المشاركة فیما یلي
  .للمشروعتشكیل واعتماد فرق عمل الخطة التنفیذیة  -
عات وقضایا وحدة الجودة بصورة دوریة على مناقشات مجلس الكلیة إلبداء اآلراء و عرض موضو  -

 .الموافقات الالزمة

عزوف بعض أعضاء  الجامعي،ضوابط الكتاب (عرض التقاریر التي تتوصل لها فرق العمل مثل -
األقسام وكذلك ما یتطلب عرضه على مجالس  ،)الخ...هیئة التدریس عن المشاركة في األنشطة الطالبیة

بالوحدة جمیع محاضر مجلس الكلیة  الفجوة مرفقمثل دراسة الواقع الحالي واالحتیاجات الفعلیة لسد 
  .ومجالس األقسام العلمیة والموضوعات التي یتم مناقشها أو اتخاذ قرارات بها
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  القیادة والحوكمة-3
  :األكادیمیةالقیادات  اختیار 3/1
  :اختیار القیادات أسلوب 3/1/1
وفقًا لما  االختیارعلى معاییر ) رئیس قسم / وكیل / عمید (للقیادات األكادیمیة  اختیارها فيتعتمد الكلیة  *

 )3/1/1/1مرفق قم (        بشأن تنظیم الجامعات  1972لعام ) 49(قانون رقم  فيجاء 

  - :ة تعیین مدیر وحدة الجودة یتم وفق المعاییر التالی *
التعیین من  اعتمادالخبرة ورضاء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة والقیادة بالكلیة عنه ویتم / الكفاءة 

 .الكلیةقبل مجلس 

واحتراما لحق المجتمع االكادیمي  2010ینایر 25ثورة  أثناءنظرا للظروف السیاسیة التي مرت علیه البالد  *
اختیار القیادات الممثلة له والمعبرة عن ارائه ، تم عقدالعدید من اللقاءات  في األكادیمیةفي اختیار القیادات 
  : المهتمین بالشأن الجامعي حیث تم التوافق على مقترحین  السلوب االختیار رأيالموسعة واستطالع 

  االنتخاب الحر المباشر بضوابط أسلوب:األول           
   يانتخابعن طریق مجمع :الثاني أما          

لكل من عمید الكلیة  ورئیس القسم ومن ثم وضعت  انتخابيفقد تقرر ان یكون االختیار عن طریق مجمع  
  )3/1/1/2قم  مرفق(          .اختیار القیادات في المرحلة االنتقالیة لحین صدور تشریع جدید آلیات

العلمیة وعمل  لألقساممخاطبات ال إرساللتنظیم عملیة االنتخابات من حیث  االنتخابيالمجمع  تم انتخاب *
  )3/1/1/3قم  مرفق(                       .الجداول الخاصة بالتعرف على السادة المتقدمین لالنتخاب

عملیة  إجراءات كأحدعروض خاصة بالبرامج االنتخابیة الخاصة بكل متقدم لمنصب العمید،  إجراءتم  *
  )3/1/1/4قم  مرفق(                                                                     .االنتخابات

  :نمط القیادة وممارسات المجالس الرسمیة 2/ 3
  اسلوب القیادة3/2/1
  :یليما  المتبع وتبین القیاديمتعددة حول النمط  أراءتم استطالع  *
  أعضاء هیئة التدریس ) أ

هیئة التدریس والهیئة المعاونة والطالبات أتضح  اءأعض من المقدم لالستبیان اإلحصائيبناء على التحلیل * 
بدرجة متوسطة حیث أن تولى القیادة لمنصبها بدأت  دیمقراطينسبة الرضاء عن أسلوب القیادة المتبع بالكلیة 

العامة  السیاسة في جوهريحركة التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد مما یتطلب تغییر و من خالل المشروع 
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مقاومة من قبل أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة وخاصة غیر المشاركین  إلىلتطویر أدى لمواكبة هذا ا
)                                                                 أ3/2/1/1مرفق قم (      . التغییر وهم یمثلون النسبة الغالبة  اأو الراضین لهذ

 الطالب  ) ب

الدعم (في كافة المجاالت  وجود بعض السلبیات  إلىرضاء الطالبة عن المؤسسة ككل وأشارت  تم قیاس
الخ وسوف یتم استعراضها كل في معاییره ....ونظم التقویم /وسیر االمتحانات /الطالبیة  األنشطة/الطالبي

                                                                          )ب3/2/1/1مرفق قم (                                                       .  الدراسة الذاتیة من خالل
  اإلداریین)ج
قلة العدالة في نظم /داءعدم توافق الحافز المالي مع تقییم األ/قلة إمكانیات العمل: تركزت مالحظاتهم في  

                                                                          )ج3/2/1/1مرفق قم (                                .التظلمات أوضعف فرص تلقي الشكاوى / الترقیة
  ألنماط إداریة متعددةكما أتاح مشروع التطویر المستمر ممارسة القیادة:  

  :الممارسات الفعلیة 3/2/1
المشروع الحالي مشروع مؤسسي  أنمن منطلق   :نمط قیادي قائم على المشاركة وصوال للجودة المنشودة

  :تملذلك 
   مدرس /مدرس/أستاذ مساعد/أستاذ(عمل المشروع من درجات علمیة متنوعةتشكیل فرق  

لالستفادة من   لیمثلوا عقول استشاریة للمشروع االستعانة باألساتذة المتفرغین  إلىباإلضافة )معید/مساعد
 .خبراتهم بالتخصصات المختلفة

   مكون من أعضاء  اإلستراتیجيالقوة اإلبداعیة للتفكیر  لتدعیم الذهنيتشكیل فریق معتمد ومعلن للعصف
لكلیة هیئة تدریس ممن لدیهم خبرات سابقة في مجال العمل اإلداري بالكلیة لیسند لهم وضع إستراتیجیة ا

باعتبارها تمثل الفكر المستقبلي للكلیة ، وبالفعل من خالل اجتماعات دوریة مع أنشطة المشروع ونتائجها 
                                                                   )د3/2/1/1مرفق قم (                   .وضع إستراتیجیة عامة تمثل مستقبل الكلیة إلىوصوال 

القیادة لعدة آلیات معتمدة موثقة للتوجه  اتخاذمن خالل : نمط قیادي قائم على المتابعة المستمرة لألداء
ج لاللتزاموالمتابعة للقیادات اإلداریة واألقسام واإلدارات    راءات نظم الجودة الداخلیة منها بتنفیذ سیاسات وإ

  الفني  نشطة المشروع،مع حضور لقاءات ا لدعمعقد قیادة الكلیة الجتماعات دوریة لمسئولي أ -

تحدید مواعید معلنة وموثقة لمقابله وكالء الكلیة الثالث لمناقشة ومتابعة تنفیذ أنشطة الخطة  -
 )هـ3/2/1/1مرفق قم (                     . قطاعه  فيكل ) CIQAP(التنفیذیة لمشروع 

 .الكلیة لشئون الطالب التخاذ الالزمورفع تقاریر لوكیل  متابعة أداء سیر االمتحانات -

  )و3/2/1/1مرفق قم (                                                                       
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تشكیل لجنة تشكیل لجنة من أعضاء هیئة التدریس ممن لهم خبرة في مجال العمل  -
 األخطاءتسنى تالفى التصحیح والرصد بالكنتروالت حتى ی أعمالبالكنترول لمتابعة دقه 

قد تؤدى تدنى تقییم الطالبات ورفع تقاریر لوكیل الكلیة لشئون الطالبات للعمل على  التي
)                                                 ز3/2/1/1مرفق قم (لخطورة البطء فیها فائقةحل المشكالت بسرعة 

مجالس  فير التعلیم من خالل تخصیص بند خاص بالجودة یتم اتخاذ قرارات تتعلق بقضایا الجودة وتطوی *
  - :فياألكادیمیة وتوثیقها 

الصلة   حیث تخصص فقرة لمناقشة القضایا ذات .مجالس األقسام والكلیة  فيالمحاضر الرسمیة  -
 .مقترحات مطلوبة أیةبالفعالیة التعلیمیة بمتابعة منسقي القسم بأنشطة المشروع وطرح 

      الطالب تعلیم الممثلة من جمیع األقسام برئاسة وكیل الكلیة لشئونمحاضر لجنة شئون ال -

إطار مشروع التطویر المستمر  فيكما یتم من خالل هذه المجالس مناقشة الممارسات الفعالیة التعلیمیة * 
  :مثلوالتأهیل لالعتماد 

  .الطالبيالدعم  - 
  . الجامعيضوابط الكتاب  - 
  .ویموالتق االمتحاناتتطویر نظم  - 
  .الطالبیةتطویر المعامل  - 
  .تفعیل وتطویر األنشطة الطالبیة  - 
  .األكادیمیةمعاییر البرامج  اعتماد - 
  .المكتبةتطویر وأتمتة  - 

  ) ج 3/2/1/2مرفق قم (، )ب3/2/1/2مرفق قم (، )أ3/2/1/2مرفق قم (                           
س ممن یشهدلهم بالحكمة والكفاءة والخبرة االداریة للتعامل هیئة التدری أعضاءتم تشكیل لجنة للحكماء من *

                                     13/4/2011مع المشكالت المؤسسیة ، واعتماد هذه اللجنة من قبل مجلس الكلیة بتاریخ 
  ) د3/2/1/2ق قم مرف(                                                                                 

  .تنمیة المهارات اإلداریة 3/3
  :التدریب3/3/1
حصلت القیادات األكادیمیة بالمؤسسة على دورات خاصة بالتنمیة اإلداریة ومن أهمها دورة  1/ 3/3/1

وبلغ عدد الحضور بها  1/9/2009- 30/8الفترة من  فيعقدت بالكلیة  التي اإلستراتیجيبعنوان التخطیط 
عمید الكلیة ووكیل الكلیة لشئون الطالب ووكیل الكلیة لشئون البیئة وتنمیة المجتمع إضافة من بینهم ) 28(
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وأغلبهم  لالعتمادبعض رؤساء األقسام وأعضاء من المشاركین فى مشروع التطویر المستمر والتأهیل  إلى
                                                                              )أ3/3/1/1مرفق قم (                                            .   اإلستراتیجيیمثلون معیار التخطیط 

تنمیة المهارات اإلداریة للقیادات  فيكما حصلت بعض قیادات أعضاء هیئة التدریس على دورات تدریبیة * 
وهذه الدورات موثقة ) FLDP( سبجامعة عین شماألكادیمیة بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس 

  .ومعلنة والهدف منها رفع كفاءة ومهارة رؤساء األقسام على اإلدارة واتخاذ القرار وحل المشكالت
  )ب3/3/1/1مرفق قم (                                                                                                                        

اإلدارات والقیادات اإلداریة على دورات تدریبیة لتنمیة القدرات اإلداریة بمركز تنمیة  مدیريتم حصول  *
  )ج3/3/1/1مرفق قم (قدرات أعضاء هیئة التدریس والهیئة اإلداریة

ونظم األرشفة اإللكترونیة ) ICDL(اإلدارات على رفع المهارات التكنولوجیة  مدیريكما تم تدریب  *  
    )د3/3/1/1مرفق قم (یص المستندات الورقیة وحفظ الملفات واستدعاءها وتبادلها بین اإلدارات المعنیةلتقل
                                                                            . یتم اختیار القیادات األكادیمیة طبقا لمعاییر ولوائح الدولة 3/3/1/2
  :ات والتوثیقنظم المعلوم 3/4  

  :قواعد البیانات 3/4/1   
  :في إطار تطویر البنیة االلكترونیة بوحدة تكنولوجیا المعلومات تم استحداث قواعد بیانات جدیدة هي   
 .إنشاء برید الكتروني لجمیع أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة، بشكل موحد  ومؤسسي * 

  )أ3/4/1/2مرفق قم (                                                                                 
قاعدة بیانات خاصة بأسماء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة وتخصصاتهم العامة والدقیقة في  إنشاء *

والعلمیة والتربویة ومبرمجة على محرك بحث بحیث یمكن البحث عن اى منهم عن  األدبیة األقسامجمیع 
العام مما یتیح للمستخدم الحصول على بیانات كاملة عن  االسم او القسم او التخصص الدقیق او طریق

 )ب3/4/1/2مرفق قم (                                                                        األعضاء

رة في التخصصات إنشاء نموذج على الموقع االلكتروني  یسمح لألعضاء بتسجیل أبحاثهم المنشو * 
لتكوین قاعدة البیانات الخاصة بأبحاثهم للكلیة  واإلقلیمیةوالمجالت العلمیة المحلیة والعالمیة 

www.women.shams.edu.eg  وهذا سیمثل قاعدة بیانات بحثیة خاصة بالكلیة ،وسوف تتیح للمستخدم
  )الحروف األبجدیة/التخصص الدقیق/القسم / االسم(التدریس إما عن طریق  البحث عن عضو هیئة

                                                     )ج3/4/1/2مرفق قم (                                                                                    
 /.......أوسمة/ تشجیعیة/تم حصر أعضاء هیئة التدریس من الحاصلین جوائز متمیزة * 

سناده على موقع الكلیة بما یحقق اإلعالم الكافي عن الكوادر المتمیزة بالكلیة                                                    )د3/4/1/2مرفق قم وإ
                                        )هـ3/4/1/2مرفق قم (              .C.Vحصر السیر الذاتیة ألعضاء هیئة التدریس   یوجد *
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یوجد قاعدة بیانات خاصة بالجهات المستفیدة وأخرى خاصة بالخریجات الكلیة لتوثیق الصلة بین الخریجة * 
على أن یتیح للمستفید من سوق العمل البحث عن الخریجات طبقا للتخصص ، كما . وسوق العمل وبالعكس 

 . عن مؤسسات سوق العمل المتاحة لها والخریجة/ترشد للطالبة

                                                     )ز3/4/1/2مرفق قم ( ،)و3/4/1/2مرفق قم(                                                            
إنشاء قاعدة بیانات خاصة بالجهاز اإلداري بالكلیة كمطلب أساسي في استخراج كروت ممغنطة لتطویر * 

الكترونیا بدال من التقلیدي المتبع سابقا، ویتیح استخراج تقریر نظام الحضور واالنصراف،والبصمة لیكون 
أسبوعي لجمیع العاملین بشكل أكثر شفافیة وموضوعیة محققا انضباط إداري، ومن خالله /متابعة بشكل یومي

، ربط الحضور واالنصراف بنظام المكافآت و لتحقیق العدالة في ربط جودة العمل باألداء في صرف المرتبات
 )أ3/4/1/3مرفق قم (              12/6/2010مناقشه تطبیقه في مجلس الكلیة بتاریخ وتم 

تطویر نظام حفظ و سهولة تداول واستدعاء الوثائق من إنشاء قاعدة بیانات لألوراق المستندیة بشراء * 
                                                                          )ب3/4/1/3مرفق قم (                            .برنامج األرشفة تحقیقا لشعار مجتمع بال أوراق داخل الكلیة

، ITتم تطویر نظام التشعیب الداخلي للطالبات لیتم الكترونیا من خالل برنامج تم تصمیمه من قبل وحدة * 
                                                                                )ج3/4/1/3مرفق قم (                                    .بما یحقق الموضوعیة والشفافیة والعدالة بین الطالبات

العلیا ، وطالب  الدراسات إنشاء قاعدة بیانات عن طالب  سیتیح MISمن خالل استكمال تطبیق نظام  * 
دخال جمیع لوائح الب تحویل نظام الكنتروالت م ومن یت رامج التعلیمیة المطبقة بالكلیةاللیسانس والبكالوریوس ،وإ

  10/4/2010وتم مناقشه تطبیقه في مجلس الكلیة بتاریخ  بشكل الكتروني متكامل

  )د3/4/1/3مرفق قم (                                                                                      

  13/2/2012حتى 19/3/2012نظم المعلومات من إدارةاریر المتابعة الستخدام كما یالحظ من تق  
  )هـ3/4/1/3مرفق قم (                                                                                 
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  :دور القیادة في تنمیة التمویل الذاتي 3/5
  :تنمیة الموارد الذاتیة 3/5/1

كلیة مصادر للتمویل الذاتي من خالل مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة حیث یشكل یتوافر بال* 
داري معتمد ویتشكل مجلس إدارته من   :مصدر لتنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة وله هیكل تنظیمي وإ

  .عمید الكلیة / د.أ - 
  .وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  - 
  .ئة التدریس أحد أعضاء هی - 
  .اثنین من أعضاء هیئة التدریس  - 
  .اثنین من الخارج  - 
  .مدیر مالي  - 
 )أ/3/5/1/2مرفق قم (      .                                                          مدیر إداري - 

  مهام ومسئولیات أعضاء مجلس اإلدارة
  :دوریًا كما یلي  االجتماع) 1

  .التعاقدات  فيالبت  .المیزانیةاعتماد  -
  .المختلفةمتابعة ملفات أنشطة الوحدات  -
  أنشطة الوحدات وزیادة اإلیرادات مناقشة المشكالت والمعوقات والمقترحات المختلفة بهدف تطویر  -
جتمع نائب رئیس الجامعة لشئون خدمة الم/ د.اعتماد محاضر االجتماعات والمیزانیة ربع سنویة من أ -

  )ب/3/5/1/2مرفق قم (                                                     .     وتنمیة البیئة
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باإلیرادات والمصروفات لألنشطة بمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة  سنويبیان  إصداریتم ) 2
جمالياإلیرادات  إجماليعن كل نشاط بما فیه   .والفائضالمصروفات  وإ

الخاصة بمركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة لكلیة البنات بجامعة عین وتتبع الالئحة المالیة ) 3
لعام ) 145(شمس لوائح الوحدات ذات الطابع الخاص المشكلة بقرار السید األستاذ الدكتور وزیر المالیة رقم 

  )أ3/5/1/3قم مرفق (                            .                                            م2005
اتضح  2009حتى  2004الفترة من  فيوبدراسة إیرادات مركز الدراسات والبحوث والخدمات المتكاملة ) 4

)                                    ب3/5/1/3مرفق قم ( :إلىوقد یرجع ذلك   2012 /2011 عام الدخل فيزیادة كبیرة 
  .خطط مرحلیة للتسویق  وضع          
عداد وتوزیع كتیبات خاصة بالمركز  -   .تصمیم وإ
إجراء عقود اتفاق بین وحدة المشروعات الصغیرة والجامعة لتصنیع مالبس وبدل العاملین بجامعة  -

  .عین شمس 
  .تفعیل ربط المكافآت فى الوحدات بمستویات اإلنتاج طبقًا للوائح الجامعة  -
  .الروتینیة فى الجوانب المالیة  من اللوائح النسبيالتحریر  -

إنشاء منفذ لتسویق منتجات الوحدات ذات الطابع الخاص ومنتجات الطالبات باألسر واألقسام المختلفة * 
                                   )ج3/5/1/3مرفق قم (                                 .  9/1/2010بالكلیة بقرار مجلس الكلیة بتاریخ 

  :والخدمیة في المجتمع اإلنتاجیةالعالقات والتفاعل مع القطاعات  3/5/2
  :مساهمات أخرى من األطراف المجتمعیة لتنمیة الموارد الذاتیة بالكلیة مثل  وهناك* 
  ل الجمعیة بإقامة جمعیة أحیاء مصر وعضو مجلس إدارة المركز، حیث تقوم من خال 2010/مساهمة

تمثل ثمنًا  بأسعار زهیدة وال) معظمها من دول الكویت(سنوى للمالبس المستوردة من الخارج  خیريسوق 
نما لسداد قیمة الشحن فقط    .للمالبس وإ

 بهدایا عینیة وتوزیعها في مهرجان ذوي االحتیاجات الخاصة ومؤتمر الشباب والریاضة األول  تم التبرع
 م2010

  النفسیة بمركز البحوث والخدمات المتكاملة بالكلیة ومنشأة جاما  االستشاراتبین وحدة  تفاقیةاكما یوجد
                                              .لتدریب األطفال على مهارات التفكیر وتنمیة أسالیب الذاكرة  14/6/2010حتى  14/6/2009 في أكادیمي

 )3/5/2/2مرفق قم (
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 المصداقیة واألخالقیات)4(

  حقوق الملكیة الفكریة والنشر 4/1
 .إجراءات التزام الكلیة بحقوق الملكیة والنشر 4/1/1

المصداقیة واألخالقیات نشر الوعي بحمایة حقوق الملكیة الفكریة وأخالقیات المهنة وقد  وتهدف لجنة .    
  فدان للحفاظ علي القیم الجامعیةا رامعتبارهااللجنة علي  استقرت

 :اتبعت ما یلي التي تتبعها الكلیة لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة اإلجراءاتمن 

تم جمعها للتعرف  التيستبیانات للفئات المستهدفة وتحلیل البیانات الا الممارسات الخاصة رصد واقعتم  * 
الجهاز  أعضاء – البالط - دریس والهیئة المعاونةأعضاء هیئة الت( على مدى إلمام   الفئات المستهدفة 

    )أ4/1/1/1مرفق قم ( .بمفاهیم حمایة حقوق الملكیة الفكریة ومدى التزامهم بها )اإلداري
                           آراء المستفیدین 4/1/1/2
  :أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة-أ

المفاهیم والمصطلحات الخاصة  و 2002لسنة  82الملكیة الفكریة  دراسة قانون حمایة حقوق -
مواد  لترجمةمثلة أوضع . الجامعيستخالص المواد المتعلقة بالعمل ا.بحقوق الملكیة الفكریة

 .بكل أطرافه األكادیميالقانون إلى ممارسات من واقع المجتمع 

 ورشة عمل لحضوردعوة ممثلین من السادة أعضاء هیئة التدریس من األقسام المختلفة بالكلیة  تم -
للبناء على الخطوة السابقة والمشاركة فى ترجمة مواد القانون إلى ممارسات  15/3/2010بتاریخ 
   . یومیة

ضافة اإلجراءات  التيعادة تنظیم المادة إ تصنیف و  - تترتب على  التيتجمعت من ورشة العمل وإ
  .دة األولىلتتكون بذلك المسو  مخالفة مواد القانون وما أشتق منها من ممارسات

بداء  - من بنود ها ورد ب فى ما الرأيتم توزیع المسودة على األقسام المختلفة بالكلیة للتدارس، وإ
   .وبهذا تكونت النسخة التجریبیة  ،أو الحذف اإلضافةدخال التعدیالت  أو إو أبالموافقة، 

  : الطالب –ب 
 یة حقوق الملكیة الفكریةاستطالع رأى الطالب للتعرف على مدى معرفتهم بالمقصود بحما تم -

  والتزامهم 
فى : وضع مجموعة من الضوابط الخاصة بحمایة حقوق الملكیة الفكریة بالنسبة للطالب  -

  جراءات لنشر ثقافة حمایة حقوق الملكیة ومجموعة من اإلممارساتهم فى التعامل مع المؤلفات، 
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كریة مثل عدم السماح بالتصویر إجراءات خاصة بالطالبات للحفاظ على الملكیة الفالكلیة  وتتخذ -
.                                                                            ورقة بمكتبة الكلیة) 25(الرسائل العلمیة إال في حدود عدد   من 

تم عقد اجتماع مع الطالبات من جمیع الفرق والشعب للتعریف بلجنة الحفاظ على القیم الجامعیة  -
  للتعریف باللجنة واالختیار من بینهن كأعضاء في اللجنة 3/5/2011میو 

  )ب4/1/1/1مرفق قم (                                                                                 
                :لجهاز االدارىا أعضاء -جـ 
الفكریة في مجال العمل اإلداري واتضح وجود  توجیه استبیان الستطالع رأي موظفي الكلیة حول الملكیة *

  ) ج4/1/1/1مرفق قم (               بعض السلبیات ذات الصلة                               
وبناء علیه اتخذت الكلیة من خالل المشروع عدة إجراءات من شانها الحفاظ على الملكیة الفكریة في  *

برمجیات الخاصة بالبنیة اإللكترونیة على أجهزة الحاسب بالكلیة من شراء جمیع ال: المجال اإلداري منها
  :المرخص لها مثل 

  .برنامج األرشفة بنظم المعلومات اإلداریة -
  .برنامج خاص بماكینة دخول وخروج موظفي الكلیة -
 .البرامج المضادة للفیروسات والخاصة بالخادم -

ًا ممثلین لجمیع أقسام الكلیة بهدف تحویل عضو ) 60(بحضور  15/3/2010عقد ورشة عمل بتاریخ تم * 
                                                                               )د4/1/1/1مرفق قم (                                                 . مواد القانون إلى ممارسات فعلیة

تمهیدًا لنشرها فى مكتبة الكلیة بعد  2002لسنة ) 82(قانون تم وضع مقترحات لملصقات لبعض مواد ال* 
  )هـ 4/1/1/1مرفق قم (                  االنتهاء من تجدیدها                                           

  اإلجراءات التي اتبعتها الكلیة للحفاظ على التألیف والنشر ومن
الكتاب المقرر عن طریق المكتبات  أو اتیتم فیها تصویر المذكر  التيالمقررات دراسة قامت اللجنة ب     

  )4/1/1/2مرفق قم  (                ،والمكتبة الورقیة الجامعيوبالتعاون مع لجنة الكتاب  ،الخارجیة
لحمایة حقوق الملكیة الفكریة والنشر  لقیاس انطباع أعضاء هیئة التدریس عن فعالیة الدلیل الخاص

وتسلیمه للمناقشة فى مجالس األقسام مع جمیع .10/4/2010ضه على مجلس الكلیة بتاریخ تم عر :بالكلیة
 .بنوده من حیث الجهة المنفذة عند حدوث عدم التزام  أعضاءه لیأخذ الموافقة النهائیة لتنفیذ كل  جاء

    ) 4/1/1/3مرفق قم (                                                   إعداد میثاق الحفاظ علي القیم الجامعیة

یتم االحتكام له عند و  ، یوجهه ویقومهإعداد المیثاق لیكون میثاقا أو عقدا أو مرجعیة حاكمة  لألداءتم 
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أن یبنى على أسس راسخة تستمد  ولذلك روعي في إعداد المیثاق ،ویتم علي أساسه تعدیل المسار ،ختالفاال
  :تنفیذه األسس اآلتیة في وروعيیة الفكریة والقیم اإلنسانیة، قوتها من قوة حمایة  قانون حقوق الملك

  .أن یشارك في إعداده أكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف  .1
  .أن یشتمل علي مجاالت الحیاة المختلفة في المؤسسة األكادیمیة  .2
  .أن یحقق التوازن بین سهولة التداول ودقة البناء .3
  .انصیاع له التغییر مع ما هو قائم دون یتواءمأن  .4

السادة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة ، والطالب، و السادة أعضاء الجهاز :  ةالمستهدفالفئة 
                                                              على اختالف الحقوق والواجبات ، ویشمل ذلك ذوى االحتیاجات الخاصة من الفئات الثالث  اإلداري 

  :   وااللتزام بأخالقیات المهنة لةادالعالممارسات  4/2
  :لة وعدم التمییز ادضمان  الع4/2/1
  :یلي ما الطالبومن اإلجراءات المتبعة بالكلیة  للحفاظ على العدالة بین  4/2/1/1 
قسام بما یضمن العدالة في نظام التشعیب الداخلي حیث یوجد برنامج الكتروني موحد محدد به شروط األ -

 )أ4/2/1/1مرفق قم (                                            تحقیق الدقة والموضوعیة

  .العدالة في توزیع الدعم الطالبي وفق قواعد متفق علیها من الجامعة -
 .العدالة في نظام االلتماس الخاص باالمتحانات  -

خاطبة الطالب قبل انتهاء المدة القانونیة لتسجیل رسائل العدالة بین طالب الدراسات العلیا  فیما یتعلق بم -
 )152ص) (ب4/2/1/2مرفق قم (                                      الماجستیر والدكتوراه 

  :ما یتعلق أعضاء هیئة التدریس ومن اإلجراءات المتبعة بالكلیة  للحفاظ على العدالة بین  *
  رسالة في حالة    20یة من حیث یجوز زیادة كل أستاذ الى اإلشراف على الرسائل العلم       
 استیفاء أعضاء القسم المختصین لنصابهم جمیعا  -

 ).152دلیل الدراسات العلیا ص) ب4/2/1/2مرفق قم (                                                         

 )ج4/2/1/2مرفق قم (           بین األعضاء             % 200یوجد قواعد لصرف حوافز -

 .یوجد قواعد لصرف حوافز ربط الجودة باألداء بین األعضاء والهیئة المعاونة -

  )د4/2/1/2مرفق قم (                                                                                   
اثهم على المستخدمین من خالل تطبیق العدالة والشفافیة بین أعضاء هیئة التدریس في عرض أبح -

 . برنامج موحد على موقع الكلیة

  :ما یلي اإلداریین ومن اإلجراءات المتبعة بالكلیة  للحفاظ على العدالة بین *
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 .                 وجود ضوابط لصرف المكافآت بین العاملین -

 ها بین العاملین بشأن تنظیم أعمال االمتحانات وتحدید مكافآت) 85(قرار رئیس الجامعة رقم  -

 ) هـ4/2/1/2مرفق قم (والمكافآت بین العاملین راألجو بشأن توزیع ) 412(امعة رقم قرار رئیس الج -

                                                                   .) االلكتروني(نظام الحضور واالنصراف الجدیدااللتزام بتطبیق العدالة بین اإلداریین في  -
هي معلنة وموثقة ) أداریین/طالب/أعضاء(مع العلم أن جمیع القرارات السابقة سواء ذات الصلة  -

  )و4/2/1/2مرفق قم (                                              ..لضمان العدالة بین الجمیع
راف المختلفة بالكلیة قرارات وفیما یتعلق باإلجراءات التي تضمن عدم تعارض المصالح بین األط 4/2/1/3

  بشان عدم مشاركة الزوجین واألقارب في المسائل التي تحتاج الى التعدد في اآلراء
 )151 ، ص150ب دلیل الدراسات العلیا ص  4/2/1/2مرفق قم (                                     

ع راي حول انتخابات الطالبات بهدف ضمانا لتحقیق العدالة بین الطالبات طبقت لجة المصداقیة استطال *
التي تم اتخاذها لضمان الحیدة والنزاهة في انتخابات اتحاد الطالبات  اإلجراءاتاستطالع رأیهن حول كفاءة 

  )31/3/2011- 15/3من (في الفترة  أجریتوالتي 
  األخالقیات المهنیة 3/ 4
  :ممارسات األخالقیات المهنیة4/3/1   
الواردة في قانون تنظیم الجامعات ذات الصلة بأخالقیات المهنة تم عمل دلیل یحمل  استناد إلى بعض المواد*
  : ومن بین هذه المواد": میثاق شرف المعلم الجامعي " 

على تمسك أعضاء هیئة التدریس بالتقالید والقیم األصلیة والعمل على بثها وتنص  والتى) 96(مادة  -
  .مباشر مع الطالبفى نفوس الطالب وعلیهم تدعیم التواصل ال

وتنص على أنه ال یجوز ألعضاء هیئة التدریس إعطاء دروس خصوصیة بمقابل أو ) 103(مادة  -
  .غیر مقابل

على أنه ال یجوز ألعضاء هیئة التدریس أن یشتغلوا بالتجارة أو أى عمل  وتنص والتي) 110(مادة  -
  .أو صناعي أو یجمعوا بین وظیفتین مالي

كل فعل یزرى الشرف أو یمس النزاهة یوجب عزل عضو هیئة  أنتنص على ) 115(أما مادة  -
                                                                             )أ4/3/1/1مرفق قم (                                                    . التدریس من وظیفته

  نظام العاملین المدنین 1978لعام ) 47(الجهاز اإلداري یتعلق بقانون  أما* 
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  )إداریین/طالب/أعضاء( فیما یتعلق بالممارسات األخالقیة المهنیة ألعضاء المؤسسة* 
یضم الدلیل مجموعة من الممارسات وفق ) میثاق شرف المعلم الجامعي(تم عمل دلیل یحمل 4/3/1/1 

  :محاور رئیسیة
كوسیط فاعل  –) ناشر للعلم(كباحث  –الجامعي طبقًا ألدواره كمعلم  المبادئ والقیم األخالقیة لألستاذ:األول 

  .فى تنمیة المجتمع
المجالس  - الزمالء –المبادئ والقیم التى یجب أن یلتزم بها األستاذ الجامعي  فى عالقاته مع طالبه : الثانى 
                                           )ب4/3/1/1مرفق قم ( .المجتمع العلمي والعالمي  –اإلدارة الجامعیة  –عالقته بالكلیة  –العلمیة 

  الشأنجاري استكمال الدلیل األخالقي الخاص بالطالبات المبني على أساس استبیان موجه في هذا * 
  )        ج4/3/1/1مرفق قم (                                                                               

المبادئ والقیم التي یجب أن یلتزم بها اإلداریین تم إجراء لقاء مع ممثلي جمیع اإلدارات بوفیما یتعلق * 
 اإلداراتبالكلیة لمناقشة الدلیل األخالقي المهني الخاص بهم ، مع توجیه استطالع للرأي لجمیع موظفي 

  . جاري االستكمال فرها لدي ى الجهاز االداري خالقیة الواجب تواحول الممارسات األ اآلراءلتجمیع 
                               )د4/3/1/1مرفق قم (                                                                                 

ضع مقترح لتشكیل لجنة للحفاظ على القیم الجامعیة بكیة البنات وجاري استكمال الموافقة علیها                                      تم و *  
  )4/3/1/3مرفق قم (

  تصور عام لمنظومة العمل فى لجنة المصداقیة واألخالقیات
  الفئات المستهدفة:أوال
  المهام األساسیة : ثانیا
  المرجعیة الحاكمة: ثالثا

  عقدًا ملزمًا لكل فرد في المؤسسة الجامعیة) هذه الثالثیة(تمثل 
كل أداء یقوم به أحد أعضاء المؤسسة األكادیمیة یصب في  -

كیف یقوم األستاذ : واحد أو أكثر من خالیا هذه المنظومة مثال
بما یحقق المرجعیة الحاكمة ومواد  التعلیمیةد محاضراته كأحد المهام بإعدا المستهدفةالجامعي  كأحد الفئات 
 القانون والقیم الجامعیة 

في حالة المخالفة ما الذي قام به األستاذ الجامعي عن إعداد محاضراته وتجاوز المرجعیة الحاكمة و  -
 .مواد القانون أو القیم الجامعیة
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بعمل ما فإنه ییسر األداء في  -  المستهدفةحد الفئات أ –وبالمثل حین یقوم عضو في الجهاز اإلداري  -
 بما یحقق حمایة الملكیة الفكریة وأخالقیات المهنة ) خدمة المجتمع  - البحثیة - التعلیمیة(أحد المهام الثالثة 

حین یقوم طالب بأداء ما یصب في الجوانب التعلیمیة  -  المستهدفةأحد الفئات  –وكذلك بالنسبة للطالب  -
ویهدف إلي تحقیق حمایة الملكیة الفكریة وأخالقیات   -المهام األساسیة  - یة أو خدمة المجتمعأو البحث

 .المهنة

.                                                                                                  هذا التصور المبسط یسهل تداوله ، واالنطالق منه ، واالحتكام إلیه
  :أخالقیات المهنة

مرجعیة حاكمة لبناء المیثاق  واعتبرتهاالتي یطرحها المیثاق  )1(و الفضائلأطارًا علمیًا للقیم  إبنت اللجنة ت -*
  :وهي 

            اإلنسانیة )5                   اإلعتدال )3الحكمة والمعرفة                    )1
                 )عاز الو ( التدین  )6                 الشجاعة  )4     العدالة                         )2

ممثلین من الطالبات بالفرق  بإضافةالمجلس  أوصىوالمشكلة من السادة وكالء الكلیة وفریق اللجنة وقد 
 عیةتم تشكیل واعتماد مجلس الكلیة  للجنة الحفاظ على القیم الجاموالشعب المختلفة للمتابعة ،  األربعة

                                                           بهدف  9/1/2011واعتمادها من مجلس الكلیة بتاریخ 
  .البیئة الجامعیة وترسیخ القواعد القانونیة واألخالقیة إثراء -
العمل على نشر الوعي بما ورد بمیثاق الحفاظ على القیم الجامعیة، بما یخلق ثقافة معلنة  -

  .وملزمة
العمل على تطبیق ما ورد بالمیثاق من نصوص وخلق لغة إیجابیة تسعى لتحقیق االستقرار  -

 .والرضا المهني للجمیع

                                                                    )4/3/1/4مرفق قم (         .الحد من تصعید الخالفات في حالة الخروج عما ورد بالمیثاق -
  وسائل إتاحة ممارسات أخالقیات المهنة 4/3/1/2

تم نشر ما جاء من ممارسات اخالقیات المهنة في كتیب متاح لجمیع أعضاء هیئة التدریس والطالب 
  .األمر كما نشر الكترونیا على موقع الكلیة همواإلداریین ومن یهم
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 (5)الجهــاز اإلداري
  . األداءتنمیة القیادات وتقیم  5/1
  )التدریب(.والعاملین اإلداریةیة القیادات تنم 5/1/1

بحصر البیانات الخاصة بالموارد البشریة ) CIQAP(قامت لجنة تطویر اإلدارات المتخصصة بمشروع * 
 - :وخصائصها ، وفیما یتعلق بالحصول على دورات تدریبیة ونوع هذه الدورات ،مایلى 

 ). جامعي 69(منهم ) اً موظف 272(الكلیة  إداراتعدد الموظفین بمختلف  إجمالي -

 % .44.1بنسبة ) موظفًا  120(عدد الموظفین الحاصلین على دورات تدریبیة  إجمالي -

ومنهم موظفون حصلوا على )  152(حصل علیها الموظفون  التيعدد الدورات التدریبیة  إجمالي -
 .دورةمن  أكثر

 % .35.5بنسبة ) 54(عدد الدورات التخصصیة  إجمالي -

 % .8.5بنسبة ) 13( اإلداریةرات عدد الدو  إجمالي -

 % .43.4بنسبة ) 66(عدد الدورات التقنیة الحدیثة  إجمالي -

 %.12.5بنسبة )19( األخرىعدد الدورات  إجمالي -

ثم فان التدریب  تدریبیة، ومنر حاصل على دورات یغ باإلداراتمن الموظفین %) 60( حوالي أنوتبین 
بالكلیة                                               شرى مطلبًا هامًا لالرتقاء بالعنصر الب صبحأ  

وقد تم حصر احتیاجات اإلداریین من دورات تدریبیة ، ووضع أولویات وتبین الحاجة الشدیدة إلى دورات *
                                                                             ).  5/1/1/1مرفق قم (                                                                     .الحاسب اآللي 

 Microsoft        accessتم تدریب معظم اإلداریین على مهارات الحاسب اآللي خاصة قواعد البیانات * 
                                                                             ).5/1/1/2مرفق قم (طبقا لالحتیاج ولكن لم یتم وفق خطة تدریبیة 

نظرا لتطویر البنیة االلكترونیة للكلیة بصفة عامة وتطویر النظام االدارى بوجه خاص ، تم تطبیق نظام  *
  .التوقیع االلكتروني لهذا تم تدریب الموظفین على نظام التوقیع 

موظفین ) 2(ة كما تم تدریب عدد ندییة لتقلیص الدورة المستااللكترون األرشفةكما تتم تدریبهم على نظام  *
 إدخالعلى نظام )شئون هیئة التدریب/ العالقات الثقافیة/ شئون الطالبات / الدراسات العلیا  إدارة( اإلدارة

سوف یتم بدءا من دخول الطالبة  - على سبیل المثال - شئون الطالب بإدارةوتطبیق النظام   )MIS(البیانات 
  .الكلیة حتى االنتهاء من دراستها وحصولها على الشهادة الكترونیا  إلى
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وتسلیمهم  Access Microsoftموظف من مختلف اإلدارات على قواعد البیانات) 12(تدریب عددتم *
  ویؤخذ  في االعتبار عند التعیین التدریب كأحد معاییر االختبار.شهادات خاصة بذلك

  ).أ5/1/1/2مرفق قم (                                                                     
من قبل المجلس ) 2012/2013(من مختلف اإلدارات للعام الجامعي  موظف)80( تم استكمال تدریب عدد *

وویندوز وورد وجاري استكمال تدریب IT) (مشروع تطویر الوحدات االلكترونیة على (األعلى للجامعات 
  ).أ5/1/1/2مرفق قم (تابع                                                       .       اآلخرین

  - :والعاملین اإلداریةالقیادات  أداءنظام تقییم  5/1/2
 أداءتقویم متطورة لتقییم  أسالیبالعاملین وتعمل الكلیة على وضع  أداءتقوم الكلیة باستخدام نظم لتقییم *

                                                                      )5/1/2/1مرفق قم ( .موحدةالتقییم وفق استمارة  يفالعاملین نظرا للتقلیدیة 
                2009خالل نشاط تطویر اإلدارات المتخصصة بیان تقییم أداء العاملین بالكلیة لعام  نم* 

  موظفا) 304(  :الموظفینعدد  إجمالي -
 %) . 95،72( موظفا   بنسبة )  291)     : (ممتاز(على تقدیر  لینالحاص -

 %) . 2،63( موظفین  بنسبة )    8)  : ( جید جدا(على تقدیر  الحاصلین -

 %) . 1،65(بنسبة   موظفین)    5)       : ( جید(على تقدیر  الحاصلین -

 ) :اصة أجازة خ(  فيوهم ) حكما (عدد العاملین الحاصلین على تقدیر ممتاز  -

 %). 88، 8(موظفا بنسبة ) 27( -

 ) : أجازة مرضیة (  فيوهم ) حكما(عدد العاملین الحاصلین على تقدیر ممتاز  -

 %).97، 1(موظفین بنسبة ) 6( -

 ) :بالمعاش ( وهم ) حكما (عدد العاملین الحاصلین على تقدیر ممتاز  -

  %)32، 0(موظف بنسبة 
 ) : أجازة خاصة (  فيوهم ) حكما (د جدا عدد العاملین الحاصلین على تقدیر جی -   

 %).0، 32(موظف بنسبة 

 ) : أجازة مرضیة (  فيوهم ) حكما (عدد العاملین الحاصلین على تقدیر جید جدا  -

  %).0، 32(موظف بنسبة 
 :یالحظ من البیانات السابقة مایلى   *

قد حصلوا على %)  11،84( بنسبة  موظفا) 36(یمنح بطریقة آلیة ، بدلیل أن هناك عدد ) ممتاز(أن تقدیر 
  أجازات خاصة وأجازات مرضیة فيهذا التقدیر بینما هم 
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إعطاء هذا التقدیر ، بصرف النظر عن موضوع  فيمن المحتمل أن االعتبارات اإلنسانیة تدخل طرفا  *
بالموظف یؤثر الخاص  السنويالكفاءة الحقیقیة للموظف أو استحقاقه إیاه ، فمن المعروف أن تقدیر الكفاءة 

 .على وضعه فیما یتعلق بالعالوات والترقیات وغیر ذلك من االستحقاقات المالیة واألدبیة 

تطویر بما یتناسب  إلى، یالحظ أنها بحاجة ) مرفقة ( النماذج المستخدمة لتقییم أداء العاملین  فيبالنظر *
لمعلومات واالتصال ، وفى هذا المقام فإننا تشهدها اإلدارة الحدیثة ،  وتكنولوجیا ونظم ا التيمع التطورات 
 :نقترح مایلى 

 المعلومات،استخدام تكنولوجیا ونظم  فيإضافة بند بنموذج تقییم األداء لقیاس تطور مهارة الموظف  - 
 .العامأضیفت لسجله على مدار  التيمن خالل الدورات والتطبیقات 

 بوظیفته،قدرات التخصصیة المرتبطة المعلومات وال فيإضافة بند لقیاس تطور مهارة الموظف  - 
  .العاماكتسبها من مختلف المصادر داخلیا وخارجیا على مدار  التيوالخبرات  التخصصیة،كالدورات 

  . الوظیفيالرضا  5/2
  .الوظیفيوسائل قیاس الرضا  5/2/1/1

مراعاتها عند القیام باتخاذ الكلیة ل فيوالعاملین  اإلداریةللقیادات  الوظیفيتهتم الكلیة بقیاس مستوى الرضا  *
عوامل الرضا  أهممن  أنقرارات ، وفى هذا الصدد تم تصمم استمارة استبیان عن مدى رضاء العاملین وتبین 

     - : فيعوامل الرضا بین العاملین تتمثل  أهممن  أنبین العاملین استبیان عن مدى رضاء العاملین وتبین 

 . الدراسيمالئمة الوظیفة مع المؤهل  -

 .الواحدة  اإلدارة فيالتعاون بین الزمالء  -

 .بعضها البعض  اإلداراتالتعاون بین  -

                                                    -:فهيتخفض من مستوى الرضا  التيالعوامل  أما  
 .ضعف مالئمة المكان لطبیعة العمل  -

 .قله اإلمكانات الالزمة ألداء العمل  -

 .فز المالي مع تقییم األداء عدم توافق الحا -

  .نظم الترقیة  فيضعف الشفافیة والعدالة  -
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  :المالیة والمادیة الموارد )6(
  :الموارد المالیة والمادیة 6/1
  :كفایة الموارد المالیة السنویة 6/1/1

  للكلیة  بنود الصرفالموارد المالیة و 
  :البنود اآلتیة فيالیة للكلیة تتمثل الموارد الم

  .كلیةیتم إرسالها من الجامعة ویتم بموجبها تخصیص میزانیة لكل  :العامةالموازنة ) 1
  )ب6/1/1/1مرفق قم (، )أ6/1/1/1مرفق قم (                                              
                        :  فيحصیلة مصروفات الطالبات وتتمثل ) 2

  .الشهاداترسم  - :التعلیمیةصندوق الخدمة ) أ         
  رسم المعامل                                    -                                           

  .رسم المكتبة -                                            
  .لمرفقةتطویر خدمة التعلیم ویتم توزیعها حسب الالئحة ا) ب       

  : األصليمن المبلغ  یليیتم استقطاع ما 
  .خزانة عامة% 5 -
  ).مستحدث(صندوق استثمار % 15 -
  )صندوق معاشات هیئة التدریس فوق سن السبعین% 1+ صندوق رعایة طبیة % %1 (2 -

  : یليوالمتبقى یتم توزیعه مناصفة بین الجامعة والكلیة ونسبة الكلیة توزع كما   
  .احتیاطي% 10. یزاتتجه% 50. مكافآت% 40

 لمندوبيتم صرف الحصیلة تحت المسئولیة المباشرة لوكیل الكلیة لشئون الطالب والتعلیم ویتم إعالنها *
من عمید  واعتمادهاصرف المبالغ  فيجلستین نصف سنویة وذلك لیتسنى تحدید أولویات األقسام  فياألقسام 

  .بتوزیع تلك المبالغ على األقسام الكلیة كذلك؛ یتم إبالغ إدارة المشتریات والمخازن
تلبیة احتیاجات األقسام واإلدارات المختلفة  في) في الوضع الراهن(تمثل خطة الكلیة لتوزیع مواردها المالیة *

   والجامعةیتم بموجبها شراء احتیاجاتهم عن طریق إدارة مشتریات الكلیة  والتي) اللحظیة(بالكلیة
   )ج6/1/1/1مرفق قم (                                                                                 

یتم صرف الحصیلة تحت المسئولیة المباشرة لوكیل الكلیة لشئون التعلیم  :اللغاتحصیلة مصروفات شعبة ) 4
                                                    :من الحصیلة یليیتم استقطاع ما  .والطالب
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                                                     استثمار قو صند% 15                                      .خزانة عامة% 5 -
  .طبیة رعایة صندوق% 1.      صندوق معاشات هیئة تدریس فوق السبعین% 1 -

  : كاآلتيحصة الجامعة ونسبة الكلیة تقسم % 30تبقى یتم استقطاع نسبة والم 
  .تجهیزات% 60                             .مكافآت% 40

یتم صرف الحصیلة تحت المسئولیة المباشرة لوكیل الكلیة لشئون : حصیلة مجلة الكلیة  للدراسات العلیا) 5
                                                                             .الدراسات العلیا والبحوث

     .رف حصیلتها وفقا لالئحة المكتباتالنسخ تودع في صندوق رسم المكتبة ویتم ص مبیعاتحصیلة  -   
الطبع       إلعادة ىأخر في مجلة الكلیة تودع في صندوق المجلة؛ ال یوجد موارد  حصیلة مقابل النشر -   

                                                    ..... الخ األبحاثا صرف مقابل تحكیم وكذ     
   -:الوافدینبخصوص الطلبة       

  .المركزيالبنك  فيیتم دفع كل الرسوم  -
  .حصیلة موارد الجامعة إلى إضافتهایتم  -
جامعة من یتم الصرف منها على حصة ال(یكون الصرف من صالحیات رئیس الجامعة فقط  -

       الخ...........). لالعتمادمشروع التطویر المستمر والتأهیل 

  )د6/1/1/1مرفق قم (                                                                             
                             :.  موارد خاصة برسوم طلبة الدراسات العلیا  
 .دیةاالعتیاالرسوم  - أ

 .األجهزةرسوم خاصة بصندوق التدریب واستهالك  -ب

                                                                )هـ6/1/1/1مرفق قم (                                         .رسم خدمات دراسات علیا  - جـ
  .من خزانة الكلیة) أ(یتم دفع البند  - 

 )مرفق سابق (حسابات الكلیة بموجب الالئحة العامة  فيالالزمة  اعاتاالستقطیتم عمل 

 .یتم تمویل حصة الجامعة بشیك 

                        )و6/1/1/1مرفق قم (             .یتم الصرف من حصة الكلیة بناء على الالئحة 
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یتم  :المتكاملةبحوث والخدمات مركز الدراسات وال فيحصیلة الوحدات ذات الطابع الخاص والممثلة ) 6
لالئحة العامة للوحدات ذات الطابع الخاص  المركز وفقاصرفها تحت المسئولیة المباشرة لعمید الكلیة ومدیر 

.المندرجة تحتها بواسطة وكیل الكلیة لشئون البیئة لألنشطةالمعتمدة من مجلس الجامعة والمعلنة   
  -:المجتمعرة شئون البیئة وخدمة موارد خاصة بإدا كما یتوافر لدى الكلیة*

وتكون من صالحیات . الموجودة بالكلیة  األماكنمن القیمة اإلیجاریة عن %  10قیمته  ما فيتتمثل     
وذلك لتلبیة احتیاجات النشاط ). مرفق (وكیل الكلیة لشئون البیئة التصرف فیها بعد اعتمادها من عمید الكلیة 

  : باإلدارة
تتبنى فیها موضوع   لألقسامضح من عدم وجود خطة واضحة ومتكاملة من واقع ماسبق المت -

                              ...الكلیة حیث یتم الصرف علیها تباعًا كلما ظهرت موارد جدیدة أهدافبحثى تتحقق بها 
 األعلىیمثل النسب  األولأن المنصرف من المیزانیة على الباب   البیانيیالحظ من الرسم  -

                                                                       .نة بباقى البنودمقار 
أن الوارد المالیة المنصرفة على الخدمات الطالبیة ضعیفة مقارنة بعدد الطالبات داخل المؤسسة  -

عض المرفق علما بان تلك الموارد المالیة هى من ب البیانيالتعلیمیة كما هو واضح من الرسم 
ورحالت  جامعيتعلیمیة وخامات ودعم كتاب  أجهزةالتى تشمل شراء  والرابع و الثانيبنود الباب 

                                                                ).6/1/1/2مرفق قم (                                                    تفوق ومكافآتعلمیة 
 .ات الخاصة والصنادیق الخاصة الحساب  *    

  : 2009/2010نات الواردة عن السنة المالیة ایتضح من البی
 المكافآتوهو المنصرف على  البیانيالرسم  فيكما هو مبین  األعلىهو  أولأن المنصرف من باب  -

 .للعاملین 

معملیة     أجهزةیشمل خدمات طالبیة من شراء  والذي األقلأن المنصرف من باب ثانى هى النسبة  -
 ).6/1/1/4مرفق قم ( )      مرفق رسم بیانى (طالبیة وتجهیزات للمكتبة وخدمات كلیة 

 .2009/2010-2008/2009 األعوامحساب مركز الدراسات وبحوث الخدمات المتكاملة عن  *    

  :یتضح من البیانات الواردة 
للعاملین هى النسبة األعلى  والمكافآت األجورأن المنصرف من باب أول وهو ما یتم صرفه على  -

بینما انخفضت النسبة المنصرفة على الباب األول فى العام  2008/2009وذلك عن العام 
  )4رسم بیانى (كما هو موضح فى المرفق  2009/2010
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وهذا البند یشمل خدمات  2008/2009أن المنصرف على الباب الثانى یمثل النسبة األقل فى العام  -
 2009/2010فى العام  الثانيوسلع بینما ارتفعت النسبة المنصرفة على الباب  كلیة من شراء خامات

 ) .4( البیانيكما هو موضح بالرسم 

-   
  :من المالحظ من العرض السابق للبنود أن 

ومركز  الموازنة والحسابات الخاصة إجمالينسبة اإلنفاق على الباب األول تمثل النسبة األعلى من  -
 فى الموازنة العامة للكلیة % 80املة والتى وصلت إلى أعلى من الدراسات والبحوث المتك

وهو المسئول عن اإلنفاق على تغطیة احتیاجات الكلیة والخدمات الطالبیة أقل بكثیر  الثانينسبة الباب  -
 % .17تصل فى الموازنة العامة إلى  والتي األولمن الباب 

      
  :مالئمة المباني 6/1/2

  :التالیة اإلجراءاتقامت الكلیة باالنتهاء من  CIQAP من خالل تمویل مشروع
كمتطلب  كلیة الهندسة بجامعة عین شمس إشرافرفع مساحي للمساحة الداخلیة والخارجیة للكلیة تحت  * 

  :لما یلي
 .بالكلیة واألمانوضع قواعد السالمة   -

ي تحدید السعة مما ساعد ف) الخ.........معامل/قاعات(بالكلیة األماكنتحدید مساحة جمیع   -
 .الكلیة إداراتالطالبیة لقاعات الدراسة، تأثیث بعض 

 .لبعض المدرجات والقاعات واإلحاللعملیات التجدید   -

 .تجهیز البنیة التحتیة االلكترونیة  خاصة عملیات الربط الشبكي  -

  )مان الجودةمرفق خرائط المساحات بوحدة ض(                                                      
لتصبح مناسبة لممارسة األنشطة األكادیمیة للمؤسسة من خالل مساحة المباني زیادة تم  كما6/1/2/1

حالل هذا الجزء لیضیف ) أ(إضافة جزء من مبنيبالنسبة ألعداد الطالبات  بالمدینة الجامعیة وتم تجدید وإ
  .مقر الروضة النموذجیة/ركزي التعلیميمقر المعمل الم/ دراسیة  قاعات)9(عدد: لقاعات الكلیة ما  یلي

 نالتعلیمیة متوفیر المكان المناسب لنجاح العملیة  احالل وتجدید لبعض القاعات الدراسیة بالكلیة6/1/2/2
  :.والنظافة كما یلي واإلضاءةحیث التهویة 

حالل بعض من القاعات الدراسیة -  بالمبنى الرئیسي، )،11،12(تجدید وإ
  .بنى الملحقالمب قاعات)8(عدد    
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حالل بعض المدرجات  -   .بالمبنى الرئیسي) 1،2،3(تجدید وإ
حالل عدد من -   .بالمبنى الرئیسي، والمبنى الملحق دورات المیاه تجدید وإ
  .إدارة المخازن/إدارة شئون هیئة التدریس(المكاتب اإلداریةإعادة تأثیث بعض  -
  )مكتبات/مكاتب (تزوید األقسام ببعض األثاثات -

والكوارث تم حصر ورصد مدى توفر األمن والسالمة من حیث طفایات  األزمات الل وحدةمن خ 6/1/2/3
الالزمة لتوفیر عناصر األمان وتم الشراء بتمویل من  اإلرشاداتالحریق بالمباني والمعامل ومدى توفر 

  .المشروع 
دارات  6/1/2/4   .اإلرشادیةمات وتحدید بعض العالالكلیة،كما تم ترقیم جمیع حجرات وقاعات ومباني وإ
  : للمباني الصحيالنظافة والمناخ  

هناك تحدید مسئولیة بالنسبة لنظافة المكان ویتم اإلشراف علیها من قبل إدارة الشئون العامة وفق  -
 .جداول تضم أسماء العاملین وتقسم الكلیة الى عدة مناطق عمل 

 .تتم المتابعة مع كتابة التقاریر الشهریة  -

وكیله الكلیة / د.ى نظام المتابعة یرفع تقریر الى مدیر عام الكلیة ومنه الى أعند حدوث اى خلل ف -
 .لشئون البیئة وخدمة المجتمع 

یتم اإلشراف الصحى على كافتیریا كلیة البنات من قبل إدارة الطب الوقائى ویقدم تقریر شهرى بذلك  -
 .فى حالة المخالفة  مایلزم التخاذوكیله الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع / د.الى أ

  )6/1/2/6مرفق قم (                              لهذه المتابعة  كأمثلةمرفق بعض المستندات 
 

  :التسهیالت المادیة 6/2
  الطالبیة األنشطةتسهیالت ممارسة  6/2/1
  :مثال ذلك، تتوفر لدى الكلیة األماكن الصحیة الراقیة لممارسة األنشطة الطالبیة6/2/1/1

 .ح الكلیة مسر  - 1

 .صالة اللیاقة البدنیة تحت إدارة رعایة الشباب  - 2

 )مرفق معیار الطالب والخریجون(مساحة حدائق وأرض فضاء لممارسة نشاط الكشافة  - 3

 - صالة اللیاقة البدنیة الملحقة  –حمام السباحة (توفرها الوحدات ذات الطابع الخاص مثل  التياألماكن  - 4
والتي تم تجهیزها للعمل من میزانیة مركز ) كرة الید، كرة السلة، كرة السرعةملعب خماسي لممارسة كرة القدم ،

 .الدراسات والبحوث المتكاملة 
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ویتضح من أعداد الطالبات المشاركات في المسابقات الجامعیة انه لیس لدى الطالبات الوعي الكافي  * 
  أو التابع لمركز الدراسات والبحوثلإلقدام على ممارسة األنشطة الطالبیة سواء التابع لرعایة الشباب 

  المتكاملة
                                                                        )6/2/1/1مرفق قم (                                                                             

  ). جیم سباحة،(نشاط التدریب وتنمیة المهارات  فيویتضح ذلك جلیًا من عدد الطالبات المشاركات فعلیًا * 
المكونة للمركز للتعریف  األنشطةلذلك تم عمل عدة لقاءات موسعة من قبل وحدة التسویق باشتراك كل  *     

لهن وحرصًا على رغبة الكلیة في  والمعنوي والماديعائد البدني بأنواع األنشطة ومدى االستفادة منها ومدى ال
زیادة أعداد الطالبات المشاركات لصقل شخصیاتهم جارى زیادة حمالت التوعیة مع بدایة العام الدراسي 

  .    الجدید
  :والمعدات والمعامل األجهزة 6/2/2
   مدى كفایة األجهزة المعملیة التعلیمیة1/ 6/2/2
 فيتم التدریس بها  والتي الحاليالمعامل الطالبیة بالكلیة وفقًا للوضع  فيجهزة الموجودة تم توصیف األ *

