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  القسم االول

  الكلیةالبیانات الوصفیة عن 
  .الحاسبات والمعلومات   كلیة  : الكلیةاسم 

  معھد متوسط             معھد عالي               كلیـة : الوسسةنوع  

  عین شمس:     المؤسسةاسم الجامعة التابعة لھا 

  خاصة        √   حكومیة: نوع الجامعة

  العباسیة  –شارع الخلیفة المأمون :       الموقع الجغرافى

  القاھرة  : المدینة    القاھرة : المحافظة

بإنشاء كلیة للحاسبات والمعلومات بجامعة  1995لسنة  "  419"الجمھوري رقم   صدر القرار:تاریخ التأسیس
 .1996عین شمس وبدأت الدراسة بھا في سبتمبر 

  اربع سنوات: مدة الدراسة

  اإلنجلیزیة:    لغة الدراسة

  :القیادة االكادیمیة
  الدرجة العلمیة  االسم  القیادة

  أستاذ  محمد إسماعیل رشدي  العمـیــد

  أستاذ  محمد ھاشم عبد العزیز      لكلیة لشئون التعلیم والطالبوكیل ا

  أستاذ  محمد مصطفي جاد الحق  وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  أستاذ  عارفمحمود مصطفى مصطفي   وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث

 

  

  المؤسسةالدرجات العلمیة التى تمنحھا:  

  دبلوم متخصصس                      لیسان           بكالوریوس

  دبلوم ماجستیر                      دكتوراه                      
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 :على مدى األربع سنوات السابقة عداد الطالب وتوزیعھم

 2009/2010امعى ــــام الجــــالع )1-1(
  - :لى والمرحلة الجامعیة األ - أ

  عھم على الفرق المختلفة لعدد اإلجمالى للطالب وتوزیا

  الفرقة
  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  493  240  252  األولى

  512  282  230  الثانیة

  376  197  179  الثالثة

  272  167  105  الرابعة

  1656  888  768  إجمالى الطالب

  

  

  

  القسم

  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  131  85  46  نظم المعلومات

  93  51  42  علوم الحاسب

  22  17  5  نظم الحاسبات

  26  14  12  حسابات العلمیة

  272  167  105  إجمالى الطالب
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 2010/2011العــــام الجــــامعى ) 2-1(

  - :المرحلة الجامعیة األولى  - أ

  لعدد اإلجمالى للطالب وتوزیعھم على الفرق المختلفة ا

  الفرقة
  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  127  44  83  األولى

  433  211  222  الثانیة

  486  262  224  الثالثة

  352  181  171  الرابعة

  1398  698  700  إجمالى الطالب

  

  الفرقة الرابعھ

  

  القسم

  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  187  108  79  نظم المعلومات

  101  41  60  علوم الحاسب

  32  17  15  نظم الحاسبات

  33  15  17  حسابات العلمیة

  352  181  171  الطالب إجمالى
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 2011/2012العــــام الجــــامعى  )3-1(
  - :المرحلة الجامعیة األولى  - أ

  لعدد اإلجمالى للطالب وتوزیعھم على الفرق المختلفة ا

  الفرقة
  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  536  224  312  األولى

  121  46  75  الثانیة

  406  204  202  الثالثة

  466  237  230  الرابعة

  1536  737  760  إجمالى الطالب

  

  الفرقة الرابعة

  

  القسم

  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  187  117  70  نظم المعلومات

  169  62  107  علوم الحاسب

  58  20  38  نظم الحاسبات

  53  38  15  حسابات العلمیة

  467  237  230  إجمالى الطالب
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  - :المرحلة الجامعیة األولى 2012/2013العــــام الجــــامعى  - أ

  لعدد اإلجمالى للطالب وتوزیعھم على الفرق المختلفة ا

  الفرقة
  عدد الطالب

  المجموع  اناث  ذكور

  640  249  391  األولى

  457  199  258  الثانیة

  135  43  92  الثالثة

  358  96  262  الرابعة

  1590  587  1003  إجمالى الطالب

  

  الفرقة الرابعة

  

  القسم

  طالبعدد ال

  المجموع  اناث  ذكور

  151  46  105  نظم المعلومات

  103  24  79  علوم الحاسب

  47  11  36  نظم الحاسبات

  57  15  42  حسابات العلمیة

  358  96  262  إجمالى الطالب
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   - :الدراسات العلیا  -ب

  -: 2009/2010عدد الطالب المقیدین فى الدراسات العلیا

  اجمالى  اناث  ذكور  البرنامج

  43  19  24  الماجستیر

  6  5  1  الدكتوراه

  15  10  5  دبلوم

 
  - : 2010/2011عدد الطالب المقیدین فى الدراسات العلیا -ب

  اجمالى  اناث  ذكور  البرنامج

  43  19  24  الماجستیر

  7  3  4  الدكتوراه

  14  3  11  دبلوم

  

  -:2011/2012عدد الطالب المقیدین فى الدراسات العلیا -ب

  اجمالى  اناث  ذكور  البرنامج

  38  28  10  الماجستیر

  2  1  1  الدكتوراه

  10  4  6  دبلوم

 
  - : 2012/2013عدد الطالب المقیدین فى الدراسات العلیا -ب

  اجمالى  اناث  ذكور  البرنامج

  38  26  12  الماجستیر

  5  3  2  الدكتوراه

  14  2  12  دبلوم
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  :األقسام العلمیة

  أقسام )5: (أسماء األقسام العلمیة وعددھا

  .علوم الحاسب -
  .حسابات علمیة -
  .نظم المعلومات -
  .نظم الحاسبات -

  .علوم اساسیة -

  :اجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس 

 إجمالى إناث    ذكور    

2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  

28 36 41 37 37 4 7 10 20 20 32 43 51 57 57 

  

  :اجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس

 معار منتدب  دائم    

2009  2010   2011 
    

2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  

28  36 49 50 50 2  8  

 

ً حسب الدرجات العلمیة   :اجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس موزعا

 استاذ استاذ متفرغ    استاذ غیر متفرغ    

2009  2010  2011  2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  

2 2 2 9 9 9 11 11 5 7 9 9 10 

 

ً حسب الدرجات العلمیة   :اجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس موزعا

 مدرس متفرغ استاذ مساعد

2009  2010  2011  2012  2013  2009  2010  2011  2012  2013  

5  5  8  10  9  -  1  1  1  1  
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ً حسب الدرجات العلمیةاجمالي    :عدد أعضاء ھیئة التدریس موزعا

  مدرس

2009  2010  2011  2012  2013  

11  19  22  26  27  

  : اجمالي عدد أعضاء الھیئة المعاونة

 إجمالى إناث  ذكور

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

31 37 40 45 44 57 63 76 87 90 88 100 116 132 134 

  

  :عدد اجازات خاصة 

 زوجة/مرافقة زوج   رعایة طفل

2012  2013  2012  2013  

 20 20 15  15  

 

  :األجازات الخاصة/ اجمالي عدد المعارین
  المجموع  اناث  ذكور  التصنیف

  )3(    )3(  :إعارة خارجیة 

  )5(    )5(  :إعارة داخلیة  

  )4(  )2(  )2(  :أجازة خاصة   

  8  -  8  :میة  مھمة عل

  )12(  )2(  )10(  :االجمالي      

  

  :اجمالي عدد المبعوثین فى الخارج

  المجموع  اناث  ذكور  

  )18(  )12(  )30(  

  )3(  )3(  --  بعثات خارجیة

  )1(  )1(  --  بعثات داخلیة

  --  --  --  اشراف مشترك

  )24(  )6(  )18(  منح خاصة
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 4    :نسبة أعضاء ھیئة التدریس للطالب%   

 8    :عضاء الھیئة المعاونــة للطالبنسبة أ %    

 14  :ن إلجمالي أعضاء ھیئة التدریس نسبة المعاری%  

 61 :اصة إلجمالي أعضاء ھیئة التدریسنسبة األجازات الخ %  

  -:2010/2011عدد العاملین بالجھاز اإلداري

  االجمالى  فنى  موظف 

181  22  203  

  
  وظیفیةعدد العاملین بالجھاز اإلداري وفقاً لحالتھم ال

  االجمالى  اناث  ذكور 

96  107  203  

  
  عدد العاملین بالجھاز اإلداري وفقاً لحالتھم الوظیفیة

  االجمالى  موقت  دائم

203  137  340  

  

  
  -:2012/2013عدد العاملین بالجھاز اإلداري

  االجمالى  فنى  موظف 

177  22  199  
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  للنوععدد العاملین بالجھاز اإلداري وفقاً 
  االجمالى  اناث  ذكور 

97  102  199  

  
  عدد العاملین بالجھاز اإلداري وفقاً لحالتھم الوظیفیة

  االجمالى  موقت  دائم

199  35  234  
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  المراحل التعلیمیة
  :المرحلة الجامعیة األولى : أوالً 
    أسماء البرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة  

    .        علوم الحاسب  )1
      . حسابات علمیة  )2
      . ظم المعلومات ن )3
      . نظم الحاسبات  )4
    .المعلوماتیة الحیویة )5

  5(     -: العدد اإلجمالي للبرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة (  

  5( :  عدد البرامج المطبقة بالفعل (  
  )تم التخریج(  .        علوم الحاسب  )1
  )تم التخریج(    . حسابات علمیة  )2
  )جتم التخری(    . نظم المعلومات  )3
  )تم التخریج(    . نظم الحاسبات  )4
  )تم التخریج(            )برنامج ممیز(.المعلوماتیة الحیویة )5

 ً   :مرحلة الدراسات العلیا : ثانیا

   أسماء البرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة  :  
وھى غیر مؤھلة  ) دبلوم تكنولوجیا المعلومات واألعمال ( الدبلوم المھنیة في  )1

  . للماجیستیر
  .ماجستیر في  علوم الحاسب  )2
  .ماجستیر في  الحسابات علمیة )3
  .ماجستیر في  نظم المعلومات )4
  .ماجستیر في  نظم الحاسبات )5
  .دكتوراه   في علوم الحاسب  )6
  .دكتوراه   في الحسابات علمیة )7
  .دكتوراه   في نظم المعلومات )8
 .دكتوراه   في نظم الحاسبات )9
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 14:  المؤسسةیة التي تقدمھا العدد اإلجمالي للبرامج التعلیم  
 14:  عدد البرامج التي تم التخرج منھا   

  194   - :نسبة المسجلین للدبلومات مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدراسات العلیا %  

  70.14   - :نسبة المسجلین للماجیستیر مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدراسات العلیا %  

 13.4   -:كتوراة مقارنة بالعدد اإلجمالى للمقیدین بالدراسات العلیا نسبة المسجلین للد % 
 عدد الدرجات التي تم منحھا خالل الـخمس سنوات األخیرة:  

 16دكتوراه   100ماجستیر    47دبلـــوم

  2012-2005(عدد خریجي مرحلة الدراسات العلیا خالل الـخمس سنوات األخیرة  :(  

  2: ( بع الخاصعدد الوحدات ذات الطا  (  

  . مركز االستشارات و بحوث تكنولوجیا المعلومات  –أ                  
 .مركز الحساب العلمي   –ب                 

  

  :وسائل اإلتصال بالكلیة 

  -العباسیة  –ش الخلیفة المأمون  –جامعة عین شمس  –كلیة الحاسبات والمعلومات  :العنوان البریدى -

          11566   رقم البرید   القاھرة    

                                 http//cis.shams.edu.eg: الموقع اإللكترونى - 

  Mail-E(             fcis@asunet.shams.edu.eg( العنوان اإللكترونى  -

                  02           26855585     :  تلیفون  -

                            02 26827574       : فاكس -
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محاور و معاییر 
  التقویم الذاتى
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  المحور األول
  القدرة المؤسسیة
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  التخطیط االستراتیجي -1

  :الخطة اإلستراتیجیة للمؤسسة -1/1

  :لبیئي للمؤسسة التعلیمیةالتحلیل ا -1/1/1
معتمدة اشتملت علي كل من الرؤیة والرسالة واألھداف  للمؤسسة خطة إستراتیجیة

مرفق الخطة (اإلستراتیجیة والسیاسات والتحلیل البیئى والخطة التنفیذیة للخطة اإلستراتیجیة 
  ).1 -1اإلستراتیجیة ق

بتاریخ  یجیة للكلیة بمجلس الكلیة تم إعتماد وتوثیق الرؤیة والرسالة واألھداف اإلسترات 
وتم إعتماد الخطة اإلستراتیجیة مستوفیة كامل بنودھا  2) -1مرفق مجلس الكلیة ق( 17/7/2009

وتم ) 3-1مرفق مجلس الكلیة ق( 7/9/2010بتاریخ ) 164(  وعناصرھا بمجلس الكلیة رقم 
     مرفق مجلس الكلیة(12/6/2012بتاریخ )   182( تحدیثھا ثم اعتمادھا بمجلس الكلیة رقم 

  .)4- 1ق

اشتمل التحلیل البیئى للمؤسسة علي كل من البیئة الداخلیة والخارجیة  قبل تصمیم الخطة         
داخلیا وخارجیا كما وكیفا ) SWOT(اإلستراتیجیة وتم إجراء التحلیل البیئى باستخدام أسلوب 
وانعكاساتھا علي الفجوة واإلستراتیجیة ودراسة وتحلیل نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات 

وأولویات معالجة تحقیق األھداف وتم إعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص 
  ).5 - 1مرفق التحلیل البیئى ق (والتھدیدات الخاصة بالكلیة 

بمشاركة  الكلیةشارك في إعداد التحلیل البیئى للمؤسسة مختلف األطراف من داخل وخارج         
و رؤساء جمیع األقسام العلمیة  وحدة ضمان الجودةإلدارة العلیا بالكلیة ومدیر ونائب مدیر ا

واإلداریة وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والخریجین والمستفید النھائى من الخریجین 
  ).1-5- 1مرفق مشاركة كافة األطراف ق(وخبراء فى مجال التخطیط االستراتیجى 

متمثلین فى  الكلیةیل البیئى ومناقشة نتائجھ مع األطراف المختلفة داخل وخارج تم عرض التحل 
ورؤساء األقسام العلمیة واإلداریة وأعضاء  ھونائب وحدة ضمان الجودة اإلدارة العلیا بالكلیة ومدیر

ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب واألطراف المجتمعیة وخبراء فى مجال التخطیط االستراتیجى 
  ).2-5 -1ق ق مرف(

راعت الكلیة عند وضع إستراتیجیتھا بأن تكون مرتبطة باستراتیجیة الجامعة في كافة 
مجاالت شئون التعلیم والطالب، الدراسات العلیا والبحث العلمي، وخدمة المجتمع وتنمیة البیئة 

  ).6-1مرفق  مجاالت االرتباط باستراتیجیة الجامعة ق(
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  الرؤیة والرسالة

  

فر للكلیة رؤیة ورسالة تعكس شخصیتھا ودورھا التعلیمى ومسؤلیتھا المجتمعیة وتطلعاتھا فى تتوا
  .مجال البحث العلمى بما یتفق مع احتیاجات المجتمع والبیئة وترتبط رسالة الكلیة برسالة الجامعة

  الرؤیــة

ة  في مجال الحاسبات تسعى كلیة الحاسبات والمعلومات جامعة عین شمس أن تكون مؤسسة تعلیمیة متمیز
وتكنولوجیا المعلومات والبحث العلمي علي المستویات المحلیة واألقلیمیة وان تكون لھا الریادة و التمیز في 

  .برامجھا و مناھجھا وابحاثھا العلمیة في مجال تكنولوجیا المعلومات و تنمیة القدرات

  

  الرســالة
 ومات یتوافر لدیھم قدر كبیر من المعرفة والمھارات إعداد كوادر متخصصة في مجال تكنولوجیا المعل

التطبیقیة والعملیة التي تتواءم مع احتیاجات التنمیة المتكاملة و المستمرة للمجتمع في شتى القطاعات 
 .لتغطیة احتیاجات سوق العمل

 

 لمعلومات في تعمیق الوعي العلمي واالھتمام  بالبحث التطبیقي الستخدام تقنیات الحاسبات و تكنولوجیا ا
مختلف قطاعات و مؤسسات الدولة في المجاالت االجتماعیة، االقتصادیة، العلمیة و البحثیة ورفع كفاءة 

إستخدامھا و ذلك من خالل اجراء االبحاث  و تنظیم و عقد الدورات التدریبیة المتخصصة في مجاالت 
 .الحاسبات و تكنولوجیا المعلومات

  

 ع و تلبیة احتیاجاتھ من خالل تقدیم الخبرات االستشاریة و البحثیة التي السعي إلى التواصل مع المجتم
تخدم المجتمع بصورة متمیزة تساعد على تحقیق التنمیة المستمرة و تعزیز االمكانات و القدرات 

  .البحثیة لدى الطلبة
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عیة بعد أن شارك تم االعتماد على التحلیل البیئي عند صیاغة الرؤیة والرسالة ولذلك اتسمتا بالواق
في صیاغتھما بشكل فعال مختلف األطراف من داخل وخارج الكلیة حیث تم تشكیل فریق مصغر 

  .  مشكل من الفریق الخاص بوضع الخطة اإلستراتیجیة لصیاغھ الرؤیة والرسالة

  ).7-1مرفق محاضر اجتماعات الفریق المصغر ق(

ألطراف من داخل وخارج الكلیة متمثلین في تم عرض ومناقشة الرؤیة والرسالة مع مختلف ا      
جمیع األقسام العلمیة واإلداریة بالكلیة وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والخریجین  

  ).8-1مرفق ق (والمستفید النھائى من الخریجین

یل تم نشر الرؤیة والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلیة وشملت ھذه الوسائل دل
الكلیة واللوحات اإلعالنیة داخل األقسام العلمیة واإلداریة بالكلیة وفي مدخل الكلیة الرئیسى وأیضا 

  ).9 - 1مرفق دلیل الكلیة ق (على موقع الكلیة

  :األھداف االستراتیجیة -1/1/3
  - :جامعة عین شمس -األھداف االستراتیجیة لكلیة الحاسبات و المعلومات

ً في مجاالت الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات إعداد كوادر متمیزة معر - 1 ً ومھنیا ً ومھاریا فیا
 .لسوق العمل المحلي واإلقلیمي والدولي

توفیر فرص ومجاالت التعلم المستمر من خالل برامج دراسات علیا متطورة تواكب  - 2
 .تحدیات العصر

والثقافي  االرتقاء بمستوى جودة البحث العلمي وتأكید ھویة الكلیة كمركز للبحث العلمي - 3
 .  بجانب كونھا مؤسسة تعلیمیة متخصصة

 .التنمیة الفعالة للمجتمع المحلي وتحقیق التالحم بین الكلیة والمجتمع - 4
أن تكون الكلیة نموذجا فریدا في تطبیق أسس ومعاییر الجودة في مجاالت الحاسبات  - 5

 . وتكنولوجیا المعلومات
طط اإلستراتیجیة للتنمیة على المستوى أن تكــون الكلیة مركز خبرة لدعم القرارات والخ - 6

 .المحلي والقومي
تم اإلعتماد على التحلیل البیئي عند صیاغة األھداف اإلستراتیجیة للكلیة واتسمت األھداف 
االستراتیجیة للكلیة بالواقعیة بعد أن شارك في صیاغتھا مختلف األطراف من داخل وخارج 

 .الكلیة
تراتیجیة مع مختلف األطراف من داخل وخارج الكلیة وقد تم عرض ومناقشة األھداف اإلس

متمثلین في جمیع رؤساء األقسام العلمیة واإلداریة بالكلیة وأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم 
  .والطالب والخریجین  والمستفید النھائى من الخریجین وأیضا على موقع الكلیة 

  :الكلیةالخطة التنفیذیة لتطبیق إستراتیجیة  -1/1/4
توجد خطة تنفیذیة لتطبیق الخطة االستراتیجیة للمؤسسة وتغطى الخطة التنفیذیة جمیع          

األھداف اإلستراتیجیة للمؤسسة حیث تم استخدام منظومة وضع وتنفیذ الخطة االستراتیجیة 
لألھداف اإلستراتیجیة التي تم األتفاق علیھا كإطار عام لوضع الخطة التنفیذیة لتحقیق ھذه 

داف وبمشاركة جمیع إدارات وأقسام الكلیة كل فیما یخصھ بعالقتھ باألھداف اإلستراتیجیة وتم األھ
التكلیف بوضع الخطة التنفیذیة التي تحقق األھداف واعتبرت ملحقا للخطة اإلستراتیجیة وقد تم 
إرشاد اإلدارات المختلفة إلي كیفیة تجزئھ الھدف اإلستراتیجي إلي أھداف فرعیة وتم وضع 
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لنموذج المناسب لوضع الخطة التنفیذیة شامال كل من الھدف الجزئي أو المرحلي واألنشطة ا
  )10 - 1مرفق جدول بأسماء المشاركین في إعداد الخطة التنفیذیة ق ( .الالزمة لتحقیق ھذا الھدف

تحقیق تتضمن الخطة التنفیذیة األنشطة والمھام المطلوب تنفیذھا والجدول الزمنى الالزم لل         
والمسئول عن تنفیذ األنشطة ومقاییس ومؤشرات النجاح والحلول وبدائل الحلول لمشروعات 
تحقیق األھداف و آلیة تعدیل الخطة عند الحاجة والتمویل المطلوب و مصدر التمویل و قد تمت 

مرفق الموازنة المالیة للخطة (مفصلة   موازنة مالیة تقدیریةترجمة الخطة التنفیذیة الي 
  ). 11- 1ستراتیجیة ق اإل

  :الوضع التنافسي للمؤسسة -1/2

  :السمات التنافسیة للمؤسسة ودورھا في المجتمع  -1/2/1

أبرزت إستراتیجیة الكلیة بوضوح الكثیر من نقاط القوة والسمات الممیزة للمؤسسة، كما أبرزت         
  .رسالة الكلیة بوضوح دورھا في المجتمع المحیط 

 یزة للمؤسسةبعض السمات المم:  

حیث یقبل الطالب على اإللتحاق والتحویل إلیھا سنویا من  تعتبر الكلیة من الكلیات الجاذبة للطالب
نادرة ویتزاید إقبال الطالب الوافدین  الكلیةالكلیات األخرى بینما تعتبر نسب التحویل الى خارج 

 ). 12-1مرفق ق  الكلیةوإلى مرفق نسب التحویالت من ( الكلیةللدراسات العلیا على اإللتحاق ب
 والتعلیمیة  التمیز الخاص ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وقدراتھم من الناحیة التدریسیة

والنشر في  ومن ناحیة البحث العلمي المتمیزریوس والدراسات العلیا ولطالب البكال
كبیرة منھم وحصول نسبة  المجالت العالمیة واسعة اإلنتشار والتى لھا معامل تأثیر مرتفع

مرفق استطالع رأى الطالب (على العدید من الجوائز والتكریم ومشروعات بحثیة ممولة 
مرفق قائمة األبحاث العلمیة المنشورة ألعضاء ) (13-1فى أداء أعضاءھیئة التدریس  ق 

 مرفق قائمة) ( 15-1ق  قائمة الجوائز و التكریم ق مرف) (14 - 1ھیئة التدریس ق 
 ).16-1یة الممولة ق المشروعات البحث

 وھو الوحید من  )تقنیة المعلومات الحیویة(وجود برنامج جدید بنظام الساعات المعتمدة
 ).17 - 1 ق تقنیة المعلومات الحیویةمرفق برنامج . (نوعھ في مصر

