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 جامعة بنها: -تطىر إنشاء كلية اآلداب 
 1981لسنة  278أنشئت كمية اآلداب بالقرار رقم  •

- 1981تم إنشاء كمية اآلداب جامعة الزقازيق فرع بنيا  في العام الجامعي  •
 وكانت فرعا تابعا لجامعة الزقازيق  1982

  2006-2005تم استقالل جامعة بنيا لمعام الجامعي  •

ترتكز كمية اآلداب عمى قاعدتين أوليما الدراسات المغوية وقاعدة العموم  •
 االجتماعية. 

عمى مدى ربع قرن من الزمان شيدت الكمية مراحل متعددة من التطور في  •
مختمف التخصصات مما ساعد عمى إدخال وتشعيب الدراسة فى بعض األقسام 

و األكاديمي منظومة عممية ولقد قدمت كمية اآلداب عبر مشوارىا البحثي  –
 والبحثي . العمميمتكاممة من خالل عطائيا 

حيث يوجد  العمميشيدت الكمية تطور واسع في مجال الدراسات العميا والبحث  •
 .  هبيا أقسام تمنح درجات الماجستير والدكتورا

لم يقف  تطور الكمية عن النواحي العممية واألكاديمية بل  تجاوز ذلك إلى إنشاء  •
اكز أخرى مثل مركز الدراسات اإلنسانية وخدمة المجتمع ووحدة اإلرشاد مر 

 النفسي .

ىذا إلى جانب عقد العديد من الندوات والمؤتمرات بجانب ما تقوم بو الكمية من  •
 أنشطة متنوعة في مجال رعاية الشباب وخدمة البيئة . 
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 فريق اإلعداد
 عميد الكمية   أ.د / حماده محمود إسماعيل •

 المدير التنفيذى لوحدة الجودة  / عمى مصطفى كامل  أ.د •

 شارك فى اإلعداد

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب       أ.د / نعمة عبد الكريم  •

 أ.د / صابر أمين دسوقى           وكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع  •

 العميا والبحوث أ.د / عزة عبد المجيد صيام     وكيل الكمية لشئون الدراسات •

 تجميع البيانات والمعلومات

تم تشكيل فريق عمل مكون من عشر مجموعات كل مجموعة تضم عضوى  •
 هيئة التدريس وثالث معاونين من أعضاء التدريس واثنين من موظفى الكمية.

 تدوين البيانات 

 سكرتيرة وحدة الجودة      أ. / مروة أحمد الجندى •

 اإلعداد الفنى واإلخراج

 أخصائى حاسب آلى    / محسن عابد محمد السعدنىأ.  •

 أ. / مروة أحمد الجندى •
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 مقدمة

تشير ثقافة الجودة إلى األفكار والمفاىيم واألىداف واإلجراءات المؤدية إلى االرتقاء 
األكااااديمى لمكمياااة إلاااى مساااتوى المعاااايير األكاديمياااة المتعاااارف عميياااا دولياااًا لموصاااول إلاااى 

وليم نفس تمك المواصفات التى حددتيا المعايير األكاديمية بما  خريجين ذوى كفاءة عالية
يجعمياام قااادرين عمااى المنافسااة القويااة لنظاارائيم فااى أسااواق العماال المحميااة واإلقميميااة  وقااد 

 جاء تعامل وحدة ضمان الجودة بكمية اآلداب ببنيا مع ىذه الثقافة عمى النحو التالى:

المشاروع ومزايااه وأىميتاو باإلضاافة إلاى طباعة وتوزيع كتيب يعارض ويشارح أىاداف  -أ 
 الييكل التنظيمى وخطة عمل الوحدة بأطقميا ومراحميا المشار إلييا آنفًا.

الفتاااات ثابتاااة وأخااارى  يااار ثابتاااة تعااارض لرساااالة ورؤياااة الكمياااة مااان منظاااور الجاااودة  -ب 
 األكاديمية  باإلضافة إلى الممصقات التى تحمل نفس الغرض.

 الجودة.عقد ندوات لمتوعية بثقافة  -ج 

 عقد ورش عمل تدريبية لثقافة الجودة لجميع العاممين بالكمية. -د 

رباااط التقااادم لمترقياااة العممياااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس بالكمياااة بمشااااركاتيم فاااى أعماااال  -ه 
 وأنشطة الجودة األكاديمية.