  .المختلفةوذلك لمعرفة األقسام  2009/2010 الدراسيجمیع المقررات حتى العام 
  % 85 ،%15كفاءة تشغیل تتراوح مابین  فيوكانت تحتوى على نسبة عجز 
  : إجراءاتبناء علیه اتخذت الكلیة عدة 

حالل عدد معامل الفیزیاء وتحویلها إلى معامل تخصصیة تم  * الفیزیاء /فیزیاء الضوء واألطیاف(تجدید وإ
الكهربیة /معمل أبحاث االلكترونیات /فیزیاء الجوامد/الفیزیاء النوویة/فیزیاء الحاسب اآللي وتطبیقاته/العامة 

  ) .وااللكترونیات
 والتيالطالبیة وحالتها الفعلیة  األجهزةلتحدیث حالة ) تربوي – دبيأ – علمي(األقسام المختلفة  مخاطباتم  *

  .2009/2010 الدراسيتم على أساسها تدریس الساعات المعملیة للعام 
وكانت نسبة كفاءة التشغیل تتراوح ما بین ) مرفق الرد(تم الرد من السادة األساتذة رؤساء مجالس األقسام  *

                                                              .   م توزیع میزانیة كل قسم من األقسام من المیزانیة العامة للمشروعوبناء على ما سبق ت% 85إلى % 15
  )أ6/2/2/1مرفق قم (       
األجهزة العلمیة الطالبیة للنهوض بالتجهیزات المعملیة لتطویر  في احتیاجاتهاقامت األقسام بتوضیح       
  - :التعلیمیةلیة العم

تجهیز كثیر من المعامل الطالبیة لتفي بمتطلبات البرامج التعلیمیة من خالل تمویل المشروع بجمیع  - 
  :مستلزمات األجهزة الحدیثة للدراسة العملیة الخاصة بكل تخصص وفق آلیات محددة
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 .مبلغ المقرر لهاتقسیم المیزانیة المخصصة من المشروع على األقسام القتراح متطلباتها في حدود ال - 

 .استبیان بمتطلبات جمیع أقسام الكلیة من قبل أعضاء هیئة التدریس بها  - 

 .تشكیل فریق مكون من منسقي جمیع األقسام لمتابعة طرق المناقصات والفحص والشراء  - 

  CIQAPتم تدریب أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة على استخدام الحدیثة الواردة من مشروع  - 

 ي اختیار األجهزة ان تكون حدیثة ومواكبة لمتطلبات سوق العمل المستحدثروعي ف - 

  -:على سبیل المثاللألقسام التالیة ) عدد  مناقصات (وعلى ذلك تم طرح  *
 6/4/2010قسم الفیزیاء  -

 7/4/2010)  حیويكیمیاء  -كیمیاء –علم الحیوان  –نبات (األقسام العلمیة  -

  7/4/2010)اجتماع  –فلسفة  - هجمنا –جغرافیا (األقسام األدبیة  -

                                                                      )ب6/2/2/1مرفق قم (                          التورید الخاصة باألجهزة  أمور إصداروتم  -
  :اللغاتبخصوص نشاط تحدیث معامل  *

  .لعمل توصیف المعامل) لغة عربیة –لغة فرنسیة  –لیزیة لغة إنج(تم مخاطبة األقسام المستفیدة  -
  )ج6/2/2/1مرفق قم (                 الوضع الراهن      فيتم عمل تحدیث لحالة المعامل  -
 .وبناءً على ما سبق تم طرح مناقصة لعملیة تطویر وتحدیث معامل اللغات لتجهیزها -

  الحاسب أجهزة6/2/2/3
  عددها بنشات  ال أنمناضد للكمبیوتر وكراسي تفي بأعداد الطالبات كما  كاف وخاصة بعد توفیر أصبح *

   والسبورات أرفف وتوجدكاف    
                                                                                                         )ب2/  6/2/2مرفق قم (المتاحة لألجهزة عقود الصیانةیوجد  *
  :لجنة الصیانةاستحداث تم   

  :لالعتماد تم استحداث وحدة للصیانة من حیث والتأهیل من خالل مشروع التطویر المستمر    
 أهدافاالعتیادیة والتجهیزات بالكلیة وحددت  األعمالتشكیل فریق للعمل ثم فرق فرعیة لدراسة  -

 )ج6/2/2/2مرفق قم (        :                              ومهام لهذه الفرق من حیث

  )الخ/ ....تلیفونات/إضاءة/كهرباء (دورات المیاه/الحجرات/دراسة الوضع الراهن بالمباني -
االعتیادیة ألماكن ومباني الكلیة المختلفة من حجرات وطرقات ودورات  األعمالحصر جمیع  -

 مشروع التطویر والتجدید لمباني الكلیة في إطار اإلحاللالمیاه والمعامل توطئة لبدء عملیات 
  )د6/2/2/2مرفق قم (                                      )مع التوثیق بالصور(المستمر
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بأقسام الكلیة توطئة الستبدالها واستحداث التالف منها خالل شراء أجهزة  األجهزةحصر حالة  -
 .ومعدات للمعامل والكمبیوتر وطابعات وخالفه من المشروع

  )هـ6/2/2/2مرفق قم ( -
 )و6/2/2/2مرفق قم (                               تقاریر الحاسبات والطابعات بالكلیة     -

نشاءاتیخص تطویر الكلیة من مباني  متابعة حالة وكیفیة صیانة كل ما - العملیة  أعمال وإ
بكفاءة  أدائهابالكلیة للحفاظ علیها وضمان استمراریة  األنشطة البحث العلمي أو التعلیمیة أو

 .جودة منتج منافسا في سوق العمل  إلىالیة تؤدي ع

التجهیزات الحدیثة بالمعامل  لصیانة)15/5/2011( كلیةخطة عمل لصیانة معتمدة بقرار مجلس یوجد *  
         )ز6/2/2/2مرفق قم (                                                                         والمنشآت 

  :وجیا المعلوماتتكنول 6/2/3
عنها بمجلس الكلیة بتاریخ   اإلعالنیوجد بالكلیة وحدة لتكنولوجیا المعلومات لدیها العدید من المهام تم  *
                                           )6/2/3/2مرفق قم (                                                                     . 8/5/2010
  متاح باللغة العربیة واالنجلیزیة  موقع الكتروني للكلیة إنشاءتم *

                                                        www.women.shams.edu.eg   
ضافة بیانات وقواعد بیانات بصفة مستمرة علما بان التحدیث یتم وفقا  یتم تحدیثه بصفة *  دوریة وإ

)                                                                                                      أ6/2/3/2مرفق قم (                          :                                 لیشمل.  للمستجدات 
  یتیح لألعضاء وضع أبحاثهم العلمیة المنشورة  -           
          نسیق االلكتروني للمجتمع الخارجياإلعالن عن فتح باب الت -           

)                                 ب6/2/3/2مرفق قم (          .كمبیوتر متصلین باالنترنت  )30(مل یحتوي علىبالفعل تم تجهیز مع*
یتم إلحاق  معلومات خاصة بالوحدات المستحدثة بمشروع التطویر المستمر لتقدیم خدمات للفئات المستهدفة *

  )ج6/2/3/2قم  مرفق( .على موقع الكلیة) وحدة الخریجین/ مثل وحدة الوافدین (منها 
) وبعض المعامل البحثیة )فیزیاء/بیولوجي/ كیمیاء (جمیع الكنتروالت ومعظم األقسام والمعامل الطالبیة* 

دارات الكلیة مصممة لالتصال باالنترنت    . والمكتبة وإ
  .تم تغذیة الكلیة باالنترنت الالسلكي في المباني المختلفة *
تم تجهیز معمل للتنسیق االلكتروني لخدمة المجتمع الخارجي في تسجیل رغبات طالب الحاصلین على *

 .اناالثانویة العامة الكترونیا مج
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بالكلیة باتباع االجراءات  االلكترونیةتم تطویر البنیة التحتیة   CIQAPمن خالل تمویل مشروع    
إدارات الكلیة وأقسامها بین )نقطة 1400بما یعادل ( شبكياستخدام خرائط المسح  في تنفیذ  ربط :التالیة

شبكة المعلومات طریق خارجیة عن ال واإلداراتومبانیها والمعامل وحجرات هیئة التدریس وغرف الدراسة  
 Wireless(،  واستحداث نقاط  ألیاف ضوئیة ووصالت نحاسیة(للجامعات  األعلىبالجامعة والمجلس 

Access Points   (باالنترنت داخل مباني الكلیة الالسلكيتصال لال .) 6/2/3/3مرفق قم(  
                                                       

- 

 UTP & Fiber  Opticsنقاط االتصال الرئیسیة بمبانى الكلیة من خالل
)نقطة ٣٥٠عدد النقاط : البنیة اإللكترونیة الحالیة(  

UTP: Unshielded Twisted Pair

 
 

 
 

 نقطة) 1400(الشكل یوضح التطور في عدد نقاط النت المستخدمة بالكلیة -
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خدمة االنترنت متاحة بالمؤسسة ألعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة م الطالب واإلداریین من  -
الستخدامهم في تخزین وتبادل قواعد  تتوقفخادم ذات معالجین ال )3(تزوید الكلیة عدد خالل 

حیث یتبادالن العمل في حالة توقف أحداهما مثبت علیهم  ،البیانات والمعلومات والبرید االلكتروني
Fire wall    تصلح لالستخدام في أغراض متعددة حائط النار وبرمجیات لمهاجمة الفیروسات،

  .البرید االلكتروني وقواعد البیانات  
                                                            عدم العطل أو التوقف تم تزویده بجهاز مانع انقطاع التیار الكهربي وعدم فقدان البیاناتضمانا ل -

  )                                                                      6/2/3/6مرفق قم (
ونیة على كمبیوترات العاملین حتى یتم تبادل الملفات وحفظها واسترجاعها تثبیت نظام األرشفة االلكتر  -

 .سوف یتم تفعیله باستكمال الربط الشبكي بالكلیة ،وتقلیص الدورة المستندیة الورقیة

 )سكانر/طابعة/كمبیوتر (تزوید الجهاز اإلداري باإلمكانات التكنولوجیة الحدیثة  -

في الحضور واالنصراف للموظفین بشكل الكتروني عن طریق  ماكینات للتحكم)3(تزوید الكلیة بعدد -
المغناطیس أو البصمة واستخراج كشوف للحضور والغیاب وتسلیمها لشئون العاملین للمحاسبة 

  .المالیة
*  
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  المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة)7(
  - :خطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  7/1
  - :ة المجتمع وتنمیة البیئة التوعیة بخدم 7/1/1

المتخصصة على الواقع المحیط بها وتتفاعل  األقسامتفتح الكلیة نوافذها لتطل منها  أنالهامة  األمورمن      
برامجها التعلیمیة  فيبشكل مباشر مع هذا الواقع ومشكالته وتعمل على تحدیدها ورصدها ، بل وتتضمنها 

تنعزل الكلیة عن  أنبیر من رسالة الجامعة والعلم إذ لیس من المقبول والخدمة وبهذا المعنى یتحقق جانب ك
  .یتقاعس العلم بما یمتلك من منهج وثروة بحثیة عن تقدیم حلول لمشكالت یعانى منها الواقع  أوالمجتمع 

 وحدة لشئون البیئة وخدمة المجتمع  إنشاءتم  لالعتمادمن خالل مشروع التطویر المستمر والتأهیل  *
مع رؤیة ورسالة  یتالءمللوحدة كما وضعت للوحدة رؤیة ورسالة لها بما  دارىكیل فریق عمل وهیكل وتش

 المؤسسة فیما یتعلق بقطاع البیئة وخدمة المجتمع ، 

  )أ /7/1/1/1مرفق قم (                                                                   
ثم  البیانات،ة استطالعیة لواقع البیئة الداخلیة اعتماد على المالحظة وجمیع قامت وحدة البیئة بإجراء دراس *

معالجتها من  ینبغي التيالقصور ونقاط الضعف  وأوجهتحدید الحالة الراهنة للبیئة الداخلیة للكلیة  علیهابناء 
 -:منوجهة نظر كل 

                                                            )ب/7/1/1/1مرفق قم (                  .واألدبیةالعلمیة  األقساموشملت عینه من طالبات   - :الطالبات
یمثلوا كقطاعات الكلیة  أن روعيعضو هیئة تدریس  100 اإلجابة فيحیث شارك  -:هیئة التدریس  أعضاء

                                                         )جـ /7/1/1/1مرفق قم (                                                  ) تربیة / آداب/ علوم(
   -:العمال 

)                                           د /7/1/1/1مرفق قم (               .التعامل مع المكان فيوتركزت مالحظاتهم حول سلوك الطالبات     
   - :الموظفین
                                                 )هـ /7/1/1/1مرفق (                      .المالحظاتبعض عینة من الدراسة ب أفادت    -

  :برامج التوعیة
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المجتمع وتنمیة البیئة قام جهاز شئون البیئة بالتعاون مع وكیل  خدمة بأنشطةفیما یتعلق ببرامج التوعیة  *
 الوعيالكلیة تستهدف تنمیة  أقساموتوزیعها على  البیئي الوعيالكلیة لشئون البیئة بعمل مسابقة لنشر ثقافة 

 سامأقتتحمل وزارة البیئة قیمة هذه الجوائز وتم تعمیم المسابقة على جمیع  أنالبیئى وغرس المفاهیم على 
                                            ) و/7/1/1/1مرفق قم (                                                                        .الكلیة 

بزیارة دار أیتام ) أساتذة من قسم علم الحیوان وطالبات من أصدقاء البیئة  2(قام فریق مكون من عدد  *
كما قام فریق آخر  15/4/2010المنار لتوزیع الهدایا العینیة من المتبرعین بالكلیة واألساتذة یوم الخمیس 

                                          21/4/2010مكتبیة یوم  وأدواتبتوزیع الهدایا العینیة ) البیئة أصدقاءأساتذة ومصاحبة طالبات  3(مكون من 
                                                                         )ز /7/1/1/1مرفق قم (

 2010ابریل 8- مارس 6(الفترة من  فيالرابع  ياإلرشادنظمت الكلیة بالتعاون مع كلیة الزراعة بالموسم   *
بحى  –ة عین شمس حیث بدأت فعالیات قافلة التنمیة الشاملة الشاملة لجامع التنمیةتنظیم قوافل  إطاروفى )

مدینة شبرا  أحیاء ألحدعزبة الهجانة ، تضمنت القافلة مجموعة من الندوات المتنوعة ، كما قاموا بزیارة 
                                   )  ح /7/1/1/1مرفق قم (                                                                        .الخیمة

بین عمال الكلیة والحفاظ على نظافة شوارع وممرات الكلیة یقوم وكیل  البیئي الوعينشر  فعالیاتضمن   *
لعمل عن سیر ا يأسبوعلعمال الكلیة مع كتابة تقریر  الدوريالكلیة لشئون خدمة المجتمع والبیئة باالجتماع 

والتخلص من الكهنة بشكل  إصالحات إلىبهذا الجدول للحفاظ على نظافة شوارع وممرات الكلیة ومتابعة 
                                                 )ق /7/1/1/1مرفق قم (                                                                     . دوري

 - :البیئى بین الطالبات من خالل وحدة شئون البیئة حیث  الوعيشر كما یتم ن  *

 -:حماة البیئة وتحدد له أهداف تتمحور حول  لناديوضع تصور   

 .االشتراك فى حمالت التوعیة البیئیة الموجهة للمجتمع المحلى -

 وغیرها .....النظافة وتحسین البیئة الداخلیة  أعمالعلى جمیع  اإلشراف -

لعام  األول الدراسيتمارة لفتح باب العضویة لتعمیمها بین الطالبات خالل الفصل وتم تصمیم اس -
                                                      )ل /7/1/1/1مرفق قم (                                                                   2010/2011

فى ) معًا نحو طالبة ذات فاعلیة عالیة(شئون البیئة وخدمة المجتمع بتنفیذ برنامج تحت عنوان  قامت وحدة *
 - :بهدف )  15/7/2010-11(الفترة من  

 .لدى الطالبات  البیئي الوعيرفع مستوى  -

 .كوادر للعمل التطوعى من الطالبات  إعداد -

 .كبیر  ماديعائد  بوصفة مشروع صغیر ذو اإلكسسواراتتعلم الطالبات كیفیة صنع  -
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وتخلل هذا البرنامج عدد من الندوات التثقیفیة حول تنمیة الشخصیة الفعالة ومفاهیم ذات الصلة       
الى ورش عمل ، وانتهى بتوزیع شهادات على المشاركین بفعالة  إضافةبالنظافة والجمال والثقافة البیئیة ،

  )م / 7/1/1/1مرفق قم (                                                               .خالل البرنامج 
 وأطعمةلمجتمع تم عقد الیوم الخیري للطالبات من مالبس  وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة إشرافتحت  * 

                                 ) 7/1/1/2مرفق قم (                                                           10/7/2011
لمدة أسبوع تخلله معسكر للطالبات ومعارض لبعض أقسام  10/12/2010تم عقد أسبوع للبیئة یوم  *

  .الكلیة
لشركات ومنها المعارض معرض متنوع منها الخاص ببعض ا)12(عدد  2011/2012تم عقد عام  *

  .الخیریة
بالتعاون مع  6/4/2012حتى الجمعة 1/4/2012األحد  مهرجان للبیئة التاسع للفترة من یومتم تنظیم  *

                                        )7/1/1/3مرفق قم (  :وكیل الكلیة لشئون البیئة وخدمة المجتمع وتضمن المهرجان عدة فعالیات من بینها

مسرح  - تربیة فنیة : (  اآلتیةتضمن المعرض المجاالت  قام بتنظیمه قسم تربیة الطفل: معرض الطفل
  ).وسائل تعلیمیة  –تربیة مكتبیة ومتحفیة  –قصص أطفال  –طفل 

  المیاه  بین الواقع والمأمول  أزمة/ تدویر المخلفات للمحافظة على البیئة/ القانون فى خدمة البیئة ندوات 
  / صناعة مشغوالت فنیة من خامات البیئة  / لتدریب الطالبات على عمل اإلكسسواراتورش عمل 

وقد تم تطبیق استبیان على طالبات الكلیة لقیاس مدى رضاهم عن  .استخدام الطباعة فى عمل المفروشات
عمل ،حیث یمكن عمل مشروعات صغیرة على ورش العمل وقد أبدى الكل إعجابه واستفادته من ورش ال

  .المستوى الفردي او الجماعي فیما بعد 
بهدف إدخال البهجة والسرور على األطفال األیتام اندماج طالبات الكلیة وأعضاء  االحتفال بیوم الیتیم

حس .هممشاركة الطالبات األیتام الفرحة واإلحساس بمشاعر .هیئة التدریس والموظفین مع األطفال األیتام
  .وتشجیع طالبات الكلیة على المشاركة والتفاعل االجتماعي

 .مساعدة الطالبات غیر القادرات بصورة غیر مباشرة ممن لدیهن الحرج ویحافظن على كرامتهن الیوم الخیري

بهدف توطید العالقات بین الطالبات وأعضاء هیئة التدریس والتفاعل    االجتماعي بینهم   تمعسكر الطالبا
   الطالباتالترویح عن  .ج نطاق المحاضرات والتدریسخار 

  ً  )7/1/1/3قم  رفق(                                                                   تقییم أفضل قسم بیئیا

  الخطة واحتیاجات المجتمع  1/2/ 7
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مجاالت متعددة لكن  فية من خالل تقدیم العدید من األنشط المجتمعيتسعى الكلیة لتحقیق التواصل     
حول الخدمات المقدمة إلیهم  الخارجيلیس وفق خطة مجتمعیة موثقة لهذا تم استطالع رأى أفراد المجتمع 

بعض االحتیاجات المستقبلیة  فيبوجه عام واتضح عدم إجراء الكلیة الدعایة الكافیة لذلك الخدمات ، ورغبتهم 
لك االحتیاجات ممن بینها یمكن تقدیمها من خالل وحدات ذات یتطلعون للكلیة القیام بها ، رصدت ت التي

  :الطابع الخاص الموكل إلیها تقدیم تلك الخدمات مثل 
  .كثیف دورات اللغات بوجه عام  -
 .والزواجتكثیف دورات اإلرشاد األسرى  -

 .الجماعيبرامج العالج  -

سنة لتعلیم المهارات  12- 6برامج تقویم سلوك األطفال إضافة إلى دورات صیفیة لألطفال من عمر  -
 .الیدویةوصناعة المشغوالت / برامج التغذیة السلیمة /  اآلليالفنیة والحاسب 

          وتطلعاتهم المستقبلیة المنتظرة من الكلیة درجة من  الخارجيوتعكس استجابات أفراد المجتمع         
                                                         )أ/7/1/2/1مرفق ( .واألسریة االجتماعیةتنشئة مجال ال فيباحتیاجاتهم الجانبیة وبمشكالت یستشعرونها  الوعي

تم وضع تصور لخطة من قبل وحدة شئون البیئة  الخارجيعلى الدراسة السابقة على أفراد المجتمع  بناء* 
   )ب/7/1/2/1مرفق (                     )15/5/2011( كلیةمعتمدة بقرار مجلس وخدمة المجتمع 

  :خدمات تقدمها الكلیة للمجتمع الخارجي
تنمیة الموارد المتاحة من مركز )2017- 2012(أصبح احد غایات الكلیة وفي اإلستراتیجیة المستقبلیة  * 

  ج ومؤشرات أداءالدراسات والبحوث المتكاملة بالكلیة من خالل وضع بالكلیة من خالل وضع خطط وبرام
 49 (له ة التابع باألنشطةیبلغ عدد العاملین بالمركز والعاملین  الماليالمدیر  المدیر اإلداريیضم المركز 

واألهداف الخاصة التي یقدمها للمجتمع الخارجي  یضم التعریف بجمیع األنشطة دلیلیقدم المركز  ) موظف
 )أ/7/1/2/2مرفق قم(        :               ما یليكبكل نشاط والقائمین علیها وكیفیة التواصل معهم 

  :نشاط المشروعات الصغیرة -1 
 واستشارات علمیة المساهمة في تلبیة الجامعة باحتیاجاتهم من المالبس واألطعمة الجاهزة وتدریبمن أهدافه  

      )ب/7/1/2/2قم مرفق (                                  متخصصة في مجاالت المشروعات الصغیرة
  نشاط المعلومات وتكنولوجیا التعلیم - 2

  توثیق المناقشات والندوات والمؤتمرات واللقاءات المختلفة بالصوت والصورةمن أهدافه     
  )جـ/7/1/2/2مرفق قم (                                                                              

  :یة المهارات الفنیةنشاط التدریب وتنم -3   
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نشر ممارسة األنشطة الثقافیة والفنیة .المختلفة لجمیع فئات المجتمع  الریاضیاتممارسة  أهدافهمن     
  )د/7/1/2/2قم مرفق (                                                                   المختلفة

  :نشاط االستشارات النفسیة - 4    
نشر الثقافة النفسیة بین الطالبات الجامعیات وذویهم من اجل بناء شخصیة قویة سویة قادرة  ىإلویهدف      
  )هـ/7/1/2/2مرفق قم  ( للمجتمع من خالل اللقاءات المفتوحة داخل الكلیة واإلضافة اإلنتاجعلى 

   5-  نشاط الحاسب اآللي:                                                                              
اإلسهام في تدریب هیئة التدریس ومعاونیهم والعاملین بالكلیة والمجتمع الخارجي علي استخدام  إلىیهدف  

  )و/7/1/2/2قممرفق (                                       . الحاسب ودراسة لغات الحاسب المختلفة
  : نشاط اللغات والترجمة - 6

تأهیل الدارسین لسوق العمل عن طریق إمدادهم بالمهارات  القة بین الجامعة والمجتمعتعزیز الع إلىیهدف 
  )ز/7/1/2/2مرفق  قم (   .                                                               كالالزمة لذل

  : نشاط اإلمكانات البشریة- 7
والوقوف على ) المعرفیة ، النفسیة ، االجتماعیة ( م توعیة الطالب والجمهور المستفید بإمكاناته  إلىیهدف  

                                                             )ح/7/1/2/2مرفق  قم (                        .المشكالت التي تواجههم وتحسین سبل التصدي لها 
  :نشاط إكثار النبات و تحلیل قیاس الجودة - 8

 المواد ة لبعضــدرة البیولوجیـع والبحث العلمي من خالل نشاط  تقییم القــة المجتمــبط بین خدمالر   إلىیهدف 
      )ط/7/1/2/2مرفق قم (                                    الكیمیائیة علي تثبیط النمو المیكروبي

  :نشاط نظم المعلومات الجغرافیة - 9
    شارات فى مجال نظم المعلومات لخدمة البیئة والمجتمعالدراسات وتقدیم االست إجراء إلىیهدف 

  )ق/7/1/2/2مرفق قم (                                                                             
  :نشاط األستودیو واإلعالم - 10

  )ل7/1/2/2مرفق قم  (          .تقدیم دورات تخصصیة في مجاالت اإلعالم والمونتاج إلىیهدف 
  :نشاط التأهیل والتمیز التربوي - 11

تنظیم دورات لكافة .خبراتهم وقدراتهم المهنیة إثراءزیادة وعي المعلمین بدور الدورات التربویة في  یهدف الى
  )م 7/1/2/2مرفق قم  (                                  .المعلمین والعاملین بالمؤسسات التعلیمیة

  :األسئلة للتقویم الموضوعي نشاط مركز بنوك - 12
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  Win stepsتنظیم دورات تدریبیة مكثفة في تحلیل بنوك األسئلة باستخدام برنامج  إلىیهدف  النشاط 
  )س7/1/2/2مرفق قم  .          (هیئة التدریس بالكلیات المختلفة داخل مصر وخارجها ألعضاءموجهة 

  :نشاط التسویق -13
  .كلیة على المجتمع الخارجيیهدف  النشاط تسویق منتجات ال

توفرها الكلیة  التيخدمة التنسیق اإللكترونى  تقدم الكلیة وبشكل سنوي: یضاف إلى الخدمات السابقة   
                              .الخارجي عبالمجتم فترات التنسیق في االلتحاق فيللطلبة الراغبین 

لمدة ثالثة  7/10/2010ینة الجامعیة جوار الكلیة من العاملین ومقرها المد أمیةتم عقد دورة لمحو  *
أشهر، یشرف علیها أعضاء من الفریق بالتناوب لضمان جدیة الحضور،ومن ثم قیاس وتطبیق مدى رضا 

  .المشاركین بالدورة وتحدید أهم السلبیات والمعوقات التي تحول دون استكمال الدورة 
دراسة میدانیة عن الحالة التعلیمیة لعمال كلیة البنات والذین  بإجراءبالكلیة  األمیةقام فریق نشاط محو  *

 - :تتلخص الحالة لتعلیمهم كمایلى  إناث) 47(ذكور ، ) 45(عامل منهم ) 92(یبلغوا 

  .الیقرا وال یكتب ) 18( -
  .یقرأ وال یكتب) 5( -
  .یكتب وال یقرأ) 6( -
  .یقرأ ویكتب بدرجة ضعیفة ) 18( -
  .یقرأ ویكتب بدرجة متوسطة ) 10( -
  .یقرأ ویكتب بدرجة جیدة ) 23( -

فى حاجة الى تحسین مستواهم إلجادة ) 10(، % 51عامل امى بالكلیة بنسبة ) 47(وهذا یعنى بان هناك 
بالتنسیق مع ادارة الكلیة بتنظیم دورات  األمیةالقراءة والكتابة والحساب وبناء علیه نظم فریق نشاط تفعیل محو 

الیومیة ، مع حصر الغیاب  أعمالهملین فى مواعید بحیث ال تتعارض مع تعلیمیة لمحو االمیة بین العام
                                                               . أ/7/1/2/3مرفق قم (                        والحضور لضمان جودة العملیة التعلیمیة بالدورات 

العاملین بكلیة البنات من وجهة نظر  أمیةنشاط محو  فيود السابقة بتقییم الجه األمیةقام فریق نشاط محو  *
التقییم ببعض السلبیات السابقة من  أفاد الكبار حیثالهیئة العامة لتعلیم  مسئولي أوالقائمین من داخل الكلیة 

 - :حیث 

 ثابتة للدراسة  أماكنعدم وجود  -

نهایة العمل لاللتحاق  لحصول العامل على نصف ساعة فى األقساممعارضة بعض رؤساء  -
                                           )د/7/1/2/3مرفق قم ( )ج/7/1/2/3مرفق قم ( )ب /7/1/2/3مرفق قم (            .بالدراسة 
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طالبات رائدات  إعداد الكلیة والهیئة العامة لتعلیم الكبار بهدفبروتوكول تعاون بین  2012عقد عام تم *  

وتعلیم الكبار ، ویقدمن لبیئتهن المحلیة خدمات اجتماعیة متنوعة مع نشر ثقافة  األمیةمحو  فيیساهمن 
جمهوریة مصر العربیة  أنحاءكافة  فيالصحة والسكان ، بسبب طبیعة الكلیة من حیث انتشار طالباتها 

ا ومدنها وقراها المختلفة بما یعطى فرصة للطالبات بتدریبها على القیام بتلك المهمة الوطنیة وهى بمحافظاته
                                         )هـ /7/1/2/3مرفق قم (                                  .مصر في األمیةنسبة تخفیض المساهمة 

  
  تفاعل المؤسسة مع المجتمع  7/2
  المجتمعیة فى مجالس المؤسسة األطرافمشاركة  7/2/1
مجلس الكلیة ومجلس إدارة البحوث والدراسات (مجالس المؤسسة  فيتشارك األطراف المجتمعیة المختلفة *

                                                          )7/2/1/1مرفق قم (                                                          )المتكاملة
نحو بیئة آمنة تضمن المهرجان عروض ریاضیة  11/3/2010-6قدمت الكلیة مهرجان البیئة السابع من  *
                                                                        عروض أزیاء لألطفال ، / تحالیل وقیاسات فسیولوجیة / رض فنیة وندوات تثقیفیة معا/ وأفالم تسجیلیة /
                                                                           )7/2/1/2مرفق (
عقد فى یوم  والذيیة الخارجیة بفاعلیة فى الملتقى األول للتوصیف بالكلیة شاركت األطراف المجتمع *

تحت إشراف وحدة متابعة الخریجین مما كان له أفضل األثر فى تعریف أطراف سوق العمل  13/4/2010
التى تم دعوتها بالملتقى بخریجات الكلیة والمواصفات التى یرغبون تحقیقها بالخریجة حتى تحصل على 

                                                     أ /7/2/1/3مرفق قم (                                                            .لعملفرصة ا
للریاضة ومؤسسة السندس لألیتام وذوى  القوميشارك األطراف المجتمعیة والمتمثل فى المجلس  *

) صحیًا واجتماعیًا وتربویاً (األول حول الریاضة وتنمیة الشباب  العلميى تنظیم المؤتمر الخاصة ف االحتیاجات
                                                                   )ب/7/2/1/3مرفق قم (   .تحت إشراف جامعة عین شمس  2010مایو  26- 25فى الفترة من 

  تمعیة رضاء األطراف المج 7/2/2
اتضحت بعض  الخارجيتم قیاس رضاء األطراف المجتمعیة تجاه األنشطة المقدمة من الكلیة للمجتمع 

  :السلبیات تختلف حسب طبیعة كل نشاط أبرزها 
  .قلة المعلومات حول مسئول النشاط  -
 .الصیانة غیر كافیة  -

 .عدم توافر الدورات وقت الحاجة إلیها  -

 .ضعف مستوى اإلعالن  -
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كل نشاط بدراسة تلك السلبیات والعمل على التغلب علیه لرفع مستوى الرضا لدى ملتقى  ئوليمسوقام  *
                                                )7/2/2/1مرفق قم (                                                                   .الخدمات 

وحدة شئون البیئة وخدمة المجتمع بتنظیم استمارات لقیاس رضا األطراف المجتمعیة تتناسب عباراتها  قامت *
رضا المستفیدین من المجتمع الخارجي من أنشطة الكلیة المختلفة  استبیاننتائج .بالمركزمع طبیعة كل نشاط 

من  استفادتهاتم تدریبها و  رضا المستفیدین من المجتمع الخارجي علي عینة متنوعة استبیانتم تطبیق 
                                           )7/2/2/2مرفق قم (                                                          األنشطة المختلفة للكلیة 

دارة نظم الجودة  (8) التقویم المؤسسي وإ
 1/8 التقویم المستمر للقدرة المؤسسیة:                                                 

  :عملیة التقویم 8/1/1
 المؤسسة ألداءالمتابعة الداخلیة  أوال  

 واستراتیجیات بدیلة وضع خطة تحسینو  . اإلستراتیجیةمتطلبات الخطة  كأحدالتحلیل البیئي للكلیة  إجراءتم *
اجهة التحدیات المحلیة والعالمیة مع وضع للعمل على تقویة نقاط الضعف والعمل على زیادة نقاط القوة لمو 

   ضوابط لمتابعة هذه الخطة
بجمیع العاملین (في إطار سعي الكلیة نحو التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد تحرص وحدة الجودة *

على مساعدتها لتحقیق ذلك، من خالل تقدیم أفضل خدمة لجمیع القائمین بالكلیة، لذلك تهتم وحدة الجودة )بها
  .قییم أداء عملها وبشكل دوري لتحسینهبت
  نظام ادارة الجودة 8/2

  : العمل بها واتضح بعض االیجابیات من بینها أداءقامت وحدة الجودة بتقییم     
 الكلیةبین أعضاء نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة تحرص الوحدة على  -

 .تقدم الوحدة الدعم الفني والمشورة ألنشطة المشروع -

 .ء الوحدة بشكل منتظمیتواجد أعضا -

 .تتابع الوحدة العمل بالمشروع بشكل دوري -

 .دوریة محددة األهداف تتعقد الوحدة لقاءات واجتماعا -

 تجیب الوحدة على استفسارات األعضاء بشكل مستمر -

  والسلبیات التي سیعاد النظر بها لتحسین تقدیم الخدمة بها 
  .شطة المشروعضعف تقدیم الوحدة حلول إجرائیة لعقبات تنفیذ أن

  جاءت بالتقریر التيالتوصیات  أما
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  االهتمام بموقع الكلیة  -
  .ضرورة وجود دعایة كافیة عن المشروع -
  الجتماعات فرق الجودة  أماكنتوفیر  -
  المشروع أوراقتصویر  إمكانیاتتوفیر  -
  )أ/8/1/1/1 مرفق قم(          هیئة التدریس غیر المشاركة في المشروع أعضاءتوعیة  -

                                                                               
لتى  وبالفعل خالل المشروع تم تحدیث موقع الكلیة وتكثیف العمل على االجتماعات واللقاءات والتقاریر        

المادیة  مكانیاتاإلوتسهیل كافة  الكلیة بالدور االیجابي للمشروع ، أعضاءلدى جمیع  الوعيمن شأنها رفع 
                                                                    . لتسهیل مهمة فرق عمل المشروع

تطبیق تم  التعلیمیة المؤسسة أداء جودة لتحسین مهمة الطالبات من الراجعة التغذیة تعتبرولما كانت  *
طالبة ممثلة من )400(تضمنت العینة  علیمیةاستبیانات قیاس مستوى رضاء الطالبات عن المؤسسة الت

  :النتائج عن بعض المالحظات منها وأسفرتوالتربویة  واألدبیةالشعب العلمیة 
  التعلیمیة البیئة مع التعامل مهام تسهیل في الطالبة دلیلضعف مساهمة  -

 . للطالبات المادي الدعم لتقدیمقلة وضوح السیاسة الالزمة  -

  متخصصة عیادة خالل من افیةالك الصحیة الرعایةضعف  -

  المیداني التدریب لبرامج والمتابعة اإلشرافقلة  -

 . النهائي التقویم إلى باإلضافة الطالبات ألداء الدوري التقویم الكلیة ماستخدا ضعف -

 . المناسبة المواعید فى االمتحانات جداول عن باإلعالن الكلیةقلة التزام  -

  الطالبات ورغبات الحتیاجات وفقاً  االمتحانات لجداول ةالزمنی الجدولة الكلیةقلة مراعاة  -

 التدریس وتكنولوجیا ، التهویة اإلضاءة، حیث من مالئمة للمحاضرات قاعات الكلیة توفرقلة  -

 . الجذابة الجدیدة والطباعة باإلخراج بالكلیة الدراسیة الكتب تتصف -

 . بالمكتبة لینالمؤه العاملین من الكافي العدد توفیر على الكلیة حرصقلة  -

 .الحدیثة الكافیة والدوریات والمراجع المناسبة التجهیزات بالمكتبة توفر أن على الكلیة حرصقلة  -

  : ومن خالل المشروع تم تحسین الكثیر من المالحظات الواردة من التقریر مثل 
  رعایة الشباب بالكلیة، إدارةللطالبة بالتعاون مع  الماديوضع خطة للدعم  -
  كشوف لضمان تحقیق العدالة في التوزیع ،وتنظیم ال -
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 الخدمة كما تم تحسین مستوى الدعم والخدمة الصحیة للطالبات من خالل شراء بعض المستلزمات -

  .من أجهزة ضغط وسماعات طبیة ووحدتین لألسنان       
حاللتجدید  إلى إضافة -    .التهویة ،مستوى اإلضاءةبعض القاعات والمدرجات الدراسیة لتحسین  وإ
  الخدمة المكتبیة  نالمكتبة لتحسیومیكنة  التصویر أجهزةعملیة توسعة المكتبة وشراء  إجراء -

   )ب/8/1/1/1 مرفق قم(                                                                       
التدریس  ضاء هیئةتطبیق استبیانات قیاس مستوى رضاء أعمن خالل  أماتتم عملیة التقویم بشكل دوري  * 

النتائج عن بعض  وأسفرتعقد لقاءات معهم   اوعن كفاءة إدارة الجهاز اإلداري والسیاسة العامة بالكلیة 
  :المالحظات منها

 تسهیل فرص التعاون بین الكلیة والمجتمع المدني فى مجال إجراء البحوث العلمیة ضعف  -

 ة اتخاذ القرارات سیاسة الكلیة الوضوح والشفافیة فى عملیقلة مراعاة  -

 سیاسة الكلیة المرونة تبعًا لمتطلبات الكلیة قلة مراعاة  -

  والمكافآتالتدریسیة  األعباءحرص الكلیة على ضمان العدالة وعدم التمییز في توزیع ضعف  -
  )ج/8/1/1/1 مرفق قم(                                                                                

والمعاییر قامت وحدة الجودة باستیفاء استمارة فحص التسهیالت المادیة للمؤسسة لبیان الفجوة بین الواقع  *
،تبین وجود العدید من  2009/2010من قبل الهیئة لحصر متطلبات البنیة التحتیة للكلیة عام  ةالموضوع

عض المباني والقاعات الدراسیة المادیة للكلیة سواء من حیث ب لإلمكاناتوالكیفي  الكميالقصور  أوجه
  .والتجهیزات  واألجهزةوالمعامل 

  األجهزةلعملیات شراء  اإلداریة اإلجراءاتبالتوازي مع  واإلحاللبناء علیه تم البدء في عملیات التجدید      
                                                                               .)د/8/1/1/1 مرفق قم(   ةوالمعاییر الموضوعواالنتهاء من الكثیر منها ومن ثم تضییق الفجوة بین الواقع 

المشروع والتي هي بمثابة  أنشطة ألداء عدة ممارسات والیات متابعة دوریةتتخذ وحدة ضمان الجودة  * 
  :یلي التحسین والتطویر كما إطارالكلیة في  أداءتعبر عن 
مستوى أداء لذاتي التقییم طة التنفیذیة والتي تبلغ یتم إجراء المتابعة والالخ أنشطة أداءمتابعة     -

 أعضاءجمیع  إلي إضافةعضو ) 455(ساهم  فیهاوالتي نشاط ) 40(  حواليالخطة التنفیذیة أنشطة 
 أداءبدورها تغطي جمیع جوانب  األنشطةكل تلك  أقسامهمالهیئة المعاونة والذین یعاونون من خالل 

المعاییر األكادیمیة  –أعضاء هیئة التدریس  –هیكل وأسالیب اإلدارة  –الرسالة (مؤسسیة القدرة ال
) إدارة الجودة –البحوث العلمیة ومشاركة المجتمع  –جودة فرص التعلیم والتعلم  –والبرامج التعلیمیة 

  . القوة والضعف  طلحصر نقاتمهیدا 
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المشروع لقیاس اثر  أنشطةمع فرق عمل وتعقد وحدة ضمان الجودة اجتماعات فردیة وجماعیة  -
مؤشرات تطویر محددة وواضحة  إلىوبعد المشروع وصوال  لالكلیة قب أداءمخرجات الخطة التنفیذیة على 

 )أ 8/1/1/2 مرفق قم(      الكلیة   أداءفي تحسین  CIQAPمشروع  تأثیریسهل قیاسها لتحدید مدى 

                                                                            
الكلیة  بأقساموالمعدات والتجهیزات الواردة  اآلالتقامت وحدة ضمان الجودة بتصمیم استمارة متابعة  -

 CIQAPبتمویل من مشروع 

المشروع لتصحیح مسارات  أنشطةفرق عمل  متابعة دوریةبكذلك قامت لجنة التسییر بالمشروع  -
والمعامل الطالبیة  باألقساملمتابعة عملیة التشغیل CIQAP .ة للمشروعالعمل وفق الخطة التنفیذی

                                                                       )  ج8/1/1/2 مرفق قم(                                                                  .والمكتبة 
المشروع  أداءلمتابعة  للتعاون والتنسیق مع جمیع أقسام الكلیة آلیاتالجودة تتخذ وحدة ضمان  وأیضا *

  :والكلیة من خالل 
الهیئة المعاونة بالقسم بحیث تكون ممثلة بفرق عمل المشاركة  وأعضاءهیئة التدریس  أعضاءترشیح  -

 .للمشروعفي تنفیذ الخطة التنفیذیة 

عضو هیئة )2(عدد+رئیس القسم(تتشكل من األقسامترشیح فرق للجودة ممثلة من  -
لتوكید التواصل الدائم مع وحدة  10/11/2010ومعتمدة بمجلس الكلیة بتاریخ  )هیئة معاونة)1(عدد+تدریس

 .ضمان الجودة

المشروع من خالل ممثلیها وفق قراري  ألنشطة األقسامنقاط متابعة مجالس  بإدراج األقسامالتزام  -
 دة الجودة بمحاضر مجالس األقسام مع تزوید وح 12/12/2009، 14/11/2009مجلس الكلیة بتاریخ 

هیئة التدریس بالساعات المكتبیة المعتمدة من القسم والمعلنة  لتقدیم  أعضاءمتابعة التزام  جداول  -
                                                                           )  8/1/1/3 مرفق قم(                                                     .الدعم االكادیمي للطالبات

  :التطویر بالكلیة كالتالي أداءلنشر انجازات المشروع والمعبرة عن  آلیاتوتتخذ وحدة ضمان الجودة  *
                                                 )                      أ8/1/1/4 مرفق قم(         .المجلس أعضاءرفع تقاریر دوریة عن المشروع للعرض على   -
 المشروع والمؤدیة لتطویر الكلیة وتوثیقها في محضر مجلس الكلیة فیما  أنشطةاعتماد توصیات   -

  .یخص الجودة         
 .الكلیة وبیان باألجهزة الواردة بتمویل من المشروعأقسام   توزیع الموقف المالي للمشروع على -

  )   ب8/1/1/4 مرفق قم(                                                                           
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بالكلیة بوجه عام  اإلداري ملتطویر النظا أساسيالكلیة كمتطلب  بإدارات العاملین أداءتم متابعة تحسین  *
  : من خالل
 ،سهیئة التدریئون شئون الطالب، ش إدارة(وتدریب MISاإلداریة تطویر نظم المعلومات  -

  .البیانات من خالل البرنامج  إدخالعلى كیفیة )شئون الدراسات العلیا،العالقات الثقافیة        
  .اإلداري على نظام تداول المستندات وحفظها بتطبیق نظام األرشفة تدریب الجهاز -
 .وتطویر نظام الحضور واالنصراف لجمیع موظفي الكلیة تحقیقا لمزید من االنضباط -

                                                      المتابعة الخارجیة ألداء المؤسسة: ثانیا  
هیئة التدریس لجامعات مختلفة  أعضاءمن قبل فریق من  أجریت التيتمت من خالل زیارة المحاكاة *

رة المؤسسیة والفعالیة وبروتوكوالت لقیاس القد أسالیباستخدم بها عدة )  2010اكتوبر 14حتى12(استغرقت 
والفعالیة عن تقریرین كمي وكیفي عن مدى استیفاء الكلیة لمعاییر القدرة المؤسسیة  أسفرتالتعلیمیة للكلیة  

  )أ8/1/1/5 مرفق قم(                         .استیفاءها إلىمتمثلة في عدة نقاط تحتاج الكلیة  التعلیمیة
جاءت  التياالستفادة من  النقاط  إمكانیةق  عمل المشروع لبحث بفر  اجتمعت وحدة 26/2010في تاریخ *

                                                                                                  )ب8/1/1/5 مرفق قم(            .                                                          بالتقریر  
 :أنشطة التعزیز والتطویر إلدارة نظم الجودة 8/1/2

  تقوم بها وحدة ضمان الجودة التيأهم األنشطة والممارسات 
  :مجموعة من مشروعات للتطویر والتعزیزلى وقد حصلت الكلیة ع* 
  ممول من البنك الدوليمشروع إنشاء جامعة افتراضیة لجامعة عین شمس.  
  كأحد مشروعات تطویر كلیات التربیة                   مشروع تطویر نظم االمتحانات والتقویم  
  مشروع إنشاء نظام داخلي للجودةQAAP البنك الدوليممول من .ألقسام العلوم واآلداب              .  
  مشروع إنشاء نظام داخلي للجودةQAAP كأحد مشروعات كلیات . لألقسام التربویة  
                التربیة 

 والتأهیل لالعتماد  المستمر مشروع التطویرCIQAP التعلیم     ممول من وحدة مشروعات تطویر  
المستمر وقعت الكلیة عقد مشروع التطویر  .العالي بالمجلس األعلى للجامعات وجامعة عین شمس

 ولمدة (AIN/WOM/8)كود2009مایو  9وزارة التعلیم العالي في  مع (CIQAP) والتأهیل لالعتماد
  10/2011تنتهي ) شهر30(

 :المستمر والتأهیل لالعتماد إلى یهدف مشروع التطویر

 .م لالعتمادیدفعها نحو التطویر المستمر والتقد استراتیجي لفكرتبني المؤسسة  .1
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 جمیع أفراد الكلیة والطالب لتحقیق رسالة الكلیة نشر ثقافة الجودة الشاملة بین  .2

والتوصیات بشأن  إعداد مجموعة من المقترحاتللمؤسسة في  SWOT)( ياستخدام نتائج التحلیل البین .3
 .وتقویمها الضعفوالتغلب على مواطن سبل تنمیة مواطن القوة والرقى بها 

 .إداریة تساعد المؤسسة للمحافظة على التطویر المستمر استحداث وحدات .4

ربط شبكي إلكتروني بین جمیع إدارات الكلیة وأقسامها ومبانیها  تطویر البنیة االلكترونیة للمؤسسة یضمن .5
والمعامل وحجرات هیئة التدریس وغرف الدراسة واإلدارات الخارجیة عن طریق تكنولوجیا االتصاالت 

 .ة والمجلس األعلى للجامعاتوالمعلومات بالجامع

ومقرراتها على مستوي اللیسانس والبكالوریوس والدراسات العلیا األكادیمیة  إجراء توصیف شامل للبرامج .6
 .المؤسسة تقدمها التيوبرامج خدمة المجتمع   

ل من خال بالكلیة بوحداته وأقسامه وعالقاته التنظیمیة واألكادیمي إجراء توصیف شامل للجهاز اإلداري .7
 .عمل أدلة للوصف الوظیفي

 .والوسائل التعلیمیة المستخدمة لتقدیم األنشطة المتعلقة بالكلیة إجراء توصیف شامل للبنیة األساسیة .8

 . التدریس ومعاونیهم بأهمیة التقییم الذاتي كمدخل لتطویر األداء وجودته تنمیة الوعي لدى أعضاء هیئة .9

 .اءة وزیادة جودة فرص التعلم للطالبأكثر كف النهوض بالعملیة التعلیمیة لتكون .10

 .باألجهزة العلمیة الحدیثة  وتجهیزها)والبحثیة  التعلیمیة( تطویر معامل الكلیة  .11

لنظم  تطبیقات تكنولوجیا المعلومات لتشمل إنشاء المقررات اإللكترونیة والتطویر الرقمي تطویر .12
العالمیة وقواعد البیانات  األبحاثلقواعد بیانات  المكتبة الرقمیة وتیسیر الوصول والتقویم وتطویر االمتحانات
 .باإلضافة إلى میكنة اإلدارات ذات الصلة

 . لصالح تطویر األداء التعلیمي والبحثي بالكلیة التواصل مع الخریجین والمستفیدینتفعیل سبل  .13

 :المستفیدین من المشروع

 تؤدى لهم ، وتطویر الخدمات األخرىالتعلیمیة التي  وذلك من خالل االرتقاء بجودة الخدمات لطالبا .1
فضًال عن استفادتهم من تطویر . التي تقدم لهم وأنشطة الدعم الریاضیة والثقافیة واالجتماعیة واألنشطة

 .لتناسب متطلبات سوق العمل.یدرسونها المحتویات العلمیة للمقررات التي

نحو تطویر المؤسسة ،والتنمیة رفع درجة الوعي  ومعاونیهم ، وذلك من خالل أعضاء هیئة التدریس  .2
مكاناتهم التدریسیة والبحثیة تطویر مهاراتهم المهنیة الذاتیة و  وإ
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لضمان سیر  تطویر العالقات التنظیمیة میكنة اإلدارات و بالكلیة وذلك من خالل أعضاء الجهاز اإلداري .3
 ن نحو أهمیة تطویر أدائهم،الوعي بین العاملی عالمختلفة، ورفانسیاب األعمال بالجهاز اإلداري ووحداته 

 .فیهالعمل  والقضاء علي معوقات

، منها نلتصبح أكثر تلبیة الحتیاجات المستفیدی ذات الطابع الخاص وحدات الكلیةالمجتمع الخارجي و  .4
 .للكلیة التي تقدمها المختلفةوذلك من خالل الخدمات 

ومحاولة تدبیر مصادر بدیلة لتمویل الكلیة في تحقیق رسالة الجامعة،  ةمساهم وذلك من خالل لجامعةا .5
 .والجامعة قرارات توزیع الموارد المالیة ألوجه األنشطة المختلفة بالكلیة ترشید المؤسسة والبحث العلمي، و

  بتعدد األسالیب المتبعة فى ذلك منها  االهتمام الضرورينظرًا ألهمیة نشر ثقافة الجودة فقد كان من  *
 .سالبرید االلكتروني الخاص بأعضاء هیئة التدریاألقسام بشأن تجمیع  ةاطبمخ -

  )أ/8/1/2/1قم مرفق (                                                                             
بغرض دعم ) gawda_fwase @yahoo.com( إلكتروني خاص بالوحدةبرید إنشاء  -

حقق مزید من التواصل الدائم بین فریق وحدة بكل ما یتعلق بأمور العمل داخل الوحدة بما ی الوعي
  :الجودة وأعضاء هیئة التدریس من حیث 

إرسال صور جمیع المخاطبات الصادرة من قبل وحدة الجودة والفاكسات الواردة إلیها من یتم  -
  .الجهات المعنیة

  :مثل  ادواالعتمإرسال جمیع األدلة اإلرشادیة الصادرة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  -
  .تعقدها الوحدة التيإرسال العروض اإللكترونیة لورش العمل  - 
  .اإلجابة على االستفسارات واألخذ بالمالحظات الصادرة من األعضاء  - 

المخرجات لفریق وحدة المشروعات بالمجلس األعلى للجامعات  استالموزیارات  الفنيتنظیم زیارات الدعم  یتم
  )ب/8/1/2/1قم مرفق (                                                ..زیارات 16 حواليبلغت  والتي

  .للجامعات األعلىوحدة المشروعات بالمجلس  إلىالتقاریر الفنیة والمالیة ورفعها  إعداد یتم *
دارة المشتریات واإلدارة الهندسیة(تنسیق العمل مع فریق العمل بالجامعة  یتم * ملیات في ع) اإلدارة المالیة وإ

  .التجدید واإلحالل وطرح المناقصات لعملیات الشراء
  .لقاء) 24(بأنشطة الخطة التنفیذیة وبلغت حواليموضوعات ذات صلة  فيعقد وتنظیم لقاءات  یتم *

  )ب/8/1/2/1قم مرفق ( تابع                                                                          
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موضوعات ذات صلة بأنشطة الخطة التنفیذیة وبلغت  في )19(عدد عقد وتنظیم ورش عمل یتم *
قم مرفق ( تابع                                                  ورشة عمل ) 19(حوالي

  )ب/8/1/2/1
  )ج/8/1/2/1قم مرفق (                . إصدار مطویات لنشر ثقافة الجودة بین الطالبات  یتم *

  :التالیةلألقسام لنشر فكر الجودة بین جمیع العاملین بالكلیة یضمن استیفاء العناصر  فنيدعم * 
  ).CIQAP(تحدید منسق القسم بكل أنشطة الخطة التنفیذیة للمشروع  یتم* 
    تابة التقاریر للمقررات وفق إعداد وتوصیف البرامج األكادیمیة والمقررات وك فيمساعدة األقسام  یتم *

  .واالعتمادالنماذج التي تقرها الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم 
  .كل ما یتعلق بقضایا الجودة واالعتماد المؤسس فيتقدیم الدعم والمشورة والمتابعة الدوریة  یتم* 
ضمان الجودة األكادیمیة والجودة  :لآلتيأنشطة المشروع تحقیقًا  فيتنسیق العمل بین جمیع المشاركین  یتم* 

اإلداریة وضمان جودة البحوث وجودة خدمة المجتمع من خالل نظام داخلي معتمد من الهیئة القومیة لضمان 
  الجودة واالعتماد 

 .اإلشراف الدوري على عملیات التجدید واإلحالل ذات الصلة بالمعامل أو القاعات والمدرجات *

  الكترونیا على برید الوحدة (المستمر بأسالیب متعددة  طویرالدائم لمشروع الت اإلعالم*
gawda_fwase@yahoo.com مثل) او ورقیا:  

 تمت بالمشروع وعرضها على مجلس الكلیة التيرفع تقاریر دوریة شهریة باالنجازات  -

 ).مالیا وفنیا(المشروع أداءبتقاریر الدعم الفني الخاصة بمتابعة  األقسام إعالم -

 .والتجهیزات الممولة من قبل المشروع األجهزةبتقریر عن  ماألقسا إعالم -

 .والتجدید المنفذة من قبل المشروع اإلحاللبتقریر عن  األقسام أعالم -

للجامعات  األعلىاجتماعات زیارات الدعم الفني من المجلس  األقسامالتأكید على حضور ممثلي  -
  )د/8/1/2/1قم مرفق (                                         .أشهركل ثالثة 

                                                                        
المشكلة من مدیر المشروع والمدیر التنفیذي للمشروع ونائبه وفریق   للجنة العلیا للمشروع دوري اجتماع  *

 آالت/وتجدید إحالل(األربعودها الكلیة لحصر انجازات المشروع ومناقشتها في بن أساتذةمن  اإلدارة
                                                               )هـ/8/1/2/1قم مرفق (                                          ) ودراسات أبحاث/تجهیزات/ومعدات
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حول قیاس اثر مخرجات اجتماعات مصغرة  إجراءتم  خطة المشروع ألنشطةمن بین المتابعة الدوریة *  
                 )8/1/2/2قم مرفق (                                         .الخطة التنفیذیة للمشروع مع فرق العمل

 :داخل الكلیة في التطویر المستمر مشاركة الطالب 

للطالب دور فعال  نة في العملیة التعلیمیة فسوف یكو لالجودة الشام   في إطار سیاسة الكلیة لتحقیق      
 -  مؤتمرات - ندوات  -  إعداد بحوث( وقوي في التطویر من خالل مشاركته في أنشطة وحدة ضمان الجودة 

  :باإلضافة إلى )المشاركة في لجان  - استبیانات - ورش عمل
یم على من خالل توفیر استمارات التقو ( بشفافیة ومصداقیةالمشاركة الفعالة في تقییم العملیة التعلیمیة  - 

      .تطویر العملیة التعلیمیةلما له من مردود ایجابي على ) موقع الكلیة تسهل للطالب الدخول وتسجیل اآلراء
الطالب من خالل نشاط سیاسات التعامل مع مشكالت الطالبات وتقدیم الدعم األكادیمي  االهتمام بمشاكل - 

  .بالوحدة لمعلنةواالجتماعي، من خالل أوقات الساعات المكتبیة المعملیة ا
من قبل اهتمام وحدة الجودة بنشر ثقافة الجودة وانجازات مشروع التطویر المستمر والذي تشكل الطالبة   - 

 بإعالمهاهیئة التدریس  أعضاءالكلیة حتى قام  أقساممركز االستفادة منه  تم تصمیم مطویة ووزعت على 
  )8/1/2/3قم مرفق (                                       للطالبات من خالل المحاضرات ، 

                                                                                                                           
  :دعم القیادات األكادیمیة لوحدة ضمان الجودة 8/2
 :الدعم المادي والمعنوي لوحدة ضمان الجودة  8/2/1

من أعضاء هیئة  تتوفر بالوحدة الكوادر البشریة المؤهلة والكافیة حیث تتكون من مدیر للوحدة ونائب المدیر *
  .سكرتاریة مؤهلة تأهیل جامعي )2(التدریس وعدد

  )8/2/1/1مرفق قم (                                                                            
لممارسة أنشطة الخطة  CIQAPمخصصاتها المالیة على میزانیة مشروع الجودة في تعتمد وحدة ضمان  *

  .فیذیةالتن
داتا شو وكامیرا  جهاز) 2(طابعة ،وعدد)3(كمبیوتر متصلة باالنترنت ومزودة بعدد )3(تتوفر بالوحدة عدد  *

دة الجودة،إضافة دیجیتال وشاشة عرض تستخدم في توثیق اللقاءات وورش العمل التي تنظم تحت إشراف وح
  .إلى آلة تصویر 

یشارك مدیر وحدة ضمان الجودة في مجلس الكلیة ویخصص له جزء من المجلس لعرض ومناقشة قضایا  *
األقسام لمناقشتها كل مع أعضاء قسمه، إضافة إلى اعتماد القرارات  الجودة ومتطلباتها وتوضیحها لرؤساء

  :ذات الصلة بالجودة مثل
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  .كادیمیة كمتطلب أساسي لتوصیف البرامج التعلیمیةاعتماد المعاییر األ -
  .اعتماد ضوابط الكتاب الجامعي -
 )مرفق مجالس الكلیة بوحدة الجودة.(عرض الخطة اإلستراتیجیة الخاصة بالكلیة واعتمادها -

  
      

  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

 المحور الثاني: الفاعلیة التعلیمیة
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  :الطالب والخریجون -1
  :وتوزیع الطالبسیاسات قبول وتحویل  1
 نظم قبول وتحویل الطالب 1/1/1