 بدور فعال لكلیة الحاسبات والمعلومات في قلب حي العباسیة یؤھلھا للقیام  الموقع المتمیز
 . مع وتنمیة البیئةفي خدمة المجت

  السیاسات الخاصة بالكلیة: 1/3
  :تم وضع سیاسات للكلیة ضمن الخطة اإلستراتیجیة فى كافة المجاالت التى تشمل ما یلى 

ً لعدد من المعاییر والضوابط التي تضمن  حرصت كلیة الحاسبات والمعلومات في إعداد إستراتیجیتھا لتكون وفقا
وفیما یلى مجموعة المعاییر . عاتھا، كما تضمن تحقیق أھدافھا على المدى البعیدتكاملیة وتوافق أنشطتھا ومشرو

  :والضوابط األساسیة التي تم اعتمادھا في وضع إستراتیجیة الكلیة
 على المستوى القومي:  

 أن تعمل في ظل التوجھات واألھداف اإلستراتیجیة العامة لجمھوریة مصر العربیة  
 على المستوى المھني والحرفي:  

  أن تتجاوب وتتفق مع كافة المتغیرات اإلداریة والتنظیمیة والفنیة بالكلیة  
 أن تحقق التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجھات الحكومیة والخاصة  
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 أن تحقق الترابط والتكامل مع الوحدات االقتصادیة المختلفة  
 أن تتسم بالمرونة لتتوافق مع متطلبات العصر ومتغیراتھ  
 یة احتیاجات سوق العمل من معارف ومھارات التطبیقات التقنیة الحدیثةأن تتبنى تلب  
 أن تحقق االعتمادیة وتتبنى مبدأ تنمیة الموارد الذاتیة  
 أن تسعى لخفض نفقات التشغیل مع تحقیق أعلى قدر من الكفاءة المطلوبة  

 على المستوى التعلیمي والتربوي:  
  للجامعة تتوافق مع اإلستراتیجیة والتوجھات العامةأن  
 أن تمثل منھاجا أساسیا ومحددا ألنشطة وتوجھات الكلیة  
 أن تحقق التفاعل المثمر بین كافة أركان العملیة التعلیمیة  

وفي ضوء إعداد الخطة اإلستراتیجیة للكلیة فقد تم تحدید سیاسات الكلیة في ثالث محاور رئیسیة ھم مجاالت 
وتمثل ھذه السیاسات الخطوط العریضة . ت خدمة المجتمعالتعلیم والطالب ومجاالت البحث العلمي ومجاال

  .والعامة التي ترشد عملیة التنفیذ إلستراتیجیة الكلیة في جمیع أجزائھا وعلى مختلف المستویات
  سیاسات الكلیة في مجاالت التعلیم والطالب

  
 .ماتتأھیل وتدریب طلبة الكلیة علي كل ما ھو جدید في علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلو .1
تفعیل التعاون بین كلیات الحاسبات المتناظرة في مجال التعلیم والطالب وذلك من خالل تبادل الخبرات  .2

 .واألساتذة
تنشیط اللقاءات العلمیة والثقافیة واإلبداعیة بین طالب الكلیة وطلبة كلیات الحاسبات في الجامعات  .3

 .األخرى
 .عقد الندوات العلمیة والثقافیة لطلبة الكلیة .4
لعمل علي تجھیز وتطویر المدرجات والمعامل والقاعات الدراسیة حتى یتم االنتھاء من إنشاء المبني ا .5

 ).المقرر االنتھاء منھ خالل عام(الخاص بالكلیة 
  .توصیل خدمة اإلنترنت لجمیع المعامل واألقسام اإلداریة بالكلیة .6
  .میكنة النتائج على الحاسب اآللي .7
ً على مصلحة الطالب واألساتذة إعداد مركز لتصویر المادة ا .8 مع الحفاظ على حقوق الملكیة (لعلمیة حفاظا

  ).الفكریة
حث أعضاء ھیئة التدریس علي تأھیل طالب الكلیة لقراءة المراجع األصلیة وعدم استخدام المالزم أو  .9

 . المذكرات أو الملخصات والتي تتسبب في تقلیص المادة وإھدار للمحتوي العلمي
ة الت .10 ر ثقاف المحتوى نش ة ب ة المرتبط اریر العلمی داد التق الب بإع ة الط الل مطالب ن خ ك م ذاتي وذل یم ال عل

  .العلمي الذي یتم تدریسھ ومناقشة الطالب فیھا مما یساعد على زیادة قدرة الطالب البحثیة فیما بعد
 .العنایة بشكاوي الطالب واألخذ بھا والعمل علي حل جمیع المشاكل .11
الدعم (قادرین علي دفع نفقات الكلیة من خالل القنوات الشرعیة الطالب غیر توفیر الدعم المادي لل .12

 ).أو من الفائض من میزانیة الكلیة –الجامعي 
إثراء مكتبة الكلیة بالكتب العلمیة المتخصصة في جمیع أقسام الكلیة وتوفیر عدد من النسخ اإلضافیة  .13

 .للكتب الھامة حتى یتثني لطلبة الكلیة االستعارة
قطاب الشركات والمؤسسات لحضور الملتقي التوظیفي لخریجي الكلیة لعرض مشاریع التخرج است .14

 . والتعرف علي متطلبات سوق العمل
  سیاسات الكلیة في مجاالت البحث العلمي 

 .العمل علي إیجاد مصادر متنوعة وجدیدة لتمویل األبحاث العلمیة .1
مجتمع من خالل تشجع الباحثین وحثھم علي االھتمام تفعیل الدور الذي یلعبھ البحث العلمي في تطویر ال .2

 .باألبحاث التطبیقیة ولیست النظریة
 .توفیر الدعم المالي للباحثین حتى یتثني لھم نشر أبحاثھم في المجالت والدوریات العالمیة .3
 .إنشاء معمل بحثي وتزویده بأحدث األجھزة المتقدمة .4
یتمكن الباحثون من االطالع علي كل ما ھو جدید محلیا  االشتراك في المجالت والدوریات العالمیة حتى .5

 .وعالمیا
 .إعداد الالئحة الخاصة بمرحلة الدراسات العلیا وتفعیل التسجیل لدرجة الماجستیر والدكتوراه بالكلیة .6



  
  جامعة عین شمس  كلیة الحاسبات والمعلومات  الدراسة الذاتیة

 القدرة المؤسسیة  

21 
  

التحضیر واإلعداد لورش عمل ومؤتمرات علمیة تشرف علي تنظیمھا الكلیة ویتم تحكیم األبحاث العلمیة  .7
 .ساتذة متخصصینمن خالل أ

إصدار مجلة علمیة متخصصة في علوم الحاسب وتكنولوجیا المعلومات لنشر األبحاث العلمیة ونشرھا  .8
 .علي االنترنت

لقاءات علمیة التبادل المعرفي من خالل تبادل الزیارات للعلماء والباحثین وعقد الندوات المشتركة و .9
 .وغیرھا متبادلھ

االھتمامات البحثیة ألعضاء ھیئة التدریس والجامعة والمجتمع  وضع خریطة بحثیة مجمعة تنسق بین .10
البحثي والجھات الممولة لألبحاث ویكون من شأن ھذه الخریطة توجیھ األبحاث ورسائل الدراسات العلیا 

 .التخصصیة ومن ثم رسم ھویة بحثیة واضحة ومحددة للكلیة
ل الجھات الحكومیة والھیئات الدولیة البحث عن مصادر لتمویل األبحاث ودعم المعامل البحثیة مث .11

 .والشركات والجھات المجتمعیة
 من الكلیةالبحث عن برامج المنح البحثیة المختلفة واإلعالن عنھا لباحثي الكلیة وضمان التمثیل المشرف  .12

 .في معظم ھذه البرامج
 .البحوث العلمیةاالتصال والتنسیق مع الھیئات والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة التي تساھم في دعم  .13
ً لتحقیق  .14 تعزیز العالقات مع القطاع الصناعي المحلي واإلقلیمي والعالمي في مجال البحث العلمي تمھیدا

 .شراكة إستراتیجیة مع القطاع الخاص
  سیاسات الكلیة في مجاالت خدمة المجتمع والبیئة 

  . توثیق الروابط بین الكلیة وأفراد المجتمع .1
 . مختلف فئات المجتمعتقدیم الخدمات الفنیة ل .2
 .توجیھ أنشطة البحث العلمي لدراسة قضایا المجتمع وحل مشكالتھ .3
غیر المتخصصین من خریجي الكلیات من إضافة برنامج الدبلوم المھني في مجال تكنولوجیا المعلومات  .4

 .األخرى
تقدمھا لخدمة دعم الوحدات ذات الطابع الخاص والعمل علي تطویرھا وتنویع الدورات التدریبیة التي  .5

 .المجتمع والبیئة
 .على مستوى الجامعة أو خارجھاتقدیم الخبرة التقنیة في مجال الحاسبات والمعلومات وذلك  .6
تنفیذ دورات وعقد امتحانات خاصة بالرخصة الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر من خالل منح شھادة  .7

  .الدولیة لجمیع فئات المجتمع داخل الكلیة
ى .8 رف عل یطحاج التع ى تخط ة عل ات القائم ات والھیئ ة ات المؤسس رامج التنمی ذ ب ادیة  وتنفی االقتص

 .الكلیة وبین تلك المؤسسات واالجتماعیة في المجتمع وتوثیق الصالت بین
إكساب األفراد المشاركین في نادي التكنولوجیا القدرة على استیعاب المستجدات العلمیة ومالحقة  .9

 .تى المجاالت من خالل مجموعة البرامج التدریبیةتطوراتھا وتنمیة مھاراتھم في ش
  .العمل على إنشاء مراكز تدریب معتمدة من كبرى الشركات العالمیة في مجال تكنولوجیا المعلومات

  :نقاط القوة لمعیار التخطیط اإلستراتیجى

  .تم صیاغة الرؤیة والرسالة بمشاركة جمیع االطراف داخل و خارج الكلیة  - 1

 .ة لتطبیق استراتیجیة الكلیةیوجد خطة تنفیذی - 2

 .رسالة الكلیة مصاغة بدقة و وضوح وتھدف الي خدمة المجتمع المحلي كما توجھ عملیتي التعلیم و التعلم - 3

 -األھداف المطلوب تحقیقھا: یوجد للكلیة خطة تنفیذیة لتطبیق الخطة اإلستراتیجیة و تحدد الخطة بوضوح  - 4
 . مصدر التمویل - التمویل المطلوب -شرات النجاحمؤ -الجدول الزمنى -المسئول عن التنفیذ

  .تم استخدام التحلیل البیئي في تصمیم الخطة اإلستراتیجیة للكلیة - 5
  .تم تغطیة كل من البیئة الداخلیة والخارجیة في التحلیل البیئي - 6
  .شارك في التحلیل البیئي مختلف األطراف من داخل وخارج الكلیة - 7
 .لضعف والفرص والتھدیداتتم اعداد مصفوفة لنقاط القوة وا - 8
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الھیكل التنظیمي - 2 
 

 :الھیكل التنظیمي و اإلدارات الداعمة 2/1

  :ھیكل تنظیمى مالئم ومعتمد -  2/1/1 
م  لحجم  - 1 ن و مالئ د و معل ى محدث ومعتم ةیوجد ھیكل تنظیم دافھا  الكلی ق رسالتھا و أھ من تحقی و یض

م تم إعتماد الھیكل التنظیمى  للكلی. االستراتیجیة ة رق اریخ )  164(ة بمجلس الكلی ق ( 7/9/2010بت مرف
ة   ق  د  للكلی ى المعتم ل التنظیم ة ق ) (1-2الھیك س الكلی ق مجل ارة و) 2-2مرف ر الزی ى تقری اءا عل بن

الجودة واألعتماد تم أجراء بعض التعدیالت فى الھیكل التنظیمى األستطالعیة من الھیئة القومیة لضمان 
اده  م إعتم م ت س الث مبمجل ة رق اریخ ) (182 كلی م  12/6/2012بت دیث وت د التح ره بع ھ ونش اعادة اعالن

  .)4-2مرفق مجلس الكلیة ق ) (3-2مرفق الھیكل التنظیمى المحدث المعتمد للكلیة ق (
ذه الوسائل اللوحات  تم نشر و إعالن الھیكل التنظیمى - 2 ملت ھ ة وش ة داخل الكلی من خالل وسائل مختلف

 و األقسام العلمیة وأیضا موقع الكلیة اإلعالنیة داخل الكلیة 
  ).5-2ق   مرفق مجالس الكلیة الستحداث وحدات جدیدة(

ة   - 3 الى للمؤسس ى الح ل التنظیم لطةیتصف الھیك وط الس وح خط دافھا  بوض ا وأھ التھا وغایتھ ق رس لتحقی
  .بین مستویاتھ ووحداتھ ویسمح الھیكل بالتعاون المتبادل األفقى و الرأسياإلستراتیجیة 

ا  تضمن الھیكل كافة اإلدارات و الوحدات بالكلیةی - 4 لتقدیم خدمات الدعم للعملیة التعلیمیة و الدراسات العلی
  .و البحث العلمى و خدمة المجتمع

بوضوح وفقا للھیكل التنظیمى  الكلیةسواء للقیادات األكادیمیة أو التنفیذیة ب تحدید دقیق للمسئولیاتیوجد  - 5
. 

ة و  ل مع األزمات و الكوارثوحدة للتعام الكلیةیوجد ب - 6 س الكلی د بمجل و لھا ھیكل تنظیمى موثق  و معتم
ة  س الكلی كیل بمجل اد التش م اعتم د ت ة و ق ة البیئ ع و تنمی ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلی ع وكی ق (تتب مرف

  ) 6-2التشكیل ق
ل كافة أنشطة تم تحدید دور و مسئولیات الوحدة و تم وضع خطة معتمدة لوحدة األزمات و الكوارث تشم - 7

-2مرفق خطة معتمدة لوحدة األزمات و الكوارث ق ) (7-2مرفق دور و مسئولیات الوحدة ق (الوحدة 
ة بالوحدة ق (وتم وضع خطة التدریب الخاصة بالوحدة  )8 دریب خاص و )  9-2مرفق خطة معتمدة للت

وارث ا  تم عقد العدید من االجتماعات بمشاركة استشارى فى إدارة األزمات و الك ائمین علیھ دریب الق لت
ات  ة العقب اع (لوضع آلیات و سیناریوھات لكیفیة مواجھة األزمات ومحاولة ازال ق محاضر اإلجتم مرف

  )10-2ق
و یوجد تحدید للمسئولیات و  األكادیمیة و اإلداریة الكلیةتوصیف وظیفى شامل لجمیع وظائف تم وضع   - 8

 . )11-2قمرفق (  لیةالكتم اصدار كتیب للتوصیف الوظیفى لجمیع وظائف 
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  :وحـدة ضمان الجـودة   2/1/2
  ).12-2مرفق قرار انشاء الوحدة ق (وحدة لضمان الجودة  الكلیةتوجد ب   

. و لھا مجلس إدارة یساعدھا على القیام بدورھا بكفاءة و فاعلیة لھ یوجد ھیكل تنظیمى معتمد وموثق للوحدة     
  )14-2مرفق إعتماد مجلس الكلیة ق ) (13-2تشكیل مجلس ادارة الوحدة ق  مرفق الھیكل التنظیمى للوحدة و(

تحدید دقیق وواضح و معتمد لسلطات و ھناك  وحدة ضمان الجودةتوجد الئحة مالیة و اداریة معتمدة ل      
ى معتمد و موثق یساعد الوحدة عل تشكیل مجلس إدارة للوحدةالجودة بالكلیة و یوجد  ضمانوحدة  ومسئولیات

) 15-2ق  وحدة ضمان الجودةمرفق الئحة مالیة و اداریة معتمدة ل(القیام بدورھا و أداء مھامھا بكفاءة و بفاعلیة 
  ) 17- 2مرفق توثیق مجالس الكلیة ق ) ( 16- 2مرفق مسئولیات الوحدة ق (

ضع الوحدة و تخ و مركز ضمان الجودة بالجامعة بالكلیة وحدة ضمان الجودةیوجد عالقة واضحة بین       
لإلشراف علیھا و المتابعة المستمرة و مراجعة الخطط من مركز ضمان الجودة بالجامعة شھریا لضمان تواؤمھا 

  )18-2مرفق نماذج من تقاریر المتابعة الشھریة الموثقة ق . (مع أھداف الجامعة

 یا الجودةتشارك الوحدة متمثلة فى مدیر الوحدة و نائب المدیر فى عرض ومناقشة قضا        
  )19-2مرفق نموذج من مجالس الكلیة ق ( مجلس الكلیة  شھریابصفة منتظمة فى  الكلیةب

الجودة على سبیل المثال  ضمان وحدةالخاصة ب  تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتھا          
ستشارین وخبراء فى مجال إجتماعات مع م/إجتماعات مع إدارة الكلیة و جمیع العاملین بالكلیة و الطالب (

تدریب لجمیع العاملین بالكلیة و الطالب / تغذیة راجعة/ إجتماعات مع مراجعیین خارجیین /إستبیانات /الجودة 
  ).فى لوحات الكلیة و على موقع الكلیة وحدة ضمان الجودةنشر المعلومات الخاصة ب/ و الخریجون

  :نقاط القوة
  یوجد ھیكل تنظیمي مالئم بالكلیة  

 میة یوجد تحدید دقیق للمسئولیات واالختصاصات بین االدارین و االقسام في الكلیة  سواء للقیادات اآلكادی
 .او التنفیذیة 

  تكنولوجیا المعلوماتوحدة تم انشاء أقسام جدیدة في الكلیة مثل قسم  

 یوجد توصیف وظیفي شامل وموثق لجمیع العاملین بالكلیة  

 تم و و لھا ھیكل تنظیمى موثق  و معتمد   الكلیةاألزمات و الكوارث بلجنة للتعامل مع  الكلیةیوجد ب
 .تحدید أدوار اللجنة و تم تفعیل أنشطتھا

   األكادیمیة و اإلداریة و تم اصدار كتیب بذلك الكلیةتم وضع  توصیف وظیفى شامل لجمیع وظائف .  
     ائف المختلفة بالكلیةیتم استخدام التوصیف الوظیفى فى التعیین و النقل و الندب للوظ. 
  و یوجد ھیكل تنظیمى معتمد وموثق للوحدة وأیضا یوجد الئحة مالیة  وحدة ضمان الجودة الكلیةتوجد ب

الجودة بالكلیة و تتبع وحدة ضمان  و اداریة معتمدة للوحدة ویوجد تحدید دقیق لسلطات ومسئولیات وحدة
وحدة و  یوجد عالقة واضحة  و تعاون مستمر بین عمید الكلیة / د.الجودة فى الھیكل التنظیمى أ ضمان

و مركز ضمان الجودة بالجامعة و تخضع الوحدة لإلشراف علیھا و المتابعة المستمرة من  ضمان الجودة
 الكلیةمركز ضمان الجودة بالجامعة شھریا و كذلك تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضایا الجودة ب

و تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتھا  الخاصة بصفة منتظمة فى مجلس الكلیة شھریا 
 .الجودة ضمانب
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  القیادة والحوكمة-3    
  اختیار القیادات االكادیمیة - 3/1
  : أسلوب اختیار القیادات -3/1/1

ات ا     یم الجامع انون تنظ ا لق تم طبق ة ت ادات االكادیمی ار القی ي اختی تخدمة ف اییر المس ھ و الئح 805)  49( لمع ت
ة لسنة  انون  1975، 1972التنفیذی ب الق ة و كتی ة  واالداری ة باألقسام العلمی انون و معلن ة بالق اییر موثق ذه المع وھ

 ).1-3مرفق ق (متوفر ومعلن باالقسام العلمیة 

اد المقترحات   تم  وضع مقترحات لترشیح القیادات األكادیمیة بمشاركة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة و تم اعتم
  )3-3مرفق مجلس الكلیة ق )(2-3مرفق المقترحات ق () 13/4/2010(بتاریخ  160مجلس الكلیة رقمفى 

  

   :نمط القیادة و ممارسات المجالس الرسمیة - 3/2
  أسلوب القیادة – 3/2/1
م  دیموقراطى الكلیةنمط القیادة السائد فى   ث ت املین  حی دریس و الطالب و الع ة الت ة نظر أعضاء ھیئ من وجھ

  استطالع رأي لمعرفة  نمط القیادة السائد عمل

  : كانت كاالتى الرأى الذى تم اجراءه  نتیجة استطالع

 مرفق استطالع الرأي ق ( غیردیموقراطى % 40دیموقراطى %  60أعضاء ھیئة التدریس و المعاونون
3- 4(  
كالتھم  ة مش ة  لمناقش ع ادارة الكلی ة م املین بالكلی ع الع ین  جمی اع ب د اجتم م عق ا ت ى حلھ ل عل . و العم
  )5-3مرفق كشوف حضور و محضر اإلجتماع   ق(

  :بعض من الممارسات الفعلیة التى تبرر نمط القیادة السائد

  ذلك ة و مجالس األقسام وك ع اللجان بالكلی رارات الصادرة من جمی ى الق دریس ف ة الت أخذ رأى أعضاء ھیئ
  ).6-3ن و مجالس الكلیة ق مرفقات اللجا(مجلس الكلیة و العمل بقرارات األغلبیة 

  ل ا و العم ل اعتمادھ أخذ رأى أعضاء ھیئة التدریس و الطالب فى الجداول الدراسیة و جداول االمتحانات قب
 ).7 -3قبل و بعد التعدیل ق  20132012/مرفق جداول االمتحانات (بھذا الرأى 

 م  أخذ رأى أعضاء ھیئة التدریس فى الطریقة المتبعة لزیادة أعداد أعضاء ة رق ھیئة التدریس في مجلس الكلی
 ).8 -3مرفق مجالس الكلیة ق (واألعداد المطلوب تعیینھا من المعیدین7/6/2011بتاریخ ) 173(

 أخذ رأى أعضاء ھیئة التدریس فى كیفیة ادارة فعالیات االمتحانات الدوریة و العملیة بالكلیة. 
 9 -3مرفق ق (بالمطبوعات العلمیة  أخذ رأى أعضاء ھیئة التدریس  فى كیفیة إثراء المكتبة.( 
  ویر ع أنشطة تط تم شرائھا وجمی ى ی أخذ رأى أعضاء ھیئة التدریس  واألقسام العلمیة فى األجھزة العلمیة الت

اد  ل لالعتم ویر المستمر و التأھی ق ق (الفاعلیة التعلیمیة و تأھیل الكلیة لالعتماد من خالل مشروع التط مرف
3- 10 .( 

  11 -3مرفق ق (مجال األنشطة الطالبیة و توفیر المناخ المناسب لذلك دعم الطالب فى .( 
  12 -3مرفق ق (أخذ رأى الطالب فى أداء أعضاء ھیئة التدریس و المقررات الدراسیة.( 
  ة أة الكلی ذ نش وح من اب المفت ة الب اع سیاس رأیھم  و اتب ذ ب ا  و األخ ى حلھ ل عل كاوى الطالب  و العم ى ش تلق

 .)13 -3مرفق ق (
  دریبھم ام  بت رأیھم و االھتم ذ ب ة و األخ تراتیجیة بالكلی ة االس ع الخط ى وض ة ف املین بالكلی اركة  الع مش

ة  الم ادارة الكلی تبیان و اع ل االس وظیفى و تحلی اؤھم ال دى رض ن م املین ع تطالع رأى الع ویرھم اس وتط
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كالتھم  ة مش ق استطالع (بنتائجھ وعقد اجتماعات مع عمید الكلیة لمناقش رأى ق مرف ق) (14-3ال ة  مرف نتیج
 .) 15-3ق  األستبیان

