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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  •

ى قاعدتين أوليما الدراسات المغوية وقاعدة العموم ترتكز كمية اآلداب عم •
 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 

 ولقد قدمت كمية اآلداب عبر مشوارىا البحثي و األكاديمي منظومة عممية –
 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  •
ات اإلنسانية وخدمة المجتمع ووحدة اإلرشاد مراكز أخرى مثل مركز الدراس

 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 •

 ير التنفيذى لوحدة الجودةالمد  أ.د / عمى مصطفى كامل  •

 شارك فى اإلعداد

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

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

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

 بٌانات والمعلوماتتجمٌع ال

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

 تدوٌن البٌانات 

 سكرتيرة وحدة الجودة      أ. / مروة أحمد الجندى •

 اإلعداد الفنى واإلخراج

 أخصائى حاسب آلى    أ. / محسن عابد محمد السعدنى •

 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 

التى حددتيا المعايير األكاديمية بما خريجين ذوى كفاءة عالية وليم نفس تمك المواصفات 
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:

باإلضاافة إلاى طباعة وتوزيع كتيب يعارض ويشارح أىاداف المشاروع ومزايااه وأىميتاو  -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.

 عقد ندوات لمتوعية بثقافة الجودة. -ج 

 بية لثقافة الجودة لجميع العاممين بالكمية.عقد ورش عمل تدري -د 

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

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

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

 رسنعمة عبد الكرٌم أحمد عبد الحا
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية 

 البيئة

 أ.د/ صابر أمٌن دسوقى

 وكلية الكلية للدراسات العليا والبحوث

 أ.د/ عزة أحمد عبد المجٌد صٌام
 

 المدير التنفيذى للوحدة
 أ.د/ على مصطفى كامل

 عميد الكلية ومدير الوحدة

أ.د/ حمادة محمود 
 إسماعٌل

 اتيجيةلجنة السياسات واالستر

 أ.د/ ودٌع فتحى عبد هللا

 لجنة التدريب ومنسقى األقسام

 أ.د/ عزة أحمد عبد هللا
 

 االتصال وتقدٌم الشكاوى والمقترحات  وحدة ضمان الجودة بكلٌة اآلداب ببنها

 QUC.FA.BU@gamil.comبرَذ الكتروًً :          8133224310تلُفىى وفبكس : 

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

 إبراهٌم
 

 سكرتارية الوحدة

 أ/ مروة أحمد الجندى
 

 لجنة العالقات الخارجية

 أ.د/ عبد القادر البحراوى

 المدير المالى للوحدة

 أ/ سلٌمان عبد العظٌم سلٌمان
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 الرؤية
فياااة المحمياااة والمكاناااة المرموقاااة لخدماااة تساااعى كمياااة اآلداب بجامعاااة بنياااا لمرياااادة الثقا
 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 

قااادرين عمااى إجااراء بحااوث عمميااة عالميااة تخاادم المجتمااع والبيئااة واإلقميمااى  وباااحثين 
 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
 بة رقمية خالل عام.% من مكتبة الكمية إلى مكت70تحويل  -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
دمة المجتمع خالل باحثي كل عام لخ 10إنشاء وحدة نظم معمومات جغرافية لتدريب  -7

 ثالثة أعوام.
طالاااااب بااااااألجيزة السااااامعية  200قاعاااااة تااااادريس  ساااااعة كااااال قاعاااااة  12تجيياااااز عااااادد  -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 ان الجودة دعم الييئة القومية لضم -2

 –المعامل  –األجيزة  –الجودة ) المباني 
 البرامج ( 

التوجو نحو إدخال وتطبيق التكنولوجيا  -3
 الرقمية 

عدم استخدام تكنولوجيا حديثة في التدريس لعدم -3
 توافرىا

اإللمام بالمغات األجنبية القصور المغوي وعدم -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 

وجود مراكز بحثية ذات طابع خاص تغطى  -6
 جوانب أنشطة المجتمع 

ضعف نظم المعمومات واالتصال باألقسام -6
 رى األخ

 

 أهــم الفرص والتهديدات  
 التهدٌدات الفرص

دعم التطور من قبل وزارة التعلٌم العالً  -0
 وهٌئة ضمان الجودة واالعتماد 

 اَخفبض يستوى انذخم -1

 تقهص انًواسَبد انحكوييخ   -2 سهولة وسرعة االتصاالت اإللٌكترونٌة   -9

إمكانٌة التوسع فى برامج التعلٌم المفتوح  -3
 (  ) بمصروفات

 سيبسبد انقجول انًزكشيخ -3

زٌادة الطلب على بعض التخصصات  -4
 بالكلٌة  

اَتشبر أعذاد انكهيبد انخبصخ انًًبثهخ -4      

 وسيبدح انجبيعبد انخبصخ 

إمكانٌة جذب أعداد من الطالب الوافدٌن  -5
 فى مرحلة الدراسات العلٌا  

 سيبدح يعذالد انتعخى   -5      

 ظعف استقالل انجبيعبد  -6      زٌادة مستوى الدخل   -6

تسزة انكفبءاد ) يثم سفز أععبء هيئخ -7     زٌادة االستقرار السٌاسً  -7

 انتذريس ( 

 ـــــــــ االتفاقٌات الدولٌة ومشارٌع الشراكة  -8

 ـــــــــــ زٌادة التشرٌعات المشجعة للتعلٌم  -9
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 اهليكل التنظيمي 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

 ال توجد ميزانية لألقسام -1 ء ىيئة التدريس في معظم التخصصات  توفر أعضا -1
 ضعف نظام المتابعة والتقييم -2 ىيكل قسم معتمد من مجمس الكمية    -2
عدم توافر أماكن ألعضاء ىيئة -3 الديمقراطية في تنظيم العمل داخل القسم   -3

 التدريس  
 

 األفـــــراد 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

سفر بعض أعضاء ىيئة التدريس ذوى  -1 صل بين أعضاء ىيئة التدريس   وجود توا -1
 الكفاءات  

 القصور المغوي وعدم اإللمام بالمغات األجنبية    -2 تميز بعض أعضاء ىيئة التدريس عمميًا    -2
يمثل أعضاء ىيئة التدريس صورة جيدة  -3

 لألستاذ الجامعي   
عدم اىتمام بعض األعضاء بزرع  ثقافة -3

 نتماء والحرص عمى مصالح القسم والكمية  اال
 

 املــــىارد 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

 بيئة عمل مادية  ير مناسبة   -1 وجود إمكانات لمتوسعات في المباني والمنشآت    -1
ضعف نظم المعمومات واالتصال -2 وجود قنوات متزايدة لعممية النشر العممي     -2

 باألقسام األخرى    
بعض المقررات التي تربط بين القسم والبيئة  إدخال -3

 لتحقيق التنمية البيئية   
ضعف الموارد المالية وعدم وجود ميزانية -3

 خاصة باألقسام  
 

 منـــظ اإلدارة 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

 التأخر في تنفيذ بعض احتياجات القسم  -1 وجود تسمسل ىرمي في القيادة    -1
 عدم وجود خطة لمنقل واالنتداب بالقسم    -2 ات اإلدارة    توثيق واعتماد قرار  -2
عدم التزام بعض األعضاء بواجباتيم  -3 عدم التعسف في تنفيذ اإلجراءات    -3

 وصعوبة مراقبة ذلك  
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 األنظـــمة واإلجـــراءات 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

وجود نظام لمناقشة القرارات الخاصة  -1
 بالقسم   

 اعتماد القرارات   تأخر-1

توثيق القرارات واعتمادىا من مجمس  -2
 الكمية    

 المحددات التي تفرضيا القوانين واألنظمة    -2

اإلجراءات التي يتخذىا القسم مطابقة  -3
 الموائح والقوانين 

تأخر بعض األعضاء في عمل أبحاث -3
 عممية  

 املهـــــارات 
 نقاط الضعف  نقاط القوة  

اء ىيئة التدريس ومعاونييم اجتياز أعض -1
 لدورات التنمية والتطوير   

بعض األعضاء  ير متحمسين لنظام -1
 الجودة  

عدم استخدام بعض األعضاء لمتكنولوجيا -2 تمكن األساتذة من تخصصاتيم العممية     -2
 الحديثة في التدريس وذلك لعدم توافرىا    

القيام بمتابعة الطالب عن طريق عمل  -3
 شفوية ليم   اختبارات 

تأخر بعض األعضاء في عمل أبحاث  -3
 عممية  
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 تقرٌر الدراسة الذاتٌة

 عن الكلٌة البٌانات الوصفٌة -0

  :اآلداب  اسم الكمية 
    نوع الكمية: كميػػػة     معهد عالي            معهد متوسط 
  :حدى الجامعات المصريةجامعة بنها إاسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها الكمية 
               نوع الجامعة/األكاديمية :  حكومية            خاصة 
   :الموقع الجغرافى 

 محافظة القميوبية المحافظة:  -
 بنيا  المدينػػػة: -

 :تبرَخ التأسُس 

1981  

 :هذة الذراست 

 سُواد 4
 

 :لغت الذراست 

 َجهيشيخ وانفزَسيخ نغبد في أقسبو انهغبد  اإل –انعزثيخ 

 :القُبدة األكبدَوُت 

   الكمية/  ػ عميد

 الدرجة العلمٌة : أستاذ  أ. د. حمادة محمود إسماعٌل 

  ػ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب
حتى  الدرجة العلمٌة : أستاذ أ. د. نعمة عبد الكرٌم أحمد  

30/7/9000 
ٌة : أستاذ من الدرجة العلم أ. د. على عبد الســــالم   

0/8/9000 

  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةػ 
 الدرجة العلمٌة : أستاذ أ. د. صابر أمٌن دسوقً  

      ػ وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث
 ذالدرجة العلمٌة : أستا أ. د.عزة أحمد عبد المجٌد صٌام  
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 المدير التنفيذى لوحدة الجودة 
الدرجة العلمٌة :   .د. على مصطفى كامل مرغنىأ

 أستاذ

 

 :الدرجات العممية التي تمنحها الكمية 
 دبمومات متخصصة  ليسانس          بكالوريوس

 

                دكتوراه     ماجستير        تمهيدي

 :عدد الطالب المقيدين في المرحمة الجامعية األولى 
44111   

 ب المقيدين في مرحمة الدراسات العميا:عدد الطال 
392    

 

 :األقسام العممية 
 :أسماء األقسام العممية -

 المغة العربية
 المغة اإلنجميزية 

  ةالمغة الفرنسي
 الفمسفة 

 عمم النفس
 عمم االجتماع

 الجغرافيا
 التاريخ 
 اإلعالم 

 المكتبات والمعمومات 
 أقسام10  

  88أعضاء هيئة التدريس:عدد 
 :92  إجمالى  عدد أعضاء هيئة التدريس  
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 معار الى الكمية  ػػ 5منتدب إلى الكمية    88دائم بالكمية     

 
 
 
 :431  إجمالى عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العممية 

 41     أستاذ   34 أسػػػتاذ مساعد    14      مػػدرس

 
 5غير متفرغ        أستاذ     41    أستاذ متفرغ

 
 :21      1 عدد المعارين/ اإلجازات الخاصة 

   1إناث             32           ذكور

 
 :58     إجمالى عدد أعضاء الهيئة المعاونة 
 :4       إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج 

    

 :421:  4    نسبة أعضاء هيئة التدريس لمطالب 

 491:  4   الهيئة المعاونػػة لمطالب:  نسبة أعضاء 

 : 43       نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس   % 

        :48نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس    % 

 :351   إجمالى عدد العاممين بالجهاز اإلداري 
    

 351     إجمالى  الوظيفية: عدد العاممين بالجهاز اإلداري وفقًا لحالتهم 
   39مؤقت   334      دائم
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 أوالً : المرحلة الجامعٌة األولى :

    : أسماء البرامج التعميمية التي تقدمها الكمية 
المكتبات  –عمم االجتماع  -عمم النفس -الجغرافيا –ليسانس اآلداب فى ) التاريخ 

األعالم "  –المغة الفرنسية  –لمغة اإلنجميزية ا –المغة العربية  –الفمسفة  –والمعمومات 
 إلذاعة وتميفزيون " و قسم " الصحافة " ( اقسم 
  برنامج  11العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدمها الكمية 
   : برنامج 11عدد البرامج المطبقة بالفعل 

 ثانٌاً : مرحلة الدراسات العلٌا :

  التي تقدمها الكمية:   أسماء البرامج التعميمية 
 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 متاريخ قدي 10
 6 جغرافيا 11
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 7 فمسفة 12
 7 اجتماع 13
 7 عمم نفس 14

 83إجمالي عدد المقررات )الغير مكررة( =   41إجمالي عدد البرامج =  
الجغرافيا  –التاريخ  –المغة الفرنسية –المغة االنجميزية  –تمييدي في ) المغة العربية 

 عمم النفس (  –عمم االجتماع  –الفمسفة  –
الجغرافيا  –التاريخ  –المغة الفرنسية –المغة االنجميزية  –ي )المغة العربية ماجستير ف

 المكتبات  والمعمومات  (  -عمم النفس –عمم االجتماع  –الفمسفة  –
الجغرافيا  –التاريخ  –المغة الفرنسية –المغة االنجميزية  –دكتوراه   في )المغة العربية 

 المكتبات والمعمومات (  –فس عمم الن –عمم االجتماع  –الفمسفة  –

 أوال القدرة املؤسسية
  التخطٌط اإلستراتٌجً: –0

  الخطت اإلستراتُجُت للكلُت والسُبسبث واألًشطت الذاعوت 1/1

 (SWOTببستخذام أسلىة ) للكلُت التعلُوُت التحلُل البُئٍ 1/1/1

 توجاااد تصاااور مبااادئى إساااتراتيجية تشاااتمل عماااى جمياااع العناصااار األساساااية لمعمااال
بالكمية والمتمثمة فى رؤية الكمية ورسالتيا، والغايات النيائية، وكذا األىاداف اإلساتراتيجية. 
معتمدة وموثقة بتاريخ من مجمس الكمية. وقد  تم تغطية كل من البيئة الداخمياة والخارجياة 

 فى التحميل البيئى قبل تصميم إستراتيجية الكمية.

إجراء التحميل البيئي والاذى تام فاى ضاوئو  وتم استخدم التحميل الكمى والكيفى فى
تصااااميم اإلسااااتراتيجية وتاااام اسااااتخدام قااااوائم االستقصاااااءات والفحااااص الوثااااائقى والمقااااابالت 
والمالحظاااات لمتعااارف عماااى جواناااب القاااوة والضاااعف والفااارص والتيديااادات، وقاااد اساااتخدمت 

 الكمية عممية التحميل فى تحديد وزن كل عامل من العوامل اإلستراتيجية.
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د اشااترك فااى التحمياال البيئااي أعضاااء ماان داخاال الكميااة ممثاال فااى أعضاااء ىيئااة وقاا
داريين وطالب.  تدريس وا 

وتوجد فاى الكمياة مصافوفة واضاحة ومحاددة لمجااالت القاوة والضاعف الناتجاة مان 
 (.1 )مرفقتحميل البيئة الداخمية، والفرص والتيديدات الناتجة من تحميل البيئة الخارجية 

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

 واإلدارٌٌن.

 الرإٌة والرسالة 0/0/9

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

عمى نحو جيد فى صيا ة رؤية ورسالة الكمية أطراف من داخل الكمية. وشاممت األطاراف 
مااديرى  –داخاال الكميااة عمااى القيااادات اإلداريااة واألكاديميااة )عميااد ووكااالء ورؤساااء أقسااام 

اتحاااد  –رساين وىيئااة التادريس المعاونااة ممثماين عاان األسااتذة المساااعدين والمد –اإلدارات 
 الطالب...إلخ(.

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

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

لرؤية والرسالة لمكمية داخل وخارج الكمية من خالل عدد من المنشاورات، وتنشر ا 
ودلياااال الطالااااب ومااااداخل مبااااانى الكميااااة، ولوحااااة اإلعالنااااات الرئيسااااة وشاااابكة المعمومااااات 
)اإلنترنت( كما تتصدر أية مطويات أو مطبوعاات خاصاة باالمؤتمرات واالجتماعاات التاى 

 تعقدىا الكمية.

يث الرؤيااة والرسااالة بشااكل دوري كحااد أدنااى لمواكبااة وتنااوى الكميااة مراجعااة وتحااد 
جااااراء البحااااوث العمميااااة. وقااااد تاااام اعتمااااد ذلااااك فااااى مجمااااس الكميااااة كمااااا تقاااارر  التطاااورات وا 
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مراجعتيااا قباال ىااذه الفتاارة فااى حااال وجااود أيااة ضاارورات تاادعو لااذلك بناااء عمااى اقتااراح ماان 
 عميد الكمية.

 

 الغاٌات النهائٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة 0/0/3

بنااات الكمياااة مجموعاااة ماااان الغاياااات واألىاااداف اإلسااااتراتيجية لتحقاااق بياااا رؤيتيااااا ت
 ورسالتيا ومن أمثمة الغايات: إعداد كوادر أكاديمية متميزة معرفيا ومياريا ومينيا.

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

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

 مثل شئون الطالب والدراسات العميا.مجالس األقسام والمجان 
وتم عارض ومناقشاة الغاياات النيائياة واألىاداف االساتراتيجية لمكمياة ماع األطاراف 
دارياين  المختمفة الكمية وتتمثل ىاذه األطاراف فاى قياادات أكاديمياة وأعضااء ىيئاة تادريس وا 

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

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

 خاصة بمجالس األقسام والكمية.وتتصدر جميع المطبوعات ال
وتناااوى الكمياااة مراجعاااة وتحاااديث الغاياااات النيائياااة واألىاااداف اإلساااتراتيجية بشاااكل 
جاااراء  دوري كااال خماااس سااانوات لمواكباااة التطاااورات المحمياااة والعالمياااة فاااى تكاااوين المعمااام وا 

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

 السٌاسات 0/0/4
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توجد سياسات متنوعة لمكمية تشمل جوانب التعمايم والبحاث العمماي وخدماة المجتماع  - أ
 وتنمية البيئة وسياسات مالية محددة بوضوح.

وتخصاااص الكمياااة لجاااان محاااددة تخاااتص برسااام سياساااات كااال مااان ىاااذه القطاعاااات   - ب
والتاى فيوجد لجنة لتقويم المناىج والمقررات أسيمت فى أعداد الئحة الكمية الجديادة 

ويناقشا مع لجنة شئون التعميم والطاالب سياساات  2001 – 2010تطبق مع عام 
التعميم وتوجد لجنة لخدمة المجتمع وشئون البيئة يرأسايا وكيال الكمياة لشائون خدماة 

 المجتمع وتنمية البيئة تختص بيذا الجانب ولجنة المكتبات والمعامل.