عضوا من  23الطالبات، وإدارة شئون  النشاط، ومدیرتم تشكیل فریق عمل للجنة یتكون من مسئول  *
العلمیة واألدبیة والتربویة بالكلیة وذلك لضمان :التخصصاتأعضاء هیئة التدریس بالكلیة یمثلون مختلف 

                                                                                )1أ/1/1/1مرفق فت (       . أنشطتهاطة اللجنة ولضمان مشاركتهم في معرفة مختلف أقسام الكلیة بأنش
   اإلستراتیجیةتتسق مع رؤیة ورسالة وأهداف الكلیة : صیاغة رؤیة ورسالة وأهداف للجنة *

                                              ).1أ/1/1/1مرفق فت (                                                                                 
 هل قواعد القبول معلنة ؟ *

علي قبول خریجي الثانویة العامة وفق المجموع الذي یحدده  1972/ 49ینص قانون تنظیم الجامعات      
ویحرص .یسجلونهاللجامعات لمكاتب التنسیق وكذلك وفق رغبات الطالب التي  األعلىسنویا المجلس 

للجامعات علي أن تتصف سیاسات وقواعد قبول الطالب بالجامعات بالمساواة وتكافؤ الفرص  األعلىالمجلس 
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قواعد المركزیة وتلتزم كلیة البنات بتلك السیاسات وال. اإلمكانوالعدالة والشفافیة وتحقیق رغبة الطالب بقدر 
ومن الجدیر بالذكر أنه تتم مراجعة .المرسلة إلیها من المجلس كل عام عند قبول وكذلك عند تحویل الطالبات

  .المستجدات وعند إعداد دلیل الطالبة المستجدة سنویا مع تعدیلها في ضوء واإلجراءاتالقواعد  هذه
جراءاتو هذا باإلضافة إلي التزام الكلیة باإلعالن عن قواعد  * القبول والتوزیع علي التخصصات المختلفة  إ

تم وضع ملصقات وتوفیر المعلومات الكافیة عنها للطالبات؛فعند تسجیل وقبول الطالبات الجدد العام الماضي 
بأماكن بارزة متعددة و  شئون الطالبات إدارةبجوار وخطوات التسجیل والقبول  بإجراءات إرشادیةحائطیة 

  .الكلیة الرئیسیین وبأماكن أخري متعددة ترددت علیها الطالبات إلنهاء إجراءات القبول بمدخلي :  بالكلیة
كذلك تم تعریف الطالبات بقواعد القبول والتوزیع علي التخصصات المختلفة بالكلیة العام الماضي من  *  

      /www.women.asu.edu.eg:االلكتروني موقع الكلیةخالل إعالن تلك المعلومات علي 
والذي تم تسلیمه  -  بدلیل الطالبة المستجدةوقواعد القبول  إجراءاتعن  اإلعالنسبق تم  وباإلضافة لما* 

  )   نسخ من دلیل الطالبة للشعب العلمیة واألدبیة والتربویة: 3مرفق (  –التسجیل  بإجراءاتلهن أثناء قیامهن 
                                                  ). ب1/1/1/1مرفق فت (                                                                                

واستقر الرأي علي جعله في صورة " دلیل الطالبة المستجدة"مراجعة وتحدیثتم اشتراك أعضاء اللجنة في  *
وذلك .لطالب الشعب األدبیة، وثالث لطالب الشعب التربویة العلمیة، وآخرأحدها لطالب الشعب :ثالث أدلة

تخفیضا لحجمه وتیسیرا علي الطالبات حیث تحصل الطالبة علي دلیل یقتصر علي المعلومات الخاصة 
  .بهابالشعبة الملتحقة 

تم البدء  2010-  2009األكادیمي الماضي یتم إعداد وتنظیم برامج تعریفیة للطالب الجدد في بدایة العام  *
في التخطیط لتحقیق التعاون بین أعضاء لجنة سیاسات القبول وأعضاء لجنتي دعم الطالبات واألنشطة 

 أنفلونزاالطالبیة لتنظیم لقاءات تعریفیة للطالبات الجدد إال أنه نظرا للحرص علي عدم انتشار فیروس 
ومن المخطط . فلم یتم تنفیذ تلك اللقاءات التعریفیة للطالبات بمسرح الكلیة الخنازیر تم التنبیه بمنع التجمعات 

أن یتم تنظیم ندوات تعریفیة للطالبات المستجدات لتزویدهن   2011-  2010مع بدایة العام األكادیمي الجدید 
اختیار  بإجراءاتبمعلومات عن الكلیة وأقسامها ،ونظم الدراسة بها في التخصصات المختلفة ولتعریفهم 

  التخصص
 واإلشرافبالصیف الماضي في متابعة  تومن الجدیر بالذكر هنا أن أعضاء لجنة تنسیق القبول قد شارك *

 باإلجراءاتالخاصة  اإلرشادیةعلي عملیة قبول وتسجیل الطالبات وتیسیرها بتوجیه الطالبات لقراءة اللوحات 
،والتدخل لمساعدة الطالبات عند حدوث  اإلجراءاتدء في التسجیل بدلیل الطالبة قبل الب إجراءاتوكذلك قراءة 

إلي مشاركة بعض أعضاء اللجنة في عقد لقاء  باإلضافةهذا .مشكالت وتوجیههن لكیفیة حل تلك المشكالت 
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 إجراءات إتمامكیفیة مساعدة زمیالتهن الجدد في  إلي) طالبة  30حوالي (لتوجیه عضوات اتحاد الطالبات 
رشادهنالتسجیل  .                                                           المطلوبة ومساعدتهن في حل مشكالتهن  لألماكن وإ

  )1/1/1/2مرفق فت(                                                                                
خلص بمجموعة من  2012 - 2011د عام تقدمت لجنة سیاسات القبول بتقریر عن تسجیل الطالبات الجد *

  :المالحظات منها أهمها 
  .العالمات اإلرشادیة للطالبات غیر كافیة، ولیست واضحة من حیث الحجم واأللوان -
في بعض األحیان، مما یتسبب في تكدس  9.30االزدحام عند الخزینة وبدء عملها من الساعة  -

  .الطالبات خاصة من األقالیم
   یع الطالبات علي التخصصات المختلفة؟قواعد لتوز توجد  *  

للجامعات  األعلىمركزیة سیاسات قبول الطالب بالكلیات والتي یحددها سنویا المجلس  إلي اإلشارةلقد سبقت 
إال أن لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة تراجع سنویا قواعد توزیع الطالبات علي التخصصات المختلفة 

للجامعات كما سبق  األعلىیا بما ال یتعارض مع السیاسات المركزیة للمجلس بالكلیة وتقوم بتحدیثها دور 
  وبالعام الماضي قامت تلك اللجنة بتحدید قواعد القبول للشعب المختلفة بالكلیة .الذكر

  )أ1/1/1/3مرفق فت (                                                                             
وبعد توزیع الطالبات علي التخصصات " بدلیل الطالبة المستجدة"ادها بمجلس الكلیة وتم تضمینها وتم اعتم *

المختلفة بالكلیة وفقا لتلك القواعد عن طریق التنسیق الداخلي تم إعالن النتیجة وتم إرسال قواعد التوزیع 
یة وتأكید المساواة وتكافؤ الفرص في للطالبات من منطلق الشفاف إلعالنهاوالنتیجة لألقسام  المختلفة بالكلیة 

عن شروط التشعیب الداخلي بالكلیة ونتیجته علي  اإلعالنوقد تم كذلك . القبول بالتخصصات المختلفة
  .                                                                        إلیه اإلشارةالموقع االلكتروني السابق 

ة الدوریة لقواعد القبول ناقشت لجنة شئون التعلیم والطالب بالكلیة باجتماعها المنعقد ومن منطلق المراجع *
وأقرت تلك  2011- 2010شروط التشعیب الداخلي للطالبات المستجدات للعام الجامعي  2010/ 3/ 27في 

  .يویتم إعادة النظر فیها بشكل سنو .أبریلجلس الكلیة المنعقد في شهر بمالشروط وتم اعتمادها 
  2012للمستجدات وشروط التشعیب الداخلى باألقسامشروط القبول *

                                                                        )أ1/1/1/3مرفق فت (تابع             )نظام الساعات المعتمدة (شروط قبول المستجدات باألقسام العلمیة 
لیضمن عدم التدخل البشري وتحقیق العدالة بین   (IT)وحدة  إعدادكتروني من یتم التشعیب وفق برنامج ال*

  )ب1/1/1/3مرفق فت (                                                                   .الطالبات
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  قام فریقIT  بالكلیة بتصمیم برنامج لتشعیب الطالبات المستجدات
٢٠١٠/٢٠٠٩علي األقسام المختلفة بالكلیة للعام الجامعي 

 

+

                                    
   2011/2012عام وانتساب وتربوى والثانیة األولىالفرقة الطالب المقبولین بالكلیة عدد           *  

العدد  الباقیات المستجدات الفرقة االولى
 الكلي

 العدد الكلي الباقیات المستجدات الفرقة الثانیة

ادبى تربوى وتعلیم 
 اساسى 

644 21 665 
ادبى تربوى وتعلیم 
 اساسى 

84 16 100 

 149 55 94 ادبى عام   1423 6 1417 ادبى عام  

 255 126 129 ادبى انتساب   8 8 -  ادبى انتساب  
 504 197 307 االجمالى   2096 35 2061 االجمالى  

 
عام وانتساب وتربوى والرابعة الفرقة الثالثة  

الكليالعدد  الباقیات المستجدات الفرقة الرابعة العدد الكلي الباقیات المستجدات الفرقة الثالثة   

ادبى تربوى وتعلیم 
 اساسى

313 32 345 
ادبى تربوى وتعلیم 
 اساسى

513 72 585 

 1613 208 1405 ادبى عام 1034 61 973 ادبى عام

 730 319 411 ادبى انتساب 543 131 412 ادبى انتساب

 2928 599 2329 االجمالى 1922 224 1698 االجمالى

2011/2012 جامعيالالعام  العلميالطالبات بالقسم  إعداد  
 العدد الكلي من الخارج الباقیات المستجدات الفرقة

 241 -  5 236 االولى 
 73 6 21 46 الثانیة 
 167 12 10 145 الثالثة 
 243 68 17 158 الفرقة الرابعة 

2011/2012 الجامعيللعام  التربوي العلميالطالبات بالقسم  إعداد  
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رجمن الخا الباقیات المستجدات الفرقة  العدد الكلي 

 318 -  51 267  األولىالفرقة 
 81 5 9 67 الفرقة الثانیة 
 144 7 4 133 الفرقة الثالثة 

 466 123 25 318 الفرقة الرابعة 

خاصة  - ومن الجدیر بالذكر أنه قد تتم مراجعة تلك القواعد مرة أخري بعد ظهور نتیجة الثانویة العامة       
یؤكد  وهو ما- "عام الفراغ"طالب الثانویة العامة حیث یسمي  إعدادخاصة لقلة وأن هذا العام له ظروف 

حرص الكلیة علي المراجعة الدوریة وكلما اقتضت الحاجة لقواعد القبول من منطلق السعي لتحقیق المساواة 
لق وتكافؤ الفرص في القبول بالتخصصات المختلفة وتحقیق رغبة الطالبة بقدر المستطاع ،وكذلك من منط

ومن المخطط أن تعلن تلك القواعد علي موقع .إجراءات القبول وتقدیم خدمة جیدة للطالبات تسییرالرغبة في 
                                                           .الكلیة االلكتروني

 :تحویل الطالبات من والى الكلیة
   قواعد التحویل معلنة توجد* 

لي الكلیة قواعد تحویل الطالبات   بإدارة شئون الطالبات،ومعلنة كذلك  "بدلیل الطالبة المستجدة"معلنة من وإ
وسوف یتم التقدم بطلب لوكالة الكلیة لشئون التعلیم والطالب إلعالن تلك القواعد بعدة وسائل لتیسیر وتحسین 

تسهیل مالحظتها مثال ذلك وضع لوحات إرشادیة عدیدة وفي أماكن بارزة ل:الخدمة المقدمة للطالبات 
عالن تلك القواعد بموقع الكلیة االلكتروني لیتاح للطالبة االطالع علیها وتجهیز متطلباتها قبل   وقراءتها،وإ

                                            .الحضور لمقر الكلیة توفیرا لوقت وجهد الطالبة وتیسیرا وتحسینا للخدمة المقدمة من الكلیة للطالبات 
                                                                 )                                                                          ج1/1/1/3مرفق فت (

لیها سنویا لحساب*     نسبة طلبات التحویل من المؤسسة وإ
حیث كان یتم إنهاء اإلجراءات للطالبة دون تسجیلها ، ولمعرفة نقاط  مقبولة سنویاال األعدادمن %20یتم تحویل 

الضعف التي تدفع الطالبات للتحویل من الكلیة ومعالجتها تحسینا للخدمة ،وكذلك لتحدید أسباب تحویل 
  .الطالبات إلي الكلیة لالستفادة بها وتعزیز نقاط القوة تلك

ي تحدید أسباب تحویل الطالبات من والي الكلیة لالستفادة منها مستقبال تم وباإلضافة إلي ما سبق ورغبة ف* 
وهي نسبة ضئیلة للغایة مما یدل علي ان %  0,014وتبین أن النسبة الكلیة هي   .تصمیم استبیان للطالبات

أكثر  أما فیما یختص بنسبة التحویالت من كلیات أخري إلي الكلیة فقد جاءت الكلیة لیست طاردة للطالبات
المیول  ضآلة حیث تقدمت طالبتان فقط للتحویل للكلیة وذلك لقربها من موقع سكن األسرة والتفاقها مع

  :تحویل الطالبات من كلیة البنات إلي كلیة أخري یعود في أغلبه  .الطالبتین ألحديالدراسیة 
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       إلي البعد الجغرافي للكلیة عن مكان سكن األسرة - 
                                                                             )أ1/1/1/4مرفق فت (                                   میول الطالبة ،عدم تطابق الدراسة مع  - 

جراءات القبولكما تم تصمیم استطالع رأي لتحدید مدي رضا الطالبات *  ومدي توافق تلك  عن قواعد وإ
ولحصر المشكالت الحالیة والمتعلقة بسیاسات القبول،وإلیجاد حلول لها حیث  لة الكلیةرؤیة ورساالقواعد مع 

  )ب1/1/1/4مرفق فت (                               شارك أعضاء اللجنة في إجراء دراسة خاصة بذلك
إلي األطراف  افةباإلضالطالبات الجدد بالكلیة :وقد تم تطبیق استطالع الرأي علي عینة من الفئات التالیة*  

شئون الطالبات ،ومسئولي التنسیق  بإدارةالجدد بالكلیة من العاملین  وتسجیل الطالباتالمشاركة في استقبال 
                                               ) ج1/1/1/4مرفق فت (                               . الداخلي باألقسام ،وبعض أعضاء هیئة التدریس

توافق بعمل دراسة من خالل تطبیق استطالع رأى، للتعرف على مدى " لجنة نشاط سیاسات القبول"قامت  *
و القید للطالبات الجدد مع رسالة و أهداف الكلیة فیما یختص بتقدیم خدمات  سیاسات و إجراءات القبول

جراءاتبات عن قواعد طالبیة ذات جودة عالیة وكذلك لتحدید مدي رضا الطال التسجیل والقبول وذلك من  وإ
   .مشكالت التسجیل و القید للطالبات خالل التعرف علي 

وقد قام فریق العمل باللجنة بتحلیل نتائج االستبیان بهدف تقدیم عدد من المقترحات و التوصیات 
جراءاتلتحقیق مزید من التوافق بین سیاسات  كلیة لتحسین الخدمة الطالبیة القبول وبین رسالة وأهداف ال وإ
 .المقدمة من قبل الكلیة للطالبات الجدد

  :إجراءات الدراسة*
قام فریق العمل بتطبیق االستبیان علي الفئات المختلفة المستهدفة وتم تقسیم العمل على ثالث مجموعات 

 )األساسية و التعلیم مجموعة لألقسام العلمیة و أخرى لألقسام األدبیة و مجموعة ثالثة لألقسام التربوی(
  2011/2012)من شهر نوفمبر الثانياألسبوع (أسبوع  حوالي: زمن التطبیق    
 ) 25( األقسام و أعضاء هیئة التدریس  رؤساء - :العینة      

  ) 6( العاملون بإدارة شئون الطالبات  -           
  ) 119( الطالبات الجدد  -           

  :أسفرت الدراسة عن عدة نقاط جدیرة بالمالحظة، من أهمها ما یلى:یة للدراسة أهم النتائج اإلحصائ *   
  عدم وجود توجیه كاف لكیفیة اختیار التخصص المناسب -             
  التسجیل ولیس قبلها إجراءاتاستالم دلیل الكلیة أثناء  -               

 توجیه أو إرشاد عند اختیار القسم أو التخصص أيعدم وجود  - 
   االلتحاق ببعض األقسام فيتجاهل رغبات الطالبات  - 
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   .المصروفاتالزحام الشدید بمكتب التسجیل وأثناء دفع  - 
الحلول المقترحة لتحقیق مزید من رضا الطالبات عن الخدمة المقدمة لهن ولجعل سیاسات واجراءات القبول *

  بالكلیة تتفق بشكل أكبر مع رسالة و أهداف الكلیة، 
  و سرعة األداء اإلجراءاتتنظیم               

  زیادة اللوحات اإلرشادیة لألماكن التي ینبغي أن تتوجه إلیها الطالبة أثناء التقدیم                     - 
جراءاتعن سیاسات  اإلعالن -    القبول بشكل كافي وبوسائل متعددة  وإ
جراءاتعامة للطالبات الجدد للتعریف بسیاسات  إرشادیةعقد لقاءات  -    لقبول وضوابطها ا وإ
  التسجیل وأماكنه  إجراءاتتنسیق و زیادة اللوحات اإلرشادیة لتوضیح  - 
  تخصیص أماكن للجان اإلرشادیة مع ضرورة تسلیم كل طالبة عند دخولها الكلیة ورقة      - 

  :فیما یخص مشكالت التحویالت، تقترح اللجنة *  
  .ورقیا و الیكترونیا بموقع الكلیة :التحویل بشكل كاف وبوسائل متعددة إجراءاتعن  اإلعالن - 
مشاركة األقسام بتوعیة الطالبات الجدد من خالل ورقة من كل قسم یتناول فیها طبیعة القسم و سوق  - 

  .العمل المتاح للخریجات من هذا القسم
 .  الطبياإلجراءات الخاصة بالكشف  فيمراعاة الدقة والمصداقیة    - 

)                                                                     ج1/1/1/4فت (تابع مرفق                                                                       
الكفیلة بتحقیق ما یلي عند تقدم  جراءاتاإلعدد من   وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالببناء علیه تم رفع * 

  :2011/2012الدراسي  األولبالفصل الطالبات للتسجیل بالكلیة 
جراءاتضرورة التزام الكلیة باإلعالن عن قواعد  القبول والتوزیع علي التخصصات المختلفة وتوفیر  وإ

  :من بینها المعلومات الكافیة عنها للطالبات بوسائل متعددة
شئون الطالبات وبأماكن بارزة  إدارةوخطوات التسجیل والقبول بجوار  بإجراءات شادیةإر وضع لوحات  - 

عالنو  متعددة بالكلیة   بدلیل الطالبة المستجدة موقع الكلیة االلكتروني على هاإ
شئون الطالبات للرد علي تساؤالت الطالبات أثناء إجراء عملیتي  بإدارةتخصیص مكتب استعالمات  - 

   .التسجیل والتحویل
  هل تتالءم أعداد الطالب المقبولین مع الموارد المتاحة للمؤسسة أو الكلیة؟

جاري تحدید  :التعلیمیةفیما یختص بتحدید مدي تناسب أعداد الطالب مع الموازنة المخصصة للعملیة _     
  . ذلك بواسطة فریق العمل المسئول عن معیار الموارد المالیة والتسهیالت المادیة
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وثیقة (بالرجوع إلي :یختص بتحدید مدي تناسب كثافة الطالبات مع سعة المدرجات والمعامل وفیما_     
وتفاصیل ذلك متوفرة بملف .نجد أن هذا المؤشر مستوفي إلي حد ما)   Norms Check List“فحص الواقع 

  ".المشكالت التعلیمیة:والتعلممعیار التعلیم "
فإن تفاصیل ذلك متوفرة :األنشطة الطالبیة إمكاناتلبات مع فیما یختص بتحدید مدي تناسب أعداد الطا* 

  .بملف األنشطة الطالبیة
فإن تفاصیل ذلك متوفرة بملف  :المعملیةفیما یختص بتحدید مدي تناسب كثافة الطالبات مع األجهزة * 

  الصیانة والتجهیزات
  ن یالطالب الوافد 1/1/6

          .بالكلیةالطالب الوافدین  لمتابعةإنشاء لجنة 
تتعلق برعایة الطالب الوافدین على مستوى اللیسانس والبكالوریوس والدراسات العلیا یقوم لجنة تم استحداث  *

 .و تم أیضًا تشكیل فریق العمل المعتمد.للوحدة إداريبإدارتها مزید من أعضاء هیئة التدریس تم تشكیل هیكل 
                                                                       )ا1/1/2/1مرفق فت (                       ةلجنتم تحدید مهام كل عضو من أعضاء فریق العمل بال

 استماراتأجرى فریق الوحدة دراسة میدانیة حول واقع رعایة الكلیة للطالب الوافدین من خالل توجیه عدة  *
  :  كالتالي 2009رأى توصف هذا الواقع خالل شهر سبتمبر  استطالع
  یواجهونها     التيرأى للطالب الوافدین حول المشكالت  استطالع -
دارة الدراسات العلیا للكشف عن المشكالت  استطالع - قد تواجه  التيرأى إلدارة شئون الطالبات وإ

                                                                       )ب1/1/2/1مرفق فت (                                  االستمارات) 4(إدارة هؤالء الطالب 
كلیة البنات ترجع إلى أنها على  فيمن خالل الدراسة أعرب الطالب الوافدین أن أسباب اختیار الدراسة  *

على  االشتمال.أفضل الكلیات من حیث التنظیم واإلمكانات والسمعة الطیبة .جید جداً  يتعلیممستوى 
                                                                      .كفاءة أعضاء هیئة التدریس بها  .للطالبت متنوعة مع تطابق التخصص الموفد تخصصا

 تعبر السنواأعداد الطالبات الوافدات  فيبدراسة إحصائیة للوقوف على معدل التغیر قام فریق العمل   *  
                                                                        )أ1/1/2/2مرفق فت (اللیسانس /  سالبكالوریو بمرحلة  2010عام  وحتى 2005الخمس من 

  كالتاليفدین عبر السنوات الخمس أعداد الطالب الوا فيتم حصر معدل التغیر 
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عدد الطالبات الوافدات المقررات بأقسام الكلیة حسب الجنسیاتیوضح جدول   

 العدد الجنسیة
 20 فلسطینیة

 3 سودانیة

 1 نمساویة

 24 اإلجمالي

)    أ1/1/2/2مرفق فت (  ابعت                                                                         
ومن المالحظ من الجدول السابق انخفاض معدل اإلقبال من الطالب الوافدین فى مرحلة البكالوریوس  *

  :واللیسانس وقد أسفرت دراسة الواقع أن هذا مرجعه عدة أسباب من أهمیتها 
  .أواخر الثمانینات  فيإغالق مكتب التوثیق فى غزة  -
   إسترلینيبنحو ثالثة آالف جنیه  تدفعها الطالبة الوافدة والمقدرة التيتفعة الرسوم الدراسیة المر  -
  .إنشاء العدید من الجامعات فى دول الخلیج جعل لها الصدارة البارزة لدراسة الطالبة فیها  -
) األردن ، لبنان ، دولة اإلمارات المتحدة ( إقدام الطالبات على الدراسة فى البالد العربیة مثل  -

تحفیزًا لهم على ) A(بعد جنسیة وطنهم األم ) B(مكنهم من الحصول على الجنسیة ت التي
  .مواصلة الدراسة بتلك الدول 

تم استخالصها من إدارة الوافدات  والتيوهناك العدید من أسباب تناقص أعداد الطالبات الوافدات        
  :بالجامعة من أهمها 

  . انینیاتالثم أواخر فيإغالق مكتب التوثیق فى غزة  -
  .استرلینى  اآللف 3تقدر بنحو  والتيتدفعها الطالبة الوافدة  التيالمصروفات الباهظة  -
  .دول الخلیج جعل لها الصدارة البارزة للدراسة بها فيفتح العدید من الجامعات  -

سباب ومن أمرحلة الدراسات العلیا فقد شهد تطور ملحوظ فى السنوات  فيأما عن أعداد الطالب الوافدین  *
  :مرحلة الدراسات العلیا من وجهة نظرهم  فيإقبال الطالب الوافدین 

  عدد الوافدین   العام الدراسي
2007  /2008  40 

2008/2009  37  
2009/2010  28  
2010/2011  27  
2011/2012  26  
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  .غیر أوقات المحاضرات  فيسهولة التواصل مع أعضاء هیئة التدریس  -
  .یواجهها الطالب الوافدین  التيتعاون الموظفین لتذلیل الصعوبات  -

) 48(حضره عدد  14/4/2010الموافق  قامت الوحدة وفریقها بتنظیم لقاء مع الطالب الوافدین یوم األربعاء *
  )    ب1/1/2/2مرفق فت (            .                                        من الطالب الوافدین 

  :هدف اللقاء إلى 
  .التعارف بین الطالب الوافدین وأعضاء الوحدة  -
  .تعرف الطالب الوافدین بالوحدة  -
  : بات متعلقة بعدة جوانب منها وقد أسفر اللقاء عن وجود بعض الصعو   *
  . األمنياإلقامة والتصریح  -
  .إلخ ....الدراسة األكادیمیة مثل شروط الحضور ، إجادة اللغة  -

ثم تقدم طالب اللقاء ببعض المقترحات من وجهة نظرهم وجارى دراسة تلك الصعوبات والمقترحات من قبل  *
                                                                     )    ج1/1/2/2مرفق فت (                                                     .الوافدینأعضاء فریق وحدة 

ولقاء التعارف قامت وحدة الوافدین بطرح مجموعة من ) اً كمًا وكیف(للوافدین  الحاليوبناء على دراسة الواقع  *
  :عداد أكثر من الطالب الوافدین وزیادة النسبة منها التطورات كوسائل للترویج لجلب أ

  )أ1/1/2/3مرفق فت (                                    .للتعریف بالكلیة وأنشطة وحدة الوافدین  المطویة
                                  

  :    التاليالنحو على  للطالب الوافدینب ذللترویج وج قام فریق العمل بتنفیذ بعض اآللیات  *  
  :المطویة)1

قام فریق العمل بإعداد مطویة  مطبوعة ورقیا ؛كوسیلة للدعایة واإلعالن عن الخدمات واألنشطة   
            )ب1/1/2/3مرفق فت (تابع          تقدمها اللجنة والكلیة للطالب الوافدین،  التيالمتمیزة  ووسائل الرعایة

    :)البوستر( اإلعالنيالملصق )2
بعد  ، لیتم توزیعه على السفارات المختلفة والمراكز الثقافیة؛إعالنيقامت اللجنة بتصمیم وطباعة ملصق      

تقدمها للطالب الوافدین الذین یلتحقون  التيللتعریف باللجنة واإلعالن عن الخدمات  أخذ الموافقات الالزمة؛
           )ب1/1/2/3مرفق فت (                                                 .بالكلیةبالبرامج األكادیمیة 

    3)الرابط االلكتروني:
وضع تصمیم لرابط خاص بوحدة الطالب الوافدین على موقع الكلیة 

WWW.women.shams.edu.eg تم  .متعددةحتى یتم تعریف الطالب بالكلیة وبالوحدة من خالل دول
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، وذلك Linkبكة اإلنترنت مرتبط بموقع الكلیة عن طریق رابط خاص باللجنة على ش إلكترونيتصمیم موقع 
لتعریف الطالب الوافدین بالخدمات واألنشطة ووسائل الرعایة المتمیزة التي تقدمها اللجنة والكلیة، وتیسیر 

                                                                )        ج1/1/2/3مرفق فت (                 التواصل بینهم وبین اللجنة وجذبهم بطریقة عصریة إلى الكلیة 
  :دلیل الطالب الوافد)4

ویحوى . معیة األولى وكذلك مرحلة الدراسات العلیا انتهت اللجنة من إعداد دلیل الطالب الوافد بالمرحلة الجا
تهم الطالب وتقدم له اإلجابة عن أسئلته واستفساراته ، ومن ثم تسهم فى جذبهم  التيالدلیل كل المعلومات 

  الدلیل مفیدة للوافدحویها ی التيوزیادة أعدادهم بصفة مضطردة عاما بعد عام هذه المعلومات 
                                 )د1/1/2/3مرفق فت (                                                                              

 :الثقافيالملتقى )5

الكلیة الهدف منه تحقیق التواصل بین الكلیة وبین السفارات والمراكز الثقافیة المختلفة والطالب الوافدین ب 
تقدمها  التيحتى یكونوا سفراء فى بالدهم للعمل على جذب المزید من نظرائهم لاللتحاق بالبرامج األكادیمیة 

  .إطار الملتقى العام للجامعة  فيالكلیة ؛ وسوف یعقد 
لرصد المشكالت والعقبات  2009شهر سبتمبر  فيمفتوح على عینة من الطالب الوافدین  تم تطبیق استبیان 

 2009شهر نوفمبر  فيبإعداد وتطبیق استبیان مقنن  لجنةقامت البناًء على استجابات الطالب .تواجههم التي
من أجل  ؛ وذلك یواجهونها ، ومقترحاتهم للتغلب علیها التيالوافدین حول المشكالت  ستطالع رأى الطالبال

  .   لهمتحسین الخدمات المقدمة 
  ).14/4/2010(فىب الوافدین للتعرف على احتیاجاتهم عقد لقاء تعارف وتواصل مع الطال تم  *
هم ومناقشة مشكالتهم معمتابعة التواصل بهدف ) 26/12/2010(فى  للطالب الوافدین الثانياللقـاء عقد   

  .واالستماع إلى مقترحاتهم
ض اآللیات قام أعضاء اللجنة بإعداد بع، وكذلك اللقاءات ؛ توصلت إلیها هذه الدراسة التيضوء النتائج  في

، یواجهونها  التيلرعایة الطالب الوافدین والتغلب على المشكالت والصعوبات متمیزة بهدف تقدیم خدمات 
  )هـ1/1/2/3مرفق فت (                                                             :وذلك فیما یخص

اع سر باإل لمناشدة المسئولینت بالمهندسین ، المجلس األعلى للجامعا إلىالتوجه :األمنياإلقامة والتصریح 
  .إعطاء الطالب الوافد شهادة المعادلة ب

  .دلیل الطالب الوافد فيوتم تضمینها حصر بعض المكاتب العقاریة لتأجیر الشقق السكنیة  :السكن
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ب الوافد بسداد السماح للطالمنها :تم رفع المقترحات التالیة إلدارة الكلیة لرفعها إلدارة الجامعة:  التمویل
إمكانیة تسدید المصروفات .الیورو تبعا لرغبته وظروفه أو اإلسترلینيالجنیه  أو المصروفات الدراسیة بالدوالر

  ).دراسي قسط لكل فصل(على قسطین 
هذا الشأن  فيجمع بعض المعلومات والبیانات .وافدینللالدعم األكادیمي توفیر خدمة  :األكادیميالدعم 

  ت اإلرشادمجاال ضلحصر بع
تقریر  فيتقدمت بها اللجنة  التيعلى بعض المقترحات  8/5/2010بتاریخ تمت الموافقة بمجلس الكلیة *

شراء ، المصرياللقاء األول المشار إلیه ، للسماح للطالب الوافد بتسدید الرسوم بالعملة المحلیة أسوة بالطالب 
  .كتوراهنشر األبحاث الخاصة بدرجتي الماجستیر والد   .الدلیل

 ةترفیهیالترتیب أیضا للقیام برحلة .للوافدینوضع خطة سنویة لألنشطة الطالبیة :األنشطة والخدمات الطالبیة
  .اللجنة بین الطالب الوافدین وبین جمیع أعضاء ةأواصر األلفثقافیة لزیادة 

لوافد عناوین بعض توفر الكلیة الرعایة الصحیة لجمیع الطالب ، ویوجد بدلیل الطالب ا:الرعایة الصحیة
  .المستشفیات 

من  یخصص للطالب الوافدین بالكلیة لمتابعة شكاواهم ومقترحاتهم ، وهذا :صندوق الشكاوى والمقترحات
 .الدائم للعمل على حل مشكالتهم وتذلیل الصعوبات والسعيمنطلق حرص اللجنة على التواصل معهم 

تقوم بها اللجنة ، وتحدید آلیات تنفیذها  التيتنفیذیة قام فریق العمل بإعداد خطة مستقبلیة لألنشطة ال *
  :والتوقیتات الالزمة والمسئول عن التنفیذ والفئة المستهدفة، كما یلى

  :دوریاإعداد وتحدیث قاعدة بیانات الطالب الوافدین المسجلین بالكلیة، - 1
 – 2010 الجامعيالعام  تطور أعداد ونسب الطالب الوافدین بالمرحلة الجامعیة والدراسات العلیا فى -
  .أسباب الزیادة أو النقصان مع دراسة ،  2011
افدین جلب الطالب  الو  فيالدول العربیة للتعاون  فياالتصال بالمراكز والمكاتب الثقافیة المصریة  -

 .للكلیة 

افقة جامعة عین شمس للمو  إدارة إخطاروتم  9/1/2011بقرار مجلس الكلیة بتاریخ   اآللیاتاعتمدت هذه  *
                                              )و1/1/2/3مرفق فت (                          .المركزیة للوافدین بوزارة التعلیم العالي اإلدارةعلى مخاطبة 

   الطالبورعایة دعم  1/2
   الطالبيالدعم  1/2/1
  : فيبالكلیة اتضح أن هذا النظام متمثل  المتبع الطالبيأجریت دراسة میدانیة لتحدید نظام الدعم  *

  )1/2/1/1مرفق  فت(                                                                                 
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او تبرعات من رعایة الشباب ،  إدارةإما للطالبات  الماديالدعم  أنواعهناك العدید من   الماديبالنسبة للدعم 
وضعتها الجامعة لتحدید الطالبات  التيااللتزام بالشروط ، على أن یتم س بالكلیة ریهیئة التد أعضاء

  :والذي یتم بالصور التالیةالمستحقات لهذا الدعم 
 .نقود إعطائهادفع مصروفات الدراسة للطالبة بدال من  فيالمشاركة         

   )1/2/1/1مرفق فت (                     وذلك  دراسيكل فصل  فيمنح الطالبة كتاب واحد  -

 .،من خالل اقامة معارض للمالبس بصفة دوریةمالبس واحتیاجات الطالبات توفیر  -

  .من احتیاجها لتلك الخدمات للتأكداستمارة للحالة االجتماعیة للطالبة بعد تقدم الطالبة بیتم صرفة  *
 51243,5(طالبة بمبلغ)288) (ابانتس(عدد الطالبات المستفیدات من الدعم المادي إجماليوقد بلغ       
طالبة )877) (انتظام (عدد الطالبات المستفیدات من الدعم المادي إجماليوقد بلغ ) جنیه
  )جنیه1537205,5(بمبلغ
  طالبة 1165=الطالبات إجمالي    
                      )1/2/1/1مرفق فت (تابع                                           جنیها204964=إجمالي  المبلغ    

  .الخدمةتلك  فيلالشتراك  كافوسائل النقل كانت موجودة ولكن تم توقفھا لعدم تواجد عدد خدمة *
  .عدم وجود التوعیة الكافیة لهذه الخدمة -
  )1/2/1/1مرفق فت (تابع                 .كانت موجودة بالفعل والتيخدمة وسائل التنقل توقف  -

فسوف یتم اعتبارًا من العام  األكادیمیةاالعتبار لظروف واحتیاجات الطالب غیر  فيفیما یتعلق باألخذ 
األسرة ومراحلهم التعلیمیة  عدد أفراد –بیانات الطالبة األولیة (تتضمن  الستمارةالطالبة  مليءالقادم  الدراسي

تمهیدًا إلنشاء قاعدة بیانات  االجتماعي األخصائيرأى  –األسرة  فيمستوى دخل الفرد  - مهنة ولى األمر –
بهدف دعمهم مادیًا من خالل صندوق التكامل  2010/2011لخصائص الطالبات الفرقة األولى للعام 

                                                   .الجامعيودعم الكتاب  االجتماعي
  :بالنسبة للدعم األكادیمي 

  .التعرف على طبیعة األقسام المختلفة بالكلیة فيالمستجدات وجود لجان لإلرشاد األكادیمي لمساعدة الطالبات  -
  : واالجتماعي النفسيبالنسبة للدعم 

للطالبات من  النفسيبعض خدمات اإلرشاد  تقدم والتيبالكلیة  واالجتماعیةالنفسیة  لالستشاراتتوجد وحدة  *
عدادهاداخل الكلیة مجانًا ،فضًال عن تقدیم دورات أخرى للتنمیة المهنیة لطالبة قسم علم النفس  لسوق  وإ

  .العمل مقابل تكلفة رمزیة
  االجتماعیة والنفسیةعلم النفس لرفع وعى الطالبة بالمشكالت  فيمن قبل متخصصون عقد دورات  - 

  ) هـ7/1/2/2مرفق (                                                                                
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  :لكن هذا الدعم لدیه بعض السلبیات 
  .أنواعهالمختلفة للعمل على تلقى شكاوى الطالبات على اختالف  باألقسامال یوجد نظام  -
دارة رعایة ا -  النفسيلشباب فى وضع برنامج للدعم عدم وجود تنسیق مشترك بین قسم علم النفس وإ

  .للطالبات واالجتماعي
  : الصحيأما الدعم 
وحدة صحیة داخل الكلیة لكنها تواجه بعض السلبیات  في البالكلیة متمث الصحيیوجد نظام للدعم  -
  .والتجهیزات سواء الطبیة أو اإلنشائیة األماكن فينقص شدید   فيمتمثلة 
                                                                         .عدم توافر بطاقة صحیة لكل طالب -

  الخاصة االحتیاجات يذو ل :والرعایة الصحیة  االجتماعيبرامج الدعم 
طالبات فقط ما بین إعاقة بصریة أو  8عدد  فيالخاصة ، االحتیاجاتتم حصر عدد الطالبات ذوات  *

مجال التدریس یتطلب طالبات ال  فيكلیة من األقسام التربویة والعمل نظرًا ألن غالبیة طالبات العضویة 
   - : وقد روعي یعانون من اى إعاقة حسب طبیعة المهنة

غیر "ولكنهاالمتحركة  يمراعاة المطالع الخاصة بالكراس – للدراسة واالمتحانات توفیر حجرة خاصة بهن(
، وجاري إعداد قاعدة بیانات بهن ماديال یوجد دعم  بهنخاصة توفیر دورات میاه  ومن السلبیات عدم" كافیة

بنفس الدعم  الخاصة االحتیاجات أسوة بطالبات الكلیة لكي تتمتع طالبات نخاصة بهن وباحتیاجاته
                            )1/2/2/1مرفق فت (                                                 ) االجتماعي والصحي والنفسي

  :والصحیة االجتماعیةلرعایة ا1/2/2
للطالبات لكن ما یقوم فقط تساهم  االجتماعیةكما سبق القول ال یوجد نظام بالمعنى المعروف للرعایة         

، كما تسهم فیها أیضًا ) بالكلیة واالجتماعیةالنفسیة  االستشاراتوحدة (فیه الوحدات ذات الطابع الخاص 
النفسیة لمن  االستشاراتیدرسون بها ، فیقدمون  التيجهود أعضاء هیئة التدریس بقسم علم النفس ، للفرق 

  .متابعتها أوفلیس هناك نظام لتسجیل هذه الحاالت . یحتاجها
م علم النفس أو إلى تلجأ إلیها للمعاونة النفسیة إلى قس التيرعایة الشباب بعض الحاالت  أحیاناوقد تحول 

  .من الجهات أيالنفسیة للمساعدة، غیر أنه ال یوجد أیضًا نظام لمتابعة تلك الحاالت من  االستشاراتوحدة 
    :أما عن الرعایة الصحیة *

وغرفة كشف األسنان  ةللباطنییوجد عیادة طبیة : ومدى وجود عیادة طبیة مجهزة للحاالت الطارئة        
  .ت الحرجة إذا لزم األمروغرفة لعزل الحاال

  :كالتاليكوادر كافیة من حیث العدد  بالعیادة، فهيأما عن الكوادر العاملة  - 
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  صیدالنیة 1       باطنهطبیبات   6  طبیبات أسنان       10       
  عامالت     3 سكرتاریة 2       

  :المعدات الطبیة المتوفرة بالوحدة  *
  جهاز تعقیم لألدوات الطبیة /جهاز أشعة لألسنان .وحدة أسنان -
  أكسجین وأسطوانةجهاز قیاس الضغط وسماعات طبیة  .الدم فيلقیاس السكر  رقميجهاز  -

  .الطبیةال یتوافر وحدة للعیون وأخرى للتحالیل   .بالكلیةإال أنه ال یوجد بطاقة صحیة لكل طالبة  *
  )1/2/2/2مرفق فت (                                                                           

والكشف  الطبیة،وما حول منها إلى المراقبة 2010/2011استقبلتها العیادة عام  التيتم رصد الحاالت  *
  :من حیث یوضح عدد تلك الحاالت وتصنیفها

  .طالبة)3118(عدد الطالبات الالتي استخرجن بطاقات صحیة  -
 ةالباطنیطالبة في عیادة )673(طالبة ،)943(والجلدیة  ةاطنیالبعدد الطالبات المترددات على عیادة  -

  .    األسنانطالبة على عیادة ) 621(في عیادة الجلدیة، طالبة)  270(،
  .طالبة) 17(الطبیة  اإلدارة إلىعدد الطالبات الالتي تم تحویلهن  -
  .طالبة)6189(عدد الطالبات الالتي تم صرف لهن عالج من صیدلیة الكلیة  -
  .طالبة لدیهن مرض السكر ) 22(طالبات الالتي یصرفن عالج شهري بانتظام عدد ال -

  )1/2/2/2مرفق فت (تابع                                                                          
وحدة األسنان وجهاز أشعة أسنان وجهاز تعقیم لألدوات الطبیة  فيالعیادة تحتوى على معدات تتمثل  *
أكسجین وهى أدوات تكفى  وأسطوانةالدم وجهاز قیاس الضغط وسماعات  فيلقیاس السكر  رقميجهاز و 

لمقابلة الظروف الطارئة حالة حدوثها على أن یتم تحویل الحاالت القویة إلى المراقبة الطبیة أو المستشفى 
  .التخصصي

ز الطبي بالكلیة وقسم الكیمیاء المرك إشرافعلى طالبات الكلیة تحت  الطبيحملة الكشف  إجراءتم   *
                                                                        )1/2/2/2مرفق فت ( تابع                                                                  .والحیویة

  :المعامل فيأما عن اإلسعافات األولیة للطالبة  *
المعامل ، فال یوجد عدد  فيالالزمة  االحتیاطاتكشف عن وجود  والذيفع الوضع الراهن أیضًا تم ر      

. كاف لطفایات الحریق أو جرادل المیاه والرمال أو حتى جهاز إنذار ینبه الطالبات عند وقوع حوادث حریق
وبالتنسیق مع .  بات عدد كاف من نظارات للطالودوالیب للغازات لعمل التجارب بداخلها ، مع عدم توافر 

   .تضمن السالمة واألمان بداخلها التي باالحتیاطاتوحدة األزمات والكوارث تم تزوید المعامل 
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                                                )1/2/2/2مرفق فت ( تابع                                                                               
  :برامج دعم وتحفیز الطالب المتفوقین و المتعثرین  1/2/3
 الدراسينتائج اختبارات نهایة الفصل  فيیوجد قواعد محددة وموثقة لتحدید المتفوقین والمتعثرین متمثلة *

فإنه یتم الرجوع  أما عن تحدید المبدعین،. الوسیلة الوحیدة المعتمدة لتحدید المتفوقین والمتعثرین هي الثاني
. األنشطة المختلفة في لالشتراكبصفة دوریة إلى رعایة الشباب حیث یقوم الطالبات أنفسهن إلى هذه اإلدارة 

 الذيغیر أنه لیس هناك نظام واضح إلعالم إدارة الكلیة لهؤالء الطالبات لذلك من المهم إیجاد هذا النظام 
یساعد على متابعة مثل هؤالء  الذيمن المهم إیجاد هذا النظام یساعد على متابعة مثل هؤالء الطالبات لذلك 

  .الطالبات باألقسام المختلفة
  السابقة  ثالثأما عن تطویر نسبة المتفوقات علمیًا خالل السنوات ال*

المختلفة في كل برنامج دراسي وتقدیراتهم ونسبة ) أو المستویات(تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسیة 
  .نهم علي تقدیرات مرتفعة خالل الثالث سنوات األخیرةالحاصلین م

  

 
 
 

  
الفرق األدبیة (السنة األولى  فيع أقسام الكلیة لجمی لثالثالسنوات اعبر من المالحظ أن نسبة المتفوقات  * 

السنة األخیرة بسبب زیادة  فيفإن النسبة تكشف عن ثبات نسبى عبر السنوات مع زیادة ملحوظة ) والعلمیة/ 
  .األقسام العلمیة ولیست األدبیة فيالنسبة 

قام األول الشعب التربویة األدبیة الم فينسبة المتفوقات تعود  فيهذه الزیادة  غیر أنه من الجدیر بالذكر أنة *
عدد المتفوقات عبر السنوات الخمس ،  فيوالعلمیة ، بینما تظل الشعب العامة تسجل النسب المحدودة جدًا 

 فيهؤالء الطالبات لوضع النظام المناسب لدفع عملیة التمیز  تقاعسوهو ما یتطلب دراسة األسباب وراء 
)                                                              1/2/3/1(مرفق فت (                                               .            األقسام العامة أیضاً 

ما توفره إال فیما یتعلق بوجود نظام لتحفیز الطالب فقد أثبتت دراسة الوضع الراهن عدم وجود هذا النظام  *
غیر أنه ال یوجد نظام . من مكافآت ضعیفة للمتفوقین على مستوى الجمهوریة وفى كل الجامعاتالدولة 

مع  الطالبيتقوم ببحثه لجنة الدعم  الذيوهو األمر . العلميتختص به هذه الكلیة لتحفیز وتشجیع التمیز 
  .هذا الشأن فيرؤساء األقسام ثم مع إدارة الكلیة والعمل جارى 

  النسبة المئویة  التقدیر   العام الدراسي
  %20,6  جید جدا  2009/2010

  %،9  ممتاز
  %22  جید جدا  2010/2011

  %‘8  ممتاز
  %21  جید جدا  2011/2012

  %،7  ممتاز
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   :المتعثراتعایة الطالبات بالنسبة لنظام ر  *
  
  
  
  

هیئة التدریس  أعضاءماعدا بعض المساعدات الفردیة المتفرقة من بعض  األقسام،ال یوجد نظام عبر جمیع 
اإلعداد لمقابلة رؤساء األقسام لمناقشة ما یتم تقوم اآلن ب الطالبيالستفسارات هؤالء الطالبات ولجنة الدعم 

  .                                                الصددهذا  فياقتراحه 
تم توجیه مخاطبة لقسم علم النفس العلمیة  األقسامنظرا لتطبیق نظام الساعات المعتمدة في بعض  *   

جراءآلیات المرشد االكادیمي  القتراح      .وحل مشكالت الطالبات المتعثرات اإلرشادمجال  ورش عمل في وإ
  : األكادیميالتوعیة واإلرشاد  1/2/4
بعد دفع المصروفات الدراسیة المقررة ویتم تحدیث  دراسيیحصل علیه مع بدایة كل عام  یوجد دلیل الطالبة *

     الدراسيكلیة خالل العام حققتها ال التيبیانات الدلیل سنویًا إلضافة بعض المعلومات واإلنجازات الجدیدة 
  .وینشر الكترونیا على موقع الكلیة)مرفق سیاسات القبول(
  :خاللللطالبات الجدد من  إرشاد فيللطالبات داخل المؤسسة تتمثل  األكادیميمن أهمیة اإلرشاد  وانطالقا*
جراءاتلها خطوات  توزع على الطالبات الجدد تحدد إرشادات - 1 عیب داخل الكلیة التسجیل وشروط التش وإ

  . الطالبيویقوم بها نشاط الدعم 
یحدد تواجد أعضاء هیئة التدریس بالفریق خالل األسابیع  الطالبيتنظیم لجنة من فریق نشاط الدعم  - 2

رشادمدخل الكلیة لمقابلة  فيمحدد لهم أماكن تواجد واضحة  الدراسياألولى للعام  الطالبات الجدد حتى  وإ
  . 2009/2010 الدراسيالعام  فيأوراق التسجیل وتم تطبیق تلك التجربة  االنتهاء من استكمال

 ) 1/2/3/2مرفق فت (                                                                               

                          13/6/2011معتمد من مجلس الكلیة  للتغلب علیهاخطة الدعم الطالبي دراسة أسباب التعثر ووضع *
  )1/2/3/3مرفق فت (
  األنشطة الطالبیة 1/3

، ولكي یشعر طالب الجامعة بانتماء حقیقى للجامعة تنمیة وجدان وانتماء الطالب دور فاعل  ةللجامع      
وبنوع من الشفافیة والصدق مع النفس من خالل مراجعة صادقة لما نقدمه لطالبنا  إال، ولن یكون ذلك 

لن . واحتواء من شرد فكره أو أساء فهما لدور الجامعة ودور رعایة الشباب بها ، ودور القیادات تجاه الطالب 

  عدد المتعثرات  العام الدراسي
2009/2010  9%  

2010/2011  8,5%  

2011/2012  7,5%  



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 100 

یكون إبداعا من قبل الطالب إال إذا كنا صادقین مع الطالب ، نحتوى الجمیع بال استثناء وبعیدا عن 
  .للنشاط  الحقیقيا یتحقق التفعیل التعصب والتشنج الحزبي ، من هن

  األنشطة الطالبیة فيالمشاركة  1/3/1
تم ممارستها داخل الكلیة نجدها تنفذ وفقًا للخطة المعدة لذلك  التيللكشف عن واقع األنشطة الطالبیة  *

  :كالتاليتم تنفیذها  التيبالتنسیق مع إدارة رعایة الشباب بالجامعة حیث تم استقراء واقع األنشطة 
   .العلمیة فياللجنة الریاضیة وأعالها  فيوهذا یعنى أن أعلى نسبة مشاركة طالبیة لوحظ  وقد

  )أ/1/3/1/1مرفق فت (                                                                                                                      
  بیان بأعداد الطالبات المحققة للمراكز                                        

      
                                                                  

  
  
  

عددهن (تطبیق استمارة استطالع رأى للطالبات  تم بالكلیة،األنشطة  فيمشاركة الطالبات  مدىولمعرفة 
   .الكلیةاألنشطة الطالبیة المتاحة داخل  فيحول معرفتهن ومشاركتهن ) طالبة 500

  
  :ما یلياتضح وقد    

بلغ . من جملة طالبات الكلیة % 35,2طالبة بنسبة  5277نحو   بلغ  العدد اإلجمالي للطالبات المشاركات
البالغ عددهم         الصیفيعدد طالبات النشاط  إضافةطالبة وتم  4687حو نشاط اللجان ن فيالعدد 

  طالبة590
األنشطة بسبب تعارض  فيیشاركن ولكن ال  األنشطة،من أفراد العینة لدیهن وعى بالئحة فقط  %13نسبة * 

  .األنشطة لممارسة الدراسيتخصیص أوقات بالجدول وطلبن الطالبیة و جدول الدراسة  األنشطةمواعید بین 
  .الصیفيقلة اإلعالن عن النشاط  -
  .قلة األدوات والخامات لتدریب الطالبات لضعف المیزانیة المخصصة -
 .قلة الحوافز المقدمة للطالبات من خالل المشاركة باألنشطة -

 : بعض األنشطة الطالبیة*

ین شمس ، حضرها بالكلیة وبالتعاون مع كلیة التمریض بجامعة ع األولیة اإلسعافاتتم تنظیم دورة *
                     .طالبة من مختلف التخصصات والفرق) 37(عدد

عدد الطالبات المحققة   العام الدراسي
  لمراكز

2009/2010  106  

2010/2011  95  

2011/2012  91  
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        أثناء العام  فيولیس  صیفيالمشاركة رغم أنه نشاط  في العلميعدد طالبات القسم  انخفاضوقد لوحظ  

  )أ/1/3/1/2مرفق (                                                                                    
وهو من أكثر  الفنيأن أكثر األنشطة انتشارا بالكلیة هو النشاط ’ الطالبات استبیان استماراتومن نتائج  *

                                            )ب/1/3/1/2مرفق فت (                                                     ’ تنفیذا للخطط  األنشطة
ستطالع أراء با األنشطة الطالبیة فيبالنسبة لقیاس مستوى مشاركة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة  *

اتضح  األساتذة والهیئة المعاونة حول عزوف أعضاء هیئة التدریس عن المشاركة فى األنشطة الطالبیة
من جملة أعضاء هیئة % 11,9بنسبة  71قد بلغ نحو عدد المشاركات من أعضاء هیئة التدریس أن 

عضو هیئة تدریس من  121(من خالل دراسة طبقت على عینة قوامها (التدریس بدون الهیئة المعاونة 
األنشطة بین األساتذة والمدرسین المساعدین والنسبة  فيانخفاض نسبة المشاركة ) األقسام األدبیة والعلمیة
  .األنشطة بین درجة مدرس وأستاذ مساعد فيالغالبة من المشاركین 

  - :  اآلتيأتضح نقاط القوة من ) مرفق طیه (  االستبیان استماراتمن تحلیل 
مساهمة أعضاء هیئة التدریس من األقسام العلمیة فى األنشطة وهذا غیر متوقع حیث بلغت نسبة  - 

  %11قسام األدبیة بفارق من األ% 41من  حملة العینة من األقسام العلمیة بینما % 52المشاركین 
 األنشطة من األساتذة والمدرسین المساعدین  فيقلة عدد المشاركین  - 

   
تحاد االنشاط األنشطة الطالبیة وطالبات  تم عقد لقاء عام حول تطویر األنشطة الطالبیة بین فریق عمل *

الطالبیة والتغلب على بمستوى كفاءة األنشطة  االرتقاءوتقدمن ببعض المقترحات واآلراء تجاه  بالكلیة
.                                                                       الطالبات على المشاركة بها  إقبالتواجه تنفیذها ومن ثم زیادة  التيالمشكالت 

التنفیذیة  تتعدد أنواع األنشطة الطالبیة الممارسة تحت إشراف إدارة رعایة الشباب بالكلیة وفقًا للبرامج*
 : حیث اشتركت جمیع اللجان فیما یلي 2010/2011المقترحة للعام 

  .استقبال الطالبات الجدد -
   20/10/2010مفتوح مع رئیس الجامعة وطالبات الكلیة یوم  تنظیم حوار -
  .31/10/2010- 25ندوات وورش عمل (تنظیم مؤتمر تنمیة وعي الفتاه الجامعیة  -

  :هي 2010/2011امعلجان االتحاد خالل  أعمال أما
  )زیةیطر تالفنون التشكیلیة وال( مجال اللجنة الفنیة)ا

  رسم علي الحریر ـ رسم بالفحم ـ رسم { تدریب الطالبات علي الرسم بمختلف مجاالته من تم    
  .}ـ خیاطة وتطریز   زخرفیهأشكال { تدریب الطالبات علي األعمال الفنیة - 
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  .دارة العامة لرعایة الشبابتنفیذ أنشطة  الجامعة بالتعاون مع اإل - 
  األشراف علي تدریب فریق الكورال والغناء الفردي ـ - 
  .األشراف علي فریق الفنون المسرحیة للكلیة  - 
)                                                              أ1/3/1/1مرفق فت (                      .االشتراك في المهرجان الفني بالجامعة  - 

        :یلي وفي هذا المجال تم ما
  .مسابقة الشطرنج واختیار الطالبة المثالیة  -
 . 2010/2011والثاني للعام الجامعي األولتنظیم حملة بنك الدم لوزارة الصحة قي النصف    -

 .جنیه ألف 2193025 بإجماليطالبة  1245مدار العام لعدد على إعاناتتقدیم  -

   .جنیه ألف 50000 بإجماليطالبة  2763تقدیم دعم الكتاب لعدد  -
  .تنفیذ مسابقـــة الطالبة المثالیة  - 
  .  تنفیذ مسابقــــة األم المثالیة  - 
  . زیارات إلى دور  أیتام وتقدیم بعض الحلوى والهدایا لألطفال  - 
  .مسنین وتقدیم بعض الحلوى والهدایا للمسنین  زیارات إلى دور  - 
  مستشفي سرطان األطفال وتقدیم بعض الحلوى والهدایا لألطفال إليزیارة  - 
   :مجال اللجنة الثقافیة -

 وفي هذا المجال تم ما یلي:                                                                
   )الشعر والقصة والمقال(لكلیة  في مجاالت لطالبات ا األدبیةتنظیم المسابقة   -
  ) التنمیة البشریة /یال نتغیر ومشكالت الفتاة الجامعیة(ورشة عمل وندوات مثل  إقامة  -
  .لجنة مسابقة القرآن الكریم بالجامعة فيوالمشاركة  -
عة جام واآلدابلكلیات الحقوق  األدبیةوطالبات الجماعة  المشاركة في المهرجان الشعري مع طلبة -

  9/5/2011وبعض كلیات جامعة عین شمس /حلوان/القاهرة 

 .ووزارة التعلیم العالي طوال العام جامعة عین شمسب الثقافیة المسابقات المشاركة في -

   . 2010/2011اللجنة الثقافیة باتحاد طالبات الكلیة مجلة فكر البنات لعام أصدرت -
  .تنفیذ رحالت  الثقافیة  - 
  .ید القرآن  الكریم عمل مسابقات في حفظ وتجو  - 
  . تقوم بعمل مسابقات  للطالبات في الشعر والزجل والقصــة والمقال والخواطر - 
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اإلعالن عن المسابقات الـواردة من المجلس األعلى للشباب والریاضة ومن وزارة التعلیم العالي   - 
  .ومن وزارة األوقاف والجامعة 

  .واالحتفاالت دعـــوة الطالبات للمشاركة في مهرجانات الجامعة  - 
  . إقامة مسابقات في دوري المعلومات - 
  .إقامة معرض الكتاب  - 
  )أ1/3/1/1مرفق فت ( . اشتراك الطالبات في اإلعداد للمجلة الثقافیة  السنویة للكلیة - 

             مجال لجنة األسر :
ة وأدبیة من أقسام علمی ةأسر  )10(عدد األسر  ووصل) 3بنحب كلیتنا (إقامة مهرجان أسر الكلیة  -

  .وتربویة
ومعرض /اشراقة مهرجان في حب مصر خالل شهر ینایر احتفاال بالثورة المجیدة  آسرة أقامت -

