
 

 

 

  

 

 

 السنوي التقرير

 المنصورة جامعة - اآلداب لكلية 

2102-2102 

 

 

 الكلية عميد            الجودة ضمان وحدة مدير 

 

 رضا محمد سيد أحمد. د.أ        المطمب عبد مصطفى الديف حساـ. د

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 أف إعػػداد ا فػػ  روعػػ  دوقػػ 2102/ 2102  عػػاـ عػػف إعػػداد ا تػػـ  المقدمةةة الذاتيةةة الدراسةةة
 الكميػ  مجمػس جمسػ  فػ  لمكميػ  السػووي التقريػر اعتماد وتـ الفترة تمؾ ف  الحال  الوضع تصؼ
 ـ 2102/  9/  01 بتاريخ

 : وَ اإلعداد فسيل تهوُ

موسؽ معيار لجودة و مدير وحدة ضماف ا                                                       حساـ الديف مصطفىاألستاذ الدكتور / 
 التخطيط اإلستراتيجى 

وائب مدير وحدة ضماف الجودة بالكمي  "  األستاذ ـ الدكتور / عالء عبد الستار مغاوري 
موسػػػػػػػػػؽ معيػػػػػػػػػار التعمػػػػػػػػػيـ والػػػػػػػػػتعمـ و 

 " والتسهيالت المادي 
 " موسؽ معيار المعايير األكاديمي   " األستاذ الدكتور / مها عبد المطيؼ السجيو 

 " موسؽ معيار الجهاز اإلدارى " / عبد السالـ حساف الدكتور
 " موسؽ معيار الهيكؿ التوظيمى  " الدكتورة/ إقباؿ مصطفى عبد الحكيـ

 " موسؽ معيار المصداقي  واألخالقيات " األستاذ الدكتور / عبد العاؿ عبد الرحمف عبد العاؿ
 ة والحوكم  "" موسؽ معيار القياد الدكتور / رياض محمد السيد الرفاعى

 " موسؽ معيار الموارد المالي  والمادي   األستاذ الدكتور / شمبى الجعيدى
 " موسؽ معيار المشارك  المجتمعي   " األستاذ ـ الدكتور / ثروت الديب 

 " موسؽ معيار الطالب والخريجيف  " الدكتور / أيمف و ب  طا ر 
سؽ معيار البحث العممػى والدراسػات " مو األستاذ الدكتور / عادؿ عبد السميع عوض 

 العميا  "
 األستاذ ـ  الدكتور / محمود الجعيدى

 
" موسؽ معيار التقويـ المستمر لمفاعمي  

دارة وظـ الجودة "  األكاديمي  وا 
 " موسؽ معيار أعضاء  يئ  التدريس " األستاذ الدكتور / فوزي  الصباح  
 عيار البرامج والمقررات  "" موسؽ م األستاذ الدكتور /  دى حساويف  
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 وكدوة :

وبدأت الدراس  بهػا فػى العػاـ الجػامع   0991لسوه  042*أوشئت الكمي  بالقرار الجمهوري رقـ 
وجميزيه , قسػـ قسـ المغ  اإل ’ فى أربع  أقساـ عممي   ى : قسـ المغ  العربي   0991/ 09 99

طالبػا  وتػـ العمػؿ  وفقػا لالئحػ   292ا األوؿ المغ  الفروسي  , وقسـ التاريخ واستقبمت فى عامه
 .كمي  اآلداب جامع  عيف شمس 

 1صدرت الالئح  الداخمي  لكمي  اآلداب جامع  الموصورة  0992* وفى سو  
بتػاريخ  0221صدرت الالئح  المعدل  لمكميػ  المعتمػدة بػالقرار الػوزارى رقػـ  2112* وفى سو  

21/9/2112  . 
حتى وصمت األقساـ العممي  الماوح  أربع  عشر قسػما , تمػود درجػ   *وومت الكمي  بشكؿ مطرد

 1مقررا دراسيا  199الميساوس فى ثماوي  عشر بروامجا مف خالؿ 
طالبػا وعػدد  02999ـ    2101/2100 وبمغ عدد الطالب المقيديف بالكمي  فى العاـ الجامع  

 1خريجا   2191الخريجيف فى وفس العاـ 
السيد األستاذ   0991/  0999  عود تأسيسها وافتتاحها لمدراس  فى عاـ * وتولى عمادة الكمي

 1الدكتور / محمد أحمد عبد القادر ػ أستاذ التاريخ القديـ 
فػى عهػد رئػيس الجامعػ  السػيد  ة* صدر القرار الجمهػوري بنوشػاء كميػ  اآلداب جامعػ  الموصػور 

الكمي  لمدراس  فى عهد األستاذ الػدكتور /  األستاذ الدكتور / عبد الموعـ السعيد البدراوى وافتتحت
 1شفيؽ إبرا يـ بمبع رئيس الجامع   

* يقػػع مبوػػى الكميػػ  بشػػارع أحمػػد مػػا ر   خػػارج الحػػـر الجػػامع  خ وقامػػت الجامعػػ  بتخصػػيص 
بمسػػاح   , 99/ 91مسػػاحه إلقامػػ  مبوػػى جديػػد لمكميػػ  داخػػؿ الحػػـر الجػػامع  وذلػػؾ فػػى عػػاـ 

وموػػذ تػػول  األسػػتاذ الػػدكتور محمػػد  2111األسػػاس فػػى عػػاـ  وبػػدأ العمػػؿ فػػى حفػػر متػػر 9211
ويعمػػؿ األسػػتاذ سػػعى جا ػػدا لمبػػدء فػػ  المبوػػى الجديػػد  2119أحمػػد يوػػيـ عميػػد الكميػػ  فػػ  عػػاـ 

الدكتور / رضا محمد سيد أحمد موذ توليػه عمػادة الكميػ  عمػى اإلوتهػاء مػف إوشػاء المبوػى وبػدء 
 . 2104/2102الدراس  بداي  مف العاـ القادـ 

متػػرا مربعػػا وتتػػوزع  ػػذ   00922لممبوػػى الحػػال  لمكميػػ    * تبمػػغ المسػػاح  اإلجماليػػ  المسػػطح
متػػرا مربعػػا  4292.2المسػػاح  عمػػى اسػػتخدامات متعػػددة حيػػث تبمػػغ مسػػاح  المبػػاو  المسػػطح  

مترا  9440.2والمسطحات الخضراء فتبمغ  ت% أما مساح  الفواء والممررا 29.0 ؿو و ما يمث
 1%   12.1 ىا يواز مربعا و و م

* تووعػت المبػاو  فبعضػػها يتكػوف مػف أربعػػ  طوابػؽ والػػبعض اآلخػر مػف ثالثػػ  طوابػؽ والمبػػاو  
, وتبمػغ مسػاح  قاعػات  2ـ 01212.4األداريه مف طابقيف , وتبمػغ مسػاح  المبػاو  اإلجماليػ  

و ى  2ـ 222.9% ومساح  مكاتب شئوف الخريجيف  41.9و ى تمثؿ  2ـ 4291.2الدروس 



 5 

% بيومػا تبمػغ مسػاح  مكاتػب  01.9و ػى تمثػؿ  2ـ 444.9%  ومساح  المكتبات  2.4ثؿ تم
 2ـ 0019.9شػػئوف الطػػالب والدراسػػات العميػػا ومكاتػػب الشػػئوف الماليػػ  والقاووويػػ  واإلداريػػ   

 2ـ 099.9% ومسػاح  المسػجد  19متػر تمثػؿ. 011% ومساح  معمؿ المغات  01.9وتمثؿ 
% ومسػػاح  مكاتػػب أعضػػاء  يئػػ   2.9تمثػػؿ  2ـ 229ميػػد %ومسػػاح  مكتػػب الع 0.19تمثػػؿ 

%  1.19تمثػػػؿ  2ـ 94% ومسػػػاح  معمػػػؿ الكمبيػػػوتر  20.1تمثػػػؿ  2ـ 2219.1التػػػدريس 
 2لمسكف ـ 292.2ومساح  االستراح  القديم  حيث تستخدـ كمخزف لممخمفات لعدـ لصالحيتها 

 1%  2.9تمثؿ  2ـ 292.9% ومساح  الكوتروالت 2.9تمثؿ 
فنف مساح  قاعات التدريس احتمت أعمى وسب  مف حيث المساح  تميها مكاتػب أعضػاء وبالتالى 

 1 يئ  التدريس , بيوما احتمت مساح  معمؿ الكمبيوتر أقؿ وسب  
خ 2تػػـ اسػػتغالؿ المسػػاح  الواقعػػ  خمػػؼ المػػدرجات فػػى إوشػػاء عػػدد   2100وفػػى عػػاـ  

 ثار بالكمي  .قاعات تستخدـ فى العممي  التعميمي  وموها حجرة لمتحؼ اآل

  تطوز العىن باملبٍى اجلديد :

 تـ طرح المبوى الجديد لمكمي  فى ميزاوي  الدول  داخؿ الحـر الجامعى . 2119فى عاـ  -

وشػػاء الطػػابؽ األوؿ وجػػارى  2100فػػى خػػالؿ عػػاـ و  - وضػػع األسػػاس لمبوػػى الكميػػ  الجديػػد وا 
المبوى لكػى يمثػؿ دفعػ  قويػ   العمؿ فى الطابؽ الثاوى والمدرج الكبير ويجرى العمؿ فى إوهاء

لمكمي  وتقـو إدارة الكمي  بالمتابع  الحثيثػ  لالوتهػاء مػف المبوػى الجديػد لمػا سػيكوف لػه أكبػر 
مػػدرجات واألمػػػاكف المخصصػػػ  لممارسػػػ  الاألثػػر فػػػى حػػػؿ مشػػكم  األمػػػاكف بالكميػػػ  وخاصػػػ  

 األوشط  , وكذلؾ المكاتب اإلداري  .

 املبٍى احلاىل لمهمية : 

 ومع اإلدارة الحالي  لمكمي  قامت الكمي  بالعديد مف اإلوجازات كالتالى : 2119موذ عاـ  -

وشػاء دورات ميػا   - لمطػالب  تـ تحديث البوي  التحتي  لمكمي  بالكامؿ وترميـ كػؿ مبػاوى الكميػ  وا 
 .  2101/2100وأعضاء  يئ  التدريس خالؿ العاـ الدراسى 

لخمفى لمكمي  و إوشاء أساوسػير فػى المبوػى الخمفػى إوشاء قاعات الدروس جديدة فى المبوى ا  -
, و إوشاء مكاتب فى الدور الرابع لوحدة ضػماف الجػودة ومركػز الخػدمات الطالبيػ , وجريػدة 

 قسـ اإلعالـ , والتعميـ االلكترووى , والعديد مف المكاتب .

 . 2100وتـ تحديثهـ وتطوير ـ فى عاـ  شراء معممى لغ  ألقساـ المغات -

 ICDLويػػتـ اسػػتغالله حاليػػا فػػى إعطػػاء دورات لمحاسػػب اآللػػى  مػػؿ الحاسػػب اآللػػ تجديػػد مع -
 تحت إشراؼ مركز الخدمات الطالبي  بالكمي  .

 . شو خبعض القاعات بأجهزة العرض   داتا تزويد  -
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 . إوشاء مكتب لذوى االحتياجات الخاص  -

 وتعمؿ الكمي  عمى تطوير وتحسيف قدرتها المؤسسي  . -

 سواف لخدم  الطالب ومجهزة بأحدث األجهزة الطبي  .إوشاء عيادة لأل  -

 وافورة الكمي  . ثتحدي -

 إوشاء سور مميز لمكمي  . -

 تحديث بواب  الكمي  . -

عادة زراعتها مف جديد . -  تغيير حدائؽ الكمي  وا 

 إوشاء شبك  كامم  لمطافى الكمي  . -

 تجديد مبوى أعضاء  يئ  التدريس .  -
 . تجديد مدرج أحمد لطفى السيد  -
 تجديد قاع  مجمس الكمي  .  -
 تحديث يافط  الكمي  .  -
 تجديد قسـ الجغرافيا مف الداخؿ والخارج .  -
تزويػػد الكميػػ  بالعديػػد مػػف شاشػػات الػػديجتاؿ لعػػرض جميػػع األخبػػار الخاصػػ  بالجامعػػ  والكميػػ    -

 وكذلؾ لإلعالف عف أوشط  الكمي  .
 استحداث التوقيع بالبصم  لمعامميف بالكمي  . -

 تطوير قاعات المكتب  بالكمي  . -
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 البياٌات الوصفية :

 جامع  الموصورة  –اسـ المؤسس  :  كمي  اآلداب  -

 ووع المؤسس  :   كمي               معهد عالى              معهد متوسط 

 اسـ الجامع  / األكاديمي  التابع  لها المؤسس  : -

 جامع  الموصورة
                        خاص  ميع  / األكاديمي  :       حكو ووع الجام  -

 املوقع اجلغسافى :

 المحافظ : الدقهمي   -
 المديو  :  الموصورة  -

 تاريخ التأسيس :  -
 ـ0991عاـ    

 مدة الدراس  :  -
 أربع سووات

وفقػػًا المغػػات األوروبيػػ  والشػػرقي  فػػى أقسػػاـ المغػػات , لغػػ  الدراسػػ  : المغػػ  العربيػػ    -
  لمتخصص 

 الكيادة األنادميية :

 يويـالرازؽ  عبدعميد الكمي   / أ.د. محمد أحمد 
 . اواألوثروبولوجي*  الدرج  العممي  : أستاذ عمـ االجتماع 

 وكيؿ الكمي  / لشئوف التعميـ والطالب     
 أ.د. رضا سيد أحمد
 ذ التاريخ القديـ ا*  الدرج  العممي  : أست

 2102/2104عمادة الكمي  فى عاـ وقد تولى سيادته 
 وكيؿ الكمي  / لشئوف الدراسات العميا والبحوث 

 ألووراأ.د. أمؿ محمد   
 *  الدرج  العممي  : أستاذ بقسـ المغ  الفروسي  

 وكيؿ الكمي  / لشئوف خدم  المجتمع وتومي  البيئ  
 العزيز عطي  عمراف مختار عبدأ.د. 

 ي  البال*  الدرج  العممي  : أستاذ 

√ 

 

√ 
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 الدزجات العمىية التى متٍحّا املؤضطة :  -
 دبمومات متخصص         ليساوس  بكالوريوس  
 دبمـو        ماجستير   دكتورا  
 ……………………………………………………….أخرى  

 عدد الطالب املكيديَ فى املسحمة اجلاوعية :  -
 
 
 عدد الطالب املكيديَ فى وسحمة الدزاضات العميا :  -
 
 
 

 األقطاً العمىية :  -
 أمساء األقطاً العمىية :

المغػػػ  العربيػػػ  , المغػػػ  اإلوجميزيػػػ  وغدابهػػػا , المغػػػ  الفروسػػػي  وغدابهػػػا , التػػػاريخ , الجغرافيػػػا , 
االجتمػػاع, عمػػـ الػػوفس , الفمسػػف  , المغػػات الشػػرقي  , الدراسػػات اليوواويػػ  والالتيويػػ  , الوثػػائؽ 

 عالـ , اآلثار المصري  القديم  , اآلثار اإلسالمي  .والمكتبات والمعمومات , اإل

 عدد أعضاء  يئ  التدريس : إجمالى 
 إواث         ذكور 

 : إمجاىل : عدد أعطاء ِيئة التدزيظ
 المؤسس  موتدب خارج  موتدب إلى المؤسس   دائـ بالمؤسس    

 

 الى: اجم عدد أعطاء ِيئة التدزيظ ووشعا حطب الدزجات العمىية
 

 أستاذ     أستاذ مساعد   مدرس 
 

 

               أستاذ يير متفرغ  أستاذ متفرغ
 

 مدرس متفرغ                أستاذ مساعد متفرغ
 

 عدد املعازيَ / األجاشات اخلاصة : إمجاىل 
 

 إواث   ذكور 
 
 

√ 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

 اجمالى 02299 امانتظ 9887 انتساب 3472

 إجمالى  1821 ماجستير 393 دكتوراه 219

38 

79 

92 

48 18 

148 

148 
 

148 

21 35 

3 28 

185 

69 

19 19 

√ 

 

 دبومات364

8 6 
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العاً 
 اجلاوعى

  ٌوع البعجة ٌوع األجاشة
 اإلمجاىل

مهم   افؽمر  خاص  إعارة
إشراؼ  خارجي  داخمي  عممي 

 مشترؾ
 29 ػ ػ ػ ػ 9 9 22 2102/2102

 

 
 عدد أعطاء اهليئة املعاوٌة : إمجاىل

 

 إواث   ذكور
     2  : إجمالى األجازة الدراسي  عدد 

 99:0طالب: موسب  أعضاء  يئ  التدريس ل
   91:0 طالب:موسب  أعضاء الهيئ  المعاوو  ل

 1.9يف إلجمالى أعضاء  يئ  التدريس :    وسب  المعار   -
 09.2وسب  األجازات الخاص  إلجمالى أعضاء  يئ  التدريس     -
 294عدد العامميف بالجهاز االدارى : اجمالى   -

 أواًل :  املسحمة اجلاوعية األوىل :
 رامج التعميمي  التى تقدمها المؤسس  :بأسماء ال

 المغ  العربي  وغدابها .  -
 غ  اإلوجميزي  وغدابها .الم  -
 المغ  الفروسي  وغدابها .  -

 الدراسات اليوواوي  والالتيوي  .  -
 المغات الشرقي  وغدابها  شعب  لغات األمـ اإلسالمي  وغدابهاخ .  -
 المغات الشرقي  وغدابها   شعب  األمـ السامي  وغدابهاخ .  -
 االجتماع .  -
 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات .  -
 التاريخ .  -
 الجغرافيا  الشعب  العام  خ .  -
 الجغرافيا  شعب  الخرائطخ .  -
 الفمسف  .  -
 عمـ الوفس .  -
 اآلثار المصري  القديم  . -

138 

84 54 
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 اآلثار اإلسالمي  . -
 اإلعالـ   شعب  الصحاف  خ .  -
 اإلعالـ  شعب  اإلذاع  خ .  -
 اإلعالـ  شعب  العالقات العام خ .  -
 خ بروامجًا .09 اإلجمالى لمبرامج التعميمي  التى تقدمها المؤسس  : العدد   -
 ( برنامجاً .01)عدد البرامج المطبقة بالفعل :   -

 

 ثاٌيًا  :  وسحمة الدزاضات العميا :
 أسماء البرامج التعميمي  التى تقدمها المؤسس  :  
 المغ  العربي  وغدابها .  -
 المغ  اإلوجميزي  وغدابها .  -
 المغ  الفروسي  وغدابها .  -

 الدراسات اليوواوي  والالتيوي  .  -
 المغات الشرقي  وغدابها  شعب  لغات األمـ اإلسالمي  وغدابهاخ .  -
 المغات الشرقي  وغدابها   شعب  األمـ السامي  وغدابهاخ .  -
 االجتماع .  -
 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات .  -
 التاريخ .  -
  الشعب  العام  خ . الجغرافيا  -
 الجغرافيا  شعب  الخرائطخ .  -
 الفمسف  .  -
 عمـ الوفس .  -
 اآلثار المصري  القديم  . -
 اآلثار اإلسالمي  . -
 اإلعالـ   شعب  الصحاف  خ .  -
 اإلعالـ  شعب  اإلذاع  خ .  -
 اإلعالـ  شعب  العالقات العام خ .  -
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  خ بروامجاً 09 عميمي  التى تقدمها المؤسس  : العدد اإلجمالى لمبرامج الت  -
 خ بروامجًا .09 عدد البرامج المطبق  بالفعؿ :   -

 01.4وسب  المسجميف لمماجستير مقارو  بالعدد اإلجمالى لممقيديف بالدراسات العميا :   -
 21.1  وسب  المسجميف لمدكتورا  مقارو  بالعدد اإلجمالى لممقيديف بالدراسات العميا :  -
 19.9  مقارو  بالعدد اإلجمالى لممقيديف بالدراسات العميا : لمدبموماتوسب  المسجميف   -

               اإلجمالى
 : 2012/2013عدد الدزجات التى مت وٍحّا خاله العاً   -

 

 دكتورا              ماجستير        دبمـو
 

وطالبةةة  ةة  مرحلةةة  طالةةب5224 =  2102/2102للعةةاا الجةةامع  عةةدد اليةةريجين  -
 الليسانس .

