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محتوى الدراسة الذاتية
البيان
القسم االول – البيانات الوصفية عن المؤسسة

الصفحة
4

القسم الثانى – محاور ومعايير التقويم الذاتى

21

اوال :القدرة المؤسسية

2
1
6
4
5
3
1
3

التخطيط االستراتيجى
الهيكل التنظيمى
القيادة والحوكمة
المصداقية واالخالق
الجهاز االدارى
الموارد المالية والمادية
المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
التقويم المؤسسى وادارة الجودة.

1
21
22
21
26
24
25
23

الطالب والخريجون
المعايير األكاديمية
البرامج التعليمية  /المقررات الدراسية
التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم
أعضاء هيئة التدريس
البحث العلمى واألنشطة العلمية
الدراسات العليا
التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
قوائم بمرفقات الدراسة الذاتية

ثانيا  :الفاعلية التعليمية

21
63
63
43
51
56
53
36
11
13
32
31
13
212
221
221
211
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فريق العمل
 -2أ.د /سعاد بسيونى عبد النبى
 -1أ.د /عادل عبد الفتاح سالمة

 -3أ.م.د /نيللى عبد الخالق الحداد
 -4أ.م.د /صفاء أحمد شحاته
 -5د /هبة زكريا
 -6د /والء عبداهلل السيد
 -7د /احمد عبد العزيز
 -3د /هبة اهلل حلمى

 -9د /مروة حسين اسماعيل
 -21د /هناء عودة
 -22د /محرم يحي
 -21أ /منال صبحى
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القسم االول
البيانات الوصفية عن المؤسسة
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-1

البيانات الوصفية

 اسم المؤسسة :كلية التربية
 نوع المؤسسة :كلية



معهد عالي

معهد متوسط

 اسم الجامعة /األ كاديمية التابعة لها المؤسسة :جامعة عين شمس
 نوع الجامعة :حكومية



خاصة

 الموقع الجغرافي:
 المحافظة :القاهرة المدينة :القاهرة تاريخ التأسيس1929 :
 مدة الدراسة 4 :سنوات
 مدة الدراسة :أربع سنوات
 لغة الدراسة:
 اللغة العربية لبرامج اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  ،التاريخ  ،الجغرافيا  ،الفلسفة

واالجتماع  ،العلوم البيولوجية والجيولوجية  ،علم النفس التربوى  ،التربية الخاصة  ،الكيمياء

 ،الفيزياء  ،الرياضيات .

 اللغة اإلنجليزية  :برامج اللغة اإلنجليزية  ،والعلوم البيولوجية والجيولوجية  ،والكيمياء
والفيزياء  ،والرياضيات .

 اللغة الفرنسية  :لبرنامج اللغة الفرنسية .
اللغة األلمانية  :لبرنامج اللغة األلمانية .
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 القيادات األكاديمية:
 عميد الكليةالدرجة العلمية :أستاذ

أد /على أحمد على الجمل
 -وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

الدرجة العلمية :أستاذ

أ.د /جالل محروس معتمد
 -وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

الدرجة العلمية :أستاذ

أ.د /سعيد محمد السيد خليل
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةأ.د/

الدرجة العلمية :أستاذ

أ.د /سالمه صابر العطار

 الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة:
بكالوريوس



دكتوراة 

ليسانس 

دبلومات متخصصة 

ماجستير 

دبلوم

أخرى :ماجستير مهني – ماجستير مشترك

 عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى:
ذكور

696

اإلجمالي 4335

إناث 4434

 عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا:
ذكور

933

إناث

3342

اإلجمالي 3323
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األقسام العلمية
علم النفس التربوى
أصول التربية
التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
المناهج وطرق التدريس
الصحة النفسية
التربية الخاصة
اللغة العربية
اللغة اإلنجليزية
اللغة الفرنسية
اللغة األلمانية
التاريخ
الجغرافيا
الفلسفة واالجتماع
العلوم البيولوجية والجيولوجية
الكيمياء
الفيزياء
الرياضيات
اإلجمالى العام  71:قسما علميا
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 عدد أعضاء هيئة التدريس:
ذكور

373

دائم

436

إناث

 عدد أعضاء هيئة التدريس:

455

اإلجمالي 624

منتدب6 :

 عدد أعضاء هيئة التدريس موزعاً حسب الدرجات العلمية:
369

مدرس

أستاذ متفرغ

أستاذ مساعد 97

563

ذكور:

64

ذكور:

74

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة:

36

إناث:

اإلجمالي010 :

اإلجمالي141 :

574

عدد المبعوثين في الخارج:
ذكور:

5

أستاذ 69

أستاذ غير متفرغ -

 عدد المعارين /األجازات الخاصة:
إناث:

معار535 :

إناث:

 نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب.:

 نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب:

3

53:5

اإلجمالي3 :

57:5

 نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس%54.7 :
 نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:

%6،2

 عدد العاملين بالجهاز اإلداري
ذكور:

539

إناث:

327

اإلجمالي456 :

 عدد العاملين بالجهاز اإلداري وفقاً لحالتهم الوظيفية:
دائم 479:

مؤقت37 :
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أوالً :املرحلة اجلامعية األوىل:
 أسماء البرامج التعليمية التى تقدمها الكلية :
 -2الليسانس فى األداب والتربية لمعلم اإلعدادي والثانوي فى :









اللغة العربية والدراسات اإلسالمية.
اللغة اإلنجليزية.
اللغة الفرنسية.
اللغة األلمانية.
الجغرافيا.
التاريخ.
الفلسفة واالجتماع  :فلسفة أساسى واجتماع فرعى  /اجتماع أساسى وفلسفة فرعى
علم النفس






الرياضيات ( باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ).
الكيمياء ( باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ).
الفيزياء ( باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ).
العلوم البيولوجية والجيولوجية  :بيولوجي أساسي وجيولوجيا فرعى  /جيولوجيا أساسي
وبيولوجي فرعى ( باللغة العربية واللغة اإلنجليزية ).

 -2البكالوريوس فى العلوم والتربية لمعلم اإلعدادي والثانوي فى :

 -3البكالوريوس فى العلوم والتربية شعبة التعليم األساسى فى :

 الرياضيات (باللغة العربية  /باللغة اإلنجليزية ) العلوم ( باللغة العربية  /باللغة اإلنجليزية . -4الليسانس فى األداب والتربية شعبة التعليم األساسى فى :

 اللغة العربية والدراسات اإلسالمية . اللغة اإلنجليزية . -الدراسات االجتماعية .

-5البكالوريوس فى العلوم والتربية الخاصة لمعلم التعليم األساسى والثانوى فى






الكيمياء
الفيزياء
العلوم البيولوجية  :بيولوجي أساسي وجيولوجيا فرعى /
الرياضيات.
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 --3الليسانس فى اآلداب والتربية الخاصة لمعلم التعليم األساسى والثانوى فى :






اللغة العربية والدراسات اإلسالمية .
اللغة اإلنجليزية.
التاريخ
علم النفس
الفلسفة واالجتماع :فلسفة أساسي واجتماع فرعى  /اجتماع أساسي وفلسفة فرعى

 العدد اإلجمإلى للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية  13برنامجا
عدد البرامج المطبقة بالفعل  11 :برنامج
ثانياً :مرحلة الدراسات العليا:
أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية :
-2دبلوم العامة فى التربية ( إعدادي وثانوي ).
-1الدبلوم العامة إلعداد المعلم في اآلداب تخصص:
 اللغة األلمانية .
 اللغة اإلنجليزية .
 اللغة الفرنسية .
 اللغة العربية
 الجغرافيا .
 الفلسفة .
 االجتماع .
 التاريخ .

-6الدبلوم العامة إلعداد المعلم فى العلوم تخصص:








( رياضيات تطبيقية  +بحتة ).
إحصاء  +حاسب إلى .
فيزياء .
كيمياء
علم الحيوان .
علم النبات .
الجيولوجيا .

-4الدبلوم المهنية ( التطبيقية ) فى التربية تخصص:
 اعتماد وضمان جودة المدرسة
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ادارة مدرسية
سياسات التعليم وتخطيطه
تعليم الكبار.
اضطرابات التواصل ( التخاطب ).
تربية الطفل.
ارشاد نفسى.
إعداد االخصائى النفسى المدرسى.
القياس النفسى وتطبيقات الحاسب
تكنولوجيا التعليم.
التربية الخاصة.
الدراسات المستقبلية فى التربية .












 تدريس إحدى المواد األكاديمية (تعليم عام).
 تدريس إحدى المواد األكاديمية (تعليم أساسى).

-5الدبلوم الخاصة إلعداد المعلم فى اآلداب تخصص:
 شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة
شعبة

اللغة اإلنجليزية – أدب.
اللغة اإلنجليزية –لغويات.
اللغة الفرنسية – أدب.
اللغة الفرنسية – لغويات.
اللغة األلمانية – أدب.
اللغة األلمانية – لغويات .
اللغة العربية .
الجغرافيا .
التاريخ .
علم االجتماع .

-3الدبلوم الخاصة إلعداد المعلم فى العلوم تخصص:
 الرياضيات التطبيقية .
الرياضيات البحتة .
اإلحصاء .
الحاسب .
الفيزياء.
الكيمياء العضوية.
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الكيمياء طبيعية وفيزيائية
شعبة علم الحيوان .
شعبة علم النبات .
علم الجيولوجيا .

-1الدبلوم الخاصة فى التربية تخصص:
 التربية المقارنة والدولية .
اإلدارة التربوية .
أصول التربية .
تعليم الكبار .
علم النفس التربوي .
مناهج وطرق تدريس .
صحة نفسية .
تكنولوجيا تعليم .
التربية الخاصة .

-3الماجستير فى التربية تخصص :
 التربية المقارنة والدولية
 اإلدارة التربوية .
 أصول التربية
 المناهج وطرق التدريس
 علم النفس التربوى .
 التربية الخاصة
 الصحة النفسية .

-1الماجستير إلعداد المعلم فى اآلداب تخصص:









اللغة اإلنجليزية .
اللغة الفرنسية .
اللغة األلمانية .
اللغة العربية .
التاريخ .
الجغرافيا .
فلسفة .
علم االجتماع .
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-21الماجستير إلعداد المعلم فى العلوم تخصص:
 الرياضيات التطبيقية .
الرياضيات البحتة .

اإلحصاء .

الحاسب .

فيزياء نووية .

فيزياء الجوامد .

فيزياء نظرية .

كيمياء عضوية .

كيمياء غير عضوية .

كيمياء فيزيائية .

علم النبات .

علم الحيوان

علم الجيولوجيا .


-22الماجستير المشترك بين كلية التربية جامعة عين شمس وجامعة ليبسيج
بالمانيا.تخصص اللغة األلمانية
-21دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص:








التربية المقارنة والدولية .
اإلدارة التربوية .
أصول التربية .
مناهج وطرق تدريس ( مادة التخصص ) .
التربية الخاصة .
الصحة النفسية .
علم النفس التربوي .

-26دكتوراه الفلسفة إلعداد المعلم فى اآلداب تخصص:







اللغة اإلنجليزية .
اللغة الفرنسية .
اللغة األلمانية .
اللغة العربية.
تاريخ .
جغرافيا .
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 فلسفة .
 اجتماع .

-24دكتوراه الفلسفة إلعداد المعلم فى العلوم تخصص:













الرياضيات التطبيقية .
الرياضيات البحتة
تخصص اإلحصاء .
تخصص الحاسب .
فيزياء الجوامد .
فيزياء نظرية .
كيمياء عضوية .
كيمياء غير عضوية .
كيمياء فيزيائية .
علم النبات .
علم الجيولوجيا .
علم الحيوان .

 العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها الكلية 554 :برنامجا
 عدد البرامج المطبقة بالفعل 225 :برنامجا
 نسبة المسجلين للماجستير مقارنة بالعدد اإلجمإلى للمقيدين بالدراسات العليا% 5,10:
نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمإلى للمقيدين بالدراسات العليا%2,7 :
عدد الدرجات التى تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة:
العدد
الدرجة
دبلوم
ماجستير
دكتوراه
إجمالى

14129
2045
479
16653

 %من إجمالى الدرجات
العلمية الممنوحة
%84,8
%12,3
%2,8
%211
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أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة
أعداد الطالب
إجمالى أعداد
العام
الناجحين
الطالب المتقدمين
1739
2314
2011/2010
1793
2353
2010/2009
3058
3898
2009/2008
3305
3842
2008/2007
3192
4505
2007/2006
13087
16912
إجمالى الخريجين

النسبة المئوية
% 75,15
%76,20
%78,45
%86,02
%70,85
%77,38

أعداد الطالب الوافدين وفقا لدولة الوافدين للعام 2102/2100
دولة اإليفاد
سعودي
مالي
فلسطيني
سوداني
جيبوتي

العدد
4
1
5
2
1

دولة اإليفاد
غينيا
الكويت
نيجيريا
أريتريا
صومالي
عماني

العدد
1
1
1
1
2
1

عدد الوحدات ذات الطابع الخاص4 :وحدات
 .2مركز تطوير تدريس اللغة االنجليزية
 .1مركز تطوير التعليم الجامعى
 .6مركز االرشاد النفسى

 .4مركز التميز لدراسات وبحوث اللغات األلمانية والعربية لغير الناطقين بها .
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وسائل اإلتصال بالكلية
 العنوان البريدى :كلية التربية – جامعة عين شمس – روكسي – مصر الجديدة.
 الموقع اإللكترونى.hptt:// edu.shams.ed.eg :
 العنوان اإللكترونى)E-Mail ( :
 تليفون22465560 :
 فاكس22410252
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القسم الثانى
محاور ومعايير التقويم الذاتى
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احملور األول
القدرة املؤسسية
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 –5التخطيط اإلستراتيجي:

 2/2الخطة اإلستراتيجية للكلية:

 2/2/2التحليل البيئي للكلية التعليمية:

 2/2الخطة اإلستراتيجية للكلية والسياسات واألنشطة الداعمة:

تم اعتماد استراتيجية الكلية للفترة ( )1121-1121فى مجلس الكلية بتاريخ .1121 / 22 / 21

أجرررررررت الكليررررررة أول تحليررررررل بيئرررررري أثنرررررراء إعررررررداد األسررررررتراتيجية األولررررررى ( ) 1121- 1111

(مرفق .)2-2/2/2وشارك أعضراء هيئرة التردريس والطرالب والفئرات المسرتفيدة  ،ممرا تكرون لردى
الكليررة كتلررة حرجررة مررن أعضرراء هيئررة الترردريس سرراهمت بفاعليررة فررى إعررداد مشررروع التطرروير

المستمر والتاهيل ولالعتمراد الرذى بردأ تنفيرذه فرى إبريرل  ، 1121واسرتراتيجية الكليرة الثانيرة

للفترة (.)1121-1121

تضمن التحليرل البيئرى للكليرة كرل مرن البيئرة الداخليرة والخارجيرة و اسرتخدم اسرلوب()SWOT
كمررا وكيفررا لتحليررل مجرراالت القرروة والضررعا والفرررص والتهديرردات وانعكاسرراتها علررى الفجرروة
واالستراتيجية واولويات معالجة تحقيق االهداا وتم اعداد مصفوفة القوة والضعا والفررص

والتهديدات الخاصة بالكلية

شاركت في إعداد التحليل البيئي مختلا األطراا داخل وخارج الكلية (مرفق.)1-2/2/2

حيث شارك جميع األطراا المعنية :أعضاء هيئة التدريس ،وقيادات الكلية والخريجين ،و مديرى
مركزى التقويم التربوى و البحوث التربوية ،وكذا بعض مديرى المدارس الثانوية.
راعت الكلية عند إجراء التحليل البيئى ما يلى:

 الموضوعية والبعد عن التحيز فى توصيا وتشخيص مجاالت القوة والضعا
19-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

وكذلك الفرص والتهديدات.
 الشمولية بحيث يشتمل التحليل على جميع أوجه نشاط الكلية وقدراتها وامكاناتها
واإلطار الخارجى المحيط بها
 المشاركة الفعالة لكافة األطراا المعنية داخل وخارج الكلية (أعضاء هيئة تدريس/
طالب /إداريين /األطراا المجتمعية).
 العرض والمناقشة لنتائج التحليل مع جميع األطراا المعنية.
تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئى مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلية ،وهم:
 أعضاء هيئة التدريس على مستوى األقسام فى صورتها األولية. أعضاء هيئة التدريس بلجنة الدراسات العليا فى صورتها النهائية. أعضاء هيئة التدريس بمجلس الكلية (بتاريخ ( )2102/0/2مرفق.)3-0/0/0 مديرى مركزى التقويم التربوى ،البحوث التربوية ،وكذا بعض مديرى المدارس الثانوية.راعت الكلية عند وضع استراتيجيتها بان تكون مرتيطة باستراتيجية الجامعة فى كافة

مجاالت شئون التعليم

(مرفق)4-2/2/2

والطالب

والبحث العلمى ,وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

(مرفق

حددت الغايات واألهداا االسرتراتيجية وفقرا لرسرالة الكليرة الجديردة مرع مراعراة التوافرق بينهرا وبرين
أهداا الجامعة وخطط وبرامج التطويربالكلية:
ترررتبط خطررط وب ررامج التطرروير الخاصرره بالكليرره مررع الغايررات واألهررداا اإلسررتراتيجية للجامعررة
ارتباطاً وثيقاً حيث أن كالهما يهدا إلى:
 .2رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للكلية.
 .1االلتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية دورياً.
 .6زيادة القدرة التنافسية لطالب للكلية.
 .4تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومهاراتهم وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
 .5تطوير البحث العلمي ودعمه واستثماره في تنمية االقتصاد القرومي ،وتوجيره األبحراث نحرو
تعزيز الخدمات العامة والحكومية.
تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني وتنمية البيئة
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- 1/2/2الرؤية والرسالة :

الرؤية:

أن تصبح كلية التربية رر جامعة عين شمس األكثر تمي از فى مجاالت تكوين المعلم ،والكوادر

التربوية ،والبحث التربوي والتخصصي بما يمكنها من تقديم المشورة كبيت للخبرة التربوية ،وخدمرة
المجتمررع علررى المسررتويين المحلرري واإلقليمرري فررى إطررار مررن القرريم والمبررادم المجتمعيررة األصرريلة
واالتجاهات التربوية العالمية.

الرسالة:

تسررعى كليررة التربيررة ررررر جامعررة عررين شررمس إلررى تحقيررق الجررودة فررى إعررداد المعلررم والك روادر

التربويررة وتنميررتهم مهنيررا ،واج رراء البحرروث التربويررة والتخصصررية ،بمررا يسررهم فررى تطرروير منظومررة

التعلررريم وصرررنع السياسرررات التربويرررة ،وتنميرررة المجتمرررع لتعزيرررز هويتررره الثقافيرررة ،والتعررراون علرررى
المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

سبق للكلية إعتماد رؤية ورسالة خاصة بها في عام  ،1111غير أن التغيرات التي طرأت علي
مجتمع الكلية بانضمام التربية النوعية للكلية  1121والتى تتميز بأقسامها النوعية دعت إلى
مراجعة رؤية ورسالة الكلية فى ابريل (1122/4/3مرفق.)2-1/2/ 2وبصدور قرار انفصال
كلية التربية النوعية  1121واستقاللها عن الكلية ومالحظات تحكيم االستراتيجية الثانية (
 ) 1121 --1121كان من الضرورى مراجعة رؤية الكلية ورسالتها  ،وتم اعتمادها بمجلس الكية
فى1121/ 22/21.
شاركت االطراا المعنية داخل وخارج الكلية فى صياغة الرؤية والرسالة  ,اتبعت الكلية
االجراءات التالية فى عرض ومناقشه الرؤيه والرسالة :
 تم عقد ورشة عمل لصياغة رؤية الكلية ورسالتها . تم عرض رؤية الكلية ورسالتها على أصحاب المصلحة داخل الكلية وخارجها(أعضاء هيئة التدريس ،اإلداريون ،الطالب ،أولياء أمور الطالب ،المعلمون،
أصحاب ومديرو المدارس وأعضاء هيئة تدريس بكليات التربية المختلفة) إلبداء
الرأي.
 تعديل صياغة رؤية الكلية ورسالتها في ضوء ما أبداه أصحاب المصلحة منآراء.
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 عقد ورشة عمل لعرض مقترح الصيغة النهائية لرؤية الكلية ورسالتها علىأصحاب المصلحة ومناقشتها.
 شكلت لجنة استشارية ممثلة من األقسام ووكيل الكلية للدراسات العليا وممثليين منمجلس الكلية وممثليين من وحدة الجودة إلجراء التعديالت على صياغة رؤية ورسالة الكلية
واعتمدت بجلسة مجلس الكلية في 1121/1/21
تمت مراجعة الرؤية والرسالة الواردة فى استراتيجية الكلية فى ضوء مالحظات المحكم الخارجىواعلنت رؤية الكلية ورسالتها المعتمدة وهى تعكس شخصيتها ودورها التعليمي ،ومسئوليتها
المجتمعية ،وتطلعاتها في البحث العلمي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنميةعلى المستوى
المحلى والتعاون االقليمى والدولى .
تم نشر الرؤية والرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية :
 موقع الكلية االلكترونى ( hptt:// edu.shams.ed.egمرفق)4/1/2/2
 محاضر مجلس الكلية
 أغلفة وثائق الخطة االستراتيجية
 شاشة العرض امام المبنى الرئيسى داخل الكلية
 دليل الطالب (مرفق)5/1/2/2
 6/2/2األهداا اإلستراتيجية
توجد أهرداا إسرتراتيجية للكليرة ترم صرياغتهما فرى ضروء الرؤيرة والرسرالة (مرفرق2/6/2/2
األهداا االستراتيجية)

الغايات واألهداا االستراتيجية

الغاية األولى :الحصول على االعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادبما
يحقق التميز على المستوى االقليمى

األهداا اإلستراتيجية:
 .5تطوير نظام ضمان الجودة الداخلى.
 .1تطوير نظام المراجعة الداخلية
 .3ترسيخ فلسفة الجودة وتطوير األداء فى قواعد العمل بالكلية.
 .5التأهل لالعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
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الغاية الثانية:إحداث نقلة نوعية فى برامج إعداد معلم مادة التخصص
األهداا اإلستراتيجية:

 .0تطوير خطط وبرامج الدرجة الجامعية األولي فى ضوء المعايير األكاديمية القياسية.
 .2تطوير برامج إعداد المعلم طبقا ً لنظام الساعات المعتمدة.
 .2استحداث برامج تعليمية متميزة
 .5تطوير برامج التدريب العملي (التربية العملية) للطالب داخل الكلية وبالمدارس.
 .4تطوير نظام القبول لطالب المرحلة الجامعية األولى.

الغاية الثالثة:تطوير منظومتى التعليم والتعلم
األهداف اإلستراتيجية:
.0
.2
.2
.5
.4
.6

الغاية

توفير مناخ تعليمى داعم لعمليتى التعليم والتعلم.
تطوير أساليب التعليم والتعلم.
تطوير أداء الطالب لتحقيق التميز.
تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
توفير الدعم األكاديمي والمادي والصحى للمتعلمين.
تطوير سياسة متابعة الخريجين واالستفادة من نتائجها في تطوير البرامج الدراسية
الرابعة:تطوير منظومة الد ارسات العليا والبحث العلمي في ضوء توجهات المنافسة

واالرتقاء بمخرجاتها الكيفية والكمية

األهداا اإلستراتيجية:
.1استكمال تحديث وتطوير برامج الدراسات العليا طبقا لنظام الساعات المعتمدة.
.2زيادة القدرة االستيعابية للطالب المصريين بمرحلة الدراسات العليا والترويج لها.
.3زيادة القدرة االستيعابية للطالب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا والترويج لها.
.4استحداث برامج دراسية مشتركة مع مؤسسات عربية واقليمية.

.4تطوير سياسة متابعة الخريجين واالستفادة من نتائجها في تطوير برامج الدراسات العليا.
.6استحداث برامج بحث مشتركة مع مؤسسات بحثية وتعليمية عربية واقليمية.
.7تشجيع الطاقات البحثية ودعمها بمختلف الوسائل.
.2توفير مناخ داعم للبحث العلمي.

.9تطوير آليات قياس كفاءة العملية البحثية.
23-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

.53التوسع في إجراء البحوث التطبيقية.

الغاية الخامسة :تطوير منظومة تقويم الطالب لتعكس التوجهات الحديثة في
التقويم
األهداا اإلستراتيجية:
.1بناء سياسة جديدة للتقويم تعتمد علي التوجهات الحديثة فى هذا المجال.
.2تطوير مهارات الهيئة التدريسية لتطبيق نظام التقويم البنائي.
.3تطوير الكنتروالت للعمل بالنظام االلكتروني.

الغاية السادسة:تطوير منظومة الخدمات المجتمعية والمساهمة فى تنمية

المجتمع

األهداا اإلستراتيجية:
.1تعظيم دور الكلية في المشاركة المجتمعية محليا وإقليميا.
.2تنمية وتطوير الخدمات التي تقدمها الكلية واالرتقاء بمستوى جودتها.
.3زيادة فعالية دور الوحدات ذات الطابع الخاص في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
.4تبني التوجه التسويقي للخدمات التي تقدمها كلية التربية.

الغاية السابعة:توفير الموارد المادية والبشرية

األهداا اإلستراتيجية:

.1تطوير البنية التحتية المادية
.2تطوير البنية التكنولوجية
.3تحديث الهيكل التنظيمي
.4توافر القوى البشرية
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.5التنمية البشرية
.6تطوير األداء اإلدارى والمالى
تم مشاركة جميع األطراف المعنية داخل وخارج الكلية فى صياغة األهداف االستراتيجية للكلية
وفقا لالجراءات التالية:
 إجراء مناقشات بين أعضاء هيئة التدريس بجميع األقسام من خالل السيمناراتالعلمية.
 إجراء مناقشات مع اإلداريين في كل من :إدارة الدراسات العليا  ،وشئون الطالبوشئون أعضاء هيئة التدريس  ،وسكرتارية األقسام وأخصائي المكتبة الرقمية
وغيرهم من العاملين الكليه.
 إجراء مناقشات مع الطالب من مختلا الفرق الدراسية إجراء المناقشات مع المجتمع الخارجي والمستفيد خاصة قطاع المدارس،والمعلمين.
 مناقشة األهداا على لجنة الدراسات العليا للمناقشة مع رؤساء األقسام تم التوصل للصيغة النهائية لألهداا االستراتيجية والغايات بمشاركة جميعاالطراا السابق ذكرها.
تم عرض ومناقشة األهداا االستراتيجية مع مختلا األطراا من داخل وخارج الكلية يمثلوا جميع
رؤساء االقسام العلمية واإلدارية ,أعضاء هيئة التدريس بلجنة الدراسات العليا وممثلى المجتمع
الخارجى(قطاع المدارس والمعلمين) ومجلس الكلية واعتمادها بتاريخ ( )1121/1/ 26
(مرفق)1-6/2/2
.
تم نشر الغايات واألهداا االستراتيجية للكليةمن خالل وسائل مختلفة منها:موقع الكلية االلكترونى
,محاضر مجلس الكليةداخل االقسام ,.وتم طبع كتيب يحتوي على اإلستراتيجية العامة للكلية
،والرؤية ،والرسالة ،والغايات النهائية واألهداا اإلستراتيجية ،وتوزيع هذا الكتيب على االقسام
والوحدات الكليه وبعض المستفيدين ،بجانب حرص الكلية على نشر الغايات النهائية واألهداا
اإلستراتيجية على الموقع اإللكتروني للكلية .
 -4/2/2الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية:
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 توجد خطة تنفيذية Action planلتطبيق إستراتيجية الكلية توضح األهداا
المطلوب تحقيقها ،معتمدة بمحضر الكلية (1121/1/3مرفق)1-4/2/2
وتتضمن :
-

برامج وخطط التنفيذ التى تم ترجمتها إلى أنشطة إجرائية
مؤشرات النجاح واالنجاز
المسئول التنفيذي
الميزانية المقترحة لكل خطة وبرنامج.
خطة زمنية واضحة تحدد األنشطة ومواعيد األ نتهاء منها.

تغطى الخطة التنفيذية جميع األهدا االستراتيجية للكلية كاالتى  :تقسيم الخطة
التنفيذية إلى سبعة غايات استراتيجية ولكل غاية أهداا استراتيجية خاصة بها و أليات تنفيدها
وميزانيتها ومسئولية التنفيذ ومؤشرات النجاح فى األداء.
تم تحديد أليات تنفيذ األنشطة والمهام لكل هدا استراتيجيى منفصال
تتضمن الخطة التنفيذية أولويات لألنشطة والمهام المطلوب تنفيذها وتم تحديد مسئولية التنفيذ
لكل نشاط بعناية ودقة ()2-4/2/2
تم وضع جدول زمنى لجميع األنشطة والممارسات التنفيذية فى ضوء آليات محددة للتحقق من
إنجاز أنشطتها .هذا إلى جانب تحديد أولوياتها وفقا لمتطلبات الكلية.
يوجد بالخطة مؤشرات تفصيلية تحدد مؤشرات متابعة وتقييم العمل فى كل نشاط.
تم ترجمة الخطة التنفيذية إلى موازنة مالية تقديرية حيث تحدد الكلية الموارد المالية
الالزمة لتنفيذ خطتها(.مرفق)3/4/0/0الموازنة المالية للخطة االستراتيجية

 1/2الوضع التنافسي للكليه:

 2/1/2السمات التنافسية للكليه ودورها في المجتمع:
حرصت الكلية فى خطتها االستراتيجية على تحديد السمات المميزة للكليره والترى تعكرس إسرهاماتها
فى المجاالت المختلفة (التعلريم والبحرث العلمرى ,وخدمرة المجتمرع) ,كمرا حرصرت أن تحردد وضرعها
التنافسى اإلقليمى والمحلى بناءا على دراسة علمية كيفية وكمية لتحديرد عناصرر التقيريم والتنرافس
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وهذا وقد تم اعتماد الوضع التنافسى للكلية ضمن الخطرة االسرتراتيجية الجديردة للكليره بتراريخ 26
فبراير (1121مرفق.)2-2/1/2
تبرررز اإلسررتراتيجية بوضرروح السررمات المميررزة للكلي ره ،ودورهررا فررى المجتمررع المحرريط وكررذا اإلقليمررى

(مرفق. )2/1/2/1

( تزايررد أعررداد الطررالب الوافرردين ،بيررت خبرررة واستشررارات ،دور اقليمررى متميررز بالجامعررات العربيررة
والمنظمات الدولية.
وتتمثل أهم السمات المميزة للكلية فى:

اوال :مجال التدريس والبحث العلمي:

تتمثل أهم السمات المميزة للكلية في مجالي التدريس والبحث العلمي في النقاط التالية:
 .2تعتبررر كليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس أول مؤسسررة تهررتم بالدراسررات العليررا واألبحرراث
العلميررررة فرررري التربيررررة ،فمنررررذ عررررام 2142م وهرررري تشرررركل مركرررر ازً للبحررررث العلمرررري التربرررروي
والسيكولوجي ،األمر الذي كان له األثر البالغ في تزايد االهتمام بالبحرث العلمري فري التربيرة،
وانتقال نتائج البحوث ،وطرقها ،وطرق إعداد المعلمين إلى بقية البلدان العربية.
 .1تعتبر كلية التربيرة جامعرة عرين شرمس أول مؤسسرة فري إعرداد المعلمرين اهتمرت بإرسرال
البعثات للخارج ،واستقدام األساتذة األجانب للتدريس بها األمرر الرذي سراهم بدرجرة كبيررة فري
رفررع المسررتوى المهنرري ألعضرراء هيئررة الترردريس بالكليررة ،وهررو مررا إنعكررس برردوره علررى عمليررة
إعداد المعلمين داخلها.
 .6تمتاز كلية التربية جامعة عين شمس -بحكم قدم نشرأتها -برأن لرديها نخبرة متميرزة مرن
أعضررراء هيئرررة التررردريس ذوي الخبررررة الواسرررعة فررري إعرررداد المعلرررم ،والحاصرررلين علرررى أعلرررى
المناصب ،وأرقى الجوائز القومية ،واإلقليمية ،والدولية .إذ يعدوا بالفعرل رواد فري هرذا المجرال
استطاعوا أن يسهموا بحكم خبراتهم وعلمهم في تأسيس معظم كليات التربية األخرى بمختلا
جامعات مصر ،والتدريس للطالب فري جميرع هرذه الكليرات ،وكليرة التربيرة جامعرة األزهرر ،برل
وعملروا كأعضرراء مررؤثرين بمعظررم اللجرران االستشررارية ،والفنيررة ،والبحثيررة فرري جميررع الجهررات
الحكوميررة العليررا المختصررة برسررم السياسررات التعليميررة ،وارسرراء الق روانين والل روائح المرتبطررة
برالنظم التعليميرة .بجانرب عملهرم كإستشراريين فري المنظمرات الدوليرة كاليونسركو واإلليسرركو،
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واإلسيسرركو ،واللجنررة االستشررارية العليررا بالهيئررة القوميررة لضررمان جررودة التعلرريم واالعتمرراد،
ولجان التحكيم فى اللجران العلميرة الدائمرة للترقيرات برالمجلس األعلرى للجامعرات ،فضرالً عرن
إشررتراك أعررداد كبيرررة مررنهم فرري إجرراء البحرروث القوميررة ،ووضررع وبنرراء المنرراهج الدراسررية فرري
مختلرررررررا مراحرررررررل التعلررررررريم ،وترررررررأليا الكترررررررب المدرسرررررررية بالتعررررررراون مرررررررع وزراة التربيرررررررة
والتعليم.....وغيرها كثير من المهام واألعمرال األخررى الكبيررة التري اشرترك بهرا أعضراء هيئرة
التدريس بكليرة التربيرة جامعرة عرين شرمس ،وجعلرت مرنهم نموذجراً ،وكروادر يلجرأ إلريهم عنرد
إتخاذ القرار ،ورسم السياسات التربوية.
 .4تحتل كلية التربية جامعة عين شمس الريادة في تأسيس المدارس النموذجية أو ما يعرا
باسم المدارس التجريبية حالياً ،وهري مردارس متميرزة تهرتم بتطبيرق أفضرل األسراليب التربويرة
الحديثة قبل تعميمها في المدارس الحكومية .فلقد كان لمثل هذه النوعية من المدارس الردور
الهام فري إثرراء الفكرر التربروي وتطروره ،وتردعيم فكررة التأصريل العلمري للتربيرة ،والنظررة إليهرا
على أنها علم له قواعده ،وأصوله.
 .5تعتبركليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس أول مررن اهررتم –منررذ عررام 2151 /53م -بقضررية
التأهيل التربوي للمعلمين أثناء خدمتهم بالمدارس الحكوميرة مرن حملرة الشرهادات المتوسرطة
علررى مسررتوى جررامعي ،بررل واعررداد الكروادر العليررا والقيررادات التربويررة الترري كانررت تحترراج إليهررا
وزراة التربية والتعليم.
 .3يعود الفضل إلى كلية التربية جامعة عين شمس-من خالل أعضاء هيئة التدريس بها-
في تأسيس العديد من المراكز القوميرة الهامرة المرتبطرة بمجرال التعلريم مثرل :المركرز القرومي
للبحوث التربوية والتنمية عرام 2111م ،والمركرز القرومي للتقرويم التربروي ،واالمتحانرات عرام
2111م ذلك المركز المختص بوضع جميع السياسات المرتبطة باالمتحانات ،ومعاييرها.
 .1تعتبر كلية التربية جامعة عين شمس اول من أصدر مجلة علمية محكمة تهرتم بشرئون
البحررث التربرروى ،فقررد سرراهم إصرردار مثررل هررذا المجلررة الررى حررد كبيررر -فررى نشررر ثقافررة البحررث
العلمى فى مجال التربية ،وتطوير منظومة البحث العلمى والتربوى بمصر والوطن العربى.
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 .3تعررد كليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس أول مررن دعررم فكرررة تأسرريس الررروابط والجمعيررات
العلميررة المختلفررة المهتمررة بشررئون التربيررة والتعلرريم ،الترري سرراهمت كثي ر ار فرري نشررر الثقافررة
التربويرررة ،والنفسرررية علرررى نطررراق واسرررع مرررن خرررالل قيامهرررا بعقرررد المرررؤتمرات التررري تعرررالج
الموضوعات التعليمية ،والتربويرة المتنوعرة ،وتتريح فررص التباحرث فري الشرأن التربروي برين
البراحثين مرن كليرات وبلرردان مختلفرة ،األمرر الررذي سراعد علرى توسرريع قاعردة المشراركة فرري
منظومة البحث التربوي.
 .9كان لكليرة التربيرة جامعرة عرين شرمس السربق فري إشرتراك أعضراؤها فري إجرراء البحروث
الجماعية الكبرى التي اهتمت بدراسة القضايا والمشكالت القومية ،وساعدت على فتح أفاقراً
أرحب للبحث التربوي بما طرحته مثل هذه البحوث من أفكار رؤى كلية شراملة نحتراج إليهرا
ونفتقدها كثي ار في الوقت الراهن.