يعااد تقرياار التقياايم الااذاتى الساانوى لمكميااة مااا تاام إنجااازه وينطااوى عمااى تحمياال شااامل 
تشاتمل عماى المحااور الثالثاة التاى تقاوم عميياا  2009 – 2008لجاامعى لألنشطة لمعاام ا

رسالة الكمية وىى البرامج األكاديمياة والبحاث العمماى والمشااركة المجتمعياة حياث يبارز ماا 
 تم إنجازه خالل عام ومدى تحقيق رسالة وأىداف الكمية.
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 اهليكل التنظيمى لىحدة اجلىدة

 جامعة بنها –لكلية اآلداب  االعتمادوىحدة ضمان اجلىدة لالتنظيمي  ـلهليكا 
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

 نعمة عبد الكريم أحمد عبد الحارس
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 أ.د/ صابر أمين دسوقى

 ات العليا والبحوثوكلية الكلية للدراس

 أ.د/ عزة أحمد عبد المجيد صيام
 

 المدير التنفيذى للوحدة
 أ.د/ على مصطفى كامل

 عميد الكلية ومدير الوحدة

أ.د/ حمادة محمود 
 إسماعيل

 لجنة السياسات واالستراتيجية

 أ.د/ وديع فتحى عبد هللا

 لجنة التدريب ومنسقى األقسام

 أ.د/ عزة أحمد عبد هللا
 

ال وتقديم الشكاوى والمقترحات  وحدة ضمان الجودة بكلية اآلداب ببنهااالتص  

 QUC.FA.BU@gamil.comبرٌذ الكتروًى :          8133224310تلٍفىى وفبكس : 

 اإلدارة الفنية
م.م/ عبد هللا فوزى ، معيدة/ باسمة 

 إبراهيم
 

 سكرتارية الوحدة

 أ/ مروة أحمد الجندى
 

 لجنة العالقات الخارجية

 أ.د/ عبد القادر البحراوى

 المدير المالى للوحدة

 أ/ سليمان عبد العظيم سليمان
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 الرؤية
ة بنياااا لمرياااادة الثقافياااة المحمياااة والمكاناااة المرموقاااة لخدماااة تساااعى كمياااة اآلداب بجامعااا

 المجتمع والبيئة المحيطة فى اإلطار اإلقميمى
 

 الرسالة
تمتازم كمياة اآلداب بجامعاة بنياا بتمياز خريجيياا بمساتوى تنافساى ممياز عماى المساتوى 
 العمماااى واألكااااديمى فاااى إطاااار القااايم والعاااادات لتمبياااة احتياجاااات ساااوق العمااال المحماااى
واإلقميمااى  وباااحثين قااادرين عمااى إجااراء بحااوث عمميااة عالميااة تخاادم المجتمااع والبيئااة 

 المحيطة.
 

 األهداف اإلسرتاتيجية
 طالبًا خالل ثالث سنوات. 50تطوير معمل المغات األجنبية ليتسع لا  -1
 إدارة حديثة لثالثة أقسام إدارية بالكمية تعتمد عمى قاعدة بيانات خالل سنة. -2
 مكتبة الكمية إلى مكتبة رقمية خالل عام.% من 70تحويل  -3
 % من أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم خالل عالمين.75تدريب وتنمية قدرات  -4
 % من االحتياجات المجتمعية خالل عامين.50قياس  -5
 % من المقررات العممية إلى مقررات تعميمية عالمية خالل عامين.10تحويل  -6
باحثي كل عام لخدمة المجتمع خالل  10ب إنشاء وحدة نظم معمومات جغرافية لتدري -7

 ثالثة أعوام.
طالااااب باااااألجيزة السااااامعية  200قاعااااة تااااادريس  سااااعة كاااال قاعاااااة  12تجييااااز عاااادد  -8

 والبصرية المتطورة خالل عامين
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 أهــم نقاط القىة والضعف 
 نقاط الضعف نقاط القوة

 ضعف مرتبات أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم -1 دعم قيادة الجامعة -1
 ياب البيئة األساسية الالزمة لتطبيق فكر توكيد -2 دعم الييئة القومية لضمان الجودة  -2

 –المعامل  –األجيزة  –الجودة ) المباني 
 البرامج ( 

التوجو نحو إدخال وتطبيق التكنولوجيا  -3
 الرقمية 

عدم استخدام تكنولوجيا حديثة في التدريس لعدم -3
 توافرىا

ام بالمغات األجنبية القصور المغوي وعدم اإللم-4 تنوع التخصصات في الكمية  -4
 عند األعضاء

وجود كفاءات وخبرات مميزة بالكمية من  -5
 عمماء وأعضاء ىيئة التدريس 

ضعف الموارد المالية وعدم وجود ميزانية  -5
 خاصة باإلقسام 

طى وجود مراكز بحثية ذات طابع خاص تغ -6
 جوانب أنشطة المجتمع 

ضعف نظم المعمومات واالتصال باألقسام -6
 األخرى 

 