 

 وحدات 4عدد الوحدات ذات الطابع اخلاص : 
 مركز الخدمات والبحوث التعميمي  واإلجتماعي  . -0
      التراث الحضاري . -2

 صحيف  أخبار الجامع  . -2

 وحدة الوظـ الجغرافي  . -4
 

 وضائن اإلتصاه باملؤضطة :
 شارع أحمد ما ر  –الموصورة  العوواف البريدى :  -
 e-mail:artfac@mans.edu.egالعوواف اإللكترووى :   -
 1212240414فاكس :  -       1212240414تميفوف :        -
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 أواًل  :  الكدزة املؤضطية 
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 : اإلضرتاتيجىالتخطيط   -  1
د خطػػ  :  قامػػت الكميػػ  حاليػػا بنعػػداد وتطػػوير وتحػػديث خططهػػا االسػػتراتيجي  وقامػػت بنعػػدا 0/0

  2100/2101إستراتيجي  
بتػػػػاريخ  291: تػػػػـ اعتمػػػػاد الخطػػػػ  اإلسػػػػتراتيجي  مػػػػف مجمػػػػس الكميػػػػ  بجمسػػػػته رقػػػػـ   0/2

29/2/2102 . 
 : تتضمف الخط  االستراتيجي  لمكمي  تحميال لمبيئ  الداخمي  والخارجي  .  0/2
ى والضػعؼ وكػذلؾ : اعتمد التحميؿ البيئى عمى بياوات كمي  وكيفي  تشمؿ كؿ جواوػب القػو   0/4

 الفرص والتهديدات .
: شػػارؾ فػػى التحميػػؿ البيئػػى مجتمػػع الكميػػ  مػػف خػػالؿ عقػػد العديػػد مػػف جمسػػات العصػػؼ   0/2

 الذ وى وورش العمؿ ضمت العديد مف أعضاء  يئ  التدريس والعامميف بالكمي  .
ى وثيقػ  : تـ إعداد مصفوف  مجاالت القوة والضعؼ / الفرص والتهديدات و ػى موجػودة فػ  0/1

 الخط  .
: تـ عرض ومواقش  وتائج التحميؿ البيئػى مػع األطػراؼ المختمفػ  مػف خػالؿ عرضػها عمػى   0/9

مجمػس الكميػػ  العتماد ػػا فػػى ضػػوء المتغيػػرات التػى حػػدثت بالكميػػ  مػػف إوشػػاء قاعػػات جديػػدة 
 وتحديث لمبوي  التحتي  مما استدعى تحديث الخط  االستراتيجي  .

 سؤية والسضالة :حتديح ووساجعة ال  1/8
بعػػد أف بػػدأت وحػػدة ضػػماف الجػػودة فػػى الكميػػ  فػػى تحػػديث الخطػػ  اإلسػػتراتيجي  واأل ػػداؼ   -

دارة الكميػ  وجميػع أعضػاء  يئػ   اإلستراتيجي  والرؤي  والرسال  تـ مخاطب  األقساـ العممي  وا 
ك  فػى تطػوير التدريس واإلدارييف والعامميف والطالب وأولياء األمور والمجتمع المدوى لممشػار 

 الرؤي  والرسال  .
تـ إعداد الرؤي  والرسال  بشكمها المحدث والذى شارؾ فيه كؿ األطراؼ المعوي  وتـ اعتماد ػا   -

ووشػػػر ا عػػػف طريػػػؽ اإلعالوػػػات وموقػػػع الكميػػػ   29/2/2102فػػػى مجمػػػس الكميػػػ  بتػػػاريخ 
 والمطويات وكؿ السبؿ التى تساعد فى وشر الرؤي  والرسال  المحدث  .

 ة الهمية :زؤي

 تخريج كمي  اآلداب مواطف فعاؿ مبدع ومهو  له القدرة عمى التفاعؿ بكفاءة مع عالـ متغير.  -
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المشارك  الفعال  ف  البحث العمم  ف  مجاالت اإلوساويات والعمـو االجتماعي   والمغات وفتد   -
 قووات عممي  مع جامعات عالمي  .

 المختمف  ف  مصر والعالـ العرب  لمؤسسات المجتمع تقديـ الخدمات االستشاري  والبحثي    -
 –الوشر  –المسا م  ف  الحياة الثقافي  والفكري  لمجامع  والمجتمع مف خالؿ التأليؼ  -

 الترجم , وعبر وسائؿ اإلعالـ والمؤتمرات وبرامج التعميـ والتدريب يير التقميدي  .
 زضالة الهمية:

 عف إشاع  ثقاف  المواطو  وحقوؽ اإلوساف. وشر ثقاف  المعرف  واإلبداع فضال -
التأكيػػد عمػػى أف اكتشػػاؼ الػػذات والػػوع  بهػػا يتضػػمف الػػوع  بػػاآلخر المختمػػؼ ويفػػرض حتمػػا  -

 التواصؿ والتوايـ والتعايش معه ألف اإلوساوي     اكتساب ثقاف  .
 .التركيز عمى اكتساب المعارؼ التخصصي  وتومي  المهارات ذات الصم   -
 . لعمـو اإلوساوي  واالجتماعي  بما يحقؽ التومي  وتفعيؿ دور المغاتتقديـ ا -
تكريس اإلمكاوات الفكري  والتعميمي  والبحثي  ويرس احتراـ القيـ األخالقي  ف  خدم  المجتمع  -

 والثقاف  اإلوساوي  وتقبؿ الفكر اآلخر .
سػووات لمواكبػ  التحػديث  2 * ويتـ تحديث الرؤي  والرسال  والغايػات واأل ػداؼ اإلسػتراتيجي  كػؿ

 والتطوير
 :  توجد يايات وهائي  وأ داؼ استراتيجي  لمكمي  :  0/02

 جاوعة املٍصوزة إىل : –تّدف نمية اآلداب  
 الحصوؿ عمى االعتماد مف الهيئ  القومي  لضماف الجودة واالعتماد .  -  0
فػػى مجػػاالت المغػػات واآلداب  تقػػديـ بػػرامج دراسػػي  متميػػزة ذات جػػودة ومسػػايرة لمػػا يسػػتجد  -  2

 والعمـو االجتماعي  والدراسات اإلوساوي  الوظري  والتطبيقي  .
تكػػػويف خػػػريجيف مػػػؤ ميف متميػػػزيف , متخصصػػػيف فػػػى مجػػػاالت اآلداب والمغػػػات والعمػػػـو   -  2

متسػميف باالوتمػاء وقػػادريف عمػى التأصػيؿ واالبتكػػار  –االجتماعيػ  والدراسػات اإلوسػػاوي  
الؿ الدراسػػػات التدريبيػػػ  والميداويػػػ  واألوشػػػط  الطالبيػػػ  لمسػػػايرة كافػػػ  والتطػػػوير مػػػف خػػػ

 التغيرات فى مجاالت الحياة المختمف  .
تقػديـ بػػرامج دراسػات عميػػا متميػزة ذات جػػودة تسػهـ فػػى تكػويف الكػػوادر البحثيػ  وأعضػػاء   -  4

الت المجتمع  يئ  التدريس أكاديميًا ومعرفياً ووقدياً , وقادرة عمى المسا م  فى حؿ مشك
 اإلقميمى وتمتد لكؿ المجتمع المصرى والعربى .
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إعػداد بػاحثيف متميػزيف وكػوادر مػف أعضػاء  يئػ  التػدريس ذوى قػدرات أصػمي  وابتكاريػه   -  2
تتسـ بأعمى مستويات األداء المهوى والسموؾ التوظيمى واالوتماء وتومي  قدراتهـ الوقديػ  

كسابهـ مهار   ات البحث العممى وتقوياته .واألكاديمي  والمعرفي  وا 
تقػػديـ الخػػدمات األكاديميػػ  والبحثيػػ  والتدريبيػػ  المتعمقػػ  بمجػػاالت اآلداب والمغػػات والعمػػـو  -  1

االجتماعيػػ  والدراسػػات اإلوسػػاوي  لكميػػات الجامعػػ  ومؤسسػػات المجتمػػع عمػػى المسػػتوى 
 .واالوفتاح عمى جامعات عالمي   المحمى واإلقميمى 

ة الثقافيػ  والفكريػ  وترسػيخ القػيـ والحفػاظ عمػى الهويػ  القوميػ  واالمتػداد إلػى إثراء الحيا  -  9
الهويػػػ  اإلوسػػػاوي  لممجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ التػػػأليؼ والترجمػػػ  والوشػػػر وخػػػدمات التثقيػػػؼ 

 االجتماعى عبر وسائؿ اإلعالـ والمؤتمرات والبرامج التعميمي  .
 األِداف االضرتاتيجية لمتطويس :الغايات و
داؼ االستراتيجي  لتطوير الكمي  مع األ داؼ االستراتيجي  لتطوير الجامع  وفقًا تتفؽ األ  

 لمحاور التطور عمى الوحو التالى :
 الطالب والخريجوف :  احملوز األوه :

 العمؿ عمى تخريج كوادر متميزة وفعال  : الغاية األوىل :
 وتتحقؽ  ذ  الغاي  مف خالؿ األ داؼ االستراتيجي  التالي  : 

 أواًل  :  وطتوى الميطاٌظ :
تطػوير البػػرامج األكاديميػػ  عمػى مسػػتوى الميسػػاوس السػتيعاب األسػػس الفكريػػ  واألسػػاليب   -  0

التوفيذيػػ  والتطبيقػػات العمميػػ  والدراسػػات الميداويػػ  المرتبطػػ  بحاجػػات المجتمػػع وتمتػػـز 
 بالمعايير األكاديمي  القومي  وتسمد بالتعمـ الذاتى .

 . ـ تقييـ اوجاز الطالبتطوير وظ  -  2
تطػػوير سياسػػات القبػػوؿ وتوزيػػع الطػػالب عمػػى البػػرامج بمػػا يتوافػػؽ مػػع ريبػػات الطػػالب   -  2

 والحاجات المجتمعي  وسوؽ العمؿ .
 تطوير أساليب وأدوات التعميـ والتعمـ .  -  4
 . فهرستهاتطوير مكتب  الكمي  واستكماؿ   -  2
 مقررات سوويا وتفعيؿ وظـ التعمـ الذاتى. 01ترووي  بوسب  استكماؿ تحويؿ المقررات االلك  -  1
 تومي  القدرات الصحي  واالجتماعي  لمطالب .  -  9
 استحداث برامج جديدة الستيعاب األعداد المتزايدة .  -  9
 وضع غلي  لمتابع  الخريجيف وتأسيس رابط  لخريجى الكمي  واالحتفاء بهـ .  -  9

 عاي  الطالب المتفوقيف والمبدعيف .تفعيؿ وظاـ دعـ ور   - 01
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 تفعيؿ وظاـ إرشاد وتوجيه الطالب المتعثريف .  - 00
 ثاٌيًا  :  عمى وطتوى الدزاضات العميا :

تطػوير البػرامج األكاديميػ  عمػى مسػتوى الدراسػات العميػا لتتوافػؽ مػع المعػايير األكاديميػ    -  0
 .وتطوير وتحديث لوائد الدراسات العميا القومي  

جػػراءات التسػػجيؿ بمػػا يسػػمد بزيػػادة اإلقبػػاؿ عميهػػا مػػف جاوػػب   -  2 مراجعػػ  سياسػػات القبػػوؿ وا 
 المصرييف والوافيف .

 استحداث دبمومات جديدة تتوافؽ مع متطمبات الجودة وتمبى احتياجات سوؽ العمؿ . -  2
 العمؿ عمى تميز أعضاء  يئ  التدريس والهيئ  المعاوو  : الغاية الجاٌية :

 وا أف ووضد أف األ داؼ االستراتيجي  التى توبثؽ عف  ذ  الغاي  ال تسػتهدؼ فقػط وود  
التومي  المستمرة وتطوير إمكاويات عضو  يئ  التدريس المهوي  والعممي  وتطوير قدراته اإلداريػ  
وما يجب أف تستهدؼ أيضًا تطوير فكر  الثقافى وسموكه التوظيمى الفردى والجماعى . ويتحقػؽ  وا 

 ف خالؿ األ داؼ االستراتيجي  التالي  :ذلؾ م
 تومي  قدرات أعضاء  يئ  التدريس فى مجاؿ الجودة وتكوولوجيا المعمومات واإلدارة .  -  0
 تطور السموؾ التوظيمى لمهيئ  المعاوو  .  -  2
 تشجيع أعضاء  يئ  التدريس عمى البحث العممى والمشارك  فى المؤتمرات .  -  2

 المسا م  فى التومي  المتكامم  لممجتمع : الغاية الجالجة :
 لتحقيؽ تمؾ الغاي  الرئيسي  البد لوا مف خالؿ األ داؼ االستراتيجي  التالي  : 

حػػؿ مشػػكالت المجتمػػع اإلقميمػػى وتوميػػ  البيئػػ  و إعػػداد خطػػ  لتوجيػػه البحػػوث لمواجهػػ    -  0
 وخدم  المجتمع طبقًا ألوليات محددة .

وعى المجتمعػى وترشػيد  ليعتمػد عمػى مجموعػ  مػف القػيـ اإلوسػاوي  وضع خط  لتومي  الػ  -  2
 الوبيم  , وتعمي  وتبوى التفكير العممى مع وبذ الخراف  والموروث السمبى والإلوساوى .

 إوشاء وحدات ذات طابع خاص تواجه حاجات المجتمع وتوميته .  -  2
هتمػػ  بػػالتطوير المجتمعػػى فػػى زيػادة مجػػاالت التعػػاوف مػػع مؤسسػػات المجتمػع المػػدوى الم  -  4

 مجاالت الثقاف  واآلداب والعمـو االجتماعي  .
 تحقيؽ وظاـ إدارى فعاؿ : الغاية السابعة :

 وتتحقؽ  ذ  الغاي  مف خالؿ األ داؼ االستراتيجي  التالي  : 
 تطوير الهيكؿ التوظيمى لمكمي  واستكماؿ الوقص فى المواقع اإلداري  .  -  0
وارد البشري  وتطوير أداء أعضاء الجهاز اإلدارى بكؿ مستوياته وتومي  السػموؾ تومي  الم  -  2

 التوظيمى الفردى والجماعى .
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 وظـ التخطيط والرقاب  واتخاذ القرارات . وفهرس ميكو  وظـ العمؿ التقوي    -  2
لسػموؾ تبوى وماذج تقييـ لمعامميف تعتمد ليس فقط عمى األداء المهوػى ولكػف أيضػًا عمػى ا  -  4

 التوظيمى الفردى والجماعى .
 وضع وظـ تحفيز عادل  . -  2
وضع وظاـ يعتمد عمى االختيار الموضوعى لمقيادات اإلداري  طبقًا لتقارير األداء المهوى    -  1

 .مف خالؿ غليات موضوعي  وشفاف  والسموؾ التوظيمى 
 

 لمكمي  :تومي  الموارد المادي  والبيئ  األساسي    الغاية اخلاوطة :
  داؼ االستراتيجي  التالي  :وتتحقؽ  ذ  الغاي  مف خالؿ األ 

التخطيط األمثؿ الستثمار الموارد المادي  الحالي  مثؿ : تطور مبوى مكتب  الكمي  , تطوير   -  0
 المواقع اإلداري  لشئوف الطالب والخريجيف .

 عميـ المفتوح .زيادة الموارد الذاتي  لمكمي  مف خالؿ طرح برامج الت  -  2
والدوليػػ  وذلػػؾ مػػف خػػالؿ الحصػػوؿ  والوطويػػ ربػػط الكميػػ  بالمؤسسػػات والهيئػػات اإلقميميػػ    -  2

عمػػى مشػػروعات ممولػػ  مػػف جهػػات التمويػػؿ المحميػػ  والدوليػػ  لتطػػوير القػػدرات الماديػػ  
 والبوي  األساسي  لمكمي  .

 تطوير وتوقي  وترشيد مواخ العمؿ : الغاية الطادضة :
  ذ  الغاي  مف خالؿ األ داؼ االستراتيجي  التالي  : وتتحقؽ 

وضع مجموع  مف السياسات العام  التى تتبوى قيـ الحػؽ والعػدؿ والخيػر وتمتػـز بهػا كػؿ   -  0
 مستويات مجتمع الكمي  .

تومي  وتبوى أسموب العمؿ الجماعى وتحسػيف العالقػات الشخصػي  المتبادلػ  بػيف أعضػاء   -  2
  يئ  التدريس .