  

جمیع المواضیع  المتعلقة بالتعلیم و التعلم یتم مناقشتھا  و اتخاذ قرارات بھا في مجلس الكلیة و 
  : اللجان المنبثقة ومجالس االقسام العلمیة مثال علي ذلك 

ق ق (ذلك فى مجلس الكلیة د تم وق تشغیل برنامج الساعات المعتمدة لتحقیق ھدف ورسالة الكلیة  بدء .1 مرف
3- 16 .( 

ة  .2 س الكلی ي مجل توثیق توصیف و تقاریر المقررات و البرامج الدراسیة فى مجالس األقسام و الكلیة كما ف
 ).18-3مرفق مجلس الكلیة ق ) ( 17-3مرفق مجلس قسم ق (  22/3/2011بتاریخ ) 170(رقم 

 ).19-3مرفق ق ( أقسام الكلیة لجمیع ستحداث نظام الساعات المعتمدة لجنة إل .3
ة  .4 وعات حدیث ي موض تفعیل نظام التعلیم الذاتي داخل األقسام العلمیة من خالل قیام الطالب بعمل أبحاث ف

دریبات  ة الت رات العملی ى المحاض ھا ف ر (و عرض تعلم غی یم و ال الیب التعل ر أس ار الانظ ي معی ة ف تقلیدی
 ).20 -3التعلیم و التعلم و مرفق مثال لذلك ق 

س  .5 ى مجل ھ ف راف علی ة اإلش الب و آلی دانى للط دریب المی ن الت تھدفة م ة المس ق المخرجات التعلیمی توثی
 )21-3مرفق مجلس الكلیة ق  12/6/2012بتاریخ ) 182(الكلیة رقم 

ة  .6 ع المواضیع المتعلق ة جمی ا مناقش م من خاللھ ا و ت ل دورھ تم عقد المؤتمرات العلمیة باألقسام و تم تفعی
م والتعلم بحضور أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و الطالب و یتم توثیقھا بمجالس األقسام بالتعلی

 ).23-3مرفق مجالس األقسام ق ) (22-3مرفق محاضر المؤتمرات العلمیة ق (العلمیة 
ع    م وض ةت ادات األكادیمی یم أداء القی ة لتقی ة  آلی س الكلی ا بمجل م اعتمادھ ی(و ت ة التقی ق آلی ) 24-3م ق مرف
 )25-3مرفق مجلس الكلیة ق (

  : تنمیة المھارات االداریة -3/3
  : التدریب– 3/3/1

ة       ادات األكادیمی ة للقی ارات اإلداری ة المھ دریب و تنمی ة للت ة موثق ات  یوجد خط ة االحتیاج منت الخط و تض
  ).26 -3ن مجلس الكلیة ق مرفق الخطة التدریبیة و اعتمادھا م(التدریبیة الفعلیة للقیادات األكادیمیة 

ة و الاآللیات التي تم اتباعھا في تحدید االحتیاجات التدریبیة ھى أسلوب      ادات األكادیمی ع القی مقابالت شخصیة م
ق  عن طریق استطالع رأیھم من خالل اإلستبیانات مع مراعاة أن تحتوى الخطة على دورات تمكن الكلیة من تحقی

    )27-3طالعات الرأى ق مرفق است. (معاییر اإلعتماد

ة             ارات خارج الكلی ة المھ ل لتنمی دورات وورش العم دد من ال ة لع ادات األكادیمی ور القی تم حض ق (ی مرف
  ).28-3ورش العمل و المحاضرات التى تم حضورھا ق 

  .تعتبر المخصات المالیة المتاحة للتدریب كافیة    

  : مؤشرات تقییم التدریب  - 3/3/2
  ورش العمل و المحاضرات التدریبیة المنفذة التى تم تنفیذھا من المخطط  لتم عم

ة   -التخطیط االستراتیجى: أنواع المحاضرات و الدورات التى تمت فى الفترة السابقة        ة تنفیذی كیفیة إعداد خط
اییر  -إدارة الوقت -داخلیةإدارة نظم الجودة و المراجعة ال -للتقدم لمشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد  المع

الوریوس ة البك ة لمرحل ة المرجعی ا -األكادیمی ات العلی ة الدراس ة لمرحل ة المرجعی اییر األكادیمی داد  -المع ة اع كیفی
  .الدراسة الذاتیة

ة ثحی% 74نسبة الحاصلین علیھا سنویا       د الكلی ورھا بواسطة عمی م حض وكالء -ت ع رؤساء   -السادة ال جمی
  )29-3مرفق كشوف الحضور ق ( وحدة ضمان الجودةمدیر  -العلمیة األقسام
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ة       ة بالكلی ودة داخل األقسام العلمی ي مفعل للج ى  -مردود ھذه الدورات ھو إنشاء نظام داخل ة عل ول الكلی حص
اد ل لالعتم تمر و التأھی ویر المس روع التط ھ مش ین جنی رة مالی غ عش دم  -بمبل ة للتق ة للكلی ة الذاتی داد الدراس اع

ررات الدراسات   -وضع الخطة االستراتیجیة للكلیة و توثیقھا -لالعتماد االنتھاء من توصیف و تقاریر برامج و مق
    .تأھیل الكلیة للتقدم لإلعتماد من قبل الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و اإلعتماد -العلیا 

  : نظم المعلومات و التوثیق الرسمیة - 3/4
ي ملحفظ واستدعاء المعلومات و أیضا یوجد نظام ورق توجد قواعد بیانات الكترونیة موثقة و معتمدة للمؤسسة 

  ).31-3مرفق مجلس الكلیة ق ) (30-3مرفق قواعد البیانات االلكترونیة  ق . ( لحفظ وتداول واستدعاء الوثائق

دریس تم تفعیل نظ       ة الت ا و أعضاء ھیئ ام میكنة طبقا لنظام إدارة المعلومات لشئون الطالب و الدراسات العلی
  حیث تم اظھار نتائج جمیع الفرق الدراسیة باستخدام ھذا النظام ألول مرة في مصر".  "MIS"بالكلیة 

دریس وال           ة الت ة من یوجد قواعد بیانات مستخدمة بالفعل عن الطالب وأعضاء ھیئ وارد المادی املین و الم ع
  )32-3مرفق  ق  -یتم اإلطالع على قواعد البیانات اإللكترونیة( أجھزة ومعدات 

  :دور القیادات األكادیمیة في تنمیة الموارد الذاتیة للمؤسسة -3/5     

  : خطة لتنمیة الموارد الذاتیة - 3/5/1
للمؤسسة تم اعدادھا ضمن الخطة اإلستراتیجیة  لذاتیةیوجد خطة موثقة من مجلس الكلیة لتنمیة الموارد ا     

مرفق خطة تنمیة الموارد الذاتیة (للكلیة وتتصف بالواقعیة و تم الحصول على تمویل ذاتى للكلیة من كل بنودھا 
  ).33 -3للمؤسسة و قرار اعتمادھا من مجلس الكلیة ق 

  :مصادر التمویل الذاتى التى تتضمنھا الخطة ھي    

بنظام الساعات المعتمدة والتي تم توثیق دراسة الجدوي اإلقتصادیة  قنیة المعلومات الحیویة تبرنامج  -1
  ). 34- 3مرفق ق ( لھ من مجلس الكلیة ومجلس الجامعة والمجلس األعلي للجامعات 

 ).35-3مرفق ق (الدعم المالي من مصاریف طالب الدراسات العلیا  -2
 )36-3مرفق ق ( .تحصل علیھا الكلیةالمشاریع البحثیة ومشاریع التطویر التي  -3
  برنامج تقنیة المعلومات الحیویة  برنامج جدید وھو الكلیةیوجد ب -4

لشراء  األجھزة و المعدات لطالب البكالوریوس و  یستخدم التمویل الذاتى فى دعم العملیة التعلیمیة و البحثیة    
 ).37-3الذاتى للكلیة ق مرفق قائمة بما تم شراؤة من التمویل (الدراسات العلیا  

  :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجیة والخدمیھ في المجتمع - 3/5/2

  :مثال علي ذلك شركاتالتوجد قنوات إتصال بین الكلیة و       

 مشاركة اصحاب الشركات في ملتقي التوظف. 
  مشاركة اصحاب الشركات في مناقشة مشاریع التخرج. 
 ي مؤتمر الكلیة مشاركة اصحاب الشركات ف.  

  :نقاط القوة

  .تساھم المجالس الرسمیة بالكلیة في المناقشة واتخاذ القرارات الخاصة بالتعلیم والتعلم -1

  .تساھم اآلطراف المجتمعیة المختلفة في مجالس الكلیة -2

 .ترشیح القیادات األكادیمیة معلنة وواضحةلیوجد معاییر مستخدمة  -3

 یوجد بكلیة وحدات ذات طابع خاص -4

 .عم الكلیة عالقاتھا بأعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و العاملین  بصفھ مستمرةتد -5
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 .تم وضع مقترحات موثقة لترشیح القیادات األكادیمیة بمشاركة أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة -6

دیموقراطى من وجھة نظر أعضاء ھیئة التدریس و الطالب و العاملین و  الكلیةنمط القیادة السائد فى   -7
 .ر العدید من الممارسات الفعلیة التى تبرر نمط القیادة السائدیتوف

جمیع المواضیع  المتعلقة بالتعلیم و التعلم یتم مناقشتھا في مجلس الكلیة و اللجان المنبثقة ومجالس   -8
  . االقسام العلمیة
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  :المصداقیة واألخالقیات -4

  :حقوق الملكیة الفكریة و النشر 4/1

  :وق الملكیة الفكریة و النشرااللتزام بحق 4/1/1

  :رسمیا لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة والنشر كما یلى الكلیةاإلجراءات التي تتبعھا 

  ى  –كلیة  الحاسبات والمعلومات إجراءاتتوثیق ة و النشر ف ة الفكری جامعة عین شمس للمحافظة على  الملكی
ة و ع األقسام داخل الكلی ى جمی ة ووحدة  مجلس الكلیة و النشر ف ى المكتب رددین عل ة للمت ع ارشادات معلن و ض

 .تكنولوجیا المعلومات
  دورات في أسالیب النشر العلمىحضور أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  
 دیم  نشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة والنشر بین الطالب ي تق د عل دریس والتأكی ة الت ق أعضاء ھیئ عن طری

 .ستشھاد بالمراجع العلمیة األبحاث العلمیة مع اإل

 و ذلك ضمن الخطة التدریبیة  التوعیھ بحقوق الملكیة الفكریة و النشر عن طریق المحاضرات التدریبیة
  .ألعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة

 1-4مرفق ق (بحقوق الملكیة الفكریة و النشر متضمنا قانون حمایة الملكیة الفكریة للتوعیة  اصدار كتیب( 
 بحقوق الملكیة الفكریة و النشر و تم اعتمادھا بمجلس فى حالة عدم االلتزام  وضع آلیة معتمدة و عقوبات

 )2- 4مرفق ق (الكلیة و تم نشرھا 

جامعة عین شمس المعتمدة للمحافظة على  الملكیة الفكریة و التألیف  –إجراءات كلیة  الحاسبات والمعلومات 
  )3- 4مرفق مجلس الكلیة ق : (والنشر

ً من اإلجراءات    :لمحافظة على الملكیة الفكریة یمكن سردھا علي النحو األتيلإن الكلیة تتبني عددا

 برامج الكمبیوتر  

باإلشتراك مع شركة (عین شمس  -اإلعتماد على البرامج المرخص باستخدامھا من قبل جامعة-1
  ).مایكروسوفت

  .امج داخل الكلیة ، أو استخدام نسخ غیر أصلیةعدم السماح للعاملین بالكلیة  بنسخ أي من ھذه البر-2

 الرسائل والدوریات العلمیة:  

اتباع اإلجراءات العالمیة والطرق المتعارف علیھا باإلستشھاد بالمراجع عند كتابھ الرسائل واألبحاث التي یقوم  -1
  بھا أعضاء ھیئة التدریس 

دي مكتبة الكلیة اال عند سماح المؤلف أو من لھ حق عدم السماح بتصویر نتائج الرسائل العلمیة المتوفرة ل  -2
  .الملكیة بذلك

  وضع حد أقصي لتصویر األجزاء المسموح بھا من الرسائل العلمیة داخل المكتبة  -3

  :الكتب والمراجع والمجلدات: رابعا 

ً الشتراط -1 ات المؤلف أومن لھ عدم السماح بتصویر أى جزء من اجزاء الكتب أو المجلدات المتوفرة بالكلیة طبقا
  .حق الملكیة لھذا المؤلف 

ً للموافقة الصریحة للمؤلف -2   . السماح بتصویر بعض األجزاء المسموح بھا من ھذه الكتب وفقا
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  :أنشطة الطالب العلمیة: خامسا 

لمیة التنبیھ والتوعیة  على طالب مرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا باإللتزام بالتنویھ عن المراجع الع
  .المستخدمة عند تقدیم أى بحث لألقسام المعنیة

جامعة عین شمس للمحافظة على  الملكیة الفكریة داخل  –الحاسبات والمعلومات إجراءات كلیة  تم نشر     
  )4-4مرفق ق . (األقسام العلمیة و اإلداریة و مكتبة الكلیة ووحدة تكنولوجیا المعلومات

  :لتزام بأخالقیات المھنة الممارسات العادلة و اإل:   4/2
  :ضمان العدالة وعدم التمییز: 4/2/1

  تطبق الكلیة قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب واحترام مبادئ حقوق االنسان  

  : من أمثلة الممارسات الدالة على ذلك ما یلى   

  .اإلمتحانات الدوریة  من حق جمیع الطالب اإلطالع  على أوراق إجابة امتحان العملى و  -1
 .یتم تصحیح أوراق إجابة اإلمتحان الفصل الدراسى مغلقة و الطالب لھم أرقام جلوس سریة  -2
 ).5-4مرفق ق (یتم اعالن اإلجابة النموذجیة  لالمتحان الدورى  مفسر علیھا توزیع الدرجات  -3
 ) .6- 4مرفق ق (توزع الدرجات على ورقة االسئلة و تعلن للطالب  -4
 ).7-4مرفق ق (اد االساتذة بالتدریس أو لتصحیح منفردین فى أى مقرر دراسى بالكلیة عدم إنفر -5
اإلمتحانات العملیة تتم بتوزیع عشوائي علي التجارب العملیة لضمان العدالھ بین الطالب مع مراعاة ان تكون  -6

 التجارب ذات مستوي واحد 
من خالل الساعات المكتبیة واإلرشاد من حق أي طالب التفاعل مع أعضاء ھیئة التدریس دون تمییز  -7

 )8-4مرفق ق (األكادیمى
 )9-4مرفق ق  (إشراك الطالب فى وضع الجداول الدراسیة و جداول اإلمتحانات  -8
األخذ بآراء الطالب من خالل صنادیق الشكاوى و المقترحات علما بأن الشكاوى تكون غیر موقعة و یتم  -9

 )10- 4مرفق ق  (متابعة تنفیذ القرارات التى تم اتخاذھا
عدم التمییز بین أعضاء ھیئة التدریس فى توزیع أعباء العمل والتدریس الحوافز و المكافآت واعالن قواعد  -10

 ).11-4مرفق (صرف المكافآت ألعضاء ھیئة التدریس 
 عدم التمییز و ضمان العدالة بین العاملین فى توزیع أعباء العمل والحوافز والمكافآت واعالن وثیقة معتمدة -11

 .لربط المكافآت بمستوى اإلنجاز فى العمل 
یتم إتخاذ قرارات تصحیحیة فى حالة تعرض أى مجموعة من الطالب لعدم العدالة فى الجدول الدراسى حیث       

  .یتم إستطالع رأي الطالب في الجداول الدراسیة وجداول اإلمتحانات 

مثل عدم السماح ألعضاء ھیئة  طراف المختلفةقواعد لضمان عدم تعارض المصالح لال الكلیةیوجد ب       
التدریس و معاونیھم الذین لھم أقارب حتى الدرجة الرابعة من طالب الكلیة بوضع االمتحان أو القیام بأعمال 

  .الكنتروالت أو المراقبة للفرق الدراسیة التى یدرس بھا أقاربھم 

  :األخالقیات المھنیة 4/3
  :ةممارسات أخالقیات المھن: 4/3/1

تم وضعھ و مراجعتھ بواسطة السادة األساتذة المتفرغین  دلیل لممارسات أخالقیات المھنة الكلیةیوجد ب        
بالكلیة واألستاذ الدكتور عمید الكلیة وقد تم اعتماده من مجلس الكلیة و تم نشره داخل األقسام العلمیة بالكلیة و متاح 

یتم تطبیق اإلجراءات المتبعة القانونیة فى حالة عدم اإللتزام وس) 12-4مرفق الدلیل ق . (لجمیع األطراف
  . بأخالقیات المھنة

حیث یتم التحدیث المستمر للموقع األلكتروني عن   الكلیةتتوافر مصداقیة فى المعلومات المنشورة عن       
كما یتم )  13-4 مرفق ق(طریق وحدة تكنولوجیا المعلومات و  یتم المراجعة بواسطة لجنة مسئولة عن ذلك 



  
  جامعة عین شمس  كلیة الحاسبات والمعلومات  الدراسة الذاتیة

 القدرة المؤسسیة  

30 
  

بواسطة موظفى العالقات العامة و  الكلیةمتابعة صحة المعلومات واإلعالنات المنشورة في الصحف الرسمیة عن 
  ).14-4مرفق ق . (إبالغ إدارة الكلیة

  

  :نقاط القوة

  .إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكیة الفكریة والنشر الكلیةتتبع  -1
 .ة على  الملكیة الفكریة و النشرللمحافظإجراءات موثقة  الكلیةتتبع  -2
جامعة عین شمس للمحافظة على  الملكیة الفكریة داخل  –الحاسبات والمعلومات إجراءات كلیة تم نشر  -3

 .األقسام العلمیة و اإلداریة و مكتبة الكلیة ووحدة تكنولوجیا المعلومات
 .تم وضع عقوبات فى حالة عدم االلتزام بحقوق الملكیة الفكریة و النشر -4
 .تطبق الكلیة قواعد محددة لضمان العدالة وعدم التمییز بین الطالب و احترام مبادئ حقوق االنسان   -5
 .قواعد لضمان  عدم تعارض المصالح لالطراف المختلفة الكلیةیوجد ب   -6
 .دلیل معتمد و موثق لممارسات أخالقیات المھنة الكلیةیوجد ب -7
 .  الكلیةتتوافر مصداقیة فى المعلومات المنشورة عن  -8
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  دارىالجھاز اإل -5
 :تنمیة القیادات و تقییم األداء:  5/1
  :نمیة القیادات االداریة و العاملینت: 1/ 5/1

ودةب لجنة التدریببواسطة  الكلیةتم تحدید اإلحتیاجات التدریبیة للعاملین ب          مان الج ة وحدة ض م  بالكلی ث ت حی
دوقسام اإلستطالع رأى األا ى ال ة ف ى اإلداری ون ف ى یرغب ا رات الت ودةبواسطة لتحاق بھ مان الج م  وحدة ض م ت ث
ذلك  و متطلبات تأھیل الكلیة لالعتماد لیات متعددة مثل الرؤیة المستقبلیة إلحتیاجات التطویر فى العملآستخدم إ و ك

ة  ة التدریبی ع الخط ك لوض ة وذل اریر المتابع اءات وتق املیناالستقص تطالع ا. (للع ائج اس ق نت اذج مرف رأى  و نم ل
املین  )1-5تحدید االحتیاجات التدریبیة لألقسام االداریة ق  ة للع د اإلحتیاجات التدریبی ة تحدی تم بصفھ دوری كذلك ی

  .إدارة الجامعةسنویا مع  الكلیةب

ة الم الفعلیة تم وضع خطة للتدریب بناء على االحتیاجات        ة اإلداری ة أقسام الكلی دھا بمعرف تم تحدی ة التى ی ختلف
ة االى إدبواسطة أمین الكلیة رسالھا إوتم  ذھارة التدریب بالجامع م تنفی د ت دریب إ بواسطة و ق ة (دارة الت ق قائم مرف

  )2-5تدریب الجامعة للقیادات االداریة و العاملین ق 

ارات ھذا باإلضافة الى  ى مھ وظفین والمشتملة عل ة من الم ة بكل فئ دة و المختص ة و الخطة التدریبیة المعتم اداری
دریب بالتى  )3-5مرفق الخطة ق (مھارات سلوكیة و مھارات فنیة متخصصة  ودةقامت لجنة الت مان الج  وحدة ض

  : و التى تتضمن و ذلك لتأھیل الكلیة لإلعتماد وتنفیذھا للعاملین بالكلیة بالكلیة بوضعھا و اعتمادھا  

  .عاملین بالكلیةللى لدورات الحاسب اآل -1
لمیكنة أعمال شئون الطالب ) نظام إدارة المعلومات االداریة (   MISنظام دورات تدریبیة فى  -2

 .والكنتروالت وأعضاء ھیئة التدریس والدراسات العلیا والعالقات الثقافیة بالكلیة
 ).تم میكنة مكتبة الكلیة بالكامل(دورات تدریبیة لمیكنة مكتبة الكلیة   -3
مراحل ستكمال باقى إوجارى  نظم المراجعة الداخلیة بجمیع األقسام اإلداریة على  تدریب العاملین -4

 التدریب
 .ورشة عمل للتدریب على مواجھة األزمات و الكوارث -5
 .ورش عمل ألعمال الدفاع المدنى و السالمة و الصحة المھنیة  -6

  . )4-5قوائم المحاضرات وورش العمل التى تم تنفیذھا و كشوف الحضورللعاملین بالكلیة ق مرفــق ( 

  %57ة البرامج و الدورات التدریبیة التى تم تنفیذھا من المخطط لكل فئة ھى نسب  

  : داریة والعاملیننظم تقییم أداء القیادات اإل  2/ 5/1

یم فى مصداقیة یوجد          ى تقی ة المستخدمة ف املین آالنظم الحالی ة و اداء الع ـوداخل الكلی املین یحصل ى ن لع  عل
ى  ة ف اریرتقدیرات مختلف ةھتق ى ادارة الجامع دیمھا ال تم تق ي ی از( م السنویة الت دا  -ممت د ج د  –جی  –متوسط  –جی

  )5-5مرفق نماذج من التقاریر ق . () ضعیف 

ى  الكلیةتستخدم      املین مشتمال عل یم أداء الع وذج لتقی ع نم وسائل اخرى مبتكرة لتقییم أداء العاملین حیث تم وض
یم أداء ة لتقی دة و موثق اییر معتم رعة  مع ودة و س ات الج تیفاء متطلب اون إلس از و التع توى اإلنج ل مس املین مث الع

  6-5مرفق المعاییر ق ( .االستجابة و درجة إتقان العمل و یتم التقییم بواسطة رؤساء األقسام اإلداریة و أمین الكلیة

س الكل   ا بمجل م اعتمادھ املین و ن ة من الع ادات االداری ار القی املین تم وضع معاییر الختی ع الع ا لجمی ة و اعالنھ ی
  )7-5مرفق ق (بالكلیة 

  :آلیات تستخدم لتعظیم االستفادة من الموارد البشریة المتاحة حیث یتم ما یلى  الكلیةتتوفر ب

