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  ]8[ الذاتیة الدراسة: أوال
  االول القسم

   المؤسسة عن الوصفیة البیانات
  

  جامعة عین شمس –كلیة اآلداب : اسم المؤسسة

  كلیـة               معهد عالي            معهد متوسط:  نوع المؤسسة

  جامعة عین شمس:  األكادیمیة التابعة لها المؤسسة/اسم الجامعة

         خاصة                حكومیة:        األكادیمیة /نوع الجامعة

  العباسیةمیدان  –شارع الخلیفة المأمون : الموقع الجغرافى

  القاهرة: المدینة -   القاهرة: المحافظة

  1950: تاریخ التأسیس

  سنوات 4: مدة الدراسة

  العربیة:  لغة الدراسة

  

  

  

  

  

√ 

√ 
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  :المعهد/ القیادة األكادیمیة للكلیة 
 

الدرجة  االسم القیادة
 العلمیة

عبد الرازق حسن محمد / د.أ العمید
 بركات

 أستاذ

 أستاذ ثناء إبراهیم موسى فرحات/ د.أ والبحوثوكیل الكلیة للدراسات العلیا 

 أستاذ محمد إبراهیم الطاووس/ د.أ وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة 
 البیئة

 هدى محمد شامل أباظة/ د.أ
 أستاذ

  

  :المؤسسةالدرجات العلمیة التي تمنحها 

  دبلومات متخصصة    لیسانس         بكالوریوس

   

  دبلوم      ماجستیر         دكتوراه

  

 

   

√√ 

√ 
√ √ 



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 5

  :وتوزیعھم الطالب أعداد

  األولى الجامعیة المرحلة - 1

  :المختلفة الفرق على وتوزیعهم المقیدین للطالب اإلجمالى العدد

  :الطالب توزیع

 اللیسانس مرحلة الفرقة

 5583 األولى

 3671 الثانیة

 2745 الثالثة

 7311 الرابعة

 19310 اجمالى الطالب
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 2013/2012أحصائیة بأعداد طالب الكلیة بالفرق األربعة لعام 

  )أنتساب  -انتظام ( 
  

 القسم

 الفرقة األولى

 االجمالى

 الفرقة الثانیة

 االجمالى

 الفرقة الثالثة

 االجمالى

 الفرقة الرابعة

 االجمالى

اجمالى 
 الفرق

 انتساب انتظام انتساب انتظام انتساب انتظام انتساب انتظام

انتساب 
+  

 انتظام

 1576 614 253 361 316 231 85 254 42 212 392 145 247 اللغة العربیة

 972 263 103 160 95 51 44 168 18 150 446 148 298 اللغة العبریة

  اللغات 
 الشرقیة

 فارسى

313 85 398 

45 7 52 22 30 52 70 36 106 608 

 293 133 36 97 58 32 26 102 7 95 تركى

 140 87 31 56 27 14 13 26 4 22 اوردى

 723 418 33 385 44 6 38 88 3 85 173 0 173 اللغة االنجلیزیة

 344 118 38 80 73 38 35 78 14 64 75 18 57 اللغة الفرنسیة

 1835 533 261 272 307 213 94 386 79 307 609 229 380 الحضارة االوروبیة

 2455 871 289 582 231 145 86 455 86 369 898 329 569 التاریخ

 جغرافیا

شعبة 
 عامة

219 286 505 225 55 280 

20 128 148 155 257 412 1345 

نظم 
 ومعومات

19 9 28 90 6 96 124 

 2292 763 352 411 307 218 89 443 71 372 779 347 432 فلسفة

 1039 522 46 476 102 18 84 200 4 196 215 2 213 علم نفس

 2130 789 388 401 439 297 142 417 85 332 485 142 343 اجتماع

 496 215 33 182 46 28 18 83 2 81 152 44 108 اثار مصرى
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 413 221 45 176 81 18 63 49 3 46 62 22 40 اثار اسالمى

 169 73 21 52 12 6 6 63 0 63 21 5 16 اثار یونانى

 461 191 66 125 113 72 41 81 11 70 76 17 59 ارشاد سیاحى

 149 80 26 54 32 14 18 27 1 26 10 2 8 ارشاد فرنسى

 اعالم

 اذاعة

193 0 193 300 1 301 

13 0 13 151 0 151 658 

 121 115 5 110 6 1 5 صحافة

 245 217 9 208 28 0 28 عالقات

 505 229 109 120 157 119 38 79 49 30 40 12 28 مكتبات

 217 94 27 67 30 11 19 39 4 35 54 13 41 دراما ونقد

 19310 7311 2470 4841 2745 1699 1046 3671 546 3125 5583 1846 3737 اإلجمالى

 6561 اجمالى عدد طالب انتساب 12749 اجمالى عدد طالب انتظام

انتســـــاب+ اجمالــــى عـــدد طـــــالب الكلیــــة انتظــــام   19310 
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  العلیا الدراسات مرحلة -2

  :للطالب وتوزیعهم على الدرجات المختلفةالعدد اإلجمالى 

 الدرجة العلمیة
  

 القسم
   التخصصات الفرعیة لكل درجة

أعداد  اسم الدرجة اإلجمالى
 الطالب

 الدكتوراه

 46 22 ادب هااللغة العربیة وآداب
 24 لغویات

 23 23 - اللغة اإلنجلیزیة
 9 9 - اللغة الفرنسیة
 15 15 - اللغة العبریة

  اللغات الشرقیة
 فرع اللغة الفارسیة وآدابها

  
- 

  
7 

  
17 

 2 - وآدابها التركیةفرع اللغة 
 8 - وآدابها األردیةفرع اللغة 

الحضارة األوروبیة 
 القدیمة

- 14 14 

التاریخ الحدیث  التاریخ
 والمعاصر

29   
  
 23 التاریخ االسالمى 67

 10 التاریخ القدیم
األوروبى التاریخ 

 الوسیط
5 

 5 5 - الدراسات الفلسفیة
 38 38 - الجغرافیا

 20 20 - علم الننفس
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 86 86 - االجتماع
 10 10 - االرشاد السیاحى

 28 28 - علوم االتصال واالعالم
آثار حضارة  اآلثار

 مصریة قدیمة
9   

  
 4 آثار إسالمى 22

آثار یونانى 
 ورومانى قدیم

9 

 5 5 - المكتبات والمعلومات

 الماجستیر

 42 26 ادب هااللغة العربیة وآداب

 16 لغویات
 41 41 - اللغة اإلنجلیزیة
 4 4 - اللغة الفرنسیة
 29 29 - اللغة العبریة

  اللغات الشرقیة
 فرع اللغة الفارسیة وآدابها

  
- 

  
8 

  
  
 10 - وآدابها التركیةفرع اللغة  22

 4 - وآدابها األردیةفرع اللغة 
الحضارة األوروبیة 

 القدیمة
- 10 10 

  التاریخ
  
  
  
  

التاریخ الحدیث 
 والمعاصر

30   
  
 17 التاریخ االسالمى 68

 17 التاریخ القدیم
التاریخ األوروبى 

 الوسیط
4 
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 7 7 - الدراسات الفلسفیة

 23 23 - الجغرافیا
 62 62 - علم النفس
 36 36 - االجتماع

 10 10 - االرشاد السیاحى
 36 36 - علوم االتصال واالعالم

آثار حضارة  اآلثار
 مصریة قدیمة

20   
71 

 26 آثار إسالمى
آثار یونانى 
 ورومانى قدیم

25 

 5 5 - المكتبات والمعلومات

 الدبلومات

الترجمة المهنیة للغات 
الثالث شعبة اللغة 

 الفارسیة

 15 7 الفرقة األولى

 8 الفرقة الثانیة

دبلوم نظم المعلومات 
 الجغرافیة

   55 الفرقة األولى
 58 الفرقة الثانیة 113

   72 الفرقة األولى دبلوم الخدمة النفسیة
 46 الفرقة الثانیة 118

  
 االجتماع

   28 دبلوم علم اإلجرام
دبلوم العالقات  49

 الصناعیة
2 

دبلوم التنمیة 
 االجتماعیة

17 

دبلوم المنظمات 
غیر الحكومیة 
 والعمل التطوعي

2 
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 39 24 الفرقة األولى آثار مصرى قدیم
 15 الفرقة الثانیة

 1205 - اإلجمالى
  

  

  االقسام العلمیة وتوزیع السادة أعضاء هیئة التدریس

 العلمى القسم

 التدریس هیئة أعضاء أعداد

 أستاذ أستاذ إجمالى
 مساعد

 مدرس
 عامل متفرغ

 27 11 3 5 8  العربیـة اللغة 

 23 10 4 1 8 العبریة اللغة

 49 22 8 7 12 الشرقیة اللغات

 45 15 13 4 13 االنجلیزیة اللغة

 19 11 ---  1 7   الفرنسیة اللغة

 25 14 5 1 5 االوربیة الحضارة 

 33 8 9 3 13 التـاریــخ 

 24 12 2 --  10  الجغـرافیـا

 15 7 2 --  6 الفـلسفیــة الدراسات

 24 7 6 3 8 النفس علـم
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 27 7 6 4 10 اآلجتمــاع علم 

 9 8 1 --  --  السیاحى اإلرشاد 

 13 4 4 5 --  األعــالم

 19 8 4 3 4  اآلثـــار

 11 7 2 1 1 والمعلومات المكتبـات 

 4 3 --  ---  1 والدراما النقد 

 367 154 69 38 106 بالمؤسسة التدریس هیئة أعضاء إجمالي
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  التدریس ھیئة أعضاء معاوني السادة وتوزیع العلمیة االقسام

 

 اإلجمالي معید مدرس مساعد القسم العلمي

 7 5 2 اللغة العربیـة

 8 5 3 اللغة العبریة

 21 19 12 اللغات الشرقیة

 19 12 7 اللغة االنجلیزیة

 12 7 5 اللغة الفرنسیة

 15 5 10 الحضارة االوربیة

 11 7 4 التـاریــخ

 13 7 6 الجغـرافیـا

 7 6 1 الدراسات الفـلسفیــة

 19 12 7 علـم النفس

 4 2 2 علم اآلجتمــاع

 20 12 8 اإلرشاد السیاحى

 26 17 9 األعــالم

 44 26 18 اآلثـــار
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 12 8 4 المكتبـات والمعلومات

 7 7 --  النقد والدراما

إجمالي معاوني أعضاء هیئة 
 التدریس بالمؤسسة

98 157 255 

  

 10 للخارج المبعوثین عدد اجمالى

 2 خارجیة بعثة

 8 دراسیة اجازات

 أعضاء الجمالى المعارین نسبة
 التدریس ھیئة

27% 

  

 العـــــــدد االدارى بالجھاز العاملین

 480 دائم

 134 مؤقت

 614 إجمالى

  

 الطالب إلى التدریس ھیئة أعضاء بنسبة إحصائي بیان

 النسبة الطالب عدد التدریس ھیئة أعضاء عدد القسم

 58:1 1560 27 العربیـة اللغة

 42:1 968 23 العبریة اللغة

 21:1 1035 49 الشرقیة اللغات

 16:1 709 45 اإلنجلیزیة اللغة
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 18:1 340 19 الفرنسیة اللغة

 74:1 1847 25 االوربیة الحضارة

 74:1 2457 33 التاریــــخ

 60:1 1449 24 الجغرافیـــا

 153:1 2292 15 الفلسفـیـــة الدراسات

 43:1 1036 24 النفــس علم

 79:1 2125 27 االجتماع علم

 68:1 610 9 السیاحى اإلرشاد

 79:1 1023 13 اإلعــــالم

 51:1 1078 19 اآلثـــــار

 46:1 505 11 والمعلومات المكتبـــات

 54:1 216 4 والدراما النقد

 52.6:1 19310 367 االجمـــــالى
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  الطالب إلي المعاونة الھیئة بنسبة إحصائى بیان

 النسبة الطالب عدد المعاونھ الھیئة القسم

 223:1 1560 7 العربیـة اللغة

 121:1 968 8 العبریة اللغة

 33:1 1035 31 الشرقیة اللغات

 37:1 709 19 اإلنجلیزیة اللغة

 28:1 340 12 الفرنسیة اللغة

 123:1 1847 15 االوربیة الحضارة

 223:1 2457 11 التاریــــخ

 111:1 1449 13 الجغرافیـــا

 327:1 2292 7 الفلسفـیـــة الدراسات

 54:1 1036 19 النفــس علم

 531:1 2125 4 االجتماع علم

 30:1 610 20 السیاحى اإلرشاد

 39:1 1023 26 اإلعــــالم

 24:1 1078 44 اآلثـــــار

 42:1 505 12 والمعلومات المكتبـــات

 30:1 216 7 والدراما النقد

 75:1 19310 255 االجمـــــالى
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  :المؤسسة تقدمها التي التعلیمیة البرامج

 ً   : األولى الجامعیة المرحلة:  أوال

  :التعلیمیة التى تقدمها المؤسسةأسماء البرامج 

  البرامج التعلیمیة التى تقدمها المؤسسة

عدد المقررات  اسم البرنامج  م
 غیر المكررة 

 44 لیسانس اآلداب في اللغة العربیـة  -1

 56 لیسانس اآلداب في اللغة العبریة -2

 37 لیسانس اآلداب في اللغات الشرقیة شعبة تركى -3

 41 في اللغات الشرقیة شعبة االغة الفارسیة سانس اآلدابلی   4

 39 یسانس اآلداب في اللغات الشرقیة شعبة اللغة األردیةل   5

 37 لیسانس اآلداب في اللغة اإلنجلیزیة 6

 40 لیسانس اآلداب في اللغة الفرنسیة 7

 55 لیسانس اآلداب في الحضارة االوربیة 8

 48 لیسانس اآلداب في التاریــــخ 9

 19 )الشعبة العامة(لیسانس اآلداب في الجغرافیـــا  10

 19 )شعبة نظم المعلومات الجغرافیة(سانس اآلداب في الجغرافیـــا لی   11

 44 لیسانس اآلداب في الدراسات الفلسفـیـــة 12
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 45 لیسانس اآلداب في علم النفــس 13

 41 لیسانس اآلداب في علم االجتماع 14

باللغة  –باللغة اإلنجلیزیة (اآلداب في اإلرشاد السیاحى لیسانس  15
 )الفرنسیة

45 - 45 

 24 لیسانس اآلداب في اإلعــــالم شعبة صحافة 16

 11 لیسانس اآلداب في اإلعــــالم شعبة إذاعة وتیلفزیون 17

 14 ــالم شعبة عالقات عامةلیسانس اآلداب في اإلع 18

 39 شعبة اآلثار المصریةار لیسانس اآلداب في اآلثـ 19

 46 لیسانس اآلداب في اآلثـــــار شعبة اآلثار الیونانیة والرومانیة 20

 48 لیسانس اآلداب في اآلثـــــار شعبة اآلثار اإلسالمیة 21

 56 لیسانس اآلداب في المكتبـــات والمعلومات 22

 52 لیسانس اآلداب في النقد والدراما 23

 945 23=  إجمالي عدد البرامج 

  23 المؤسسة تقدمها التي التعلیمیة للبرامج اإلجمالى العدد

  23 : بالفعل المطبقة البرامج عدد
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 ً   : العلیا الدراسات مرحلة:  ثانیا

  :تمنح كلیة اآلداب جامعة عین شمس المؤهالت اآلتیة 

  درجة  الدكتوراه في اللغة العربیــة وآدابها  -1
  اإلنجلیزیـة وآدابهادرجة  الدكتوراه في اللغة  -2

 فرع األدب  -        

  فرع اللغویات  -       

  درجة  الدكتوراه في اللغة الفرنسیـة وآدابها  -3
  درجة  الدكتوراه في اللغة العبریــة وآدابها  -4
  درجة  الدكتوراه في اللغات الشرقیـة وآدابها  -5

 فرع اللغة الفارسیة وآدابها  -      

  وآدابها یةفرع اللغة الترك  -    

  ردیة وآدابهافرع اللغة األ   -      

  درجة  الدكتوراه في الحضارة االوربیة القدیمة  -6
 درجة  الدكتوراه في الدراسات الفلسفیــة  -7
 وراه في التاریخدرجة  الدكت -8

 شعبة التاریخ الحدیث والمعاصر  -                                  
  شعبة التاریخ اإلسالمي -     

  شعبة التاریخ االوربي الوسیط -     

  المصري القدیم شعبة التاریخ  -     

 درجة  الدكتوراه في الجغرافیــــــا  -9
 درجة  الدكتوراه في علم النفـــــس -10
 درجة  الدكتوراه في علم االجتمــــاع -11
 درجة  الدكتوراه في اآلثــــــــار -12
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 شعبة اآلثار والحضارة المصریة القدیمة  -          

  شعبة اآلثار اإلغریقیة والرومانیة  -          

  شعبة اآلثار اإلسالمیة   -                                              

  درجة  الدكتوراه في اإلرشـاد السیاحــي -13
  درجة  الدكتوراه في المكتبات والمعلومــات -14

 شعبة مكتبات  -

  شعبة وثائق  -

  ل واإلعالم درجة  الدكتوراه في علوم االتصا -15
  :كما تمنح ایضا كلیة اآلداب جامعة عین شمس المؤهالت اآلتیة 

  درجة الماجستیر في اللغة العربیــة وآدابها  -1
  درجة الماجستیر في اللغة اإلنجلیزیـة وآدابها  -2

 فرع األدب  -     

  فرغ اللغویات  -     

 درجة الماجستیر في اللغة الفرنسیـة وآدابها   -3
 درجة الماجستیر في اللغة العبریــة وآدابها   -4
 درجة الماجستیر في اللغات الشرقیـة وآدابها   -5

 فرع اللغة الفارسیة وآدابها  -      

  یة وآدابهافرع اللغة الترك  -    

  ردیة وآدابهافرع اللغة اال   -      

  درجة الماجستیر في الحضارة االوربیة القدیمة   -6
 درجة الماجستیر في الدراسات الفلسفیــة   -7
 درجة الماجستیر في التاریــــــخ  -8
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  شعبة التاریخ الحدیث والمعاصر  -                    
  شعبة التاریخ اإلسالمي -                    
  شعبة التاریخ االوربي الوسیط  -                    

                   التاریخ المصري القدیم  شعبة  -      

 درجة الماجستیر في الجغرافیـــــــا   -9
 درجة الماجستیر في علم النفــــــس-10

  درجة الماجستیر في علم االجتمـــــاع -11

  درجة الماجستیر في اآلثـــــــــار -12

 شعبة اآلثار والحضارة المصریة القدیمة  -    

  شعبة اآلثار اإلغریقیة والرومانیة  -  

  شعبة اآلثار اإلسالمیة   -                                      

  درجة الماجستیر في اإلرشــاد السیاحـي  - 13

  درجة الماجستیر في المكتبــات والمعلومـات  -14

 شعبة مكتبات  -

  شعبة وثائق  -

  درجة الماجستیر في علوم االتصـال واإلعـالم  -15

  :امعة عین شمس المؤهالت اآلتیة كما تمنح ایضا كلیة اآلداب ج

  "قسم علم النفس "  درجة دبلوم في الخدمة النفسیة  -1
  "قسم علم االجتماع" درجة دبلوم في العالقات الصناعیة  -2
 "قسم علم االجتماع"       درجة دبلوم في علم اإلجرام -3
  "قسم علم االجتماع"     درجة دبلوم في التنمیة االجتماعیة   -4
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  "قسم علم االجتماع" درجة دبلوم في المنظمات غیر الحكومیة والعمل التطوعي  -5
 درجة دبلوم في اللغة العربیة لغیر الناطقین باللغة العربیة  -6
 درجة دبلوم في الدراسات المسرحیة   -7
  )   ردیة اال  –التركیة  –الفارسیة ( الثة درجة دبلوم في الترجمة المتعددة اللغات الث -8
  )  ردیة اال  –التركیة  –الفارسیة ( الثة في التخصصات الثدرجة دبلوم  -9

  درجة دبلوم في اللغة العبریة   -10
  )دراسات فلسفیة ( درجة دبلوم الفكر اإلسالمي  -11
 درجة دبلوم في نظم المعلومات الجغرافیة  -12
  درجة دبلوم اآلثار في الشعب اآلتیة -13

 شعبة اآلثار والحضارة المصریة القدیمة  -

  شعبة اآلثار اإلغریقیة والرومانیة  -

  شعبة اآلثار اإلسالمیة  -

  درجة دبلوم في علوم االتصال واإلعالم   -14
 شعبة صحافة  -

  شعبة إذاعة -

  شعبة العالقات العامة واإلعالن -

  درجة دبلوم في اإلرشاد السیاحي  -15
 درجة دبلوم في المكتبات والمعلومات  -16

  شعبة مكتبات ومعلومات  -

             عبة وثائق ش -          

 

  73:  المؤسسة تقدمها التي التعلیمیة للبرامج اإلجمالي العدد
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  56: بالفعل المطبقة البرامج عدد

  %  53.5:  العلیا بالدراسات للمقیدین اإلجمالى بالعدد مقارنة للماجستیر المسجلین نسبة

  %    46.5 : العلیا بالدراسات للمقیدین اإلجمالى بالعدد مقارنة للدكتوراه المسجلین نسبة

  :خمس سنوات األخیرةلعدد الدرجات التى تم منحها خالل ا

 العدد الدرجة
من إجمالى الدرجات % 

 العلمیة الممنوحة

 42.4 453 دبلوم

 31.5 336 ماجستیر

 26.1 279 دكتوراه

 %100 1068 إجمالى

  :أعداد ونسب الخریجین خالل الخمس سنوات األخیرة

 النسبة المئویة أعداد الطالب العام

یذكر آخر عام دراسى تم تخریج دفعة من 
 )2012- 2011(خالله 

4559 66% 

 %72 5325 )2011-2010(العام السابق له مباشرة 

)2009-2010( 4638 76% 

)2008 – 2009( 4506 66% 
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 %68.2 4189 )2008 - 2007(حتى العام الخامس 
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  )2(: الخاص الطابع ذات الوحدات عدد

  :  الكلیة تقدمها التي والخدمات الخاص الطابع ذات الوحدات أسماء

  مركز التدریب واالستشارات: اوالً  -

 -:للمركز التابعة الشعب

 . والترجمة اللغات شعبة -١

 . النفسیة الخدمة شعبة  -٢

 . والمستقبلیات اإلنسانیة الدراسات شعبة -٣

 . والتنمویة االجتماعیة الدراسات شعبة  -٤

 . الجغرافیة المعلومات نظم شعبة  -٥

 .اآللي الحاسب شعبة  -٦

 .والمتاحف والتوثیق التسجیل شعبة  -٧

 . المعاصرة الحضارات دراسات شعبة  -٨

 .العربیة اللغة ودراسات تدریب شعبة  -٩

  الجامعة مجلس قرار وفق مستقبال إنشاؤها یتم خاص طابع ذات شعب أي المركز یتبع كذلك

  مركـــز االبصــــــار:  ثانیاً  -
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  :بالمؤسسة اإلتصال وسائل

  القاهرة - العباسیة – المأمون الخلیفة شارع .البریدى العنوان -

  . /http://arts.shams.edu.egاإللكترونى الموقع -

  )E-Mail(  اإللكترونى العنوان -

                           تلیفون -

  فاكس -
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  محاور ومعاییر التقویم الذاتي) أ(

  :القدرة المؤسسیة:أوال - 

 .االستراتیجي التخطیط - 1

 .التنظیمي الهیكل - 2

 .والحوكمة القیادة - 3

 .واألخالقیات المصداقیة - 4

 .اإلداري الجهاز - 5

 .والمادیة المالیة الموارد - 6

 .البیئة وتنمیة المجتمعیة المشاركة - 7

دارة المؤسسي التقویم - 8  .الجودة وإ

  :الفاعلیة التعلیمیة:ثانیا - 

 .والخریجون الطالب - 1

 .األكادیمیة المعاییر - 2

 .الدراسیة المقررات/التعلیمیة البرامج - 3

 .المادیة والتسهیالت والتعلم التعلیم - 4

 .التدریس هیئة أعضاء - 5

 .األخرى العلمیة واألنشطة العلمي البحث - 6

 .العلیا الدراسات - 7

 .التعلیمیة للفاعلیة المستمر التقییم - 8
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  ::  أوالأوال

  القدرةالقدرة
 المؤسسیةالمؤسسیة
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  تقریر الدراسة الذاتیة : القسم الثانى
  

  ]8[ الذاتى التقویم وخصائص وعناصر ومؤشرات معاییر

  
  :اإلستراتیجي التخطیط –1

  :للمؤسسة اإلستراتیجیة الخطة 1/1

  :التعلیمیة للمؤسسة البیئي التحلیل 1/1/1

  اعتماد إستراتیجیة المؤسسة  -
  مرفق (م 2012وانتهت عام  2009قامت الكلیة بإعداد خطة استراتیجیة  بدأت من عام

وتنتهي  2013وقد قامت الكلیة بإعداد خطة استراتیجیة جدیدة خمسیة تبدأ من ). 1/1
 )2/1مرفق (وجاري اعتمادها م 2017بنهایة عام 

  وخارج مستوى المشاركة في التحلیل البیئي من جانب مختلف األطراف داخل
  .المؤسسة

  تم تصمیم استبیان لتحدید جوانب القوة والضعف في الكلیة والفرص والتهدیدات التي
حیث تم توزیع ) 3/1مرفق ( تواجهها وتم توزیعه على العدید من الفئات المستفیدة، 

 :االستبیان على الفئات التالیة
   مدیري الوحدات – رؤساء األقسام –الوكالء  –عمید الكلیة (القیادات األكادیمیة(  
  مدیري اإلدارات ورؤساء األقسام اإلداریة –أمین عام الكلیة (القیادات اإلداریة( 
  عینة من أعضاء هیئة التدریس تشمل جمیع األقسام العلمیة، ویبلغ عدد المشاركین بها

من إجمالي أعداد أعضاء هیئة التدریس على رأس % 42عضوا بنسبة حوالي ) 150(
 العمل

  ن معاوني أعضاء هیئة التدریس تشمل جمیع األقسام العلمیة، ویبلغ عدد عینة م
من إجمالي أعداد أعضاء الهیئة % 32عضوا بنسبة حوالي ) 87(المشاركین بها 

 .المعاونة على رأس العمل

  المؤسسیةالمؤسسیة  القدرةالقدرة: : األولاألول  المحورالمحور
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  إداریا) 80(عینة من اإلداریین تشمل جمیع إدارات الكلیة بلغ عدد المشاركین بها 
 یسانس تشمل جمیع األقسام العلمیة، ویبلغ عدد المشاركین بها عینة من طالب مرحلة الل

 من إجمالي أعداد الطالب المقیدین%  3طالبا بنسبة حوالي ) 600(
  عینة من طالب مرحلة الدراسات العلیا تشمل جمیع األقسام العلمیة، ویبلغ عدد

 یدینمن إجمالي أعداد الطالب المق% 1طالبا بنسبة حوالي ) 56(المشاركین بها 
  عینة من خریجي مرحلة اللیسانس تشمل أغلب األقسام العلمیة، وبلغ عدد المشاركین بها

 خریجا ) 42(
  ممثلون عن المجتمع المدني من الجهات المختلفة التي تستفید من خدمات الكلیة تشمل

، وبعض النقابات، باإلضافة إلى )شركة ومؤسسة 24(جهات توظیف الخریجین 
  . ات مركز االستشارات والتدریبالمستفیدین من خدم

وقد تم تصمیم هذا االستبیان بحیث یشمل جمیع قطاعات الكلیة من حیث السمعة والمستوى . 
العلمي والبرامج الدراسیة، ومستوى أعضاء هیئة التدریس، كما تم استطالع رأي جهات التوظیف 

  .في المستوى العلمي للخریج والمستوى اللغوي وكذلك السلوكیات

 عدد االستبیانات م الجهةاس

 1 شركة هیلتون لألجنحة الفندقیة

 1 فندق لو میریدیان هلیوبولیس

 1 شركة أبو الهول للنشر

 1 شركة أرابایز لخدمات الحاسب اآللي

 1 شركة تعلیم لالستشارات والخدمات التربویة

 C C Plus 1شركة 

 1 )العامةإدارة العالقات (الهیئة العامة للسلع التموینیة 

 1 شعبة الخدمة النفسیة بالكلیة
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 1 جامعة عین شمس –مكتبة كلیة اآلداب 

 1 مكتبة جمعیة الرعایة المتكاملة

 2 نقابة المرشدین السیاحیین

 1 مؤسسة معا

 1 فریق مع لتأهیل الشباب لسوق العمل

 1 )القسم السیاحي –القسم الریاضي (جریدة األهرام إبدو 

 Shoghlenty.com 1موقع 

 وقد تم بعد ذلك تفریغ هذه االستبیانات لتحدید نقاط القوة ونقاط الضعف التي اتفق علیها
 المشاركون

 عرض ومناقشة نتائج التحلیل البیئى مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة  -
منه تم عرض نتائج التحلیل البیئي على المشاركین من الكلیة ، حیث تم إرسال نسخة  -

إلى األقسام العلمیة واإلدارات إلبداء الرأي، وقد وافق المشاركون على النتائج التي تمت 
 16/7/2012صیاغتها، كما تم عرض النتائج على مجلس الكلیة واعتمادها بتاریخ 

  )4/1مرفق (
لم یتم عرض النتائج على الطالب والجهات الخارجیة وجاري وضعها على الموقع اإللكتروني 

 للكلیة مع تصمیم نموذج إلكتروني إلبداء الرأي 

ستراتیجیة الجامعة   .اإلرتباط بین إستراتیجیة المؤسسة وإ

مقارنة بین تم تشكیل فریق یتكون من ثالثة من أعضاء هیئة التدریس برئاسة عمید الكلیة إلجراء 
الخطة االستراتیجیة للكلیة واالستراتیجیات المتاحة في الجامعة وتم الخروج بوجود توافق بین 

  )5/1مرفق : (الرؤیة والرسالة واألهداف االستراتیجیة على النحو التالي
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 الكلیة الجامعة الموضوع

تحقیق التمیز في مجال التعلیم الجامعي  الرؤیة
تویات المحلیة والبحث العلمي على المس