 تشكيؿ لجو  مف الحكماء لفض الموازعات التى تعكر صفو مواخ العمؿ .  -  2
 تومي  مهارة أعضاء  يئ  التدريس العامميف عمى إدارة ضغوط العمؿ .  -  4
 الوهائي  واأل داؼ االستراتيجي  :  تـ االعتماد عمى التحميؿ البيئى عود صياي  الغايات  0/01
عمػػى زيػػادة المشػػارك  لممسػػتفيديف فػػى مواقشػػ  وصػػياي  :  تعمػػؿ وحػػدة ضػػماف الجػػودة  0/09

 األ داؼ والغايات اإلستراتيجي   .
:  تـ مواقش  الغايػات الوهائيػ  واأل ػداؼ االسػتراتيجي  داخػؿ مجمػس الكميػ  ومثمػت حجػر  0/09

 الزاوي  فى إعداد الخط  االستراتيجي  بالكمي  , وكذلؾ الخط  التوفيذي  لمكمي  .
تهاء مف مواقشتها تـ وشػر ا داخػؿ مجػالس األقسػاـ ومجمػس الكميػ  وتػـ وشػر ا : بعد االو 0/09

 مف خالؿ الموقع االلكترووى 
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:  تـ اعتماد الغايػات الوهائيػ  واأل ػداؼ االسػتراتيجي  ضػمف اعتمػاد الخطػ  اإلسػتراتيجي   0/21
 .   29/2/2102بتاريخ 

مي  ورؤي  ورسػال  الكميػ  بعػد تحػديثها  :  سيتـ مراجع  الغايات واأل داؼ االستراتيجي  لمك 0/20
 كؿ خمس سووات .

: توجػػد سياسػػات لمكميػػ  فػػى مجػػاالت التعمػػيـ , الدراسػػات العميػػا , البحػػث العممػػى ,  21 – 0/22
 خدم  المجتمع , ويتـ االعتماد عمى الموائد الموظم  لمعمؿ .

الغايػػػات واأل ػػػداؼ : تػػػـ إعػػػداد خطػػػ  توفيذيػػػ  لتطبيػػػؽ اسػػػتراتيجي  الكميػػػ  تشػػػمؿ  20 – 0/29
 االستراتيجي  .

 : تتضمف الخط  الجدوؿ الزموى لمتوفيذ , وكذلؾ مؤشرات المتابع  والتقييـ . 24 – 0/20
 :  تـ اعتماد الخط  التوفيذي  وتمت مواقشتها فى مجالس األقساـ ومجمس الكمي  . 0/22
ف خػالؿ اتباعهػا وفػس :  روعى فى تحديث رسال  الكمي  أف تتوافؽ مع رسال  الجامعػ  مػ 0/21

المحاور الثالث   شئوف الطػالب , الدراسػات العميػا , خدمػ  المجتمػع وتوميػ  البيئػ خ فػى 
 ضوء التحديث والتطوير .

: تساعد الغايات واأل داؼ اإلستراتيجي  الخاص  بالكمي  عمى تحقيؽ وظائر ا عمػى  29 – 0/29
 مستوى الجامع  

السمات المميزة لمكمي  كما توضد أيضا دور الكمي  فى  : تبرز االستراتيجي  بوضوح 41– 0/29
 خدم  المجتمع المحيط .

:  تعمػػؿ الكميػػ  عمػػى تحسػػيف الوضػػع التوافسػػى وتوػػوى الكميػػ  إوشػػاء قسػػـ لمغػػات  42 – 0/40
التطبيقي  وتـ أخذ موافق  مجمس الكمي  ومجمس الجامع  وقاـ أ.د. رئيس الجامعػ  وأ.د. 

تمهيػدًا إلوشػاء قسػـ المغػ  الصػيوي   04/00/2100بتػاريخ  عميد الكميػ  لزيػارة الصػيف
لخدم  الموطق  حيث أوه يير موجود بكمي  غداب دميػاط , وغداب بوهػا , وغداب الزقػازيؽ 
, وغداب طوطػػػا , وغداب المووفيػػػ  , ممػػػا يمثػػػؿ إضػػػاف  جديػػػدة لمموطقػػػ  وتقػػػديـ خػػػدمات 

 لممستثمريف وأصحاب المحالت الذيف يسافروف إلى الصيف.
 :  تتضمف االستراتيجي  طموحات الكمي  . 44 – 0/42

 الوضع التٍافطي لمهمية :
قميميػ    سوؼ يتـ تحديد الوضع التوافسى لمكمي  عمى أساس المواظرة مع كميات محميػ  وا 

 ومف خالؿ تحميؿ الوضع التوافسى بالكمي  تـ الوصؿ إلى : 
لمبػػرامج المتميػػزة التػػى يػػتـ إعػػداد  تميػػز خػػريج الكميػػ  وخاصػػ  قسػػـ الوثػػائؽ والمكتبػػات وظػػرً   -

 الخريج مف خاللها وتمبى احتياجات سوؽ العمؿ .
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تزايد أعداد الطالب الوافديف بمرحم  الميساوس والدراسات العميا , وقامت الكمي  بنوشػاء مكتػب   -
خػػػاص بالطمبػػػ  الوافػػػديف يعمػػػؿ عمػػػى تػػػذليؿ الصػػػعاب التػػػى تػػػواجههـ ومػػػزود باإلوتروػػػت 

 الخارجى والمساعدة فى البحث العممى .لسهول  االتصاؿ 
تميز طمب  شعب  الخرائط والمساح  فى العديد مف المجاالت ومسد الثروات القوميػ  وشػركات   -

 البتروؿ والتعديف ورسـ وتقييـ الخرائط باختالؼ أوواعها .
مثػؿ قسػـ تزمع الكمي  إوشاء أقساـ توافسػي  ييػر موجػودة بالكميػات الموػاظرة فػى إقمػيـ الػدلتا   -

 . أقطاً المغة األملاٌية ، المغة الصيٍية ، المغة اإليطاليةالمغات التطبيقي  الذى يشمؿ : 
وجود كوادر بشري  متميزة ومدرب  مف أعضاء  يئ  التػدريس والحاصػميف عمػى جػوائز قوميػ    -

 ومحمي  وعمى سبيؿ المثؿ ال الحصر :
 تماعييف .أ.د. محمد أحمد يويـ تـ اختيار  وقيبًا لالج  -
           الرحيـ عميو  أ.د. حسيف عبد  -
 أ.د. وساـ عبد العزيز فرج .  -
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 اهليهن التٍعيىى )ومحل اهليهن التٍعيىى( :  -  2
تـ إعداد  يكؿ توظيمى لمكمي  وتوصيؼ لموظائؼ األكاديمي  واإلداري  وتـ اعتماد  مف  – 0

وتـ اإلعالف عوه عمى وطاؽ واسع   قامت وحدة ضماف  29/2/2102س الكمي  بتاريخ مجم
عالو  فى أماكف بارزة بالكمي  موضحًا بها 2× ـ 2الجودة بعمؿ الفتات " باور " بطوؿ  ـ كاماًل وا 

 الهيكؿ التوظيمى كاماًل.
 ـ بالكمي  .وجد عالق  فعال  بيف اإلدارة العميا وأعضاء  يئ  التدريس ومعاوويه  -  2
 فى الوقت الحالى تتميز السياسات واإلجراءات بالوضوح والشفافي  فى اتخاذ القرار .  –  2
بدأت إدارة الكمي  مراجع  شامم  لكاف  السياسات بما يحقؽ األ داؼ والمتطمبات لتمؾ  – 4

 يستخدـ الهيكؿ التوظيمى فى حاالت التعييف والوقؿ واإلوتداب . , المؤسس 
يجاد الحموؿ لمكثير موها وفقا لإلمكاويات المتاح  تتعا – 2 مؿ الكمي  بجدي  مع شكاوى الطمب  وا 

والموائد الموظم  .  وتقدـ الشكاوى مباشرة إلى أ.د/ عميد الكمي  , أ.د/ وكيؿ الكمي  لشئوف 
 التعميـ والطالب وتعرض عمى لجو  شئوف التعميـ والطالب وتوجد لجو  لتمقى الشكاوى.

كمي  تتيد لمطمب  تقديـ شكوا ـ بصورة فردي  أو جماعي  دوف خوؼ مف ضرر أو وال  -  1
خسارة مع احتراـ الخصوصي  والسري  ويقـو أ.د. عميد الكمي  بعقد لقاءات دوري  مع طالب 
يجاد  الكمي  مف خالؿ تخصيص لقاء لكؿ قسـ مف أقساـ الكمي  عمى حدة لتمقى شكاوى الطالب وا 

 مى أرض الواقع .الحموؿ الفوري  لها ع
ومسئولي  تطبيؽ الموائد والتعامؿ مع الشكاوى بعدال  دوف تحيز تقع عمى عاتؽ أ.د.   -  9

 عميد الكمي  وأ.د. وكيؿ الكمي  لشئوف التعميـ والطالب .
ويتـ حؿ المشكالت المتعمق  بالطالب فى الوقت المواسب فى كثير مف األحياف . ويتـ ذلؾ   - 9

 قاءات المتكررة بيف أ.د. عميد الكمي  والطالب .فورًا مف خالؿ الم
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: يوجد بالكمي   يكؿ توظيمى محدث وتـ اعتماد   مف مجمس الكمي  بتاريخ   2/2 – 2/0
وقد تضمف الهيكؿ استحداث وحدات جديدة مثؿ  وحدة التعميـ االلكترووى , وحدة  29/2/2102

 األزمات والكوارث ووحدة البواب  االلكترووي خ 
:  يتصؼ الهيكؿ التوظيمى الحالى بوضوح فى عالقات السمط  مف حيث تبعي   2/1 - 2/4

اإلدارات واألقساـ العممي  مما يتيد سهول  اتخاذ القرارات ومتابعتها , كما يعتمد عمى وجود 
تفويض فى السمطات لمسادة الوكالء كُؿ فى قطاعه , و و ما يموع وجود أى تداخؿ فى 

 ؿ التوظيؼ الوظيفى .االختصاصات وذلؾ مف خال 
 اإلدازات املتخصصة خلدوات دعي العىمية التعميىية :

:  يتضمف الهيكؿ التوظيمى لمكمي  إدارات كافي  لدعـ العممي  التعميمي  مثؿ :   2/9 – 2/9
 إدارة شئوف الطالب , إدارة الدراسات العميا ... ويير ا خ و ى تؤدى دور ا بكفاءة وسبي  فى 

دخاؿ االوتروت فى حدود الموارد ا لمتاح  , وقد تـ تزويد جميع اإلدارات بأجهزة كمبيوتر حديث  وا 
 جميع اإلدارات .

 وحدة األزمات والكوارث :
يزات : أوشئت الكمي  وحدة إلدارة األزمات والكوارث كما يتوافر بالكمي  تجه  2/01 – 2/9

بنطفاء حريؽ تـ بنحدى  ومعدات لمتعامؿ مع الحرائؽ و ى وحدة مفعم  لها مكاوها وقامت
 البوايات المجاورة لمكمي 
 وحدة إدازة اجلودة :

 : توجد بالكمي  وحدة إلدارة الجودة , كما يوجد بالوحدة  يكؿ توظيمى .  2/02 – 2/00
 الوحدة بشكؿ مباشر لعميد الكمي  لكمي  تبعي   ذ  باالهيكؿ التوظيمى  يوضد:   2/04 – 2/02
 دة تشكيؿ لمجمس إدارة ولجاف فرعي  .: يوجد لموح 2/01 – 2/02
 :  توجد عالق  فعال  بيف الوحدة ومركز الجودة بالجامع  . 2/09
 : تشارؾ الوحدة فى عرض ومواقش  قضايا الجودة بالكمي  . 2/09
 :  المكاف المخصص لموحدة حاليَا ضيؽ ويير مالئـ لوشاط الوحدة . 2/09

 الوظيفى : التوصيف
حديث مستوحى توصيؼ وظيفى لموظائؼ األكاديمي  واإلداري  بالكمي  : يوجد  2/22 – 2/21

مف قاووف توظيـ الجامعات المصري  وقواويف وزارة التومي  اإلداري  وجارى اعتماد  مف 
 مجمس الكمي  .

ويستخدـ التوصيؼ فى التعييف والوقؿ والودب لموظائؼ المختمف  , ولكف  واؾ بعض  
 تيؼ الوظيفى وتيج  الستكماؿ العجز فى بعض اإلداراالحاالت ال تتوافؽ مع التوص
 بوقؿ موظفى إدارت أخرى .
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يوجد بالكمي   يكؿ وظيفى متميز يعرؼ كؿ فرد المهاـ المووط  به ويضمف عدـ  
تشابؾ المسئوليات واالختصاصات بيف اإلدارات واألقساـ التوفيذي  إال أوه فى حاج  

 ث .إلى تفعيؿ إدارات مثؿ األزمات والكوار 
 الكيادة واحلونىة ::  3

 وعايري اختياز الكيادات األنادميية :
: يوجد لدى الكمي  معايير معتمدة الختيار القيادة األكاديمي  وقد تـ إعالوها   2/2 – 2/0

يواير تـ تعديؿ معايير اختيارات القيادات األكاديمي  وأصبحت باالوتخاب  22وتفعيمها وبعد ثورة 
ى اوتخاب السيد األستاذ الدكتور عميد الكمي  الحالى . وتشمؿ المعايير وقد تـ تطبيؽ ذلؾ ف

المستخدم  عادة فى اختيار القيادات األكاديمي  :  الوشاط العممى , القدرات اإلداري  والقيادي  , 
المشارك  فى األوشط  والخدمات الطالبي  , المسا مات فى مجاالت الجودة والتطوير , المشارك  

  القومي  , السجؿ الوظيفى الذى يهد بااللتزاـ والوزا   , التعاوف والعالق  مع الزمالء فى األوشط
والمرؤوسيف . وفى ضوء ذلؾ يتـ اوتخاب عميد الكمي  الذى بدور  يختار وكالء الكمي  ورؤساء 

تـ توضيد ذلؾ فى الهيكؿ التوظيمى لمكمي  وبياف أف األقساـ بمعايير تتسـ بالشفافي  والوضوح 
الكمي  تتيد وظاـ اإلوتخابات فى إختيار القيادات األكاديمي  لمعميد ورؤساء األقساـ العممي  , أما 

 . موصب الوكيؿ فالكمي  تتبع وظاـ المجمس األعمى لمجامعات
ويتـ اختيار أميف الكمي   مدير عاـ الكمي خ بعض استطالع رأى القيادات األكاديمي  لمكمي  

أعضاء  يئ  التدريس مف أ ؿ الثق  خ  ذا إلى جاوب معايير الكفاءة  العميد والوكالء وبعض 
 والخبرة .

: تـ توزيع استبياف عمى أعضاء  يئ  التدريس ومعاوويهـ والطالب والعامميف حوؿ ومط 2/1
عطاء القيادة وجارى توفيذ    تغذي  راجع  .وتـ تحميؿ االستبياوات وا 

ت دوري  لقياس الرضا لدى أعضاء  يئ  التدريس تقـو وحدة ضماف الجودة بعمؿ إستبياوا 2/9
والطالب والهيئ  المعاوو  ألداء القيادات األكاديمي  واإلداري  وتحميمها واإلستفادة مف وتائجها 

 دوريا .
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اضتبياُ حوه منط الكيادة فى الهمية
 الزميؿ الفاضؿ :

التابع  لوكالء الكمي  التى تطرح فيها فى إطار عمؿ مجالس األقساـ ومجمس الكمي  والمجاف  
الموضوعات والمشكالت الهام  فى كاف  شئوف التعميـ وشئوف الطالب والدراسات العميا والبحوث والبيئ  

 وخدم  المجتمع وتؤخذ عميها األصوات وتدور حولها المواقشات .
 ورجو مف سيادتكـ اإلجاب  عمى األسئم  التالي  

جيد  يدج مقبوؿ ضعيؼ العبارة ـ
 ممتاز جدا

أسموب اإلدارة الحالى قائـ عمى الديمقراطي   0
 والمشارك  فى اتخاذ القرارات .

     

وضع مصمح  المستفيد الوهائى الطالبخ فى  2
 مقدم  ا تمامات اإلدارة والعامميف .

     

      تشجيع االبتكار واإلبداع لدى اآلخريف . 2
      ف .دعـ ورعاي  المبدعيف والمتفوقي 4
اال تماـ بالتطوير والتحديث المستمر وتحقيؽ  2

 الجودة الشامم  .
     

      اال تماـ باألخالقيات المهوي  . 1
التفكير الموهجى واستخداـ تكوولوجيا المعمومات  9

 فى عممي  اتخاذ القرارات .
     

اإلدارة المستودة إلى التخطيط العممى وليست  9
 األزمات .اإلدارة الموجه  ب

     

     وشر التعاوف والصداق  المتبادل  بيف أعضاء  يئ   9
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التدريس وبيف العامميف وعدـ إذكاء روح الصراع 
 أو الموافس  الهدام  .

التعاطؼ الوفسى واالجتماعى مع األفراد فى  01
 المؤسس  .

     

الوضوح والشفافي  فى السياسات المتبع  والقرارات  00
 . ذات العالق 

     

      العدال  فى التعامؿ مع اآلخريف . 02
  ووشكر لكـ تعاووكـ                                    وحدة ضماف الجودة

تأخذ القيادة بآراء ومقترحات الجهات المجتمعي  فى تطوير أداء الكمي  مف بيف أعضاء :   2/9
 مجمس الكمي  أعضاء مف الخارج .

 ضـ الطالب إلى المجاف المختمف  الموبثق  عف مجمس الكمي  . واؾ توصي  ب:   2/9
: تحرص إدارة الكمي  عمى عقد لقاءات مع العامميف لبحث شكوا ـ , وكما يسمد عميد   2/01

 الكمي  وأميف الكمي  لمعامميف بالتواصؿ المباشر فى المكتب .
لموبثق  تفاصيؿ تضـ محاضر مجالس األقساـ ومجمس الكمي  والمجاف ا : 2/02 – 2/00

الموضوعات التى يتـ بحثها والتى يتضد موها الموضوعات المتعمق  بالتعميـ والتعمـ وتحقيؽ 
 وسب  عالي  مف اإلوجاز بها .