  .والكتب والمأكوالتللمالبس 
  .9/5/2011ینایر یوم   25لغتنا الجمیلة حفال بمناسبة ثورة  أسرة أقامت -
 18/5/2011الحیاة معسكر خدمة عامة لتنظیف مسجد الكلیة یوم  أسرة أقامت -

دارة األسر بالجامعة سواء    - تقوم  لجنة األسر بتنفیذ المشروعات المشتركة بین أسر الكلیة وإ
  .  مهرجانات أو أنشطة بالتعاون مع جامعات  أخري 

تفعیل  0تنفیــذ المشروعات المشتركة بین إدارة األسر بالجامعة وتنفیذ األعمال الخاصة بخططـهم    -
  .ة المختلفة النشاط مع أسر كلیات الجامع

مثل دورات في تنسیق الزهــور وكذلك دورات تعلیم السیرامیك { تنفیذ بعض الدورات الخاصة    -
  .     }للطالبات  ودورات في الرسم علي الزجاج 

  )أ1/3/1/1مرفق فت (            م29/4/2012إقامة مهرجان األسر بالكلیة یوم األحد الموافق  -
  : مجال اللجنة الریاضیة

  .2010/ 15/12 - 31/1 )فردیة  –ألعاب جماعیة ( العام للجامعة  الدوري في تراكاالش -
  8/12/2010،12/12/2010تنظیم یوم ریاضي لطالبات الكلیة وطالبات المدینة الجامعیة  -
  19/3/2010 األزهر یوم ریاضي لطالبات الكلیة وطالبات جامعة إقامة -
 2011 عن الرشاقة والجمال مع مدربة الطاقة مایو ندوة -

  .تنفیذ خطـة النشاط الریاضـي ودوري الجامعة - 
 تنس طاوكرة السلة ـ كرة الید ـ كرة قدم خماسیة  { اإلشراف  علي فرق األلعاب اآلتیة   - 



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 104 

  .تدریب الطالبات علي لعبة تنس الطاولة  - 
  )د/ 1/3/1/1مرفق فت ( .إقامة مهرجانات ریاضیة بالتعاون مع كلیات من جامعات مختلفة - 

    :العامة لجنة الجوالة والخدمة مجال     
   14/4/2011)مبنى العمیدة مدخل األشجار/األرصفةدهانات (معسكر خدمة عامة بالكلیة   -
  12/5/2011)قائد الجوالة بالجامعة(شهید الثورة  أسرة تأبیناالشتراك مع الجامعة في حفل  -
 2011/    12/5في معسكر تسلیم وتنصیب قائد  عشائر الجامعة  االشتراك  -

معسكر إرشادي لمدة شهر لتدریب الطالبات علي المهارات اإلرشادیة والفنیة والثقافیة والسمر في  -
ــرة  من   مي االثنین والخمیس من كل أسبوع م  یو 2012/ 23/3 إلي 20/2الفتـ

رشادهن عن كیفیـة إنهاء إجراءات  -  مشاركة طالبات الكلیـة في الترحیب واستقبال الطالبات الجدد وإ
  .ول بالكلیــة  ومساعداتهن علي معرفة األماكن الخاصة بخدماتهن القب

  .مشاركة جواالت الكلیة في تنظیم الدورات والمهرجانات والحفالت المقامة بالكلیة  - 
  . إقامة معسكرات االنضمام ـ الخدمة العامة ـ الطهي الخلوي ـ  إرشادي  - 
عامة والطهي الخلوي واإلرشادي  ـ زیارة مشاركة جواالت الكلیة في معسكرات االنضمام والخدمة ال - 

  .إحدى دور رعایة األیتام مع الجواالت 
  .زیارة إحدى دور المسنین مع الجوالت وتقدیم الهدایا وعمل حفل سمر  - 
  .مشاركة الجوالت في أسبوع شباب الجامعات ومهرجانات الجامعة  ومهرجان الكلیة  - 
 .مطروح  االشتراك في  المعسكر اإلرشادي  المقام بمرسي - 

في  2012/  2011حیث نظمت إدارة رعایة الشبـاب العدید من ندوات في العام الجامعي : مجال الندوات
  مجاالت األنشطة المختلفة

  :الطالبیةاألنشطة  فيتمیز المؤسسة  1/3/2
  :المراكز المتقدمة التي حصلت علیها الكلیة في األنشطة الطالبیة

  29/4/2012ي المهرجان السنوي لألسر یوم األحد الجوائز التي حصلت علیها األسر ف
  رائد اللجنة  المــركــز  اســــم األســرة   م
  سحر فتحي الشعراوي 0د  المركز األول  اسرة السعادة   1
  بسمة محمـد بیومي  0د  المركز الثاني  لغتنا الجمیلة   2
  امـاني عصمت هیبة 0د  المركز الثالث  أشــراقـة  3
  زینب حسن حامد 0د  التمیز   یم والمعلوماتتكنولوجیا التعل  4

  0شهادات تقدیر لكل طالبــة وحصولهن طالبات علي المركز األول ألسرة السعادة  ) 10(ـ حصول عدد 2
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  طالبات علي المركز الثاني ألسرة لغتنا الجمیلة  وسیتم توزیع شهادات تقدیر ) 10(ـ حصول عدد 3
  لثالث ألسرة أشراقة   وسیتم توزیع شهادات تقدیر طالبات علي المركز ا) 11(ـ حصول عدد 4
                        0ـ حصول طالبات الفرقة األولي شعبة تكنولوجیا التعلیم والمعلومات علي درجة التمیز في هذا المهرجـــان 5

       )1/3/2/1مرفق فت (                                                                               

  نشاط اللجنة االجتماعیة والرحالت 
  ار الطالبة المثالیة علي مستوي الكلیة یـ اخت1

  .مرشحة من جمیع األقسام ) 30(اختیار طالبة بصفة أساسیة وأخرى احتیاطیة من بین عدد
       0وتم الحصول علي جوائز و شهادات تقدیر  ام طالبة من جمیع األقس} 30{ترشیح عدد وتم       

 الفضیة في كرة السرعة المیدالیة - :نشاط اللجنة الریاضیـــة
  :یلياألنشطة الطالبیة كما  في نظام لتقدیر مكافأة المتفوقین والمتمیزینیوجد *  

یتنا الثالث مارس مهرجان بنحب كل فيتقدیم شهادات تقدیر لجمیع المشاركات  فيمتمثل  معنویا تقدیرا
 فيإضافة إلى شهادات تقدیر تقدم من خارج الكلیة للطالبات المشاركات .طالبة1400وعددهم  2010

  .والفني نشاط القیاديمجال  فياألنشطة مثل معهد إعداد القادة بحلوان 
جماعیة جمیع المسابقات ماعدا األلعاب ال فيعلى جمیع الطالبات الحاصالت على مراكز  توزیع میدالیات

  )میدالیة 125(
على درع النشاط  2009األنشطة المتعددة حیث حصل قسم علم النفس لعام  فيلألقسام الفائزة  توزیع دروع

  .الجامعةإضافة إلى كأس  الجماعي
  ..الفائزةلألسرة الفائزة من الجامعة تقدیر لألسرة  نقديتقدم رعایة الشباب مبلغ  :ماديتقدیر 

  )1/3/2/2مرفق فت (                                                                        
 وأسفرم 2011في العملیة االنتخابیة الرأي إلبداء الطالبیة مع طالبات االتحاد األنشطةاجتمعت لجنة  * 

  :االیجابیات وتمثلت في:اللقاء عن النتائج التالیة 
 .صادقة ودقیقة األصواتلجنة فرز  - 

 .وسائل دعایة انتخابیة إلنشاءلعمل تفعیل ورش ا - 

  :السلبیات وتمثلت في
 .هیئة التدریس في االتحاد دون انتخاب أعضاءتواجد بعض  - 

                                                                 )1/3/2/3مرفق فت (                 . الحالي ضعمع الو  تتواكبعدم تغییر الالئحة بسرعة ل - 
                    :منها 15/5/2011معتمدة بمجلس الكلیة   الطالبیة  األنشطةخطة تنفیذیة لتطویر تم اقتراح  *

 الطالبیة األنشطةتوفیر البیئة الالزمة لممارسة  - 
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  للطالبات والریاضیة الفنیةاكتشاف المواهب  -
  :الطالبیة باألنشطةمتفوقات ودعم المعتمدة لتشجیع الطالبات   آلیاتمن خالل   األهدافتتحقق تلك 

    )1/3/2/3مرفق فت (   تابع                                                                
  .الخریجون 1/4
   خدمات الخریجین 1/4/1
 وأهدافووضع لها رؤیة ورسالة  8/11/2008لمتابعة خریجات الكلیة بقرار مجلس كلیة لجنة تم إنشاء  *

                                                                 )1/4/1/1فتمرفق ( .12/6/2010العمل بقرار مجلس كلیة اثها تمشیًا مع متغیرات وتم استحد
- : أهدافهامن بین   
مع تخصصاتهن ومیولهن  تتواءمللطالبات ) مؤقتة أوجزئیة  أودائمة (فرص عمل  إیجاد فيالمساعدة  -

 .وقدراتهن 

 یربط بین الكلیة والخریجات والجهات المستفیدة        الكترونيموقع  نشاءإ -
والطالب مدیر عام شئون التعلیم  إلى إضافةتم تكوین فریق عمل معتمد وممثل لألقسام العلمیة المختلفة *

  )أ1/4/1/1 فت مرفق(                                                       الخریجات  ورئیس قسم
تم عمل قاعدة بیانات خاصة بالخریجات والجهات المستفیدة من حیث تصمیم نموذج لتفریغ استمارات  * 

تبین من وقد  2009/2010 الجامعيالبیانات الخاصة بطالبات الفرقة الرابعة لجمیع الشعب بالكلیة للعام 
  بآداب وعلوم وتربیة( 2008/2009ت التحلیل االحصائى لحصر بیانات خریجا

بما  الكترونيالعلمیة لدیهن برید  األقسامفقط من جملة طالبات الفرقة الرابعة ومن % 31.1 إناظهر  لذيا
- :أیضاكما اظهر التحلیل  .كافیةیسهل عملیة التواصل معهن لكنها نسبة غیر   

  المجاالت المختلفة  فيضعف المشاركة المجتمعیة لدى الطالبات. 

  أ /1/4/1/2 فت مرفق(                             .    ضعف مستوى المهارات الخاصة(                                                             
  .تطور نسبة الخریجین من كل برنامج دراسي خالل الثالث سنوات الماضیة                         

  
  
  
  
 

  2012  2011  2010  العام الدراسي///البرنامج     
  1531  1889  523  )انتساب-معا(اآلداب

  327  390  508  ادبي تربوي
  132  178  199  عام علمي

  135  138  186  علمي تربوي
  200  215  489  أساسيتعلیم 
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المختلفة وقد اتضح من بیانات الهیئات  األقسامتم تصمیم نموذج لحصر بیانات المستفیدین عن طریق  *
علیها  وءنلقى الض أن أساسهماهامین یمكن على  معیارینختلفة الكلیة الم أقساموالمؤسسات المستفیدة من 

                                                  - :یلي كما عملیة متابعة الخریجات فيكمؤشرات هامة 

طفولة  -علم الحیوان –نبات  –وتغذیة  حیويكیمیاء  - فیزیاء(العلمیة بكل التخصصات  األقسام -
% 56 إلىنظرًا لكثرة التخصصات العلمیة ونسبة وصلت ) 122( إلىن وصل بها عدد مستفیدی) 

هو مطلوب  وهذا مؤشر واضح بالنسبة لما األقساممن المجمع الكلى لعدد المستفیدین من جمیع 
 سوق العمل في

 ) ب/1/4/1/2فتمرفق( 

اعدها بشكل تم رفع بیانات الجهات المستفیدة على موقع الكلیة حتى تقدم خدمة جیدة للخریجة تس -
من احتیاجات  لالستفادة وأیضاومهاراتها  إلمكاناتهاالبحث عن وظیفة بطریقة مناسبة  في عالف

سوق العمل عند االطالع على الشروط  فيقد تمكن الطالبة من تحسین فرصها  أوسوق العمل ، 
م الكلیة متمثلة وبذلك تقد. لم تتوفر بها تلك الشروط  أنالمكان المرغوب فیه  أوالمختلفة للوظیفة 

 .سواءوخریجات الكلیة على حد ) الهیئة  أوالمؤسسة (وحدة الخریجات خدمة جیدة للطرفین  في

/ اجتماع (اآلداب  أقسام ففي) برامج تأهیل الطالبات لسوق العمل (الكلیة بالبرامج التعلیمیة المختلفة  تتقدم *
 فيمتمثلة ) تربیة الطفل / كیمیاء حیویة وتغذیة / انعلم الحیو / كیمیاء/فیزیاء(والعلوم ) علم نفس /  إعالم

.                 متعددة حسب طبیعة القسم المقدم للرحلة  أماكن إلى) رحالت للیوم الواحد ورحالت میدانیة  

  )أ/1/4/1/3فت مرفق(                                                                           
ورشة عمل ) 20(سوق العمل لمطلبین أساسیین للعمل قامت وحدة الخریجات بعمل عدد حتیاجالنظرًا  *

خاصة بالسیرة الذاتیة والمقابلة الشخصیة ضمن أعمال وحدة متابعة الخریجات وذلك إلعداد الطالبات لسوق 
  .األوللملتقى التوظیف  واستعداداالعمل 

ومن فریق وحدة متابعة الخریجات  أعضاءجمیع  بأدائها الكلیة حیث قام أقساموجهت هذه الورش لجمیع  *
من  واالستمتاع العمليمزید من التفاصیل والتدریب  فيخالل تقریر عن ورش العمل تبین رغبة الطالبات 

                  .دوریةمماثلة وبصورة  أخرىورش  إجراءاالستفادة بصورة اكبر من  فيجانبهن بموضوع ورشة العمل والرغبة 
   ) ب  1/4/1/3فتمرفق (
تنظم المؤسسة ملتقى للتوظیف سنویًا بهدف فتح آفاق للتدریب والتعریف بالمهارات المطلوب توافرها لدى  *

ة الحصول على فرص عمل مالئم في أمامهملتلبیة احتیاجات سوق العمل وفتح المجاالت  الخریجات
 تتالءمتحقیق التواصل بین خریجات الكلیة وسوق العمل لتوفیر كفاءات  إلىكما هدف الملتقى .لتخصصاتهن
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تلبیة االحتیاجات المحلیة  إلىترمى  التيوتحقیقا لرسالة الكلیة  المصريمع المتغیرات المعاصرة للمجتمع 
  )ج/1/4/1/3مرفق (                               .الكوادر والقیادات النسائیة المتمیزة  إعداد في واإلقلیمیة

في للثقا األعلىعدد من الجهات المستفیدة من مركز البحوث والمدارس والمجلس  إلىتم توجیه الدعوة  *  
   14/6/2010بتاریخ  األوللعقد الملتقى 

في للثقا األعلى عدد من الجهات المستفیدة من مركز البحوث والمدارس والمجلس إلىتم توجیه الدعوة كما  *
)                                                                                                 د / 1/4/1/3 فت مرفق( .  ورفع تقریر لفعالیات الیوم  20/6/2012لعقد الملتقى الثاني بتاریخ 

  - :للتوظیف األوله ثالث استمارات استطالع رأى للملتقى تم توجی *
موجه إلى أعضاء هیئة التدریس وأسفرت نتائجه عن ضرورة توثیق الصلة مع الجهات المستفیدة  األول - 

  .من جهات التوظیف االستفادةأكثر حتى ترتفع لسنة الحضور ومزید من 
.لیتحقق مزید من الحضور الوظیفيمستقبلهم  في بین الطالبات بضرورة وأهمیة هذا الملتقى الوعينشر  -   

  :نعاستطالع رأى الطالبات وأسفرت نتائجه  *
                                                              

اختیار مكان لعقد الملتقى بحیث تتناسب مساحته مع معدل أعداد الحضور من الخریجات  -
  .لتواصلالملتقى لمزید من ا فيوالمشاركین 

بما ) الخریجات(تحدید تاریخ انعقاد الملتقى بعد أخذ آراء الجهات المستفیدة والفئة المستفیدة  -
  )هـ1/4/1/3مرفق فت (                                                 .یناسبهن تحقیقًا للهدف

                             عن                  استطالع رأى جهات العمل المختلفة وأسفرت نتائجه  *
  .بالمزید من هذه اللقاءات والندوات االهتمام -
  .التواصل المستمر مع الجهات والهیئات المستفیدة من سوق العمل -
 .الدعایة والتعریف بالكلیة واإلعالن عن البرامج المفیدة لكل جهة -

 )هـ1/4/1/3فق فت مر ( تابع                     .دورات في مجال التخصص  إقامةضرورة  -

               التعریف بفریق العمل :كتیب خاص بالخریجات تضمن/تم استحداث دلیل*  

  سطور فيلجنة متابعة الخریجات 

 الخریجات متابعة لجنة أهداف  

 الخریجات متابعة لجنة وفعالیات أنشطة 

 عمل على فرص الحصول في مساعدتهن تم خریجات 
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 األستاذت بالكلیة لربطها على رابطة خریجي جامعة عین شمس برئاسة جارى استحداث رابطة للخریجا*
  )1/4/1/4 (فق فتمر                                                             الدكتور رئیس الجامعة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 2- المعاییر األكادیمیة:
  :من الهیئة معتمدة أخرىمعاییر  أوالمعاییر األكادیمیة القومیة المرجعیة  2/1
  :األكادیمیةتبني المعاییر  2/1/1

مهم یمكن تحقیقه وفق معاییر أكادیمیة قیاسیة لتنمیة قدرات  أمربنوعیة التعلیم وفاعلیته  االرتقاءیعد     
إلعداد  وتقویمها،واستعدادات ومهارات الطالبات عن طریق الخطط التطویریة للبرامج الدراسیة وتنفیذها 

  .المختلفةصصات التخ فيالطالبات 
:                                                               لذلك حدد فریق العمل أهدافه فیما یلي  

 .اللیسانس / مرحلة البكالوریوس  فيالعملیة والتربویة وضع معاییر أكادیمیة قیاسیة للبرامج  -

 .من أقسام الكلیة  المتبناةالتحقق من تطبیق المعاییر األكادیمیة القیاسیة  -

 .العملمع متطلبات سوق  المتبناةتقییم توافق المعاییر األكادیمیة القیاسیة  -

 .ورسالة الكلیة  المتبناةتقییم التوافق بین المعاییر األكادیمیة القیاسیة  -

توعیة هیئة التدریس والهیئة المعاونة والطالبات واألطراف المعنیة بالمعاییر األكادیمیة القیاسیة  -
 .لمتبناةا
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تدریب هیئة التدریس والهیئة المعاونة والطالبات واألطراف المعنیة على تطبیق المعاییر األكادیمیة  -
 . المتبناةالقیاسیة 

  المتبناةر األكادیمیة القیاسیة ضوء المعایی فيتقییم فاعلیة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة المعدلة  -

لمواصفات الخریج من وجهة نظر جمیع  المتبناةالقیاسیة  ادیمیةاألكئمة المعاییر تقییم مدى مال -
 .األطراف المعنیة 

 .سنوات 4كل الجامعي والخریجات ضوء أداء المدرس  فيتطویر المعاییر األكادیمیة القیاسیة  -

  .ةللثالث قطاعات بالكلی تم مراجعة المعاییر األكادیمیة للهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد *
)أ2/1/1/1مرفق فت(                                                                        

  .تم إجراء دراسة تمهیدیة مقارنة للمعاییر القیاسیة بین معاییر الهیئة ومعاییر من جامعات أخرى * 
)ب2/1/1/1مرفق فت(                                        :في جمیع البرامج األدبیة والعلمیة والتربویة   

  .العلومتم مراجعة المعاییر األكادیمیة للهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد لقطاع * 
  )د/2/1/1/1مرفق فت(     )ج2/1/1/1مرفق فت (                                       

  لتربیة ادة التعلیم واالعتماد لقطاع تم مراجعة المعاییر األكادیمیة للهیئة القومیة لضمان جو  *
اطلعت اللجنة المتخصصة في وضع المعاییر األكادیمیة القیاسیة المتبناة للبرامج التربویة بالكلیة على معاییر 
الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد والمعاییر العالمیة واإلقلیمیة إلعداد الطالب المعلم ،وتم دراستها 

توصلت إلى صورة أولیة للمعاییر األكادیمیة ،وفي خالل العمل ظهرت المعاییر األكادیمیة ومقارنتها ،وقد 
                                           2010البنات في مارس  للهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد للبرامج التربیة والتي تبنتها كلیة

)ح2/1/1/1فت مرفق( )هـ2/1/1/1مرفق فت(  

  :الممارسات التطبیقیة للمعاییر األكادیمیة 2/1/2
نظمت من قبل وحدة  23/3/2010تم إلقاء ندوة بعنوان أسس ومواصفات البرنامج األكادیمي بتاریخ  *

 إضافةمن أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة من جمیع األقسام )81(ضمان الجودة بالكلیة حضرها عدد
)                                                            أ2/1/2/1مرفق فت(                                     .    ، بالحضورالطالبات إلىه الدعوة توج إلى
حول كیفیة ملئ نماذج التوصیف كما وردت في دلیل اعتماد مؤسسات  21/4/200عمل بتاریخ عقد ورشة  *

                                            )ب2/1/2/1مرفق فت( من منسقي األقسام المختلفة)69(التعلیم العالي الصادر عن الهیئة، حضرها عدد
كیفیة ملئ نماذج التوصیف واألخطاء عن  عمل على مستوي األقسام بشكل تخصصيعقدت ورش  *

النماذج بمجلس الكلیة بتاریخ عرض هذه وتم  )علم النفس/التربیة أصول/بقسم اللغة االنجلیزیة (الشائعة
                                                                                                                             )ج2/1/2/1مرفق فت(                                                                 .13/2/2010
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  :اییر األكادیمیة توافق البرامج التعلیمیة مع المع 2/1/3
مع البرامج  التعلیمیة ورسالة الكلیة  المتبناةأجرت األقسام  دراسة لقیاس درجة توافق المعاییر األكادیمیة  *

                                     )2/1/3/1فتمرفق (                                                        .ووجد ارتفاع لتوافق بینهم
ومناقشات / مقارنات/بعد االطالع على معاییر الهیئة القومیة عقد العدید من دراسات الموقف *
جلسات فرعیة بین أعضاء هیئة التدریس خالل مجالس األقسام ،نتج عن كل حساب نسب التطابق /لقاءات/

بقرار ) تربیة/علوم/آداب(القطاعات الثالث لبرامج  أكادیمیة عاییر، ومن ثم تم تبنیها كم مرتفعة أنهاوجد 
                                                                                           )أ 2/1/3/2مرفق فت(                      .                     11/7/2010مجلس كلیة بتاریخ 

بیولوجي  تم میكرو  كیمیاء/كیمیاء نبات /فیزیاء وریاضة/أما بالنسبة للبرامج المزدوجة مثل فیزیاء وحاسب *
دة تبني المعاییر األكادیمیة للبرامج المزدوجة بعلوم المنصورة والمعتمدة من قبل الهیئة القومیة لضمان جو 

  )ب2/1/3/2مرفق فت(                    .التعلیم واالعتماد بعد مطابقتها مع البرامج المطبقة بالكلیة
                                                                           

  
  

 :التعلیمیةالبرامج - 3
  :البرامج التعلیمیة واحتیاجات المجتمع والتنمیة 3/1

  :ة البرامج التعلیمیة الحتیاجات سوق العمل مالئم3/1/1
برنامج من خالل شعب علمیة تضم ثالث قطاعات ) 54(تقدم الكلیة برامج تعلیمیة متنوعة تبلغ  *
  :موزعة كالتالي) اآلداب والعلوم والتربیة(
  )برامج آداب انتساب 10+برامج آداب عام10(قطاع اآلداب یبلغ عدد -
  )جبرام12(قطاع العلوم یبلغ عدد -
  )برامج8(قطاع التربیة علوم یبلغ عدد -
  )برامج8(قطاع التربیة آداب یبلغ عدد -
  )برامج2(قطاع التربیة تعلیم أساسي علوم یبلغ عدد -
 )برامج3(قطاع التربیة تعلیم أساسي أدبي یبلغ عدد -

  .الئقةطالبات البرامج التربویة تجد طریقها في مجال العمل التربوي بدرجة  أنمن المالحظ وبشكل عام  *
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فیزیاء (و) مالبس ونسیج(و)كیمیاء حیویة وتغذیة(كما یوجد بالكلیة برامج متفردة مثل بكالوریوس علوم  * 
  .لدیهم فرص متمیزة في سوق العمل )  میكروبیولوجیاكیمیاء (و)وحاسب 

  .وتم اخذ في االعتبار عند تصمیم البرامج الكلیة،برامج  عن  تم استطالع رأى سوق العمل *
  )3/1/1/1مرفق فت (                                                                             
تتسم البرامج  التعلیمیة المقدمة بالكلیة  بالمرونة استجابة لمتطلبات سوق العمل فعلى سبیل المثال تم *

تخصصات (یوس علوم في وبولوجي  ، بكالور اب إعالم  وانثر استحداث برامج جدیدة مثل لیسانس اآلد
، ) فیزیاء وحاسب (،)امیكروبیولوجیكیمیاء (و )اء وحاسبفیزی(و) مالبس ونسیج(و)كیمیاء حیویة وتغذیة

ونظرا لحاجة وزارة التربیة والتعلیم لمعلمین تربویین في المدارس التجریبیة اللغات ،استحدثت شعب 
  .یةریاضیات باللغة االنجلیزیة ، وفیزیاء باللغة االنجلیز 

  .العملكما تتضح مواكبة البرامج التعلیمیة لمتطلبات سوق  *
األسبوع فصلین  فيساعات  4(أغلب البرامج العلمیة  فيحیث  البرامج فيیوجد مرونة  -

للفرقة الرابعة ) ساعة أسبوعیًا فصلین دراسیین 2(وأیضًا ) مقرر خاص(للفرقة الرابعة بمسمى ) دراسیین
 .العلميسوق العمل والتطویر  تالؤمم الطالبة مقررات مستحدثة تدرس فیه)بحث ومقال(بمسمى 

 ).بحثقاعة (ومقرر ) موضوع خاص(وبالمثل أیضًا البرامج األدبیة مقرر  -

والبرامج التربویة بما فیها من تدریبات عملیة وزیارات میدانیة بما یوضح الرؤیة لسوق العمل عن  -
 .الكلیةخریجات 

هو أكبر دلیل على سعى الكلیة الدائم والمستمر للتطویر فمثًال  الكلیة فيالئحة وجود أكثر من  -
تتبع الئحة جدیدة هذه السنة الرابعة لتطبیقها وأیضًا بالنسبة ) للعلوم واآلداب(البرامج التربویة 

 .سنواتلبرامج آداب عام توجد الئحة جدیدة طبقت منذ ثالث 

 1505قرار وزاري رقم  إصدارد تم تقدمت الكلیة بطلب تطبیق نظام الساعات المعتمدة ،وق -
جامعة عین )العلمیة  األقسام(الالئحة الداخلیة لكلیة البنات  إصداربشأن  12/6/2012بتاریخ 
 يالجامعبنظام الساعات المعتمدة ،وقد تم تطبیقه في العام )مرحلة البكالوریوس (شمس 
 ات البرنامج  اختیار الطالب للمقررات من بین مقرر  إتاحةومن سماته  2012/2013

 )3/2/1/2مرفق فت (                                                                           
  :تصمیم وتطویر البرامج التعلیمیة 3/2
  :التعلیمیة  تصمیم البرامج 3/2/1
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ریر السادة تقومحاوالت لتصحیح األخطاء التي أوضحها  اجتهاديفي الفترة السابقة كان هناك توصیف * 
 حیث لم یكن لدى الكلیة معاییر أكادیمیة للبرامج التعلیمیة  QAAPمشروع الـ  2007النظراء 

الكلیة معاییر الهیئة القومیة لضمان الجودة واالعتماد لجمیع برامجها  تتبن CIQAPفي ظل مشروع الـ * 
 )3/2/1/1مرفق فت (             .                         7/2010وذلك بقرار مجلس الكلیة 

وتوافق هذه البرامج مع المقررات العلمیة بالكلیة بما یحقق معاییر الهیئة القومیة و تم توصیف جمیع البرامج * 
  .%100مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة بنسبة 

  :تطویر وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة 3/2/2
  :یتم تطویر البرامج التعلیمیة من خالل*

الكلیة أثناء  مع طالبات اللقاءات  خاللمن احتیاجات سوق العمل األقسام العلمیة س یدر ت -
 .الرحالت العلمیة والزیارات المیدانیة والتدریب العملي

متابعة خریجات الكلیة للوقوف على مستحدثات سوق العمل ورضاء المستفیدین منهن دراسة  -
 CIQAPمن خالل لجنة الخریجات المنبثقة من مشروع  مواكبة البرامج الدراسیة مع سوق العمل باألقسام

 .وطلبة الدراسات العلیا 
لبرامج الدراسة بنظام التعلیم المفتوح بالكلیة بمقترح واإلعالم واللغة العربیة تقدم قسم علم النفس  -

خلیة وتم إجراء تعدیل بالالئحة الدا 21/6/2012بتاریخ )1730(وقد تمت الموافقة علیه بقرار وزاري رقم 
 :للشعب األدبیة بالكلیة وفقا لنظام التعلیم المفتوح لمنح درجة اللیسانس في اآلداب في احد البرامج التالیة

 واإلعالم العالقات العامة .1

 الفئات الخاصة .2

الثقافة اإلسالمیة بالشراكة مع جامعة جنوب الوادي ،وقد تم بدء العمل به في العام الجامعي    .3
                                     )ب 1/ 3/2/1مرفق فت (                                                   2012/2013

 هل هناك إجراءات موثقة للمراجعة الدوریة في البرامج التعلیمیة ؟اذكر هذه اإلجراءات؟ -
في التخصصات المختلفة  تم تشكیل فریق مراجعة داخلیة من نخبة من السادة أعضاء هیئة التدریس - 

  .قمت بإعداده ومرفق نموذج لتقریر المراجع الداخليلمراجعة توصیف البرامج 
  )       أ3/3/1/1مرفق فت (                                                                            

           .   مرفق أیضًا بعض نماذج تصویب لجنة المراجعة لتوصیف البرنامج - 
  )         ب3/3/1/1مرفق فت (                                                                            

  یوجد إجراءات موثقة للمراجعة الدوریة للمقررات الدراسیة * 
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لدراسة تم تشكیل فریق لمراجعة الكتب المقررة والمذكرات الطالبیة من لجان متخصصة داخل األقسام  - 
  )3/3/1/2مرفق فت .   (مرفق عینة لواحدة من لجان المراجعةمطابقتها لتوصیف المقرر 

  ) المراجع الخارجي/ األقسام العلمیة (فیما یتعلق بالمستویات التي تتم خاللها إجراءات المراجعة *  
  .ات الداخلیة في جمیع األقسامالمراجع  تمت- 
المختلفة في مجال التخصص ومنهم من له الخبرة في مجال الجودة  قدمت األقسام أسماء تتصف بالخبرات - 

من سیادتهم وسیستكمل التفعیل في وقت الحق إن شاء اهللا % 30تم مراسلة حوالي . للمراجعة الخارجیة
عالن معاییر                        حتى تتحقق االستفادة المنشودة  12/12/2009االختیار بمجلس الكلیة بتاریخ ،وإ

         )3/3/1/3مرفق فت (تابع                                                                         
  )تم اتخاذها التياذكر اإلجراءات ( الخارجيمن تقریر المراجعین أو الممتحن  االستفادةما هو مدى  *
الئحة الساعات المعتمدة  في) فیزیاء حاسب(تم تطویر برنامج  2007 فيبناء على تقریر السادة النظراء  - 

  ).الریاضیات(كما تم تعدیل توصیف برنامج  –بزیادة تدریس مقررات الحاسب 
  :التحدیث والتطویر  فيمن المراجعة  االستفادة  

  التحدیث والتطویر ؟ فيمن التقاریر السنویة للبرامج والمقررات  االستفادةمن حیث  -
 فيولكن تقریر المقرر یفید عضو هیئة التدریس  الخارجيللمراجع جاري العمل في إرسال البرامج التعلیمیة *

  .لفةالمختتطویر مقرره وأسلوبه وطرق تقییمه للمهارات 
  :فاعلیة البرامج التعلیمیة  3/3
  :مؤشرات فاعلیة البرامج التعلیمیة 3/3/1

یث ح  2011/2012یتضح من التحلیل الكمي للكلیة قلة عدد الطالبات المستجدات في العام االكادیمي* 
بهن وتم تشعی تسببت،وقد  لإلعادةباقیات  )412(مستجدات و  )259 (طالبة منهن )672(بلغ المجموع الكلي

   )3/3/1مرفق (                                   على برامج الكلیة المختلفة                  
قابلة  من جلسات مجلس الكلیة كل عام جامعي األخیرةفي الجلسة  یتم وضع إستراتیجیة موثقة ومعلنة* 

  .امج   المختلفة بالكلیةللتطبیق والتعدیل وتتسم بالتوازن في توزیع الطالبات المستجدات على البر 
لك وحدة الجودة بالتنسیق مع لجنة دموثقة ومعلنة،وتقوم ب ب الطالبات  الوافداتلجد إستراتیجیةوضع خطة * 

  الوافدین بالكلیة
وتحویل  لالعتماد لیوالتأهالعلمیة من خالل مشروع التطویر المستمر  األقسامتم تطویر وتحدیث معامل * 

باستخدام آلیات وطرق حدیثة  ات المعتمدة وتطویر استراتیجیات التعلیم والتعلم نظام الساع إلى البرامج
  .ومشوقة لجدب الطالبات المستجدات لدراسة البرامج التعلیمیة
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عن العلوم  وعزوفهن اإلنسانیةدراسة العلوم  یالحظ إقبال الطالبات في التعلیم ما قبل الجامعي على* 
بالكلیة على استخدام آلیات وطرق حدیثة  البات أقسام العلوم التربویةلدلك تم تطویر وتدریب ط األساسیة

  .ومشوقة في تدریس المواد العلمیة بالمدارس لجدب المتعلمین على دراستها في المرحلة ما قبل الجامعیة
كل برنامج دراسي خالل األعوام  المختلفة فيیتضح من تطور نسب النجاح في الفرق الدراسیة *

ارتفاعها في معظم القطاعات الثالث مما یدل على تطور العملیة التعلیمیة  2010/2011،2011/2012
                                                                       CIQAPبالكلیة وخاصة بعد تجدید وتحدیث المعامل والمدرجات وحجرات الدراسة بالكلیة من خالل مشروع 

  .ئجالنتا) 3/3/2مرفق (
تم متابعة مستوى الخریجات في سوق العمل من خالل عقد مؤتمرات األقسام السنویة وملتقى التوظف في * 

یعتبر مؤشرا على فعالیة البرامج  االعلمي، ممأشادوا بمستواهن  د، وق2011/2012، 2010/2011العامین 
 ).ق لجنة متابعة الخریجات مرف(                                .التعلیمیة في القطاعات الثالث 

  
  

 
 

 4 - التعلیم والتعلم
  لمالتعلیم والتع إستراتیجیة 4/1
  :للتعلیم والتعلم إستراتیجیةتوافر  4/1/1
موثقة ومعلنة لتحقیق  أهداف البرامج التعلیمیة  تتبنى الكلیة أسالیب واستراتیجیات متنوعة للتعلیم والتعلم   *

ویتم توثیق للتخصصات في القطاعات الثالث المختلفة وفقا لطبیعة البرنامج  ووفقا   ILOSوالنتائج التعلیمیة
تغیر عضو هیئة التدریس المسئول عن مع ال تتغیر حتى توصیف المقررات والبرامج في تلك االستراتیجیات 

  .التدریس
هیم الطالبة ،وكذلك لتعمیق مفا. والرحالت العلمیة یدانیةوالدراسات المكما یعظم الغرض من الدراسة العلمیة *

مشاركة األطراف المعنیة والخریجات والطالبات في القطاعات الثالثة في وضع استراتیجیات التعلیم والتعلم في 
  .البرامج التعلیمیة 

یقوم أعضاء هیئة التدریس بالكلیة بإعداد هذه االستراتیجیات بل وتدریسها للطالبات وتدریب الطالب  *
وهذه االستراتیجیات غیر معلنة للطالب بل یتم  المیدانيالتربیة العملیة والتدریب  في المعلمات على استخدامها

  .مناقشتها داخل مجالس األقسام
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بصفة مستمرة  ةروعي عند وضع استراتیجیات التعلیم والتعلم المرونة حتى یتم  اتخاذ إجراءات تصحیحی*
  . كلما تطلب األمر

  التعلیم والتعلم المراجعة الدوریة الستراتیجیات 4/1/2
ضوء معاییر معینة مثل نتائج االمتحانات أو استقصاء الطالب  فيالتعلیم والتعلم  إستراتیجیةیم مراجعة  *

على مستوى مجالس األقسام العلمیة  اإلستراتیجیةوأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم ولكن تتم مراجعة هذه 
  بعض أنماط التعلیم الحدیث  إدخال في من نتائج هذه المراجعة االستفادةبالكلیة وقد تم 

تم تطویر إستراتیجیة التدریس في التدریب العملي لجمیع المقررات النظریة تخصص الكهرباء  *
وذلك لجمیع الفرق الدراسیة  اتمقرر ) 4( وعددها   Analog and digitalوااللكترونیات التناظریة والرقمیة 

وعلى .شعبة)27(والتعلیم األساسي بشعبتیه علوم وریاضة وعددهم  شاملة الشعب العلمیة العامة والتربویة.
مدار الفصلین األول والثاني كان یتم التدریب العملي من خالل إجراء التجارب العملیة باألجهزة العلمیة 

 .Hardwar المتوفرة بمعمل الكهرباء وااللكترونیات بنظام

المي في تدریس مقررات الكهرباء وااللكترونیات التناظریة ولكن انطالقا من مواكبة التقدم العلمي والع      
والرقمیة في كلیات العلوم التناظریة والرقمیة في كلیات العلوم والهندسة، فقد تم تطویر وتحسین التدریب 

وهو نظام یتم التدریب  .Simulation Softwareالعملي لهذه المقررات الدراسیة عن طریق نظام المحاكاة 
باستخدام برامج المحاكاة معینة، هذا باإلضافة األجهزة العلمیة وأجهزة الحاسب Softwareق عن طری فیه

  .CIQAPاآللي التي تم تدعیم معمل بها الكهرباء وااللكترونیات بقسم الفیزیاء عن طریق تمویل مشروع 
األخرى مهارات عملیة والتدریب العملي وفق هذا النظام ساهم في إكساب طالبات قسم الفیزیاء واألقسام      

الحدیثة بالمعامل  األجهزةمهارات القیاس العملي باستخدام  إلى ضافةإ.عالیة المستوى باستخدام الحاسب اآللي
                                        .الممولة من ذات المشروع

  :اسالیب التعلیم والتعلم4/1/3
تحدثة لتحقق المخرجات المستهدفة من خالل مواصفات التحقق من مدى توافق أنماط التعلیم المس یتم* 

ببعض هذه األنماط مثل البحوث التطبیقیة والمیدانیة والتعلم  االستعانةوالبرامج ویتم  مقرراتوتقاریر ال
   الخ...الذاتي

المعمل /ة السبور (المستخدمة طبقا لنوعیة البرامج التعلیمیة التي تقدمها الكلیة  أسالیب التعلیم والتعلمتتنوع * 
                                                        .میدانيرحالت علمیة وتدریب /عینات واقعیة /النماذج المجسمة /شاشة العرض/ الحاسب اآللي/

   )4/1/3/1مرفق فت(                                                                                
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تم تطویر بعض الوسائل التعلیمیة لرفع كفاءة العملیة التعلیمیة  CIQAPحصول الكلیة على مشروع ب *
  :مثل
المختلفة   توتجهیزات حدیثة في التخصصاالمعامل الطالبیة بأجهزة علمیة األقسام و تزوید  - 
  ) كیمیاء حیویة وتغذیة/علم الحیوان /نبات /زیاءفی/كیمیاء(

  .تكنولوجیا التعلیم بأجهزة تخصصیة)/إعالم  - اجتماع( األقسام األدبیة مثل تزوید كما تم  - 
  .واألدبیة بأجهزة الحاسب اآللي لتتناسب مع أعداد الطالبات) خاصة الریاضیات(تزوید األقسام العلمیة - 
اجتماع /أقسام جغرافیا(والتدریب المیداني والرحالت العلمیة) األقسام التربویة(عمل أدلة للتربیة العملیة - 
لتتم وفق منهجیة علمیة مرتكزة على دراسة ) كیمیاء/كیمیاء حیویة /علم الحیوان/فیزیاء/نبات /علم نفس/

  .سلبیات الواقع
/ اللیسانس بمرحلتيلدى الطالب  الذاتيعلى التعلم   الطالبات قدرات تنمیة تساعد المقررات الدراسیة على  *

  - :البكالوریوس والدراسات العلیا ومنها 
   ،والبحث والمقال بالفرقة الرابعة باألقسام العلمیة.مشروع التخرج لطالب شعبة إعالم - 
  درجات أعمال سنة ممثلة في معظم مقررات األقسام األدبیة العامة والتربویة  فيالمهام البحثیة  - 
  .بینهم علنيتتناقش بشكل  والتيوجود تكلیفات لطالبات أقسام اللغات  - 
 .التعلیميمادة الكمبیوتر  في الدكتوراهاد التكمیلیة لبرنامج مشروع التخرج لطالب المو  - 

سلكي (كمبیوتر مزودة باالنترنت )28(وتزویدها بمراجع علمیة حدیثة وعدد ةتم توسعة مكتبة الكلی* 
  .إلتاحة أنماط مستحدثة للتعلیم  والتعلم وتنمیة قدرات الطالبات على التعلم الذاتي) والسلكي

   . ت المعتمدة على برامج األقسام العلمیة والدراسات العلیا بهاتطبیق نظام الساعا* 
  التعامل مع مشكالت التعلیم فيالسیاسات المتبعة  4/2
  :مشكالت التعلیم 4/2/1
نشاط فریق توصل  حصر للمشكالت الطالبیة التي تواجه الطالباتبغرض  استبانه من خالل تطبیق *

  :بالكلیة إلى  واألدبیة من األقسام العلمیة، والممثلة  الكلیةالتعامل مع المشكالت الطالبیة ب سیاسات
  :مشكالت الخاصة بالعملیة التعلیمیة بشكل مباشر - 

   :مشكالت الخارجیة ذات الصلة بالعملیة التعلیمیة - 
  )4/2/1/1مرفق فت ( واتجاهات الطالبات نحو كلیتهن  ودوافع االلتحاق بالكلیةأسباب  - 

 :الكلیة لمعالجة مشكالت التعلیم في المجاالت التالیة عها مردود السیاسات التي تتب  

  :الكثافة العددیة للطالبات  -  أ
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مـن تهویـة تزویـدها مـن خـالل مشـروع التطـویر المسـتمر والتأهیـل لالعتمـاد تم استحداث القاعات الدراسـیة و *
ضـــاءة  ــائط التكنولوجیـــة میكروفونـــات وإ ـــبالوسـ ـــى جانـــب ســـلكي أو الســـلكي  تكاالنترن البســـیطة  نـــاتاإلمكاإل

  .وصیانتها بصفة دوریة
بینما بلغ %) 57(األقسام العلمیة بنسبة  رضاء طالباتمما نال معامل األقسام العلمیة وتحدیث تم تطویر *

  . رضاء األقسام األدبیة
تم التغلب على بعض الصعوبات التي تواجه زیادة الكثافة العددیة في بعض البرامج األدبیة والتربویة ذات * 

أسبوعیا من یوم السبت حتى الخمیس كما یتم تدریس شعب  جمن خالل التدریس في هده البرام ةداد الكبیر األع
االنتساب الموجه والتعلیم المفتوح أیام السبت فقط من كل أسبوع علما بان السبت یعتبر أجازة الكلیة ،وفي 

طالبات في مكاتبها )5(محدودة أقل من المقابل یقوم أعضاء هیئة التدریس بالتدریس للطالبات ذات األعداد ال
  .في مكاتبها باألقسام وتستمر الدراسة بالكلیة من الثامنة صباحا حتى السادسة مساءا باألقسام 

حجرات دراسیة بسعات مختلفة وروضة ) 9(من المدینة الجامعیة الكلیة وتحویله إلى ) أ(كما تم ضم مبنى * 
  )4/2/1/1مرفق فت (                       .مل مركزي تعلیمیي نموذجیة خاصة ببرنامج تربیة الطفل ومع

  :ضعف الموارد المادیة والبشریة 4/2/1/2
تتقید الكلیة بالموارد الكلیة بالموارد المالیة المخصصة لها من موازنة الدولة العامة ،وغالبا ماتكون غیر  * 

الكلیة التغلب على هذه المشكلة بزیادة مواردها من كافیة ،وتؤثر سلبا على العملیة التعلیمیة ،وتحاول إدارة  
من إجمالي % 25خالل تنمیة مواردها الذاتیة بمركز الدراسات والبحوث المتكاملة ،حیث تخصص نسبة 

إیرادات األنشطة لتحقیق متطلبات التعلیم والتعلم ،جذب الطالب الوافدین ،الشراكة مع جهات معینة ،وتقدیم 
  ..االستشارات الفنیة ،

  .التوسع في تدریس برامج متمیزة ،دبلومات ،شراكة مشروعات *     
وحدات الترجمة /أنشطة فنیة وریاضیة /المالعب/حمام السباحة /الورش(االستغالل األمثل إلمكانات الكلیة  *

  الخ..االستشارات النفسیة/واللغات 
  :نقص أعضاء هیئة التدریس

  :المعاونة والطالبات اتضح أن النسب تتراوح فیما یليبحصر أعداد أعضاء هیئة التدریس والهیئة 
 األقسام

عدد أعضاء 
  هیئة التدریس

 
  عدد الهیئة المعاونة

  
  الجملة

   األدبیة
168 

 
98 266  

  462 148 314  العلمیة
  التربویة

  74 44 111  
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  839  290  556  اإلجمالي

  
  )68:1(الطالبات  إلى األدبیة باألقسامنسبة اعضاء هیئة التدریس 

  )3:1(نسبة اعضاء هیئة التدریس باألقسام العلمیة إلى الطالبات  
  )22:1(نسبة اعضاء هیئة التدریس باألقسام التربویة إلى الطالبات 
  )54:1(نسبة اعضاء الهیئة المعاونة باألقسام األدبیة إلى الطالبات 
  )6:1(نسبة اعضاء الهیئة المعاونة باألقسام العلمیة إلى الطالبات 

حظ أن النسب بین الفئات المختلفة والطالبات تختلف في األقسام األدبیة عن العلمیة والتربویة ،ولكنها ویال
  .مازالت تتفق والمعاییر العالمیة

  :نقص اإلداریین
 2011/2012من دراسة أعداد اإلداریین یتضح عجز ملحوظ في كثیر من اإلدارات في العام الدراسي 

تم التغلب على المشكلة بمیكنة  لوصول عدد كبیر منهم لسن التقاعد ،وقد 2012/2013ویتزاید في عام 
اإلدارات من خالل مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد ،حیث تم توفیر من قبل مشروع نظم 

إداري من قبل مشروع الوحدات التكنولوجیة والتدریب على مودیوالت )85(وتدریب  MISالمعلومات اإلداریة 
ICDL  

  :مساحات الفراغیةال
،تم إزالة حجرات الحدیقة حیث أنها أقیمت على جزء للقضاء على مشكلة توفر مساحات فراغیة بالكلیة 

من المساحة الخضراء ،وقد نال هذا اإلجراء رضاء الطالبات ،حیث أتاح لهم متنفس ومساحة واسعة 
  )4/2/1/1مرفق فت (                                       .یستغلونها لقضاء الوقت بین المحاضرات

  
  
  
   
من إجمالي إیرادات األنشطة لتحقیق متطلبات التعلیم والتعلم                                                           % 25ویخصص نسب *  

یة تقدم النشاط بمقترحات العتمادها من مجلس الكلیة كسیاسة عامة تتبعها المؤسسة بجهاتها المعن
  :وتتمثل إجراءات هذه الخطة في اآلتي

  .من نسبة المصروفات الحالیة% 10تحصیل مقابل تحسین الخدمة التعلیمیة من الطالبات یمثل  –
  .عن النسبة الحالیة% 10تحصیل مقابل تأمین المعامل تزید نسبته  –
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  .واماستمرار العمل بالخطة التي یتم تطبیقها في هذا الشأن بهذا المعدل لمدة ثالث أع –
المشاركة في مركز الدراسات ) بأعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بها(توسیع قاعدة األقسام  –

والبحوث والخدمات المتكاملة بوحداته ذات الطابع الخاص مع رفع نسبة نصیب الخدمات الطالبیة 
  %.10من دخل المركز بنسبة 

 .التوسع في تدریس دبلومات توفر مصادر مالیة للكلیة –
االستغالل ) تخصصات فنیة وریاضیة بالكلیة –مالعب  –حمام سباحة  - ورش(تغالل إمكانات الكلیة اس

  .األمثل لتوفر عائدا یتناسب وتلك اإلمكانات
  : أعضاء هیئة التدریس زیادة/نقص 4/2/1/3
  :والطالبات عبر األقسام المختلفة اتضح  األعضاءبحصر أعداد *
*  ً   596، 12ت عدد الطالبا إجماليبان  علما

  50: 1 األدبیة باألقسامهیئة التدریس والطالبات  ألعضاءالنسبة المعیاریة  -
  25: 1العلمیة  باألقسامهیئة التدریس والطالبات  ألعضاءالنسبة المعیاریة  -
  25: 1العلمیة  باألقسامالنسبة المعیاریة للهیئة المعاونة والطالبات  -
  )ب4/2/1/3مرفق فت (      25: 1العلمیة  باألقسامات النسبة المعیاریة للهیئة المعاونة والطالب -

  : الدروس الخصوصیة
طالبة من  920حول مشكلة الدروس الخصوصیة وشمل عدد  2010فبرایر  فيتم إجراء استبیان  *

  :اتضح ما یليشعب مختلفة 
واحد افراد  بعضو هیئة التدریس باالستعانةقد لجأن للدروس الخصوصیة ) طالبة 37 حوالي% (3.44نسبة  

من خارج الكلیة وأیضًا أحد أفراد الهیئة المعاونة من الخارج أیضًا وجاءت مبررات اللجوء  الهیئة المعاونة
  : يما یلكللدروس الخصوصیة 

  )والمراجع األدبیة الجامعيالكتاب (عدم توافر المصادر العلمیة  -
ارتفاع وكذلك مواعید، الفي حالة عدم مالئمة حضور المحاضرات  فيضعف انتظام الطالبات  -

مرفق (                                    .في حجرات الدراسة الكثافة العددیة للطالب
 )أ4/2/1/4فت

                                                                منتدبین وال یوجد تواصل بینه وبین الطالبات بعض هیئة التدریس   -
   :المشكالت شددت اإلدارةولحل هذه        
 .تطبیق الساعات المكتبیة وفق قواعد محددة ومعلنة –
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طالبات لعضو هیئة التدریس ویعاونه عضو من الهیئة  8تطبیق نظام اإلرشاد األكادیمي بواقع  –
 .المعاونة

 االلكترونیة بمكتبة الكلیة في البرامج المختلفةتوفیر الكتب والمراجع العلمیة والكتب  –

دراج هذه التوعیة ضمن فعالیات  نشر الوعي – بین الطالبات بمخاطر وعواقب الدروس الخصوصیة ،وإ
 الترحیب بهن في بدایة العام الدراسي ،وفي بدایة العام الدراسي وعلى موقع الكلیة االلكتروني

 .قصر انتداب أعضاء هیئة التدریس من خارج الكلیة على التخصصات النادرة –

   )جـ4/2/1/4مرفق فت(  )ب4/2/1/4مرفق فت(                                                         
  :الكتاب الجامعي 4/2/1/5

المتعلقة بالكتاب للتعرف على المشكالت ) جمیع األقسام(تم إجراء دراسة میدانیة على عینة من الطالبات* 
  :الجامعي وقد اتضح مایلي

// رداءة الورق// طباعة دریس بالكلیة بسوءبعض الكتب الصادرة من أعضاء هیئة الت صفتو  -
  المادة العلمیةضعف تحدیث  //الحشو الزائد

 .قلة المراجع العلمیة -
 ارتفاع سعر الكتاب  -
 .عدم االستفادة من دعم الكتاب الجامعي المقدم من الجامعة -
 بأنهن یجبرن علي شرائه% 42والي ح -
 المحاضراتتراكم إلى  وصول الكتاب ببعض األقسام بما یؤديتأخر  -

)أ/4/2/1/5فت مرفق (                                                                              
  :للتغلب على مشكلة إخراج الكتابتصحیحیة التالیة  إجراءاتوقد اتخذت  
  :إخراج الكتاب بشكل جید ومحتوى متمیز من خالل تطبیق ضوابط ومعاییر على هیئة التدریس* 
ضوابط الكتاب الجامعي عرضت على لجنة شئون الطالب بمقترح ل ضوابط الكتاب الجامعي قدم فریق   

والذي تضمن مواصفات الكتاب والتي یؤخذ بها   14/3/2010والتعلیم ومناقشتها في مجلس الكلیة بتاریخ 
)                                                                                                                            ب/4/2/1/5فت مرفق (                          2010/2011اعتبارا من بدایة العام الجامعي 

التألیف الجماعي خاصة باألقسام األدبیة وكذلك تزوید  إلىلتحسین جودة الكتاب الجامعي تم اقتراح التوجه * 
  لتوفرها للطالبات صات الكلیة المختلفةبالمراجع العلمیة األولیة بتخصالكلیة بأعداد كبیرة من مكتبة 
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من خالل میزانیة  المراجع العلمیة التخصصیة  كما تم اقتراح بمساهمة من وحدة الجودة في شراء*
بمراجع  قساماألمن مشروع التطویر لتزوید مكتبات جنیها مصریا 190000 وتم رصد میزانیة CIQAPمشروع

  وكتب علمیة متخصصة تم اختیارها من قبل األقسام لتكون متاحة بها
)هـ/4/2/1/5فت مرفق ( )جـ/4/2/1/5فت مرفق (                                                         

                                                                    )د/4/2/1/6فت  مرفق(  )ج4/2/1/6فت  مرفق( )ب/4/2/1/6ت  مرفق()أ/4/2/1/6مرفق فت (
   )ز/4/2/1/6فت  مرفق( )هـ/4/2/1/6فت  مرفق(   

*  تقدم النشاط بمقترحات العتمادها من مجلس الكلیة كسیاسة عامة تتبعها المؤسسة بجهاتها المعنیة (إدارة 
دارة الكلیة:   شئون الدراسة واالمتحان، ونشاط سیاسات القبول من خالل المشروع واألقسام وإ

وذلك عند قبول الطالبات وعند التخطیط  )وكیلة الكلیة لشئون التعلیم والطالبات، وحدة تكنولوجیا المعلومات
                                                :واإلعداد للجداول الدراسیة واإلعالن عنها، وتتمثل إجراءات هذه الخطة في اآلتي

   )4/2/1/7مرفق فت (                                  ضعف حضور الطالب*   
ــأ  * ــتم فیهــا  ت الدراســة حــرص الطالبــات علــي الحضــور خاصــةثب ــي ی ــدروس العملیــة الت ــي المحاضــرات وال ف

ــات ــع الطالب لعینــة ممثلــة   2009نهایــة شــهر أكتــوبر وبدایــة نــوفمبر  فــيبیان أجــراه النشــاط طبقــا الســت و  توقی
وتمثـل ) طالبـة 12844(مـن مجمـل طالبـات الكلیـة % 9.8 ددلع طالبة تمثل 1257لطالبات الكلیة مكونة من 

   :اآلتيالنتائج عن أسفرت لرابعة ل من طالبات الفرق من الثانیة% 12.5
                                                                        أشــار أن مواعیـد الجــداول المناســبة یحفــزهن مــنهن% 67طالبــة أن  1139تــم علـى  اســتبیان مــناتضـح  –

  . على المواظبة على الحضور
ــور المحاضــــرات ت الدوریــــة تــــدفع أن األعمــــال الفصــــلیة واالمتحانــــا – ــرص علــــى حضــ الطالبــــات علــــى الحــ

  والدروس العملیة
ووجــود عــدة أبنیــة لهــا حــول الكلیــة یــوفر وقــت الطالبــات  للمدینــة الجامعیــة الرئیســيوجــود المقــر  مجــاورة –

 .غیر القاهرة والجیزةأكثر الطالبات بالكلیة مغتربات من محافظات  نأ خاصةویحد من نسبة غیابهن 

أن نسـبة حضـور الطالبـة ال تقـل عـن ) مرفـق نمـاذج(من خالل المقابالت وباالطالع علي الكشـوف  تبین –
وبالتالي لم یتم حرمان أي طالبة مـن االمتحـان علـي مـدار السـنوات السـابقة وبالتعـاون مـع إدارة شـئون % 85

جاوزهـا لنسـبة الغیـاب طالبـة مـن دخـول االمتحانـات بسـبب ت أيالتعلیم  والطالبات تـم التأكـد مـن عـدم حرمـان 
ـــان ـــــة مـــــن دخـــــول االمتحــ ــا ومرفـــــق مایفیـــــد عـــــدم حرمـــــان أي طالب ـــامعي  المســـــموح بهـــ ـــــدءا مـــــن العـــــام الجــ ب

2008/2009  
 :وعلى الرغم من ذلك تقدمت لجنة السیاسات التعلیمیة بالمقترحات التالیة 
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بدایة العام  فيوشرحها  بدلیل الطالبة منتوعیة الطالبات بنصوص الالئحة الحاكمة لنسب الحضور  -
 .خالل المحاضرات وفى المؤتمر العام للكلیة الدراسي

 لیتیسر للطالبات من التوقیع توفیر كشوف الفرق من بدایة الفصل الدراسي -

اعتماد أستاذ المقرر لتوقیع الطالبات في محاضرة ودرس عملي أو تطبیقي واعتماد مجالس االقسام  -
 .لهذه القوائم في كل شهر

- .  
  : توافر المراجع العلمیة عدم 4/2/1/7

مشاركة في االستبیان ) طالبة 920(من عدد % 67.07أشارت نتائج االستبیان الذي طبق إلى أن نسبة * 
من طالبات الكلیة % 26.96عن عدم رضائهن عن توفر المراجع العلمیة بمكتبة الكلیة بینما أعربت نسبة 

)                                                                                     4/2/1/7رفق فت م. (عن إبداء رأیهن% 5.98عن رضائهن وامتنعت نسبة 
والسیاسة التي اتبعت للتغلب على هذه المشكلة هي تطویر وتوسعة المشكلة لزیادة الخدمة المكتبیة فضًال * 

  .میة لتتناسب مع أعداد الطالباتعن تخصیص مبلغ من میزانیة المشروع لشراء عدد م المراجع العل
  :مردود السیاسات المتبعة في حل المشكالت 4/2/2/1
تم وضع مجموعة من المقترحات والتوصیات للتعامل مع تلك المشكالت الطالبیة لیتم قیاس المردود *