اع  -1 الل االجتم ي خ تم ف ة و ی رورة الملح د الض ة و عن فة دوری دھا بص ة و عمی ین الكلی ین أم اع ب د إجتم تم عق ی
  .و یتم خالل االجتماع استعراض تقاریر األداء للعاملین الكلیةة و تخصصات العاملین باستعراض ألعداد و نوعی
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وارد البشریة-2 ب لتعظیم االستفادة من الم ان المناس . یتم اتخاذ إجراءات تصحیحیة لوضع الفرد المناسب في المك
  )8-5مرفق ق (

ة أ-3 ة بالكلی ین اإلدارات المختلف ل ب رار إداري بالنق دار ق تم إص ى ی ة عل ع عقوب ة توقی ي حال ة ف ارج الكلی ى خ و ال
  ).9 -5مرفق ق . (الموظفین المتخاذلین في عملھم

ودةتم عمل دراسة بواسطة -4 ذى  وحدة ضمان الج ا للعمل ال دى مالئمتھ ة و م ؤھالتھم العلمی املین و م داد الع بأع
-5مرفق (الكلیة لالستفادة من الدراسة یقومون بھ و تم عرض تقریرعلى األستاذ الدكتور عمید الكلیة و السید أمین 

10.(  

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

ة        اس رأى الطالب و ھیئ تم قیاس الرضا الوظیفى للعاملین بالكلیة عن طریق االستبیانات بصفة دوریة و تم قی
  .وحدة ضمان الجودةالتدریس فى أداء العاملین بالكلیة بواسطة 

ل الالوسائل        املین ھى عم ا بواسطة متبعة لقیاس وتقییم مستوى الرضاء الوظیفى للع تبیانات وتحلیلھ وحدة اس
د  ضمان الجودة م  عق م ت ة التخاذ اجراءات تصحیحیة ث ذلك الدارة الكلی بواسطة إدارة اجتماعات و إعداد تقریر ب
) ( 11-5مرفق نتائج االستبیانات و التقریر ق . (ل على حلھاطالع على مشاكلھم والعممع العاملین لإلالكلیة دوریا 

   ).12-5مرفق محاضر االجتماع و كشوف الحضور ق 

ادةبعدم الرضا تتعلق الجوانب التى أھم عوامل الرضا الوظیفى ھى مناسبة مكان العمل و أھم       املین ھى زی  للع
   .بالكلیة بواسطة إدارة الجامعةمؤقتھ عدم تعیین العمالة الوقلة الموارد المالیة وعبء العمل 

  :الرضا الوظیفيفي تحسین  الكلیةدور :  2/2/ 5
املینتم اتخاذ قرارات بواسطة اإلدارة العلیا بالكلیة  املین  لزیادة مستوى الرضا الوظیفى للع ع الع ا لجمی م إعالنھ وت

  .بالكلیة من خالل اجتماع

  .من خالل االجتماعات الدوریة الكلیةمع إدارة الكلیة و العاملین ب لكلیةاتتم مناقشة نتائج الرضا الوظیفى للعاملین ب

  :القرارات المتخذة لزیادة مستوى الرضا الوظیفى للعاملین ھي -

  . نجازه إت بكمیة العمل والسرعة فى آكید علي ربط المكافأالت  -1

  .یة من العاملینضافإمداد الكلیة بأعداد مخاطبة الجامعة إلب وذلك تخفیف عبء العمل  -2

  للعاملین توفیر الدعم المادىالعمل على تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة ل  -3

ادىالتحفیز -4  ر الم ارھم  غی دریبھم و اعتب م و ت ام بھ كواھم و االھتم ماع ش ق التشجیع و س وى عن طری و المعن
  جزء ال یتجزأ من المنظومة

  :كلیة لزیادة الرضا الوظیفى تتمثل فیما یلىو قد تم اتخاذ اجراءات تصحیحیة بواسطة ادارة ال

د وقد تالمالیة بمستوى االداء فى العمل تم اصدار و اعتماد وثیقة لربط المكافات  -1 ك بواسطة عمی ل ذل م تفعی
  .الكلیة 

ع  -2 ا لجمی ة و اعالنھ س الكلی ا بمجل م اعتمادھ املین و ت ة من الع ادات االداری ار القی اییر الختی م وضع مع ت
 .كلیة العاملین بال

 )13-5مرفق ق .(صرف مكافات مالیة للموظفین المتمیزین من موارد الكلیة الذاتیة -3
 :  نقاط القوة

وحدة ب مع لجنة التدریب مع إدارة الجامعة وسنویا بصفھ دوریة  الكلیةتم تحدید االحتیاجات التدریبیة للعاملین ب* 
  .بالكلیة ضمان الجودة

  .المختلفة التى یتم تحدیدھا بمعرفة أقسام الكلیة اإلداریة الفعلیة حتیاجاتتم وضع خطة للتدریب بناء على اال*  
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  .داخل الكلیةداء العاملین أالنظم الحالیة المستخدمة فى تقییم فى مصداقیة یوجد *   

  .وسائل اخرى مبتكرة لتقییم أداء العاملین الكلیةتستخدم *  

    الیة بمستوى االداء فى العملتم اصدار و اعتماد وثیقة لربط المكافات الم*    

  .تم وضع معاییرمعتمدة الختیار القیادات االداریة*  

  .آلیات و نماذج فعلیة تستخدم لتعظیم االستفادة من الموارد البشریة المتاحة  الكلیةتتوفر ب* 

  .املین بالكلیةتم قیاس الرضا الوظیفى للعاملین بالكلیة و تم قیاس رأى الطالب و ھیئة التدریس فى أداء الع* 

  .الكلیةمع ادارة الكلیة و العاملین ب الكلیةتتم مناقشة نتائج الرضا الوظیفى للعاملین ب* 

  :نقاط الضعف
  .نقص فى أعداد العاملین بالكلیة* 

  .العاملین بالكلیة فى احتیاج الستمراریة التدریب من خالل الخطة التدریبیة* 

  :خطط التحسین 

  إلمداد الكلیة باألعداد المطلوبةمخاطبة إدارة الجامعة * 

  استكمال الخطة التدریبیة للعاملین بالكلیة* 

  للعاملین توفیر الدعم المادىتنفیذ خطة تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة ل*  
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  الموارد المالیة و المادیة -6
  كفایة الموارد المالیة و المادیة : 6/1
  كفایة الموارد المالیة السنویة 6/1/1
بكفاءة  كافیة لتحقیق رسالتھا و أھدافھا االستراتیجیة بشكل مرضىارد المالیة السنویة المتاحة للمؤسسة غیر المو 

  .یوجد فائض فى االیراداتوفاعلیة وال 

  :المصادر األساسیة للموارد المالیة المتاحة للكلیة* 

  الموازنة العامة -1

  عائد برنامج الساعات المعتمدة -2

  العلیاعائد الدراسات  -3

  .عائد مركز االستشارات و مركز الحساب العلمي بالكلیة-4

 2011-2010 ایرادات الكلیة 2011- 2010مصروفات الكلیة

 المصدر )جنیھا مصریا  (المبلغ المصدر )جنیھا مصریا  (المبلغ

  باب ثانى  باب أول

 ةالموازنة العام ـــــــــــــــــــــــ مشتریات 107160.05 212033.05

184603.1+  

390842.7 

372023.54+  

173040.35 

  

 صیانھ

540437.73+  

453345.23. 

مركز االستشارات و مركز 
 الحساب العلمي

 برنامج الساعات المعتمدة 776660 مكافآت الدراسات العلیا 50575 71414

 الدراسات العلیا 121989

 االجمالى 1892431.96 االجمالى 702798.94 858892.85

  

ادھ ل لالعتم ـتطویر المستمر و التأھی ة من مشروع ال الي   CIQAPذا باإلضافة الى الدعم المخصص للكلی بإجم
ة  8.5 اء بالعملی دات لالرتق زة و مع راء أجھ ة و ش ملیون جنیھ و الذي تم االستفادة منھ بالكامل فى تطویر الكلی

  .التعلیمیة و البحثیة و تأھیل الكلیة لالعتماد

ذل مجھ     ةتم ب وارد المالی تخدام الم اءة اس ع كف ة لرف ة بالكلی ادات األكادیمی زة من القی ة  ودات متمی المخصص
ة  ة ألقسام علمی ة و البحثی ة التعلیمی ى تخدم العملی للمؤسسة من الموازنة مثل شراء األجھزة العلمیة المشتركة و الت

  .متعددة

ة     وارد الذاتی ة الم دة لتنمی ة  معتم ة بوضع خط ة قامت الكلی ة  للكلی ور  المالی وف یحدث تط ا و س م تفعیلھ وت
  )1-6مرفق ق (ملحوظ فى حجم الموارد الذاتیة للمؤسسة خالل السنوات المقبلة بإذن هللا 

  :مالئمة المبانى 6/1/2
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اط  الكلیةمساحة المبنى كافیة و مالئمة لممارسة نشاط      ة نش احة و طبیع میم و المس ث التص ةمن حی و  الكلی
  .ع أعداد الطالب متناسبة م

ى      ى  وھ ل المبن المة داخ ن و الس ق األم ة لتحقی ادات الالزم ات االرش دات و العالم وافر  التجھیزات و المع تت
  .صالحة للعمل و یتم عمل تجارب و تدریبات على استخدامھا و یتوافر العدد الكافى من مخارج الطوارئ

  :  األمن و السالمة داخل المبنى كما یلى التجھیزات و المعدات و االرشادات الالزمة لتحقیق

ب من  -1 افى و مناس اتعدد ك ى  طفای املین عل دریب الع تم ت ا صالحة لالستخدام و ی ة أنواعھ ق بكاف الحری
 .استخدامھا

اء    -2 راطیم اإلطف ات و خ ى و حنفی الء المبن ارب الخ ل تج تم عم ى و ی ات المبن ة ادوار و طرق ى كاف ف
 .استخدام حنفیات االطفاء

ام  -3 ى  نظ ق الكترون ذار حری ل إن م  یعم د ت ل و ق ات  والمعام رات والقاع ى والحج ع أجزاء المبن ي جمی ف
 استالم نظام انذار الحریق االلكترونى و تم تدریب فریق من العاملین على تشغیلھ 

 .فى كافة أرجاء المبنى مخارج الطوارئیتوفر عدد كاف من  -4
 حقیق األمن و السالمة داخل المبنى  العالمات االرشادات الالزمة لت الكلیةیتوفر ب -5

  )   2-6مرفق قوائم المعدات و التجھیزات و أماكن توزیعھا معتمدة من ادارة الدفاع المدنى ق ( 

  :ھى كما یلىللمحافظة على األمن و السالمة  الكلیةالممارسات التى تتخذھا 

ة-1 وارث بالكلی ا و مسئو تم تشكیل وحدة لألزمات و الك ل دورھ كیل و دور و مسئولیات (لیتھا و تفعی ق التش مرف
ة ق (  )3-6الوحدة ق  س الكلی ق مجل س ) 4-6مرف ى مجل وارث ف دة األزمات و الك ة للعمل بوح اد خط م اعتم و ت

ة ) 5-6مرفق الخطة ق (الكلیة  س الكلی ى مجل ق (وأیضا تم اعتماد خطة للتدریب بوحدة األزمات و الكوارث ف مرف
  ).7-6كلیة ق مرفق مجلس ال) (6-6الخطة ق 

دنىیتم التأكد بصفة دوریة من  -2 دفاع الم اون مع ادارة ال ة  سالمة المعدات بالتع اریر دوری داد تق ة و اع بالجامع
  )8-6مرفق ق (بذلك 

دات  -3 زات و المع ى إستخدام التجھی دریبھم عل وظفین لت ین  والم ق ق (تم عمل دورات تدریبیة للعمال و الفنی مرف
6-9 (  

  )10-6مرفق ق (یق من العاملین على تشغیل نظام انذار الحریق تم تدریب فر -4

دفاع  -5  ع ادارة ال تم عمل عدة تجارب الخالء المبنى و استخدام خراطیم اإلطفاء فى حالة وجود حریق بالتعاون م
  )11-6مرفق ق . ( المدنى بالجامعة وشملت جمیع العاملین بالكلیة و الطالب

ات إرشادیة  م      راد یوجد عالم المة ألف ان و الس ق األم بة لتحقی ةناس ة  الكلی ل الطالبی درجات والمعام ل الم داخ
  )12-6مرفق ق . (والطرقات و بجوار كافة أجھزة اإلطفاء

ة  الكلیةتتصف مباني       ومي داخل الكلی التنظیف الی ون ب ة یقوم ال بالكلی ق من العم ة و یوجد فری ق (بالنظاف مرف
  )13-6بالكلیة  ق قائمة بأعداد عمال النظافة 

  . الكلیةیتوافر المناخ الصحي في مباني   

     الكلیةیتم صیانة البنیة التحتیة و المرافق بتم وضع خطة معتمدة و موثقة للصیانة        

  التسھیالت المادیة 6/2

  :تسھیالت ممارسة االنشطة الطالبیة 6/2/1
حیث  یوجد حجرة ألنشطة  افة األنشطة الطالبیة بالكلیةیوجد أماكن و تسھیالت متاحة و كافیة لممارسة ك       

ة  إتحاد طالب الكلیة و قاعات سیمنار للمؤتمر الطالبى للدراسات الحاسبات و كذلك یتوفر حمامات السباحة الخاص
رى  االت الكب ة االحتف ة و قاع رحیات الفنی ة لعرض المس رح الطالب بالجامع ة و مس ة الجامعی ى المدین ة ف بالجامع
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ة ق . (امعة القامة المؤتمرات الطالبیة العلمیةبالج ة لألنشطة الطالبی ھیالت المتاح اكن و التس ة باألم -6مرفق قائم
  )15-6مرفق صور لممارسة الطالب النشطة المختلفة فى األماكن المخصصة لذلك ق )(14

  

  
  :األجھزة و المعدات و المعامل:  6/2/2

تم  شراء اجھزة حاسب آلى بتمویل من مشروع   اد الطالب بالكلیة حیثتتناسب أعداد الحاسبات مع أعد           
CIQAP باالضافة لألعداد السابقة و المتوفرة بالكلیة.  

  )16-6مرفق قائمة بأعداد الحاسبات اآللیة المخصصة للطالب بالكلیة ق (

  .األجھزة و المعدات و المعامل حدیثة و كافیة إلى حد ما       

ألجھزة و المعدات و المعامل بصفة منتظمة حیث یتم السیر في إجراءات صیانة أى اجھزة تتوقف یتم صیانة ا     
  )17-6مرفق قوائم صیانة األجھزة ق . (عن العمل عن طریق وحدة الصیانة داخل الكلیة

  : تكنولوجیا المعلومات :  6/2/3
م تحدیث الموقع باستمرار بإدخال و یت www.cis.shams.edu.egللمؤسسة موقع على شبكة االنترنت        

بواسطة متخصصین مؤھلین لذلك و لجنة معتمدة تم تشكیلھا  وحدة تكنولوجیا المعلوماتبیانات جدیدة عن طریق 
  ). لجنة االتصاالت و المعلومات( الكلیةلمتابعة موقع الكلیة والمعلومات المتوافرة بداخلھ عن 

و یوظف ھذا الموقع المفعل  لإلعالن عن . للغتین العربیة و االنجلیزیةعلى االنترنت متاح با الكلیةموقع       
  :العدید من األنشطة الیومیة بالكلیة مثل

  تحمیل جمیع المحاضرات الطالبیة في صورةPower point Presentation 
 دلیل الطالب والالئحة الخاصة بالكلیة 
 المقررات األلكترونیة 
 اإلرشاد األكادیمى 
 لطالب بالفرق المختلفة اظھار نتائج ا 
 اظھار الجداول الدراسیة و جداول االمتحانات 
 معلومات عن الكلیة و معلومات عن أعضاء ھیئة التدریس و العاملین بالكلیة 
 معلومات لطالب الدراسات العلیا 
 اإلعالنات الخاصة بكل نشاط بالكلیة مثل ورش العمل والمحاضرات العامة 
 األنشطة الطالبیة 
 وحدة ضمان الجودةالخاصة ب المعلومات  
 أنشطة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة 
 اعالنات  توظیف الخریجین    

حیث أن شبكة  مجانا الكلیةمتاحة بالكامل طوال األسبوع لكل العاملین و الطالب ب الكلیةخدمة االنترنت ب    
س و معامل الطالب و قاعات نقطة داخل الحجرات الخاصة بأعضاء ھیئة التدری 255اإلنترنت موصلة لعدد 

والمكتبة و قاعات السیمنار و وحدة تكنولوجیا المعلومات  والمكاتب االداریة و كلھا موصلة الى  التدریب العلمى
  .شبكة الجامعة

  .طوال أیام األسبوع) wireless internet(خدمة االنترنت الالسلكیة و یتوفر بمبنى الكلیة 

  . و ھى متاحة للجمیع الكلیةتغطى مختلف أنشطة  لیةالكالمعلومات المتاحة الخاصة ب

  ) 18 -6مرفق تقریر عن موقع الكلیة ق (
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 : نقاط القوة

  تتوافر  التجھیزات و المعدات الالزمة لتحقیق األمن و السالمة داخل المبنى  * 

  الكلیةیوجد عالمات إرشادیة  مناسبة لتحقیق األمان و السالمة ألفراد * 

  و تسھیالت متاحة و كافیة لممارسة األنشطة الطالبیة بالكلیة یوجد أماكن*  

  تتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد الطالب بالكلیة*   

  األجھزة و المعدات و المعامل بالكلیة حدیثة و كافیة* 

  یتم صیانة األجھزة و المعدات و المعامل بصفة منتظمة*  

ث الموقع باستمرار و یوظف ھذا الموقع المفعل  لإلعالن عن للمؤسسة موقع على شبكة االنترنت و یتم تحدی* 
  . العدید من األنشطة الیومیة بالكلیة

  .متاحة بالكامل طوال األسبوع لكل العاملین و الطالب مجانا الكلیةخدمة االنترنت ب* 

  .طوال أیام األسبوع) wireless internet(یتوفر بمبنى الكلیة خدمة االنترنت الالسلكیة * 

  .و ھى متاحة للجمیع الكلیةالمعلومات المتاحة تغطى مختلف أنشطة  *

  .نقاط الضعف

 .مساحة المباني غیر كافیة لممارسة أنشطة الكلیة  -1

  

   - :نقاط التحسین 

  

  توفیر مساحات للمبانى لممارسھ االنشطة داخل الكلیھ   -
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 المشاركة المجتمعیة وتنمیة البیئة -7
  :یة البیئةخطة خدمة المجتمع وتنم:  7/1

    : خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالتوعیة ب: 7/1/1

   :تتعدد أنواع برامج التوعیة التى یقدمھا قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وتشمل 

الطالب و أعضاء : و كال منھا تستھدف قطاعات مختلفة مثل) موسم ثقافى -أسبوع البیئة -ندوات - مجلة البیئة(
مثل برامج قوافل التنمیة ھم و العاملین بالكلیة و األطراف المجتمعیة ذات العالقة ھیئة التدریس و معاونی

  .الشاملة التى تستھدف مواطنین البیئة المحیطة و المحافظات المختلفة

 .وكافة االطراف المجتمعیة ذات العالقة  الكلیةیوجد اتصاالت وعالقات مستمرة بین 

  الخطة واحتیاجات المجتمع:  7/1/2

  )  1-7مرفق الخطة ق .(جد خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة المحیطةتو  

  .تعتمد الخطة على األولویات القومیة إلحتیاجات المجتمع 

   قد تم بناء الخطة علي آلیات واضحة لتحدید احتیاجات المجتمع

  :ما یلى ة خدمة المجتمعأمثلة الممارسات الفعلیة لتطبیق خطیتم تطبیق الخطة بالفعل و من     

 :عقد الندوات و الموسم الثقافى -1
 إصدار مجلة للبیئة   -2
 عقد دورات تدریبیة -3
  تشكیل وحدة معتمدة  لألزمات و الكوارث  -4
 . الدولى كل عامین للذكاء األصطناعى ر الكلیة المؤتم تنظم -5
  تنظیم ملتقى التوظیف السنوى  -6

  :مع منظمات المجتمع  الكلیةتفاعل :  7/2

  :الكلیةمشاركة األطراف المجتمعیة في مجالس :  7/2/1

رؤساء مجالس إدارة شركات (تشارك األطراف المجتمعیة و تتمثل فى المستفید النھائى من الخریجین          
مثل مجلس الكلیة و جمیع فعالیات المؤتمر الطالبى و برنامج اعداد الطالب و  الكلیةفي مجالس ) البرمجة

اصحاب  لعمل و توظیف الخریجین و تدریب الطالب من خالل ملتقى التوظیف بمشاركةالخریجین لسوق ا
  .الشریكات

  مثل الكلیةتشارك األطراف المجتمعیة فى أنشطة: 

  عید الخریجین   -1

  .ملتقي التوظیف السنوى -2
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ریق استقصاء تطویر المناھج التعلیمیة عن طریق المقترحات المقدمة من ممثلیھا بمجلس الكلیة و عن ط   -3
. رأیھم فى المستخرجات التعلیمیة المستھدفة الخاصة بالبرنامج الدراسى بالكلیة و رأیھم  فى خریجى الكلیة

  .ات العالقةذالخاصة بالبرمجیات و االماكن شركات الث یتم تدریب الطالب  في یتدریب الطالب ح -4

 رضا االطراف المجتمعیة 7/2/2

عن   الكلیةطراف المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة البیئة التي تقدمھا تم  قیاس مستوى رضاء األ    
طریق إجراء استبیان إلستطالع آراء المستفیدین النھائیین و كذلك المقابالت الشخصیة لھم عند مشاركتھم 

  ) .2-7مرفق نماذج االستبیانات ق(كافة أنشطة الكلیة 

فى تطویر و تحدیث خدمة المجتمع و تنمیة البیئة لتشمل كافة  تتم االستفادة من ھذا القیاس و التقییم    
المقترحات التى تم اضافتھا و كذلك التطویر و اإلرتقاء بمستوى الخدمة المجتمعیة بناءا على قیاس مستوى 

  . الكلیةرضاء األطراف المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة البیئة التي تقدمھا 

 : نقاط القوة

قة و معتمدة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة المحیطة و تعتمد الخطة على األولویات القومیة توجد خطة موث* 
  .الحتیاجات المجتمع و یتم تطبیق الخطة و تم بناء الخطة علي آلیات واضحة لتحدید احتیاجات المجتمع

) شركاتالادارة  رؤساء مجالس(تشارك األطراف المجتمعیة و تتمثل فى المستفید النھائى من الخریجین * 
  .مثل مجلس الكلیة الكلیةفي مجالس 

توظیف  -ملتقي التوظیف السنوى - مثل عید الخریجین  الكلیةتشارك األطراف المجتمعیة فى أنشطة *  
 –زیارات میدانیة للطالب   -تدریب الطالب تقدیم - - تطویر المناھج التعلیمیة - الخریجین على مدار العام 

المساھمة فى إلقاء محاضرات إعداد  -لدعم المادى و الفنى لألنشطة الطالبیة بالكلیةالمساھمة فى تقدیم ا
  .الطالب لسوق العمل

وتتم  الكلیةتم  قیاس مستوى رضاء األطراف المجتمعیة عن خدمات المجتمع وتنمیة البیئة التي تقدمھا *  
 .نمیة البیئةاالستفادة من ھذا القیاس و التقییم فى تطویر خطة خدمة المجتمع و ت
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  الجودة نظم التقویم المؤسسي و إدارة  -8
  :الكلیةتقویم أداء : 8/1

  :عملیة التقویم: 8/1/1

بعملیة التقویم لألداء الكلي للمؤسسة من خالل تقویم القدرة المؤسسیة و الفاعلیة  وحدة ضمان الجودةتقوم      
 .تحسین والتعزیزالتعلیمیة و نظام المراجعة الداخلیة و ذلك لوضع خطط ال