ثانيا :خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

 .5تعد كلية التربية جامعة عين شمس أول مؤسسة جامعية تبادر باإلسهام في مجال خدمة
المجتمع ،وتنمية البيئة قبل أن يأخذ هذا المجال الشكل الرسرمي لره عقرب صردور قرانون
رقررم ( )161لسررنة  2133الررذى اسررتحدث بموجبرره وظيفررة نائررب رئرريس الجامعررة لشررئون
خدمة المجتمع والبيئة ،ومن ثم وظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والبيئة.
 .3تحتل كلية التربية جامعة عين شمس الصردارة مرن حيرث إشرتراك أعضراء هيئرة التردريس
بهررا فرري الجمعيررات التطوعيررة الترري تهرردا إلررى تنميررة المجتمررع ،وتطرروير البيئررة المحليررة،
وتنمية وعري الشرباب باألوضراع السياسرية ،واالقتصرادية ،واالجتماعيرة للمجتمرع ،واألدلرة
على ذلك كثيررة منهرا :مجماعرة الررواد التاريخيرةم التري أنشرئت عرام2111م ،وهردفت إلرى
إصررالح المجتمررع عررن طريررق البرردء بإصررالح الفرررد ،واسررتطاعت بالفعررل أن تقرردم خرردماتها
للمجتمرررع المحلررري مرررن خرررالل احتكاكهرررا المباشرررر بالجماعرررات الفقيررررة ،وانشررراء المراكرررز
29-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

والمحالت فى األحياء الفقيرة التي اجتذاب أكبر عدد ممكن من الشبان فرى هرذه األحيراء،
ومجمعيرررة رعايرررة الطرررالب اجتماعيررراًم التررري أشرررهرت حرررديثاً بقصرررد رعايرررة الطرررالب رعايرررة
اجتماعية شاملة لتحفيزهم على التفوق العلمي ،وتذليل كافرة الصرعوبات التري تعترضرهم،
فذلك يعد دليل على ريادة كلية التربية جامعرة عرين شرمس فري مجرال تأسريس الجمعيرات
التطوعية لخدمة المجتمع ،وتنمية البيئة.
 .3كلية التربية جامعة عين شمس كليات التربيرة األخررى فري مجرال الخدمرة العسركرية التري
تعد شكل آخر من أشكال خدمة المجتمع والبيئرة .إذ شرارك عردد كبيرر مرن أعضراء هيئرة
الترردريس بالكليررة فرري إدارة الترردريب برروزارة الحربيرة ،ويعررود الفضررل إلرريهم فرري إنشرراء أول
معمل لعلم النفس بالقوات المسلحة ،وليس لكلية التربية جامعرة عرين شرمس السربق فري
ذلك عن باقي كليرات التربيرة المنراظرة لهرا فقرط ،برل عرن براقي الكليرات األخررى التري بهرا
أقسام متخصصة في دراسات علم النفس ،والصحة النفسية كاآلداب ،والطب.
 .4تعد كلية التربية جامعة عين شرمس أول مرن برادر بإنشراء عيرادة نفسرية خارجيرة ملحقرة
بهررا لخدمررة جميررع الم رواطنين علررى اخررتالا طروائفهم وذلررك عررام 2164م ،بهرردا عررالج
االضطرابات النفسرية ،وحراالت الترأخر الدراسري ،وضرعا القردرات العقليرة .وبرذلك خاضرت
كليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس ميررداناً جديررداً ،كانررت فيرره رائرردة فرري خدمررة الم رواطنين،
ونشر التوعية واإلرشاد ،والعالج النفسي على نطاق أوسع ،بجانب المساهمة فري تردريب
طالب المعاهد والكليات المختلفرة كالتربيرة ،والخدمرة االجتماعيرة ،واآلداب...وغيرهرا .فقرد
كانررت مثررل هررذه العيررادة النفسررية بمثابررة المعمررل التجريبرري لمعظررم النظريررات ،والمرردارس
المتنوعة في علم النفس.
 .4تضرم كليرة التربيرة جامعررة عرين شرمس عردد كبيررر مرن المشرروعات والمبرادرات التطوعيررة
الترري يشرررا عليهررا وينظمهررا أعضرراء هيئررة الترردريس بهررا ،وتصررب فرري المقررام األول فرري
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صرررالح خدمرررة المجتمرررع ،وتنميرررة البيئرررة كمشرررروعات :سررراعة بسررراعة ،وتعلررريم الفتيرررات،
وملتقى التوظيا في عصر العولمة.
 .6قامررت كليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس ،وال ت رزال بمتابعررة وتنفيررذ مجموعررة كبيرررة مررن
مشروعات البحوث العلمية التطبيقية التي تستهدا حل مشكالت المجتمع وسرد حاجاتره،
وتوفيق أوضاعه .ويعد ذلك من أكثر إسهامات الكلية ترأثي ارً فري خدمرة المجتمرع والبيئرة،
ومن أهم أمثلة هذه المشروعات على سبيل المثال ال الحصر :بحث مشركالت التعلريم فري
واحة سريوة مبحرث ميردانيم -مشرروع التنميرة المسرتدامة لمدينرة العبرور -مشرروع أطفرال
الشرررروارع بررررين المواجهررررة والعررررالج -مشررررروع انترررراج مشررررتقات دوائيررررة جديرررردة لعررررالج
البلهارسررريا...وغيرها مرررن البحررروث والمشرررروعات التطبيقيرررة األخررررى التررري تسرررتهدا سرررد
حاجات المجتمع المحلي المختلفة ،وعالج مشكالته.
 .7تعد كلية التربية جامعة عين شرمس أكثرر مرن نظرائهرا فري اإلشرراا علرى عردد كبيرر مرن
المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تمثل همزة الوصل بين الجامعة أو الكليرة مرن
ناحية وبين المجتمع المحلي الخارجي ،وتتنوع خدماتها لتشمل قطراع عرريض يضرم أفرراد
الجامعة نفسها ،والمواطنين بالخارج ،والمؤسسات األخرى بالمجتمع الخارجي.
 .2تضرم كليررة التربيرة جامعررة عررين شرمس أكبررر مركرز لتطرروير ترردريس اللغرة اإلنجليزيررة فرري
مصر ،والذي تم إنشاؤه منذ عام 2113م بموجب االتفاقية بين مصر والواليرات المتحردة
األمريكية ،وهو يعد أول مركز قومي واقليمي من نوعه في منطقة الشرق األوسط ،ساهم
كثي ر ارً فرري تطرروير منرراهج وطرررق ترردريس اللغررة اإلنجليزيررة بمصررر ،واعررداد البرراحثين فرري
تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية ،وله أنشطة كثيرة يصعب حصرها منذ نشأته وحتى اآلن.
 .9تنفرد كلية التربية جامعة عين شمس برين نظرائهرا مرن حيرث إشررافها علرى مركرز تطروير
التعليم الجامعي الذي أنشاء عام 2111م ،ويهدا إلى تطوير منظومة التعليم الجرامعي،
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وقياداترره ككررل لرريس فقررط داخررل كليررة التربيررة ،أو جامعررة عررين شررمس فقررط ،بررل جميررع
جامعررات مصررر .وهررذا أمررر جعررل مررن كليررة التربيررة جامعررة عررين شررمس رائرردة فرري تطرروير
التعليم الجامعي ،وتدريب وتأهيل الكواردر الجامعية المختلفة.
 .53تحتل كلية التربية جامعة عين شمس الصدارة من حيث إشرافها على نوعية جديردة مرن
المراكز ذات الطابع الخاص المتمثلة في ممركز التميرز لدراسرات وبحروث اللغرات األلمانيرة
والعربية لغير الناطقين بهمام .ذلك المركز الذي يعد مرك ازً عبرر المحيطرات ،إذ يسرهم منرذ
إنشائه عرام 1113م فري توسريع الشرراكة العلميرة ،والمجتمعيرة برين كليرة التربيرة جامعرة
عررين شررمس ،وجامعررة ماليبررزيج Leipzigم األلمانيررة مررن حيررث تبررادل الخب ررات ،ومررنح
الرردرجات العلميررة فرري مرحلررة الدراسررات العليررا ،وتوسرريع قاعرردة اإلش رراا المشررترك علررى
رسررائل الماجسررتير...وغيرها مررن األهررداا األخرررى الترري تصررب فرري صررالح تنميررة قرردرات
صغار الباحثين ،وخدمة المجتمع.
 .55تتميرررز كليرررة التربيرررة جامعرررة عرررين شرررمس بإشررررافها علرررى أحرررد أهرررم المراكرررز العلميرررة
المتخصصة في القياس والتقرويم ،ذلرك المركرز الرذي يهردا إلرى تطروير وتحرديث أسراليب
القيررراس و التقرررويم بمرررا يلبررري احتياجرررات المؤسسرررات و األفرررراد ،وتقرررديم الررردعم الفنررري و
االستشررارات العلميررة لجميررع المؤسسررات المختلفررة فرري مجررال القيرراس و التقررويم ،وتقررديم
خرردمات تدريبيررة فرري المجرراالت البحثيررة و التعليميررة المرتبطررة بالقيرراس والتقررويم ،بجانررب
تقررديم خرردمات فرري مجررالي التوجيرره التعليمرري و المهنرري محلي راً و أقليميراً ،واصرردار مجلررة
علمية محكمة متخصصة في مجال القياس والتقويم للنشر المحلي واإلقليمي ،فضالً عرن
إعداد اكوادر المختلفة في إعداد و إدارة بنوك األسئلة.
 .53لكلية التربية جامعة عين شمس الريادة في تأسيس بعض المراكز األخرى ذات الطابع
الخاص التي تقع في أماكن أخرى داخل الحرم الجامعي  -خارج الكلية ذاتها -مثل مركز
متطوير تدريس العلوم بجامعة عين شمسم الذي قام بنشيط حركة تدريس العلوم بمصر
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على مستوى الجامعة ،والتعلم قبل الجامعي ،وممركز تعليم الكبار بجامعة عين شمسم
الذي عنى منذ نشأته بمسألة بحث قضية األمية ،وتعليم الكبار بمصر باعتبارها القضية
المحورية التي تعترض سبيل المجتمع نحو تحقيق معدالت التنمية ،ومحاولة طرح البدائل
والحلول المختلفة للتصدي لها ومواجهتها ،بجانب تنشيط حركة تعليم الكبار ،والتعليم
المستمر مدى الحياة بين أفراد المجتمع ،وكلها إساهمات جادة نحو قيام كلية التربية
جامعة عين شمس بدورها في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
 .53يوجد العديد من المراكز التي لها إسهام بارز فى خدمة المجتمع بالكلية مثل مركز
اإلرشاد النفسي ،ومركز تطوير التعليم الجامعي ،ومركز تطوير اللغة اإلنجليزية ،ومركز
التميز للغة األلمانية .وتتمثل أبرز إسهامات المراكز في خدمة المجتمع والبيئة بالنقاط
التالية:
 )2تقديم الخدمات اإلرشادية بجميع أنواعها (ذوى االحتياجات الخاصة – اإلرشاد المهنى –
اإلرشاد األسرى......إلخ
 )1تنظيم العديد من المهرجانات لذوى االحتياجات الخاصة.
 )6تنظيم العديد من الندوات والمؤتمرات المحلية والدولية لخدمة المجتمع فى العديد من
المجاالت مثل إعداد المعلم الجامعى ،إعداد القادة.
 )4تنظيم العديد من الدورات الخاصة بتنمية اللغة اإلنجليزية ( التويفل) ،ودورات اللغة
اإلنجليزية لمعلمى الرياضيات ،باإلضافة إلى دورات المحادثة باللغة اإلنجليزية.
 )5تنظيم العديد من الدورات لتعليم الغة العربية لغير الناطقين بها ،وكذلك تعليم اللغة
األلمانية.
 )6تنظيم العديد من الدورات التدريبية التربوية في مجال القيادة التربوية الفعالة وجودة
األداء المدرسي وغيرها.
 )1وجود وحدة التعاون الدولى والتى تم اعتمادها بمجلس الكلية فى . 1121/22/21
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هذا ويوضح جدول رقم ( )2بروفيل الوضع التنافسى المحلى والذى اعتمد على دراسة علمية قام
بها أعضاء فريق الخطة االستراتيجية ،منه يتضح أن كلية التربية جامعة عين شمس على الرغم
من ما تتضمنه من نقاط ضعا وما تعانيه من معوقات بسبب مجاالت التهديد ما زالت فى مقدمة
كليات التربية فى مصر.
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جدول  :2بروفيل الوضع التنافسى على المستوى المحلى
عناصر التنافس

م

أو التقييم

الوزن النسبى

حلوان

عين شمس

أسيوط

المنصورة

الدرجة

الوزن المرجح

الدرجة

الوزن المرجح

الدرجة

الوزن المرجح

الدرجة

الوزن المرجح

0.05

4

0.2

1.5

0.075

2

0.1

2.5

0.125

0.2

3

0.6

2

0.4

2

0.4

2

0.4

3

خدمة المجتمع

0.1

4

0.4

3.5

0.35

2.8

0.28

2.9

0.29

4

البنية التحتية

0.15

1

0.15

3.5

0.525

3

0.45

3

0.45

5

أعضاء هيئة التدريس

0.1

4

0.4

2.8

0.28

2.6

0.26

2.7

0.27

6

الدراسات العليا

0.1

4

0.4

1.5

0.15

2

0.2

1

0.1

7

التعاون الدولى

0.1

4

0.4

2.8

0.28

2.2

0.22

2.5

0.25

8

المراكز ذات الطابع الخاص

0.1

4

0.4

3

0.3

2

0.2

1

0.1

9

مشروعات التطوير

0.1

4

0.4

1.5

0.15

2

0.2

1

0.1

النشأة واإلسهامات

1

البرامج التعليمية

2

اإلجمالى

3.35

2.51

2.31

2.085

نقاط القوى لمعيار التخطيط االستراتيجى :








توجد خطة استراتيجية موثقة ومعتمدة ومرتبطة باستراتيجية الجامعة فى مجاالت شئوت
الطالب ,الدراسات العليا والبحث العلمى  ،وشئون خدمة المجتمع وتنمبة البيئة.
تم استخدام التحليل البيئى فى تصميم الخطة االستراتيحية للكلية
شارك فى التحليل البيئى جميع االطراا المعنية الداخلية والخارجية .
توجد للكلية رؤية ورسالة واهداا استراتيجية معتمدة وموثقة .
تعكس رسالة الكلية شخصيتها ودورها التعليمي ،ومسئوليتها المجتمعية ،وتطلعاتها في
البحث العلمي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية .
توضح إستراتيجية الكلية سمات ودور الكلية فى خدمة المجتمعين المحلى واإلقليمى.
وجود اتفاقيات مبرمة بين كلية التربية جامعة عين شمس والحهات الرسمية االخررى مثرل
وزارة التربية والتعليم ،والمراكز البحثية االخرى .

 وجررود برنررامج شررراكة (ماجسررتير مشررترك) بررين كليرره التربيررة جامعررة عررين شررمس ،وجامعررة
مليبزغم األلمانية تخصص لغة ألمانية كلغة أجنبية في السياق العربي األلماني
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 -1الهيكل التنظيمي:
 2/1الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة:

 2/2/1هيكل التنظيمى مالئم ومعتمد:
الهيكل التنظيمي مالئم لطبيعة نشاط الكلية معتمد وموثق وذو تبعية تنظيمية واضحة فى هيكل
الكلية (.مرفق )0-0/0/2
هناك تحديد دقيق للمسؤليات بقانون تنظيم الجامعات للقيادات األكاديمية وقانون العاملين
للقيادات التنفيذية الكليه (.قانون تنظيم الجامعات  41لعام 0792وتعديالته) (مرفق )1-2/2/1
ويتميز بوجود خطوط اتصال رئيسية وافقية فى األ تجاهيين بالشمول والتكامل فى
مستوياتة االدارية المتعددة ومواقعة الوظيفية فى كل مستوى ادارى فضال عن تمثيلة
بالتنوع من حيث ميلة الى االفقية والشبكية
توجد وحدة للتعامل مع األزمات والكوارث وتم تحديد أدوارها ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ
( 1121 / 5/6مرفق  )6-2/2/1وتتبع إدارياً وكيل الكلية لشئون المجتمع وتنمية البيئة
وتضع اللجنة المختصة بإدارة األزمات والكوارث سيناريوهات للكوارث واألزمات والمخاطر المتوقعة
وخطط للتعامل معها كما يتم تدريب أفراد اللجنة المعنيين على تنفيذ هذه الخطط الموضوعة
لمواجهة األزمات والكوارث وقياس فاعليتها ووضع اليات وسيناريوهات لكيفية مواجهة االزمات
ومحاولة ازالة العقوبات (مرفق )4-2/2/1
وتم تفعيل دور وحدة االزمات كاالتى :
تم وضع اجراءات المن وسالمة المبانى واالفراد وكيفية استخدام الوسائل الخاصة بذلك كما تم
اجراء التجارب الدورية الخالء المبانى بمشاركة أعضاء هيئة التدريس,والعاملين ,والطالب
(مرفق تجربة االخالء (مرفق  ، )5-2/2/1كما توجد لوحات ارشادية توضح كيفية الخروج
اآلمن من المبانى وقت األزمات .
يوجد توصيا وظيفى شامل وموثق لجميع وظائا الكلية( االدارة المالية والحسابات – العالقات
الثقافية – الدراسات العليا -- ،الخ وتضم هذة اإلدارات القيادات اإلدارية واإلداريين والعاملين
ويوجد تحديد للمسئوليات وتم اعدادا كتيب للتوصيا الوظيفى لإلداريين (مرفق )3-2/2/1
ويتم متابعة ورقابة اداء العاملين من خالل (نموذج قياس اداء العاملين) الذى أعدته وحدة
الجودة والمراجعة الداخلية لتقييم أداء الوحدات اإلدارية( .مرفق .)1-2/2/1
كما أعدت بطاقات التوصيا الوظيفى للعاملين بالوحدات اإلدارية المختلفة .
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يتم إستخدام التوصيا الوظيفى فى التعيين والنقل والندب للوظائا المختلفة طبقا للوائح
والقوانيين المنظمة لذلك .
 1/2/1وحدة توكيد الجودة :
توجد وحدة توكيدالجودة فى الهيكل التنظيمى للكلية معتمد وموثق ( ،مرفق .)2-1/2/1
يوجد هيكل تنظيمى معتمد وموثق للوحدة (مرفق  )1-1/2/1وهناك تحديد واضح لسلطات
ومسئوليات لجانها النوعية  ،وتعد الوحدة من أهم أدوات الكلية للتقويم سواء للقدرة المؤسسية أو
الفاعلية التعليمية وهى مرك از لنشر فكر وثقافة الجودة بين العاملين وتنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والجهاز االدارى فى كل مايتعلق بإدارة نظم الجودة  ,الوحدة تتولى تنفيذ المهام واالنشطة
المطلوبة الرساء نظام الجودة الشاملة بالكليه .وتوجد الئحة مالية وادراية معتمدة لوحدة الجودة
(مرفق )6-1/2/1
الهيكل التنظيمى  ،ذو تبعية تنظيمية واضحة فى هيكل الكليه ; وتتبع وحدة توكيد الجودة فى
الهيكل التنظيمى أ.د عميد الكلية ويوجد مدير للوحدة ونائب له.
توجد عالقة واضحة وتواصل بين الوحدة ومركز ضمان الجودة بالجامعة ،بما يسهم فى تفعيل
دورها ودعمها فنيا ويساند انشطتها ،ويراجع خططها لضمان تواؤمها مع أهداا الجامعة .وتقدم
الوحدة تقرب ار سنويا عن نشاطها للمركز (مرفق )4-1/2/1
تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا وانشطة وانجازات الجودة فى مجالس االقسام و لجنة
الدراسات العليا ومجلس الكلية(مرفق  )5-1/2/1وجميع اللجان النوعية المنبثقة من مجلس
الكلية
تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها الخاصة بتوكيد الجودة على سبيل المثال :
{تنظيم ورش عمل لممثلى األقسام األ كاديميه المختلفه عن كيفيه اعداد توصيا وتقارير البرامج
والمقررات الدراسيه(مرفق  ،)3-1/2/1استبيانات ،تغذية راجعة ،كما تنظيم المراجعة الداخلية
لالقسام االكاديمية والوحدات االدارية واعداد تقارير بنتائجها واعتمادها( .مرفق ,)1-1/2/1
اجتماعات ولقاءات }

 -6القيادة والحوكمة:
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 2/6اختيار القيادات األكاديمية:

 2/2/6اسلوب اختيار القيادات:
شارك اعضاء هيئه التدريس فى اختيار القيادات األكاديمية الحاليه وفق تعديالت قانون
تنظيم الجامعات الجديد باالنتخاب الحر المباشر لجميع أعضاء هيئة التدريس ونسبة
 %21من الهيئة المعاونة.
تم تشكيل لجنة ثالثية منتخبة من األساتذة أعضاء هيئة التدريس لإلشراا على العملية
االنتخابية الكليه(مرفق ،)2-2/2/6وال تدخل إلدارة الكلية في هذا الشأن .تستمر فترة
العمادة ورئاسه مجلس القسم ثالث سنوات قابلة للتجديد.
تم وضع معايير لترشيح واختيار القيادات االكاديمية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس
موثقة ومعتمدة فى مجلس الكلية بتاريخ (( 1121/22/2مرفق)1-2/2/6
وتتمثل هذة المعايير فى :
أوالً :اختيار القيادات األكاديمية بالكلية ،يتم اختيار القيادات األكاديمية وفقا للمعايير
التالية-:
-2معايير عامة الختيار القيادات األكاديمية بالكلية((مرفق ،)6-2/2/6تتمثل فيما يلي:
أ-الحصول على درجة الدكتوراه.
ب-الحصول على درجة االستاذية
ج-توافر مجموعة من الخبرات السابقة ،علمية وأكاديمية وادارية ،مثل:
إدارة أحد أقسام الكلية.
إدارة مركز بحثى أو فريق.
التدريس واإلشراا والمشاركة فى أنشطة خدمة المجتمع.
د-اجتياز مجموعة دورات تدريبية الكتساب مهارات القيادة األكاديمية والتخطيط
االستراتيجى والجودة الشاملة وتطبيقاتها فى السياق األكاديمي و ...إلخ.
ه-وجود مجموعة من المؤلفات والتراجم والبحوث المنشورة في دوريات دولية.
و-المشاركة فى المؤتمرات وعضوية الجمعيات العلمية.
ى-الحصول على جوائز علمية.
توافر مجموعة من المهارات ،مثل:
المهارات الذاتية :مثل المبادأة واالبتكار ،وضبط النفس ،والحكمة ،والثقة.
المهارات الفنية :المعرفة المتخصصة في مجال النشاط األكاديمي واإلداري.
المهارات اإلنسانية :التعامل مع المرءوسين وخلق مناخ صحي يحقق الرضاء.
المهارات اإلدراكية :الرؤية الشمولية لمختلا نشاطات العمل الجامعي ،وفهم عالقات
األعضاء يبعضهم البعض داخل الجامعة.
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 -1معايير اختيار رئيس القسم األكاديمي ،يتم اختيار رئيس القسم وفقا لما يلي:

 أن يتم ترشيح ثالثة من كل قسم مرتين من وجهة نظر أعضاء القسم. أن يختار العميد أحد المرشحين لشغل منصب رئيس القسم بناء على: آراء أعضاء مجلس القسم.
 السيرة الذاتية للشخص المرشح.
 السمعة الطيبة.
 عالقته بالرؤساء والزمالء والهيئة المعاونة واإلداريين والطالب.
 أن يتم تعيين رئيس القسم لمدة سنة واحدة قبل توليه مهام منصبه ،يعمل خاللها معالرئيس المنتهية واليته ،لضمان اكتساب بعض الخبرات العملية.
 أن تكون الفترة التي يقضيها الفرد في شغل منصب رئيس القسم حوالي ثالث سنواتقابلة للتجديد بناء على رأى كل من أعضاء مجلس القسم وعميد الكلية.

 -6معايير اختيار وكيل الكلية ،تتم إجراءات اختيار وكيل الكلية (شئون التعليم والطالب /
الدراسات العليا والبحوث /لشئون خدمة المجتمع والبيئة ) ،بناء على الخطوات التالية:
أ-أن يتم اإلعالن عن الوظيفة الشاغرة لمنصب وكيل الكلية بين جميع العاملين بالكلية،
ويوضح في اإلعالن المتطلبات األساسية لشغل الوظيفة ومتضمنات توصيفها.
ب -أن يتم اإلعالن عن شروط الوظيفة في كافة الجهات المعنية أي بين رؤساء األقسام
األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس ،ومن حق أي منهم التقدم لشغل وظيفة وكيل طالما
تنطبق عليه الشروط.
ج-أن يشارك جميع أعضاء هيئة التدريس في الكلية في عملية الترشيح ويتاح لهم قدر
من الحرية في إبداء رغباتهم في الشخص الذي يريدونه طالما تتوافر فيه مواصفات شغل
الوظيفة.
د-أن يشكل فريق الختيار أحد المرشحين لشغل وظيفة وكيل الكلية من اآلتي:
 عميد الكلية. أربعة أعضاء يمثلون الهيئة التدريسية بالكلية. بعض أفراد الهيئة اإلدارية بالكلية. أربعة أشخاص من المجتمع المحلى وكبار رجال مجتمع األعمال والصناعة يتماختيارهم من قبل عميد الكلية (إذا كان المرشح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع
والبيئة).
 أربعة طالب من مرحلة الدراسات العليا (إذا كان المرشح وكيل الكلية لشئونالدراسات العليا).
39-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

 أربعة طالب من مرحلة الليسانس والبكالوريوس (إذا كان المرشح وكيل الكليةلشئون التعليم والطالب).
 أربعة طالب من كل مرحلة (إذا كان المرشح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمعوالبيئة).
هر -أن يتم تلقى الترشيحات الواردة إلي اللجنة بشأن منصب الوكيل ،ويقوم أعضاؤها
بالتشاور فيما بينهم للتعرا على مدى مالئمة المرشحين لمنصب الوكيل.
أن يقوم أعضاء اللجنة بعقد مقابالت شخصية مع األشخاص المرشحين لمنصب
الوكيل للتعرا على مدى مالئمتهم لشغل المنصب.
بناء على دراسة أعضاء اللجنة للترشيحات الواردة إليهم وما توصلوا إليه من نتائج
من خالل المقابالت الشخصية مع المرشحين تقدم اللجنة مجموعة من االقتراحات
المكتوبة والسرية إلى مجلس الكلية للتشاور بشأنها وأخذها في االعتبار عند اختيار
الوكيل المناسب من بين المرشحين وتم عمل استبيانات خاصة بالقيادات
األكاديمية(مرفق)4-2/2/6
معايير اختيار القيادات األكاديمية واالدارية الكليه معلنة على موقع الكلية.
توجدمشاركة وابداء رأى من جانب أعضاء هيئة التدريس عند اختيار القيادات األكاديمية
من خالل االنتخاب الحر ( العميد ,ورؤساء مجالس االقسام) (مرفق.)5-2/2/6

 1/6نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية:
القيادة:

 2/1/6اسلوب
يدرك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم والطالب والعاملين بالكلية أن أسلوب القيادة الذي
يسود الكلية هو األسلوب الديمقراطي.
 تساهم المجالس الرسمية الكليه فى اتخاذ الق اررات الخاصة بالتعليم والتعلم بنسبة
كبيرة من خالل( :مرفق )2-2/1/6
يوجد بالكليه ثالث لجان رئيسية تابعة لوكالء الكلية ،وهي لجنة شئون التعليم والطالب،
لجنة الدراسات العليا والبحوث ،ولجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة .وتشكل هذه اللجان
من رؤساء األقسام أو من ينوب عنهم من أعضاء هيئة التدريس ،وينبثق من هذه
اللجان الرئيسية لجان أخرى تجتمع هذه اللجان دورياً لمناقشة الموضوعات المختلفة
على جميع المحاور ويتم رفع التوصيات والق اررات الصادرة من هذه اللجان إلى جانب
توصيات وق اررات مجالس األقسام إلى جداول أعمال مجلس الكلية الذي يضم جزءاً ثابتاً
وأساسياً ويناقش الموضوعات والق اررات الخاصة بالتعليم والتعلم (مرفق .)1-2/1/6
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بعض الممارسات التى تبرز نمط القيادة السائد:

 -2القيادات األكاديمية :
أكدت نتائج تحليل استبيان نموذج النمط القيادى أن نمط القيادة بالكلية هو النمط
الديمقراطى .مرفق ( )6-2/1/6وأبرز الممارسات ما يلى :
 االستماع إلى اآلخرين واحترام آرائهم بنسبة  ،%33وجود رؤية واضحة فى تطويرالكلية بنسبة  ، %15شفافية فى التعامل مع اآلخرين بنسبة .%32
 التعامل مع المشكالت بحكمة وفى الوقت المناسب  ، %16استخدام السلطةالقانونية فى الوقت المناسب بنسبة . %32
 االتسام بصفات الشخصية القيادية بنسبة . %33 وجود سياسة حاكمة فى اتخاذ القرار بنسبة . %15 الحرص على توزيع الموارد المتاحة بالكلية بعدالة وموضوعية بنسبة . % 12 وأشارت نتائج تحليل استبيان رؤساء مجالس األقسام أن معظمهم بنسب تتراوح بين %11إلى  % 11يلتزمون بما يتخذه مجلس القسم من ق اررات  ،والتمتع بشخصية
حاسمة عند اتخاذ القرار  ،والتواصل والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،
تطبيق القواعد والقوانيين بعدالة وموضوعية وشفافية  ،االلتزام بالعدالة فى توزيع
مهام القسم واالستعانة بهم فى إدارته.
  -يرى الطالب أن إدارة الكلية تحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء مجتمعالكلية أحيانا (  ، )%41تلتزم إدارة الكلية بالقوانيين واللوائح المنظمة للعمل بها
أحيانا (  ، ) %35وتعمل على نشر ثقافة العمل الجماعى بين أعضاء مجتمع الكلية
( . ) % 54،3

-1اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 أخذ رأى أعضاء هيئة التدريس والطالب فى الجداوال الدراسية وجداول
االمتحانات قبل اعتمادها والعمل بعا (مرفق  )4-2/1/6جداول العام الدراسى
. 1121-1122
 أخذ راى أعضاء هيئة التدريس فى االجهزة التى يحتاجها القسم فى بداية العام
الدراسى قبل شرائها لضمان الفاعلية التعليمية .
 يرى أعضاء هيئة التدريس أن إدارة الكلية تتسم بالشفافية بنسبة ، %56
والتشاركية والعمل بروح الفريق بنسبة ، %56أليات صنع القرار قائمة على
المشاركة  ، %56كما تبذل إدارة الكلية جهدا ملموسا لتوفير الدعم الالزم
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للنجاح، %41

- -6الطالب

 أخذ رأى الطالب فى أداء أعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية من خالل
استبيانات (مرفق .)5-2/1/6
 وضع الية لتلقى شكاوى الطالب والعمل على حلها واتباع سياسة الباب
المفتوح وهذة االلية معتمدة(مرفق الية تلقى شكاوى االمتحانات .)3-2/1/6

-4الموظفين واالدرايين

استطالع رأى الموظفيين واالدرايين عن مدى رضاؤهم الوظيفى وتحليل االستبيانات
وأعالم ادارة الكلية بنتائجة التخاذ االجراءات التصحيحية (مرفق  5-2/1/6بشان
استقصاء رضا العامليين والقيادات االدارية ) ولعل أبرز الممارسات ما يلى :
 مصداقية إدارة الكلية بنسبة  ، %51الرضا عن العالقة بينهم وبين إدارة الكليةبنسبة  ، %45اتاحة فرص المقابلة مع ا لقيادات األكاديمية بنسبة  ، %61نمط
القيادة هو النمط الديمقراطى بنسبة . %51
-

-

المشاركة فى اتخاذ الق اررات . %41

 6/6تنمية المهارات اإلدارية :

 2/6/6التدريب:توجد خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية معتمدة من
مجلس الكلية بتاريخ .
تضمنت الخطة االحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية وقد أعدت استمارة
الستطالع أرى القيادات األكاديمية حول احتياجاتهم التدريبية (مرفق .)2-2/6/6وتتمثل
االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية وفق نتائج تحليل استمارة تحديد االحتياجات المطبقة
على عينة من القيادات األكاديمية ما يلى :
صناعة واتخاذ القرار  ،التكنولوجيا اإلدارية  ،إدارة األزمات  ،إدارة الموارد البشرية
الضغوط النفسية واإلدارية  ،الشراكة المجتمعة  ،الجوانب القانونية والمالية واإلدارية
العالقات اإلنسانية  ( .مرفق االحتياجات التدر يبية )1-2/6/6

كمررا روعررى فررى إعررداد الخطررة التدريبيررة التوصرريا الرروظيفي للقيررادات األكاديميررة واإلداريررة
بقانون تنظيم الجامعات ،وتجاهات تطوير اآلداء األكاديمى واإلداري بالكلية.