ال توجد خط  لمتدريب وتويم  المهارات اإلداري  لمقيادات األكاديمي  تتضمف :  2/09 – 2/02
 وأعضاء  يئ  التدريس ومعاووو ـ . يمي االحتياجات التدريبي  الفعمي  لمقيادات األكاد

 المخصصات المالي  لمتدريب :
توفيذ خط  تدريب القيادات األكاديمي  مف خالؿ مشروع التطوير تعمؿ الكمي  عمى  : 2/21

 .بالجامع  المستمر 
 وؤشسات تكييي تدزيب الكيادات األنادميية :

 تمت خالؿ الخمس سووات األخيرة ى ال يوجد حصر بالبرامج التدريبي  الت:   2/22 – 2/20
قامت الكمي  بميكو  بياوات شئوف الطالب والدراسات العميا و يئ  التدريس :   2/21 – 2/22

وذلؾ بالربط مع أوظم  اإلدارة اإللكترووي  و و ما يوفر استدعاء المعمومات والبياوات بسهول  
 .بالجامع  

 ية :دعي الكيادات األنادميية إلدازة اجلودة بالهم
 الدعي املادى لٍعي اجلودة الداخمية :
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ال تتوافر لوحدة ضماف الجودة التجهيزات المالئم  والكافي  لممارس   :  2/29 – 2/29
أوشطتها مف حيث األجهزة الحديث  وماكيو  التصوير , أما بالوسب  لمكوادر البشري  فهواؾ قم  

كبير عمى األداء , أما مف حيث الكوادر فى أعداد المشاركيف مف  يئ  التدريس مما يؤثر بشكؿ 
 اإلداري  فيوجد بالوحدة سكرتير واحد و و ما يمثؿ عبء كبير فى العمؿ .

موحدة موارد مالي  كافي  إلوهاء مهامها وتعتمد عمى بود الخدمات التعميمي  لال تتوافر :  2/21
 مع صعوب  الصرؼ موه فى متطمبات وحدة الجودة .

لجودة يير ممثؿ فى مجمس الكمي  ويتـ دعوته فقط فى حال  وجود مدير وحدة ا:   2/20
 موضوعات لمجودة تتطمب حضور مجمس الكمي  .

مف خاللها  يتـ متعددة موسق  المعايير ومجموعات عمؿ توجد بالوحدة :  2/22 – 2/22
جراءات وظـ الجودةتوجيه متابع  األقساـ العممي  واإلداري  لاللتزاـ بتوفيذ سياسا  الداخمي   ت وا 

واالعتراؼ األدبى الجودة مف خالؿ التقدير  لممشاركيف فى أعماؿيتـ التحفيز المعووى  
ومف خالؿ اشتراكهـ فى معظـ األوشط  واالجتماعات وتوفير البياوات الالزم  بسهول   ـبنوجازاته

 وتيسير اإلجراءات المكتبي  .
 لمهمية :دوز الكيادات األنادميية فى تٍىية املوازد الراتية 

تحاوؿ الكمي  تومي  الموارد الذاتي  عف طريؽ تفعيؿ دور الوحدات ذات الطابع :  2/21 – 2/24
 .وقبوؿ الطالب الوافديف بالدراسات العميا الخاص والتعميـ المفتوح 

تتعدد قووات االتصاؿ مع القطاعات اإلوتاجي  والخدمي  فى المجتمع المحيط  : 29 – 2/29
تمثيؿ المهودس / توفيؽ عوض اهلل مف المجتمع الخارجى بمجمس الكمي  مف خالؿ بالكمي  

 . وكذلؾ األستاذ الدكتور / محمد ربيع واصر
 تحفيز أعضاء  يئ  التدريس لتومي  الموارد الذاتي  :

:  توجد وسائؿ لتحفيز أعضاء  يئ  التدريس ماديًا عمى تومي  الموارد الذاتي   2/40 – 2/41
عضاء المشاركيف فى دورات مركز الخدمات التعميمي  وفقا لما وصت عميه حيث يتـ مكافأة األ

وكذلؾ التدريس فى برامج التعميـ المفتوح والمشاركيف فى اإلشراؼ عمى الطالب الئح  المركز 
 الوافديف .

: يوجد بالكمي  أربع مف الوحدات ذات الطابع الخاص مفعم  و ى ذات لوائد  2/44 – 2/42
ا محررة مف الروتيف اإلدارى حيث يتـ صرؼ مكافآت لمقائميف عمى العمؿ بها خاص  بها تجعمه

 . مف ميزاويتها وفقًا لموائحها الخاص 
 التكييي املطتىس لهفاءة إلدازة الهمية :

 دوز الكيادة األنادميية فى اضتىسازية وتعصيص التطويس لمهمية :
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فى  2119لكمي  حيث بدأت موذ عاـ تقـو القيادة بجمب االعتمادات لتطوير ا:  2/49 – 2/42
ؿ تحديث البوي  التحتي  لمكمي  وحصمت عمى تمويؿ مف الجامع  قامت مف خالله بتحديث كامؿ لك

وكذلؾ تدعـ القيادة جذب مشروعات التطوير لممؤسس  وقد تـ اال تماـ بمشروع  بوي  الكمي  .
 تطوير الموا ج الجغرافي  .

 دارة الكمي  عف طريؽ االستبياوات .يتـ تقييـ أداء إ:  2/21 – 2/49
فى اتخاذ القرارات الخاص  لمعممي  التعميمي   فتستعيف إدارة الكمي  بآراء الطالب والمعويي:  2/20

ويير ا . كما تقـو الكمي  باستطالع غراء الطالب مف خالؿ مجموع  مف االستبياوات . وتستفيد 
 ائها ومف مجاالت اإلستفادة :الكمي  مف وتائج التطوير المستمر فى تطوير أد

 تحويؿ المقررات إلى صورة الكترووي  .  - 
 . حؿ مشكالت الطالب  - 

 
 املصداقية واألخالقيات : )ومحل امليجام األخالقى( :  -  4

 التزاـ الكمي  بحقوؽ الممكي  الفكري  والوشر :
موها ميثاؽ االلتزاـ  :  تمتـز الكمي  بحقوؽ الممكي  الفكري  مف خالؿ بعض المواثيؽ  4/0

بأخالقيات البحث العممى الذى يتـ بنلزاـ الباحثيف وطالب الدراسات العميا به . كما تستخدـ الكمي  
 . برامج كمبيوتر أصيم  ذات ترخيص

تعتبر اإلجراءات المتبع  فى الكمي  بشأف المحافظ  عمى حقوؽ الممكي  الفكري  :  4/2 – 4/2
حتاج إلى المزيد وتقتصر الجهود التى تبذلها فى مجاؿ وشر حقوؽ كافي  لحد ما , إال أوها ت

 الممكي  الفكري  عمى بعض المطبوعات .
توجد إجراءات محددة لضماف العدال  وعدـ التمييز بيف : أعضاء  يئ   :  4/2 – 4/4

 التدريس, الهيئ  المعاوو  , الطالب , العامموف , حيث يتـ توزيع المقررات عمى  أعضاء  يئ 
التدريس وفقًا لمتخصصات الدقيق  وموافق  مجالس األقساـ , كما يتـ موع أعضاء  يئ  التدريس 

 مف العمؿ فى لجاف االمتحاف التى يكوف لهـ أقرباء بها .
تتميز الوعود التى تقدمها الكمي  لألطراؼ المختمف  ذات العالق   أعضاء  يئ  التدريس :   4/1

 المجتمعي  خ بالمصداقي  . ومعاوويهـ , الطالب , األطراؼ
تستجيب الكمي  لشكاوى ومقترحات الجهات المختمف  سواء مف جاوب أعضاء :  4/9 – 4/9

 يئ  التدريس أو معاوويهـ أو العامميف أو الطالب , ويتـ التحقيؽ فيها واتخاذ اإلجراءات 
يئ  التدريس القاوووي  أو رفعها إلى أ.د. رئيس الجامع  فى حال  مخالف  مف جاوب عضو  

 ويوجد العديد مف الممارسات الدال  عمى ذلؾ . ويوجد بالكمي  لجو  لتمقى الشكاوى والمقترحات .
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: ال تتعارض المصالد الشخصي  لألطراؼ المختمف  فى الكمي  مع اال تمامات العام   4/9
 وتروالت ولجاف تصحيد االمتحاوات وتحرص الكمي  عمى مراعاة ذلؾ عود تشكيؿ الك

 لتزاـ باألخالقيات المهوي  لمكمي  :اال 
يوجد لدى الكمي  دليؿ لممارسات األخالقي  لموظيف   ممحؽ دليؿ الميثاؽ :  4/02 – 4/01

 األخالقىخ .
تغطى المعمومات المتاح  مختمف  أوشط  الكمي  وتـ وشر بعض  ذ  : 4/02 – 4/02

 لكترووي  . المعمومات عمى الموقع االلكترووى مف خالؿ بواب  الكمي  اال 
يمتـز العامميف بالكمي  أخالقيات الوظيف  وتراقب الكمي  تطبيؽ جميع الممارسات األخالقي  
لموظيف  عمى كاف  المستويات مثؿ   االلتزاـ بأخالقيات المهو  , وأماو  التعامؿ مع الزمالء , 

 والرؤساء والمرؤوسيف , واحتراـ حقوؽ اآلخريفخ .
ؿ المثياؽ األخالقى الذى يعد إلعتمادة مف مجمس الكمي  لجميع توفر الكمي  وسخ  مف دلي

األطراؼ المعوي  بالكمي  .عممًا بأوه مف ال يمتـز بالميثاؽ األخالقى بالكمي  يتـ اتخاذ اإلجراءات 
وتـ وشر ثقاف  حقوؽ الممكي  الفكري  بوسائؿ متعددة مف خالؿ مكتب  الالزمه وفقًا لدليؿ الميثاؽ 

 ؿ محاضرات الدراسات العميا ومف خالؿ المقاءات والودوات .الكمي  ومف خال 
 -المطبوعات –: تقـو الكمي  بوشر المعمومات بوسائؿ متعددة موه   الموقع اإللكترووى  2/01

 اإلعالوات عف طريؽ شاشات العرض الموجودة فى الكمي  خ .
 اجلّاش اإلدازى :  -  5

 دازية :وعايري اختياز وتعيني وتسقية الكيادات اإل
توجد معايير معمو  ومعتمدة الختيار وترقي  القيادات اإلداري  وتتصؼ  ذ  :  2/2 – 2/0

 المعايير بالموضوعي  حيت تالئـ جميع التخصصات اإلداري  لموظائؼ الحالي  .
لمعامميف بالكمي  مف خالؿ استطالع رأى  الفعمي  تحديد االحتياجات التدريبي   : تـ 2/1 – 2/4

بصدد إعداد خط  لمتدريب لمعامميف يشتمؿ عمى إكسابهـ المهارات  مهارات  والكمي 
 إداري  , مهارات سموكي  , اإلدارة االلكترووي , مهارات اإلدارة والقيادة والتواصؿخ 

:  يتـ توزيع العامميف بالكمي  وفقًا لالحتياجات الفعمي  بالكمي  , كما يتـ االستفادة  2/9 – 2/9
متاح مف الموارد حيث تـ إجراء العديد مف التوقالت والتعييوات فى القصوى مما  و 

الوظائؼ القيادي  تبعًا لحاج  العمؿ كما  و موضد باإلحصائي  التى تبيف عدد 
 العامميف بالجهاز اإلدارى فى اإلدارات المختمف  بالكمي  .

 عدد اإلدازيني بالهمية

 2012/2013لمعاً اجلاوعى 
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عدد  اإلدارة
 الموظفيف

عدد 
 المؤقتيف

  21 والخريجيف إدارة شئوف الطالب
  20 إدارة رعاي  الشباب
 0 02 إدارة الدراسات العميا

 0 09 إدارة المكتب 
  09 اإلدارة المالي 
  1 أمواء المعامؿ

  91 الشئوف اإلداري 
 2 1 الصياو 
  2 السوتراؿ 

 01 29 الخدمات المعاوو 
  02 إدارة الخريجيف

  09 المشتريات والمخازف إدارة
 0  إدارة الحدائؽ

  4 العالقات الثقافي 
 02 229 اإلجمالى

 

مف حيث أماكف العمؿ  ئم  إلى حد ما لمتطمبات الوظيف :  تعد ظروؼ العمؿ بالكمي  مال   2/9
والتجهيزات والتسهيالت المتاح  , والمواخ الصحى بالريـ مف محدودي  األماكف , كما 

اتب اإلداري  وسائؿ االتصاؿ التميفووي  , كما تمت إتاح  خدم  األوتروت تتوفر بالمك
فى جميع المكاتب عمى الريـ مف ضيؽ مساح  الكمي  . وتعاوى بعض اإلدارات مف 

 عدـ كفاي  األجهزة أو ماكيوات التصوير .
السووى  :  يتـ فى الوقت الحالى استخداـ وظاـ تقييـ العامميف مف خالؿ التقرير 2/00 – 2/01

 عف أداء العامميف , وجارى وضع غلي  جديدة لتقييـ ألداء فى الكمي  .
:  يتـ ربط الحوافز / المكافآت المقدم  لمعامميف بمستويات األداء إلى حد ما ,  2/02 – 2/02

 حيث يحصؿ مف يقوموف بأعماؿ إضافي  عمى حوافز تختمؼ عف يير ـ . 
ى الرضاء الوظيفى لمعامميف فى الكمي  مف خالؿ :  جارى حاليا قياس مستو  2/02 – 2/04

 استبياوات . كما  و موضد مف االستبياف التالى :
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 اضتبياُ

 عَ السضا الوظيفى

الرضا الوظيفى  و القوة الالزم  لمشخص لمقياـ بعممه عمػى أعمػى مسػتويات األداء و ػو  
ومػف متطمبػات الجػودة قيػاس وسػب   الي  لإلوساف و و مقدرا القواعػ  المصػاحب  لمعمػؿ ,خحال  د

 الرضا الوظيفى بيف اإلدارييف .

 لذا ورجو التكـر باإلجاب  عمى األسئم  اآلتي  لتحديد تحقؽ الرضا الوظيفى : 

إلى حد  وعـ العبارة ـ
 ال ما

     ؿ يتـ تزويدؾ بالتدريب المطموب الحتياجاتؾ الوظيفي  ؟ 0
ار اإلبداعيػ  والخالقػ  التػى  ؿ رئيسؾ المباشر يساود ويشػجع األفكػ 2

 تقـو بطرحها ؟
   

 ػػؿ يقػػوـ رئيسػػؾ المباشػػر بتزويػػدؾ بػػالقرارات الحديثػػ  التػػى تخػػص  2
 مجاؿ عممؾ

   

 ؿ تعتقد أف رئيسؾ المباشر يحد مف مبادرتؾ فى تسػهيؿ إجػراءات  4
 العمؿ ؟

   

    سياس  الباب المفتوح فى الكمي  مطبق  ومفيدة . 2
    مادى مف قبؿ مديرؾ يزيد مف اوتاجيتؾ .التحفز يير ال 1
لػػػديؾ الصػػػالحيات الكافيػػػ  التخػػػاذ القػػػرار فػػػى حػػػاؿ تطمػػػب موقفػػػؾ  9

 الوظيفى لذلؾ .
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     ؿ لديؾ توصيؼ وظيفى واضد ومكتوب ؟ 9
     ؿ يوجد فى قسمؾ غلي  لمتابع  اآلداء ؟ 9

     ؿ تشعر بروح الفريؽ فى إدارتؾ ؟  01
    اتب األساسى الذى تتقاضا  مرضيًا لؾ ؟ ؿ يعتبر الر  00
 ػػػؿ تشػػػعر بػػػروح العدالػػػ  والمسػػػاواة  توزيػػػع العمػػػؿ , والػػػدورات ,  02

 ..الخخ
   

     ؿ أوت راضى عف عممؾ الحالى وحدد األسباب ؟ 02

 ما  ى اإلجراءات التى واجب اتخاذ ا برأيؾ مف قبؿ الكمي  لتحسيف العمؿ ؟  - 04

 

 اؾ بعض الممحوظات عمى اإلدارييف بالكمي  :وجدير بالذكر أف  و
وبعضهـ يقاـو التغيير وليس لديهـ عاـ الكثير موهـ قد تجاوز الخامس  والخمسيف   - 

حيث أوه قد اقترب مف سف اإلحال  إلى المعاش و واؾ  مسايرة اإلدارة الحديث ريب  فى 
داري  المدرب  مشكم  أخرى عمى مستوى الجامع  والكمي  و ى أف بعض الكوادر اإل

عمى وشؾ الخروج إلى المعاش . و ذا يتطمب تأ يؿ الصؼ الثاوى وتزويد ـ بالمهارات 
اإلداري  والفوي  الالزم  , كما أف األمر يتطمب تعييوات أو وقؿ بعض الموظفيف مف 
جهات أخرى بدرجاتهـ المالي  حيث يتسموف بالكفاءة والخبرة وصغر السف والريب  فى 

 يير ومسايرة التحديث والتطور التعمـ والتغ
 املوازد املالية واملادية :  -  6

 نفاية املوازد الطٍوية لتحكيل السضالة والغايات واألِداف االضرتاتيجية :
:  الموارد المالي  المتاح  سوويًا يير كافي  إلى حد ما لتحقيؽ رؤي  ورسال  الكمي    1/0

ى االستفادة مف دخؿ التعميـ المفتوح وأ دافها االستراتيجي  , واألمؿ معقود عم
مركز البحوث التعميمي  والوافديف إلى جاوب قياـ والوحدات ذات الطابع الخاص 

والوضع  والخدمات الطالبي  بالعديد مف الدورات وتغميؼ بطاقات دخوؿ االمتحاوات
إال أف  2101/2100المالى لممركز فى حدود واحد وخمسيف ألؼ جوي  خالؿ العاـ 

 يحتاج إلى تدعيـ حيث تتزايد متطمبات التطوير بشكؿ مستمر .ذلؾ 
:  ال تواسب مساح  المباوى الحالي  الحتياجات الكمي  , حيث أف المبوى الحالى  و وفسه  1/2

خ قاعات لمدرس خمؼ المدرجات تـ إوشائهـ 2موذ بداي  العمؿ بالكمي  باستثواء عدد  
فته فى المبوى الخمفى لمكمي  وتقـو إدارة حديثا  ذا العاـ . والطابؽ الذى تـ إضا

 الجامع  بنوشاء مبوى جديد لمكمي  داخؿ حـر الجامع  .
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تتوافر لدى الكمي  حديثًا تجهيزات ومعدات لتحقيؽ األمف والسالم  , حيث يوجد :  1/4 – 1/2
عدد كبير مف طفايات الحريؽ موزع  عمى مباوى الكمي  , كما يتـ توفير العالمات 

دي  المواسب  لتحقيؽ األماف والسالم  حيث توجد إرشادات إخالء المبوى اإلرشا
وتعريؼ بأماكف الطفايات وأسموب استخدامها . كما قامت إدارة الكمي  بتحديث شبكات 

ووحدات إطفاء حريؽ متحرك  عمى عربات حوفيات الحريؽ وتزويد ا بالخراطيـ الالزم  
 .صغيرة بوحدة األزمات والكوارث 

:  جارى إعداد خط  لمكمي  إلخالء المباوى فى حال  حدوث كوارث وجارى  تدريب  1/1 – 1/2
 العديد مف العامميف بالكمي  .