  و ذلك من خالل التقریر السنوي للكلیة  بصفة  دوریةتتم عملیة التقویم لألداء الكلي للمؤسسة 

(Faculty Annual Report)  تحدید مجاالت الضعف االت القوة والعمل على تعزیزھا وو ذلك بھدف تحدید مج
  .و العمل على معالجتھا و اتخاذ اجراءات تصحیحیة

  .خالل تقاریر المراجعین الداخلیة و الخارجیةمن  الكلیةویم و تقییم ألداء وأیضا یتم تق

  )2-8مرفق ق ) ( 1- 8مرفق ق ( 

ي إدارة    ا إل دیم نسخ سنویة منھ م  تق ى موعدھا المحدد سنویا وت ة ف و قد تم إصدار التقاریر السنویة السابقة للكلی
ة مشاریع الجودة و فرق زیارات المتابعة ضمن مشروعات ال ا الكلی ي حصلت علیھ  (QAAP-CIQAP)جودة الت

  .و مركز ضمان الجودة بالجامعة و الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد 

امل        اونیھم و الع دریس و مع ة الت اء ھیئ ة مع أعض ذاتي للمؤسس ویم ال ائج التق ة و  ینیتم مناقشة نت بالكلی
ل الم ریجیناألطراف المجتمعیة ذات العالقة مث ائي من الخ تفید النھ ة( س س الكلی ي مجل ین ف من خالل  )و الممثل

ة و ع ادارة الكلی ودةاجتماعات مجالس الكلیة و االجتماعات المستمرة م مان الج ع  وحدة ض ة وض و اجتماعات لجن
ارات لجان المتاب -الخطة االستراتیجیة للكلیة  اریر زی ة من حیث یتم بصفة مستمرة عرض التقاریر السنویة و تق ع

وتوثیقھا فى مجالس الكلیة وعرض نقاط القوة و نقاط الضعف و الفرص و  (CIQAP)  (QAAP) قبل مشروعي
ابقة و  ین الس ات التحس ة مقترح ة ومراجع ل الكلی عف داخ اط الض ة نق ات لمعالج ع مقترح ك لوض دات و ذل التھدی

  .معرفة ما تم إنجازه منھا ووضع مقترحات التحسین لألعوام القادمة

 )4-8مرفق ق ) ( 3-8مرفق ق (  

حیث  تتم عملیة التقویم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة مع نھایة كل عام  دوریا الكلیةیتم مقارنة نتائج تقویم         
ائج دراسي ، كما تتم فى نھایة كل  ام دراسي بالنت ل ع ة ك ي نھای ة ف ذاتي للمؤسس ویم ال ائج التق ة نت تقریرمقارن

تم لمعرفة ما ت السابقة ة ، وت وام القادم ز لألع ع خطط التحسین و التعزی م إنجازه من خطة التحسین السابقة  ووض
بواسطة فریق عمل و لجنة العداد  الكلیةب وحدة ضمان الجودةعملیة التقویم الذاتي لألداء الكلي للمؤسسة من خالل 

  .التقریر السنوى  للكلیة 

و یتم اعتمادھا فى مجلس الكلیة   و یتم اتخاذ ة و الخارجیة و أیضا تناقش نتائج تقاریر المراجعین الداخلی
  . إجراءات تصحیحیة بناء علیھا

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

ذاتي        ویم ال ائج التق تفادة من نت ة اإلس ة نتیج ي للمؤسس ي األداء الكل ذا  حدث تغیر ملموس ف وحظ ھ د ل و ق
 ):سبیل المثال ال الحصرعلى (التغیر فیما یلى 
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إرساء مفاھیم الجودة لدى جمیع أعضاء ھیئة التدریس و الھیئة المعاونة و اإلداریین و الطالب و الخریجین  -1
  بالكلیة

ة  -2 ع الخط ي وض ة ف ین بالكلی ة و اإلداری ة المعاون ن الھیئ دد م دریس و ع ة الت اء ھیئ ع أعض ارك جمی ش
ة لھ ة اإلستراتیجیة للكلیة و الخطة التنفیذی داف اإلستراتیجیة للكلی ة واألھ ذلك تحدیث الرسالة و الرؤی ا و ك

  )6-8مرفق ق ) (5 - 8مرفق ق (
ھ   الكلیةوضع ھیكل تنظیمى محدث و معلن و توصیف وظیفى للعاملین ب -3 ق ق (و إعالنھ و توثیق ) 7-8مرف

  )8 - 8مرفق ق (
دریب مرفق قائمة بالبرامج التدریبیة ا(تدریب لجمیع العاملین بالكلیة  -4 ق ق (لتى تم تقدیمھا و خطط الت  8مرف

  )10 - 8مرفق ق ) (9-
ة  -5 ة  و عمل مراجع ا بالكلی ات العلی ررات الدراس اریر مق داد توصیف و تق اییر واع ع المع اء من وض االنتھ

  )11-8مرفق ق . (خارجیة للبرامج و المقررات
  ) 12-8مرفق ق (تفعیل دور لجنة تطویر المقررات بالكلیة  -6
   )13-8مرفق ق (داد الطالب و الخریجین لسوق العمل محاضرات إلع -7
وارد  -8 اد و م ل لإلعتم شراء أجھزة لمعامل الطالب و األبحاث بتمویل من مشروع التطویر المستمر و التأھی

 ) 14-8مرفق ق (الكلیة الذاتیة لتحسین فرص التعلیم و التعلم 
ور  -9 ة بحض فة دوری نویا بص ة س ف بالكلی ى التوظی د ملتق ركاتالعق ى  ش اھمة ف ة و المس ة و المحلی العالمی

 ) 15-8مرفق ق . (توظیف الخریجین على مدار العام
ة للطالب و أعضاء  -10 وجود خطة  معتمدة و مفعلة لخدمة المجتمع و تنمیة البیئة و زیادة المشاركة المجتمعی

 )16-8مرفق ق . (ھیئة التدریس بالكلیة لخدمة المجتمع
ة و  دةوحدة ضمان الجووضع نظام بواسطة  -11 ك لألقسام العلمی ة و ذل للمراجعة الداخلیة و تفعیلھ بصفة دوری

روالت  ضمان اإلداریة و حدة  وث و الكنت وارث و وحدة البح ودة ووحدة األزمات و الك ق ق (الج -8مرف
17.( 

وظیفى و  -12 اس الرضاء ال تطویر فى أداء الجھاز اإلدارى من خالل التدریب ووضع معاییر لقیاس األداء و قی
 ).18-8مرفق ق (اذ اجراءات تصحیحیة اتخ

ة و تشجیع النشر العلمى  -13 ة للكلی ة البحثی ذ الخط ة تنفی الحرص على االرتقاء بالبحث العلمى و تفعیل و متابع
  )19-8مرفق ق (الدولى 

  :وحدة ضمان الجودةدعم القیادات األكادیمیة ل: 8/2  

  :وحدة ضمان الجودةالدعم المادي والمعنوي ل: 8/2/1

فر للوحدة الكوادر البشریة المؤھلة والكافیة لممارسة أنشطتھا من مدیر و نائب مدیر للوحدة وسكرتاریة تتوا 
ویشارك عدد كبیر من أعضاء ھیئة التدریس . سكرتاریة مؤھلة 3متفرغة ألعمال الوحدة حیث یوحد بالوحدة عدد 

التدریس بالكلیة في اللجان التنفیذیة   من أعضاء ھیئة% 90و معاونیھم في أعمال الوحدة حیث یشارك أكثر من 
  .وحدة ضمان الجودةل

من وجود مكان مالئم و  تم تجھیز وحدة الجودة بكافة التجھیزات الكافیة والمالئمة لممارسة أنشطتھا        
مجھز و معدات و أجھزة كمبیوتر و ماكینات تصویر و مكاتب و طاوالت إجتماعات و أماكن لحفظ المستندات و 

  )20 -  8مرفق ق .(وراق و غیره من األدوات المكتبیة المطلوبةاأل

یشارك مدیر الوحدة و نائب مدیر الوحدة في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بقضایا الوحدة فى مجلس     
  الكلیة 

  :أمثلة نماذج فعلیة لمناقشة الموضوعات التى تتعلق بقضایا الجودة فى مجلس الكلیة

مرفق ( 12/6/2012خبتاری) 182(مجلس رقم (لجودة ا ضمان نظیمى للكلیة المقدم من وحدة إعتماد الھیكل الت -1
  ) 22- 8ق 
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   26/7/2012  بتاریخ  إعتماد التقریر الفنى المقدم لمشروع التطویر المستمر والتأھیل لالعتماد-2

  ) 23-8مرفق ق (

 .اعتماد الدراسة الذاتیة للكلیة  -2
  
  

 : نقاط القوة    

الجودة بعملیة التقویم لألداء الكلي للمؤسسة و تمت عملیة التقویم لألداء الكلي للمؤسسة بصفة   ضمان تقوم وحدة*  
  دوریة لخمس مرات متتالیة و ذلك من خالل التقریر السنوي للكلیة 

اتي للمؤسسة مع أعضاء ھیئة التدریس و معاونیھم و العاملون بالكلیة و األطراف یتم مناقشة نتائج التقویم الذ*  
  )و الممثلین في مجلس الكلیة(المجتمعیة ذات العالقة مثل المستفید النھائي من الخریجین 

  حدث تغیر ملموس في األداء الكلي للمؤسسة نتیجة اإلستفادة من نتائج التقویم الذاتي*  

  .الكوادر البشریة المؤھلة والكافیة لممارسة أنشطتھاتتوافر للوحدة *  

  .تتوفر مخصصات مالیة للوحدة لممارسة أنشتطھا* 

  .تم تجھیز وحدة ضمان الجودة بكافة التجھیزات الكافیة والمالئمة لممارسة أنشطتھا* 

 .ة فى مجلس الكلیةیشارك مدیر الوحدة و نائب مدیر الوحدة في مناقشة الموضوعات التي تتعلق بقضایا الوحد* 
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 الطالب والخریجون - 9
  :و تحویل و توزیع الطالب سیاسات قبول  9/1
  :نظم قبول و تحویل الطالب :9/1/1

و   الكلیـةیحـدد مكتـب التنسـیق سیاسـة واجـراءات القبـول فـي قواعد القبول بالكلیة معلنـة حیـث       
 یــتم تعریــف الطلبــة. و فــى الصــحف الرســمیة مكتــب التنســیقإللكترونــى لیعلــن عنهــا علــى الموقــع ا

بنــاء  كلیــةبعــد ترشــیحهم لل القســام الموجــودة فــي الكلیــة و برنــامج تقنیــة المعلومــات الحیویــة ذلــكاب
  .على نتیجة مكتب التنسیق

جمیـــع المعلومـــات الخاصـــه بهمـــا متاحـــة علـــى و حســـب رغبـــاتهم بـــأى منهمـــا الب یلتحـــق الطـــ     
التعلــیم و الطــالب و مكتــب البرنــامج شــئون وكیــل الكلیــة لویقــوم مكتــب  للكلیــةاإللكترونــى  قــعمو ال

  .بشكل وافي وواضح الكلیةبالرد على كافة االستفسارات الخاصة بالبرامج التي تقدمها الجدید 
  )1-9قمرفق ( 

 الطالبـى بالكلیـة االتحـادیتم إعداد و تنظـیم لقـاءات تعریفیـة للطـالب الجـدد  حیـث یسـاهم          
ســتقبال قبــل بدایــة العــام الدراســى إتعریــف الطــالب الجــدد بالحیــاة الجامعیــة الجدیــدة ویعــد حفــل فــى 

و تحـت رعایـة السـید العمیـد  هـمونظام الدراسة فیها والخـدمات التـى تقـدم ل بالكلیة لتعریف الطالب 
  ). 2-9ق مرفق. ( هیئة التدریسأعضاء و التعلیم و الطالب شئون وكیل الكلیة ل

فــــإن جمیــــع الطلبــــة المقبــــولین عــــن طریــــق مكتــــب  الكلیــــةجــــود تخصصــــات فــــى و لنظــــرًا           
جدیــد بنظــام الســاعات المعتمــدة دراســي برنــامج  بالكلیــةلكــن یوجــد و  بالكلیــةلتحــاقهم إالتنســیق یــتم 

  .بالبرنامجوللطالب المقبول بالكلیة حریة اإللتحاق 
و فـى دلیـل الكلیـة  عـن طریـق مكتـب شـئون الطـالب معلنـة كلیـةاللـى إالتحویل قواعد             

مـن شـروط التحویـل  بمـا یقـره مجلـس الجامعـة الكلیـةوتلتزم برنامج الجدید بنظام الساعات المعتمدة 
  ).3-9قلتحویل ل الكلیةقواعد مرفق (
دها ویحـــد المحـــول الیهــامـــن عــدد طـــالب الفرقــة %  5 الكلیــةلـــى إتبلــغ نســـبة التحــویالت         .

  .على تحویالت مكتب التنسیق ابناء  االوليفي الفرقة %  5 مجلس الجامعة وتبلغ
 الو إن حـدث فهـى  الكلیـةو نادرا مـا یـتم التحویـل مـن  %)100( الكلیةلى إأغلب التحویالت تتم  

  )4-9ق مرفق( فى العام اطالب 2-1 عدد  تتعدى
مثـــل أمـــاكن الدراســـة و المعامـــل و  كلیـــةللعـــداد الطـــالب المقبـــولین مـــع المـــوارد المتاحـــة تـــتالئم  أ

  .الي حد ما و أماكن األنشطة  األجهزة و المعدات
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  :الطالب الوافدون:  9/1/2

هـى ثابتـة و  % 8وطالبـة بنسـبة  اطالبـ 8عـدد الوافدین الـى العـدد االجمـالى یبلغ عدد الطالب      
ف بالنسـبة لطـالب الدراسـات تقریبا خالل األعوام الخمـس الماضـیة لطـالب البكـالوریوس و تتضـاع

 دارة الوافــدینإخاضــعة لنظــام  لمرحلــة البكــالوریوس الوافــدینالطــالب سیاســة قبــول  حیــث أن العلیــا
مرفــق التطـور فـى أعــداد (.و یـتم قبـول جمیــع طـالب الدراسـات العلیــا بواسـطة ادارة الكلیـة بالجامعـة

  )5-9ق رفقم(الطالب الوافدین لمرحلتى البكالوریوس و الدراسات العلیا 
تشـمل الخطـة بـرامج ) 6-9 قمرفـق (تم وضع خطة معتمدة و موثقة لـدعم الطـالب الوافـدین      

  .و أنشطة معینة لرعایة الوافدین
مثـــل الرعایــة الصـــحیة و األنشـــطة  الكلیــةو بـــرامج فـــي كــل أنشـــطة  یشــترك الطـــالب الوافــدین     

بواســطة وكیــل الكلیــة لشــئون التعلــیم و الطالبیــة و الریاضــیة حیــث یــتم عقــد لقــاءات دوریــة معهــم 
  الكلیةالطالب للتعرف على مشكالتهم و العمل على حلها و إشراكهم فى أنشطة 

  ) 7-9 قمرفق (
  : يالدعم الطالب : 9/2
  :نظام دعم الطالب:9/2/1

كادیمیـة تـم األیوجد خطـة موثقـة و معتمـدة للـدعم الطالبـى فـى النـواحى األكادیمیـة و غیـر         
   ا بناء على اإلحتیاجات الفعلیة للطالب بعد استطالع رأیهم وضعه
ـــدعم الطالبـــیوجـــد نظـــام معتمـــد          .و النفســـیة تضـــمن الخـــدمات المادیـــة والعینیـــةي و یلل

دراسـیة باالضـافة الكتـب تـوفیر الو  الدراسـة وسداد مصروفات المادى الدعم النقدى: یتضمن الدعم 
   )8-9 قمرفق . (الى اإلعانات العینیة

   ).9-9قمرفق المستندات الدالة على أنواع و قیمة الدعم  (
  .لمن یحتاجها من الطلبة  وأصلیة وحدیثةجمیع الكتب متوفرة  الكلیةیوجد بمكتبة وأیضًا  

یـتم دراســة احتیاجـات الطلبــة مــن  حیــث  فـى اإلعتبــارحتیاجــات الطــالب ظــروف و إخــذ یـتم أ     
 دعمعلى الدعم وما یتبعهـا مـن بحـوث إجتماعیـة لطـالبي الـ خالل طلبات یقدمها الطالب للحصول

  )10-9ق مرفق. (عن طریق قوائم االستفسار وفحص ملفات الطلبة
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  :برامج  الدعم االجتماعى و الرعایة الصحیة  9/2/2

ویتكـــون و مجهـــز للحـــاالت الطارئـــة  الكلیـــةداخـــل  لخدمـــة الطـــالب یوجـــد مركـــز طبـــي           
دوات الضـروریة جهـزة واألثاثـات واألبكـل األ مجهـزو صـیدلیة و  عیـادة باطنیـة 1 المركز الطبي من

و یقــوم بصــرف األدویــة بالمجــان و عــالوة علــى أدویــة الطــوارئ الالزمــة لمواجهــة حــاالت الطــوارئ 
المركـز  تقریـر عـنق مرفـ(یعمل بالمركز الطبى فریق طبى مكون من أطبـاء و صـیادلة وممرضـین 

  .)11-9 ق الكلیةب الطبى
      

  :برامج  دعم  و تحفیز الطالب المتفوقین والمتعثرین  9/2/3

لتحدیـد المتفـوقین والمبـدعین و المتعثـرین و قـد تـم توثیقهـا فـى و معلنـة یوجد قواعد موثقـة            
  ).12-9 قمرفق القواعد و توثیق مجلس الكلیة ( مجلس الكلیة 

مـن واقـع %) 93( لماضى إلـى إجمـالى الطـالب حـوالى تبلغ نسبة المتفوقین علمیا العام ا         
نتـائج الطــالب فـى الفــرق الدراسـیة المختلفــة الحاصــلین علـى تقــدیر جیـد جــدا و امتیـاز  وهــى نســبة 

   .   ثابتة تقریبا طوال السنوات الثالث الماضیة 
لحاصــلین حیــث  تمــنح الدولــة ا الكلیــةیوجــد دعــم و تحفیــز للمبــدعین و المتفــوقین داخــل           

العشـر األوائـل مـن كـل دفعـة فـى حفـل  علي تقـدیر ممتـاز و جیـد جـدا مكافـأة مادیـة سـنویا للطـالب
الخـریجین و تـتم الرعایــة العلمیـة مـع المبــدعین مـن الطلبــة ذوى األنشـطة الممیـزة علمیــا و یـتم مــنح 

  )  13-9 قمرفق .( من كافة األقسام العلمیة بالكلیة شهادة تقدیر لهم
وثیـــق قـــرارمن مجلـــس الكلیـــة بتقـــدیم مـــنح دراســـیة للطـــالب الثالثـــة األوائـــل فـــى برنـــامج تـــم ت      

  )14-9قمرفق (الساعات المعتمدة و ذلك باعفائهم من جزء من المصروفات الدراسیة 
و الــذین یوجـد بــرامج  مفعلــة داخــل األقســام العلمیــة لرعایـة الطــالب المتعثــرین فــى الدراســة         

عات مـــن خـــالل الســـابواســـطة أعضـــاء هیئـــة التـــدریس عـــرفتهم و یـــتم رعـــایتهم تـــم تحدیـــد قواعـــد لم
  .) االرشاد االكادیمیى(الریادة العلمیة المكتبیة و 

  :اإلرشاد االكادیمي التوعیة و: 9/2/4
ومحتویــات  للكلیــةیتضــمن الهیكــل التنظیمــى  علــى هیئــة كتیــب یــتم إصــدار دلیــل للطالــب         

  .دبخصوص شئون الطالب ونشاطهم ویتم تحدیثه حسب ما یستج الكلیةالمناهج الدراسیة ولوائح 
مـن مكتـب وكیـل الكلیـة لشـئون التعلـیم و الطـالب هـذا الـدلیل یمكن للطالب الحصول على         

ه بصـفة الرسـمى  ویـتم تحدیثـ الكلیـةموقـع  ویتم وضـع هـذا الـدلیل علـي .و من وحدة الجودة بالكلیة
 www.cis.shams.edu.eg  مستمرة

   )15-9 ق نسخة ورقیة من دلیل الطالب مرفق( 
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  .)16-9 قمرفق قوائم تسلم الدلیل بواسطة الطالب ( 
رشـــاد األكـــادیمى بالنســـبة لطلبـــة  برنـــامج نظـــام موثـــق  للریـــادة العلمیـــة و اإل الكلیـــةتســـتخدم        

  )17-9ق  الكلیةمرفق مجلس (الساعات المعتمدة 
  ).18-9 قمرفق (دور المرشد االكادیمیى فى مجلس الكلیة  و اعتماد تم توثیق     

  .عن طریق لوحات االعالن  الطالب بنظام اإلرشاد األكادیمي تتم توعیة و إعالم
  ).19 -9 قمرفق اإلرشاد األكادیمى  (
  :نشطة الطالبیة األ  : 9/3
  :بیة نشطة الطالاأل  المشاركة فى   9/3/1

  .الكلیةجمیع أنواع األنشطة الطالبیة یتم ممارستها فى    
  :من خاللبرعایتها لعدد كبیر من االنشطة الطالبیة  الكلیةتتمیز     

  ).20-9 مرفق ق.(المتنوعة اإلتحاد الطالبى لجان -1
الـذى یتضـمن تـدریب الطـالب مـن خـالل عضـاء هیئـة التـدریس تنظم الكلیة سـنویا و بإشـراف أ -2
ذلــك المختلفــة علــى مــدار العــام و یــتم  الحاســبات وتكنولوجیــا المعلومــاترش عمــل فــي مجــاالت و 

رك فـى هـذا النشـاط جمیـع الطـالب وذلـك و یشـت البرمجیـات و ممثلـى شـركات عمید الكلیةبحضور 
  ).21-9مرفق ق. (كل عاملوجود مقرر دراسى تقوم بتدریسه 

-9مرفـق ق.(مـن طـالب الكلیـة% 58فـة حـوالى نسبة الطالب المشاركین فـى األنشـطة المختل -3
  .ونتیجه لْالحداث اْالخیرة فى مصر قلت نسبة المشاركة فى اْالنشطة)22

حســب لجانــه المختلفــة  یســاهم إتحــاد الطــالب فــى تنفیــذ العدیــد مــن األنشــطة الطالبیــة        
نـة الثقافیـة والعلمیـة  اللج -لجنـة الجوالـة والخـدمات العامـة  -اللجنة االجتماعیة والرحالت  :وتشمل

  )23-9مرفق ق .(اللجنة الریاضیة-سر الطالبیة  لجنة األ - اللجنة الفنیة
 :فى األنشطة الطالبیة الكلیةتمیز  9/3/2

  . على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبیة على المستوى المحلى و الدولى الكلیةتحصل         
فــى األنشــطة الطالبیــة معنویــا و مادیــا فــى حفــل ســنوى یــتم تكــریم الطــالب المتفــوقین              

  ).24-9 قمرفق ( خاص باتحاد الطالب و فى حفل الخریجین من كل عام 
  
  
  
  
  :نوجیالخر  -9/4
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  :جینیخدمات الخر  -9/4/1
و تـــم البـــدء بـــه مـــن العـــام  الخـــریجین لســـوق العمـــلالطـــالب و  عـــدادالبرنـــامج  الكلیـــةلـــدى      

حیـــث تـــم فیـــه و جـــارى اســـتكماله بصـــفة مســـتمرة ب الفرقـــة الرابعـــة لطـــال 2011/2012 الجـــامعى 
اسـتطالع رأى مرفـق (  تكنولوجیـا المعلومـات والبرمجیـاتالقاء العدید من المحاضرات في مجاالت 

  ).25-9 قو الخریجین الطالب 
 و تـم لمتابعة  الخـریجین تـدار أنشـطتها مـن خـالل وحـدة توكیـد الجـودة معتمدةیوجد لجنة          

  )26- 9 قمرفق (.توثیق دورها و مسئولیاتها
تســاهم فــى  ســاهمت فــى لهــا العدیــد مــن األنشــطة و قــد  للخــریجینمفعلــة یوجــد رابطــة            

و ملتقى التوظیـف و عمـل قواعـد بیانـات للمسـتفد النهـائى و برنـامج اعـداد الخـریجین لسـوق العمـل 
  .اعداد قواعد بیانات للخریجین 

مجلــس  مرفــق( )27-9ق  مرفــق اآللیــات( لمتابعــة الخــریجینمعتمــدة و موثقــة ت لیــاآ توجــد       
  )28 -9قالكلیة 

فـــى ســـوق العمـــل عـــن طریـــق اســـتطالع رأى جهـــات العمـــل  والمســـتفید  تـــم متابعـــة الخـــریجین    
النهائى من الخـریجیین فـى سـوق العمـل  وتـم تحلیـل نتـائج االسـتبیان و إعـداد تقریـر بـذلك بواسـطة 

  )29-9 قمرفق (د الجودة وحدة توكی
الملتقــى التــوظیفي  و المســتفید النهــائى مــن خــالل والخــریجین  الكلیــةعالقــة مســتمرة بــین یوجــد     

  ) .30- 9 ق مرفق(  و رابطة الخریجین السنوي
    :نقاط القوة  

 قواعد القبول بالكلیة معلنة. 