  )4/2/2مرفق فت (                   .                                         الخاص بتلك السیاسات
  :برامج التدریب المیداني للطالب 4/3
  برامج التدریب المیداني 4/3/1

تقوم على إعداد  التيفى ضوء رؤیة ومهمة العملیة التعلیمیة فى كلیة البنات جامعة عین شمس،         
 وتخریج طالبات ذات مرجعیة علمیة وعملیة حدیثة ومن اجل تحقیق ذلك تضمنت البرامج العلمیة لكال من

وكلیة البنات تنقسم بطبیعة الحال ). ورحالت علمیة عمليتدریب ( المیدانيالتدریب  واألدبیةالعلمیة  األقسام
  :لذا جاء التدریب المیداني لیتخذ صورتین كما یلي ) تربیة/ علوم/ آداب(إلى ثالث قطاعات 

  العلمیة       التدریب المیداني والرحالت    -التربیة العملیة                         
 :التربیة العملیة: أوالً 

تعد التربیة العملیة جزء من برنامج إعداد الطالبة المعلمة الناجحة فهي أساس اإلعداد التربوي والتعامل      
شراف دقیقین فهي تزود  الحقیقي مع مهنة التعلیم ومشكالتها وأیضا تدریب عملي على أرض الواقع بتوجیه وإ

المعارف والمهارات واالتجاهات التي تساعد على أداء عملها باعتبارها معلمة مسئولة  الطالبة بمجموعة من
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رشاد وتوجیه وتقویم ومتابعة لسلوك :عن إدارة الصف وتوجیهه والقیام بدورها التربوي الشامل من  تدریس وإ
  . التالمیذ

  :التربیة العملیة إلى تحقیق ما یليتهدف : أهداف التربیة العملیة 
 .الطالبة المعلمة باإلمكانات المتوفرة في التدریب وكیفیة توظیفها لتحقیق األهداف التعلیمیة تعریف  -
 .اإللمام باألعمال التي تقوم بها المعلمة داخل حجرة الدراسة -
القیام بدرجة عالیة من الكفاءة بأداء المهام التدریسیة داخل الصف الدراسي من إلقاء وتوجیه األسئلة  -

 الخ...حة المتنوعة الواض
 .التربویة خارج حجرة الدراسة األنشطة ممارسة -
 .اكتساب الصفات الشخصیة الخاصة بالمهنة وآدابها -
  .      التعود على النظام المدرسي واالندماج مع أسرة المدرسة -

  :نظام التربیة العملیة المتبع بالكلیة
ج وطرق التدریس بالكلیة لفترة زمنیة مدتها تمثل التربیة العملیة برنامج تدریبي  یشرف علیه قسم المناه     

أربعة فصول دراسیة متصلة بواقع یوم دراسي كامل في كل فصل بالمدارس االبتدائیة واإلعدادیة والثانویة 
تحت اإلشراف العلمي والتربوي الدقیق من جانب القسم ،بحیث یهدف إلى إتاحة الفرص العدیدة أمام  

علومات نظریة تطبیقا عملیا من خالل قیامهم بمهمات التدریس الفعلي الطالبات لتطبیق ما درسته من م
  .بالمدارس

  :التربیة العملیة تتم خالل فصلین دراسیین كما یلي* 
یوم التدریب العملي الثالثاء من كل ) ریاض أطفال+تربیة الطفل+تعلیم أساسي+ تربوي(الفرقة الثالثة  -

  )یوم دراسي كامل(أسبوع 
یوم التعلیم العملي األربعاء من كل ) ریاض أطفال+ تربیة الطفل+ تعلیم أساسي+ربويت(الفرقة الرابعة  -

  )یوم دراسي كامل(أسبوع 
  الدبلوم العام نظام العام الواحد -

  :الفترة الزمنیة للتنفیذ كالتالي * 
  .التربیة العملیة المنفصلة عشرون یومًا على األقل -
ریاض + تربیة طفل+ تعلیم أساسي+ تربوي(فرقة الرابعة التربیة العملیة المتصلة ومدتها أسبوعان لل -

 .على أن تبدأ بعد انتهاء فترة التربیة العملیة المنفصلة) الدبلوم العام نظام العام(، )األطفال
  عدد الساعات األسبوعیة  التدریس المصغرالفصل 
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  التربیة العملیة المتصلة  التربیة العملیة المنفصلة  الدراسي
      2  الثالث
      2  الرابع

    4    الخامس
    4    السادس
    4    السابع
  6  4    الثامن

  
یتم توزیع الطالبات المعلمات على المدارس وفقًا لرغباتهم ونظرًا ألهمیة التربیة العملیة في تخریج المعلم * 

التربیة  تم استحداث لجنة.الطالب وفقًا لمتطلبات مهنة التدریس التي تتطلب مواكبة متطلباتها وفقًا للعصر
بالكلیة وذلك لمتابعتها وتقویمها وتطویرها ولتحقیق الكفاءة التدریبیة  CIQAPالعملیة ضمن مشروع التطویر 

  .للطالبات المعلمات
تم تشكیل هیكل إداري وفریق معتمد من أعضاء هیئة التدریس متخصصین في هذا المجال وقد استلزم العمل 

الضعف في برنامج التربیة العملیة لتعزیز ما هو قوى ولتعزیز ما هو بالوحدة الوقوف على نقاط القوة ونقاط 
  .                                              أضعف

  )أ 4/3/1/1مرفق فت(                                                                          
بات التي تواجه برنامج التربیة العملیة بالكلیة من أجرت وحدة التربیة العملیة دراسة للكشف عن الصعو * 

  :وجهة نظر كل من
  .الطالبات المعلمات -
  .القائمین باإلشراف على الطالبات -
  .مدراء المدارس -

  :همهااأسفرت الدراسة عن عدید من المشكالت * 
  .انخفاض معدل انتظام المشرف -
  .قلة الخامات واألدوات المعینة على التدریس من قبل الكلیة -
وجود خلل في تطبیق عنصر مشاهدة الطالبات المعلمات لبعض الدروس النموذجیة قبل البدء في  -

                                                        )ب4/3/1/1مرفق فت (                                                      .التدریس الفعلي
التغلب على تلك الصعوبات أي سد الفجوة بین الوضع الحالي والوضع وبناء علیه كان من الضروري * 

  .المستقبل حیث أن الممارسات الحالیة ال تتفق مع أهداف وحدة التربیة العملیة التي وضعت من أجلها
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یتم توصیف برنامج التربیة العملیة كجزء من برنامج إعداد طالبات الكلیة بالقسم التربوي لتطبیق ما تم * 
ه في المقررات التخصصیة والتربویة والنفسیة في مواقف تعلیمیة واقعیة تحت إشراف فني متخصص دراست

  .یشمل هذا التوصیف
  .أهمیة التربیة العملیة -
  .أهداف ومخرجات التربیة العملیة -
  .مسئولیات لجنة التربیة العملیة -
  النظام المعمول به في الكلیة وتوزیع الدرجات  -
 .                                        حیث توزیع المكافآت نظام الالئحة المالیة من -

یوجد توصیف لمقرر التربیة العملیة لطالبات الفرقة الثالثة والرابعة األقسام التربویة ووفقًا لمخرجات التعلم * 
                                                              )       4/3/1/2 مرفق فت(                                                      .المستهدفة

  :نظام التقویم 
  ) مرفق توصیف الفرقة الثالثة والرابعة(یوجد نظام لتقویم نتائج الطالب بالتدریب المعملي ویتمثل 

 .یتم التقویم طوال فترة التربیة العملیة من خالل بطاقات تقویم  خاصة بكل تخصص -
من الدرجة الكلیة للمشرف المقیم % 40الدرجة الكلیة للمشرف االكادیمي،وكذلك من % 40تخصص  -

 .من الدرجة لمدراء المدرسة%20وكذلك )مدرس أول وموجه بالمدرسة(
عدم السماح للطالب الراسب في التربیة العملیة بالتقدم لالمتحان في المواد األخرى ویجوز لمجلس  -

 .یعید الطالب السنة الدراسیة كاملة الكلیة إعادة قیده للعام التالي حیث
یوجد كنترول للتربیة العملیة لمراجعة الدرجات وتفریغها في كشوف خاصة بكل فرقة واعتمادها  -

  . وتسلیمها إلى الكنتروالت العامة
كانت عبارة عن آلیات التقویم . لم یكن هناك استمارات وآلیات موثقة لتقویم نتائج التدریب المیداني للطالب* 
شكل شخصي من قبل المشرفین ومدراء المدارس لتسلیم قوائم بدرجات الطالبات في نهایة فترة التدریب آخر ب

  .العام الدراسي
لذا بدأت وحدة التربیة العملیة بمشروع التطویر في إعداد آلیات موثقة لتقویم نتائج التدریب المیداني * 

  :للطالب متمثلة في
  .مشرفینبطاقات تقویم لجمیع التخصصات لل -
  . بطاقات تقویم لمدراء المدارس -
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بطاقات تقویم الطالبة المعلمة لزمیلتها الطالبة لكنها سوف یتم تطبیقها اعتبارًا من العام الدراسي القادم  -
  ) 4/3/1/3مرفق فت.                                            (2010

ریق وحدة التربیة العملیة ولمدة ثالثة أشهر بغرض بناء على نتائج الدراسة المیدانیة التي قامت بها ف* 
الكشف عن الصعوبات والمشكالت التي تواجه برنامج التربیة العملیة من وجهة نظر الطالبة المعلمة 

  :والمشرفین ومدراء المدارس تم األخذ بنتائج تلك الدراسة والعمل على ما جاء بها من حیث 
  :عة التربیة العملیة یتم تنفیذها وفق ثالث مراحلتم إعداد خطة تنفیذیة لتطویر ومتاب* 

  .مرحلة التهیئة للتدریب: األولى      
  .مرحلة أثناء التدریب: الثانیة      
  .مرحلة التقویم: الثالثة      

                                                                      ) 4/3/1/4مرفق فت(علمًا بأنه تم تحدیدا القائمین على التنفیذ والزمن المحدد لكل مرحلة        * 
تم إعداد دلیل خاص بوحدة التربیة العملیة كأحد المشكالت التي طرحتها الطالبات سوف یتم توزیع الدلیل  *

  .2010/2011اعتبارًا من العام القادم 
  :لتعرف على هذا الدلیل یتیح للطالبة المعلمة والسادة المشرفین ومدراء المدارس ا

  .أهداف وأهمیة التربیة العملیة -
  .دور أعضاء هیئة التدریس بالقسم -
  .دور مدیر المدرسة -
  .دور الطالبة المعلمة -
  .البرنامج الزمني للتربیة العملیة -
 )4/3/1/5مرفق فت.                                                      (نظام التقویم -

طالبة من ) 500(اء الطالبة المعلمة عن التربیة العملیة  على حوالي عددتم تطبیق استمارة تقییم رض* 
الشعب العلمیة واألدبیة التربویة وتم إجراء التحلیل االحصائى  لحصر المشكالت ذات الصلة ،وسجلت نسبة 

  : حیث تركزت كثیر من االیجابیات على%  75الصلة 
  .ه من قبل لجنة التربیة العملیةاالستفادة من دلیل التربیة العملیة الذي تم إعداد -
  .االستفادة من توجیهات  ونقد المشرف -
  یتم تهیئتي للتربیة العملیة داخل الكلیة -

  :الخاصة بعدم الرضا من قبل الطالبة من حیث بینما تمثلت   بعض المالحظات  
  .ضعف االستفادة من مقرر التدریس المصغر في التربیة العملیة  -
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 . ة للكتب واألدلة الخاصة بالمعلم للطالبة المعلمةقلة توفیر إدارة المدرس -
  .ضعف سماح إدارة المدرسة  إلشراك للطالبة المعلمة في األنشطة الطالبیة بالمدرسة -

)4/3/1/6فتمرفق (                                                                               
  علمیةوالرحالت ال المیدانيالتدریب  :ثانیاُ 

الت العمل كما انه یعد التدریب المیداني أحد المقررات الهامة التي تسهم في إعداد الطالبة وتهیئتها لمجا     
ومطلب هام الستكمال اإلعداد العلمي للطالبة حیث یتم من خالله الربط بین الجوانب  یعد مكون اساسي

لجوانب التطبیقیة التي یجب أن یكون للعلم دور النظریة التي تطرح في قاعات الدرس وبین مشكالت الواقع وا
كما تعكس فلسفة التدریب المیداني أو العمل في طیاتها ضرورة . في حلها، وللطالبات خبرة في التعامل معها

  .انفتاح المؤسسات التعلیمیة على الواقع المختص، مما یعنى أن یكون للعلم دور في تحقیق التنمیة المجتمعیة

تشكلت لجنة التدریب المیدانى والرحالت العلمیة  كمحور من محاور تطویر القدرة لمنطلق من هذا ا      
المؤسسیة لكلیة البنات جامعة عین شمس وذلك فى إطار مشروع التطویر المستمر للتأهیل لالعتماد الذى 

ومن خالل ما  یهدف الى إصالح التعلیم وتحكیم جودة أداء المؤسسات التعلیمیة وتطویر مخرجاتها فى مصر،
  - :تقدم كان الهدف من إنشاء لجنة التدریب المیدانى والرحالت العلمیة تحقیق ما یلى

اإلعداد العلمى للطالبات الذى یؤهلهن لسوق العمل من خالل رؤیة الجوانب النظریة التى تطرح فى قاعات  - 
  .التدریب فى الواقع المهنى والتطبیقى

  .لى للمهن التى یمكن ان یعملن بهاتدریب الطالبات على األداء الفع - 
  .كیفیة مواجهة مشكالت العمل بصورة علمیة وعملیة - 

ولعل ماسبق یشیر إلى أهمیة التدریب المیدانى والرحالت العلمیة ینبع لیس فقط من تحسین أداء وتطویر      
ة وال یحتاج الى إهدار العملیة التعلیمیة، ولكن ایضا من تقدیم خریج لسوق العمل یتمیز بقاعدة علمیة قوی

وقت ومال وجهد فى التدریب والتعلیم المهنى لمتطلبات العمل فى بدء ادائه ومن أجل تفعیل اهداف اللجنة تم 
اختیار فریق العمل بها لیكونوا ممثلین من االقسام العلمیة واالدبیة بالكلیة التى تتضمن برامجها العلمیة 

  .ساعات للتدریب المیدانى والرحالت
فریق التدریب المیدانى، واالخر : تحقیق مزید من جودة أداء اللجنة تم تقسیم اعضاء اللجنة الى فریقین ول

  .م تمثیل كل قسم من كال الفریقینللرحالت العلمیة، وروعى فى هذا ان یت
  ) 4/3/2/1فت (مرفق الهیكل االداري والمهام                                                

  :ج التدریب المیداني لألقسام العلمیة واألدبیةبرام
  :التدریب المیداني - 1
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یتحدد التدریب المیداني باألقسام العلمیة واألدبیة في الكلیة تبعا لالئحة الخاصة باألقسام حیث تضم     
سات للتدریب اللوائح الدراسیة في أقسام علم النفس، واالجتماع، وتربیة الطفل، والكیمیاء الحیوي والتغذیة مؤس

  .في إعداد الطالبة
  :الرحالت العلمیة- 2

تتحدد الرحالت العلمیة في كال من األقسام العلمیة واألدبیة في الكلیة تبعا لالئحة الخاصة باألقسام ومدى     
تتضمن اللوائح وقد . تضمنها لوجود هذه الرحالت وذلك بالنسبة لرحالت الیوم الواحد أو رحالت المبیت

الرحالت في بعض المقررات العلمیة، وقد تكون بدون هذا التسكین، وذلك انطالقا من أنها رحالت تسكین هذه 
  .تفید عدة مواد دراسیة

  :التدریب الصیفي - 3
.  یطبق التدریب الصیفى في قسمي علم الحیوان، والفیزیاء، واالقتصاد المنزلي، وكیمیاء حیوي وتغذیة     

یتم هذا التدریب أثناء االجازه الصیفیة ویهدف التدریب الصیفي إلى زیادة و ) شعبة اإلعالم(وقسم االجتماع 
مهارات الطالبات العلمیة والعملیة وكسر الحاجز بین الدراسة والواقع العملي، كما انه یعمل على زیادة مهارات 

  .الطالبات االجتماعیة وقدرتهم على التواصل والتعاون
والتفاعل بینهما  المجتمعيالمؤسسات التعلیمیة على الواقع  انفتاحة ضرور  المیدانيتعكس فلسفة التدریب  *

وتضم اللوائح  المجتمعیة،تحقیق التنمیة  فيومن ثم یكون دور  بینهما،ومد جسور التعاون  المباشر واالقتراب
  .واالجتماعأقسام علم النفس  فيالدراسیة 

                                                                   .  أهداف الرحالت العلمیة الخاصة به حسب طبیعة القسم  - 
  .لالئحة البرنامج طبقالمقررات الدراسیة للرحالت الخاصة بالقسم  - 
  .میزانیة الرحلة  - 
  .التنفیذیة للرحالت  اإلجراءات - 
  .واإلعاشة اإلقامةقاعدة بیانات الماكن الرحالت سواء لرحالت الیوم الواحد أو لرحالت  إعداد - 

   )4/3/2/1فت مرفق(                                                                      
  :الخطة الزمنیة آللیات التدریب المیداني 

وهذا بالنسبة للتدریب المیداني . تتنوع فترة التدریب المیداني بین أقسام الكلیة وفقا للبرامج العلمیة      
فیما یخص التدریب یتم وفقا للمقررات الدراسیة، فقد یكون تدریبا على مدار الفصلین الدراسیین . توالرحال

مثال ذلك قسم االجتماع، وهناك تدریب یتم في فصل دراسي حسب المقرر الذي یتبعه ومثال ذلك علم النفس 
  .والتغذیة الحیويوتربیة الطفل والكیمیاء 
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  :هایة الفصل الدراسي الثاني وتتم فما یليویستلزم ذلك عدة مراحل تبدأ من ن
  :المرحلة األولى* 
توفیر خریطة باألماكن المتاحة لمؤسسات التدریب المختلفة التي تتوافق مع أهداف التدریب في كل قسم  - 

  .وبكل فرقة
لمؤسسات التدریب بشكل رسمي للحصول على موافقة المؤسسة على استقبال ) أو األقسام(مخاطبة الكلیة - 

  .الطالبات وتحدید عدد من الطالبات التي یمكن للمؤسسة أن تستوعبه
  .قبل بدایة العام الدراسي الجدید 9تنهى هذه المرحلة في أوائل شهر  - 
  :المرحلة الثانیة* 

  :تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي األول وتنتهي في نهایة الفصل الدراسي الثاني ویتم فیها اآلتي
، وكذلك أسماء الطالبات الالئى تم توزیعهن على المؤسسات لمعرفة كل طالبة تعلن أسماء المؤسسات - 

  .وكذلك تحدید أسماء المعیدات والهیئة المعاونة. للمؤسسة التي سیتم التدریب فیها
یتم توزیع الطالبات على المؤسسات مع اإلشراف من جانب الهیئة المعاونة من داخل كل قسم على أن  - 

ا أسبوعیا عن الزیارة، كما تقدم الطالبات تقییم للمؤسسة وذلك للوقوف على السلبیات تقدم الطالبة تقریر 
  .ومواجهتها وكذلك الوقوف على االیجابیات وتفعیلها

  :المرحلة الثالثة* 
  :تبدأ مع بدایة الفصل الدراسي الثاني وتنتهي بنهایته وذلك على النحو التالي

رة أسبوعیة تحت إشراف المعیدات والهیئة المعاونة، كما تستمر یستمر نزول الطالبات الى المؤسسات بصو - 
  .الطالبات في تقدیم التقاریر

بالنسبة للتدریب الصیفي یتم على مرحلتین األولى تبدأ في منتصف الفصل الدراسي الثاني و یتم فیها ما تم 
یها تعلن أسماء الطالبات أثناء في المرحلة األولى، والثانیة تبدأ بنهایة امتحانات الفصل الدراسي الثاني وف

  .امتحانات نهایة العام حتى یتسنى للطالبات معرفة أماكن التدریب والمواعید المحددة له
بالنسبة للتدریب المیداني فیتم تحدید المؤسسات واألماكن الخاصة بالتدریب وتوجیه الخطابات الرسمیة مع 

  .تذلیل الصعوبات
حیث یتم من  للطالبة، العملياألعداد  الستكمالومتطلب هام  ساسياألالمكون  العمليالتدریب  اعتبار -

مشكالت الواقع والجوانب  الدراسة، وبینقاعات  فيتطرح  التيخالله الربط بین الجوانب النظریة 
  .معهاالتعامل  فيیجب أن تكون للطالبة خبرة  التيالتطبیقیة 



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 131 

للتدریب  الحاليتحلیل الفجوة بین الوضع ل دراسة الواقع بإجراءات المیدانيقامت وحدة التدریب  -
  -: كالتالي المستقبليوالوضع  المیداني

 
 

 لرحالت العملیة ل واآلخر المیدانيالتدریب إحداهما خاص بلألقسام موجهین  استبیانینتصمیم تم  -

 )4/3/2/3فت مرفق(            

/ آلیات التنفیذ /یب خطة التدر  فيس األقسام ئیر / أهمیة التدریب (اآلراء حول تم تجمیع  -
مقترحات /تواجه التدریب  التيالصعوبات /مؤشرات تعیین التدریب / المخصصات المالیة للتدریب 

 )4/3/2/4فت مرفق(                               ) تحسین مستوى اإلدارة بالتدریب 

◌َ وصوًال ألبرز الصعوبات والمشكالت منها فیما  - یتفق بتعقد اإلجراءات تحلیل النتائج كمیًا وكیفیًا
 )4/3/2/4فت مرفق(             الخ....... االنتقالاإلداریة ،وضعف المخصصات المالیة ، قلة وسائل 

                                                                           
  :الخطة الزمنیة آللیات الرحالت العلمیة

  :المرحلة األولى
وفیها یتم توفیر المخصصات المالیة في فترة األجازة ) أغسطس، سبتمبر، أكتوبر(شهر تتم في ثالث أ

الصیفیة وذلك تفادیا لوصول المخصصات المالیة في نهایة الفصل الدراسي األول، ومن ثم بدء الرحالت في 
  .الفصل الدراسي الثاني وهو ما الیخدم العملیة التعلیمیة

  :المرحلة الثانیة
المختلفة كال حسب  األقسامللرحلة من خالل  العلمي اإلعدادوفیها یتم  وأكتوبربتمبر تتم فى شهرى س

تخصصه على ان تشمل تحدید الهدف من الرحلة فى اطار برنامج القسم وتوصیف المواد العلمیة والنتائج 
عدادللرحالت،  الممكنة األماكنمنها، وتحدید  المرجوة دیو، كامیرا كامیرا فی( المیدانيتقنیات الجمع  وإ

 ).الخ... فوتوغرافیة

  :المرحلة الثالثة
الطالبات من خالل عمل ورش، وعمل محاضرات یتم فیها  إعدادنوفمبر ودیسمبر وتتضمن  شهريتبدأ فى 

رشاداتوتقنیاته والتدریب علیها،  المیدانيالجمع  أدواتكیفیة استخدام  ، المیدانيالجمع  أثناءللطالبة  وإ
رشادات   .طالبة او مالبسهاعن مسلك ال وإ

  :المرحلة الرابعة
  .الرحلة وتقییم الطالبة للرحلة ءأثناالطالبة  أداءالرحلة ویتم فیها تقییم  أثناءشهر مارس 
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  :المرحلة الخامسة
  .للرحلة وتقییم الطالبات النهائيشهر ابریل كتابة التقریر 

ل توصیف المواد المقرر لها رحالت یتم توصیف برامج الرحالت الموجودة داخل األقسام ، وذلك من خال  *
شعبة  االجتماعتاریخ وتربیة الطفل وقسم (مبیت أو رحالت الیوم الواحد ،وتلك الرحالت موجودة بأقسام 

انثروبولوجیا والفولكلور ، حیث تنص الكلیة على أن تقوم طالبات الفرقة الرابعة فقط من شعبة األنثروبولوجیا 
محافظات جمهوریة مصر العربیة لدراسة الظواهر األنثروبولوجیا  إحدى إلىیة والفولكلور بالقسم برحلة علم

یخصص لها بند من میزانیة  أنعلى  أسبوع حواليالسنة ، وتكون مدة الرحلة  أعمالوتحتسب درجاتها ضمن 
 .الكلیة 

احد لتدعم وتخدم لیس لدیها برامج موثقة للرحالت العلمیة تقوم برحالت الیوم الو  التيأما األقسام العلمیة 
 –علم الحیوان  –الفیزیاء  –وتغذیة  حیويكیمیاء  – منزلي اقتصاد(بعض المقررات من هذه األقسام  أهداف

آثار مصر / آثار مصر اإلسالمیة/حضارة مصر القدیمة/آثار مصر الفرعونیة /الرومانيالتاریخ ) علم النفس 
  .قرر المعسكرات البخار والخاص بقسم تربیة الطفلتوصیف م إلىإضافة ) والروماني الیونانيالعصرین  في

  )4/3/2/5فت مرفق(                                                                            
  - :هماقسمین فقط  فيللطالب  المیدانيكما یوجد برامج موثقة للتدریب  *

  .)الفرقة الرابعة (شعبة اجتماع :اجتماعقسم            
                ، صناعي، إكلینیكي،جناح اإلحداث ،مدرسيمقرر :الرابعةالفرقة :النفسقسم علم            

الرحالت العلمیة من  أوالرحالت العلمیة فیتم مخاطبة الجهات القائمة بالتدریب  أو میدانيكان تدریب  وأیا *
                                                                       )4/3/2/6فت مرفق(                                                           خالل الكلیة للتنسیق 
  :المخصصات المالیة

تخصص الكلیة میزانیة لرحالت األقسام العلمیة واألدبیة التي تتضمن الئحتها على وجود رحالت علمیة      
خاصة لكل قسم حسب متطلباته ما بین رحالت الیوم الواحد ورحالت المبیت  حیث تقوم الكلیة بتحدید میزانیة

وذلك من المیزانیة المحددة لها من قبل الجامعة والمخصصة للرحالت . ووفقا لعدد الطالبات ولمدة الرحلة
نب قیامه وبعد هذا التحدید یقوم كل قسم بعمل اإلجراءات اإلداریة المطلوبة للقیام بالرحالت الى جا. العلمیة

خطار أمن الكلیة بأسماء الطالبات، وفى  عالم الطالبات بالرحلة وإ لحجز وسائل االنتقال وأماكن اإلقامة وإ
المالیة للتدریب المیداني فأنه یوجد إما المخصصات . الموعد المحدد تتوجه الرحلة الى األماكن المحددة لها

  .من عدم وجود مخصصات مالیة لهالبعض األقسام مخصصات كما تعانى بعض األقسام األخرى 
  :جهات التدریب المیداني والرحالت العلمیة
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العلمیة (تختلف جهات التدریب المیداني والرحالت العلمیة وفقا لطبیعة كل قسم من أقسام الكلیة      
  .، ووفقا لطبیعة الُشعب داخل القسم)واألدبیة

  :جهات التدریب لألقسام العلمیة واألدبیة*
ه األقسام العلمیة للتدریب في المراكز البحثیة وشركات األدویة، وبعض معامل التحالیل، ومعاهد تتج      

  .التغذیة، وروضات وزارة التربیة والتعلیم الحكومیة والخاصة والتجریبیة
إما األقسام األدبیة فتنوعت مؤسسات التدریب ما بین مؤسسات إحداث، وجمعیات أهلیة، ودور أیتام 

  .لعالج اإلدمان واإلمراض النفسیة، وجمعیة الصم والبكم، وأقسام الشرطة، والمدارسومستشفیات 
  :جهات الرحالت العلمیة*

تنوعت الرحالت العلمیة لألقسام العلمیة وبعض األقسام األدبیة ما بین رحالت الیوم الواحد ورحالت      
  .شركات األدویة، ومصانع مالبسالمبیت لألقسام العلمیة التي تمثلت في مصانع الغزل والنسیج، و 

وفى األقسام األدبیة المتحف المصري، وأهرامات الجیزة، وسقارة، و وادي حیتان، والسویس، ومدینة اإلنتاج 
  .االعالمى، والقریة الذكیة

إما رحالت المبیت لألقسام العلمیة واألدبیة فقد تعددت ما بین محمیات طبیعیة وأماكن صحراویة والواحات 
  .ة والداخلة، واألقصر، وجنوب سیناء، ودمیاط، ومدینة اإلسكندریةالخارج

وفیما یتعلق بوجود آلیات موثقة لتقویم نتائج الرحالت العلمیة فبعد انتهاء التدریب یتم رفع تقاریر عن  *
من حیث من قبل الطالبات المدربات  أوتم بها التدریب سواء من قبل المشرفین على التدریب  التيالجهات 

  :دة محاورع
             األهداف  
  الرحلةتخدمها  التيالمقررات الدراسیة.  
 المیزانیة المخصصة.  
  الزمنیةالمدة.  
 اإلقامةمقر / المكان .  

  االنتقالوسیلة.  
  برنامج الرحلة.  

")علم نفس  الطفل، الحیوان، تربیة اجتماع، علمقسم " واإلشرافقاریر المتابعة تمرفق (           
:حیثعملیة تقویم الطالبة من  في المیدانيئج التدریب تؤخذ نتا *  

  الطالبات بما یفید المواظبة على التدریب  حضوركشوف  
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         تقویم الطالبات من المشرفین  
  المیدانيالعمل  فيویمكن توثیق ذلك من خالل صور الطالبات  الطالبات،فاعلیة.  
  4/3/2/7فتق مرف(.الطالباتتضم عدد  إلىمن خالل الكشوف  الرحالت، وتوثیق فيالمشاركة                                     (

مقدم الطالبة  المیدانيمن خالل نموذج لتقریر التدریب  المیدانيفیما یتعلق بمؤشرات قیاس فاعلیة التدریب  *
علمیة وبناء یوضح مدى فهمها ألهداف الرحلة وتدربها على تقدیم رؤیة نقدیة ومقترحات لتطویر الرحالت ال

الالتي الرحالت العلمیة  فيوالرحالت العلمیة استمارة لتقییم آراء الطالبات  المیدانيعلیه أعدت وحدة التدریب 
 –األعداد (فیما یتعلق بالجوانب العلمیة بالرحلة  2009/2010 الثاني الدراسيقمن برحالت بالفصل 

من أبرز السلبیات الواردة هو عدم مناسبة المیزانیة  وكان.وفیما یتعلق بالجوانب التنظیمیة للرحلة) المكان
  )4/3/2/7فت مرفق(تابع         . المخصصة للرحلة وسوء وسائل المواصالت

تواجه تطبیق التدریب سواء من قبل دراسة الواقع السابق من  التيبناء على تقریر المشكالت أو السلبیات *  
قمن بالتدریب العام  الالتيلى الرحالت وتقاریر الطالبات والقائمین على اإلشراف ع األقساموجهة نظر 

  )4/3/2/8فت مرفق(                  .تم وضع خطة مرحلیة لسد الفجوة والتطویر المستمر  .الحالي
  العلمیة للرحالت بالنسبة المتابعة آللیات المستمر والتطور الفجوة لسد مرحلیة خطةتم اقتراح * 
لتالشى السلبیات  2010/2011 العامالفصل الدراسي الثاني ترحة اعتبار من تفعیل الخطة المقتم  * 

،بعرض المقترح الخاص بنموذج تقریر الطالبة والمشرف لتعمیمه على األقسام المدرج  الممكن حدوثها
  . بالئحتها القیام بالرحلة العلمیة،كما عرض مقترح لرحلة علمیة تجمع بین األقسام العلمیة واألدبیة 

إعداد سجل التدریب   إعداد خطة للتدریب المیداني والرحالت العلمیة للكلیة بأقسامها العلمیة واألدبیةتم 
 :تصمیم استبیانات للتقییم سواء للتدریب أو للرحالت وذلك على عدة مستویات، و المیداني لكل طالبه 

  المشرفین على التدریب والرحالت  - 1
 للطالبات أثناء التدریب والرحالت  - 2

  لبات بعد التدریب والرحالت                                                                           للطا - 3
  تم إعداد دلیال للتدریب المیداني والرحالت العلمیة ویشتمل علي*
 - :واألهداف التعریف -

 :برامج التدریب المیداني لألقسام العلمیة واألدبیة -

  :للجنة التنفیذي الفریق -
  :العلمیة والرحالت المیداني التدریب لجنة عمل سةسیا -
  :جهات التدریب المیداني والرحالت العلمیة -
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 :جهات الرحالت العلمیة -

 المختلفة باألقسام العلمیة الرحالت ومناطق المیداني التدریب مؤسسات اختیار معاییر -

  .واألدبیةمیة العل األقسامكال من  في المیدانيبیان بأماكن الرحالت العلمیة والتدریب  -
  :الخطة الزمنیة آللیات التدریب المیداني والرحالت العلمیة

  :المخصصات المالیة: رابعا
 خطة مرحلیة لسد الفجوة والتطور المستمر آللیات المتابعة بالنسبة للرحالت العلمیة -

   المیدانينموذج التقریر المقدم من الطالبة عن التدریب   -
   المؤسسة مشرف تقریر نموذج -
 )المیداني التدریب( الطالبات وتقییم حضور كشف -

ــوذج التقریر     نمـــــ
  المیداني التدریب سجل -
  الیومي التقریر -

  )4/3/2/9مرفق (                        12/12/2011وتم اعتماد الدلیل من مجلس الكلیة في 
  تقویم الطالب  4/4
  أسالیب تقویم الطالب  4/4/1

المتعلم واعتماده  ألداءفالتقویم القائم على نواتج التعلم یحقق الجودة الشاملة  علیمالتقویم مدخل إلصالح الت   
المتعلم تقویما شامًال، وتحدید مدى قربة أو بعده عن معاییر الجودة  أداءمعقد على تقویم  فاألملومن ثم 

لمتعلم إلى المستوى یمكن بها تطویر وتحسین أداء ا التيواالعتماد المنشودة، بغیة إعداد وتنفیذ الخطط 
  .المنشود، بل االرتفاع به أیضا عن هذا المستوى

تجد صدى كمعیار للحكم على جودة العملیة التعلیمیة والعائد منها  واالمتحاناتلما كانت نظم التقویم       
 تاالمتحانالمشروع نظم  كامتدادوالتقویم  االمتحاناتفمن خالل المشروع تم استحداث وحدة لتقویم نظم 

  . 2006تم تسلیمه عام  والذيالموضوعیة كأحد مشروعات تطویر كلیات التربیة 
  )أ/4/4/1/1 فت مرفق(                                                                          

  إداري،  تنظیميمجال التقویم للوحدة معتمد وهیكل  فيتم تشكیل فریق عمل من المتخصصین  *
أال وهو تطویر سبل التقویم الشامل للنهوض بمسئول خریج الكلیة بما یواكب  رئیسيحدة لدیها هدف الو  هذه

  :سوق العمل ومن أهم اإلنجازات
  :إلیه تم التواصلما  أهممن و والتقویم  االمتحاناتلواقع نظم  بیئيإجراء فحص  *
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  .التقویم فيیدیة اعتماد الغالبیة العظمى من أعضاء هیئة التدریس على األسالیب التقل - 
  .الموضوعیة االختباراتلدى بعض أعضاء هیئة التدریس بطرق إعداد  الوعيقلة  - 
  .بنوك األسئلة المتاحة بالكلیة فيعدم تطویر وتحدیث ما هو موجود  - 
                      )ب/4/4/1/1ت فمرفق (            بمعاییر محددة عند صیاغة الورقة اإلمتحانیة االلتزامعدم  - 

والتقویم دراسة تلك السلبیات والعمل على مواجهتها لتحسین  االمتحاناتوبناء علیه وضعت وحدة نظم  *
  :حیثأسالیب التقویم من  فيأعضاء هیئة التدریس 

مهارات المعرفیة الت مستویا لقیاس عدة إجراءات لوضع معاییر محددة عن الورقة اإلمتحانیة إتباع - 
                                                                                                                             )ج/4/4/1/1ت فمرفق (                  وتوافق أسالیب التقویم مع محتوى المقررات المعلنة للطالبات

 )د/4/4/1/1ت فمرفق (   .مجالس األقسام العلمیة واألدبیة والتربویة على إجراءات المعاییراخذ ردود  - 

  .28/12/2009الموافق  االثنینأخذ موافقة لجنة شئون الطالب والتعلیم یوم  - 
على معاییر الورقة اإلمتحانیة المقترحة   11/7/2010الحصول على موافقة مجلس الكلیة بجلسة األحد  - 

ومن ثم على األقسام العلمیة بالكلیة   دة معاییر الورقة اإلمتحانیة المقترحة من قبل الوحدةمن قبل الوح
                                                                                    )هــ/4/4/1/1ت ف مرفق(                                           . األقسامتعمیمها على 

لمخرجات التعلم المستهدفة قامت الكلیة بعدد من  االمتحاناتفیما یتعلق بآلیات التأكد من استیفاء  *
  :مثلالممارسات 

لفحص ) مرفق اللجنة التقریر(مجال الكنترول  فيتشكیل لجنة مكونة من أساتذة ذوى خبرة طویلة      
أظهر نتائج . للتحقق من مدى االستیفاء لمخرجات التعلیم المستهدفة األول الدراسيامتحانات الكلیة الفصل 

  :الفحص  
  ) تحلیل –تطبیق  –مقارنة  –فهم (من االختبارات تقیس مخرجات % 70 - 
  .تقیس مستوى الحفظ والتذكر االختباراتمن % 30 - 
 تكرارها ت وعدم هذه المالحظا فيتم تعمیم المالحظات على أقسام الكلیة المختلفة إلعادة النظر  - 

               )مرفق لجان المتابعة الداخلیة بوحدة الجودة(                                                       
یوم  ورشة عمل حول تقویم مخرجات التعلم المستهدفة ومعاییر الورقة اإلمتحانیة تعقدكما  *

ة قام بإدارتها وتنظیمها أعضاء فریق وحدة نظم هیئة التدریس بالكلی أعضاءوجهت إلى  10/4/2010
وخلصت ) أعضاء محاضرین ومدرسین3+ عضو هیئة تدریس 31(والتقویم بلغ عدد الحضور  االمتحانات

صیاغة األسئلة اإلمتحانیة وكیفیة صیاغة أسئلة تراعى  في األعضاءیقع فیها  التي األخطاءالورشة إلى 
  ) مهارة ذهنیة ، مهارة مهنیة ، مهارة علمیة معرفة وفهم ،(القیاس من  فيالتنوع 
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ت فمرفق (                                                                                  
  )و/4/4/1/1
بالفترة من  ورشة عمل حول تقویم مخرجات التعلم المستهدفة ومعاییر الورقة اإلمتحانیةتم اعادة  *

هیئة التدریس بالكلیة قام بإدارتها وتنظیمها  أعضاءوجهت إلى  14/12/2011حتى  13/12/2011
  )عضو هیئة تدریس14(والتقویم بلغ عدد الحضور  االمتحاناتأعضاء فریق وحدة نظم 

  :وقد اوصى الحضور
  .األخطاءلفحص واكتشاف  األسئلة أوراقبضرورة عرض نماذج من  - 
  .ر التقویم الموضوعيتتیح الورش تصمیم ورقة امتحانیة وفقا لمعایی أن - 
                                                          )و/4/4/1/1ت فمرفق (تابع. األصعبمن السهل الى  األسئلةكیفیة التدرج في وضع  - 
بكل شعبة وفرقة دراسیة لجنة  دراسيلجان یحدد فیها لكل مقرر /تعقد األقسام العلمیة اجتماع إلعداد قوائم  *

لممتحنین موقعة من رئیس القسم أو من ینوب عنه لتعتمد من إدارة الكلیة ویعهد لهذه اللجان مع مراعاة من ا
                                                                 )أ/4/4/1/3مرفق فت (                           .لمخرجات التعلیم المستهدفة االمتحاناتاستیفاء 

أعلنته الهیئة  الذي العاليللممارسات المتمیزة لتقویم أداء طالب التعلیم  المرجعياالطالع على المیثاق  تم *
  .تم صیاغة عدد من الوثائق تهدف إلى تحقیق عدالة تقویم الطالب  واالعتمادالقومیة لجودة التعلیم 

  :من بین معاییر اختیار أعضاء لجان المصححین
 من أعضاء هیئة التدریس) 2(لكل مقرر ال یقل عن  عدد أعضاء كل لجنة مخصصة.  
  أستاذ مساعد أوالدرجة العلمیة ال تقل أستاذ.  
  ن لم یتوفر ذلك یكون أحدهم كل أعضاء اللجنة الخاصة بكل مقرر مكون من التخصص الدقیق وإ

  .األعضاء األقرب للتخصص وباقيعلى األقل كذلك 
  .بعةلیس لهم أقارب من الطالب حتى الدرجة الرا - 
  .حسن السمعة ولم یسبق ألحدهم اإلحالة إلى مجلس تأدیب - 
  .یتسمون بالموضوعیة والحیاء والشفافیة - 
  .األداء والتنظیم فيتحرى الدقة  - 
 االلتزام بالسریة واألمانة - 

أعدها  التيمراجعة تقدیر درجات كل سؤال وفق جدول مواصفات الوحدات الخاصة بالمقرر  - 
  .أستاذ المقرر
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وفق ما هو متفق علیه من مفاتیح ) عینة ممثلة منها(جابات الطالبات مراجعة تصحیح إ - 
كراسات  فيالتصحیح من قبل مصحح ثان تفوضه اللجنة للقیام بالمراجعة الفعلیة لتقدیر الدرجات 

  .اإلجابة
الرؤى تظهر والتواصل سویًا لقرار یرتضیه  فياختالفات  أي فيمراجعة ومناقشة المصحح األول  - 

  .كالهما
 حالة الحاجة لوجهة نظر ثالثة ترجح  فيأعضاء لجنة التصحیح أو إلى رئیس القسم  باقيوع إلى الرج

  .المصححین على اآلخر إحدىتقدیر 
والتقویم إلى وضع عدة أهداف  االمتحاناتالتقویم بین الطالب سعت وحدة نظم  فيوتحقیقًا لمبدأ العدالة  *

  :بینهامن 
  .نالممیك الموضوعينشر ثقافة القیاس  -
  .تدریب أعضاء هیئة التدریس على فنیات ومعاییر بناء األسئلة الموضوعیة -

عملیة التقویم حیث تضمن هذه االختبارات  فيبأهمیة استخدام االختیارات الموضوعیة  الوعيتم نشر  *
بغرض تصحیح االختبارات  الموضوعيفالكلیة تضم كنترول للتقویم . التقویم فيالموضوعیة والعدالة 

بما یضمن تحقیق عدالة ودقة موضوعیة عملیة التقویم وعلى ذلك سعت  الضوئيوعیة بجهاز الماسح الموض
كافة التخصصات  فيوالتقویم إلى التدریب على كیفیة تصمیم االختبارات الموضوعیة  االمتحاناتوحدة نظم 

  :بالكلیة العملیة والنظریة حیث تتمیز تلك االختبارات بكونها 
  .المنهجتغطى جمیع أجزاء  -
 . یتسم التصحیح بالموضوعیة والبعد عن الذاتیة حیث تصحح آلیاً  -

 ) ب 4/4/1/3مرفق فت (  
االختبارات الموضوعیة بتاریخ  التركیز علىعقدت ورشة عمل للتعرف على أسالیب التقویم المختلفة مع  *

ى أعضاء محاضرین ومدرسین وقد أوص 3+عضو هیئة تدریس 26بلغ عدد الحضور  17/4/2010
هذه الورشة على جمیع أعضاء هیئة التدریس بالكلیة وخاصة المدرسین الجدد حتى تعمتم الجمیع بضرورة 

  )ج /4/4/1/3مرفق فت (  .أكثر دقة علميتقویم 
                                                                        

 فياللیسانس العلیا كنترول شیت / البكالوریوس حلتيمر یتم توثیق نتائج االمتحان الخاصة بالطالب على  *
  .على جمیع الكنتروالت بالفرق المختلفة MISشیت تمهیدًا لتعمیم نظام   إكسیلشكل 

  :یتم إعالم نتائج االمتحانات من خالل عدة آلیات  *
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 رسائلSMS  جامعة عین شمس فيكما هو متبع.  
 على موقع الكلیة  اإلعالن.  
 لیة بشكل ورقىالنتائج بالك إعالن.  

  .ال تستخدم المؤسسة نظام الممتحنین الخارجیین *
 -ممتاز(یتم تحلیل نتائج تقویم الطالب بالفرقة الدراسیة بحصر األعداد والنسب المئویة للتقدیرات المختلفة  *

وذلك لجمیع تقاریر المقررات الدراسیة وخاللها یقترح عضو هیئة ) ضعیف جدا - ضعیف - جید -جید جدا
  .التاليالعام  فيدریس خطط للتحسین الت
تحدد فیه  دراسيللتعامل مع تظلمات الطالب تقوم الكلیة بوضع إعالنات عقب إعالن نتائج كل فصل  *

  .والتظلمات على النتائج االلتماساتمواعید تقدیم 
 یتم تصنیف هذه التظلمات وفقًا لكل كنترول تابع له. 

 الثمانیة بالكلیة تسلم هذه التظلمات إلى كنتروالت الرصد. 

 تقوم الكنتروالت بتصنیف هذه التظلمات وفقًا لكل شعبة ولكل تخصص. 
  :حیثیقوم أعضاء الكنترول بفحص كراسات الطالبات المتقدمات بالتماسات وتظلمات من  *

  ، هذه  فيهل تم تصحیح جزئیات ورقة إجابة الطالبة أم أن هناك بعض األجزاء لم تصحح بعد
 .دعاء أستاذ المادة الستكمال التصحیحالحالة یتم است

 .مطابقة درجات األسئلة من داخل الكراسة على المرایة الخارجیة - 

 .التأكد من صحة المجموع الكلى لدرجات الورقة االمتحانیة - 

كشوف رصد النتائج وأنه تم إضافة األعمال  فيالتأكد من أن رصد الدرجة الكلیة صحیح  - 
 .النظريعلى درجة كراسة اإلجابة  دانيوالمی العمليالفصلیة والتدریب 

كل جزئیات المادة ثم تعلم الطالبة  فيیتم إبالغ الطالبة بحیثیات فحص ورقة اإلجابة ودرجاتها التفصیلیة  *
  .كانت درجات الرصد صحیحة أم ال إذاما 
یان وعرضها بعض األسئلة في صورة استب مدى رضاء الطالبات عن سیاسة التظلم بالكلیة بتوجیه تم قیاس *

  على الطالبات وتبین مالي
یعلمن أن هناك نظام للتظلمات بالكلیة ولكن یحتجن الى معرفة   الخطوات الالزمة % 77معظم الطالبات  - 

  % .85,5لذلك 
تلجا الى تقدیم التماس التظلم عندما تشك في الدرجة اإلمتحانیة في حین أن % 41,5هناك نسبة تشكیل  - 

  %.32 هناك نسبة لم تحسم أمرها



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 140 

  .یمتنعن عن تقدیم االلتماس خوفا من اضطهاد األساتذة %50نصف الطالبات  - 
 .حاجتهن الى إعالن واضح لمواعید التظلم% 83ابدي  - 
 .التكالیف المادیة لم تكن حائال لتقدیم الطالبة لاللتماس حیث تساوت تقریبا النسب المئویة - 

 %91، 24لتصحیح ومن ثم فان مجرد نسبة أن التظلمات لتتضمن إعادة ا% 72یعتقد اغلب الطالبات  - 
 .تقدمن بااللتماس كإجراء شكلي لعدم االقتناع بجدواه

كما  –تجد عدم قبول  من الموظف المختص عن تقدیم االلتماس% 49,2هناك نسبة تقترب من النصف  - 
 %.82,2یضایقني تأخیر الرد 

كما یرغبن في أن تراجع ورقة اإلجابة في معرفة كیفیة مراجعة أوراق اإلجابة % 88یرغب معظم الطالبات  - 
 %.74,6من مصحح أخر 

في االطالع على الورقة المصححة عند النظر في االلتماس كما أن هناك % 91، 5یرغب معظم الطالبات - 
 .یرغبن في مناقشة أستاذ المادة في أسباب منحها الدرجة% 79,7نسبة 

انه لیس هناك تعدیل في النتائج بعد تقدیم  عن عدم رضائهن عن نتیجة االلتماس خاصة% 52تعبر نسبة  - 
 .من الطالبات% 50االلتماس كما عبر عن ذلك 

 .انه ینبغي أن ترد التكالیف المادیة في حال تعدیل النتیجة%88,1أخیرا ترى نسبة عالیة من الطالبات  - 

       ) د 4/4/1/3مرفق فت (                                                                  
كشوف رصد النتائج وتبلغ وكیلة شئون الطالب والتعلیم  فيالنتیجة یتم تعدیلها  فيحالة وجود تعدیل  في *

  .بالكلیة ثم یتم إبالغ الطالبة بهذا التعدیل
  .1020/2011 الجامعيتقریر عام عن نتائج امتحانات العام  إعداد تم *

  )هـ 4/4/1/3مرفق فت (                                                                
  التربوي األدبیة الشعب لفرق مایو دور لنتائج اإلحصائیة النسب على تعلیق

  :األولىالفرقة  :أوالً 
(  الطالبات نجاح نسبة بلغت حیث الطالبات، نجاح نسبة حیث من األقسام أعلى النفس علم قسم جاء - 

 األقسام أقل أما ،%) 97,4(  الطالبات نجاح نسبة فجاءت%) 0,1( بفارق التاریخ قسم تاله ،%) 97,5
 %) .42,8(  الطالبات نجاح نسبة بلغت حیث ، الفرنسیة اللغة قسم فكان نسبة

 . ممتاز عام تقدیر على حصلت الفرقة في طالبة أیة توجد ال - 
  :الفرقة الثانیة : ثانیًا 
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 نجاح نسبة بلغت حیث ، الطالبات نجاح نسبة حیث من األقسام أعلى)  عربیة لغة أساسي تعلیم(  قسم جاء - 
 نجاح نسبة فجاءت%) 0,3( بفارق)  اجتماعیة مواد أساسي تعلیم(  قسم تاله ،%) 91,6(  الطالبات
(  الطالبات نجاح نسبة بلغت حیث نسبة األقسام أقل فجاء الفرنسیة اللغة قسم أما ،%) 91,3(  الطالبات

26,9. (% 
 العربیة اللغة(  قسمي وهما ممتاز، عام تقدیر على طالباتهما من عدد حصل فقط نقسمی سوى یوجد لم - 

 ). عربیة لغة أساسي تعلیم –
 . بتقدیر ناجحات الطالبات فجمیع ، الثالثة الفرقة إلى بمواد منقولة طالبة أیة توجد ال - 

  :الفرقة الثالثة  :ثالثاً 
 النسبة على)  فرعى وفلسفة أساسي اجتماع – یةإنجلیز  لغة أساسي تعلیم – الجغرافیا(  أقسام حصلت - 

 %) .100( للنجاح النهائیة
 الفرنسیة اللغة قسم عدا ،% ) 98,11 و ،% 90,47(  بین األخرى األقسام جمیع نجاح نسبة تراوحت - 
 % ) .51,85(  فیه الطالبات نجاح نسبة بلغت والذي

 لغة أساسي تعلیم(  قسمي وهما ممتاز، عام تقدیر على طالباتهما من عدد حصل فقط قسمین سوى یوجد لم - 
 ). اجتماعیة مواد أساسي تعلیم – عربیة

 ) . فرعى وفلسفة أساسي واجتماع ، الجغرافیا(  قسمي في الثالثة الفرقة إلى بمواد منقولة طالبة أیة توجد ال - 
 لغة – إنجلیزیة لغة – عربیة لغة: (  التالیة األقسام في مقبول عام تقدیر على حصلت طالبة أیة توجد ال - 

 مواد أساسي تعلیم -  إنجلیزیة لغة أساسي تعلیم - عربیة لغة أساسي تعلیم – جغرافیا – تاریخ – فرنسیة
 ) . فرعى اجتماع أساسي فلسفة – فرعى فلسفة أساسي اجتماع – اجتماعیة

 – إنجلیزیة لغة أساسي تعلیم -  عربیة لغة أساسي تعلیم: (  التالیة األقسام في باقیة طالبة أیة توجد ال - 
 ) . فرعى اجتماع أساسي فلسفة – فرعى فلسفة أساسي اجتماع

 . مفصولة طالبة أیة توجد ال - 
:الرابعةالفرقة  :رابعاً   

 %) .100( للنجاح النهائیة النسبة على)  فرعى اجتماع أساسي فلسفة – الجغرافیا(  قسما حصل - 
 بنسبة التاریخ قسمي عدا ،% ) 92,30 و ،% 98,14(  بین األخرى األقسام جمیع نجاح نسبة تراوحت - 

 %) .46,66( بنسبة الفرنسیة واللغة%)  83,72(
 تعلیم – الجغرافیا(  قسمي وهما ممتاز، عام تقدیر على طالباتهما من عدد حصل فقط قسمین سوى یوجد لم - 

 ). اجتماعیة مواد أساسي
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 تعلیم – جغرافیا – إنجلیزیة لغة: (  التالیة األقسام في مقبول عام تقدیر على حصلت طالبة أیة توجد ال - 
 ) . فرعى اجتماع أساسي فلسفة – فرعى فلسفة أساسي اجتماع – اجتماعیة مواد أساسي

 – إنجلیزیة لغة أساسي تعلیم -  عربیة لغة أساسي تعلیم: (  التالیة األقسام في باقیة طالبة أیة توجد ال - 
 ) . فرعى اجتماع أساسي فلسفة – فرعى فلسفة أساسي اجتماع

 ). فرعى اجتماع أساسي فلسفة – الجغرافیا: ( التالیة األقسام في سبتمبر دور لدیها طالبة أیة توجد ال - 
  . مفصولة أو الخارج من طالبة أیة توجد ال - 

:قدیم تربوي أدبيالفرقة الثالثة  :خامساً   
  .االمتحان أدین التيال األقسام طالبات بین من اإلنجلیزیة اللغة قسم طالبات سوى ینجح لم - 

:قدیم تربوي أدبيالفرقة الرابعة  :سادساً   
 أساسي تعلیم – عربیة لغة أساسي تعلیم – اإلنجلیزیة اللغة: (  بأقسام االمتحان أدین ممن طالبة أیة تنجح لم - 

 ) . إنجلیزیة لغة
 .جداً  جید عام تقدیر على طالباته بعض حصلت)  واالجتماع الفلسفة(  قسم سوى یوجد لم - 
 على طالباته بعض حصلت)  واالجتماع الفلسفة -  الجغرافیا – التاریخ – العربیة اللغة( أقسام سوى یوجد لم - 

 .جید عام تقدیر
)  واالجتماع الفلسفة -  مواد أساسي تعلیم – النفس علم – التاریخ – الفرنسیة اللغة(  أقسام سوى یوجد لم - 

 .مقبول عام تقدیر على طالباته بعض حصلت
 

 5/4 اإلمكانات المتاحة للتعلیم والتعلم
 :1/5/4 المكتبة
. دراسة الوضع الحالى للمكتبه من نقاط القوه والضعف مع تصویرها فوتوغرافیا   *      

قامت اإلداره الهندسیه بالجامعه برفع المساحات وعمل الرسوم اإلنشائیه والكهربائیه لتوسعة المكتبه  وتوفیر 
تطلب أساسى لمعاییر الجوده من بند إحالل وتجدیدمخرج اخر بالدور العلوى كم  

* تم إجراء دراسة علي المكتبة تم حصر المقتنیات الورقیه بالمكتبه كما یلى : اتضح وجود عدة مظاهر 
 للقوة منها:
)4/5/1/1مرفق فت (                                                                             
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والبدء فى عملیة الحصر باالدخال . یات  لحصر المقتنیات  الورقیة فى المكتبهوضع تصور وال -
  :بالنسب التالیه   1على الحاسب مباشرة أو بالكتابة  فى كشوف ثم باالدخال على الحاسب 

وتم % 70بنسبه . فى جداول ورقیة 1990الى  1938تم تسجیل المجالت المتوقفة من سنة  -
 .تخزینها

كتاب عن طریق البرنامج  6113كتاب تم إدخال عدد   34232لعربي بالمكتبة  اجمالى الكتب ا.2 -
=  بنسبة  13981وعدد الكتب التي تم كتابتها بالكشوف في الحصر الحالي حوالى 28119والمتبقي   2السابق

= كتاب بنسبة  6871عدد الكتب العربي التي تم إدخالها على الحاسب في الحصر الحالي حوالي %  50
24    % 

 
كتاب عن طریق  8310كتاب تم إدخال عدد  23377اجمالى الكتب باللغة األجنبیة بالمكتبة  -

  5950وعدد الكتب التي تم كتابتها بالكشوف في الحصر الحالي حوالى 15067البرنامج السابق والمتبقي  
  . % 39=  بنسبة 

%47=  كتاب بنسبة   7146حوالي  الحاليعدد الكتب األجنبیة التي تم إدخالها على الحاسب في الحصر   

م2008حتى عام  1936مجلة من عام  7+دوریة ) 32(دوریات عربیة متنوعة من تضم   
تصدرها الكلیة إضافة إلى هدایا من بعض الدول  التيتتضمن دوریة حولیة النبات وهى المجلة العلمیة 

.نوع 163العربیة والجامعات اإلقلیمیة تشمل   
حدیثة حتى عام   كتب علمیة ) 2009حتى  1930قسم تاریخ من عام (تراثیة  وتتنوع الكتب من كتب

2009 

تحتوى المكتبة على كتب متخصصة ودوریات ومجالت ورسائل ماجستیر ودكتوراه لكل من  -
 .التخصصات العلمیة واألدبیة والتربویة

كتبة الرقمیة تقدیم خدمة استخدام  شبكة االنترنت في البحث مع إمكانیة استخدام خدمات  الم -
 .بالمجلس األعلى للجامعات
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تقدیم جمیع الخدمات المتوفرة لزوار المكتبة من الجامعات العربیة واإلقلیمیة واإلخوة العرب من  -
 .معظم الدول العربیة

  .سهولة عملیة االستعارة -
 * إال أن الدراسة كشفت وجود مالحظات بالمكتبة تم التغلب على البعض منها:     
                                                                                  

  غیر  بالتالي) الثانيالدور  2م149+ الدور األول 2م390( 2م639تبلغ مساحة المكتبة الحالیة
 :طالب( هيكافیة وال تتناسب مع أعداد الطالبات حیث تنص المعاییر على المساحة المعیاریة 

حتى  )مترمربع180تبلغ مساحتها (لتوسعة المكتبة بالدور الثالث إجراءاتلك یوجد لذ  )م مربع 1.5
  .تقترب النسبة من النسبة المعیاریة 

  لذلك إجراءات .ال یوجد بالمكتبة سوى مخرج واحد للطوارئ مما یتنافى مع قواعد األمن والسالمة
  .لرفع نسبة األمن والسالمة بها التوسعة سوف توفر مخرج جدید

  لذلك إجراءات التوسعة سوف اإلضاءة الجیدة إضافة أن المكتبة .التهویة واإلضاءة  مستوى ءسو
  سوف یتم تزویدها بأجهزة تكییف 

 ث المناضد لیوفر األمن والسالمة، لذا تم إعادة النظر فیهانظام التأثیث بالمكتبة من حی.  
  إضافة لما هو  لى حدةزود بعدد من دوالیب تحمل الكتب الخاصة بكل قسم عسوف تالمكتبة

  .،إضافة إلى عدد من المناضد تم إعادة تصمیمها حتى تسهل حركة الطالبات بهاموجود 
  تم عمل لجان متخصصة من األقسام لذا .وجود كم من الكتب یعوق عملیة التحدیث للكتب

  الستبعاده المختلفة لفحص القدیم والمكرر وغیر المفید
  زودت لذا  .البحث بالمكتبة واالنترنت وضعف خدمة التصویرقلة أجهزة الكمبیوتر یعوق عملیة

الكتب العربیة واألجنبیة حسب األقسام  إدخالعملیة  إلتمام) كمبیوتر 22(عدد  بحواليالمكتبة 
لكنها غیر كافیة ) ماكینة تصویر 2(إضافة عدد .عملیة المكتبة الرقمیة إلتمامالمختلفة تمهیدًا 

  .لتناسب حجم العمل بها) ماكینة تصویر 2(ها بعدد وخالل المشروع سوف یتم تزوید
  تتوافر تكنولوجیا المعلومات بالمكتبة بشكل محدود نظرًا لعدم اكتمال إجراءات البنیة التحتیة

  .خالل مشروع التطویر المستمر الكهربيوأجهزة قاطع التیار  الخادمالتكنولوجیة بعد شراء عدد من 
  14(یبلغ عدد الموظفین . غیر كاف بالنسبة لعدد المترددینعدد الموظفین المؤهلین بالمكتبة (

  .عن طریق المشروع) 5(مؤقت، وتم تعیین عدد ) 2+(موظف ثابت
  أنههذه األعداد من الموظفین غیر كافیة فالمعیار یفترض:  
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  إداريمرافق ) 4+ (قاعة  فني) 1+ ( فنيمساعد ) 1+ ( فني) 1(*طالب ) 300(لكل.  
 بالمكتبة متوفراوهذا غیر . موظفین) 7(ـ طالب  ) 300(لكل أي.  