 أهــم الفرص والتهديدات  
 التهديدات الفرص

دعم التطور من قبل وزارة التعليم العالي  -1
 وهيئة ضمان الجودة واالعتماد 

 اَخفبع يستىي انذخم -1

 تقهض انًىاصَبث انحكىيُت   -2 سهولة وسرعة االتصاالت اإلليكترونية   -2

نية التوسع فى برامج التعليم المفتوح إمكا -3
 ) بمصروفات ( 

 سُبسبث انقبىل انًشكضَت -3

زيادة الطلب على بعض التخصصات  -4
 بالكلية  

اَتشبس أػذاد انكهُبث انخبطت انًًبحهت -4      

 وصَبدة انجبيؼبث انخبطت 

إمكانية جذب أعداد من الطالب الوافدين  -5
 فى مرحلة الدراسات العليا  

 صَبدة يؼذالث انتؼخى   -5      

 ػؼف استقالل انجبيؼبث  -6      زيادة مستوى الدخل   -6

تسشة انكفبءاث ) يخم سفش أػؼبء هُئت -7     زيادة االستقرار السياسي  -7

 انتذسَس ( 

 ـــــــــ االتفاقيات الدولية ومشاريع الشراكة  -2

 ـــــــــــ زيادة التشريعات المشجعة للتعليم  -2

 

 اهليكل التنظيمي 
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 نقاط الضعف  القوة   نقاط
توفر أعضاء هيئة التدريس في معظم  -1

 التخصصات  

 ال تىجذ يُضاَُت نألقسبو -1

 ػؼف َظبو انًتببؼت وانتقُُى -2 هيكل قسم معتمد من مجلس الكلية    -2

 ػذو تىافش أيبكٍ ألػؼبء هُئت انتذسَس  -3 الديمقراطية في تنظيم العمل داخل القسم   -3
 

 األفـــــراد 
 نقاط الضعف  ط القوة  نقا

سفش بؼغ أػؼبء هُئت انتذسَس روي  -1 وجود تواصل بين أعضاء هيئة التدريس    -1

 انكفبءاث  

انقظىس انهغىٌ وػذو اإلنًبو ببنهغبث -2 تميز بعض أعضاء هيئة التدريس علمياً    -2

 األجُبُت    

يمثل أعضاء هيئة التدريس صورة جيدة  -3
 لألستاذ الجامعي   

ػذو اهتًبو بؼغ األػؼبء بضسع  حقبفت -3

 هُت  االَتًبء وانحشص ػهً يظبنح انقسى وانك
 

 املــــىارد 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

وجود إمكانات للتوسعات في المباني  -1
 والمنشآت   

 بُئت ػًم يبدَت غُش يُبسبت  -1

 وجود قنوات متزايدة لعملية النشر -2
 العلمي    

ػؼف َظى انًؼهىيبث واالتظبل ببألقسبو -2

 األخشي    

إدخال بعض المقررات التي تربط بين  -3
 القسم والبيئة لتحقيق التنمية البيئية   

ػؼف انًىاسد انًبنُت وػذو وجىد يُضاَُت -3

 خبطت ببألقسبو  
 

 منـــظ اإلدارة 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

 انتأخش فٍ تُفُز بؼغ احتُبجبث انقسى  -1 وجود تسلسل هرمي في القيادة    -1

 ػذو وجىد خطت نهُقم واالَتذاة ببنقسى    -2 توثيق واعتماد قرارات اإلدارة     -2

ػذو انتضاو بؼغ األػؼبء بىاجببتهى  -3 عدم التعسف في تنفيذ اإلجراءات    -3

 وطؼىبت يشاقبت رنك  
 

 

 
 

 

 األنظـــمة واإلجـــراءات 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

م لمناقشة القرارات الخاصة وجود نظا -1

 بالقسم   

 تأخش اػتًبد انقشاساث  -1

 انًحذداث انتٍ تفشػهب انقىاٍَُ واألَظًت    -2توثيق القرارات واعتمادها من مجلس  -2
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 الكلية    

اإلجراءات التي يتخذها القسم مطابقة  -3

 اللوائح والقوانين 

تأخش بؼغ األػؼبء فٍ ػًم أبحبث -3

 ػهًُت  

 املهـــــارات 
 ًقبط الضعف  قىة  ًقبط ال

اجتياز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -1

 لدورات التنمية والتطوير   

بؼغ األػؼبء غُش يتحًسٍُ نُظبو -1

 انجىدة  

ػذو استخذاو بؼغ األػؼبء نهتكُىنىجُب -2 تمكن األساتذة من تخصصاتهم العلمية     -2

 انحذَخت فٍ انتذسَس ورنك نؼذو تىافشهب    

القيام بمتابعة الطالب عن طريق عمل  -3

 اختبارات شفوية لهم   

أبحبث  تأخش بؼغ األػؼبء فٍ ػًم -3

 ػهًُت  
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 تقرير الدراسة الذاتية

 عن الكلية البيانات الوصفية -1

  :اآلداب  اسم الكمية 
    نوع الكمية: كميػػػة     معهد عالي            معهد متوسط 
 جامعة بنها إحدى الجامعات المصريةمية: اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها الك 
               نوع الجامعة/األكاديمية :  حكومية            خاصة 
   :الموقع الجغرافى 