 یوجد برامج تعریفیة للطالب الجدد بالكلیة. 

  معلنة لكلیةاقواعد التحویل إلى. 

 تعتبر الكلیة جاذبة للطالب 

 تتالئم الموارد المتاحة بالكلیة مع الكثافة العددیة للطالب. 

  كادیمیة و ذلك وفق خطة  األیوجد نظام للدعم الطالبى فى النواحى األكادیمیة و غیر
 .موثقة للدعم الطالبى

 لحاالت الطارئة ى بالكلیة مجهزالستقبال ابمركز الطال. 

 كلیة قواعد موثقة لتحدید الطالب المتفوقین و المتعثرینیوجد بال. 

 الكلیةیوجد دعم و تحفیز للمبدعین و المتفوقین ب. 

 یوجد بالكلیة برامج لرعایة الطالب المتعثرین دراسیا. 
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 دلیل الطالب معلن و محدث و متاح للطالب. 

 جمیع انواع األنشطة الطالبیة تمارس داخل الكلیة. 

  من طلبة و طالبات الكلیة فى األنشطة الطالبیة% 60یشارك اكثر من. 

  على مراكز متقدمة على المستوى المحلى و الدولى فى النشاط الریاضى  الكلیةتحصل
 .و العلمى

 نشطة الطالبیة المتمیزةالعدید من األ الكلیةیتوفر ب. 

 لسوق العمل نبرنامج إلعداد الطالب و الخریجی الكلیةیوجد ب. 
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 كادیمیةالمعاییر اال   - 10
  : المعاییر االكادیمیة القومیة المرجعیة  10/1

  :للمعاییر االكادیمیة الكلیةتبنى ت:  10/1/1

تــم توثیـق ذلــك فــى قـد و   "NARS”  تتبنـى الكلیــة المعـاییر االكادیمیــة القومیـة المرجعیــة -
  )1-10قمرفق .(مجلس الكلیةمجالس األقسام و 

حاسـبات لمرحلـة البكـالوریوس "قیاسـیة القومیـة المعـاییر ال"كلفت الكلیـة بشـكل رسـمي بوضـع  -
 الكلیـةعلـى ذلـك تتبـع  وتم وضع المعاییر 2005بجمهوریة مصر العربیة عام  والمعلومات 

   .المعاییر القیاسیة القومیة منذ أن تم وضعها

  :الممارسات التطبیقیة للمعاییر األكادیمیة: 10/1/2

 األكادیمیــة و قیــادة الكلیــة بمشــاركة ذلــكاألكادیمیــة  تفهــم الــى حــد كبیــر للمعــاییر الكلیــةلــدى       
  .االلتزام بها أعضاء هیئة التدریس 

جهــــود للتوعیــــة بالمعــــاییر األكادیمیــــة مــــن خــــالل حضــــور المحاضــــرات و ورش  الكلیــــةتبــــذل      
علــى " NARS"العمــل التــى تــتم بصــفة مســتمرة داخــل الكلیــة وكــذلك تــم توزیــع الكتیــب الخــاص بــال

  ) 2-10 قمرفق .(العلمیة التدریس باألقسامأعضاء هیئة 
ضــــع السیاســــات و هـــــى أحــــد األهـــــداف المعـــــاییر األكادیمیــــة عنــــد التخطـــــیط وو  الكلیــــةتطبــــق    
  .ستراتیجیة للكلیةاإل

  )3-10 قمرفق ( الكلیةو رسالة المتبناه یوجد توافق بین المعاییر األكادیمیة       

  :معاییر األكادیمیةتوافق البرامج التعلیمیة مع ال:  10/1/3

یـــث  تـــم اجـــراءات للتاكـــد مـــن توافـــق البـــرامج مـــع المعـــاییر األكادیمیـــة المتبنـــاه ح الكلیـــةتتخـــذ      
عضاء هیئة التـدریس ومعـاونیهم مـن جمیـع االقسـام بالكلیـة  لدراسـة تشكیل فریق عمل داخلى من أ

وتكنولوجیــا  الحاســباتدیثا عـن األكادیمیــة  القیاســیة القومیـة الصــادرة حــ مـدى التوافــق بــین المعـاییر
  .و معاییر البرنامج الدراسي داخل الكلیة و قد تم االنتهاء من هذه المقارنة تالمعلوماالحاسبات و 
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بقـــرار مـــن مجلـــس الكلیـــة للتأكـــد مـــن توافـــق البرنـــامج  تـــم تعیـــین مقـــیم للبرنـــامج الدراســـى        
و االســتفادة  قـد تــم االنتهــاء مــن اعــداد التقریــرالتعلیمـي بالكلیــة مــع المعــاییر االكادیمیــة القیاســیة و 

  ). 4-10 قمرفق . (منه فى التطویر
  :نقاط القوة    
  تتبنى الكلیة المعاییر االكادیمیة القیاسیة المرجعیة“NARS”.  
 یحقق البرنامج الدراسى لمرحلة البكالوریوس متطلبات المعاییر االكادیمیة. 

 الكلیةرسالة  یوجد توافق بین المعاییر المتبناه مع. 

 كد من توافق البرنامج التعلیمى مع المعاییر المتبناهأتم الت. 

 تم تقییم البرنامج الدراسى بواسطة مقیم خارجى. 
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  البرامج التعلیمیة -11
  : برامج التعلیم واحتیاجات المجتمع والتنمیة: 11/1

  :جات سوق العملمالئمة البرامج التعلیمیة الحتیا:  11/1/1
یـــتالئم البرنـــامج الدراســـى مـــع احتیاجـــات ســـوق العمـــل الـــى حـــد كبیـــر ویتضـــح ذلـــك مـــن           

ــــامج  الدراســــى   اســــتطالع رأى المســــتفید النهــــائى  فــــى المخرجــــات التعلیمیــــة المســــتهدفه مــــن البرن
مالئمـة كما أن إقبال سوق العمل علـى توظیـف خریجـى الكلیـة یؤكـد ). 1-11 قمرفق االستبیان (

  . البرامج التعلیمیة إلحتیاجات سوق العمل
حیــث الســتیعاب التغییــر و خطــط التنمیــة و التطــویر تتصــف البــرامج التعلیمیــة بالمرونــه           

یــتم مراجعــة المحتــوى العلمــى للمقــررات الدراســیة بصــفة دوریــة فــى األقســام العلمیــة لتطویرهــا كمــا 
فـى تطـویر المقـررات ) 2-11 قمرفـق (یانات المختلفـة یسهم أیضـا رأى الطـالب مـن خـالل اإلسـتب

. 

  :تصمیم البرامج التعلیمیة:  11/2
  :تصمیم البرامج:  11/2/1
یوجــد توصـــیف واضـــح وموثـــق ومعلـــن للبرنــامج التعلیمـــى والمقـــررات الدراســـیة ویـــتم تحدیثـــه        

 )3-11 قمرفق . ( سنویاً 

لضـــمان تحقیـــق المخرجـــات  الكلیـــةي مـــع رســـالة یوجـــد  توافـــق بـــین تصـــمیم البرنـــامج التعلیمـــ      
التعلیمیة المستهدفة، و یتضح التوافق فیما یتعلـق بتـوفیر المقـررات التـى تـؤدى الـى تـوفیر خـریجین 

  ).4-11 قمرفق .( علي درجة عالیة من الكفاءة و التمیز
 -ل فـى فریـقالعمـ -حـل المشـكالت( یساهم البرنامج الدراسي فـي تنمیـة المهـارات الذهنیـة والعامـة 

وتقـــاریر مقـــررات الكلیـــة حیـــث أن معظـــم  كمـــا یتضـــح مـــن توصـــیف )مهـــارات الحاســـب و غیرهـــا
عـداد المقررات تهتم باستخدام أسـالیب غیـر تقلیدیـة للتعلـیم و تشـجیع الطـ الب علـى الـتعلم الـذاتى وإ

ات تصــال واالطــالع علــى شــبكة المعلومــوحلقــات مناقشــة وتنمیــة مهــارات اإل بحــاث و المعلقــاتاأل
الدولیة و إستخدام الحاسب اآللى إضافة الى الطـرق التقلیدیـة فـى التـدریس مـن خـالل المحاضـرات 

   )5-11 ق نماذج من تنمیة المهارات لدى الطالب مرفق.( والحصص العملیة
   )6-11 قمرفق توصیفات و تقاریر المقررات (
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  :تطویروتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة:  11/2/2
لبـــرامج التعلیمیـــة والمقـــررات الدراســـیة  مـــن خـــالل راءات موثقـــة للمراجعـــة الدوریـــة لاجـــ یوجـــد       

  )7-11 قمرفق التقاریر السنویة (.التقریر السنوى للبرنامج الدراسى و المقررات الدراسیة 
  ).الكلیةمجلس  \وحدة الجودة  \االقسام العلمیة (تتم المراجعه على كل المستویات        
المقـررات الدراسـیة و تـتم االسـتفادة منهـا راجعین وممتحنـین خـارجیین لتقیـیم االستعانة بم یتم       

وكـذلك توصـیف التـدریب المیـدانى بنـاء ) 8-11 قمرفـق (في مراجعه المقررات الدراسیة وتحـدیثها 
  ).9-11 قمرفق (على رأى المراجع الخارجى للبرنامج 

  .لمقررات فى التحدیث و التطویریتم استخدام التقاریر السنویة للبرامج و ا
 فــــي المقــــررات الدراســــیة القائمــــة بنــــاء علــــى اســــتبیانات  الرغبــــة فــــي التطویروعــــدم التكــــرار

 .الطالب

 :فاعلیة البرامج التعلیمیة: 11/3

   : مؤشرات فاعلیة البرامج التعلیمیة  11/3/1
متوســط نســبة تــم حســاب متوســط نســب النجــاح خــالل الخمســة ســنوات الماضــیة حیــث تبلــغ   -  

و یوجــــــد لــــــدى الكلیــــــة % 92النجــــــاح لطــــــالب البكــــــالوریوس خــــــالل الخمــــــس ســــــنوات الماضــــــیة  
  .من اقسام مختلفة تخصصات مختلفة وجمیع الخریجین 

تعتبـر مرتفعـه علـى مـدار الخمـس سـنوات السـابقة و لـیس بینهـا تبـاین  الكلیـةنسـبة النجـاح فـي      
لثانویة العامـة الحاصـلین علـى مجـامیع تنافسـیة عالیـة تقبل طالب ا لكلیةواضح و یرجع ذلك ألن ا

فـــاء بمتطلبـــات البـــرامج وبالتـــالي یتمتعـــون بقـــدرة عالیـــة وامكانیـــات مهاریـــة و ذهنیـــة تـــؤهلهم مـــن الو 
ممـــا یتـــیح االســـتفادة مـــن إمكانیـــات الطالـــب  لكلیـــةكمـــا تتنـــوع أســـالیب التقیـــیم فـــي ا التعلیمیـــة للكلیـــة

  . على نسبة النجاح العالیةومهاراته المختلفة وینعكس هذا 
  )10 -11 ق تقاریر نسب النجاح  مرفق(
علـي نسب أعداد الخریجین فـى ازدیـاد منـذ نشـأة الكلیـة و یوجـد تخصصـات و جمیـع الخـریجین    

  )11-11 قمرفق ( .قدر كبیر من الكفاءة
رق التقیـیم یمكن اإلستفادة مـن مؤشـرات النتـائج الدراسـیة المرتفعـة بمراجعـة مسـتوى صـعوبة طـ     

  . .المختلفة والتركیز على تنمیة قدرات أعضاء هیئة التدریس فى هذا المجال
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  :نقاط القوة
 یتالئم البرنامج الدراسى مع احتیاجات سوق العمل.  
 یتصف البرنامج الدراسى بالمرونة و استیعاب التغییر وخطط التنمیة.  
 الدراسیة بالكلیة یوجد توصیف موثق ومعلن للبرنامج التعلیمى والمقررات. 

 یساهم محتوى البرنامج الدراسى فى تنمیة المهارات الذهنیة و العامة. 

  جراءات موثقة للمراجعة الدوریة لبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیةإیوجد. 

 یتم استخدام التقاریر السنویة للبرامج و المقررات فى التحدیث و التطویر. 

 لمختلفة بالكلیة و خصوصا مرحلة البكالوریوسنسب النجاح العالیة بالمراحل ا. 
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التعلیم والتعلم والتسهیالت -12
  الداعمة

 :و التعلم استراتیجیة التعلیم:  12/1

  :و التعلم لتعلیملستراتیجیة إ توافر : 12/1/1
شـــارك فـــي معتمـــدة تحقـــق رســالة و أهـــداف الكلیـــة  الكلیـــةو الـــتعلم فــى  ســـتراتیجیة للتعلـــیمإیوجــد   

و هى أحد أهداف الخطـة اإلسـتراتیجیة للكلیـة  الكلیةكافة األطراف المعنیة داخل و خارج اعدادها 
  ).1-12 ق -مرفق مجلس الكلیة(
  

  :مراجعة  إستراتیجیة التعلیم و التعلم :12/1/2
یــــــتم دوریــــــا مراجعــــــة اســــــتراتیجیة التعلــــــیم و الــــــتعلم فــــــى ضــــــوء  نتــــــائج االمتحانــــــات و نتــــــائج     

ـــیم و  حیـــث) 2-12 قمرفـــق .(استقصـــاءات الطـــالب  تـــم االســـتفادة مـــن مراجعـــة اســـتراتیجیة التعل
  )3-12 قمرفق .(التعلم فى ضوء  نتائج االمتحانات و نتائج استقصاءات الطالب 

  :أسالیب التعلیم و التعلم:  12/1/3
 وغیـــر تقلیدیـــة للـــتعلم إضـــافة الـــى الطـــرق التقلیدیـــة  تتضـــمن اســـتراتیجیة الكلیـــة أنمـــاط           

 التــدریب العملــىداخــل المحاضــرات و  تشــجیع الطــالب علــى الــتعلم الــذاتىهــذه األنمــاط تضــمن ت
لقاءهـــا واعـــداد المعلقـــاتبحـــاث عـــداد األإ و  وعـــرض أفـــالم تعلیمیـــة و زیـــارات مناقشـــة الوحلقـــات  وإ

قائمــة مرفــق (  الكلیــةتــم اعتمــاد و توثیــق أســالیب التعلــیم والــتعلم داخــل  .میدانیــة والعمــل الجمــاعى
  ).4-12 قالیب التعلیم و التعلم أس

كمــا یتضــح بالتفصــیل   ق المخرجــات التعلیمیــة المســتهدفة منهــایــتحق األنمــاط تضــمن هــذه         
  . في توصیف المقررات الدراسیة المختلفة

بدایـــة مـــن بمـــا یـــتالئم مـــع أنمـــاط الـــتعلم المســـتخدمة مصـــادر كثیـــرة للـــتعلم  بالكلیـــةتتـــوافر          
ــة ــة  مكتب ــى  معامــل االلكترونیــة و كــذلك الكلی قائمــة  مرفــق.(متصــل بشــبكة االنترنــتحاســب آل

  ).5-12 ق  بمصادر التعلم داخل الكلیةمعتمدة و موثقة 
     
  : السیاسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعلیم :12/2
  :مشكالت التعلیم:12/2/1
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 :لتحدید ومعالجة مشكالت التعلیم  الكلیةالسیاسات التى تتبعها 

 الزائدة للطالب الكثافة العددیة: 

حســب  ثنــاء المحاضــراتأ مجمــوعتینلــى إیــتم تقســیم الدفعــة ال تشــكل الكثافــة العددیــة مشــكلة و      
قسـیم الطــالب علــى أكثـر مــن فتـرة خــالل الیــوم یــتم ت التــدریب العملـىوفــى  .سـعة المــدرجات بالكلیـة

  )6-12 قالجدول الدراسى  مرفق. (الدراسي
ر تــدریبات كافیــة علــى كیفیــة حــل االمتحانــات و تشــمل االجابــات النموذجیــة لــبعض تــوفی  -     

  االسئلة و ذلك من خالل الموقع الخاص بالكلیة
  التركیز على النقاط االساسیة فى المنهج الدراسى و البعد عن الحشو الزائد فى المنهج  
  ات فى الیوم الواحد یراعى عند وضع الجدول الدراسى ان یكون الحد االقصى لعدد المحاضر

  محاضرات  3عدد 
  عمل دورات تدریبیة وورش عمل العضاء هیئة التدریس لتدریبهم على كیفیة استخدام

  تقلیدیة للتعلیم الاألسالیب المختلفة وغیر 
  تقلیدیة و طرق التدریب التفاعلیةالتفعیل طرق التدریس غیر 

  االقسام العلمیة بواسطة اعضاء هیئة اإلكثار من المحاضرات االضافیة التى یتم تنسیقها مع
  .التدریس و الهیئة المعاونة

 انتدابات أعضاء هیئة التدریس:  
أعـداد أعضـاء هیئـة التـدریس فـى لتغطیة النقص فى  الكلیةساتذة من خارج یتم انتداب عدد من األ

  ).7-12 قمرفق .( بعض المقررات الدراسیة 
  
  الطالبضعف حضور: 

 المحاضـراتاالهتمـام بتحسـین البیئـة الداخلیـة لقاعـات  محاضـرات وتحسین وسـائل عـرض ال      
و ربط المحاضرة بالتطبیق العملى ومحاولـة إثبـات حضـور الطـالب فـى المحاضـرات و التمیـز فـى 
إلقـاء المحاضــرات و التطــور فــى إلقائهــا بشــكل غیــر تقلیــدى و تــدریب أعضــاء هیئــة التــدریس علــى 

  .مهارات اإللقاء والتدریس التفاعلى
  
  

  :مردود السیاسات المتبعة فى حل المشكالت :12/2/2
  :یوجد تحسن ناتج عن تطبیق هذه السیاسات فى النواحى االتیة           
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 الكلیـــة االلكترونیـــة و كـــذلك  مكتبـــة مثـــل. تـــوفیر مـــوارد مالیـــة لمصـــادر الـــتعلم فـــى الكلیـــة -
ض الحدیثـة داخـل ووسـائل العـر  هو معمـل حدیثـمتصل بشبكة االنترنت حاسب آلى معمل 

 .جمیع قاعات الكلیة و المعامل الطالبیة

 .فى المحاضرات فى بعض المقررات والغیر تقلیدیة تطبیق طرق التدریس التفاعلیة  -

 . توفیر العدد المطلوب من اعضاء هیئة التدریس من خالل االنتدابات -

  :برامج التدریب المیداني للطالب: 12/3
  :يبرامج التدریب المیدان: 12/3/1

حیــث أن الطــالب  الطالبــيالمیــدانى للتــدریب  معتمــدةبــرامج وجــود  الكلیــةتشــمل الئحــة              
لتنمیـــة حـــدى الشـــركات وذلـــك إ الفرقــة الثانیـــة و الفرقـــة الثالثـــة فــى التـــدریب الصـــیفى فـــىمطــالبون ب

  ).8-12مرفق ق(. حتیاجات الفعلیة لسوق العملقدرات الطالب لتفى باإل
صــیف البرنــامج التــدریبى ووضــع المخرجــات التعلیمیــة المســتهدفة منــه واعتمــاده مــن تــم تو          

  ) 9-12 قمرفق (مجلس الكلیة 
  :الطالب تقویم   :12/4       

  :الطالب تقویم  اسالیب :12/4/1

ـــــیم توجـــــد آ ـــــات لمخرجـــــات الـــــتعلم المســـــتهدفة عـــــن طریـــــق تقی لیـــــات للتأكـــــد مـــــن اســـــتیفاء االمتحان
تقــوم بالتأكـــد مــن اســتیفاء االمتحانـــات  عمیـــد الكلیــةجنــة ثالثیـــة معتمــدة مــن االمتحانــات بواســطة ل

  .لمخرجات التعلم المستهدفة حیث تم إعداد بطاقة لتقییم نظم االمتحانات لكل مقرر دراسى
  ).10-12 قمرفق (

     
  :لیات على مستوى األقسام و الكلیة للتأكد من عدالة تقویم الطالب مثل هناك آ  

  امتحان العملى و اإلمتحانات الدوریة  أوراق إجابةعلى الطالب اإلطالع  من حق جمیع  -
لهم أرقام جلوس  یتم تصحیح أوراق إجابة اإلمتحان الفصل الدراسى مغلقة و الطالب -

 .سریة 

 مفسر علیها توزیع الدرجات  الدورى  اإلجابة النموذجیة  لالمتحانیتم اعالن  -

 .)11-12 قمرفق (

 . )12-12قمرفق (و تعلن للطالب  رقة االسئلةتوزع الدرجات على و  -

 منفردین فى أى مقرر دراسى بالكلیة عدم إنفراد االساتذة بالتدریس أو التصحیح  -

 .)13- 12  قمرفق (
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اإلمتحانات العملیة تتم بتوزیع عشوائي علي التجارب العملیة لضمان العداله بین  -
 الطالب مع مراعاة ان تكون التجارب ذات مستوي واحد 

  لتوثیق نتائج االمتحان من خالل مجلس الكلیة الكلیةلیات تطبقها هناك آ    
  )14-12 قمرفق ( 
الدراســـى للطـــالب مـــن خـــالل موقـــع الكلیـــة  عـــالن عـــن نتـــائج امتحانـــات نهایـــة الفصـــلیـــتم اإل    

عالنـــات الخاصـــة  بكـــل قســـم نـــات الدوریـــة والعملیـــة فـــى لوحـــة اإلكترونـــى وتعلـــن نتـــائج االمتحااألل
  .مى ویتم اعالنها بعد ذلك على موقع الكلیةعل

یتم تحلیل نتائج تقویم الطالب علـى المسـتویات المختلفـة للفـرق الدراسـیة و المقـررات و إعـداد      
  )15-12 قمرفق .(تقریر بذلك 