 أمثلة لسٌاسات الكلٌة : 

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

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

وتاااام االعتماااااد عمااااى التحمياااال البيئااااى عنااااد صاااايا ة الغايااااات النيائيااااة واألىااااداف 
قاوة ومعالجاة جواناب الضاعف واساتغالل الفارص االستراتيجية لمكمية وذلك لتدعيم جوانب ال

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

 لمكمية من جوانب مختمف مثل شئون الطالب والدراسات العميا.

ساتراتيجية لمكمياة ماع األطاراف المختمفاة وتم عرض ومناقشة الغايات واألىداف اال
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 

 .2009الكمية فى أكتوبر 
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داف اإلسااتراتيجية لمكميااة ماان خااالل عاادد كمااا تاام نشاار ىااذه الغايااات النيائيااة واألىاا
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 

 ث فى رؤية ورسالة الكمية قبل ىذه الفترة.دورى مع أى تغيير يحد
 السٌاسات 0/0/4

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

لمتقاويم ويناقشاا تختص برسم سياسات كل من ىذه القطاعاات فيوجاد لجناة لممنااىج ولجناة 
مااع لجنااة شاائون التعماايم والطااالب سياسااات التعماايم، وتوجااد لجنااة لخدمااة المجتمااع وشاائون 
البيئاة يرأساايا وكياال الكميااة لشائون خدمااة المجتمااع وتنميااة البيئاة تخااتص بيااذا الجانااب .... 
إلااخ ماان لجااان. وماان أمثمااة سياسااات ىااذه الجوانااب: يجااب أن ينفااق أعضاااء ىيئااة التاادريس 

يجااب أن تحتاال –% ماان وقااتيم فااى أعمااال تتعمااق بالبحااث العممااى ، كمااا 15 عمااى األقاال
 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 أكاديمية وأعضاء ىيئة تدريس وا 

محمى وممثمين لمؤسسات تعميمية فاى مراحال التعمايم قبال الجاامعى فممثماين من المجتمع ال
 فى مجمس الكمية.

. ونشاارىا ماان 2009وتاام اعتماااد ىااذه السياسااات فااى مجمااس الكميااة لشااير يونيااو 
خالل عدد من المنشورات، ودليل الطالب، وشبكة المعمومات )اإلنترنت( والمؤتمر السنوى 

 لمكمية.
وتحاااديث السياساااات بشاااكل دوري كااال أربعاااة سااانوات )دورة وتناااوى الكمياااة مراجعاااة 

تخاااريج دفعاااة مااان البااارامج األكاديمياااة( لتنفياااذ اإلساااتراتيجية عماااى نحاااو جياااد ولتتوافاااق ماااع 
 التطورات المعاصرة وحاجات المجتمع المحمي.



 

18 

 

 - 9009تقرٌر التقوٌم الذاتى لكلٌة اآلداب ببنها 
9000 

 الخطة التنفٌذٌة لتطبٌق إستراتٌجٌة الكلٌة 0/0/5

وعااات التحمياال البيئااة الداخميااة تاام تقساايم أعضاااء ىيئااة التاادريس بالكميااة إلااى مجم
والخارجيااة لتحديااد نقاااط القااوة والضااعف والفاارص والتيدياادات لوضااع خطااة تنفيذيااة لمخطااة 
اإلساتراتيجية لمكمياة بصاورة دقيقااة لتطبياق إساتراتيجية الكمياة لمتطااوير طبقاًا لمعاايير الجااودة 

، وقااد تاام وضااع واالعتماااد، وتتضاامن الخطااة جميااع الغايااات واألىااداف اإلسااتراتيجية لمكميااة
نظام األولويات لألنشطة والميام المطموب تنفيذىا وتحديد دقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة 
والميام التى تتضمنيا الخطاة، تام تشاكيل فرياق تنفياذى لكال خطاة بحياث يكاون لياا رئايس 
كماااا توجاااد لجناااة عمياااا لتنفياااذ الخطاااط تجتماااع شااايريًا لمناقشاااة التقااادم بياااا أو العقباااات التاااى 

ييااا، وقااد تاام وضااع تخطاايط أولااى لمخطااة تاام تمثياال جميااع األطااراف المعنيااة فااى ىااذه تواج
المسئوليات وتتضمن الخطة جدواًل زمنيًا محدد ومالئمًا لمراحل التنفياذ. كماا توجاد بالخطاة 
مؤشاارات محااددة عمااى مسااتوى عااال ماان المينيااة لتقااديم وتطااوير عمميااات التنفيااذ. و تياادف 

لتنفيذية إلى موازنة مالية تقديرية محاددة المعاالم  حياث ياتم ىذه الخطة إلى ترجمة الخطة ا
تحدياااد تكمفاااة كااال أجااااراء مااان إجاااراءات التطااااوير. وقاااد شاااارك فااااى وضاااع الخطاااة األوليااااة 
دارتيااا المتعااددة، ويوجااد بنااد ثاباات  األطااراف المعنيااة المختمفااة ماان داخاال الكميااة بأقساااميا وا 

 لخطط التنفيذية يتبع بند الجودة.فى جدول أعمال مجمس الكمية لمناقشة التطور فى ا

 ارتباط الخطة اإلستراتٌجٌة بخطة الكلٌة 0/9

 بالنسبة للرسالة 0/9/0

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

 بالنسبة لخطط وبرامج التطوٌر 0/9/9

ط الجياااد باااين خطاااط وبااارامج التطاااوير فاااى اساااتراتيجية الكمياااة وباااين يتضاااح االرتباااا
 االستراتيجية لمجامعة. الغايات واألىداف
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وفى ضوء ما سبق فإنو توجد لمكمية إستراتيجية واعدة ومتجددة، وفى الوقت نفسو 
تسااير فااى إطااار اإلسااتراتيجية المحااددة ليااا ماان الجامعااة، وتساااند الجامعااة الكميااة فااى ىااذه 

 يجية وتشجعيا عمى تنفيذىا.اإلسترات

 الوضع اإلستراتٌجى للكلٌة 0/3

 السمات الممٌزة للكلٌة ودورها فى المجتمع0/3/0

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

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

 شخصيتيا المستقمة.

وتبااارز إسااااتراتيجية الكميااااة مسااائولياتيا المجتمعيااااة نحااااو المجتماااع المحمااااي بصااااورة 
دد المشكالت المجتمعية التى ينبغى أن تتصادى لياا الكمياة بماا واضحة ومحددة. حيث تح

يسااعد عماى تعمياق صامتيا باالمجتمع، ومان ىاذه المشاكالت التصادى لمحاو األمياة وزياادة 
 الثقافة والتسمح بالمغات المختمفة واستخدام تقنيات الحاسب اآللى.

 للكلٌة التنافسى وضعال 0/3/9

كمية مقارنة بالكميات المناظرة لجامعات وسط الدلتا  تم تحديد الوضع التنافسى الحالى لم
فى مصر، وتم استحداث برامج جديدة بالكمية مثل برنامج الترجمة، وتحميل الخرائط 
والمرئيات الفضائية باستخدام نظم المعمومات وبعض الدبمومات المينية )مرفق( بالدراسة 

 متحانات.العميا. كما تم إعداد إلنشاء بنك األسئمة وتقويم اال

 الطموحات فى األجل الطوٌل 0/3/3

تتضمن االستراتيجية ما يفيد عن طموحاات الكمياة فاى األجال الطويال عماى مساتوى 
اإلقميم والدولة، حيث تقوم الكمية بتجميع وتحميال البياناات عان االتجاىاات المساتقبمية ذات 
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أداء الكمياااة عماااى  الطبيعاااة االقتصاااادية واالجتماعياااة والثقافياااة التاااى يمكااان أن تاااؤثر عماااى
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   

اسات مقارنة عمى نحو دورى بينياا وباين نظرائياا من كميات اآلداب، حيث تجرى الكمية در 
 عمى المستويين المحمى واإلقميمى.

 الهٌكل التنظٌمً -9

 التنظٌمى مالئم ومعتمدهٌكل ال 9/0

 مالئمة الهٌكل التنظٌمى لطبٌعة نشاط الكلٌة 9/0/0

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

 : الهُكل األكبدَوٍ للكلُت وَضن :  أولا 

 . مجمس الكمية 

 . عميد الكمية 

 وحدة الجودة بالكمية 
 . وكالء الكمية 

 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب . (1

 وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث. (2

 وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. (3

 ( أقسام عممية . 10ية عدد ) األقسام العممية ، حيث يوجد بالكم (4

 ثبًُبا : الهُكل اإلدارٌ للكلُت وَضن :
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 . أهُي الكلُت 

 األقسام اإلدارية وتشمل إدارات شئون العاممين  -1

 شئون أعضاء ىيئة التدريس والشئون اإلدارية  -2

 الحسابات والموازنة  -3

 المشتريات  -4

 المخازن وشئون الطالب الخريجين  -5

 الدراسات العميا  -6

 لثقافية العالقات ا -7

 المكتبة  -8

 أمانة مجمس الكمية. -9

وقد تم اختيار كل عضو من أعضاء الكمية بناء عماى تخصصاو الادقيق، وخبرتاو،  
والااادورات التدريبياااة التاااى اشاااترك فيياااا واساااتفاد منياااا فاااى مجاااال تخصصاااو. ويباااين المرفااااق 

 الييكل التنظيمى لمكمية واإلدارات والوحدات المكونة لو.
 (  برنامج  35برامج التعميمية التي تقدمها الكمية : )العدد اإلجمالي لم 

 برنامج في الدراسات العميا 14برنامج لمبرامج التعميمية +   11
   :25عدد البرامج المطبقة بالفعل 
  نسبة المسجمين لمتمهيدي مقارنة بالعدد اإلجمالي لممقيدين بالدراسات العميا

 3992% 
 رنة بالعدد اإلجمالى لممقيدين بالدراسات العميا: نسبة المسجمين لمماجستير مقا

1191% 
  :نسبة المسجمين لمدكتوراه  مقارنة بالعدد اإلجمالى لممقيدين بالدراسات العميا

3193% 
 :عدد الدرجات التى تم منحها خالل الػخمس سنوات األخيرة 

 81  دكتوراه 422ماجستير                            451 تمهيدى
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  :12500عدد الخريجين خالل الػخمس سنوات األخيرة  
  :2عدد الوحدات ذات الطابع الخاص 

 وقد تم استحداث وحدة جديدة في الييكل تعرف بالوحدة ذات الطابع الخاص.
 

 اعتماد الهٌكل التنظٌمً للكلٌة 9/0/9

ة وتام إعااد  1981تم اعتماد الييكل التنظيماي لمكمياة مان مجماس الجامعاة بتااريخ  
تشاااكيمو فاااى ضاااوء معاااايير الجاااودة واالعتمااااد وبعاااد إنشااااء الوحااادات الجديااادة ساااابقة الاااذكر 

. وأصاابح الييكاال التنظيمااى 19/10/2009واعتماادىا مجمااس الجامعااة فااى جمسااتو بتاااريخ 
 لمكمية عمى النحو التالى :

الجامعى األقسام العممية بالكمية طبقًا لالئحة الجديدة والتى سيعمل بيا ابتداءًا من العام 
2010-2011 :-  

 قسم المغة العربية -
 قسم المغة االنجميزية -
 قسم المغة الفرنسية -
 قسم الفمسفة -
قسم التاريخ واآلثار وينقسم الى الشعبة العامة وشعبة اآلثار المصرية ويبدأ التشعب  -

 من السنة الدراسية  الثانية 
 قسم عمم النفس -
 قسم عمم االجتماع -
فيا ونظم المعمومات وينقسم الى شعبة الجغرافية العامة وشعبة  نظم قسم الجغرا -

 المعمومات ويبدأ التشعب من السنة الدراسية الثانية 
 قسم المكتبات والمعمومات -
 والتميفزيون ( . اإلذاعةقسم اإلعالم وينقسم الى شعبيتين ) شعبة الصحافة وشعبة  -

 السلطات والمسإولٌات واالختصاصات 9/9
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 عالقات السلطة 9/9/0

يتصاااااااف الييكااااااال التنظيماااااااي الحاااااااالي لمكمياااااااة بوضاااااااوح خطاااااااوط السااااااامطة وتحدياااااااد 
االختصاصاااات، لكااال عضاااو مااان أعضاااائيا ، فالعمياااد ىاااو رئااايس الكمياااة ويعاوناااو الاااوكالء 
الثالثاااة كااال فيماااا يخصاااو طبقاااا لمشاااكل الساااابق لمييكااال التنظيماااي، وتااادار الكمياااة بواساااطة 

الجامعااات. ويعتمااد ىيكاال الكميااة عمااى التفااويض فااى  مجمساايا المقاارر طبقااا لقااانون تنظاايم
الساامطات إلاااى حاااد ماااا، حيااث يفاااوض العمياااد رؤسااااء األقسااام فاااى اتخااااذ القااارارات الطارئاااة 
الالزمااة لتساايير العماال ماعاادا أمااور التعيااين التااي يجااب أن تااتم ماان خااالل المجمااس إال أن 

 ليم سمطة عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضايا الطارئة.
 المسئولٌات واالختصاصات 9/9/9

يوجد تحديد دقيق لممسئوليات واتخاذ القرارات ساواء لمقياادات األكاديمياة أو التنفيذياة  -1
 بالكمية.

تتصف الكمية بأن جميع أعضائيا فى الييكل األكاديمى فى أمااكنيم المناسابة ليام،  -2
 الدقيقة(.ومتفقة مع كل من : )الشيادات العممية الحاصمين عمييا، والتخصصات 

 اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملٌة التعلٌمٌة 9/3

تكفااى اإلدارات المتخصصااة لتقااديم خاادمات الاادعم فااي الكميااة فعمااى ساابيل المثااال   
دارة  دارة شاائون االمتحانااات وا  تتبااع إدارة شاائون التعماايم  ثالثااة إدارات ىااي إدارة التسااجيل وا 

 -إلى حد ماا -وتتميز كل اإلدارات بالكفاءة  الخريجين، كل منيا يقدم الدعم فيما يخصو،
فى أداء الميام؛ حيث توجد لكل إدارة مدير، وأعضاء متخصصين وتطباق كال إدارة نظاام 
الثواب والعقاب في أداء جميع األعماال. وقاد تام اساتطالع آراء عيناة مان المعنياين بااألمر  

اإلدارات، اتضح أن كثيار  داخل الكمية فى مدى كفاءة إدارات خدمات الدعم لكل إدارة من
مان أعضاااء اإلدارات يتمياازون بااالخبرة و الميااارات الفنيااة والسااموكية و الساارعة فااى األداء.  
وقد أوضح استقصاء رأى الطالب الذى تم تطبيقو العام الماضي عن بعاض القصاور مان 
القااااائمين عمااااى الخدمااااة وتاااام عقااااد ثالثااااة دورات تدريبيااااة تأىيميااااة لياااام حااااول فاااان االتصااااال 

 التعامل مع الطالب وتحسن األداء وفقا آلراء الطمبة.و 
 إدارة األزمات والكوارث  9/4
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 كفاٌة الوسائل المتاحة للتعامل مع األزمات والكوارث 9/4/0

الوساااائل المتاحااااة فااااى الكمياااة  ياااار كافيااااة لمتعاماااال ماااع األزمااااات والكااااوارث  فتوجااااد 
عافات األولية  والمخازن والساللم طفايات حريق فى ممرات ومعامل الكمية  وال تتوافر اإلس

 اإلضافية الالزمة لمواجية األزمات والكوارث نظرا لمظروف  ير اآلمنة لمبنى الكمية .

 الجودة  إدارةوحدة  9/5

 الجودة الجوانب التنظٌمٌة لوحدة إدارة 9/5/0

توجد بالكمية وحدة لتوكيد الجودة، وبيا ىيكل تنظيمي معتمد، حياث تحارص وحادة  
الجودة بالكمية عمى وضع ىيكل تنظيمي معتمد ذي تبعية تنظيمية ليا، يضم ممثمين  إدارة

عاان جميااع فئااات العاااممين بالكميااة، ويوضااح المرفااق ذلااك الييكاال ويحاادد الميااام الوظيفيااة 
واإلدارية..ولموحاادة الئحاااة معتمااادة مااان مجماااس الكميااة. كماااا أن تبعياااة الوحااادة واضاااحة فاااي 

ع مباشاارة عميااد الكميااة كمااا أوضااح الشااكل السااابق. و توطااد الييكاال التنظيمااي لمكميااة وتتباا
الكمية عالقة وحدة الجودة بيا بمركز الجاودة فاي الجامعاة ماع تقاديم تقريار رباع سانوي عان 
نشاط الوحدة لمركز الجاودة بالجامعاة.  كماا يوجاد زياارات متابعاة دورياة مان مركاز الجاودة 

ة شيور التى تناقش تقارير المتابعة من بالجامعة ومثبت ذلك من مراجعة التقارير كل ثالث
مركااااز الجامعااااة.  كمااااا تاااام عقااااد عاااادة دورات ألعضاااااء ىيئااااة التاااادريس والعاااااممين بالكميااااة 
بالتنساااايق مااااع مركااااز ضاااامان الجااااودة بالجامعااااة. ويااااتم تشااااكيل مجمااااس إدارة ىااااذه الوحاااادة 

لوحاادة ليسااعدىا عماى تحقيااق أىادافيا وينعقااد مجماس إدارة الوحاادة بصاورة دوريااة، وتحاتفظ ا
بمحاضاار اجتماعاتااو. ويتضااح ماان خااالل تشااكيل مجمااس اإلدارة والفريااق التنفيااذي أن كاال 
فرياااق يخاااتص بتنفياااذ المياااام الموكماااو لاااو ماااع تبعيتاااو ألحاااد أعضااااء مجماااس اإلدارة لمتابعاااة 
زالااة أيااة عقبااات. وتشااكيل مجمااس إدارة ىااذه الوحاادة معتمااد ماان مجمااس  تحقيااق األىااداف وا 

 2008الجودة بالجامعة بتاريخ ديسمبر الكمية ومجمس إدارة مركز 

 المشاركة فً األنشطة 9/5/9

تشااارك الوحاادة فااي عاارض ومناقشااة قضااايا الجااودة بالكميااة عمااى مسااتوى المجااالس  
الرسمية فالوحدة ممثمة بجميع المجان من خالل أحد أعضائيا وكذلك مجمس الكمية ويوجد 
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الجاودة بالقسام. وتتمثال أشاكال  بكل قسم منسق جودة يتولى شيريًا عرض ومناقشاة قضاايا
 ىذه المشاركة فى:

 تشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية. -

الدعم الفني لألقسام وأعضاء ىيئة التدريس فى إعداد توصيف وتقارير البرامج  -
 والمقررات الدراسية.

ني فى كافة تبنى نظام لجان الممتحنين والمراجع الخارجي ونظام المصحح الثا -
 االمتحانات لكل البرامج.