واإلقلیمیة والعالمیة من خالل الجودة 
الشاملة لكلیاتها وأقسامها ومراكزها 

 البحثیة

التمیز و الریادة في اآلداب و العلوم 
االجتماعیة و االنسانیة و التطبیقیة 

قلیماً  محلیًا  و عالمیًا ، لتكون منارة    وإ
لمصر تستقطب الطالب المتمیزین 

  .علمیًا وخلقیاً 

 

إمداد الطالب بأصول المعرفة الحدیثة  رسالةال
وطرائق البحث العلمي المتقدمة والقیم 
الرفیعة وتنمیة شخصیة الطالب مما 
یجعله قادرا على االبتكار والتحدي 
والقیادة والتعلم الذاتي والعمل الجماعي 

قلیمیا ودولیا   والمنافسة محلیا وإ

تطویر المناهج الدراسیة وتحدیثها في 
االتجاهات العالمیة المعاصرة ضوء 

خضاعها للتقویم الدوري وفقا للمعاییر  وإ
العالمیة والبحثیة مع مراعاة الظروف 

  المحلیة

تدعیم المراكز البحثیة وذات الطابع 
الخاص وفق أسس تعاقدیة بین الجامعة 
وأعضاء هیئة التدریس بها واألطراف 

 المستفیدة

جامعة عین  -كلیة األداب         
منشأه تعلیمیة خدمیة بحثیة، شمس 

تعمل على إعداد خریجین متمیزین 
علمیًا و مهنیًا في مجاالت اآلداب و 
العلوم االجتماعیة و اإلنسانیة واإلرشاد 
السیاحي و علوم اآلثار و المكتبات 
واإلعالم و اللغات بما یفي باحتیاجات 
سوق العمل وأولویاته داخل مصر 

طورات وخارجها، من خالل مواكبة الت
المعرفیة و التكنولوجیة، وتعزیز قیم 
وأداب واخالقیات المهنة مع ترسیخ 
االنتماء والهویه الوطنیة وتحقیق العدالة 

 .والشفافیة في جمیع قطاعاتها

تطویر دور كلیــة اآلداب كأحد المراكز أن تصبح جامعة عین شمس إحدى الغایات 
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واألهداف 
 االستراتیجیة

المراكز العلمیة المتمیزة في مجال 
عداد ا لكوادر البشریة التعلیم الجامعي وإ

من خالل تطبیق الجودة الشاملة 
والتحسین المستمر والتركیز على 
التخصصات والمارات المطلوبة 
للخریجین برؤى ذات توجه مستقبلي بما 
یزید من القدرة التنافسیة لهم في سوق 

  العمل

المساهمة في التنمیة المستدامة وخدمة 
المجتمع والبیئة عن طریق فعیل المراكز 

دات ذات الطابع الخاص وتسویق والوح
خدمات الجامعة التعلیمیة والبحثیة 

 والتطبیقیة واالستشاریة

العلمیــة والبحثیــة والخدمیــة المتخصصة 
 والمتمیزة فى مجال التعلیم الجامعى 

توفیر مناخ جامعى یتسم بالمساواة 
 لة للجمیعوالحریة والدیمقراطیة والعدا

تحقیق التوازن بین أعداد الطالب 
 الملتحقین بالكلیة واإلمكانات المتاحة

التطویر المستمر للبرامج الدراسیة فى 
مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا 

 بالكلیة

رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى 
 الطالب

تعظیم االستفادة من المیزانیة 
  المخصصة للبحث العلمى 

ع البحثیة المشتركة على تشجیع المشاری
 المستوى المحلى واإلقلیمى والدولى

التحسین المستمر فى أوضاع هیئة 
  التدریس والهیئة المعاونة

التحسین المستمر والتطویر في أداء 
 الجهاز اإلداري

التحسین والتطویر المستمر فى البنیة 
 التحتیة للكلیــة
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االهتمام المستمر بإدخال التكنولوجیا 
  فى العملیة التعلیمیةالمتطورة 

تفعیل میثاق أخالقیــات المهنــة وآدابها 
  على جمیــع العاملین بالكلیـــة

رفع كفاءة العاملین بالكلیة من خالل 
التدریب المستمر والعمل المستمرعلى 

 إیجاد صف ثان وثالث بالكلیة

زیادة قدرة كلیــة اآلداب على المشاركة 
لمجتمعیة المستمرة والفعالة فى التنمیة ا

والبیئیة عن طریق مد جسور التعاون 
والتواصل مع المؤسسات المجتمعیة 
المختلفة وكذلك رجال األعمال للوقوف 
على احتیاجات سوق العمل ولتنمیة 

 الوارد الذاتیة للكلیة

 

  

 : والرسالة الرؤیة 1/1/2

  .رؤیة ورسالة الكلیة -
  . الكلیة  رؤیة

قلیماً  التمیز و الریادة في اآلداب و العلوم االجتماعیة و االنسانیة و التطبیقیة محلیًا     وإ
  .و عالمیًا ، لتكون منارة لمصر تستقطب الطالب المتمیزین علمیًا وخلقیاً 
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  : الكلیة رسالة

جامعة عین شمس منشأه تعلیمیة خدمیة بحثیة، تعمل على  -كلیة األداب         
إعداد خریجین متمیزین علمیًا و مهنیًا في مجاالت اآلداب و العلوم االجتماعیة و 
اإلنسانیة واإلرشاد السیاحي و علوم اآلثار و المكتبات واإلعالم و اللغات بما یفي 

داخل مصر وخارجها، من خالل مواكبة التطورات باحتیاجات سوق العمل وأولویاته 
المعرفیة و التكنولوجیة، وتعزیز قیم وأداب واخالقیات المهنة مع ترسیخ االنتماء والهویه 

  .الوطنیة وتحقیق العدالة والشفافیة في جمیع قطاعاتها
  

المشاركة فى صیاغة الرؤیة والرسالة من جانب مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة  -
  ).كر مستوى وكیفیة المشاركةیذ(

تم تشكیل لجنة من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة واإلداریین لمراجعة الصیاغة القدیمة 
للرؤیة والرسالة في ضوء نتائج التحلیل البیئي الحدیثة وتم أیضا االطالع على النماذج الموجودة 

حت اللجنة صیغة تم إرسالها إلى األقسام في الكلیات المناظرة من خالل اإلنترنت، وبعد ذلك اقتر 
  )6/1مرفق . (العلمیة واإلدارات المختلفة بالكلیة

تذكر (عرض ومناقشة الرؤیة والرسالة مع األطراف المختلفة داخل وخارج المؤسسة  -
  ).هذه األطراف

تم عرض الصیاغة المقترحة على األقسام العلمیة واإلدارات فقط وقد اقترح البعض إجراء 
الت على الصیاغة وتمت مناقشتها في اللجنة و إجراء تعدیل في الصیاغة، ثم تم عرضها تعدی

  )7/1مرفق ( م16/7/2012على مجلس الكلیة واعتمادها بتاریخ 

تذكر هذه (نشر الرؤیة والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج المؤسسة  -
  ).الوسائل

الموقع اإللكتروني للكلیة وجاري حالیا إعداد مطبوعات تم نشر الرؤیة والرسالة المحدثة على 
  وملصقات لنشرها في أنحاء الكلیة

  : العنصر مستوى على القوة نقاط.4

  للكلیة ورسالة رؤیة وجود
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  البیئي التحلیل نتائج على بناء والرسالة الرؤیة تحدیث

  والعاملین التدریس هیئة أعضاء داخلیا والرسالة الرؤیة عرض

  اإللكتروني الموقع على والرسالة الرؤیة نشر

  العنصر، مستوى على الضعف نقاط.5

  الجهات هذه على والرسالة الرؤیة عرض وعدم الصیاغة في الخارجیة الجهات مشاركة عدم

  والرسالة الرؤیة مراجعة أو صیاغة في الطالب اشتراك عدم

  .التحسین.6

   والرسالة الرؤیة في الصلة ذات والجهات الطالب رأي استطالع نموذج تصمیم

  دوري بشكل والرسالة الرؤیة لمراجعة آلیة وضع

  :األهداف اإلستراتیجیة 1/1/3

  .توجد أهداف إستراتیجیة للمؤسسة -
  جامعــة عیــن شمس –األهـــداف االســـتراتیجیة لكلیــة اآلداب 

تطویر دور كلیــة اآلداب كأحد المراكز العلمیــة والبحثیــة والخدمیــة المتخصصة والمتمیزة  -1
 فى مجال التعلیم الجامعى 

 توفیر مناخ جامعى یتسم بالمساواة والحریة والدیمقراطیة والعدالة للجمیع -2
 تحقیق التوازن بین أعداد الطالب الملتحقین بالكلیة واإلمكانات المتاحة -3
 ر المستمر للبرامج الدراسیة فى مرحلتى اللیسانس والدراسات العلیا بالكلیةالتطوی -4
 رفع مستوى الخدمات المقدمة إلى الطالب -5
  تعظیم االستفادة من المیزانیة المخصصة للبحث العلمى  -6
 تشجیع المشاریع البحثیة المشتركة على المستوى المحلى واإلقلیمى والدولى -7
  ة التدریس والهیئة المعاونةالتحسین المستمر فى أوضاع هیئ -8
 التحسین المستمر والتطویر في أداء الجهاز اإلداري -9

 التحسین والتطویر المستمر فى البنیة التحتیة للكلیــة - 10
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  االهتمام المستمر بإدخال التكنولوجیا المتطورة فى العملیة التعلیمیة - 11
  كلیـــةتفعیل میثاق أخالقیــات المهنــة وآدابها على جمیــع العاملین بال - 12
رفع كفاءة العاملین بالكلیة من خالل التدریب المستمر والعمل المستمرعلى إیجاد  - 13

 صف ثان وثالث بالكلیة
زیادة قدرة كلیــة اآلداب على المشاركة المستمرة والفعالة فى التنمیة المجتمعیة  - 14

والبیئیة عن طریق مد جسور التعاون والتواصل مع المؤسسات المجتمعیة المختلفة 
 ذلك رجال األعمال للوقوف على احتیاجات سوق العمل ولتنمیة الوارد الذاتیة للكلیةوك

  

مستوى مشاركة مختلف األطراف داخل وخارج المؤسسة فى صیاغة األهداف االستراتیجیة 
  )8/1مرفق (للمؤسسة 

تم تشكیل لجنة من أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة واإلداریین لمراجعة الصیاغة القدیمة 
لألهداف االستراتیجیة في ضوء نتائج التحلیل البیئي الحدیثة وتم أیضا االطالع على النماذج 

لها الموجودة في الكلیات المناظرة من خالل اإلنترنت، وبعد ذلك اقترحت اللجنة صیغة تم إرسا
  إلى األقسام العلمیة واإلدارات المختلفة بالكلیة، 

  

عرض ومناقشة األهداف االستراتیجیة للمؤسسة مع األطراف المختلفة داخل وخارج  -
  ).تذكر هذه األطراف(المؤسسة 

تم عرض الصیاغة المقترحة على األقسام العلمیة واإلدارات فقط وقد اقترح البعض إجراء 
وتمت مناقشتها في اللجنة و إجراء تعدیل في الصیاغة، ثم تم عرضها تعدیالت على الصیاغة 

 )9/1مرفق ( م17/9/2012على مجلس الكلیة واعتمادها بتاریخ

نشر الغایات األهداف اإلستراتیجیة للمؤسسة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج  -
 ).تذكر الوسائل(المؤسسة 

ى الموقع اإللكتروني للكلیة وجاري حالیا إعداد تم نشر األهداف االستراتیجیة المحدثة عل 
  .مطبوعات وملصقات لنشرها في أنحاء الكلیة
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  نقاط القوة على مستوى العنصر، .

  وجود أهداف استراتیجیة للكلیة

  تحدیث األهداف استراتیجیة بناء على نتائج التحلیل البیئي

  والعاملینعرض األهداف استراتیجیة داخلیا على أعضاء هیئة التدریس 

  نشر األهداف استراتیجیة على الموقع اإللكتروني

  نقاط الضعف على مستوى العنصر،

  عدم مشاركة الجهات الخارجیة في الصیاغة وعدم عرض األهداف استراتیجیة على هذه الجهات

  عدم اشتراك الطالب في صیاغة أو مراجعة األهداف استراتیجیة

  .التحسین

  طالب والجهات ذات الصلة في األهداف استراتیجیةتصمیم نموذج استطالع رأي ال

عادة اعتمادها   إجراء لمراجعة األهداف استراتیجیة في ضوء النتائج وإ

  :تنفیذیة لتطبیق إستراتیجیة المؤسسةال الخطة 1/1/4

  .لتطبیق استراتیجیة المؤسسة plan Actionتوجد خطة تنفیذیة 

للكلیة ومقارنته بالوضع المعیاري طبقا لمعاییر تم إجراء تحلیل للفجوة بین الوضع الحالي 
 17/9/2012االعتماد المؤسسي وقد تم اعتماد نتائج تحلیل الفجوة في مجلس الكلیة بتاریخ 

  )10/1مرفق (مرفق رقم 

وقد تم االستفادة من هذا التحلیل في وضع الخطة التنفیذیة لتطبیق االستراتیجیة بحیث تشمل 
  .ي ظهرت في تحلیل الفجوةمعالجة جوانب القصور الت
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تم وضع خطة تنفیذیة لتطبیق استراتیجیة الكلیة في ضوء األهداف االستراتیجیة، وقد تم ترجمة 
هذه األهداف إلى  أنشطة تنفیذیة مع وضع إطار زمني للتنفیذ ومؤشرات للقیاس، كما تم تحدید 

  المسئول عن التنفیذ والتكلفة المتوقعة لكل نشاط 

طة بشكل متوازن على الفترة الزمنیة بحیث تكون األولویة لألنشطة العاجلة مثل تم توزیع األنش
تحسین مستوى البنیة التحتیة والتوسع األفقي في المساحة، وكذلك أعمال الصیانة والتجدید 

  بالنسبة لألجهزة والمرافق

  )11/1مرفق (اعتماد الخطة التنفیذیة لتطبیق استراتیجیة الكلیة  وجارى

  العنصر مستوى على القوة نقاط

  الكلیة استراتیجیة لتطبیق تنفیذیة خطة وجود

  القیاس ومؤشرات المطلوبة العناصر على الخطة احتواء

  العنصر، مستوى على الضعف نقاط

  الخطة لتنفیذ بالكلیة المالیة الموارد كفایة عدم

  .التحسین

  مالیة موارد توفیر
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  :للمؤسسة التنافسي الوضع 1/2

  :المجتمع في ودورها للمؤسسة التنافسیة السمات 1/2/1

 : المحیط المجتمع في المتمیز المؤسسة دور بوضوح تبرز اإلستراتیجیة -

  )12/1 مرفق( للكلیة التمیز سمات

 مســـتوى علـــى اآلداب كلیـــات عـــن تمیزهـــا ســـمات بوجـــود شـــمس عـــین جامعـــة اآلداب كلیـــة تتمیـــز
  : فى ذلك ویتمثل الجمهوریة

 علـى التخصصـات جمیـع فـي المتمیـزین التـدریس هیئـة أعضـاء مـن نخبة وجود  -1
 .واالقلیمي المحلي المستوي

ــــدان المتمیــــز الجغرافــــي الموقــــع -2  إلیهــــا الوصــــول یســــهل حیــــث بالقــــاهرة العباســــیة بمی
 .المواصالت وسائل بمختلف

 مســـــتوى علــــى اآلداب كلیـــــات اوائــــل مـــــن الكلیــــة أن حیـــــث للكلیــــة العریـــــق التــــاریخ  -3
  الجمهوریة

ـــــدفي هـــــو الفرنســـــیة باللغـــــة الســـــیاحي اإلرشـــــاد لدراســـــة ممیـــــز برنـــــامج وجـــــود -4  الوحی
 المصریة الجامعات

 واآلثـار السـیاحي واإلرشـاد السـیاحة في المفتوح التعلیم برامج من مجموعة وجود -5
 االجتماعیة والتنمیة

 طـالب ویخـدم الجامعـة مسـتوي علـى الوحیـد وهـو المكفـوفین لخدمـة مركـز وجود -6
 الكلیات جمیع

 تـــولي خـــالل مـــن المجتمـــع خدمـــة فـــي بالكلیـــة التـــدریس هیئـــة أعضـــاء مشـــاركة -7
 الدیبلوماسیة والمناصب الوزارة مثل بالدولة الرفیعة المناصب

 فـي كأعضـاء أو للترقیـات العلمیـة اللجـان في الكلیة أساتذة من الكثیرین مشاركة -8
 والعالمیة لمحلیةا الدوریات تحكیم لجان

 بانتظام سنوي ربع بشكل تصدر محكمة دوریة وجود -9
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 األخیـرة الـثالث السنوات في بالكلیة الوافدین الطالب أعداد فى انخفاض وجود -10
 :التالي النحو على

 2012-2011 2011-2010 2010 -2009 السنة

 98 123 165 اللیسانس مرحلة

  212 196 العلیا الدراسات

  

  نقاط القوة

  .الكلیة بها رؤیة و رسالة واضحة و معتمدة -

  .یوجد توافق بین رؤیة الكلیة و رؤیة الجامعة -

  .اعتمدت الكلیة غایاتها و أهدافها االستراتیجیة -

  .تشتمل الخطة االستراتیجیة للكلیة على خطة تنفیذیة معتمدة -

  .2012الى  2007تضم الخطة التنفیذیة أنشطة و برامج خطط لها التنفیذ فى الفترة من  -

  . تهتم الكلیة بمتابعة خریجیها بعد التوظیف -

  نقاط الضعف

  .محدودیة مشاركة العاملین و األطراف المجتمعیة و الطالب فى التحلیل البیئى -
  

عدم تصمیم مصفوفة التخطیط االستراتیجى الكمى الختیار االستراتیجیة الرئیسیة للكلیة و  -
  .االستراتیجیات البدیلة

  
محدودیة االتساق بین رؤیة ،و رسالة الكلیة ، و رسالة الجامعة خاصة بدور الكلیة فى خدمة  -

  .المجتمع
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  .محدودیة مشاركة االطراف المجتمعیة فى الخطة االستراتیجیة للكلیة-
  

  .محدودیة تحدید واضح لمسؤولى متابعة الخطة التنفیذیة-
  

ا عن الكلیات المناظرة و لم تتم االستعانة لم تبرز استراتیجیة الكلیة السمات التى تمیزه-
  .باستمارات بروفیل الوضع التنافسى للكلیة
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  :التنظیمي الهیكل -

  : الداعمة واإلدارات التنظیمي الهیكل 2/1

  :ومعتمد مالئم تنظیمى هیكل 2/1/1

  :التنظیمي الهیكل - 2

  التنظیمي الهیكل

  ومعتمد مالئم التنظیمى الهیكل 2/1

وتم اعتماده من  12/4/2010هیكل تنظیمي مالئم ومعتمد من مجلس الكلیة بتاریخ یوجد للكلیة 
  ) 1/2مرفق . (  26/1/2011رئیس الجامعة بتاریخ 

  مالئمة الهیكل التنظیمى لطبیعة نشاط المؤسسة 2/1/1

الهیكـــل التنظیمـــى مالئـــم لطبیعـــة نشـــاط الكلیـــة طبقـــا لمعـــاییر الجـــودة المحلیـــة والعالمیـــة،  
  :ویتكون من

  : الهیكل األكادیمي للكلیة ویضم : أوًال  

 .مجلس الكلیة  -1
  .عمید الكلیة  -2
 .وكالء الكلیة  -3

 ،وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة   -  أ
 وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث ،  - ب
 .وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب   - ت

 ) 1/2مرفق . ( أقسام علمیة  )16(األقسام العلمیة ، حیث یوجد بالكلیة عدد  -4

  :الهیكل اإلداري للكلیة ویضم : ثانیًا 

  .أمین الكلیة  -1
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قســـــم المشـــــتریات وقســـــم ( األقســــام اإلداریـــــة وتشـــــمل إدارة المشـــــتریات والمخـــــازن وتضـــــم  -2
قســـم الحســابات وقســم المراجعــة وقســـم ( ، إدارة الحســابات والمراجعــة وتشــمل ) المخــازن 

قسـم شـئون العـاملین ، قسـم ( إدارة الشـئون اإلداریـة ) الخزینـة الحسابات الخاصة ، وقسم 
شــئون هیئــة التــدریس ، قســم شــئون المقــر ، الوحــدة الهندســیة ، قســم الخــدمات اإلداریــة ، 

 )  .قسم االستحقاقات 
وقـد تــم اختیــار كــل عضــو مــن أعضــاء المؤسســة بنــاء علــى تخصصــه الــدقیق، وخبرتــه، والــدورات  

ویبــــین  الشــــكل اآلتــــى الهیكــــل . فیهــــا واســــتفاد منهــــا فــــى مجــــال تخصصــــه التدریبیــــة التــــى اشــــترك
 :التنظیمى للكلیة  واإلدارات والوحدات المكونه له 

وحدة ضمان الجودة ـ وحدة ( وقد تم مؤخرا استحداث  ثالث وحدات جدیدة فى الهیكل وهى 
  ) .  األزمات والكوارث ـــ  الوحدة الهندسیة 

  ) 1/2مرفق . ( جودة ووحدة إدارة المشروعات كما أنشأت الكلیة وحدة ال

  اعتماد الهیكل التنظیمى للمؤسسة 2/1/2

وتم إعادة تشكیله  12/4/2010تم اعتماد الهیكل التنظیمى للمؤسسة من مجلس الكلیة بتاریخ 
فى ضوء معاییر الجودة واالعتماد وبعد إنشاء الوحدات الجدیدة سابقة الذكر واعتمدها مجلس 

  .26/1/2011جلسته بتاریخ  الجامعة فى

  السلطات والمسؤولیات واالختصاصات 2/2

  عالقات السلطة 2/2/1

یتصف الهیكل التنظیمى الحالى للكلیة بوضوح خطوط السلطة وتحدید االختصاصات، لكل 
عضو من أعضائها ، فالعمید هو رئیس الكلیة ویعاونه الوكالء الثالثة كل فیما یخصه طبقا 

كل التنظیمى، وتدار الكلیة بواسطة مجلسها المقرر طبقا لقانون تنظیم للشكل السابق للهی
ویعتمد هیكل المؤسسة على التفویض فى السلطات إلى حد ما، حیث یفوض العمید . الجامعات

رؤساء األقسام فى اتخاذ القرارات الطارئة الالزمة لتسییر العمل ماعدا أمور التعیین التى یجب 
إال أن لهم سلطة عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضایا أن تتم من خالل المجلس 

  .الطارئة
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  المسئولیات واالختصاصات 2/2/2

یوجد تحدید دقیق للمسئولیات واتخاذ القرارات سواء للقیادات األكادیمیة أو التنفیذیة بالمؤسسة، 
لهم، ومتفقة مع كل تتصف الكلیة بأن جمیع أعضائها فى الهیكل التنظیمي فى أماكنهم المناسبة 

الشهادات العلمیة الحاصلین علیها، والتخصصات الدقیقة، والخبرات والمهارات الحیاتیة، : (من 
  ).والقدرات العقلیة، والمهارات العملیة، والخصائص الوجدانیة لكل عضو فى المؤسسة

  

  اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملیة التعلیمیة 2/3

تكفى اإلدارات المتخصصة لتقدیم خدمات الدعم فى الكلیة فعلى سبیل المثال تتبع إدارة    
دارة شئون االمتحانات وكذلك إدارة  شئون التعلیم والطالب إداراتین هما إدارة التسجیل وإ
دارة شئون طالب التعلیم المفتوح ، ولجنة شئون التعلیم  دارة رعایة الشباب ، وإ الخریجین، وإ

وتتمیز كل . ولجنة مراجعة وتطویر البرامج والمقررات كل منها یقدم الدعم فیما یخصه والطالب
فى أداء المهام؛ حیث توجد لكل إدارة مدیر، وأعضاء  -إلى حد ما -اإلدارات بالكفاءة

كما تم تزوید جمیع . متخصصین وتطبق كل إدارة نظام الثواب والعقاب فى أداء جمیع األعمال
  . كمبیوتر حدیثة وطابعاتاإلدارات بأجهزة 

  ) 2/2مرفق (االستبیانات 

  والكوارث األزمات إدارة  2/4

  كفایة الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات والكوارث 2/4/1
 محددة وهي ، الثانى بالدور مقر لها یوجد والكوارث األزمات إلدارة وحدة الكلیة أنشأت 

 إرشادات إلى باإلضافة الحرائق، مع للتعامل ومعدات تجهیزات بالكلیة یتوفر كما االختصاصات،
نشاء اإلطفاء نظم تحدیث إلى تحتاج الكلیة فإن هذا ورغم. المباني إخالء  لإلنذار متكامل نظام وإ

  ).   2/2 مرفق. (الحرائق من

  مسئولیة ادارة االزمات والكوارث 2/4/2
 البیئـة لشـئون الكلیـة لوكیـل تابعـة والكوارث األزمات لمواجهة بالكلیة متخصصة إدارة توجد

 األزمــــات مواجهــــة كیفیــــة توضــــح بالكلیــــة معلنــــة وملصــــقات لوحــــات وتوجــــد  ، المجتمــــع وخدمــــة
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 متخصصــة مراكــز فــى دوریــة بصــفة المؤسســة مــن أعضــاء تــدریب یــتم كمــا. بالمؤسســة والكــوارث
  ).  2/2 مرفق( المدني الدفاع لهیئة تابعة والكوارث األزمات إلدارة

   الجودة إدارة وحدة 2/5

  الجودة إدارة لوحدة التنظیمیة الجوانب 2/5/1

 حتى الجودة وضمان األداء تقویم وحدة لیصبح اسمها تعدیل تم الجودة إلدارة وحدة بالكلیة توجد
داري تنظیمي هیكل للوحدة یوجد كما مهامها، أداء من تتمكن   . معتمد وإ

 یوجد كما الكلیة، لعمید مباشر بشكل الوحدة هذه تبعیة بوضوح للكلیة التنظیمي الهیكل یوضح
 ویقوم فرعیة لجان و إدارة مجلس تشكیل للوحدة  یوجد كما.  معتمدة ومالیة إداریة الئحة للوحدة
 یساعدها ما وهو دوري بشكل لیست لكنها للمتابعة اجتماعات بعقد الحالي الوحدة إدارة مجلس

  ) . 3/2 مرفق( أهدافها تحقیق على

 بالجامعة الجودة ضمان مركز یقوم حیث بالجامعة الجودة ومركز الوحدة بین فعالة عالقة توجد
 الجودة مركز مدیر إلى یقدم تقریر وكتابة الوحدو أنشطة لمتابعة منتظم بشكل أعضاءه أحد بإیفاد

  ) . 3/2 مرفق(  بالجامعة

  األنشطة فى المشاركة 2/5/2

 وحدة مدیر بمشاركة قرار اتخاذ تم حیث بالكلیة، الجودة قضایا ومناقشة عرض في الوحدة تشارك
 الجدیدة والمهام الوحدة أنشطة بعرض جلسة كل في یقوم وهو الكلیة، مجلس في كعضو الجودة

 والطالب التعلیم شؤون لجنة من كل إلى الوحدة أعضاء من عضو ضم تم كذلك. المطلوبة
  .المجتمع وخدمة البیئة شؤون ولجنة العلیا الدراسات ولجنة

 الكمبیوتر أجهزة حیث من بالجودة، الخاصة أنشطتها لممارسة المناسبة الوسائل للوحدة تتوفر
 غیر و ضیق حالیا للوحدة المخصص المكان أن إال اإلنترنت، واتصال والطابعات والفاكس

  .مالئم

  :فى المشاركة هذه أشكال وتتمثل
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 .التنفیذیة والخطط االستراتیجیة الخطة لجان عمل ومتابعة تشكسل -

 البرامج وتقاریر توصیف إعداد فى التدریس هیئة وأعضاء لألقسام الفنى الدعم -
 .الدراسیة والمقررات

 كافة فى الثانى المصحح ونظام الخارجى والمراجع الممتحنین لجان نظام تبنى -
 .البرامج لكل االمتحانات

 .التعلیمیة العملیة فى الطالب آراء استطالع -

 التطویر عملیات فى الدراسیة المقررات تقویم نتائج من االستفادة على العمل -
 .بالمؤسسة

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

  الوظیفي التوصیف 2/6

 ودلیل إدارة بكل ویتواجد االنترنت شبكة على ومعلنا موثقا توصیفا الكلیة توفر  
 األساس تمثل والفنیة واإلداریة واألكادیمیة القیادیة الوظیفیة للمهام تحدیدا یتضمن الكلیة
   الكلیة داخل المختلفة بالوظائف للعمل

 إلیه الرجوع تم وقد. بالكلیة واإلداریة األكادیمیة الوظائف جمیع وظیفي توصیف ویشمل
 وحدة أمین نقل مثل بالكلیة اإلداریة الوظائف في التغییرات بعض إجراء عند بالفعل

  .   الشباب رعایة إدارة الي والكوراث االزمات

  .المؤسسة نشاط لطبیعة مالئم التنظیمي الهیكل -
  ومعتمد مالئم التنظیمى الهیكل 2/1

 من اعتماده وتم 12/4/2010 بتاریخ الكلیة مجلس من ومعتمد مالئم تنظیمي هیكل للكلیة یوجد
  ) 1/2 مرفق. (  26/1/2011 بتاریخ الجامعة رئیس

  المؤسسة نشاط لطبیعة التنظیمى الهیكل مالئمة 2/1/1

 والعالمیـــة، المحلیـــة الجـــودة لمعـــاییر طبقـــا الكلیـــة نشـــاط لطبیعـــة مالئـــم التنظیمـــى الهیكـــل 
 الطــابع ذات والوحــدات واإلداریــة العلمیــة واألقســام واإلداریــة األكادیمیــة القیــادات كافــة یضــم حیــث

  المستحدثة الوحدات وكذلك الخاص
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 . الكلیة مجلس .1

  . الكلیة عمید .2
 . الكلیة وكالء .3

a.  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، 

b. والبحوث العلیا الدراسات لشئون الكلیة وكیل ، 

c. والطالب التعلیم لشئون الكلیة وكیل . 