لمنــاهج لالمحتـوى العلمــى و ســتعانة بنتــائج تقـویم الطــالب فــى تطـویر البــرامج التعلیمیــة یـتم اإل     
و وضـــع خطـــة لتــدریب أعضـــاء هیئـــة التـــدریس  داء أعضـــاء هیئــة التـــدریسأو تحســـین    یةالدراســ

  ).16-12 قمرفق (. على طرق التدریس  و التقویم
ن التعلــیم ئو ن خـالل ادارة شـللتعامـل مـع تظلمـات الطـالب مــن نتـائج االمتحانـات مـیوجـد نظـام     

  .  م الطالب بنتیجة التظلم مع إعال عالن النتیجةإسبوعین من أیتقدم لها الطالب خالل 
  ) 17-12 قمرفق النظام و كیفیة تطبیقه  (

  المتحانات یعرض على مجلس الكلیةیتم إعداد تقریر عام عن نتائج ا      
 ).18-12 قمرفق ( 

 ).19-12قمرفق .(تم اعتماد مواصفات عامة للورقة االمتحانیة و تم تطبیقها     

  :و التعلماالمكانات المتاحة للتعلیم :12/5
تتـــوفر مســـاعدات التعلـــیم و الـــتعلم المالئمـــة لتطـــویر العملیـــة التعلیمیـــة و تحقیـــق نتـــائج التعلیمیـــة 

  )المحاضراتقاعات  -معامل(المستهدفة 
  

 المكتبة:  12/5/1
  . الكلیةالمكتبة مناسبة من حیث المساحة و االضاءة و التهویة ألعداد الطالب ب 

طبیعـة نشـاط المكتبـة حیـث تقـع المكتبـة فـى الـدور األرضـى  تتـوفر التجهیزات المتاحة بها تتفـق و 
فــــى المكتبــــة تكنولوجیــــا المعلومـــــات و خدمــــة االنترنــــت و المكتبـــــة األلكترونیــــة  و االشــــتراك فـــــى 

  .الدوریات االلكترونیة المتخصصة  وهى متاحة لجمیع الفئات المستهدفة
العـاملین  بالمكتبـة و تـدار المكتبـة بواسـطة یتوافر بالمكتبة األعداد و المؤهالت المناسـبة مـن  -

و تحــرص ادارة المكتبــة علــى تنمیــة كفــاءة العــاملین لــدیها مــن خــالل إیفــادهم فــي .مــدیرة للمكتبــة 
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دورات تدریبیــة خاصــة بالمكتبــة حیــث تــم تــدریب العــاملین علــى میكنــة المكتبــة و تــم تــدریبهم فــي 
  ).ICDL(ول على رخصة الكمبیوتر مجال المكتبة الرقمیة و حالیا یتم اعدادهم للحص

یوجـــد تنـــوع و حداثـــة للمراجـــع المتـــوفرة بالمكتبـــة وتعتبـــر الكتـــب الموجـــودة  بالمكتبـــة مـــن أحـــدث  -
الطبعات العالمیة والمراجع القیمة التى تهـم فـى المقـام االول األعمـال البحثیـة للسـادة أعضـاء هیئـة 

تــم شــراء و وریوس وتخــدم البرنــامج التعلیمــى التــدریس وطلبــة الدراســات العلیــا وطلبــة مرحلــة البكــال
مرفـق (كتب حدیثـة لطـالب مرحلـة البكـالوریوس مـن مشـروع التطـویر المسـتمر و التأهیـل لالعتمـاد 

  ).20-12 ق
 3804عــن  2012المكتبـة عـام  عـدد زیــارات یزیـدیوجـد سـجالت للمتــرددین علـى المكتبـة حیــث  -

ویوجـــد ســـجل خـــاص . فقـــا لســـجالت المكتبـــةو والهیئـــة المعاونـــة عضـــو هیئـــة تـــدریس 52 وطالـــب 
و ســجل آخـر لطــالب الدراســات )  رابعــة -ثالثـة -ثانیــة -اولــى( بـالطالب فــي مرحلــة البكـالوریوس 

  )21-12 قالمكتبة  مرفق تقریر مفصل عن .(العلیا و أعضاء هیئة التدریس
  : قاعات الدراسة والمعامل:  12/5/2

 العدد المكان
مساحة متوسط 

 الوحدة
 ة االجمالیةالمساح

 متر مربع   ------ الموقع العام

ــــــــــــي مســــــــــــاحة  ــــــــــــي مقــــــــــــام عل                 المبن
 )متر مربع       (

 متر مربع---- ----- بدروم+ أدوار  3

 3 مدرجات الطالب
متــــــــــــــــــر 268.75

 مربع
 متر مربع481

 تستخدم مدرجات ومعامل الطالب مدرجات دراسات علیا

 متر مربع 998  متر مربع 91  19 معامل الطالب

 متر مربع---- ----  ----- )كبیرة ( قاعات سمینار

عـــداد الطــالب والجــداول الدراســـیة أمــع و الفصـــول الدراســیة تتناســب قاعــات المحاضــرات  -
وتنقســم الدفعــة  اطالبــ220التـي تمتــد مــن الثامنــة صـباحا الــى السادســة مســاء وتبلــغ سـعه المــدرج 

 اتالواحدة الى مجموعتین أثناء المحاضر 

فــي المعامــل تنقســم الدفعــه الــى . عــداد الطــالب والجــداول الدراســیةأمــع المعامــل تتناســب  -
  . في المعمل الواحد اطالب 26مجامیع من

مناســبة الحتیاجــات الطلبــة كمــا و مجهــزة بوســائل عــرض سـمعیة وبصــریة  الكلیــةمـدرجات  -
زودة بـــأجهزة طالبیـــة الدراســـیة  مـــمـــل االمعو  .مناســـبةو تهویـــة ضـــاءة إ و  اتانهـــا مـــزودة بتكییفـــ

. و مـــوارد الكلیـــة الذاتیـــة حدیثـــة تـــم شـــراؤها مـــن مشـــروع التطـــویر المســـتمر و التاهیـــل لالعتمـــاد
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جهـــزة المعامـــل مرفـــق قائمـــة بحصـــر أ) (22-12 ققاعـــات الدراســـة و المعامـــل  مرفـــق بیانـــات(
 )23-12 قالطالبیة

  . اسیةالدر  امجتكفى الوسائل التعلیمیة بالكلیة البر  -
  

  :ضا الطالبر :  12/6
  :قیاس و تقییم رضا الطالب: 12/6/1

األنشــطة  -المعامــل - المكتبــة(مــن خــالل االســتبیان عـن  قیــاس مســتوى رضــاء الطـالب یـتم      
ـــیم و الـــتعلم -أســـالیب التقیـــیم -وحـــدة تكنولوجیـــا المعلومـــات -الطالبیـــة  -التســـهیالت المادیـــة للتعل

یــتم تحلیــل نتــائج االســتبیانات الطالبیــة )    لسیاســات القبــو -سیاســة التعامــل مــع مشــاكل الطــالب
  و اعداد تقریر الدارة الكلیة التخاذ اجراءات تصحیحیة  لقیاس رضا الطالب

  ).24-12-قمرفق ( 
یــتم االســتفادة مــن تحلیــل نتــائج قیــاس رضــاء الطــالب و یــتم اتخــاذ اجــراءات تصــحیحیة وقــد       

  :كانت أهم القرارت ما یلى
مــن مشــروع التطــویر المســتمر و بتمویــل زیــادة أعــداد الكتــب بالمكتبــة عــن طریــق الشــراء  -

  )25-12 قمرفق (التأهیل لالعتماد 
لیـة اإلشـراف علـى التـدریب الصـیفى فـى مجلـس المخرجـات التعلیمیـة المسـتهدفة و آتوثیـق  -

 )26-12 مرفق ق(الكلیة لزیادة فاعلیة التدریب المیدانى للطالب 

  :نقاط القوة
  بالكلیةیوجد إستراتیجیة معتمدة و موثقة لتعلیم و التعلم.  
   ستفادة من نتائج وتتم اإل ستراتیجیة التعلیم و التعلم بشكل دورىیتم مراجعة إ

 .المراجعة

   نماط  غیر تقلیدیة للتعلم أ لكلیةتتضمن إستراتیجیة ا.  
 ىتنمیة التعلم الذاتل مجاالت معینة المقررات الدراسیة على تحتوى.  
  نماط التعلم المستخدمةبما یتالئم أ مصادر كثیرة للتعلم بالكلیةتتوافر. 

 لتدریب المیدانى للطالب و معتمدة و موصفة ل یوجد برامج موثقة. 

  المیدانى  بحیث تتوافق مع مخرجات التعلیم  المستهدفة تدریبالبرامج  تم تصمیم. 

  للطالبهناك آلیات معتمدة لتقویم نتائج التدریب المیدانى. 

 لیات  للتأكد من استیفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفةیوجد آ . 
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 لیات للتاكد من عدالة تقویم الطالب و توثیق نتائج االمتحان و إعالم یوجد آ
 .الطالب بنتائج التقویم المختلفة

  یتم تحلیل نتائج تقویم الطالب. 

 متحاناتئج اإلیوجد نظام للتعامل مع تظلمات الطالب من نتا. 

  نظام الممتحنیین الخارجیین الكلیةتستخدم . 

 فى تطویر العملیة التعلیمیة مثل  لكلیةتتالئم االمكانات المتاحة مع سیاسة ا:  
  .  المعامل -المحاضراتقاعات  -المكتبة             
    تصحیحیةتم اتخاذ قرارات ییتم قیاس مستوى رضاء الطالب  و  
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  أعضاء ھیئة التدریس -13
  :كفایة وكفاءة أعضاء ھیئة التدریس -13/1

  :أعضاء ھیئة التدریس 13/1/1

یتالئم التخصص العلمي ألعضاء هیئة التدریس بالكلیة مع المقررات الدراسیة التى        
یقومون بتدریسها حیث تم حصر جمیع المواد الدراسیة المقررة على الطالب لمرحلتى 

قسام دریس و مخاطبة رؤساء األحصر جمیع القائمین على الت البكالوریوس  و الدراسات العلیا و
وبعد حصر ت الدراسیة التى یقوم بتدریسها مالئمة عضو هیئة التدریس للمقررالمأل استمارة 

عضاء هیئة التدریس للمقررات الدراسیة التى قسام العلمیة إتضح مالئمة تخصصات أجمیع األ
  .یقومون بتدریسها 

  :المعاونة أعضاء الهیئة 13/1/2

أن  تتفق واحتیاجات الخطة التعلیمیة حیث الكلیةإلى الطالب ب معاونةهیئة الالنسبة أعضاء 
  . لتحقیق المعدالت المعترف بها یكفيالعدد 

  :الهیئة المعاونة/ تنمیة قدرات ومهارات أعضاء هیئة التدریس  - 13/2
  خطة التدریب 13/2/1

مرفق خطة (الهیئة المعاونة / عضاء هیئة التدریستوجد خطة موثقة لتنمیة قدرات ومهارات أ
  )1-13قأعضاء هیئة التدریس وفقا لالحتیاجات الفعلیة لتدریب  الكلیة
بوضع قواعد لتحدید اإلحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس والهیئة  الكلیةقامت       

  :المعاونة وذلك عن طریق
إحتیاج الیه لزیادة كفاءتهم التدریبیة یروا أنهم في في التدریب الذین  استطالع رأى المتدربین -

  ) 2- 13قمرفق االستبیانات (و اإلداریة والبحثیة 
 عن طریق وحدة توكید الجودة بالكلیة  دتحقیق معاییر تقدم الكلیة لالعتما -

  )3- 13قمرفق المقترحات (دارة المشروعات  البرامج التدریبیة من قبل وحدة إ مقترحات -
 - أعضاء هیئة التدریس (تنفیذ برامج تدریبیة تلبي االحتیاجات التدریبیة لكل فئة وقد تم       

بالكلیة و جارى إستكمال  ضمن أنشطة لجنة التدریب التابعة لوحدة توكید الجودة) الهیئة المعاونة
  .باقي خطة التدریب 
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  تنفیذ وتقییم التدریب 2/ 2/ 13
 2012- 2011خطة الكلیة فى العام الدراسى نسبة المتدربین من أعضاء هیئة التدریس حسب 

و حیث اشترطت الجامعة للترقي الوظیفي الحصول على عدد معین من دورات تنمیة % 48تبلغ 
مرفق قواعد تعیین و ترقیة أعضاء هیئة التدریس .(قدرات أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم

  ).4-13ق لهیئة المعاونةوا
  :ضح فیما یلي وقد كان لهذا التقییم مردود ات    

  تقلیدیة و رضاء الطالب عنهاالیر غتفعیل طرق التدریس  -
 الحصول علي مشروعات بحثیة  -

 وضع المعاییر االكادیمیة للدراسات العلیا  -

 االزمات والكوارث  دور وحدةتفعیل  -

 االمتحانات  و طرق تقییم الطالب و سالیبتحسین أ -

 اعتماد خطة استراتیجیة للكلیة  -

  .الب عن أداء أعضاء هیئة التدریس و معاونیهمرضاء الط  -    

  :الهیئة المعاونة/ تقییم أداء ورضا أعضاء هیئة التدریس  -13/3
  :الهیئة المعاونة/ تقییم  أعضاء هیئة التدریس  - 13/3/1

مفعلة و معلنة  لتقییم آداء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة و معتمدة و توجد قواعد       
د موثقة فى مجلس الكلیة و تختص األقسام العلمیة بمتابعة تقییم جودة آداء أعضاء هذه القواع

و مجلس  مرفق القواعد.(عتمادها من رئیس القسمالتي یتم إ هیئة التدریس و الهیئة المعاونة
  )5- 13 ق الكلیة

اركة في على معاییر منها المش اویتم تقییم أداء أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة بناء   
نتظام في األنشطة واإل الكلیةوالجامعة والمشاركة في الخطة البحثیة ب لكلیةاألنشطة المختلفة با

مرفق استمارة تقویم اعضاء هیئة التدریس و . (الكلیةالتعلیمیة والمشاركة في أنشطة الجودة ب
  ) 6-13قنماذج فعلیة لها 

ى تقییم آداء أعضاء هیئة التدریس حیث عتماد في التقییم علي آراء الطالب فیضا یتم اإلأو 
بعمل تحلیل لالستبیانات و یتم رفع تقریر بها لإلدارة العلیا و  بالكلیةتختص وحدة توكید الجودة 

  )7- 13 قمرفق . (إخطار أعضاء هیئة التدریس بنتائجها
هیئة  عضاءأویتم االستفادة من نتائج هذا التقییم في وضع الخطط التدریبیة لرفع كفاءة      

  .التدریس والهیئة المعاونة 
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  :الرضا الوظیفى - 13/3/2
تم قیاس و تقییم مستوى الرضاء الوظیفى ألعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم عن طریق       

دارة الكلیة مع وضع المقترحات إلى إاالستبیان ، وقد تم تحلیل االستبیان واعداد تقریر بنتائجه 
الستطالع رأى أعضاء هیئة التدریس والهیئة و تقریر ستبیان مرفق ا(لزیادة الرضاء الوظیفى 

  ).8-  13 ق مرفق(المقترحات لزیادة الرضاء الوظیفى و كذلكالمعاونة عن الرضاء الوظیفى 
لي حل یتم االستفادة من نتائج التقییم في تحسین مستوي الرضاء الوظیفي والعمل ع     

نسبة لمعاوني أعضاء هیئة التدریس لتقلیل ة خاصة بالیصحیحالمشكالت واتخاذ إجراءات ت
تاحة الوقت و   قمرفق . (المخصص للبحث العلمىالدعم المادى  تزیادةاألعباء اإلداریة علیهم وإ

13-9(  

  نقاط القوة
  من مالئمة التخصص العلمى لعضو ھیئة التدریس للمقررات التي یشارك في تدریسھا الكلیةتتأكد.  

  لي الطالب تتفق واحتیاجات الخطة التعلیمیة إعضاء الھیئة المعاونة أاد نسبة أعدمن أن  الكلیةتتأكد  

  شراف مشترك امعظم أعضاء ھیئة التدریس حاصلین علي شھادة دكتورة أما من الخارج او في أطار  
 عدد أعضاء الھیئة المعاونة مناسب 
 یتم تكلیف اوائل الدفعات و نقل البعض من الكلیات االخرى.  

  یر موضوعیة لتقییم أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھممعای الكلیةتضع.  

  على قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم الكلیةتحرص.   
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 البحث العلمي واألنشطة -14
  األخرىالعلمیة 

  -:العلميخطة البحث  :14/1

ن مجلس الكلیة عام مبحثیة تم اعتماد مجاالتها ال الكلیةب للبحث العلمى موثقة توجد خطة      
و ترتبط خطة البحث العلمى للكلیة بالتوجهات القومیة  حتیاجات المجتمعوفقا إل)  2013(

 .تكنولوجیا المعلوماتللكلیة في مجاالت للدولة حیث تنصب الخطة البحثیة  للبحث العلمي
قد تم وضع آلیة و ) 1-14 قاعتماد مجلس الكلیة المجاالت البحثیة للكلیة و مرفق الخطة و (

  )2-14 قمرفق اآللیة  (معتمدة و موثقة لمتابعة تنفیذ الخطة البحثیة للكلیة 
  للكلیةتتوافق خطة البحث العلمى للكلیة مع اإلمكانیات البشریة والمادیة      
  .  و خطة الجامعة للبحث العلمي الكلیةیوجد ارتباط بین خطة      
  . خالقیات البحث العلمىأشر الوعى و تفعیل لجنة موثقة لن  الكلیةب توجد      

  :كفاءة العملیة البحثیة: 14/2
   مؤشرات الكفاءة 14/2/1

  .%100بنسبة  جمیع أعضاء هیئة التدریس بالكلیة مشاركون فى البحث العلمى  

 2005في الفترة من عام ) بحث علمى 191(یزید على األبحاث المنشورة محلیا ودولیا عددها    
أبحاث  177ویصل متوسط انتاج األبحاث ألعضاء هیئة التدریس بالكلیة حوالى   2012الى   

  )3-14 قمرفق ( فى العام
وأساتذة في مؤسسات علمیة دولیة مثل  الكلیةیوجد بحوث علمیة مشتركة بین األساتذة في       

  )4-14 قمرفق . (الیابان وألمانیا وأمریكا و انجلترا
الدولة و الجامعة و براءات اختراع حصلوا على جوائز  بالكلیة یوجد أعضاء هیئة تدریس   

  :على سبیل المثال ) 5- 14 ق مرفقات(مختلفة محلیة و دولیة 
 للعلوم التكنولوجیه امعة عین شمس التقدیریةعلى جائزة ج هلحصول  محمد فهمى طلبه.د-1

 2006لعام 
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مس التقدیریه للعلوم عبد البدیع محمد سالم لحصوله على جائزة جامعة عین ش.د-2
  2007التكنولوجیه لعام 

  تشجیع و تحفیز البحث العلمى 14/2/2
البحوث العلمیة المشتركة بین األقسام العلمیة والكلیات والمراكز البحثیة  الكلیةتشجع 

  :عن طریقالمختلفة 
جراء البحوث المشتركة بین األقسام العلمیة   -1 األبحاث و و اإلشراف المشترك وإ

      .البحثیة المشتركة بین أقسام الكلیة و المراكز البحثیة المشروعات
  :مثل الكلیةلتحفیز و رعایة الباحثین ب الكلیةهناك وسائل ب  
قبل الحصول على البحوث العلمیة نشر أعضاء هیئة التدریس على تشجیع معاونى  -1

  )6- 14قمرفق ( الدرجات العلمیة
  ممولة بالكلیةإدراج الباحثین فى المشروعات البحثیة ال -2
تم وضع خطة لتنمیة الموارد للدراسات العلیا والبحث العلمى و تم توثیقها بمجلس الكلیة   -3

للباحثین من خارج مالیة و تم تفعیل جزء منها خاص بفرض رسوم ) 7- 14 ق مرفق(
 )8-14 ق مرفق(الكلیة 

الباحثین وكذلك لتحفیز ) 9-14 قمرفق (تقدم إدارة الجامعة جوائز للنشر الدولى سنویًا   -4
دعم البحوث العلمیة التى تم نشرها فى مجالت عالمیة عن طریق رصد جوائز مالیة لها 

أعضاء هیئة التدریس  بعضطبقا لنوعیة المجلة العلمیة المنشور بها البحث و قد حصل 
 :مثلعلى جوائز النشر الدولى   بالكلیة 

 محمد فهمى طلبه/ د. 

 عبد البدیع محمد سالم/د. 

المؤتمرات العلمیة مثل حضور  بحثیة للهیئة المعاونةلتنمیة المهارات ال الكلیةفى رامج یوجد ب
العلمیة و التدریب على استخدام أحدث  األقسام وورش العمل المتخصصة والندوات و سیمنار

  ) 10-14 ق مرفق. (على مستوى جمیع األقسام  األجهزة البحثیة
  : وتعزیز العملیة التعلیمیة  مساهمة البحث العلمي فى دعم:  14/2/3 
العملیة / في تحدیث  المقررات الدراسیة  الكلیةتتم االستفادة من نتائج البحث العلمي ب    

التعلیمیة وذلك عن طریق تطویر المحتوى العلمي لبعض المقررات و إضافة موضوعات علمیة 
لكلیة للطالب فى اب بواسطة أعضاء هیئة التدریسحدیثة و شرح بعض األبحاث المنشورة 
  :المحاضرات و یوجد بعض األمثلة على ذلك

 لمقررات لالتطویر فى المحتوى العلمي  -
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 .البرمجیاتالتطویر  فى المحتوى العلمي لمقرر التكنولوجیا  -

تتم مشاركة الطالب المتمیزون فى المشاریع البحثیة داخل األقسام فى فترة التدریب الصیفى     
  .ن فى البحث العلمى حیث یشتركون مع الباحثی

  
  

  تمویل البحث العلمى: 14/3
إلــى حـد مــا و  تكفـى الموازنـة المخصصــة سـنویا للمؤسســة ألغـراض أنشـطة البحــث العلمـى ال     

  . إلحداث تطور ملحوظ یواكب الدول المتقدمة مطلوب زیادتها فى المرحلة القادمة
الدراســات مــوارد حصــیلة (مــي مثــل البحــث العلأغــراض مصــادرمختلفة لتمویــل  الكلیــةتســتخدم     

مشــــروع التطـــــویر المســــتمر والتأهیـــــل  -المشــــروعات البحثیـــــة الممولــــة مـــــن خــــارج الكلیـــــة -العلیــــا
  .من میزانیة الجامعةمكمل للتمویل الحكومي  جمیعهاو ) التمویل الفردى الشخصى -لالعتماد

  :أنشطة علمیة  14/4
   مشروعات بحثیة ممولة و اتفاقیات14/4/1
فــى مشـــاریع بحثیــة ممولـــة مــن أكادیمیـــة البحــث العلمـــي و وزارة التعلــیم العـــالي   الكلیـــة شــاركت -
  ) 11-14 قمرفق (

  المؤتمرات و االنشطة العلمیة االخرى 14/4/2
فـى مـؤتمرات و  شاركو بنشر أبحاث علمیة و مقـاالتجمیع أعضاء هیئة التدریس 

  % 100بنسبةمحلیة و عالمیة ندوات علمیة 
  :مثل العدید من المؤتمرات الدولیة و اإلقلیمیة الكلیةنظمت 

  )12-14 قمرفق (شاركت الكلیة فى تنظیم مؤتمرات  -1
  ) 13-14 قمرفق (كما نظمت الكلیة العدید من الندوات العلمیة    -2
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  نقاط القوة
  

 توجد لجنة موثقة لنشر الوعى و تفعیل أخالقیات البحث العلمى 
 من مؤسسات بحثیة محلیة توجد مشروعات بحثیة ممولة. 
 توجد مساھمة من جانب مؤسسات القطاع الخاص لتمویل البحث العلمي. 
  یشارك جمیع أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة فى البحث العلمى ویقومون بنشر

 األبحاث محلیا و دولیا
 الكلیةتوجد قواعد بیانات للبحوث العلمیة ب 
 لیة و بحوث مشتركة بین األقسام توجد بحوث علمیة مشتركة مع مؤسسات علمیة دو

 العلمیة
 الكلیةیتم تحفیز و دعم و رعایة الباحثین ب 

  عضاء هیئة تدریس سبق حصولهم على جوائز الدولة یوجد برامج أ الكلیةتضم
 لتنمیة المهارات البحثیة للهیئة المعاونة

  العملیة /  في تحدیث المقررات الدراسیة بالكلیةتتم االستفادة من نتائج البحث العلمي
التعلیمیة وذلك عن طریق تطویر المحتوى العلمي لبعض المقررات و إضافة موضوعات 

 علمیة حدیثة

 فى إجراء األبحاث داخل األقسام العلمیة  بدعونتتم مشاركة الطالب الم. 