تضررمنت الخطررة السررنوية عرردد ونوعي رة الب ررامج التدريبيررة والمرردربون وزمررن التنفيررذ) كمررا
شررملت الخطررة برنررامجين همررا التنميررة اإلداريررة والمهنيررة للقيررادات األكاديميررة  ،وجررودة

مؤسسات التعليم الجامعى .
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تنوعت الدورات التدريبيرة للقيرادات األكاديميرة وهرى :التخطريط االسرتراتيجى ،إدارة الوقرت،

اتخرراذ الق ررار  ,تنمي رة الم روارد البشرررية  ,الم روارد الماليررة  ,الجوانررب القانونيررة واالداريررة  ,معررايير

الجودة واالعتماد  ,وغيرها .

وتضرررم قائمرررة الررردورات وورش العمرررل (عررردد  21دورة ) لتررردريب القيرررادات األكاديميرررة عرررام
) نظ ار لما واجهته الكلية من بعض الصرعوبات فرى
 1121 -1122وتم تنفيذ عدد ( 1
تنفيذ المشروع (مرفق . )6-2/6/6
–حققت الدورات التدريبية التي تم تنفيذها تغطية مختلا المهارات المخطط لها فى البرنامج .
تتوافر لدى الكلية المخصصات المالية الكافية لتنفيذ خطة تدريب القيادات األكاديمية من
ميزانية مشروع الكلية للتأهيل لالعتماد .
 1/6/6مؤشرات تقييم التدريب:

متوسط عدد الدورات التدريبية التري ترم تنفيرذها فرى السرنوات الثالثرة السرابقة للقيرادات

األكاديمية (. )15
تضرررمنت الررردورات نشرررر ثقافرررة الجرررودة  ،توصررريا المقرررررات الدراسرررية -المعرررايير
االكاديميررة للدراسررات العليررا -نمرروذج قيرراس اداء العرراملين ,تنميررة المهرارات لبحثية,سياسررات
تسويق جذب الوافدين  ,االرشاد االكاديمى ,استراتيجيات التعليم والتعلم ,ملفات االنجراز
وبطاقرررات المالحظرررة ,المشررراركة المجتمعيرررة والعمرررل التطررروعى ,واجرررراءات االمرررن والسرررالمة
التخطيط االستراتيجى ،إدارة الوقرت ،اتخراذ القررار  ,تنميرة المروارد البشررية  ,المروارد الماليرة ,
الجوانب القانونية واالدارية  ,معايير الجودة واالعتماد  ,دورات المراجع الخاريجى الخ ..
نسبة الحاصلين علي هذه الدورات  % 25سنويا من جملة القيادات األكاديمية وقد بلغت
نسبة الحاصليين على هذة الدورات سنويا مايقرب من  %51من اجمالى القيادات بالكلية
.
هذه الدورات التدريبية لها مردود كبير :االستعانة بأعضاء هيئة التدريس بالكلية فى تنفيذ
دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  ،تدريب فرق الجودة فى بعض
المدارس الحكومية والخاصة .

 4/6نظم المعلومات والتوثيق:

 2/4/6قواعد البيانات :
توجد قواعد بيانات رسميه للكلية:
تتمثل أنواع قواعد البيانات المسرتخدمه بالفعرل :هيئرة التردريس(مرفق- )2-2/4/6الطرالب
 طرررالب الدراسرررات العليرررا(مرفق -. )1-2/4/6اإلداريرررين والعررراملين(مرفق- )6-2/4/643-6
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الوحدات اإلدارية المختلفة  -رسائل الماجستير والدكتوراة اليكترونيا(مرفق. )1-2/4/6
وجود قاعدة بيانرات باألقسرام األكاديميرة يمكرن مرن خرالل النظرام حفرظ وترداول واسرتدعاء
الوثرررائق ( ملفرررات المقررر اررات – التوصررربا – قواعرررد بيانرررات اعضررراء هيئرررة التررردريس –حفرررظ
مجالس االقسرام – قاعردة بيانرات االبحراث الخاصرة باعضراء هيئرة التردريس باالقسرام) .....
وهذا النظام قد تم تطبيقة وتفعيلة بواسطة وحدة توكيد الجودة ولجنة المراجعة الداخلية.
كما يوجد نظام ورقى لحفظ وتداول الوثائق بالكلية .
يوجد نظام ميكنة طبقا لنظام إدارة المعلومات لشئون الطالب والدراسات العليا لحفظ وتداول
واستدعاء المعلومات MIS

 5/6دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي:

 2/5/6خطة تنمية الموارد الذاتية :
توجررد خطررة واقعيررة موثقررةمن مجلررس الكليررة بترراريخ 1122/ 3/26لتنميررة الم روارد الذاتيررة
للكليررررة ويررررتم مراجعتهررررا دوريرررراً(مرفق(مرفق . )2-2/5/6تررررم أعرررردادها ضررررمن الخطررررة
االستراتيجية للكلية
توجد وحدات ذات طابع خاص(مرفق )1-2/5/6وهى:
 مركز تطوير التعليم الجامعى
 مركز االرشاد النفسى
 مركز تطوير تدريس اللغة اإلنجليزية،
 مركز التميز لدراسات وبحوث اللغات األلمانية والعربية لغير

الناطقين بها .

يستخدم التمويل الذاتي فى دعم العملية التعليمية والبحثية من خالل ترميم قاعات الدراسة
والمعامل والمدرجات  ،شراء الكيماويات الالزمة للمعامل واألجهزة والمعدات التى تتطلبها
العملية التعليمية والبحثية  .وتقدر نسبة المستخدم  % 35إلى إجمالى المخصصات
المالية الحكومية السنوية .
 1/5/6العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع:
توجررد قنروات اتصررال وتعرراون مررع القطاعررات اإلنتاجيررة والخدميررة فررى المجتمررع المحرريط
الكليررره ،وهرررذه القطاعرررات هرررى اإلدارات التعليميرررة ،ومديريرررة التربيرررة والتعلررريم بمحافظرررة
القرراهرة ،وزارة التربيررة والتعلرريم ، ،أكاديميررة التنميررة المهنيررة  ,االدارة المركزيررة للترردريب
بوزارة التربية والتعليم.
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النماذج الفعلية للتفاعل مرع هرذه القطاعرات ( مثرال :مشرروع سراعة بسراعة(مرفق -1 /5/6
 ،)2مشررروع رسررالة الطالبررى ،استشررارات ،إتفاقيررات ترردريب مررع االكاديميررة للتنميررة المهنيررة،
اإلدارة المركزية للتدريب ....الخ).
توجررد ممارسررات فعليررة للتفاعررل مررع المؤسس رات السررابقة مثررل اتفاقيررات تنفيررذ ب ررامج تدريبيررة
لمديرى ومعلمى التعليم الثرانوى ومرديرى ومعلمرى ريراض االطفرال مثرل االتجاهرات المعاصررة
فررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط  ,واسررراليب التقررويم الحديثرررة  ,التررردريب علرررى مرررنهج ريررراض
االطفال الجديد  ,االتجاهات المعاصرة فى إدراة المدرسة الثانوية( .مرفق )1-1 /5/6
يوجرررد مررردربين معتمررردين مرررن أعضررراء هيئرررة تررردريس ذوي خبررررة وكفررراءة فررري تنفيرررذ البررررامج
التدريبية( .مرفق )6-1 /5/6

نقاط القوة:








تم وضع معايير موثقة لترشريح القيرادات االكاديميرة وترم تطبيقهرا فرى اختيرار
عميد الكلية ورؤساء االقسام.
نمررط القيررادة السررائد فررى الكليررة هررو ال رنمط ال رديمقراطى وتتبررع القيررادات سياسررة
الباب المفتوح  ،وتوجد ممارسات فعلية لنمط القيادة السائد.
مناقشة الموضوعات المتعلقة بالتعليم والتعلم واعضراء هيئرة التردريس فرى
مجلس الكلية ولجانه المختلفة وكذا مجالس األقسام األكاديمية .
توجد قواعد بيانات موثقة الكتروني وورقية كما يوجد نظام MISفعال السرتدعاء
المعلومات.
توجد خطة موثقة ومعتمدة لتنمية الموارد الذاتية للكلية .
يستخدم التمويل الذاتى فى تلبية متطلبات العملية التعليمية والبحثية .
يوجد بالكلية أربع وحدات ذات طابع خاص تساهم فى التمويل الذاتى .

 -4المصداقية واألخالقيات:

 2/4حقوق الملكية الفكرية والنشر:

 2/2/4االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر:
توجد إجراءات تتبعها الكلية لنشر حقوق الملكية الفكرية وهى تنظيم لقاءات  ،نشر دليل حماية
حقرروق الملكيرره الفكريرره بررين أعضرراء هيئررة الترردريس(مرفق  )2-2/2/ 4ووضررعها علررى الموقررع

االلكترونى للكليه.
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و تقروم الكليررة بشرراء واسرتخدام البررامج المرخصررة علرى أجهررزة الحاسررب والبررامج الكليرره (مرفررق 4

)1-2/2/

تتروافر إجرراءات وقواعررد محرددة ومعلنرة لرردى الكليرة تبرررز المحافظرة علرى حقرروق الملكيرة الفكريررة

وهى :

 تحديد نسخ المصنفات والرسائل واألبحاث بعدد محدد من الصفحات للمتررددين
على مكتبات الكلية بما اليشكل اعتداء على حقوق المؤلا وحماية المصنفات

الفنية واالدبية.

 وضررع ارشررادات ألعضرراء هيئررة الترردريس والبرراحثيين والطررالب وجميررع المترررددين
علررى المكتبررة لمراعرراة الت رزامهم بالض روابط المنصرروص عليهررا ف رى قررانون الملكيررة

الفكرية.

 حضررررور أعضرررراء هيئررررة الترررردريس والهيئررررة المعاونررررة دورات النشررررر العلمررررى
(مرفق)6-2/2/4

 االعتماد على البرامج المرخص باستخدامها من قبل جامعة –عين شمس
( باالشتراك مع شركة مايكروسوفت )

 عدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ أى من هذة البرامج داخل الكلية .

 إتباع األجراءات العالمية باالستشهاد بالمراجع عند كتابرة الرسرائل واالبحراث الترى
يقوم باعدادها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا .

 وضع حد أقصى لتصوير األجزاء المسموح بها من رسائل الماجستير والدكتوراة
داخل المكتبة .

تم أجراء استبيان ألستطالع أراء أعضاء هيئة التدريس بالكليه عن فاعلية اإلجراءات المتبعة

للمحافظة على الملكية الفكرية (مرفق.)4-2/2/4

 1/4الممارسات العادلة وااللتزام بأخالقيات المهنية:

 2/1/4ضمان العدالة وعدم التمييز:
تحرص القيادة األكاديمية في الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة

التدريس بين أعباء العمل واإلشراا والتدريس ،والحوافز والمكافآت ،والبعثات ،طبقا لقانون
تنظيم الجامعات وتعديالته (مرفق.)2-2/1/4
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تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في فرص

اختيار البرامج التعليمية و التعلم والتقويم .

ومن أمثلة الممارسات الدالة على ذلك مايلى :

 -2من حق جميع الطالب األطالع على ورقة اجابة األمتحانات الدورية (أعمال السنة )
 -1وضع الدرجة أمام كل سؤال بورقة األسئلة .

 -6يتم تصحيح أوراق إجابة األمتحانات مغلقة ويتم توزيع الدرجات ورصدها فى مراية
غالا كراسة اإلجابة .

 -4يقوم بتصحيح ورقة اإلجابة عدد أثنين من أعضاء هيئة التدريس أو أكثر فى أى
مقرر دراسى بالكلية .

 -5يتم تشكيل لجنة من ثالث أساتذة لعقد امتحان الشفوى لضمان الحيادية وعدم التميز
بين الطالب أثناء عقد األمتحان .

 -3من حق أى طالب التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس دون تميز من خالل الساعات
المكتبية .

 -1يستطيع الطالب تقديم شكاوى لعميد الكلية أو أحد الوكالء عما يتعرض له من

ممارسات غير عادلة ،ويتلقى الرد على الشكوى من خالل آليات محددة للشكاوى.

(مرفق نماذج من الشكاوى)2-2/1/4

 6/4األخالقيات المهنية:

 2/6/4ممارسات أخالقيات المهنة:
يوجد دليل لألخالقيات والممارسات المهنيرة للعراملين الكليره ( أعضراء هيئرة التردريس ،اإلداريرين
والعرراملين ،والبحررث العلم رى أعررده وراجعرره فريررق مررن أعضرراء هيئررة الترردريس ا بالكليررة وقررد تررم

اعتمادة بمحضر الكليه بتاريخ ( 1122/2/6مرفق)2-2/6/4

دليل الممارسات االخالقيات المهنية متاح لجميع األطراا باألقسام األكاديمية والموقرع الأللكترونرى

للكلية ويلتزم به أعضاء هيئة التدريس ،والعاملين( .مرفق)1-2/6/4

تتخذ قيادة الكلية إجراءات فعالة فى حالة عدم اإللتزام بأخالقيات المهنة:

 تتخررذ قيررادة الكليررة الق ر اررات التصررحيحية لمعالجررة الممارسررات غيررر العادلررة مثررل  :دراسررة
حاالت الطالب الذين واجهو ممارسات غير عادلة من بعض أعضاء هيئة التدريس .
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 ومتابعررررة القرررر اررات المتخررررذة فررررى شررررأن الشرررركاوى واخطررررار الشرررراكى والمتضرررررر بنتيجررررة
المتابعة(.)3-2/1/4

 تحرص الكلية على تجنب التعارض فى المصرالح الشخصرية لألطر ارا المختلفرة فري ( عردم
الترردريس فررى حالررة وجررود أحررد األقررارب مررن الدرجررة األولررى ،اإلش رراا العملررى علررى طررالب
معينين لوجود مصالح خاصة ،إلى غير ذلك).

توافر المصداقية فى المعلومات المنشورة عن الكلية .

* توجد لجنة أخالقيات المهنة والبحث العلمى لبحث شكاوى أعضاء هيئة التدريس والممارسات

غير العادلة لهم .

* أكدت عينة من أعضاء هيئة التدريس فى استطالع رأيهم عن الممارسات األخالقية ما يلى :

 -وأكد طالب المرحلة الجامعية األولى ما يلى :

التزام إدارة الكلية بالتأكيد على قيم االنضباط وااللتزام واآلداب العامة فى الكلية ( ، ) %54

ومتابعة أعضاء مجتمع الكلية أثناء القيام بواجباتهم (  ، ) % 41تنمى ثقافة التنافس الشريا

بين أعضاء مجتمع الكلية أحيانا(  ، ) %56ونشر ثقافة العمل الجماعى (  ، ) %36المحافظة

على كرامة ومهابة أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين على حد سواء ( . ) %33
 -وأكد اإلداريين على ما يلى :

التزام إدارة الكلية بالتأكيد على قيم االنضباط وااللتزام واآلداب العامة فى الكلية ( ، ) %51

تحاسب إدارة الكلية أعضاء مجتمع الكلية من المقصرين فى أداء واجباتهم أحيانا ( ، ) %43

المحافظة على كرامة ومهابة أعضاء هيئة التدريس والطالب واإلداريين على حد سواء () %63

التزام اإلدارة بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين أعضاء مجتمع الكلية ( ، ) %53يعاون

أعضاء هيئة التدريس اإلداريين الجدد فى تفهم العمل اإلدارى بالكلية أحيانا(  ، ) %51محافظة

أعضاء هيئة التدريس على المطالبة بحقوق اإلداريين أحيانا (  ، ) %41تمتع أعضاء هيئة

اإلداريين بحسن الخلق ويعتبروا قدوة حسنة لإلداريين أحيانا (  ، ) %51امتناع اإلداريين عن

القيام بأى ممارسات تخالا اآلداب العامة(  ، )%15وتعاملهم مع الوثائق والمعلومات الشخصية
لألفراد الذين يتعاملون معهم بسرية تامة ووفقا للقوانين ( . )%14

نقاط القوة
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تتبع الكلية إجراءات لنشر حقوق الملكية الفكرية والنشر.
تعمل الكلية على نشر ثقافة أخالقيات البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والطالب
وكافة المستفيدين من خدماتها .
وجود دليل لألخالقيات المهنية للعاملين بالكلية ( أعضاء هيئة التدريس  ،اإلداريين )
يضم االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر وأخالقيات البحث العلمى والسلوكيات
األخالقية والمهنية للعاملين .
وجود لجنة أخالقيات المهنة و البحث العلمى.



توجد إجراءات مفعلة طبقاً لقانون تنظيم الجامعات لضمان عدم تعارض المصالح داخل
الكلية .
استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب عن الممارسات األخالقية داخل
الكلية .





 تطبق الكلية قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس



 -5الجهاز اإلداري:

 2/5تنمية القيادات وتقييم األداء:

 2/ 2/ 5تنمية القيادات اإلدارية والعاملين:

تم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية وللعاملين بالكليه بواسطة لجنة التدريب بوحدة
توكيد الجودة حيث تم استطالع رأى رايهم فى الدورات التى يرغبون فى االلتحق بها من خالل

استمارة تحديد االحتياجات التدريبية  ،وتحليل التوصيا الوظيفى للوحدات االدراية واتجاهات

التطوير بالكلية (مرفق.) 2- 2/ 2/ 5

تررم وضررع خطررة متكاملررة لترردريب القيررادات اإلداريررة والعرراملين تررم تنفيررذ جررزء منهررا وفررق االطررار

الزمنى للخطة الموضوعة(مرفق.) 1- 2/ 2/ 5
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تتمثل نوعية البرامج  /الدورات التدريبية التي تم تنفيذها خالل السنوات الثالث السابقة فى  :دورة

إعداد القادة – دورة مهارات الحاسب اآللى والتصميم – دورة تنمية المهارات اإلدارية لرؤساء

األقسام (مرفق .)6- 2/ 2/ 5هذا باألضافةالبرامج التتدريبية التى نفذتها لجنة التدريب
بوحدة توكيد الجودة بالكلية والتى تتضمن :
 دورات فى الحاسب االلى للعاملين .
 ورش عمل للتدريب على مواجهة االزمات والكوارث .
 ورش عمل ألعمال الدفاع المدنى والسالمة .

مرفق قائمة بالدورات التدريبية التى تم تنفيذها (مرفق.)4- 2/ 2/ 5

نسبة البرامج والدورات التدريبية التى تم تنفيذها من الخطة التدريبية لكل فئة هى

.%31

 1/ 2/ 5نظم تقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين:
أقر العاملين بوجود مصداقية فى النظم الحالية فى تقييم أداء العاملين حيث يوجد بالكليره نظرام
واضح ومحدد وشفاا لربط الحوافز والمكافآت بمستويات األداء في إطار مفهوم العدالرة التنظيميرة
حيث يحصل العامليين على تقديرات مختلفة فى تقاريرهم السنوية التى يتم تقديمها الدارة الجامعة
(ممتاز ،جيد جدا ،جيد ،ضعيا )  ،مع توفير اآلليات المناسبة لضمان سالمة التنفيذ بما في ذلرك
حق التظلم.
تستخدم الكلية نموذج لقياس أداء العاملين أعدته وحدة توكيد الجودة(مرفق, ) 2- 1/ 2/ 5ويتم
تحليل هذة النماذج لمعرفة وتقيم مستوى اداء العاملين حتى يتسنى للوحدة وضع الية لرفع
كفاءتهم االدارية .
آلليات المستخدمة لتعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية المتاحة:
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 ترروزع إدارة الكليررة المروارد البشرررية علررى اإلدارات المختلفررة وفقررا لمررؤهالتهم وخب رراتهم
وبمرررا يتناسرررب مرررع التوصررريا الررروظيفي (متطلبرررات الوظيفرررة والمتمثلرررة فررري المهرررام،
والمعارا والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء هذه المهام) .

 تحقق الكلية التوازن في توزيع الموارد البشرية على اإلدارات بناء على عبء العمل
بكل منها .
 اتاحة فرص التنمية المهنية للعاملين لتنمية قدراتهم ومهارتهم المهنية لتحسين األداء
.

 1/5الرضا الوظيفي:

 2/ 1/5وسائل قياس الرضا الوظيفي:
تم قياس الرضا الوظيفى للعاملين بالكلية عن طريق االستبيانات بصفة دورية واتضح من تحليل

االستبيانات ان يوجد رضا وظيفى عام للعاملين(مرفق. ) 2- 2/ 1/ 5
الوسائل المتبعة لقيراس الرضرا لروظيفى للعراملين هرى  :اسرتبيان لقيراس الرضرا الروظيفى للعراملين
استطالعات الرأى المتعلقة بالممارسات األخالقية والمهنية  ،الخدمات
 يراعى فى استطالعات الرأى واألستقصاءات توافر الشمولية والتكامل . تقوم وحدة توكيد الجودة بتحليل نتائج استطالعات الرأى وتقديم تقرير عام مبنرى علرى نترائجالتحليل اإلحصائى إلى ادارة الكلية التخاذ االجراءات التصحيحية .
أهم عوامل الرضا  /عدم الرضا لدى العاملين:
 أهرررم عوامرررل الرضرررا  :الحررروار والتواصرررل برررين قيرررادات الكليرررة واإلداريرررين(, )%45،5
ديمقراطية نمط القيادة ( ,)%51،2عالقة متميزة مع الزمالء فى العمرل (،)%36،3
منرراخ العمررل مشررجع احيانررا(  ، )% 51،3عدالررة تقرريم االداء عررن العمررل الررى حررد مررا
بنسبة  ، %56،1ويتوافق العمل مع المؤهل %51،1
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أهم عوامل عدم الرضا لدى العاملين  :المشاركة فى صنع القرار ()% 41،4


ضعا عدالة فى توزيع المكافات(  ، ) % 41،4اتاحة المعلومات عن العمل

بصورة متوسطة(( .)%54،5مرفق نتائج تحليل االستبيان ) 1- 2/1/5
 1/1/5دورالكلية فى تحسين الرضا الوظيفي:
توجد عدة ق اررات تم اتخاذها لتحسين الرضا الوظيفى للقيادات اإلدارية والعاملين (مثال  :وجود

مكافآت لإلداريين بالدراسات العليا وشئون الطالب والوحدات الحسابية وغيرها  ،اشراك اإلداريين

فى اإلشراا اإلدارى بالبرامج التدريبية وأنشطة مشروع الكلية نظير مكافآت عن ساعات العمل .

تحسين بيئة العمل بتجهيز غرا العاملين بأجهزة الحاسب اآللى والطابعات  ،وماكينات التصوير
بكل إدارة .

الق اررات المتخذة لزيادة مستوى رضا الوظيفى :

 التاكيررد علررى ربررط المكافررأت بسرررعة االنجرراز فررى العمررل ووضررع نظررام للح روافز والمكافررآت
يرتبط باألداء ( .مرفق) 6- 1/ 1/ 5



العمل على توفير الموارد الذاتية للكلية لتوفير الدعم المادى للعاملين .

التحفيز المعنوى لتحقيق الرضاء الوظيفى عن طريق االهتمام بهم وتدريبهم .

نوقشت نتائج الرضا الوظيفى واعتمدت بمجلس الكلية لالستفادة منها فى اتخاذ الق اررات التى
تساهم فى تحسين الرضا الوظيفى( .مرفق) 2- 1/ 1/ 5

نقاط القوة:

 تم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين بالكلية بواسطة وحدة توكيد الجودة
 تم وضع خطة بناء على األحتياجات التدريبية للعاملين .
 يوجد مصداقية وشفافية فى نظام تقيم أداء العاملين

 تم إصدار وثيقة ربط الحافز بمستوى االداء فى العمل
 تم تطبيق استبيان لقياس الرضا الوظيفى بالكلية .

 - 3الموارد:

 2/3كفاية الموارد المالية والمادية:
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 2/2/3كفاية الموارد المالية السنوية:
الموارد المالية المتاحة سنويا للكلية كافية الى حد ما لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها
اإلستراتيجية نظ ار لتمويلها من الجامعة وفقا لخطتها المالية ووجود قيود مالية على صرا الموارد
المتاحة للكلية.
تحرص الكلية على تطور وزيادة نسبة حجم الموارد الذاتية المستخدمة فى دعم العملية التعليمية
والبحثية بالمقارنة بماهو مخصص لذلك فى الموازنة العامة للكلية خالل السنوات الخمس األخيرة
من خالل:
 -2رسوم الدراسات العليا .
 -2نسبة مخصصة من الوحدات ذات الطابع الخاص .
 -6رسوم الطالب الوافدين .
تعمل الكلية على تفعيلها على الوجة االمثل لتحقيق رسالتها وغايتها االستراتيجية هذا باالضافة
الى الدعم التى تم تخصيصة من مشروع التطويرالمستمر والتأهيل لألعتماد والذى تم االستفادة
منة فى تطوير البنية التحتية والمعامل وقاعات التدريس وشراء األجهزة المساندة للعملية

التعليمية .

نسبة الموارد الذاتيرة المسرتخدمة فرى دعرم العمليرة التعليميرة والبحثيرة إلرى الموازنرة العامرة (مرفرق

 )2-2/2/3على مستوى الكلية فى حدود ضيقة للغاية تتراوح نسبتها .% 2

المجهودات المتميزة لرفع كفاءة إستخدام الموارد المالية المخصصة للكلية من الموازنة:
 وتعمل إدارة الكلية جاهدة على إدارة مواردها المالية على الوجه األمثل للصرا على
أنشطة التعليم المختلفة وتوفير الوسائل الحديثة للشرح النظرى داخل المدرجات

كأجهزة العرض المتقدمة داخل كل المدرجات الكليه باإلضافة إلى األجهزة المعملية

الحديثة داخل المعامل مما يتيح للطالب الحصول على المعلومات بسهولة ويسر.



تعمل الكلية على توفير الموارد المالية والمادية للبحث العلمى مما كان له أكبر



تعمل الكلية على توفير اإلمكانيات الالزمة للنهوض بالبحث العلمى عن طريق

األثر فى زيادة البحوث العلمية المنشورة محليا ودوليا فى األعوام السابقة .

شراء بعض األجهزة

المتقدمة .

 1/ 2/ 5مالءمة المباني:
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 -تناسب مساحة المباني الحتياجات الكلية نظ ار لتناقص إعداد الطالب المقبولين الكليه.

 -مالئمة تصميمات ومساحات المباني طبيعة األنشطة التي تقدمها الكليرة وأعرداد الطلبرة

بها التهوية ،االضاءه الطبيعيه.

 تتوفر لدى الكلية نظم ووسائل األمن والسالمة فى مبانيها (توفير مخارج الطوارموالعالمات االرشادية ) كما تتوفر التجهيزات االزمة لمكافحة الحريق من اجهزة انذار
وطفايات حريق وخراطيم .
هناك العديد من الممارسات التى اتخذتها الكلية لتوفير نظم ووسائل األمن والسالمة فى
مبانيها وهى :
 قامت اإلدارة العليا للكلية بالتعاون مع وحدة توكيد الجودة بترقيم وتوكيد جميع مبانى وحجراتالكلية فى دليل شامل للمبانى بها (مرفق  )2-1/2/3ولوحات إرشادية لتسهيل معرفة المبانى
ومحتوياتها وتحديد منافذ الهروب وقت الزالزل أو وقوع الحرائق
 تزويد المخازن وبعض أقسام الكيمياء بأجهزة إطفاء ذاتى  .باإلضافة إلى تزويد المعاملواإلدارات بطفايات حريق لضمان سالمة المنشأة (مرفق  .)1-1/2/3وتم عمل دورة تدريبية
للعاملين بمعامل الكلية واداراتها على كيفية استخدام هذه الطفايات فضال عن قيام وحدة الفاع
المدنى بالكلية بصيانة هذه األجهزة دوريا .
 تعمل الكلية على التدريب المستمر لألفراد ووحدة إدارة األزمات والكوارث.

 تضع وحدة األزمات والكوارث الكليه سيناريوهات مستقبلية إلدارة األزمات والكوارث وقد
تم إجراء تجربة االخالء لالداريين واعضاء هيئة التدريس بمبنى الرياضيات (مرفق
تجربة االخالء .)6-1/2/3
* تتوافر فى المبانى العالمات اإلرشادية التوضيحية المناسبة لتحقيق األمان والسالمة
لجميع اعضاء هيئة التدريس والعاملين الكليه.

* تتصا مبانى الكلية بالنظافة حيث اجرى العديد من اعمال النقاشة والنجارة بجميع
مبانى الكلية :
 يسود المناخ الصحى مبانى الكلية ومعظم قاعات الدراسة حيث التهويةواإلضاءة الطبيعية.
 تحرص الكلية على نظافة مبانيها ومساحتها من خالل توفير العمالة المدربةسواء عن طريق التعيين أو التعيين بعقود مؤقتة مع توفير االمكانات الالزمه مثل
وضع صناديق للقمامة فى كل مكان بفناء الكلية مع وجود ارشادات بعدم القاء
القاذورات لضمان نظافة الكلية .
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 قامررت إدارة الكليررة بصرريانة وترررميم عرردد مررن القاعررات الدراسررية وطالئهررا بررالمبنىاإلداري والمبرررانى األخررررى ممرررا أضررراا اليهرررا لمسرررة نظافرررة وتجميرررل(مرفق خطرررة
الصيانة .)4-1/2/3

 توفير المناخ الصحى للمبانى عن طريق تركيب شفاطات للغازات فى بعضالمعامل .

 1/3التسهيالت المادية:

 2/1/3تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية
 يوجد أماكن وتسهيالت متاحة ومحدودة للغاية لممارسة كافة االنشطة بالكلية حيث يوجد حجره النشطة إتحاد طالب كلية التربية وقاعات سيمنار للمؤتمر الطالبى كماتوفر بعض المساحات المحدودة للطالب لممارسة األنشطة رياضية والكشفية غير أن
مالعب الجامعة مفتوحة أمام جميع الطالب لممارسة األنشطة والتدريبات المختلفة .
 -تسعى الكلية إلى الرقى باألنشطة الرياضية والثقافية واالجتماعية والجوالة ،وتتيح

الفرصة أمام الطالب لألشتراك فى الدورات الرياضية المختلفة فى مالعب الجامعة
والمسابفات واألنشطة الفنية واالجتماعية المتنوعة التى تنظمها الجامعة .

 أعدت الكلية فى اطار مشروع التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد أماكن مناسبة لألسرالطالبية لممارسة أنشطتها المختلفة .
 1/ 1/ 3األجهزة والمعدات والمعامل:
تناسب أعداد الحاسبات اآللية المتاحة الكليه مع أعداد الطالب توجد عدد  651أجهزة
حاسبات ،وعدد  1معامل  ،يتوافر فيها  245وهى كافية مقارنة بعدد الطالب مرفق -1/1/3
)2
حرصت على أن تتضمن عقود شراء األجهزة الحديثة والمعدات عقد للصيانة الدورية لهذه األجهزة
(مرفق .)1-1/1/3
 توجد عقود صيانة لماكينات تصوير المكتبة ,والمصاعد.

 قيام بعض أعضاء هيئة التدريس بصيانة بعض األجهزة بالمعامرل الترى يعملرون
بها.

وجود عدد  6موظفين بالمكتبة اإللكترونية يقومون بعمليات الصيانة أيضا نظ ار لحصولهم
على دورات متقدمة فى صيانة الحاسب اآللي بالجامعة.
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 6/ 1/ 3تكنولوجيا المعلومات
للكلية موقع على شبكة االنترنت ويتم تحديثه بصفه دورية كما يوجد موقع خاص بوحدة توكيد
الجودة ويحدث بصفة رسمية.
موقع الكلية على االنترنت باللغتيين العربية ،االنجليزية من خالل موقع الجامعة
.Http//edu.shams.edu.eg
تم إتاحة خدمة االنترنت للجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطرالب جميرع االقسرام
االكاديميررة الكليرره ووحرردة توكيررد الجررودة ،والمكتبررة ،ومكاتررب العميررد والرروكالء ،والمكتبررة الرقميررة،
ومكتبة الدراسات العليا ومعامل الحاسبات.