اخل المكتبة وخارجها للعاملین بالمكتبة حیث یبلغ عدد \د استعارةتقدم المكتبة عدة خدمات من إطالع ،  *
خدمة اإلنترنت ویتضح ذلك من سجالت  40طالب دراسات علیا ،100طالب ،  500المستفیدین بها 

.الكلیة بكار نیةالشخصیة  إثباتق المترددین على المكتبة والدخول عن طری  
  :اتحدیث المكتبة الكترونی

 14-10تم تدریب فریقا المكتبة الرقمیة على دورة تدریبیة للمكتبة الرقمیة من *
  . بالكلیة2010ینایر

)                   أ4/5/1/2مرفق فت (                                                                    
لتوضیح الفهارس ومواقع الكتب بالمكتبة )العربیة واألجنبیة(تم إنشاء قاعدة بیانات لجمیع كتب المكتبة  *

بمعنى نظام الخدمة والتداول (بالرف تحدیدا لمكانها بدقة، وعدد النسخ، وموقفها إن كانت مستعارة أم ال
.ومتاح لالستخدام) الكترونیا   

كتاب باللغة االنجلیزیة من المكتبة على قاعدة البیانات  الخاصة بالمكتبة  4000تم تسجیل حوالي  *
منى مكتبة الكونجرس وجاري االنتهاءالرقمیة بمشروع المجلس األعلى للجامعات ومعروضة اآلن عل  

                                         12/6/2010ومناقشته بمجلس الكلیة بتاریخ  إدخال الكتب العربیة
  )ب4/5/1/2مرفق فت( 

 
:االنتهاء من األعمال اإلنشائیة ما یلي تم  -  

 .استكمال البنیة التحتیة التكنولوجیة  -

  UPS بائيتم شراء مستلزمات البنیة اإللكترونیة من خوادم ، أجهزة مانع انقطاع التیار الكهر  -

 كمبیوتر )20(سوف یتم توزیع نقاط مخارج االنترنت بحیث یحتوي الجزء السفلي على عدد -
  مجهزین ومتصلین باالنترنت، أما

الدور الثاني قاعة الرسائل یحتوي 
كمبیوتر الستخدامهم في )10عدد

:مجال  

االمكتبة الرقمیة وتختص بالدوریات الع -  
أتمتة بحیث تتم عملیة االستعارة الكترونیا تحویل نظم استخدام المكتبة إلى نظام  -  



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 146 

   من خالل میزانیة المشروع جاري العمل على شراء مجموعة متخصصة من الكتب  -
).تربیة/علوم /لجمیع القطاعات آداب (الكترونیة  

  
 2/5/4 قاعات الدراسة والمعامل:    

د األقسام األدبیة والعلمیة بأجهزة تزوی في إطار مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد تم        
:كمبیوتر لتدریس مادة الحاسب اآللي كما یلي  

 عدد أجهزة الكمبیوتر اسم المعمل القسم م
 15 معمل علم النفس علم النفس 1
 13 معمل االجتماع االجتماع 2
 62 معامل اللغویات أقسام اللغات 3
 20 معمل الحاسب الریاضیات 4
حاسبمعمل ال الكیمیاء 5  7 
 1 معمل األشعة السینیة 6
 6 معمل الحاسب االلى الفیزیاء 7
 5 معمل الكهرباء وااللكترونیات 8
 5 الحاسب النبات 9

 1 الطحالب 10
 1 الحفریات 11

  
حالل معامل أخرى بما یساعد علي تحسین جودة العملیة التعلیمیة   استحداث ثالثة معامل رئیسة وتجدید وإ

:وهي  
  . كمعمل لطالبات برنامج تربیة الطفل وتم تجهیزها  روضة نموذجیةداث استح  -  أ

 .وجاري تجهیزه بأجهزة تخصصیة باألقسام المختلفة  معمل مركزي تعلیمي استحداث  - ب

 .بیت لتربیة الحیوان استحداث  - ت

 .تجدید تحدیث معامل اللغاتجاري   - ث

  .أستودیو اإلعالم تجهیز  -  ج

حالل معامل الفیزیاء  -  ح  .عامل تخصصیةلتصبح م تجدید وإ

حالل معملین للكیمیاءجاري   -  خ   .العضویة بمجمع المعامل تجدید وإ
 ویمكن استعراضهم كالتالي:

  : إنشاء روضة نموذجیة - أ 
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خریجة الكلیة لسوق العمل فإنه من خالل مشروع التطویر المستمر والتأهیل  إعدادمن ضرورة  انطالقا       
یسمى بالروضة النموذجیة وهو یخدم  أو) school-lap(ه علی أطلقتم استحداث معمل جدید  لالعتماد

  - :لتدریس مادة التربیة العملیة وفى هذا الصدد ) تربیة الطفل (برنامج العلوم والتربیة 
 .الكلیةالمدینة الجامعیة طالبات التابع لمبنى ) أ(تم تخصیص مكان مجهز بالمبنى الجدید  *

 ة من قسم تربیة الطفل تم تشكیل فریق للعمل بالروضة النموذجی *

 ) أ 4/5/2/1مرفق فت (                                                                            

 -: یليفیما  الرئیسیة لمعمل الروضة النموذجیة األهدافوقد تم تحدید  *

  القیاس النفسي وعلم نفس تقدیم خدمات تعلیمیة لطالبات قسم تربیة الطفل في مواد التدریب المیداني و
جراء االختبارات النفسیة والعقلیة واالجتماعیة وفقا . النمو من خالل مالحظة الطالبات لألطفال وإ
مرفق (لنموذج توصیف المقرر الدراسي  الخاص بالتدریب العملي الخاص  بطالبات الفرقة الثالثة 

 )التوصیف

  تساعد على تطویر نمو شخصیة الطفل كوحدة  علمیة وتربویة أسستوفیر بیئة نموذجیة قائمة على
 متكاملة الجوانب الدینیة والنفسیة و االجتماعیة والعقلیة واللغویة والحركیة 

األطفال للمراحل التالیة  لتوعیتهم بكیفیة تربیة تقدیم خدمات تثقیفیة وتعلیمیة ألولیاء األمور -
المناسبة ،وتعریفهم بأسالیب التنشئة والتعرف على المشكالت السلوكیة والنفسیة وتقدیم الحلول 

 . االجتماعیة الصحیحة للتفاعل مع أطفالهم في تلك المرحلة العمریة

 .سوق العمل  فيتأهیل الخریجات وتمیزها  -

 .المختلفةالمجاالت  في واإلبداعتحقیق للطفل التنمیة الشاملة  -

 .لخاصة المستقبل للطفل حسب حاجاته وقدراته ا الذاتيتوفیر الفرص للتعلم  -

 .نحو المدرسة والتعلیم  االیجابيتكوین االنطباع  -

 خدمة المجتمع فيتفعیل دور الكلیة  -
 

سوف تتحقق  والتيقام فریق العمل بالروضة النموذجیة بوضع االیجابیات المتوقعة من الروضة النموذجیة  *
 .ص المتاحة بالكلیة ر فمن خالل االستفادة من ال

 ) ب 4/5/2/1مرفق فت (                                                                            

بالروضة مع  التنظیميالروضة مقترح من قبل فریق العمل مشتمال الهیكل  فيتم تصمیم دلیل للمعمل  *
 .توضیح وتوصیف للمهام والمسئولیات للعاملین بها 
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  )جـ4/5/2/1مرفق فت (                                                                           
  - :مایلى  إلىوعند تصمیم الدلیل تم االستناد 

  مخاطبة وزارة التأمینات والشئون االجتماعیة للحصول على الالئحة النموذجیة لدور الحضانة
  1978لعام ) 207( الوزاريالصادرة من القرار 

 )   د4/5/2/1مرفق فت (      

ى معاییر الجودة الشاملة لمؤسسات الطفولة المبكرة والموضوعة من قبل المجلس االطالع عل -
 - :من حیث  واألمومةللطفولة  القومي

 المنهج/ والمعلمین  األطفالالتفاعل بین  -

 .تأهیل هیئة التدریس/  واألسرالعالقات بین المعلمین  -

 .المادیةالبیئة / التوظیف/ واإلدارةالقیادة  -

 ) لطعام والتغذیة ا/ الصحة والسالمة -
 )هـ 4/5/2/1مرفق فت (                                                              

  من مواقع االنترنت المختلفة من حیث  األطفالاالطالع على المواصفات النموذجیة لروضة
 األجهزة/ المكتبة(المختلفة  األركان،قاعات النشاط ،المرافق الصحیة، تنظیم  األثاثتصمیم 

 )حدیقة الطفل  األلعاب/ الفن واإلشغال/ الریاضیات / الدمى والعرائس / االلیكترونیة

 )و4/5/2/1مرفق فت (    

 .عملیات الشراء  إلتمام األركانللروضة ومستلزمات  التأثیثبناء علیه تم وضع تصورات  *

  .للبنیة االلكترونیة  جارى االنتهاء من عملیة التجهیز *
 .عملیات الشراء  إلتمام األركانللروضة ومستلزمات  التأثیثیه تم وضع تصورات بناء عل

تمام الشبكيمن عملیات الترابط  والتأكیدجارى االنتهاء من عملیة التجهیز  *   .العمل بها  وإ
تحقیقا للهدف من إنشاء الروضة النموذجیة كمعمل تعلیمي تم وضع معاییر شروط لقبول األطفال بها  *

  :يكالتال
  سنوات  4- 3السن من  - 
  .أن یكون الطفل خالي من اإلعاقات  - 
  .من أعضاء هیئة التدریس (أن یكون الوالدین حاصلین على مؤهل جامعي أو من یعادله - 
  .أن یجتاز الطفل المقابلة الشخصیة  - 
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یعرف اسمه بالكامل  - اإلعداد–یتعرف على األلوان (أن یجتاز الطفل بعض االختبارات البسیطة  - 
(  

  .ى المربع السكنيیراع - 
علما بأنه هذه المعاییر نوقشت واعتمدت بقرار مجلس القسم بتاریخ 2011/3/6 ،كما اعتمدت بمجلس 
 الكلیة بتاریخ 2011/3/16

 التشغیلدام اجهزة البنیة وتحدید تعلیمات تم تدریب القائمین على الروضة على استخ  
 )الرسیفر/المایك /الراكات:(  

  )ز4/5/2/1مرفق فت (
  :نشاء معمل مركزي تعلیميإ -ب
معمـل مركــزي تعلیمــي متطــور لیلبــي متطلبـات التقــدم العلمــي والبــرامج المتقدمــة  تضـمن المشــروع فكــرة إلنشــاء *

  في سوق العمل، مما استلزم ضرورة توفر أجهزة ومعدات معملیة متقدمة ذات كفاءة عالیة 
  

  .علمي ومستجدات العمل تتالءم مع البرامج التعلیمیة لألقسام العلمیة والتقدم ال
  ) أ4/5/2/2مرفق فت (                                                                          

ــة التـــدریس الممثلـــین لألقســـام المختلفـــة بالكلیـــة، وتخصـــیص مكـــان  * تـــم تشـــكیل فریـــق عمـــل مـــن أعضـــاء هیئـ
حالل المكان للمعمل بمبني مجمع المعامل، جاري أالن طرح المناقصة ا   لخاصة بتجدید وإ

  )ب4/5/2/2مرفق فت (                                                                       
تــم مخاطبــة األقســام العلمیــة بالكلیــة لتحدیــد احتیاجاتهــا مــن األجهــزة الحدیثــة مــع تحدیــد للمواصــفات وتقـــدیر  *

ومراجعتهـا وترتیبهـا طبقـا ألولویـات االسـتفادة المشـتركة ،مـع مراعـاة مبدئي لألسعار ،ثم تجمیع تلـك االحتیاجـات 
وجـاري االنتهـاء مـن عملیـات الطـرح الخاصـة بشـراء تلـك األجهـزة ضـمن .العدالة في توزیع المیزانیة بین األقسـام 

                                                                                                                                             )ج4/5/2/2مرفق فت ( .مناقصة عامة بالجامعة
  :إنشاء بیت لتربیة الحیوان -ت 
تم إنشـاء بیـت لتربیـة الحیـوان ضـمن المعامـل المسـتحدثة فـي مشـروع التطـویر المسـتمر للتأهیـل لالعتمـاد نظـرا *

علم وتــوفیر المنــاخ المناســب لتربیــة ســالالت نقیــة مــن حیوانــات التجــارب للحاجــة إلــى االرتقــاء بعملیــة التعلــیم والــت
ــة بمـــا یتناســـب مـــع الســـمات الممیـــزة للقســـم إلعـــداد كـــوادر متمیـــزة قـــادرة علـــى  الالزمـــة لتطـــویر العملیـــة التعلیمیـ

  .المنافسة ومواجهة التحدیات وممارسة البحث العلمي
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دارة بناء علیه تم تشكیل فریق عمل مـن األعضـاء المتخص* صـین مـن قسـم علـم الحیـوان وهیكـل إداري لتنظـیم وإ
  .العمل

  
 * تم تحدید أهداف من المتوقع أن یخدمها بیت تربیة الحیوان من حیث عدة جوانب كما یلي:
    العملیة التعلیمیة /الطالبات:

 وجود سالالت نقیة من حیوانات التجارب خالیة من األمراض للعملیة التعلیمیة والبحثیة. 

 و إعداد الطالب المزود بأصول المعرفة و المهارات العلمیة وطرق البحث المتقدمة ومؤهل للتعامل  لتأهی
 .مع مستجدات سوق العمل 

  المشاركة بفاعلیة في تنمیة المجتمع من خالل دراسة بیولوجیة الكائنات الحیة الحیوانیة وعالقتها بالبیئة
كثار النافع منها لینع   .كس على المجتمع بزیادة اإلنتاجوسبل المحافظة علیها وإ

 تمد الطالبات بأسس تربیة ورعایة حیوانات التجارب وكیفیة التعامل معها  تقدیم دورات وبرامج تدریبیة &
  .دورات تدریبیة في مجال التقنیة النسیجیة

 البكالوریوس وطالب البحوث التي یقوم بها أعضاء هیئة التدریس والباحثین وأبحاث طالب  تدعیم
تمثل هذا الدعم في توفیر حیوانات التجارب والتي تعد مركز أساسي وهام ال تقوم هذه یراسات العلیا، و الد

  .األبحاث بدونه
أصبحت الحیوانات في متناول الطالب و الباحثین، حیث یمكنهم الحصول علیها )1(   في أي وقت من الیوم  

.الدراسي  
لمركز ومطابقتها لمتطلبات البحثمعاینة الباحث للحیوانات عند استالمها من ا) 2( من حیث الوزن، الجنس،  

ل هذه المهمة. النوع ّ .وقرب المركز یسه  
 
 
 البحث العلمي: 

  تدعیم البحوث التي یقوم بها أعضاء هیئة التدریس وأبحاث طالب الدراسات العلیا من حیث توفیر
  .حیوانات التجارب

 الكلیة:
  لحیواناتتنمیة الموارد المالیة للكلیة بتسویق ا.  

  :خدمة المجتمع من حیث
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 تقدیم دورات تدریبیة في مجال التقنیة النسیجیة. 

  المشاركة بفعالیة في تنمیة المجتمع من خالل دراسة بیولوجیة الكائنات الحیة وعالقتها بالبیئة وسبل
كثار النافع منها لینعكس على المجتمع بزیادة اإلنتاج  .المحافظة علیها وإ

          )أ4/5/2/3مرفق فت (                                                                            
تم تجمیع جمیع المعلومات المتعلقة ببیت تربیة الحیوان في صورة مطویة للدعایة والتعریف به لطالب  *

  .الدراسات العلیا والمجتمع الخارجي
  )ب4/5/2/3مرفق فت (                                                                           

  .   .خصص مكان خاص بالبیت تربیة الحیوان بالقرب من قسم علم الحیوان لتحقیق االستفادة منه *
تم االنتهاء من تجهیز البیت ببعض المتطلبات مثل جهاز تكییف ، تصنیع  استندات وأقفاص خاصة  *

  .بالفئران  
  )ج4/5/2/3مرفق فت (                                                                            

  :تحدیث معامل اللغات - ث
من منطلق تحدیث المعامل الطالبیة من اجل االرتقاء بمستوى الخریجة تم مراجعة مستوى معامل اللغات  *

  :بالكلیة جاء التفكیر في تحسین مستواها بهدف
 یة تحفز الطالبة على التعلم الذاتيتوفر مصادر تعلیم. 

  توفیر معامل للغویات والصوتیات على احدث مستوى بهدف تخریج طالبة تجید التحدث      والفهم
 للغة أجنبیة بما یناسب سوق العمل  

  توفیر معامل للغات یتواءم مع المعاییر المحلیة واإلقلیمیة بهدف تنمیة الموارد للكلیة عن طریق
 .مجتمعیةالمشاركة ال

  انجلیزیة/لغة عربیة(توفر معمل حدیث ینمي مهارات االستماع والتحدث لطالبات أقسام بوحه عام /
 )فرنسیة

  :تم إجراء دراسة لتحدید وضع معامل اللغات بالكلیة اتضح ما یلي*
  بمبنى مجمع المعامل) ب(، معمل )أ(معمل ):4(یبلغ عدد معامل اللغات. 

  بالمبني الملحق) ج(معمل. 

  معملDLL المبني األدبي. 

  :تحقق الغرض التعلیمي حیث هم في حالة سیئة وال) ب(، معمل )أ(ولوحظ أن معمل   
  متر مربع 334,9*بلغت المساحة اإلجمالیة.  
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  طالبة 1073)* فرنسیة/ انجلیزیة/لغة عربیة(یبلغ عدد طالبات األقسام اللغات ككل 

  متر مربع، 31* المساحة المخصصة لكل طالبة 
  وهذا یعني أن المعامل المتخصصة في الكلیة ال تتناسب مع المساحة المعیاریة المخصصة لكل

  .لكل طالب)متر مربع1(طالب وهي
 واألجهزة الموجودة ال تعمل. كما اتضح اإلضاءة والتهویة غیر مناسبة ،. 

  )4/5/2/4مرفق فت (                                                                             
بناء علي الدراسة الوضع الحالي للمعامل تم طرح عملیة التجدید واإلحالل ضمن مناقصة مجمع  *

  .وطرح مناقصة شراء أجهزة كمبیوتر للمعامل، وأیضا شراء برمجیات تعلیمیة خاصة بمجال اللغات.المعامل
  . أستودیو اإلعالم تجهیز-ح
دیو اإلعالم بأحدث األجهزة لیواكب مستجدات التكنولوجیة الحدیثة من خالل المشروع یتم تجهیز أستو  *

إلعداد الطالبات بأقسام اإلعالم واالنثروبولوجیا لمواكبة سوق العمل في مجال الدعایة واإلعالم واستخدامه في 
  :المجاالت التالیة

 وایاتهم في والخارجي من حیث رفع قدرة الطالبات وتنمیة ه) الطالبات(تدریب المجتمع الداخلي
 .مجال التصویر واإلعالم

 الذاتیة للكلیة في مجال التصویر والمونتاج بالمجتمع الخارجي تنمیة الموارد . 

  :تم تجهیز  األستودیو بكامیرا أستودیو ومكسر فیدیو بغرض *
 ما یقرب (والرابعة إعالم ةتصویر جمیع ندوات الكلیة ومشاریع التخرج لطالبات الفرقة الثالث

  ) .طالبة 300من 
 تدریب الطالبات على التصویر وزوایاه واستخدام الكامیرا.  

  .أما مكسر الفیدیو فهو یستخدم في المونتاج الداخلي والخارجي
  )4/5/2/5مرفق فت (                       (                                                   

دریس مادة الصحافة االلكترونیة ومادة الجرافیك لطالبات الفرقة كمبیوتر لت)6(كما تم تزوید األستودیو بعدد *
  الرابعة

حالل معامل الفیزیاء -ج   .تجدید وإ
حالل  * معامل تحمل المسمیات )6(لتصبح بعد التجدید عدد) معامل طالبیة4(تم االنتهاء من تجدید وإ

  :التالیة



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 153 

فیزیاء الحاسب اآللي /یزیاء العامة الف/فیزیاء الضوء واألطیاف(وتحویلها إلى معامل تخصصیة      
  ) .  الكهربیة وااللكترونیات/معمل أبحاث االلكترونیات /فیزیاء الجوامد/الفیزیاء النوویة/وتطبیقاته

حالل معملین للكیمیاء -ح   :تجدید وإ
  : معامل طالبیة هم) 4(وقسم الكیمیاء لدیه عدد 

  )1(عدد:  معمل الكیمیاء العضوي    
  )2(عدد: اء الالعضویةمعمل الكیمی    
  )1(عدد:معمل الكیمیاء التحلیلیة    

حالل معملین لعدم مطابقتهم للمعاییر االسترشادیة من الهیئة القومیة  جارى العمل في طرح مناقصة تجدید وإ
  .لضمان جودة التعلیم واالعتماد

  :باإلضافة إلي المعامل السابقة یوجد معامل باألقسام األخرى وهي *
  )4(وعددهم : معامل قسم علم الحیوان         
  )4(وعددهم : معامل قسم الكیمیاء الحیویة         
  معامل بحثیة) 5(عدد+ معمل بحثیة ) 4(عدد : معامل قسم النبات         
  معمل) 1: (معامل قسم االقتصاد المنزلي         
  معمل) 2(عدد: معامل قسم الریاضیات         
  معمل) 4(وعددهم : لنفسمعمل علم ا         
  معمل) 2(وعددهم : التعلیم معمل تكنولوجیا         
  )1(عدد: معمل التدریس المصغر         
  )1(عدد: معمل أستودیو        
  )1(عدد: بقسم االجتماع معمل الحاسب اآللي        
  لومات الجغرافیا   معمل نظم المع)1(عدد/ مرسم الجغرافیا ) 1(عدد:معامل قسم الجغرافیا        

  
  :إما عدد القاعات الدراسیة فهي موزعة كالتالي *
  قاعات دراسیة)14(عدد : المبنى الرئیسي   

  .قاعات دراسیة )10(عدد : المبنى الملحق    
  قاعات دراسیة)8(عدد : المبني األدبي    
  ال یوجد قاعات: مبنى مجمع المعامل    
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  :كالتالي  عدد المدرجات بالكلیة فهي موزعة *
  مدرج) 3(عدد: المبنى الرئیسي
  مدرج)1(عدد: المبنى الملحق
  مدرج) 4(عدد: المبني األدبي

  ال یوجد :مبنى مجمع المعامل
حالل هذا الجزء لیضیف لقاعات الكلیة ما  یلي) أ(إضافة جزء من مبني  : بالمدینة الجامعیة وتم تجدید وإ

  .مقر الروضة النموذجیة/لتعلیميمقر المعمل المركزي ا/ قاعات دراسیة )9(عدد
حالل بعض من القاعات الدراسیة بالمبنى الرئیسي، والمبنى الملحق   .تجدید وإ
  حالل بعض المدرجات   .بالمبنى الرئیسي) 1،2،3(تجدید وإ
  حالل عدد من دورات المیاه بالمبنى الرئیسي، والمبنى الملحق هذا وجاري استكمال الجزء تجدید وإ

  .بالمدینة الجامعیة طالبات والذي أوشك على االنتهاء) أ(بنى المخصص من م
               

  :رضا الطالب 4/6
  -:قیاس وتقییم رضا الطالب 4/6/1
سمة من السمات التي )22(تم قیاس رضاء  الطالبات عن المؤسسة التعلیمیة من خالل استمارة شملت  *

طالبة وأسفرت نتائج )370(ة من الطالبات قوامها یجب أن تتوفر في المؤسسة التعلیمیة طبقت على عین
  . تحلیل الرضا عن عدید من االیجابیات والسلبیات 

  :ابرز االیجابیات
 نظام الساعات المكتبیة المعلنة ألعضاء هیئة التدریس. 
 استخدام الكلیة نظام التقییم الدوري وعدم االقتصار على االختبار النهائي. 

 عة المكتبة لما له فائدة كأحد مصادر التعلم الذاتيحرص الكلیة على تجهیز وتوس. 

 حریة الحوار والمناقشة داخل المحاضرات. 
  :ابرز السلبیات

  تدني نظافة دورات المیاه. 

 ضعف مالئمة قاعات الدراسة وسوء التهویة واإلضاءة. 

 أ/4/6/1/1مرفق فت .                  (صعوبة التعامل مع موظفي شئون الطالب( 

أخذت جمیع هذه السلبیات في االعتبار في بند التجدید واإلحالل للقاعات الدراسیة والمدرجات ودورات وقد  *
  .المیاه
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تم قیاس رضاء الطالبات عن العملیة التعلیمیة والمشكالت التعلیمیة السابق عرضها وتم تحلیلها  *
  )ب/4/6/1/1مرفق فت .                                  (واستخالص والمقترحات كحلول لها

  : تم قیاس رضاء الطالبات عن نظم التقویم الحالیة وأسفر عن بعض جوانب القصور ومالحظات *
  قلة كفایة الوقت المحدد لالختبار. 

 االفتقار الى األنواع الجیدة من األسئلة. 
 الضوضاء أثناء تأدیة االختبارات من قبل المراقبین. 

 رالتكدس الطالبي في لجان االختبا  .  
   )ج/4/6/1/1مرفق فت (                                                     

  
   2011/2012تم قیاس رضاء الطالبات حول توافر المراجع العلمیة بالمكتبة لعام  *

        )د/4/6/1/1مرفق فت (                                                            
 

 - :بات عن المقرر الدراسيقیاس رضا الطال
  :                                                             تم إتباع الخطوات التالیة  *

  ) :عینة طبقیة عشوائیة(خطوات انتقاء عینة الطالبات        
ولى حصر أعداد طالبات الشعب باألقسام المختلفة بالكلیة، وذلك في كل فرقة دراسیة من الفرقة األ .1

 .وقد تم الحصول علیها من إدارة الكلیة: حتى الرابعة

 .من طالبات كل قسم في كل فرقة دراسیة على حدة% 20سحب عینة عشوائیة تعادل  .2

مع أعضاء فرق الجودة )       6/12/2010(  عقدت وحدة ضمان  الجودة اجتماع بتاریخ  .3
 : دفبه) رئیس القسم +اعضاء3(باألقسام العلمیة والمتمثلة في 

  التعرف على آلیات التطبیق االستمارة .4
  التحلیل اإلحصائي لها وصوال لتقریر عام  .5
 االتفاق على الجدول الزمني الخاص بتسلیمها لوحدة الجودة .6

  
  
  
 

  ::وفقا للجدول التالي.تسلیم االستمارات الخاصة بكل قسم  .7
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:المقرر الدراسي  مجاالت تقویم   
عبارة)5(مجاالت ویتكون كل مجال من عدد تشتمل االستمارة على خمسة         

   المقرر الدراسي - 
 مخرجات التعلم المستھدفة - 
 مینظام التقو - 
 أستاذ المقرر - 
 المحاضرات - 

 
 أبرز النتائج عن تقویم  المقرر الدراسي:
:خلصت نتائج االستمارة الى عدة مالحظات  

:فیما یتعلق بالكلیة بوجه عام*    

 .األقسام العلمیةتتمیز الكلیة بقلة إعداد  طالبات  - 
 .التحسن التدریجي في مباني الكلیة - 

 . المعاملة السیئة من جانب موظفي شئون الطالبات - 

 ).مساحة حجرة الموسیقى لتخصص تربیة الطفل:مثال(بعض حجرات الدراسة غیر مناسبة - 
دارة الكلیة  -   .ضعف الحوار بین الطالبات وإ

 .قلة نظافة الكلیة - 

 .صالة قفل المسجد وفتحه في اوقات ال - 
 .تدني نظافة دورات المیاه وغلق البعض منها  - 

 .قلة عملیة اإلرشاد خاصة للطالبات الجدد - 

 .زیادة قیمة مصروفات الكلیة الخاصة بالطالبات ومتطلبات التربیة العملیة  - 

 . ضعف تنظیم إجراءات عمل الكارنیهات - 
  :فیما یتعلق أعضاء هیئة التدریس *  

أعضاء هیئة التدریس، فضال عن عدم ممانعتهم  من السؤال في  المعاملة الحسنة من بین بعض  - 
 .الى وقت خارج فترة المحاضرة

 . التشجیع من قبل األعضاء على استخدام الكمبیوتر في عمل األبحاث - 

 .التزام كثیر من األعضاء في التواجد بالموعد المخصص للمحاضرة  - 

 . یكتاتوریة وعدم المشاركةالبعض اآلخر من األعضاء یتعاملون مع الطالبات بكل د  - 
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 .أو جذب االنتباه بعض األعضاء الیجیدون توصیل المعلومة  - 

: مثل(علم النفس الفسیولوجي  :تأخر انتداب أعضاء هیئة التدریس في بعض التخصصات مثل  - 
 .مما یترتب علیه من تأخر التدریب العملي لهذا المقرر)التربیة الموسیقیة قسم تربیة طفل

 ل مع أعضاء هیئة التدریس المنتدبین من خارج الكلیة صعوبة التعام  - 

 .سوء المعاملة من قبل بعض أعضاء الهیئة المعاونة - 

 ).خاصة باألقسام العلمیة(بعض أعضاء الهیئة المعاونة غیر مؤهلة علمیا وتربویا   - 

 ).األقسام العلمیة(اشتراك أكثر من دكتور في تدریس المقرر الواحد - 

 .غیاب للطالبات بالمحاضراتالتشدد في الحضور وال  - 

  :فیما یتعلق بالمقررات التعلیمیة * - 
مقرر )12(زیادة في عدد المقررات مثال مقررات رابعة بیولوجي جیولوجي تربوي تصل الى عدد  - 

 .مقررات)9(بالفصل الدراسي األول، تخصص تربیة الطفل یشمل الفصل الواحد على 

 . التكدس الملحوظ في معلومات داخل  المقررات  - 

مثال مقرر حقوق الطفل المحلیة     (في بعض األحیان قد تتكرر المعلومات عبر األربع سنوات   - 
 ).حقوق اإلنسان(مع مقرر التثقیفي )والدولیة

 تفتقر بعض المقررات الى المهارات المهنیة أو التطبیقیة  - 

في مجال العمل مع  )نظام التعلیم في مصر /علم النفس الفسیولوجي /مقرر تكنولوجیا التعلیم:مثال(
األطفال،عدم استفادة طالبات تخصص  تربیة الطفل من التطبیق العملي لمقرر التدریس المصغر ،وربما 

.یرجع ذلك الى تكلیف معیدات من خارج قسم تربیة الطفل لتدریس المقرر   

 .المقررات التربویة كثیرة جدا ویمكن تركیزها في عدد اقل  - 

المواد النظریة التربویة والنفسیة مما یستدعي القیام بتوعیة الطالبات ضعف إدراك الطالب ألهمیة   - 
 .بتكامل المواد المقررة مع متطلبات مهنة العمل مع األطفال

بعض البرامج التعلیمیة تفتقر الى إكساب الطالبة مهارات اللغة والمهارات ذات الصلة بمجال   - 
 .الحاسب اآللي

 .من الفهم واالستیعاب تركز بعض المقررات على الحفظ أكثر  - 

على البحوث التى ال یستفاد منها الن التركیز على ) خاصة باألقسام األدبیة(تركز بعض المقررات - 
 .تجمیع المادة فقط

 . ارتفاع ثمن الكتاب في بعض المقررات   - 
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المادة العلمیة في األقسام العلمیة تعتمد على مجموعة اوراق أو التصویر من كتب مختلفة،      - 
 .طالبات بحاجة الى الدراسة من مراجع أولیة بدال من االعتماد على األوراق غیر واضحةفال
قلة تخصیص أماكن محددة لسكاشن العملي في الجداول الدراسیة مما یضطر الطالب للبحث عن  - 

 .حجرات خالیة في كل أسبوع

 .  .  تكدس جداول المحاضرات وال یوجد وقت لممارسة األنشطة الطالبیة  - 

:بأسالیب التقویم ما یتعلقفی *  
مقرر تخطیط البرامج اإلعالمیة للطفل لیشمل :مثال(في أسالیب  التقییم لبعض المقررات یوجد تنوع - 

  ). اعداد استمارة تحلیل محتوي للبرامج اإلعالمیة الخاصة بالطفل/أبحاث/اختبار عملي

وكذلك بكونها )ساعتین(لى وقت االمتحانمادة الخلیة والبیولوجیا الجزیئیة واألجنة مادة كبیرة جدا  ع - 
.                                                                                                                            تؤخذ في فصل دراسي واحد 

 .جدول االمتحانات غیر مناسبة، مع ضیق الوقت بین كل مادة باالمتحانات  - 

  .وق الفردیةبعض االختبارات التراعي الفر     - 

 التأخر في إعالن جداول العملي  و) أعمال السنة(سوء تنسیق امتحانات العملي  - 

تقتصر بعض أعمال السنة في رأى الطالبات على الحفظ ولیس الفهم وعلى نوع واحد من األسئلة   - 
مثل األسئلة الموضوعیة الغامضة باإلضافة الى اعتقاد بعض الطالبات بان صعوبة وسهولة 

 . انات ترتبط بسلوك الطالبات إثناء المحاضرةاالمتح

 .كثرة االمتحانات طوال العام  - 
 .وقت االختبار قصیر بالنسبة لحجم المقرر ووجود أكثر من مقرر في ورقة امتحانیه واحدة  - 

                                                                                                                     .                                                عدم التكافؤ في توزیع الدرجات على ورقة أسئلة االمتحان  - 
 .أسئلة اختبارات بعض المقررات التتنوع  لتناسب المستویات الطالبیة المختلفة  - 

  %.50والكلیات األخرى % 60نسبة النجاح بالكلیة   - 
:یزاتفیما یتعلق التجه *  

 .نقص التجهیزات المعملیة - 

 .قلة األنشطة الترفیهیة - 

  .                                     تدهور أحوال بعض معامل الكیمیاء مع عدم توافر بعض األدوات المعملیة  - 
 اإلجراءات التصحیحیة لنتائج التقییم :

.عةیوجد بعض المالحظات متعلقة بالئحة الكلیة مما یصعب تعدیلها بسر     
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حالل بعض دورات المیاه الخاصة بالطالبات وتفعیل عددها لتتناسب مع إعداد الطالبات -   .تم تجدید وإ

حالل بعض الحجرات الدراسیة -   .تم تجدید وإ
 . تزوید المعامل الطالبیة بأجهزة حدیثة  بجمیع األقسام العلمیة وبعض األقسام األدبیة  - 

 .كلیة ووكیلة الكلیة لشئون التعلیم والطالب رفع تقریر عن سیر االمتحانات الى عمیدة ال  - 

 .معمل الكیمیاء العضویة) 2(جاري استكمال إعمال التجدید واإلحالل بعدد - 

الشعبة یصلح في استخدام /الفرقة/الكلیة بصدد عمل كارن یشمل بیانات عن الطالبة من حیث االسم  - 
  االختبارات  /المعمل /المكتبة/ دخول الكلیة

      

 :التدریس أعضاء هیئة - 1
 
 

 1/5 كفایة أعضاء هیئة التدریس/ الهیئة المعاونة:
 1/1/5 أعضاء هیئة التدریس: 
 بالمشروع تم حصر اعداد اعضاء هیئة التدریس وعمل قاعدة بیانات خاصةبهم على MIS * من خالل نظام 
C.Vمستوى جمیع الدرجات العلمیة ، كما تم عمل  حاصلین خاصة باالعضاء،وحصر للجواز العلمیة ال 
.علیها  

كل قسم وفى  فيتم حصر أعداد وتحدید نسبة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلى الطالبات  * 
خالل عامین مختلفین التخصصات العلمیة واألدبیة والتربویة وعلى مستوى الكلیة  

قسام كل لأل 2008/2009وعام  2009/2010  الحالي الجامعيتم عمل دراسة مقارنة لنتائج العام  *
التخصصات العلمیة واألدبیة والتربویة وعلى  2007/2008و  2009/2010  عاميوبین  حديعلى 

مستوى الكلیة  بنسبة 100%  وتبین من الدراسة أن النسب الحالیة على مستوى الكلیة تتفق والمعاییر 
تمثل  1257ینة قوامها  أجرى النشاط استبیانا لع المختلفة) الشعب(العالمیة وان اختلفت بین التخصصات 

وتمثل النسبة (وبمختلف فرقها ) طالبة 12844البالغ عددهن (من طالبات الكلیة بمختلف شعبها %  9.8
) باستبعاد طالبات الفرقة األولى  10043من 12.5  

 * أسفر ت الدراسة والمقارنات الموضحة بالجداول والتمثیل البیاني المرفق بین عامي 2008/2007 و 
2010/2009 عن اآلتي: النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس باألقسام األدبیة المختلفة بشعبها 

 (التربویة والعامة انتظام وانتساب) جاءت كالتالي:
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بقسم اللغة  54طالبة لألستاذ بقسم اللغة العربیة وآدابها  لتصل إلى  120حالیا تتراوح النسبة بین  -
طالبة لألستاذ وذلك  16یمثل العدد  والذيستثناء قسم اللغة الفرنسیة هذا با. اإلنجلیزیة وآدابها

قبول طالبات ملمات  فيلخصوصیة شروط اإللمام باللغة الفرنسیة لاللتحاق بالقسم، ویمكن التوسع 
  .باللغة دون شرط الحد األدنى للقبول بالكلیة من مجموع الثانویة العامة

 فينسبة الطالبات ألعضاء هیئة التدریس إال  فين وجود تغیر الدراسة ع عاميلم تفسر المقارنة بین  -
طالبة لألستاذ حالیا،  80إلى  117قسم التاریخ فقد تنافصت النسبة من : قسمین من األقسام األدبیة

  .ویرجع هذا لتناقص عدد الطالبات الملتحقات بالقسم
یا ویرجع هذا لنمو عدد طالبة لألستاذ حال 58إلى  109النسبة من  تناقصتوفى قسم الفلسفة  -

ولتناقص عدد الطالبات  24إلى  17قسم الفلسفة من  فيأعضاء هیئة التدریس القائمین بالعمل 
  ).كما هو أیضا بالكلیة(الملتحقات بالقسم 

 
* النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس باألقسام العلمیة المختلفة بشعبها (التربویة والعامة) 

:كالتاليجاءت   
 وتنخفض(النبات وعلم الحیوان  لقسمي )10(طالبة لألستاذ الریاضیات لتصل إلى  )33(تتراوح بین  -

  ). المنزليطالبات لألستاذ بقسم االقتصاد )  4(إلى 
 فينسبة الطالبات ألعضاء هیئة التدریس  فيالدراسة عن وجود تناقص  عاميأسفرت المقارنة بین  -

وكان معدل االنخفاض %. 20ریاضیات حیث تزایدت النسبة بمقدار جمیع األقسام العلمیة عدا قسم ال
قسم الفیزیاء والكیمیاء وكانت أكثر وضوحا  في% 4تتراوح بین  2007/8هذه النسبة مقارنة بعام  في
تغیر عدد الطالبات إلى عدد  وبالتاليیتسم بقلة عدد طالباته  والذي، المنزليقسم االقتصاد  في

  .2009 في 4إلى 2007 في 7بالقسم من  األساتذة
 2007/2008وعام  2009/2010  الحالي الجامعيأسفرت الدراسة المقارنة لنتائج العام  -

  : للتخصصات العلمیة واألدبیة والتربویة وعلى مستوى الكلیة النتائج التالیة
ى إل 83األدبیة من  التخصصات بمجملقد تناقصت   النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس -

  ،  2007/2008 فيمما كانت علیه % 9طالبة لألستاذ بمعدل تغیر  69
 فيمما كانت علیه % 1وبالمثل بالتخصصات العلمیة تناقصت النسبة ولكن بمعدل تغیر أقل إذ بلغ   -

2007/2008   
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 2007/8 فيطالبة لكل أستاذ  73وفى التخصصات التربویة تناقصت النسبة تناقصت النسبة من  -
وهذا یرجع إلى أن عدد أعضاء هیئة التدریس بأحد القسمین لم یزد  الحاليالعام  في 63لتصل إلى 

  .لتناقص أعداد الطالبات الملتحقات بالشعب التربویة حالیا باإلضافة
 
 
 
 *النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس على مستوى الكلیة    23 في 2009/ 2010 

2007/2008 في 29مقارنة   
اقصبنسبة تن .وبما یتفق والمعاییر العالمیة 2007/8 فياألعداد  في%   20.7  

مقارنة %  2.96 بنسبة زیادة 557إلى  541من الزدیاد أعداد هیئة التدریس ویرجع ذلك التحسن  -
لى  الحاليالعام  فيوفى أجازات  المعارونوكذلك النخفاض نسبة   2007/8 فيبالعدد  من ناحیة وإ

إلى  2007/2008 فيطالبة  15797من  (كلیة من ناحیة أخرى انخفاض أعداد طالبات ال
  2007/8 فيمن أعداد الطالبات %   18.69بنسبة تناقص)  2010/ 2009 في 12844

 1442إلى  4243المقارنة من  عامي فيانخفاض أعداد طالبات الفرقة األولى  فيووضوح ذلك 
  .  2007/2008 في الملتحقات بالكلیة مقارنة بعددهن في% 34بنسبة انخفاض 

 فيالمرحلة الثانویة فإن هذا انعكس فقط  فيالتخصصات العلمیة  فيورغم انخفاض أعداد الطلبة  -
بنسبة  483إلى  590تخصصات العلوم والعلوم والتربیة من  فيانخفاض الطالبات الملتحقات 

الملتحقات  أعداد فيویرجع هذا ألن التناقص  2007/2008 فيمقارنة باألعداد %  18.1تناقص 
  . 2007/2008عام المقارنة  فيبالتخصصات العلمیة بالكلیة ظهر 

 5030من عدد الطالبات البالغ % 4.7أما أعداد طالبات الشعب األدبیة انتظام فقد تناقص بنسبة  -
عدد طالبات الملتحقات بالكلیة انتساب  فيویبدو االنخفاض أكثر وضوحا  .2007/2008 فيطالبة 

  % 20بلغ نسبة التناقص  أي، 3354وتناقص اآلن إلى  4191العدد  كان 8/ 2007 ففي
والبالغ  2007/8 فيمقارنة بعددهن % 36ولقد انخفضت أعداد طالبات األقسام التربویة  بنسبة  -

كلیات التربیة  خریجيبعد إلغاء ما كان معموال به من تكلیف  3516تناقص اآلن إلى  5498
 وأدبي علميم بما كان یمثله من عامل جذب لطالب الثانویة العامة وزارة التربیة والتعلی فيبالعمل 

 .لكلیات التربیة
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مقارنة بین                                                                أعداد الطالبات المرحلة الجامعیة األولى (201/2011

        2012/  2011&  2010 / 2009 & 2008 / 2007أعداد الطالبات فى الفرق المختلفة فى 

إجمالى  عـدد الطالبات
 آداب الكلیة

 شعب
 تربویة
آداب 
 وعلوم

 علوم

ـــــــــــــــــــــدد ـــــ ـــــ إجمالى     العــــــــــ
 الكلیة 

 آداب انتظام
 وانتساب 
 وآداب وتربیة 

آداب 
انتظام 
 وانتساب 

آداب 
انتظام 
  

آداب 
 انتساب 

آداب 
 تربوى 

شعب     
 تربویة
آداب 
 وعلوم 

علوم 
وعلوم 
 وتربیة 

علوم 
تربوى 
  

علوم 
 عام

طالبات الفرقة األولى فى  
2011/12  2868 2346 1651 1644 7 695 976 522 281 241 

 عدد طالبات الفرقة
2010/9األولى فى    2801 2318 1839 808 1031 479 716 483 237 246 

 عدد طالبات الفرقة
2008/7األولى فى    4243 3653 2627 1128 1499 1026 1354 590 328 262 

 عدد طالبات الفرقة 
2012/11الثانیة فى   736 582 478 221 257 104 185 154 81 73 

 عدد طالبات الفرقة 
2010/9الثانیة فى    3016 2622 2063 1221 842 559 756 394 197 197 

 عدد طالبات الفرقة
2008/7الثانیة فى   3890 3364 2288 1224 1064 1076 1368 526 292 234 

 عدد طالبات الفرقة 
 167 144 311 489 345 542 1190 1732 2077 2388  2012/11الثالثة فى 

 عدد طالبات الفرقة
 181 185 366 788 603 770 1406 2176 2779 3145  2010/9الثالثة فى 

 عدد طالبات الفرقة
 272 275 547 1207 932 858 1114 1972 2904 3451  2008/7الثالثة فى 

 عدد طالبات الفرقة
 243 223 466 808 585 708 1848 2556 3141 3607  2012/11الرابعة فى 
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 عدد طالبات الفرقة 
 320 319 639 1256 937 711 1595 2306 3243 3882  2010/9الرابعة فى 

 عدد طالبات الفرقة
2008/7الرابعة فى   4113 3240 2096 1326 770 1144 1569 873 425 448 

 إجمالى الطالبات فى 
2012/11الفرق األربعة فى  8885 7432 5703 4189 1514 1729 2458 1453 729 724 

 إجمالى الطالبات فى 
2010/9الفرق األربعة   12844 10962 8384 5030 3354 2578 3516 1882 938 944 

 إجمالى الطالبات فى
2008/7الفرق األربعة فى    15697 13161 8983 4792 4191 4178 5498 2536 1320 1216 

 
 

الخر وطبقا للتخصصات المختلفة وفي هذا الصدد تم استطالع من قسم  والفائض تختلف نسب العجز *
)أ5/1/1/1مرفق فت : (آراء األقسام في مدى كفایة أعضاء هیئة التدریس تبین ما یلي   

 التدریس والهیئة المعاونة  حالیا بالقسم مناسب     یئةقسم اللغة العربیة یرى أن عدد أعضاء ه  
كما إن  ،التي یشاركون في تدریسها مالئمة ألعضاء هیئة التدریس للمقرراتالعلمیة  التخصصات وان       

التدریس المتفرغین وغیر المتفرغین استفادة كاملة    أعضاء هیئة القسم یستفید من  
الرسائل العلمیة والتدریس في مرحلة الدراسات     العلیا،والتدریس في سواء في مجال اإلشراف على      

.مرحلة اللیسانس إذا لزم األمر  
 التدریس وال یوجد انتدابات من الكلیات  أعضاء هیئة كما أشار قسم الكیمیاء الى عدم وجود فائض

في مجال الدراسات التدریس المتفرغین وغیر المتفرغین  أعضاء هیئة المناظرة ، ویستفید القسم من
.  العلیا واألعمال المختلفة بالقسم، ویقوم جمیع األعضاء بتدریس المقررات حسب التخصص

 .وبخصوص الهیئة المعاونة یقومون باإلشراف على المعامل بها في حدود اللوائح المنصوص علیها

 مانیة برامج التدریس نظرا لوجود ث أعضاء هیئة ایضا یشیر قسم الفیزیاء الى عدم وجود فائض
دراسات علیا ودبلومات للدراسات العلیا وخمسة برامج لمرحلة البكالوریوس وبدایة لتطبیق نظام 

  الساعات المعتمدة مما یتطلب وجود جمیع التخصصات 
 

  في حین یعاني  قسم اللغة االنجلیزیة من نقصا حادا في أعضاء هیئة التدریس تخصص
  .نقص في بعض التخصصات المتعلقة بذات القسملغویات،وكذلك قسم التاریخ لدیه ثمة 
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                                                                              (مرفق فت1/1/1/5)      
                                          

على مستوى ) 2010/ 2009 الدراسيالعام  في(نسبة أعضاء هیئة التدریس إلى الطالب حالیا تقدر  *
وفى تخصصات العلوم  )69 (التخصصات األدبیة فيطالبة لكل عضو هیئة تدریس، وتبلغ  )44(الكلیة

طالبة  12844حیث عدد طالبات الكلیة حالیا . طالبة لكل عضو 63وفى التخصصات التربویة تبلغ  )14(
.عضو 556 دراسيالأكتوبر من هذا العام  فيوعدد أعضاء هیئة التدریس القائمین بالعمل   

األدبیة التخصصات  فيالمعترف بها  المعدالتوتزید نسبة الطالبات لكل عضو هیئة تدریس عن  *
المعترف بها بمقدار  المعدالتهذه النسبة حالیا عن  تقلوفى التخصصات العلمیة % .32 بحوالي والتربویة

تقل عن المعدالت المعترف بها حیث  المعدالتالنسبة الحالیة مع  تتقاربوعلى مستوى الكلیة %.44 حوالي
.فقط% 12 حواليبمقدار العالمیة   

) 2008/ 2007 الدراسيالعام  في( الجامعيالعام  فيعلما بأن هذه النسب قد تحسنت عما كانت علیه  *
 التربویةوفى التخصصات ) طالبة لكل عضو 83 حیث كانت(األدبیة التخصصات  في% 28بنسبة تحسن 

 53كان المعدل  الكلیةوعلى مستوى ). طالبة لكل عضو 73كان المعدل  حیث% (20 بلغت نسبة التحسن
 17 فقد كانت أقرب نوعا ما للمعدالت حیث كانتالعلوم تخصصات  فيطالبة لكل عضو هیئة تدریس، أما 

)5/1/1/2مرفق فت ( .طالبة لكل عضو  
مقارنة بین نسبة أعداد الطالبات إلى أعضاء ھیئة التدریس القائمین بالعمل بالكلیة فى التخصصات المختلفة فى  2007 /8 

12/ 2011 & 10/ 2009  &  

 التخصص

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 
قائم 
بالعمل 

8/2007  

 عدد
طالبات  

 التخصص
2008 

/2007  

نسبة  
:طالبات   

أعضاء 
ھیئة 
تدریس 
التخصص 

8/2007  

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 
قائم بالعمل 

10/2009  

عدد 
طالبات 
التخصص 

 10  
/2009  

نسبة  
الطالبات 
: 

أعضاء  
ھیئة 
التدریس 
 التخصص 
10/  

2009 

عدد أعضاء 
ھیئة تدریس 

التخصص  
 قائم بالعمل
12/  

2011 
 

عدد 
طالبات 
التخصص 
12 

/2011  

: نسبة  طالبات 
أعضاء ھیئة 

قائم تدریس 
 بالعمل

التخصص 
12/2011  

معدل النقص 
فى نسبة  

: الطالبات
ریس ھیئة تد

 قائم بالعمل
 08/2007من

/12إلى   
2011 
   

معدل 
الزیادة فى 
ھیئة 
تدریس 
قائم 

من  بالعمل
8/2007 

12/إلى   
2011   

معدل 
النقص فى 
عدد طالبات 
من 

8/2007 
 إلى 

 12 /
2011   

أقسام علمیة 
 25.8 33.0 56.9 4 1453 411 6 1882 314 8 2536 309 عام وتربوى

أقسام علمیة 
 22.4 33.0 55.2 2 724 411 3 944 314 4 1216 309 عام 

أقسام أدبیة 
عام انتساب 
 تربیة

165 13161 80 168 10962 65 214 7432 35 56.5 29.7 16.7 

أقسام أدبیة 
عام 
 وانتساب

165 8983 54 168 8384 50 214 5703 27 51.1 29.7 6.7 

أقسام 
 36.0 59.7 72.0 23 2458 107 48 3516 74 82 5498 67 تربویة

 18.2 35.3 58.2 12 8885 732 23 12844 556 29 15697 541 الكلیة

 
   

مقارنة بین نسبة أعداد الطالبات إلى أعضاء ھیئة التدریس القائمین بالعمل بالكلیة فى التخصصات المختلفة فى  2007 /8  &  2009 /10 & 
2011 /12  
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 التخصص

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 

قائم 
بالعمل 

8/2007  

 عدد
طالبات  

 التخصص
2008 

/2007  

نسبة  
:طالبات   

أعضاء 
ھیئة 

تدریس 
التخصص 

8/2007  

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
بالتخصص 
قائم بالعمل 

10/2009  

عدد 
طالبات 

التخصص 
 10  

/2009  

نسبة  
الطالبات 

: 
أعضاء  

ھیئة 
التدریس 
 التخصص 

10/  
2009 

عدد 
أعضاء 
ھیئة 

تدریس  
التخصص 

قائم 
 بالعمل
12/  

2011 
 

عدد 
طالبات 

التخصص 
12 

/2011  

نسبة  
: طالبات 

أعضاء 
ھیئة 

تدریس 
 قائم بالعمل
التخصص 

12/2011  

معدل النقص 
فى نسبة  

: الطالبات
ھیئة تدریس 
 قائم بالعمل

 08/2007من
/12إلى   

2011 
   

معدل 
الزیادة 
فى ھیئة 
تدریس 
قائم 
 بالعمل
من 

8/2007 
12/إلى   

2011   

معدل 
النقص فى 

لبات عدد طا
من 

8/2007 
 إلى 

 12 /
2011   

أقسام 
علمیة 
عام 

 وتربوى
309 2536 8 314 1882 6 411 1453 4 56.9 33.0 25.8 

أقسام 
علمیة 
 عام 

309 1216 4 314 944 3 411 724 2 55.2 33.0 22.4 

أقسام 
أدبیة عام 
انتساب 

 تربیة
165 13161 80 168 10962 65 214 7432 35 56.5 29.7 16.7 

م أقسا
أدبیة عام 
 وانتساب

165 8983 54 168 8384 50 214 5703 27 51.1 29.7 6.7 

أقسام 
 36.0 59.7 72.0 23 2458 107 48 3516 74 82 5498 67 تربویة

 18.2 35.3 58.2 12 8885 732 23 12844 556 29 15697 541 الكلیة

 
 

والمعــارین وفــى أجــازات أو مهمــات ) اتهمبمختلــف فئــ(تــم حصــر أعــداد أعضــاء هیئــة التــدریس والهیئــة المعاونــة 
.علمیة والمقیدین بكل قسم  وبالتخصصات الثالث أدبیة وعلمیة وتربویة وبالكلیة   

 تم حصر أعداد الطالبات بكل قسم وبكل تخصص وبالكلیة 
تم تحدید نسبة كل من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلى الطالبات فى كل قسم وأیضا نسبتهم إلى 

. من یدرسونهم من مختلف الشعب  
تم تحدید نسبة كل من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلى الطالبات فى التخصصات العلمیة واألدبیة 
 والتربویة وعلى مستوى الكلیة.

تم عقد مقارنة لتلك النسب خالل ثالث أعوام دراسیة 2007/ 2008 & 2009/ 2010 & العام الحالى 
ألقسام كل على حدى وللتخصصات الثالث للكلیة العلمیة واألدبیة والتربویة وعلى مستوى ل 2012/ 2011

.  الكلیة  
 تم وضع المقترحات والتوصیات من قبل النشاط

تم اطالع المدیر التنفیذى للمشروع خالل عمل النشاط بالمشروع بالنتائج والمقترحات بهدف عرض تلك 
ة وأیضا إدارة الكلیة ممثلة فى عمداء الكلیة الثالث على امتداد العمل النتائج والمقترحات على أقسام الكلی

بالمشروع بهدف الوصول لسیاسة لضبط نسبة أعضاء كل من هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلى الطالبات 
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وبالتالى فى الكلیة خالل وعلمیة وتربویة  فى كل قسم من األقسام وبالتالى فى التخصصات المختلفة أدبیة
فترة زمنیة قصیرة وأیضا بهدف وضع الضوابط للحفاظ على المعدالت التى تتفق ومعاییر جودة العملیة 

. التعلیمیة بالجامعات  
على مستوى الكلیة تتفق والمعاییر المحددة لجودة  2012/ 2011وتبین من الدراسة أن النسب الحالیة فى 

ات وأیضا بین األقسام المختلفة للكلیةالعملیة التعلیمیة بالجامعات وان اختلفت بین التخصص  
العام &  2010/ 2009و  2008/ 2007: سیتم عرض نتائج الدراسة للمقارنات بین الثالث أعوام الدراسیة

:موضحة بالجداول الالزمة وبالتمثیل البیانى المرفق لآلتى 2012/ 2011الحالى   
 

عدد ھیئة التدریس بالقسم ) 2(  2012/  2011&  10/  2009&  8/  2007المقارنة بین األعوام الثالث ) 2-1(مرفق 
     

 نتائج الدراسة:
ألقسام  2007/2008وعام  2009/2010وعام  2012/ 2011أسفرت الدراسة المقارنة لنتائج العام الجامعى الحالى  

:الكلیة عن النتائج التالیة  
 
 أوال: النسبة بین أعداد الطالبات لھیئة التدریس وللھیئة المعاونة بأقسام الكلیة التسعة عشر:
 
 أوال- أ) النسبة بین أعداد الطالبات لهیئة التدریس بأقسام الكلیة المختلفة.

ویوضح المرفق ثالث عوامل رئیسیة ینبغى أخذها فى االعتبار عند وضع خطط  األقسام وبالتالى الكلیة 
 لضبط  نسب الطالبات ألعضاء هیئة التدریس بها:
*معدل تزاید عدد أعضاء هیئة التدریس بكل قسم من 2008/2007 إلى 2009 / 2010 ووصوال للعام 
 الحالى  2011/ 2012 

*ومعدالت تناقص عدد الطالبات بكل قسم وارتباطه بنقص عدد طالبات الكلیة. ما آلت إلیه معدالت التناقص 
فى نسبة الطالبات لهیئة التدریس بكل قسم خالل الثالث سنوات السابقة ومدى تمشیها مع تغیر النسبة العامة 
 بالكلیةوبالتالى وضع الضوابط  وتعدیل الخطط التى تعدل كل من المتغیرات السابقة.

    النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس باألقسام المختلفة بشعبها (التربویة والعامة انتظام وانتساب) 
فى العام الدراسى الحالي تم تناقص النسب بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس بجمیع األقسام (علوم 
وآداب وتربیة) دون استثناء. وهذا التناقص كانت نسبه فى جمیع األقسام أعلى مما كان علیه التناقص فى 

.2008/ 2007عند إجراء نفس المقارنة مع عام  2010/ 2009عام   
 ثانیا: النسبة بین أعداد الطالبات لهیئة التدریس وللهیئة المعاونة فى التخصصات الثالث بالكلیة: العلمیة 
 واألدبیة والتربویة:
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وعام  2009/2010وعام  2012/ 2011أسفرت الدراسة المقارنة لنتائج العام الجامعى الحالى  
:للتخصصات العلمیة واألدبیة والتربویة بالكلیة عن النتائج التالیة  2007/2008  

النسبة بین أعداد الطالبات إلى هیئة التدریس القائمة بالعمل قد تناقصت  بمجمل التخصصات األدبیة من 
عما كانت %  9بمعدل تغیر   2010/ 2009طالبة لعضو هیئة التدریس فى  65إلى  8/ 2007فى  80
عما %  16.7طالبة لعضو هیئة التدریس بمعدل تغیر  35تناقصت لتصل  2012/ 2011وفى . علیه

كانت علیه فى 2007/ 2008. و نسبة  الطالبات لهیئة التدریس المقیدین بالكلیة تناقصت فى التخصصات 
األدبیة من 66 فى 2007/ 8 إلى 52 طالبة لعضو هیئة التدریس فى 2009/ 10  وواصلت التناقص 
لتصل 35 طالبة لعضو هیئة التدریس فى 2011/ 2012 بمعدل تغیر 22.4 % عما كانت علیه فى 

2007 /8  .  
 

طالبة فى  5030من عدد الطالبات البالغ % 4.7ات الشعب األدبیة انتظام فقد تناقص بنسبة أما أعداد طالب
 8/ 2007ویبدو االنخفاض أكثر وضوحا فى عدد طالبات الملتحقات بالكلیة انتساب ففى .2007/2008

وهذا كخطوة فى طریق % 20، أى بلغ نسبة التناقص 3354إلى  2009وتناقص فى  4191كان العدد 
.ء العمل باالنتساب بالجامعاتإلغا  

 
وبالمثل بالتخصصات العلمیة تناقصت النسبة ولكن بمعدل تغیر أقل إذ بلغ  1% فى 2009/ 2010 عما 
كانت علیه فى 8/2007. و انخفاض أعداد الطلبة فى التخصصات العلمیة فى المرحلة الثانویة انعكس فى 

بنسبة  483إلى  590علوم وأیضا العلوم التربویة من انخفاض الطالبات الملتحقات بالكلیة فى تخصصات ال
  2007/2008مقارنة باألعداد فى %  18.1تناقص 

وفى التخصصات التربویة تناقصت النسبة من 82 طالبة لكل عضو هیئة التدریس قائم بالعمل،(65) 
وفى  2010 /2009فى ) للمقیدین 36(للقائم بالعمل و) 48(لتصل إلى  2007/8للمقیدین بالكلیة  فى 

وهذا یرجع إلى أن عدد أعضاء ) للمقیدین 36(للقائم بالعمل و) 48(بلغت  2012/ 2011العام الحالى 
.هیئة التدریس بأحد القسمین لم یزد بإلضافة لتناقص أعداد الطالبات الملتحقات بالشعب التربویة حالیا  

 
 2007/8مقارنة بعددهن فى % 36 بنسبة 10/ 2009ولقد انخفضت أعداد طالبات األقسام التربویة فى 

 % بعد إلغاء 33.6 2001/ 12 بنسبة تناقص  2458والبالغ 5498 تناقص اآلن إلى 3516 لیصل فى 
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ما كان معموال به من تكلیف خریجى كلیات التربیة بالعمل فى وزارة التربیة والتعلیم بما كان یمثله من عامل 
.ات التربیةجذب لطالب الثانویة العامة علمى وأدبى لكلی  

 
حیث یتم حصر أعداد العلمي أعباء التدریس واإلشراف  فيالفائض / توجد إجراءات موثقة لتحدید العجز *

مختلف  فيكل قسم وفى كل تخصص والساعات التدریسیة  فيهیئة التدریس  أعضاءالطالبات وأعداد 
.ویاسن العلميأعباء التدریس واإلشراف  فيالفائض / التخصصات لتحدید العجز  

یقوم مجلس  تدریسها فيیشارك  التيلعضو هیئة التدریس للمقررات  العلميمالئمة التخصص من حیث  *
بدء باألساتذة فاألساتذة  دراسيالقسم بتوزیع المقررات الدراسیة على أعضاء القسم قبل بدایة كل فصل 

تخصصه الدقیق  فيالدراسیة  المساعدین فالمدرسین األقدم فاألحدث، بحیث یقوم كل عضو بتدریس المقررات
.أو تخصصه العام  

 * یوجد بالمؤسسة خطة للتعامل مع العجز/ الفائض في أعضاء هیئة التدریس في بعض التخصصات
بعض التخصصات  فيأعضاء هیئة التدریس  فيتستند هذه الخطة على احتیاجات األقسام بشأن العجز 

:علىوتعتمد   
 سد العجز عن طریق: 

 بعض التخصصات أوال من  فيأعضاء هیئة التدریس  فيیئة تدریس لسد العجز أعضاء ه انتداب
نص (التدریس أو التصحیح  فيلنصاب العضو داخل الجامعة سواء  استكماالداخل جامعة عین شمس 

ى طلب األقسام لمن الجهات المعنیة األخرى بناء ع أو(**) من الجامعات الحكومیة  أو*) القانون
 .مجلس الكلیةومبرراتها وموافقة 

 مبررات االنتداب: 

     عدم توفراعضاء هیئة التدریس ببعص التخصصات 
                      إعداد كوادر في هذه التخصصات بتكلیف وتعیین معیدین بها وفق خطة خماسیة 

بها العجز التيهذه التخصصات  فيعلى أن یتم تسجیلهم لدرجة الماجستیر ثم كمدرسین مساعدین   

 بدقة عن التخصصات  اإلعالنبعض أعضاء هیئة التدریس عن طریق  لتعیینلجأ األقسام كما ت
ورغم طول اإلجراءات واستغراقها لمدة طویلة إال (*). للمطلوب وفق قواعد الجامعة  الوظیفيوالتوصیف 

 بعض التخصصات فيأن هذا هو أحد السبل لسد العجز 

)ب5/1/1/3مرفق فت (                                                                              
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 امتدادضرورة تفعیل خطط وقواعد الدولة والجامعة على من ال یلتزم سواء فیما یخص لذا كان من ال      
لمدرسین المساعدین، وأیضا لمن یتجاوز مدد التسجیل للدرجة العلمیة األقسام و اإلعارة أو لمن یتجاوز فترة 

 فيهذا العام على مستوى الجامعة ونتج عنه تحول عضو بقسم اللغة الفرنسیة وثالثة  فيوهو ما تم ( بالداخل
خطط  فيوكلها تؤدى لخلل ) المنزلياالقتصاد  في 1علم الحیوان،  في 1الفیزیاء،  في 1(األقسام العلمیة 

.   بعض التخصصات فيأعضاء هیئة التدریس  فياألقسام وتؤدى  لظهور نسب عجز   
التعامل مع األساتذة المتفرغین وغیر المتفرغین  فيضرورة إعادة النظر فیما استجد من قوانین وأیضا      

التخصصات، وحیث ال تخطیط عام یصعب تحدید  فيیسد العجز  األقسام وحیث وجودهم كان ضمن خطط 
. باألقسام أووتطبیق خطة خاصة سواء بالكلیة   

 وتعتمد األقسام في خطتها للتعامل مع الفائض في أعضاء هیئة التدریس إن وجد في بعض التخصصات 
 على:

  هذه التخصصات للعمل بجامعات الدول العربیة الشقیقة وبما  فيالسماح بإعارة بعض من أعضائه
  ).اإلعارة أسسنص الئحة  9مرفق . (المنطقة العربیة في الریاديیتفق ودعم دور مصر 

  ه التخصصات للعمل بالجامعات الخاصة أو المراكز البحثیة هذ فيبعض من أعضائه  بندبالسماح
هذا الشأن من موافقة مجالس األقسام ومجلس الكلیة  فيوالجهات المعنیة وبما یتفق واألسس المعمول بها 

  .والجامعة
  هذه  فياألقسام  مساعد ومدرسلمعید  الدكتوراهلدرجة الماجستیر أو  التسجیلالتوقف عن

  .فائضبها  التيالتخصصات 
  أعضاء هیئة التدریس  فيأصبح بها فائض  التيبعض األقسام  فيللطالب  برامج جاذبةاستحداث
  .تنخفض فیها نسبة عدد الطالبات إلى عدد أعضاء هیئة التدریس مثال قسم الفیزیاء والتيبها 
 فيبكل قسم من خالل مشاركتهم  الهیئة المعاونةوجد من أعضاء  إن لفائضیتم التعامل مع ا 

األنشطة الطالبیة وخدمة المجتمع وتنمیة  فياألعباء التدریسیة وغیر التدریسیة باألقسام والكلیة والمشاركة 
  .تنظمها األقسام والكلیة التيالبیئة 
  الجدد على األقسام بلجنة شئون التعلیم  قواعد توزیع الطالباتیجرى على مستوى الكلیة وضع

  .أقسام الكلیة فين تكدس الطالبات أو نقصهن والطالبات ویقرها مجلس الكلیة للحد م
  األقساممن خالل بعض  برامج مفتوحةیجرى حالیا تبنى إعداد.   
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  فتقوم بعض األقسام العلمیة بتدریس مقررات الحاسب  التدریس فيبین األقسام  التكاملهناك بعض
 12مرفق ( .الكلیةف أقسام تدریس المقررات التثقیفیة بمختل فيللشعب األدبیة وأیضا هناك تكامل  اآللي

  .)الدراسيس خالل الفصل یجداول التدر 
  البحوث واإلشراف على الرسائل العلمیة  فيبین األقسام  التكاملهناك بعض  
نسبة أعضاء هیئة التدریس إلى الطالبات ببعض األقسام  فياإلشارة إلى أن بعض الفائض  بجدر      

یر المتوقعة ألعداد الطلبة الملتحقون بدراسة العلوم والریاضیات العلمیة یرجع إلى التغیرات الفجائیة وغ
 فيالبعد عن المعدالت سواء  فيتستقبلهم الكلیة وانعكس  التيبالمرحلة الثانویة بما قلص أعداد الطالبات 
الساعات التدریسیة  فيبعض التخصصات  فيوجود فائض  فيعدد الطالبات لكل عضو هیئة تدریس أو 

. باألقسام أوعامة یصعب تحدید وتطبیق خطة خاصة سواء بالكلیة فحیث ال خطة   
                           
 
                                                      

 2/1/5 أعضاء الهیئة المعاونة:
 * نسبة الهیئة المعاونة إلى الطالب تتفق واحتیاجات الخطة التعلیمیة 

على ) 2010/ 2009 الدراسيمایو من العام  في(الهیئة المعاونة إلى الطالب حالیا  نسبة أعضاءتبلغ      
مستوى الكلیة 49 طالبة لكل عضو هیئة معاونة (مقارنة لعدد 53 في عام 2007/ 2008)، وتبلغ في 
التخصصات األدبیة 96 طالبة لكل عضو (مقارنة بعدد 87 في 2007/ 2008).  وفى التخصصات 
التربویة لآلداب  22 (مقارنة بعدد 28 في 2007/ 2008). وفى التخصصات التربویة للعلوم  11 (مقارنة 

 في 90مقارنة بعدد ( 93معا  تربويوفى مجمل تخصصات آداب عام وآداب ). 2008/ 2007 في 7بعدد 
/ 2007 في 13مقارنة بعدد ( 23وفى مجمل تخصصات العلوم والعلوم والتربیة معا ). 2008/ 2007
طالبة  113تبلغ ) قسم مناهج وطرق تدریس وقسم أصول تربیة(وفى مجمل التخصصات التربویة . )2008

).2008/ 2007 في 125مقارنة بعدد (لكل عضو   
مایو  فيطالبة وعدد أعضاء الهیئة المعاونة القائمین بالعمل  12844حیث عدد طالبات الكلیة حالیا      

تم تحویلهم لوظائف  4أجازات  في 41مقیدین و 305بالعمل و عضوا قائمین 260 الدراسيمن هذا العام 
            ).2008/ 2007 فيأجازات  في 36مقیدین،  334قائمین بالعمل،  298مقارنة بعدد ) (إداریة

)  5/1/2/1مرفق فت (                                                           
والنسب بین أعداد الطالبات وهیئة  ق المختلفة وأعداد هیئة التدریس والهیئة المعاونةمقارنة بین أعداد الطالبات فى الفر

2007/2008&  2010/ 2009& 2012/ 2011التدریس ومعاونیهم فى   
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&ھیئة تدریس& عـدد طالبات  
بینھما% & الھیئة المعاونة  

إجمالى  
 آداب جملة آداب الكلیة

جملة 
 شعب 
 تربویة

ـــوم    ـــــ عل  

ـــــــــددالعــ ـــــــــــــــــــــــ ـــــــ إجمالى     
 الكلیة 

 آداب انتظام
 وانتساب 
وآداب 
 وتربیة 

آداب انتظام 
 وانتساب 

آداب 
 انتظام  

آداب 
 انتساب 

آداب 
 تربوى 

شعب     
 تربویة
آداب 
 وعلوم 

علوم وعلوم 
 وتربیة 

علوم 
 تربوى  

علوم 
 عام

 إجمالى الطالبات فى 
2012/11فى الفرق األربعة  8885 7432 5703 4189 1514 1729 2458 1453 729 724 

 إجمالى الطالبات فى 
2010/9الفرق األربعة   12844 10962 8384 5030 3354 2578 3516 1882 938 944 

 إجمالى الطالبات فى
2008/7الفرق األربعة فى    15697 13161 8983 4792 4191 4178 5498 2536 1320 1216 

اء ھیئة التدریسعدد أعض  
2012/ 11بالقطاع فى    732 321 214 214 214 321 732 518 518 411 

 عدد أعضاء ھیئة التدریس
2010/ 9بالقطاع فى    687 308 211 211 211 308 687 476 476 379 

 عدد أعضاء ھیئة التدریس
2008/ 7بالقطاع فى    543 232 165 165 165 232 541 376 376 309 

الھیئة المعاونةعدد أعضاء   
2012/ 11بالقطاع فى   328 164 126 126 126 164 328 202 202 164 

 عدد أعضاء الھیئة المعاونة
2010/ 9بالقطاع فى    316 154 115 115 115 154 316 201 201 162 

 عدد أعضاء الھیئة المعاونة
2008/ 7بالقطاع فى    310 155 119 119 119 155 310 207 207 166 

الطالبات لھیئة التدریسنسبة   
2012/ 11بالقطاع فى    12 23 27 20 7 5 3.4 3 1.4 2 

نسبة الطالبات لھیئة التدریس   
2010/ 9بالقطاع فى    19 36 40 24 16 8 5.1 4 2 2.5 

نسبة الطالبات لھیئة التدریس   
2008/ 7بالقطاع فى    29 57 54 29 25 18 10 7 4 4 

ة بالقطاع فى نسبة طالبات للھیئة المعاون 
11 /2012  27 45 45 33 12 11 7 7 4 4.4 

 نسبة الطالبات للھیئة المعاونة
2010/ 9بالقطاع فى    41 71 73 44 29 17 11 9 5 6 

 نسبة الطالبات للھیئة المعاونة
2008/ 7بالقطاع فى    51 85 75 40 35 27 18 12 6.4 7.3 
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  * یتم تحدید العجز/ الفائض في عدد أعضاء الهیئة المعاونة

 فيكل قسم یتم تحدید احتیاجاته من المعیدین بناء على أعداد طالباته وأعداد الهیئة المعاونة ففي 
إطار الخطة الخمسیة  فيتقره  التيالتخصصات المختلفة داخل القسم ویرفع لمجلس الكلیة فالجامعة   

                                                                                       
* تم استطالع آراء جمیع األقسام األكادیمیة في شهر یونیو 2010 بشأن تحدید العجز/ الفائض في عدد 
 أعضاء الهیئة المعاونة (مرفق  خطط األقسام الخمسیة لتعیین المعیدین). ومرفق ردود األقسام 

) 5/1/2/2مرفق فت (                                                                         
 مالحظات المعیار على الخطة الخمسیة الخاصة بتكلیف وتعیین  المعیدین ألقسام الكلیة المختلفة
                          من 2010/ 2011 حتى 2014/ 2015

یعتمد على احتیاج كل  التيو ) بالتكلیف أو باإلعالن(خطط األقسام األكادیمیة بشأن تعیین المعیدین  في     
یقوم  الالتيقسم وبما یتناسب مع أعداد الهیئة المعاونة وأعداد أعضاء هیئة التدریس به وكذا أعداد الطالبات 

السنوات الحالیة ویهدف لضبط  هذه النسب، وقد لوحظ أن جملة عدد أعضاء الهیئة  فيالقسم بالتدریس لهن 
 2010مایو  فيطالبة وعددهم  108عضوا بمعدل  297بلغ  2009ر أكتوب فيالمعاونة المقیدین بالكلیة 

 117عضوا معاونا بما  یمثل  258والقائمین بالعمل . طالبة لكل عضو 106عضوا بمعدل  301یبلغ 
.طالبة لكل عضو  

ب رغم تباین النس) 34وعدد القائمین بالعمل (طالبة للعضو  274وتبلغ نسبة الطالبات باألقسام التربویة      
بین زیادة هذا المعدل بقسم أصول التربیة بصورة واضحة مقارنة بقسم المناهج. فبقسم أصول التربیة یبلغ 

  .4طالبة لعضو الهیئة المعاونة واللذین ال یزیدون حالیا عن  483یدرس لهن القسم  التيالمعدل للطالبات 
 
 * أما قسم المناهج وطرق التدریس

به عدد من أعضاء والذي        عضو  30عضو، وعدد الهیئة المعاونة به 37یا  لهیئة التدریس یبلغ حا 
ونسبة الطالبات لكل عضو من الهیئة المعاونة   52ونسبة الطالبات لكل عضو من أعضاء هیئة التدریس 

سنویا وبما یمثل خالل الخمس سنوات من  5وبالرغم من ذلك بلغ عدد المطلوب وفق خطته السنویة عدد  64
یخفض نسبة عدد الطالبات لكل من الهیئة  وبالتاليمعید،  25 إجمالي 2015/ 2014إلى  2011/ 2010

یدرس لها قسم المناهج خالل هذه الفترة  التيباألقسام التربویة  االلتحاقبفرض ثبوت معدل ( 35المعاونة إلى 
).المقبلة  
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وتتطلب ). 106القائمین بالعمل وعدد (طالبة للعضو  138 األدبیةوتبلغ نسبة الطالبات باألقسام       
 239بعض األقسام األدبیة زیادة عدد أعضاء الهیئة المعاونة به، فقسم اللغة العربیة یبلغ معدل طالباته 

طالبة  281والجغرافیا ) عضوا 8وعددهم (طالبة للعضو  190وقسم التاریخ ) 10وعددهم (طالبة للعضو 
).معاون فقط 5وعددهم (طالبة للعضو  281 ، وقسم الفلسفة بمعدل)5وعددهم فقط (للعضو   

 * قسم االجتماع: 
عضو، وعدد الهیئة المعاونة به  عضو ونسبة الطالبات  26هیئة التدریس حالیا  عدد من أعضاء یبلغ     

ونسبة الطالبات لكل عضو من الهیئة المعاونة  وبالرغم من ذلك  69لكل عضو من أعضاء هیئة التدریس 
سنویا،  6* سنویا ) أنثروبولوجیا 2+ إعالم  2+ اجتماع  2(وفق خطته السنویة عدد  بلغ عدد المطلوب

 وبالتاليمعید،  30 يإجمال 2015/ 2014إلى  2011/ 2010وبما یمثل خالل الخمس سنوات من 
بالقسم بشعبه  االلتحاقبفرض ثبوت معدل (یخفض نسبة عدد الطالبات لكل عضو من الهیئة المعاونة 

وتبلغ نسبة الطالبات  .إلى   ) یدرس لها قسم االجتماع خالل هذه الفترة المقبلة التيباألقسام المختلفة و 
).157وعدد القائمین بالعمل (طالبة للعضو  37باألقسام العلمیة   

والمقترح العودة لتطبیق المنح الدراسیة حیث تحقق الوصول للمعدالت القیاسیة لنسبة الطالب ألعضاء الهیئة 
.األقسام العلمیة فيوبما ال یزید من نقص نسبة الطالبات ألعضاء هیئة التدریس خاصة  المعاونة  

 * قسم الكیمیاء: 
عضو، وعدد الهیئة المعاونة به  عضو ونسبة الطالبات لكل  70التدریس حالیا   أعضاء هیئة  یبلغ    

عاونة  وبالرغم من ذلك ونسبة الطالبات لكل عضو من الهیئة الم%  11عضو من أعضاء هیئة التدریس 
 2011/ 2010سنویا، وبما یمثل خالل الخمس سنوات من  2بلغ عدد المطلوب وفق خطته السنویة عدد 

یخفض نسبة عدد الطالبات لكل عضو من الهیئة المعاونة  وبالتاليمعید،  10 يإجمال 2015/ 2014إلى 
یدرس لها قسم الكیمیاء خالل هذه الفترة  التيبالقسم بشعبه المختلفة وباألقسام  االلتحاقبفرض ثبوت معدل (

.إلى   ) المقبلة  
:كما تشیر الخطة إلى أن  

 * قسم االقتصاد المنزلي:
خفض  فيمعید فقط خالل العام األول من خطته الخمسیة وهذا القسم نجح  2اكتفى بطلب تعیین عدد       

یاجاته كما سبق اإلشارة من مقارنة االنتداب المنتدبین من الهیئة المعاونة وخفض ساعات انتدابهم لسد احت
ویبدو أن القسم لیس لدیه خطط لزیادة عدد الملتحقین به . 2010/ 2009و  2008/ 2007 عاميخالل 
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 12والبالغ عددهم حالیا (طالبات للعضو  4خالل السنوات المقبلة، فمعدل طالباته لهیئة التدریس حالیا  
.اد أكبر من الطالبات للدراسة بهذا القسمویتطلب جذب أعد). عضو هیئة تدریس  

 
 * قسم علم الحیوان: 

كل سنة من السنوات الخمس حیث  فيخطته الحالیة العدد المطلوب إلى معید واحد  فيقلص القسم      
طالبات  10عدد الطالبات لكل من الهیئة المعاونة وألعضاء هیئة التدریس حالیا  انخفاضیعانى القسم من 

علم الحیوان  فيمع قلة عدد طالبات القسم المتخصصین ) عضوا 57والبالغ عددهم (ئة تدریس لكل عضو هی
ومع قلة عدد الدارسین لمقررات علم الحیوان بالكلیة ونقص عدد طالبات التخصصات العلمیة الملتحقات 

.ة بوجه عام التخصصات العلمیة والریاضی فيالسنوات األخیرة مع تناقص عدد طلبة الثانویة  فيبالكلیة   
 
 * قسم الفیزیاء:

        قلص قسم الفیزیاء في خطته الحالیة العدد المطلوب إلى معید واحد في كل سنة من السنوات الخمس 
استحدثها القسم  والتي اآلليشعبة الفیزیاء والحاسب  فيتكوین كوادر من هیئة التدریس  فيحیث نجح القسم 

كما یٌكون القسم حالیا كوادره لشعبة . على االنتداب بصورة واضحة بدأت باالعتماد والتي 1996منذ عام 
قدم مقترح الستقبال طلبة لها لمرحلة  والتيیستقبل فیها طلبة الدراسات العلیا  والتيالفیزیاء الحیویة 

   .یوسور البكال
حالیا  طالبة لكل  تمثل والتيوتبین خطة القسم عزمه على رفع نسبة عدد الطالبات لعضو الهیئة المعاونة     

طالبة لكل عضو  13تمثل حالیا   والتيرفع نسبة عدد الطالبات لعضو هیئة التدریس   وبالتاليعضو، 
دبلوم باإلضافة لدبلوم الفیزیاء  2وخاصة مع كون القسم قدم مقترحا بإنشاء عدد ) عضوا 56وعددهم (

.أنشأه القسم ویستقبل الطلبة حالیا والذياإلشعاعیة   
 
 * توجد إجراءات موثقة وفعالة للتعامل مع العجز/ الفائض في أعضاء الهیئة المعاونة
    تقوم األقسام األكادیمیة لسد العجز في أعضاء الهیئة المعاونة بانتداب بعض المعیدین والمدرسین 

. قة علیهاالمساعدین والباحثین بالجهات العلمیة المناظرة حیث ترفع طلباتها لمجلس الكلیة فالجامعة للمواف
لجأت النتداب  التيعدد األقسام  فيعدد األعضاء المنتدبین للكلیة وكذلك  فيحیث تقلصت هذه االنتدابات 

عدد ساعات انتدابهم للكلیة فيأعضاء من الهیئة المعاونة وكذلك   
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 في، 2010/ 2009 في% 1.02إلى  2007/8 في%  4.85التخصصات األدبیة تناقصت من  في     
التخصصات التربویة، وتناقصت  في وانعدمت%  5.41إلى %  12.58لعلمیة تناقصت من التخصصات ا

.  على مستوى الكلیة%  3.23إلى %  8.39من   
  )أ5/1/1/3مرفق فت (                                                                          

األعباء  فيبكل قسم من خالل مشاركتهم  المعاونةالهیئة عن وجد من أعضاء  لفائضیتم التعامل مع ا *
 التياألنشطة الطالبیة وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  فيالتدریسیة وغیر التدریسیة باألقسام والكلیة والمشاركة 

.تنظمها األقسام والكلیة  
ة یرجع إلى نسبة أعضاء الهیئة المعاونة ببعض األقسام العلمی في الفائضیجدر اإلشارة إلى أن بعض  *

التغیرات الفجائیة وغیر المتوقعة ألعداد الطلبة الملتحقون بدراسة العلوم والریاضیات بالمرحلة الثانویة بما 
وجود فائض  فيعدد الطالبات لكل عضو أو  فيالبعد عن المعدالت سواء  فيقلص أعداد الطالبات ووسع 

خطة عامة یصعب تحدید وتطبیق خطة  بعض التخصصات من حیث عدد الساعات التدریسیة فحیث ال في
. باألقسام أوخاصة سواء بالكلیة   

بتعیین معیدین قوبل رفضها بعدم جواز تعدیل خطتها وضرورة  االلتزامطلبت بعض األقسام عدم ث حی   
عوامل خارجة عن مسئولیة األقسام والبدیل هو  فياإلاتزام بالخطة الخمسیة رغم ما سبق توضیحه من تغیر 

خطة الجامعات كوحدة واحدة لمواجهة مثل هذه المتغیرات  فيخطة الجامعة ثم  فيل التكام  
 * قواعد تعیین أعضاء هیئة التدریس/ الهیئة المعاونة

جراءات معلنة لتعیین أعضاء هیئة التدریس - الهیئة المعاونة لیكونون نواة أعضاء هیئة / یوجد قواعد وإ
رئیس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلیة وأخذ رأى القسم التدریس فیها حیث یتم التعیین بقرار من 

  المختص 
تكلیف المعیدین وفق خطة خمسیة تضعها األقسام ویوافق علیها مجلس الكلیة وتقرها الجامعة   -

  .مجموع الدرجات فيوبشروط عادلة تحقق التنافسیة والشفافیة وتعطى األفضلیة لمن هو أعلى 
السنتین األخیرتین الحاصلین على تقدیر جید جدًا على األقل  فيلیة من بین خریجي الك التكلیفیتم  -

 فيأن یكون حاصًال على تقدیر جید جدًا على األقل . وبشرط أن یكون محمود السیرة حسن السمعة
  .مادة التخصص فيالدرجة الجامعیة األولى والحصول على تقدیر جید على األقل  فيالتقدیر العام 

طریق إعالن عن الوظائف الشاغرة إذا لم یوجد من بین المتقدمین لإلعالن من إذا كان التعیین عن  -
التقدیر العام فیجوز التعیین من بین الحاصلین على جید على  فيهو حاصل على تقدیر جید جدًا 
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) 1972لسنة  49قانون تنظیم الجامعات والئحته التنفیذیة رقم . (مادة التخصص فياألقل وجید جدًا 
  ).2009سنة  في 27طبعة  57 - 55ص ) 140 - 133مادة (
غیر  فيوال یجوز إلقائهم دروس ) 147مادة (وال یجوز إعارة المعیدین والمدرسین المساعدین  -

  .أعدادهم ونسبة عدد الطالبات لعددهم في، بما یحقق االستقرار )152مادة (یتبعونها  التيالجامعة 
ذا لم یوجد فیجرى اإلعالن  فين یكون تعیین المدرسین المساعدین من بین المعیدی - ذات الكلیة، وإ

ص ) 141 - 130مادة ) (1972لسنة  49قانون تنظیم الجامعات والئحته التنفیذیة رقم (عنها 
  ).2009سنة  في 27طبعة  57 - 54

یتم بكل قسم تحدید احتیاجاته من أعضاء هیئة التدریس بناء على أعداد طالباته وأعداد هیئة التدریس  -
إطار الخطة  فيتقره  التيخصصات المختلفة داخل القسم ویرفع لمجلس الكلیة فالجامعة الت فيبه 

  ).خطط األقسام الخمسیة لتعیین المعیدین 7مرفق (الخمسیة 
حالة  في باإلعالنیتم تعیین أعضاء هیئة التدریس وفقا لالحتیاجات الفعلیة لألقسام من خارج الكلیة   -

من قانون  68مادة (مساعدین بالقسم من هو مؤهل لشغل الوظیفة إذا لم یوجد من بین المدرسین ال
حیث تقوم األقسام بتوضیح التخصص والتوصیف للوظیفة بدقة وبعد إقرار مجلس ). تنظیم الجامعات

  .الكلیة فمجلس الجامعة یتم اإلعالن عن الوظیفة
 توصیات:

  مجاالت وتخصصات حدیثة فيضرورة استحداث كوادر من أعضاء هیئة التدریس والهیئات المعاونة  -
تعیین المعیدین سواء على مستوى  فياالعتبار عند وضع األقسام لخططها  فيو یمكن أخذ الدراسة  -

  التخصصات الدقیقة المختلفة فيالقسم أو 
وفى ضوء األعباء التدریسیة الحالیة ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم تبین من االستبیان أن من بین  -

% 40الساعات المكتبیة ألعضاء هیئة التدریس وأن  هيمنهن ما % 32عرف طالبة ال ت 1141
وفى المقابل ). استفادتهن ضعیفة% 20استفادتهن متوسطة و% 13یستفدن منها، % 8(منهن یعرفن 

  .المحاضرة فيیعتمدن على فهم ما یردنه بالمناقشة  إنهنمن الطالبات عن % 28 أعربت
سعادتهن بالتحاقهن بالكلیة بینما بلغت نسبة من قال ال طالبة عن  1002من % 56وقد أعربت  -

  . ویعتبرها النشاط نسبة یجب العمل على تقلیصها% 44
أو % 8منهن عالقتهن بأعضاء هیئة التدریس ممتازة % 28طالبة أن  1148وأسفرت نتائج استبانة  -

  . ونها ضعیفةیر % 9قدرنها بأنها متوسطة، و % 26منهن عالقتهن جیدة و% 31، و%13جیدة جدا 



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 177 

أو الدروس التطبیقیة  المیدانيوأثناء التدریب % 68المحاضرات  فيوأن هذه العالقة تتدعم بالنقاش  -
  .رحالت الكلیة واألقسام فيباالشتراك %) 9(و %) 22(
هیئة التدریس  بأعضاءطالبة عن كون صالتهم أقوى  1173وتساوت نسبة من أعربن من بین  -

  %.21، و بكبار السن كانت النسبة %)39(عاونة العمر وبالهیئة الم متوسطي
 نسبة أعداد الطالبات إلى أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة 
 مقترحات النشاط

.تنویع تخصصات الهیئة المعاونة طبقا الحتیاجات األقسام الحالیة والمستقبلیة -1  
رسال البعثات للخارج في هذه استحداث تخصصات غیر متوفرة للهیئة المعاونة تتفق والتطور الع - 2 لمي وإ

.التخصصات  
إعادة النظر وتعدیل خطط األقسام والكلیة بشأن  تعیین المعیدین لضبط نسب أعضاء هیئة التدریس بها  - 3

.إلى أعداد  الطالبات  
التوجه الستحداث برامج دراسیة جدیدة تجذب طالبات للكلیة خاصة في األقسام التي ترتفع فیها نسبة  - 4

.الطالبات إلى التدریس هیئة اءأعض  
 2/5 تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس/ الهیئة المعاونة:
 1/2/5 خطة التدریب:

  * ال توجد خطة معتمدة لتدریب أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بل یتم التدریب طبقا لالحتیاجات 
 المتنوعة تنبثق من متطلبات األقسام األكادیمیة وخططها وتنقسم إلى:

  .تدریب في مجاالت التخصصات العلمیة ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم -
  ). TOEFL(تدریب الهیئة المعاونة الجتیاز تدریب تحدید مستوى اللغة اإلنجلیزیة  -
  .تدریب الهیئة المعاونة والمدرسین الجدد من خالل دورات إعداد المدرس الجامعي -
مركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة قدراتهم المهنیة والتي ینظمها تدریب األعضاء في مجال تنمیة  -

مهارات العرض تكنولوجیا التعلیم، مهارات التدریس، مهارات التواصل، : التدریس بجامعة عین شمس
  ،اقتصادیات تسویق وتمویل البحوث العلمیة، البحث العلمي والنشر العلمي والمشاریع البحثیة، الفعال

، العملیة التدریسیة فيمعاییر الجودة  وتقویم الطالب االمتحاناتنظم و  تصمیم المقرر وتنظیم المؤتمرات،
اتخاذ ، تنمیة المهارات اإلداریةواالجتماعات، إدارة الوقت ، أخالقیات وآداب المهنةالساعات المعتمدة، 

  .   2010إلى مایو  2004مجاال خالل األعوام من  49في ....... ، و القرارات وحل المشكالت
  .الحاسب اآللي واالنترنت: تدریب األعضاء في مجال التقنیة الحدیثة -
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  .والتي تعقدها هیئة الضمان واالعتماد: تدریب األعضاء في مجال التطویر والتأهیل لالعتماد -
)5/2/1/1مرفق فت (                                                                            

 * توجد إجراءات موثقة لتحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة
یوجد إجراءات موثقة لتحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة تتضمن مكاتبات 
األقسام وخططها المبنیة على احتیاجاتها لمختلف الدورات والمیزانیة المخصصة للكلیة لتنفیذ هذه الخطط في 

مجاالت التخصصات العلمیة، مجال تنمیة القدرات المهنیة، ومجال التدریب على التقنیة : المجاالت الثالثة
. الحاسب اآللي واالنترنت: الحدیثة  

      بیان الدورات التي التحق بها األعضاء بمركز تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس بجامعة عین شمس
                                    من 2004 إلى 29 مایو   2011

 مرات المشاركة عدد الدورات مجال الدورات

 487 5 البحث العلمي

 329 3 النشر العلمي
 108 1 تنظیم المؤتمرات

 596 6 التدریس
 91 1 تصمیم المقرر

 190 2 التقویم واالمتحانات
اتخاذ القرارات وحل المشكالت 

داریةوبرامج القیادات اإل  7 210 
الجوانب المالیة والقانونیة باألعمال 
 136 3 الجامعیة

 859 5 اإلدارة تنمیة المھارات اإلداریة

 12 2 إدارة األزمات
 29 1 التعلم مدى الحیاة
 35 1 الجامعة والمجتمع
 270 1 الساعات المعتمدة
 172 1 أخالقیات وآداب المھنة

 297 3 معاییر الجودة
ربینتدریب المد  1 2 

 TOT 1 3تدریب 

 
العام الذي 
تم فیھ 
 الدورات

عدد 
المشاركات في 
مجموعة 
دورات تنمیة 
قدرات أعضاء 

عدد 
المشاركات 
في  دورات 
 ویفل

عدد المشاركات في 
دورات الحاسب 
اآللي وتطبیقاتھ 
 واالنترنت 

المشاركات في 
دورات إعداد 
 المدرس الجامعي

مشاركات القسم 
الدورات في  في

 التخصص

مجمل 
مشاركات 
القسم في 
الدورات 

تنمیة (
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قدرات،  ھیئة التدریس 
تویفل، 
حاسب، 
دورات 

)تخصصیة  
2004 390 15 5 27 30 467 
2005 643 4 0 37 17 701 
2006 861 19 0 31 11 922 
2007 546 31 0 0 6 583 
2008 735 12 0 0   747 
2009 781 0 0 0   781 
2010 275 0 0 0   275 

جمالي إ
 6خالل 

سنوات 
 ونصف

4231 81 5 95 64 4476 

 651بمعدل 
سنة/ دورة  بمعدل للعضو    651 

دورة  4.46 بمعدل في السنة    
دورة  651  651 

 * یتم تنفیذ برامج تلبى االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس و ألعضاء الهیئة المعاونة
طبقا لما یخصص للكلیة وبالتالي لألقسام یتم تنفیذ البرامج التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس ألعضاء الهیئة 

.  المعاونة  
 * یتم رصد وتحلیل نسبة المتدربین من كل فئة إلى العدد اإلجمالي سنویا.

تم رصد نسبة ) معیار هیئة التدریس(من خالل أنشطة مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد     
التخصصات العلمیة، : العدد اإلجمالي خالل الخمس سنوات السابقة في مجاالتالمتدربین من كل فئة إلى 

.تنمیة القدرات المهنیة  
(دورات تدریب الهیئة المعاونة الجتیاز تدریب تحدید مستوى اللغة اإلنجلیزیة  TOEFL .( 
.تدریب الهیئة المعاونة والمدرسین الحدیثین من خالل دورات إعداد المدرس الجامعي  

 ومن خالل (معیار التعلیم والتعلم) تم رصد نسبة المتدربین من كل فئة إلى العدد اإلجمالي في مجاالت:
الحاسب اآللي واالنترنت : تدریب األعضاء في مجال التقنیة الحدیثة -           

.والتي تعقدها هیئة الضمان واالعتماد: تدریب األعضاء في مجال التطویر والتأهیل لالعتماد -           
 
 
 2/2/5 تنفیذ وتقییم التدریب:
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 من خالل أنشطة مشروع التطویر المستمر والتأهیل  .اإلجراءات لتقییم فعالیة ومردود التدریب یتم
لالعتماد سیتم صیاغة ووضع إجراءات لتقییم فعالیة ومردود التدریب حیث لم یتحقق رصد 

مختلف المجاالت، عدا ما یتم من  وتحلیل وتقییم فعالیة ومردود التدریب فیما یتم من تدریب في
وذلك بهدف تحدید الفئة المستهدفة وآلیات ). IT(تدریب تقوم به وحدة تكنولوجیا المعلومات 

التنفیذ ومعاییر التقییم واألداء وفاعلیة التدریب لقیاس األثر الذي یحدثه التدریب في أداء 
  .المتدربین من خالل التغذیة الراجعة من المتدربین

 
 3/5 تقییم أداء ورضا أعضاء هیئة التدریس/ الهیئة المعاونة:
 1/3/5 تقییم أعضاء هیئة التدریس/ أعضاء الهیئة المعاونة
 * توجد معاییر لتقییم أداء أعضاء ھیئة التدریس
تستند كلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة في تقییم أداء أعضاء هیئة التدریس بها على المهام التي أفردتها 

:والمنصوص علیها في اآلتي العاليارة التعلیم وز   
التي وافق المجلس األعلى  وجودة األداءأعضاء هیئة التدریس  دخلبین الزیادة في  الربطنظام  :أوالً 

  2008یولیو  12بتاریخ  487للجامعات علي صورتها النهائیة في جلسته رقم 
)أ5/3/1/1مرفق فت (                          ).كل ست أسابیع(یتم هذا التقییم بصفة دوریة    

أعضاء هیئة التدریس المشاركین من  بالكلیة نسبیشارك في هذا النظام نسبة من أعضاء هیئة التدریس 
).األقسام العلمیة واألدبیة  

)ب5/3/1/1مرفق فت (                                                                            
ا لفحص اإلنتاج العلمي ألعضاء هیئة التدریس المتقدمین لشغل  اللجان العلمیةقواعد ونظام عمل  :ثانیً

التي أقرها المجلس األعلى ) م2011-2008الدورة العاشرة (وظائف األساتذة أو األساتذة المساعدین 
  2009یولیو  27بتاریخ  511للجامعات في صورتها النهائیة في جلسته رقم 

)ج5/3/1/1مرفق فت (                                                                              
یتم تقدم عضو هیئة التدریس إلى هذا التقییم بعد أن یكون قد شغل وظیفته الحالیة مدة خمس سنوات على 

).70، 69قانون تنظیم الجامعات (األقل   

:المعاییر التالیةلتربیة في تقییم أداء أعضاء هیئة التدریس بها تتبنى كلیة البنات لآلداب والعلوم وا :ثالًثا  
 حسن السمعة ومحمود السیرة. 

  األسبوع فيااللتزام بالحضور أربع أیام . 
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ا بصدد مراجعة ودراسة  التوثیق ثم  مقترح لمتابعة وتنمیة أداء أعضاء هیئة التدریس بها بهدفوالكلیة حالیً
.اإلعالن  

 17/5 توجد معاییر لتقییم أداء أعضاء الهیئة المعاونة
بذل أقصى " أن وظیفة أعضاء الهیئة المعاونة تتمثل في ) 148مادة (یقر قانون تنظیم الجامعات      

وعلیهم القیام  وبحوثهم العلمیة في سبیل الحصول على الماجستیر والدكتوراه أو ما یعادلها الجهد في دراساتهم
علمیة وغیرها من األعمالبما یكلفون به من تمرینات ودروس  على أن یراعى في تكلیفهم أن یكون بالقدر  

".وبحوثهم دون إرهاق أو تعویق الذي یسمح لهم بمواصلة دراساتهم  
وفي ضوء ذلك یحدد كل قسم من األقسام العلمیة بكلیة البنات لآلداب والعلوم والتربیة المهام التي یلزم بها 

التخصص وتستند كلیة البنات في تقییم أداء أعضاء الهیئة المعاونة على  أعضاء الهیئة المعاونة وفق لطبیعة
به لما یتم تحدیده من مهام  تقدیر رئیس مجلس القسم وأعضاء هیئة التدریس  

)د5/3/1/1مرفق فت (                                                                       
:ةویقیم األداء وفق المعاییر التالی  

 .حسن السمعة ومحمود السیرة -

 .باألسبوعااللتزام بالحضور أربع أیام  -

 .بتدریسها نحضور المحاضرات النظریة للدروس العملیة التي یقومو  -

تدریس الجانب النظري من المقررات وفق اللوائح وتحت إشراف أستاذ المقرر بعدد من الساعات  -
  .ساعة) 14(أقصاه 

 ).151(وأعمال المؤتمرات بالقسم والكلیة  المشاركة في اللقاءات العلمیة -

في الوقت المحدد  الدكتوراهنجاز المهام البحثیة المكلف بها للحصول على درجة الماجستیر أو إ -
 ).155مادة (وفق قانون تنظیم الجامعات 

 .المشاركة في اإلشراف على أعمال القسم اإلداریة -

 .یةالكلبعمال غیر التدریسیة الخاصة ألالمشاركة في ا -

 .المشاركة في نظام الجودة بالكلیة من خالل المساهمة في نشاطاته المختلفة -

 ).152(عدم إلقاء دروس في غیر الجامعة التي یتبعونها ویلتزم أعضاء الهیئة المعاونة ب -

 .عطاء دورس خصوصیة ألي من طالبات الكلیةإعدم  -

ا بصدد مراجعة ودراسة مقترح لمتابعة وتنم      یة أداء أعضاء الهیئة المعاونة بها بهدف والكلیة حالیً
.التوثیق ثم اإلعالن ویضم مرفق األهداف والمعاییر واآللیات المقترح إتباعها  
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  توجد إجراءات موثقة لتقییم أداء أعضاء هیئة التدریس

:وجودة األداء فیما یخص نظام الربط بین الزیادة في دخل أعضاء هیئة التدریس *   
متالحقة لمدة ستة أسابیع  األسبوعمفصلة خاصة بنشاط كل عضو على مدار أیام یتم مأل استمارات  -

 ).أ5/3/1/2فت  مرفق(هیئة التدریس  من عضوموقعة 

 ).ب5/3/1/2فت  مرفق(تجمع ساعات العمل لكافة أعضاء القسم في استمارة خاصة  -

 . توثق االستمارات السابقة من رئیس مجلس القسم -

 .تدریس تقدیر عدد الساعات وما یقابلها من جانب ماديتتولى أدارة شئون هیئة ال -

یعتمد التقریر النهائي بما یحتویه من أرقام ومعامالت مادیة من وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  -
  .وعمید الكلیة

فیما یخص فحص اإلنتاج العلمي ألعضاء هیئة التدریس من قبل اللجان العلمیة  *  
 تقدم لشغل وظیفة أستاذ مساعد أو أستاذ باستیفاء كافة األوراق المطلوبة یقوم عضو هیئة التدریس الم

 وفق ما هو منصوص علیه في خطة العمل بهذه القواعد 

 
 * كما توجد إجراءات موثقة لتقییم أداء أعضاء الهیئة المعاونة

  :اإلجراءات الموثقة لتقییم أداء أعضاء الهیئة المعاونة تتمثل في -
 .أنجاز المهام البحثیة تقاریر المتابعة في -

 .  التقدم لمنحة دراسیة أو لإلشراف المشترك السابقین عندتقریر الكفایة في العامین  -

الكلیة بصدد مراجعة ودراسة مقترح لمتابعة وتنمیة أداء أعضاء هیئة التدریس وأعضاء الهیئة المعاونة و 
.بما یحتویه من إجراءات موثقة تحقق ذلك   

 * توجد إجراءات لتقییم األداء مفعلة في التطبیق العملي (إجراءات محاسبة ومسائلة)
:فیما یخص نظام الربط بین الزیادة في دخل أعضاء هیئة التدریس وجودة األداء  

عدم استیفاء سواء لمن أعضاء هیئة التدریس لخصومات في القیمة المالیة المخصصة عدد  تعرض   
ا أ ساعة 28الساعات المقررة  والمتمثلة في  أو ألسباب أخرى سبوعیً  

)أ5/3/1/3فت  مرفق(                                                                          

:فیما یخص فحص اإلنتاج العلمي ألعضاء هیئة التدریس من قبل اللجان العلمیة  *    
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مساعد وذلك لعدم تحقیق المعاییر  لم یرقي عدد من أعضاء هیئة التدریس المتقدم لوظیفة أستاذ أو أستاذ  
.المطلوبة  

 
:ألعضاء هیئة التدریس" بالتأدیب"الخاص ) 112 – 105(فیما یخص قانون تنظیم الجامعات  *  

إلخالل بالمعاییر السالفة وذلك ل) 110(وفق المادة  مجلس تأدیبفي هیئة التدریس  محاسبة أعضاء مت  

:فیما یخص أعضاء هیئة المعاونة *  
في الفترة  الدكتوراهلعدم حصولهم على درجة  إداریةوظائف نسبة من أعضاء الهیئة المعاونة إلى  تم نقل 

".بانتهاء الخدمة"الخاص ) 156 -  155(المحددة التي ینص علیها قانون تنظیم الجامعات   

لمن أتم مهامه البحثیة في المدة التي ینص علیها القانون  مكافأة مالیةتم منح   
)ب5/3/1/3فت  مرفق(                                                                             

 2/3/5 الرضا الوظیفي:
 مستوى الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة
 * یتم تقییم مستوى الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس

مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد مثل الخطة قامت وحدة الجودة بالكلیة وأیضا بعض من أنشطة 
اإلستراتیجیة ونشاط سیاسات التعامل مع المشكالت الطالبیة باستطالعات رأى أعضاء هیئة التدریس والهیئة 

.المعاونة لتقییم مستوى الرضا الوظیفي لهؤالء األعضاء  
تعامل مع المشكالت الطالبیةمرفق استمارة استطالع الرأي لوحدة الجودة ولنشاط  سیاسات ال  

)5/3/2/1فت  مرفق  
یتم االستفادة بالفعل من تقییم مستوى الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس حیث یتم دراسة نتائج هذه  *

 االستطالعات وتحلیلها 
 * مرفق نتائج استطالع رأى وحدة الجودة ونشاط سیاسات التعامل مع المشكالت الطالبیة. 

نشاط ووحداته وعلى األخص وحدة الجودة التوصیات وتصوغ المقترحات وتضعها أمام إدارة تتخذ أنشطة ال
الكلیة لتنفیذ إجراءات تصحیحیة للمحافظة على رضا أعضاء هیئة التدریس وأعضاء الهیئة المعاونة  بها. 

:ونصوغ هنا أمثلة  
رضاء أعضاء هیئة  ألعضاء هیئة التدریس لرفع نسبة الجدول الدراسيتم اتخاذ قرارات بشأن  -

  التدریس عنه 
مرفق توصیات نشاط سیاسات التعامل مع المشكالت الطالبیة وقرارات لجنة شئون التعلیم والطالبات ( -

حیث أفاد استطالع ). بشأن الجداول الدراسیة وامتداد الیوم الدراسي بالكلیة والكثافة العددیة بالقاعات الدراسیة
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عن جداولهم الدراسیة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي من أعضاء هیئة التدریس  281رأى 
أستاذ، % 31( - )المشار إلیه بعد ما ٌأتخذ من إجراءات وأسس في وضع الجداول الدراسیة( 2010/ 2009
) رضائهم ورضائهم تماما(وأسفر استطالع الرأي عن أن نسبة  - )مدرس% 44.8أستاذ مساعد، %  24.2

). غیر مرضى%  6.0، مرضى%  66.9، رضى  تمامامرضى تماما% 95.47لیة بلغت على مستوى الك
وفى ). غیر مرضى%  6.1، ضىمر  58.1، رضى  تمامام%  37.4% ( 95.5وفى تخصصات العلوم 

ونحن ). غیر مرضى%  5.9، مرضى%  82.4، رضى  تمامام%  12.7(، % 95.1تخصصات اآلداب 
یق مقترح النشاط بشأن ضرورة أخذ رأى األعضاء قبل إقرار نهدف لمزید من رفع نسبة الرضاء بعد تطب

  .الجدول في صورته النهائیة
تم اتخاذ قرارات بشأن ضبط حضور الطالبات للمحاضرات لرفع نسبة رضاء أعضاء هیئة التدریس عنه، *
ات بشأن مرفق توصیات نشاط سیاسات التعامل مع المشكالت الطالبیة وقرارات لجنة شئون التعلیم والطالب*(

). ضبط الحضور للمحاضرات  
رأى األعضاء عن مواظبة الطالبات على حضور المحاضرات في الفصل الدراسي الثاني من العام  جاء *

بعد ما ٌأتخذ من إجراءات وأسس بهدف ضبط حضور الطالبات ) المشار إلیه( 2010/ 2009الدراسي 
یئة التدریس ورضائهم تماما عن حضور رضاء أعضاء ه(للمحاضرات لرفع نسب الحضور عن أن نسبة 

غیر %  7.1، ضىمر  55.5مرضى تماما، %  37.7% ( 93.2بلغت على مستوى الكلیة ) الطالبات
غیر %  5.6، ضىمر  44.1، رضى  تمامام%  50.8% ( 94.9وفى تخصصات العلوم ).  مرضى

مرضى). وفى تخصصات اآلداب 90.2 % (14.7 % مرضى  تماما، 75.5 مر ضى، 9.8 % غیر 
ونحن . )ورجع عدم الرضا لعدم مواظبة طالبات انتساب كما أشار بعض أعضاء قسم علم النفس(). مرضى

.نهدف لمزید من رفع نسب الرضاء بعد تطبیق مقترح النشاط بشأن ضبط حضور الطالبات  
 

* أسفر استطالع رأى أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة الذي أجرته وحدة الجودة (لعدد 180) والمرفق 
 نتائجه عن اآلتي:
 أوال أن الرضا الخاص بالجوانب البحثیة 

   بلغ (كمتوسط بدرجة كبیرة وبدرجة متوسطة معا) 57.55 % وكانت نسبة عدم الرضا (اختیار لیس على 
اإلطالق) هي األعلى بین مختلف جوانب استطالع الرأي وبلغت 43.45 %،  وأن الرضا الخاص بالجانب 
اإلجتماعى والثقافي بلغ في المتوسط 65.43 %، والرضا الخاص بالجانب اإلداري بلغ في المتوسط 
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75.71%، وارتفع الرضا الخاص بفاعلیة وحدة ضمان الجودة إلى 88.18 % وكانت نسبة عدم الرضا 

 (اختیار لیس على اإلطالق) هي األدنى بین مختلف جوانب استطالع الرأي وبلغت 11.73 %.
األنشطة والوحدات اإلجراءات الالزمة لرفع رضاء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة كل  وتتخذ مختلف

:فیما یخصه من مجاالت  
 
 (أمثلة للمقترحات وما تم من إجراءات)

 وحدة البحث العلمي: لتحسین المرونة في الحصول على التفرغ العلمي الستكمال البحوث حیث كانت نسب 
في حین ارتفع عدم الرضاء %  36.8والرضاء بدرجة متوسطة %  4.9تتجاوز  الرضاء بدرجة كبیرة ال

تسهیل فرص التعاون  وأیضا تتخذ اإلجراءات للعمل على%.  57.2لیبلغ ) اإلطالقلیس على باختیار إجابة (
%. 42.2حیث ارتفع عدم الرضاء لیبلغ  مجال إجراء البحوث العلمیة فيبین الكلیة والمجتمع المدني   

 
 ثانیاً : الرضا الخاص بالجانب اإلجتماعى والثقافي

العام  الرأيقد تطرأ أثناء العمل بمشاركة  التيتوفیر آلیة للتعامل مع المشكالت یتم اآلن اتخاذ إجراءات ل    
 )اإلطالقلیس على فاختیار إجابة (حیث حظي هذا األمر الحد األدنى من رضاء األعضاء،  داخل المؤسسة

%. 39.2بلغ نسبة   
واضح یحدد المسئولیات واألدوار بها بما یحقق االحترام المتبادل تنظیميتوفیر مناخ ویتم العمل على   

جراءات نشاط ضوابط وأخالقیات المهنة، الحوكمة)  (* مقترحات وإ
 
 ثالثًا : الرضا الخاص بالجانب اإلداري 

بداءلى المشاركة قائم ع دیمقراطيیسود الكلیة مناخ یجرى اتخاذ قرارات لتحقیق أن      الرأي، خاصة وأن  وإ
من جملة إجابات %  61.5والرضاء بدرجتیه %  38.3نسبة عدم الرضاء في هذا الشأن بلغت حوالي 

.المستطلع آرائهم  
یجرى اتخاذ قرارات لضمان أن تتسم سیاسة الكلیة بالوضوح والشفافیة في عملیة اتخاذ القرارات فنسبة عدم 

% 75والرضاء بدرجتیه %  25غت حوالي الرضاء في هذا الشأن بل  
جراءات نشاط ضوابط وأخالقیات المهنة، الحوكمة)  (* مقترحات وإ
 رابعا: الرضا الخاص بفاعلیة وحدة ضمان الجودة
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یعدل المسئولون بوحدة الجودة من خطط العمل أوال بأول بهدف تحسین فاعلیة الوحدة حیث جاء في     
:كون استطالع الرأي المشار إلیه عن  

كانت نسب الرضاء : الفنيالدعم  مسئوليتقدم الوحدة حلول إجرائیة لعقبات تنفیذ أنشطة المشروع بمشاركة  *
" بدرجة متوسطة"والرضاء %  37.3هي األدنى بین مختلف األسئلة حول فاعلیة الوحدة وبلغت " بدرجة كبیرة"

حیث %.  16.2لیبلغ الحد األقصى ) اإلطالقلیس على باختیار إجابة (، وارتفع عدم الرضاء % 46.6
أتاحت الوحدة لجمیع األفراد المشاركین في مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد التردد على مقر الوحدة 

یوم (بما في ذلك أیام العطالت ) من التاسعة صباحا وحتى انتهاء آخر فرد من عمله(والعمل بها طوال الیوم 
وأتاحت السكرتاریة المعاونة، ووفرت المستلزمات من حاسب آلي وطابعة وماكینة ، )یونیو 26السبت بدء من 

وتم إتاحة التكامل في العمل بین مختلف المسئولین عن األنشطة والمعاییر بتضمین وتنظیم الملفات . تصویر
. بما یوفر وقت وجهد األفراد  

أفادوا %  87حوالي ( الممكنة تجیب الوحدة على استفسارات األعضاء بشكل مستمر بكل األسالیب *
).برضائهم بدرجة كبیرو ومتوسطة  

منها الجماعي ومنها لكل الفني الدعم  مسئولي كما أتاحت الوحدة لقاءات متكررة بین أفراد األنشطة و *
      نشاط على حدي بما یحقق االستثمار األمثل من اللقاءات

 
 
 
 
 

                                               
 
 
 
 
 

 6-  البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى:
 



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 187 

 
 1/6 خطة البحث العلمى:
 1/1/6 توافر خطة للبحث العلمى 

تم استحداث وحدة لتطویر البحث العلمي بالكلیة من خالل مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد  *
:وتشكیل فریق للعمل بالوحدة من أهم أهدافها  

بما ) تربیة / علوم / آداب (البحثیة على مستوى األقسام بالقطاعات الثالث  تطویر الموضوعات -
  .یخدم قضایا المجتمع

 .تسویق البحوث التطبیقیة بما یساعد على تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة  -

 ..عقد المؤتمر العلمي السنوي للكلیة  -
)أ /6/1/1/1مرفق (                                                                                 

تم إعدادها من خالل فریق عمل ممثل لألقسام العلمیة ) 2010 – 2007(توجد بالكلیة خطة بحثیة  *
یرأسه وكیل الكلیة للدراسات العلیا تهدف الخطة البحثیة ) تربیة / علوم / آداب (بالكلیة بالقطاعات الثالث 

:إلى   
الواقع لماجستیر والدكتوراه لحل مشكالت ربویة وتوظیف بحوث اوضع خطة مقننة لألبحاث الت -

 .المجتمعي

 .ربط أبحاث الكلیة بالتطورات المستمرة في المجاالت المختلفة -

عداد باحثین متمیزین في كافة المجاالت العلمیة  -  .إرساء قواعد البحث العلمي وإ

 .المعاونة االرتقاء بمستوى البحث العلمي ألعضاء هیئة التدریس والهیئة  -

بالكلیة بما یحقق التكامل مع ) بالقطاعات الثالث (تحقیق التكامل والتنسیق بین األقسام العلمیة  -
 .المؤسسات الخاصة واألهلیة وتربط البحث العلمي بسوق العمل
)ب/6/1/1/1مرفق فت (                                                                         

خطة البحث العلمي للكلیة بالخطة اإلستراتیجیة لجامعة عین شمس التي تنطلق من قیم أساسیة قیم  ترتبط *
اإلبداع واالبتكار والتمیز وااللتزام باألخالقیات المهنیة وال تتحقق الریادة إال بتوكید الجودة من خالل تبنى 

.اتجاهات اإلتقان واالحترافیة والتحسن والتطویر المستمر  
الرصد الدقیق الحتیاجات المجتمع البحثیة والتحدید الواضح لإلمكانات مع كل قطاع ، وقع وفى ضوء 

:االختیار على المجاالت البحثیة التالیة لتكون موضع اهتمام الباحثین في القطاعات المختلفة   
 قطاع العلوم االجتماعیة                            قطاع العلوم الزراعیة 
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ساسیة                               قطاع العلوم الطبیةقطاع العلوم األ  
 قطاع العلوم التربویة                                قطاع العلوم الهندسیة ونظم المعلومات 
 

واعتمدت الخطة بقرار مجلس . في الخطة البحثیة )تربیة/آداب/علوم(وقد عنیت الكلیة بثالث قطاعات *
9/1/2011الكلیة   

)6/1/1/2مرفق فت (                                                                            
 

من خطة % 100تربیة بنسبة / علوم / خطط البحث العلمي بأقسام الكلیة بقطاعاتها الثالث آداب  ترتبط *
ن فتتبع خططهم البحثیة خطط بالنسبة للباحثین الوافدی.البحث العلمي بالكلیة فیما یخص الباحثین المصریین

وهذا ما .الكلیة كل حسب تخصصه، إال إذا كانت لدیهم خطط بحثیة خاصة بمؤسساتهم یتم تسجیلهم علیها
تسمح به الالئحة تمشیًا مع سیاسة الجامعة یوثق ذلك في محضر مجلس القسم وبدوره في محضر لجنة 
 الدراسات العلیا والبحوث
 2/6 كفاءة العملیة البحثیة
 1/2/6 مؤشرات الكفاءة

البحوث العلمیة من عام  فيتم حساب النسبة المئویة ألعضاء هیئة التدریس بأقسام الكلیة المشاركین  *
تشهد تذبذب ما بین الزیادة والنقصان حیث بدأ النشاط  أنهااتضح  المحلى،على المستوى  2009 – 2002
 عاماثم عاود االنخفاض % 19.7بلغ لی 2006/2007ارتفع عام % 17.3لیحقق  2002عام  البحثي

.وهى نسبة على كافة األحوال ضعیفة % 18.5لیصبح  2008/2009  
منخفضة بوجه عام ومرتفعة بین األقسام العلمیة  فهي العالميأما عن نسبة األبحاث المنشورة على المستوى 

ن كان  قسام العلمیة واألدبیة والتربویة باأل(  العالميظل قواعد الترقیة الجدیدة سوف تتحسن نسبة النشر  فيوإ
.( 

الماجستیر والدكتوراه على مستوى جمیع األقسام للعام  مرحلتيطالب  وأسماء إعدادكما تم حصر  *
الدراسات العلیا إلدخال هذه البیانات الكترونیا من خالل  بإدارةورقیًا وجارى العمل  2008/2009 الجامعي

(نظام  MIS. ( 
)    6/2/1/2مرفق فت (                                                                              

(توجد قواعد بیانات للبحوث العلمیة بالمؤسسة ، تم تصمیم البرنامج من قبل وحدة الـ  * IT بمشروع ) 
. لالعتمادالتطویر المستمر والتأهیل   
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: مایلى اإلجراءاتأتبعت مجموعة من  *  

)6/2/1/3مرفق فت (                                                                                 
دكتوراه (توجد بحوث علمیة مشتركة مع مؤسسات علمیة دولیة وهى رسالة على مرحلة الدراسات العلیا  *

  - : اآلنبین مصر ونیوزیلندا وجارى )  2010

 س سنوات السابقة حصر لعدد البحوث العلمیة المشتركة خالل الخم. 