 ) 1/2 مرفق. (  علمیة أقسام) 16( عدد بالكلیة یوجد حیث ، العلمیة األقسام .4
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 وقســـــم المشـــــتریات قســـــم(  وتضـــــم والمخـــــازن المشـــــتریات إدارة وتشـــــمل اإلداریـــــة األقســــام -5
 وقســـم المراجعــة وقســم الحســابات قســـم(  وتشــمل والمراجعــة الحســابات إدارة ،)  المخــازن

 قسـم ، العـاملین شـئون قسـم(  اإلداریـة الشـئون إدارة)  الخزینـة وقسم ، الخاصة الحسابات
 ، اإلداریــة الخــدمات قســم ، الهندســیة الوحــدة ، المقــر شــئون قســم ، التــدریس هیئــة شــئون
 . )  االستحقاقات قسم

  .هناك تحدید دقیق للمسؤلیات سواء للقیادات األكادیمیة أوالتنفیذیة بالمؤسسة

  :یتصف الهیكل التنظیمي للكلیة بوضوح تحدید المسئولیات حیث یتضح فیه التنظیم التالي

  عمید الكلیة یتبعه مباشرة

  األقسام العلمیة

  وحدة تقویم األداء وضمان لجودة

  إدارة العالقات العامة 

  وحدة تكنولوجیا المعلومات 

  إدارة الشئون القانونیة 

  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث یتبعه

 إدارة الدراسات العلیا وتدریب المعیدین -
 إدارة العالقات الثقافیة والبحوث -
 إدارة المكتبة -
 الحولیات والنشروحدة  -
 لجنة الدراسات لعلیا -
 لجنة العالقات الثقافیة -
 لجنة المكتبة  -
 لجنة األجهزة والمعامل -
 لجنة أخالقیات البحث العلمي -
 لجنة مراجعة وتطویر البرامج والمقررات -
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 وكیل الكلیة لشئون لتعلیم والطالب -
 إدارة شئون التعلیم والطالب -
 إدارة شئون الخریجین -
 فتوحإدارة التعلیم الم -
 لجنة شئون التعلیم والطالب -
 لجنة مراجعة وتطویر البرامج والمقررات -
  وكیل الكلیة لشئون تنمیة البیئة وخدمة المجتمع ویتبعه -

  ) وحدة ذات طابع خاص(مركز الدراسات واالستشارات والتدریب  

  مركز اإلبصار اإللكتروني 

  وحدة مشروعات البیئة وخدمة المجتمع  –

  المركز الطبي  –

  وحدة إدارة األزمات والكوارث  –

  لجنة البیئة  –

  لجنة تنمیة الموارد الذاتیة –

  لجنة األزمات والكوارث

  السلطات والمسؤولیات واالختصاصات 2/

  عالقات السلطة 2/2/1

یتصف الهیكل التنظیمى الحالى للكلیة بوضوح خطوط السلطة وتحدید االختصاصات، لكل 
عضو من أعضائها، فالعمید هو رئیس الكلیة ویعاونه الوكالء الثالثة كل فیما یخصه طبقا 
للشكل السابق للهیكل التنظیمى، وتدار الكلیة بواسطة مجلسها المقرر طبقا لقانون تنظیم 

هیكل المؤسسة على التفویض فى السلطات إلى حد ما، حیث یفوض العمید ویعتمد . الجامعات
رؤساء األقسام فى اتخاذ القرارات الطارئة الالزمة لتسییر العمل ماعدا أمور التعیین التى یجب 



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 52

أن تتم من خالل المجلس إال أن لهم سلطة عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضایا 
  .الطارئة

ل التظیمي وجود تبعیة لبعض اإلدارات بشكل مباشر ألمین الكلیة وهي وتوضح خطوط الهیك
دارة الشئون اإلداریة، كما تم توضیح  دارة الحسابات والمراجعة وإ إدارة المشتریات والمخازن وإ

 . وجود تبعیة إداریة لكل اإلدارات ألمین الكلیة وهي تشمل كذلك اإلدارات التابعة للوكالء

  .للتعامل مع األزمات والكوارث وتم تحدید أدوارها  هناك شكل تنظیمى وحدة -
یتضمن الهیكل التنظیمي وحدة إلدارة األزمات والكوارث وكذلك لجنة لنفس الغرض تتبعان وكیل 

  )2/2مرفق (، تشكیل الوحدة وقرار إنشائها تنمیة البیئة وخدمة المجتمعالكلیة لشئون 

وتقوم وحدة إدارة األزمات والكورث باإلشراف على إدارات األمن والدفاع المدني وتم توزیع األدوار 
  )2/2مرفق (لوحدة فیها وفقا لخطة 

  وحدة إدارة الجودة  2/5

  إدارة الجودةالجوانب التنظیمیة لوحدة  2/5/1

داء وضمان الجودة توجد بالكلیة وحدة إلدارة الجودة تم تعدیل اسمها لیصبح وحدة تقویم األ
یوجد للوحدة  ،حتى تتمكن من أداء مهامها م8/2/2010بموجب قرار من مجلس الكلیة بتاریخ 

وقد تم إجراء تعدیل على هذه الالئحة یخص  م15/6/2010الئحة إداریة ومالیة معتمدة بتاریخ 
 16/7/2012في مجلس الكلیة بتاریخ  تحدیثمدیر الوحدة وتم اعتماد نائب  تحدیث وظیفة

  )3/2مرفق (

داري معتمد موجود داخل الالئحة ومعتمد بنفس تاریخ  كما یوجد للوحدة هیكل تنظیمي وإ
  ویوضح الهیكل التنظیمي للكلیة بوضوح تبعیة هذه الوحدة بشكل مباشر لعمید الكلیة،. اعتمادها

خ یوجد  للوحدة تشكیل مجلس إدارة و لجان فرعیة معتمدة من مجلس الكلیة بتاری
  )4/2مرفق (م12/7/2010
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 ما وهو دوري بشكل لیست لكنها للمتابعة اجتماعات بعقد الحالي الوحدة إدارة مجلس ویقوم
  .أهدافها تحقیق على یساعدها

 بالجامعة الجودة ضمان مركز یقوم حیث بالجامعة الجودة ومركز الوحدة بین فعالة عالقة توجد
 مدیر إلى یقدم تقریر وكتابة الوحدة أنشطة لمتابعة منتظم غیر بشكل ولكن أعضاءه أحد بإیفاد
  . ) 5/2 مرفق(  بالجامعة الجودة مركز

  المشاركة فى األنشطة 2/5/2

تشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضایا الجودة بالكلیة، حیث تم اتخاذ قرار بمشاركة مدیر وحدة 
  ،)6/2مرفق ( 20/2/2012الجودة كعضو في مجلس الكلیة،

كذلك تم ضم عضو من . وهو یقوم في كل جلسة بعرض أنشطة الوحدة والمهام الجدیدة المطلوبة
مجلس الكلیة مثل لجنة شؤون التعلیم والطالب المنبثقة عن لجان الأعضاء الوحدة إلى كل من 

  ،)6/2مرفق (. ولجنة الدراسات العلیا ولجنة شؤون البیئة وخدمة المجتمع

مناسبة لممارسة أنشطتها الخاصة بالجودة، من حیث أجهزة الكمبیوتر تتوفر للوحدة الوسائل ال
والطابعات واتصال اإلنترنت، إال أن المكان المخصص للوحدة حالیا ضیق و غیر مالئم، كما 

  .أن أعداد أعضاء هیئة التدریس المشاركین في أنشطة الوحدة غیر كاف ألعباء العمل

  :وتتمثل أشكال هذه المشاركة فى

 . تشكیل ومتابعة عمل لجان الخطة االستراتیجیة والخطط التنفیذیة -
الدعم الفنى لألقسام وأعضاء هیئة التدریس فى إعداد توصیف وتقاریر البرامج  -

 والمقررات الدراسیة
تبنى نظام لجان الممتحنین والمراجع الخارجى ونظام المصحح الثانى فى كافة  -

 .االمتحانات لكل البرامج
 )7/2مرفق ( ء الطالب فى العملیة التعلیمیةرااستطالع آ -
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  .هناك توصیف وظیفى شامل وموثق لجمیع وظائف المؤسسة -
یوجد توصیف وظیفي شامل لجمیع وظائف الكلیة تم اعتماده مع اعتماد الهیكل التنظیمي وتمت 

كما طباعته داخل كتیب الهیكل وهو یضم توصیفا شامال لجمیع الوظائف األكادیمیة واإلداریة، 
 )8/2مرفق  16/7/2012معتمد في (لنائب مدیر الوحدة  يتم عمل توصیف وظیف

  .یتم إستخدام التوصیف الوظیفى فى التعیین والنقل والندب للوظائف المختلفة -
توفر الكلیة توصیفا موثقا ومعلنا على شبكة االنترنت ویتواجد بكل إدارة ودلیل الكلیة 

ادیة واألكادیمیة واإلداریة والفنیة تمثل األساس للعمل یتضمن تحدیدا للمهام الوظیفیة القی
بالوظائف المختلفة داخل الكلیة ویشمل توصیف وظیفي جمیع الوظائف األكادیمیة 

وقد تم الرجوع إلیه بالفعل عند إجراء بعض التغییرات في الوظائف . واإلداریة بالكلیة
  . الي إدارة رعایة الشباب اإلداریة بالكلیة مثل نقل أمین وحدة االزمات والكوراث

  نقاط القوة 
 وجود وثیقة للهیكل التنظیمى  -1
 وجود هیكل تنظیمي مالئم لحجم العمل بالكلیة -2
  الهیكل یوضح العالقات بین جمیع فئات العاملین بالكلیة - 3
  إنشاء وحدة للجودة ووحدة إلدارة األزمات والكوارث - 4
  مجلس الكلیةمشاركة مدیر وحدة تقویم األداء وضمان الجودة في  - 5
 وجود توصیف وظیفي وتفعیله  - 6

لسنة  49تعتمد الكلیة فى عالقات السلطة على ما ورد بقانون تنظیم الجامعات رقم  -7
 . 1972لعام  47م وقانون العاملین رقم 1972

تضمن الهیكل اإلدارات األساسیة الالزمة لتقدیم خدمات الدعم للعملیة التعلیمیة  -8
 والدراسات العلیا والبحث العلمى 

 توجد وحدة للجودة معتمدة وذات هیكل تنظیمى معتمد واضح المسئولیات  -9
توجد وحدات داعمة منها وحدة المشروعات البیئیة ووحدة إدارة األزمات والكوارث  - 10

 . جین ووحدة الخری
 إدراج وحدات الكلیة جمیعها بالهیكل التنظیمى  - 11
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  نقاط الضعف 
 یتم تعیین القیادات اإلداریة مركزیًا من الجامعة ولیس من الكلیة  -1
ال یوجد دعم مالى مخصص إلدارة األومات والكوارث ووحدة الخریجین والوحدات  -2

 .األخرى 
  عدم وجود آلیة للمراجعة -3
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  : والحوكمة القیادة - 3
  األكادیمیة  القیادات اختیار 3/1

  األكادیمیة القیادات االختیار معاییر 3/1/1

وذلك بعد . 16/7/2012یوجد لدى الكلیة معاییر الختیار القیادات األكادیمیة معتمدة بتاریخ 
، وقد تم إعالنها على )1/3مرفق رقم نسخة من المعاییر(أخذ رأى األقسام فى هذه المعاییر 

رسالها إلى األقسام لعلمیة  ام مرفق رقم صورة من توزیعها على األقس(الموقع اإللكتروني للكلیة وإ
عبد / اختیار د(م 20/3/2011،وتفعیلها عند ترشیح عمید للكلیة بتاریخ )1/3واستالمهم

وقد قامت وزارة التعلیم العالي بوضع معاییر وآلیات جدیدة الختیار القیادات الجامعیة ). الناصر
بد ع/ یضم إجراءات انتخاب د  1/3مرفق ( وتم تطبیقها بالفعل في اختیار العمید الحالي للكلیة 

 ) الرازق وأوراق الترشح

بداء الرأي في االختیار 3/1/2   المشاركة وإ
تحرص الكلیة على تحقیق المشاركة الفعالة ألعضاء هیئة التدریس والتعبیر عن ارائهم  -

عند اختیار وتعیین القیادات األكادیمیة وتستخدم الكلیة االنتخابات كآلیة تسمح لجمیع 
اركة فى اختیار القیادات األكادیمیة بالنسبة للعمید فقط، أعضاء الكلیة بإبداء الرأي والمش

بینما یقوم العمید باختیار الوكالء أما بالنسبة لرؤساء األقسام فیتم تطبیق اآللیة التي 
وضعتها وزارة التعلیم العالي إال أنه لم یتم تطبیقها حتى اآلن بالكلیة نظرا لعدم وجود 

الخاص  1/3مكرر مرفق(م یكفي إلجراء انتخاباتأعداد من األساتذة العاملین باألقسا
 ). بانتخابات العمید

  نمط القیادة وممارسات المجالس الرسمیة  3/2

 نمط القیادة  3/2/1

بداء الرأي وحریة النقد  - تتبني الكلیة نمط قیادة دیمقراطي یشجع على المشاركة وإ
تلقى الشكاوى من خالل واالبتكار، وتستخدم أسلوب الحوار مثل سیاسة الباب المفتوح، و 

فى الوصول إلى القرارات وقد تم عمل استبیان الستطالع رأي . لجنة مشكلة لذلك
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( والعاملین ) استبیان 59(والطالب ) استبیان 73(أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم 
وأوضحت نتائج هذه . حول نمط القیادة فیما یخص عمید الكلیة، وقد تم تحلیله) 50

من اآلراء تؤید وجود نمط دیمقراطیة القیادة فى % 80ما یقرب من  االستبیانات أن
 ). 2/3مرفق(تعامالتها 

نسخة من استبیان نمط القیادة الخاص بالسادة  200كذلك تم طباعة ما یقرب من  -
استبیان تم تحلیلها -  85رؤساء األقسام وتم توزیعها على جمیع أقسام الكلیة، وقد تم مأل 

  ).2/3مرفق(من خالل وحدة الجودة
كما تأخذ القیادة بآراء ومقترحات ممثلى األطراف المجتمعیة فى تطویر أداء الكلیة من  -

 ) .  3/3مرفق ( خالل عدة قنوات تشمل إشراك البعض منهم فى المجالس الرسمیة  
ویشترك ممثلون عن الطالب وأعضاء هیئة التدریس واإلداریین والجهات المجتمعیة فى  -

 ) . 4/3مرفق ( قة مثل لجان التعلیم اللجان ذات العال
وتحرص القیادة على األخذ بآراء ومقترحات العاملین بالكلیة وبحث شكاواهم باإلضافة    -

  :للقاء شهرى مع قیادات اإلدارات والتفاعل منها
مثل تشكیل مجلس خاص بالشئون المالیة واإلداریة . سیاسة الباب المفتوح -

 )  5/3مرفق .( ألول من كل شهروالذى یعقد اجتماعاته االثنین ا
  

  فى مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعلیم والتعلم مساهمة المجالس الرسمیة 3/2/2

تمارس مجالس الكلیة الرسمیة مسئولیاتها فى مناقشة جمیع قضایا التعلیم والتعلم بما  
التعلیم والتعلم  من خالل ، حیث تم اتخاذ عدة قرارات تتعلق  بقضایا یحقق أعلي مستوي أداء

  :المجالس الرسمیة بالكلیة خالل الخمس سنوات األخیرة، ومن بین هذه القرارات

تشكیل لجنة لفحص الكتاب الجامعي لكل قسم لفحص الكتب ومدى مالئمتها  -
 .قبل طرحها ومعاییر لتقیمه

لم، استراتیجیات التدریس وتضمین تكنولوجیا المعلومات فى طرائق التعلیم والتع -
 م16/7/2012من خالل استراتیجیة التعلیم والتعلم المعتمدة من الكلیة بتاریخ 
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التقویم والمراجع الخارجى واالهتمام باستطالع آراء الطالب فى طرائق التعلیم  -
والتعلم من خالل استبیانات توزع على الطلبة إلبداء رأیهم فى العملیة التعلیمیة  

 )  6/3مرفق ( 
  ات اإلداریة للقیادات األكادیمیةتنمیة المهار  3/3

  تدریب القیادات األكادیمیة 3/3/1

توفر الكلیة خطة للتدریب وتنمیة المهارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة بالتعاون مع 
وحددت الكلیة االحتیاجات التدریبیة للقیادات . الجودة وتنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریسمراكز 

خالل استبیانات ولقاءات مباشرة مع عمید الكلیة والوكالء ورؤساء األقسام األكادیمیة الحالیة من 
العلمیة، وتم بناء على هذا التحدید وضع خطة لتدریب القیادات األكادیمیة وتم اعتمادها من 

  ) . 7/3مرفق . ( م 17/9/2012مجلس الكلیة بتاریخ 

التدریبیة وتخطیط وتنسیق  وشكلت وحدة الجودة بداخلها لجنة للتدریب وحصر االحتیاجات 
البرامج التدریبیة وفى ضوء ذلك تضع المؤسسة برامج محددة ومعلنة وآلیات تنفیذها لیتم تدریب 
القیادات علیها وتتضمن أهداف البرامج، الفئة المستهدفة للتدریب، المدربین، مكان وزمان 

  . ریبیة وتقویمالتدریب، المواد التدریبیة، محتوي البرامج، متابعة البرامج التد

برنامج تدریبى على مدار هذا العام ، األول بعنوان قانون تنظیم الجامعات  2وقد بلغ عددها 
أبو العال النمر / من القیادات األكادیمیة بالكلیة وكان المحاضر هو األستاذ الدكتور 10حضرها 

یة للجامعات المصریة جامعة عین شمس، والثانیة بعنوان الجوانب المال –األستاذ بكلیة الحقوق 
طارق حماد / من القیادات األكادیمیة بالكلیة وكان لمحاضر هو األستاذ الدكتور 15حضرها 

وجارى اإلعداد لدورتین أخرتین خالل هذا العام أیضًا .جامعة عین شمس –عمید كلیة التجارة 
  . ) 8/3مرفق (

  آلیات تنفیذ البرامج 3/3/2

من خالل تحدید األولویات واالتفاق مع أحد ألساتذة المتخصصین یتم تنفیذ برامج الخطة لتدریبة 
في المجال المطلوب من خالل السیرة الذاتیة، ثم تحدید زمان الدورة، ویتم أیضا توزیع مطبوعات 



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 59

وتتمثل هذه اإلجراءات أیضا فى توثیق المحاضرات وورش العمل . للمواد التدریبیة على المتدربین
وتوقیعاتهم، ولكن ینقص هذه اإلجراءات عقد اختبار نهائى یحدد من خالل كشوف الحاضرین 

وقد تم تطبیق هذه اآللیات على .كفاءة القیادة ویضمن حصولهم على المستوى الذى یؤهلهم للعمل
الدورتین اللتان تم تنفیذهما وهو ما یمكن مالحظته من خالل أسماء وتخصصات 

  .) 8/3مكرر مرفق (المحاضرین

  ة للتدریبالمخصصات المالی

ال توافر الكلیة المخصصات المالیة الكافیة لتنفیذ خطة تدریب القیادات األكادیمیة وقد تم 
تنفیذ الخطط السابقة من خالل تمویل مشروع لتطویر المستمر الذي انتهى في 

م وبالتالي یجب على الكلیة أن تقوم بتوفیر المخصصات من خالل 31/10/2012
  .ترة المقبلة مواردها الذاتیة خالل الف

  مؤشرات تقییم التدریب 3/3/4

للقیادات األكادیمیة  2012الدورات التدریبیة التي تم تنفیذها خالل عام / بلغ عدد البرامج
برنامجا، ویوضح الجدول اآلتى عدد الدورات التدریبیة التى عقدت لكل برنامج فى الفترة ) 2(

  .) 8/3مرفق ( األخیرة 

 عدد المشاركین عدد الدورات البرنامج

 10 1 قانون تنظیم الجامعات 

الجوانب المالیة للقیادات 
 األكادیمیة 

1 15 

وال توجد مؤشرات لتقییم مردود التدریب إال من خالل استبیان رضا الحاضرین لورش 
  العمل

  

  



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 60

  نظم المعلومات والتوثیق الرسمیة 3/4

  ونظم المعلومات قواعــــد البیانات 3/4/1

الكلیة قاعدة بیانات تضم جمیع اإلدارات، هذا إلى جانب قواعد البیانات تتوفر فى 
الورقیة وتعمل على الربط بینها وتحرص المؤسسة على دقة المدخالت وتحدیثها المستمر بحیث 

   ) 9/3مرفق (تیسر جمیع المهام التى تقوم بها الكلیة 

لفعل تحویل قواعد البیانات وقد اشتركت الكلیة فى مشروع میكنة النظم الجامعیة وتم با 
  ). 9/3مرفق ( لقواعد إلكترونیة 

  نظام الحفظ والتداول للوثائق 3/4/2

تحرص الكلیة على حفظ واستدعاء وتداول جمیع الوثائق الكترونیا مثل بیانات أعضاء 
  ) . 9/3مرفق مكرر ( الخ ...هیئة التدریس، والعالقات الثقافیة، وبیانات الطالب ونتائجهم 

  دعم القیادات األكادیمیة إلدارة الجودة بالمؤسسة  3/5

  الدعم المادي لنظم الجودة الداخلیة 3/5/1

  . المكان غیر مالئم واألجهزة تم توفیرها من خالل تمویل الوزارة ولیس من خالل الكلیة 

  الدعم المعنوي 3/5/2

بها معنویا ، وذلك  تحفز المؤسسة مدیر وحدة تقویم األداء وضمان الجودة واألعضاء العاملین
  )10/3مرفق (باإلشادة بجهودهم فى مجلس الكلیة 

  التوجیه والمتابعة لألقسام األكادیمیة واإلداریة  3/5/3

تحرص الكلیة على التوجیه والمتابعة لألقسام األكادیمیة واإلداریة لاللتزام بتنفیذ سیاسات الكلیة 
  :مثل
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مواصفات الجودة فى الكتاب إجراءات مراجعة الكتب الجامعیة فى ضوء  -
 .الجامعى

 .توصیف المقررات الدراسیة وتقدیم التغذیة الراجعة -
 الخ...تسلیم كراسات اإلجابة وتسلیمها فى مواعیدها -

  

  دور القیادات األكادیمیة في تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة 3/6

  خطة لتنمیة الموارد الذاتیة 3/6/1

جامعة للكلیة، فإن القیادة تضع خطة واقعیة لتنمیة مواردها نظرا لقلة الموارد المخصصة من ال
الذاتیة في ضوء االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة كما أوضحتها الدراسة الذاتیة  وقد استحدثت 
لجنة جدیدة تابعة لمجلس الكلیة باسم لجنة تطویر وتنمیة الموارد المالیة والذاتیة للكلیة بتاریخ 

  ) 11/3مرفق (  14/12/2009

ال توجد خطة لتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة ویتم االعتماد على خطة مركز  -
  الدراسات واالستشارات والتدریب

تتعدد قنوات اتصال مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع المحیط  -
بالكلیة حیث یتم عرض الخدمات التي تقدمها الكلیة من خالل المراسالت 

عن طریق االتصاالت التلیفونیة، كما یتم أیضا إرسال البریدیة والفاكس، أو 
مندوبین في بعض األحیان إلى تلك المؤسسات لعرض الخدمات التي تقدمه 

  الكلیة
  

  تعدد العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیة في المجتمع 3/6/2

. تمع المحیط بهاتحرص الكلیة على تفعیل قنوات االتصال مع القطاعات الخدمیة فى المج 
وتتمثل هذه القطاعات فى المؤسسات الخاصة مثل شعبة تدریب ودراسات اللغة العربیة التابع 
لمركز االستشارات والتدریب  وكذلك توقیع اتفاقیة بین كلیة اآلداب وكلیة الحاسبات والخاصة 

خ بالدورات التدریبیة للطالب للحصول على الرخصة الدولیة لقیادة الحاسب بتاری
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م ، وكذلك االتفاق بین كلیة اآلداب ومركز إشراق التابع لجمعیة مصر 26/12/2010
مرفق ( م  2010/ 9/6لتدریب اخصائیین اجتماعیین ونفسیین بتاریخ ) بلدى ( المحروسة 

12/3  (  

  دور القیادة فى تفعیل الوحدات ذات الطابع الخاص 3/6/4

  : یوجد بالكلیة وحدات ومراكز ذات طابع خاص تتمثل فیما یلى  

وهذه الوحدات ذات الطابع الخاص محررة من الروتین اإلدارى إذ تتبنى كل وحدة الئحة داخلیة   
خاصة بها ولها مدیر یقوم بالتصرف فى أمور الوحدة وفقا لالئحتها التى یتم تغیرها كلما اقتضت 

برامج للترویج والتسویق لخدمات الوحدات ذات الطابع الخاص ومن  وتستخدم الكلیة.  الحاجة
  :أمثلة ذلك

وجود عرض تقدیمى عن أنشطة الكلیة یضم هذه الوحدات ویتم عرضه فى افتتاحیة         -
 )3/ 13مرفق .(جمیع المؤتمرات والندوات ویتم تحدیثه أوال بأول

سیتم إعداد كتیب یتضمن الخدمات التى تقدمها كل وحدة وتوزیعه على  -
 .  األطراف المعنیة

توجد وسائل لتحفیز أعضاء هیئة التدریس مادیا على تنمیة الموارد الذاتیة،  -
حیث یتم مكافأة األعضاء المشاركین في البرامج التدریبیة التي ینظمها مركز 

  لما نصت علیه الئحة هذا المركز  الدراسات واالستشارات والتدریب وفقا
یوجد بالكلیة مجموعة من الوحدات ذات الطابع الخاص مفعلة، وهي تابعة  -

لمركز الدراسات واالستشارات والتدریب، وهي ذات لوائح خاصة بها تجعلها 
محررة من الروتین اإلداري، حیث یتم صرف مكافآت للقائمین على العمل بها 

  ها الخاصة من میزانیتها وفقا للوائح
 -:الشعب التابعة للمركز

  .شعبة اللغات والترجمة  .1
  .شعبة الخدمة النفسیة  .2
  .شعبة الدراسات اإلنسانیة والمستقبلیات   .3
 .شعبة الدراسات االجتماعیة والتنمویة   .4
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  .شعبة نظم المعلومات الجغرافیة   .5
 .شعبة الحاسب اآللي .6
 .شعبة التسجیل والتوثیق والمتاحف .7
 .ارات المعاصرة  شعبة دراسات الحض .8
 . شعبة تدریب ودراسات اللغة العربیة .9

كذلك یتبع المركز أي شعب ذات طابع خاص یتم إنشاؤها مستقبال وفق قرار مجلس   
 . الجامعة

 ) .14/4مرفق ( یتم عمل إعالنات للترویج للدورات التي تقدمها هذه الوحدات

  التقییم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة 3/7

  دور القیادة األكادیمیة في استمراریة وتعزیز التطویر بالمؤسسة  3/7/1

تقوم القیادة بجلب مشروعات لتطویر الكلیة حیث حصلت الكلیة في عام  -
على تمویل ضمن  2009كما حصلت في عام   Qaapعلى مشروع  2005

مشروع التطویر المستمر والتأهیل لالعتماد، وشاركت الكلیة في مشروع تطویر 
ظم تقویم الطالب ومیكنة االمتحانات الذي حصلت علیه الجامعة وقد تم من ن

خالله إنشاء مركز للقیاس والتقویم بالكلیة یتضمن بنوك لألسئلة وأجهزة 
 .للتصحیح اآللي

  )  15/3مرفق (   -
  تقییم كفاءة إدارة المؤسسة والقیادات األكادیمیة 3/7/2

  :ارة الكلیة والقیادات األكادیمیة، وتتمثل هذه اآللیات فىتوجد آلیات لتقییم كفاءة إد            

استطالع آراء عینة من هیئة التدریس ومعاونیهم ومن اإلداریین حول فعالیة  -
 )  2/3مرفق مكرر .( دور إدارة الكلیة  والقیادة األكادیمیة وذلك بشكل دورى 

  دور المشاركة الطالبیة في اتخاذ القرارات المؤسسیة  3/7/3

تعین إدارة الكلیة بآراء ممثلین عن الطالب فى اتخاذ جمیع القرارات الخاصة تس -
جدول االمتحانات الدراسیة ، ومن الوسائل  المستخدمة : بالعملیة التعلیمیة مثل
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لقاءات وندوات ، / فى استطالع آراء الطالب صنادیق المقترحات والشكاوى
 ) 16/3مرفق .( استطالع آراء باستخدام قوائم االستقصاء

  نقاط القوة
یتم اختیار القیادات االكادیمیة باالنتخاب الحر المباشر لجمیع أعضاء هیئة -

  .التدریس
  
  .تحرص ادارة الكلیة على دعم النمط الدیمقراطى فى االدارة-
  
  .توجد بالكلیة مساهمات فعلیة للمجلس و اللجان الرسمیة المختلفة-
  
  .المهارات االداریة للقیادات االكادیمیة بالكلیةتوجد خطة معتمدة و موثقة لتدریب -
  .یوجد دورات تدریبیة و ورش عمل مختلفة قامت بها وحدة ضمان الجودة بالكلیة -

  .توجد خطة موثـقة و معتمدة لتنمیة المـوارد الذاتیـة للكلیـة-
  .یوجد وحدتنـان ذات طابـع خاص-
اتحرص الكلیة على تعزیز التعاون مع مؤسسات المجت- ً   .مع محلیـ

  نقاط الضعف
  
لم تحدد الكلیة معاییر اختیار المناصب اإلاداریة التى یخضع التعیین فیها -

  .للسلطة التقدیریة لعمید الكلیة
  

ا، و لم - ً ال توجد إحصائیات تحدد نسبة الحاصلین على الدورات إلى إجمالى العدد الكلى سنویـ
  .ار القیاداتیتم قیاس مردود التدریب أو األخذ به عند اختی
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   واألخالقیات المصداقیة-4

  والنشر الفكریة الملكیة حقوق 4/1

 والنشر الفكریة الملكیة بحقوق االلتزام 4/1/1

 الجوانـب كافـة فـي والنشـر الفكریـة الملكیة حقوق تلتزم كلیة اآلداب جامعة عین شمس بإتباع

 القـوانین المحلیـة لتطبیـق وذلـك الكلیـة؛ مـن المقدمة األخرى العملیة،والتعلیمیة، والبحثیة،والخدمات

  :الدولیة وذلك من خالل واألعراف

 :التالیة الجوانب فىوالنشر الفكریة الملكیة التزام الكلیة بحقوق 

 المكتبـة فـي العلمیـة والـدوریات والمراجـع الكتـب جمیـع فـي النسـخ والطبعـات األصـلیة اسـتخدام -1