 استطالع أراء الطالب فى العممية التعميمية. -

العمل عمى االستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمميات التطوير  -
 بالكمية.

 إعداد التقرير السنوى لمكمية ومناقشتو فى العام المنصرم فى مجمس الكمية . -

ة لممارسة أنشطتيا الخاصة بتوكيد الجودة فاى الكمياة وتتمثل الوسائل المتاحة لموحد
فاااى  تاااوفير المطبوعاااات، وعقاااد ورش العمااال واالجتماعاااات  التقيااايم الاااذاتي،  واالساااتعانة 
بماااااراجعين خاااااارجيين، المقارناااااة بكمياااااات مختمفاااااة ، ىاااااذا باإلضاااااافة إلاااااى تاااااوفير الميزانياااااة 

 دة.المخصصة، وأعضاء متميزين فى مجال الجودة واالعتماد بالوح
 التوصٌف الوظٌفً 9/6

 توافر التوظٌف الوظٌفى 9/6/0

أعااادت الكمياااة توصااايفا موثقاااا لكااال إدارة يتضااامن تحديااادا لممياااام الوظيفياااة القيادياااة 
واألكاديميااة واإلداريااة والفنيااة تمثاال األساااس لمعماال بالوظااائف المختمفااة داخاال الكميااة وىااذا 

دف فااى المسااتقبل وضااع الفاارد التوصاايف مشااتق ماان لااوائح الكميااة وقااانون الجامعااات ويياا
المناسب في المكاان المناساب مان جياة، وبماا يحقاق التوافاق باين سياساات العمال والماوائح 
والقوانين مان جياة أخارى. بشارط تطاوير ىاذا التوصايف كال فتارة طبقاا لمتطمباات التطاوير 

 المعاصرة لمكمية.
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 استخدامات التوظٌف الوظٌفى 9/6/9

األكاديمياااة واإلدارياااة وىيئاااة التااادريس ومعااااونييم  باساااتطالع رأى عيناااة مااان القياااادة
بالكمياااة اتضاااح ضاااعف معاااارفيم عااان طبيعاااة التوصااايف الاااوظيفى، وىنااااك بعاااض البناااود 
الخاصة بالتوصيف الوظيفى ال يعممون عنيا شيئا وجارى وتم مناقشة آليات التغماب عماى 

لفجااوه يتعمااق ىااذه الفجااوة ماان خااالل لجنااة التاادريب بوحاادة الجااودة حيااث وجااد أن حاال ىااذه ا
بقاااانون العااااممين بالدولاااة مماااا يساااتمزم بعاااض التغيااارات مااان خاااالل تشاااريع يصااادره مجماااس 

 الشعب.

 والحكومةالقٌادة  -3

 اختيار القيادات  األكاديمية 2/4
 معاٌٌر االختٌار 3/0/0

 تتمثل  المعايير المستخدمة عادة فى اختيار القيادات األكاديمية فى : 
 األقدمية والكفاءة. -1
 .اط العممىالنش -2

 والقيادية. اإلداريةالقدرات  -3

 .والنزاىةالسجل الوظيفي الذي يشيد بااللتزام  -4

 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين. -5

وفااى ضااوء ذلااك يتخياار رئاايس الجامعااة عميااد الكميااة، والعميااد يرشااح باادوره الااوكالء 
 ورؤساء األقسام.

 برالوشبركت وإبذاء الرأي فً الختُ 3/1/2

ال توجد مشاركة من جانب أعضاء ىيئة التدريس عند اختيار القيادات األكاديمية، وال 
يسمح ليم بإبداء الرأى ولكن يأتى القرار من إدارة الجامعة دون الحوار مع ىيئة 

 التدريس.
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  وممارسات المجالس الرسمية نمط القيادة 2/3
  نمط القيادة 2/3/4

بااداء الاارأي وحريااة النقااد طااي يشااجع عمااى المشاااركة تتبنااي الكميااة نمااط قيااادة ديمقرا وا 
واالبتكااار، وتسااتخدم أسااموب الحااوار فااي الوصااول إلااى القاارارات وتطبااق استقصاااءات عمااى 
أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم/ الطاالب/ العااممين وأوضاحت نتاائج ىاذه االستقصااءات 

فااى تعامالتيااا. كمااا  % ماان اآلراء تؤيااد وجااود نمااط ديمقراطيااة القيااادة60أن مااا يقاارب ماان 
وتحارص القياادة تأخذ القيادة بآراء ومقترحات ممثمي األطراف المجتمعية فاى تطاوير أداء. 

إذ تختص ومدة الجودة ببياان  عمى األخذ بآراء ومقترحات العاممين بالكمية وبحث شكاواىم
أى قصااور إلااى المساائول ذو الصاامة لبحااث أساابابو كمااا يوجااد صااندوق شااكاوى باإلضااافة 

، وتحارص ء شيري مع قيادات اإلدارات وكل فصل دراسي مع جمياع العااممين بالكمياة.لمقا
 القيادة عمى تفعيل آليات لمتجاوب والتفاعل:

 سياسة الباب المفتوح. -

 اتخاذ القرار المناسب بشأن أولويات ومتغيرات التطوير. -
 علٌم والتعلمفى مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالت مساهمة المجالس الرسمٌة 3/9/9

تمارس المجان الخاصة بالكمية الرسمية مسئولياتيا فى مناقشة جميع قضايا التعميم  
، حيااث تاام اتخاااذ عاادة قاارارات تتعمااق  بقضااايا التعماايم والااتعمم بمااا يحقااق أعمااي مسااتوي أداء

والااتعمم  ماان خااالل لجااان شاائون التعماايم والدراسااات العميااا  بالكميااة ولجنااة السياسااات بوحاادة 
 دة خالل ثالثة األشير األخيرة، ومن بين ىذه القرارات:الجو 

 الكتاب الجامعى -

استراتيجيات التدريس وتضمين تكنولوجيا المعمومات فى طرق  -
 التعميم والتعمم.

 التعمم اإللكتروني -
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التقويم والمراجع الخارجي واالىتمام باستطالع آراء الطالب فى طرائق التعميم  -
 والتعمم. إلخ

 برنامج من البرامج العممية بالكمية يتضمن: عمل كتيب عن كل -

o .توصيف البرنامج ومقرراتو 

o تقرير البرنامج وخطة تحسينو 
لتطااوير  –إلااى حااد مااا  –وضااعت مجااالس الكميااة الرساامية خطااوات تنفيذيااة محااددة 

 البرامج التعميمية عمى مستوى المرحمة الجامعية  وبرامج الدراسات العميا.
الخاصااااة بااااالتعميم والااااتعمم التااااي تناولتيااااا المجااااالس  وقااااد تاااام انجاااااز بعااااض القاااارارات

الرسااااامية بالكمياااااة كتوصااااايف بعاااااض البااااارامج والمقاااااررات واالساااااتعانة بااااابعض الماااااراجعين، 
واستطالع آراء الطالب فاى طارق التعمايم والاتعمم، وتقسايم بعاض الادفعات كبيارة العادد إلاى 

ورقة االمتحانية وجارى تنفياذ مجموعتين خالل أزمة أنفمونزا الطيور، وااللتزام بمواصفات ال
بااااقي القااارارات، حياااث يتطماااب تنفياااذىا تااادريب األطاااراف المعنياااة وتاااوفير الماااوارد البشااارية 

 والمالية الالزمة ليذا التدريب.
 تنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة 3/3

 تدرٌب القٌادات األكادٌمٌة 3/3/0

اإلدارية لمقيادات األكاديمية بالتعاون مع  توفر الكمية خطة لمتدريب وتنمية الميارات
ولكن لاام تحااادد الجاااودة وتنميااة قااادرات أعضاااء ىيئاااة التاادريس ومركاااز إعااداد القاااادة.مراكااز 

الكمياااة االحتياجاااات التدريبياااة حتاااى اآلن لمقياااادات األكاديمياااة الحالياااة والمرشاااحة مساااتقبال 
الاااابعض أن القيااااادة يااااتم  لشااااغل المناصااااب القياديااااة وفقااااًا لألساااااليب العمميااااة. حيااااث يعتقااااد

ترشيحيا من قبل رئيس الجامعة والعميد دون النظر إلى االحتياجات التدريبياة المساتقبمية، 
األمر الذى يتطمب تغييار ثقافاة األطاراف المعنياة حاول دور البارامج التدريبياة فاى اكتسااب 

دات عمييااااا المياااارات التااااى يتطمبيااااا العماااال المسااااتقبمى. وآليااااات تنفيااااذىا ليااااتم تاااادريب القيااااا
وتتضااامن أىاااداف البااارامج، الفئاااة المساااتيدفة لمتااادريب، المااادربين، مكاااان وزماااان التااادريب، 
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خمااس المااواد التدريبيااة، محتااوي الباارامج، متابعااة وتقااويم الباارامج التدريبيااة، وقااد بماا  عااددىا 
مان أعضااء ىيئاة  60عشر برنامج تدريبى عمى مادار العاام الماضاى اساتفاد منياا حاوالي 

، وقاد تمثمات ىاذا العاام لمعاونون والقيادات والماؤىمين لياا عماى كافاة المساتوياتالتدريس وا
مياارات -ضامان الجاودة واالعتمااد –المياارات اإلدارياة -فى الجواناب القانونياة بالجامعاات

إدارات االجتماعات. ولكن لم تتمكن البارامج  والادورات التدريبياة التاى تام -االتصال الفعال
تماف المياارات القيادياة، حياث تتطماب القياادة التادريب عماى مياارات تنفيذىا مان تغطياة مخ

وقااد اتضااح ذلااك  تكنولوجيااا المعمومااات، وتييئااة الكميااة واألعضاااء العاااممين فييااا لالعتماااد.
مااان خاااالل متابعاااة األداء والااادورة المساااتندية والااازمن الاااالزم إلنيااااء المياااام ورضاااا العااااممين 

ور فاااى مياااارات تكنولوجياااا المعموماااات إلعااااداد وىيئاااة التااادريس ويجااارى اآلن بحاااث القصاااا
تاادريب موجااو لسااد ىااذه الفجااوة.  وتخااتص لجنااة التاادريب بوحاادة الجااودة بالتعاااون مااع إدارة 

 الجامعة لعقد ىذه الندوات.

 آلٌات تنفٌذ البرامج 3/3/9

يتم استخدام إجراءات محددة لتنفيذ البرامج و الدورات التدريبية لمقيادات األكاديمياة، 
اإلجااراءات تااتم ماان خااالل مخاطبااو العاااممين بالكميااو لتسااجيل فااى تمااك الاادورات وىااى  وىااذه

معمنااة، ويااتم أعتمااااد الخطاااب المرساال إلاااى الجامعااة اللتحاااق األفاااراد بالتاادريب أمااا داخااال 
الكمية  فتتمثل ىذه اإلجراءات فى المحاضرات وورش العمل، ولكن ينقص ىذه اإلجاراءات 

ة القياااادة ويضااامن حصاااوليم عماااى المساااتوى الاااذى ياااؤىميم عقاااد اختباااار نياااائى يحااادد كفااااء
 لمعمل.

 المخصصات المالٌة للتدرٌب 3/3/3

تتاااااوافر لااااادى الكمياااااة بعاااااض المخصصاااااات المالياااااة لتنفياااااذ خطاااااة تااااادريب القياااااادات 
األكاديمية ولكنيا  ير كافية تماما فاتبعت عدة آليات لتوفير المخصصات المالية الالزمة 

دريب لقيادات من خارج الكمية مقابل اشتراكات مادياة تغطاى تكمفاة لمتدريب ومنيا تقديم الت
تاادريب القيااادات ماان داخاال الكميااة وتاام عقااد بروتوكااول تعاااون تاادريب تقااوم الكميااة بمقتضاااه 
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بتدريب القيادات عمى مستوى الجامعة عمى بعاض مياارات اإلدارة والجواناب الفنياة لمجاودة  
قااوم الكميااة بتاادريب القااادة عمااى ميااارات اسااتخدام لمااا ليااا ماان ساابق فااى ىااذا المجااال بينمااا ت

الحاساااب اآللاااى والمغاااة اإلنجميزياااة وبياااذه الصاااورة تااام التغماااب عماااى مشاااكالت تاااوفير ماااوارد 
 التدريب.

 مإشرات تقٌٌم التدرٌب 3/3/4

ساااانوات ولااااذلك اىتماااات وحاااادة الجااااودة  5ال توجااااد سااااجالت لماااادورات التدريبيااااة منااااذ 
دورات  6، وقااد سااجل متوسااط الاادورات نحااو 2010و  2009بتسااجيل الاادورات منااذ عااام 

 لمتدريب متنوعة، ويوجد مرفق بو الدورات والقيادات التى التحقت بالدورات.
 نظم المعلومات والتوثٌق الرسمٌة 3/4

 قواعــــد البٌانات ونظم المعلومات 3/4/0

ياا تيدف الكمية إلى بناء قاعدة بيانات تضم جمياع اإلدارات، وتعمال عماى الاربط بين
وتحاارص الكميااة عمااى دقااة الماادخالت وتحااديثيا المسااتمر بحيااث تيساار جميااع الميااام التااى 
تقوم بيا الكمية ومن ثم بدأت بتشاكيل فرياق عمال إلدخاال البياناات آلياا ولكان ىنااك حاجاة 
ممحاااة لتااادريب بعاااض القاااائمين عماااى الااانظم االلكترونياااة والاااذين لااام تتاااوافر لااادييم المياااارات 

،.  وقد اشتركت الكمية فى مشروع ميكنة النظم الجامعية وتم بالفعل االلكترونية بشكل جيد
تحويااال قواعاااد البياناااات لقواعاااد إلكترونياااة، وتااام االساااتعانة بميندساااى المشاااروع فاااى تااادريب 

 العاممين بالكمية فى اإلدارات المختمفة.
 نظام الحفظ والتداول للوثائق 3/4/9

لوثائق ورقيا، وتيدف اآلن وحادة تحرص الكمية عمى حفظ واستدعاء وتداول جميع ا
 الجودة لتجميع لكل وثائق الكمية إلكترونيا تمييدًا إلنشاء وحدة إدارة الكترونية بالكمية.

 
 لنظم الجودة الداخلٌة الدعم المادي 3/5/0
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تاااادعم الكميااااة نظاااام الجااااودة الداخميااااة، وذلااااك بتااااوفير المكااااان المالئاااام والتجيياااازات  
ارة الجاااودة، و تحااارص الكمياااة عماااى إماااداد الوحااادة  باااالكوادر المناسااابة لموحااادة المعنياااة باااإد

المؤىمااة، والحاارص عمااى تنميااة قاادرات العاااممين بيااا، حيااث تاام اختيااار العاااممين فااى الوحاادة 
بنااااء عماااى مياااارات محاااددة منياااا حااال المشاااكالت، واتخااااذ القااارارات، والتعامااال الجياااد ماااع 

عاادة دورات تدريبيااة خاصااة باانظم البيانااات واسااتخالص النتااائج، عااالوة عمااى اشااتراكيم فااى 
الجااودة والتقياايم الااذاتى وتصااميم خطااط التطااوير فااى ضااوء التغذيااة الراجعااة المسااتمدة ماان 
النتااائج. و يتااوافر لموحاادة الكااوادر الكافيااة وتحاااول الكميااة تااوفر مخصصااات ماليااة لموحاادة 

صصاات لممارسااة أنشااطتيا، ومحاولااة تااوفير الاادعم المااادى الااالزم لعماال ىااذه الوحاادة إذ خ
الكمياااة مااان دخااال المراكاااز والوحااادات ذات الطاااابع الخااااص مخصصاااات مالياااة لااادعم وحااادة 

 الجودة ومن المشاركة المجتمعية فى المستقبل.
 الدعم المعنوى 3/5/9

ن كاان  يشغل عميد الكمية مدير وحدة الجودة ومن ثم سيل إجاراءات اتخااذ القارار وا 
 جياز اإلدارى بالكمية.المدير التنفيذى ليست لو صالحيات وبخاصة مع ال

 التوجٌه والمتابعة لألقسام األكادٌمٌة واإلدارٌة 3/5/3

تحاارص وحاادة الجااودة بالكميااة عمااى التوجيااو والمتابعااة لألقسااام األكاديميااة واإلداريااة 
جااااراءات النظااااام الااااداخمي لتوكيااااد الجااااودة، ومتابعااااة متطمبااااات  لاللتاااازام بتنفيااااذ سياسااااات وا 

 والعالمية لالستفادة منيا . ومن اآلليات المستخدمة فى ذلك:االعتماد األكاديمي المحمية 
وجود منسق لمجودة بكل قسم أكاديمى تحت إشراف مشرف جودة عمى مستوى  -1

 األقسام.

 يوجد نواب لمدير الوحدة لمتدريب والخطة اإلستراتيجية والعالقات المجتمعية.  -2
مين باألقسام العممية يعقد اجتماعات دورية بين مسئولى وحدة ضمان الجودة والعام -3

 واإلدارية.
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وتعتمد الكمية ىؤالء المنسقين والمشرفين وتمنحيم بعض الصالحيات فيما يخص  -4
الجودة كما تعتمد اآلليات المستخدمة فى التوجيو والمتابعة عمى نحو مستمر فى 

 مجمس الكمية.