تتوافر فى مباوى الكمي  الوظاف  والمواخ الصحى إلى حد ما مف حيث التهوي  واإلضاءة , :  1/9
ئؿ فى الوقت باستثواء بعض المكاتب فى الطابؽ األرضى , وذلؾ وظرًا لعدـ توفر بدا
 الحالى . وسيتـ حؿ  ذ  المشكم  بمجرد وقؿ الكمي  إلى المبوى الجديد .

يوجد بالكمي  مصعد يعمؿ بشكؿ مستمر وتـ إوشاء  حديثًا . وكذلؾ تتوفر :  1/01 – 1/9
بالكمي  الكهرباء ودورات الميا  ويير ذلؾ مف المرافؽ بشكؿ كاٍؼ , و ذ  المرافؽ 

ياوتها بشكؿ موتظـ وقد تـ تحديث ذلؾ مع إدارة الكمي  صالح  لالستخداـ وتتـ ص
 الحالي  .

الكمي  تضـ وحدات لمصياو  فى كؿ المجاالت تقـو بالمتابع  والصياو  :  1/02 – 1/00
 الفوري  بشكؿ مستمر وجارى إعداد خط  لصياو  المباوى والتسهيالت التعميمي  .

وشط  الثقافي  والفوي  , أما باقى األوشط  تتوافر بالكمي  يرف  لممارس  األ :  1/04 – 1/02
الرياضي  فيتـ االستعاو  بالموشآت الرياضي  الخاص  بالجامع  القري  األولمب خ التى 

 تضـ صال  مغطاة ومالعب لمرياضات الجماعي  .
 األجّصة واملعدات واملعاون :

لقسـ عمـ الوفس  : يوجد بالكمي  معمالف لمغات ومعمؿ لمحاسب اآللى ومعمؿ 1/09 – 1/02
ومعمؿ وظـ المعمومات الجغرافي  وقامت الكمي  بشراء العديد مف أجهزة الكمبيوتر 
وأجهزة البروجيكتور . وتتسـ  ذ  األجهزة بالحداث  حسب المواصفات إال أف بعض 

دة موه مثؿ : معمؿ وظـ المعمومات الجغرافي  حيث  ذ  المعامؿ ال يتـ تفعيمه واالستفا
 يحتاج إلى تفعيؿ , ومعمؿ عمـ الوفس ال يصمد لموشاط المووط به   .

بالوسب  لمعامؿ المغات   أ , بخ يحتوى كؿ معمؿ عمى أجهزة صوتيات مارك  أووكس  
خ طالب , وكؿ معمؿ مزود بجهاز 2خ كابيو  خشب كؿ كبيو  تسعى عدد  02عمى  
وشاش  عرض كهربائي  وجهاز عرض فيديو بروجيكتور والمعمؿ مجهز  P4يوتر كمب
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خ طالبًا فى الفترة الواحدة , ومعمؿ 11أأجهزة تكييؼ ويستوعب المعمالف عدد  
  P4خ جهاز كمبيوتر 21متر ويحتوى عمى عدد   94الحاسب اآللى ويبمغ مساحته 

عدد الطالب  ىإجمال معتاح  بالكمي  اآللي  الم :  ال تتواسب عدد الحاسبات 1/22 – 1/09
 P4 خ جهاز كمبيوتر21مترًا ويحتوى عمى عدد   94حيث تبمغ مساحته اإلجمالي  

 وجارى تزويد الكمي  بمجموع  أخرى مف الحسابات .
عمى شبك  اإلوتروت و ذا الموقع بالمغ  العربي   والمغ   تفاعمى لمكمي  موقع:  1/22 – 1/22

لفروسي  , ومف خالؿ البواب  االلكترووي  يتـ بث جميع المعمومات اإلوجميزي  والمغ  ا
عف أوشط  الكمي  والجامع  . وتتاح خدم  االوتروت فى جميع مكاتب  يئ  التدريس 

 e-mail:artfac@mans.edu.eg وجميع المكاتب اإلداري  بالكمي  و و : 
/ فاكس / البريد االلكترووى خ بما :  تتوافر بالكمي  وسائؿ االتصاالت الحديث   تميفووات  1/21

 يتالءـ مع حجـ العمؿ بالكمي  .
:  توجد أوظم  موثق  لممراجع  والرقاب  الدوري  عمى استخداـ موارد الكمي  المادي   1/29

والمالي  مف خالؿ مراجع  الجهات الرقابي  بالجامع  أو بالدول  مثؿ الجهاز المركزى 
 لممحاسبات .

ف مواطف الضعؼ بالكمي  حيث ال تكفى المخصصات المالي  لتحديث الموارد المالي  م 
المباوى وتجهيز ا بالمعدات الالزم  لكفاءة العممي  التعميمي  وتطبيؽ الخط  

 . 2100/2101االستراتيجي  التى يتـ أعدا ا لألعواـ 
 املشازنة اجملتىعية وتٍىية البيئة :  -  7
مجتمع وتومي  البيئ  المحيط  وقامت الكمي  فى خالؿ :  توجد لدى الكمي  خط  لخدم  ال  9/0

 . 2102/2102العاـ الجامعى 
وما يتـ ذلؾ مف خالؿ  9/1 – 9/4 :  يتـ إعداد برامج لمتوعي  بخدم  المجتمع وتومي  البيئ  وا 

 الودوات والقوافؿ التى يوظمها قطاع شئوف البيئ  .
مجمس الكمي  تابع  لوكيؿ الكمي  لشئوف :  يوجد بالكمي  لجو  بيئ  موبثق  عف  9/9 – 9/9

خدم  المجتمع وتومي  البيئ  وتقـو المجو  بتوثيؽ الخدمات واألوشط  المقدم  لخدم  
 المجتمع وتومي  البيئ  .

 :  تشارؾ ممثميف عف األطراؼ المجتمعي  المختمف  فى مجالس الكمي  . 9/01
 فى إعداد البرامج التعميمي  .:  جارى أخذ رأى األطراؼ المجتمعي  المختمف   9/00
:  تشارؾ األطراؼ المجتمعي  المختمف  فى تدريب الطالب فى أماكف العمؿ حيث يقـو  9/02

طالب برامج عمـ الوفس وعمـ االجتماع بالتدريب فى مواقع العمؿ مثؿ مؤسسات 
 تدريب طالب قسـ الوثائؽ والمكتباتو الرعاي  الوفسي  ومؤسسات الرعاي  االجتماعي  
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والمعمومات بمكتبات المحافظ  مثؿ مكتب  مصر العام  واإلدارة العام  لممكتبات 
 الجامعي  ومكتبات المدارس .

: يوجد بروتوكوؿ تعاوف بيف الكمي  وبعض مؤسسات المجتمع المحمى وقياـ وحدة الدفاع  9/02
المدوى والمرور بنعطاء ودوات ومحاضرات لمطالب بهدؼ التوعي  ودعـ المشارك  

 المجتمعي  .
جارى اإلعداد الشتراؾ مجموع  مف األطراؼ المجتمعي  المختمف  فى يـو الخريجيف : 9/04

 المزمع عقد  بالكمي 
: تشارؾ األطراؼ المجتمعي  فى أوشط  الكمي  , وزارة التضامف اإلجتماعى , وزارة التربي   9/01

 رة التربي  والتعميـ .والتعميـ ,  يئ  المساح  , مكتب  مصر العام   ومكتبات وزا
جارى إعداد إحصائيات توضد مدى مسا م  األطراؼ المجتمعي  المختمف  فى توفير :  9/09

 فرص العمؿ لخريجى الكمي  .
:  واؾ اتصاالت وعالقات مستمرة بيف الكمي  وكاف  األطراؼ المجتمعي  ذات العالق   9/09

لطالب الكمي  , باإلضاف  إلى  تتمثؿ فى تقديـ تمؾ الجهات فرصا لمتدريب الميداوى
 الدورات التدريبي  التى توفر ا الكمي  .

 :  تستعيف العديد مف جهات المجتمع المدوى بالخدمات التى تقدمها الكمي  مثؿ : 9/09
 سـ اإلعالـ بروتوكوؿ بيف الكمي  وكال  أوباء الشرؽ األوسط  لتدريب الطالب بق  -  0

 مارسات فعمي  لتومي  وحماي  البيئ  موها ::  توجد وماذج لم 09/20 – 9/21
 تشكيؿ لجو  شئوف خدم  المجتمع وتومي  البيئ  بالكمي  .  -  0 
 تكويف أسرة أصدقاء البيئ  .  -  2 
 المشارك  فى حمالت التبرع بالدـ .  -  2 
 عقد العديد مف الودوات فى مجاؿ الصح  الوفسي  والتومي  البشري  .  -  4 
يـو البيئ  بالكمي  . باإلضاف  إلى العديد مف ورش العمؿ فى مجاؿ  عقد  - 2   

 التوعي  البيئي  .
قياـ األقساـ العممي  بالعديد مف الدراسات لخدم  البيئ  مثؿ قسـ االجتماع   -  1 

وقسـ الجغرافيا وقسـ عمـ الوفس  قياـ قسـ عمـ االجتماع بالتعاوف مع محافظ  
 األ مي  ببحث مشترؾ عف أطفاؿ الشوارع .الدقهمي  واتحاد الموظمات 

:  يتـ قياس وتقييـ رضاء موظمات سوؽ العمؿ والمجتمع المدوى عف أداء  9/22 – 9/22
الكمي  وجارى إعداد استبياف ألخذ رأى المجتمع المدوى فى خريجى الكمي  كما  و 

 موضد مف االستبياف التالى :
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 اضتبياُ

 أصحاب األعىاه 

 وظيفته    اسـ صاحب العمؿ    اسـ المؤسس

 القسـ الذى تخرج موه    وظيفته   اسـ الخريج

 جيد مقبوؿ ضعيؼ العبارة ـ
    درج  كفاءة الخريج فى العمؿ 0
    مدى مالءم  المهارات األساسي  لخريج سوؽ العمؿ 2
    مدى تميز خريج الكمي  عف خريج الكميات المواظرة . 2
ريج إلى دراسػات أو دورات إضػافي  لمتأ ػؿ مدى احتياج الخ 4

 لسوؽ العمؿ .
   

    مدى موافق  المواصفات العممي  لمخريجيف لووعي  العمؿ 2
    القدرة عمى تقديـ فرص تدريب لمطالب والخريجيف لديكـ 1
مػػػدى اسػػػتجاب  خػػػريج الكميػػػ  لمتػػػدريب المقدمػػػ  مػػػف قبػػػؿ  9

 المؤسس 
   

    ر العمؿمدى مسا م  الخريج فى تطوي 9

 مالحظات :

 أذكر أ ـ المهارات المطموب  لشغؿ الوظائؼ لديكـ ؟  - 2

 

 المقترحات المقدم  لتحسيف كفاءة الخريجيف ليصبحوا أكثر موائم  مع سوؽ العمؿ   - 2
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 التكويي املؤضطى وإدازة اجلودة :  -  8

 تكويي األداء الهمى لمهمية :
اء الكمى لمكمي  بصف  دوري  و يتـ حاليًا إعداد الدراس  الذاتي  عف :  تتـ عممي  تقويـ األد 9/0

 .  2102/  2102العاـ الجامعى 
:  يتـ مقارو  وتائج تقويـ األداء الكمى لمكمي  عبر فترات زموي  مختمف  مف خالؿ البياوات  9/2

 الواردة فى كؿ دراس  ذاتي  .
 ويـ الكمى ألداء المؤسس  .مراجع  مؤشرات وتائج التقتقـو الوحدة ب:   9/2
التدريس لكمى ألداء الكمي  مع أعضاء  يئ  مواقش  مؤشرات وتائج التقويـ اتقـو الوحدة ب:  9/4

 ومعاوويهـ والطالب والعامموف األطراؼ المجتمعي  ذات العالق  . 
 الذاتى لألداء الكمى لمكمي  عمى إدارة الجودة : وتائج التقويـاوعكاس 

ذ قرارات تصحيحي  لألداء الكمى لمكمي  فى ضوء وتائج التقويـ خاص  ف  إعداد تـ  اتخا:  9/2
لكى  هاويتـ اآلف تعديمالدراسي  الخط  االستراتيجي  لمكمي  وخاص  فيما يتعمؽ بالالئح  

ومت عىن لكاءات ووثكة وع نافة األقطاً العمىية لهيفية عىن سوؽ العمؿ .  تتوافؽ مع

 دزاضة الفجوة .
 ير فى ضوء وتائج التحميؿ البيئى قـو الكمي  بتحديد مجاالت مستقبمي  لمتعزيز والتطو :  ت 9/1
 :  سوؼ يتـ  قياس مدى التغيير فى أداء الكمي  وتيج  لالستفادة مف وتائج التقويـ . 9/9
تصميـ برامج ومشروعات لتعزيز إدارة الجودة بالكي  مف خالؿ المشارك  الفعمي  مف  يتـ:  9/9

 ف فى أعماؿ الجودة .المعويي
إعداد برامج  ادف  لمتوعي  وكسب الدعـ والتأييد لبرامج ومشروعات التعزيز والتطوير  يتـ:  9/9

مف خالؿ العديد مف الودوات وورش العمؿ الخاص  بوشر ثقاف  الجودة , التى يتـ 
 توجيهها إلى جميع أعضاء الكمي  .

وافسى لمكمي  وخاص  فيما يتعمؽ بنوشاء قياس مستوى التحسف عمى الوضع الت: يتـ  9/01
 وتحديث الالئح  .واأللماوي  واإليطالي  قسـ المغ  الصيوي  
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جارى اآلف العمؿ عمى قياس مدى زيادة إقباؿ الموظمات فى سوؽ العمؿ :  9/02 – 9/00
عمى خريجى الكمي  , كما  و جارى  استقصاء مستوى كفاءة الخرجيف فى الموظمات 

 ها .التى يعمموف ب
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثاويًا  : الفاعمي  التعميمي 
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 الطالب واخلسجيوُ :  -  1

 ضياضات الكبوه :
:  تمتـز الكمي  بموائد المجمس األعمى لمجامعات مف حيث قبوؿ الطالب مف خالؿ مكتب  0/0

يف التوسيؽ , وتحرص الكمي  خالؿ الفترة القادم  عمى تخفيض أعداد الطالب المقبول
ليتالئـ مع اإلمكاويات المتاح  . ومع بدء تطبيؽ وظاـ التعميـ المفتوح سيتـ بالتالى 

 تقميؿ األعداد و و ما سيصؿ بالكمي  بعد ثالث سووات مف اآلف إلى الوسب المالئم  .
:  وظرًا ألف سياسات القبوؿ ليست خاص  بالكمي  فنف المراجع  تقتصر عمى أعداد  0/2 – 0/2

لذيف يتـ طمبهـ . وبشكؿ عاـ تتسـ  ذ  السياسات بالشفافي  وتكافؤ المقبوليف ا
 الفرص مف خالؿ مكتب التوسيؽ .

:  يتـ إعالف قواعد توزيع الطالب عمى التخصصات المختمف  عمى الموقع االلكترووى ,  0/4
كما يتـ توزيع أوراؽ مطبوع  عمى الطالب عود حضور ـ إلى الكمي  الستكماؿ أوراؽ 

, و ى تتضمف شروط القبوؿ باألقساـ والبرامج المختمف  . ويتـ وضع  ذ   االلتحاؽ
 القواعد بواء عمى اقتراحات األقساـ واعتماد مجمس الكمي  .

:  تراعى الكمي  تواسب عدد الطالب المقبوليف مع إمكاوياتها وموارد ا , إال أوه يتـ فى  0/2
 مكتب التوسيؽ . الغالب فرض أعداد أكبر مف إمكاوي  الكمي  مف قبؿ

 بياف بأعداد الطالب المقيديف بالكمي  

 2102/2102لمعاـ الجامعى 

 الفرق  الرابع  الفرق  الثالث  الفرق  الثاوي  الفرق  األولى

 العاـ اإلجمالى
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 طالب وطالب  2492ساب موجه : اوت   طالب وطالب  9919اوتظاـ : 

لى الكمي  معتمدة ومعمو  ومتاح  لمطالب حيث أوها  0/1 جراءات التحويؿ مف وا  :  سياسات وا 
 معدة مف قبؿ مكتب التحويالت المركزى بوزارة التعميـ العالى ومعمو  عمى شبك 

ف والمحولي طالب  914و  طالب 021. وقد بمغ عدد المحوليف إلى الكمي  اإلوتروت 
  طالب  2992طالب و  19مف الكمي  

و  2101/ 2119:  توجد إحصائيات بتطوير أعداد الطالب الوافديف بيف العاميف   0/9
يتضد موها االرتفاع الوسبى فى  2102/2102,  2102,  2100, 2101/2100

إعداد الوافديف  ذا العاـ وتيج  السياس  الحكيم  التى تتبعها إدارة الكمي  فى جمب 
 الب الوافديف سواء فى مرحم  الميساوس أو مرحم  الدراسات العميا الط

 إحصائي  لعدد الوافديف خالؿ السووات األخيرة
عدد الطالب الوافديف 
لمعاـ الجامعى 

219/2101 

عدد الطالب الوافديف 
لمعاـ الجامعى 

2101/2100 

عدد الطالب الوافديف 
لمعاـ الجامعى 

2100/2102 

عدد الطالب الوافديف 
لمعاـ الجامعى 

2102/2102 
 2   2 99 421 

:  يتوافر بالكمي  أساليب وجهود مف القيادة لمترويج وجمب الطالب الوافديف وقامت الكمي   0/9
 بنوشاء مكتب مفعؿ لرعاي  الطمب  الوافديف ويقـو بجهود كبير لجذب الطمب  الوافديف .

لقبوؿ والتحويؿ مف خالؿ االستبياوات : جارى قياس وتقييـ رضاء الطالب عف سياسات ا  0/9 
 التى تـ إعداد ا مف قبؿ وحدة الجودة .