 . بالكلیة الموجودة التعلیمیة األقسام وكافة

 بحقـوق الملكیـة یخـل ال بمـا التصـویر الضـوئي عملیـة لتقنـین لـم تضـع الكلیـة حتـى االن لـوائح -2

 .وخارجها بها التدریس هیئة أعضاء من األخرى العلمیة والمواد جعاوالمر  الكتب لمؤلفي الفكریة

جـراء الخاصة األخالقیات تحدد التي الواضحة القواعد الكلیة تضع -3  العلمیـة األبحـاث بإعـداد وإ

ـا تمنع بحیث والطالب ومعاونیهم التدریس هیئة ألعضاء ا باتً  الملكیـة حقـوق علـى اعتـداء أي منعً

أبحاث اآلخرین وقد تم وضع ذلك فـى میثـاق أخالقیـات البحـث  أو أفكار اقتباس أو نقل أو الفكریة

 )1/4 مرفق(. م15/6/2010العلمى المعتمد من مجلس الكلیة بتاریخ 

یة الفكریة وتوزیعه على األقسام العلمیة ونشره على الموقـع اإللكترونـي إعداد دلیل لحقوق الملك -4

 للكلیة 

 )2/4 مرفق(عقد جلسات عصف ذهني إلعداد الدلیل -5
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  ثقافة حقوق الملكیة الفكریة  4/1/2 -6
 علـى للحفـاظ المنظمـة والقـوانین بالقواعـد الـوعي جامعـة عـین شـمس بنشـر  كلیـة اآلداب تقـوم  

 واإلداریـین ، وذلـك التـدریس ، والمعـاونین ، والطـالب ، هیئـة أعضـاء بـین الملكیـة الفكریـة حقـوق

 :عن طریق

  /http://arts.shams.edu.egااللكتروني الموقع النشر على  -  أ

ــة اإلجــراءات التــى تتبعهــا  ــدریس بالكلیــة عــن فاعلی لــم یــتم تحدیــد إنطباعــات أعضــاء هیئــة الت

 .المؤسسة للمحافظة على الملكیة الفكریة حیث لم یتم قیاس الرأي حول فاعلیة هذه اإلجراءات

  الممارسات العادلة وعدم التمییز  4/2
  الطالب/ العاملین/ ضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء هیئة التدریس 4/2/1

/ هیئة التدریستوجد إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة وعدم التمیز بین أعضاء 
  :العاملون وتتمثل هذه اإلجراءات فى/ الطالب/ الهیئة المعاونة

 توافر الفرص المتكافئة فى الترقیات، والبعثات وتوزیع األعمال  -
  شروط الترقیة على جمیع العاملین تطبیق -
توزیع التدریس واإلشراف على أعضاء هیئة التدریس طبقًا لتخصصاتهم مع  -

 . ل توزیع العادمراعاة ال
 توزیع المكافآت والحوافز فى ضوء القواعد المعمول بها فى الكلیة -
   3/4مرفق (  م13/8/2012تشكیل لجنة لفض المنازعات والشكاوى بتاریخ  -

. ( 
توزیع أعباء (ویتم تطبیق هذه اإلجراءات على جمیع أعضاء هیئة التدریس والعاملین بالكلیة مثل  -

توزیع أعباء العمل، توزیع (، واإلداریین ...المكافآت ، البعثات اإلشراف والتدریس ، الحوافز ، 
 الخ... الحوافز ، 
  
  
 

  المصداقیة في الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات 4/2/2      
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تضع الكلیة أكثر من صندوق خاص بالشكاوي والمقترحات وتوضع الصنادیق في أماكن 
بارزة بالكلیة یسمح باالطالع علیه حیث یوجد ثالثة صنادیق أمام وحدة الجودة و صندوق أمام 
إدارة الدراسات العلیا والمكتبة وكذلك في بعض أقسام الكلیة ، ویتم فتح صندوق الشكاوي 

دوریة واإلطالع على تلك الشكاوي والمقترحات، والقیام بإخطار األفراد بنتیجة والمقترحات بصفة 
  . وتم تشكیل لجنة لتلقى الشكاوى وفحصها . الشكوى أو المقترح 

  إجراءات تصحیح الممارسات غیر العادلة 4/2/3

قرارات تصحیحیة فى الكلیة لمعالجة بعض الممارسات غیر العادلة ومن / تم اتخاذ إجراءات 
  :هذه اإلجراءات

 )   4/4مرفق (  0إعادة تصحیح أوراق الطالب المتظلمین من درجاتهم   -
  األخالقیات المهنیة للمؤسسة التعلیمیة  4/3

  دلیل أخالقیات المهنیة بالمؤسسة 4/3/1

تضع الكلیة میثاقا أخالقیا موثقا ومعتمدا ومعلنا فى صورة دلیل یلتزم به جمیع أعضاء 
یثاق األخالقي الممارسات األخالقیة للوظیفة على كافة المستویات ویتضمن الم. الكلیة
تعریف میثاق أخالقیات المهنة ، الفرق بین أخالقیات المهنة وأنظمتها ، أهداف : ( مثل
اق ، الفئات التى یطبق علیها المیثاق ، المسئولیات األخالقیة لقیادات الكلیة ثالمی

سئولیات األخالقیة فى فبول الهدایا والتبرعات وأعضاء هیئة التدریس والعاملین ، والم
. ( م 9/1/2012وقد تم اعتماده من مجلس الكلیة بتاریخ ) واجراءات تطبیق المیثاق 

  )    5/4مرفق 

  االلتزام بأخالقیات الوظیفة 4/3/2

توفر الكلیة نسخة من دلیل المیثاق األخالقي المعتمد لجمیع األطراف المعنیة بالكلیة 
  . ./http://arts.shams.edu.eg. الموقع اإللكترونى للكلیة  وكذلك على

  المعلومات المتاحة عن الكلیة في الوسائل المختلفة  4/4

  شمولیة ونشر المعلومات 4/4/1
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توفر الكلیة المعلومات التى تغطي أنشطتها المختلفة داخلیا على موقعها اإللكتروني ویتم 
نشر هذه المعلومات فى وسائل متنوعة تتمثل فى نشرات وملصقات وكتیبات یتم توزیعها على 

  .، كما تم نشر لوحات بالكلیة عن حقوق الطالب وواجباتهداخل الكلیةاألطراف المعنیة 
  

  المعلوماتتحدیث  4/4/2

تحدث الكلیة هذه المعلومات بطریقة دوریة طبقًا للمتغیرات المحلیة والقومیة والعالمیة 
  .  ./http://arts.shams.edu.egوتضعها على الموقع اإللكترونى للكلیة 

  نقاط القوة 
 . الملكیة الفكریة یوجد بالكلیة أعراف متفق علیها للحفاظ على حقوق  -1
تطبق الكلیة قواعد متوارثة لضمان العدالة وعدم التمییز بین أعضاء هیئة  -2

 التدریس
وضعت إدارة الكلیة مجموعة من الصنادیق الخاصة بالشكاوى والمقترحات فى  -3

 . أماكن واضحة بالكلیة 
تعتمد قواعد ترقیة العاملین على األقدمیة ، وتتم بشكل مركزى على مستوى  -4

 الجامعة 
توجد إجراءات مفعلة طبقًا لقانون تنظیم الجامعات لضمان عدم تعارض  -5

 المصالح داخل الكلیة 
 . یوجد دلیًال ألخالقیات البحث العلمى  -6
  نقاط الضعف 

 الملكیة الفكریة محدودیة كفایة اإلجرائات المتبعة للمحافظة على  -1
 ال توجد آلیة معتمدة أو معلنة لضمان العدالة وعدم التمییز  -2
محدودیة دراسة ومتابعة الشكاوى واتخاذ اإلجراءات التصحیحیة ، ومستوى رضا  -3

 . الطالب فى المرحلة الجامعیة األولى ، وطالب الدراسات العلیا 
 محدودیة اإلعالن الرسمى عن دلیل أخالقیات البحث العلمى  -4
دلیل أخالقیات المهنة لم یتطرق إلى اإلجراءات التى تضمن عدم تعارض مصالح  -5

قیادات الكلیة والعاملین بها مع مسئولیاتهم وواجباتهم الوظیفیة ، كما أنه ال یتضمن 
  . بأخالقیات المهنة الئحة الجزاءات التى یجب اتخاذها فى حال عدم االلتزام 
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  الجهاز اإلداري  -5
  تعیین وتنمیة القیادات اإلداریة والعاملین 5/1
  معاییر اختیار وتعیین وترقیة القیادات اإلداریة 5/1/1

 8/11/2010توجد معاییر معلنة ومعتمدة الختیار وترقیة القیادات االداریة تم اعتمادها بتاریخ 
  . وتتصف هذه المعاییر بالموضوعیة حیث تالئم جمیع التخصصات االداریة للوظائف الحالیة

  ویتم استخدام هذه المعاییر في النعیین في المناصب القیادیة باإلدارات 
معاییر من خالل اإلعالن عن الوظیفة بین موظفي الكلیة، ثم یتم تشكیل وقد تم تطبیق هذه ال

لجنة لالختیار من بین المتقدمین وفقا للتوصیف الوظیفي لكل وظیفة، وتقوم اللجنة في النهایة 
 .بترشیح من تنطبق علیه المعاییر والتوصیف الوظیفي ویتم إصدار قرار بتعیینه من عمید الكلیة

  لمستمرة للقیادات االداریة والعاملینالتنمیة ا   5/1/2
كانت مبنیة على تحدید  2012 – 2011  - 2010وضعت الكلیة خطة تدریبیة لألعوام 

  :االحتیاجات وقد تم تنفیذ ستة برامج منها هي
  .االتجاهات الحدیثة في العالقات العامة واالعالم- 1
  .تنظیم وادارة المشتریات والمخازن - 2
  .ح المنظمة لشئون التعلیم والطالب والدراسات العلیاالقوانین واللوائ - 3
  )إدارة التدریب(مهارات التعامل مع الجمهور دورة تدریبیة من االدارة العامة للتنظیم واالدارة  - 4

: مرفق الدورات التي تم االنتهاء منها في أعوام (–.  2011/2012ودورتان في عام 
  ) 2/5مرفق .  2012/ 2011،  2010/2011

  .األسالیب الحدیثة في القید والحفظ واألرشفة - 1
دارة المكاتب المتطورة- 2   .التمیز في أعمال السكرتاریة الحدیثة وإ

  قامت الكلیة بوضع خطة تدریبیة جدیدة للعاملین اإلداریین من خالل المراحل التالیة
ع رأي، وتم تحلیل تم إجراء تحدید جدید لالحتیاجات التدریبیة للعاملین بالكلیة من خالل استطال

النتائج ووضع خطة تدریبیة وفق أولویات البرامج ، وتم اعتمادها في مجلس الكلیة المنعقد یوم 
  .  15/4/2013االثنین الموافق 

  . 2012/2013مرفق استطالع رأي لتحدید االحتیاجات التدریبیة لالداریین -
  .مرفق تحلیل نتائج االستبیان -
لالداریین وفقًا لنتیجة تحدید االحتیاجات التدریبیة وموافقة مجلس الكلیة مرفق الخطة التدریبیة -

  .علیها
  كفاءة االدارة فى االستفادة من الموارد البشریة المتاحة 5/2
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  مالئمة توزیع الموارد البشریة وحسن استغاللها  1/ 5/2
االستفادة القصوى مما هو  یتم توزیع العاملین بالكلیة وفقًا لالحتیاجات الفعلیة بالكلیة ، كما یتم

متاح من الموارد حیث تم اجراء العدید من التنقالت والتعیینات في الوظائف المختلفة تبعًا لحاجة 
  :ومن بین التنقالت . العمل

نقل السیدة هبة وحید عبد الغفار من قسم شئون هیبئة التدریس إلى سكرتاریة قسم اللغة  -
  .العبریة

ستار محمد سلیمان من قسم شئون الدراسة واالمتحانات إلى إدارة نقل السید عماد عبد ال -
  .الحسابات 

  .نقل السیدة هنادي صالح الدین محمود من إدارة الشئون اإلداریة إلى إدارة الحسابات -
  .نقل السیدة ماجدة محمد عبده من سكرتاریة قسم اللغة العبریة إلى قسم شئون العاملین -
احمد الشریف من غدارة شئون الطالب إلى إدارة شئون طالب التعلیم نقل السیدة نجوى محمد  -

  .المفتوح 
  .نقل السید محمد عبد الحمید ماضي للعمل بمكتب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب  -
  .نقل السیدة زینب عبد المعز عبد الحمید من الدراسات العلیا إلى العالقات الثقافیة -
  .لجنة اختیار القیادات االداریة ومعاییر اختیارهامرفق رقم محضر اجتماع  -
  )  1/5مرفق . ( مرفق نماذج قرارات نقل االداریین  -
  ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظیفة 5/2/2

تعد ظروف العمل بالكلیة مالئمة الى حد ما بما یتفق مع االمكانات المتاحة بالكلیة للمتطلبات 
تجهیزات والتسهیالت المتاحة والمناخ الصحي كما تتوفر الوظیفیة من حیث أماكن العمل وال

بمعظم المكاتب االداریة وسائل االتصال التلیفونیة كما تمت اتاحة خدمة االنترنت في جمیع 
إال أن هناك . تفاعلي 365المكاتب باالضافة الى تفعیل البرید االلكتروني وفقًا لنظام دوس 

ضیق بعض المكاتب وسوء التهویة بالمكتبة ووجود  الصعوبات التي تواجه الموظفین مثلبعض 
  .مكاتب بعض سكرتاریة األقسام في أماكن ضیقة 

مرفق دلیل االتصاالت بالكلیة ، وبیان توصیل شبكة االنترنت بالكلیة وتفعیل البرید االلكتروني 
  ) 4/5مرفق (

الفترة  جامعة عین شمس بمرحلة من عدم االستقرار اإلداري في –مرت كلیة اآلداب   
األخیرة شأنها في هذا شأن باقي كلیات الجامعات المصریة، حیث تكررت اإلضرابات عن العمل 
بین اإلداریین للمطالبة بزیادة الرواتب، وهو أمر یخرج عن سیطرة الكلیة ویقع داخل سلطة وزارة 

  .المالیة
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  المكافآت بمستویات األداء/ ربط الحوافز 5/2/3
المكافآت المقدمة للعاملین بمستویات األداء ، حیث یحصل من یقومون یتم ربط الحوافز و 

بأعمال إضافیة على حوافز تختلف عن غیرهم وذلك من خالل آلیة ربط الحوافز باألداء والتي تم 
  8/10/2012اعتمادها بتاریخ 

  ) . 5/5مرفق ( مرفق آلیة ربط الحوافز باألداء -
  تقییم أداء العاملین 5/3

  م ووسائل التقییمنظ 5/3/1   
یتم في الوقت الحالي استخدام نظام تقییم العاملین من خالل التقریر السنوي عن أداء   

العاملین ، وتم اعداد واعتماد آلیة لتقییم األداء الوظیفي لموظفي ومدیري اإلدارات بالكلیة معتمدة 
   .م ولكن لم یتم تفعیلها11/6/2012بتاریخ 

 ) 6/5مرفق ( لوظیفي لموظفي ومدیري اإلدارات بالكلیة مرفق آلیة تقییم األداء ا-
  الرضاء الوظیفى للقیادات االداریة والعاملین  5/3/2

  تم عمل استبیان الرضا الوظیفي للعاملین بالكلیة وتحلیله 
  ) 7/5مرفق ( مرفق استبیان الرضا الوظیفي وتحلیله 

  نقاط القوة
  
  .الخدماتیوجد بالكلیة جهاز إدارى یقدم كافة -
  
  .تم تحدید االحتیاجات التدریبیة للقیادات اإلاداریة و العاملین-
  
  .تهتم الكلیة بقیاس مستوى الرضا الوظیفى-
  
اتخذت الكلیة قرارات لتحسین مستوى الرضا الوظیفى للعاملین مثل تحسین بیئة -

  .العمل ، و تجهیز غرف العاملین بإدارات الكلیة بأجهزة الحاسب اآللى
  
  

  ط الضعفنقا
  
  .المقترحات التدریبیة لم تعد فى صورة خطة تدریبیة-
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لم تبن الخطة السنویة للبرامج التدریبیة للقیادات اإلداریة ، و العاملین على -

  .االحتیاجات الفعلیة لهم 
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  :الموارد المالیة والمادیة-6

  :كفایة الموارد المالیة والمادیة 6/1

  لتحقیق الرسالة والغایات واألهداف اإلستراتیجیةكفایة الموارد المالیة السنویة 
الموارد المالیة المتاحة سنویًا لتحقیق رؤیة ورسالة الكلیة وأهدافها االستراتیجیة غیر كافیة وتتمثل 
هذه الموارد في الموازنة العامة، كما یتم االستفادة من دخل التعلیم المفتوح والوحدات ذات الطابع 

  .الخاص
خالل األعوام الثالثة الماضیة من تمویل برنامج التطویر المستمر الذي تم من  استفادت الكلیة

خالله شراء آالت وتجهیزات وصلت إلى أكثر من أربعة مالیین جنیه، منها ثالثة مالیین تم 
  . تمویلها من خالل حصة الوزارة

من خالل العدید من  وتسعى الكلیة إلى زیادة مواردها الذاتیة بعد انتهاء مشروع التطویر المستمر
  :األنشطة منها

 .جنیه یومیاً  500تم انشاء وحدة تصویر بالكلیة تدر دخًال بمتوسط  - 1
تم إعادة تجهیز سیارة البث الخارجي ووحدة التصویر التلیفزیوني بالكلیة من خالل مناقصة  -2 

 عامة أعلنت في الصحف وجاري اعادة تجهیزهما تجهیزا عصریا بتكلفة ملیون جنیه
عاما واعالن ذلك في مناقصة عامة  16بدء أعمال تشطیب ستودیو االعالم المهجور منذ  -3 

  :ملیون جنیه ومن المنتظر من هذا االستودیو  4بتكلفة 
 سیتم به عمل جمیع مشروعات الطالب: أوال 
  تأجیره للقنوات التلیفزیونیة: ثانیا 
  انشاء قناة تعلیم عالي خاصة بالجامعة: ثالثا 

  انشاء اذاعة خاصة بالجامعة: ابعا ر 
سنوات من خالل  6اعادة طرح الكافیتیریا القدیمة للتاجیر بعد ان كانت مخزنا للكتب لمدة  - 4

انشاء خمس وحدات الومیتال بالكلیة لنقل كتب التعلیم المفتوح الیها الخالء الكافیتریا وعرضها 
الف  120( عشرین الف جنیه شهریا لالیجار ومن المنتظر ان تدر دخال الیقل عن مائة و 

 )جنیه
تفعیل وحدة متابعة الخریجین وانشاء مركز لالرشاد الوظیفي بها وسوف یعرض هذا المركز  - 5

 . خدماته للخریجین ویقدم لهم دورات بمقابل مالي 



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 74

ین جاري انشاء وحدة لتنمیة الموارد البشریة بالكلیة تقدم خدماتها للمترددین علیها والمستفید -6 
   منها من داخل الكلیة وخارجها بمقایل مالي

  ) 1/6مرفق )( باب أول وباب ثاني ( مرفق الموازنة العامة للدولة وبیان بالموازنة واالرتباطات -
  كفایة ومالئمة المبانى 6/1/2

التتناسب مساحة المباني الحالیة الحتیاجات الكلیة ، حیث ان المبنى الحالي هو نفسه منذ إنشاء 
وقد تم االتفاق مع ادارة الجامعة . 2006یة باستثناء الطابق الرابع الذي تم اضافته في عام الكل

على تخصیص طابقین بمبنى االمتحانات بالجامعة للكلیة من أجل تجهیزهما ، وهو جزء من 
مشروع التطویر المستمر، إال أن اإلدارات السابقة للجامعة توقفت عن التمویل، كما تم عرض 

لى مركز االستشارات الهندسیة بكلیة الهندسة الذي قام بإعداد الرسومات، إال أن الملف ع
الجامعة عادت لتتوقف عن التمویل مرة أخرى، ورغم أن هذا األمر كان مخططا له أن ینتهي في 

  .، إال أن حجم اإلنجازات ال یزال ضعیفا جدا بسبب عدم توفر التمویل  2011عام 
  )  2/6مرفق . ( المتحاناتمرفق ملف تطویر مبنى ا -
  النظافة والمناخ الصحي للمباني 6/1/3

تتوافر في مباني الكلیة النظافة والمناخ الصحي من حیث التهویة واالضاءة باستثناء بعض 
المكاتب بالطابق األرضي وذلك نظرًا لعدم توافر بدائل في الوقت الحالي وستتم حل هذه المشكلة 

  . في مبنى االمتحانات بمجرد تجهیز المبنى المضاف
  المرافق العامة والخاصة 6/1/4

من طفایات 98تتوفر لدى الكلیة تجهیزات ومعدات لتحقیق األمن والسالمة حیث یوجد عدد 
كما تتوفر العالمات . جهاز إطفاء تلقائى 220وجارى شراء  الحریق موزعة على مباني الكلیة 

حیث توجد ارشادات إخالء المباني وتعریف باماكن االرشادیة المناسبة لتحقیق األمان والسالمة 
  الطفایات وأسلوب استخدامها وأماكن ساللم الهروب 

كما توجد . هناك خطة تدریب لوحدة األزمات والكوارث وتم تنفیذ عدد من هذه الدورات التدریبیة 
  .خطة لتأمین الكلیة ضد أخطار الحریق

رشادات لالخالء ، وخطة تدریب وحدة مرفق معدات األمن والسالمة وخریطة  - توضیحیة ، وإ
  ) 3/6مرفق . ( خطة تأمین الكلیة ضد أخطار الحریق –األزمات والكوارث 

توجد لدى الكلیة خطة إلخالء المباني في حالة حدوث كوارث وقد تمت تجربتها أكثر من مرة 
  .وتم تدریب العدید من العاملین بالكلیة علیها 
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مرفق تقریر من وحدة األزمات والكوارث عن االیجابیات والسلبیات، وخطة اخالء المبنى ،  -
  )  4/6مرفق . ( وتدریب عملي على خطة االخالء

) ب (وهو معطل والثاني بمبنى  ) أ ( یوجد بالكلیة أربعة مصاعد األول بمبنى  6/10 – 6/8
عمل ، وجاري التجدید للمصاعد المعطلة ومصعدان في الجناح الشرقي أحدهما یعمل واآلخر الی

كذلك تتوافر بالكلیة الكهرباء ودورات المیاة التي تتم صیانتها اآلن وغیر ذلك من المرافق بشكل . 
  . كاٍف وهذه المرافق صالحة لالستخدام 

ومن الجدیر بالذكر أن دورات المیاه غیر كافیة من حیث المساحة والعدد وال تتناسب مع أعداد 
الكلیة، لذلك فإن االنتهاء من تطویر مبنى االمتحانات ونقل بعض األقسام واإلدارات إلیه طالب 

  .سیؤدي إلى تحسن الوضع
  ) 5/6مرفق . ( مرفق تقریر عن المصاعد بالكلیة -
  
  صیانة المبانى والتسهیالت التعلیمیة 6/1/5

الحالي وان كانت هناك  التوجد خطة لصیانة المباني والتسهیالت التعلیمیة بالكلیة في الوقت
ومع ذلك فان الكلیة تضم وحدات للصیانة في كل المجاالت تقرم  2011خطة قدیمة انتهت بعام 

  .بالمتابعة والصیانة الفوریة بشكل مستمر
  )  6/6مرفق . (  2011مرفق تقریر عن حالة الصیانة بالكلیة وخطة صیانة  -
  التسهیالت المادیة 6/2

  المادیة لممارسة األنشطة الطالبیةالتسهیالت  6/2/1

تتوفر بالكلیة صالة لممارسة األنشطة الثقافیة والفنیة وبعض األلعاب الریاضیة البسیطة 
مثل تنس الطاولة وهي تقع أسفل إدارة رعایة الشباب، أما بالنسبة لباقي األنشطة 

صالة مغطاة  الریاضیة فیتم االستعانة بالمنشآت الریاضیة الخاصة بالجامعة التي تضم
ومالعب للریاضات الجامعیة وهي في مبنى المدینة الجامعیة وال تبعد عن مبنى الكلیة 

  .بأكثر من مائة متر
مرفق  بیان باألماكن والتسهیالت المتاحة لممارسة االنشطة الطالبیة وتقریر عن  -

  )  7/6مرفق .( األنشطة الطالبیة
  األجهزة والمعدات والمعامل 6/2/2
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من خالل مشروع التطویر  221 جهاز تم شراء 341عدد كلیة أجهزة كمبیوترتوجد بال
وماكینات تصویر وبروجكتور وشاشات عرض وطابعات المستمر والتأهیل لألعتماد  

الب توب موزعة على الكلیة باداراتها المختلفة وقاعات الدرس وتتسم  ازجه 55لیزر و
  .شراؤها بهاهذه األجهزة بالحداثة حسب المواصفات التي تم 

  )  8/6مرفق . ( مرفق بیان تفصیلي باالجهزة المتاحة بالكلیة -
  نسبة الحاسبات اآللیة إلجمالي عدد الطالب  6/2/3

حیث تبلغ النسبة  التناسب عدد الحاسبات اآللیة المتاحة بالكلیة إلى إجمالي عدد الطالب
  ) . 8/6مرفق (  طالب 100جهازین لكل 

  الحدیثة وتكنولوجیا المعلومات وسائل االتصاالت 6/2/4

وهذا الموقع باللغة العربیة حالیا  artshams.edu.egللكلیة موقع على شبكة االنترنت وهو 
وجاري ترجمته إلى االنجلیزیة، وقد تمت اتاحة خدمة االنترنت في جمیع مكاتب هیئة التدریس 

  .ة بجمیع المكاتب والمدرجات وأغلب المكاتب االداریة بالكلیة وجاري االعداد الستكمال الشبك

  )موقع الكلیة  9/6مرفق (  -

بما ) تلیفونات ، فاكس ، برید الكتروني ( تتوفر بالكلیة وسائل االتصاالت الحدیثة 
  .یتالءم مع حجم العمل بالكلیة

  كفاءة استخدام الموارد  6/3

  توافر انظمه للمراجعة والرقابة الدوریة على استخدام الموارد 6/3/1

توجد أنظمة موثقة للمراجعة والرقابة الدوریة على استخدام موارد الكلیة المادیة والمالیة 
الجهاز المركزي : من خالل مراجعة الجهات الرقابیة بالجامعة أو بالدولة مثل 

  .للمحاسبات
تقوم وحدة تكنولوجیا المعلومات بالكلیة بالمرور على اإلدارات واألقسام العلمیة للتحقق 

  .سن الستخدامستخدام الجید لألجهزة والتنبیه على المستخدمین بحمن اال
  نقاط القوة

  .تعتمد الكلیة على التمویل من الجامعة-
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  .تتوافر للكلیة بعض الموارد الذاتیة -
  
  .نجحت الكلیة فى الحصول على العدید من المشروعات البحثیة-
  
  تتوافر وسائل االمن والسالمة غي مباني الكلیة-
  توفر الكلیة المناخ الصحي من حیث التهویة واالضاءةـ 

  ـ تتناسب قاعات الدراسة مع احتیاجات طالب البرامج العلمیة
ـ توجد بالكلیة لجنة للمعامل تختص بتخصیص المیزانیة وتلبیة احتیاجات 

  االقسام االكادیمیة واالداریة سنویا
  ـ یتوافر بالكلیة میزانیة لرعایة الشباب

قع علي االنترنیت باللغة العربیة واالنجلیزیة من خالل موقع جامعة ـ للكلیة مو 
  عین شمس

ـ تم اتاحة خدمات االنترنیت لجمیع اعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم والطالب 
  وجمیع االقسام بالكلیة ووحدة الجودة

  ـ تم توفیر اجهزة الحاسبات بجمیع االقسام االكادیمیة واالداریة بالكلیة
  نقاط الضعف

  ـ الیوجد بند في الموازنة العامة للدراسات العلیا والبحث العلمي
ـ الموارد المتاحة سنویا للكلیة غیر كافیة لتحقیق رسالتها وغایتها واهدافها 

  االستراتیجیة 
  ـ كثرة عدد الطالب یؤدي الي محدودیة كفایة المباني للتدریس 

وبعض قاعات مباني ـ التنطبق اجراءات االمن والسالمة علي الكنتروالت 
  االقسام النوعیة

ـ الیوجد بالمعامل اي ارشادات عن كیفیة التصرف السریع عند حدوث اي امر 
  طارئ
  .تعتمد اإلضاءة بالكنتروالت على اإلضاءة الصناعیة-
  .بعض المعامل بها مشاكل بشبكة الصرف-
  .مستوى النظافة دون المستوى ،دورات المیاة تحتاج إلى إحالل و تجدید-
  .ال توجد خطة لصیانة المرافق بصفة دوریة-
  .ال یسمح بنظام المكتبة االستعارة الخارجیة و لكن بالتصویر فقط-
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  .قلة خبرة أمناء المكتبة و سوء معاملة الطالب-
یوجد نقص شدید فى أعداد وحدات الحاسب  اآللى بقسم تكنولوجیا -

  .المعلومات
  .تلبیة متطلبات الدروس العملیةبعض المعامل غیر مجهزة بالقدر الكافى ل-
أمناء المعامل غیر مؤهلین للعمل ،و ال توجد خطط لرفع كفاءة الفنیین -

  .بالكلیة
  .ال توجد خطة للصیانة الدوریة لالجهزة و المعدات و المعامل-
  .ال تتوافر أماكن بالقدر الكافى لممارسة االنشطة الطالبیة المختلفة-
  .الدائمة من كثرة تعطل شبكة االنترنت بالكلیةالشكوى -              
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   البیئة وتنمیة المجتمعیة المشاركة- 7

  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة وبرامج خطة 7/1

  المحیط للمجتمع الحقیقیة االحتیاجات تحدید خطة 7/1/1

 فى اعتمادها وتم  المحیطة البیئة وتنمیة المجتمع لخدمة معتمدة خطة الكلیة لدى تتوافر 1
 اآلونة فى بالفعل الخطة هذه تطبیق ویتم)  1/7 مرفق(   م 17/9/2012 بتاریخ الكلیة مجلس
   :للخطة الحالى للتطبیق الفعلیة الممارسات أمثلة ومن األخیرة