 دور القٌادات األكادٌمٌة فً تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة 3/6

 نمٌة الموارد الذاتٌةة لتخط 3/6/0

نظاارا لقمااة المااوارد المخصصااة ماان الجامعااة لمكميااة، فااإن القيااادة تضااع خطااة واقعيااة 
لتنميااة مواردىااا الذاتيااة فااي ضااوء االحتياجااات الحاليااة والمسااتقبمية كمااا أوضااحتيا الدراسااة 

لااك ومكونااات الخطااة التنفيذيااة لمخطااة اإلسااتراتيجية والخطااة البحثيااة،  وتعتمااد الكميااة فااى ذ
عماااى القاااوة البشااارية واإلمكاناااات المادياااة المتاحاااة إذ تقااادم الكمياااة بااارامج تدريبياااة لعدياااد مااان 
المسااتفيدين، وتخصااص نساابة ماان دخاال ىااذه التاادريبات لصاايانة وترميمااات البنيااة التحتيااة 
لمكميااة كمااا تخصااص جاازء لشااراء أجياازة حديثااة كمااا تقااوم الكميااة بعقااد باارامج إرشااادية فااى 

والصاحة النفساية ... إلاخ كماا أن ىنااك اتفاقياات بخصاوص تادريب  مجال اإلرشاد النفسى
طالب قسم الجغرافيا بييئة االستشاعار عان بعاد وقسام اإلعاالم بجريادة األىارام دون تحمال 

 أعباء مالية.
 المجتمع فًوالخدمٌة  اإلنتاجٌةلعالقات والتفاعل مع القطاعات تعدد ا 3/6/9

ماع القطاعاات اإلنتاجياة والخدمياة فااى  تحارص الكمياة عماى تفعيال قناوات االتصااال 
المجتمع المحيط بيا. وتتمثل ىذه القطاعات فى المؤسسات الخاصة لمتعميم قبل الجاامعي 

شااااركات نظاااام المعمومااااات الجغرافيااااة.  –الجمعيااااات األىميااااة  –مصاااانع العربااااي توشاااايبا  –
بياااااة وتتمثااااال  الممارساااااات الفعمياااااة لمتفاعااااال ماااااع ىاااااذه القطاعاااااات فاااااى إجاااااراء دورات تدري

إجاراء قناوات اتصاال متبادلاة تمكنياا مان  الكمية تفتحومشروعات واستشارات  فنية ، حيث 
ىذه الممارسات، وتحرص الكمية عمى عقد  ورش عمل تادعو فياو المساتفيدين مان البارامج 
مكاناااات الخاااريج وماااا ينقصاااو مااان دعااام كماااا يوجاااد بقسااام  وتعااارض فياااو ماااا ياااتم تدريساااو وا 

ائم اتصال بيذه الجيات وأسماء المسئولين بيا ووسيمة االتصال العالقات العامة بالكمية قو 
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بيااام، ومرفاااق البروتوكاااوالت التاااى وقعااات ماااع ىيئاااة االستشاااعار عااان بعاااد، وشاااركة القااااىرة 
لألعمااااال المساااااحية، ومؤسسااااة األىاااارام لتاااادريب طااااالب قساااام الجغرافيااااا واإلعااااالم وصااااور 

 توضح لقاءات المستفيدين.
 رٌس لتنمٌة الموارد الذاتٌةتحفٌز أعضاء هٌئة التد 3/6/3

تاااوفر الكمياااة وساااائل تحفياااز مادياااة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس لتنمياااة الماااوارد الذاتياااة  
لمكمية من خاالل المشااركة فاي المشااريع البحثياة والوحادات ذات الطاابع الخااص ومشااريع 

 التطوير بالكمية وبروتوكوالت التدريب ومشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس.  
وتااام التأكاااد مااان تطبياااق الكمياااة لياااذه الوساااائل عااان طرياااق كشاااوف الصااارف ومقابماااة 

 األعضاء الذين حصموا عمى ىذا الدعم المادى، ليذه الوسائل. )مرفق    (
 دور القٌادة فى تفعٌل الوحدات ذات الطابع الخاص 3/6/4

يوجااد بالكميااة وحاادات ذات طااابع خاااص تتمثاال فااى ثااالث وحاادات، وىااذه الوحاادات  
الطابع الخاص محررة من الاروتين اإلدارى إذ تتبناى كال وحادة الئحاة داخمياة خاصاة  ذات

بيا وليا مدير يقوم بالتصرف فى أمور الوحدة وفقا لالئحتيا التى يتم تغيرىا كمما اقتضت 
الحاجااة.  ويااتم ربااط المكافااآت فااى ىااذه الوحاادات بمسااتويات اإلنتاااج أو اإلنجاااز، إذ يقاادم 

تقريااار عااان أداء كااال عضاااو بياااا مشاااتمال عماااى تقيااايم المساااتفيدين  مااادير الوحااادة التنفياااذى
والرؤساااء وانضاااباط األداء ويتخااذ المجماااس قاارارا بتوزياااع المكافااآت فاااى ضااوء ذلاااك التقريااار 

% مان دخال كال وحادة كمكافاآت لمعااممين فيياا تاوزع طبقاا لمدرجاة 5حيث تخصص نسابة 
ق لمنتجااات أو خاادمات الوحاادات العمميااة والنشاااط. وتسااتخدم الكميااة باارامج لمتاارويج والتسااوي

 ذات الطابع الخاص ومن أمثمة ذلك:
وجود عرض عن أنشطة الكمية يضم ىذه الوحدات ويتم عرضو فى افتتاحية جميع  -

 المؤتمرات والندوات ويتم تحديثو أوال بأول.

إعداد كتيب يتضمن الخدمات التى تقدميا كل وحدة وتوزيعو عمى األطراف المعنية.  -
 2المسئولين بيذه الجيات لحضور االحتفاالت الخاصة بالوحدات ويشارك كما يدعى 

 من المستفيدين فى عضوية مجالس إدارة ىذه الوحدات.
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 نشر أعداد المتدربين بالوحدات عمى الموقع اإللكتروني لمكمية.

 الكلٌةالتقٌٌم المستمر لكفاءة إدارة  3/7

 بالكلٌة: زٌز التطوٌر دور القٌادة األكادٌمٌة فً استمرارٌة وتع 3/7/0

قاماااات الكميااااة بالمشاااااركة فااااى المشااااروعات التنافسااااية وذلااااك إلقامااااة بنااااك لألساااائمة وتقااااويم 
فااى الاادورة القادمااة فااى  CIQAPاالمتحانااات باإلضااافة إلااى إعااداد الكميااة لمحصااول عمااى 

 مما يسيم فى تطوير الكمية. 15/11/2010

 دٌمٌةتقٌٌم كفاءة إدارة الكلٌة والقٌادات األكا 3/7/9

 توجد آليات لتقييم كفاءة إدارة الكمية والقيادات األكاديمية، وتتمثل ىذه اآلليات فى: 
 توافر صندوق لمتقويم وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير. -

استطالع آراء عينة من ىيئة التدريس ومعاونييم ومن اإلداريين حول فعالية دور  -
 إدارة الكمية.

 دارة والقيادة عبر الموقع االلكترونى لمكمية.تقديم مقترحات تفعيل دور اإل -

 و استفادة الكمية من نتائج التقييم فى تطوير أدائيا، فى المجاالت اآلتية:
 تحويل المقررات لصورة إلكترونية -
 تطوير الئحة الدراسات العميا -

 تطوير المكتبة وتحويميا إلى مكتبة رقمية. -

 بث الوعى البيئى -

 تطوير التدريبات العممية -

 ل مشكالت الطالبح -

 نشاء نظام داخمى لمجودة -

 ميكنة النظم -

 التدريب عمى ميارات االتصال -

 
 

  ةٌالمإسسدور المشاركة الطالبٌة فً اتخاذ القرارات  3/7/3

تسااتعين إدارة الكميااة بااآراء ممثمااين عاان الطااالب فااى اتخاااذ بعااض القاارارات الخاصااة 
ة ،األنشاااااطة الطالبياااااة، األنشاااااطة بالعممياااااة التعميمياااااة مثااااال: )جااااادول االمتحاناااااات الدراساااااي
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الصااااايفية، ... الاااااخ ومااااان الوساااااائل  المساااااتخدمة فاااااى اساااااتطالع آراء الطاااااالب صاااااناديق 
 المقترحات والشكاوى/ لقاءات وندوات ، وموقع اتحاد الطالب اإللكترنى.

 المصداقٌة واألخالقٌات -4

 حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر 4/0

 ٌة والنشرلتزام بحقوق الملكٌة الفكراال 4/0/0

تمتاازم الكميااة بحقااوق الممكيااة الفكريااة والنشاار إلااى حااد مااا.  واإلجااراءات التااى تتبعيااا 
الكمياااة لممحافظاااة عماااى حقاااوق التاااأليف والنشااار تتمثااال فاااى  وجاااود ميثااااقً  معتماااد وموثاااقً  
ومعماان خارجيااا وداخميااا يضاامن حقااوق الممكيااة الفكريااة والنشاار لممااؤلفين، وكااذا تقااوم الكميااة 

 اآلتية:باإلجراءات 
o لمعاممين بالكمية بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداء عمى حقوق  عدم السماح

 المؤلف لحماية المصنفات الفنية واألدبية.

o  إرشادات لممترددين عمى المكتبة لمراعاة التزاميم بالضوابط المنصوص وضع
 الممكية الفكرية عمييا في قانون

o كية الفكرية وأىميتيا وضرورة عقد ندوات ولقاءات مفتوحة لمناقشة حقوق المم
 االلتزام بيا.

  حقوق الملكٌة الفكرٌةثقافة  4/0/9

تبذل الكمية جيودا لنشار ثقافاة حقاوق الممكياة الفكرياة والنشار، حياث تساتخدم الكمياة 
وسائل محددة لنشار ثقافاة حقاوق الممكياة الفكرياة والنشار منياا تاوافر ميثااق أخالقاى لمنشار 

 قات بحث لنشر ىذه الثقافة مرة كل شيرين.والتأليف، عقد ندوات وحم
 

 الممارسات العادلة وعدم التمٌٌز  4/9

 الطالب العاملٌن/ ضمان العدالة وعدم التمٌٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس/ 4/9/0
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محااااددة ومعمناااة لضااامان العدالااااة وعااادم التمياااز بااااين أعضااااء ىيئااااة  إجاااراءاتتوجاااد 
 ون وتتمثل ىذه اإلجراءات فى:العامم الطالب/الييئة المعاونة/ التدريس/ 

 توافر الفرص المتكافئة فى الترقيات، والبعثات وتوزيع األعمال. -

 تطبيق شروط الترقية عمى جميع العاممين بغض النظر عن اعتبارات عديدة. -

 جستير والدكتوراه بين جميع األستاذة المشرفين.اتساوى عدد رسائل الم -

 ء القواعد المعمول بيا فى الكمية.توزيع المكافآت والحوافز فى ضو  -

ويتم تطبيق ىذه اإلجاراءات عماى جمياع أعضااء ىيئاة التادريس بالكمياة مثال )توزياع 
أعباء اإلشراف والتدريس  الحوافز  المكافآت البعثات...   واإلداريين )توزيع أعباء العمال  

يث المساواة فى جميع الطالب من حعمى توزيع الحوافز  ... الخ( كما تطبق تمك القواعد 
فرص التعميم، وممارسة األنشطة، والتقويم وجمياع ىاذه اإلجاراءات معمناة وتماارس بشافافية 

الازمالء  –القياادات  –كما يتم التقييم بواسطة فريق أو عدة جيات تشمل عمى المستفيدين 
 ويتم إطالع كل فرد بنتائج تقييمو ومن حقو التظمم فيما جاء بو. –
 الوعود المقدمة استجابة للشكاوى والمقترحات المصداقٌة فى 4/9/9

تضع الكمية أكثر من صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات وتوضاع الصاناديق فاى 
أماكن بارزة بالكمية يسمح باإلطالع عميو مثل أمام مكتب العمياد وبجاوار وحادة الجاودة... 

ك الشااكاوى الااخ ويااتم فااتح صااندوق الشااكاوى والمقترحااات بصاافة دوريااة واإلطااالع عمااى تماا
والمقترحات  والقيام بإخطار األفراد بنتيجة الشكوى أو المقترح. يعد التحقق من موضاوعيا 

سااعة وياتم اتخااذ القارارات الالزماة وتقييمياا فاى ضاوء الشاكاوى  72خالل فترة ال تتجااوز 
أو المقترحاااات فاااى داخااال الكمياااة وتفعيمياااا وتقييمياااا كماااا ياااتم عااارض بعاااض الشاااكاوى ذات 

لعااالى عمااى مجمااس الكميااة لمناقشااتيا وبحااث أسااباب حاادوثيا وآليااات التغمااب عمييااا التكاارار ا
مثل الزحام عماى السااللم وفاى المادرجات ونظاام الرأفاة، ومواعياد االمتحاناات، وتوقيات بادأ 

 المحاضرات.
 إجراءات تصحٌح الممارسات غٌر العادلة 4/9/3
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عااض الممارسااات  ياار تخاااذ إجااراءات/ قاارارات تصااحيحية فااى الكميااة لمعالجااة باتاام 
 العادلة ومن ىذه اإلجراءات:

 إعادة تصحيح أوراق الطالب المتظممين من درجاتيم  طبقًا إلجاباتيم فى االمتحان. -

 إعادة توزيع جدول المحاضرات بين األساتذة عندما تقدم أحدىم بشكوى. -

توزيع وتضع الكمية خطة فورية لتصحيح المسارات  ير العادلة فور اكتشافيا مثل )
األعباااء التدريسااية  الحااوافز والمكافااآت  نقااص أساااليب الااتعمم، وتفعاال الكميااة القاارارات التااى 
اتخااذت لتصااحيح المسااارات  ياار العادلااة، وتسااتفيد الكميااة ماان التغذيااة المرتاادة الااواردة ماان 
المساااتفيدين مااان القااارارات التاااى اتخاااذت لتصاااحيح المساااارات  يااار العادلاااة، وتشاااكيل لجاااان 

األساائمة وتصااحيح أوراق االمتحانااات بالفرقااة الثالثااة بقساام المغااة اإلنجميزيااة  خارجيااة لوضااع
 نظرًا لوجود ابنة أحد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية )ومرفق ما يوضح ذلك(.

 عدم التعارض فى المصالح بٌن األطراف المختلفة فى الكلٌة 4/9/4

ختمفااة فااى تضااع الكميااة خطااة، موثقااة ومعتماادة موضااحة اختصاصااات األطااراف الم
الكميااااة مثاااال: خطااااط ولاااااوائح األقسااااام واإلدارات المختمفااااة. كماااااا تحاااال الكميااااة الصاااااراعات 
والمصاااالح المتعارضاااة المختمفاااة فاااور وقوعياااا بالكمياااة مثااال: التعاااارض باااين اختصاصاااات 
 األقسام فى المقررات التدريسية األكاديمية والتعارض بين اإلدارات المتشابية داخل الكمية.

 األخالقٌات المهنٌة للكلٌة التعلٌمٌة 4/3

 دلٌل أخالقٌات المهنٌة بالكلٌة 4/3/0

قامااات لجناااة مااان قبااال وحااادة ضاااامان الجاااودة بالكمياااة بإعاااداد ميثاقاااًا أخالقياااًا موثقااااًا 
ومعتمدًا من مجمس الكمياة ومعمناًا فاى صاورة دليال يمتازم باو جمياع أعضااء الكمياة. وشاارك 

وضاااع ىاااذا الميثااااق األخاااالق. ويتضااامن الممارساااات عااادد كبيااار مااان أعضااااء الكمياااة فاااى 
األخالقياة لموظيفااة عمااى كافاة المسااتويات مثاال: )االلتاازام بأخالقياات المينااة  أمانااة التعاماال 

ومرفاق صاورة مان الميثااق فاى  مع الزمالء  والرؤساء  والمرؤوسين  احترام حقاوق اآلخارين
 .المالحق
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 االلتزام بؤخالقٌات الوظٌفة 4/3/9

ع العااااممين بالكمياااة بأخالقياااات الوظيفاااة وتراقاااب القياااادات تطبياااق جمياااع يمتااازم جميااا
الممارسات األخالقية لموظيفة عمى كافة المستويات مثال االلتازام بأخالقياات الميناة وأماناة 

 التعامل مع الزمالء  والرؤساء والمرؤوسين  واحترام اآلخرين.

 ةالمعلومات المتاحة عن الكلٌة فى الوسائل المختلف 4/4

 شمولٌة ونشر المعلومات 4/4/0

وفااااارت الكمياااااة المعموماااااات التاااااى تغطاااااى أنشاااااطتيا المختمفاااااة داخمياااااًا عماااااى موقعياااااا 
اإللكترونى وأرسمت ذلك إلى إدارة البوابة اإللكترونية لمجامعة ويتم نشار بعاض المعموماات 
 فى وسائل متنوعة أخرى تتمثل فى نشرات وممصقات وكتيبات يتم توزيعياا عماى األطاراف

 المعنية داخل الكمية وخارجيا.
 تحدٌث المعلومات 4/4/9

يااتم تحااديث المعمومااات الخاصااة بالكميااة عاان طريااق فريااق العماال المكمااف ماان قباال 
رساال جميااع البياناات الحديثااة إلااى إدارة  الكمياة، والمعتمااد مان مجمااس الكمياة كاال شاايرين، وا 

خاصااة النتااائج وأعااداد أعضاااء البوابااة اإللكترونيااة الخاصااة بالجامعااة ليااتم التحااديث بيااا وب
ىيئة التدريس عمى قوة العمل وعناد تارقيتيم أن سافرىم باإلضاافة إلاى ماا تام اساتحداثو مان 

 خطة بحثية أو دورات جديدة، أو بحوث.
 
 

 از اإلدارىــالجه -5

 تعٌٌن وتنمٌة القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن 5/0

 رٌةمعاٌٌر اختٌار وتعٌٌن وترقٌة القٌادات اإلدا 5/0/0
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يتم التعيين طبقًا لإلعالن عن وظيفة المدير العام فقط ويؤخذ بالكفاءة واألقدمية فى 
اختيار وترقية رؤساء األقسام اإلدارية والرؤساء والمرؤوسين، وتعمن الجامعة تمك المعايير 

 عمى موقعيا اإللكترونى وتتصف ىذه المعايير بالموضوعية ألنيا:

 ميع العاممين لمترقى.تتيح الفرص المتكافئة بين ج -

 تتسم بالتحديد الواضح والفيم من قبل الجميع. -

وتتوافاق ىاذه المعااايير ماع تخصصااات الكاوادر اإلداريااة لموظاائف الحاليااة ولكان فااى 
 حاجة إلى تطوير لتتالئم مع الوظائف المستقبمية فى الكمية.

 التنمٌة المستمرة للقٌادات اإلدارٌة والعاملٌن 5/0/9

خطااااة لتاااادريب القيااااادات اإلداريااااة والعاااااممين عمااااى الحاسااااب اآللااااى  وضااااعت الكميااااة
وبرامجااو بالتعاااون مااع إدارة الجامعااة بناااء عمااى االحتياجااات الحاليااة تتضاامن عاادد ونوعيااة 
البرامج التدريبية  وآليات تنفيذىا  والفئة المستيدفة سكرتارية األقسام وأدوات تقويمياا ولكان 

 وير لتفى باالحتياجات المستقبمية لمعاممين.ىذه الخطة فى حاجة لمزيد من التط
 كفاءة  اإلدارة فى االستفادة من الموارد البشرٌة المتاحة : 5/9

 مالءمة توزٌع الموارد البشرٌة وحسن استغاللها  5/9/0

يشير تقرير إدارة الكمية )مرفق( أن توزيع الموارد البشارية المتاحاة وفقاا لالحتياجاات 
ع ونقص فى بعض التخصصاات وزياادة فاى تخصصاات أخارى، فى حاجة إلى إعادة توزي

وىناااك نقااص واضااح فااى العاااممين ذو الخباارة فااى التعاماال مااع الحاسااب اآللااى، والبااد ماان 
 إعادة ىيكمة اإلدارات بالكمية.