 محافظة القميوبية المحافظة:  -
 بنيا  المدينػػػة: -

 :تبرٌخ التأسٍس 

1981  

 :هذة الذراست 

 سُىاث 4

 

 :لغت الذراست 

 أقسبو انهغبث  اإلَجهُضَت وانفشَسُت  نغبث فً –انؼشبُت 

 :القٍبدة األكبدٌوٍت 

   الكمية/  ػ عميد

 الدرجة العلمية : أستاذ  أ. د. حمادة محمود إسماعيل 

  ػ وكيل الكمية/ المعهد لشئون التعميم والطالب
 الدرجة العلمية : أستاذ أ. د. نعمة عبد الكريم أحمد  

  دمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكمية/ المعهد لشئون خػ 
 الدرجة العلمية : أستاذ أ. د. صابر أمين دسوقي  

      ػ وكيل الكمية/ المعهد لشئون الدراسات العميا والبحوث
 ذالدرجة العلمية : أستا أ. د.عزة أحمد عبد المجيد صيام  

 المدير التنفيذى لوحدة الجودة 
لمية : الدرجة الع  أ.د. على مصطفى كامل مرغنى

 أستاذ
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 :الدرجات العممية التي تمنحها الكمية 
 دبمومات متخصصة  ليسانس          بكالوريوس

 

                دكتوراه     ماجستير        تمهيدي

 :عدد الطالب المقيدين في المرحمة الجامعية األولى 
11015   

 :عدد الطالب المقيدين في مرحمة الدراسات العميا 
477    

 

 :األقسام العممية 
 :أسماء األقسام العممية -

 المغة العربية
 المغة اإلنجميزية 

  ةالمغة الفرنسي
 الفمسفة 

 عمم النفس
 عمم االجتماع

 الجغرافيا
 التاريخ 
 اإلعالم 

 المكتبات والمعمومات 
 أقسام10  

  120أعضاء هيئة التدريس:عدد   
   43إناث    77        ذكور

 125  إجمالى  د أعضاء هيئة التدريس:عد  

 معار الى الكمية  ػػ 5منتدب إلى الكمية    120دائم بالكمية     
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 :117  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العممية 
 16     أستاذ   18 أسػػػتاذ مساعد    61      مػػدرس

 
 4أستاذ غير متفرغ            18    تفرغأستاذ م

 
 :30      0 عدد المعارين/ اإلجازات الخاصة 

   7إناث             23           ذكور

 
 :62     إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة 

   42إناث       20           ذكور

 :2       إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج 
    

  89:  1    لمطالب:نسبة أعضاء هيئة التدريس 

  :172:  1   نسبة أعضاء الهيئة المعاونػػة لمطالب 

 : 2005       نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس   % 

        :508نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس    % 

 :250   إجمالى عدد العاممين بالجهاز اإلداري 
    

 250     إجمالى  مين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم الوظيفية:عدد العام 
   29مؤقت   221      دائم

 أواًل : المرحمة الجامعية األولى :
    : أسماء البرامج التعميمية التي تقدمها الكمية 
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المكتبات  –عمم االجتماع  -عمم النفس -الجغرافيا –ليسانس اآلداب فى ) التاريخ 
األعالم "  –المغة الفرنسية  –المغة اإلنجميزية  –المغة العربية  –الفمسفة  –والمعمومات 

 إلذاعة وتميفزيون " و قسم " الصحافة " ( اقسم 
  برنامج  11العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدمها الكمية 
   : برنامج 11عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 : ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا
    :أسماء البرامج التعميمية التي تقدمها الكمية 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج  م
 7 األدب العربى 1
 6 البال ة والنقد 2
 6 المغة والنحو 3
 6 الدراسات اإلسالمية 4
 5 لغة إنجميزية وآدابيا 5
 6 لغة فرنسية وآدابيا 6
 5 تاريخ حديث 7
 4 تاريخ وسيط 8
 4 تاريخ إسالمى 9
 6 تاريخ قديم 10
 6 جغرافيا 11
 7 فمسفة 12
 7 اجتماع 13
 7 عمم نفس 14

 82إجمالي عدد المقررات )الغير مكررة( =   14إجمالي عدد البرامج =  
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 أوال القدرة املؤسسية
  التخطيط اإلستراتيجي: –1

  تالخطت اإلستراتٍجٍت للكلٍت والسٍبسبث واألًشطت الذاعو 1/1

 (SWOTببستخذام أسلىة ) للكلٍت التعلٍوٍت التحلٍل البٍئً 1/1/1

توجاااد تصاااور مبااادئى إساااتراتيجية تشاااتمل عماااى جمياااع العناصااار األساساااية لمعمااال 
بالكمية والمتمثمة فى رؤية الكمية ورسالتيا  والغايات النيائية  وكذا األىاداف اإلساتراتيجية. 