 المجتمعیـة بالقضـایا المتعلقـة الموضـوعات عـن نـدوة الكلیـة نظمت حیث: والمؤتمرات الندوات عقد
 بقاعــة النـدوات هـذه عقـدت وقـد 25/11/2012 بتـاریخ التـدخین مكافحـة:  النـدوات هـذه أمثلـة ومـن

 م 24/10/2011 بتــاریخ االنتخابـات حـول وحـوار األحـزاب ممثلـوا حـول ونـدوة.  بالكلیـة المـؤتمرات
 للنهــــوض المجتمعیـــة القضـــایا أحـــدث لمناقشــــة ســـنوى مـــؤتمر لعقـــد تخطیطــــا الكلیـــة وضـــعت كمـــا

 مرفـق( .  مصـر لمسـتقبل الشـباب رؤیـة عـن القطـاع مـؤتمر عقـد وقد المجتمعیة المشاركة بمستوى
2/7 (  

 منذ دكتوراه رسالة 82و ماجستیر رسالة 31 تسجیل تم فقد: المجتمعیة البحوث باجراء االهتمام
 . االجتماعى التكیف أسالیب وتطویر العنف كعالج المجتمعیة بالقضایا صلة ذات 2008 عام

  ) 3/7(  مرفق

 مجلس كأعضاء األهلیة والجمعیات المجتمعیة المؤسسات فى التدریس هیئة أعضاء مشاركة
 .المحلى المجتمع ألعضاء تعلیمها المستهدف للمهارات وكمدربین ومستشارین إدارة،

 قوائم تم فقد ، المحیط المجتمع احتیاجات لتحدید واضحة ووسائل أسالیب على الخطة بنیت وقد
 أهم لتحدید العمل، سوق ومنظمات المحلى المجتمع أعضاء من - قلیلة غیر– لعینة استقصاء

  )  4/7مرفق(   تدعیمها فى الكلیة تسهم أن یمكن والتى للمجتمع االزمة االحتیاجات
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  البیئة وتنمیة المجتمع بخدمة التوعیة برامج 7/1/2

 االجتماعیــة بالخدمــة الــوعى لتنمیــة 14/12/2009 بتــاریخ الكلیــة مجلــس مــن معتمــدة خطــة توجــد 
 عــــن المجتمعیــــة األطــــراف رضــــاء مســــتوى الكلیــــة وتتعــــرف)   5/7 مرفــــق(   ، تحــــدیثها وجــــارى
 عینـة علـى استقصـاء قائمـة تطبیـق طریـق عن المؤسسة تقدمها التي البیئة وتنمیة المجتمع خدمات

 علـــى التعـــرف القائمـــة هـــذه تتضـــمن العلیـــا، الدراســـات طـــالب بعـــض بواســـطة  المجتمـــع أفـــراد مـــن
 وقـد المجتمـع، أفـراد بـین الصـحى الـوعى كنشر تقدمها التى الخدمات ودور الكلیة، خریجى مستوى
 لـــه، العـــون یـــد تقـــدیم مـــن بمزیـــد الكلیـــة یطالـــب المجتمـــع أن القائمـــة هـــذه نتـــائج تحلیـــل مـــن اتضـــح

  )  6/7 مرفق. ( جید نحو على الخریج بمهارات واالهتمام

  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة أنشطة تنظیم  7/2

  اداریة وحدة توافر 7/2/1    

 21/11/2011 بتــــاریخ الكلیـــة مجلـــس بموافقـــة  المجتمـــع احتیاجـــات لدراســـة وحـــدة الكلیـــة أنشـــئت
  )  7/7 مرفق(  اآلن حتى تفعیلها یتم لم لكنها

  البیئة وتنمیة المجتمع خدمة ممارسات 7/2/2

 محـدد، وظیفـى لتوصـیف طبقـا اختصاصـاتهم البیئـة وتنمیـة المجتمع خدمة بقطاع العاملون یمارس
 اإلداریــــة للوحـــدة بالنســـبة مهامــــه یمـــارس والبیئـــة المجتمــــع خدمـــة بشـــئون المخــــتص الكلیـــة فوكیـــل

 للهیكـــــل طبقـــــاً  لهـــــا المعـــــین لوظیفتـــــه الــــوظیفى للتوصـــــیف طبقـــــا الخـــــاص الطـــــابع ذات والوحــــدات
  .)  8/7 مرفق(  للكلیة التنظیمى

  المجتمع منظمات مع الكلیة تفاعل 7/3

  الكلیة مجالس في المجتمعیة األطراف مشاركة 7/3/1

 بـــــالحوار ویشـــــاركون ،فقـــــط الكلیـــــة مجلـــــس فـــــى المجتمعیـــــة االطـــــراف بعـــــض تشـــــارك            
  )  9/7مرفق(  األفكار وتقدیم والمناقشة
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  الكلیة أنشطة فى المجتمعیة األطراف مشاركة 7/3/2

  )  10/7 مرفق( العمل أماكن فى الطالب تدریب فى المختلفة المجتمعیة األطراف بعض تشارك

  البیئة وحمایة لتنمیة الفعلیة الممارسات 7/4

  الفعلیة الممارسات نماذج 7/4/1  

  :ومنها البیئة وحمایة لتنمیة فعلیة لممارسات نماذج بعض توجد 

 المحافظــة مــن عدیــدة أحیــاء فــى ةیــیئب بقوافــل للقیــام خطــة الكلیــة وضــعت: البیئیــة بالقوافــل القیــام
 أسـرة القافلـة وضـمت المـدارس من مجموعة لزیارة البیئیة القافلة .البیئة تلوث فى القوافل أمثلة ومن

   البیئة أصدقاء

  . بالكلیة النظافة أعمال لمتابعة لجنة الكلیة شكلت:  البیئى الوعى حول ندوات عقد

 فــى بیئتنــا بعنــوان دوریــة نشــرة البیئــة قطــاع یصــدر: البیئیــة القضــایا بعــض حــول نشــرات إصــدار
  )  11/7 مرفق( .  أعیننا

  المجتمع خدمة برامج فى التدریس هیئة وأعضاء الطالب مساهمات 7/4/2

 المجتمـــع خدمـــة بـــرامج فـــى ومعـــاونیهم التـــدریس هیئـــة وأعضـــاء الطـــالب لـــبعض مســـاهمات توجـــد
 المجتمـــع أعضــاء جمیــع بــین الــوعى زیــادة المجتمــع خدمــة تتطلــب ولكــن ،المحیطــة البیئــة وتنمیــة

  .) 11/7 مرفق(  عضو كل نشاط ضمن واحتسابها الخدمات، هذه تقدیم بأهمیة المؤسسي

  

  المؤسسة أداء عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات رضاء 7/4/3



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 82

 عمـل تـم وقـد  الكلیـة، أداء عـن المـدنى والمجتمـع العمـل سـوق منظمـات رضـاء وتقییم قیاس یتم لم
 خریجــى مســتوى عــن المــدنى والمجتمــع العمــل ســوق منظمــات رضــاء وتقیــیم قیــاس عــن اســتبیانات

  . وتحلیلها توزیعها وجارى الكلیة

  نقاط القوة
 .تتوافر للكلیةخطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة  -1
 . بنیت الخطة على أسالیب ووسائل واضحة لتحدید احتیاجات المجتمع المحیط  -2
توجد بعض برامج للتوعیة بخدمة المجتمع وتنمیة البیئة داخل الكلیة ألعضاء هیئة  -3

 . التدریس ومعاونیهم والعاملین والطالب 
 نظمت الكلیة العدید من الندوات  -4
 .توجد بالكلیة وحدة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  -5
 یشارك ممثلین عن األطالاف المجتمعیة فى المجالس الرسمیة للكلیة  -6
ارك األطراف المجتمعیة بصفة منتظمة فى أنشطة الكلیة وفى جمیع جمیع  تش -7

 المناسبات 
 المشاركة فى ملتقى التوظف -8
 .یتم قیاس رضا األطراف المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة البیئة  -9

  
  نقاط الضعف 

 لم تحدد الكلیة ما تم تنفیذه من خطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  -1
رأى الخریجین أو مشاركة األطراف المجتمعیة فى تطویر لم یتم استطالع  -2

 البرنامج الدراسى الحالى لمرحلة اللیسانس
لم یتم استفادة الكلیة من نتائج قیاس رضا األطراف المجتمعیة أو اتخاذ  -3

  اإلجراءات التصحیحیة 
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دارة المؤسسي التقویم - 8   :الجودة وإ

  :المؤسسة آداء تقویم 8/1

  :التقویم عملیة 8/1/1

 .التقویم عملیة فى بالمؤسسة الجودة ضمان وحدة دور -

 الذاتیة الدراسة خالل من للكلیة ذاتي تقویم بعمل الجودة وحدة قامت -

 والوحدات واإلدارات العلمیة األقسام من البیانات جمع على الذاتي التقویم عملیة اعتمدت -
 عناصر من عنصر كل في والضعف القوة بنقاط والخروج تحلیلها وتم بالكلیة، المختلفة

 المعاییر أحد مسئولیة فریق كل یتولى بحیث الوحدة أعضاء تقسیم تم وقد التقویم، عملیة
 كتابة وحتى البیانات جمع من بدایة عنه كاملة مسئولیة مسئوال ویكون باالعتماد الخاصة

عداد الذاتیة الدراسة في به الخاص الجزء  بالمعیار الخاصة المرفقات وإ

 .دوریة بصفة تتم للمؤسسة الكلي األداء تقویم عملیة -

 – 2010 لألعوام ذاتیة دراسة إعداد یتم لم حیث دوري بشكل التقویم عملیة تتم ال -
 كمسودة الحالیة الدراسة إعداد تم ثم 2012 -2011 للعام دراسة إعداد وتم 2011
  الجامعي العام بنهایة إكمالها سیتم التي وهي 2013 – 2012 بالعام الخاصة للدراسة

 الطالب، ومعاونیهم، التدریس هیئة أعضاء مع المؤسسة أداء تقویم نتائج مناقشة -
 .العالقة ذات المجتمعیة األطراف العاملون،

 الجودة قضایا عرض یتم حیث فقط الداخلي المستوى على التقویم نتائج مناقشة تتم -
 جلسات الوحدة مدیر یحضر حیث ولجانه الكلیة مجلس لجان في المختلفة والنتائج
 لجان األعضاء من عضو یحضر كما والطالب، التعلیم شئون ولجنة الكلیة مجلس
 اللجان محاضر من نسخ مرفق( والمكتبة الثقافیة والعالقات العلیا والدراسات البیئة

  )الكلیة ومجلس
 .دوریاً  تتم المؤسسة تقویم نتائج مقارنة -

 الواردة البرامج تقاریر أن حیث’ دوري بشكل التقویم لنتائج مقارنة عمل اآلن حتى یتم لم -
 خطط ووضع الصعوبات توصیف من تخلو تكاد المقررات تقاریر وكذلك األقسام من

 تحسین

 أهمیة لشرح التدریس هیئة أعضاء للسادة لقاء من ألكثر بالدعوة الجودة وحدة قامت -
 جدا ضعیفة كانت الحضور نسبة ولكن والبرامج المقررات تقاریر إعداد وكیفیة
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 على وحصلوا المنهج خرائط على للتدریب البرامج لمنسقي تدریبیة دورات بعقد الجودة وحدة قامت
 بالشكل العناصر مكتملة غیر اآلن حتى تزال ال التقاریر أن إال القومیة، الهیئة من بذلك شهادات

  مختلفة فترات على التقویم لنتائج مقارنة إجراء یتیح الذي

  :الجودة نظم إلدارة والتطویر التعزیز أنشطة 8/1/2

 .الذاتى التقویم نتائج من اإلستفادة نتیجة المؤسسى األداء فى الملموس التقدم -

وضعت الكلیة حدث تقدم ملموس في األداء المؤسسي رغم عدم وضوح نتائج التقویم حیث 
تحدید االحتیاجات وقد تم كانت مبنیة على  2012 – 2011  -  2010خطة تدریبیة لألعوام 

  :تنفیذ ستة برامج منها هي
  .االتجاهات الحدیثة في العالقات العامة واالعالم- 1
  .تنظیم وادارة المشتریات والمخازن - 2
  .القوانین واللوائح المنظمة لشئون التعلیم والطالب والدراسات العلیا - 3

  مهارات التعامل مع الجمهور 4
  )إدارة التدریب(لعامة للتنظیم واالدارة دورة تدریبیة من االدارة ا -3
 . 2011/2012 عام في ودورتان -

  .األسالیب الحدیثة في القید والحفظ واألرشفة - 1
دارة المكاتب المتطورة- 2   .التمیز في أعمال السكرتاریة الحدیثة وإ

 

 البرامج وتنسیق وتخطیط التدریبیة االحتیاجات وحصر للتدریب لجنة بداخلها الجودة وحدة شكلت
 القیادات تدریب لیتم تنفیذها وآلیات ومعلنة محددة برامج المؤسسة تضع ذلك ضوء وفى التدریبیة

 المواد التدریب، وزمان مكان المدربین، للتدریب، المستهدفة الفئة البرامج، أهداف وتتضمن علیها
  . وتقویم التدریبیة البرامج متابعة البرامج، محتوي التدریبیة،

 تنظیم قانون بعنوان األول ، العام هذا مدار على تدریبى برنامج 2 عددها بلغ وقد -
 األستاذ هو المحاضر وكان بالكلیة األكادیمیة القیادات من 10 حضرها الجامعات

 بعنوان والثانیة شمس، عین جامعة – الحقوق بكلیة األستاذ النمر العال أبو/ الدكتور
 وكان بالكلیة األكادیمیة القیادات من 15 حضرها المصریة للجامعات المالیة الجوانب



 2011/2012 الدراسة الذاتیة لكلیة اآلداب جامعة عین شمس
 
 

 85

 عین جامعة – التجارة كلیة عمید حماد طارق/ الدكتور األستاذ هو المحاضر
  أیضاً  العام هذا خالل أخرتین لدورتین اإلعداد وجارى.شمس

-  
-  
  المؤسسیة للقدرة التعزیز ومشروعات برامج -

 التدریس هیئة أعضاء أو للقیادات سواء التدریب نقص في األساسیة الكلیة مشكلة تكمن -
  الفئات جمیع رأي استطالع خالل من ظهر ما وهو واإلداریین

 االحتیاجات تحدید على المبنیة التدریبیة الخطط وضع على الجودة وحدة ركزت لذلك -
 والتعزیز التطویر أنشطة أولویات من وباعتبارها

 من العدید عقد خالل من لالعتماد المطلوبة باألنشطة التوعیة في الجودة وحدة ساهمت -
 وتطبیقها األكادیمیة بالمعاییر للتعریف التدریس هیئة أعضاء للسادة العمل ورش

 جدد أعضاء جذب ومحاولة الجودة أنشطة لدعم العلمیة األقسام بعض بزیارة الوحدة مدیر قام
 االجتماع وعلم واإلعالم العربیة اللغة أقسام في األقسام مجالس لحضور دعوته تمت وقد للوحدة
  الكلیة مجلس على عرض تقریر في االجتماعات هذه نتائج إثبات تم وقد النفس، وعلم

  :الجودة ضمان لوحدة األكادیمیة القیادات دعم 8/2

  :الجودة ضمان لوحدة والمعنوى المادي الدعم 8/2/1

 .للوحدة والكافیة المؤهلة البشریة الكوادر توافر -

 وتتكون األنشطة، لممارسة والكافیة المؤهلة البشریة الكوادر قلة من الجودة وحدة تعاني -
 على جمیعا یشرفون األعضاء من وستة النواب من وثالثة الوحدة مدیر من الجودة وحدة
 االعتماد ملفات إعداد

 العلمیة األقسام بمخاطبة الوحدة قامت التدریس هیئة أعضاء مشاركة لضعف نظرا -
 حیث ضعیفة، كانت االستجابة ولكن المعاییر فرق ضمن بالعمل منها أعضاء لتكلیف
  للعمل المعاونة الهیئة من اعضاء بتكلیف األقسام أغلب اكتفت

 عاملین وكذلك للوحد سكرتیرة 2 توجد -

 .أنشطتها لممارسة كافیة للوحدة المالیة المخصصات -

 حتى لالعتماد والتأهیل المستمر التطویر مشروع خالل من التمویل على الوحدة اعتمدت -
 .  31/10/2012 في نهایته
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 مكافئات صرف على تنص الوحدة الئحة أن رغم، للوحدة مالیة موارد أي الكلیة توفر ال -
 المالیة الموارد قلة أن إال شهور ثالثة كل الوحدة مدیر یقدمه تقریر على بناء مالیة

 البند هذا تطبیق دون تحول بالكلیة
-  
 .أنشطتها لممارسة الجودة ضمان لوحدة والمالئمة الكافیة التجهیزات توافر -

 تصویر ماكینات وثالث طابعتان توجد كما متنقل آلى حاسب اجهزة سبعة بالوحدة توجد -
 بطء بسبب األجهزة إصالح في صعوبة الوحدة وتجد معطل فاكس وجهاز معطلة إحداها

 األجهزة ألغلب صیانة عقود وجود وعدم اإلجراءات

  الجودة بقضایا تتعلق التى الموضوعات التخاذ مناقشة فى الوحدة مدیر مشاركة -

 عضویة في وكذلك الكلیة مجلس في كعضو بالحضور الوظیفیة بصفته الوحدة مدیر یشارك
  وانشطتها بالجودة المتعلقة القضایا جمیع ومناقشة بعرض ویقوم التعلیم شئون لجنة

  نقاط القوة

  یعتمد علي التقویم المؤسسي الدوريــ للكلیة نظام داخلي للجودة 

  ــ یوجد بالكلیة وحدة لضمان الجودة وتقویم االداء

ــ تدعم الكلیة نظم الجودة الداخلیة ولكن الیتوفر المكان المالئم ، وتوجد التجهیزات المناسبة 
  لوحدة ضمان الجودة

  ــ لوحدة ضمان الجودة عالقة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة

  وحدة في عرض ومناقشة قضایا الجودة بالكلیةــ تشارك ال

  ــ تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة انشطتها 

  ــ لدي الكلیة بعض الممارسات الفعلیة لتعزیز وتطویر الفاعلیة التعلیمیة

  ــ تحرص الكلیة علي تفعیل نظم المساءلة والمحاسبة

  الكلیة بوحدة ضمان الجودةــ وجود اثنین من الموظفین الدائمیین من موظفغي 
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  نقاط الضعف

  ـــ محدودیة وجود مؤشرات موضوعیة موحدة للتقویم

  ــ استبیانات استطالع اراء الطالب تتم بصورة غیر منتظمة وال تتم لكل المقررات 

  ــ محدودیة انتظام أجتماعات الوحدة

  ــ المخصصات المالیة للوحدة لممارسة انشطتها غیر كافیة

  الوحدة بتحدید مؤشرات موضوعیة لتقییم االداء المؤسسي دوریاــ لم تقم 

ــ محدودیة مناقشة نتائج تقویم اداء الكلیة مع أعضاء هیئة التدریس ، ومعاونیهم ، والطالب ، 
  والعاملین، واالطراف المجتمعیة ذات العالقة

  ــ لم تطبق الكلیة أسالیب مستحدثة لتطویر نظم المساءلة والمحاسبة
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  ::  ثانیاثانیا

  الفاعلیةالفاعلیة
 التعلیمیةالتعلیمیة
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  والخریجون الطالب - 1

  القبول سیاسات -1- 1

  اإلستراتیجیة واألهداف والغایات الرسالة مع القبول سیاسات توافق -1- 1- 1

 قبول یتم حیث واألهداف الرسالة مع الطالب قبول سیاسات تتوافق -1-1- 1- 1
 ضوء فى للجامعات األعلى المجلس یحددها التى القبول لقواعد وفقا الطالب

 فى شخصیة اختبارات عمل یتم) أدبى – علمى( السابقة الطالب تخصصات
 قسم فى االختبارات هذه تعقد كذلك. والنقد الدراما قسم مثل الكلیة أقسام بعض

 هملدی المتقدمین الطالب أن من للتحقق شفوي بشكل ولكن السیاحى اإلرشاد
 لقبول الخاصة االشتراطات بعض هناك أن كما .الكلیة رسالة لتحقیق مایؤهلهم
 السیاسات هذه تحدید تم وقد. اللغات برامج مثل البرامج بعض فى الطالب
 ثم والطالب التعلیم شئون بلجنة واعتمادها مناقشتها تم ثم األقسام بواسطة

    ) 1/1 مرفق( م2011/ 12/1 بتاریخ الكلیة مجلس من اعتمادها

 یتم التى الطالب وأعداد بالكلیة القبول سیاسة بین التعارض بعض هناك -1-2- 1- 1
 تقلیل الكلیة تبنت إذ اللغات أقسام فى السیما التنسیق مكتب قبل من توزیعها

 هذا على التغلب ویتم عملیا لتدریبهم المتاحة الفرص لزیادة الطالب عدد
 على التنسیق مكتب من الواردة الطالب توزیع فى التحكم طریق عن التعارض

 الدراسة وطبیعة الكلیة ألقسام الفعلیة القدرة ضوء فى األكادیمیة البرامج
 الكلیة في البارزة الضعف نقاط من یعد األمر هذا أن إال .)  1/2 مرفق(بها

  .األعداد لهذه والتسهیالت اإلمكانات بعض مالئمة عدم بسبب

 تحدد التي األقسام مجالس خالل من سنویا السیاسات هذه مراجعة یتم -1-3- 1- 1
 المراجعة وتتم سنوي، بشكل المقترحة األعداد وكذلك بها القبول شروط

 مرفق.  ( الكلیة ومجلس والطالب التعلیم شئون لجنة خالل من واالعتماد
1/3 (  
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  بالمؤسسة القبول إجراءات -1-2- 1

 رشحهم الذین الطالب یقوم حیث للقبول واضحة إجراءات الكلیة لدى توجد -2-1- 1- 1
 الرغبات استمارة وكتابة بهم الخاصة الملفات باستكمال التنسیق مكتب

 مكتب خالل من ذلك ویتم بها، االلتحاق في یرغبون التي بالبرامج الخاصة
  ) 1/4 مرفق(  .الطالب شئون

  القبول سیاسات عن والمعلومات النشر -1-3- 1

 وكیل خالل من المقبولین للطالب تعریفیة برامج تنظیم إجراءات وجدت -3-1- 1- 1
 الطلبة واتحاد الطالب شئون مكتب مع بالتنسیق والطالب التعلیم لشئون الكلیة
 الطالب قدوم بدایة مع الرئیسى الكلیة مدخل فى استعالمات مكتب إنشاء ویتم
 قسم كل یتولى كما وتوجیههم استفسارات أیة على للرد التنسیق مكتب من

  )  1/5 مرفق(   بالقسم بالقبول المرتبطة الفنیة المعلومات توفیر

 العام بدایة في الكلیة تنظمها لجان طریق عن الجدد الطالب إرشاد یتم -1-3-2- 1
  .)1/7 مرفق( اإللكتروني الموقع على البیانات توفیر یتم كما الدراسي،

 وخدمات التعلیمیة برامجها عن الكافیة المعلومات یشمل للكلیة دلیل یتوافر -3-3- 1- 1
 توزیعه یتم كما اإللكترونى الموقع على الدلیل هذا ویتوافر ،دوریا تحدیثه ویتم، الطالب دعم
  .)1/7 مرفق( مدمجة كاسطوانة الطالب على

  المؤسسة موارد مع المقبولین الطالب أعداد تتناسب 1-4- 1

 المتاحة المادیة والتسهیالت الموارد مناسبة مدى فى تفاوت یوجد -4-1- 1- 1
 برامج أن فنجد المختلفة البرامج بین بالمؤسسة الطالب أعداد الستیعاب
 قسم مثل األقسام طاقة فوق الطالب من اأعداد تضم اللغات بأقسام اللیسانس

 التستوعب اللغات معامل وأن القدیمة األوروبیة الحضارة وقسم الشرقیة اللغات
 ج ،ب ، أ مجموعات إلى الطالب تقسیم وتم البرامج بهذه الطالب أعداد
  )1/8 مرفق. ( بیةاالستیعا القدرة مشكالت لتفادى
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 اآللي الحاسب أجهزة عدد حیث من واحتیاجاتهم الطالب أعداد مع المكتبة تتناسب ال
 الحدیثة البرامج في خاص وبشكل المتخصصة، المراجع حیث من وكذلك
  والدراما واآلثار اإلعالم مثل نسبیا

 وتم كمبیوتر جهاز 16 بعدد المستمر التطویر مشروع خالل من المكتبة تزوید تم
 الجامعة إدارة خالل من األجهزة من أخرى مجموعة شراء تم كما ، تشغیلها
  . تركیبها جاري

  التحویل سیاسات -1-5- 

جراءات سیاسات - 1-5-1- لى من التحویل وإ  للطالب ومتاحة ومعلنة معتمدة الكلیة وإ
 شبكة على ومعلنة العالي التعلیم بوزارة المركزي التحویالت مكتب قبل من معدة أنها حیث

  ).1/9 مرفق( المعلومات

لى من التحویل یتم -5-2- 1- 1   .للجامعات األعلى المجلس لقواعد اوفق الكلیة وإ

لى من التحویل نسبة تحدید یتم -5-3- 1- 1  للجامعات، األعلى المجلس قبل من الكلیة وإ
 تحویل حالة فى ولكن المستجدین بالطالب الخاصة التحویل سیاسات فى الكلیة تتدخل وال

 السابقة كلیته فى الطالب درسها التى للمواد مقاصة عمل یتم األعلى الفرق من طالب
  ).1/9 مرفق( الكلیة فى بالمواد ومقارنتها

لى من للتحویل الرئیسیة األسباب تحلیل یتم لم -5-4- 1- 1  الكلیة قامت( الكلیة وإ
لى من التحویل أسباب لبیان استمارة نموذج بإعداد ) 1/10مرفق( الكلیة وإ
  .)م2013 - 2012( الجامعي العام من تطبیقها وسیتم

 خالل من والتحویل القبول سیاسات عن الطالب رضاء وتقییم قیاس یتم -5-5- 1- 1
  )  1/11 مرفق( .تحلیلها وجاري الجودة، وحدة قبل من إعدادها تم التي االستبیانات
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  نالوافدو الطالب -1-6- 1

 الخمس السنوات عبر الوافدین الطالب أعداد تطور توضح إحصائیة توجد -6-1- 1- 1
 فى الوافدین الطالب اعداد انخفاض توضح)  1/12 مرفق(  الماضیة
 المر وهو المعتمدة الساعات نظام اعتماد لعدم وذلك األخیرة الثالث السنوات

  م2014-2013 الجامعي العام من تالفیه سیتم الذى

 1-1-6-2-  تتبنى المؤسسة آلیات للترویج لجلب الطالب الوافدین تتمثل
وأنشـطتها  مخاطبة الملحقات الثقافیة العربیة واألجنبیة للتعریف بالكلیة  فى

 :منها  التعلیمیة والبحثیة وبرامجها المختلفة ومكانتها العلمیة
  حیــــث تــــتم إتاحــــة التعریــــف بالكلیــــة عــــن طریــــق شــــبكة المعلومــــات الدولیــــة

  .متضمنة معلومات دلیل الطالب والالئحةالمعلومات الكاملة 
  البـــدء فـــى التعلـــیم عـــن بعـــد لتمكـــین الطـــالب الوافـــدین مـــن متابعـــة البـــرامج

وهـو مـا یـتم مـن خــالل  الدراسـیة بالكلیـة فـى حـال تواجـدهم فـى مقـر بالدهـم
لیم المفتوح، حیث یتم إعفاء الطالب المقیـدین مـن االمتحـان كـل برامج التع

فصل دراسي ویتم تجمیـع االمتحانـات الخاصـة بهـم مـرة واحـدة كـل فصـلین 
لتخفیف أعباء السفر علیهم، كما تتیح الكلیة لهم لقـاءات مـع األسـاتذة للـرد 

 .على استفساراتهم قبل االمتحان
  العربیــة والجامعــة ضــمن اتفاقیــات تشـجیع البــرامج المشــتركة بــین الجامعـات

 .علمیة للتبادل المشترك بین األساتذة وكذلك الطلبة
  االرتقـــــــاء بمســـــــتوى المـــــــوظفین المختصـــــــین بـــــــالطالب الوافـــــــدین لمرحلتـــــــي

إال أن هــذه اآللیــة لــم یــتم )  1/13مرفــق . ( البكــالوریوس والدراســات العلیــا
 .تفعیلها حتى اآلن
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  الطالبى الدعم -2- 1

 شئون مكتب بیانات خالل من الجغرافیة والمناطق واإلناث الذكور أعداد حصر یتم -1- 2- 1
 نقل خدمة مثل األكادیمیة غیر احتیاجاتهم تحدید ذلك ضوء فى ویتم) 1/14 مرفق( الطالب
 .الطالب لسكن الجغرافى التوزیع ضوء فى الطالب نقل سیارات مسارات توزیع یتم حیث الطالب
 الغذائیة والوجبات الكتاب دعم تشمل الطالب لدعم الكلیة مجلس من معتمدة خطة ویوجد

   الدعم من الطالب حاجات لقیاس استبیان تطبیق یتم كما  بالخطة مرفق والنقل الطبیة والرعایة

 شؤون مكتب فى و الكلیة موقع على المالى الدعم سیاسات عن اإلعالن یتم لم -2- 2- 1  
 تطبیقها ویتم بالكلیة الشباب رعایة فى موجودة السیاسات هذه أن إال الطالب دلیل فى و الطالب
   )1/15 مرفق( .الطالب على بشفافیة

 التحقق ویتم للطالب، المالي للدعم ومعلنة وعادلة واضحة وقواعد إجراءات توجد -3- 2- 1  
 .بالجامعة الشباب رعایة قبل من الموضوعة اإلجراءات خالل من مستحقیه إلى وصوله من
  )1/16 مرفق(

 الطبیة بالمستلزماتالمستمر  التطویر مشروع خالل من بالكلیة الطبیة العیادة تزوید تم -4- 2- 1
 توسیع إلى باإلضافة هذا وتشغیلها، حدیثة أسنان وحدة شراء تم كما العادیة، للطوارئ الالزمة
 عیادة إعداد اآلن وجاري  إلیها المفتوح التعلیم لخزینة المخصص المكان بإضافة العیادة مساحة