 

 

 ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظٌفة  5/9/9
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م الممحاق أماكن العمل تعد  ير مالئمة وىذا نتيجة لضيق المكاان، فاى حالاة اساتال
الباااد مااان إعاااادة التوزياااع ليكاااون مالئااام إلاااى حاااد كبيااار، مااان حياااث الراحاااة والمنااااخ وسااايولة 

 التعامل، وأن كانت الكمية قد وفرت فى الوقت الحالى شبكة اإلنترنت.

 ربط الحوافز / المكافآت بمستوٌات األداء  5/9/3

ت األداء، تقاااادمت وحاااادة الجااااودة إلااااى إدارة الكميااااة بضاااارورة ربااااط الحااااوافز بمسااااتويا
والتقاادم فااى تطااوير العاااممين ماان ميااارتيم وفتاارة انجاااز الميااام المكمفااين بيااا، مثاال إدخااال 
نشاااء قواعااد لمبيانااات فااى كاال إدارة، وىااى لاام تكاان منفااذة ماان  البيانااات الخاصااة بالكميااة، وا 

 قبل.

 تقٌٌم أداء العاملٌن 5/3

 نظم ووسائل التقٌٌم  5/3/0

أداء العاااممين طبقااًا لقااانون العماال بالدولااة وتحتاااج تسااتخدم الكميااة نظاام تقااويم لتقياايم 
الكمياااة إلاااى اساااتحداث أسااااليب تقاااويم )كمياااة  نوعياااة( متطاااورة ومقنناااة لتقيااايم أداء العااااممين 

 والقيادات اإلدارية داخل الكمية  مثل المقابالت وبطاقات المالحظة.
 الرضاء الوظٌفى للقٌادات اإلدارة والعاملٌن 5/3/9

تعرف عمااى مسااتوى الرضااا الااوظيفى لمقيااادات اإلداريااة والعاااممين فااى تيااتم الكميااة بااال
الكميااة بتطبيااق قااوائم استقصاااء بصااورة دوريااة وتسااتفيد الكميااة ماان قااوائم استقصاااء الرضاااا 

فاى التعياين، والترقياات  وتاوفير االحتياجاات  )زيادة المكافآت، وتطوير اإلجراءات اإلدارياة
 المادية والتكنولوجية داخل الكمية.

أوضااااحت المقاااااءات بااااين عميااااد الكميااااة والماااادير التنفيااااذى لوحاااادة الجااااودة والقيااااادات 
اإلدارياااة والعااااممين، أن مساااتوى الرضاااا الاااوظيفى يكمااان فاااى تاااوفير احتياجاااات األعضااااء 

 وراحتيم والمكان المناسب والشفافية فى العمل.
 

 الموارد المالٌة والمادٌة: -6
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         كفاٌة الموارد المالٌة والمادٌة 6/0
لتحقيق رسالتيا و ايتيا  –إلى حد كبير  –الموارد المالية المتاحة سنويًا لمكمية  ير كافية 

وأىدافيا اإلستراتيجية فباإلضافة إلى الميزانية المخصصة من الجامعة تستفيد الكمية من  
 الصناديق الخاصة بالجامعة. دخل

 صٌانة المبانى والتسهٌالت التعلٌمٌة 6/0/0

طاااة لصااايانة المباااانى والتساااييالت التعميمياااة  حياااث تاااتم الصااايانة بصاااورة ال توجاااد خ
 عشوائية  ير منظمة.

 كفاٌة ومالئمة المبانى 6/0/9

المااوارد الماليااة الساانوية لمكميااة  ياار كافيااة إلنشاااء مبااانى مالئمااة، ولكاان تاام إعاااداد 
الخطااة  خطااة تنفيذيااة لمخطااة اإلسااتراتيجية لمتغمااب عمااى ىااذه المشااكمة، ويمكاان الرجااوع إلااى

التنفيذيااة فااى ىااذا المجااال، حيااث تعااد مساااحة المبااانى  ياار مالئمااة، وقااد تاام وضااع خطااة 
مساااتقبمية لتحقياااق األمااان والساااالمة، تااام إخطاااار إدارة الجامعاااة بخطاااورة عااادم وجاااود منافاااذ 
وسااااللم بالكمياااة، وتااام وضاااع خطاااة لمكاااوارث بالكمياااة، ولكااان خطاااط التااادريب عماااى األخاااالء 

جاود  يار منفاذ واحاد فقاط وىاو السامم الرئيساى لمكمياة ماع وجاود لممبانى تواجو عقبو عادم و 
 طالب بالكمية. 11000

 

 النظافة والمناخ الصحى للمبانى 6/0/3

عااادة طااالءه، وتغيياار دورات المياااه،  تحاااول إدارة الكميااة المحافظااة عمااى المبنااى، وا 
 ولكنو ينقصو التيوية الجيدة نتيجة لسوء التخطيط.

 الخاصةالمرافق العامة و 6/0/4

المصاااااعد  ياااار موجااااود، ودورات المياااااه  ياااار كافيااااة ألعضاااااء ىيئااااة التاااادريس أو 
الطااالب وليساات عمااى المسااتوى الالئااق، وشاابكة الكيرباااء تحتاااج إلااى إعااادة رفااع كفاءتيااا، 

 وتعد خطة الصيانة المتبعة سنوية فى حدود الموارد المالية المتاحة.

 
 صٌانة المبانى والتسهٌالت التعلٌمٌة 6/0/5
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خطااة إعااادة ىيكمااة مبااانى الكميااة والماادرجات تاام وضااعيا طبقااًا لمخطااة اإلسااتراتيجية 
، تتطمااب ماان إدارة الجامعااة واإلدارة 2010لمكمياة والتااى سااوف يااتم باادء تطبيقياا ىااذا العااام 
 اليندسية األعداد لتنفيذىا عمى وجو السرعة.

 التسهٌالت المادٌة 6/9

 ة الطالبٌةالتسهٌالت المادٌة لممارسة األنشط 6/9/0

تتااوافر أماااكن مناساابة لممارسااة األنشااطة الطالبيااة، وىناااك مقاار لالتحاااد الطااالب وتحاارص 
 الكمية عمى ممارسة الطالب لألنشطة الطالبية، وىناك خطة معدة لذلك )مرفق(.

 األجهزة والمعدات والمعامل 6/9/9

المغااات تعااانى الكميااة ماان عاادم كفايااة األجياازة والمعاادات والمعاماال  وبخاصااة معماال 
فياااو  ياااار مجياااز جياااادًا باااأجيزة حديثااااة  ولااام تااااوفر إدارة الجامعاااة عقاااادًا لصااايانة األجياااازة 
والمعاادات والمعاماال بصاافة منتظمااة حيااث يااتم اسااتدعاء أخصااائى الصاايانة ماان قباال عنااد 

ومرفاق قائماة بأعاداد األجيازة بالكمياة،  تعطيل األجيازة التاى قاد تساتمر معطماة لفتارة طويماة
ميااة خطاة لتحااديث األجياازة تام الموافقااة عمييااا واعتمااد المبااال  الماليااة وقاد وضااعت إدارة الك

 ليا وتبقى إجراءات الممارسة القانونية لتنفيذىا )مرفق(.
 نسبة الحسابات اآللٌة إلجمالى عدد الطالب 6/9/3

ال يتناسااب عاادد الحسااابات اآلليااة المتاحااة بالكميااة مااع عاادد الطااالب أو العاااممين أو 
يس وىاااى نسااابة متدنياااة وقاااد ساااعت إدارة الكمياااة إلاااى تاااوفير أعاااداد مااان أعضااااء ىيئاااة التااادر 

الحاسااابات اآللياااة وىنااااك نسااابة ضااائيمة لمحساااابات اآللياااة بالنسااابة ألعضااااء ىيئاااة التااادريس 
حيث ال يتوافر إلى جياز واحد بكل قسم أكاديمى، وخمس أجيزة بشئون الطاالب، وجيااز 

 أو جيازين بكل إدارة.
 لحدٌثة وتكنولوجٌا المعلوماتوسائل االتصاالت ا 6/9/4

تسعى الكمية إلنشاء موقع عماى شابكة اإلنترنات وموقاع الكمياة صامم عماى اإلنترنات 
بالمغة العربية والمغة األجنبية  وخدمة اإلنترنات بالكمياة ليسات متاحاة بدرجاة جيادة لمطاالب 

 بسبب نقص عدد األجيزة.
  كفاءة استخدام الموارد  6/3
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 اجعة والرقابة الدورٌة على استخدام المواردتوافر أنظمة للمر 6/3/0

يوجااد نظااام موثقااة لممراجعااة والرقابااة الدوريااة عمااى اسااتخدام مااوارد المؤسسااة الماديااة 
 والمالية  ممثال في الجياز المركزي لممحاسبات والجياز المركزي لمتنظيم واإلدارة 

 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة -7

 تمع وتنمٌة البٌئةخطة وبرامج خدمة المج 7/0

 خطة تحدٌد االحتٌاجات الحقٌقٌة للمجتمع المحٌط 7/0/0

البيئاة المحيطاة وياتم تطبياق تتوافر لدى الكمية خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمية 
ىاااذه الخطاااة بالفعااال فاااى اآلوناااة األخيااارة ومااان أمثماااة الممارساااات الفعمياااة لمتطبياااق الحاااالى 

 لمخطة:
ث تاااانظم الكميااااة ناااادوات فااااى الموضااااوعات المتعمقااااة عقااااد الناااادوات والمااااؤتمرات: حياااا -1

بالقضاااايا المجتمعياااة ومااان أمثماااة ىاااذه النااادوات: دور المؤسساااات التعميمياااة فاااى تنمياااة 
ميااارات العماال االجتماااعى  التثقيااف الصااحى ودواعيااو لتمااوث البيئااة وآثاااره )مكااامير 

وات بقاعاة الفحم فى العمار( ومرفاق قائماة بالنادوات والماؤتمرات وقاد عقادت ىاذه الناد
المااؤتمرات بالكميااة. كمااا وضااعت الكميااة تخطيطااًا لعقااد مااؤتمر ساانوى لمناقشااة أحاادث 

 2010القضايا المجتمعية لمنيوض بمساتوى المشااركة المجتمعاة فاى العاام الجاامعى 
 ومرفق خطة العمل المقترحة من لجنو خدمة المجتمع والبيئة. 2011 –

تساجيل رساائل لماجساتير والادكتوراه ذات  االىتمام بإجراء البحوث المجتمعية: فقاد تام -2
الااازواج العرفاااى وتماااوث البيئاااة واإلخطاااار  0صااامة بالقضاااايا المجتمعياااة مثااال الطاااالق 

 الطبيعية.
 برامج التوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 7/0/9

 2010 – 2009توجااد خطااة لتنميااة البيئااة وخدمااة المجتمااع )مرفااق( معتماادة لمعااام 
اإلضااافة إلااى اشااتراك الكميااة فااى األساابوع البيئااى الااذين تنظمااو . ب2011 – 2010وأخاارى 

الجامعة فى قوافل يتم خالليا إجراء استبيانات عن الخدمات الصحية والتعميمياة بالمنااطق 
المحددة من قبل الجامعة ومرفق صاورة الساتمارة البياناات، ويوجاد تحميال لاذلك لادى وكيال 

 مبمغو إلدارة الجامعة. الكمية لشئون خدمة المجتمع والبيئة وصورة
 تنظٌم أنشطة خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة 7/9
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 توافر وحدة إدارٌة 7/9/0

 2010تام اسااتحداث وحادة إداريااة لاذلك، وتاام اعتمادىااا فاى مجمااس شاير مااايو لعااام 
رسااليا إلاى الجامعاة لالعتمااد النياائى  تابعة لوكيل شائون خدماة المجتماع وتنمياة البيئاة، وا 

 ليا.
 رسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئةمما 7/9/9

تقااوم الكميااة بتوثيااق الخاادمات واألنشااطة المقدمااة لخدمااة المجتمااع وتنميااة البيئااة ماان 
خااالل المااؤتمرات، وأسااابيع البيئااة، ومركااز الدراسااات بالكميااة، ويشااارك فييااا أعضاااء ىيئااة 

المشاركين فى  التدريس والعاممين بالكمية، ولدى وكيل الكمية لخدمة المجتمع قائمة بأسماء
 تمك األنشطة.

 تفاعل الكلٌة مع منظمات المجتمع  7/3

 مشاركة األطراف المجتمعٌة فى مجالس الكلٌة 7/3/0

ىنااااك مشااااركة مااان قبااال التعمااايم قبااال الجامعى،ومعياااد الخدماااة االجتماعياااة ببنياااا، 
 والشئون االجتماعية بالمحافظة فى مجالس الكمية باألعوام السابقة.

 األطراف المجتمعٌة فى أنشطة الكلٌةمشاركة  7/3/9

ىناك ىيئات مجتمعية تشارك فاى تادريب طاالب قسام األعاالم والجغرافياا مثال ىيئاة 
االستثمار عن بعد، شاركة القااىرة لألعماال المسااحية )مرفاق(، ومؤسساة األىارام )مرفاق(، 
 وتشاااارك شاااركة توشااايبا العرباااى فاااى الماااؤتمرات وممتقاااى التوظياااف، باإلضاااافة قياااام بعاااض
الشركات بتوظيف خريجى دورات نظم المعمومات الجغرافية التى عقدت بنادى التكنولوجيا 

 بالكمية.
 
 

 االتصاالت والعالقات مع األطراف المستفٌدة 7/3/3
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ىناااك اتصاااالت مااع ىيئااة االستشااعار عاان بعااد، ومراكااز اتخاااذ القاارار بالمحافظااة، 
طرياق المشااركة فاى الماؤتمرات أو وقواعد البيانات عمى مستوى المراكاز، والجمعياات عان 

 إقامة الندوات التبادلية )مرفق(، أو عن طريق التدريب )مرفق(.
 االستعانة بالخدمات المتخصصة للكلٌة 7/3/4

 القطاعات المستفيدة العدد سنوياً  النشاط

 العاممين بالمحافظة والطالب وأعضاء ىيئة التدريب Toefl  12دورات 

 العاممين بالشركة أثيرات السموكية عمى العامميندورة الت توشيبا العربى

التااااااى يقيميااااااا  GIS/دورات نظاااااام المعمومااااااات 

 نادى التكنولوجيا

 الطالب والخريجين من كافة التخصصات 8
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 الممارسات الفعلٌة لتنمٌة وحماٌة البٌئة 7/4

 نماذج الممارسات الفعلٌة 7/4/0

 اية البيئة ومنيا: توجد بعض نماذج لمممارسات الفعمية لتنمية وحم
القيام بالقوافل البيئية: شاركت الكمية فى خطة لمقيام بقوافل بيئية فى قارى عديادة مان  -1

المحافظاة، تيادف القوافال التاى قامات بياا الكميااة إلاى تنمياة الاوعى البيئاى لادى الماارأة 
 الريفية والتموث البيئى من خالل مكامير الفحم.

 عقد ندوات حول الوعى البيئى -2

نشااارات حاااول بعاااض القضاااايا البيئياااة: ومنياااا معاااايير البيئاااة الجيااادة وكيفياااة إصااادار  -3
 تحقيقيا 

وقد تعرفت الكمية من نتائج ممارسات السابق اإلشارة إلييا عن طريق عقد مقابالت 
مع الفئات المستيدفة من القوافل والندوات، وقد أشار معظميم إلى فعالياة ىاذه الممارساات 

ى االساتمرار فاى متابعاة تنفياذىا حتاى ال يفقاد حمااس الفارد ولكن أوضحوا مادى الحاجاة إلا
بياااا  األمااار الاااذى يتطماااب مااان الكمياااة تشاااكيل فااارق عمااال لتقاااديم التغذياااة الراجعاااة المساااتمرة 

 لألفراد المستيدفين من ىذه الممارسات مرفق.

 مساهمات الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس فى برامج خدمة المجتمع 7/4/9

وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم فى بارامج خدماة طالب توجد مساىمات لبعض ال
المجتمااع وتنمياااة البيئاااة المحيطاااة  ولكااان تتطماااب خدمااة المجتماااع زياااادة الاااوعى باااين جمياااع 
أعضااااء المجتماااع المؤسساااى بأىمياااة تقاااديم ىاااذه الخااادمات  واحتساااابيا ضااامن نشااااط كااال 

 عضو.
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 لٌة.رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنى عن أداء الك 7/4/3

تم تقييم رضاء منظمات سوق العمل والمجتماع المادنى عان أداء الكمياة  وذلاك بعقاد 
% من 50لقاء مع عينة ممثمة من أعضاء المجتمع المحمى وقد أسفرت النتائج أن حوالى 

العيناااة عباااروا عااان رضاااائيم عااان أداء الكمياااة. إرساااال رساااالة الكمياااة ورؤيتياااا ونمااااذج مااان 
 ة والفرص والتيديدات البداء الرأى.برامجيا ونقاط الضعف والقو 

وقد تم رضاء منظمات سوق العمال و المجتماع المادنى عان مساتوى خريجاى الكمياة 
من خالل اختيار عينة ممثمة من أعضاء المجتماع المحماى ومؤسساات التعمايم التاى يعمال 

 بيا خريجى الكمية.
 استمرارٌة التقوٌم الذاتى لألداء الكلى للكلٌة 8/0

 وتوقٌت التقوٌم الذاتى دورٌة 8/0/0

توجااد وحاادة لتوكيااد الجااودة بالكميااة قاماات بعمميااة التقااويم لمكميااة خااالل ماادة المشااروع 
وذلك لتحديد نقاط القوة وتدعيميا وتحديد مواطن الضعف وعالجياا. كماا اساتطمعت وحادة 
توكيااااد الجااااودة آراء الطااااالب فااااى المقااااررات الدراسااااية  والعمميااااة التعميميااااة  وأعضاااااء ىيئااااة 

لتدريس والييئة المعاونة والجيااز اإلدارى وفاى الماوارد المتاحاة بالكمياة  تام ىاذا االساتبيان ا
% ماان طااالب جميااع الفاارق الدراسااية المنتظمااة فااى الحضااور خااالل 10عمااى عينااة قاادرىا 

الفصااال الدراساااى األول نظااارًا لوجاااود أزماااة أنفماااونزا الخناااازير وياااتم تحميااال النتاااائج إحصاااائيًا 
س الكمية النياياة حتاى يتضامن التقاويم الاذاتى لمكمياة ناوعين مان التقاويم ومناقشتيا فى مجم

كماى وكيفاى بنااء عمااى معاايير ومؤشارات موضااوعية قابماة لمقيااس مرفااق نتاائج التقيايم فااى 
 المالحظة.