قد  تم تغطية كل من البيئة الداخمياة والخارجياة معتمدة وموثقة بتاريخ من مجمس الكمية. و 
 فى التحميل البيئى قبل تصميم إستراتيجية الكمية.

وتم استخدم التحميل الكمى والكيفى فى إجراء التحميل البيئي والاذى تام فاى ضاوئو 
تصااااميم اإلسااااتراتيجية وتاااام اسااااتخدام قااااوائم االستقصاااااءات والفحااااص الوثااااائقى والمقااااابالت 

عااارف عماااى جواناااب القاااوة والضاااعف والفااارص والتيديااادات  وقاااد اساااتخدمت والمالحظاااات لمت
 الكمية عممية التحميل فى تحديد وزن كل عامل من العوامل اإلستراتيجية.

وقااد اشااترك فااى التحمياال البيئااي أعضاااء ماان داخاال الكميااة ممثاال فااى أعضاااء ىيئااة 
داريين وطالب.  تدريس وا 

ت القاوة والضاعف الناتجاة مان تحميال وتوجد فى الكمياة مصافوفة واضاحة ومحاددة لمجااال
 (.1 البيئة الداخمية   والفرص والتيديدات الناتجة من تحميل البيئة الخارجية )مرفق

وقااااد تاااام عاااارض التحمياااال البيئااااي ومناقشااااتو مااااع األطااااراف المختمفااااة داخاااال الكميااااة  
المعاونةةةةةة  كاااااوكالء الكمياااااة ورؤسااااااء األقساااااام وممثماااااين ألعضااااااء ىيئاااااة التااااادريس والييئاااااة

 إلداريين.وا

 الرؤية والرسالة 1/1/2

تتااوافر لمكميااة رؤيااة ورسااالة خاصااة بيااا. وتاام االعتماااد فااى صاايا ة رؤيااة ورسااالة 
الكميااة عمااى التحمياال البيئااي لتحديااد المتطمبااات التااى ينبغااى أن تحققيااا الكميااة. كمااا شااارك 

اف عمى نحو جيد فى صيا ة رؤية ورسالة الكمية أطراف من داخل الكمية. وشاممت األطار 
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مااديرى  –داخاال الكميااة عمااى القيااادات اإلداريااة واألكاديميااة )عميااد ووكااالء ورؤساااء أقسااام 
اتحاااد  –ممثماين عاان األسااتذة المساااعدين والمدرساين وىيئااة التادريس المعاونااة  –اإلدارات 

 الطالب...إلخ(.

قااد تاام عاارض رؤيااة ورسااالة الكميااة عمااى ماان شاااركوا فااى صاايا تيا و ياارىم  وتاام 
 ناقشة االقتراحات الخاصة بصيا تيا واعتمادىا.مناقشتيا وم

مااااايو  25وتااام اعتماااااد رؤياااة ورسااااالة الكميااااة فاااى مجمااااس الكميااااة المنعقاااد بتاااااريخ  
2009 . 

وتنشر الرؤية والرسالة لمكمية داخل وخارج الكمية من خالل عدد من المنشاورات   
ة المعمومااااات ودلياااال الطالااااب ومااااداخل مبااااانى الكميااااة  ولوحااااة اإلعالنااااات الرئيسااااة وشاااابك

)اإلنترنت( كما تتصدر أية مطويات أو مطبوعاات خاصاة باالمؤتمرات واالجتماعاات التاى 
 تعقدىا الكمية.

وتنااوى الكميااة مراجعااة وتحااديث الرؤيااة والرسااالة بشااكل دوري كحااد أدنااى لمواكبااة  
التطاااورات واجااااراء البحااااوث العمميااااة. وقااااد تاااام اعتمااااد ذلااااك فااااى مجمااااس الكميااااة كمااااا تقاااارر 

قباال ىااذه الفتاارة فااى حااال وجااود أيااة ضاارورات تاادعو لااذلك بناااء عمااى اقتااراح ماان  مراجعتيااا
 عميد الكمية.

 الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية 1/1/3

تبنااات الكمياااة مجموعاااة ماااان الغاياااات واألىاااداف اإلسااااتراتيجية لتحقاااق بياااا رؤيتيااااا 
 ا ومياريا ومينيا.ورسالتيا ومن أمثمة الغايات: إعداد كوادر أكاديمية متميزة معرفي

الغايااااات النيائيااااة واألىااااداف تاااام االعتماااااد عمااااى التحمياااال البيئااااى عنااااد صاااايا ة و 
االستراتيجية لمكمية وذلك لتدعيم جوانب القاوة ومعالجاة جواناب الضاعف واساتغالل الفارص 

 المتاحة وتجنب التيديدات التى تؤثر سمبا عمى أدائيا.
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ت النيائياة واألىاداف االساتراتيجية وكان مستوى المشاركة جيدا فى صايا ة الغاياا
لمكميااة ماان جانااب مختمااف األطااراف داخاال وخااارج الكميااة حيااث شااارك فييااا جميااع أعضاااء 

 مجالس األقسام والمجان مثل شئون الطالب والدراسات العميا.