  .النساء ألمراض

 جاهزة تكون بالجامعة إسعاف عربة وتوجد الكلیة، من قریبة مسافة على الجامعة مستشفى توجد
  )1/17 مرفق( .الطوارئ حاالت في

 اعتماده تم ما على بناء االمتحانات نتائج خالل من المتفوقین الطالب حصر یتم -5- 2- 1
  ) 1/18 مرفق( الكلیة بمجلس

  التفوق مكافأة باستثناء مادیا المتفوقین الطالب لتكریم آلیة حالیا توجد ال -6- 2- 1
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 شئون لجنة من واعتمادها م2013 - 2012 الجامعي العام من تطبیقها سیتم آلیة إعداد تم
    9/4/2012  بتاریخ الكلیة ومجلس الطالب،

 مرفق( .الطالب اتحاد رائد إشراف تحت الغردقة فى أسبوع لمدة للمتفوقین معسكر تنظیم تم
1/19 .(  

 الدعم لتقدیم برامج أو المتعثرین الطالب الكتشاف ومعلنة محددة أسالیب توجد ال -7- 2- 1  
 تم ولكن شخصیة، بجهود أو لألساتذة لمكتبیةا الساعات خالل من فقط ذلك ویتم لهم، والرعایة

 من واعتمادها م2013 -2012 الجامعى العام من تطبیقها سیتم الخصوص بهذا آلیة اعداد
  ).1/20  مرفق(         2012/    4/     9 بتاریخ الكلیة ومجلس الطالب، شئون لجنة

 خارج منزلقات توجد حیث الخاصة االحتیاجات لذوى الالزمة الخدمات الكلیة توفر -8- 2- 1  
   الكلیة، داخل التنقل على حركیا المعاقین لمساعدة ومصاعد المبنى

 الطالب إلى الخدمة یقدم وهو اآلداب، كلیة یتبعو  البصر، فاقدي لمساعدة تعلیمي مركز یوجد
ن الجامعة، كلیات كل في المكفوفین  بصفة لقاءات عقد یتم كما .الكلیة طالب من أغلبهم كان وإ

 -2012 الجامعى العام من تطبیقها سیتم آلیة اعداد وتم الدعم، من احتیاجاتهم لمناقشة دوریة
 مرفق( 2012/    4/ 9  بتاریخ الكلیة ومجلس الطالب، شئون لجنة من واعتمادها .م2013

1/21  .(  

  .اللیسانس للطالب خارجیة دراسیة منحاً  الكلیة توفر ال -9- 2- 1  

 الساعات نظام تطبق ال أنها حیث األكادیمي اإلرشاد نظام الكلیة تستخدم ال - 10- 2- 1  
 الجامعى العام من اعتبارا تطبیقه وسیتم المعتمدة الساعات نظام اعتماد وتم المعتمدة
  ) 1/20 مرفق) + ( 1/22 مرفق. ( 2013/2014

عالنه المكتبیة الساعات نظام خالل من األكادیمى الدعم تطبیق یتم - 11- 2- 1    للطالب وإ
ن التدریس، هیئة أعضاء مكاتب على  كما ،كافیة غیر الطالب بین النظام بهذا التوعیة كانت وإ
 منتظمة بصورة الطالب باستقبال تسمح ال التدریس هیئة بأعضاء الخاصة المكاتب مساحة أن

  .)1/20 مرفق)+ ( 1/23 مرفق(  مكتب كل فى األعضاء أعداد الرتفاع نظرا
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  الطالبیة األنشطة - 3-

 الریاضیة األلعاب وبعض والفنیة الثقافیة األنشطة لممارسة صالة بالكلیة تتوافر -1- 3- 1
 األنشطة لباقي بالنسبة أما. الشباب رعایة إدارة أسفل تقع وهي الطاولة، تنس مثل البسیطة
 مغطاة صالة تضم التي بالجامعة، الخاصة الریاضیة بالمنشآت االستعانة فیتم الریاضیة
 الكلیة مبنى عن تبعد وال ةیالجامع المدینة مبنى في وهي الجماعیة، للریاضات ومالعب

  . متر مائة من بأكثر

 على الطالب تشجیع أجل من المختلفة الطالبیة األنشطة عن اإلعالن ویتم -2- 3- 1  
 بیانات قاعدة عمل تم وقد المشاركین الطالب أعداد خالل من یظهر ما وهو ممارستها،

 الطالب تكریم یتم -3-3- 1)  1/24 مرفق( األنشطة جمیع فى المشاركین للطالب
  تكریم تم حیث تكریم، وشهادات مادیة، بمكافآت األنشطة في األولى المراكز على الحاصلین

 فى) المناظرات مسابقة(  طالب و) العامة المعلومات(  طالب و) القصیرة القصة(  طالب
 -2011 الجامعى العام فى وذلك) األسر بدورى الفائزین مسابقة(  طالب. الثقافیة اللجنة

  .م2012

 علیهم توزیعها یتم تكریم وشهادات مادیة مكافآت األولى المراكز على الحاصلون ویمنح
 فیدیو تصویر تحتوى مدمجة وأقراص التقدیر شهادات مرفق( للكیة السنوى الحفل فى

 خالل باألنشطة المشاركون الطالب قوائم وتوضح...).  وخالفه التصفیة وحفالت للمسابقات
 إلى وصلت إذ الطالب من األنشطة فى المشاركین نسبة تزاید األخیرة الخمس السنوات

  )  1/24 مرفق(  الطالب عدد إجمالى من% 22

 ومحصورة محدودة الزالت األنشطة على اإلشراف فى التدریس هیئة أعضاء مشاركة -4- 3- 1
  ). 1/25 مرفق(  األسر أنشطة على اإلشراف خالل من االجتماعیة األنشطة فى

 اللجان خالل من الطالبیة األنشطة في فعال بدور بالكلیة الطالب اتحاد یشارك -5- 3- 1
  . ) 1/26 مرفق( بفاعلیة المختلفة األنشطة لجان في الطالب یشارك كما المختلفة،
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خدمات الخریجین -1-4  

 المجتمع خدمة لشؤون الكلیة وكیل تتبع الخریجین لمتابعة إداریة وحدة بالكلیة توجد -1- 4- 1
 یتم حیث للخریجین، بیانات قاعدة توجد كما .م2011/ 18/7 فى إنشائها اعتماد وتم والبیئة
  .معهم التواصل وسیلة وكذلك التخرج قبل بیاناتهم تسجیل

 بعض خالل من العمل لسوق والخریجین الطالب إلعداد متنوعة تدریبیة برامج توجد -2- 4- 1
 مرفق(بالكلیة واالستشارات الدراسات مركز ینظمها التي اللغات مجال في التدریبیة الدورات

1/27(  

 تم حتى األمر توقف ثم ،م2004 عام حتى یفللتوظ ملتقى بتنظیم الكلیة قامت -3- 1-4. 
 الحفل من صور مرفق(  2013و 2012و 2012- 2011 العامین في أخرى مرة تنظیمه إعادة

  ) 1/27 مرفق(  ...)بالرعاة وقائمة فیدیو وتصویر

 وجارى الكلیة، ىلخریج رابطة التوجد كما للخریجین، سنویا كتابا الكلیة تصدر ال -4- 4- 1
  .إعدادها

  الطالب رضا - 5- 1

 وكذلك الدراسیة المقررات عن الطالب لرضا استبیانین بعمل الجودة ضمان وحدة قامت
  ) 1/28 مرفق( التعلیمیة للعملیة الداعمة التسهیالت عن

 الرتفاع نظرا الطالب من ضئیلة نسبة على ولكن الحالي العام في االستبیان تطبیق تم
  .تحلیله وجاري الطالب أعداد

 الطالبیة لالستبیانات إلكتروني برنامج وضع على مایكروسوفت شركة مع االتفاق تم
 لالئحة وفقا مقرر كل في واحدة مرة علیه الدخول للطالب یتیح بحیث الكلیة موقع على یوضع

  2013 – 2012 الجامعي العام نهایة في النظام هذا تفعیل وجاري به یدرس ااذي البرنامج
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  نقاط القوة

  ــ توجد للكلیة قواعد للقبول وتحوبل الطالب منها والیها

ــ تقوم وحدة الجودة بتطبیق استمارات استقصاء رضي الطالب عن سیاسات القبول والتحویل 
  للكلیة 

ــ تقوم الكلیة بتعریف الطالب الجدد بنظام الدراسة بها والتخصصات المختلفة ، وكذلك الجداول 
  الدراسیة 

  ــ تستقبل الكلیة الطالب المحولین الیها من كلیات اخري 

  ــ یوجد بالكلیة طالب وافدین بمرحلتي اللیسانس والدراسات العلیا

  بالجداول الدراسیة مع الموارد المتاحة ــ تتالءم اعداد الطالب المقبولین وتوزیعهم 

  ــ تقدم الكلیة للطالب خدمات وانشطة متنوعة

  ــ توفر الكلیة الخدمات االكادیمیة من خالل مكاتبها المختلفة

  ــ تقدم الكلیة الخدمات الصحیة للطالب

  يــ توجد بالكلیة قواعد موثقة لتحدید الطالب المتفوقین والمتعثرین في التحصیل الدراس

  ــ تقوم الكلیة بإعداد طالب السنوات النهائیة لسوق العمل من خالل برامج التدریب المیداني

  ــ تزاید اعداد نسب الخرجین في الخمس سنوات االخیرة

  ــ توجد آلیة لمتابعة برامج التدریب المیداني

  نقاط الضعف

  ــ لم یتم دراسة نتائج استمارات قیاس رضا الطالب 
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التعطي الطالب المرشحین لاللتحاق بالكلیة فرصا كافیة الختیار الشعب او ــ القواعد 
  التخصصات

  ــ خدمات وانشطة الكلیة غیر كافیة وال یعرف الطالب كیفیة االستفادة منها

  ــ قلة عدد اجهزة الكمبیوتر بالمكتبات وعدم السماح باالستعارة الخارجیة 

، وال توجد خریطة معلنة ومعتمدة للریادة العملیة والساعات ــ التوجد الیة الختیار الرواد العلمیین 
  المكتبیة ألعضاء هیئة التدریس

  ــ الخدمات التي تقدمها العیادة الطبیة محدودة

  .ــ التوجد إحصائیات معلنة وموثقة تحدد اعداد ونسب الطالب المتعثرین دراسیا
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  األكادیمیة المعاییر - 2

 والفنادق السیاحة وقطاع اآلداب، كلیات لقطاع القیاسیة القومیة المعاییر بتبني الكلیة قامت
 قامت كما)  اإلعالم لبرامج بالنسبة( اإلعالم وقطاع) السیاحي اإلرشاد لبرنامج بالنسبة(

 الهیئة لمعاییر تحقیقها توضح مصفوفة خالل من لبرامجها معاییر بوضع العلمیة األقسام
  . االستراتیجیة وأهدافها الكلیة رسالة مع المعاییر هذه وتتوافق. القومیة

 اآلثار – القدیمة المصریة اآلثار( بالكلیة الثالثة اآلثار برامج أن نذكر أن یجب أنه إال
 أو القومیة الهیئة قبل من لها معاییر وضع یتم لم) اإلسالمیة اآلثار – والرومانیة الیونانیة

 وبعض اآلداب قطاع بمعاییر فیها استرشد معاییر بوضع اآلثار قسم قام لذلك القطاع، لجنة
 مع ومناقشتها المعاییر هذه عرض تم وقد األجنبیة، الجامعات بعض في المطبقة المعاییر
 قطاعات في العاملین من مجموعة إلى باإلضافة بالكلیة ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء
 مجلس على عرضها تم الصیاغة على االتفاق وبعد. لآلثار األعلى بالمجلس المختلفة اآلثار
قرارها القسم  یتم ولم لمراجعتها، القومیة الهیئة إلى إرسالها تم ثم الكلیة، مجلس على وكذلك وإ
  ) 1/2 مرفق.( اآلن حتى الرد

 حضرها عمل ورش ستة عقد تم حیث األكادیمیة بالمعاییر للتوعیة جهوداً  الكلیة تبذل 2/4
(  المختلفة البرامج على تطبیقها وأسالیب بالمعاییر التعریف أجل من التدریس هیئة أعضاء

  )2/2 مرفق

 األكادیمیة المعاییر ضوء في بالكلیة المختلفة التعلیمیة البرامج صیاغة إعادة تم 2/6
 توضح مصفوفة وعمل البرامج من برنامج بكل خاصة تعلم نواتج صیاغة وتمت المتبناه،

  )3/2 مرفق. ( القومیة المعاییر وبین بالبرامج التعلم نواتج بین االرتباط مدى

 المتبناه األكادیمیة المعاییر بمتطلبات للوفاء اإلجراءات بعض الكلیة تتخذ  2/8 – 2/7
 أسماء تحدید تم كما إلقرارها، األقسام مجالس على وعرضها البرامج توصیف تم حیث

(  البرامج، لجمیع وخارجیة داخلیة مراجعة إجراء وتم ومراسلتهم للبرامج الخارجیین المراجعین
  )  4/2 مرفق
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 والمستفیدین الخریجین مالحظات على بناء البرامج ببعض الدراسة الئحة فى التعدیل تم
مقررات جدیدة  ادخال تم حیث اآلثار لبرامج األكادیمیة المعاییر صیاغة لقاء حضروا الذین

تعدیل فى محتوى المقررات وحذف بعض المقررات أو دمجها معا، وما صاحب ذلك من 
وتوزیع ساعتها لتتمكن من تحقیق المعاییر التى تبنتها الكلیة، حیث تم تعدیل الئحة قسم 

  :على النحو التالى 2012- 2011اآلثار وبدأ تطبیق الالئحة الجیدة منذ العام الدراسي 

  شعبة اآلثار المصریة القدیمة: أوال

 الفرقة األولى -1

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 6
 ممتد 2

  فصلى 8
 ممتد2

38 44 

 الفرقة الثانیة -2

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 7
 ممتد 2

  فصلى 9
 ممتد1

42 42 

 الفرقة الثالثة -3

المواد قبل عدد 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 7
 ممتد 2

  فصلى 6
 ممتد2

42 42 

 الفرقة الرابعة -4

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل
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  فصلى 7
 ممتد 2

  فصلى 10
 ممتد1

40 46 

  شعبة اآلثار اإلسالمیة: ثانیا

 :الفرقة األولى -1

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 9
 ممتد 2

  فصلى 8
 ممتد2

38 44 

 الفرقة الثانیة -1

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 بعد التعدیلالساعات  الساعات قبل التعدیل

  فصلى 8
 ممتد 2

 48 44 فصلى 12

 الفرقة الثالثة -2

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 7
 ممتد 2

  فصلى 12
 

44 48 

 الفرقة الرابعة -3

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 8
 ممتد 2

 48 48 فصلى 12

  شعبة اآلثار الیونانیة والرومانیة: ثالثا
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 :الفرقة األولى -2

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 8 فصلى 11
 ممتد2

48 44 

 الفرقة الثانیة -4

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 10
 ممتد 1

  فصلى 8
 ممتد2

46 44 

 الفرقة الثالثة -5

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 12 فصلى 10
 

44 48 

 الفرقة الرابعة -6

المواد قبل عدد 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 10 فصلى 12
 ممتد 1

48 46 

  

  

  :وتعدیل الئحة قسم اللغة العبریة على النحو التالى

 :الفرقة األولى - 1
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عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 بعد التعدیلالساعات  الساعات قبل التعدیل

  فصلى 9
 ممتد 2

 46 42 فصلى 14

 الفرقة الثانیة - 2

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 9
 ممتد 2

 52 40 فصلى 14

 الفرقة الثالثة - 3

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل التعدیلالساعات قبل 

  فصلى 11
 ممتد 2

  فصلى 14
 

44 48 

 الفرقة الرابعة - 4

عدد المواد قبل 
 التعدیل

عدد المواد بعد 
 التعدیل

 الساعات بعد التعدیل الساعات قبل التعدیل

  فصلى 11
 ممتد 2

 48 52 فصلى 12

 وكذلك المهنیة التعلم نواتج قیاس إمكانیة لتحقیق المقررات تقویم نظم في تعدیالت إجراء تم
 الكلیة الدرجة من% 20 عن تزید ال نسبة وضع تم حیث الذاتي، التعلم من االستفادة لتحقیق
  المختلفة األنشطة خالل من الطالب تقییم فیها یتم سنة كأعمال المقررات لبعض

 التدریب ساعات زیادة فیها روعي المعتمدة الساعات بنظام جدیدة الئحة صیاغة تمت
 الشفوي للتقویم الكلیة الدرجة من مختلفة نسبة تحدید وتم المتبناة، المعاییر على بناء المیداني

  األكادیمي المعاییر تحقیق أجل من وذلك المقررات، من الكثیر في العملي أو
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  الدراسیة المقررات/  البرامج  - 3
 23 الكلیة تضم حیث العمل سوق احتیاجات الكلیة في المطبقة التعلیمیة البرامج معظم تراعى

 - العبریة اللغة -  الفرنسیة اللغة - اإلنجلیزیة اللغة - العربیة اللغة( برامج هي متنوعا برنامجا
 العالقات -  الصحافة - والتلیفزیون اإلذاعة - األردیة اللغة - التركیة اللغة -  الفارسیة اللغة

 المعلومات نظم - الجغرافیا - التاریخ - والمعلومات المكتبات - السیاحي اإلرشاد - العامة
 اآلثار - المصریة اآلثار - اإلسالمیة اآلثار - االجتماع علم- النفس علم - الجغرافیة
. الفلسفیة الدراسات – القدیمة األوروبیة الحضارة - األدبي والنقد الدراما - والرومانیة الیونانیة
  ) 1/3 مرفق. ( لعملا سوق یحتاجها مختلفة تخصصات البرامج هذه وتغطي

 أقسام خریجي مثل محددة بمهنة ربطهم یمكن ال الكلیة برامج من العدید خریجي أن یالحظ
 خریجي أن المعروف ومن. القدیمة األوروبیة والحضارة والفلسفة التاریخ برامج وخریجي اللغات
 التربیة، بكلیات خاص دبلوم اجتیاز بعد إال بالتدریس العمل في تعیینهم یتم ال اآلداب برامج
 العمل أو اللغویة المراجعة مثل متنوعة مجاالت في یعملون السابقة البرامج خریجي فإن لذلك

  .غیرها أو اإلعالم أو الدیبلوماسي

 برامج لوائح تعدیل تم حیث ، العمل سوق في للتغییر استجابة البرامج في تعدیالت إجراء تم
 والمكتبات والرومانیة الیونانیة واآلثار اإلسالمیة واآلثار المصریة واآلثار النفس، علم

 سوق لطبیعة نظرا واحد برنامج في والمعلومات المكتبات برنامجي ضم تم كما والمعلومات،
  ) 2/3 مرفق(   المجال هذا في العمل

  وأهدافها الكلیة رسالة مع تتوافق وهي الدراسیة والمقررات التعلیمیة البرامج توصیف تم

 النتائج تساهم كما التعلیمي البرنامج أهداف مع المستهدفة التعلیمیة النتائج مصفوفة تتطابق
 مصفوفات صیاغة تمت وقد والعامة، والمهنیة الذهنیة المهارات تنمیة في المستهدفة التعلیمیة
 موجودة المصفوفات( األكادیمیة للمعاییر المختلفة بالبرامج التعلم نواتج تحقیق مدى توضح
  ) البرامج توصیف داخل

 البرامج لهذه العامة األهداف وبین البرامج تعلم نواتج بین التوافق توضح مصفوفة إعداد جاري
  الخریج مواصفات وكذلك
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 لم أنه إال التعلیمیة البرامج وتطویر تصمیم في المختلفة باألقسام التدریس هیئة أعضاء یشارك
ال هذا في المدني المجتمع جهات من فاعلة مشاركة اآلن حتى یتحقق  برامج حاللة في األمرإ
  ) 3/3 مرفق( لها األكادیمیة المعاییر صیاغة عند فقط اآلثار

 وبعد قبل الدراسیة الفرق في الماضیة الخمسة السنوات خالل النجاح نسبة متوسط تحلیل تم
  ) 4/3 مرفق(  التخصص

 تم حیث العلمیة باألقسام والمقررات التعلیمیة للبرامج الدوریة للمراجعة موثقة إجراءات توجد
 5/3 مرفق(  الجدیدة اللوائح وضع في ساهمت المقررات لتطویر العلمیة باألقسام لجان تشكیل

(  

 3/2 مرفق(  العلمیة األقسام مستوى على الدراسیة والمقررات للبرامج خارجیة مراجعة إجراء یتم
(  

 والتطویر التحدیث في والمقررات للبرامج السنویة التقاریر من االستفادة اآلن حتى یتم لم 3/14
 وجاري 2012/2013 الجامعي العام خالل كانت الخارجیین المراجعین تقاریر أغلب أن حیث

  األقسام مجالس على عرضها

 ضمان وحدة قامت االستبیانات خالل من الطالب بواسطة الدراسیة المقررات تقییم یتم
 الداعمة التسهیالت عن وكذلك الدراسیة المقررات عن الطالب لرضا استبیانین بعمل الجودة
  ) 1/28 مرفق( التعلیمیة للعملیة

 الرتفاع نظرا الطالب من ضئیلة نسبة على ولكن الحالي العام في االستبیان تطبیق تم
  .تحلیله وجاري الطالب أعداد

 الطالبیة لالستبیانات إلكتروني برنامج وضع على مایكروسوفت شركة مع االتفاق تم
 لالئحة وفقا مقرر كل في واحدة مرة علیه الدخول للطالب یتیح بحیث الكلیة موقع على یوضع

    2013 – 2012 الجامعي العام نهایة في النظام هذا تفعیل وجاري به یدرس ااذي البرنامج
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  نقاط القوة 

 تبنت الكلیة المعاییر القومیة الصادرة عن الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد   -1

 تم إدخال مقررات دراسیة جدیدة ، وحذف بعض المقررات أو دمجها   -2

 تقدم الكلیة بالمرحلة الجامعیة األولى برامج أكادیمیة عدیدة   -3

مها من حیث تنوعها ومحتواها وفقُا تحرص الكلیة على أن تلبى البرامج التعلیمیة التى تقد -4
 الحتیاجات سوق العمل

 مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج تواكب احتیاجات سوق العمل  -5

 تحرص الكلیة على تطویر وتحسین البرامج التعلیمیة   -6

  نقاط الضعف 
 یحتاج توصیف المقررات إلى مراجعة دقیقة   -1

  .یحتاج توصیف البرامج والمصفوفات إلى مراجعة دقیقة   -2
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  التعلیم والتعلم -4-1 

  استراتیجیة التعلیم والتعلم

  البرامج توصیف في مدرجة والتعلم للتعلیم متنوعة ووسائل أسالیب الكلیة تتبع -1- 1- 4
 اآلثار أقسام مثل التقدیمیة، العروض فیها تستخدم ىالت النظریة المحاضرات منها والمقررات
  )1/4 مرفق(النفس وعلم والجغرافیا السیاحى واإلرشاد

 كل في السنة أعمال باسم مقرر یوجد حیث المقررات أغلب في الذاتي التعلم استخدام یتم
 المعرفة مصادر خالل من أبحاث بعمل الطالب تكلیف فیه یتم األربع الفرق من فرقة

 الطالب بتكلیف األقسام بعض تقوم كما األبحاث، مناقشة خالل من التقییم ویتم المختلفة،
عداد منزلیة بتكلیفات   والجغرافیا اإلعالم قسمي في تخرج مشاریع وإ

 العامین خالل التوظف ملتقیات في البرنامجین هذین لطالب التخرج مشاریع عرض تم
  السابقین

   9/4/2012 بتاریخ الكلیة مجلس من المیدانى للتدریب معتمدة آلیة توجد- 4-1-2 

 واإلعالم االجتماع وعلم النفس علم برامج في( المیداني التدریب أسالیب الكلیة تتبع
 للطلبة استبیان بتصمیم بالكلیة الجودة وحدة قامت وقد. )والجغرافیا والمكتبات االتصال وعلوم
  ).  2/4 مرفق( تحلیله وجارى التدریب، عملیة حول

 م16/7/2012 بتاریخ الكلیة مجلس من معتمدة والتعلم للتعلیم استراتیجیة توجد -3- 1- 4
  . )3/4 مرفق( األسالیب هذه تتضمن

منهجیة إعداد الخطة اإلستیراتیجیة لقطاع التعلیم والطالب تم إعداد هذه االستراتیجیة من خالل 
:  

 تستند الخطة اإلستراتیجیة لقطاع التعلیم والطالب على منهجیة التحلیل المستقبلى -1

Analysis prospective   لتحقیق رؤیة الكلیة المستقبلیة وغایتهااإلستیراتیجیة فى عالقتها
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وحركة المستجدات على المستوى ‘ بالبیئة وسوق العمل واحتیاجات التنمیة المجتمعیة 

  .العالمى

المكونة للكلیة ذات الصلة بالعملیة التعلیمیة     sub – systemsتحلیل النظم الفرعیة  -2

 .بصورة تسمح بفهم العالقات المتشابهة بینها

تحلیل مضمون األدبیات المتنوعة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة المتصلة بالتعلیم الجامعى فى  -3

 .إطار الطبیعة النوعیة لألقسام العلمیة بالكلیة 

 .ة والمعاییر األكادیمیة للوصول لألداء المتمیزبالعملیة التعلیمیة واألنشطة الطالبی -4

اختیار أسالیب التعلیم والتعلم فى االستراتیجیة من خالل استبیان وزع على أعضاء  لقد تم -5

هیئة التدریس بالكلیة أوضحوا فیه أسالیب التعلیم والتعلم، وطرق تقویم الطالب بما یتناسب 

بیان الذى تم مأله بمعرفة أعضاء هیئة والشكل التالى یوضح االست. مع طبیعة كل مادة

  :التدریس

 اسم
 المقرر

 التقييم أساليب التدريس أساليب
 فرق أبحاث عملى نظرى

 عمل
 عروض

 داتا" تقدیمیة
 "شو

 واجبات مناقشات
 منزلیة

 امتحان
 نھایة

 الفصل
 الدراسي

 عملى أبحاث شفوى
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 تم وقد الذاتي التعلم لتنمیة متعددة مجاالت الكلیة ببرامج الدراسیة المقررات تشمل -4- 1- 4
 الالزمة االعتمادات تتوفر لم ولكن التدریس هیئة ألعضاء الذاتى للتعلم عمل ورشتي عقد

 یوجد كما البحثیة، واألعمال المنزلیة بالواجبات الطالب تكلیف یتم ولكن ،للطالب لعقدها
 أبحاث بعمل فیه الطالب تكلیف یتم السنة أعمال مقرر هو البرامج أغلب في نفصلم مقرر

  . )4/4 مرفق( النهائیة النتیجة من كجزء تقییمها یتم

 تقدمها التي البرامج في المتخصصة المراجع من العدید تضم مكتبة بالكلیة تتوافر -5- 1- 4
  . التخصصات كافة تضم وهي الكلیة، مواجهة في للجامعة المركزیة المكتبة توجد كما الكلیة،

 الستخدام الالزمة الكمبیوتر وأجهزة الحدیثة، بالمراجع سنویا المكتبة تزوید یتم -7- 1- 4
 تطبیقها یتم ولم العلیا الدراسات طالب على الرقمیة المكتبة استخدام ویقتصر الرقمیة المكتبة

 العلمیة والرسائل واألجنبیة العربیة الكتب بأعداد بیان مرفق. (اللیسانس مرحلة طالب على
  ) بالمكتبة اإلنترنت ونقاط اآللي الحاسب أجهزة وأعداد

 لجدول طبقا وفرق أقسام إلى تقسیمهم تم المكتبة فى للطالب العددیة الكثافة مع وللتعامل
  .) 5/4 مرفق( للطالب معلن

 للطالب الزائدة العددیة الكثافة مع للتعامل  اإلجراءات من العدید الكلیة اتخذت-8- 1- 4
 مساًء، السادسة وحتى صباحا الثامنة من الدراسي الیوم على المحاضرات توزیع یتم حیث

 المحاضرات توزیع یتم كما استیعابها، في تختلف التي تالقاعا مساحة مع األعداد لتتناسب
  ).6/4 مرفق(  فرقة بكل الطالب ألعداد تبعا القاعات على

 كشوف باستثناء الطالب حضور ضعف مع للتعامل رسمیة إجراءات توجد ال -9- 1- 4
 كإحدى الحضور كشوف استخدام ویتم صفیة، أعمال بها التى المواد فى والغیاب الحضور

  .الصفیة األعمال تقییم آلیات

 مشكلة مع للتعامل 9/4/2012 بتاریخ الكلیة مجلس من معتمدة آلیة توجد - 10- 1- 4
 تم األمر هذا أن إال تقویة، لمجموعات الكلیة تنظیم اقتراح تم وقد الخصوصیة، الدروس
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 مرفق( فیها المشاركین الطالب رغبة على بناًء  والطالب التعلیم شؤون لجنة جانب من رفضه
7/4..(  

 خالل من التدریس هیئة أعضاء زیادة/  نقص مع للتعامل معتمدة خطة توجد - 11- 1- 4
  ).8/4 مرفق( الخارجیة االنتدابات خالل ومن ،المعیدین لتعیین الخمسیة الخطة

  

"  التدریس ھیئة أعضاء عدد القسم مسلسل
 المتفرغ وغیر المتفرغ

 "والعاملین

 العام فى الطالب عدد
 م2012 -2011 الجامعى

 النسبة

 59:  1 1646 19+9 وآدابها العربیة اللغة 1

 36:  1 818 15+ 8 وآدابها العبریة اللغة 2

 الشرقیة اللغات قسم 3
 وآدابها

9+39 956 1  :20 

 اإلنجلیزیة اللغة قسم 4
 وآدابها

13+32 870 1  :19 

 الفرنسة اللغة قسم 5
 وآدابها

6+12 331 1  :18 

 األوربیة الحضارة قسم 6
 وآدابها

5+17 1893 1  :86 

 69:  1 2196 21+11 التاریخ قسم 7

 67:  1 1346 11+9 الجغرافیا قسم 8

 الدراسات قسم 9
 الفلسفیة

6+10 2143 1  :134 

 52:  1 1308 17+8 النفس علم قسم 10

 95:  1 2365 15+10 االجتماع علم قسم 11
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 73:  1 1318 14+4 اآلثار قسم 12