  تتم مشاركة الطالب فى المؤتمرات العلمیة 

 یة یشارك جمیع أعضاء هیئة التدریس فى مؤتمرات و ندوات علم 

  نقاط الضعف
زیادتهـا فـى مطلـوب  الكلیـةألغراض أنشطة البحث العلمى داخـل  لكلیةالموازنة المخصصة سنویا ل

  .المرحلة القادمة إلحداث تطور ملحوظ یواكب الدول المتقدمة
  خطة التحسین

  .التفعیل لخطة تنمیة الموارد للدراسات العلیا والبحث العلمى  استمراریة
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  االدراسات العلی -15
  : الدرجات الممنوحة -15/1
 : الدبلومات و الدرجات العلمیة الممنوحة -15/1/1

للدراسات العلیا و  الكلیةاألسالیب المتبعة للتعریف ببرامج الدراسات العلیا هى الئحة         
ودلیل الطالب واالعالن فى   www.cis.shams.edu.egعلى شبكة المعلومات  الكلیةموقع 

  )1-15 قمرفق ( ة  الجرائد الرسمی
خالل الخمس  الكلیةالتى منحتها ) الدكتوراه والماجستیرو الدبلوم(عدد الدرجات العلمیة      

  سنوات االخیرة 
 13دكتوراه 60ماجستير    47دبلـــوم

  )2-15 ق  مرفق الدرجات العلمیة التى منحتها الكلیة للدارسین من اعضاء الهیئة المعاونة( 
  : لتعلیمیة فى الدراسات العلیاالعملیة ا:  15/2
  دكتوراه/ماجستیر / برامج الدبلوم 15/2/1
و الصــادرة مــن تـم تبنــى معـاییر قیاســیة أكادیمیــة عامـة قومیــة لبـرامج الدراســات العلیــا المختلفـة     

  ) 3-15 قمرفق ( و تم التوثیق بمجلس الكلیة الهیئة القومیة لضمان جودة التعلیم و االعتماد 
  توصیف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسیة لجمیع برامج الدراسات العلیایوجد     

  )4-15 قمرفق (     
        

تــم قــد كادیمیــة لكــل برنــامج و تتوافــق مخرجــات الــتعلم المســتهدفة مــع المعــاییر المرجعیــة األ       
  كل برنامج دراسة مدى توافق محتوى المقررات الدراسیة مع مخرجات التعلم المستهدفة ل

  )5-15 قمرفق (      
  متوسط الفترة الزمنیة للحصول على الدرجة العلمیة أربع سنوات   
  : نظام التسجیل واإلشراف العلمى: 15/2/2
مراجعــة اجــراءات التسـجیل واإلشــراف فــى الدراســات العلیـا فــى لجــان الدراســات العلیــا   دوریــا تمتـ    

ــــة لشــــئون الدراســــات ا ــــا و البحــــوث  بغــــرض تطویرهــــا و جمیــــع اجــــراءات بواســــطة وكیــــل الكلی لعلی
  )6-15قمرفق . ( التسجیل موثقة و معلنة

تلتزم األقسام العلمیة بتوزیع اإلشراف على  الرسـائل وفقـا لتخصصـات أعضـاء هیئـة التـدریس      
  . )7-15 قمرفق ( 
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التســــجیل للدرجــــة مطبقــــة لمتابعــــة وتقیــــیم أداء البــــاحثین قبــــل وأثنــــاء و توجــــد إجــــراءات موثقــــه     
حیــــث أن الطالــــب قبــــل التســــجیل یقــــوم بإعــــداد ) التســــجیل للدرجــــةســــیمینار  :(العلمیــــة مثــــال ذلــــك

 )بالقســم دوري ســیمینار(ســیمینار خــاص عــن موضــوع البحــث الــذى ســیقوم بــه وكــذلك یقــوم بعمــل 
للوقــوف علــى مــدى تقدمــه فــى البحــث و كــذلك یــتم تقــدیم تقریــر نصــف ســنوى مــن المشــرفین عــن 

  .ب الى وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا لمتابعة نشاط الطالب البحثى الطال
 )8-15 قمرفق ( موثقة  لمتابعة أداء الباحثین  معتمدة و لیة تم وضع آ  

یــتالءم أعــداد  : المــوارد المادیــة و البشــریة المتاحــة لبــرامج الدراســات العلیــا.15/2/3
أعضـــاء هیئـــة بانتـــداب  الكلیـــةالمقـــررات و تقـــوم  أعضـــاء هیئـــة التـــدریس للقیـــام  بأعبـــاء تـــدریس

للمسـاهمة فـى تـدریس المقـررات و  الكلیـةمـن خـارج  تدریس متمیزین فى التخصصات المختلفـة
  )9-15 قمرفق (.ذلك الثراء فكر الباحثین و اطالعهم علي مدارس علمیة مختلفة

ارك فــى تدریســها فــى یــتالءم التخصــص العلمــى لعضــو هیئــة التــدریس مــع المقــررات التــى یشــ     
  ) 10-15 قمرفق ( جمیع المقررات التى تدرس

تتـــوافر االمكانـــات و التســـهیالت المادیـــة  الالزمـــة للعملیـــة البحثیـــة فـــى بـــرامج الدراســـات العلیـــا     
معمـل بحثـى مـزود بـاألجهزة و المعـدات وتـم  انشـاء المعمـل المركـزى  19حیث یتوفر بالكلیة عـدد 

میة المتطورة للبحث العلمى بتمویل مـن مشـروع التطـویر المسـتمر و التأهیـل و امداده باالجهزة العل
  ) 11-15قمرفق (لالعتماد 

  : طالب الدراسات العلیا: 15/3
  االلتحاق ببرامج الدراسات العلیا  15/3/1

  یزداد االقبال على برامج الدراسات العلیا كل عام        
  :خالل السنوات السابقة لكلیةااعداد الطالب المسجلین للدرجات العلمیة ب

  )12- 15قمرفق ( الماجستیر: اوال 

 اإلجمالي العام الجامعى 

2010 -2011  43  
2011 -2012  38  
2012 -2013  38  

 
  
 



  جامعة عین شمس  الحاسبات والمعلوماتكلیة   الدراسة الذاتیة
 الفاعلیة التعلیمیة  

 

  
 

  )13-15قمرفق ( الدكتوراه: ثانیا 

 اإلجمالي العام الجامعى 

2009 -2010 6 

2010 -2011 24 

2011 -2012 2 

2012 -2013 14 

  )14-15قمرفق ( 8= فدین عدد الطالب الوا -
 :تقویم طالب الدراسات العلیا 15/3/2
لـزام الطـالب بتجمیـع  دورىسـیمینار العقد : أسالیب تقویم طالب الدراسات العلیا هى    باألقسـام وإ

عـداد  موضوعات تخص مجال البحث والتخصص وعقد االمتحانات الدوریة و االمتحـان الشـامل وإ
  )15-15قمرفق (. درجةرسالة لكى یحصل الطالب على ال

 .میة المستهدفه للمقررات التدریسیةیتتوافق طرق التقویم لقیاس المخرجات التعل     

  )16-15قمرفق (تتوافق االمتحانات مع محتوى المقررات المعلنه للطالب      
  )17-15 قمرفق (لسیر االمتحانات خاصة بالدراسات العلیا  و موثقة ده معتمیوجد قواعد     

  
 : رضا طالب الدراسات العلیا 15/3/3

یـــــتم إتبـــــاع وســـــائل لقیـــــاس رضـــــاء طـــــالب الدراســـــات العلیـــــا مثـــــل عمـــــل إســـــتبیانات لطـــــالب      
الماجستیر والدكتوراه والدبلوم ویـتم تحلیـل نتـائج اإلسـتبیان  لإلسـتفادة منـه ویـتم إعـالم األسـاتذة بهـا 

ات فـــــى تطـــــویر بـــــرامج و مقـــــررات یـــــتم االســـــتفادة مـــــن نتـــــائج االســـــتبیانو )  18-15 قمرفـــــق ( 
ـــدبلوم وتـــمقیـــاس رضـــاء اســـتبیان ل اجـــراء :الدراســـات العلیـــا مثـــل ـــه واعـــداد تقریـــر و طـــالب ال  تحلیل

رئــیس القســـم بنتیجـــة اإلســتبیان إلتخـــاذ الــالزم نحـــو دراســـة مــا یمكـــن إضـــافته ادارة الكلیـــة و إحاطــة 
   )19-15 قمرفق (التطویر تم یو وحذفه داخل المقررات والمحاضرات لكى تلبى رضا الطالب 

هناك قواعد معلنة و موثقة  للتعامل مع تظلمات الطالب مثل  الـتظلم مـن نتـائج االمتحانـات       
للدراسـات العلیـا  و صـندوق شـكاوى طـالب  الكلیـةیتم تلقى الشكاوى عن طریق مكتب وكیل  حیث

مرفــق ( التخـاذ اجـراءات تصـحیحیةیقـوم وكیــل الكلیـة للدراسـات العلیـا  بدراســتها  والدراسـات العلیـا 
  )20-15 ق
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  :نقاط القوة
  الكلیةیتم التعریف ببرامج الدراسات العلیا التى تقدمها  
 تم تبنى معاییر قیاسیة أكادیمیة قومیة لبرامج الدراسات العلیا  
 یوجد توصیف موثق ومعتمد للبرامج والمقررات الدراسیة لجمیع برامج الدراسات العلیا  
 موثقـــه مطبقـــة لمتابعـــة وتقیـــیم أداء البـــاحثین قبـــل وأثنـــاء التســـجیل للدرجـــة  توجـــد إجـــراءات

  العلمیة
 یالئم التخصص العلمى ألعضاء هیئة التدریس للمقررات التى یشاركون فى تدریسها  
 تتوافر االمكانات و التسهیالت المادیة  الالزمة للعملیة البحثیة فى برامج الدراسات العلیا  
  كلیةامج الدراسات العلیا بالیزداد اإلقبال على بر  
 تتوافق طرق التقویم مع المخرجات التعلمیة المستهدفه للتعلم.  
  یـــتم إتبـــاع وســـائل معینـــة  لقیـــاس رضـــاء طـــالب الدراســـات العلیـــا  و االســـتفادة منهـــا فـــى

  .  تطویر برامج الدراسات العلیا
  دراسات العلیاموثقة للتعامل مع تظلمات طالب القواعد  یوجد  
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 یةیم المستمر للفاعلیالتق  -16
 التعلیمیة

  :شمولیة و إستمراریة التقویم :16/1
  :و نتائج  التقویم  أسالیب: 16/1/1

فى عملیة التقویم الشامل و المستمر للفاعلیة التعلیمیة تتلخص  الكلیةسالیب التى تتبعها األ      
الهدف منها  اعلیة التعلیمیةللف الشامل و المستمرخطة للتقییم والتقویم تم وضع  : فیما یلى 

في مراقبة العملیة التعلیمیة بغرض التعرف علي المستوي العلمي  الكلیةهو توضیح أسلوب 
للطالب ومتابعته واالرتقاء به ، وتم وضع خطوات لتطبیق الخطة وتوثیق جمیع مراحلها وذلك 

 16 ق  للفاعلیة التعلیمیةمرفق خطة التقییم المستمر (. من خالل خطة لتقویم العملیة التعلیمیة 
-1( .      
، وذلك  مناقشة نتائج التقویم مع القیادات األكادیمیة وباقى المستفیدین الكلیةیتم في          

  : حیث یتم ما یلي الكلیةفي مجالس األقسام ومجالس 
كل مادة بإعداد تقریر نهائي بعد إعالن النتیجة النهائیة للتأكد من تحقیق  منسقیقوم  -1

مخرجات التعلیمیة المستهدفة ووضع خطة مستقبلیة للتحسین  ویتم توثیق تقاریر ال
في بدایة كل عام دراسي ویتم حفظ التقاریر  الكلیةالمقررات في مجالس األقسام ومجلس 

التوثیق فى مجلس ( )2-16ق مرفقمرفق تقریر ألحد المقررات . (في وحدة الجودة
 )4-16  قى مجلس الكلیة التوثیق فمرفق ( )3-16 قالقسم مرفق 

قبل  الكلیةجمیع المراحل الدراسیة سنویًا علي مجلس االمتحانات لیتم عرض نتائج   -2
 )5-16 قمرفق مجلس الكلیة (إعتماد النتیجة النهائیة  

لتطویر البرنامج الدراسى  طة المراجع الخارجى و األخذ برأیهتقییم البرنامج الدراسى بواس -3
  )6-16  قخارجى مرفق تقریر المراجع ال(

قسام بحضور أعضاء هیئة التدریس و الطالب وذلك لتقویم المؤتمرات العلمیة لأل -4
الفاعلیة التعلیمیة و األخذ برأى الطالب لمرحلتى البكالوریوس و الدراسات العلیا و توثیق 

 ق ات العلمیةالمؤتمر محضر أحد مرفق .  (بمجالس األقسام العلمیةالمؤتمرات نتائج 
16-7(  



  جامعة عین شمس  الحاسبات والمعلوماتكلیة   الدراسة الذاتیة
 الفاعلیة التعلیمیة  

 

  
 

ناقشة استطالع رأى الطالب فى أداء أعضاء هیئة التدریس و فى المقررات الدراسیة م -5
مرفق استطالع رأى . (مع اإلدارة العلیا للكلیة و ذلك  لتحسین الفاعلیة التعلیمیة 

 ) 8-16 قالطالب 

جین عن طریق استبیانات تقییم الفاعلیة التعلیمیة بواسطة المستفید النهائى من الخری -6
مرفق االستبیان .(اس مدى رضاء المستفید النهائى من مستوى الخریجین قیالرأى  ل
  )9-16 قونتائجة 

  
التقریر السنوى للمؤسسة و من خالل من خالل  یوجد خطط تنفیذیة للتحسین والتعزیز        

في جمیع  الكلیةتطویر الذي یهدف إلى فى المرحلة السابقة و  CIQAPالخطة التنفیذیة لمشروع 
ة ، وذلك بهدف التقدم لإلعتماد التعلیمیة و البحثیة و اإلداریة وشئون المجتمع و البیئ: تالمجاال

تم متابعة التنفیذ لجمیع المخرجات بصفة دوریة من یة محددة و تم تنفیذ الخطة على مراحل زمنو 
ویر الخطة التنفیذیة لتطمرفق (  من خالل خطة الكلیة االستراتیجیة كذلك و قبل ادارة المشروع

  )10-16 ق(CIQAP) (     لالعتماد و المقدمة لمشروع  الكلیةوتأهیل 
شملت أعضاء هیئة  یوجد ممارسات فعلیة للتحسین و التطویر في العملیة التعلیمیة          

ریوس و الدراسات العلیا و كذلك المادة العلمیة التى تدرس و التدریس و طالب مرحلة البكال
  :الممارسات الفعلیة للتحسین و التطویر في العملیة التعلیمیةللطالب و فیما یلى بعض 

عـن طریـق تـدریب  توفیر أعضاء هیئة التـدریس بالمسـتوى األكـادیمي و الخبراتـي المناسـب -1
 )11-16 قمرفق قائمة التدریب (من خالل لجنة التدریبأعضاء هیئة التدریس 

رحلــــة البكـــــالریوس لطــــالب م الكلیــــةتحســــن ملحــــوظ فــــي طــــرق التــــدریس المتبعــــة داخــــل  -2
الــتعلم الــذاتى و التفــاعلى داخــل (بإســتخدام الوســائل المتعــددة الحدیثــة فــي التعلــیم و الــتعلم 

 . التدریب العملىالمحاضرات و أثناء 

لتطــویر العملیــة خــذ بــرأى الطــالب فــى أعضــاء هیئــة التــدریس و المقــررات و ذلــك یــتم األ -3
 ) 12-16 ق مرفق(.التعلیمیة

توصیف مقررات الدراسات العلیا و استطالع رأى طالب ادیمیة و المعاییر االك تبنى -4
 )13-16 قمرفق ( .الدراسات العلیا فى المقررات

تجهیز المعامل الطالبیة و معامل األبحاث باألجهزة المطلوبة لتحسین جودة فرص  -5
 )14-16 قمرفق قوائم حصر االجهزة المعملیة . (التعلیم و التعلم
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   :لجودة داخلي لالظام نال ممارسات : 16/1/2
كما  الكلیةرة جودة التعلیم والتعلم بنظام داخلي متكامل موثق إلدا الكلیةیوجد ب             

وخطط  و البحث العلمى توجد متابعة دوریة لتقاریر البرامج والمقررات وملفات المقررات
مج والمقررات بواسطه تقاریر البرا مراجعة حیث یتم سنویا  لمعالجة وتصحیح الجوانب السلبیة

في شهر سبتمبر من كل عام وذلك منذ إعداد أول تقریر سنوي للكلیه عن العام  ةوحدة الجود
وحتي تاریخه ویتم توثیق ذلك سنویا في مجالس األقسام و مجالس  2007/2008الجامعي 

  )معیار البرامج التعلیمیة(. الكلیة
جوده بالكلیه على اجراءات تقیم الفاعلیه لوحدة ضمان الویشتمل النظام الداخلي          

وافاده االقسام العلمیه ) من خالل استبیانات للطلبه ( التعلیمیه والمقررات فى كل فصل دراسى 
  )مرفق نماذج من هذه التقاریر عن مواد مختلفه من سنین سابقة ( وقیاده الكلیه بها سنویا 

  )15-16 قاسطة وحدة الجودة السنوى بو مراجعة تقاریر المقررات مرفق تقریر ( 
  :المؤشرات التى یعتمد علیها النظام فى التقیم المستمر

  مرحلة البكالوریوس و الدراسات العلیا لالتقاریر السنویة للبرنامج و المقررات  -1
  .نتائج االمتحانات  -2
  .لمرحلة البكالوریوس و الدراسات العلیا ناتاتقییم نظم االمتح-3
  .و االمتحانات بواسطة الممتحنین تقییم المقررات -4
  المؤتمرات العلمیة لالقسام -5
  .الب فى أعضاء هیئة التدریس و المقررات الدراسیةإستطالع رأى الط-6
  .المراجعات الداخلیة لالقسام العلمیة -7

   .ید النهائىفتقییم الفاعلیة التعلیمیة بواسطة المست-8

  :ـ المسائلة والمحاسبة16-2
  :اللوائح و القوانین الحالیة  تفعیل :16/2/1

تقوم قیادة الكلیه بأتخاذ قرارت توزیع االعباء التدریسیه على الساده اعضاء هیئه التدریس 
على ضوء تقاریر وحده الجوده وشكاوى الطلبه الوارده لها ویتم اعفاء من یثبت تقصیره من 

  تدریس المواد محل الشكوى 
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لتحسین الفاعلیة   الكلیةنظم المسائلة و المحاسبة فى  توجد قرارات  مستحدثة لتفعیل      
و فیما یلى بعض األمثلة من تفعیل نظام المسائلة و المحاسبة و اتخاذ اجراءات  التعلیمیة

  :الكلیةتصحیحیة داخل 
بواسطة وحدة الجودة حیث یتم اخطار  الكلیةیتم االستجابة لشكاوى الطالب داخل -  - 1 

مرفق .(طبة الجهة المسئولة عن الشكوى و اتخاذ اجراء تصحیحى بذلك لمخا الكلیةادارة 
  )17- 16 قفحص شكاوى الطالب و الرد علیها 

    )18- 16 قمرفق التقریر (تقاریر المراجعة الداخلیة لالقسام العلمیة  -2
مرفق .(دراسیة االخذ برأى الطالب فى أداء أعضاء هیئة التدریس فى المقرارات ال-3

  ).19- 16 ق تهاإلستبیان و نتیج
  : یعتمد  نظام المسائلة والمحاسبة للفاعلیة التعلیمیة  بالكلیة علي المحاور األتیة

نتائج وتقاریر إستبیانات الرأي لقیاس مدي رضاء الطالب عن آداء أعضاء هیئة  - 1
التدریس والمقررات التدریسیة التى یتم القیام بها دوریا كل فصل دراسى بواسطة وحدة 

 .الجودة

ر  المراجعة الداخلیة باألقسام  والممارسات المطلوبة علي أن یتم المتابعة للتأكد من تقاری - 2
فیذ العملیات دوریا المطلوبة ویتم متابعة تن ةتنفیذ كل عملیه في الوقت المحدد لها بالكفاء

 . ر بواسطة وحدة توكید الجودة ولجنة المراجعة الداخلیةأشه ةكل ست

تحلیلها یه حیث یتم لتعلیمالب  المتعلقة بالفاعلیة اوى الطتقاریر لجنة فحص  شكا - 3
ومعرفه أسبابها وتحدید اإلجراءات التصحیحیه المطلوبة و تقدیم التقریر من وحدة الجودة 

 . إلى عمید الكلیة

 .تقاریر المؤتمرات العلمیة لالقسام و الموثقة من مجالس االقسام العلمیة  - 4

  . دراسیة المختلفةإحصائیات بنتائج المقررات و الفرق ال  - 5
 : نقاط القوة

  خطة للتقییم والتقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیةوجود  
  مناقشة نتائج التقویم مع القیادات األكادیمیة وباقى المستفیدین ، وذلك في  الكلیةیتم في

 الكلیةمجالس األقسام ومجالس 

 ل خطة الكلیة من خال للفاعلیة التعلیمیة  یوجد خطط تنفیذیة للتحسین والتعزیز
 .االستراتیجیة

 یوجد ممارسات فعلیة للتحسین و التطویر في العملیة التعلیمیة 
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 كما توجد  الكلیةرة جودة التعلیم والتعلم بنظام داخلي متكامل موثق إلدا الكلیةیوجد ب
متابعة دوریة لتقاریر البرامج والمقررات وملفات المقررات وخطط لمعالجة وتصحیح 

  ةالجوانب السلبی
  م المستمریمؤشرات یعتمد علیها النظام فى التقیتم وضع 

  یتم مراجعة و تفعیل اللوائح الخاصة بالمسائلة و المحاسبة فیما یخص تحسین الفاعلیة
 .الكلیةالتعلیمیة داخل 

   لتحسین الفاعلیة   الكلیةتوجد قرارات  مستحدثة لتفعیل نظم المسائلة و المحاسبة فى
 .التعلیمیة
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