وتياتم الكمياة بمتابعاة نتاائج التقاويم الاذاتى وتطاوير المؤسساة وتعتازم الكمياة اسااتمرار 
 يم الذاتى سنويًا لمتعرف عمى مدى نمو عممية التحسن.مقارنة نتائج عممية التقو 

 : مراجعة ومناقشة نتائج التقوٌم الذاتى للمإسسة:8/0/0

تناااااقش وتراجااااع المؤسسااااة نتااااائج التقياااايم الااااذاتى مااااع بيااااان األطااااراف ذات العالقااااة 
)الطالب  أعضاء ىيئة التادريس، ولكان لام ياتم مناقشاتيا ماع األطاراف المجتمعياة وممثماى 

سااوق العماال، وتحاارص الكميااة عمااى االسااتفادة ماان نتااائج ىااذه النقاااش والمراجعااة  منظمااات
 ومتابعة ما تم إنجازه من توصيات.
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 : نتائج التقوٌم الذاتى وإدارة الجودة بالكلٌة8/9

 : انعكاس لنتائج التقوٌم الذاتى لألداء الكلى للمإسسة على إدارة الجودة:8/9/0

لألداء الكماى لممؤسساة فاى ضاوء نتاائج التقاويم تم اتخاذ بعض القرارات التصحيحية 
 ومن أمثمة ىذه القرارات:

 إيجاد آلية لممراجعة الداخمية والتقييم المستمر. -
 تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس عمى نحو أفضل. -
 تزويد المعامل باألجيزة والمعدات الالزمة. -

فاى الكمياة ساعيًا نحاو  وتتم متابعة تنفيذ القرارات التصاحيحية  وماا يتبعياا مان تغييار
 التطوير المستمر  ومن أمثمة الممارسات الفعمية التى تؤيد ذلك:

تم وضع إستراتيجية لمتطوير فاى ضاوء نتاائج التقاويم الاذاتى لاألداء  -
 الكمى.

تم تشخيص أىم المعوقات لمتابعاة التطاوير  وتحدياد المسائوليات نحاو ذلاك. وتمثمات  -
 ساليب الحديثة فى كافة اإلدارات بالكمية.فى ضرورة تطبيق قواعد البيانات، واأل

وضعت الكمية أىمية لرعاية طالبيا وخريجييا  ومتابعتيم فاى ساوق العمال  وتحساين  -
مخرجاتيااا ووضااعيا التنافسااى داخاال منظومااة المجتمااع وذلااك ماان خااالل إنشاااء رابطااة 

 تنافسية.لمخريجين بالكمية، والتزاميا ببناء قاعدة بيانات واالشتراك فى المشروعات ال
 : أنشطة التعزٌز إلدارة الجودة8/9/9

تاام تحديااد مجاااالت مسااتقبمية لمتعزيااز والتطااوير، وتاام وضااع خطااة تنفيذيااة ليااا ماان خااالل 
 الخطة اإلستراتيجية لمكمية مما يوفر مصداقية لتنفيذىا.

 : الممارسات الفعلٌة للتعزٌز والتطوٌر8/9/3

المتحانااات لتحساااين الوضاااع التنافساااى شاااركت الكمياااة فاااى مشااروع بناااك األسااائمة وتقاااويم ا
لمكميااة، باإلضااافة إلااى إعااداد الئحتااين جدياادتين بباارامج ومقااررات حديثااة لتعزيااز الوضااع 

 التنافسى لمكمية.
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 : الفاعلية التعليميةثانيا  
 الطالب والخرٌجون  -0

 سٌاسات القبول -0-0

 اتٌجٌةتوافق سٌاسات القبول مع الرسالة والغاٌات واألهداف اإلستر -0-0-0

تتوافاق سياسااات القبااول ماع الرسااالة والفعاليااات واألىاداف حيااث يااتم قبااول  -1-1-1-1
الطالب وفقاا لقواعاد القباول التاى يحاددىا المجماس األعماى لمجامعاات فاى 

أدباااى( وطباااق ىاااذا العاااام  –ضاااوء تخصصاااات الطاااالب الساااابقة )عمماااى 
اختبااارات شخصااية بواسااطة لجنااة ماان أعضاااء قساام الجغرافيااا منتقاااة ماان 

ىيئة التدريس لقياس قدرات الطالب المتقدمين لادييم وماا ياؤىميم  أعضاء
لتحقيااق رسااالة القساام، كمااا أن ىناااك بعااض االشااتراطات الخاصااة لقبااول 
الطااااالب فااااى بعااااض الباااارامج مثاااال باااارامج المغااااات والباااارامج التااااى تقاااادميا 

الجغرافياا. وقاد تام تحدياد  -األقسام تقبال الشاعبة العممياة مثال عمام الانفس 
اسااات بواسااطة األقسااام ثاام تاام مناقشااتيا واعتمادىااا بمجنااة شاائون ىااذه السي

 15/7/2009التعميم والطالب ثم اعتمادىا من مجمس الكمية 

 إجراءات القبول بالكلٌة  -0-0-9

جراءاتيا الخاصة بقبول الطالب وتوزيعيم عمى  - تحرص الكمية عمى أن تتم سياساتيا وا 
 التخصصات المختمفة بيا بالشفافية.

ذ الكميااااة العديااااد ماااان اإلجااااراءات لتعريااااف الطااااالب بتمااااك السياسااااات )مرفااااق دلياااال تتخاااا -
 الطالب(.

 النشر والمعلومات عن سٌاسات القبول -0-0-3

سياساااات قباااول الطاااالب بالكمياااة معمناااة مااان خاااالل دليااال الطالاااب ولوحاااات اإلعالناااات  -
دارة شئون الطالب فى العام الدراسى   .2010 - 2009بالكمية وا 
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ض المعموماااات المتاحاااة لمطاااالب عااان إجاااراءات القباااول باااالبرامج المختمفاااة، توجاااد بعااا -
 ولكنيا ليست كافية.

 تناسب أعداد الطالب المقبولٌن مع موارد المإسسة  -0-0-4

المااوارد والتسااييالت الماديااة المتاحااة بالمؤسسااة  ياار كافيااة السااتيعاب أعااداد الطااالب  -
ادم سااتحدث انفراجااة كبياارة فااى معظاام المااوارد بيااا، إال أن اعتبااارًا ماان العااام الدراسااى القاا

والتسييالت المادية وذلك بضم مبنى كمية التربية المجاور ليصبح جزءًا تابعاًا لمكمياة كماا 
 وعدت إدارة الجامعة.

 سٌاسات التحوٌل  -0-0-5

سياسات التحويل تعمن عمى نطاق ضيق من خالل لوحات اإلعالنات، وىناك اتجااه  -
المستقبل القريب بدليل الطالب الذى يوزع عمى الطالب الجادد  اآلن نحو إعالنيا فى

 مع بداية قبوليم بالكمية.
لااى المؤسسااة ساانويًا  - % )مرفااق اسااتمارة توضااح تمااك 20تبماا  نساابة التحااويالت ماان وا 

 النسبة(.

ىنااااك أساااباب رئيساااة لمتحويااال مااان المؤسساااة تتمثااال فاااى البعاااد الجغرافاااى مااان مكاااان  -
ألكثاااار، والاااابعض يفضاااال تخصصااااات أخاااارى فااااى اإلقامااااة لاااابعض الحاااااالت، وىااااى ا

 جامعات أخرى.

 الطالب الوافدٌن  -0-0-6

عااادد الطاااالب الوافااادين لممؤسساااة محااادود بصااافة عاماااة "خماااس طاااالب فمساااطينيين"  -
 )مرفق جدول بعدد الطالب الوافدين خالل األربع سنوات الماضية(.
تم ماان خااالل إدارة والكمياة لاايس لياا أيااة دور فاى جمااب الطاالب الوافاادين، حياث أن ذلااك يا

خاصاااة بالوافااادين باااوزارة التعمااايم العاااالى تقاااوم بتوزياااع الطاااالب الوافااادين عماااى المؤسساااات 
ال توجد أنشطة بالكمياة خاصاة باالطالب الوافادين وحادىم، و  حسب قواعد لدييا بيذا الشأن
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فاألنشطة الموجودة متاحة أمام جميع الطالب بما فييم الطالب الوافدين فى حالة ر بتيم 
 لمشاركة فى تمك األنشطة.ا

 الدعم الطالبى -0-9

 تحدٌد خصائص واحتٌاجات الطالب -0-9-0

 تعنى الكمية إلى حد ما بدراسة احتياجات الطالب عن طريق بحث يجريو الطالب. -
 خطة خدمات دعم الطالب -0-9-9

ىناااك خطااة لاادعم الطااالب )مرفااق الخطااة( وىااذه الخطااة معتمااده ومطبقااة حيااث تقاادم  -
 خدمات المادية والعينية لمطالب.بعض ال

 إدارة وإجراءات الدعم المالى 0-9-3

توجد لدى الكمية سياسة واضحة لمدعم المالى لمطالب، وىى تتمثل فى إعانات مالية  -
لمطااااالب ذوى الظااااروف األساااارية المتواضااااعة، ودعاااام الكتاااااب الجااااامعى، وتخفاااايض 

الجتماعية، وىذه السياساة المصروفات لطالب االنتساب الموجو بعد دراسة حاالتيم ا
تعمن لمطالب عن طريق إدارة رعاية الشباب ولوحات اإلعالنات بالكمية، وتطبق ىذه 
السياسااة فااى ضااوء معااايير موضااوعية وعادلااة إلااى حااد كبياار، حيااث ال يعطااى الاادعم 
المالى لمستحقيو إال بعد إثبات استحقاقيم فعميًا مان خاالل أبحااث اجتماعياة يقوماون 

 م دراستيا عن طريق إدارة رعاية الشباب.بتقديميا ويت

 الرعاٌة الصحٌة  4 -0-9

توجد عياادة طبياة داخال الكمياة،  يار أن تماك العياادة  يار مجيازة عماى اإلطاالق ألياة  -
حاالت طارئة والذى يياون مان األمار بعاض الشاا أن المستشافى الجاامعى ال يبعاد كثيارًا 

 عن الكمية.
 
 



 

52 

 

 - 9009تقرٌر التقوٌم الذاتى لكلٌة اآلداب ببنها 
9000 

 قٌن والمبدعٌنبرامج دعم ورعاٌة المتفو 0-9-5

ىنااااك إجاااراءات موثقاااة لتحدياااد المتفاااوقين عممياااًا، وىاااذه اإلجاااراءات ياااتم تنفياااذىا عااان  -
طريق إدارة شئون الطالب، حيث يعد متفوقًا من يحصل عمى تقدير جيد جدًا وتقدير 

 ممتاز.
مسااتوى األقسااام والكميااة خااالل الساانوات األربااع تزايادت نساابة الطااالب المتفااوقين عمااى  -

 ح ذلك من إجمالى مكافآت التفوق.األخيرة ويتض

 80جنيياًا سانويًا )و  60و الحوافز ليؤالء المتفوقين والتى تتمثال فاى مانح كال مانيم  -
% تقريباًا"، 85جنييًا تقريبًا لمن ىم حاصمون عمى مجموع عاال فاى الثانوياة العاماة "

 ونشر أسمائيم فى لوحات بالكمية.

لشااااباب بماااانحيم شاااايادات تقاااادير ويااااتم دعاااام الطااااالب المباااادعين عاااان طريااااق رعايااااة ا -
 ومكافآت مادية.

 رعاٌة الطالب المتعثرٌن دراسٌاً  0-9-6

 ال توجد أية برامج موثقة لتحديد المتعثرين دراسيًا. -

 الخدمات المقدمة لذوى االحتٌاجات الخاصة 0-9-7

تقدم الكمية العدياد مان الخادمات لاذوى االحتياجاات الخاصاة، وفاى مقادمتيا اإلعالناات  -
ادية كما تنظم الكمية ليام حفاالت فاى المناسابات االجتماعياة المختمفاة وتقاوم بتكاريميم الم

 بإعطائيم بعض اليدايا )مرفق   (.

 المنح الدراسٌة 0-9-8

طالب والتقدم لممنح الدراسية يتم مباشرة التقادم ال توجد أية منح دراسية تقدميا الكمية لم -
 ليا عن طريق إدارة البعثات.

 ل الطالبدلٌ  0-9-9

 يوجد بالكمية دليل لمطالب ويحدث الدليل وفقًا ألية مستجدات. -
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 اإلرشاد األكادٌمى  0-9-00

عماى  2011 – 2010يتم تطبيق نظام اإلرشاد األكااديمى اعتباارًا مان العاام الدراساى  -
عداد نشره لو.  مستوى وكذا الدراسات العميا وتم اعتماده وا 

 األنشطة الطالبٌة -0-3

 تمٌز الكلٌة فى األنشطة الطالبٌة  0-3-0

تتمياز الكمياة بحصاوليا عماى مراكاز و  تقوم الكمياة بتنفياذ العدياد مان األنشاطة الطالبياة، -
متقدمة عمى مستوى الجامعة وعمى مستوى الجامعاات المصارية )مرفاق   ( فاى األنشاطة 

الكمياة المتفاوقين تمانح و الثقافية والفنية والرياضية والنشاط العممى والتكنولاوجى والارحالت 
فااى األنشاااطة الطالبياااة مكافاااآت مادياااة ماااع إعطااائيم شااايادات تقااادير، فضاااال عااان تنظااايم 

 بعض الحفالت ليم )مرفق شيادات التقدير وصور فوتو رافية لمحفالت المذكورة(.

 المشاركة فى األنشطة الطالبٌة  0-3-9

األخياارة تزايااد نساابة توضاح قااوائم الطااالب المشااركون باألنشااطة خااالل الساانوات األرباع  -
% مان إجماالى عادد 20المشاركين فى األنشطة من الطالب، إذ وصمت تمك النسبة إلى 

يوجااد لاادى الكميااة سياسااة محااددة لتشااجيع الطااالب عمااى و  الطااالب المنتظمااين )مرفااق (.
مشااركة أعضااء و  ممارسة األنشطة وىذه السياسة يقوم عمى تنفيذىا إدارة رعاياة الشاباب،

 فى اإلشراف عمى األنشطة الزالت محدودة. ىيئة التدريس
 خدمات الخرٌجٌن -0-4

 إعداد الخرٌجٌن  0-4-0

نماا  ال يوجد لدى الكمية برنامج إلعاداد وتحساين مياارات الخاريجين لساوق العمال  وا 
يوجااد دورات تعقااد لتنميااة المغااات إال أن ىناااك اتصاااالت شخصااية ماان الخااريجين باألقسااام 

عمى ما يريدونو باالتصال الشخصى وذلك ألن قواعد بيانات  التى تخرجوا فييا ويحصمون
 الخريجين قد تم البدء فى إنشاؤىا ىذا العام فقط  .
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 العالقة مع الخرٌجٌن  0-4-9

ال توجد بالكمية قاعدة بيانات لمخريجين، والموجود عبارة عن سجالت ورقياة فقاط. ولام  -
رابطااة لمخااريجين )مرفااق اسااتمارة يصاادر عاان الكميااة أيااة كتيبااات لمخااريجين، وتاام تشااكيل 

 خاصة بيا(، لكن ال يوجد ليا أية أنشطة.

 رضا الطالب   -0-5

أوضح االستقصاء الذى طبقتو وحدة ضمان الجودة )مرفق استبيان تم إجراءه عماى 
( عمى طالب الكمياة عادم رضاا الطاالب عان الادعم الماالى المقادم ليام، 29الطالب مرفق 

عماااام الاااانفس( عاااان رضاااااىم عاااان األساااااليب  –غرافيااااا % ماااان طااااالب أقسااااام )ج60وعباااار 
المستخدمة فى التعمم الاذاتى وشاممت األبحااث والتجاارب وجماع الماادة العممياة بينماا بمغات 

% مان 62% ، وعبار 51نسبة رضا الطالب عمى مستوى الكمية فى مجال الاتعمم الاذاتى 
يااث تغطيتيااا الطااالب المسااتفيدين ماان خدمااة المكتبااة عاان عاادم رضاااىم عاان الخدمااة ماان ح
% ماانيم 52لجميااع التخصصااات وانتظااام مواعياادىا وتناساابيا مااع مواعيااد الدراسااة، وعباار 

% عااان عااادم رضااااىم عااان 76مااان عااادم رضااااىم مااان زحاااام الطاااالب بالمااادرجات وعبااار 
% عاان عاادم رضاااىم ماان إجااراءات 79إجااراءات وفعاليااة اإلرشاااد األكاااديمى باألقسااام، و 

نفيااذ األنشااطة الطالبيااة المالئمااة، لياام بينيمااا عباار انتخابااات اتحاااد الطااالب وقدرتااو عمااى ت
% عن عدم رضاىم عن مشاركة أعضاء ىيئة التادريس فاى اإلشاراف عماى أنشاطتيم، 63

 %.85وبمغت نسبة رضا الطالب عن النظام المتبع فى التعامل مع تظممات الطالب 
 

 المعاٌٌر األكادٌمٌة -9

 ٌة القومٌة.تطبٌق الكلٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاس 9/0

 المعاٌٌر األكادٌمٌة المطبقة فى الكلٌة. 9/0/0
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تبناات الكميااة المعااايير األكاديميااة الصااادرة إلااى الكميااة ماان ىيئااة ضاامان الجااودة لعااام 
)مرفاااق   ( وتتوافاااق ىاااذه المعاااايير ماااع رساااالة الكمياااة وأىااادافيا اإلساااتراتيجية، وتااام  2009

شااارىا وتعميمياااا عماااى أعضااااء ىيئاااة اعتمادىاااا مااان مجماااس الكمياااة ومجاااالس األقساااام وتااام ن
التااادريس، ومااان المالحاااظ أن جمياااع المعاااايير ياااتم تحقيقياااا بشاااكل مرضاااى إال أن المعياااار 
الخااااص باساااتخدام تكنولوجياااا المعموماااات فاااى عمميتاااى التعمااايم والاااتعمم ال زال بحاجاااة إلاااى 

 تحسين.
 الممارسات التطبٌقٌة للمعاٌٌر األكادٌمٌة. 9/0/9

يير األكاديميااااااة التااااااى تتبناىااااااا الكميااااااة ورسااااااالتيا وأىاااااادافيا ىناااااااك توافااااااق بااااااين المعااااااا -
 اإلستراتيجية.

تاااام اتخااااااذ إجااااراءات محاااااددة لمتحقااااق مااااان تطبيااااق المعاااااايير األكاديميااااة، ومااااان تماااااك  -
 اإلجراءات توصيف المقررات واستبيانات الطالب.

تم بذل جيود كبيرة لمتوعية، بالمعايير األكاديمية، وذلك بتنظيم ورش عمال ألعضااء  -
 يئة التدريس، وندوات لمطالب.ى

تطبق الكمية المعايير األكاديمية القومية التى حددتيا لجان القطاع باالمجمس األعماى  -
 لمجامعات عند التخطيط ودفع السياسات التعميمية.

 توافق البرامج التعلٌمٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌة 9/9

 المعاٌٌر األكادٌمٌة وتصمٌم البرامج 9/9/0

بالمعايير األكاديمية عند تصميم البرامج التعميمية، بدليل تعاديل الالئحاة وماا  أخذت الكمية
شاامميا ماان تعااديل فااى المقااررات الدراسااية، حيااث تاام إدخااال مقااررات جدياادة وحااذف بعااض 

 المقررات أو دمجيا معًا )مرفق الالئحة القديمة والالئحة المعدلة(.