وتم عارض ومناقشاة الغاياات النيائياة واألىاداف االساتراتيجية لمكمياة ماع األطاراف 
دارياين  المختمفة الكمية وتتمثل ىاذه األطاراف فاى قياادات أكاديمياة وأعضااء ىيئاة تادريس وا 

وطاااالب وأعضااااء مااان كمياااات تعميمياااة فاااى مراحااال التعمااايم قبااال الجاااامعى. وقاااد تااام اعتمااااد 
 .2009الغايات النيائية واألىداف االستراتيجية لمكية فى مجمس الكمية فى أكتوبر 

اتيجية لمكميااة ماان خااالل عاادد كمااا تاام نشاار ىااذه الغايااات النيائيااة واألىااداف اإلسااتر 
مااان المنشاااورات  ودليااال الطالاااب وماااداخل مباااانى الكمياااة  وشااابكة المعموماااات )اإلنترنااات(.  

 وتتصدر جميع المطبوعات الخاصة بمجالس األقسام والكمية.

وتناااوى الكمياااة مراجعاااة وتحاااديث الغاياااات النيائياااة واألىاااداف اإلساااتراتيجية بشاااكل 
جاااراء دوري كااال خماااس سااانوات لمواكباااة الت طاااورات المحمياااة والعالمياااة فاااى تكاااوين المعمااام وا 

 البحوث العممية. أو مع أى تغيير يحدث فى رؤية ورسالة الكمية قبل ىذه الفترة.

 السياسات 1/1/4

توجد سياسات متنوعة لمكمية تشمل جوانب التعمايم والبحاث العمماي وخدماة المجتماع  - أ
 وتنمية البيئة وسياسات مالية محددة بوضوح.

الكمياااة لجاااان محاااددة تخاااتص برسااام سياساااات كااال مااان ىاااذه القطاعاااات  وتخصاااص  - ب
فيوجااد لجنااة عميااا لممناااىج ولجنااة لمتقااويم ويناقشااا مااع لجنااة شاائون التعماايم والطااالب 
سياساااات التعمااايم وتوجاااد لجناااة لخدماااة المجتماااع وشااائون البيئاااة يرأسااايا وكيااال الكمياااة 

 إلخ من لجان. لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تختص بيذا الجانب ....

 

 أمثمة لسياسات الكمية : 
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% مان وقاتيم فاى أعماال 15يجب أن يخصص أعضاء ىيئة التادريس عماى األقال  - أ
 تتعمق بالبحث العممى.

تساااعى الكمياااة إلاااى تحقياااق الرياااادة الثقافياااة عماااى المساااتوى األقميماااى والتميياااز باااين  - ب
 نظرائيا.

لنيائيااااة واألىااااداف وتاااام االعتماااااد عمااااى التحمياااال البيئااااى عنااااد صاااايا ة الغايااااات ا
االستراتيجية لمكمية وذلك لتدعيم جوانب القاوة ومعالجاة جواناب الضاعف واساتغالل الفارص 

 المتاحة وتجنب التيديدات التى تؤثر سمبًا عمى أدائيا.
وكان مستوى المشاركة جيدًا فى صايا ة الغاياات النيائياة واألىاداف االساتراتيجية 

 ب والدراسات العميا.لمكمية من جانب مختمف مثل شئون الطال

وتم عرض ومناقشة الغايات واألىداف االساتراتيجية لمكمياة ماع األطاراف المختمفاة 
داخااال وخاااارج الكمياااة وتتمثااال ىاااذه األطاااراف فاااى قياااادات أكاديمياااة وأعضااااء ىيئاااة تااادريس 
داريين وطالب. وقد تم اعتماد الغايات النيائية واألىداف االستراتيجية لمكمية فى مجماس  وا 

 .2009ية فى أكتوبر الكم

كمااا تاام نشاار ىااذه الغايااات النيائيااة واألىااداف اإلسااتراتيجية لمكميااة ماان خااالل عاادد 
مااان المنشاااورات  ودليااال الطالاااب وماااداخل مباااانى الكمياااة  وشااابكة المعموماااات )اإلنترنااات(. 