 73:  1 727 10+0 السیاحى اإلرشاد قسم 13

 اإلتصال علوم قسم 14
 واإلعالم

0+13 1285 1  :99 

 المكتبات قسم 15
 والمعلومات

0+4 587 1  :214 

 والنقد الدراما قسم 16
 المسرحى

0+1 261 1  :261 

  

  

  

 الهیئة أعضاء عدد القسم مسلسل
  المعاونة

 "مساعد مدرس – معید" 

 الجامعى العام فى الطالب عدد
 م2012 -2011

 النسبة  

 549:  1 1646 2+  1 وآدابها العربیة اللغة 1

 74:  1 818 4+  7 وآدابها العبریة اللغة 2

 الشرقیة اللغات قسم 3
 وآدابها

18  +11 956 1  :33 

 اإلنجلیزیة اللغة قسم 4
 وآدابها

9  +8 870 1  :51 

 الفرنسة اللغة قسم 5
 وآدابها

6  +3 331 1  :37 

 األوربیة الحضارة قسم 6
 وآدابها

5  +11 1893 1  :118 
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 157:  1 2196 9+  5 التاریخ قسم 7

 103:  1 1346 7+  6 الجغرافیا قسم 8

 429:  1 2143 1+  4 الفلسفیة الدراسات قسم 9

 77:  1 1308 6+  11 النفس علم قسم 10

 394:  1 2365 4+  2 االجتماع علم قسم 11

 37:  1 1318 8+  28 اآلثار قسم 12

 36:  1 727 8+  12 السیاحى اإلرشاد قسم 13

 اإلتصال علوم قسم 14
 واإلعالم

14  +9 1285 1  :56 

 45:  1 587 5+  8 والمعلومات المكتبات قسم 15

 والنقد الدراما قسم 16
 المسرحى

4  +0 261 1  :65 

  

 إیرادات خالل من التمویل مثل الذاتي للتمویل متنوعة أسالیب الكلیة تستخدم - 12- 1- 4
یرادات المفتوح التعلیم برامج  في الموارد هذه استخدام تم وقد والتدریب الدراسات مركز وإ
  ).9/4 مرفق( المستمر التطویر لمشروع التنفیذیة الخطة تمویل

 الجامعي الكتاب بخصوص والكلیة األقسام مجالس من معتمدة إجراءات توجد - 13- 1- 4
  .المقترح السعر علیها یتوقف لكتاب لمواصفات معاییر في تتمثل

 لمعاییر مطابقتها ومدى الطلبة على المقررة الكتب لفحص قسم كل من لجنة تشكیل تم
 كما بالكلیة، الجامعي الكتاب بیع منفذ خالل من بتوزیعة السماح قبل علیه والموافقة الجودة

 35و الفصلي للمقرر جنیها 25 أقصى وبحد األوراق عدد على بناء الكتاب سعر تحدید یتم
 من المجانیة بالكتب القادرین غیر الطالب لدعم برنامج تنفیذ یتم كما الممتد، للمقرر جنیها
  ).9/4 مرفق( بالكلیة الشباب رعایة خالل
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  القواعد لهذه مخالفته نتیجة منهم وسحبه الطالب على الكتب أحد توزیع بإیقاف اللجنة قامت

 حیث المجال هذا في التدریس هیئة أعضاء من العدید جانب من المخالفات بعض توجد
 وفي الكلیة، وضعتها التي للقواعد مخالفة وبأسعار الرسمي المنفذ خارج الكتاب ببیع یقومون

  الالزم التخاذ العلمي القسم إلى األمر إحالة یتم بشكوى الطالب تقدم حالة

  نظام تقویم الطالب - 2- 4  

 المعلنة المقررات محتوى عم حالیا الكلیة في المتبعة الطالب تقویم أسالیب تتوافق -1- 2- 4
  . بالجامعة الطالب تقویم نظم تطویر مشروع من كجزء بالكلیة وحدة إنشاء تم كما. للطالب

 من العدید في نسبة توجد كما المقررات، أغلب في النهائي االمتحان استخدام یتم -2- 2- 4
 حسب المقررات في النسبة هذه وتختلف الفصلیة، واألعمال للمشاركة تخصیصها یتم المقررات

  . التخصص

  .النسب هذه تخصیص على بالموافقة قرارا األقسام مجالس موافقة على بناء الكلیة مجلس اتخذ

 امتحان وكذلك النفس، علم مقررات بعض في العملي االمتحان أسلوب اتباع یتم -3- 2- 4
 السیاحي اإلرشاد ببرنامج والرابعة والثالثة الثانیة بالفرق العملي السیاحي اإلرشاد مقرر في شفوي
 كما الطالب، لدى للمعرفة المختلفة المستویات األسالیب هذه وتقیس والفرنسي اإلنجلیزي بقیه
  .المستهدفة التعلیمیة النتائج أغلب قیاس على قادرة أنها

 ویتم اثنین، عن الواحد المقرر فى عددهم یقل وال الممتحنین لجان الكلیة تستخدم  -4- 2- 4
 یقوم بالكلیة المقررات أغلب ألن ونظرا العلمیة، األقسام مجالس خالل من اللجان هذه تشكیل

  .المراجعة على یقتصر الثاني المصحح دور فإن واحد أستاذ بتدریسها

 صحیة لظروف المادة أستاذ فیها یتغیب التي المقررات بعض في الثاني المصحح دور تفعیل تم
  .العلمي القسم رئیس خالل من هذا ویتم ، التصحیح من یمنعه عائق أي أو

 بعض بتكلیف الجامعة رئیس/ د.أ قام حیث العبریة، اللغة قسم في الدور هذا تفعیل أیضا تم
 الجامعة رئیس قرار مرفق( تالعب وجود من الطالب شكوى بعد األوراق تصحیح بإعادة األساتذة
  )اللجنة بتشكیل
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  .الحالي الوقت في الخارجیین الممتحنین نظام إلى اللجوء یتم ال

 على الخارجیین المراجعین ومالحظات الطالب تقویم نتائج تحلیل من االستفادة یتم لم-5- 2- 4
 نظام لتطبیق نظرا التصحیحیة اإلجراءات اتخاذ في اآلن حتى والمقررات البرامج مستوى

  .بالكلیة مرة ألول الخارجیین المراجعین

 ورغبات احتیاجات مع تتناسب وهي مناسبة مواعید في االمتحانات جداول تعلن-6- 2- 4
  .المقررات ترتیب في استشارتهم تمی حیث الطالب

  .تأخیر دون المناسبة المواعید في االمتحانات نتائج تعلن -7- 2- 4

 معتمدة آلیة توجد ولكن التقویم نتائج حول للطالب راجعة تغذیة لتقدیم نظام یوجد ال -8- 2- 4
  ).9/4 مرفق(  م9/4/2012 بتاریخ الكلیة مجلس من

 االمتحانات نتائج من الطالب وتظلمات شكاوى مع للتعامل ومطبقة معلنة آلیة توجد -9- 2- 4
  ).10/4 مرفق( 

 اللجان وتعقد االمتحانات نتائج من الطالب تظلمات لفحص فصلي بشكل لجان تشكیل یتم
   )11/4 مرفق( بالنتائج الطالب إخطار ویتم یلزم ما وتعدیل التظلمات بفحص وتقوم اجتماعاتها

  مساعدات التعلیم والتعلم -4-3

 وتحقیق التعلیمیة العملیة لتطویر المالئمة والتعلم التعلیم مساعدات بالكلیة تتوفر -1-1- 3- 4
 آلي وحاسب لغات معامل توجد حیث الكلیة برامج احتیاج حدود في المستهدفة التعلیمیة نتائجال

 والتجهیزات الدراسیة والمعامل بالمدرجات بیان مرفق(. الجغرافیة المعلومات لنظم معمل وكذلك
  )منها بكل

  قاعات المحاضرات والمعامل -4-4

 تحتاج حیث الطالب أعداد مع الدراسیة والفصول المحاضرات قاعات تتناسب ال -1- 4- 4
 بالمبنى التشطیب أعمال استكمال خالل من المشكلة هذه حل وسیتم .أخرى قاعات إلى الكلیة
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 300 إلى 200 بین ما منها كل تستوعب أن یمكن جدیدة قاعات ست إضافة ستتم حیث الجدید
  )منها كل وسعة الحالیة بالمدرجات بیانا مرفق. (طالب

 شو داتا أجهزة جمیعا بها وتتوافر والتهویة اإلضاءة جیدة المتاحة القاعات -2- 4- 4
   .إلیها الحاجة حالة في متنقلة أجهزة استخدام یتمو  للعرض، وكمبیوتر

 المتاحة والمعامل والفصول للقاعات األمثل االستخدام الدراسیة الجداول تضمن -3- 4- 4
  ).11/4 مرفق(قسم كل طالب ألعداد طبق التوزیع یتم حیث

  المكتبة -4-5

 الطالب توزیع ویتم المستخدمین الطالب أعداد مع المكتبة مساحة تتناسب ال -1- 5- 4
   .مالئمة غیر فهي والتهویة اإلضاءة حیث من أما دراسیة، فرقة لكل أیام بتخصیص

 حیث من كافیة غیر أنها إال والمتنوعة الحدیثة والدوریات المراجع بالمكتبة تتوافر -2- 5- 4
  .والتنوع العدد

 والخارج الداخل من التدریس هیئة وأعضاء للطالب التصویر خدمات المكتبة تقدم -3- 5- 4
 تصویر بماكینة حدیثا المكتبة تزوید تم وقد. كافیة غیر الماكینات أعداد أن إال التكلفة، بأسعار

 المستمر التطویر مشروع من سریع تصویر ماكینة 2 بعدد تزویدها تم كما ،اإلداریة لألعمال
  .لإلعتماد والتأهیل

 الرقمیة، والمكتبة االنترنت خدمة وخاصة المعلومات تكنولوجیا وسائل بالمكتبة یتوافر -4- 5- 4
 بالمكتبة، الموجودة األجهزة خالل من الجامعیة المكتبات شبكة إلى الدخول للباحثین یتاح حیث
 تزوید تم كما. اللیسانس مرحلة لطالب النظام هذا یتوفر ولم العلیا الدراسات لطالب وذلك

  .لإلعتماد والتأهیل المستمر التطویر مشروع من م2011 فى كمبیوتر جهاز 15 بـ المكتبة

 مترددینال وتسجیل عصرا 5 وحتى صباحا 9  من العمل بمواعید المكتبة إدارة تلتزم -5- 5- 4
  .لهم الخدمة تقدیم وتیسیر

  المفتوح التعلیم لطالب الجمعة یوم المكتبة إتاحة تتم
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 عدد بالمكتبة یوجد حیث والخبرات المؤهالت ذوى العاملین من الكافي العدد یتوافر ال -6- 5- 4
 من فقط ثالثة سوى بینهم من ولیس الدراسیة، مؤهالتهم تختلف بالعمل القائمین من 38

 المختلفة اآلداب تخصصات بین الباقین مؤهالت تختلف بینما المكتبات، لیسانس على الحاصلین
  ].11 عدد[ المتوسط التعلیم أو الفنیة معاهدال اتمودبلو ] 24 عدد[  والحقوق والتجارة

 خالل مساًء  الخامسة وحتى صباحا التاسعة من اعتبارا للمترددین أبوابها المكتبة تفتح -7- 5- 4
 مواعید فتكون المعظم رمضان وشهر العام نصف وعطلة االمتحانات أیام في أما الدراسة، أیام

  .ظهرا الثالثة وحتى والنصف التاسعة من بالمكتبة العمل
 تصمیم تم وقد المكتبة، على المترددین ومقترحات شكاوى لتلقى آلیة تتوافر ال -8- 5- 4

 وضع تم كما بالمكتبة المقدمة الخدمات عن الطالب رضاء مستوى قیاس تتضمن استبیانات
  ].المكتبة على المترددین ومقترحات شكاوى لتلقى آلیة وضع یتم[  بالمكتبة للشكاوى صنادیق

 أعضاء/ تدریس هیئة أعضاء/ طالب( المكتبة من المستفیدین بأعداد إحصائیة توجد -9- 5- 4
 مرفق(  .الیوم مدار على شخص 200 یومیا المترددین عدد متوسط یبلغ حیث)  معاونة هیئة

5/4(  

  الكتاب الدراسى -4-6

 العلمي القسم من واعتماده الدراسي الكتاب إلصدار وضوابط معاییر الكلیة تحدد -1- 6- 4
   .المعنى

  )11/4 مرفق( إلكترونیة مقررات إلى الكتب بعض تحویل تم -2- 6- 4

 الطالب من شكاوى وجود حالة وفي الدراسي، الكتاب شراء على الطالب إجبار یتم ال -3- 6- 4
  . المناسبة اإلجراءات واتخاذ فیها التحقیق یتم

 المصریة اللغة مراجع مثل البرامج بعض في العالمیة المرجعیة الكتب استخدام یتم -4- 6- 4
 اللغة أقسام في العالمیة المرجعیة الكتب استخدام یتم كما المصریة، اآلثار برنامج في القدیمة

 مرفق( األساسیة للمراجع الجماعي للتألیف محاوالت توجد ال أنه إال الفرنسیة، واللغة اإلنجلیزیة
  .)12/4 مرفق( و) 9/4
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 نقاط القوة

  ــ الكلیة بها استراتیجیة للتعلیم والتعلم معلنة

  ــ توفر الكلیة انماط من التعلم غیر تقلیدیة 

  ــ توفر الكلیة مصادر التعلم الذاتي 

  ــ تتبع الكلیة سیاسات للتعامل مع الكثافة العددیة الزائدة للطالب

  ــ تواجة الكلیة بعض مشاكل نقص االموارد الذاتیة

  ــ یتوافر بالكلیة اعضاء هیئة التدریس ومعونیهم في جمیع التخصصات 

  ــ الكلیة لدیها سیاسة للتعامل مع العجز في أعضاء هیئة التدریس

  ــ تتبني الكلیة سیاسة التزام اعضاء هیئة التدریس بمواعید المحاضرات

  ـــ توفر الكلیة آلیة للتدریب المیداني 

  ــ یوجد تنوع في أسالیب التقویم بالنسبة للطالب 

  تقویم الطالب ــ تتبني الكلیة آلیة مقننة للتأكد من عدالة 

  ــ یتم تشكیل لجان ممتحنین للمقررات الدراسیة المختلفة في نهایة كل فصل دراسي

  ــ تسعي الكلیة ان تتسم نتائج تقویم الطالب بالعدالة 

  ــ تطبق الكلیة آلیات لتوثیق نتائج االمتحانات

  یةــ تعد وحدة الجودة ملخص عن نتائج االمتحانات ترفقة بالتقریر السنوي للكل

  ــ تحرص الكلیة علي قیاس ، وتقییم رضا الطالب

  ــ توجد سیاسة لتعریف الطالب الجدد بالبرامج التعلیمیة المتاحة وشروط القبول
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  نقاط الضعف

  ــ انقطاع خدمة االنترنت

ــ توجد لجنة لمراجعة الورقة االمتحانیة ولكن التوجد آلیة للجنة لمراجعة مدي مطابقة ورقة 
  للمواصفات الموضوعةاالسئلة 

  ــ محدودیة وجود مصفوفة الربط بین أسالیب تقویم الطالب لمعظم المقررات الدراسیة

  ــ كثیر من اوراق االمتحانات تقیس نواتج التعلم الخاصة بالمعرفة والفهم

أتخاذ إجراءات  ــ الیتم االستفادة من نتائج تقویم الطالب في تطویر البرامج والمقررات او
  .ةتصحیحی
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  :التدریس هیئة أعضاء -5

  : المعاونة الهیئة/ التدریس هیئة أعضاء كفایة 5/1

  :التدریس هیئة أعضاء 5/1/1

  : الطالب الى التدریس هیئة أعضاء بنسبة إحصـائى بیان
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مدى 
 المالئمة

نسبة 
اعضاء 
هیئة 

التدریس 
 الى الطالب

عدد  عدد الطالب
أعضاء 
هیئة 
 التدریس

                                    
 القسم

 اللغة العربیة 27 1560 1:58 مالئم

 اللغة العبریة 23 968 1:42 مالئم

 اللغات االشرقیة 49 1035 1:21 اكبر

 اللغة اإلنجلیزیة 45 709 1:16 اكبر

 اللغة الفرنسیة 19 340 1:18 اكبر

 الحضارة األوروبیة 25 1847 1:74 اقل

 التاریخ 33 2457 1:74 اقل

 الجغرافیا 24 1449 1:60 مالئم

 الدراسات الفلسفیة 15 2292 1:153 اقل

 علم النفس  24 1036 1:43 مالئم

 علم اإلجتماع 27 2125 1:79 اقل

 اإلرشاد السیاحى 9 610 1:68 اقل

 اإلعالم 13 1023 1:79 اقل

 اآلثار 21 1078 1:51 مالئم

 المكتبات والمعلومات 11 505 1:46 مالئم

 النقد والدراما 4 216 1:54 مالئم
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) على مستوى الكلیة(یتضح من الجدول السابق مالئمة أعضاء هیئة التدریس فى األجمالى  -
  .52:  1بالنسبة لعدد الطالب حیث تبلغ النسبة العامة 

اللغة (التدریس وأعداد الطالب على مستوى سبعة أقسام بالكلیة هى مالئمة نسبة أعضاء هیئة  -
تلك ، )النقد والدراما، المكتبات والمعلومات، االثار، علم النفس، الجغرافیا، اللغة العبریة، العربیة

  .من اجمالى عدد األقسام بالكلیة% 44التى تمثل 

ى مستوى ستة أقسام بالكلیة تقل نسبة أعضاء هیئة التدریس بالنسبة ألعداد الطالب عل -
، )اإلعالم، اإلرشاد السیاحى، علم اإلجتماع، الدراسات الفلسفیة، التاریخ، الحضارة االوربیة(هى

  .من اجمالى عدد األقسام بالكلیة% 37.5تلك التى تمثل 

تزید نسبة أعضاء هیئة التدریس بالنسبة ألعداد الطالب على مستوى ثالثة أقسام بالكلیة  -
من إجمالى عدد % 18.5تلك التى تمثل ، )اللغة الفرنسیة، اللغة اإلنجلیزیة، غات الشرقیةالل(هى

  .األقسام

یسجل قسم الدراسات الفلسفیة أقل األقسام من حیث نسبة أعضاء هیئة التدریس بالنسبة  -
  طالب153عضو هیئة تدریس لكل ، ألعداد الطالب حیث تصل النسبة

أكبر األقسام من حیث نسبة أعضاء هیئة التدریس بالنسبة ألعداد یسجل قسم اللغة االنجلیزیة  -
  .طالب 16عضو هیئة تدریس لكل ، الطالب حیث تصل النسبة

ویرجع عدم توافق النسبة في العدید من قسام مع المعدالت المرجعیة إلى وجود مقررات بینیة 
المي بقسم اآلثار التي یقوم داخل األقسام یتم تدریسها من خارج القسم مثل مقررات التاریخ اإلس

بتدریسها أساتذة قسم التاریخ ومقررات اللغة اإلنجلیزیة واللغة العربیة التي یتم تدریسها من خالل 
األقسام المتخصصة ومقررات الفلسفة بقسم علم لالجتمع ومقررات الجغرافیا بأقسام اآلثار 

  .بالنسب داخل األقسام العلمیةوالتاریخ وغیرها مما یجعل هناك صعوبة شدیدة في االلتزام 

 اإلجمـالــــــــــى 369 19250 1:52 مالئم
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من ناحیة أخرى تقوم الكلیة بسد العجز في بعض التخصصات من خالل االنتداب من 
الجامعات األخرىخاصة في األقسام الجدیدة مثل قسم الدراما والنقد المسرحي وكذلك في بعض 

  التخصصات الطبیة بقسم علم النفس وغیره

  

  لكلیة بشكل عام مع أعداد الطالب مع المعاییر المرجعیةتتوافق نسبة أعضاء هیئة التدریس با

  نقاط الضعف على مستوى العنصر

  عدم توافق نسبة أعضاء الهیئة المعاونة مع أعداد الطالب مع المعاییر المرجعیة 

  .التحسین

  .تعیین عدد مناسب من المعیدین كل عام ال یقل عن اثنین 

  .التى یزید عدد االعضاء عن عدد الطالب اعادة النظر فى تعینات االقسام السیما -  

  .الزام االقسام بوضع تصوراتها عن التخصصات التى تحتاج لدعم فى ضوء تلك المؤشرات -

  :المعاونة الهیئة أعضاء 5/1/2
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  :نسبة أعضاء الهیئة المعاونة إلى الطالب  -
  

  

  

  

  

  

  

مدى 
 المالئمة

نسبة 
الهیئة 

المعاونة 
الى 
 الطالب

عدد 
 الطالب

الهیئة 
 المعاونة

                                    
 القسم

 اللغة العربیة 7 1560 1:223 اقل

 اللغة العبریة 8 968 1:12 اكبر

 اللغات االشرقیة 31 1035 1:33 مالئم

 اللغة اإلنجلیزیة 19 709 1:37 مالئم

 اللغة الفرنسیة 12 340 1:28 مالئم

 الحضارة األوروبیة 15 1847 1:123 اقل

 التاریخ 11 2457 1:223 اقل
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 :بالنسبة للهیئة المعاونة فیتضح التالى 

بالنسبة لعدد الطالب ) على مستوى الكلیة(عدم مالئمة الهیئة المعاونة العضاء هیئة التدریس  -
  .طالب 75المعاونة لكل حیث یوجد عضو من الهیئة 

مالئمة نسبة أعضاء الهیئة المعاونة وأعداد الطالب على مستوى ثمانیة أقسام بالكلیة  -
، اآلثار، اإلعالم، اإلرشاد السیاحى، اللغة الفرنسیة، اللغة اإلنجلیزیة، اللغات الشرقیة(هى

  .عدد األقساممن اجمالى % 50تلك التى تمثل ) النقد والدراما، المكتبات والمعلومات

تقل نسبة أعضاء الهیئة المعاونة بالنسبة ألعداد الطالب على مستوى سبعة أقسام بالكلیة  -
علم ، علم النفس، الدراسات الفلسفیة، الجغرافیا، التاریخ، الحضارة األوربیة، اللغة العربیة(هى

  .من اجمالى عدد األقسام بالكلیة% 42تلك التى تمثل ، )اإلجتماع

 الجغرافیا 13 1449 1:111 اقل

 الدراسات الفلسفیة 7 2292 1:327 اقل

 علم النفس  19 1036 1:55 اقل

 علم اإلجتماع 4 2125 1:531 اقل

 اإلرشاد السیاحى 20 610 1:31 مالئم

 اإلعالم 26 1023 1:39 مالئم

 اآلثار 44 1078 1:25 مالئم

 المكتبات والمعلومات 12 505 1:42 مالئم

 النقد والدراما 7 216 1:31 مالئم

 اإلجمـالــــــــــى 255 19250 1:75 اقل
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اللغة (بة أعضاء الهیئة المعاونة بالنسبة ألعداد الطالب على مستوى قسم واحد بالكلیة تزید نس -
  .من إجمالى عدد األقسام% 8تلك التى تمثل ، )العبریة

یسجل قسم اجتماع أقل األقسام من حیث نسبة أعضاء الهیئة المعاونة بالنسبة ألعداد الطالب  -
  طالب531حیث تصل النسبة عضو لكل 

سم اللغة العبریة أكبر األقسام من حیث نسبة أعضاء الهیئة المعاونة بالنسبة ألعداد یسجل ق -
  طالب 12الطالب حیث تصل النسبة عضو لكل 

  

  :التوصیات

.تعیین عدد مناسب من المعیدین كل عام ال یقل عن اثنین  -  
اعادة النظر فى تعینات االقسام السیما التى یزید عدد االعضاء عن عدد  -  

.الطالب  
الزام االقسام بوضع تصوراتها عن التخصصات التى تحتاج لدعم فى ضوء تلك  -

.المؤشرات  
 

 . المعاونة الهیئة أعضاء عدد في الفائض/ العجز تحدید تم -

  .المعاونة الهیئة أعضاء في العجز/ الفائض مع للتعامل المتخذة اإلجراءات
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 : المعاونة الهیئة/ التدریس هیئة أعضاء ومهارات قدرات تنمیة  5/2

  :التدریب خطة 5/2/1

  تحلیل استبیان 
  2013) هیئة التدریس(االحتیاجات التدریبیة  

**********  

 من خالل تحلیل عینة من االستبیانت التى وردت للجنة بخصوص االحتیاجات التدریبیة للهیئة
  :المعاونة تبین االتى

  

 نسبة المئویة من اجمالى الدرجات االستبیان اسم الدورة

 %66 معاییر الجودة في انماط التعلیم المختلفة

 %65 توصیف البرنامج

 %61 كتابة الدراسة الذاتیة

 %63 الكتابة االكادیمیة

 %66 اداب وسلوكیات المهنة

 %77 طرق البحث العلمى

 %66 والقانونیةالجوانب المالیة 

 %74 نظم االمتحانات

 %67 ادارة الفریق البحثى

 %71 النشر الدولى وتنظیم المؤتمرات

 %64 السیطرة على الذات
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 %69 استخدام التكنولوجیا

 %71 اخالقیات البحث العلمى

  

  وجارى التحلیل وفق معادلة قائمة على اساس 

   100× درجات وهى درجات الحد االقصى  5/ اجمالى الدرجات التى حصلت علیها كل دورة 

وتاتى دورة طرق البحث العلمى فى مقدمة الدورات من حیث االهمیة بالنسبة العضاء هیئة 
  حیث حصلت . التدریس

وتعد دورة كتابة الدراسة %. 77درجة بنسبة  320درجة من االجمالى والبالغ   247على 
درجة من االجمالى  195حیث حصلت . لذاتیة االقل اهمیة بالنسبة العضاء هیئة التدریسا

  %61درجة بنسبة  320والبالغ 
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 تحلیل استبیان 

  2013) معید ومدرس مساعد(االحتیاجات التدریبیة للهیئة المعاونة  

**********  

االحتیاجات التدریبیة للهیئة  من خالل تحلیل عینة من االستبیانت التى وردت للجنة بخصوص
  :المعاونة تبین االتى

  

 نسبة المئویة من اجمالى الدرجات االستبیان اسم الدورة

 %70 معاییر الجودة في انماط التعلیم المختلفة

 %77 استخدام التكنولوجیا في التدریس

 %59 النشر الدولي

 %71 مهارات العرض الفعال

 %67 نظام الساعات المعتمدة

 %62 تنظیم المؤتمرات العلمیة

 %68 التنافسیة المحلیة والعالمیة مشروعات البحوث

 %75 أخالقیات البحث العلمي

 %71 مهارات االتصال في انماط التعلیم المختلفة
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  وجارى التحلیل وفق معادلة قائمة على اساس 

   100× درجات وهى درجات الحد االقصى  5/ اجمالى الدرجات التى حصلت علیها كل دورة 

وقد جاء فى صدارة الدورات التى یرى اعضاء الهیئة المعاونة انها هامة بالنسبة لالحتیاجتهم 
درجة من االجمالى  277دورة  استخدام التكنولوجیا فى التدریس حیث حصلت على ، التدریبیة

  %77درجة بنسبة تقریبًا  365و والبالغ نح

على حین جاء دورة  النشر الدولى فى ذیل القائمة بالنسبة الحتیاجات الهیئة المعاونة 
  %59درجة بنسبة  365درجة من االجمالى والبالغ  215باجمالى درجات 

  

  

  :الوظیفى الرضا 5/3/2
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  ).الوسائل المستخدمة فى ذلكتحدد (یتم تقییم مستوى الرضا الوظیفى ألعضاء الهیئة المعاونة  -
  

  2013التدریس ھیئة ألعضاء الوظیفي الرضا استبیان تحلیل

 العبــــــــــــــــارة
غیر 

موافق 
 تماما

غیر 
 موافق

إلى حد 
موافق  موافق ما

 ً  تماما

 26 21 13 2 0 أنت راض عن الوظیفة األكادیمیة التى تعمل بها

 13 18 21 5 7 العلمىاألعباء التدریسیة موزعة طبقا للتدرج 

 12 15 17 12 7 توجد عدالة فى توزیع جداول التدریس

 7 18 18 10 8 اعداد الطالب التى تقوم بالتدریس لها مناسبة

 1 11 24 17 11 تتالءم أماكن التدریس مع متطلبات العملیة التعلیمیة من حیث التجهیزات

 14 25 12 5 8 ومسئولیاتكم وحقوقكم وواجباتكمسیادتكم على علم باختصاصاتكم الوظیفیة 

 0 12 21 16 15 مفهوم العمل كفریق واحد فى الكلیة واضح ومطبق

 0 13 22 18 12 یوجد بالكلیة معاییر لتقییم األداء معلنة وتتصف بالعدالة

 2 14 21 17 10 أنت راض تماما عن نظام العمل بالكلیة

 0 5 8 21 31 یوجد دعم مالى للبحث العلمى

المادة العلمیة متاحة للحصول علیها بسهولة عن طریق المكتبة أو 
 أى مصادر أخرى

18 20 11 14 1 

 4 19 17 10 14 توزیع اإلشراف على الرسائل یطبق بطریقة معلنة وعادلة
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 0 7 11 22 24 یوجد بالكلیة مناخ فعال یساعد على االبتكار والتطور

 1 5 17 21 16 العملیة التعلیمیةمكتبة الكلیة مجهزة وتخدم 

 4 12 30 9 11 تتردد على المكتبة بشكل دورى لالطالع

 2 12 24 13 13 توفر الجامعة خدمات االنترنت بشكل مناسب لك

حضرت ندوات تعریف وتوعیة عن حقوق الملكیة الفكریة 
 والنشر

18 11 19 12 5 

 العبــــــــــــــــارة
غیر 

موافق 
 تماما

غیر 
 موافق

إلى حد 
موافق  موافق ما

 ً  تماما

 1 13 24 12 11 تتبع المؤسسة إجراءات للمحافظة على الملكیة الفكریة

 7 13 24 9 9 إجمالى الراتب بالنسبة لمهاراتك مرضیا

 11 15 20 7 8 تشعر باألمان الوظیفى فى كلیتك

 4 8 21 9 19 التأمین الصحى بالكلیة مناسب

 3 9 20 16 12 المكافئات والحوافزیوجد تمییز فى توزیع 

هناك قرارات تم اتخاذها لتحسین مستوى الرضا الوظیفى ألعضاء 
 هیئة التدریس

10 8 20 17 7 

 7 16 18 10 9 معاییر اختیار وترقیة القیادات األكادیمیة معلنة وتتصف بالموضوعیة

 5 16 20 13 5تلك المعاییر تتالءم مع تخصصات الكوادر األكادیمیة للوظائف 
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 الحالیة