 البرامج التعلٌمٌة/ المقررات الدراسة -3

 مالئمة البرامج التعلٌمٌة الحتٌاجات سوق العمل 3/0/0
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تحاارص الكميااة عمااى تمبيااة احتياجااات المجتمااع ماان خااالل برامجيااا التعميميااة مقدمااة 
 بذلك بعض اإلسيامات فى تحقيق خطط التنمية القومية.

وتحاارص الكميااة عمااى أن تكااون مخرجااات الااتعمم المسااتيدفة لكاال برنااامج محققااة ماان 
ىاااذه المخرجاااات أىاااداف البرناااامج وياااتم مناقشاااة ذلاااك باااالتقرير خاااالل مقرراتاااو وأن تحقاااق 

السنوى لكل برنامج وعرضو ومناقشتو بمجمس القسام والماؤتمر السانوى لمقسام ويتضاح مان 
توصااايف البااارامج والمقاااررات وتوزياااع السااااعات الدراساااية باااين السااااعات النظرياااة والعممياااة 

ى البارامج تنمياة مجموعاة متكامماة والتدريب الميدانى اىتمام الكمية أن يشامل ويحقاق مساتو 
مترابطااة ماان المعااارف والميااارات المينيااة والذىنيااة والعامااة وحاال المشااكالت و يرىااا ويااتم 

 اعتماد ذلك من خالل مجالس األقسام ومجمس الكمية.
 مرونة البرامج التعلٌمٌة استجابة للتغٌٌر 3/0/9

فاااى ساااوق العمااال حياااث تااام إجاااراء تعاااديالت فاااى البااارامج التعميمياااة اساااتجابة لمتغيااار 
اسااتحدث شااعب جدياادة بالكميااة وىااى شااعبة الخاارائط والمساااحة ونظاام المعمومااات الجغرافيااة 
 وشعبة اآلثار، كما تم استبدال مقررات تتوافق مع التغيرات العممية وحاجة سوف العمل.

 تصمٌم البرامج التعلٌمٌة 3/9

 كلٌةتوصٌف وتوافق البرامج التعلٌمٌة مع رسالة وغاٌات ال 3/9/0

أعدت الكمية توصيف موثق ومعمان لمبارامج التعميمياة والمقاررات الدراساية وىاى تحارص  -
عماااى وجاااود توافاااق باااين تماااك البااارامج ورساااالتيا و اياتياااا وتااام اعتمادىاااا مااان لجاااان القطااااع 

 – 2010وصاااادر قاااارار وزارى لتطبيااااق الئحااااة الكميااااة )مرفااااق  (. بدايااااة لمعااااام الجااااامعى 
 يمة لم تكن موصفو.حيث أن الالئحة القد 2011

 

 مخرجات التعلٌم المستهدفة من البرامج 3/9/9

تحااارص الكمياااة عماااى أن تكاااون مخرجاااات الاااتعمم لكااال برناااامج محققاااة مااان خاااالل مقرراتاااو  
ورسالتو وأن تحقق أىداف البرنامج ورؤيتو ورسالتو كماا تحارص الكمياة أن يحقاق البرناامج 
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الذىنياة، والمينياة، والعاماة والقادرة، عماى تنمية مجموعة متكاممة مان المعاارف، والمياارات 
حل المشكالت والتعامل فى سوق العمل. وذلك كمو من خالل توافقيا مع المعايير القومية 

 التى أقرتيا ىيئة ضمان الجودة واالعتماد.
 مستوى تقدٌم البرامج الدراسٌة 3/9/3

اث باااارامج بيااااا وفااااى لمواكبااااو التقاااادم العممااااى فقااااد تاااام دراسااااة الباااارامج الدراسااااية وتاااام اسااااتحد
مسمياتيا وفى توصيفيا، وأدخال بعاض التخصصاات الجديادة، وتام تشاعيب بعاض البارامج 
والمقررات لتواكب تطور العمم واحتياجات سوق العمل والمعاايير التنافساية.. )انظار الئحاة 
الكمياااة الجديااادة(، واإلجاااراءات التاااى تااام إتباعياااا إلقااارار الالئحاااة الجديااادة مااان قبااال األقساااام 

كمية، ومراجعة لجنة القطاع، وتصحيح ما تام مالحظتو،وموافقاة لجناة القطااع، ثام إقارار وال
 الالئحة الجديدة وموافقة الوزير عمييا.

 مراجعة وتحدٌث البرامج والمقررات الدراسٌة -3-3

 إجراءات المراجعة 3/3/0

 تقااوم الكميااة بناااء عمااى قاارار مجمساايا )مرفااق ( بمراجعااة برامجيااا كاال أربعااة ساانوات
طمقااا لقاااانون الجامعاااات إذ ياااتم مناقشااة تقريااار البرناااامج المقااادم خااالل ىاااذه السااانوات، وياااتم 

 عرض البرنامج عمى لجنة القطاع إلقراره.
 االستفادة من المراجعة فى التحدٌث والتطوٌر 3/3/9

ضاااافة بااارامج جديااادة فاااى التعمااايم المفتاااوح  تااام االساااتفادة فاااى تحاااديث البااارامج والمقاااررات وا 
ضااافة السااا عات المعتماادة بالدراسااات العميااا باإلضااافة إلااى باارامج الاادبمومات المينيااة فااى وا 

 التخصصات المختمفة.
 التعلٌم والتعلم والتسهٌالت المادٌة للتعلم . -4

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم . -4/0

 توافر إستراتٌجٌة للتعلٌم والتعلم . -4/0/0
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دايااة مشااروع الجااودة ولكاان تاام وضااع لاام تكاان ىناااك إسااتراتيجية لمتعماايم والااتعمم حتااى ب
ضمن الخطة التنفيذية لمخطة اإلستراتيجية لمكمية وشارك في إعدادىا كافاة  إستراتيجية

 األقسام بالكمية والمجتمع المدنى.
 أنماط التعلٌم . -4/0/9

تاام اسااتحداث أنماااط جدياادة لمتعماايم مثاال الساااعات المعتماادة لمدراسااات العميااا والتعماايم   
قسمى المغة االنجميزية ومقترح تنفيذه  بقسام الجغرافياا، والالئحاة القديماة  المفتوح داخل

لاام تااراع رسااالة الكميااة وتاام تعااديميا بالئحااة جدياادة متطااورة تييااا الطالااب لسااوق العماال 
 تسيم فى تميز خريجى الكمية.

 المراجعة الدورٌة إلستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم . -4/0/3

ولكاان الالئحااة ال تعاادل إال كاال أربااع ساانوات، ويعاااني تاام مراجعااة نتااائج االمتحانااات، 
 الطالب من المدرجات ويستمزم األمر التطوير في أسس التعميم والتعمم .

 الممارسات الفعلٌة للتعلم والتعلٌم . -4/9

 مصادر التعلم الذاتً .   -4/9/0

ماااا باااين تحتاااوي المقاااررات الدراساااية عماااي مجااااالت معيناااة لتنمياااة التعمااايم الاااذاتي ومتنوعاااة 
تااادريب مياااادانى فااااى قساااام الجغرافيااااا واالجتماااااع وعماااام الاااانفس، وامتحانااااات عمميااااة، ويوجااااد 

 0محاوالت إحالل الكتاب االلكترونى محل الكتاب الورقى، مما ينمى التعميم الذاتى
 سٌاسات المإسسة فً التعامل مع مشكالت التعلٌم . -4/9/9

  -مية ما يمي :ىناك العديد من المشكالت التى تعانى منيا الك  
   الكثافة العدديػة الزائػدة لمطػالب : ويقتػرح لحمهػا تحديػد عػدد الطػالب بكػل قسػم

 كذلك من الممكن تقسيم الطالب الى مجموعات.
  ممخصااات المااواد التااى تباااع فااى المكتبااات : ويقتاارح لحميااا أن يتضاامن االمتحااان

  0جزء من واقع المحاضرات
 ر المقاااااااااااااااااااااااررات                                   الكتااااااااااااااااااااااااب الجاااااااااااااااااااااااامعي: وىنااااااااااااااااااااااااك محااااااااااااااااااااااااوالت لتطاااااااااااااااااااااااوي

انتدابات أعضاء ىيئة التدريس : إعداد كوادر جديدة فى التخصصات التاى لادييا 
        0عجز 



 

59 

 

 - 9009تقرٌر التقوٌم الذاتى لكلٌة اآلداب ببنها 
9000 

 0ضعف الموارد : وضع خطو استراتيجيو لمموارد 
  نقاااص/ زياااادة أعضااااء ىيئاااة التااادريس : تااام وضاااع خطاااو لمييكااال التنظيماااى لمفتااارة

                                                         0تسااتيدف تحقياااق معاادل أسااتاذ لكااال خمسااون طالباااا والتاااى2015الااى 2010ماان
ضااعف حضااور الطااالب : ويمكااان حميااا عاان طريااق زياااادة التفاعميااة بااين عضاااو 

 ىيئو التدريس والطالب من خالل المقررات العممية عبر الموقع اإللكترونى. 
 للطالب . برامج التدرٌب المٌدانً -4/3

 برامج التدرٌب المٌدانً . -4/3/0

توجاااد بالكمياااة مقاااررات لمتااادريب المياااداني لمطاااالب بأقساااام االجتمااااع والجغرافياااا وعمااام 
الطااالب بالزيااارات الميدانيااة والاارحالت العمميااة  يقااوم الاانفس طبقااًا لالئحااة وماان خااالل

 األكاديمياة مثل دعامة أساسية فى تعميق المعرفاةوتوفق ما يتطمبو تخصص الطالب 
لياام وتنمياااة ميااارات وقااادرات الطاااالب المعرفيااة والبحثياااة ورباااط الفكاار النظااارى باااالواقع 

 العممى التى تؤكده المشاىدة والتعرف عن قرب .
 تقوٌم فعالٌة التدرٌب المٌدانً . -4/3/3

يوجد نظام لمتدريب الميداني لمطالب وتشارك الجياات القائماة بالتادريب فاي تقاويم  -
 ء التدريب الميداني لمطالب.الطالب أثنا

 تقوٌم الطالب. -4/4

 أسالٌب تقوٌم الطالب . -4/4/0

تم وضع تصور لورقة االمتحان لقياس المستويات المختمفة من الميارات المعرفية  -
 وذلك من خالل إتباع بعض اآلليات مثل: 

 البعد عن األسئمة المقالية الطويمة قدر اإلمكان    .   -أ
 ة األسئمة قياس القدرات المختمفة لمطالب.أن تراعى ورق -ب

 ضرورة توافق أسئمة االمتحانات مع متطمبات سوق العمل . -ج 
 مراعاة استخدام نظم التقويم الحديثة المعتمدة عمى الوسائل التكنولوجية. -د 

  دلياال لمعااايير التقااويم يااتم االلتاازام بيااا ماان قباال أعضاااء ىيئااة التاادريس عنااد  وقااد تاام إعااداد
المسااتمر والتاادريب عمااى تنفيااذ اسااتراتيجيات التقااويم مااع االلتاازام والتحااديث م الطااالب تقااوي
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، وقاد المعدة والتنسيق ماع لجاان القطااع العممياة والنقاباات المينياة وأصاحاب ساوق العمال
 : تم وضع تصور لتحديث أساليب التقويم كما يمى

وتقايس المساتويات إنشاء قواعد بياناات تسامح بأنمااط متنوعاة مان أسااليب التقاويم  -1
 العميا لمتفكير .

 عمل استبيانات دورية لمعرفة آراء الطالب حول البرامج والمقررات الدراسية. -2

 عمل ورش عمل لمطالب بشكل دورة لتدريبيم عمى نظم التقويم  الحديثة  -3

االساااتعانة باااالتقويم المساااتمر بدرجاااة كبيااارة كعامااال مسااااعد لنجااااح عممياااة التقاااويم  -4
الل إجااراء بعااض االختبااارات التحريريااة والشاافيية  والعمميااة النيااائي وذلااك ماان خاا

 وبعض المشاريع.

تناوع أساااليب تقااويم الطااالب وذلااك مان خااالل إجااراء بعااض  االختبااارات التحريريااة  -5
 والشفيية والعممية وبعض المشاريع 

 نظام الممتحنٌن . -4/4/9

لخااارجيين وذلااك فااي يااتم اسااتخدام لجااان الممتحنااين وتسااتخدم الكميااة نظااام الممتحنااين ا -
 بعض المقررات الدراسية التي يقوم بتدريسيا أساتذة منتدبون من خارج الكمية

 مراجعة وتحلٌل نتائج تقوٌم الطالب . -4/4/3

تتم التغذية الراجعاة لمطاالب حاول نتاائج التقاويم لتحساين مساتواىم األكااديمي وذلاك مان  -
ول الباارامج والمقااررات الدراسااية عماال اسااتبيانات دوريااة لمعرفااة آراء الطااالب حااخااالل :

 )مرفق   ( وتم االتفاق مع المدير التنفيذى لممشروع التنافسى عمى ما يمى:
 لتدريبيم عمى نظم التقويم  الحديثة  يعمل ورش عمل لمطالب بشكل دور  -1
تتم مراجعاة وتحميال نتاائج تقاويم الطاالب عان طرياق تحميال االساتبيانات الخاصاة  -2

جاراءات تصاحيحية فاي ضاوء مراجعاة النتاائج طبقاًا بالطالب ويتم اتخااذ قارا رات وا 
 لالئحة الجديدة.

 التسهٌالت المتاحة للتعلٌم والتعلم . -4/5

 المكتبة . -4/5/0
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وىى  ير مالئمة ويجب إعاادة النظار فاي البعاد  2م 50مساحة مكتبة الكمية ال تتعدى  -
الجيااادة لممتااارددين عماااي الخااااص بالمبااااني والتجييااازات المادياااة الالزماااة لتقاااديم الخدماااة 

المكتبة ، مثال ذلك )ماكيناات تصاوير / أجيازة حاساب الاي / حوامال وأرفاف لممراجاع / 
شااابكة انترنااات ( ويحتااااج ماااا ىاااو موجاااود منياااا إلاااى تطاااوير لتكفاااي حاجاااة المساااتفيدين 
باإلضاااافة إلاااى زياااادة عااادد العااااممين المتخصصاااين فاااى المكتباااات والمعموماااات حياااث ال 

اشاتراك  التطاوير عان طرياق ُيمكانن المتخصصين عن ثالثاة فقاط و يتجاوز عدد العاممي
الكميااة  فااى الاادوريات والمجااالت العمميااة المتخصصااة إتاحااة الفرصااة لمطااالب لالطااالع 
عمااى كاال مااا ىااو جديااد ومواكبااًا التطااور والجديااد فااى التخصصااات المختمفااة وىااذا يحقااق 

 .دراتو ومياراتو العمميةعالوة عمى حصول الطالب عمى االحتياجات العممية ، تنمية ق
 ويمكن تطوير مكتبة الكمية عن طريق:

  بالكمية لشراء احتياجات المكتبة . األقسامتشكيل لجنة تمثل جميع  -1
 شراء الكتب واألجيزة التى تحتاج الييا المكتبة .  -2

 االشتراك فى عدد من الدوريات العالمية . -3

 االشتراك فى عدد من قواعد البيانات العالمية . -4

 شاء نقطة اتصال باالنترنت .إن  -5

 توفير موظفين متخصصين فى مجال عمم المكتبات والمعمومات  -6

حياث  %.30% الاى 5طاالب مان الزيادة عدد المترددين عمى المكتبة من يجب  -7
% وتشاااجيع الييئاااة المعاوناااة وأعضااااء ىيئاااة 5مازالااات النسااابة محااادودة ال تتجااااوز

يوجاااد ساااجالت لممتااارددين عماااى التااادريس عماااى االساااتفادة مااان مقتنياااات المكتباااة و 
 0المكتبة 

 قاعات الدراسة والمعامل . -4/5/9

يوجد بالكمية معامال تاربط بطبيعاة البارامج المتاحاة بالكمياة ومنياا  معمال المغاات   -1
ومعمل الحاسب اآللى ومعمل الجغرافياا ومعمال عمام الانفس.وال تكفاى فاى الوقات 

لجاااارى لتحقياااق األىاااداف الاااراىن، ويجاااب تطويرىاااا فنياااا لتتماشاااى ماااع التطاااور ا
التعميمية المنشودة، وينبغى تطويرىا بصورة دورية لتتالءم مع مستحدثات التعميم 

 0والتعمم 
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القاعات الدراساية الحالياة بوضاعيا الاراىن  يار صاالحة لمتادريس ساواء لألساتاذ    -2
خطااوات تطااوير  يجااب أن يوضااع فااى االعتبااار  أن تكااون أولااى لمطالااب لااذا أو

ىااذه القاعااات ماان حيااث االتساااع  تاالحاابتحسااين  اإلسااراعميااة ىااو العمميااة التعمي
 حتاى الالوسائل السمعية والبصرية فى المادرجات  وتحسين ، واإلضاءةوالتيوية 

تطاوير اكتساااب المياارات التعميميااة  ، وكاذلك عاوق القادرة عمااى تحقياق التواصاالت
اة ذلااك ومساااحة المعاماال مااع إعااداد الطااالب  ياار مالئمااة ويجااب مراعااالمختمفااة 

فااى المرحمااة القادمااة وتعااانى القاعااات ماان المشااكالت السااابق عرضاايا لااذا يجااب 
 اتخاذ بعض اإلجراءات لفادى تمك السمبيات ومنيا :

 تعديل توزيع القاعات الدراسية بما يتناسب مع أعداد الطالب . - 1

 والتيوية الجيدة . باإلضاءةعمل لجان من الفنيين لتزويد القاعات  - 2
 مع التكنولوجيا الحديثة. لتتالءميز القاعات تجي - 3
 تحقيق معايير جودة القاعات الدراسية وفقًا لمعايير جودة التعميم . -4
 الصيانة الدورية لمقاعات الدراسية  . -5

 أعضاء هٌئة التدرٌس . -5

 كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة . -5/0

 أعضاء هٌئة التدرٌس . -5/0/0

أععببء هيئببخ انتبذريس انبي ان ببالة ال تتفبع يب  انًعببذالد انًعتبز  ث بب  يبب  أٌ َسبجخ 

( نجًيب  انفبز و وعبذد  10385و ) 2009/2010إجًبني عبذد ان بالة نهعببو انجببيع  

غبنجبب  أيبب يبٍ 84ععبوا  أى ثواقب  ععبوا نكبم 124أععبء هيئخ انتبذريس اإلجًببني 

يجببت وظبب  إجببزاءاد يعيُببخ   غبنجببب 112ثواقبب  ععببوا نكببم  93عهبب  قببوح انعًببم ف ببى 

نهتعبيم ي  انعجش ) واألعجبء انتذريسيخ و أعجبء اإلشزا  انعهً  ( وعٍ غزيع االَتذاة 

يٍ انكهيبد انًُبظزح ي  يالئًخ انتخصص انعهً  نععو هيئخ انتبذريس نهًقبزراد انتب  

 0يشبرك ف  تذريس ب 

 أعضاء الهٌئة المعاونة . -5/0/9
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انًعبوَخ ان  ان الة إني  ذ يبب يبٍ  يب  ا تيبجببد انخ بخ  ال تتفع َسجخ أععبء ان يئخ

 55ععببوا   واإلجًبببن  انعبببو  49انتعهيًيببخ  يبب  أٌ  عببذد انًعبببوَيٍ عهبب  قببوح انعًببم 

ععوا وهُبك عجش في ثعط انتخصصبد وفبئط في تخصصبد أخزى ونقعبء عهي 

 0هذا انعجش الثذ يٍ انتعييٍ ثُبء عهي خ خ كم قسى 

 هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة .تعٌٌن أعضاء  -5/9

 قواعد وإجراءات التعٌٌن . -5/9/0

تم وضع قواعد لمتعيين وفقا لالحتياجات الفعمية لمكمية وفي حالة الحاجة لمتعيين يتم  -
 عن طريق اإلعالن بالجرائد، أو تكميف أوائل الدفعات

 ة .تنمٌة قدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاون -5/3

 خطة التدرٌب . -5/3/0

ىناااك خطااة لمتاادريب معتماادة عمااي االحتياجااات التدريبيااة الفعميااة  وتااتم تنفيااذ باارامج تدريبيااة 
  -تمبي االحتياجات التدريبية لكل فئة  وتوجد برامج تدريبية مثل :

 برنامج ميارات العرض الفعال . -1
 تصميم مقرر  -2

 أخالقيات وآداب المينة      -3

 الوقت أداره -4
 استخدام التكنولوجيا فى التدريس -5

 برامج الحاسب اآللى. -6 
 تنفٌذ وتقٌٌم التدرٌب . -5/3/9

% ماااان العاااادد 60تصاااال نساااابة المتاااادربين ساااانويا ماااان كاااال فئااااة الااااي العاااادد اإلجمااااالي  -
مادرس وتوجاد آلياات لتقيايم  –أساتاذ مسااعد  –اإلجمالي من كل فئة سواء كاان أساتاذ 

ريب وعن طريق إجراء بعض ورش العمال، بنياياة كال دوره تدريبياو فعالية ومردود التد
 بإدارة الجامعة.

 تقٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة . -5/4
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 معاٌٌر وإجراءات تقٌٌم التدرٌب . -5/4/0  

المعايير التي يتم عمي أساسيا تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس ىى ) المشاركة في 
ومية والعالمية  المشاركة في الخطة البحثية لممؤسسة                                       األنشطة الق

مدي االنتظام في األنشطة التعميمية، والمشاركة في أنشطة الجودة بالمؤسسة، وىناك 
إجراءات لتقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس / الييئة المعاونة عن طريق عمل االستبيانات 

جراءات األداء مفعمة ىذا العام.     لمطالب لتق  ييم أداء أعضاء ىيئو التدريس وا 

 الرضاء الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة . -5/5

 أعضاء هٌئة التدرٌس . -5/5/0

ال يرضااى أعضاااء ىيئااة التاادريس حيااث يعااانى أعضاااء ىيئااة التاادريس ماان عاادم كفايااة 
 ت والمكان والموارد.ومالئمة أساليب التعميم، والتجييزا

 أعضاء الهٌئة المعاونة . -5/5/9

يعااااانى الييئااااة المعاونااااة ماااان نفااااس األسااااباب التااااى يعااااانى منيااااا أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس، 
 باإلضافة عمى مشكمة التنقل، وعدم وجود وسائل جذب ليم.
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 البحث العلمى واألنشطة العلمٌة -6

ذلااك ماان رسااالتيا التااى تخصااص تااولى الكميااة اىتمااام بااال  بالبحااث العممااى ويتضااح 
 فييا جزء رئيسى لمبحث العممى.

 خطة البحث العلمى  -6-0

تبنت الكمية توجيا جديدا وىو أن يسير العمل البحثى من خاالل خطاة بحثياة وذلاك 
بعد أن انتيت الجامعة من إعداد خطتيا البحثية )مرفق خطة الكمية وخطط األقسام(، وتم 

عاااداد الصاااورة العا ماااة لمخطاااة البحثياااة لمكمياااة وتااام مناقشاااتيا بمجاااالس األقساااام مناقشاااتيا وا 
وأجروا التعديالت المقترحة عميياا وتام مناقشاتيا بمجماس الكمياة واعتمادىاا وتام فاى ضاوئيا 

 إعداد الخطط البحثية لألقسام.
 كفاءة العملٌة البحثٌة -6-9

 مإشرات الكفاءة 0 -6-9

 ما يخص األقسام العممية.يوجد عجز بالكمية فى األجيزة واألدوات والسيما 
تحاااارص الكميااااة عمااااى إشااااراك أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس بالاااادورات المرتبطااااة بتنميااااة 
الميارات البحثية عماى أن يقاوم المتادرب بتادريب زماالءه بعاد أثنااء الادورة بال وتقاوم الكمياة 
بتحماال تكاااليف نشاار األبحاااث فااى المجااالت الدوليااة ذات الساامعة العالميااة لتشااجيع ودعاام 

ين، وقاد اشاتركت الكمياة بمشاروع قواعاد البياناات التاى تتايح لمبااحثين الحصاول عماى الباحث
النصوص الكاممة لألبحاث من خالل أجيزة حاسب آلاى متصامة بشابكة االنترنات، ويتاوفر 
بالمكتبااااة دلياااال ورقااااى وآخاااار الكترونااااى لممخصااااات بحااااوث أعضاااااء ىيئااااة التاااادريس وكااااذا 

أيضاًا متاحاة عماى صافحة المكتباة باالموقع ممخصات ومستخمصات الرساائل العممياة وىاى 
 اإللكترونى لمكمية. وقد أنشأت الكمية لجنة عميا ألخالقيات البحث العممى.

 تموٌل البحث العلمى  -6-3

تخصاااص الجامعااااة لمكمياااة ساااانويا ميزانيااااة لمبحاااث العممااااى ولكنياااا ضااااعيفة وال تفااااى 
 بحاجة األقسام البحثية.

 أنشطة علمٌة أخرى -6-4



 

66 

 

 - 9009تقرٌر التقوٌم الذاتى لكلٌة اآلداب ببنها 
9000 

 تمراتالمإ 0 -6-4

قامت الكمية بتنظيم عديد من المؤتمرات ذات الطابع المحمى واإلقميمي والدولي 
 "             2009إبريل  14-13التعميم الجامعي بين الوضع الراىن وثقافة التغيير“  مثل مؤتم

 " انظر المرفق. 2009إبريل  22-21" مؤتمر المشكالت البيئية 
 ٌةالمإتمرات والندوات العلم  6-4-9

نادوات ومرفاق  5أقامت الكمية مؤتمرين باإلضافة إلى األسبوع العممى لألقسام وأكثر مان 
 ذلك بالمرافق الممحقة.

 الدراسات العلٌا -7

 التعرٌف ببرامج الدراسات العلٌا 7-0-0

يااتم التعريااف بباارامج الدراسااات العميااا عاان طريااق اإلعااالن والنشاارات، وىااذا العااام تاام عقااد 
 اإلرشاد األكاديمى وتم طبع كتيب لمتعريف بذلك. عدة ندوات لتطبيق

 الدبلومات والدرجات العلمٌة الممنوحة 7-0-9

دبمومااات ولكاان طبااق نظااام الاادبمومات فااى  2010 – 2009ال يوجااد فااى الساانة الدراسااية 
، والاادرجات الممنوحااة لمماجسااتير والاادكتوراه ومرفااق عاادد 2011 – 2010العااام الدراسااى 

 الدرجات الممنوحة.
 العملٌة التعلٌمٌة فى الدراسات العلٌا 7-9

 تحدٌث اللوائح وإعداد الطالب 7-9-0

وبياا  2011 – 2010تم تحديث الئحة الدراسات العميا ويتم تطبيقياا فاى العاام الدراساى 
 توصيف المقررات وكود لكل مقرر.

 برامج الماجستٌر 9 -7-9

ير ولكان توجاد بارامج لمسانة بارامج لمماجسات 2010 – 2009ال توجد فى السنة الدراساية 
التمييدية لمماجستير وليا توصيف وتقرير من مراجع خارجى مرفق، وىاى طبقاًا لممعاايير 
القومياااة التاااى أقرتياااا لجناااة القطااااع لكااال تخصاااص، وقاااد تااام اساااتحداث بااارامج لمسااااعات 

 – 2010المعتمدة يتم تطبيقو عمى مستوى الماجستير والادكتوراه بادًا مان العاام الجاامعى 
قراره من لجنة القطاع طبقا لممعايير القومية. 2011  وتم توصيفو وا 

 برامج الدكتوراه 7-9-3
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، وتام تطبياق السااعات المعتمادة والبارامج 2010 – 2009ال توجد فى العام الجامعى 
والاااااااذى يبااااااادء فاااااااى  2011 – 2010المعااااااادة لاااااااذلك وتوصااااااايفيا فاااااااى العاااااااام الدراساااااااى 

1/10/2010. 

 ف األكادٌمىنظام التسجٌل واإلشرا -7-3

تقاوم الكميااة بنشاار اإلجاراءات اإلداريااة والعمميااة الخاصاة بالتسااجيل لماادرجات العمميااة 
بااإدارة الدراسااات العميااا بالكميااة وعمااى موقعيااا اإللكترونااى وتشااترط عمااى المسااجمين لاادرجات 
عممية من أعضاء ىيئة التدريس المعاونة أن يكاون التساجيل وفقاا لالحتياجاات األكاديمياة 

بمااا يحقااق لمطالااب اختيااار األسااتاذ الااذى يقااوم باإلشااراف عميااو، بينمااا يقااوم األسااتاذ لمقساام 
باختيار من يساعده فى اإلشاراف، بينماا ال يوجاد اشاتراطات فاى التساجيل فاى تخصصاات 
معينااااة لمتسااااجيالت ماااان خااااارج الييئااااة المعاونااااة، ويقاااادم كاااال مشاااارف عمااااى أحااااد الطااااالب 

ماادى التقااادم فاااى العماال وأياااة صاااعوبات تواجاااو المسااجمين لدرجاااة عممياااة تقرياارا عممياااا عااان 
العمل )إن وجد( وذلك كال ساتة أشاير، وتعمال الكمياة عماى تاذليل أياة صاعوبات إدارياة أو 
عممية وتغيير الموائح فى ضوء ذلك بما ال يتعارض مع القانون وعمى سابيل المثاال أظيار 

نحصاار فااى دورتااين اسااتطالع رأى المتقاادمين لباارامج الدراسااات العميااا أن موعااد التسااجيل ي
فقط من كل عام وذلك وفقًا لالئحة الكمية فتم تعديميا ليصبح التسجيل لادرجتى الماجساتير 
والدكتوراه عمى مدار العام الدراسى طبقًا لالئحة القديمة. وال يتم تكمياف أحاد أعضااء ىيئاة 
التاادريس باإلشااراف عمااى درجااة عمميااة فااى  ياار مجااال تخصصااو  ويشااترط قباال التسااجيل 

ة عممية عقد سمينار يحضره أعضاء القسام لمناقشاة الخطاة البحثياة المقترحاة وأىمياة لدرج
جراء أية تعديالت عمى الخطة  البحث ومدى ارتباطو بالخطة البحثية وتخصصات القسم وا 
المقترحاااة فاااى ضاااوء ىاااذه االعتباااارات. كماااا يمااازم المشااارف عماااى الرساااالة الطالاااب أن يقااادم 

بحثو وذلك مرة واحدة سنويًا. أو قبل تقديم الرسالة إلى  سمينار عما حققو وتوصل إليو فى
 لجنة الحكم.
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 إجراءات التسجٌل 7-3-0

وتتطمااااب درجااااة الماجسااااتير والاااادكتوراه التااااى تمنحيااااا الكميااااة اسااااتيفاء مجموعااااة ماااان 
المتطمبااات تشااتمل عمااى رسااالة عمميااة ومقااررات دراسااية بعااض منيااا مقااررات عامااة لجميااع 

مغة والحاساب اآللاى بالنسابة لالئحاة القديماة وىنااك مقارات تارتبط المسجمين مثل مقررات ال
بالتخصااص األكاااديمى لمدرجااة العمميااة المسااجل بيااا. وقااد قاماات جميااع األقسااام بتوصاايف 
برامج الماجستير والدكتوراه العامة والنوعية )مرفق أدلة البرامج وتوصيف وتقارير مقرراتيا 

يااة بشاارط أن تتفااق مااع الخطااة البحثيااة المعتماادة مرفااق  ( كمااا يااتم التسااجيل لماادرجات العمم
 لمقسم والمنبثقة بدورىا من خطة الكمية.

 المتابعة والتقٌٌم -7-3-9

تحرص الكمية عمى ارتباط أبحاث الماجستير والدكتوراه باحتياجات حقيقية لممجتماع 
مااان خاااالل التساااجيل لااابعض الااادرجات العممياااة مااان خاااالل مشاااروعات بحثياااة ذات طاااابع 

 اجتماعى مثل الدراسات البيئية والتنمية المستدامة.تطبيقى و 
 تقوٌم طالب الدراسات العلٌا -7-4

تعتمد الكمية فاى تقاويم طاالب الدراساات العمياا عماى وساائل متنوعاة تشاتمل جمساات 
 -تقاديم أبحااث وتكميفاات  -اختبارات شافوية قسام الجغرافياا والتااريخ  -نقاش )سيمنارات( 
ك لمتأكد من تحقق النواتج التعميمية المساتيدفة كماا تاوفر لمطاالب وذل -اختبارات تحريرية 

بيذا فرص إذ أن ىذه التقويمات المتنوعة معمنة بتوصيف المقررات والبارامج وموضاح بياا 
اليااادف مااان كااال تقاااويم وىاااذه المواصااافات معمناااة لمطاااالب ويمتااازم كااال أساااتاذ بتقاااديم كشاااف 

 الذى حدده فى توصيف مقرره.بدرجات الطالب لمجمس القسم فى الموعد الزمنى 
 رضاء طالب الدراسات العلٌا 7-5

 قٌاس رضاء طالب الدراسات العلٌا 7-5-0

تام ذلاك مان خاالل المقاابالت باين الطااالب واألسااتذة، وقاد أبادى الطاالب حقيام فااى 
 استخدام معامل الكمية.

 

 التقوٌم المستمر للعملٌة التعلٌمٌة -8
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 شمولٌة واستمرارٌة التقوٌم 8-0

ع الكمياااة نصاااب أعينياااا الفعالياااة التعميمياااة باعتبارىاااا ىااادفًا   ال يمكااان أن تحياااد تضااا
عناو، لااذا تعتمااد عمااى تقااويم شااامل لجمياع جوانااب العمميااة التعميميااة ومسااتمر وتضااع نتااائج 
ىذا التقويم فى االعتبار لوضع خطط تحسين وتعزيز من خالل نظاام داخماى إلدارة جاودة 

 خالل: التعميم والتعمم. ويتضح ذلك من

 التقٌٌم الشامل لفعالٌة العملٌة التعلٌمٌة -8-0-0

وضااع المشااروع التنافسااى خطااة لمتقااويم الشااامل والمسااتمر وقاماات الكميااة باعتمادىااا 
مان مجماس الكمياة وتراقاب وحاادة الجاودة تنفياذىا وتطبيقياا، وقااد وضاعت الكمياة عادة آليااات 

ألطراف المعنياة مثال الطاالب تشتمل مقابالت فردية وجماعية واستبيانات وفحص لجميع ا
وأعضاء ىيئة التادريس وجياات التوظياف والماراجعين الخاارجيين لتطبياق ذلاك التقاويم بادء 

 من العام الدراسى القادم.

 النظام الداخلى إلدارة الجودة -8-9

يوجد بالكمية وحدة إلدارة الجودة أحد مياميا الرئيسية جودة التعميم والتعمم باإلضافة 
عاداد الممفااات إلاى القادرة  المؤسساية ويتاولى ىاذا النظااام متابعاة تقاارير البارامج والمقاررات وا 

الخاصة بيا ونتائج التقويم وخطط اإلصالح ومتابعة التقدم فيياا )ممحاق خطاباات األقساام 
 بتسميم المواصفات والتقارير وتطبيق االستبيانات ومواصفات األوراق االمتحانية ... الخ(.

دة عمااى إنشااااء نظاااام جااودة داخماااى عمااى مساااتوى األقساااام كمااا حرصااات وحاادة الجاااو 
فعمااى ساابيل المثااال يوجااد لكاال قساام منسااق الجااودة ويوجااد داخاال القساام ماادير لكاال برنااامج 
بالنسبة لألقسام التى تقدم أكثر من برنامج. ويوجد منسقو المقررات... وىكذا كما صممت 

تقااااويم  -)تقااااويم المقااارر وحااادة الجااااودة مجموعاااة كبياااارة مااان األدوات خاصااااة االساااتبيانات 
تقااويم الخاادمات التااى تقاادميا الوحاادة ....( وقااد ترافااق ذلااك مااع عقااد عاادة دورات  -الباارامج 

لنشر ثقافة الجودة بين أعضاء ىيئة التدريس والمعاونين اإلداريين والعاممين بيا نخبة مان 
ين أعضاااء وحاادة الجااودة وتاام استضااافة خبااراء ماان مركااز ضاامان الجااودة بالجامعااة وماادرب

بالييئة لممساعدة عمى نشار الثقافاة وتبنيياا منياجاا لمعمال كماا حرصات الوحادة عماى تقيايم 
أدائيا من خالل تقويم طبقتو عماى أعضااء ىيئاة التادريس والطاالب عان أداء الوحادة ومان 
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خالل تقارير المتابعة لممشروع ومركز الجودة بالجامعة ومان خاالل تقريار الزياارة الميدانياة 
 عن إدارة الجودة. وبو جزء كامل

 مساهمات النظام ومإشرات تقٌٌم األداء 8-9-9

فادة القياادة األكاديمياة بياا. وفاى  توجد إجراءات مراجعة وتقييم لتقارير البرامج والمقررات وا 
حقيقااة األماار تقااوم اإلدارة الخاصااة بااالجودة فااى الكميااة بمراجعااة التقااارير والمقااررات وتفيااد 

 أن كان ىناك مقاومو شديدة من قبل أعضاء ىيئة التدريس لذلك.القيادة األكاديمية بيا. و 

 

 