  للكلیةرفع درجة الكفاءة البحثیة  فيوضع آلیات لرفع نسبة تلك البحوث لما له من دور. 

) 6/2/1/4مرفق فت (                                                                             

دولة إقلیمیة / ین جائزة مبارك تضمن المؤسسة أعضاء هیئة تدریس سبق حصولهم على جوائز متنوعة ماب *
 أوسمة/ جائزة خاصة أسمیة /  علميجائزة تفوق / تشجیعیة الجامعة / تقدیریة الجامعة / الدولة التقدیریة/ 

كأول جائزة حتى عام  1978العلمیة واألدبیة ، تم حصر هذه الجوائز منذ عام  األقساموذلك على مستوى 
الوقت  فيعضو هیئة تدریس ) 500(یس من بین عدد أكثر عضو هیئة تدر ) 32( حواليوبلغت  2005

وهى نسبة ضعیفة لذا جارى            الحالي  

)أ 6/2/1/5مرفق فت (                                                                            
(تم تحدیث عدد الجوائز العلمیة من خالل قاعدة بیانات الخاصة بوحدة  * IT كانت هذه  إذاحصر ما ل) 

.السابقةالنسبة قد ازدادت خالل الخمس سنوات   

)ب6/2/1/5مرفق فت (                                                                            
 االستفادةبالفعل تم  والتيجارى حصر البحوث العلمیة التطبیقیة الخاصة بأعضاء هیئة التدریس بالكلیة *

.بالمؤسسات اإلنتاجیة والخدمیة  منها  
 
 
 2/2/6 تشجیع وتحفیز البحث العلمي 

:تتخذ المؤسسة بعض اآللیات لتشجیع البحوث العلمیة المشتركة بین األقسام العلمیة من بینها  *  
الكیمیاء الحیویة والتغذیة وقسم  قسميمجال اإلشراف المشترك بین  فيبین األقسام  العلميالتكامل  -

 .فلتربیة الط

 ) أ /6/2/2/1مرفق فت(  
یطرح بعض القضایا البحثیة  التي 2010 العلميلمؤتمر وحدة البحث  الختاميالتقریر  إرسال -

  .بالكلیةالمستقبلیة المطروحة للدراسة من خالل بحوث مشتركة متكاملة بین التخصصات المختلفة 
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  .ذلكوجارى حصر ردود األقسام تجاه  -
 ) ب6/2/2/1مرفق فت(  

لدعم الباحثین وهى المقررة من لجنة الدراسات العلیا  الحاليالوقت  فيمؤسسة على وسیلة واحدة تعتمد ال *
جنیه خالل خمس سنوات من تعیینه ،  1500بشأن صرف مكافأة مادیة عن  27/2/2008بالجامعة بجلسة 

ل على جنیه للمدرس المساعد خالل خمس سنوات من تعیینه على أن تصرف المكافأة بعد الحصو  3000(
.الدرجة  

جدیدة من الموارد الذاتیة للكلیة أو من بنود أخرى آلیاتوجارى دراسة بعض المقترحات لطرح   
)6/2/2/2مرفق فت   

:آلیات لتنمیة المهارات البحثیة للهیئة المعاونة من بینها / تتخذ الكلیة عدة برامج   *  
لعرض  أسبوعيرات تخصصیة بشكل حیث تعقد معظم األقسام بالكلیة سیمنا: السیمنارات العلمیة  -

 .الخطط البحثیة قبل التسجیل أو عرض ملخص البحوث قبل مناقشتها 

بعد موافقة " كتابة البحوث العلمیة والمشروعات " ورشة عمل بعنوان  العلميعقدت وحدة البحث  -
عضو هیئة تدریس وأوصت الورشة ) 24(بلغ عدد الحضور م  12/6/2010مجلس الكلیة بتاریخ 

 .بین أقسام الكلیة والقیام ببحوث مشتركة تؤكد وحدة المعرفة بالكلیة  األكادیميشیط التكامل بتن

 ) أ /6/2/2/3مرفق فت( 

تشجع الكلیة أعضاء هیئة التدریس على حضور دورات تدریبیة وورش عمل بنفقات أو على نفقة  -
 .البحثیةالجامعة مما یرفع من مهاراتهم 

)ب/6/2/2/3مرفق فت (                                                                         
  .یتم دعوة الطالبات لحضور اجتماعات لجنة تطویر البحث العلمي *
بالمشاركة في تنظیم احتفالیة العام العلمي ) المرحلة الجامعیة األولى والدراسات العلیا(قامت طالبات الكلیة *

  .لتنمیة مهارات  البحث العلمي) 2011ابریل  4-3(بالفترة من 2011للكیمیاء 

)ج/6/2/2/3مرفق فت (                                                                       
 23/2/2012ومستقبل البحث العلمي یوم  المحافظة على التراث(نظمت لجنة البحث العلمي ندوة بعنوان  *

( 
)د/6/2/2/3مرفق فت (                                                                       

 3/2/6 مساهمة البحث العلمي في دعم تعزیز العملیة التعلیمیة 
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بعض المقررات الدراسیة  فيبالكلیة  )دكتوراه/رسائل ماجستیر(العلميمن نتائج البحث  االستفادةتم  *   
:مثل  

 میة استعداد الطفل للكتابة والقراءة تن فيقسم تربیة الطفل  فيدراسة تجریبیة  -

 فعالیة نظام األركان كمناخ لتنمیة التفكیر االبتكاري لطفل الروضة -

 دور المكتبة في تربیة طفل الروضة  -

، وتم االستفادة بها تأثیر مشاهدة الرسوم المتحركة على الحس الدعابي واالجتماعي لطفل الروضة  -
 .یا البكالوریوس والدراسات العل مرحلي في

 مرحلي فينفس المجال  فيقسم الكیمیاء الحیویة والتغذیة  فياستخدام بعض المفاهیم الحدیثة  -
 .البكالوریوس والدراسات العلیا 

المؤتمرات  فيال توجد مشروعات بحثیة بالكلیة یشارك بها الطالب لكن جارى العمل على اشتراك الطالب  *
یتطلب مشروعات بحثیة  الذيلمیة واألدبیة خاصة قسم اجتماع العلمیة ومشروعات بحثیة خاصة باألقسام الع

.المیدانمن   
)6/2/3/2مرفق فت (                                                                         

 3/6 تمویل البحث العلمي 
 1/3/6 مصادر تمویل البحث العلمي 

بل أن التمویل الخاص بالموضوعات البحثیة یتم  لمعاونة،اأو الهیئة  العلميال یوجد تمویل خاص بالبحث *
.الخارجدون مصادر تمویل من  ذاتيبشكل   

لكن من خالل مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد وشراءاجهزة علمیة باألقسام والمعمل المركزي یمكن 
.هیئة المعاونة أن تساهم في تطویر البحث العلمي بالنسبة ألعضاء هیئة التدریس وأعضاء ال  

عین شمس في تدعیم النشر الدولي فقد تم رصد  مكافأة  جامعةادارة النشر الدولي ب مساهمة من**  
2011على االبحاث المنشورة دولیا وفقا للوائح المرفقة اعتبارا من یولیوعام   

)6/3/1/1مرفق فت (                                                                        
 4/6 أنشطة علمیة 

مشروعات بحثیة ممولة واتفاقیات  6/4/1  
  كالتاليلكنها مشروعات تطویر بشكل مباشر و  بحثيحصلت الكلیة على أكثر من مشروع لكن لیس *
 .العاليبوزارة التعلیم  heep2مشروع إنشاء بوابة إلكترونیة افتراضیة ممول من مشروعات  -

 .من مشروعات تطویر كلیات التربیة  ممول الموضوعيمشروع التقویم  -
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 العاليألقسام العلوم واآلداب ممول من مشروعات تطویر التعلیم  الداخليللجودة  نظامامشروع إنشاء  -
 .العاليووزارة التعلیم 

یوجد اتفاقیات بحثیة معضلة بین مصر وبعض الدول العربیة مثل الجماهیریة الشعبیة الدیمقراطیة  -
 .غزةلعربیة السعودیة وقطاع والمملكة ا اللیبیة،

شكل إشراف مشترك بین كلیة البنات جامعة عین شمس وجامعة  فيومن بین هذه االتفاقیات تم تفعیلها 
.  م حتى تاریخه1998من عام  والدكتوراه الماجستیر لدرجتياألقصى بغزة   

2011ى حت1998عام بیان عدد الطالب الذین التحقوا باتفاقیة غزة منذ                  
الدرجة                  

 القسم 
 

 دكتوراه
 

 المجموع ماجستیر

 50 17 33 اللغة العربیة
 29 24 5 اللغة االنجلیزیة
 19 10 9 التاریخ
 15 10 5 الجغرافیا
 14 8 6 علم االجتماع
 2 - 2 الفلسفة

النفس معل  9 16 25 
 34 20 14 أصول التربیة
 92 50 42 المناھج وطرق التدریس
 1 - 1 تربیة الطفل
 24 12 12 الكیمیاء
 14 2 12 الطبیعة
 22 16 6 النبات
 15 9 6 علم الحیوان
 29 9 20 الریاضیات
 385 207 184 المجموع الكلي

)6/4/1/2مرفق فت (                                                                         
 
 2/4/6 المؤتمرات واألنشطة العلمیة األخرى 

 30- 29عقد  الذي العلميالخاص بوحدة البحث  العلميلجنة التنظیم بالمؤتمر  فيبالطالب  االستعانةتم  *
وجارى عمل خطة وآلیات لتعدد طبیعة المشاركة الطالبیة سواء طالب الدراسات العلیا  2010یونیه 

:والبكالوریوس واللیسانس من حیث   
 .إعداد وعرض بعض البحوث  -

 .المؤتمراتتقاریر وملخصات عن  عدادإ -

 .االستقبال / لجنة التنظیم  -
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العالمیة  أمالمشاركة بالمؤتمرات العلمیة المحلیة  فيتوجد مشاركة فعالة من قبل أعضاء هیئة التدریس  *
 ببحوث اى المشاركة بالحضور 

) 6/4/2/1مرفق فت (                                                                        
 قامت الكلیة بتنظیم مجموعة من المؤتمرات العلمیة نظرا لتعدد األقسام بها 

 العام  لالااللكترونیة خ المدرسةللجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بعنوان  العلميالمؤتمر  .1

)تابع لقسم المناهج( 2001/         
ضؤ التحدیات  فيتقبلیة لتطویر التعلیم قبل الجامعة رؤیة مس(بعنوان  الثاني السنوي العلميالمؤتمر  .2

 )التربیة  أصولتابع لقسم  4/5/2003- 3المعاصرة خالل الفترة 

تحدیات  العربيمصر والعالم  فيقضایا التعلیم ومشكالته (الثالث بعنوان  السنوي العلميالمؤتمر  .3
  27/6/2004- 26خالل الفترة من ) وطموحات 

 6/2/2005- 5من  الفترةمجتمع متغیر خالل  فيالذات والفعالیة  العربيالطفل ( يالثان اإلقلیميالمؤتمر  .4
 تابع لقسم تربیة الطفل

البیولوجیا الجزئیة والهندسة (الخامس عشر بعنوان  الدوليلعلم الحیوان  األلمانیةمؤتمر الجمعیة  .5
حتى  26/2/2005ن خالل الفترة م)  اإلنسانى صحة لوالحفاظ ع اإلنتاجالوراثیة وتنمیة وزیادة 

 .تابع لقسم علم الحیوان  2/3/2005

العاشر للجمعیة المصریة لتكنولوجیا التعلیم بالتعاون مع كلیة البنات جامعة عین  العلميالمؤتمر  .6
- 5ومتطلبات الجودة الشاملة خالل الفترة من  االلكترونيتكنولوجیا التعلیم (شمس بعنوان 

 ).تابع لقسم المناهج ( 7/7/2005

- 11خالل الفترة من ) ومالمح المستقبل  العربيالطفل (الثالث بعنوان  ياإلقلیمؤتمر الم .7
 ).تابع لقسم تربیة الطفل ( 12/3/2006

تابع  13/4/2006- 12والعشرون للجمعیة المصریة لعلوم السموم خالل الفترة من  الحاديالمؤتمر  .8
 .الحیوانلقسم علم 

من  ة مجتمعها المحلى وجهة نظر شابة تنمی فيودورها  القیادة الجامعیة(بعنوان  األولالمؤتمر  .9
 )قسم اجتماع ( 18/3/2007

 5/3/2008- 1الفترة من  فيلعلم الحیوان  األلمانیةالثامن عشر للجمعیة المصریة  العلميالمؤتمر  .10
 .لقسم علم الحیوان تابع(
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-28الفترة من  يفبین تحدیات الحاضر وآفاق المستقبل  االلكترونيمؤتمر تكنولوجیا التعلیم  .11
 )قسم المناهج ( 29/10/2009

  2010مایو  26- 25الریاضة وتنمیة الشباب صحیًا واجتماعیا وتربویًا  األول العلميالمؤتمر  .12

وتم تنظیمه من  2010یونیه  30- 29من ) المستقبل / اإلبداع/ التذوق ( األول اإلقلیميالمؤتمر  .13
،بقرار مجلس الكلیة بتاریخ  لالعتمادر والتأهیل بمشروع التطویر المستم العلميقبل وحدة البحث 

10/4/2010 . 

 ) ب 6/4/2/2مرفق فت (                                                        

تم إعداده وتنظیمه من  قبل فریق   2010/2011المؤتمر الثالث لقسم علم الحیوان للعام الدراسي  .14
  هدف الى 21/6/2011أعضاء القسم یوم 

والمشاركة /عرض لبعض نماذج األنشطة المختلفة الخاصة بالقسم من حیث تسجیالت الدراسات العلیا 
  .المختلفة  CIQAPباألنشطة الجماعیة بالكلیة والجامعة ولجان 

  2010/2011تقدیم ملفات االنجاز خالل العام 

  )  6/4/2/3مرفق فت (                                                                        
وتم  2012مارس 8- 7من ثقافة العلم والثقافة العلمیة وتنمیة المجتمع  المؤتمر االقلیمي الثاني    - 15

                                                              لالعتماد بمشروع التطویر المستمر والتأهیل  العلميتنظیمه من قبل وحدة البحث 
                                                                                  )  6/4/2/3مرفق فت ( تابع                                                                

 1958عدد عام  أولة كلیة البنات وبدأت یولحمحلیة محكمة علمیًا تحت اسم  دوریة علمیةالكلیة  تصدر *
                                   والتربویة، ومحدد بها قواعد النشر واألدبیةالعلمیة  األقسامعدد منها ) 26( الحاليحتى الوقت  إصدارتم 

  )    6/4/2/4مرفق فت (                                   
  
  
  

 الدراسات العلیا- 7
 
 

 1/7 الدرجات الممنوحة:
 1/1/7 الدبلومات والدرجات العلمیة الممنوحة
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. تحقیق رسالة الكلیة  فيتحرص الكلیة على تقدیم مجموعة متنوعة من برامج الدراسات العلیا بما یسهم  *
    الدراسات العلیا تم تشكیل ثالث فرق عمل لدراسة وتوصیف هذه البرامج لتشمل ثالث  ونظرًا ألهمیة

:وتهدف الى ).اآلداب والعلوم والتربیة(قطاعات   
  تمكین الطالب المتمیزین من حملة الشهادات الجامعیة من مواصلة دراستهم العلیا محلیا عن

  .يطریق توفیر الظروف المواتیة للقیام  بالنشاط البحث
  اعداد الكفاءات العلمیة والمهنیة المتخصصة وتاهیلهم تاهیال عالیا  في مجاالت المعرفة  
  وتطویر     تشجیع الكفاءات العلمیة على مسایرة التقدم العلمي ودفعهم نحو االبتكار واالبداع

  البحث
 العلمي وتوجیهه نحو مواجهة قضایا المجتمع.  
 ة الجامعیة لتتفاعل مع برامج الدراسات العلیااالسهام في تحسین مستوى برامج المرحل. 

 
)أ /7/1/1/1مرفق فت (                                                             

ـــاع )ـومعلـ( قطـــــ  
 دبلوم الدراسات العلیا 

  )الكیمیاء الحیویة التحلیلیة (دبلوم الدراسات علیا علوم  .1
 )یكروبیولوجى الم(دبلوم الدراسات علیا علوم   .2

 )طعمة والمیاهجودة األ(م الدراسات علیا علوم دبلو   .3

 )دبلوم الدراسات علیا علوم الفیزیاء اإلشعاعیة   .4

 ماجستیر العلوم في :- 
  ) الریاضیات البحتة (الریاضیات  فيماجستیر العلوم  .5
 )الریاضیات التطبیقیة (الریاضیات  فيماجستیر العلوم   .6

 یاء الفیزیائیة الكیم فيماجستیر العلوم   .7

 الكیمیاء العضویة  فيماجستیر العلوم   .8

 الكیمیاء غیر العضویة والتحلیلیة  فيماجستیر العلوم   .9

 الكیمیاء الحیویة والتغذیة  فيماجستیر العلوم   .10

 علم الحیوان  فيماجستیر العلوم   .11

   - :الفیزیاء  فيماجستیر العلوم   .12

 اإللكترونیات 
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 الفیزیاء النظریة 

  اعیةإشعفیزیاء 

 فیزیاء الحاسب 

 فیزیاء حیویة 

 فیزیاء جوامد 

 فیزیاء نوویة 

 األطیاف 

 )مالبس ونسیج( المنزلي االقتصاد فيماجستیر العلوم   .12

 )نسیج( المنزلياالقتصاد   فيماجستیر العلوم  .13

 )نبات/ كیمیاء(النبات  فيماجستیر العلوم  .14

 )كیمیاء /میكروبیولوجى (النبات  فيماجستیر العلوم  .15

 دكتوراه فلسفة العلوم:
  ) الریاضیات البحتة(الریاضیات  .1
 )الریاضیات التطبیقیة(الریاضیات   .2

 الفیزیاء  .3

 النبات  .4

 )غیر العضویة والتحلیلیة(الكیمیاء   .5

 الكیمیاء العضویة  .6

 الكیمیاء الفیزیائیة  .7

 علم الحیوان  .8

 الكیمیاء الحیویة والتغذیة  .9

 مالبس ونسیج – المنزلياالقتصاد   .10

  نسیج – يالمنزلاالقتصاد  .11
)التربیة(قطــــــــاع  

 الدبلوم المهنیة في:- 
  )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم المهنیة  .1
 )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم المهنیة المتقدمة   .2
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 )تربیة الطفل (التربیة  فيالدبلوم الخاصة   .3

 )تربیة  أصول(التربیة  فيالدبلوم المهنیة   .4

 )مناهج وطرق التدریس (ة التربی فيالدبلوم المهنیة   .5

 )مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيالدبلوم العامة   .6

 ) مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيالدبلوم الخاصة  .7

 ماجستیر في:- 
  )تربیة الطفل (التربیة  فيماجستیر  .1
 )تربیة  أصول(التربیة  فيماجستیر   .2

 ) مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيماجستیر   .3

 دكتوراه الفلسفة :-
  )تربیة الطفل (التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .1
 )التربیة  أصول(التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .2

  )مناهج وطرق التدریس (التربیة  فيدكتوراه الفلسفة  .3
ـــــــاع )اآلداب( قطـ  

 ماجستیر اآلداب :- 
  اللغة العربیة وآدابها  .1
 )اللغویات(اللغة اإلنجلیزیة وآدابها   .2

 )األدب(یزیة وآدابها اللغة اإلنجل  .3

 اللغة الفرنسیة وآدابها  .4

 )تاریخ حدیث(التاریخ   .5

 )إسالميتاریخ (التاریخ   .6

 )تاریخ عصور وسطى(التاریخ   .7

 )تاریخ قدیم(التاریخ   .8

 الجغرافیا  .9

 الفلسفة  .10

 علم النفس .11

 ) االجتماع( االجتماع .12
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 )إعالم(  االجتماع    .13

 )األنثروبولوجیا والفولكلور( االجتماع .14

 
 الدكتو راه في اآلداب :- 

  اللغة العربیة وآدابها  .1
 )اللغویات(اللغة اإلنجلیزیة وآدابها   .2

 )األدب(اللغة اإلنجلیزیة وآدابها   .3

 اللغة الفرنسیة وآدابها  .4

 )تاریخ حدیث(التاریخ  .5

 )إسالميتاریخ (التاریخ   .6

 )تاریخ عصور وسطى(التاریخ   .7

 )تاریخ قدیم(التاریخ   .8

 الجغرافیا .9

 الفلسفة .10

 سعلم النف  .11

 ) االجتماع( االجتماع .12

 )إعالم(  االجتماع    .13

 ) األنثروبولوجیا والفولكلور( االجتماع .14
 

تم إجراء دراسة لواقع الدراسات العلیا بالكلیة لبیان نقاط الضعف والقوة ومن أهم اإلیجابیات كما توصلت   *
:إلیه الدراسة   

 .تنوع وتعدد التخصصات للدراسة بالكلیة  - 

 .نوعة وجود درجات علمیة مت - 

 .توفر عدد مناسب من أعضاء هیئة التدریس  - 

:مجال الدراسات العلیا  فيأما عن أبرز المالحظات   
  غیاب معاییر مرجعة أكادیمیة محددة وواضحة یمكن عن طریقها وضع نظام لتقییم متابعة       

 .طالب الدراسات العلیا

  عدم وجود توظیف واضح ودقیق. 
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  المعنیةاسیة من وجهة نظر كل الطالب أو األطراف غیاب نظم تقییم البرامج الدر. 

  عدم تطبیق نظام الساعات المعتمدة برغم من توافق معاییره مع برامج الدراسات العلیا المقدمة. 

االعتبار للعمل على تضییق الفجوة كما هو مأمول تحقیقه وما هو  فيوغیرها من المالحظات تم وضعها  *
.واقع  

)ب/7/1/1/1مرفق فت (                                                                         
إلى نظام الساعات المعتمدة طبقًا لتعلیمات جامعة عین ) آداب(تم دراسة لتمویل برامج الدراسات العلیا  *

) لجنة الدراسات العلیا(شمس   
)ج/7/1/1/1مرفق فت (                                                                        

 كما قامت  اإللكترونيالدراسات العلیا من خالل موقعها  فيتقوم الكلیة باإلعالن عن برامجها المقدمة  * 
: یليدلیل خاص بالدراسات العلیا یوضح ما / الكلیة بإعداد كتیب   

  العلیا  بالدراسات األكادیميإجراءات التسجیل واإلشراف. 

 الكلیةتمنحها  التيیة الدرجات العلم. 

  لكل قسم والتقدیرات والمقررات وشروط القید بالدراسات العلیا  واالمتحانبیان بالدراسة. 

  المواصفات المتبعة عند كتابة الرسائل العلمیة بأقسام الكلیة. 

)د/7/1/1/1مرفق فت (                                                                         
تربیة / علوم /آداب (عات الثالث الئحة الدراسات العلیا معلنة ومعتمدة وفق أقسام الكلیة بالقطا *   

)أ/7/1/1/2مرفق فت (                                                                          
من    سنوات الخمس األخیرة منحتها المؤسسة خالل ال التيتم حصر عدد الدبلومات والدرجات العلمیة  * 

إضافة إلى  واآلداب،درجة علمیة ما بین الدبلوم العام والخاص والمهنیة والعلوم 2020الداخل والخارج وبلغت 
)تربیة/ علوم / آداب (بالقطاعات الثالث  والدكتوراه الماجستیردرجات   

)ب/7/1/1/2مرفق فت (                                                                         
 
 2/7 العملیة التعلیمیة في الدراسات العلیا 
 1/2/7 برامج الدبلوم /الماجستیر/الدكتوراه

:یليمنهجیة للعمل وفق آلیات كمل  إتباعالقیاسیة تم  األكادیمیةإعداد المعاییر  فيللبدء  *   
  :محاور  5تقسیم برامج الدراسات العلیا إلى  - 1

.رنامج الدراسات العلیا محتوى ب:  األول  
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.البرنامج  فياستراتیجیات التدریس :  الثاني  
.للبرنامجنظام التقویم الشامل  :الثالث  

.البرامج فينظام التسجیل واإلشراف  :الرابع  
.برنامج الدراسات العلیا ومواءمتها لسوق العمل  خریجيتحدید مواصفات : الخامس   

 في) تربیة/ علوم /آداب (قیاسیة للدراسات العلیا بجمیع القطاعات اإلطالع على نماذج من المعاییر ال *
دول العالم المختلفة من خالل المواقع اإللكترونیة للهیئات العالمیة لإلطالع على المعاییر المعتمدة المطبقة 

.بعض الدول للوصول إلى المستویات العالمیة مع الحفاظ على الهویة المصریة  في  
)أ/7/2/1/1مرفق فت (                                                                        

لمراجعة      واالعتمادتم مراجعة المعاییر القومیة القیاسیة الصادرة من الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم  *
.مدى مناسبتها للبرامج المقدمة من الكلیة لطالب الدراسات العلیا   

)ج/7/2/1/1مرفق فت (                                                                       
األقسام العلمیة بالقطاعات الثالث بالكلیة مع  منسقيتم تقسیم العمل وفقًا لمجموعات صغیرة ممثلة من  *

. راسات العلیا الد خریجيللقیام بإجراء مقارنة للبرامج األكادیمیة ومواصفات  الذهنياستخدام أسلوب العصف 
 المتبناةالمقدمة من خالل الكلیة ومن ثم تم توظیف المعاییر القیاسیة  األكادیمیةمناسبة للبرامج  أنهااتضح 

)2009مارس (لتتناسب مع طبیعة خریج كل قسم وفقًا إلصدار الهیئة القومیة   
)ج/7/2/1/1ق فت مرف(                                                                    

من قبل  المتبناةمقررات البرنامج ثم توصیف جمیع البرامج التعلیمیة وفقًا للمعاییر األكادیمیة  دتم تكوی *
:كالتاليبرنامج )     65( وعددهم  األقسامالهیئة وتوثیقها من قبل رؤساء   

آداب)    28( عدد               
علوم)    24( عدد               

تربیة)      13( عدد               
.یحتفظ بهذه المجلدات بوحدة الجودة   

تنظیم العمل الخاص بتوصیف البرامج إلرسالها بعد استكمال توصیف المقررات الخاصة بهم ومراجعتها من 
) أ13(، ) أ12(بتوصیف البرامج التعلیمیة وفقًا للنموذج رقم  األقسامقبل المراجعین الخارجیین لضمان التزام 

معد من قبل الهیئة القومیة ، تم تشكیل لجنة إلجراء المراجعة الداخلیة من األقسام العلمیة المختلفة لتلك ال
  :البرامج من حیث 

  مدى توافق المخرجات التعلیمیة المستهدفة مع المعاییر األكادیمیة.  
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  المستهدفةمدى توافق محتوى المقررات مع مخرجات التعلیم. 

.اذج من تقاریر المراجعة الداخلیة للبرامج األكادیمیة ومرفق بوحدة الجودة نم  
 2/2/7 نظام التسجیل واإلشراف العلمي:   

 تسجیالت طالب الدراسات العلیا
 2009/10/1 حتى 2010/9/30

)تربوي( دكتوراه )تربوي( ماجستیر  )تربوي( الدبلوم   
الطالب عدد الطالب عدد  الطالب عدد   

43 29 550 

)ادبى( دكتوراه )ادبى( جستیرما  )ادبى(الدبلوم   

 ــــــ              33 67
 

)علمي( دكتوراه ) علمي( ماجستیر  )علمي(الدبلوم   

22 43 33 
 
 

تقوم الكلیة بنشر اإلجراءات اإلداریة والعلمیة الخاصة بالتسجیل للدرجات العلمیة بإدارة الدراسات العلیا  *
موقع الكلیة وتغذیته بإجراءات التسجیل ویشترط على المسجلین  بالكلیة وبأدلة الطالب وجارى العمل لتحدیث

األكادیمیة بالقسم بما  لالحتیاجاتلدرجات علمیة من أعضاء هیئة التدریس المعاونة أن یكون التسجیل وفقًا 
 اإلشراف فيیقوم باإلشراف علیه ، بینما یقوم األستاذ باختیار من یساعد  الذيیحقق للطالب اختیار األستاذ 

.المعاونةتخصصات معینة للتسجیالت من خارج الهیئة  فيالتسجیل  فيبینما ال یوجد اشتراطات .  
 لیتم التسجیل بالدراسات العلیا بشكل یدوى حیث انه جارى العمل بنظام تطویر إجراءات التسجیل من خال *

MISنظام  للیسانس دث لطالب البكالوریوس وامثلما یح لكترونيالیتحول نظام التسجیل إلى    

العمل بإدارة الدراسات العلیا إلنشاء قاعدة بیانات لطالب الدراسات العلیا من خالل تطبیق نظام البدء  *
MIS  .  

ومدى التزام األقسام بتوزیع اإلشراف على الرسائل العلمیة وفقًا للتخصص  العلميفیما یتعلق بنظام اإلشراف  *
.الدراسات العلیا المرفق والمعلن من قبل الكلیة  دلیل فيوطبقًا للقواعد واإلجراءات المعلنة   
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:الباحثین قبل وأثناء التسجیل للدرجات العلمیة مثل  أداءیوجد إجراءات موثقة ومطبقة لمتابعة وتقییم  *  

 بحضور الطالب عدد معین من السیمنارات كشرط التسجیل مع عرض الخطة  األقسامبعض  إلزام
لبیان أهمیة البحث ومدى ارتباطه  بالخطة البحثیة  مناقشتهایتم السیمنار العام حتى  فيالبحثیة 

جراء  ، وقد أعلنت  االعتباراتضوء هذه  فيتعدیالت على الخطة المقترحة  أيوتخصصات القسم وإ
 .عن كافة اإلجراءات واألوراق المطلوبة بحیث یمكن للراغب تجهیز مكونات حلف التقدم 

 كشوف حضور(ثناء التسجیل بالقسم قاعة حضور طالب الدراسات العلیا أ( 

  القسم  باحثيعقد سیمنار خاص یعرض فیه الباحث الدراسة قبل مناقشتها أمام أعضاء القسم. 

  نظام الساعات المكتبیة الخاصة بأعضاء هیئة التدریس والمعلنة باألقسام مخصص بها عدد من
 .الساعات لمقابلة طالب الدراسات العلیا 

  ًالعمل وأیة  فيعلمیًا عن الطالب المسجلین لدرجة علمیة لمدى التقدم  یقدم كل مشرف تقریرا
 .صعوبات تواجه العمل إن وجدت 

 3/2/7 الموارد البشریة والمادیة المتاحة لبرامج الدراسات العلیا :
أفادت األقسام العلمیة بالكلیة مالئمة عدد وتخصصات أعضاء هیئة التدریس للتدریس ببرامج الدراسات  *

.لیا بالكلیة الع  
)7/2/3/1مرفق فت (                                                                           

:برامج الدراسات العلیا حیث تم  فيللعملیة التعلیمیة البحثیة  األزمةتتوفر بالمؤسسة اإلمكانات المادیة  *  
  الطالبیةتحدیث المعامل. 

 العلميمیًا لتسهیل مهمة البحث تحدیث المكتبة وتحویلها رق . 

 
 
 3/7 طالب الدراسات العلیا 
  1/3/7 التحاق ببرامج الدراسات العلیا 

حتى  2004/2005معدل الطالب المسجلین والممنوحین للدرجات العلمیة منذ عام  فيزیادة  یالحظ *
2008/2009. 

  )  أ 7/3/1/1مرفق فت (                                                                          
  

العلیا بالدراسات المقیدین الطالب باعداد احصائى بیان  
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2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  الدرجة 
العامیین نظام عامة دبلوم 174 157 115 81  

 العام نظام عامة دبلومة 195 167 120 348
 الواحد

داباال فى دكتوراه 174 130 221 278  
االداب فى ماجستیر 224 124 212 276  
علمى ماجستیر تمهیدى 100 93 83 -   
ادبى ماجستیر تمهیدى 236 175 236 -   

 مهنیة+  خاصة دبلوم 226 161 169 180
_ تحلیلیة+ اشعاعیة

 میكروبیولوجى
علمى ماجستیر 112 124 159 38  
علمى دكتوراه 218 130 137 29  

تربوى ماجستیر 96 257 106 117  
تربوى دكتوراه 114 217 135 150  

 
الممنوحیین الطالب باعداد بیان  

2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  الدرجة 
العامیین نظام عامة دبلوم 32 38 26 70  

 العام نظام عامة دبلومة 135 141 194 190
 الواحد

االداب فى دكتوراه 34 14 24 39  
االداب فى ماجستیر 35 30 31 26  

 مهنیة+  خاصة دبلوم 158 188 175 156
_ تحلیلیة+ اشعاعیة

 میكروبیولوجى
علمى ماجستیر 27 40 37 28  
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علمى دكتوراه 31 32 29 28  
تربوى ماجستیر 27 23 20 22  
تربوى دكتوراه 36 24 27 37  

 
  
  
  
  
  

 .طالب الماجستیر والدكتوراه باتفاقیة غزة  إعداد فيولوحظ تزاید  *

 ) ب 7/3/1/1مرفق فت (                                                                          

 الدارساتبرامج  فيالطالب الوافدین المسجلین  ألعدادرصد االحصائى :بالجدوللوحظ  اكم 
 إلى 2005/2006طالب وافد عام ) 19(معدل التحاق الطالب الوافدین من  فيالعلیا ، تزاید 

  .زیادة نسبة الطالب الوافدین  إلى أدىمما  2009/2010طالب وافد عام ) 181(
  - : كما هو موضح بالجدول

 

طالب  ألعدادنسبة الطالب الوافدین   عدد الطالب الوافدین  الدراسيالعام   التسلسل
  الدراسات العلیا

1  2005 -2006  19  1%  
2  2006 -2007  24  2%  
3  2007 -2008  37  3%  
4  2008 -2009  94  6%  
5  2009 -2010  181  10%  
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 .تقویم طالب الدراسات العلیا 7/3/2

 -:تقویم طالب الدراسات العلیا على وسائل متعددة  فيتعتمد الكلیة   *

  السیمنارات (جلسات النقاش.( 

  شفویة/ اختبارات تحریریة. 

 االنترنت  فيالبحث ( وتكییف أبحاث إجراء( 

  القیام بزیارات میدانیة. 

 ة التقاریر كتاب 

تحقیق  إلىالتقویم الشامل لطالب الدراسات العلیا سوف یؤدى بطبیعته  أسالیب فيالتنوع  أنالمالحظ  *
 .لكل مقرر ومن ثم البرنامج .المخرجات التعلیمیة المستهدفة 

  )  7/3/2/2مرفق فت (                                                                          
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على ) ILOS(لتحقیق  التطبیقيلشمولیتها للجانب  إضافةلمحتوى المقرر  النظريتشمل االمتحانات الجانب  *
اقتراحات ترد من  أیه فيوتنظر الكلیة  األقلتعلق جداول االمتحانات قبل االمتحان بشهر كامل على  أن

الكلیة  انمكإحة الطالب ، وفى لمص فيبالتعدیل لتكون ) وظیفة ما  فيحیث الغالبیة منهم تعمل (الطالب 
 خمسة فيصورته النهائیة  فيثم یوضع الجدول .  المبدئيمن عرض الجدول  أسبوعبها ،، وذلك لمدة  األخذ

 .عشر یومًا 

 )  7/3/2/3مرفق فت (                                                                         

حیث تشتمل لجان الحكم  فقط،والدكتوراه  الماجستیر مرحلتي فيحنین الخارجیین تستعین الكلیة بنظام الممت *
 .بالموافقةللعرض على مجلس القسم  اإلشرافعلى رسائل ممتحنین من خارج الجامعة تختاره لجنة 

یفید بنشر  یقدم ما أویقوم بنشر بحثین  إنالدكتوراه قبل مناقشة الرسالة /  الماجستیریشترط على طالب  *
مجال تخصصه قبل مناقشه  فيدوریه  أوومحكمه  متخصصةمجله علمیة  فيته مع مشرفین لبحثین من رسا

 ) 2008-2003(الرسالة وهذا القرار معلن لدى الدلیل الموجز للدراسات العلیا

  )  الحاليمرفق بملف المعیار (                                                                
  رضاء طالب الدراسات العلیا  7/3/3 

برامجها ، من خالل توزیع استمارات استبیان على طالب  فيالطالب  رأىتقوم الكلیة باستقصاء   *
  .تجاه البرامج وتلبیة احتیاجاتهم  أرائهمالدراسات العلیا الستطالع 

المعاییر الحاكمة العتماد  في إطار حرص الكلیة علي االهتمام بمعیار الدراسات العلیا والبحث العلمي كأحد
مؤسسات التعلیم العالي ، تنظم وحدة ضمان الجودة بالكلیة لقاء مع طالب الدراسات العلیا وأعضاء الهیئة 

                الساعة الثانیة عشر ظهرا 8/12/2010الموافق   األربعاءالمعاونة  بمسرح الكلیة یوم  
    

  :یحضر هذا اللقاء
  )وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحث العلمي(    ثریا رشـــاد.د.أ - 1
  )  CIQAPمسئول تطویر البنیة اإللكترونیة بمشروع (بشرى عوض. د.أ - 2
  )                                    المدیر التنفیذي لمشروع التطویر المستمر(حنان إسماعیل.د.أ - 3

  :یهدف هذا اللقاء إلى
ر المستمر والتأهیل لالعتماد وابرز مخرجاته فیما یتعلق بمعیار الدراسات التعریف بمشروع التطوی - 

 .العلیا
 .ابرز مخرجات تطویر البنیة اإللكترونیة بما یخدم الدراسات العلیا والبحث العلمي - 

 .تقدمها الكلیة لطالب الدراسات العلیا التيمناقشة المالحظات حول الخدمات  - 
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  :فیما یتعلق.دراسات العلیاتطبیق استمارة قیاس رضاء طالب ال - 
  التدریس وأسالیبطرق. 

  التدریس  فيالوسائل التعلیمیة المستخدمة 

 ونظم التقویم لطالب الدراسات العلیا  أسالیب. 

  .المكتبةخدمات 
  

  :وبناء علیه المرجو من سیادتكم ضرورة دعوة
  

  . جمیع أعضاء الهیئة المعاونة بقسمكم الموقر
 .صات المختلفةجمیع طالب الدبلوم بالتخص

 .جمیع طالب الماجستیر بالتخصصات المختلفة

 .ةجمیع طالب الدكتوراه بالتخصصات المختلف
  من أھم مالحظات االجتماع

  - :وتبین بعض االیجابیات منها  *   

 على تنمیة مهاراته البحثیة  المرحلةبرامج الدراسات العلیا تساعد طالب هذه  إن. 

 والمناقشةیشجعوا طالبهم على الحوار  اهیئة التدریس كثیرا م أعضاء. 

  المكتبة  فيتوفر خدمة االنترنت. 

  - : فيطالب الدراسات العلیا فتتلخص  أبداها التيما ابرز المالحظات   *  

  الدراسات العلیا  إدارة في اإلداریةتعقد المعامالت. 

  التدریس  فيقلة التقنیات الحدیثة. 

 تقویم برامجهم  في عدم اشتراك طالب الدراسات العلیا. 

  للتخصصالمقررات ببعض البرامج فضال عن عدم مناسبتها  إعدادزیادة. 
 یوجد اختالف في ترجمة اسم الكلیة بالشهادات. 

  طرح مشكلة التویفل. 

  ــة داخــل األقســام بــرغم مــن أهمیتهــا كأســلوب لتنمیــة عــدم تفعیــل دور الســیمنارات العلمی
 .علیا وتقتصر فقط على التسجیل المهارات البحثیة لطالب الدراسات ال

 طرح مشكلة عدم تدریبهم على قیادة المحاضرة. 

  ــل األبحــاث العلمیــة أو ــة بــالفرص البدیلــة لتموی ــة الــوعي لــدى أعضــاء الهیئــة المعاون قل
 .الحصول على المنح الدراسیة
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 بالمكتبة عدم توافر نسخ متعددة من بعض المراجع تسمح باالستعارة. 

 جد أعضاء الهیئة المعاونة عبر األقسام عدم توحید نظام توا  . 

 إدارة الدراسات العلیا(سوء معاملة موظفي الكلیة.(  

 عدم انتظام أماكن محاضرات الدراسات العلیا.   

  :المقترحات التي  تقدم بها طالب الدراسات العلیا ومن*
  .تأجیل امتحان التویفل الى الدكتوراه بدال من الماجستیر         

  .تنفیذ كل ما یتعلق بتطویر المكتبة لكي تسهل عملیة البحث واالطالع        
  .أن تنشر أسماء الرسائل المسجلة منعا لعدم التكرار        
 CD,Flashالسماح لشبكة المعلومات بالمكتبة الستخدام         

  .یة بعد المحاضرات في فترة األجازة أو في مواعید مسائ) الحاسب/اللغة االنجلیزیة(عمل دورات        
  .تزوید المكتبة بالمراجع العلمیة الحدیثة نظرا الرتفاع تكلفة شراؤها      

   
 
 ) 7/3/3/1مرفق فت (                                                                       

  الناتجة عن قیاس رضاء طالب الدراسات العلیا  اآلراءبتلك  األخذبالفعل تم  *
  مجلس الكلیة عرض هذه المالحظات علىو طالب الدراسات العلیاتم طرح نتائج اللقاء مع) 

   للدراسة والتفعیل  )12/12/2010

 ) 7/3/3/2مرفق فت (                                                                     

  ترونى التسجیل لتتم بشكل ألك جراءاتبإ الخاصة اإلداریةوضع استمارات المعامالت  إمكانیةدراسة
 .على موقع الكلیة 

  واألتمتةالتوسعة  إجراءاتتحسین الخدمة المكتبیة من خالل . 

  التدریس  أسالیبتحسین. 

  معملیة جدیدة  بأجهزةتزوید المعامل الطالبیة . 

یفتح  الذياللتماس مع تظلمات طالب الدراسات العلیا من خالل نظام تقییم ا للتعاملیوجد قواعد معلنة  *
بعد االنتهاء من ظهور النتیجة لفترة معینة یحددها وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث لحق فیها الطالب 

دون مراجعة  األسئلةرسوم تسدد للكلیة لیتم مراجعة درجات  مقابل في أكثر أونتیجة احد المقررات  في التظلم
  وقیع على نتیجة فحص درجاته ویعلم الطالب بالت.التصحیح طبقا للوائح 

      
 ) 7/3/3/3فت                                                                            



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 209 

  
  
  
  
 

 :التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة-8
 
 

 1/8 شمولیة واستمراریة التقویم:
 1/1/8 أسالیب ونتائج التقویم

:التعلیمیة من حیثعملیة التقویم الشامل والمستمر للفاعلیة  فيؤسسة تتبعها الم التياألسالیب  تتنوع *  
 أبحاث المناقشات داخل المحاضرات إجراء /شفویة/ اختبارات تحریریة  /)السیمنارات (جلسات النقاش 

الخ وتستخدم هذه األسالیب  وبشكل دوري سواء /....القیام بزیارات میدانیة /)االنترنت  فيالبحث (یفات لوتك
  . فیما یتعلق بطالب البكالوریوس واللیسانس والدراسات العلیا 

ومن خالل التقییم الدوري لرضاء الطالبات عن العملیة التعلیمیة یتم الوقوف على المشكالت التي تؤثر على 
  .الفعالیة التعلیمیة

ویم المستمر ونظم وحدة التق( تم تقسیم الخطة التنفیذیة إلى أنشطة ذات صلة بالفعالیة التعلیمیة مثل* 
وهذه األنشطة بدورها ) ونشاط سیاسات التعامل مع المشكالت الطالبیة /نشاط سیاسات القبول/االمتحانات 

لتقییم األداء في المجاالت الخاصة )  كتابة التقاریر/مناقشات/مقابالت/استبیانات(تعتمد على أسالیب متنوعة
  .بكل نشاط 

یادات األكادیمیة واإلداریة من خالل وباقي المستفیدین من مجالس الكلیة یتم مناقشة نتائج التقویم مع الق* 
  .واالجتماعات الدوریة لفریق الدعم الفني/ ومجالس األقسام /

  )مرفق المحاضر بالوحدة(                                                                           
متمثلة في الخطة التنفیذیة لمشروع  الفاعلیة التعلیمیةتوجد خطط تنفیذیة لتحسین وتعزیز *  CIQAP 

:متضمنة تطویر العملیة التعلیمیة من خالل  
 حالل بعض المعامل الطالبیة والقاعات الدراسیة والمدرجات   .تجدید وإ
 المقدمة للطالبات مجانا سواء عن طریق المكتبة أو ) السلكیة والالسلكیة(تحسین خدمة االنترنت  
 عمل كمبیوترإنشاء م.  
 المعامل الطالبیة بأحدث األجهزة المتطورة  تجهیز.  



  داب والعلوم والتربیةلكلیة البنات لآل 2012الدراسة الذاتیة                                                                                  
ـــ                                                                                                       ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــ ــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ــ ــــ ــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــ                                                  ـــ

 210 

 إنشاء معمل مركزي للطالبات مجهز بأحدث األجهزة المعملیة لتهیئتهم لسوق العمل.  
  

یقوم رؤساء الكنتروالت بإجراء قرارات تصحیحیة لتحسین أداء العمل بها مثل توجیه بعض اإلرشادات كما 
:یلي   

  .إلجابة واستیفاء التوقیع الثاني، وتسلیم اإلجابة النموذجیةضرورة تسلیم أوراق ا - 
 .ضرورة تسلیم كشوف رصد العملي وملحق بها أوراق العملي واألعمال الفصلیة - 

قامت وحدة الجودة بتقییم أداء الفعالیة التعلیمیة والمتمثلة في تقییم أداء سیر االمتحانات    - 
من وجهة نظر أعضاء هیئة  2011/2012الخاصة بالفصل الدراسي الثاني للعامین 

  :التدریس والطالبات وأسفر التقییم عن عدة مالحظات وایجابیات ذات الصلة 
/   القائمین على المالحظة والمراقبة /تنظیم الطالبات داخل اللجان/بأسئلة االختبارات وزمنه   - 

  .نظام أرقام الجلوس
   .ئون الطالبالكلیة ووكیل الكلیة لش یتم تسلیم التقریر إلى عمید - 
إنشاء وحدة البحث العلمي لمتابعة تفعیل وتحدیث ومراجعة الخطط البحثیة لألقسام وتشجیع  - 

  .األقسام على عقد اتفاقیات مع جهات معنیة بالبحث مع األقسام
 تم وضع خطة تنفیذیة لالستراتیجیات البدیلة.

:متمثلة فیما یلي اعلیة التعلیمیةفي التقییم المستمر ألداء الفالكلیة عتمد علیھا تمؤشرات  توجد*   
 قیاس التقدم في نتائج االمتحانات الطالبیة. 

  تزاید معدل إقبال الطالبات على االلتحاق بالكلیة. 

  انخفاض نسبة المحوالت من الكلیة إلى الكلیات المناظرة. 

 تزاید معدل إقبال الطالب الوافدین. 

 تزاید معدل إقبال طالب الدراسات العلیا.  
 

:اءلة والمحاسبیةالمس  
:تفعیل اللوائح والقوانین الحالیة  

من  تتم مراجعة وتفعیل اللوائح والقوانین الحالیة والمتعلقة بالمساءلة في مجاالت الفعالیة التعلیمیة * 
:خالل جمیع اإلطراف ذات الصلة  
:الطــــــــــالبات  

  نسب الحضور إلى الغیاب. 
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 تطبیق قوانین الغش في االمتحانات. 

 نظم االمتحانات(طبیق قوانین الرأفة على الطالبات ت( 

 مجالس التأدیب للطالبات. 

:أعضاء هیئة التدریس في حالة  
 إعطاء دروس خصوصیة. 

 رفع سعر الكتاب الجامعي. 

 عدم االلتزام بتحقیق متطلبات ربط الجودة باألداء. 

 عدم االلتزام وتوضیح الساعات المكتبیة للطالب. 

 تدریس بالهیئة المعاونة في المحاضراتاستبدال عضو هیئة ال .  
:اإلداریین في حالة  

 عدم االلتزام بمواعید العمل والتخاذل في تقدیم خدمة للطالب. 

 معاملة الطالب بطریقة غیر الئقة. 

  عدم االلتزام بنظافة القاعات الدراسیة. 

 التسیب واإلهمال في المعامل الطالبیة والذي یمكن أن یهدد سالمة الطالبات 

 حاالت التأخر والغیاب أثناء أعمال االمتحانات
 
 

  
  

      
 2/1/8 ممارسات النظام الداخلي للجودة:

: متمثل في مجاالت متعددة داخلي متكامل إلدارة جودة التعلیم والتعلم بالمؤسسة یوجد نظام*   
  ورفع تقاریر  )اآلداب والعلوم والتربیة(تشكیل فریق لمراجعة البرامج التعلیمیة بالقطاعات الثالث

  .خاصة بذلك
)أ8/1/2/1مرفق فت (                                                                        

 للبرامج الخاصة بالقسم) المقیم الخارجي(ترشیح األقسام بشأن اختیار فرق المراجعة الخارجیة.  
)ب8/1/2/1مرفق فت (                                                                        
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  تشكیل فریق لمراجعة الكتب الجامعیة باألقسام المختلفة، وحصر المراجع العلمیة بالتخصصات
العلمیة والمراد تزوید مكتبة الكلیة بها،كما عرضت مالحات الفریق على مجلس الكلیة بتاریخ 

 ي لضمان جودة الكتاب والذي أوصي بضرورة اللجوء الى التألیف الجماع  12/6/2010

)ج8/1/2/1مرفق فت (                                                                      

  تشكیل لجنة لمراجعة الورقة االمتحانیة وأداء االمتحانات والكنتروالت وعرض ألهم المالحظات
    12/6/2010بمجلس الكلیة بتاریخ

) د8/1/2/1مرفق فت (                                                                          
 

 تشكیل لجنة لمتابعة مدى استیفاء الكلیة لمعاییر الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

واعتماد الفریق بمجلس الكلیة ) معیار في محوري القدرة المؤسسیة والفاعلیة التعلیمیة 16(
.   12/6/2010بتاریخ  

) هـ8/1/2/1مرفق فت (                                                                        

  تشكیل لجنة لمتابعة األجهزة العلمیة التي تم شراؤها من مشروعCIQAP  من حیث الصیانة
تاحتها للطالب  .وإ

)       و8/1/2/1مرفق فت (                                                                      
                                                                                                    

                  
  تشكیل لجنة لمتابعة وصیانة دورات المیاه التي سوف یتم تجدیدها من مشروعCIQAP 

)  ز8/1/2/1مرفق فت (                                                                      
یقوم رؤساء الكنتروالت بإجراء قرارات تصحیحیة لتحسین أداء العمل بها مثل توجیه بعض اإلرشادات كما  * 

:یلي   
 ضرورة تسلیم أوراق اإلجابة واستیفاء التوقیع الثاني، وتسلیم اإلجابة النموذجیة.  
 لعملي وملحق بها أوراق العملي واألعمال الفصلیةضرورة تسلیم كشوف رصد ا. 

)   8/1/2/2مرفق فت (                                                     
قامت وحدة الجودة بتقییم أداء الفعالیة التعلیمیة والمتمثلة في تقییم أداء سیر االمتحانات الخاصة بالفصل   *

نظر أعضاء ھیئة التدریس والطالبات وأسفر التقییم عن  من وجھة 2011/2012الدراسي الثاني للعامین 
:عدة مالحظات وایجابیات ذات الصلة   

نظام أرقام /   القائمین على المالحظة والمراقبة /تنظیم الطالبات داخل اللجان/بأسئلة االختبارات وزمنھ  
.الجلوس  

  .البیتم تسلیم التقریر إلى عمید الكلیة ووكیل الكلیة لشئون الط
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)     8/1/2/3مرفق فت (                                                                        
                                                                                                    

                                                                                                    
  إنشاء وحدة البحث العلمي لمتابعة تفعیل وتحدیث ومراجعة الخطط البحثیة لألقسام وتشجیع األقسام

  .على عقد اتفاقیات مع جهات معنیة بالبحث مع األقسام
. ا للتغلب على السلبیات تم وضع استراتیجیات بدیلة وخطة كل منه للكلیة ستراتیجیةمن خالل الخطة اإل*   

 تم وضع خطة تنفیذیة لالستراتیجیات البدیلة.
:متمثلة فیما یلي في التقییم المستمر ألداء الفاعلیة التعلیمیةالكلیة عتمد علیھا تمؤشرات  توجد*   

 قیاس التقدم في نتائج االمتحانات الطالبیة. 

  تزاید معدل إقبال الطالبات على االلتحاق بالكلیة. 

 اض نسبة المحوالت من الكلیة إلى الكلیات المناظرة انخف. 

 الطالب الوافدین تزاید معدل إقبال. 

 طالب الدراسات العلیا تزاید معدل إقبال. 

 
 
 
 2/8 المساءلة والمحاسبیة:
 1/2/8 تفعیل اللوائح والقوانین الحالیة:

من خالل  في مجاالت الفعالیة التعلیمیة تتم مراجعة وتفعیل اللوائح والقوانین الحالیة والمتعلقة بالمساءلة * 
:جمیع اإلطراف ذات الصلة  

 الطــــــــــالبات:
  نسب الحضور إلى الغیاب. 

 تطبیق قوانین الغش في االمتحانات. 

  نظم االمتحانات(تطبیق قوانین الرأفة على الطالبات( 

 مجالس التأدیب للطالبات. 

 أعضاء هیئة التدریس في حالة:
 یةإعطاء دروس خصوص. 

 رفع سعر الكتاب الجامعي. 

 عدم االلتزام بتحقیق متطلبات ربط الجودة باألداء. 
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 عدم االلتزام وتوضیح الساعات المكتبیة للطالب. 

 استبدال عضو هیئة التدریس بالهیئة المعاونة في المحاضرات .  
 اإلداریین في حالة:

 عدم االلتزام بمواعید العمل والتخاذل في تقدیم خدمة للطالب. 

 عاملة الطالب بطریقة غیر الئقةم. 

  عدم االلتزام بنظافة القاعات الدراسیة. 

 الطالبات التسیب واإلهمال في المعامل الطالبیة والذي یمكن أن یهدد سالمة 

 حاالت التأخر والغیاب أثناء أعمال االمتحانات.  
 

 ص تحسن الفعالیة التعلیمیةالمؤسسة فیما یخ فيقرارات  مستحدثة لتفعیل نظم المساءلة والمحاسبة  توجد*
:مثل  

  بالنسبة ألعضاء هیئة التدریس نظام ربط الجودة باألداء والذي یلزم بالتواجد لعدد من
 هیئة أسبوعیا وتأدیة أنشطة بجانب التدریس بما سیحقق تحسن في عالقة عضو)28(الساعات

 . بوجه عام تحسن الفعالیة التعلیمیةالتدریس مع الطالبات، ومن ثم 

 نسبة لإلداریین تم استحداث نظام لضبط العمل متمثل في التوقیع بالكارت والبصمة، بما یحقق بال
 .االنضباط في سیر الخدمات الطالبیة

 
  