 5 11 23 11 10 قواعد التعیین والترقیة معلنة ویتم تطبیقها بطریقة عادلة

 6 13 23 7 10 یتم تحدید االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس

توجد خطة متكاملة للتدریب من خالل دورات تنمیة قدرات أعضاء 
 هیئة التدریس

8 11 23 17 3 

الدورات التدریبیة مع المهارات المطلوبة تتالءم موضوعات 
 للتخصص

12 13 21 11 3 

العالقة مع القیادات األكادیمیة فعالة وتتسم بالمشاركة فى اتخاذ 
 القرار

15 7 19 14 5 

 3 15 25 8 7 قرارات مجالس األقسام فعالة

 4 12 24 8 6 یوجد مصداقیة لإلدارة فى تنفیذ القرارات

 4 5 5 9 20 وتعمل بأى جامعة أخرىترید أن تترك جامعتك 
 

-  
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یئة التدریس ، واالنتاج العلمى ، والمشاركة ال یوجد نظام لتقییم أداء أعضاء ه -3
 فى المؤتمرات وتقییم الطالب 

 عدم وجود خطة معتمدة ومعلنة للدورات  -4

 عدم وجود خطة معتمدة ومعلنة للتدریب  -5
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  البحث العلمي واألنشطة العلمیة األخرى - 6
  العلمى البحث خطة - 1- 6

توجد خطة موثقة ومعتمدة للبحث العلمي على مستوى الكلیة واألقسام العلمیة، كما یوجد  -
ارتباط وثیق بین خطة األقسام وخطة الكلیة، حیث یوجد تكامل بها بین التخصصات، 
وترتبط خطة الكلیة بخطة الجامعة، حیث تم إرسال استراتیجیة البحث العلمي الخاصة 

  )   1/6مرفق .( دور الكلیة في تنفیذها بالجامعة إلى الكلیة لتحدید

وقد تم بناء الخطة البحثیة للكلیة في ضوء اإلمكانات المتاحة وكذلك بالتوافق مع  -
ویتم تلتزم األقسام العلمیة بخطة الكلیة . التوجهات القومیة التي تتضمنها خطة الجامعة

ع من الموضوعات التزام األقسام العلمیة بخطة الكلیة، حیث ال یتم تسجیل أي موضو 
للماجستیر أو الدكتوراه إال إذا كان مطابقا للموضوعات المدرجة في الخطة البحثیة للقسم 

  ) 2/6مرفق ( 

  .ال توجد آلیة موثقة ومحددة لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة  -

مرفق .    ( تشارك نسبة كبیرة من أعضاء هیئة التدریس بالكلیة في البحث العلمي   -
3/6 ( 

  كفاءة العملیة البحثیة -6-2 - 

یتوفر بالكلیة بعض األجهزة الالزمة للعملیة البحثیة خاصة في مجال نظم المعلومات   -
الجغرافیة، إال أن باقي التخصصات ال تتوفر لها نفس سوى أجهزة كمبیوتر متصلة 
باإلنترنت بواقع جهاز واحد في كل قسم، وال توجد قواعد محددة تضمن كفاءة استخدام 

  ة المتاحة، حیث أن استخدامها یتم تحت إشراف المسؤول عن المعمل األجهز 

  ). 4/6 مرفق( العلمیة أقسامها بین مشتركة بأبحاث القیام للكلیة البحثیة الخطة تتضمن -

تشارك الهیئة المعاونة في المشاریع البحثیة في برنامج نظم المعلومات الجغرافیة وكذلك   -
  ) 5/6مرفق . ( في برنامج اآلثار
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توجد برامج لتنمیة مهارات البحث العلمي للهیئة المعاونة من خالل برامج مركز تنمیة  -
 ) . 6/6مرفق( قدرات أعضاء هیئة التدریس 

  مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزیز العملیة التعلیمیة - 6-3 - 

قرارًا توجد آلیة لمراقبة التزام الباحثین بأخالقیات البحث العلمي ، فقد اتخذت الكلیة  -
بإنشاء لجنة أخالقیات البحث العلمي ولكنها لم تفعل حتى اآلن ، ویكتفى فى مرحلة ما قبل 

أبحاث الترقیة ( الدكتوراه  بتقاریر المشرفین على الرسائل العلمیة أما مرحلة ما بعد الدكتوراه 
  ).  7/6مرفق (  فیتم ذلك من خالل لجان العلمیة الدائمة لترقیة أعضاء هیئة التدریس) 

تتوافر لدى الكلیة دوریة علمیة یلجأ إلیها الباحثون في نشر األبحاث العلمیة وهي تصدر  -
  )  8/6مرفق ( أربع مرات سنویا 

توجد آلیة لتقدیر الباحثین المتمیزین مادیًا ومعنویًا حیث یتم منح مكافأة مالیة لعضو  -
  ) 9/6ق مرف.( هیئة التدریس الذي یقوم بنشر أبحاث في دوریات دولیة 

تساهم الكلیة في البحوث العلمیة المشتركة مع مؤسسات علمیة إقلیمیة أو دولیة من  -
  ) 10/6مرفق ( خالل بعض المشروعات البحثیة المشتركة  

 غیر لكنها التدریس هیئة بأعضاء الخاصة العلمیة للبحوث بیانات قاعدة بالكلیة توجد -
 مرفق(  الكلیة إخطار دون الكلیة خارج دوریات في بالنشر الباحثین بعض لقیام نظرا مكتملة،

11/6 . (  

 دلیل إعداد بصدد الكلیة ولكن ، بالكلیة التطبیقیة العلمیة البحوث لتسویق نظام یوجد ال-
  .قریباً  عنه اإلعالن یتم أن على والخارج، الداخل في العلمیة األبحاث تسویق

مشكالت المجتمع وأغراض التنمیة، تستخدم أنشطة البحث العلمي بالكلیة في معالجة  -
 :مثل

، المنبثق عن قسم الجغرافیا "دراسة التجمعات الرملیة في مصر"مشروع بحث بعنوان  -
: بالتعاون مع كٍل من هذه الجهات البحثیة) محمود عاشور. د.الباحث الرئیس أ(بالكلیة 
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شمس،  مركز بحوث الصحراء، هیئة االستشعار عن بعد، كلیة التربیة بجامعة عین
 .جامعة هایدلبرج بألمانیا، جامعة جورجیا بالوالیات المتحدة األمریكیة

العالقات الفكریة والثقافیة بین مصر وتركیا في أواخر القرن التاسع "مشروع بحث بعنوان  -
مرفق . ( تركیا –، بالتعاون مع كلیة اللغات والتاریخ بجامعة أنقره "عشر وأوائل العشرین

12/6 ( 

  
جوائز عالمیة / أعضاء هیئة تدریس ممن سبق حصولهم على جوائز الدولة  تضم الكلیة -

، حیث تم تكریم عدٍد من أساتذة الكلیة لدى مؤتمر . براءات االختراعات أو غیرها/ 
الجامعة "تحت عنوان  2013أبریل  21جامعة عین شمس المنعقد مؤخرًا بتاریخ 

 :كان من بینهم كٌل من، و "نحو ثقافة استدامة جدیدة: واالقتصاد األخضر

  .حسن أحمد سلیم، أستاذ ورئیس قسم اآلثار. د.أ -
  .محمد إبراهیم، وزیر الدولة لشئون اآلثار، وأستاذ بقسم اإلرشاد السیاحي. د.أ -
  .أحمد زكریا الشلق، األستاذ المتفرغ بقسم التاریخ. د.أ -
 .علي محمود أبو لیلة، األستاذ المتفرغ بقسم علم النفس. د.أ -

  ) 13/6مرفق .( محمود عودة، األستاذ المتفرغ بقسم علم االجتماع. د.أ -
ال توجد آلیة لدعم وتشجیع البحوث المشتركة بین األقسام العلمیة، إالأن هذا األمر   -

  .منصوص علیه في الخطة البحثیة للكلیة

حث تتضمن النتائج التعلیمیة المستهدفة للبرامج التعلیمیة بالكلیة منهجیة وأخالقیات الب  -
مرفق ( العلمي، كما تتضمن أغلب البرامج وجود مقرر خاص بمناهج البحث العلمي 

14/6 (  

التوجد آلیة لتشجیع الطالب على المشاركة في المشاریع البحثیة والمؤتمرات العلمیة   -
وحیث تشجع الكلیة الطالب على المشاركة بفعالیة في المؤتمرات العلمیة، وقد تم تنظیم 

أبریل  16بتاریخ " رؤیة الشباب لمستقبل مصر؛ القضایا والحلول: "مؤتمر بعنوان
، تحت رعایة وكالة الكلیة لشئون المجتمع والبیئة، حیث شارك طالب الكلیة من 2013

. بأبحاث علمیة كاملة - ...كعلم النفس والمكتبات والمعلومات واإلعالم  -أقسام مختلفة
علمي یتحدث فیه الطالب ویبقى السادة ولعل هذه هي أول صورٍة حقیقیة مشرفة لمؤتمر 

  ) 15/6مرفق .( أعضاء هیئة التدریس ومعاونوهم مستمعین مناقشین
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یتم االستفادة من نتائج البحث العلمي في تطویر البرامج والمقررات الدراسیة حیث  -
تتضمن توصیفات المقررات الكثیر من النقاط التي یتم االعتماد فیها على األبحاث 

 حدیثة والمراجع ال

  تمویل البحث العلمى -6-4 - 

الموازنة السنویة ألنشطة البحث العلمي ال تكفي لألبحاث العلمیة ، وتخصص  6/27 -
الجامعة للكلیة سنویًا میزانیة للبحث العلمي، غیر أنها ضعیفة، ال تفي بحاجة األقسام 

ل سد هذا البحثیة، ومن أجل ذلك تلجأ الكلیة إلى استخدام أسالیب غیر تقلیدیة في سبی
میزانیة االنتساب الموجه والتعلیم المفتوح وطالب الدراسات : العجز؛ وذلك من خالل

، عقد الدورات التدریبیة في اللغات )الوافدون العرب(العلیا من داخل وخارج الوطن 
األجنبیة ضمن برنامج عمل مركز الدراسات واالستشارات والتدریب بالكلیة، دورات 

ونظم المعامل الجغرافیة، بحیث تعنى الكلیة باستثمار هذه معامل الحاسب اآللي 
  ) 16/6مرفق ( .المدخالت من أجل اإلنفاق على البحث العلمي

ال توجد آلیات لتنمیة مصادر التمویل الذاتي للبحث العلمي إال أن الكلیة قامت بإعداد  -
 ) 17/6مرفق . ( قائمة بمصادر التمویل 

  أنشطة علمیة أخرى -6-5 - 

تقوم الكلیة بتنظیم . كلیة العدید من الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمیة تنظم ال -
مؤتمر علمي على مستوى جمیع األقسام الكلیة، فقد نظمت الكلیة مؤتمرًا في العام 

ٌ من 2012مایو  21-20بتاریخ " اللغة التواصل"الماضي بعنوان  ، حیث شارك جمع
المؤتمر، كما أنها تخطط لتنظیم مؤتمر مقبل  أعضاء هیئة التدریس بالكلیة أعمال هذا

، وذلك تحت "استراتیجیات التعلیم والتعلم"مایو القادم حول  19في یوم األحد الموافق 
 .رعایة وكالة الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

 كلٌ  التخصصیة المؤتمرات بتنظیم تهتم الكلیة أقسام فإن للكلیة، العلمي المؤتمر عن وفضالً 
 من المدة في مؤتمراً  القدیمة األوربیة الحضارة قسم سبیل على عقد فقد اهتمامه، مجال في
 شمس، عین بجامعة والنقوش البردیة الدراسات مركز مع بالتعاون وذلك ،2013 أبریل 4- 2

 ".العصور عبر مصر فى للفكر الرابع الدولى المؤتمر" بعنوان
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 الدراسات مركز خالل من وذلك العمل، وورش الندوات من العدید بدورها الكلیة تنظم كما
  ) 18/6 مرفق. ( بالكلیة والتدریب واالستشارات

تدعم الكلیة مشاركة أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم في المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة  -
والدولیة من خالل الئحة الجامعة التي تنص على مساهمة الجامعة بثمن تذكرة سفر 

من  13ل ثالث سنوات، وقد استفاد من هذا النظام في العام الحالي العضو مرة ك
أعضاء هیئة التدریس بأقسام اللغة اإلنجلیزیة واآلثار واللغات الشرقیة واللغة العبریة 
والجغرافیا والحضارة األوروبیة القدیمة والمكتبات والمعلومات والدراسات الفلسفسة والتاریخ 

  ) 19/6مرفق ( 

عقدت الكلیة مجموعة من بروتوكوالت التعاون العلمي مع منظمات بحثیة محلیة و   -
. إقلیمیة و دولیة منها برتوكول الثقافى والعلمى بین مصر و كل من بلغاریا ولیبریا 

  )  20/6مرفق ( وكذلك مذكرة تفاهم مع لیبیا 

لیة منها بحث تشارك الكلیة في مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات بحثیة محلیة ودو   -
العالقات الفكریة والثقافیة "مشترك بین الكلیة وكلیة اللغة والتاریخ بجامعة أنقره، بعنوان 

الذي وافق نائب رئیس " بین مصر وتركیا في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل العشرین
كذلك تشارك الكلیة في . 16/3/2011الجامعة على تشكیل الفریق البحثي له بتاریخ 

باالشتراك مع كل من مركز " التجمعات الرملیة في مصر" بحثي آخر بعنوان  مشروع
جامعة  –كلیة التربیة بجامعة عین شمس  –هیئة االستشعار عن بعد  -بحوث الصحراء

  ) 12/6مرفق . ( جامعة جورجیا بالوالیات المتحدة األمریكیة  –هایدلبرج بألمانیا 

  ) 8/6مرفق ( تصدر أربع مرات سنویا تصدر الكلیة دوریة علمیة خاصة بها وهي  -

توجد آلیة لتبادل الخبرات مع المؤسسات التعلیمیة المناظرة محلیا و إقلیمیًا ودولیًا، حیث  -
تم وضع نظام لالتصال والمتابعة مع المؤسسات البحثیة كأحد مخرجات مشروع التطویر 

  ) 21/6مرفق .( المستمر

  نقاط القوة -
  سام الكلیةـــ توجد خطط بحثیة لمعظم اق -
  ـ توجد بالكلیة قواعد بیانات الكترونیة -
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  2010حتي 2002ــ نشر العدید من  االبحاث ألعضاء هیئة التدریس خالل الفترة من  -
ــ حصل العدید من أعضاء هیئة التدریس علي جوائز محلیة وعالمیة في الفترة من  -

  2010الي  2000
  علي البحث العلمي ــ تسعي الكلیة الي تنمیة مصادر التمویل لالنفاق -
  ــ نجحت الكلیة في الحصول علي العدید من المشروعات البحثیة -
  ــ توجد بالكلیة مجلة علمیة متمیزة العضاء هیئة التدریس  -
  ــ خطة البحث العلمي معتمدة  -
  نقاط الضعف -
  ــ التوجد للكلیة آلیة لتسویق نتائج االبحاث العلمیة  -
  ات البحثیة التي حصلت علیها الكلیةــ محدودیة مشاركة الطالب في المشروع -
  ــ المیزانیة المخصصة للبحث العلمي التكفي -
  ــ عدم وجود وثیقة التطور في ایرادات الوحدات ذات الطابع الخاص -

-   
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  :العلیا الدراسات -7

  :الممنوحة الدرجــات 7/1

 :العلیا الدراسات ببرامج التعریف 7/1/1
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تتوفر بالكلیة الئحة للدراسات العلیا تشمل القواعد المنظمة لمنح الدرجات العلمیة، وقد تم تحدیث 
الئحة الدراسات العلیا وتم إعداد الئحة جدیدة بنظام الساعات المعتمدة لجمیع برامج الدراسات 

العلیا بالكلیة  ومرفق نسخة منها على 

ویتم التعریف ببرامج الدراسات العلیا التي تقدمها المؤسسة من خالل

  

 الدكتوراة الماجستیر الدبلومات

292 188 180 

  

مرفق بیان إحصائي بأعداد الطالب الحاصلین على درجات علمیة علیا 
دكتوراة

الدرجات على مدار 

 الدكتوراة الماجستیر الدبلومات

من 
داخل 
 الكلیة

من 
خارج 
 الكلیة

النسبة 
 المئویة

من 
داخل 
 الكلیة

من 
خارج 
 الكلیة

النسبة 
 المئویة

من 
داخل 
 الكلیة

من 
خارج 
 الكلیة

النسبة 
 المئویة

0 292 0% 37 151 24.5% 39 141 27.6% 
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 - ماجستیر -دبلوم(مرفق بیان إحصائي بأعداد الطالب الحاصلین على درجات علمیة علیا 
إلى  2009/2010اعتبارا من العام الجامعي من أعضاء الهیئة المعاونة ومن الخارج ) دكتوراة
2011/2012.  

 :الدكتوراه/ الماجستیر / برامج الدبلوم  2/1/ -
  . تبني وتطبیق معاییر قیاسیة أكادیمیة لبرامج الدراسات العلیا المختلفة -
علـــى تبنـــى المعـــاییر القیاســـیة  2010/ 12/4بتـــاریخ ) 8(وافـــق مجلـــس الكلیـــة بالجلســـة رقـــم      

وذلــك بعــد  2009لبــرامج الدراســات العلیــا الــواردة مــن الهیئــة العامــة لالعتمــاد والصــادرة فــي مــارس 
امج مرفــق قــرار المجلــس وصــورة مــن المعــاییر القیاســیة العامــة لبــر . (موافقــة لجنــة الدراســات العلیــا 

الدراسات العلیا ومرفق صورة من المعاییر األكادیمیة القیاسیة لبرامج الدراسات العلیـا بأقسـام الكلیـة 
 )وجاري مراجعتها 

  . توصیف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسیة -
یوجد توصیف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسیة ، وقد تم إجراء المرحلة األولى من 

اللغة العربیة واآلثار : لبرامج الدراسات العلیا ألقسام  2012/  4/  10الداخلیة بتاریخ المراجعة 
والحضارة األوربیة وعلم االجتماع واللغة العبریة واللغات الشرقیة واإلعالم والفلسفة واللغة 

عدم وجود اإلنجلیزیة واللغة الفرنسیة والتاریخ وعلم النفس والجغرافیا ، وقد الحظت لجنة المراجعة 
الكثیر من الملفات وطالبت بسرعة استكمالها، وبالفعل تمت االستجابة من عدد كبیر من األقسام 

  .2013/  4/ 1وبدأت المرحلة الثانیة من المراجعة الداخلیة بتاریخ 

  .مراجعة وتحدیث برامج الدراسات العلیا المختلفة بواسطة مراجعین خارجیین -
تعانة بمقیمین خارجیین باإلضافة إلى تقاریر المراجعین یوجد ملف یحتوي على آلیة االس

  :الخارجیین لبرامج الدراسات العلیا الخاصة باألقسام اآلتیة

  .اللغة االنجلیزیة -
 .اللغة العبریة -
 .اللغات الشرقیة -
 .اآلثار -
 .الفلسفة -
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 .الجغرافیا -
 .اإلرشاد السیاحي -

  .وجاري استعجال تقاریر المراجع الخارجي لبقیة األقسام

  .توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعاییر المرجعیة األكادیمیة لكل برنامجت -
یتم قیاس ذلك من خالل مصفوفة توضح مدى توافق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعاییر 

یحتوي على المصفوفات الخاصة بأقسام علم  CDومرفق  . المرجعیة األكادیمیة لكل برنامج
عالم وعربي النفس والجغرافیا واللغة نجلیزي ولغات شرقیة وآثار وإ رشاد سیاحي وإ . العبریة وإ

 .وجاري مراجعتها مع استعجال بقیة األقسام

  .توافق محتوى المقررات الدراسیة مع مخرجات التعلم المستهدفة لكل برنامج -
محتوى المقررات الدراسیة مع مخرجات یتم قیاس ذلك من خالل مصفوفة توضح مدى توافق 

یحتوي على المصفوفات الخاصة بأقسام علم النفس  CDومرفق  . لكل برنامج المستهدفةالتعلم 
رشاد سیاحي وحضارة أوربیة ولغة فرنسیة ولغات شرقیة  واجتماع والجغرافیا واللغة العبریة وإ

عالم وعربي  .وجاري مراجعتها مع استعجال بقیة األقسام. وإ

  .العلمیةمتوسط الفترة الزمنیة للحصول على الدرجة  -
وفي مرحلة الماجستیر الحد األدنى . في مرحلة الدبلوم یوجد نظام العام الواحد ونظام العامین

للحصول على الدرجة عام واحد من تاریخ التسجیل، والحد األقصى خمسة أعوام قابلة للمد 
ن وفي مرحلة الدكتوراة الحد األدنى للحصول على الدرجة عامان م. عامین وفق قرار المشرف

  .تاریخ التسجیل، والحد األقصى خمسة أعوام قابلة للمد عامین وفق قرار المشرف

  :العلمى واإلشراف التسجیل نظام 7/2/2
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لموثقة والمطبقة لمتابعة وتقییم أداء الباحثین قبل وأثناء التسجیل یوجد ملف به اإلجراءات ا
توجد صور من محاضر جلسات مجالس األقسام تحتوي ( للدرجات العلمیة ، مثل السیمنارات 

( باإلضافة إلى التقاریر الدوریة ) على قرارات أعضاء المجالس بشأن الخطط المقدمة للتسجیل 
  )ة الخاصة بالمتابعة بعد التسجیل مرفق صور من التقاریر السنوی

  

مرفق ملف به صورة من القرارات المتعلقة بتعدیل إجراءات التسجیل مثل القرار 
اعتبار التویفل شرط لتسجیل الرسالة بعد أن كان شرطا للمناقشة، وقرار تحدید نصاب اإلشراف 

على الرسائل بحیث ال یزید عدد الرسائل مع المشرف الواحد عن خمس عشرة رسالة، كما تم 
إعداد الئحة جدیدة للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة وسیتم تطبیقها من العا

القادم 

تتم إجراءات التسجیل یدویا

یوجد لدینا قواعد بیانات لطالب الدراسات العلیا وللمسجلین للدرجات ا
2005
البیانات

مرفق ملف یوضح مدى التزام األقسام العلمیة بتوزیع اإلشراف على الرسائل وفقا للتخصص ، 
ومسجل فیه اسم عضو هیئة التدریس والتخصص الدقیق والرسائل التي یشرف علیها أو یشارك 

في اإلشراف علیها
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 كل في البحوث/ المقررات تدریس بأعباء للقیام التدریس هیئة أعضاء عدد مالئمة -
 .برنامج

 مقرر واسم الدقیق والتخصص التدریس هیئة أعضاء بأسماء بیان على یحتوي ملف مرفق
 العبء یوضح قرار ونحتاج. التدریس ساعات وعدد بتدریسه یقوم الذي العلیا الدراسات
 .تدریس هیئة عضو لكل المقرر الدراسي

  .مالئمة التخصص العلمي لعضو هیئة التدریس للمقررات التي یشارك في تدریسها -
 واسم والدقیق العام والتخصص العلمیة والدرجة التدریس هیئة عضو اسم على یحتوي ملف مرفق

 .بتدریسه یقوم الذي الدراسي المقرر

والتسهیالت المادیة الالزمة للعملیة البحثیة فى برامج الدراسات توافر االمكانیات  -
  .العلیا

وكذلك توجد صور من محاضر اجتماع لجنة ) CDمرفق دلیل المكتبة على ( یوجد مكتبة علمیة 
الخاص بالمجلس األعلى للجامعات  Futureالمكتبة، كما تم إدخال بعض الكتب على برنامج 

  . وذلك إلتمام الفهرس االلكتروني الموحد للجامعات المصریة

وتوجد أیضا مختبرات وأجهزة علمیة، ومرفق صور من محاضر لجنة المختبرات واألجهزة 
  .العلمیة

  : العلیا الدراسات طالب  7/3

  :العلیا الدراسات ببرامج االلتحاق 7/3/1

  :العلیا الدراسات طالب تقویم 7/3/2

  .أسالیب تقویم طالب الدراسات العلیا -
تجرى امتحانات تحریریة في مرحلة الدبلوم ،  والتمهیدي ماجستیر ، والتمهیدي دكتوراة في بعض 

كما یتم ). مرفق صورة من جداول االمتحانات ونظام الكنتروالت ( األقسام كقسم علم النفس 
ویتم عقد سیمنارات في مرحلة ما قبل التسجیل . ض المواد التقییم من خالل إجراء أبحاث في  بع

 .وعقد مناقشات علنیة للحصول على الدرجة العلمیة في الماجستیر والدكتوراة . للدرجة العلمیة 
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  .مدى توافق طرق التقویم مع المخرجات المستهدفة للتعلم -
  . یقاس ذلك من خالل تقاریر المراجعین الخارجیین

  .نات مع محتوى المقررات المعلنة للطالبمدى توافق االمتحا -
وافق االمتحانات مع محتوى تبصدد تشكیل لجنة لمراجعة الورقة االمتحانیة للتحقق من مدي 

 . المقررات المعلنة للطالب بالمقارنة بین التوصیف  والورقة االمتحانیة
  .استخدام نظام الممتحنین الخارجیین -

  هذا النظام غیر متاح 

  .الرسائل لطالب الدراسات العلیانشر ابحاث من  -
یشترط نشر بحث أو الموافقة على قبول النشر قبل مناقشة الماجستیر ونشر بحث آخر أو قبول 

  ).مرفق صورة من القرار . ( النشر قبل مناقشة الدكتوراة

  :العلیا الدراسات طالب رضاء 7/3/3

  .إتباع وسائل معینة لقیاس رضاء طالب الدراسات العلیا  -
بالفعل إجراء استبیان لقیاس مدى رضاء الطالب ، وتم تسلیمه إلى لجنة االستبیانات بوحدة تم 

 .الجودة

یتم بالفعل تحلیل نتائج تقییم رضاء الطالب واالستفادة منها فى تطویر برامج الدراسات  -
  .العلیا

 .جاري تحلیل االستبیان المذكور في البند السابق 

  .لمات الطالبالقواعد المعلنة للتعامل مع تظ -
یوجد ملف یحتوي على قواعد وآلیات تلقي شكاوى الطالب من نتائج االمتحانات والبت فیها، 

قرار ( م على اعتماد آلیة التعامل مع الشكاوى2011- 12- 12وقرار موافقة مجلس الكلیة بتاریخ 
  .وصورة من اجتماع لجنة فحص شكاوى الطالب) 14رقم 

  نقاط القوة 

 تعلن الكلیة عن برامجها المقدمة فى الدراسات العلیا  -1
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 تمنح الكلیة العدید من درجات الماجستیر والدكتوراه   -2

اعتمدت الكلیة المعاییر القومیة األكادیمیة الصادرة عن هیئة ضمان الجودة   -3
 واالعتماد 

 تسعى الكلیة أن تتوافق برامج الدراسات العلیا مع احتیاجات المجتمع   -4

 األقسام العلمیة بتوزیع اإلشراف على الرسائل وفقًا للتخصص تلتزم  -5

یتم تشكیل  لجنة الحكم والمناقشة من أساتذة متخصصین ، هذا مع اتباع  -6
 اجراءات موثقة لتقییم أداء الباحثین 

تعتمد الكلیة فى تقویم طالب الدراسات العلیا على وسائل متنوعة تشمل  -7
 ة وتقاریرسمینارات ، اختبارات شفویة وتحریری

وتعمل على حل مشكالت الطالب . توجد بالكلیة صنادیق للشكاوى والمقترحات  -8
 واالستجابة لمتطلباتهم 

  نقاط الضعف 

 محدودیة إتاحة دلیل للدراسات العلیتا ، وصعوبة معرفة شروط التقدم ومیعاده  -1

 للبرامجتبنى المعاییر األكادیمیة العامة للدراسات العلیا الخاصة بالهیئة كمعاییر  -2

 تم عمل استبیانات لقیاس رضا طالب الدراسات العلیا   -3
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  التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة  -

 خالل من التقویم ویتم التعلیمیة، للفاعلیة والمستمر الشامل للتقویم موثقة خطة توجد ال - 1
 مع التقویم نتائج مناقشة یتم ال أنه إال دراسي عام كل نهایة في إعدادها یتم التي المقررات تقاریر

  المستفیدین وباقي واإلداریة األكادیمیة القیادات

 إبالغ ویتم التعلیمیة للفاعلیة التقویم نتائج ضوء في والتعزیز للتحسین موثقة إجراءات توجد  - 2
 التعلیمیة العملیة تطویر فعال تم وقد االستبیانات، تحلیل بعد التقویم بنتائج التدریس هیئة أعضاء

 التدریبیة البرامج بعض تنفیذ إلى باإلضافة وكومبیوتر، شو داتا بأجهزة القاعات تزوید خالل من
  التدریس في الكمبیوتر برامج استخدام حول

 البرامج توصیف یتم حیث والتعلم التعلیم جودة إلدارة متكامل داخلي نظام بالكلیة یوجد - 3
  .للبرامج الخارجیة للمراجعة إجراءات اتخاذ تم كما لها، تقاریر وضع مع سنویا والمقررات

 هیئة أعضاء بین الجودة ثقافة نشر على ما حد إلى الجودة إلدارة الداخلي النظام یساهم - 4
 الفئات جمیع مع منتظمة غیر لقاءات عقد یتم حیث والعاملین، والطالب ومعاونیهم التدریس

 الفني الدعم لقاءات والعاملین ومعاونیهم التدریس هیئة أعضاء یحضر كما الجودة، ثقافة لنشر
  .المشروعات إدارة تقدمه الذي

 التطویر مشروع في التقدم تحقیق مدى على ألدائه المستمر التقییم في الجودة نظام یعتمد - 5
  المستمر

 ال أنه إال التعلیمیة الفاعلیة لتحسین والمحاسبة بالمسائلة الخاصة والقوانین اللوائح تفعیل یتم  - 6
   والمحاسبة للمسائلة تقلیدیة غیر وسائل توجد
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