لى الكمي  معمو  وتتـ وفقًا لقواعد المجمس األعمى  0/00 – 0/01 : سياس  التحويؿ مف وا 
لى الكمي  مف قبؿ المجمس األعمى  لمجامعات كما يتـ تحديد وسب  التحويؿ موـ وا 

 لمجامعات أيضًا .
لى الكمي  . واتضد أف  : 0/02 – 0/02 إجمالى جارى تحميؿ األسباب الرئيسي  لمتحويؿ مف وا 

 . طالب وطالب   2141طالب وطالب  والمحوليف مف الكمي   994المحوليف لمكمي  
تطور أعداد الطالب الوافديف عبر السووات الخمس الماضي  وأتضد زيادة :  0/09 – 0/04

و ى قابم  لمزيادة بدرج  كبيرة فى العاـ  وسب  الوافديف فى خالؿ السو  الحالي 
 . 2102/2102الدراسى القادـ 

 :  جارى دراس  خصائص الطالب لتحديد احتياجاتهـ . 0/09
 خدمات الدعـ الطالبى روعى فيها االحتياجات الفعمي  لمطالب .:  0/09
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  لمطالب :  توفر الكمي  الخدمات الالزم  لذوى االحتياجات الخاص  حيث يوجد رعاي 0/21
 المكفوفيف وتوفير خدم  برايؿ لهـ  .

:  يتـ اكتشاؼ الطالب المتفوقيف مف خالؿ وتائج االمتحاوات وجارى إعداد برامج الدعـ  0/20
تكريـ الطالب المتفوقيف فى بعض وتـ توالرعاي  باستثواء تقديـ مكافأة التفوؽ .

شراؼ مؤسسات المجتمع ال  مدوى .األقساـ مف خالؿ رعاي  الكمي  وا 
عداد برامج لتقديـ الدعـ تـ :  0/22 إعداد أساليب محددة ومعمو  الكتشاؼ الطالب المتعثريف وا 

 والرعاي  لهـ .
وجارى إعداد خط  لرعاي  الطالب المتعثريف دراسيا حيث ستقـو الكمي  بنوشاء مكتب  

امج لرعاي  الطالب المتعثريف وذلؾ مف خالؿ حصر ـ ومعرف  احتياجاتهـ وتوفير بر 
 إرشادي  وفوي  مواسب  لهـ .

 عمؿ تحميؿ ألعداد الطالب المتفوقيف والمتعثريف خالؿ السووات الماضي  .تـ :   0/22
إعداد أوشط  مالئم  لرعاي  الطالب الوافديف واإلعداد إلوشاء مكتب خاص لرعاي   تـ:   0/24

 الوافديف .
الكمي  فى بداي  العاـ الدراسى كما  :  يتـ إرشاد الطالب الجدد عف طريؽ لجاف توظمها 0/22

 يتـ توفير البياوات عمى الموقع االلكترووى .
:  يوجد بالكمي  عيادة طبي  وعيادة أسواف ويتواجد به أطباء وتمريض يقدـ خدمات  0/21

الكشؼ والعالج السريع , بيوما توجد مستشفى الطمب  عمى مساف  قريب  مف الكمي  , 
 مع  تكوف جا زة فى حاالت الطوارئ .وتوجد عرب  إسعاؼ بالجا

:  تـ إعداد دليؿ لطالب الكمي  يشمؿ المعمومات الكافي  عف برامجها التعميم  وخدمات  0/29
عداد دليؿ  دعـ الطالب ويتـ تحديثه دوريًا وكذلؾ تـ إعداد دليؿ لمدراسات العميا وا 

 يتـ تحديثه سوويا . لمطمب  الوافديف 
واعد واضح  وعادل  ومعمو  لمدعـ المالى لمطالب , ويتـ التحقؽ مف :  توجد إجراءات وق 0/29

وصوله إلى مستحقيه مف خالؿ اإلجراءات الموضوع  مف قبؿ رعاي  الشباب بالجامع  
. 

 :  ال توفر الكمي  موحًا دراسي  خارجي  لمطالب . 0/21 – 0/29
عالوه لمطال 0/22 – 0/20 ب عمى مكاتب أعضاء :  يتـ تطبيؽ وظاـ الساعات المكتبي  وا 

  يئ  التدريس , وجارى تفعيؿ التوعي  بهذا الوظاـ بيف الطالب .
:  يتـ قياس وتقييـ رضاء الطالب عف خدمات الدعـ الطالبى مف خالؿ االستبياوات التى  0/24

 تعد ا وحدة الجودة , وجارى تحميمها .
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  والفوي  عمى الريـ مف : تتوافر بالكمي  يرف  لممارس  األوشط  الثقافي 0/29 – 0/22
محدودي  األماكف فى الوقت الحالى . أما باقى األوشط  الرياضي  فيتـ االستعاو  

التى تضـ صال  مغطاة  خالقري  األوليمبي  بالموشآت الرياضي  الخاص  بالجامع  
ومالعب لمرياضات الجماعي  , ويتـ اإلعالف عف األوشط  الطالبي  المختمف  مف أجؿ 

 طالب عمى ممارستها , و و ما يظهر مف خالؿ إعداد الطالب المشاركيف .تشجيع ال
 ـ.2102/2102فاز موتخب كرة الطائرة طالب بالمركز الثالث عمى مستوى الجامع   -

 ـ .2102/2102فاز فريؽ كرة اليد طالب بالمركز الثالث عمى مستوى الجامع   -
 ـ .2102/2102الجامع  فاز موتخب كرة السم  بوات بالمركز الثالث عمى مستوى  -
 ـ .2102/2102فاز موتخب ألعاب القوى بالمركز الثاو  عمى مستوى الجامع   -
ـ 2102/2102فاز موتخب ألعاب القوى بالمركز الثالث كماؿ أجساـ عمى مستوى الجامع    -

. 
فػػاز موتخػػب ألعػػاب القػػوى بػػالمركز الرابػػع كاراتيػػه ومصػػارع  أجسػػاـ عمػػى مسػػتوى الجامعػػ    -

 ـ .2102/2102
فػػػػاز موتخػػػػب ألعػػػػاب القػػػػوى بوػػػػات بػػػػالمركز الخػػػػامس تايكووػػػػدو عمػػػػى مسػػػػتوى الجامعػػػػ    -

 ـ .2102/2102
ـ بمسرحي  الممؾ 2102/2102فاز فريؽ مسرح الكمي  بالمركز األوؿ عمى مستوى الجامع   -

 لير .
ـ 2102/2102فػػػاز فريػػػؽ مسػػػرح الكميػػػ  بػػػالمركز الثػػػاو  عمػػػى مسػػػتوى الجامعػػػ   -

 بمسرحي  مارياف.

 الكمي  بالمركز الثاوى عمى مستوى الجامع  فى المهرجاف المسرحى . فازت -

 فازت الكمي  بالمركز الثالث عمى مستوى الجامع  فى مسابق  األبحاث االجتماعي  . -
فػػازت فريػػؽ الكميػػ  لمجوالػػ  مرشػػدات بػػالمركز األوؿ عمػػى مسػػتوى الجامعػػ  , وكػػذلؾ بػػالمركز  -

 الثالث لمجوال  عمى مستوى الجامع  .
 ز فريؽ الكمي  بالمركز الرابع فى دورى الووابغ عمى مستوى الوشاط الثقافى بالجامع  .فا -
 فازت الكمي  بالمركز الثالث فى دورى المعمومات عمى مستوى وشاط األسر بالجامع  . -
:  يشارؾ أعضاء  يئ  التدريس والهيئ  المعاوو  فى اإلشراؼ والتدريب عمى األوشط   0/29

ؿ  ذ  المشارك  فى تواجد ـ كمستشاريف فى لجاف االتحاد , وكذلؾ الطالبي  , وتتمث
شرافهـ عمى أوشطتها .  ريادتهـ لألسر وا 

 : يتـ تشجيع وتحفيز المتفوقيف فى األوشط  الطالبي  عمميًا وماديًا ومعوويًا . 0/29
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: يشارؾ اتحاد الطالب بالكمي  بدور فعاؿ فى األوشط  الطالبي  مف خالؿ  0/40 – 0/41
 المجاف المختمف  , كما يشارؾ الطالب فى لجاف األوشط  المختمف  بفاعمي  .

:  توجد بالكمي  وحدة إداري  لخدمات الخريجيف تتبع وكيؿ الكمي  لشئوف التعميـ والطالب,  0/42
كما توجد قاعدة بياوات لمخرجيف , حيث يتـ تسجيؿ بياواتهـ قبؿ التخرج وكذلؾ وسيم  

 العمؿ عمى إوشاء رابط  لمخريجيف بالكمي  .التواصؿ معهـ وجارى 

 

 بياف بأعداد الخريجيف

 2102/2102لمعاـ الجامعى 

ممتاز مع 
 مرتب  الشرؼ

جيد جدا مع 
 مقبوؿ جيد جيد جدا ممتاز مرتب  الشرؼ

 اإلجمالى

لب
طا
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لب 
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طا

لب  
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:  توجد برامج تدريبي  متووع  إلعداد الطالب والخريجيف لسوؽ العمؿ مف خالؿ بعض  0/44
 الدورات التدريبي  فى مجاؿ المغات التى يوظمها مركز الخدمات التعميمي  بالكمي  .

 : جارى العمؿ عمى إوشاء رابط  لخريجى الكمي  . 0/49 – 0/42
ييـ مستوى رضاء الطالب عف سياسات القبوؿ والتحويؿ , والدعـ :  يتـ قياس وتق 0/49

 اإلرشادى واألكاديمى , واألوشط  الطالبي  مف خالؿ االستبياوات .
 املعايري األنادميية :  -  2
:  الكمي  بصدد البدء فى إجراءات تحديث الالئح  الداخمي  لكى تواكب سوؽ العمؿ  2/2 – 2/0

ة بنرساؿ خطابات لمسادة رؤساء األقساـ األكاديمي  وقد قامت وحدة ضماف الجود
بالمعايير الالـز إتباعها عود تحديث لوائد األقساـ بحيث تراعى احتياجات سوؽ 

 العمؿ. مرفؽ صورة مف االستبياف الذى تـ إعداد  وتـ إرساله إلى األقساـ العممي  .
ى يتـ عقد أكثر مف ورش  عمؿ : تبذؿ الكمي  جهودًا لمتوعي  بالمعايير األكاديمي  حت  2/4

حضر ا أعضاء  يئ  التدريس مف أجؿ التعريؼ بالمعايير وأساليب تطبيقها عمى 
 البرامج المختمف  .
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حيف وضع الالئح  الجديدة بحيث  ا:  الكمي  تبوت المعايير القومي  وسوؼ يتـ مراعيته  2/2
 ف  . تسا ـ الالئح  الجديدة فى تحقيؽ الوتائج التعميمي  المستهد

:  تمت مخاطب  األقساـ العممي  بضرورة إعادة صياي  البرامج التعميمي  المختمف  بالكمي   2/1
 فى ضوء المعايير األكاديمي  المتبوا  وتعديؿ الالئح  لمواكب  سوؽ العمؿ . 

:  تتخذ الكمي  بعض اإلجراءات لموفاء بمتطمبات المعايير األكاديمي  المتبوا  حيث  2/9 – 2/9
توصيؼ البرامج وعرضها عمى مجالس األقساـ إلقرار ا , إال أف الالئح  المعموؿ  تـ

مما يتطمب ضرورة عمؿ دراس  لتحديد الفجوة بيف الالئح   2112بها  ى الئح  
المعموؿ بها والمعايير المتبوا  أو تعديؿ الالئح  وقد تـ البدء فى تعديؿ الالئح  

 سى القادـ إف شاء اهلل . لتكوف جا زة ابتداًء مف العاـ الدرا
 : تـ عمؿ لقاءات مع جميع األقساـ العممي  لشرح كيفي  عمؿ دراس  الفجوة . 2/9
 الرباوج / املكسزات الدزاضية :  -  3
:  تـ مخاطب  األقساـ العممي  لبياف ضرورة  أف تواكب البرامج التعميمي  المطبق  فى الكمي   0/2

مي  أربع  عشرة قسمًا عمميًا وثماوي  عشرة احتياجات سوؽ العمؿ حيث تضـ الك
بروامجًا متووعًا  ى برامج المغ  العربي  وغدابها , والمغ  اإلوجميزي  وغدابها, والمغ  
الفروسي  وغدابها , والمغات الشرقي  واإلعالـ , والوثائؽ والمكتبات , والتاريخ 

اآلثار المصري  القديم  , والجغرافيا وعمـ الوفس وعمـ االجتماع واآلثار اإلسالمي  و 
والدراسات اليوواوي  والالتيوي  والفمسف  وتغطى  ذ  البرامج تخصصات مختمف  

 يحتاجها سوؽ العمؿ .
 عدد المقررات لكؿ بروامج اسـ البروامج التعميمى ـ
 22 المغ  العربي  وغدابها 0
 22 المغ  اإلوجميزي  وغدابها 2
 44 المغ  الفروسي  وغدابها 2
 22 الدراسات اليوواوي  والالتيوي  4
 المغات الشرقي  وغدابها 2

 لغات األمـ اإلسالمي  وغدابها
 لغات األمـ السامي  وغدابها

01 
22 
21 

 22 االجتماع 1
 21 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات 9
 22 التاريخ 9
 22 الجغرافيا 9
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 شعب  عام 
 شعب  خرائط

20 
24 

 49 الفمسف  01
 21 وفسعمـ ال 00
 21 األثار المصري  القديم  02
 29 اآلثار اإلسالمي  02
 اإلعالـ 04

 شعب  الصحاف 
 شعب  إذاع 

 شعب  عالقات عام 

24 
21 
21 
21 

المقررات  الغير اجمالى عدد  09إجمالى عدد البرامج = 
 199مكررة خ = 

 

 ؽ العمؿ .:  سوؼ يتـ إجراء تعديالت فى البرامج استجاب  لمتغيير فى سو  2/2
:  تـ توصيؼ البرامج التعميمي  والمقررات الدراسي  إال أوها تـ إعداد ا فى ضوء  2/4 – 2/2

وجارى تحديث وتطوير الالئح  لكى تواكب المعايير المتبوا  وسوؽ  2112الئح  
 العمؿ .

وبيف :   واؾ فجوة بيف مصفوف  الوتائج التعميمي  المستهدف  لمبروامج التعميمي   2/9 – 2/2
المعايير األكاديمي  المتوبا  , وجارى تحديث الالئح  لسد  ذ  الفجوة . كما تـ إخطار 
األقساـ العممي  بضرورة أف تسا ـ الوتائج التعميمي  المستهدف  فى تومي  المهارات 

 وتـ عمؿ لقاءات مع جميع األقساـ العممي  لشرح كيفي  عمؿ دراس  الفجوة .
توسط وسب  الوجاح خالؿ السووات الماضي  فى الفرؽ / المستويات :  تـ تحميؿ م 2/9 – 2/9

 الدراسي  .
: قامت األقساـ العممي  باإلعداد لتعديؿ الالئح  ومف ثـ تعديؿ المقررات  2/00 – 2/01

 وتحديثها .
: إجراءات المراجع  الخارجي  روتيوي  وليست واقعي   ذ  مسئول  األقساـ  2/02 – 2/02

وفى معظـ الحاالت ال يتـ إرساؿ البرامج لألساتذة  المراجعيفى تخاطب العممي   ى الت
 فقط يفيد بأف البرامج متفق  مع المعايير . روتيو ولكف يتـ كتاب  خطاب 

:  لـ  يتـ حتى اآلف االستفادة مف التقرير السووي  لمبرامج والمقررات فى التحديث  2/04
تحديث الالئح  لكى يتضد مدى االستفادة  والتطوير إال أووا ووتظر لحيف اإلوتهاء مف
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وتـ عمؿ لقاءات مكثف  مف التقارير السووي  لمبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير 
وموثق  لورش عمؿ ولقاءات مع كاف  األقساـ بالكمي  لمتعريؼ بالمعايير األكاديمي  

 وكيفي  عمؿ دراس  الفجوة .
بواسط  الطالب مف خالؿ االستبياوات , إلى إوه لـ يتـ :  يتـ تقييـ المقررات الدراسي   2/02

االستفادة موها حتى اآلف . ووتظر لحيف اإلوتهاء مف تحديث الالئح  لكى يتضد مدى 
 االستفادة مف استبياوات الطالب فى تحديث البرامج .

راس  ف  * حتى اآلف لـ تقـ األقساـ العممي  بتوثيؽ العممي  التعميمي  بنعداد ممؼ لكؿ مقرر د
كؿ قسـ عمم  يتضمف عمى توصيؼ المقررات والتعديالت الت  جرى إدخالها والقائميف عمى 
تدريس كؿ مقرر وتقرير المقرر ووماذج مف أسئم  االمتحاوات بالريـ مف توجيه العديد مف 

 الخطابات إلى المجالس العممي  بهذا الشأف .
 التعميي والتعمي والتطّيالت الداعىة :  -  4

 اتيجية التعميي والتعمي :اضرت
 يوجد لمكمي  إستراتيجي  لمتعميـ والتعمـ معتمدة وموثق  وتـ توزيعها عمى األقساـ .:  4/0
:  تتبع الكمي  أساليب ووسائؿ متووع  لمتعميـ والتعمـ مدرج  فى مصفوف  البرامج  4/1 – 4/2

تقديمي  . كذلؾ تتبع والمقررات موها المحاضرات الوظري  التى تستخدـ فيها العروض ال
الكمي  أساليب التدريب الميداوى  فى برامج عمـ الوفس وعمـ االجتماعخ , باإلضاف  
إلى الدروس العممي  , والزيارات الميداوي   برامج الجغرافيا واآلثارخ . وريـ تووع  ذ  

معتمدة  2101/  2100األساليب , وقامت الكمي  بعمؿ استراتيجي  التعميـ والتعمـ 
 ف مجمس الكمي  وموزع  عمى األقساـ العممي  . م

: تشمؿ المقررات الدراسي  ببرامج الكمي  مجاالت متعددة لتومي  التعمـ الذاتى ,  4/00 – 4/9
حيث يتـ تكميؼ الطالب بالواجبات الموزلي  واألعماؿ البحثي  . وتتوافر بالكمي  مكتب  

تقدمها الكمي  , كما توجد المكتب  تضـ عدد مف المراجع المتخصص  فى البرامج التى 
المركزي  لمجامع  و ى تضـ كاف  التخصصات . كذلؾ تقـو الكمي  بتوظيـ زيارات 
ميداوي  لمواطؽ اآلثار والمعالـ الجغرافي  التى تدخؿ ضمف وطاؽ التخصص , 

 ويقوموف بكتاب  تقارير عوها .
لتعمـ الذاتى مف تعميـ خطوط قامت الكمي   بتوفيذ العديد مف األوشط  لتومي  موارد ا 

االوتروت بمعامؿ وزيادة فاعمي  المعامؿ الموجودة وخاص  معمؿ الحاسب اآللى ويتـ 
تزويد المكتب  سوويًا بالمراجع الحديث  , وأجهزة الكمبيوتر الالزم  ويوجد بالكمي  مكتب  

 رقمي  يستفيد موها الدارسوف .
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ت لمتعامؿ مع الكثاف  العددي  الزائدة لمطالب حيث يتـ :  اتخذت الكمي  العديد مف اإلجراءا 4/02
توزيع المحاضرات عمى اليـو الدراسى مف الثامو  صباحًا حتى الثامو  مساًء , 
لتتواسب األعداد مع مساح  القاعات التى تختمؼ فى استيعابها , كما قامت الكمي  

ماكف . والمبوى خ قاعات جديدة لمتغمب عمى مشكم  عدـ كفاي  األ2بنوشاء عدد  
الجديد لمكمي  فى الطريؽ إلوتهاء ليكوف جا ز فى بداي  العاـ الدراسى القادـ إف شاء 

 اهلل .
:  الكمي  بحاج  إلى إجراءات لمتعامؿ مع ضعؼ حضور الطالب فى بعض األقساـ عف  4/02

 طريؽ متابع  حضور الطالب بكشوؼ الحضور والغياب .
ومعمو  لمتعامؿ مع مشكم  الدروس الخصوصي  , وما يترتب :  ال توجد أساليب محددة  4/04

 عميها مف غثار .
:  تحاوؿ الكمي  التعامؿ مع وقص / زيادة أعضاء  يئ  التدريس مف خالؿ خط  تعييف  4/02

 المعيديف .
:  تستخدـ الكمي  أساليب متووع  لمتمويؿ الذاتى مثؿ التمويؿ مف خالؿ إيرادات برامج  4/01

يرادات مركز الخدمات والبحوث التعميمي  واالجتماعي  والوافديف الذى التعميـ الم فتوح وا 
 تـ مضاعف  أعدا ـ بالكمي  .

:  توجد إجراءات مف مجالس األقساـ بالكمي  بخصوص الكتاب الجامعى , ويتـ تحديد  4/09
 سعر الكتاب , كما يتـ توفيذ بروامج لدعـ الطالب يير القادريف بالكتب المجاوي  مف

 خالؿ رعاي  الشباب بالكمي  .
: تتوافر بالكمي  برامج فعال  لمتدريب الميداوى لمطالب بواًء عمى احتياجاتهـ  4/22 – 4/09

الفعمي  حيث توجد مقررات لمتدريب الميداوى فى برامج عمـ الوفس , وعمـ االجتماع , 
لمواطؽ ومواقع  كما يقـو طالب اآلثار والجغرافيا والتاريخ برحالت وزيارات ميداوي 

 مختمف  ترتبط بدراستهـ , ويتـ ذلؾ مف خالؿ تطبيؽ الالئح  الدراسي  .
 ٌعاً تكويي الطالب :

:  ال تتوافؽ أساليب تقويـ الطالب المتبع  فى الكمي  حاليًا إلى حد كبير مع  4/29 – 4/24
  وظري  محتوى المقررات المعمو  لمطالب , حيث يتـ استخداـ االمتحاف الوهائى بطريق

شفوى فى بعض مقررات المتحاف االفى معظـ المقررات . مع أوه يتـ إتباع أسموب 
هتـ بروامج المغ  اإلوجميزي  والمغ  الفروسي  ويير ا مف األقساـ حسب الالئح  وت

فقط . عمى الريـ أوها يجب أف تشمؿ  والوظري المعرف لجاوب بااالمتحاوات التحريري  
. ووأمؿ أف يتـ ذلؾ مف خالؿ الالئح  الجديدة  والوجداو  يوالمهار  المعرف الجاوب 
 إعداد ا . الجاري
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:  تستخدـ الكمي  لجاف الممتحويف  فى االمتحاوات الشفهي  إال أوه ال يتـ المجوء إلى  4/29
 الخارجييف فى الوقت الحالى . فوظاـ الممتحوي

الحظات المراجعيف الخارجييف عمى :  لـ يتـ االستفادة مف تحميؿ وتائج تقويـ الطالب وم 4/21
مستوى البرامج والمقررات حتى اآلف فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحي  وظرًا لتطبيؽ 

 وظاـ المراجعييف الخارجييف ألوؿ مرة بالكمي  .
:  ال يتـ االعتماد عمى التقويـ المستمر فى العديد مف المقررات و و ما سبقت اإلشارة  4/20

, إال أوه وأمؿ أف يتـ االعتماد عمى التقويـ المستمر  4/29 – 4/24إليه فى البود 
 فى العديد مف المقررات مف خالؿ الالئح  الجديدة .

:  تعمف جداوؿ االمتحاوات فى مواعيد مواسب  و ى تتواسب مع احتياجات  4/24 – 4/22
ت وريبات الطالب حيث يتـ استشارتهـ فى ترتيب المقررات , وتعمف وتائج االمتحاوا

 فى المواعيد المواسب  دوف تأخير .
 : ال يوجد وظاـ لتقديـ تغذي  راجع  لمطالب حوؿ وتائج التقويـ . 4/21 – 4/22
:  توجد غلي  معمو  ومطبق  لمتعامؿ مع شكاوى وتظممات الطالب مف وتائج االمتحاوات  4/29

 و ى  وظاـ التظمماتخ ويخطر الطالب بوتيج  التظمـ ./
 التعمي :وصادز التعميي و

:  تتوفر بالكمي  مساعدات التعميـ والتعمـ المالئم  لتطوير العممي  التعميمي  وتحقيؽ  4/29
الوتائج التعميمي  المستهدف  فى حدود احتياج برامج الكمي  فى بعض البرامج إال أوها 
فى حاج  إلى التعميـ واالستفادة مف التكوولوجيا الموجودة بالمدرجات لخدم  العممي  

لتعميمي  مف قبؿ جميع أعضاء  يئ  التدريس , وكذلؾ يوجد معامؿ لغات وحاسب ا
عمى األقساـ العممي   2101/  2100غلى . وتـ توزيع استراتيجي  التعميـ والتعمـ 

لكى تفعؿ مف خالؿ السادة أعضاء  يئ  التدريس لكى تحقؽ الغرض الذى وضعت 
 مف أجمه .

حاضرات والفصوؿ الدراسي  مع أعداد الطالب حيث : ال تتواسب قاعات الم 4/40 – 4/29
تحتاج الكمي  إلى قاعات أخرى , وريـ  ذا فنف القاعات المتاح  جيدة اإلضاءة 

خ 2والتهوي  وتتوافر بها أجهزة داتا شو بالريـ مف قياـ إدارة الكمي  بنوشاء عدد  
 ماكف .قاعات جديدة  ذا العاـ  وسوؼ يسا ـ المبوى الجديد فى حؿ مشكم  األ

 : تضمف الجداوؿ الدراسي  االستخداـ األمثؿ لمقاعات والفصوؿ والمعامؿ المتاح  . 4/42
:  ال تتواسب مساح  المكتب  مع أعداد الطالب ويتـ توزيع الطالب بتخصيص أياـ لكؿ  4/42

فرق  دراسي  , أما مف حيث اإلضاءة والتهوي  فهى يير مالئم  . تتوافر بالمكتب  
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لدوريات والحديث  والمتووع  إال أوها يير كافي  مف حيث العدد والتووع المراجع وا
 ومساح  المكتب  الكمي  يير مواسب  ويير كافي  ألعداد الطالب .

:  يتوافر بالمكتب  وسائؿ تكوولوجيا المعمومات وخاص  خدم  االوتروت والمكتب  الرقمي  ,  4/42
ات الجامعي  مف خالؿ األجهزة الموجودة حيث يتاح لمباحثيف الدخوؿ إلى شبك  المكتب

 بالمكتب  .
:  تمتـز إدارة المكتب  بمواعيد العمؿ وتسجيؿ المتردديف وتيسير تقديـ الخدم  لهـ إال أوه  4/41

ال يتوافر العدد الكافى مف العامميف ذوى المؤ الت والخبرات حيث يوجد بالمكتب  عدد 
راسي  , وتفتد المكتب  أبوابها لممتردديف مف القائميف بالعمؿ تختمؼ مؤ الت الد 02

 اعتبارًا مف الثامو  والوصؼ صباحًا وحتى الرابع  مساًء خالؿ أياـ الدراس  . 
 :  ال تتوافر غلي  لتمقى شكاوى ومقترحات المتردديف عمى المكتب  . 4/49
يس , توجد إحصائي  بأعداد المستفيديف مف المكتب   طالب , أعضاء  يئ  التدر  :  4/21

متردد ف  اليـو  011معاوو خ حيث يبمغ عدد المتردديف عمى المكتب  الهيئ  الأعضاء 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 49 

 
 وصادز املعمووات باملهتبة

 الكتب الوعاء
 الدوريات

 المواد السمعي  والبصري  الرسائؿ
 CD Discettes Slides Videos دكتورا  ماجستير أجوبي  عربي  العدد

 22 ػػ ػػ 221 292 292 49 00992 42041 
 الخدمات

متوسط المتررديف فى العاـ  المقاعد قاعات المطالع  الخدم 
 وشهرياَ 

متوسط 
 التصوير المستعيريف

 2 021 221 22 022 
 الخدمات الببميوجرافي  والمرجعي 

قوائـ بعواويف  الخدم 
دوائر  القواميس المستخمصات الكشافات الكتب

 الموسوعات المعارؼ

 49 ػػ 211 ػػ ػػ 21 العدد
 المكتب  الرقمي 

 عدد الحاالت التى قامت بها المكتب 

 الخدم 
البحث فى 
شبك  
 االوتروت

المسد 
 الضوئى

وسخ 
 طباع  اسطواوات

 ػػ ػػ ػػ 0211 العدد
 

 قواعد البياوات المتاح 

 عوواف القاعدة
 المحتوبات

 (Full Text)اللكترووي أعداد الكتب ا أعداد المستخمصات أعداد الكشافات

 ػػ 911 ػػ 
 التزويد

 المبمغ المخصص لشراء الكتب مصادر التمويؿ
 عدد الكتب المشترا 

 األجوبي  العربي 
 021 221 جويه 21.111 1/2ميزاوي  الجامع  بود 

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صودوؽ الخدمات الجامعي 

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صودوؽ االوتساب الموجه

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصادر أخرى
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* صال  اإلطالع بالمكتب  يوبغ  أف تكوف متاح  لمطالب حتى وهاي  اليـو الدراس  مثمها ف  ذلؾ 
 مثؿ قاعات المحاضرات ف  الجدوؿ الدراس 

 الهتاب اجلاوعى :
ى , وفى حال  وجود شكاوى :  ال يتـ إجبار الطالب عمى شراء الكتاب الدراس 4/22 – 4/02

مف الطالب يتـ التحقيؽ فيها واتخاذ اإلجراءات المواسب  إال أف بعض أعضاء  يئ  
التدريس يقوموف بعمؿ مالـز يتـ توزيعها قبؿ االمتحاوات و ذا يضر بالعممي  
التعميمي  وال يسمد بتكافؤ الفرص بيف الطالب وظرًا لالعتماد عمى حفظ  ذ  المذكرات 

 ـو المكتبات القريب  لترويجها فى فترة االمتحاوات  .التى تق
:  يتـ استخداـ الكتب المرجعي  العالمي  فى بعض األقساـ مثؿ : أقساـ المغ   4/22 – 4/24

اإلوجميزي  والمغ  الفروسي  , إال أوه ال توجد محاوالت لمتأليؼ الجماعى لممراجع 
 األساسي  .

وتقييـ  رضاء الطالب عف مصادر التعميـ الذاتى , :  تقـو الكمي  بقياس  4/29 – 4/21
سياس  التعامؿ مع مشاكؿ الطالب , التدريب الميداوى , أساليب التقويـ , إدارة 

 االمتحاوات , التسهيالت المادي  لمتعميـ والتعمـخ مف خالؿ المقابالت واالستبياوات .
 ِيئة التدزيظ :أعطاء   -  5

 هليئة املعاوٌة :نفاية أعطاء ِيئة التدزيظ / ا
:  ال تتفؽ وسب  أعضاء  يئ  التدريس إلى الطالب  فى بعض األقساـ مع المعدالت  2/0

ويبمغ عدد أعضاء  يئ   2102/2102المعترؼ بها حيث تبمغ فى العاـ الجامعى 
 موزعيف عمى الوحو التالى : 092التدريس بالكمي  

 العدد الدرج 
 92 مدرس

 22 أستاذ مساعد
 20 أستاذ

 21 أستاذ متفرغ
 2 أستاذ يير متفرغ

 9 أستاذ مساعد متفرغ
 1 مدرس متفرغ

 094 اإلجمالى
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 :غخر عمى الوحو التالى وتختمؼ الوسب  بيف أعداد الطالب وأعداد  يئ  التدريس مف قسـ إلى
 أعطاء ِيئة التدزيظ :

 القسـ ـ
عدد أعضاء  يئ  
التدريس  الفعمى + 
 رغخالمتفرغ + الغير متف

عدد الطالب فى 
 الوسب  2102/2102العاـ

 99.1 0094 02 المغ  العربي  0
 019.2 0421 02 المغ  اإلوجميزي  2
 19.4 0142 02 المغ  الفروسي  2
 12.1 0411 22 التاريخ 4
 29.4 0219 22 االجتماع 2
 29.12 991 09 الجغرافيا 1
 29.2 909 04 المغات الشرقي  9
 19.9 199 01 الفمسف  9
 91.9 991 02 عمـ الوفس 9
 092 941 4 اآلثار اإلسالمي  01
 94.2 222 9 اآلثار المصري  القديم  00
 11.4 941 04 اإلعالـ 02
 22 211 9 الدراسات اليوواوي  والالتيوي  02
 29.1 121 00 الوثائؽ والمكتبات 04
  292  مرشد مف قبؿ مكتب التوسيؽ 02

 92.01 02299 094 اإلجمالى
 

 اهليئة املعاوٌة :

 القسـ ـ
عدد معاووى 
أعضاء  يئ  
 التدريس

عدد الطالب فى 
 الوسب  2102/2102العاـ

 299.2 0094 4 المغ  العربي  0
 009.2 0421 02 المغ  اإلوجميزي  2
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 014.2 0142 01 المغ  الفروسي  2
 001.1 0411 02 التاريخ 4
 209 0219 1 االجتماع 2
 242.2 991 4 االجغرافي 1
 41.9 909 21 المغات الشرقي  9
 99.22 199 9 الفمسف  9
 019.9 991 9 عمـ الوفس 9
 012.9 941 9 اآلثار اإلسالمي  01
 12.22 222 9 اآلثار المصري  القديم  00
 42.2 941 21 اإلعالـ 02
 21 211 01 الدراسات اليوواوي  والالتيوي  02
 92 121 9 الوثائؽ والمكتبات 04
  292  مرشد مف قبؿ مكتب التوسيؽ 02

 91.2 02299 029 اإلجمالى
:  ال توجد إجراءات موثق  لتحديد العجز / الفائض فى أعباء التدريس واإلشراؼ العمم   2/2

 وتقـو األقساـ بذلؾ حسب الحاج  وبواًء عمى الخط  الثالثي  فقط .
ع العجز فى أعضاء  يئ  التدريس / الهيئ  :  تـ وضع خطط ثالثي  لألقساـ لمتعامؿ م 2/2

المعاوو  ويتـ التعييف بواًء عميها , كما تقـو بعض األقساـ بالودب مف الكميات األخرى 
 عود الحاج  .

:  تالئـ التخصصات العممي  ألعضاء  يئ  التدريس المقررات إلى يشارؾ كؿ موهـ فى   2/4
ستعاو  بأساتذة مف كميات أو جامعات تدريسها وفى حال  عدـ وجود المتخصص يتـ اال

 أخرى .
:  وسب  الهيئ  المعاوو  إلى الطالب تتفؽ واحتياجات الخط  التعميمي  فى معظـ األقساـ  2/2

 وتبمغ وسب  معاووى أعضاء  يئ  التدريس إلى الطالب .
 وقد سبقت اإلشارة عمى الخط  الثالثي  لألقساـ لتعييف المعيديف . 

ـ تعييف أعضاء  يئ  التدريس وفقًا الحتياجات األقساـ وطبقًا لمقواويف :  يت 2/01 – 2/1
 الموظم  لذلؾ .

:  يتـ المجوء إلى مركز تومي  قدرات أعضاء  يئ  التدريس لمحصوؿ عمى  2/01 – 2/00
 الدورات الالزم  ألعضاء  يئ  التدريس حسب البروامج المعمف مف قبؿ المركز
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ير أو إجراءات محددة لتقييـ أعضاء  يئ  التدريس / الهيئ  :  ال توجد معاي 2/09 – 2/09
المعاوو  إلى مف خالؿ بعض المشاركات مف الطمب  لمتقييـ االلكترووى إلى أوه فى 

 بعض الحاالت ال يتصؼ بالموضوعي  .
: يتـ عمؿ إستبياوات لتحديد اإلحتياجات الفعمي  لمتدريب وقامت الوحدة بعقد العديد مف  2/21

 ات لمتدريب عمى كيفي  عمؿ دراس  الفجوة والتوصيؼ وتوزيع البرامج . المقاء
:  لـ يتـ تقييـ مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء  يئ  التدريس وجارى إعداد  2/22 – 2/20

 االستبياوات الخاص  بذلؾ .
قامت وحدة ضماف الجودة بعمؿ معايير لتقييـ أداء أعضاء  يئ  التدريس وتـ توزيعها  

قساـ العممي  لضماف قياـ أعضاء  يئ  التدريس بالمهاـ المووط  بهـ وتأدي  عمى األ
 الواجب الممقى عمى عاتقهـ بأماو  .

يٍبغي توثيل ٌشاط أعطاء ِيئة التدزيظ يف أقطاوّي العمىية ، بإعداد ومف لهن عطو ِيئة 
)ضهستازية  اخل...فيّا  املؤمتسات اليت شازك –املكسزات اليت ُيدزضّا  –تدزيظ يتطىَ ضريتْ الراتية 

 الكطي العمىي( .

 البحح العمىى : -6
 ـ اعتماد ا فى مجمس الكمي  وثق  ومعتمدة لمبحث العممى وقد تتوجد خط  م:   1/2 – 1/0
يوجد وشاط عممى لألقساـ ولكف بشكؿ موفرد وفردى وليس فى إطار خط  موثق   : 1/2 – 1/4

 .ومعتمدة لمكمي  ومف ثـ األقساـ العممي  
 ال توجد غلي  موثق  ومحددة لمتابع  أوشط  األقساـ العممي  .:  1/9 – 1/1
 :  تشارؾ وسب  كبيرة مف أعضاء  يئ  التدريس بالكمي  فى أوشط  البحث العممى . 1/9
: يتوافر بالكمي  األجهزة الالزم  لمعممي  البحثي  خاص  فى مجاؿ وظـ  1/00 – 1/01

باقى التخصصات ال تتوافر لها سوى أجهزة كمبيوتر  المعمومات الجغرافي  , إال أف
 متصم  باالوتروت ولكوها ف  حاج  إلى تفعيؿ .

:  األبحاث المشترك  بيف األقساـ العممي  تتـ بمبادرات فردي  وليس فى وطاؽ خط  بحثي   1/02
 محددة .

مومات الجغرافي  :  تشارؾ الهيئ  المعاوو  فى بعض المشاريع البحثي  فى برامج وظـ المع 1/02
 وعمـ االجتماع .

:  توجد برامج لتومي  مهارات البحث العممى لمهيئ  المعاوو  مف خالؿ برامج تومي  قدرات  1/04
 أعضاء  يئ  التدريس كما توفر الكمي  بعض البرامج . 

رفيف :  تقـو الكمي  بمراقب  التزاـ الباحثيف بأخالقيات البحث العممى مف خالؿ تقارير المش 1/02
 عمى الرسائؿ العممي  .
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:  تتوافر لدى الكمي  دوري  عممي  يمجأ إليها الباحثوف فى وشر األبحاث العممي  لها  1/01
 . اإلوتروتترقيـ دول  ورقـ إيداع واألبحاث عمى شبك  

 :  يتـ تقدير الباحثيف المتميزيف ماديًا ومعوويًا عود وشر أبحاث فى دوريات دولي  . 1/09
تسا ـ الكمي  فى البحوث العممي  المشترك  مع مؤسسات عممي  إقميمي  مف خالؿ :   1/09

بعض المشروعات البحثي  المشترك  مثؿ مشروع  دور الصواعات البيئي  الصغيرة 
وتطوير المجتمعات الريفي خ , ومشروع بقسـ التاريخ  موسوع  أعالـ الدقهمي  عبر 

 العصورخ.
 ت لمبحوث العممي  الخاص  بأعضاء  يئ  التدريس . : جارى إعداد قاعدة بياوا 1/09
 : ال توجد وظاـ لتسويؽ البحوث العممي  التطبيقي  بالكمي  . 1/21
:  تستخدـ بعض أوشط  البحث العممى لمكمي  فى معالج  مشكالت المجتمع وأيراض  1/20

 التومي  .
 ئز الدول  ويير ا .:  تضـ الكمي  أعضاء  يئ  التدريس ممف سبؽ حصولهـ عمى جوا 1/22
 :  ال توجد غلي  لدعـ وتشجيع البحوث المشترك  بيف األقساـ العممي  . 1/22
:  تتضمف الوتائج التعميمي  المستهدف  لمبرامج التعميمي  بالكمي  موهجي  وأخالقيات  1/24

 د مقرر خاص بموا ج البحث العممى البحث العممى , كما تتضمف أيمب البرامج وجو 
 ال توجد غلي  لتشجيع الطالب عمى المشارك  فى المشاريع البحثي  والمؤتمرات العممي .:   1/22
:  يتـ االستفادة مف وتائج البحث العممى فى تطوير البرامج والمقررات الدراسي  حيث  1/21

تتضمف توصيفات المقررات الكثير مف الوقاط التى يتـ االعتماد فيها عمى األبحاث 
 .والمراجع الحديث  

 :  الموازو  السووي  ألوشط  البحث العممى يير مالئم  و ى ضعيف  جدًا وال تكفى . 1/29
 : ال توجد غليات لتومي  مصادر التمويؿ الذاتى لمبحث العممى . 1/29
:  تستخدـ الموارد المالي  المتاح  لمبحث العممى بكفاءة فى حدود الميزاوي   1/21 – 1/29

ًا لألولويات إال إوه ال يتـ قياس وتقييـ مردود  عوائدخ التى توفر ا الجامع  وطبق
 المخصصات المالي  الموفق  عمى البحث العممى بالكمي  .

 :  توظـ الكمي  العديد مف الودوات وورش العمؿ والمؤتمرات العممي  . 1/20
:  تدعـ الكمي  مشارك  أعضاء  يئ  التدريس ومعاوويهـ فى المؤتمرات المحمي   1/22

قميمي  والدولي  مف خالؿ الئح  الجامع  التى توص عمى مسا م  الجامع  بثمف واإل
 تذكر سفر العضو ف  حدود ميزاوي  اإليفاد و   يير كافي .

:  جارى لمكمي  عقد مجموع  بروتوكوالت لمتعاوف العممى مع موظمات بحثي  محمي   1/22
قميمي  .  وا 
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واإلقميمي  مثؿ الجمعي  العربي  لعمداء كميات   :  تشارؾ الكمي  فى عضوي   يئات دولي 1/24
 .اآلداب 

:  تشارؾ الكمي  فى مشروعات بحثي  ممول  عف طريؽ الجامع  بقسـ االجتماع وقسـ  1/22
 التاريخ .

:  ال توجد مسا م  مف جاوب مؤسسات القطاع الخاص اإلوتاجي  والخدمي  فى دعـ  1/21
 أوشط  البحث العممى بالكمي  .

تصدر الكمي  دوري  عممي  خاص  بها لها ترقيـ دول  ورقـ إيداع واألبحاث عمى شبك    : 1/29
 المعمومات.

قميميًا ودوليًا . 1/29  :  ال توجد غليات لتبادؿ الخبرات مع المؤسسات التعميمي  المواظرة محميا وا 
 الدزاضات العميا :  -  7
ا تشمؿ القواعد الموظم  لمود الدرجات :  تتوفر بالكمي  الئح  معتمدة لمدراسات العمي 9/0

العممي . وقامت وكيؿ الكمي  لمدراسات العميا والبحوث بنصدار دليؿ طالب الدراسات 
 العميا الذى يتيد لمطالب التعرؼ عمى إجراءات التسجيؿ واألقساـ العممي  المتاح  .

لمعتمدة وتسا ـ فى :  جارى اإلعداد لالئح  الدراسات العميا بأسموب الساعات ا 9/2 – 9/2
وحدة ضماف الجودة عف طريؽ ورش العمؿ واالتصاؿ باألقساـ العممي  لتقديـ الدعـ 

 الفوى ويقـو بهذ  المهم  وائب مدير وحدة ضماف الجودة .
 عدد المقررات لكؿ بروامج اسـ البروامج التعميمى القسـ ـ

 أواًل : برامج الدبمومات
المغػػػػػػػػػػػ  االوجميزيػػػػػػػػػػػ   0

 وغدابها
 

ـو الترجم  التحريري  والتتبعي  والفوري  دبم
 لمفرق  األولى 

9 

المغػػػػػػػػػػػ  اإلوجميزيػػػػػػػػػػػ   2
 وغدابها

دبمـو الترجم  التحريري  والتتبعي  والفوري  
 لمفرق  الثاوي 

9 

دبمـو الترجم  التحريري  والتتبعي  والفوري   المغ  الفروسي  وغدابها 2
 لمفرق  األولى

2 

دبمـو الترجم  التحريري  والتتبعي  والفوري   المغ  الفروسي  وغدابها 4
 لمفرق  الثاوي 

2 

 01 الدبموـ التأ يمى لمتومي  الريفي  الفرق  األولى االجتماع 2
 01 الدبموـ التأ يمى لمتومي  الريفي  الفرق  الثاوي  االجتماع 1
 9 دبموـ الوفس اإلكميويكى عمـ الوفس 9
 9 اعىدبمـو عمـ الوفس الصو عمـ الوفس 9

 11 11إجمالى عدد المقررات  الغير مكررةخ =  9إجمالى عدد البرامج = 
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 دبمومات لـ تبدأ بها الدراس  ودبمومات بدأت فيها الدراس 
والمكتبػػػػػػػػات  الوثػػػػػػػػائؽ 0

 والمعمومات
دبمـو الوثائؽ بدأ الدراس  بها فى العاـ 

2100/2102 
9 

الوثػػػػػػػػائؽ والمكتبػػػػػػػػات  2
 والمعمومات

يمى فى المكتبات الفرق  األولى بدأ الدبمـو التأ 
 2100/2102الدراس  بها فى العاـ 

9 

الوثػػػػػػػػائؽ والمكتبػػػػػػػػات  2
 والمعمومات

بدأ  الدبمـو التأ يمى فى المكتبات الفرق  الثاوي 
 2102/2102الدراس  بها فى العاـ 

9 

الدبمـو التأ يمى فى اإلعالـ الفرق  األولى بدأ  اإلعالـ 4
 2100/2102ـ الدراس  بها فى العا

00 

 00 الدبموـ التأ يمى فى اإلعالـ الفرق  الثاوي  اإلعالـ 2
دبمـو الفمسف  السياسي  بدأ الدراس  بها فى  الفمسف  1

 219/2119العاـ 
9 

سػػياحى الفرقػػ  الػػدبموـ التػػأ يمى فػػى اإلرشػػاد ال التاريخ 9
بهػػػػػػػػا فػػػػػػػػى العػػػػػػػػاـ األولػػػػػػػػى بػػػػػػػػدأ الدراسػػػػػػػػ  

2100/2102 

02 

مـو التأ يمى فى اإلرشاد السياحى الفرق  الدب التاريخ 9
 الثاوي 

02 

 99 99اجمالى عدد المقررات  الغير مكررةخ =  9اجمالى عدد البرامج = 
 :  توجد خط  لتطوير الدراس  فى الدراسات العميا بالكمي  بوظاـ الساعات المعتمدة . 9/1
عميا والتعرؼ بها , ويتـ ذلؾ  مف :  توجد جهود لجذب الطالب الوافديف لبرامج الدراسات ال 9/9

خالؿ موقع الكمي  عمى االوتروت وجهود األقساـ العممي  . وقد تـ تحقيؽ وجاح كبير 
 طالب . 99فى  ذا المجاؿ حيث يبمغ عدد الوافديف 

: ال يوجد تحميؿ لوسب  الدرجات الممووح  لمدارسيف الداخمييف والخارجييف فى السووات   9/9
 السابق  .

يتوفر بالكمي  مصادر التعمـ المتووع  لطمب  الدراسات العميا مف أ مها المكتب  الخاص   :  9/9
بالكمي  والمكتب  المركزي  بالجامع  , كما توجد أجهزة كمبيوتر متصم  بشبك  المكتبات 

 بالجامع  .
لدراسات :  ال توجد غلي  لمراقب  كفاءة أداء األقساـ العممي  ودور ا فى التدريس لطمب  ا 9/01

 العميا .
:  يتـ استخداـ وسائؿ تعمـ يير تقميدي  قادرة عمى تحقيؽ الوتائج التعميمي  المستهدف   9/00

مف برامج الدراسات العميا مثؿ التكميفات واألبحاث والدراسات الميداوي  التى يقـو بها 
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مف  طالب السو  التمهيدي  لمماجستير والدبمومات . وسوؼ يتـ تحقيؽ ذلؾ بفاعمي 
 خالؿ الالئح  الجديدة لمدراسات العميا .

:  ال يوجد وظاـ لمتسجيؿ فى برامج الدراسات العميا يتضمف اختيار القائميف عمى  9/02
 التدريس واإلشراؼ , وكذلؾ طرؽ التدريس والتقويـ .

 :  يتوافر بالكمي  قاعدة بياوات لطالب الدراسات العميا . 9/02

 2102/2102يف بالدراسات العميا لمعاـ الجامعى بياف بأعداد الطالب المقيد

 اإلجمالى مجموع دكتورا  ماجستير دبموـ

لب
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

 0220 

92 221 202 212 209 049 202 929 

: جارى إعداد تحديد معدؿ تزايد إعداد الطالب المعتمديف فى برامج ومقررات الدراسات  9/04
 وتحميؿ  ذ  األعداد ومعدؿ تزايد ا .العميا 

 2102/2102بياف بأعداد الطالب الحاصميف عمى درجات عممي  عميا لمعاـ الجامعى 

 اإلجمالى مجموع دكتورا  ماجستير دبموـ
لب
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

لب 
طا

لب  
طا

 221 

 
02 042 29 21 09 01 29 099 

  دور مايو فقط

عمى جذب الطالب الوافديف وقياس وسبتهـ إلى إجمالى عدد الطالب  : جارى العمؿ 9/02
 المقيديف بالدراسات العميا والدالالت المستخمص  مف ذلؾ 
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 2102/2102إحصائي  لعدد الوافديف خالؿ العاـ الجامعى 

 الدول 
 دكتورا  ماجستير

 اإلجمالى
 طالب  طالب طالب  طالب

 0 ػ 0 ػ ػ اليمف
 2 0 ػ 0 ػ الكويت
 24 00 22 2 9 ليبيا
 ػ ػ ػ ػ ػ ُعماف

 2 ػ 2 ػ ػ فمسطيف
 22 0 2 2 09 العراؽ
 0 0 ػ ػ ػ سوريا
 0 ػ 0 ػ ػ األردف

 91 04 29 1 29 اإلجمالى
: تـ تبوى المعايير العام  لمدراسات العميا التى أقرتها الهيئ  القومي  لضماف  9/20 – 9/01

رحم  الماجستير, وجارى أعداد معايير خاص  بطؿ بروامج جودة التعميـ واالعتماد فى م
مف برامج الكمي  , ولكف لـ تقـ األقساـ المعوي   بتوصيؼ البرامج حتى اآلف , وجارى 

 تحديث وظاـ الدراس  بالدراسات العميا وفقًا لوظاـ الساعات المعتمدة .
تهـ مع أعباء تدريس :  يتواسب عدد أعضاء  يئ  التدريس بالكمي  وتخصصا 9/22 – 9/22

مقرر الماجستير واإلشراؼ عمى الرسائؿ , حيث تضـ الكمي  أعداد مواسب فى جميع 
 التخصصات .

عدد المقررات  المحتوى العممى القسـ ـ
 لكؿ بروامج

 مواد السو  التمهيدي  لمماجستير  -أ  
 تسجيؿ موضوع عممى فى التخصص لمحصوؿ عمى درج  الماجستير -ب  

 و  التمهيدي  لمماجستيرمقررات الس
 شعب  الدراسات األدبي  المغ  العربي  0

 شعب  الدراسات المغوي 
2 
2 

 شعب  الدراسات األدبي  المغ  اإلوجميزي  2
 شعب  الدراسات المغوي 

2 
2 

 1  المغ  الفروسي  2
 2  الدراسات اليوواوي  4
 إسالمى المغات الشرقي  وغدابها 2

 سامى
2 
2 
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 2  االجتماع 1
 2  الوثائؽ والمكتبات 9
 شعب  التاريخ اليوواوى التاريخ 9

 شعب  تاريخ العصور الوسطى
 شعب  التاريخ اإلسالمى
 شعب  التاريخ الحديث

2 
2 
2 
2 

 1  الجغرافيا 9
 شعب  الفمسف  القديم  والوسطي  الفمسف  01

 شعب  الفمسف  الحديث 
1 
2 

 2  عمـ الوفس 00
 2  قديم اآلثار المصري  ال 02
 2  اآلثار اإلسالمي  02
 1  اعالـ 04

 019 019اجمالى عدد المقررات  الغير مكررةخ =  04اجمالى عدد البرامج = 
: تـ تبوى المعايير العام  لمدراسات العميا التى أقرتها الهيئ  القومي  لضماف  9/29 – 9/24

توجد برامج ف  مرحم  الدكتوراة جودة التعميـ واالعتماد فى مرحم  الدكتورا  إال أوه ال 
وما يتـ إعداد رسال  فيجب تغيير الالئح  ووضع برامج تأ يمي  قبؿ التسجيؿ لدرج   وا 
الدكتوراة واالستفادة مف توصيؼ الهيئ  القومي  لضماف الجودة واإلعتماد لبرامج 

 الدكتوراة .
مع أعباء تدريس  يتواسب عدد أعضاء  يئ  التدريس بالكمي  وتخصصاتهـ:  9/20 – 9/21

 واإلشراؼ رسائؿ الدكتورا  , حيث تضـ الكمي  أعداد مواسب فى جميع التخصصات.
 واؾ قواعد بياوات لطالب الدراسات العميا والمسجميف لمدرجات العممي  بالكمي  :  9/22 – 9/22

 . ويتـ اإلعالف عف إجراءات التسجيؿ واإلشراؼ كؿ عاـ داخؿ إدارة الدراسات العميا .
:  توفر الكمي  لطالب الدراسات العميا فى مرحمتى الماجستير والدكتورا  حري  اختيار  9/24

المشرفيف فى بعض األقساـ , حيث يقـو الطالب بالتوسيؽ مع المشرفيف باختيار 
عداد خط  التسجيؿ التى يتـ عرضها عمى مجمس القسـ .  موضوع البحث وا 

دراسات العميا مف خالؿ تقارير سووي  يقدمها المشرؼ :  توجد غلي  لمتابع  المقيديف بال 9/22
 كؿ عاـ .

إدارة  مف خالؿ: توجد غلي  معمو  لتمقى شكاوى الطالب وتذليؿ العقبات التى تواجههـ  9/21
 الوافديف وتعمؿ عمى تذليؿ جميع المشاكؿ المتعمق  بهـ . ومكتبالكمي  

يا عمى الوقاط البحثي  الواردة بخط  : ال يتـ التسجيؿ لطالب الدراسات العم 9/29 – 9/29
 القسـ المختص , ألوه حتى اآلف لـ يتـ عمؿ خط  بحثي  متكامم  لمكمي  واألقساـ .
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:  تستخدـ أساليب متووع  لتقويـ طالب الدراسات العميا قادرة عمى قياس الوتائج  9/41 
ي  لمماجستير التعميمي  المستهدف  , حيث تعتمد أساليب تقويـ مرحم  السو  التمهيد

عمى االمتحاوات الوهائي  واألبحاث الميداوي  , كما يتـ تقييـ الرسال   الماجستير / 
الدكتورا خ بواسط  لجو  ممتحويف وفقًا لموظاـ المعروؼ فى لوائد الدراسات العميا , 

 وجارى حاليا تحديث وظاـ الدراس  بالدراسات العميا وفقًا لوظاـ الساعات المعتمدة .
 :  ال تتوافر غلي  معمو  لتمقى شكاوى وتظممات الطالب مف وتائج االمتحاوات . 9/41
: ال يشارؾ طالب الدراسات العميا فى تقييـ البرامج والمقررات الدراسي  وتقييـ  9/21 – 9/49

 العممي  التعميمي  .
 