 وتتصدر جميع المطبوعات الخاصة بمجالس األقسام والكمية.
النيائياااة واألىاااداف اإلساااتراتيجية بشاااكل وتناااوى الكمياااة مراجعاااة وتحاااديث الغاياااات 

 دورى مع أى تغيير يحدث فى رؤية ورسالة الكمية قبل ىذه الفترة.
 السياسات 1/1/4

توجااااد سياسااااات متنوعااااة لمكميااااة تشاااامل جوانااااب التعماااايم والبحااااث العممااااى وخدمااااة 
المجتمااع وتنميااة البيئااة وسياسااات ماليااة محااددة بوضااوح. وتخصااص الكميااة لجااان محااددة 

ساام سياسااات كاال ماان ىااذه القطاعااات فيوجااد لجنااة عميااا لممناااىج ولجنااة لمتقااويم تخااتص بر 
ويناقشااا مااع لجنااة شاائون التعماايم والطااالب سياسااات التعماايم وتوجااد لجنااة لخدمااة المجتمااع 
وشئون البيئة يرأسيا وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تختص بيذا الجاناب 
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اساااات ىاااذه الجواناااب: يجاااب أن ينفاااق أعضااااء ىيئاااة .... إلاااخ مااان لجاااان. ومااان أمثماااة سي
يجاب أن –% من وقاتيم فاى أعماال تتعماق بالبحاث العمماى   كماا 15التدريس عمى األقل 

 تحتل الكمية مكانة مرموقة بين نظرائيا.
وقد تم عرض ومناقشة ىذه السياسات ماع األطاراف المختمفاة داخال وخاارج الكمياة 

داريين وطالب وأعضاء وتتمثل ىذه األطراف فى قيادات أكاد يمية وأعضاء ىيئة تدريس وا 
من المجتمع المحمى وممثمين لمؤسسات تعميمية فاى مراحال التعمايم قبال الجاامعى فممثماين 

 فى مجمس الكمية.
. ونشاارىا ماان 2009وتاام اعتماااد ىااذه السياسااات فااى مجمااس الكميااة لشااير يونيااو 

ات )اإلنترنت( والمؤتمر السنوى خالل عدد من المنشورات  ودليل الطالب  وشبكة المعموم
 لمكمية.

وتناااوى الكمياااة مراجعاااة وتحاااديث السياساااات بشاااكل دوري كااال أربعاااة سااانوات )دورة 
تخاااريج دفعاااة مااان البااارامج األكاديمياااة( لتنفياااذ اإلساااتراتيجية عماااى نحاااو جياااد ولتتوافاااق ماااع 

 التطورات المعاصرة وحاجات المجتمع المحمي.

 راتيجية الكليةالخطة التنفيذية لتطبيق إست 1/1/5

تم إنشااء مجموعاات التحميال البيئاة الداخمياة والخارجياة لتحدياد العدياد مان الخطاط 
التنفيذية الواضحة والدقيقة لتطبياق إساتراتيجية حاجاة الكمياة لمتطاوير طبقاًا لمعاايير الجاودة 
واالعتماد. وتتضامن الخطاة جمياع الغاياات واألىاداف اإلساتراتيجية لمكمياة عماى أن تراعاى 

الخطااة نظااام األولويااات لألنشااطة والميااام المطمااوب تنفيااذىا وتحديااد دقيااق لمساائوليات  فااى
تنفيذ األنشطة والميام التى تتضمنيا الخطة  وقد تم تشكيل فريق تنفيذى لكل خطة بحيث 
يكااون ليااا رئاايس كمااا توجااد لجنااة عميااا لتنفيااذ الخطااط تجتمااع شاايريًا لمناقشااة التقاادم بيااا أو 

ا. وقاد تام وضاع تخطاايط أولاى لمخطاة وقاد تام تمثيال جمياع األطااراف العقباات التاى تواجييا
المعنية فى ىذه المسئوليات. وتتضامن الخطاة جادواًل زمنياًا محادد ومالئماًا لمراحال التنفياذ. 
كما توجد بالخطة مؤشرات محاددة عماى مساتوى عاال مان المينياة لتقاديم وتطاوير عممياات 

والقااارارات التااى تتعماااق باااطدارة المخااااطر.  التنفيااذ. و تيااادف ىاااذه الخطااة لتصااانع التصاااورات
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وترجمااة ىااذه الخطااة التنفيذيااة إلااى موازنااة ماليااة تقديريااة محااددة المعااالم  حيااث يااتم تحديااد 
تكمفااة كاال أجاااراء ماان إجاااراءات التطااوير. وقاااد شااارك فاااى وضااع الخطاااة األوليااة األطاااراف 

دارتياا المتعاددة. ويوجا د بناد ثابات فاى جادول المعنية المختمفة من داخال الكمياة بأقسااميا وا 
 أعمال مجمس الكمية لمناقشة التطور فى الخطط التنفيذية.

 ارتباط الخطة اإلستراتيجية بخطة الكلية 1/2

 بالنسبة للرسالة 1/2/1

تعكاااس رساااالة الكمياااة رساااالة الجامعاااة بصاااورة جيااادة وتقاااوم كالىماااا عماااى محااااور 
 أساسية وىى التعميم والبحث العممى وخدمة المجتمع.