تغطي المعلومات المتاحة أنشطة الكلية المختلفه مثل رؤية الكلية ورسالتها  ،دليل الطالب  ،أدلة

أخالقيات المهنة للعاملين بالكلية  ،االرشاد األكاديمى  ،وهى متاحه للجميع .

نقاط القوة










الموارد المالية السنوية المتاحة للكلية كافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية .
يوجد خطة معتمدة لتنمية الموارد الذاتية المالية للكلية.
تتوافر التجهيزات والمعدات الال زمة لتحقيق األمن والسالمة داخل المبانى .
يوجد عالمات أرشادية مناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد الكلية
تتوافر أعداد الحاسبات بجيميع األقسام االكاديمية واالدارية .
للكلية موقع على شبكة االنترنت ويتم تحديث الموقع باستمرار .
وجود صيانة لألجهزة مثل الحاسبات  ،الطابعات  ،ماكينات التصوير وغيرها .
تتوافر خدمة األنترنت بمكتبات الكلية وحجرات أعضاء هيئة التدريس ومعامل الحاسبات
وغيرها .
تتوافر بالكلية إداريين دربوا لصيانة األجهزة والمعدات باألقسام والمعامل المختلفة .
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 -1المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة:

 2/1خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة:

 2/2/1التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة:
 توجد برامج مباشرة للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع ،وتنمية البيئة للطالب ،وأعضاء هيئة
التدريس ،ومعاونيهم ،والعاملين ،وتتضمن أدلة ،وشواهد كالملصقات ،والكتب ،والنشرات

الخاصة باألمن والسالمة فى المعامل البيولوجية ،والمعامل العلمية ،ومعامل علم النفس،

وكذلك معامل اللغات ،ومعمل نظم المعلومات الجغرافية ،واإلرشاد النفسى ،والتخاطب لذوى

االحتياجات الخاصة.

 كما تحرص الكلية على توعية األطراا المجتمعية بفتح قنوات إتصال مع العديد من األطراا

المجتمعية أهمها  :كلية الزراعة بجامعة عين شمس – جمعية رسالة التعليمية – أصحاب

المدارس التى يتم بها التدريب الميدانى للطالب – حى الوايلى – حى مصر الجديدة –
مستشفى الخانكة ومستشفى الصحة النفسية بالعباسية

 توجد لدى الكلية عيادة نفسية بالمنيرة تقدم خدماتها العالجية واالستشارية لتالميذ التعليم
قبل الجامعى ويشرا عليها قسم الصحة النفسية بالكلية و الطالب بهم على آليات القياس

النفسى ومقياس اإلكتئاب والخوا(مرفق)2-2/2/1

 توجد مساهمات وعالقات مستمرة بين أعضاء مجتمع الكلية والعديد من األطراا المجتمعية
(مرفق )1-2/2/1وهى:

 -7تقديم حلول مقترحة لبعض القضايا والمشكالت التربوية واالجتماعية
تسهم بحوث أعضاء هيئة التدريس بالكلية من خالل البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس التى تتناول

قضايا ومشكالت متنوعة في المجتمع في المجاالت التربوية واالجتماعية وغيرها،و تعنى الكلية

بتوجيه اهتمام أعضاء هيئة التدريس والباحثين للبحوث الجماعية  Team Researchesالمعنية

بقضايا ومشكالت تربوية واجتماعية عامة تهم المجتمع كله مثل :
المشكالت السلوكية لدى طالب مراحل التعليم العام.

أعراض االكتئاب والقلق لدى الطالب والطالبات .

اضطرا بات النطق . .

التلوث البيئي كمشكلة معاصرة وأثرة على صحة اإلنسان .
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دور األسرة في تربية األوالد ووقايتهم من االنفتاح العالمي
المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين

 -2الدورات التدريبية

يشررارك اعضرراء هيئررة الترردريس فررى تنفيررذ الرردورات التدريبيررة التررى تنظمهررا الكليررة والوحرردات ذات
الطابع الخاص ونادى اليونسركو لرفرع كفراءة معلمرى ومرديرى اإلدارات التعليميرة  ،وتنميرة مهرارات

اللغة اإلنجليزية  ،ومجالت اإلرشاد التربوى والنفسى وغيرها مثل :

 دورات تدريب معلمى ومديرى رياض األطفال  ،والتعليم الثانوى .

 ندوات إدارة األزمات والكوارث  ،العمارة االسالمية لفئات مستفيدة من المجتمع المحلى.
 دورات تدريبية اضطرابات التخاطب والنطق والكالم وصعوبات التعلم .

 دورات تدريبية عن االرشراد الوالردى  ،التأهيرل النفسرى والتربروى ألخصرائى التخاطرب  ،اإلعاقرة
العقلية ( .مرفق)6-2/2/1

 -3بروتكوالت واتفاقيات بين الكلية ومؤسسات المجتمع المحلى:

قامت الكلية بعقد اتفاقيات شراكة وبرتوكوالت مع بعض مؤسسات المجتمع المحلى مثل :

 -اتفاق شراكة مع جمعية رسالة لألعمال الخيرية .

 اتفاق شراكة مع الجمعية المصرية ألصحاب المدارس الخاصة (مرفق.)4-2/2/1 -مؤسسة مصر الخير .

-4أنشطة وأعمال تطوعية:

يسررهم أعضرراء هيئررة الترردريس والطررالب فررى أنشررطة وأعمررال تطوعيررة إيمانررا مررنهم بأهميررة
العمل التطوعى والدور الهرام للشرراكة المجتمعيرة برين الكليرة والمجتمرع المردنى بمؤسسراته

المختلفة مثل مشروع ساعة بساعة بمرحلتيه حيث يتم تقديم خدمات بشكل تبرادلى بردون
نفقات يتحملها المشاركون .

توجد خطة مستقبلية لتنمية الموارد الذاتية للكلية وهذه الخطة كل خمس سنوات ،وتحرص الخطة

على اعتمادها على أولويات احتياجات المجتمع
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 1/2/1الخطة واحتياجات المجتمع:
توجد لدى الكلية خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة،تواكب خطتها االستراتيجية

بنيت الخطة على االولويات ،أساليب ووسائل واضحة لتحديد احتياجات المجتمع
المحيط(مرفق)2-1/2/1؛ بناء على  :دراسة الواقع ،وثائق الوكالء السابقين واإلداريين
الكليه ،والدراسات التي قام بها ممثلو األقسام لقطاع شئون البيئة عن مشروع تنمية كلية
التربية والمنطقة المحيطة ،كما تم أعداد دراسة باالحتياجات االجتماعية والسياسية
والتربوية للمجتمع المحلي من كلية التربية -جامعة عين شمس( .مرفق)1-1/2/1

 الممارسات الفعلية لتطبيق خطة خدمة المجتمع تتمثل فيما يلى:

 إنشاء وحدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتفعيل دورها بالكليه (مرفق)6-1/2/1

 تقررديم استشررارات ألوليرراء أمررور ذوى االحتياجررات الخاصررة مررن خررالل وحرردة اإلرشررراد
األسرى لذوى االحتياجات الخاصة .

 تحرص الكلية على التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية فى تنفيذ
دورات تدريبية لرفع كفاءة مديريها ومعليمها بالمراحل التعليمية المختلفة .

 عقد المراكز ذات الطابع الخاص الكليه دورات تدريبية لتعليم اللغة االنجليزية
باسعار رمزية للطالب وأبناء المجتمع المحلى .وأخرى للتأهيل التربوى  ،وثالثة

للحاسبات  ،اضطرابات التخاطب والنطق والكالم وصعوبات التعلم وغيرها .

 -يقيم اتحاد الطالب واألسر الطالبية

معارض :معرض أمجاد وبطوالت ،معرض ثورة شبابنا

...الخ

 تنفيذ مشروعات لخدمة المجتمع مثل مشروع أطفال الشوارع  ،مشروع تحسين القراءةومحو أمية بمنشية ناصر .

 -مشاركة بعض أعضاء هيئة التدريس كمستشارين فى وزارة التربية والتعليم

 تدريب طالب الكلية فى المدارس األعدادية والثانوية الحكومية واالستعانة بمديرى هذه
المدارس فى االشراا على هوالء الطالب وتقييمهم



عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدنى مثل مؤسسة مصر الخير.

 1/1تفاعل المؤسسة مع المجتمع:

 2/1/1مشاركة األطراا المجتمعية في مجالس المؤسسة:
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تشارك األطراا المجتمعية المختلفة فى مجالس الكلية ومستويات المشاركة كاآلتى:

 يضم مجلس الكلية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة -1121
(1122مرفق.)2-2/1/1

 مشررراركة األطرررراا المجتمعيرررة المختلفرررة فررري أنشرررطة الكليرررة ( نرررادى اليونسررركو  ،ملتقرررى
التوظيا  /اعداد البرامج التعليمية  /تدريب الطالب).

 -تشارك األطراا المجتمعية المختلفة فى تدريب الطالب فى أماكن العمل.

 تساهم بعض األطراا المجتمعية المختلفرة مثرل المردارس الخاصرة فرى تروفير فررص العمرللخريجرري الكليرررة وقرررد ترررم عقرررد ملتقرررى توظيرررا طرررالب كليرررات التربيرررة فررري عصرررر العولمرررة
( 1121-1122مرفق.)1-2/1/1

 -مساهمات أعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة المجتمع من خالل الوحدات ذات

الطابع الخاص ,والبرامج التدريبية التى نفذتها الكلية ,االستشارات الفنية للمدارس التى

-

تتأهل لالعتماد.

تقوم الكلية بتنظيم قوافل ومشاريع من خالل أعضاء هيئة التدريس ،والطالب

(مرفق..)6-2/1/1

تقدم الوحدات ذات الطابع الخاص الكليه خدماتها للمجتمع المحيط  ،والذى تتمثل فى

:دورات تدريبيه متخصصه  ،مؤتمرات  ،ندوات

 1/1/1رضا األطراا المجتمعية
تم قياس رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التى تقدمها الكلية من
خالل نموذج استبيان قياس رضاء األطراا المجتمعية  ،واستطالع أراء المستفيدين وكذلك

المقابالت الشخصية لهم عند مشاركتهم كافة االنشطة ( مرفق نموذج استبيان رضا االطراا

ونتائج التحليل االحصائى(مرفق)2-1/1/1
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وتتم االستفادة من هذا القياس والتقييم فى تطوير وتحديث خطة المجتمع وتنمية البيئة لتشمل

كافة المقترحات التى تم اضافتها وكذلك التطوير واألرتقاء بمستوى الخدمة المجتمعية بناء على
قياس رضا االألطراا المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التى تقدمها الكلية

 نقاط القوة :

 تم إنشاء وحدة إدارية لخدمة وتنمية المجتمع.

 توجد خطة موثقة ومعتمدة لخدمه المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وتعتمد الخطة على
األ ولويات  ،االحتياجات االجتماعية والتربوية للمجتمع المحلي من كلية التربية -جامعة عين
شمس.

 تشارك األطراا المجتمعية فى أنشطة الكلية مثل  :عيد الخريجين – ملتقى التوظيا-
تدريب الطالب – المساهمة فى تقديم الدعم المادى والفنى لالنشطة الطالبية بالكلية



تم إعداد دراسة عن االحتياجات االجتماعية والتربوية للمجتمع المحلي من كلية التربية-

جامعة عين شمس

 تم قياس رضا مستوى األطراا المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التى تقدمها
الكلية واالستفادة من تحليل نتائجة لتطوير وتطوير خطة خدمة المجتمع .

 تم عقداتفاقيات وشراكات مع أصحاب المدارس الخاصة في إطار ملتقى التوظيا.
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 - 3التقويم المؤسسي وادارة الجودة:
 2/3تقويم آداء المؤسسة:

 2/2/3عملية التقويم:
تقوم حدة توكيد وضمان الجودة بكلية التربية بكافة األعمال والفعاليات التى تتطلبها عملية التقويم
الذاتى لألداء الكلى للكلية بكافة مؤشراتها بالتعاون مع اإلدارات واألقسام العلمية الكليه  ،وبدعم
من األستاذ عميد الكلية ،والسادة وكالء الكلية
التقويم المستمر للقدرة المؤسسية
عملية التقويم

تحرص كلية التربية –جامعة عين شمس على إجراء عملية التقويم الذاتى بصفة مستمرة وشاملة
ودورية حيث تقوم وحدة توكيد وضمان الجودة الكليه بإجراء هذا التقويم فصلياً وسنوياً

-2عمل تقرير سنوى للكلية

تلتزم الكلية منذ عام  1113بعمل تقرير سنوى للكلية للوقوا على كافة الجوانب التعليمية
والبحثية ،والمجتمعية  ،وللتعرا على نقاط القوة لتعزيزها وأيضاً نقاط الضعا للعمل على

تحسينها  ،وينتهى كل تقرير سنوى بخطةعمل لتحسين المستوى العام للكلية وتم أعداد
تقارير سنوية متتالية:

التقرير االول  :تقرير الكلية السنوى للعام الجامعى ()1111 -1113

التقرير الثانى  :تقرير الكلية السنوى للعام الجامعى ()1113 -1111
والذى تم تقديمها الدارة المشروعات ضمن مشروع QAAP 1

التقرير :التقرير الكلية السنوى للعام الجامعى ()1121 -1111

التقرير :تقرير الكلية السنوى للعام الجامعى (( )1122 -1121مرفق )2-2 /2/ 3
-1إعداد تقارير البرامج والمقررات الدراسية (فى نهاية العام الدراسى) :

التزم أعضاء هيئة التدريس بعمل تقرير للمقررات الدراسية والبرامج  ،كما التزموا بوضع خطة
تحسين فى تقارير المقررات الدراسية (.مرفق)1-2 /2/3

 -6تقييم األداء الداخلى لألقسام األكاديمية والوحدات اإلدارية بصفة دورية وتقديم
تقرير عاما عن نتائج التقييم واعتماده بمجلس الكلية واتخاذ اإلجراءات التصحيحية
ا

لنواحى القصور .
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- 4تقييم البرامج والمقررات الدراسية واألسئلة االمتحانية داخليا وخارجيا واعتماده واعالمها

إلى ألقسام األكاديمية المعنية لتصحيح الجوانب السلبية وتعزيز الجوانب اإليجابية ووضع

اليات لتطوير االداء وتحسين العملية التعليمية( .مرفق جميع محاضر اجتماعات الوحدة
حتى عام ( . ) 1121مرفق)6-2 /2/3

-5تطبيق استطالعات رأى(مرفق )4-2 /2/3موجه إلى الطالب وأعضاء هيئة التدريس

واإلداريين واألطراا المستفيدة لألستفادة من نتائجها فى تحسين األداء األكاديمى واإلدارى ،
والخدمات بالمكتبات  ،والسلوكيات المهنية وغيرها ( .مرفق)4-2 /2/3

تركز كافة أعمال التقويم التى تقوم بها الوحدةعلى المعايير والمؤشرات الموضوعية
،والقابلة للقياس الواردة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد .

وتتباين المؤشرات بين ما هو نوعى أو ما هو كمى أو اإلثنين معاً .

تتم مناقشة نتائج تقويم أداء الكلية مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،الطالب ،العاملون،
األطراا المجتمعية ذات العالقة ,ويتم التقويم من خالل عدة محاور وهى :

-2التقييم الذاتى

الدراسة الذاتية للكلية (األ ولى والثانية ) .-التقارير السنوية للكلية .

-تقرير البرنامج وتقارير المقررات الدراسية .

-التغذية الراجعة من استبيانات المقررات الدراسية للطالب (مرفق)3-2 /2/3

-1المراجعة الداخلية

-تقارير وحدة توكيد الجودة الكليه( .مرفق) 1-2 /2/3

-تقارير مركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس ( .مرفق)3-2 /2/3

-التغذية الراجعة من استبيانات الممتحنين الخارجيين .

-االستعانة بمراجع خارجى ألول مرة عن العام األكاديمى 1121-1111

-6المراجعة الخارجية (مرفق )1-/2/2/3
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-الزيارة الميدانية .

تقرير المراجعين النظراء .-زيارة المتابعة األولى .

-تقرير زيارة المتابعة األولى .

زيارات متابعة من إدارة مشاريع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد CIQAPويتم مناقشة نتائج التقويم الذاتى ألداء الكلية بلجنة الدراسات العليا و القيادات األكاديمية

واإلدارية لجنة التعليم والطالب واتسمت هذه النتائج بالشفافية وفى ضوء نتائج التقويم الشامل

للفاعلية التعليمية  ،أعدت وحدة توكيد الجودة الكليه بالتعاون مع اإلدارة العليا الكليه خطة تنفيذية

للتحسين.

مقارنة نتائج تقويم الكلية تتم دورياً من خالل:
 .2اجراء عملية مراجعة داخلية لالقسام االكاديمية والوحدات االدارية وتقديم تقرير
عام عنها ( .مرفق )21-/2/2/3
 .1استقصاء رضا العاملين والقيادات االدارية واعضاء هيئة التدريس الكليه
 .6استطالع رأى الطالب فى العملية التعليمية .
 .4الدراسة الذاتية والتقرير السنوى للكلية .
 1/2/3أنشطة التعزيز والتطوير إلدارة نظم الجودة:
حدث تغير ملموس فى األداء الكلى للكلية نتيجة األستفادة من نتائج التقويم الذاتى وقد لوحظ
هذا التغيير فيما يلى:
 -2زيادة مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين فى أنشطة الجودة
 -1مشاركة العديد من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فى وضع الخطة االستراتيجية
للكلية والخطة التنفيذية ،كما شاركوا فى تحديث رؤية ورسالة الكلية .
 -6تم تحديث الهيكل التنظيمى للكلية واعتماده  ،واعداد توصيا وظيفى للعاملين بالكلية
وبطاقات الوظائا .
 -4استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة فى التدريس مما يزيد من الفاعلية التعليمية
 -5شراء أجهزة ومعدات لمعامل الطالب من مشروع التطوير المستمر والتأهيل األعتماد
وموارد الكلية الذاتية لتحسين فرص التعليم والتعلم .
 -3اال نتهاء من إعداد وتوصيا البرامج والمق اررات الدراسية بمرحلة البكلوريوس والدراسات
العليا وتقاريرهم .
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وجود برامج ومشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية :
 مشروع تطوير أداء الدراسات العليا (مرفق  ،)2-/1/2/3ويهدا إلى تحسين اداءالدراسات العليا فى القبول والقيد ,والتسجيل .
 مشروع تحسين الخدمات المكتبية ويهدا الى االرتقاء بالخدمات التى تقدمها المكتبة
للطالب(مرفق )1-/1/2/3

 1/3دعم القيادات األكاديمية لوحدة توكيد الجودة:
 2/1/3الدعم المادي والمعنوى لوحدة ضمان الجودة:

 تت روافر للوحرردة الك روادر البشرررية المؤهلررة ،والمدربررة علررى مهررام وانشررطة الجررودة مررن قبررل
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ومركز ضمان الجودة بجامعة عين شمس،

ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس  ،ويشارك عدد كبير من أعضاء هيئة التردريس

ومعاونيهم فى إنجاز اعمال الوحدة

 توجد مخصصات مالية لوحدة توكيد الجودة كافية لممارسة أنشطتها.
 تدعم الكلية نظم الجودة الداخلية وذلك بتوفير المكان المالئم  ،وقد تم توفير التجهيزات
المناسبة للوحدة من سكرتارية وأثاث مكتبي وأجهزة كمبيوتر وأدوات مكتبية.
 مشرراركة مرردير الوحرردة فرري عرررض ومناقشررة قضررايا الجررودة عررن طريررق المشرراركة الدائمررة
لمدير الوحدة في مجلس الكلية ولجنة الدراسات العليا(.مرفق .)1-1/2/1

تقويم استيفاء الكلية لمجال القدرة المؤسسية
أهم نقاط القوة بمجال القدرة المؤسسية

 االهداا االستراتيجية مبنية على التحليل البيئى للكلية ووضعها التنافسي والتحدياتالحالية والمستقبلية .

 ا وجود اتفاقيات مبرمة بين كلية التربية جامعة عين شمس والجهات الرسمية االخرى-

مثل وزارة التربية والتعليم ,والمراكز البحثية االخرى

زيادة أعداد الطالب الوافدين من دول عربية مختلفة بالكلية

 وجود برنامج شراكة (ماجستير مشترك) بين كلية التربية جامعة عين شمس ،وجامعةمليبزغم األلمانية,
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 تنفرد الكلية بوجود مرك ازً للتميز لدراسات وبحوث اللغات األلمانية ،والعربية لغير الناطقينبها.

 -وجود هيكل تنظيمى معتمد يتسم بالمرونة .

 -وجود توظيا شامل لجميع الوظائا اإلدارية بالكلية

 -وجود وحدات لرعاية الوافدين ورعاية ومتابعة الخريجين وخدمة المجتمع وتنمية البيئة .

 -وجود هيكل تنظيمى لوحدة توكيد الجودة معتمد وموثق .

 -تنفيذ مراجعة داخلية لألقسام األ كاديمية والوحدات اإلدارية بالكلية .

 وجود عالقة قوية بيين القيادات واعضاء هيئة التدريس بالكلية ( وفقا لنتائج استقصاءرضا العاملين والقيادات االدارية بالكلية .

 -توجد معايير موثقة ومعلنة تستخدم فى اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية .

 دعم القيادات األكاديمية أعضاء لجنه التعليم والطالب,ولجنة الدراسات العليا لتحملالمسئولية فى مناقشة قضايا التعليم ومتابعة تنفيذ تلك الق اررات والمشاركة فى تطوير
البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية االولى ومرحلة الدراسات العليا.

 حددت االحتياجات التدريبيه للقيادات األكاديمية واإلداريين والعاملين بالوحدات اإلداريةالمختلفة.

 وجود مدربين معتمدين وكوادر مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس وذات خبرة وكفاءة تقومبتنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل

 وجود قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس واإلداريين والخريجين  ،لطالب الدراساتالعليا ،ورسائل الماجستير والدكتوراه .

 وجود وحدات ذات طابع خاص تقدم خدمات مجتمعية متنوعة (برنامج تنمية مهاراتالقيادات الجامعية).

 -وجود وحدة التدريب والمشروعات بالكلية لضمان استمرارية المشروعات السابقة .

 وجود تعاون مشترك بين الكلية ووزارة التربية والتعليم وبعض مؤسسات المجتمع المدنى . وجود خطة تنفيذية لجميع الغايات واألهداا االستراتيجية التى تحقق رؤية ورسالة الكلية. -وجود رقابة دورية على استخدام الموارد.

 وجود بحوث علمية متميزة يستفاد من نتائجها فى تطوير محتوى البرامج التعليمية  ،وحلبعض المشكالت والقضايا التعليمية .
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 -وجود خطة للتدريب على اخالء المبانى فى حالة حدوث كوارث .

 -تزويد المدرجات والقاعات الدراسية بأجهزة  Data Showوالسبورات الذكية .

 وجود لجنة المعامل تختص بتلبية احتياجات األقسام األكاديمية واالدارية سنويا باألجهزةوالمعدات واألثاث غيرها .

 -وجود معامل مركزية بالفيزياء والكيمياء والبيولوجي .

 وجود خدمة اإلنترنت باألقسام األكاديمية ومكتبات الكلية  ،وجود شبكة. wirless عمل اتفاقيات وشراكات مع أصحاب المدارس الخاصة في إطار ملتقى التوظيا. -عمل معارض خيرية لتحقيق فكرة التكافل االجتماعي.

 -عقد دورات تدريبية للباحثين وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب.

 -توجد الدى الكلية خطة موثقة بخدمة المجتمع وتنمية البيئة،تواكب خطتها االستراتيجية

 عمل دراسة عن االحتياجات االجتماعية والتربوية للمجتمع المحلي من كلية التربية-جامعة عين شمس.

 المشاركة بين كلية التربية وجمعية رسالة بحيث يشارك الطالب بما يستطيعون القيام بهمن أعمال لخدمة المجتمع.

 -مشاركة بعض األطراا المجتمعية في تدريب الطالب في أماكن العمل.

 اتفاقية الشراكة بين كلية التربية والجمعية المصرية ألصحاب المدارس الخاصة. عقد ملتقى توظيا طالب كليات التربية في عصر العولمة . -توفير فرص التوظا للخريجين .

 عمل قنوات اتصال مع األطراا المجتمعية.-

وجود لجنة داخلية للتقويم الذاتى الداء الكلية .

مناقشة مؤشرات تقويم أداء الكلية مع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم -الطالب.
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احملور الثانى
الفاعلية التعليمية
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المحور الثانى:
 -0الطالب والخريجون
 2/2/2سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب:

0/0/0نظم قبول وتحويل الطالب
تقبل الكلية طالبها الجدد الحاصلين على الثانوية العامة وفقا ً للوائح الخاصة بالمجلس األعلى
للجامعات من خالل مكتب التنسيق ( ،مرفق)0-0/0/0
يتم إعداد وتنظيم لقاءات تعريفية للطالب الجدد مع عميد الكلية ووكالئها واتحاد الطالب بالكلية

حيث يتعرا الطالب الجدد على الحياة الجامعية فى األسبوع األول من العام الدراسى  ،و نظام
الدراسة وكذلك نظام التشعيب والتوزيع على البرامج التعليمية باألقسام األكاديمية وتعريف
الطالب بالخدمات التى تقدمها اجتماعية وصحية وغيرها .
كما ان يوجد دليل للطالب موضح به رسالة و أهداا ولوائح الكلية و نظام القبول و الدراسة و
المقررات الدراسية و األنشطة الطالبية و الخدمات المتاحة ـ

تتفق سياسات القبول مع رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها اإلستراتيجية وهناك إجراءات إلعداد
وتنظيم برامج تعريفية للطالب المقبولين.
 يررتم توزيررع الطررالب الجرردد الررذين يجتررازون المقابلررة الشخصررية التررى تجريهررا الكليررة علررى
البررامج المختلفرة بشرفافية  .توجرد وثيقره معتمردة ومعلنررة لسياسرات القبرول والتحويررل
من والى الكلية ،وكذا قواعد تشعيب الطالب .

سياسررة القبررول معلنررة علررى موقررع الكليررة اإللكترونرري  /دلي رل الطالررب  /إدارة شررئون الطالب(مرفررق
..)1-2/2/2
توجد سياسة للتحويل من وإلى الكلية .وقد أثبتت دراسة التحليل البيئى أن الكلية تعد جاذبة للطالب
الجدد ..كما تشير اإلحصائيات خالل السنوات الخمس األخيرة ،
والتى تزداد بمعدل  %4تقريبا ً كل سنة  ،حيث كانت  %91.07فىى عىام  ، 2119-2112وبلغىت
 % 02.12فىىىى عىىىام  ( . 2101-2117مرفىىىق  )3-0/0/0واغلىىىب التحىىىويالت تىىىتم الىىىى الكليىىىة
( )%011ونادرا مايتم التحويل من الكلية وان حدث فهى فى حدود ضيقة للغاية التتعدى طالب او
اثنين من اجمالى عدد الطالب .
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تتالءم أعداد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة للكلية مثل أماكن الدراسة ،المعامل  ،واألجهزة
والمعدات ويتم توزيعهم بالجداول الدراسية وفق سعة وتجهيزات كل قاعة أو معمل أو مدرج
والتسهيالت المتاحة بهم لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة مرفق)4-0/0/0
وتشير نتائج تحليل استقصاء رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل للكلية إلرى رضراهم فيمرا

يلى (مرفق نتائج  :استقصاء رضا الطالب

 -وجود سياسات قبول واضحة ومحددة (  ، ) %51،3ومرنة (  ، )%36شروط القبرول تتناسرب

مررع متطلبررات الكليررة ومهنررة الترردريس ( ، )%31ووجررود ت روازن فررى توزيررع الطررالب علررى الشررعب

المختلفررة ( ، )%53مراعرراة تكررافؤ الفرررص ( ، )%54مناسرربة المقررابالت الشخصررية مررع متطلبررات
مهنة التعليم ( . )%53

 -وجررود سياسررات تحويررل واضررحة ومحررددة ( ، )%55ومعلنررة ( ، )%35مناسرربة مررع متطلبررات

المهنة ( ، )%31تراعى تكافؤ الفرص ( ، )%31ومرنة (. )%54

 1/2/2الطالب الوافدون:
يبلغ عدد الطالب الوافدين  23طالبا بنسبة  % 0،07من العدد اإلجمالى للطالب الذى يبلغ 7417
طالبا للعام الجامعى  ، 2100وهذه النسبة لم تتغير خالل الخمس سنوات السابقه
غير أن أعدد الطالب الوافدين تزايدت مقارنة باألعوام الخمسة الماضية وهى كاألتى :
 41 طالب فى عام  ) 46(، 1111طالبا لعام  44 ، 1113فى  41 ، 1111طالب لعام

1121م  36 ،طالب عام .1122وتبين ارتفاع أعداد الطرالب الوافردين المقيردين الكليره
مقارنة باألعوام السابقة (مرفق.)2-1/2/2

تنفذ الكلية برامج وأنشطة لرعاية الطالب الوافدين:

 توفير المعلومات الخاصة بكافة البرامج الدراسية فى الكلية وشروط اإللتحاق بها.


يتيح الموقع اإللكتروني للكلية للطالب الوافردين التعررا علرى سياسرات القبرول الخاصرة

بهم وآليات القيد( .مرفق)1-1/2/2

 تيسير ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل والتخرج للطالب داخل الكلية.


نشرر ثقافرة أهميرة الطرالب الوافردين ورعرايتهم داخرل الكليرة ولردى أوسراط أعضراء هيئرة

التدريس واإلداريين والطالب الوافدين المسجلين الكليه بالفعل.
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 توفير الرعاية الكاملة للطالب الوافدين داخل الكلية .

 المساعدة فى حل المشكالت الدراسية واإلقامة وغيرها للطالب الوافدين داخل وخارج الكلية.
 إنشاء وحدة لرعاية الطالب الوافدين وتيسير الخدمات الواجب تقديمها
لهم(.مرفق)6-1/2/2

 االتصال بكافة اإلدارات المعنية داخل الجامعة لتسهيل وتوجيه إجراءات تلقى أوراق الطالب
الوافدين وسرعة مراجعتها واصدار ق اررات القبول وشهادات التخرج.

 1/2الدعرم الطالبى:

 2/1/2نظام دعم الطالب:
 توجد خطة متكاملة فى إدارة رعاية الشباب الكليه والخطة معتمدة ومطابقة بالفعل روعي
فيها االحتياجات الفعلية للطالب ,وتعتمد خطة الدعم الطالبى على محاور :

 -2الدعم العلمى وذلك عن طريق القيام برحالت إلى أماكن مختلفة لتدعيم الجوانب العلمية

والعملية – إعالن الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس – التدريب الصيفى للطالب –
مساعدة المتعثرين دراسيا – تقديم دعم الكتاب الجامعى .

 -1الدعم األدبى والمعنوى  :من خالل تكريم المتفوقين وأوائل الدفعات وبحضور أولياء األمور
وكذلك حفل استقبال الطالب الجدد.

تشرا إدارة رعاية الشباب الكليه على صرا الدعم المالى من صندوق التكافل االجتماعى ،ويوجد
قواعد معتمدة معلنة للدعم الطالبي( .مرفق )2-2/1/2
وايضا قيام بعض األساتذة باألقسام المختلفة بتقديم الكتاب الجامعي للطالب دون مقابل.
توجد الئحة لدعم الطالب ماديا،و نفسيا ،ومعنويا على مستوى الجامعة (.مرفق )1-2/1/2
أخذ فى اإلعتبار ظروف وإحتياجات الطالب (النوع /العمر /المنطقة الجغرافية /الدخل... /الخ)

 1/1/2برامج الدعم اإلجتماعى والرعاية الصحية:
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 اليوجد طالب ذوى احتياجات خاصة بالكلية حيث التسمح شروط القبول بذلك .

* توجررد عيررادات طبيررة داخررل الكليررة تضررم العيررادة الصررحية (طبيررب  ،ممرضررة  ،إدارى ) وعيررادة

أسنان  ،توجد صيدلية بها األسعافات األولية  .يجرى كشا طبى على الطالب الجدد.

* يتمتع الطالب بتأمين صحى يوفر لهم الكشا الطبى وعمل عمليات جراحيرة وغيرهرا بمستشرفى

الطلبة .

*العيادة مجهزة لرعاية الطالب طبيا وتقديم اإلسعافات األولية للحاالت الطارئة.

ي ررى الطررالب أن الخرردمات الطبيررة المقدمرره لهررم داخررل الكليررة تحترراج إلررى وجررود طبيررب فررى الفترررة

المسائية لتقديم الرعاية للحاالت الطارئة ( .مرفق)2-1/1/2

 6/1/2برامج دعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمتعثرين:
توجد قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقين والمتعثرين فى التحصيل الدراسى تتفق مع المعايير
التى يحددها المجلس األعلى للجامعات وأليات الكشا عن المتفوقين والمتعثرين أعدت فى اطار
مشروع الكلية التطوير المستمر والتأهيل لألعتماد  ،وتطبق هذه القواعد على الطالب فى السنوات
الدراسية المختلفة .
تطور نسبة الطالب المتفوقين علميا خالل الثالث سنوات الماضية بالنسبة الجمالى عدد الطالب:
1111عدد المتفوقين = (%24=3532/)211 x 113
 1121عدد المتفوقين= (%21=5262/)211 x 514
 1122عدد المتفوقين= (%1= 5411/ )211x413
ويالحظ انخفاض فى أعداد الطالب مقارنة بعام  ، 1111وذلك نظ ار لوجود الدفعة الخالية
(طالب سنة الفراغ في الثانوية العامة وأغلبهم من الراسبين) ،فضال عن أحداث ثورة يناير
1122م التي أثرت بشكل مباشر على مدى تحصيل الطالب.
وسائل دعم وتحفيز للمتفوقين والمبدعين:
 -2الدعم األدبرى والمعنروى  :مرن خرالل تكرريم المتفروقين وأوائرل الردفعات وبحضرور أوليراء األمرور
وتوزيع جروائز وشرهادات .وجرود بيران بأسرماء الطرالب المتفروقين علميرا والحاصرلين علرى مكافرآت

التفوق( .مرفق )2-6/1/2
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-1الدعم المالى حيث تشرا إدارة رعاية الشباب الكليه على صرا دعم من صندوق التكافل

االجتماعى ويوجد قواعد وآليات معتمدة للصرا.

توجررد الكليرره قواعررد موثقررة لتحديررد الطررالب المتفرروقين والمتعثرررين فررى التحصرريل الدراسررى تتفررق مررع

المعرايير الترى يحرددها المجلرس األعلررى للجامعرات وتطبرق هرذه القواعررد علرى الطرالب فرى السررنوات
الدراسية المختلفة من خالل نتائج امتحانات العام الجامعى بفصليه الدراسيين .

توجد آليات للكشا عن الطالب المتعثرين دراسيا  ،وتم إعداد برنامج اللغرة العربيرة لغيرر النراطقين
بها  ،معاونرة أعضراء هيرة التردريس للطرالب المتعثررين أثنراء السراعات المكتبيرة المعلنرة باألقسرام

األكاديميرة  .كمررا توجررد أليررات للكشررا عررن الطرالب المتفروقين وتررم تحديرردهم واعررداد برنررامج تنميررة

المهارات التكنولوجية فى التدريس .مرفق كشوا نتائج الطالب .)1-6/1/2
وتم إعداد إحصاءات بإعداد الطالب المتفوقين( .مرفق )6-6/1/2

أعدت برامج للطالب المتعثرين دراسيا فى اللغه االنجليزية واللغه العربيه بالدراسات العليا.

اقتصر تنفيذ البرامج السابقةعلى تطبيق أليه الكشا عنهم نظ ار للمشكالت التى واجهها المشروع
وظروا ثورة  15يناير وبناء على طلب الطالب المتفوقين .
لم تحدد نسبة الطالب المستفيدين نظ ار لعدم تنفيذ البرامج  ،ومن ثم لم يتم قياس فاعليتها .
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 4/1/2التوعية واإلرشاد األكاديمى:
يوجىىد دليىىل للطالررب معتمررد ومعلررن (مرفررق )2-4/1/2يتضررمن سياسررات القبررول والتشررعيب ونظررم

التقويم واالمتحانات والخدمات التربوية التى تقدمها الكليرة للطرالب كمرا يوجرد دليرل الدراسرات العليرا
يتضمن الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية  ،والبرامج التعليمية بالدبلومات والماجستير والدكتوراه

 ،والخدمات التربوية ووحدة الجودة والوحدات اإلدارية الداعمة بالكلية وغيرها .

ترم إعررداد هررذا الرردليل علرى هيئررة كتيررب  CD ،واصرربح مترراح لجميرع الطررالب ووضررع علررى موقررع

الكلية الرسمى .

تستخدم الكليه نظام الريادة العلميه حاليا ويشارك جميع أعضراء هيئرة التردريس فرى نظرام الريرادة

العلمية وتحدد ساعات مكتبية معلنة لكل عضو هيئة تدريس .

يتم اعالم وتوعية الطالب بنظام الريادة العلميه من خالل اعضاء هيئه التدريس باالقسام

المختلفه عن طريق لوحة االعالن .

ال توجد آليات ألختيار وتعيين الرائد العلمى :
 تخصص ساعات مكتبية من ( )3-4اسبوعيا لكل عضو هيئة تدريس وتعلن

بجداولهم (مرفق)6-4/1/2
 يقدم عضو هيئة التدريس االستشارات األكاديمية والتربوية والنفسىية لمىن يحتىاج
إليها من الطالب بشكل فردي.

 -أعدت الئحة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وتم إعتماده من مجلسى الكلية والجامعة

ولجنة القطاع  ،وأنشئت وحدة لالرشاد األكاديمى معتمده وموثقة ومعلنه( .مرفق. )1-4/1/2
 أعد دليل اإلرشاد األكاديمى لكل من عضو هيئة التدريس والطالب . -أعدت قائمة بمهام المرشد األكاديمى .

 -يرى الطالب فى استقصاء الرأى عن رضاهم عن االرشاد األكاديمى ما يلى :

المرشد األكاديمى قدوة حسنة ونموذج متميز يحتذي به الطالب  ،يتواصل مع إدارة الكليرة للوقروا

على حالة الطالب الدراسية  ،يكتب تقارير عن الحالة الدراسية للطالب بحيادية وموضوعية ،

يوجه الطالب إلى األساتذة المتميزين بالكليرة لالسرتفادة مرن علمهرم وخبرراتهم .كمرا يسراعد المرشرد

األكاديمي الطالب في اختيار التخصص الذي يناسب قدراته  (.مرفق نتائج رضا الطالب

 6/2األنشطة الطالبيررة:
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 :2/6/2المشاركة في األنشطة الطالبية:
يمارس الطالب أنشطة متعددة داخل الكلية مثل األنشطة العلمية تتمثل فى الندوات العلمية
والمسابقات وأنشطة اجتماعية مثل الرحالت واالحتفال بيوم اليتيم واحتفال استقبال الطالب الجدد
،وانشطة رياضية إال أنه ال توجد أماكن كافية لممارسة األنشطة الرياضية المختلفة  ،وتتغلب
الكلية اآلن على مشكلة األماكن باالستعانه بمالعب خارجية فى بعض المدارس المحيطة بالكليه
،ومراكز الشباب سواء باالتفاقيات الودية أو بتأجير هذه المالعب  ،كما يمارسها الطالب
بمالعب الجامعة  ،ويمارس الطالب رياضة كرة القدم  ,السلة،الشطرنج .
وتتميز الكلية برعايتها لعدد كبير من األنشطة الطالبية من خالل لجان اتحاد الطالب المتنوعة
.وبلغت نسبة الطالب المشاركين فى األنشطة المختلفة حوالى  %31من طالب الكلية .
يساهم إتحاد الطالب فى تنفيذ العديد من االنشطة من خالل لجانة المختلفة وتشمل :اللجنة
االجتماعية ،لجنة الجوالة ،اللجنة الثقافية ،اللجنة الفنية ،لجنة االسر الطالبية  ،اللجنة
الرياضية ( .مرفق)2-2/6/2
وتهتم الكلية بتفعيل دور اتحاد الطالب و مساهماته فى مجال األ نشطة الطالبية و تحرص على
تفعيلها و تعزيزها ،و وتقديم الكليه الخدمات للطالب كما يسهم أعضاء هيئة التدريس باإلشراا
على األنشطة الطالبية واالشتراك الفعال فى األسر ،والقيام بالرحالت ،والندوات،
والمؤتمرات.،وتوجد عالقة طيبه بين الطالب وأعضاء هيئة التدريس ويشتركون معا فى
االنشطه العلميه والترفيهيه.
 :1/6/2 تميز المؤسسة في األنشطة الطالبية:
حصلت الكلية على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبيرة على المستوى المحلى فى بعض األلعاب

منها  :السلة- .الشطرنج ،كرة القدم ,وكذلك المسابقات الفنية فازت الكلية بمراكز متقدمة

أهمها -:الموسيقى – الغناء –التمثيل –التطريز – الرسم( .مرفق)2-1 / 6/2

يتم تكريم الطالب فى االنشطة الطالبية معنويا وماديا  :يوجد برامج تقدير ومكافأة المتفوقين فى
األنشطة الطالبية كما تدعم الكلية األنشطة الثقافية  ،والتفوق العلمى من خالل جوائز  ،ومنح
التفوق العلمى للطالب فى حفل سنوى خاص باتحاد الطالب .

 4/2الخريجون:

 2/4/2خدمات الخريجين:
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تقوم الكلية بإعداد الخريجين لسوق العمل من خالل برامج التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة
والرابعة وتدريبهم بالمدارس االعدادية والثانوية العدادهم لمزاولة مهنة التدريس،والتدريبات
العملية بمعامل التدريس المصغر  ،والتكنولوجيا ) .
ونسبة الطالب المستفيدين من برنامج التدريب الميدانى ( (. %011مرفق)0-0/4/0
وجود وحدة لرعايه ومتابعة الخريجين والتواصل معهم ومعرفة إنجازاتهم(مرفق)1-2/4/2
،وأماكن أعمالهم ،واالستفادة منهم في تطوير المناهج الدراسية وإدخال التحسينات التي تساير
متطلبات السوق المحلي واإلقليمى وتدار أنشطة وحدة ومتابعة الخريجين من خالل وحدة توكيد
الجودة وتم توثيق دورها ومسئولياتها.
ويوجد عالقة مستمرة بين الكلية والخريجين من خالل الملتقى التوظيفى (مرفق)6-2/4/2
وقد اتخذت عدة إجراءات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية إلنشاء رابطة للخريجين
 توجد آليات متابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل وتتمثل فيما يلى: إشراك األطراا المجتمعية فى هذة الوحده لمتابعة الخريجين .
 وضع برنامج متكامل لمتابعة الخريجين إلكترونيا .
 التعاون مع المؤسسات والشركات المحيطة فى تدريب الطالب وايجاد فرص عمل لهم .
 استبيان الستطالع آراء الخريجين لجوانب عديدة الكليه مقارنة بمتطلباتهم فى تخصصاتهم
بسوق العمل .
 عقد لقاء سنوى لعرض مسيرة الخريجين فى سوق العمل بالتعاون مع الخريجين القدامى
للكلية فى جميع التخصصات .
 إعداد كت ِّيب بأسماء خريجى الكلية الذين يشغلون مناصب قيادية وعامة بالدولة .
 إنشاء قاعدة بيانات للخريجين ومواقع عملهم بالتعاون مع الو ازرات المعنية
 إنشاء بريد إلكترونى إلدارة الخريجين وخريجى الكلية للتواصل مع الكلية وتزويدها
بمقترحاتهم لتطوير التعليم واالرتقاء بإعداد المعلم .
نقاط القوة:
 سياسات وقواعد القبول بالكلية معلنة على موقع الكلية ودليل الطالب .
 قواعد التحويل من والى الكلية معلنة .
 يوجد بالكلية دليل الطالب معلن وموثق ومتاح لجميع الطالب .
 تتالئم موارد الكلية المتاحة مع الكثافة العددية للطالب .
 يوجد بالكلية برامج لرعاية المتعثريين والمتفوقين دراسيا .
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 تستخدم الكلية نظام الريادة العلمية .
 تحصل الكلية على مراكز متقدمة فى النشاط الفنى والرياضى .
 يتوفر بالكلية االعديد من االنشطة تمارس من خالل الجان المختلفة التحاد
الطالب .
 يوجد بالكلية وحدة لرعاية ومتابعة الخريجين معتمدة وموثقة .
يوجد برامج تدريب ميدانى العداد الطالب لسوق العمل .
توجد الئحة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
 توجد وحدة لألرشاد األكاديمى ودليل لكل من أعضاء هيئة التدريس والطالب .

 -1المعايير األكاديمية:
 2/1المعايير االكاديمية القومية المرجعية أو معايير اخرى معتمدة من الهيئة:
 2/2/ 1تبنى المعايير األكاديمية:

تبنت كلية التربية جامعة عين شمس المعايير األكاديمية لكليات التربية الصادرة عن مشروع
تطوير كليات التربية عام . 2112
تم اعتماد المعايير السابقة بمجالس االقسام ومجلس الكلية عام  2112فى اطار مشروع إنشاء
نظام داخلى للجودة .
تبنت الكلية المعايير القومية لكليات التربية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم
وقد اعتمدت بتاريخ ( 1121/21/4مرفق .)2-2/2/1

وتبين من خالل دراسة داعمة للمعايير أنه ال يوجد اختالا بين معايير الهيئة القومية لضمان
جودة التعليم واالعتماد والمعايير التي تبنتها وبنيت الكلية برامجها في ضوئها بمشروعها األول
ولذلك تم تبنى معايير الهيئة (مرفق الدراسة الداعمة) ( .مرفق ) 1-2/2/1
كما تبنت الكليةوثيقة المعايير األكاديمية للدراسات العليا (الدبلومات والماجستير والدكتوراه)
والصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد(مرفق ) 3-0/0/2
اتخذت الكلية إجراءات رسمية لتبني وتطبيق وثيقة المعايير األكاديمية للمرحلة الجامعية االولى
ومرحلة الدراسات العليا (الدبلومات والماجستير والدكتوراه) الصادرة من الهيئة القومية لضمان

جودة التعليم واعتمادة بعرضها على لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية (مرفق 4-2/2/1

)واعتمادها وتوثيقها

 1/2/1الممارسات التطبيقية للمعايير األكاديمية:
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بذلت الكلية جهود ا و وسائل متنوعة للتوعية بالمعايير األكاديمية التي تتبناها مثل عقد ورش

العمل عامة على مستوى الكلية وخاصة داخل كل قسم (مرفق ملفات الندوات و الورش -1/2/1

. )2

أثبتت الكلية علميا أن هناك توافق بين المعايير األكاديمية التي تبنتها الكلية مع رسالتها وأهدافها

اإلستراتيجية فتم عمل دراستين داعمتين احداهما للمرحلة الجامعية األولى واألخرى للدراسات العليا
وكانت نتائجهما ايجابية حيث وصلت نسبة التوافق إلى أكثر من : % 11

 دراسة بعنوان ممدى التوافق بين المعايير األكاديمية القياسية القومية العتماد الطالب

المعلم الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ورؤية ورسالة وأهداا
كلية التربية جامعة عين شمس في المرحلة الجامعية األولى،م والتي هدفت إلى معرفة
مدى التوافق بين المعايير ورؤية ورسالة الكلية وأهداا .الدراسة الداعمة للمعايير

( مرفق .)1-1/2/1

 دراسة بعنوان مدراسة تحليلية للمعايير األكاديمية القياسية لخريجي كليات التربية الصادرة

عن الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد والمعايير األكاديمية الصادرة عن مشروع تطوير

كليات التربيةم والتي هدفت إلى التأكيد على عدم وجود اختالفات بين معايير الهيئة التي

تبنتها الكلية ومعايير مشروع تطوير كليات التربية والتي تم بناء البرامج والمقررات وتعديل

اللوائح في ضوئها ( .مرفق )6-1/2/1

يوجد بالكليه لجنة عليا للمناهج (مرفق تشكيل اللجنة واعتمادها بمجلس الكلية

( مرفق )4-1/2/1أحد مهامها الرئيسية متابعة مدى تطبيق المعايير ومراجعتها في ضوء
المعايير العلمية في التخصصات المناظرة.

 6/2/3توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية:

روعيت المعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعليمية حيث بنيت البرامج التعليمية فى ضوء
معايير مشروع تطوير كليات التربية فى مرحلة سابقة عن إعالن الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم ،واالعتماد  .ولقد تم فى ضوء " معايير مشروع تطوير كليات التربية " تعديل فى
المقررات الدراسية إذ تم إدخال مقررات جديدة  ،وحذف بعض المقررات أو دمجها معا ً وما
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صاحب ذلك من تعديل فى محتوى بعض المقررات  ،وتوزيع ساعاتها لتتمكن من تحقيق معايير
مشروع تطوير كليات التربية  .وبناءاً عليه تم تعديل الئحة الكلية  ،وتبين من خالل دراسة داعمة
للمعايير أنه ال يوجد اختالف بين معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ،
والمعايير التى تبنتها  ،وبنيت الكلية برامجها فى ضوئها للمرحلة الجامعية األولى
إجراءات التأكد من توافق البرامج مع المعايير المتبناة:
تم التأكد من تحقيق المعايير للبرامج من خالل تقارير المراجعة الداخلية والخارجية على مستوى
كل برنامج  ،وعليه فإن البرامج التعليمية تحقق المعايير األكاديمية القومية المرجعية  ،وتتوافق

مع رسالة الكلية ( .مرفق)0-6/2/1

وتم أعداد تقرير للتاكد عن مدى تحقق المعايير األكاديمية مع البرامج التعليمية المختلفة بالكلية
(مرفق .) 1-6/2/1
نقاط القوة :

 تتبنى الكلية المعايير االكاديمية

 يوجد توافق بين المعايير االكاديمية ورسالة واهداا الكلية

 تم التأكد من مدى تحقق المعايير االكاديمية لمخرجات التعلم المستهدفة

 تم تقيم البرنامج بواسطة المحكم الداخلى والمحكم الخارجى واالستفادة من
التحكيم فى خطة تطوير المقرر .
 يحقق البرنامج الدراسى للمرحلة الجامعية االولى والدراسات العليا متطلبات
المعايير االكاديمية .

 -6البرامج التعليمية:

 2/6البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية:
 2/2/6مالئمة البرامج التعليمية إلحتياجات سوق العمل:
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يتالئم البرامج التعليمية المفعلة فى االكلية مع إحتياجات سوق العمل حيث تقوم كلية التربية بتقديم
برامج أكاديمية تختص بالمرحلة الجامعية األولى ،وكذلك مرحلة الدراسات العليا هذة
البرامج ومقرراتها الدراسية تساير رسالتها ،وغايتها ،وأهدافها االستراتيجية .
و تحرص الكلية على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها ،من حيث تنوعها ومحتواها احتياجات
سوق العمل ،مثل برنامج التربية الخاصة ،برنامج الدبلومة المهنية (التطبيقية) فى اعتماد وضمان
جودة المدرسة ،برامج الدبلومة المهنية التطبيقية عن بعد(اعتماد وضمان جودة المدرسة  ،التربية
الخاصة)( ..مرفق)0-0/0/ 2
تتصف البرامج التعليمية بالمرونة الكافية على النحو الذي يسمح لها باالستجابة إلى التغيير وإلى
متطلبات خطط التنمية المحلية والقومية؛ األمر الذي قد يؤدى إلى استحداث برامج أو مقررات
دراسية جديدة أو إجراء تعديالت في البرامج التعليمية الحالية.
ال يوجد تعديالت في البرامج التعليمية الحالية نظ ار لتطابق البرامج مع الالئحة والتوصيفات

الجديدة .

 1/6تصميم وتطوير البرامج التعليمية:

 2/1/6تصميم البرامج التعليمية :
يوجد توصيا معلن ،ومعتمد للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية من مجلس الكلية وفق نماذج
ضمان الجودة واالعتماد ويتم تحديثة سنويا .
 تتوافق تصميم و توصيا البرامج التعليمية مع رسالة الكلية واهدافها لضمان تحقيق
المخرجات التعليمية المستهدفة ،ويتضح التوافق فيما يتعلق بتوفير المق اررات الد ارسية التى
تودى الى توفير خريجين يساهمون فى االرتقاء بالعملية التعليمية .
 يوجد تطابق بين مصفوفة المخرجات المستهدفة للتعلم وأهداا البرنامج التعليمي بنسبة %11
حيث أن تتفق المعايير المتبناه مع أهداا البرنامج التعليمى مما تحقق ( )ILO'Sالمخرجات

التعليمية المستهدفة.

(مرفق)0-2/1/6

 تساهم محتويات البرنامج الدراسي في تنمية المهارات الذهنية والعامة بالتركيز على

المستويات العليا للفهم ،مثل أسلوب حل المشكالت ومهارات استخدام الحاسب اآللى،

والمهارات والمهنية ,ومهارات االتصال كما يتضح من توصيا وتقارير مق اررات الكلية حيث

أن معظم المق اررات تهتم باستخدام اساليب غير تقليدية وتشجع الطالب على التعلم الذاتى

واعداد ابحاث واالطالع على شبكة المعلومات الدولية واستخدام الحاسب االلى باالضافةإلى

األساليب التقليدية من خالل المحاضرات (مرفق توصيا المق اررات .)2-2/1/6وتقاريرها)

81-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

توجد مشاركة لألطراا المعنية المختلفة في تصميم وتطوير البرامج التعليميةحيث شارك



أعضاء هيئة التدريس ومجالس األقسام واللجان المعتمدة من مجلس الكلية ولجنة الدراسات
العليا ولجنة شئون التعليم والطالب في تصميم وتطوير البرامج التعليمية الجديدة باإلضافة إلى
ما يبديه كل من المحكم الداخلى والخارجى من مالحظات .

 1/1/6تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية:

يوجد إجراءات موثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية من خالل تقارير

البرنامج الدراسى والمق اررات الدراسية (مرفق  ، )2-1/1/6كما تتم المراجعة كاالتى:
-

ترشيح األقسام لعدد من المراجعين الداخليين والخارجيين .

توفر وحدة الجودة واالعتماد نموذج  24للمحكم الداخلى ونموذج الخارجى 11

لتقييم العناصر التالية:هيكل البرنامج ومحتوى
المستهدفة.

-

البرنامج

وعالقتة بالنتائج التعليمية

إعالم رؤساء مجالس االقسام بتقارير كل من المحكم الداخلى والخارجى لألستفادة منها

فى مراجعة المقررات والبرامج وتعديلها أو تحديثها وفقا للتقارير واعتمادها بمجالس

االقسام.

تتم المراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية على مستوى األقسام العلمية ووحدة

الجودة والمراجع الداخلى والمراجع الخارجي .ويشارك فى هذه المراجعة السنوية أطراا
منها:أعضاء هيئة التدريس ،والطالب والمستفيدين  ،تقارير المراجعين والداخليين والخارجيين
( مرفق. )1-3/3/3

تم االستفادة من نتائج تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين فى تطوير محتوى المقررات

الدراسية أو تحديثها ،
تم استخدام التقارير السنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير كالتالى:
تقوم وحدة توكيد الجودة بتحليل االستبيان ( الطالب)  ،وتقديم النتائج الخاصة بالبرامج
-

التعليمية ،والمقررات الدراسية ،واستيفاء منسقى المقررات بوضع خطط تطوير

المقررات وفقا لنتائج التحليل .
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-

استفاد عضو هيئةالتدريس من تقارير البرامج والمقررات في تحديد نسب النجاح
وأسباب ارتفاعها أو انخفاضها مما يساعدة على الوقوا على جوانب القوة والضعا
في محتوى المقررات الدراسية واالستفادة منها في التطوير:

-

وضع مقترحات لتحسين المقرر.

وضع خطة لتطوير المقرر فى العام القادم.

 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس. -االستفادة من كل ماسبق فى إعداد الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة .

 6/6فاعلية البرامج التعليمية:

عدد الطالب الملتحقين بالبرامج التعليمية خالل السنوات الماضية  ،طبقاً لألعداد الوافدة من مكتب
التنسيق  1122-1121فى تزايد مستمر من حيث اإلقبال على برامج اللغات فى البرامج التعليمية
العامة  ،واألساسية ((هناك زيادة وتطور فى اعداد الطالب كما مذكور فى الجدول االحق االن فى عام
 1122-1121حدث سنة فراغ بالثانوية العامة وبالتالى تاثرت الكلية باالعداد المقبولة بالكلية .
(تطور األعداد الملتحقين بكل برنامج دراسى خالل  3سنوات)
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العــــــام
القســــــم
رياضة
فيزياء
كيمياء
بيولوجى
رياضة E
كيمياء E
بيولوجى E
عربى
انجليزى
فرنسى
المانى
جغرافيا
تاريخ
فلسفة
علم نفس
تربية خاصة
تربية خاصة E
فلسفة تربية
خاصة
تاريخ تربية
خاصة
عربى تربية
خاصة
رياضة
علوم
رياضة E
لغة عربية
لغة انجليزية
علوم اجتماعية

2117/2110

2101/2117

2100/2101

44
09
02
30
20
000
079
32
34
7
21
22
07
30
7

71
09
07
21
22
00
4
022
042
40
42
7
91
40
94
32
0

42
4
01
7
0
2
01
9
2
2
00
02
9
02
-

-

3

-

00

00

-

47
01
022
099
019

معلـــم أساســـى
79
20
229
242
022

92
0
03
072
004
022

تطور نسبة النجاح في الفرق الدراسية المختلفة فى كل برنامج دراسي خالل االربع سنوات الماضية
واتضح أن نسبة النجاح لجميع الفرق تدور من  15إلى  ، %31وهذه نسبة مرضية من خالل
مراجعة النسبة المئوية لنتائج الطالب الناجحين خالل الفترة من  1113وحتى  1122سنوات
متتالية (مرفق .)2-6/6/6

النسبة المئوية للخريجين فى المرحلة الجامعية األولى خالل الخمس أعوام السابقة :
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برنامج التعليم العام
الشعبة

اللغة العربية
اللغة اإلجنليزية
اللغة الفرنسية
اللغة األملانية
اجلغرافيا
التاريخ
الفلسفة و اإلجتماع
علم النفس الرتبوى

الكيمياء
الفيزياء
البيولوجى
الرياضيات

8002

% 08
% 08
% 9869
% 0868
% .969
% 0069
% 49
% 0068
% 89
% 89
% 49
% .8

8002

% 49
% 4968
% 8869
% 988
% 0868
% 4868
% 988
% 4868
% 00
% 08
% 49
% 0.

8000

% 4.69
% 08
% 88
% 988
% 988
% 4868
% 4968
% 4469
% 988
% 09
% 988
% 00

8000

% 006.
% 88
% .968
% 0469
% 0968
% 4864
% 08
% 4.6.
% 49
% 988
% 08
% 0868

8008

%08
%48
%88
%48
%84
%48
%08
%4.

% 09
% 09
% 49
% 88

النسبة المئوية للخريجين فى المرحلة الجامعية األولى خالل الخمس أعوام السابقة :
برنامج التعليم األساسى
الشعبة

اللغة العربية

8002

% 0868

8002

% 4968

8000
% 49

8000

%48

8008

%08
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اللغة اإلجنليزية

الدراسات اإلجتماعية

العلوم
الرياضيات

% 49
% 88
% 88
% 88

% 4.60
% 49
% 88
%04

%..64
%4969
%9969
%8068

% 4.64
% 48
% ..
% 04

%.8
%88
%98
%84

يوجد تطور نسبة الخريجين من كل البرامج التعليمية خالل االربعة أعوام السابقة وتم االستفادة من
المؤشرات والدالالت في تحديد نسب النجاح وأسباب ارتفاعها أو انخفاضها
أعداد الخريجين فى الدراسات العليا لخمس سنوات من عام 111 3وحتى 1122
السنة

الدبلوم

الدبلوم

الدبلوم

العام

المهنى

الخاص

الماجستير

الدكتوراه

2011

1786

550

440

282

55

2010

1781

523

745

656

181

2009

1805

573

616

554

179

2008

2308

647

376

113

16

اجمالى

7680

2293

2177

1605

431

 تضع الكلية في اعتبارها عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات االستفادة من المؤشرات
والدالالت فيمايلي:
 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس. متغيرات سوق العمل. محتويات التقارير السنوية للبرامج والمقررات. نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب .نقاط القوة :
 يتالئم البرنامج الدراسى مع احتياجات سوق العمل
 يتصا البرنامج الدراسى بالمرونة واستيعاب التغيرات التى تط أرعلى المجتمع:
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 إدخال برامج تعليمية جديدة مثل برنامج التربية الخاصة ،برنامج الدبلومة المهنية
(التطبيقية) في اعتماد وضمان جودة المدرسة ،برامج الدبلومة المهنية التطبيقية عن
بعد(اعتماد وضمان جودة المدرسة  ،التربية الخاصة).
 يوجد توصيا موثق ومعتمد من مجلس األاقسام ومجلس الكلية للبرامج والمقررات
الدراسية للكلية
 يوجد تطابق بين مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة واهداا البرنامج
 يساهم محتوى المق اررات الدراسية على تنمية المهارات الذهنية والمهنية والعامة
 يتم االستفادة من تقارير المحكم الداخلى والخارجى فى تطوير خطة المقرر الدراسى
 يتم االستعانة بتقارير البرنامج والمق اررات الدراسية فى تحديث والتطوير .

-4التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:

 2/4إستراتيجية التعليم والتعلم:
 2/2/4توافر إستراتيجية للتعليم والتعلم:

يوجد استراتيجية للتعليم والتعلم موثقة ومعتمدة من مجلس الكلية (مرفق ، ) 2- 2/2/4هذة
االستراتيجية معلنة من خالل توصيا المقررات الدراسية وتم اعالنها على موقع الكلية .
شاركت كثير من االطراا المعنية داخل وخارج الكلية في إعداد هذه اإلستراتيجية حيث ضمت
الخطةمجموعة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى صياغة االهداا االستراتيجية الخاصة
بالتعليم والتعلم وتم اعداد قائمة باستراتيجيات التعليم والتعلم موثقة ومعلنة(.مرفق )1- 2/2/4
 1/2/4مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم:
تمت مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم دورياً في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج االستقصاء

الموجه للطالب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم :.تم تطبيق استبيان الستطالع رأي الطالب

حول تقييم المقررات الدراسية(مرفق .) 1- 2/2/4

 يرى  %15من الطالب أن أهداا البرامج التعليمية وما تحتويه المقررات

الدراسية من إستراتيجيات واضحة ومعلنة ساعدت الطالب على اكتساب مهارات عملية

ومهنية.

 يرى  %31من الطالب أنهم يشاركون بايجابية في المحاضرات.

يرى  %15من الطالب ان المقررات الدراسية و التدريب العملي ساعدهم على
اكتساب مهارات علمية وتحليل النتائج والوصول إلى استنتاجات مستهدفة.
(مرفق ) 6- 2/2/4
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تتمثل مجاالت االستفادة من نتائج مراجعة إستراتيجية التعليم والتعلم في إعداد األوراق االمتحانية
,وفى استخدام إستراتيجيات جديدة في التدريس وغيرها

 6/2/4أساليب التعليم و التعلم:

تتضمن استراتيجية الكلية أنماطاً غير تقليدية للتعلم ،هذه األنماط قادرة على تحقيق مخرجات
التعلم المستهدفة مثل التعلم عن بعدم ،والتدريب عملية ،إعداد بحوث ترتبط بقضايا تعليمية بما
يتيح اكتساب مهارات التعلم الذاتي  ،وكتابة التقارير،إعداد بحوث  ،رحالت علمية  ،استخدام
أسلوب النقد والتحليل لبعض النصوص الفلسفية واللغوية والتربوية (.مرفق)2-6/2/4
oتم إعتماد وتوثيق أساليب التعليم والتعلم .
هذة االنماط غير التقليدية للتعلم قادرة على تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة منها .كما يتضح
من توصيف المقرارات والبرامج المختلفة أنها تحتوى أنماط للتعلم مالئمة يتضمن اساليب التعلم
الذاتى مثال التعليم عن بعد ،أستخدام برامج الكمبيوتر االنترنت  ,المكتبة االلكترونية .
تتأكد الكلية من مالئمة أنماط التعلم المستخدمة لمخرجات التعلم المستهدفة.
تحرص الكلية على احتواء المقررات الدراسية على مجاالت معينة  ،وطرق تساعد على تنمية
قدرات الطالب على التعلم الذاتى  .وتم إعداد نموذج استقصائى الستطالع رأي أعضاء هيئة
التدريس وطالب الدراسات العليا في أنماط التعلم المختلفة(مرفق  .)1-6/2/4وتم تحليل هذا
االستبيان للتعرا على الطرق المتبعة فعالً فى تدريس كل مقرر دراسى ( .مرفق )6-6/2/4
توفر الكلية مصادر التعلم الذاتى التى تتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة :اإلنترنت  ,مقررات
دراسية الكترونية  ،المكتبة بما تحتويه من رسائل ماجستير ودكتوراة ودوريات علمية ,المكتبة
اإللكترونية المتصلة بشبكة االنترنت التى تساعد الطالب الباحثين فى الحصول على المعلومات
العلمية واالطالع على الدوريات األجنبية .

 1/4السياسات المتبعة فى التعامل مع مشاكل التعليم:

 2/1/4مشكالت التعليم:
السياسات المتبعة من جانب الكليه فى التعامل مع مشكالت التعليم التى تواجهها:
 إجراءات للتعامل مع الكثافة العددية العالية /المنخفضة للطالب:
تتبع الكلية سياسات للتعامل مع الكثافة العددية الزائدة للطالب عن طريق تقسيم طالب
البرنامج ذو الكثافة العددية إلى مجموعات فى المحاضرات النظرية حسب سعة
المدرجات وقاعات الدراسة بالكلية  ،وتحفيز الطالب على التعلم الذاتى  .التوازن بين
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اعداد الطالب بالبرامج التعليمية وفق سياسات وقواعد القبول بالبرامج التعليمية (مرفق
الجدول الدراسى)2-2/1/4
 ضعف الموارد:
تسعى الكلية إلى تنمية الموارد الذاتية من خالل الدورات التدريبية بالتعاون مع وزارة
التربية والتعليم.
توجد خطة معتمدة وموثقة لتنمية الموارد الذاتية (مرفق  )1-2/1/4وتتضمن
تخصيص نسبة من دخل الوحدات ذات الطابع الخاص  ،الرسوم الدراسية لطالب الدراسات العليا .
التبرعات والهبات .
 تتخذ الكلية عدة إجراءات للتعامل مع نقص  /زيادة أعضاء هيئة التدريس:
 إعداد خطة خمسية معتمدة لتعيين المعيدين وفقا لالحتياجات الفعلية لجميعاالقسام .
 انتداب أعضاء هيئة تدريس باألقسام التى لديها نقص فى أعداد أعضاء هيئة التدريسبها .
 السماح بتعيين أعضاء هيئة تدريس وفق إشروط محددة بجريدة رسمية . اتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس باإلنتداب خارج الكلية باألقسام التى لديها زيادةفى أعضاء هيئة التدريس .
 اتاحة الفرصة ألعضاء هيئة التدريس باإلعارة الداخلية أو الخارجية باألقسام التى لديهازيادة فى أعضاء هيئة التدريس .

 أساليب محددة ومعلنة للتعامل مع مشكلة الدروس الخصوصية.
بالنسبة لظاهرة الدروس الخصوصية(ال توجد) و تعد الكلية رائدة فى الحد من هذه الظاهرة
بإتباع أسىاليب تقىويم تشىجع علىى تنميىة المهىارات الالزمىة لسىوق العمىل ،ووجىود مكتبىات
لطىىالب الدرجىىة الجامعيىىة األولىىى والدراسىىات العليىىا تتىىوافر بهىىا الكتىىب الدراسىىية والمراجىىع
العربية واألجنبية المتخصصة .
 اتخذت الكلية اجراءات وضوابط لسعر الكتاب الجامعي بلجنة التعليم والطالب واعتمدت
بمجلس الكلية يلتزم بها أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلفة (.مرفق )6/1/1/4
 شجعت إدارة الكلية أعضاء هيئة التدريس توفير كتب مجانية للطالب غير القادرين بالمقررات
الدراسية المختلفة .
 دعم الكتاب الجامعى فى حدود مالية معينة تحدد سنويا من الجامعة للطالب غير القادرين
المتقدمين للحصول على هذا الدعم .
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 اتخذت الكلية إجراءات للتعامل مع ضعا حضور الطالب حيث انها تبنت
سياسة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواعيد المحاضرات للتغلب على عزوا الطالب عن حضور
المحاضرات عالوة على التزام أعضاء هيئة التدريس بمتابعة حضور الطالب أثناء الدراسة النظرية
والعملية والميدانية بنسبة  % 15وهى شرط لدخول االمتحان وفق ما نصت عليه الئحة الكلية .
 1/1/4مردود السياسات المتبعة فى حل المشكالت:
 هناك تحسن ملحوظ ناتج عن تطبيق هذه السياسات يتضح فيما يلي:

 توفير موارد مالية ذاتية بصورة منتظمة من مصروفات الدراسات العليا والوحدات
ذات الطابع الخاص .

 انتظام معظم الطالب في حضور محاضراتهم.
 مناسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس مع عدد الطالب (.مرفق )2-1/1/4
 تقليل االنتداب من كليات أخرى مناظرة.

 وضع ضوابط محددة لسعر الكتاب الجامعي وتخفيض سعره إلى حد كبيرواتخاذ
اجراءات ضد اعضاء هيئة التدريس المخالفين .

 تحفيز الطالب على التعلم الذاتي.
يالحظ أن تطبيق السياسات السابقة عززت معدل التحصيل العلمى للطالب  ،وارتفاع
نسب النجاح ( مرفق )1-1/1/4

 6/4برامج التدريب الميدانى للطالب:

 2/6/4برامج التدريب الميدانى:
يوجد الكليه برامج معتمدة للتدريب الميدانى للطالب,بالفرقتين الثالثه والرابعه والدبلوم العام
فى التربيه.
التدريب الميدانى يمثل ورقة امتحانية كاملة  ،هذا ويشارك أعضاء هيئة التدريس بقسم
المناهج واألقسام األخرى كل حسب تخصصه  ،ومديرى المدارس والموجهين باإلدارات
التعليمية فى اإلشراا على التدريب الميدانى بكلية التربية( .مرفق )2-2/6/4
ويشارك أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج فى تصميم وتوصيا هذه البرامج التدريبية
وفقا لمخرجات التعلم للمستهدفة.
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تتبع الكلية آليات موثقة لتقويم نتائج التدريب الميدانى للطالب مثل نموذج لتقويم الطالب
يتضمن الدرجات المخصصة لكل من المشرا ومدير المدرسة  ،تقارير الهيئة المعاونة بقسم
المناهج الخاصة بمتابعة حضور الطالب بالمدارس  .كما تقوم الكلية بقياس مستوى رضا
الطالب عن التدريب الميدانى  ،اجتماعات دورية مع مديرى المدارس المختلفة ومسئولى
اإلدارات التعليمية بمحافظة القاهرة فى تقويم نتائج التدريب الميدانى  ،والتعريا بمشكالته .
يتخذ قسم المناهج وطرق التدريس العديد من اإلجراءات التصحيحية لمعالجة المشكالت
ونواحى القصور  ،وتعزيز الجوانب اإليجابية .
يتم االستفادةمن نتائج التدريب فى تطوير خطة التدريب الميدانى فى ضوء ما أسفر عنه
نتائج تقويم الطالب (مرفق  )1-2/6/4ويتم توزيع درجات التدريب الميدانى كما يلى :
  %41للمشرا التربوى .  %41للمشرا التخصصى.  %11للمدير( الناظر)تصمم الكليةمجموعة من المؤشرات الموضوعية لقياس فاعلية التدريب الميداني للطالب وتركز
على:
 االنتظام تخطيط الدرس السلوك التدريسى أثناء الموقا التدريسى . توظيا تكنولوجيا التعليم وانتاجها . الشخصية والمظهر .تحتسب الدرجة النهائية للتدريب الميدانى من  211درجة لطالب الليسانس والبكالوريوس111
درجة لطالب الدبلوم العامة فى التربية .

 4/4تقويم الطالب:

 2/4/4أساليب تقويم الطالب:
تحرص الكلية على التاكد من استيفاء الورقة االمتحانية لمخرجات التعلم المستهدفة

 -يتم فحص األ وراق اإلمتحانية للتأكد من مدى مطابقة الورقة االمتحانية لمخرجات التعلم

المستهدفة.

تتبنى الكلية آلية مقننة للتأكد من عدالة نتائج تقويم الطالب من خالل :

 -تقديم عضو هيئة التدريس نموذج اجابة استرشادى للكنترول.

 -أعالن نتائج اعمال السنة للطالب .
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 -حق الطالب فى تقديم التماس عن النتائح غير المرضية .

تطبق الكلية آليات لتوثيق نتائج االمتحانات من خالل اعتماد النتيجة من مجلسى الكلية ،

والجامعة وترفع على موقع الكلية والجامعة ..

تستخدم الكلية آليات إلعالم الطالب بنتائج االمتحان منها وضعها فى الوحات اإلعالنية بالمبنى
اإلدارى والمبانى األخرى  ،و رفعها على الموقع اإللكترونى للكلية والجامعة .
اليوجد نظام الممتحنيين الخارجيين فى برامج الدرجة الجامعية األولى والدبلومات  ،وتوجد لجان

ممتحنين داخليه لوضع وتصحيح أوراق الطالب وأخرى لألمتحانات الشفوية فى نهاية كل فصل

دراسى  ،ويتم اعتمادها  ،وتوزيعها على الكنتروالت (مرفق)0-2/4/4

يتم تحليل نتائج تقويم الطالب بالمقررات الدراسية وتم إعالم رؤساء مجالس األقسام األكاديمية
بهذه النتائج التخاذ اإلجراءات التصحيحية( .مرفق)2-5/4/4

القرارات واإلجراءات التصحيحية فى ضوء تحليل النتائج تتضمن محوريين:
أوال  :تصحيح مسار الطالب وذلك من خالل تقديم برامج للمتعثرين والمتفوقين والموهبين
ثانيا :تصحيح مسار عضو هيئةالتدريس من خالل مراجعة النتائج االحصائية لتقرير

المقرر االدراسى ومناقشة االساتذة وفق نتائج طالبهم.

تتم االستفادة من نتائج تقويم الطالب فى تطوير وتعديل البرامج التعليمية وتتضمن المحتوى
الدراسى – طرق تدريس – وسائل تعليمية مستخدمة -طرق تقويم.
 النظام المتبع للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات:
 )2يقدم التماس الى وكيل الكلية لشئون التعلريم والطرالب يحرال االلتمراس المقردم مرن الطالرب إلرى
الكنترول المختص على النموذج الخاص بأليات الشكاوى.

 )1مطابقة درجات الطالب من واقع كراسة اإلجابة ودرجة أعمال السنة ودرجة العملري الرواردة مرن
القسررم المخررتص -إن وجرردت  -واعررادة تجميعهررا مرررة أخرررى واتخرراذ الررال زم فررى حالررة تعررديل

الدرجات.

 )6أعالم الطالب بنتيجه التظلم موضحا ماتم تصحيحه من درجات أو تقدير إن وجد .
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يتم إعداد تقرير عام تفصيلى عن نتائج االمتحانات وتحديد نقاط القوى والضعف فيها وعرضها
على مجالس األقسام لمناقشتها واتخاذ االجراءات والقرارات التصحيحية الالزمة سواء باستبعاد
االستاذ من تدريس المقرر أو تقديم االستاذ خطة تحسين يلتزم بها.

 5/4اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم:

 2/5/4المكتبة:
التجهيزات المتاحة تتفق وطبيعة نشاط المكتبة وأعداد الطالب وهى :
 21جهاز كمبيوتر منهم  1أجهزة متصله بالنت لخدمة البحث العلمى للمترددين علىالمكتبة موضوعة فى ثالث وحدات كمبيوتر خشبية تحمل كل واحدة ثالث أجهزة .
  6جهاز طابعة ليزر متصله بأجهزة الكمبيوتر تستخدم للطباعة منها أو من علىالنت .
  6ماكينات تصوير تعمل بكفاءه لخدمة التصوير من مقتنيات المكتبة حسب اللوائح  22جهاز تكييا.  41ستاند لعرض الكتب و الرسائل و الدوريات العلمية .  15منضدة كبيرة و  221كرسى حديث لتوفير الراحة اثناء االطالع .  24مكتب و كرسى للموظفين .كما حرصت إدارة الكلية على أن تكون المكتبة مالئمة من حيث المساحة  ،واإلمكانيات ألعداد
الطالب  ،وأعضاء هيئة التدريس  ،والزائرين ووعياً من إدارة الكلية بأهمية المكتبة فقد قامت
الكلية بتوفير مكان خاص للمكتبة اإللكترونية مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجية المعاصرة ،
والميكروفيش  ،باإلضافة إلى توفير أجهزة تكييا  ،ووسائل الراحة للطالب ,كما ترصد ميزانية
 1111لكل قسم لشراء الكتب المعاصرة كل عام من معرض الكتاب ( .مرفق )2- 2/5/4
توافر شبكة إنترنت حيث تم مد مكتبة الدراسات العليا بشبكة نت محلية و عالمية تخدم جميع
الطالب و اعضاء و هيئة التدريس وطالب الجامعات االخرى ( مرفق )1- 2/5/4
متوفر بها قاعدة كامله لألبحاث ،والرسائل العلمية ،والدوريات العالمية  .هذا فضالً عن وجود
رسيفر إنترنت منفرد لمركز التميز للدراسات األلمانية
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توافر األعداد والمؤهالت المناسبة من العاملين بالمكتبة وتم رفع كفاءة العامليين بالمكتبة ومنحهم
دورات تخصصية فى نظم وفهرست المكتبة.
تحرص الكلية على تنوع و تزويد المكتبة بأحدث المراجع والدوريات من خالل تخصيص ميزانيه
تقسم بالتساوى على األقسام األكاديميه .
نسبة المستفيدين من خدمات مكتبة الدراسات العليا تبلغ %03
ومكتبة الطالب تبلغ  %32والمكتبه االلكترونيه ( %00مرفق )3-0/7/4

توجد اجراءات وضوابط لحماية الملكية الفكرية لعل أبرزها :

 تحديد الحد األقصى للتصوير من المرجع الذي يستعين به الطالب ،وذلك حتى ال يتاحله تصوير المرجع برمته ،وبما يضمن االستخدام العادل للمصدر.

 منع خروج أي مرجع من المكتبة لتصويره خارجها ،وذلك للحفاظ على شكل المرجع،ولضمان االلتزام بعدد األوراق المسموح به للتصوير.

 الحصول على بيانات الطالب الذي تقدم بطلب التصوير ألحد المراجع ،بما في ذلك رقمهالقومي ،وعمل سجل له يحتوى على بياناته ،وبيانات الكتاب أو الرسالة التي

استخدمها ،وذلك للتأكد من أنه لم يعود إلى إعادة التصوير من ذات المرجع مرة أخرى.

 تصميم دورات توجيهية للطالب رواد المكتبة إلرشادهم وتوعيتهم بكيفية الحفاظ علىحقوق الملكية الفكرية للمؤلا ،وأهمية الحفاظ عليها.

 تصميم دورات توجيهية للموظفين العاملين بالمكتبة إلرشادهم وتوعيتهم بكيفية الحفاظعلى حقوق الملكية الفكرية للمؤلا ،وأهمية الحفاظ عليها.

 -عمل كتيبات تشمل القوانين الحاكمة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ألعضاء هيئة

التدريس ،واتاحتها لموظفي المكتبة لضمان وعيهم بها ،والتأكيد على التصرا في

إطارها.

 تشكيل لجنة من موظفي المكتبة تختص بتلقي شكاوى المؤلفين من أعضاء هيئةالتدريس المنتهك حقوقهم الفكرية ،على أن تصعد تلك اللجنة شكواهم إلى المعنيين

للتحقيق فيها.
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 تشكيل لجنة عليا للفصل في الشكاوى المقدمة من أعضاء هيئة التدريس برئاسة وكيلالكلية للدراسات العليا التخاذ الالزم إذا ما ثبت صحة الشكوى المقدمة من عضو هيئة

التدريس.

 -الفصل بغرامة مالية تأول إلى عضو هيئة التدريس صاحب الشكوى ،على من يثبت

عدم حفاظه على حقوق الملكية الفكرية للمؤلا ،باإلضافة إلى العقاب القانوني الذي
يقع عليه.

 الفصل بإلغاء تداول المؤلا الذي لم يراعي مؤلفه حقوق الملكية الفكرية ،والغاءالدرجة العلمية إذا ما كان هذا المؤلا بحث ترقية أو رسالة علمية ،حصل صاحبها

على درجة علمية بسبب تأليفه للمؤلا المذكور.

 عمل دليل عن حماية الملكية الفكرية ألعضاء هيئة التدريس ،يوزع على الباحثينوأعضاء هيئة التدريس ،وذلك لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم عند إجراء بحث علمي.

 إدخال آليات حماية الملكية الفكرية بمقررات الطالب بالدرجة الجامعية األولى ،وكذلكالدراسات العليا ،وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ عليها ،والقوانين الحاكمة لها.

 ضرورة تعاقد المكتبة مع شركات برامج متخصصة في الكمبيوتر لتمدها بالبرامجاألصلية الالزمة للحواسب اآللية الموجودة بها.

 ضرورة عمل بروتوكوالت تعاون بين مكتبة الكلية ،وقواعد البيانات المعترا بها دولياً،من خالل قنوات اتصال شرعية ،وذلك للحصول على المصادر التي تتيحها تلك القواعد.

 وضع إرشادات في أماكن ظاهرة بالمكتبة عن طرق االستخدام العادل للمصادر الموجودةبالمكتبة.

 تصميم استبيانات تقدم ألعضاء هيئة التدريس بصفة دورية ،وذلك لمعرفة رأيهم فياإلجراءات المتبعة للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

 عمل نسخة من األبحاث الخاصة بترقية األساتذة ،وكذا رسائل الماجستير والدكتوراهالخاصة بالباحثين على الكمبيوتر في هيئة  ،Pdf Formatوذلك لحمايتها من النسخ،

واتاحتها لإلطالع فقط.

 تشكيل لجنة تتكون من مجموعة من أعضاء هيئة التدريس ،وبعض موظفي المكتبةلمراجعة األبحاث والرسائل ذات العالقة ،وذلك للتأكد من مراعاة مؤلفيها لحقوق الملكية

الفكرية لكل منهم.
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تفعيل قنوات االتصال بين مكتبات الجامعات المختلفة ،داخل القاهرة ،وخارجها ،لتبادل

المراجع ،واحكام الرقابة عليها ،وذلك للتأكد من مراعاة حقوق الملكية الفكرية ألعضاء
هيئة التدريس بجامعات محافظة القاهرة ،وجامعات محافظات األقاليم

 1/5/4قاعات الدراسة والمعامل:
تتناسب المعامل مع أعداد الطالب والجداول الدراسية مما يتح للطالب أجراء التجارب بانفسهم
مما يساهم فى التعلم ذاتى (.مرفق )2- 1/5/4
مالئمررة قاعرررات المحاضرررات والفصرررول الدراسررية لمتطلبرررات العمليررة التعليميرررةمن حيررث اإلضررراءة,
التهوية ,وسائل اإليضاح.
مالئمىىة الوسىىائل التعليميىىة الداعمىىة للبىىرامج التعليميىىة حيىىث تعمررل إدارة الكليررة جاهرردة علررى ترروفير
األجهررزة السررمعية والبصرررية الحديثررة والخامررات والمعرردات الالزمررة للمرردرجات وذلررك بهرردا اإلرتقرراء
بسبل التعليم وتيسير الحصول على المعلومات النظرية والعملية لطلبة كلية التربية فقد تم تزيد كل
مدرج على حده من مدرجات الكلية بجهاز للعررض  Data Showكمرا قامرت الكليرة بشرراء شاشرة
عرض ذكية لوضعها بأحد المدرجات ذات الكثافة الطالبيرة العاليرة مرع تردريب كامرل ألعضراء هيئرة
التدريس على العمل.
كفاية أعداد الفنيين المؤهلين فى المعامل وتدريبهم على مواجهة المخاطر المعملية.
توجد وسائل تعليميه داعمه للبرامج التعليميه مثل معامل الحاسب ،معمل االدارة التربويه  ،معمل
التخاطب ،معمل اللغات

 3/4رضا الطالب:

 2/3/4قياس وتقييم رضا الطالب:
 قامت وحدة الجودة بتطبيق استمارات استقصاء رضا الطالب عن سياسات القبول والتحويل
للكلية ،وانماط التعلم ،ووسائل التعلم المختلفة وغيرها ( مرفق. )0-0/2/4
تحرص الكلية على االستفادة من نتائج تحليل استبياتات رضا الطالب فى معرفة

مستوى رضائهم عن سياسات القبول والتحويالت وأساليب التعلم ،واإلمكانات المعملية،
والوسائل التعليمية الداعمة والمكتبة التخاذ االجراءات الالزمة لتحسين الفاعلية

التعليمية( مرفق : )1-2/3/4ولعل أبرز نتائجه مرونة سياسات القبول , %36
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وتوازن فى توزيع الطالب على الشعب المختلفة  , %53وسياسات تحويل

واضحة ومعلنة  % 35،4واعالن قوعد القبول بدليل الطالب .%31

كما تحرص الكلية على إعالم الطالب برؤيتها ورسالتها ( ، ) %56وتوفر معلومات عن نظام

االمتحانات والنجاح والرسوب والترفيع (  ، ) %56وتهتم بنظافة الكلية ( ) % 46وكذا دورات

المياه (  . ) %61واألنشطة الترفيهية ( ) %54والرحالت الطالبية ( . ) % 34

وخدمات دعم الكتاب الجامعى ( ، ) %51توفير الكتب الدراسية للطالب () % 54،5

اتخذت الكلية القرارات التالية لتحسين نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوى ومنها :
 دعم المكتبة بالمراجع والدوريات الحديثة والمتنوعة وتزويدها بالحاسبات وشبكة النت اصالحات جوهرية بجميع دورات المياه بالمبانى المختلفة . تزويد جميع مدرجات وقاعات الدراسة والمعامل بالتقنيات المناسبة.نقاط القوة
 توجد إستراتيجيات للتعليم والتعلم معتمدة وموثقة بالكلية .
 تتضمن إستراتيجيات للتعليم والتعلم انماط غير تقليدية للتعلم .
 يوجد برنامج موثق ومعتمد للتدريب الميدانى للطالب  ،ودليل للطالب .
 تم تصميم برامج التدريب الميدانى بحيث تتوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة
 توجد آليات وسياسات لتقويم التدريب الميدانى .
 توجدآليات للتاكد من عدالة تقويم الطالب وتوثيق نتائج االمتحانات واعالنها للطالب
 يوجد نظام معتمد وموثق للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات  ،وغيرها .
 تتناسب االمكانات المتاحة مع سياسة الكلية فى تطوير العملية التعليمية مثل
قاعات التدريس المجهزة بالتقنيات المناسبة  -المكتبة بما تحتويه من مراجع
متخصصة ومتنوعة وخدمات النت  -المعامل بما تحتويه من أجهزة ومواد وغيرها .
يتم قياس رضا الطال ب عن جميع الخدمات المقدمة اليهم واالستفادة من النتائج فى

تحسين الخدمات المقدمة .

 -5أعضاء هيئة التدريس:

 2/5كفاية أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:

 2/2/5أعضاء هيئة التدريس:
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تحرص الكلية على أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب كافية  ،ومناسبة لتقديم

خدمة تعليمية متميزة  ،بحيث تتناسب مع النسب المتعارا عليها من قبل الهيئة القومية لضمان

جودة التعليم و اإلعتماد.

تحرص الكلية على مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات الدراسية التى يشارك
فى تدريسها ويتضح ذلك من المقررات الدراسية التى يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسها.
يوجد بالكليه خطط للتعامل مع العجز /الفائض ألعضاء هيئة التدريس في بعض التخصصات من
خالل خطط األقسام األكاديمية المختلفة حيث يراعى في الخطة الخمسية لتعيين المعيدين طبقا
لالحتياجات المستقبلية من أعضاء هيئة التدريس باألقسام المختلفة(.مرفق )2-2/2/5
 1/2/5أعضاء الهيئة المعاونة:
تتفق نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب واحتياجات الخطة التعليمية .
يوجد فائض في أعدادأعضاء الهيئة المعاونة ببعض األقسام  ،وعجز في أقسام أخرى .
تم اتخاذ إجراءات معينة للتعامل مع العجز /الفائض في أعضاء الهيئة المعاونة مثل مراجعة الخطة
الخمسية لتعيين المعيدين لعام 2101/ 2117بما يتفق ونسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب
مع احتياجات الخطة التعليمية.
يتم اتخاذ اجراءات للتعامل مع الفائض أو العجز في أعضاء الهيئة المعاونة وفق ما يلى :
تمت مراجعة الخطة الخمسية لتعيين المعيدين باألقسام األكاديمية  ،وعدلت الخطط تبعا للفائض
كما فى فسم التربية المقارنة على سبيل المثال حيث تضمنت الخطة الخمسية ( 1125-1122
) معيد واحد فقط عام بعد عام  ،أما األقسام التى تعانى عج از كما فى قسم التربية الخاصة عدلت
الخطة الخمسية (  ) 1125-1122لتعين ثالث معيدين سنويا .

 1/5تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:

 2/1/5خطة التدريب:

تم وضع خطة التدريب لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة بناء على احتياجاتهم

التدريبية لتحديث الممارسات االدارية و المهنية العضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

و االرتقاء بمستوى العملية التعليمية و البحث العلمى و تفعيل المشاركة المجتمعية.
(مرفق.)0-0/2/7
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قواعد تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة متمثلة فى استمارة

تحديد االحتياجات التدريبية  ،اتجاهات التطوير بالكلية  ،المهام والمسئوليات الخاصة بهم

 -تلبى البرامج التدريبية المنفذة اإلحتياجات التدريبية لكل فئة من أعضاء هيئة التدريس,ومن

الهيئة المعاونة ومن هذة الدورات وورش العمل التى نفذت االتى:

 -التخطيط االستراتيجى  ،دورة المعايير االكاديمية  ،اجراءات األمن و السالمة

سياسات تسويق جذب الوافدين  ،استراتيجيات التعليم و التعلم  ،نظام االرشاد االكاديمى .
 1/1/5تنفيذ وتقييم التدريب:
بلغت نسبة المتدربين سنوياً %35مرن أعضراء هيئرة التردريس ،ويتقردم  % 11مرن أعضراء هيئرة
التدريس( المدرسين واألساتذة المساعدين ) ومعاونيهم لاللتحاق بالدورات التدريبيرة  FLDPوفرق
الق اررات التي تضعها الجامعة حيث إنها ملزمة للحصول على الوظيفة األعلى.

ويتم تقييم فعالية التدريب عن طريق:

االستبيانات التي يتم توزيعها على المتدربين اثناء وبعد االنتهاء من الدورات التدريبية(مرفق)2-1/1/5
يتم تحليل هذه االستبيانات وعرض نتائجها على المدربين (مرفق)1-1/1/5تتخذ الكلية الالزم فيما يظهر من نقاط ضعا ,والتأكيد على نقاط القوة و تعزيزها

 6/5تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:

 2/6/5تقييم أعضاء هيئة التدريس  /أعضاء الهيئة المعاونة:
توجد معايير موضوعية يتم على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وفق ما تحدده اللجنة
العلمية الدائمة مثل (المشاركة في األنشطة القومية والعالمية /المشاركة في الخطة البحثية
للمؤسسة /مدى االنتظام في األنشطة التعليمية /المشاركة في أنشطة الجودة الكليه /المساهمة
فى انشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة /مستوى التعاون و حسن المعاملة للزمالء و
الطالب(مرفق )2-2/6/5
تم وضع استمارات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ورؤساء مجالس االقسام مرفق 4-5/3/4
يتضمن التقرير السنوى للمؤسسة نتائج تحليل هذا التقييم( .مرفق .)1-2/6/5
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وأيضا يتم االعتماد فى التقييم على آراء الطالب فى تقييم آداء عضو هيئة التدريس حيث تختص
وحدة توكيد الجودة بالكلية بعمل تحليل لالستبيانات ويتم رفعها لإلدارة العليا واخطار أعضاء
هيئة التدريس بنتائجها ( .مرفق )6-2/6/5
ويتم االستفادة من نتائج هذا التقييم فى وضع خطة تدريبية لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة .
 1/6/5الرضا الوظيفى:
 يتم تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل استطالع
للراى.
تتم اإلستفادة الفعلية من نتائج استطالع الرأى فى تحسين مستوى الرضا الوظيفى والعمل على
حل المشكالت واتخاذ االجراءات التصحيحية  .واتضح من تحليل نتائج االستبيان مايلى :
 يوجد رضا وظيفي ألعضاء هيئة التدريس إلى حد ما بعد تطبيق نظام ربط
األجر بجودة األداء.

 زيادة مكافأت اإلشراا على طالب الماجستير والدكتوراه.

 زيادة مكافأت أعضاء الهيئة المعاونة ( بدل البحث العلمي ،طباعة الرسالة،
تكلفة الدراسة الميدانية أو العملية ) الحاصلين على الماجستير أو الدكتوراه.

 توفير الخامات والتجهيزات الالزمة للبحث العلمي باألقسام األكاديمية .
وتشير نتائج استمارة استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس نحو الرضا الوظيفى إلى :

 مهرررام القسرررم واضرررحة ومحرررددة ( ، ) %16شرررفافية إدارة الكليرررة (  ، ) % 56المشررراركةاإليجابيررة فيمررا يسررند إلرريهم مررن أعبرراء تدريسررية (  ، )% 16كفايررة الرردعم المررالى للبحررث

العلمى إلى حدا مرا (  ، ) %63تقيريم ألداء وفرق معرايير موضروعية معلنرة إلرى حردا مرا (
 )%43تطبيق قواعد التعيين الال ئحية كافية لتحقيق العدالة إلى حدا ما ( ٍ) %43

 مجررالس األقسررام تعمررل علررى تحقيررق الطمرروح العلمررى ألعضررائها إلررى حرردا مررا ( ) % 51ٍٍتراعررى مجررالس األقسررام المنتسرربين إليهررا علميررا ومهنيررا إلررى حرردا مررا (  ) % 46مرفررق
الرضا الوظيفى ٍ) ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ.

نقاط القوة
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تتاكد الكلية من مدى مالئمة التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس للمقررات التى
يشارك فى تدريسها .
توجد خطط خمسية لتعيين المعيدين باألقسام األكاديمية  .باإلضافة إلى وجود آليات للتعامل
مع العجز والزيادة الحالية فى اعضاء هيئة التدريس .
تحدد الكلية االحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم
وكذا القيادات األكاديمية .
توجد خطة تدريب العضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وفقا الحتياجاتهم التدريبية .
توجد معايير موضوعية لتقييم أداء هيئة التدريس .
تحرص الكلية على تقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

 -3البحث العلمى واألانشطة العلمية األخرى:

 2/3خطة البحث العلمى:

 2/2/3توافر خطة للبحث العلمى:
تم وضع خطة للبحث العلمى للكلية ،تم اعتماد مجاالتها البحثية من مجلس الكلية وفقا
الحتياجات المجتمع (مرفق  )2-2/2/3وترتبط خطة البحث العلمى للكلية بالتوجهات القومية
للبحث العلمى ( .مرفق  )1-2/2/3وتوجد آلية معتمدة وموثقة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية
للكلية .
تتوافق خطة البحث العلمى للكلية مع إمكاناتها المادية والبشرية وتتزايد هذة االمكانيات بفضل
الموارد الذاتية التى توفرها الكلية بالجهود الذاتية.
يوجد ارتباط بين خطة البحث العلمى للكليه وخطة البحث العلمى بالجامعة .
توجد بالكلية لجنة موثقة لنشر الوعى وتفعيل أخالقيات البحث العلمى( .مرفق )6-2/2/3

 1/3كفاءة العملية البحثية:

 2/1/3مؤشرات الكفاءة:
نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى البحث العلمى .%07
تتميز كلية التربية  -جامعة عين شمس بمعدالت نشر علمى عالية برين براقى كليرات الجامعرة
خاصة فى الفتررة مرن  1121 – 1113ويرأتى قسرم الفيزيراء فرى المرتبرة األولرى برين األقسرام
العلمية بنشر  651بحثاً عام  ، 1113وقسم اللغة األلمانيرة فرى المرتبرة األولرى برين األقسرام
األدبية بنشر  3أبحاث عام ، 1113
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توجد قواعد بيانات الكترونية وورقية للبحوث العلمية بالكليه( .مرفق)1-0/2/2
كما توجد بحوث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية.
تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة تدريس الذين حصىلوا علىى العديىد مىن الجىوائز محليىة ودوليىة
:جائزة التقديرية والتشجيعية وجائزة الدولة للتقوق فى العلوم االجتماعية ,جائزة مبىارك للدراسىات
االسالمية  ,جوائزالبحوث الممتازة للسىادة أعضىاء هيئىة التىدريس بجامعىة عىين شىمس ،جىائزة أ.د
لطيفة الحوطى ,جائزة أ.د حسين أبو ليلة  ,جائزة أ.د.عبد السالم عبد الغفار ،جىائزة أ.د عبىد العزيىز
السىىيد  ،جىىائزة الكويىىت للتقىىدم العلمىىى  .ويبلىىغ عىىددها  40جىىائزة منهىىا واحىىدة دوليىىة و  41جىىائزة
محلية (مرفق )2-0/2/2ونذكر منها :
* أ1د /حسن سيد حسن شحاته حصل على جائزة جامعرة عرين شرمس التقديريرة عرام 1121
م -قسم المناهج وطرق التدريس.
* د .حسررام عقررل حصررل علررى جررائزة الدولررة التشررجيعية للدولررة فرري اآلداب – عررام  1121قسررم
اللغة العربية .
* د.أحمد نبيل  ،حصل على المركز الثاني فى مسرابقة الترأليا المسررحي لألطفرال الترى تنظمهرا
الهيئة العربية للمسرح بالشارقة – دولة اإلمارات العربية بمسرحية مالمهرج وست الحسنم .1121
*د.أحمد نبيل  ،حصل على المركز األول فى مسابقة التأليا المسرحي التى تنظمها جمعية
الثقافة والفنون بجدة – المملكة العربية السعودية بمسرحية ماللغز العجيبم 1122 /1121

تستفيد المؤسسات الخدمية من البحوث العلمية التطبيقية بالكليه في معالجرة مشركالت المجتمرع
وأغرررراض التنميرررة فمعظرررم األبحررراث التطبيقيرررة تعرررالج مشررراكل المجتمرررع .مثرررال مشرررروعه التنميرررة
المستدامة لمدينة العبور -مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع.
 1/1/3تشجيع وتحفيز البحث العلمى:
األساليب المطبقة لتشجيع البحوث العلمية المشتركة بين األقسام العلمية هى منح
مكافررآت ماديررة للحاصررلين علررى درجتررى الماجسررتير والرردكتوراه  ،كمررا رصرردت الكليررة مكافررآت ماليررة

وأدبية ألفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وبحث دولى وبحث دولى مشترك مرع جهرات بحثيرة أخررى,

ومكافآت مادية للنشر الدولى.

توجد وسائل عديدة لتحفيز ورعاية ودعم الباحثين ومنها:
 -دعم مالى للنشر الدولى.

 إمدادهم باإلمكانات الالزمة لشراء الكيماويات والخامات وحيوانات التجارب واألدواتواألجهزة العلمية الالزمة للبحث العلمى .

 تجهيز المعامل البحثية مثل معمل كيمياء الحاسوب ومعمل النانوتكنولوجى بقسم الفيزياء111-6
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 -إنشاء معمل مركزى متميز بأحدث األجهزة بقسم العلوم البيولوجية وكان لذلك مردود

إيجابى على إرتفاع معدل البحث العلمى والنشر الدولى .

توجد برامج لدى الكلية لتنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة .

 6/1/3مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية:
تم االستفادة من نتائج البحث العلمي الكليه في تطوير وتحديث المقررات الدراسية /العملية

التعليمية .وذلك عن طريق تطوير المحتوى العلمى لبعض المقررات واضافة موضوعات علمية
حديثة  ،وعرض بعض األبحاث بواسطة اعضاء هيئة التدريس بالكلية لطالب الدراسات العليا

يتم مشاركة الطالب في تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية .ويشارك طالب الدراسات العليا
وخاصة المعيدين والمدرسين المساعدين فى العديد من المشاريع البحثية التى حصلت عليها
الكلية.

 6/3تمويل البحث العلمى:

 2/6/3مصادر تمويل البحث العلمى:
تخصص الكلية موازنة سنوية من الدراسات العليا وفقا لما حددته الجامعة ببند االجهزة
والخامات المطلوبة الجراء البحوث العلمية.
مصادر تمويل البحث العلمي الكليه هى رسوم الدراسات العليا ورسوم الوافدين ،وقد وضعت
الكلية خطة إجرائية لتنمية الموارد الذاتية (.مرفق ،)2-2/6/3باإلضافة إلى النسبة
المخصصة من الوحدات ذات الطابع الخاص لدعم موارد الكليه .
نسبة التمويل الذاتي إلى التمويل الحكومي للبحث العلمي على مستوى الكلية في حدود% 15
يتم قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى الكليره خرالل السرنوات
الخمس الماضية كاالتى:
 التقارير السنوية لكل قسم عن مدى تحقق الخطة البحثية( .مرفق)1-2/6/3 الزيادة المطردة فى أعداد األبحاث العلمية المنشورة دولياً( .مرفق)6-2/6/3 زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين فى أبحاث عالمية والحاصلين علرى جروائز ،األمر الذى يمنح الثقة فى المؤسسات البحثية الخارجية إلبداء التعاون مع الكلية.
تقديم منح للدراسة للحصول على الدرجات العلمية(مرفق )4-2/6/3أو اإلشراا المشترك على
الرسائل العلمية أو المشاركة فى أبحاث علمية أو مشروعات بحثية مشتركة تقدم تطو ارً فى البحث
العلمى بما يخدم المجتمع ويلبى احتياجاته (مرفق)5-2/6/3

 4/ 3أنشطة علمية:

 0/4/2مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات:
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 عدد المشروعات البحثية الممولة من مؤسسات بحثية محلية /دولية خالل السنوات الثالث
األخيرة  :التنميرة المسرتدامة لمدينرة العبرور  -مواجهرة ظراهرة اطفرال الشروارع -تطروير
ادارة الدراسات العليا(مرفق)2-2/4/3
 الجهات الممولة الكلية والجامعرة .حجرم التمويرل 251 :االتفاقيرات الثقافيرة المفعلرة إلريإجمالي االتفاقيات الثقافية خالل الرثالث سرنوات األخيررة برين المؤسسرة ومؤسسرات التعلريم
العالى الا لكل من المشروع االول 251 ,الا للمشروع ا لثانى 61 ,الا للمشروع
الثالث .
أما الجامعات االجنبية:
أوال :االتفاقيات المفعلة بين جامعة عين شمس (ممثلة فى كلية التربيه) والجامعات االجنبية .
 -2االتفاقيررة بررين جامعررة عررين شررمس وجامعررة جزيرررة األميررر ادوارد ايالنررد ،موافقررة مجلررس
الجامعة فى 1121/6/13
توجررد اتفاقيررات ثقافيررة مفعلررة بررين الكليررة ومؤسسررات التعلرريم العررالي والبحثرري الدوليررة
وهي:
 منح دراجات علمية كماجستير والدكتوراة من خالل االتفاقيات
 سفر بعض أعضاء هيئة التدريس منح دراسية في إطار االتفاقية.
 تبادل خبرات ألعضاء هيئة التدريس كأستاذ زائر في إطار االتفاقية.
-3االتفاقية بين جامعة عين شمس وجامعة اليبسيج بالمانيا:

سفر عدد ( )5طالب من طلبة الماجستير المشترك في الفترة من 1121/21/2

حتى 1122/1/13

سفر عدد ( )1طالب من طلبة الماجستير المشترك في الفترة من  1122/6/2حتى

1122/1/62

ثانيا :االتفاقيات والبرامج التنفيذية بين الحكومات

 الهيئة االلمانية للتبادل العلمى () DAAD البرنامج التنفيذى بين وزارة التعليم المجرية ووزارة التعليم بجمهورية مصر العربيةللعام .1126/ 1121

 1/4/3المؤتمرات واألنشطة العلمية األخرى:
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مشاركة بعض الطالب الباحثيين فى حضور المؤتمرات وتوجد نسبة كبيرة من أعضاء هيئة
التدريس تشارك بأبحاث فى مؤتمرات دولية ومحلية
شاركت نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس بأبحاث علمية ,وبمقاالت في مؤتمرات  ,ندوات
علمية محليةو عالمية.
عدد المؤتمرات التى شاركت فيها الكلية هى :
31مؤتمر  02 ،ندوة علمية منها محلية واخرى دولية .
تساهم الكلية في أنشطة علمية ملموسة سواء على المستوى المحلي أو اإلقليمى أو الدولى مثال
ذلك:
 إصدار دورية علمية هي مجلة التربية في اآلداب والعلوم النفسية والتربوية.
 مشاركة أعضاء هيئة التدريس في تحكيم أبحاث و مشروعات بالجامعات
المصريه والعربيه.
 التمثيل في منظمات أو جمعيات قومية أو دولية مثل هيئة اليونسكو
واليونيسيا ووزارة التربية والتعليم وغيرها.
.املؤمترات والدورات التدريبية التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس : 8000/8000
9

8

أ.د /مجاااااو معااااو
ورئيس قسم التاريخ

ااا ر  -أسااااتا

ماار ر عااث قوثيااق العلقااات العلميااة باا
جامعااااة عاا ا اااااس وجامعااااات ومرا ااااز
البحوث األ ربيجانية جبمهورية أ ربيجان

د/.أماااب عباااد الفتااااح عطاااو ااااس -املااار ر العااااملى اشاااادى ع ااار للنااادو
العامليااة لل ااباس اإلساالمى جدينا جا رقااا
ب سم الفلسفة
باجلمهورية اإلندونيسية
واالجتماع

9

د /.سااهص واافوت عبااد اجليااد – ب ساام املااار ر العااااملى اشاااادى ع ااار للنااادو
العامليةلل ااباس اإلساالمى جدينااة جا رقااا
الفلسفة
باجلمهورية اإلندونيسية .
واالجتماع

8

مر ر فى ايطاليا بأستانبوو مجهورية قر يا

9

ا  .د /مجاااااو معااااو
ورئيس قسم التاريخ
ا  .د /مجاااااو معااااو
ورئيس قسم التاريخ

اااا ر أسااااتا
اااا ر أسااااتا

8898/98/89 -88

باادون نف ااات
على اجلامعة

8898/98/9 -8

باادون نف ااات
على اجلامعة

8898/98/9 -8

باادون نف ااات
على اجلامعة

مر ر السنوى جامعة غاجاا ماادا يوجيا رقاا 8899/8/98-99
أندونيسيا

8898/99/88-8.

باادون نف ااات
على اجلامعة

باادون نف ااات
على اجلامعة
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98

املاار ر الاادوىل الرابااس د للساارد وال ااعر
د .امحااد دمااد فااراد – ماادرب ب ساام الذى نظمتا اجلمعياة امليارية للدراساات
السااردية بالتعاااون مااس جامعااة قنااا السااويس
اللغة العربية والدراسات االسلمية
بكلية اآلداس باإلمساعيلية

د /مناو ما رحسانى -املادرب ب اعبة مااار ر االاا اااات اشديأاااة فاااى أ ااااث 8898/98/84-88
النباقااااااااااااات الطبيااااااااااااة والتطبي ااااااااااااات
النبات
املكروبيولوجيااااة بكليااااة العلااااوم جامعااااة
اإلسكندرية .

مساااااااااااااا مة
اجلامعاااااااااااااة
جبلاااااا 888
جني

ماار ر العا اار لل ااعاع واشمايااة املنع ااد 8898/99/98 -8.
د/احاالم عبااد املاانعم أمحااد  -ب ساام بهئية الط ة الذرية مدين ال ا ر .
الفيزياء

مساااااااااااااا مة
اجلامعاااااااااااااة
جبلاااااا 888
جني

د/مسااص دمااد حسااث بلتاااجى – املر رالدوىل السادب للعلاوم البيولوجياة 8898/99/99-98
الذى ع د بكلية العلوم – جامعة طنطا
أستا -
العلاااااااوم البيولوجياااااااة
ب سااااااام
واجليولوجية .

مساااااااااااااا مة
اجلامعاااااااااااااة
جبلاااااا 988

د /دسث دمد خضر
أستا ب سم اووو الرتبية

أ.د /سوزان دمد ولح الديث –
99

أستا وعميد الكلية

98

د .ميطفى عبد ال ااادر عبد اهلل-
استا ب سم اووو الرتبية

99

8899/9/99-84

مساااااااااااااا مة
اجلامعاااااااااااااة
جبلاااااا 888
جني

د /فائز مراد مينا – أستا غص متفرغ

جني

ماار ر اشااوار العربااى الرت ااى فااى العلااوم 8898 /98/98-98
االجتماعية املنع د بأن ر – قر يا

باادون نف ااات
على اجلامعة

8899/ 9/90 – 99

بنف ااات علااى

مر ر بدولة ولندا

اجلامعة
مااار ر الرتبياااة واالقيااااو ااإلسااارتاقيجات

8899/8/99 – 99

اشديأة فاى الأ افاة واالعلمياةو الن اد فاى

مساااااااااااااااا مة
اجلامعااااة فااااى
النف ااات جبل ا

مدين بر لون بأسبانيا .

 9888جني

املاار ر الااادوىل اشاااادى ع ااار ا م اااروع 8899/4/98-99

باادون نف ااات

الرياضاااااااااااايات الرتبويااااااااااااة جبامعااااااااااااة

على اجلامعة

درودب جبرا امزقون جبنوس أفري يا
د/مسصدمد حسث بلتاجى –
99

أستا ب سم العلوم البيولوجية
واجليولوجية

املااار ر التاساااس عج ااار للجمعياااة امليااارية
االملانية لعلم اشيوان ببنى سويف

8899/8/8 -9/98

باادون نف ااات
على اجلامعة
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*مااار ر مجعياااة العلاااوم اجلرمانياااة بااا
د  /راندا الن ار مدرب ب سام اللغاة اشضاااارية ) (GIGالاااذى نظمتااا جامعاااة
ال اااا ر ببحااان عنوانا ا  :ا ياااف دال ياااتم
األملانية
التعبص عث التابو اتا

باادون نف ااات
على اجلامعة

د/رانياااا الاااوردى مااادرب ب سااام اللغاااة امل اار ة فاى قنظايم أوو مار ر ولكرتوناى نوفمرب 8898
يع د على املستوى الدوىل
األملانية

باادون نف ااات
على اجلامعة

د/رانيااا الااوردى ماادرب ب ساام اللغااة
األملانية
مر ر علمى بكلية األلسث

مااار ر علماااى بكلياااة األلساااث وامل اااار ة
ببحن في

وبريب 8899

 27-29اكتوبر 2101

00

94

21
20

22

23

Curent the mdsin medicial
د/منال مىاهر حسىنى المىدرس بشىعبة علىم
research and plant micrbiological
النبات
applications.
بقسم العلوم البيولوجية
جامعة اإلسكندرية .
أ.د.سىىىمير محمىىىد حسىىىن بلتىىىاجى األسىىىتاذ
المؤتمر الدولى السادس للعلوم البيولوجية .
المتفرغ
بشىىىىىعبة علىىىىىم الحيىىىىىوان بقسىىىىىم العلىىىىىوم
جامعة طنطا .
البيولوجية .
أ.د.خلف هللا أحمىد صىابر األسىتاذ المتفىرغ
بشعبة
علم الحيوان بقسم العلوم البيولوجية .

المؤتمر الدولى السادس للعلوم البيولوجية .
جامعة طنطا .

أ.د.محمد عبد الحميد شاهين

مؤتمر اللجنة الدولية لألخالقيات الحيوية .
باكو – اذربيجان .

2101/00/00-01

-7/31
2100/2/ 2

المىىىىؤتمر الرابىىىىع لجمعيىىىىة الفطريىىىىات الطبيىىىىة 2101/3/2-7
د.زينب محمد إبراهيم األستاذ المساعد
بشعبة علم النبات بقسم العلوم البيولوجيىة االفريقية .
جامعة أسيوط .
.

د .سهير صفوت بقسم الفلسفة و
اإلجتماع

مأزق البحث العلمي العربي بين المزايا  07مايو 2100
التنافسية ورهانات التنمية المستدامة
(التهديدات -والفرص ) دراسة مقدمة
إلى المؤتمر الدولي تحديات البحث العلمي
العربي  ،كلية اآلداب جامعة الزقازيق
التنمية البشرية وتعزيز مجتمع المعرفة

د .سهير صفوت بقسم الفلسفة و
24

2101/00/00-01

اإلجتماع

 9-7يوليو 2100

دراسة سوسيولوجية للتعليم الجامعي
دراسةمقدمة إلى المؤتمر الدولي السادس

للمركز العربي للتعليم والتنمية بالتعاون
مع أمانة جامعة الدول العربية  ،ومركز
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الدراسات المستقبلية  ،التعليم والبحث
العلمي في مشروع النهضة العربية
آفاق نحو مجتمع المعرفة

،

 9-7يوليو

. 2100
االستبعــاد االجتماعــي المفهوم – الدالالت  30 – 31 ،أكتىىىىىىىىىىىىىىىوبردراسة مقدمة إلى الملتقى الدولي األول 2100
المجتمع العربي بين االستبعاد واالحتواء
د .سىىىىىىهير صىىىىىىفوت بقسىىىىىىم الفلسىىىىىىفة و االجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرةكلية
اآلداب -قسم علم االجتماع والديمغرافيا ،
اإلجتماع
جامعة المسيلة  30 – 31أكتوبر
2100الجمهورية الجزائرية الديمقراطية

27

 واقىىىع البحىىىث العلمىىىى بىىىين إمكانيىىىة التمويىىىل  03-02إبريل 2100د .هىىىىدى عبىىىىد المىىىىؤمن السىىىىيد بقسىىىىم
الفلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفة
و اإلجتماع

22

وإشكالية التطبيق دراسىة مقدمىة إلىى المىؤتمر
الىىدولى تحىىديات البحىىث العلمىىى العربىىى :كليىىة
اآلداب ،جامعىىىىىىة الزقىىىىىىازيق  03-02إبريىىىىىىل
2100
 الهويىىىىة اإلسىىىىالمية وثقافىىىىة العولمىىىىة بىىىىين  21-07إبريل 2100إشىىكالية التجديىىد ومشىىروعية التغيىىر "دراسىىة

29

ميدانية مقىدم إلىى المىؤتمر الىدولى األول لقسىم

د .هدى عبد المؤمن السيد بقسم
الفلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفة علم االجتماع والعلوم اإلنسىانية كليىة اآلداب –
و اإلجتماع
جامعىىىة قنىىىاة السىىىويس " العلىىىوم اإلنسىىىانية و
العولمة فى الفترة من  21-07إبريل .2100

 -نحرررو تنشرررئة سياسرررية فاعلرررة لقررريم

 -9-7يوليو . 2100

اإلنتمررررراء و المواطنرررررة فرررررى عصرررررر
د .هدى عبد المؤمن
السيد

 22بقسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىم الفلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفة
و اإلجتماع

العولمـ ــة مقـ ــدم إلـ ــى المـ ــؤتمر الـ ــدولى
الســ ــادس للمركـ ـ ــز العرب ـ ــى للتعلـ ـ ــيم و
التنمية " التعليم و البحث العلمرى فرى
مشروع النهضة العربية م آفاق نحرو

مجتمرررررررع المعرفرررررررة  -1-5يوليرررررررو

. 1122

117-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

27

االستبعــاد االجتماعــي المفهىوم – الىدالالت  30 – 31 ،أكتىىىىىىىىىىىىىىىوبر
دراسىىىة مقدمىىىة إلىىىى الملتقىىىى الىىىدولي األول 2100
المجتمىىىع العربىىىي بىىىين االسىىىتبعاد واالحتىىىواء
د .هدى عبد المؤمن السيد بقسم
الفلسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىفة االجتمىىاعي فىىي ظىىل المتغيىىرات المعاصىىرةكلية
اآلداب -قسىىىىم علىىىىم االجتمىىىىاع والىىىىديمغرافيا ،
و اإلجتماع
جامعىىىىىىىىىىىة المسىىىىىىىىىىىيلة  30 – 31أكتىىىىىىىىىىىوبر
2100الجمهورية الجزائرية الديمقراطية .

الفتررررررة مرررررن -21

31

المؤتمر القومى السنوى السابع عشرم  22نررررررررررررررررررررروفمبر
العربررررى التاسررررعم بعنرررروان م التقررررارب  1121بمقررررررررررررررررر

د /سعيد إبراهيم طعيمة

العربررى فرررى برررامج التعلررريم الجرررامعى جامعرررررررررة الررررررررردول
وقبل الجامعى
العربية

دورات وندوات
د /بة وبرا يم دمد –
0

املااد رب ب ساام العلااوم البيولوجيااة
و اجليولوجية

دور التحلياااااااااب الكرومااااااااااقوجرافى
باملعمب املر زى باجلامعة
8899/./98 -99

2

د /منى ميطفى على دمد

دور قدريبيااة بعنااوان موضااوعات فااى

مدرب ب سم الكيمياء

الكيمياء جدين بنجالورن باهلند

باادون نف ااات
على اجلامعة

8899/./8 – 8/98

مسااااااااااااا مة
اجلامعااة فااى

د .دمد عبد اشميد ا
3

–

أسااااااتا متفاااااارغ ب ساااااام العلااااااوم
البيولوجية

4

د/.أمب عبد الفتاح عطو اس-
ب سم الفلسفة واالجتماع

نف ااات الساافر

لتمأياااب ميااار فاااى اجتماعاااات اللجنا ا

جبلاا 8888

الدولية لألخلقيات اشيوية باليونسكو .

جنياااة وبااادو
السفر.

نااااادو التعلااااايم جاااااامعى فاااااى عيااااار
املعلوماقيااة التحااديات والتطلعااات مااث

-8899/8/98

باادون نف ااات

8899/./9

على اجلامعة

اململكة العربية السعودية جبامعة طيبة
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برنامج قادريبى ضامث م اروع د جاود
7

د .ميطفى عبد ال ااادر عبد اهلل-
أستا ب سم أووو الرتبية

باادون نف ااات

8899/8/88-8/88

األداء فااااااى الوحاااااادات الداخليااااااة
املرسسااة الطاقااة للتاادري

على اجلامعة

–اململكااة

العربيااااااااااااااااااااااااة السااااااااااااااااااااااااعودية
د جدينة الريا

2

د/على أمحد اجلمب – أستا ب سم

ور اااة عماااب حاااوو قطاااوير املناااا ج8899/9/98 -9/998 -

باادون نف ااات

املنا ج

لدولة قطر

على اجلامعة

م ااااروع
9

ا.د  /دسث دمود خضر –أستا
ب سم أووو الرتبية

باادون نف ااات

أااااى الااااذى ق ااااوم بااا دار 8899/8/88 -8/89

مساااااارات لياااااال املرسساااااة العاماااااة
للتااادري

على اجلامعة

الت ناااى واملهناااى باململكاااة

السعودية
0

7

01

00

02

د /وفاء أمحد دمد حاق –
ب سم أووو الرتبية
ا.د /وفاء أمحد دمد
حاق – ب سم

أووو الرتبية

04

07

للتدري
م ااروع
للتدري

د /ا رف درم فريد مدرب ب سم

م ااروع

أووو الرتبية

للتدري

ا.د /طلعت عبد اشميد فائق
أستا ب سم أووو الرتبية

ور

على اجلامعة

الت نى واملهنى بالسعودية
أااى ليااال املرسسااة العامااة - 8899/9/89
الت نى واملهنى بالسعودية

باادون نف ااات
على اجلامعة

8899/9/88

أااى ليااال املرسسااة العامااة 8899/9/.- 8899/9/9
الت نى واملهنى بالسعودية

عمب خاوة بالتعليم الأانوي التى 8899/9/89- 89

قنظمهااااا اليوسااااف بعمااااان باململكااااة

باادون نف ااات
على اجلامعة
باادون نف ااات
على اجلامعة

األردنية اهلااية

ا.د /على أمحد اجلمب –

إلل ااااء داضاااار لموعااااة السااااادب 8899/9/98 – 4

باادون نف ااات

ب سم املنا ج

للخدمات العلمية بدولة قطر

على اجلامعة

ور اااااااة عماااااااب خاواااااااة باااااااالتعليم 8899/9/9 – 9

باادون نف ااات

الرتبيااة العربااى لاادوو

على اجلامعة

األستا

ا.د /علاااى أمحاااد اجلماااب –األساااتا
03

م ااروع

أااى ليااال املرسسااة العامااة 8899/9/.- 8899/9/9

باادون نف ااات

ب سم

الأانوىبمكتاا

املنا ج

اخلليج

أ.د /دساااث دماااود خضااار – أساااتا

للم ااااار ة فااااى مهرجااااان اجلنادريااااة 8899/8/84-/8/89

باادون نف ااات

ب سم

السااانوية بااادعو ماااث رئاساااة اشااارب

على اجلامعة

أووو الرتبية

الوطين باململكة العربية السعودية

أ.د  /دمود امب الناقة – استا غص

للم ار ة فاى مار ر اجلمعياة املعلمياة 8899/9/89 -89

باادون نف ااات
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متفرغ ب سم املنا ج
د /ا ااارف دااارم فرياااد  -مااادرب
02

ب سم
أووو الرتبية

الكويتية
م ااروع
للتدري

على اجلامعة
أااى ليااال املرسسااة العامااة
الت نى واملهنى بالسعودية

- 8899/9/89

باادون نف ااات

8899/9/88

على اجلامعة

نقاط القو ة
 توجد خطة للمجاالت البحثية على مستوى األقسام العلمية بالكلية معتمدة
وفقا الحتياجات المجتمع .
 تم االستفادة من نتائج البحث العلمى فى تحديث وتطوير محتوى بعض
المقررات الدراسية واضافة موضوعات تساير أحداث المجتمع .
 توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالكلية
 يشارك أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى البحث العلمى ويقومون بنشر
األبحاث محليا وعالميا .
 تضم الكلية نخبة من أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على
جوائز الدولة المختلفة .
 يتم دعم وتحفيز الباحثين بالكلية .
 يشارك عديد من أعضاء هيئة التدريس فى الموتمرات وندوات علمية
 تتضمن اللجان العلمية لترقية أعضاء هيئة التدريس العديد من
اساتذة الكلية .
 توجد اتفاقيات ثقافية مفعلة بين الكلية وبعض الجامعات األجنبية مثل
جامعة وجامعة جزيرة األمير ادوارد ايالند  ،وجامعة ليسبج .

 -1الدراسات العليا:

 2/1الدرجررات الممنوحة:
 2/2/1التعريا ببرامج الدراسات العليا:
تتنوع األساليب المتبعة للتعريا ببرامج الدراسات العليا وتتمثل فى :السيمنار المجمع لطالب

الدراسات العليا ،السيمنار األول باألقسام األكاديمية  ،دليل الطالب(مرفق )2-2/2/1الذى
يتضمن الخطة الدراسية للدرجات العلمية المختلفة  ،والخدمات

التربوية التى تقدمها الكلية،

اإلعالنات الداخلية على لوحات اإلعالنات بإدارة الدراسات العليا (مرفق ،)2-2/2/1الموقع
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اإللكترونى للكلية  ،التسويق للدراسات العليا وبرامجها باإلدارات التعليمية بالقاهرة (مرفق-2/2/1
)6

عدد الدبلومات والدرجات العلمية التى منحتها الكلية خالل السنوات الثالث :
الدبلوم فى التخصصات المختلفة( 6618 :مرفق)4-0/0/9 الماجستير  526:درجةالدكتوراة 254:درجةنسبة الدرجات العلمية التى منحتها الكلية للدارسين من أعضاء الهيئة المعاونة والمسجلين من
الخارج مقارنة للدرجات العلمية التى منحتها للطالب من المسجلين من الخارج خالل السنوات
الثالث األخيرة %9.3

 1/1العملية التعليمية فى الدراسات العليا:

 2/1/1برامج الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه:
تبنت الكلية المعايير األكاديمية القومية المرجعية ( )NARSالصادرة عن الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واإلعتماد لبرامج الدراسات العليا وتم اعتمادها بمجلس الكلية .
قامت الكلية بتوصيف البرامج والمقررات في ضوء المعايير المتبناه وفق النماذج الجديدة
لهيئة الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم الجامعى.
تمت مراجعة برامج الدراسات العليا المختلفة بواسطة مراجعيين داخليين( وثائق المراجعة الداخلية

مرفق )0-2/2/1حيث تم تكلبف لجنة للتقييم الداخلي من قبل الكلية بتاريخ 1122/1/24

(مرفق )2-2/2/1وكذلك تمت المراجعة الخارجية للبرامج من قبل محكميين خارجيين( .مرفق)3-0/2/9
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تتوافق وتتحقق مخرجات التعلم المستهدفة مع المعايير المرجعية األكاديمية لكل برنامج.
تتوافق محتوى المقررات الدراسية مع المعايير االكاديمية محققة النتائج التعليمية لكل برنامج .
متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية التالى:
 يتم تطبيق الئحة الدراسات العليا بشكل كامل والتى تنص على أن متوسط الفترة الزمنيةللحصول على درجة الدبلوم نظام العام الواحد هو عام جامعي وتكون الدراسة بالفترة
الصباحية وتكون الدراسة لمدة عامين جامعيين في حالة الدراسة بالفترة المسائية للطالب
غير المتفرغين.
 وبالنسبة للماجستير تحدد المدة سنة كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى. الدكتوراه المدة المحددة هى عامان كحد أدنى وخمس سنوات كحد أقصى. 1/1/1نظام التسجيل واإلشراا العلمى:
تتم مراجعة إجراءات التسجيل واإلشراا فى الدراسات العليا لتطويرها من خالل مناقشة ما يلى
بمجالس األقسام ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية :
تقارير أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الطالب المسجلين للدرجات العلمية المختلفة .مشكالت القيد والتسجيل واإلشراا ( .مرفق)0-1/2/1 تتم إجراءات التسجيل يدويا.توجد قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا والمسجلين للدرجات العلمية الكليه.
تلتزام األقسام العلمية بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقا ً للتخصص الدقيق نظرا لتوافر
التخصصات المختلفة ألعضاء هيئة التدريس.
 تم تحديد عدد  25رساله إلشراا عضو هيئة التدريس كحد أقصى.تتخذ الكلية اإلجراءات الموثقة والمطبقة لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل
للدرجات العلمية .مثال ذلك عقد سيمينارات ،والتقارير الدورية للمشرفين كما يلي:
 عرض الطالب المسجلين لدرجات علمية عما تم إنجازه في الرسالة في السيمناراتاألسبوعية وفقا للجدول المعد لذلك .
 إعداد تقارير عن مدى تقدم الطالب وما تم إنجازه في الرسالة ( .مرفق)2-1/2/1 مناقشة قضايا الدراسات العليا ومشكالت الطالب بمجالس األقسام األكاديمية . مناقشة قضايا الدراسات العليا ومشكالت الطالب بلجنة الدراسات العليا. 6/1/1الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرامج الدراسات العليا:
مالئمة أعدد أعضاء هيئة التدريس للقيام بأعباء تدريس المقررات فى معظم االقسام االكاديمية
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تناسب التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس للمقررات التي يشارك في تدريسها حيث تحرص

الكلية

على توزيع األعباء التدريسية للمقررات طبقا للتخصصات المختلفة ألعضاء هيئة

التدريس; يوجد باألقسام األكاديمية المختلفة أعضاء هيئة تدريس مؤهلين و ذو كفاءة عالية.

تحرص الكلية على توافر األمكانات والتسهيالت المادية  ,والمنح البحثية  ,واالجهزة الحديثة
االزمة للعملية البحثية فى معظم معامل األقسام والمعمل المركزى المجهز بأجهزة حديثة ومتطورة
تخدم العملية البحثية  ,وكذلك توافر الكتب والمراجع الحديثة العربية واألجنبية بمكتبة الدراسات
العليا باالضافة الى تزويد المكتبة بأجهزة الحاسوب المتصلة بشبكة النت .

 6/1طالب الدراسات العليا:
 2/6/1االلتحاق ببرامج الدراسات العليا:
تزايد معدل أعداد الطالب المقيدين فى برامج الدراسات العليا حتى ان بلغ عددهم  3113طالب للعام الجامعى

(2011مرفق)0-2/3/1

م
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0
1

دكتوراه الفلسفة المعلم فى االداب
دكتوراه الفلسفة المعلم فى العلوم
مجموع اعداد الدارسين
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نسبة الطالب الوافدين إلى إجمالى عدد الطالب فى الدراسات العليا %1,8

وجود وحدة لرعاية الطالب الوافدين للطالب الوافدين معتمدة (مرفق.)2-2/3/1

 1/6/1تقويم طالب الدراسات العليا:
تعتمد الكلية فى تقويم طالب الدراسات العليا على وسائل واساليب متنوعة ومتعددة تشتمل:
جلسات نقاش (سمينارات)  ،اختبارات شفوية  ،تقديم أبحاث وتكليفات  ،اختبارات تحريرية ر

تتوافق طرق واساليب تقويم الطالب مع مخرجات التعلم المستهدفة الى حد كبير

وتم استطالع رأي الطالب في المقررات الدراسية والتي تتضمن أساليب التقويم المتبعة(.مرفق

)5-1/6/1

تم التحقق من مواصفات الورقة االمتحانية وتحليلها مما دلت النتائج على توافق االمتحانات بما
تقيسة من مهارات معرفية وذهنية ومهنية وعامة مع محتوى المقررات .
اليستخدام نظام الممتحنين الخارجيين.
يقوم الباحث بنشر فصل من الرسالة أو ورقة بحثية فى مجلة علمية بعد تحكيمة من محكم
داخلى وآخر خارجى .

 6/6/1رضاء طالب الدراسات العليا:

يتم إتباع وسائل معينة لقياس رضاء طالب الدراسات العليا من خالل استمارة استطالع رأي ،واستمارة

تقويم المقررات الدراسية .
يتم تحليل نتائج تقييم رضاء الطالب واالستفادة منها في تطوير برامج الدراسات العليا الكليه
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( استمارة استطالع الرأي ،تقويم المقررات الدراسية )( .مرفق )5-6/6/1
يوجد قواعد معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب :
توجد صناديق للشكاوى ،وتعمل الكلية على حل مشاكل الطالب واالستجابة لتظلماتهم من النتائج ،كما

يوجد صندوق للمقترحات ،ويتم التعامل مع الشكوى فور إستالمها وعرضها على الجهات المعنية .ويتاح

لطالب الدراسات العليا تقديم التظلم لوكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.وفق آليات تقديم الشكاوى
بالكلية .

نقاط القوة
 يتم تعريا ببرامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية .
 تم تبنى المعايير االكاديمية الصادرة من هيئة توكيد الجودة والتاهيل لالعتماد .
 يوجد توصيا معتمد وموثق للبرامج والمقررات الدراسية لجميع برامج الدراسات العليا .
 يوجد تقارير معتمدة وموثقة للبرامج والمقررات الدراسية لجميع برامج الدراسات العليا.
 يتم تسويق لجميع برامج الدراسات العليا .
 مال ئمة التخصص العلمى ألعضاء هيئة التدريس لطبيعة موضوعات رسائل الماجستير
والدكتوراة .
 تزايد الطالب المقيدين ببرامج الدراسات العليا التربوية .
 تتوافق طرق التقويم مع مخرجات التعلم المستهدفة .
 يتم استخدام نظام الممتحن الخارجى لدرجة الماجستير والدكتوراة لمناقشة الرسائل
العلمية والحكم عليها .
 توجد قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات طالب الدراسات العليا .

 -3التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:
 2/3شمولية واستمرارية التقويم:

 2/2/3أساليب ونتائج التقويم:
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األساليب التى تتبعها الكلية فى عملية التقويم الشامل والمستمر للفاعلية التعليمية:

البرمج وتقارير المقررات
-2التقييم الذاتى :الدراسة الذاتية للكلية ,التقارير السنوية للكلية ,تقارير ا

الدراسية ,التغذية الراجعة من استبيانات المقررات الدراسية للطالب(مرفق)2-2/2/3

-1المراجعة الداخلية :تقارير وحدة توكيد الجودة بالكليه ،تقارير مركز ضمان الجودة بجامعة
عين شمس ,تقارير المراجع الداخلى  ,تقارير المحكم الخارجى .

6المراجعة الخارجية:الزيارة الميدانية  ,تقرير المراجعين النظراء ,زيارة المتابعة األولى,

زيارات متابعة من إدارة مشاريع التطوير المستمر والتأهيل لالعتمادCIQAP

ويتم األخذ برأى الطالب فى أعضاء هيئة التدريس والمقررات الدراسية وذلك لتطوير العملية
التعليمية (مرفق)1-2/2/3

ويتم مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية وباقى المستفيدين ،وذلك فى مجالس
االقسام ومجلس الكلية :

 يعد استاذ كل مادة تقرير نهائى بعد إعالن النتيجة للتاكد من تحقق مخرجات التعلمالمستهدفة من تدريس المقرر ووضع خطة مستقبلية لتطوير المقرر ويتم توثيق

واعتما تقارير المقرر من قبل مجلس القسم ومجلس الكلية(مرفق تقرير الحد المقررات

الدراسية وفق نموذج الهيئة(مرفق)6-2/2/3

 -تقييم مقررات البرنامج بواسطة محكم داخلى ومحكم خارجى واالعتماد على آرائهم

فى تطوير البرنامج .

-أعدت وحدة توكيد الجودة بالكليه خطة تنفيذية للتحسين فى ضوء نتائج التقويم الشامل

للفاعلية التعليمية  ،تشتمل على اإلطار الزمنى  ،تم دمجها فى مشروع التطوير المستمر

والتأهيل لالعتماد.

 توجد ممارسات فعلية للتحسين والتطوير في الفاعلية التعليمية مثل تجهيز القاعات باألجهزة
الحديثة تحديث المكتبات  ,تحديث محتوى المقررات بصفة دورية.

 1/2/3ممارسات النظام الداخلى للجودة:
 ساهم النظام الداخلي المتكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالكليه فى المتابعة الدورية لتقارير
البرامج والمقررات ،توصيف المقررات مرحلة اليسانس والبكلوريوس والدراسات العليا،
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وتقويم الفاعلية التعليمية وضع خطط وآليات تصحيح الجوانب السلبية لتحقيق النتائج
التعليمية المستهدفة.
يوجد نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالكليه وتمثل وحدة توكيد الجودة جزء رئيسيا في

الهيكل التنظيمي للكلية موثق ومعتمد (مرفق)2-1/2/3

يعتمد نظام الجودة فى التقييم المستمر لألداء على مؤشرات عديدة تبين مدى رضاء الطالب عن
الخدمة التعليمية المقدمة  ,وكذلك مدى رضاء األطراا ذات العالقة عن كفاءة خريجى الكلية ،

ومدى توفر مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج فى خريجى الكلية .

المؤشرات التى يعتمد عليها نظام التقويم المستمر مايلى:




التقارير السنوية للبرامج والمقررات لمرحلة البكالوريوس والدراسات العليا
نتائج االمتحانات .

تقييم البرنامج الدراسى بواسطة المحكم الداخلى والخارجى .



إستطالع رأى الطالب فى طرق التدريس ،فى أعضاء هيئة التدريس وتقييم



المراجعات الداخلية الدورية لجميع االقسام بالكلية

المق اررات الدراسيى .

وتعد نتائج االستبيانات ،وتوصيف البرامج والمقررات ،وغيرها مؤشرات يعتمد عليها هذا النظام
في التقييم المستمر ألدائه .

 1/3المساءلة والمحاسبة:

 2/1/3تفعيل اللوائح والقوانين الحالية:
تتم المراجعة بصفة دورية اال ان تفعيل اللوائح والقوانين الحالية والمتعلقة بالمساءلة
والمحاسبة تتم فى أضيق الحدود فى مجاالت الفعالية التعليمية.
القرارات المستحدثة لتفعيل نظم المساءلة والمحاسبة فى الكلية فيما يخص تحسن الفعالية
التعليمية :
 -يقدم عضو هيئة التدريس تقرير مقرر دراسى .

 -يقدم عضو هيئة التدريس نموذج اجابة للورقة االمتحانية ( .مرفق)1-2/1/3

نقاط القوة
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وجود خطة تنفيذية لتحسين الفاعلية التعليمية .
يوجد بالكلية نظام داخلى بوحدة توكيدالجودة للمتابعة الدورية لتقارير المقررات وملفات
المقررات .
تم وضع مؤشرات يعتمد عليها المتابعة الدورية واالستفادة من النتائج لتحسين العملية
التعليمية
يتم مراجعة للوائح الخاصة بالمسائلة والمحاسبة للبدء فى تفعيلها فى الكليى لتحسين
الفاعلية التعليمية .
توجد ق اررات مستحدثة لتفعيل نظام المسائلة والمحاسبة لتحسين الفاعلية التعليمية
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قوائم بمرفقات الدراسة الذاتية
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المحور األول :القدرة المؤسسية
المجال
 0/0/0الخطة االسراتيجية
 0/0/0الخطة االسراتيجية

رقم المرفق
(مرفق )0-0/0/0
(مرفق )2-0/0/0
(مرفق)3-0/0/0
(مرفق)4-0/0/0

 2/0/0الرؤية والرسالة

اسم المرفق
مصفوفة مجاالت القوة والضعف والفرص
والتهديدات
نتائج التحليل البيئى
محضر مجلس الكلية يناير 2102
ارتباط استراتجية الكلية باستراتيجية الجامعة

(مرفق)0-2/0/ 0
(مرفق)2/2/0/0
(مرفق.)3/2/0/0

روية ورسالة الكلية محدثة
محضر مجلس الكلية ()2100/4/3
تتوافق رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة
الجامعة
صورة من الموقع االلكترونى

(مرفق.)7/2/0/0

دليل الكلية

 3/0/0األهداف اإلستراتيجية

( مرفق)0-3/0/0
(مرفق )2-3/0/0

غايات واهداف استراتيجية
محضر مجلس الكلية ( )2102/0/ 2

 4/0/0الخطة التنفيذية

(مرفق )0-4/0/0
(مرفق)2-4/0/0
مرفق)3-4/0/0
(مرفق)0-0/2/0
(مرفق)2/0/2/0
(مرفق)3/0/2/0
(مرفق )4/0/2/0
(مرفق )7/0/2/0
(مرفق )2/0/2/0

الخطة التنفيذية
محضر مجلس الكلية فبراير 2102
الموازنة المالية للخطة االستراتيجية
محضر مجلس الكلية فبراير 2102
وثيقة معتمدة بالسمات المميزة للكليه
االتفاقيات العلمية
األساتذة الزائرين
أسماء األساتذة الذين حصلوا على جوائز تقديرية
أسماء أعضاء هيئة التدريس المشتركين فى
اللجان العلمية للتحكيم وترقيات األساتذة
وثيقة التأهيل التربوى للمعلمين والدروات التى
تم تنفيذها بمركز تطوير التعليم الجامعى
المجلة العلمية لكلية التربية محكمة وتهتم بشئون
البحث العلمى والتربوى
األبحاث التربوية المشتركة لدراسة القضايا
والمشكالت الفومية
وثيقة تفيد رعاية الطالب اجتماعياً ،وتحفيزهم
على التفوق
التربية العسكرية
دليل مركز اإلرشاد النفسى
ملتقى التوظيف فى عصر العولمة
مشروعات بحثية

(مرفق.)4/2/0/0

 0/2/0الوضع التنافسي للكليه

(مرفق )9/0/2/0
(مرفق )0/0/2/0
(مرفق )7/0/2/0
(مرفق )01/0/2/0
(مرفق )00/0/2/0
(مرفق )02/0/2/0
(مرفق )03/0/2/0
(مرفق )04/0/2/0
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(مرفق )07/0/2/0
(مرفق )02/0/2/0
(مرفق )09/0/2/0
(مرفق )00/0/2/0
(مرفق )07/0/2/0
 2الهيكل التنظيمى
 0/0/2هيكل تنظيمى

(.مرفق )0-0/0/2
(مرفق )2-0/0/2

وثيقة اعتماد الهيكل التظيمى بمجلس الكلية
توصيف الوظائف
محضر اعتماد وحدة االزمات

(مرفق )4-0/0/2
(مرفق )7-0/0/2

وحدة االزمات
وثائق تجربة االخالء
كتيب التوظيف الوظيفى للعامليين بالوحدات
االداريه

(مرفق )3-0/0/2

()2-0/0/2

 2/0/2وحدة توكيد الجودة

دليل مركز تطوير تدريس اللغة االنجليزية
وإنجازاته
دليل مركز تطوير التعليم الجامعى
دليل مركز التميز
انجازات مركز القياس والتقويم
كتيب المراكز

(مرفق .)0-2/0/2
(مرفق )2-2/0/2
(مرفق )3-2/0/2
(مرفق )4-2/0/2
(مرفق )7-2/0/2
(مرفق )2-2/0/2
(مرفق )9-2/0/2
(مرفق )0-2/0/2

الهيكل التنظيمى للكلية
الهيكل التنظيمى وحدة الجودة
االئحة المالية لوحدة الجودة
تقارير متابعة من مركز ضمان الجودة بالجامعة
ومناقشة قضايا وأنشطة وانجازات الجودة فى
مجالس االقسام و لجنة الدراسات العليا ومجلس
الكلية
عمل ورش سواء ألعضاء هيئة التدريس
العاملين الكلية أو الطالب للتعريف بسياسة
الجودة ونشر ثقافة الجودة
تقارير دورية عن انشطة الوحدة ومخرجاتها
تقارير ربع سنوية ألدارت المشروعات

 -6القيادة والحوكمة
 2/6اختيار القيادات
األكاديمية:

 2/2/6اسلوب اختيار
القيادات:

 2/1/6اسلوب القيادة:

(مرفق )2-2/2/6

معايير الختيار القيادات األكاديمية

(مرفق )1-2/2/6

لجنة ثالثية منتخبة من األساتذة أعضاء هيئة

(مرفق )6-2/2/6

وثيقة معايير اختيار (القيادات األكاديمية )

(مرفق )4-2/2/6

استبيانات خاصة بالقيادات االكاديمية

(مرفق )5-2/2/6

مجلس الكلية بتاريخ 1121/21/4

(مرفق

التدريس لإلشراا على العملية االنتخابية الكليه

محاضر المجالس الرسمية الكليه التى
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)2-2/1/6
(مرفق -2/1/6
)1
(مرفق -2/1/6

)6

ناقشت الموضوعات والق اررات الخاصة بالتعليم
والتعلم

تقرير بنتائج استبيان نمط اسلوب القيادة
جداول العام الدراسى 1121-1122

استبيان راى الطالب الداء أعضاء هيئى

التدريس والهيئة المعاونة

(مرفق )4-2/1/6
(مرفق -2/1/6

.)5
 6/6تنمية المهارات اإلدارية

(مرفق -2/6/6

 2/6/6التدريب:

)2

تقرير بشان استقصاء رضا العاملين والقيادات
االدارية

استمارة استطالع رأى القيادات االكاديمية

الخطة التدريبية

(مرفق -2/6/6

)1
(مرفق -2/6/6

تحديد االحتياجات التدريبيه للقيادات االكاديمية

)6

 1/6/6مؤشرات تقييم التدريب( :مرفق )2-1/6/6
 4/6نظم المعلومات والتوثيق:

(مرفق)2-2/4/6

قائمة بالدورات التدريبية التي تم تنفيذها
قواعد بيانات ألعضاء هيئة التدريس
وجود قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا

 2/4/6قواعد البيانات :

(مرفق)1-2/4/6

خطة موثقة لتنمية الموارد

(مرفق)2-2/5/6

خطة موثقة لتنمية الموارد الذاتية

(مرفق)1-2/5/6

أنشطة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص

الذاتية

(مرفق)6-2/4/6

(مرفق)6-2/5/6

 1/5/6العالقات والتفاعل مع
القطاعات اإلنتاجية والخدمية

وجود قواعد بيانات لالداريين

محضر مجلس الكلية بتاريخ 1122/ 3/26
العتماد الخطة

(مرفق )4-2 /5/6

خدمات والوحدات ذات ذات طابع خاص

(مرفق )2-1 /5/6

مشروعات مثل مشروع ساعه بساعه ,ومشروع

رساله
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في المجتمع:
(مرفق )1-1 /5/6
(مرفق )6-1 /5/6

الوثائق الخاصة للبرامج تدريبية التى تم تنفيذها
مدربين معتمدين ،وأعضاء هيئة تدريس ذوي

خبرة وكفاءة في تنفيذ البرامج التدريبية

 -4المصداقية واألخالقيات:
 2/2/4االلتزام بحقوق الملكية

(مرفق )2-2/2/ 4

دليل حقوق الملكية الفكرية

الفكرية والنشر:
(مرفق )1-2/2/ 4
(مرفق )6-2/2/ 4
 2/1/4ضمان العدالة وعدم
التمييز

(مرفق)2/2/1/4

الوثائق الرسمية التى تحدد قواعد االلتزام بحقوق

الملكية الفكرية والنشر

محتوى ورشة النشر الدولى
وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس بين

أعباء العمل واإلشراا والتدريس ،والحوافز

والمكافآت
(مرفق.)1/2/1/4

شكاوى الطالب بمكتبى وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب  ،والدراسات العاليا والبحث

العلمى
(مرفق)6/2/1/4
 2/6/4ممارسات أخالقيات

(مرفق)2-2/6/4

المهنة
(مرفق)1-2/6/4
(مرفق)6-2/6/4

االجراءات المتبعة فى الرد على الشكاوى

المقدمة

محضر اعتماد دليل الممارسات االخالقيات
المهنية بتاريخ 1122/2/6
تشكيل لجنة االخالقيات
ق اررات مجالس االقسام لترقية اعضاء هيئة

التدريس والتى تتضمن التزامة باداب المهنة

وحسن اداء واجباتة
 -5الجهاز اإلداري:
 2/ 2/ 5تنمية القيادات
اإلدارية والعاملين:

تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات

(مرفق) 2- 2/ 2/ 5

االدراية والعاملين

(مرفق) 1- 2/ 2/ 5

خطة لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين
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 1/ 2/ 5نظم تقييم أداء

القيادات اإلدارية والعاملين

 2/ 1/ 5وسائل قياس الرضا
الوظيفي:

(مرفق)6- 2/ 2/ 5

أسماء المتدربين فى الدورات المختلفة

(مرفق)4- 2/ 2/ 5

قائمة الدورات التدريبية

(مرفق) 2- 1/ 2/ 5

نموذج قياس أداء العاملين

(مرفق) 2- 2/ 1/ 5

استقصاء رأى عن الرضا الوظيفى لإلداريين

(مرفق) 1- 2/1/ 5

نتائج تحليل استقصاء الرأى واقتراح االجراءات

(مرفق) 6- 2/ 1/ 5

هيكلة توزيع المكافآت وفقا للنظام المقترح

التى تدعم رضا االداريين
للحوافز والمكافات

 1/1/5دورالكلية فى تحسين
الرضا الوظيفي

(مرفق) 2- 1/ 1/ 5

نتائج الرضا الوظيفى واعتمدت

بمجلس الكلية

(مرفق) 1- 1/ 1/ 5

تطبيق استقصاء رأى الرضا الوظيفي

(مرفق) 6- 1/ 1/ 5

نظام للحوافز والمكافآت

(مرفق) 4- 1/ 1/ 5

خطه تدريب العاملين بالكلية

 - 3الموارد:
 2/2/3كفاية الموارد المالية
السنوية:
 1/ 2/ 3مالءمة المباني

(مرفق .)2-2/2/3
(مرفق )2-1/2/3
(مرفق .)1-1/2/3
(مرفق )6-1/2/3

(مرفق )4-1/2/3
 2/1/ 3تسهيالت ممارسة

(مرفق)2-2/1/3

األنشطة الطالبية:

الموازنة العامة
دليل شامل للمبانى
عقود شراء طفايات حرائق وتوزيعها على

المعامل واإلدارات لضمان سالمة المنشأة
تجارب اإلخالء.
خطة الصيانة الخاصة بالبنية التحتية

الوثائق الرسميه باألنشطة الرياضية والثقافية

واالجتماعية والجوالة

قائمة باألجهزة والمعدات والمعامل

 1/ 1/ 3األجهزة والمعدات

(مرفق )2-1/1/3

 6/ 1/ 3تكنولوجيا المعلومات

(مرفق .)1-1/1/3

عقود شراء األجهزة الحديثة والمعدات

(مرفق .)6-1/1/3

محضر لجنة المعامل بتخصيص الميزانية وتلبية

والمعامل
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احتياجات األقسام األكاديمية واإلدارية سنويا
( مرفق )2-6/ 1/ 3

تقرير عن الموقع اإللكترونى للكلية باللغتتيين

العربيه واالنجليزية

 -1المشاركة المجتمعية
وتنمية البيئة
 2/2/1التوعية بخدمة
المجتمع وتنمية البيئة:

(مرفق)2-2/2/1

برامج توعية األطراا المجتمعية بفتح قنوات
إتصال مع العديد من األطراا المجتمعية

(.مرفق .)1-2/2/1

تشارك بعض األطراا المجتمعية فى تدريب

(مرفق)6-2/2/1

نتائج استبيانات قياس رضا المستفيدين من

(مرفق)4-2/2/1

اتفاقيات الشراكات مع أصحاب المدارس الخاصة

الطالب ةتوفير فرص التوظيا الوظيفى
خدمات الكلية

في إطار ملتقى التوظيا
 1/2/1الخطة واحتياجات
المجتمع:

 2/1/1مشاركة األطراا

(مرفق)6-1/2/1

إنشاء وحدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

(مرفق)2-1/2/1

عمل خطة خدمة المجتمع 1125-1121

(مرفق)1-1/2/1

اعتماد وثيقة باحتياجات المجتمع المحلي

(مرفق)2-2/1/1

المجتمعية في مجالس

المؤسسة

 1/1/1رضا األطراا
المجتمعية

محضر تشكيل مجلس الكلية :مشاركة ممثلين

عن األطراا المجتمعية في المجالس الرسمية

للكلية 1122-1121
(مرفق)1-2/1/1

ملتقى توظيا طالب كليات التربية في عصر

(مرفق.)6-2/1/1

تنظيم قوافل  :انشطة رسالة  ،ساعة بساعة

(مرفق)2-1/1/1

نتائج استبيانات قياس رضا األطراا المجتمعية

العولمة

عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة

 - 3التقويم المؤسسي وادارة
الجودة:

 2/2/3عملية
التقويم:

تقرير سنوى للكلية1122/1121
(مرفق)2-2 /2/3
(مرفق)1-2 /2/3

تقارير البرامج والمقررات (فى نهاية

العام الدراسى

125-6

كلية التربية – جامعةعين شمس
2102

(مرفق)6-2 /2/3

) 1121

(مرفق)4-2 /2/3

محاضر اجتماعات الوحدة حتى عام
نموذج إستبيان إلى الطالب وأعضاء

هيئة التدريس واإلداريين وجميع األطراا ذات
العالقة.

تحليل استبيانات المقررات الدراسية

(مرفق)3-2 /2/3
للطالب
(مرفق) 1-2 /2/3
(مرفق)3-2 /2/3

تقارير مركز ضمان الجودة بجامعة

(مرفق )1-/2/2/3

المراجعة الخارجية

(مرفق )21-/2/2/3
 1/2/3أنشطة

التعزيز والتطوير إلدارة نظم
الجودة
 2/1/3الدعم المادي
والمعنوى لوحدة ضمان الجودة:

الكليه

تقارير وحدة توكيد وضمان الجودة

عين شمس

تقارير اللجنة الداخلية لتقويم الذاتى الداء الكلية

(مرفق )2-/1/2/3

مشروع تطوير أداء الدراسات العليا

(مرفق )1-/1/2/3

مشروع تحسين الخدمات المكتبية

(مرفق )6-/1/2/3

دليل للدراسات العليا

(مرفق )2-2/1/3

مشاركة مدير الوحدة في عرض
ومناقشة قضايا الجودة عن طريق المشاركة

الدائمة لمدير الوحدة في مجلس الكلية ولجنة

الدراسات العليا
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المحور الثاني :الفاعلية التعليمية
المحور
 -0الطالب والخريجون
 2/2/2نظم قبول وتحويل الطالب

رقم المرفق
(مرفق)5-5/5/5

وثيقة سياسات القبول الكليه

(مرفق .)1-2/2/2
( مرفق )3-0/0/0

أعتماد سياسات القبول بمجلس الكلية

(مرفق)4-0/0/0
 1/2/2الطالب الوافدون

 2/1/2نظام دعم الطالب

 1/1/2برامج الدعم اإلجتماعى والرعاية

اسم المرفق

سياسة للتحويل من ،والى الكلية .
الجداول الدراسية

(مرفق)1-1/2/2

وجود سياسة معلنة لقبول الطالب الوافدين

(مرفق)6-1/2/2

إنشاء وحدة لرعاية الطالب الوافدين

(مرفق.)2-1/2/2

ارتفاع أعداد الطالب الوافدين المقيدين

(مرفق )2-2/1/2

الكليه مقارنة باألعوام السابقة

سياسة معلنة للدعم الطالبي

(مرفق )1-2/1/2

لدعم الطالب ماديا،و نفسيا ،ومعنويا على

(مرفق )6-2/1/2

بيان بدعم المصروفات للطالب

(مرفق)2-1/1/2

الصحية

مستوى الجامعة

استطالع رأي الطالب عن الخدمات

المقدمه لهم

 6/1/2برامج دعم وتحفيز الطالب
المتفوقين والمتعثرين

(مرفق )2-6/1/2

وجود بيان بأسماء الطالب المتفوقين

(مرفق .)1-6/1/2

كشوا نتائج الطالب

علميا والحاصلين على مكافآت التفوق

إحصاءات بإعداد الطالب

(مرفق )6-6/1/2
المتفوقين
(مرفق .)4-6/1/2
(مرفق )5-6/1/2
 4/1/2التوعية واإلرشاد

األكاديمى:

(مرفق)1-4/1/2
(مرفق)2-4/1/2

تقرير بما تم تنفيذه من اليات

لتحديد المتفوقين والمتعثرين

وثائق رسمية إلدارة رعاية الشباب ووحدة
لرعاية الخريجين

وحدة لالرشاد األكاديمى معتمده ومعلنه
دليل لالرشاد األكاديمى معتمد ومعلن
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 :2/6/2المشاركة في األنشطة

(مرفق)6-4/1/2

جداول أعضاء هيئة التدريس

(مرفق)2-2/6/2

بيان بأعداد األسر

الطالبية:
 :1/6/2تميز المؤسسة في األنشطة

(مرفق)2-1 / 6/2

االنشطة الفنية والثقافية

الطالبية:
 2/4/2خدمات الخريجين:

بيان ممارسة العديد من

(مرفق)2-2/4/2

الهيكل التنظيمى للوحدة

(مرفق)1-2/4/2

عقد ملتقى التوظيا  ،والحفل السنوى
للخريجين

(مرفق)6-2/4/2

وحدة لرعايه ومتابعه خريجى الكليه

 -1المعايير األكاديمية:
 2/2/ 1تبنى المعايير األكاديمية

(مرفق .)2-2/2/1

محضر مجلس الكليه العتماد معايير
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

واالعتماد بتاريخ 1121/21/4
(مرفق ) 1-2/2/1
(مرفق ) 6-2/2/1

وثيقة المعايير األكاديمية للمرحلة االولى
مرفق الدراسة الداعمة للمعايير معايير

الهيئة اتي تبنتها وبنيت الكلية برامجها في

ضوئها ولذلك تم تبنى معايير الهيئة
مرفق()4/2/2/1
 1/2/1الممارسات التطبيقية للمعايير
األكاديمية

( مرفق )2-1/2/1

وثيقة المعايير األكاديمية للدراسات العليا
ورش عمل ألعضاء هيئة

التدريس للتوعية بالمعايير االكاديمية
عمل دراسة بعنوان ممدى التوافق

( مرفق )1-1/2/1

بين المعايير األكاديمية القياسية القومية

العتماد
( مرفق )6-1/2/1
 6/2/1توافق البرامج التعليمية مع

محضر أعتماد تشكيل اللجنة

العليا للمناهج

(مرفق)0-6/2/1
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نماذج من تقارير المراجعة الداخلية

المعايير األكاديمية:

والخارجية على مستوى كل برنامج

(مرفق1-6/2/ 1

تقارير عن مدى تحقق المعايير األكاديمية
فى البرامج التعليمية

 -6البرامج التعليمية:
 2/2/6مالئمة البرامج التعليمية

(مرفق)0-0/0/ 3

نماذج من توصيا البرامج

(مرفق)0-2/1/6

مصفوفة المخرجات المستهدفة

()1-2/1/6

الئحة الكلية الحالية

(.)6-2/1/6

نماذج من توصيا البرامج التعليمية

إلحتياجات سوق العمل

 1/6تصميم وتطوير البرامج التعليمية:
 2/1/6تصميم البرامج التعليمية

التعليمية ومقرراتها الدراسية

للتعلم وأهداا البرنامج التعليمي
1111/1113

ومقرراتها الدراسية

 1/1/6تطوير وتحديث البرامج

(.)4-2/1/6

تقارير معتمدة للبرامج التعليمية ومقرراتها

()5-2/1/6

مصفوفة المخرجات وأهداا البرنامج

( مرفق)2-1/1/6

التقارير السنوية للبرامج والمقررات

والمقررات الدراسية:
( مرفق)1-1/1/6

الدراسية

الدراسية.

تقارير المراجع الخارجي للمرحلة الجامعية
األولى للبرامج المقدمة من جميع األقسام

األكاديمية الكليه
( مرفق)6-1/1/6
 6/6فاعلية البرامج التعليمية:

(مرفق )2/6/6

نماذج من برامج تعليمية جديدة مثل

برنامج التربية الخاصة

نسب النجاح في الفرق الدراسية مرتفعة
بمعظم البرامج

(مرفق )1/6/6

آليات الكتشاا الطالب المعرضين للرسوب

4التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:
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 2/4إستراتيجية التعليم والتعلم:

 2/2/4توافر إستراتيجية للتعليم
والتعلم:

(مرفق ) 2- 2/2/4

محضر مجلس الكلية باعتماد استراتجيات

(مرفق ) 1- 2/2/4

استبيان الستطالع رأي الطالب حول تقييم

التعليم والتعلم

المقررات الدراسية

 1/2/4مراجعة إستراتيجية التعليم
والتعلم:
 6/2/4أساليب التعليم و التعلم:

(مرفق ) 6- 2/2/4

تحليل نتائج والوصول إلى استنتاجات

(مرفق ) 2- 1/2/4

نتائج التقويم ونتائج استقصاءات الرأي

(مرفق ) 1- 1/2/4

تقويم األوراق االمتحانية دورياً.

(.مرفق )2-6/2/4

أنماطاً من التعلم غير تقليدية ،قادرة على

مستهدفة

تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة مثال

التعلم عن بعدم ،والتدريب الميدانى
(مرفق )1-6/2/4

(مرفق )6-6/2/4

نموذج استقصائى تمأل بواسطة عضو

هيئة التدريس للتعرا على الطرق المتبعة

فعالً فى تدريس كل مقرر

تحليل استبيانات الستطالع رأي أعضاء

هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا في
أنماط التعلم المختلفة

 1/4السياسات المتبعة فى التعامل مع
مشاكل التعليم:

 2/1/4مشكالت التعليم:

(مرفق )2-2/1/4

نتائج الطالب

(مرفق )1-2/1/4

الجداول الدراسية.

(مرفق )6-2/1/4

قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس
ضوابط لسعر الكتاب الجامعي معتمدة من

 1/1/4مردود السياسات المتبعة فى
حل المشكالت

(مرفق )2-1/1/4

 6/4برامج التدريب الميدانى للطالب:

(مرفق )2-2/6/4

مجلس الكلية

دليل التدريب الميدانى

 2/6/4برامج التدريب الميدانى:

(مرفق )1-2/6/4

نتائج تقويم الطالب
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 4/4تقويم الطالب:

(مرفق )6-2/6/4

استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس و

(مرفق)0-2/4/4

تشكيل لجان ممتحنين داخليه للمقررات

مديري المدارس في برامج التدريب الميداني

الدراسية المختلفة فى نهاية كل فصل

 2/4/4أساليب تقويم الطالب:

دراسى  ،ويتم اعتمادها  ،وتوزيعها على

الكنتروالت
(مرفق)2-2/4/4
 5/4اإلمكانات المتاحة للتعليم والتعلم:
 2/5/4المكتبة:
 1/5/4قاعات الدراسة والمعامل:
 3/4رضا الطالب:

نماذج اإلجابات النموذجية من قبل أساتذة
المواد إلى رؤساء الكنتروالت

وثائق بشراء الكتب المعاصرة من معرض
(مرفق )2- 2/5/4

الكتاب

( مرفق )1- 2/5/4

كشوا المتردين على المكتبه

(مرفق )2- 1/5/4
( مرفق)2-2/3/4

 2/3/4قياس وتقييم رضا الطالب:

الجدول الدراسي
قوائم االستقصاء رضا الطالب عن سياسات
القبول والتحويل للكلية ،وانماط التعلم
،ووسائل التعلم المختلفة وغيرها .

( مرفق)1-2/3/4

نتائج تحليل قوائم االستقصاء

 -5أعضاء هيئة التدريس:
 2/5كفاية أعضاء هيئة التدريس/

(مرفق )2-2/2/5

الهيئة المعاونة:

 2/2/5أعضاء هيئة التدريس

 1/5تنمية قدرات ومهارات أعضاء
هيئة التدريس /الهيئة المعاونة:

 2/1/5خطة التدريب:

 1/1/5تنفيذ وتقييم التدريب:



(مرفق)5-5/3/4

(مرفق)2-1/1/5

االحتياجات المستقبلية لألقسام من أعضاء

هيئة التدريس
وضع خطة التدريب لتنمية قدرات ومهارات
أعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة

االستبيانات التي يتم توزيعها على
المتدربين

(مرفق)1-1/1/5
 6/5تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة

الخطة الخمسية لتعيين المعيدين

(مرفق )2-2/6/5

تحليل هذه االستبيانات وعرض نتائجها
على المدربين
تقييم الطالب األداء أعضاء هيئة التدريس
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التدريس /الهيئة المعاونة:

 2/6/5تقييم أعضاء هيئة التدريس /

(مرفق .)1-2/6/5

أعضاء الهيئة المعاونة

يقررريم أعضررراء هيئرررة التررردريس أداء الهيئرررة
المعاونة بالمعامل أثناء الدروس

العملية

 -3البحث العلمى واألانشطة العلمية
 2/3خطة البحث العلمى:
 2/2/3توافر خطة للبحث العلمى:

(مرفق )6-2/6/5

أستطالع رأى الطالب فى المقررات الدراسيه

(مرفق )4-2/6/5

استمارات تقييم أداء أعضاء هيئه التدريس

(مرفق )2-2/2/3

خطة البحث العلمى

(مرفق )1-2/2/3

خطط األبحاث بالدراسات العليا واألقسام

(مرفق )6-2/2/3

محضر مجلس الكليه بتوثيق خطة للبحث

(مرفق )4-2/2/3
 1/3كفاءة العملية البحثية:

ورؤساء مجالس االقسام

(مرفق)7-2/1/3

العلمي

لجنة الخالقيات البحث العلمى
قواعد بيانات للبحوث العلمية الكليه

 2/1/3مؤشرات الكفاءة:
(مرفق)2-0/2/2

 1/1/3تشجيع وتحفيز البحث العلمى:

(مرفق)7-2/2/2

 6/1/3مساهمة البحث العلمى فى دعم

(مرفق)2-6/1/3

وتعزيز العملية التعليمية:
 6/3تمويل البحث العلمى:
 2/6/3مصادر تمويل البحث العلمى:

قائمة بأعضاء هيئة تدريس الذين حصلوا
على العديد من الجوائز محلية ودولية
:جائزة التقديرية والتشجيعية وجائزة
الدولة للتقوق
قاعدة بيانات لألبحاث المنشورة

نماذج من أعمال السنة المكلا بها

الطالب
(مرفق)2-2/6/3

خطة إجرائية لتنمية الموارد الذاتية

(مرفق)1-2/6/3

التقارير السنوية لكل قسم عن مدى تحقق

(مرفق)6-2/6/3

أعداد األبحاث العلمية المنشورة دولياً

(مرفق4-2/6/3

الخطة البحثية

منح للدراسة للحصول على الدرجات

العلمية
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(مرفق)5-2/6/3

مشروعات بحثية مشتركة تقدم تطو ارً فى
البحث العلمى بما يخدم المجتمع ويلبى

احتياجاته
 4/3أنشطة علميه

(مرفق)2-2/4/3

 2/4/3مشروعات بحثية ممولة

مشروعات بحثية خالل الثالث سنوات

األخيرة  :التنمية المستدامة لمدينة العبور

 -مواجهة ظاهرة اطفال الشوارع -تطوير

واتفاقيات

ادارة الدراسات العليا

-1الدراسات العليا:
 2/1الدرجررات الممنوحة

(مرفق)2-2/2/1

 2/2/1التعريا ببرامج الدراسات (مرفق)1-2/2/1
العليا

 1/1العملية التعليمية فى
الدراسات العليا
 2/1/1برامج
الدبلوم  /الماجستير  /الدكتوراه:

 1/1/1نظام التسجيل واإلشراا

وثيقه وتقريرمن الموقع اإللكترونى
وثيقه بعدد اللدبلومات فى التخصصات

المختلفة

(مرفق)6-2/2/1

دليل الطالب للدراسات العليا

(مرفق)4-2/2/1

كشوا الطالب الحاضرين فى السيمنار

(مرفق)5-2/2/1

نماذج من تسويق الدراسات العليا

(مرفق)2-2/1/1

وثائق المراجعة الداخلية والخارجية

(مرفق)2-2/2/1

محضر مجلس الكلية بتكليف لجان المراجعة
الداخلية بتاريخ 2101/02/02
محضر مجلس الكلية بتحليل نتائج اعتماد لجان
المراجعة الداخلية بتاريخ 2100/2/04

(مرفق)4-2/2/1

تحليل األوراق االمتحانية وفقا لمواصفات

(مرفق)7-2/2/1

تقارير أعضاء هيئة التدريس لطالب

(مرفق)0-1/2/1

محضر مجلس الكلية العتماد نظام التسجيل
واإلشراف العلمى

(مرفق)3-2/2/1

باألقسام

وبرامجها

الورقة االمتحانية

الماجستير والدكتوراه
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العلمى

(مرفق)2-1/2/1

التقارير الخاصة بالطالب المسجلين

 6/1/1الموارد البشرية والمادية (مرفق)0-6/2/1
المتاحة لبرامج الدراسات العليا

قاعدة بيانات ألعضاء هيئة التدريس

 6/1طالب الدراسات العليا
 2/6/1االلتحاق ببرامج الدراسات

العليا

(مرفق)0-2/3/1

(مرفق)2-2/3/1

لدرجات علمية

الكليه

اإلحصائيات الرسمية ألعداد طالب

الداسات العليا وتصنيفاتهم
وحدة لرعاية الطالب

 1/6/1تقويم طالب الدراسات (مرفق  )2-1/6/1استطالع رأي الطالب في المقررات
العليا
الدراسية

 6/6/1رضاء طالب الدراسات (مرفق
العليا

 )5-6/6/1تحليل نتائج استمارة استطالع الرأي ،تقويم
المقررات الدراسية

(مرفق  )3-6/6/1استمارة استطالع رأي طالب الدراسات
العليا في برنامج الدراسات العليا
والمقررات الدراسية

 -3التقويم المستمر
للفاعلية التعليمية
2/3
التقويم

شمولية

واستمرارية (مرفق )2-2/2/3استمارة استطالع رأي الطالب في

 2/2/3أساليب ونتائج التقويم

المقررات الدراسية

(مرفق)1-2/2/3

 1/2/3ممارسات النظام الداخلى (مرفق)2-1/2/3
للجودة
(مرفق)1-1/2/3

 1/3المساءلة والمحاسبة

 2/1/3تفعيل اللوائح والقوانين
الحالية

استمارة استطالع رأي أعضاء هيئة

التدريس

الهيكل التنظيمي للوحدة
نماذج من تقرير مقرر دراسى

(مرفق )1-2/1/3نموذج اجابة للورقة االمتحانية
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