 بالنسبة لخطط وبرامج التطوير 1/2/2

يتضاااح االرتبااااط الجياااد باااين خطاااط وبااارامج التطاااوير فاااى اساااتراتيجية الكمياااة وباااين 
 االستراتيجية لمجامعة. الغايات واألىداف

وفى ضوء ما سبق فطنو توجد لمكمية إستراتيجية واعدة ومتجددة  وفى الوقت نفسو 
ة  وتساااند الجامعااة الكميااة فااى ىااذه تسااير فااى إطااار اإلسااتراتيجية المحااددة ليااا ماان الجامعاا

 اإلستراتيجية وتشجعيا عمى تنفيذىا.

 الوضع اإلستراتيجى للكلية 1/3

 السمات المميزة للكلية ودورها فى المجتمع1/3/1

تعكاااااس إساااااتراتيجية الكمياااااة شخصااااايتيا المساااااتقمة وخصائصااااايا المميااااازة لطبيعاااااة  
كاديمياة المقدماة فاى بارامج نشاطيا. . فعمى الر م مان بعاض التشاابو فاى التخصصاات األ

الكمية وبعض البرامج المقدمة بالكميات األخرى إال أن إستراتيجية الكمية تعمل عمى توجياو 
ىذه التخصصات األكاديمية نحو رسالة الكمية وىى تطوير السياسات التعميمية بما يعكس 

 شخصيتيا المستقمة.
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لمجتماااع المحمااااي بصااااورة وتبااارز إسااااتراتيجية الكميااااة مسااائولياتيا المجتمعيااااة نحااااو ا
واضحة ومحددة. حيث تحدد المشكالت المجتمعية التى ينبغى أن تتصادى لياا الكمياة بماا 
يسااعد عماى تعمياق صامتيا باالمجتمع  ومان ىاذه المشاكالت التصادى لمحاو األمياة وزياادة 

 الثقافة والتسمح بالمغات المختمفة وتقنيات الحاسب اآللى.

 للكلية التنافسى وضعال 1/3/2

 الطموحات فى األجل الطويل 1/3/3

تتضمن االستراتيجية ما يفيد عن طموحاات الكمياة فاى االجال الطويال عماى مساتوى 
اإلقميم والدولة  حيث تقوم الكمية بتجميع وتحميال البياناات عان االتجاىاات المساتقبمية ذات 

ياااة عماااى الطبيعاااة االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة التاااى يمكااان أن تاااؤثر عماااى أداء الكم
المااادى البعياااد كالتوساااع فاااى الاااتعمم االلكتروناااي  أو تزاياااد/ تنااااقص االتجااااه نحاااو االلتحااااق 

 بكميات اآلداب  واحتياجات المؤسسات المجتمعية المستقبمية.
 اآلجالعماى تحقياق ىاذه الطموحاات فاى  الكميةيمكن أن تساعد سياسات وخطط و   
دورى بينياااا وباااين نظرائياااا عماااى    حياااث تجااارى الكمياااة دراساااات مقارناااة عماااى نحاااوالطويااال

 المستويين المحمى واإلقميمى.

 الهيكل التنظيمي -2

 التنظيمى مالئم ومعتمدهيكل ال 2/1

 مالئمة الهيكل التنظيمى لطبيعة نشاط الكلية 2/1/1

 الييكل التنظيمى مالئم لطبيعة نشاط الكمية طبقا لمعايير الجودة    
 ويتكون من:

 

 ٌوً للكلٍت وٌضن : أوالً : الهٍكل األكبد 

 . يجهس انكهُت 
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 . ػًُذ انكهُت 

 وحذة انجىدة ببنكهُت 

 . وكالء انكهُت 

 وكُم انكهُت نشئىٌ انتؼهُى وانطالة . (1

 وكُم انكهُت نشئىٌ انذساسبث انؼهُب وانبحىث. (2

 وكُم انكهُت نشئىٌ خذيت انًجتًغ وتًُُت انبُئت. (3

  ( أقس 10األقسبو انؼهًُت ، حُج َىجذ ببنكهُت ػذد ). بو ػهًُت 

 ثبًٍبً : الهٍكل اإلداري للكلٍت وٌضن :

 . أهٍي الكلٍت 

 األقسبو اإلداسَت وتشًم إداساث شئىٌ انؼبيهٍُ  -1

 شئىٌ أػؼبء هُئت انتذسَس وانشئىٌ اإلداسَت  -2

 انحسبببث وانًىاصَت  -3

 انًشتشَبث  -4

 انًخبصٌ وشئىٌ انطالة انخشَجٍُ  -5

 انذساسبث انؼهُب  -6

 انؼالقبث انخقبفُت  -7

 انًكتبت  -8

 أيبَت يجهس انكهُت. -9

وقد تم اختيار كل عضو من أعضاء الكمية بناء عماى تخصصاو الادقيق  وخبرتاو   
والدورات التدريبية التى اشترك فييا واستفاد منيا فى مجال تخصصو. ويبين الشكل اآلتاى 

 الييكل التنظيمى لمكمية واإلدارات والوحدات المكونة لو:


