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 فػػػ  روعػػ  وقػػد 1027/ 1026  الجػػػامع لعػػاـ ا عػػف إعػػدادىا تػػػـ  المقدمةةة الذاتٌةةة الدراسةةة
 . الفترة تمؾ ف  الحال  الوضع تصؼ أف إعدادىا

 : يٍ اإلػذاد فشَق تكىٌ
 رئيس وحدة ضمان الجودة   د. حسام الدين مصطفى عبدالمطمب       

 ()منسق معيار التخطيط االستراتيجي                                                          
 أ.د. مسعد سالمة مندور                 نائب رئيس وحدة ضمان الجودة 

 )منسق معيار البرامج التعميمية والمقررات الدراسية(                                              
 وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث  مها عبد المطيف السجينيي0د0ا

 )منسق معيار الدراسات العميا والبحث العممي(                                                 
 وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب  محمود سميمان الجعيدي             0د0ا

 التدريس والتعمم (–)منسق معيار الطالب والخريجين                                           

 وكيل الكمية لشئون البيئة           أ.د عالء عبد الستار مغاوري   
 )منسق المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(                                                    

 رئيس قسم  المغة العربية    )  ادارة الجودة والتطوير (   سمير السعيد حسون            0د0ا
 ) منسق معيار الموارد المالية والمادية(             حمدي  محمد شاهين                   0د0ا

 )منسق معيار الدراسات العميا والبحث العممي(    أ.د. عادل عبد السميع عوض                 
 أ.د. عبد العال محمد عبد العال                    )منسق المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة(

 ) أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (                         د.دينا أبو العال           
 (محمد عبد المولي                            )مساعد منسق معيار التخطيط االستراتيجي 0د

 د.أحمد قشطة                       )مساعد منسق معيار البرامج التعميمية والمقررات الدراسية(
 ام                                                  )الجهاز االداري(طمبة طمبة بره 0د

 )منسق معيار القيادة والحكومة(                                               د. نجالء عاطف 
 )مساعد منسق معيار الطالب والخريجون(                      د. محمد سعد الدين

 ) الجهاز االداري(                                              أ .هالل بركات        
 ) ممثل عن المدرسين المساعدين(                                     أ. يسري مصطفي

 )ممثل عن المعيدين(                                       أ. رباب عبد الحكيم
 )ممثل عن اإلداريين(                             إيمان حسن محمد حسن   مسئولة الجودة /
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 : َجزح ػٍ انكهُخ
وبدأت الدراسة بيػا فػى العػاـ الجػامع   2976لسنو  241*أنشئت الكمية بالقرار الجميوري رقـ 

نجميزيو , قسػـ قسـ المغة اإل ’ فى أربعة أقساـ عممية ىى : قسـ المغة العربية  2980/ 29 79
طالبػا  وتػـ العمػؿ  وفقػا لبلئحػة  291ـ التاريخ واستقبمت فى عاميا األوؿ المغة الفرنسية , وقس

 .كمية اآلداب جامعة عيف شمس 
 0صدرت البلئحة الداخمية لكمية اآلداب جامعة المنصورة  2991* وفى سنة 
بتػاريخ  2120رقػـ  الػوزاريصدرت البلئحة المعدلة لمكميػة المعتمػدة بػالقرار  1001* وفى سنة 

10/8/1001  . 
*ونمت الكمية بشكؿ مطرد حتى وصمت األقساـ العممية المانحة أربعة عشر قسػما , تمػند درجػة 

 0مقررا دراسيا  679الميسانس فى ثمانية عشر برنامجا مف خبلؿ 
 وطالبػة طالػب 12862ـ 1027/ 1026 وبمغ عدد الطبلب المقيديف بالكمية فى العاـ الجامع  

 0خريجا   1818 نفس العاـ ف وعدد الخريجيف 
السيد األستاذ   2980/  2979* وتولى عمادة الكمية عند تأسيسيا وافتتاحيا لمدراسة فى عاـ 

 0الدكتور / محمد أحمد عبد القادر ػ أستاذ التاريخ القديـ 
فػى عيػد رئػيس الجامعػة السػيد  ة* صدر القرار الجميػوري بننشػاك كميػة اآلداب جامعػة المنصػور 

المنعـ السعيد البدراوى وافتتحت الكمية لمدراسة فى عيد األستاذ الػدكتور / األستاذ الدكتور / عبد 
 0شفيؽ إبراىيـ بمبع رئيس الجامعة  

 . الجامع حاليا داخؿ الحـر  يقع مبنى الكمية*
السػيد أ.د. محمػد  فػ الجامعػة ممثمػة  إدارةقامت بيا  الت وذلؾ كثمرة ونتيجة لمجيود الحثيثة * 

دارةالجامعة رئيس  –حسف القناوى  عميػد الكميػة تػـ  –أ.د. رضػا سػيد أحمػد  فػ الكميػة ممثمػة  وا 
ويتكوف مف سػتة طوابػؽ ويعػد نقمػة  الجامع يقع داخؿ الحـر  الذيالموقع الجديد  إلىنقؿ الكمية 

نوعية ىامػة تسػاعد الكميػة عمػى اداك رسػالتيا عػف طريػؽ المػدرجات المجيػزة و المعامػؿ الكافيػة 
داريػةتػؤدى خدمػة تعميميػة  لكػ افة التجييزات داخؿ المعامػؿ والمػدرجات وجارى االنتياك مف ك  وا 

 متميزة
 

 .1022/1026وانتقمت الكمية الى المبنى الجديد ف  العاـ الدراس  
 
 
 



 5 

 : وصؼ المبنى الجديد
 جنيو 47898198ـ وبمغت تكمفتو 80ـ وعرض 80بطوؿ  1ـ6400مساحة المبنى  •

 -عمى جزئيف : مبان  يتكوف مبنى الكمية الجديد مف خمسة •
 الجزك األوؿ :

 عبارة عف ثبلثة مبان  لمخدمات التعميمية تتضمف : •
إلػػى  100مػػدرجات وقاعػػات لمدراسػػة والمحاضػػرات يسػػع كػػؿ منيػػا لعػػدد يتػػرواح مػػا بػػيف  •

 طالب. 200
 األقساـ اإلدارية ومكاتب أعضاك ىيئة التدريس •
 معامؿ لمحاسب اآلل 1ستة معامؿ لمغات و  •
 عيد كونفوشيوس لتعميـ المغة الصينيةقطاع مخصص لم •
 قاعة لممؤتمرات ومكتبة كبيرة •
 متحؼ لآلثار المصرية وآخر لآلثار اإلسبلمية ومتحؼ لبلثنوجرافيا والفولكمور . •
 صاالت لشئوف الطبلب ورعاية الطبلب والدراسات العميا والخريجيف •

 : الجزك الثان 

 يتكوف مف مبنييف : •

ر عمػػى شػػكؿ بيضػػاوي ثبلثػػة أدوار بثبلثػػة مػػدرجات يسػػع المبنػػى األوؿ خػػاص بمػػدرج كبيػػ •
 طالب . 2100الواحد منيا 

 طالب . 2200المبنى الثان  عبارة عف مدرج رئيس  متكرر يسع  •
 والمبان  متصمة ببعضيا البعض لتصبد وحدة واحدة . •
 

 : المعامؿ
و معمػػؿ الجغرافيػػا طالػػب مػػف قسػػـ عمػػـ الػػنفس ,  2400ويسػػتخدمو معمػػؿ عمػػـ الػػنفس  •

. المساحة المخصصػة لجميػع  طالب مف قسـ الجغرافيا 2400يستخدمو  والذي الخرائطو 
 –االجتمػػاع واإلعػػبلـ  قسػػم مػػف  طالػػب 4200والػػذي يسػػتخدمو  لػػىمعمػػؿ الحاسػػب اآل

 – والمغػة الفرنسػية اإلنجميزيػةالمغػة  قسػم طالػب مػف  4000ويسػتخدمو  مؿ المغاتامع
ة جيػده ولكػف التيويػة  يػر كافيػة . والمعامػؿ مترا واإلضػاك 120ىذه المعامؿ ال تتجاوز 

 تزويدىا بعدد مف الفنييف المتخصصيف . إلىحاجة  ف بصفة عامة 
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, وىػو مخصػص  نظـ المعمومات الجغرافية( فانػو مػزود بأحػدث األجيػزة) GISأما معمؿ  •
تحديث وتطوير معمػؿ الحاسػب اآللػ  ومعمػؿ حاليًا تـ يو  لقسـ الجغرافيا . GISلدورات 
 ., وجارى استحداث معمؿ لمغات الشرقية  اإلنجميزية ومعمؿ المغة الفرنسية المغة

 
 افتتاح كمية اآلداب :    
تحت رعاية أ.د محمد حسف القناوي رئػيس جامعػة المنصػورة وبحضػور وتشػريؼ معػال   •

 السيد الوزير / حساـ إماـ محافظ الدقيمية .

.د رضػػا سػػيد أحمػػد عميػػد الكميػػة بقيػػادة أ 24/1/1026يػػـو األحػػد  احتفمػػت كميػػة اآلداب •
والسادة وكبلك الكمية وأعضاك ىيئػة التػدريس والعػامميف بالكميػة والطػبلب بافتتػاح المبنػى 

 .جديد لمكمية داخؿ الحـر الجامع  ال
 رؤية الكمية :

تسعى كمية اآلداب إلى تخريج مواطف مبدع ومين  , لو القدرة عمى التفاعؿ بكفاكة مع عالـ 
طمػػع إلػػى المشػػاركة اإليجابيػػة فػػ  البحػػث العممػػ  فػػ  مجػػاؿ العمػػـو اإلنسػػانية متغيػػر , كمػػا تت

واالجتماعيػػة والمغػػات , وفػػتد قنػػوات عمميػػة مػػع جامعػػات عالميػػة , كمػػا تصػػبو إلػػى تقػػديـ 
الخدمات االستشارية والبحثية لمؤسسات المجتمع المختمفة ف  مصر والعالـ العربػ  , فضػبًل 

ثقافيػػة والفكريػػة فػػ  الجامعػػة والمجتمػػع بالتػػأليؼ والترجمػػة عػػف سػػعييا إلػػى إثػػراك الحيػػاة ال
والنشر, ومف خبلؿ الندوات والمؤتمرات وبرامج التعميـ والتدريس  ير التقميدية والتواصػؿ مػع 

 وسائؿ اإلعبلـ.

 رسالة الكمية :
التركيػػز عمػػى اكتسػػاب المعػػارؼ التخصصػػية وتنميػػة الميػػارات المرتبطػػة بيػػا , وتفعيػػؿ دور 

 تاإلمكانيػا  التواصؿ اإلنسػان  بمػا يحقػؽ التنميػة الشػاممة والمسػتدامة , وتكػريس المغات ف
ونشػر   الفكرية والتعميمية والبحثية لتطوير العمـو اإلنسانية واالجتماعية بما يخدـ المجتمػع ,

ثقافة المعرفة وتنمية اإلبداع واكتشاؼ الذات , كما تقـو بنشر ثقافة المواطنة والوع  باآلخر 
عػػػايش المتنػػػا ـ معػػػو , وتحػػػرص عمػػػى احتػػػراـ القػػػيـ اإلنسػػػانية واالجتماعيػػػة واألخبلقيػػػة والت

 وحقوؽ اإلنساف . 
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 : انجُبَبد انىصفُخ

 جامعة المنصورة  –اسـ المؤسسة :  كمية اآلداب  -

 معيد متوسط               عال نوع المؤسسة :   كمية              معيد 

 ة التابعة ليا المؤسسة :اسـ الجامعة / األكاديمي -

 جامعة المنصورة
 ة                      خاصة مينوع الجامعة / األكاديمية :       حكو   -

 : اجلغشايفادلىقغ 
 المحافظة: الدقيمية  -
 المدينة :  المنصورة  -

 تاريخ التأسيس :  -
 ـ2976عاـ    

 مدة الدراسة :  -
 أربع سنوات

 قية فػػى أقسػػاـ المغػػات وفقػػاً المغػػات األوروبيػػة والشػػر , العربيػػة  لغػػة الدراسػػة : المغػػة  -
  لمتخصص 

 انقُبدح األكبدميُخ :
 ػًُذ انكهُخ  

 رضا محمد سيد أحمدأ.د.  
 أستاذ التاريخ القديـ*  الدرجة العممية : 

 وكُم انكهُخ / نشئىٌ انتؼهُى وانطالة  
 محمود الجعيديأ.د. 

 ة العربيةالمغأستاذ بقسـ *  الدرجة العممية : 
 وكُم انكهُخ / نشئىٌ انذساسبد انؼهُب وانجحىث 

 السجين ميا عبد المطيؼ أ.د. 
 أستاذ بقسـ المغة الفرنسية وآدابيا *  الدرجة العممية : 

  وكُم انكهُخ / نشئىٌ خذيخ اجملتًغ وتًُُخ انجُئخ
 سامية عم  حسنيفأ.د. 

 بقسـ االجتماع*  الدرجة العممية : أستاذ 

√ 

 

√ 

 



 8 

 ذسجبد انؼهًُخ انىت متُحهب ادلؤسسخ :ان  -
 دبمومات متخصصة        ليسانس  بكالوريوس  
 دبمـو        ماجستير   دكتوراه 
 ……………………………………………………….أخرى  

 ػذد انطالة ادلقُذٍَ فً ادلشحهخ اجلبيؼُخ :  -
 
 

 طبلب مرشحوف ولـ يحددوا ر بات األقساـ  402
 ٍَ فً يشحهخ انذساسبد انؼهُب :ػذد انطالة ادلقُذ  -
 
 
 

 األقسبو انؼهًُخ :  -
 أمسبء األقسبو انؼهًُخ :

المغػػػة العربيػػػة , المغػػػة اإلنجميزيػػػة وآدابيػػػا , المغػػػة الفرنسػػػية وآدابيػػػا , التػػػاريخ , الجغرافيػػػا , 
ثػػائؽ االجتمػػاع, عمػػـ الػػنفس , الفمسػػفة , المغػػات الشػػرقية , الدراسػػات اليونانيػػة والبلتينيػػة , الو 

 والمكتبات والمعمومات , اإلعبلـ , اآلثار المصرية القديمة , اآلثار اإلسبلمية .

  عدد أعضاك ىيئة التدريس : إجمالى
 ػذد أػضبء هُئخ انتذسَس : إمجبىل :

   : اجمالى ػذد أػضبء هُئخ انتذسَس يىصػب حست انذسجبد انؼهًُخ
 

 أستاذ     أستاذ مساعد   مدرس 
 

 

               أستاذ  ير متفرغ  متفرغ أستاذ
 

 مدرس متفرغ                 أستاذ مساعد متفرغ
 

  ػذد ادلؼبسٍَ / األجبصاد اخلبصخ : إمجبىل
 

 

انؼبو 
 اجلبيؼٍ

  َىع انجؼخخ َىع األجبصح
 اإلمجبىل

ميمة  مرافؽ خاصة إعارة
إشراؼ  خارجية داخمية عممية

 مشترؾ
 22 2 - ػػ ػػ 20 24 11 1026/1027

√ 

√ 

 

√ 

 
√ 

 

 اجمالى26866 انتظم 64436 انتساب 7024 

 إجمالي  139 ماجستير 469 دكتوراه 699

56 

604 

666 

25 37 

2 46 

666 

√ 

 

 دبمومات 363

66 60 
 

666 
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 ػذد أػضبء اذلُئخ ادلؼبوَخ : إمجبىل
 

 94.01: 2 طبلب:منسبة أعضاك ىيئة التدريس ل 
 91.22 : 2طبلب:منسبة أعضاك الييئة المعاونة ل 
  60.76:2أعضاء هٌئة التدرٌس :  إلجمالًنسبة المعارٌن 

 

 60.76:2: صة إلجمالى أعضاء هٌئة التدرٌس نسبة األجازات الخا 
 160يف بالجياز االدارى : اجمالى عدد العامم 

 أوالً :  ادلشحهخ اجلبيؼُخ األوىل :
 رامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة :بأسماك ال

 المغة العربية وآدابيا .  -
 المغة اإلنجميزية وآدابيا .  -
 المغة الفرنسية وآدابيا .  -

 الدراسات اليونانية والبلتينية .  -
 يا )شعبة لغات األمـ اإلسبلمية وآدابيا( .المغات الشرقية وآداب  -
 المغات الشرقية وآدابيا ) شعبة األمـ السامية وآدابيا( .  -
 االجتماع .  -
 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات .  -
 التاريخ .  -
 الجغرافيا )الشعبة العامة ( .  -
 الجغرافيا )شعبة الخرائط( .  -
 الفمسفة .  -
 عمـ النفس .  -
 ار المصرية القديمة .اآلث -
 اآلثار اإلسبلمية . -
 اإلعبلـ ) شعبة الصحافة ( .  -
 اإلعبلـ )شعبة اإلذاعة ( .  -
 اإلعبلـ )شعبة العبلقات العامة( .  -
 ( برنامجًا .28العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة : )  -
 . ( برنامجاً 28عدد البرامج المطبقة بالفعؿ : )  -
 

939 
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 حبًَُب  :  يشحهخ انذساسبد انؼهُب :
 أسماك البرامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة :  
 المغة العربية وآدابيا .  -
 المغة اإلنجميزية وآدابيا .  -
 المغة الفرنسية وآدابيا .  -

 الدراسات اليونانية والبلتينية .  -
 مية وآدابيا( .المغات الشرقية وآدابيا )شعبة لغات األمـ اإلسبل  -
 المغات الشرقية وآدابيا ) شعبة األمـ السامية وآدابيا( .  -
 االجتماع .  -
 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات .  -
 التاريخ .  -
 الجغرافيا )الشعبة العامة ( .  -
 الجغرافيا )شعبة الخرائط( .  -
 الفمسفة .  -
 عمـ النفس .  -
 اآلثار المصرية القديمة . -
 ثار اإلسبلمية .اآل -
 اإلعبلـ ) شعبة الصحافة ( .  -
 اإلعبلـ )شعبة اإلذاعة ( .  -
 اإلعبلـ )شعبة العبلقات العامة( .  -

  ( برنامجاً 28)العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة :   -
 ( برنامجًا .28)عدد البرامج المطبقة بالفعؿ :   -
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 : 1027/ 1026جبد انىت مت يُحهب خالل انؼبونذسػذد ا  -
 

 دكتوراه             ماجستير        دبمـو
 

 وحذاد 4ػذد انىحذاد راد انطبثغ اخلبص : 
 مركز الخدمات والبحوث التعميمية واإلجتماعية . -2
      التراث الحضاري . -1

 صحيفة أخبار الجامعة . -1

 وحدة النظـ الجغرافية . -4
 

 ؤسسخ :وسبئم اإلتصبل ثبدل
 112226, الحـر الجامع  , بوابة توشكا المنصورة  جامعة : البريديالعنواف   -
  e-mail:artfac@mans.edu.egالعنواف اإللكترونى :   -

& artsdean@mans.edu.eg                                        
-  www.facebook.com/artsfac.mans 
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 : رتاتُجًاإلسانتخطُط   -  2
ويػػػتـ االعػػػداد لتطػػػوير الخطػػػة . 1022/1026بنعػػػداد خطػػػة إسػػػتراتيجية ة :  قامػػػت الكميػػػ 2/2

 ,يتـ االعداد لتحديث استراتيجية التعميـ والتعمـ والخطة البحثية1011 \ 1027االستراتيجية 
بتػػػػاريخ  270: تػػػػـ اعتمػػػػاد الخطػػػػة اإلسػػػػتراتيجية مػػػػف مجمػػػػس الكميػػػػة بجمسػػػػتو رقػػػػـ   2/1

17/1/1021  
 : تتضمف الخطة االستراتيجية لمكمية تحميبل لمبيئة الداخمية والخارجية .  2/1
: اعتمد التحميؿ البيئى عمى بيانات كمية وكيفية تشمؿ كؿ جوانػب القػوى والضػعؼ وكػذلؾ   2/4

 الفرص والتيديدات .
: شػػارؾ فػػى التحميػػؿ البيئػػى مجتمػػع الكميػػة مػػف خػػبلؿ عقػػد العديػػد مػػف جمسػػات العصػػؼ   2/2

 وورش العمؿ ضمت العديد مف أعضاك ىيئة التدريس والعامميف بالكمية . الذىن 
: تـ إعداد مصفوفة مجاالت القوة والضعؼ / الفرص والتيديدات وىػى موجػودة فػى وثيقػة   2/6

 الخطة .
: تـ عرض ومناقشة نتائج التحميؿ البيئػى مػع األطػراؼ المختمفػة مػف خػبلؿ عرضػيا عمػى   2/7

عتمادىػػا فػػى ضػػوك المتغيػػرات التػى حػػدثت بالكميػػة مػػف إنشػػاك قاعػػات جديػػدة مجمػس الكميػػة ال
 وتحديث لمبنية التحتية مما استدعى تحديث الخطة االستراتيجية .

: قامػػت الوحػػدة بتحػػديث الخطػػة اإلسػػتراتيجية وتحميػػؿ البيئػػة الخارجيػػة ببيػػاف تػػأثير البيئػػة  2/8
ى اإلعتبػػػار وبيػػػاف الفػػػرص المتاحػػػة والمػػػؤثرات الخارجيػػػة التػػػى ينبغػػػى وضػػػعيا فػػػالخارجيػػػة 

 والتيديدات والمعوقات والمخاطر .
ومتابعػة توظيػؼ خريجييػا وفقػا ألراك أصػحاب العمػؿ  التنافسػ قامت الكمية بتقيػيـ وضػعيا  2/9

لمغػات التطبيقيػة ) المغػة  أقسػاـ الفتتػاحالمرفقة ( وقد شرعت الكمية فى اإلعداد  االستبيانات)
المغػػػة اإليطاليػػػة ( إلعطػػػاك الكميػػػة ميػػػزة تنافسػػػية فػػػى إطارىػػػا  –نيػػػة المغػػػة األلما –الصػػػينية 
 .وتـ استحداث برامج جديدة مثؿ برنامج المغة الفرنسية التخصصية  اإلقميم 

 حتذَج ويشاجؼخ انشؤَخ وانشسبنخ :  2/20
بعػػد أف بػػدأت وحػػدة ضػػماف الجػػودة فػػى الكميػػة فػػى تحػػديث الخطػػة اإلسػػتراتيجية واألىػػداؼ   -

دارة الكميػة وجميػع أعضػاك ىيئػة اإلسترات يجية والرؤية والرسالة تـ مخاطبة األقساـ العممية وا 
التدريس واإلدارييف والعامميف والطبلب وأولياك األمور والمجتمع المدنى لممشػاركة فػى تطػوير 

 الرؤية والرسالة .
ية وتـ اعتمادىػا تـ إعداد الرؤية والرسالة بشكميا المحدث والذى شارؾ فيو كؿ األطراؼ المعن  -

ونشػػػرىا عػػػف طريػػػؽ اإلعبلنػػػات وموقػػػع الكميػػػة  17/1/1021فػػػى مجمػػػس الكميػػػة بتػػػاريخ 
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تحػديث  إطػاروفػ   ,والمطويات وكؿ السػبؿ التػى تسػاعد فػى نشػر الرؤيػة والرسػالة المحدثػة 
 . جاري االعداد لتحديث الروية والرسالة 1011 \1027الخطة االستراتيجية 

 سؤَخ انكهُخ :
اآلداب إلى تخريج مواطف مبدع ومين  , لو القدرة عمى التفاعؿ بكفاكة مع عالـ  تسعى كمية

متغيػػر , كمػػا تتطمػػع إلػػى المشػػاركة اإليجابيػػة فػػ  البحػػث العممػػ  فػػ  مجػػاؿ العمػػـو اإلنسػػانية 
واالجتماعيػػة والمغػػات , وفػػتد قنػػوات عمميػػة مػػع جامعػػات عالميػػة , كمػػا تصػػبو إلػػى تقػػديـ 

حثية لمؤسسات المجتمع المختمفة ف  مصر والعالـ العربػ  , فضػبًل الخدمات االستشارية والب
عػػف سػػعييا إلػػى إثػػراك الحيػػاة الثقافيػػة والفكريػػة فػػ  الجامعػػة والمجتمػػع بالتػػأليؼ والترجمػػة 
والنشر, ومف خبلؿ الندوات والمؤتمرات وبرامج التعميـ والتدريس  ير التقميدية والتواصػؿ مػع 

 وسائؿ اإلعبلـ.

 سسبنخ انكهُخ:
 نشر ثقافة المعرفة واإلبداع فضبل عف إشاعة ثقافة المواطنة وحقوؽ اإلنساف. -
التأكيػػد عمػػى أف اكتشػػاؼ الػػذات والػػوع  بيػػا يتضػػمف الػػوع  بػػاآلخر المختمػػؼ ويفػػرض حتمػػا  -

 التواصؿ والتنا ـ والتعايش معو ألف اإلنسانية ى  اكتساب ثقافة .
 .مية الميارات ذات الصمة التركيز عمى اكتساب المعارؼ التخصصية وتن -
 تقديـ العمـو اإلنسانية واالجتماعية بما يحقؽ التنمية وتفعيؿ دور المغات . -
تكريس اإلمكانات الفكرية والتعميمية والبحثية و رس احتراـ القيـ األخبلقية ف  خدمة المجتمع  -

 والثقافة اإلنسانية وتقبؿ الفكر اآلخر .
سػنوات لمواكبػة التحػػديث  2والغايػات واألىػداؼ اإلسػتراتيجية كػؿ يػتـ تحػديث الرؤيػة والرسػالة * 

 والتطوير
 :  توجد  ايات نيائية وأىداؼ استراتيجية لمكمية :  2/22

 : جبيؼخ ادلُصىسح إىل –تهذف كهُخ اِداة  
 الحصوؿ عمى االعتماد مف الييئة القومية لضماف الجودة واالعتماد .  -  2
متميػػزة ذات جػػودة ومسػػايرة لمػػا يسػػتجد فػػى مجػػاالت المغػػات واآلداب تقػػديـ بػػرامج دراسػػية   -  1

 والعمـو االجتماعية والدراسات اإلنسانية النظرية والتطبيقية .
تكػػػويف خػػػريجيف مػػػؤىميف متميػػػزيف , متخصصػػػيف فػػػى مجػػػاالت اآلداب والمغػػػات والعمػػػـو   -  1

ى التأصػيؿ واالبتكػػار متسػميف باالنتمػاك وقػػادريف عمػ –االجتماعيػة والدراسػات اإلنسػػانية 
والتطػػػوير مػػػف خػػػبلؿ الدراسػػػات التدريبيػػػة والميدانيػػػة واألنشػػػطة الطبلبيػػػة لمسػػػايرة كافػػػة 

 التغيرات فى مجاالت الحياة المختمفة .



 64 

تقػديـ بػػرامج دراسػات عميػػا متميػزة ذات جػػودة تسػيـ فػػى تكػويف الكػػوادر البحثيػة وأعضػػاك   -  4
, وقادرة عمى المساىمة فى حؿ مشكبلت المجتمع  ىيئة التدريس أكاديميًا ومعرفياً ونقدياً 

 . والعرب  المصريوتمتد لكؿ المجتمع  اإلقميم 
إعػداد بػاحثيف متميػزيف وكػوادر مػف أعضػاك ىيئػة التػدريس ذوى قػدرات أصػمية وابتكاريػو   -  2

تتسـ بأعمى مستويات األداك المينى والسموؾ التنظيمى واالنتماك وتنمية قدراتيـ النقديػة 
كسابيـ ميارات البحث العممى وتقنياتو .وا  ألكاديمية والمعرفية وا 

تقػػديـ الخػػدمات األكاديميػػة والبحثيػػة والتدريبيػػة المتعمقػػة بمجػػاالت اآلداب والمغػػات والعمػػـو  -  6
االجتماعيػػة والدراسػػات اإلنسػػانية لكميػػات الجامعػػة ومؤسسػػات المجتمػػع عمػػى المسػػتوى 

 .جامعات عالمية واالنفتاح عمى   واإلقميم المحمى 
إثراك الحياة الثقافيػة والفكريػة وترسػيخ القػيـ والحفػاظ عمػى اليويػة القوميػة واالمتػداد إلػى   -  7

اليويػػػة اإلنسػػػانية لممجتمػػػع مػػػف خػػػبلؿ التػػػأليؼ والترجمػػػة والنشػػػر وخػػػدمات التثقيػػػؼ 
 عبر وسائؿ اإلعبلـ والمؤتمرات والبرامج التعميمية . االجتماع 

 : االسرتاتُجُخ نهتطىَشاألهذاف انغبَبد و
تتفؽ األىداؼ االستراتيجية لتطوير الكمية مع األىداؼ االستراتيجية لتطوير الجامعة وفقًا  

 لمحاور التطور عمى النحو التالى :

 الطبلب والخريجوف :  احملىس األول :
 عمى تخريج كوادر متميزة وفعالة  العمؿ : انغبَخ األوىل

 األىداؼ االستراتيجية التالية : وتتحقؽ ىذه الغاية مف خبلؿ 

 : أوالً  :  يستىي انهُسبَس
تطػوير البػػرامج األكاديميػػة عمػى مسػػتوى الميسػػانس السػتيعاب األسػػس الفكريػػة واألسػػاليب   -  2

التنفيذيػػة والتطبيقػػات العمميػػة والدراسػػات الميدانيػػة المرتبطػػة بحاجػػات المجتمػػع وتمتػػـز 
 بالتعمـ الذاتى . بالمعايير األكاديمية القومية وتسمد

 . الطبلب إنجازتطوير نظـ تقييـ   -  1
تطػػوير سياسػػات القبػػوؿ وتوزيػػع الطػػبلب عمػػى البػػرامج بمػػا يتوافػػؽ مػػع ر بػػات الطػػبلب   -  1

 والحاجات المجتمعية وسوؽ العمؿ .
 تطوير أساليب وأدوات التعميـ والتعمـ .  -  4
 ميكنتيا . و الفنية واإلدارية كافة عمميتياتطوير مكتبة الكمية واستكماؿ   -  2
 مقررات سنويا وتفعيؿ نظـ التعمـ الذاتى. 20استكماؿ تحويؿ المقررات االلكترونية بنسبة   -  6
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 تنمية القدرات الصحية واالجتماعية لمطبلب .  -  7
 استحداث برامج جديدة الستيعاب األعداد المتزايدة .  -  8
 أسيس رابطة لخريجى الكمية واالحتفاك بيـ .وضع آلية لمتابعة الخريجيف وت  -  9

 تفعيؿ نظاـ دعـ ورعاية الطبلب المتفوقيف والمبدعيف .  - 20
 تفعيؿ نظاـ إرشاد وتوجيو الطبلب المتعثريف .  - 22

 حبًَُب  :  ػهً يستىي انذساسبد انؼهُب :
معػايير األكاديميػة تطػوير البػرامج األكاديميػة عمػى مسػتوى الدراسػات العميػا لتتوافػؽ مػع ال  -  2

 . بنظاـ الساعات المعتمدة وتطوير وتحديث لوائد الدراسات العمياالقومية 
جػػراكات التسػػجيؿ بمػػا يسػػمد بزيػػادة اإلقبػػاؿ عمييػػا مػػف جانػػب   -  1 مراجعػػة سياسػػات القبػػوؿ وا 

 المصرييف والوافيف .
 سوؽ العمؿ .استحداث دبمومات جديدة تتوافؽ مع متطمبات الجودة وتمبى احتياجات  -  1

 العمؿ عمى تميز أعضاك ىيئة التدريس والييئة المعاونة : انغبَخ انخبَُخ :
نود ىنا أف نوضد أف األىداؼ االستراتيجية التى تنبثؽ عف ىذه الغاية ال تسػتيدؼ فقػط  

التنمية المستمرة وتطوير إمكانيات عضو ىيئة التدريس المينية والعممية وتطوير قدراتو اإلداريػة 
نمػػػ والجمػػػاعى .   ا يجػػػب أف تسػػػتيدؼ أيضػػػًا تطػػػوير فكػػػره الثقػػػافى وسػػػموكو التنظيمػػػى الفػػػردىوا 

 ويتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ األىداؼ االستراتيجية التالية :
 تنمية قدرات أعضاك ىيئة التدريس فى مجاؿ الجودة وتكنولوجيا المعمومات واإلدارة .  -  2
 تطور السموؾ التنظيمى لمييئة المعاونة .  -  1
 تشجيع أعضاك ىيئة التدريس عمى البحث العممى والمشاركة فى المؤتمرات .  -  1

 المساىمة فى التنمية المتكاممة لممجتمع : انغبَخ انخبنخخ :
 لتحقيؽ تمؾ الغاية الرئيسية البد لنا مف خبلؿ األىداؼ االستراتيجية التالية : 

وتنميػػة البيئػػة  اإلقميمػػ مجتمػػع حػػؿ مشػػكبلت الو إعػػداد خطػػة لتوجيػػو البحػػوث لمواجيػػة   -  2
 وخدمة المجتمع طبقًا ألوليات محددة .

وترشػيده ليعتمػد عمػى مجموعػة مػف القػيـ اإلنسػانية  المجتمعػ  الوع وضع خطة لتنمية   -  1
 والئلنسانى . السمب النبيمة , وتعمية وتبنى التفكير العممى مع نبذ الخرافة والموروث 

 اص تواجو حاجات المجتمع وتنميتو .إنشاك وحدات ذات طابع خ  -  1
فػػى  المجتمعػػ زيػادة مجػػاالت التعػاوف مػػع مؤسسػات المجتمػػع المػدنى الميتمػػة بػالتطوير   -  4

 مجاالت الثقافة واآلداب والعمـو االجتماعية .
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 : تحقيؽ نظاـ إدارى فعاؿ انغبَخ انشاثؼخ :
 :وتتحقؽ ىذه الغاية مف خبلؿ األىداؼ االستراتيجية التالية  

 تطوير الييكؿ التنظيمى لمكمية واستكماؿ النقص فى المواقع اإلدارية .  -  2
تنمية الموارد البشرية وتطوير أداك أعضاك الجياز اإلدارى بكؿ مستوياتو وتنمية السػموؾ   -  1

 . والجماع  الفرديالتنظيمى 
 قرارات .نظـ التخطيط والرقابة واتخاذ ال وفيرسةميكنة نظـ العمؿ التقنية   -  1
تبنى نماذج تقييـ لمعامميف تعتمد ليس فقط عمى األداك المينػى ولكػف أيضػًا عمػى السػموؾ   -  4

 . والجماع  الفرديالتنظيمى 
 وضع نظـ تحفيز عادلة . -  2
لمقيادات اإلدارية طبقًا لتقارير األداك المينى  الموضوع وضع نظاـ يعتمد عمى االختيار    -  6

 .مف خبلؿ آليات موضوعية وشفافة والسموؾ التنظيمى 
 تنمية الموارد المادية والبيئة األساسية لمكمية :  انغبَخ اخلبيسخ :

 ىداؼ االستراتيجية التالية :وتتحقؽ ىذه الغاية مف خبلؿ األ 
التخطيط األمثؿ الستثمار الموارد المادية الحالية مثؿ : تطور مبنى مكتبة الكمية , تطوير   -  2

 .الجديدلممبنى وقد تحقؽ ذلؾ بانتقاؿ الكمية  والخريجيف دارية لشئوف الطبلب المواقع اإل
تفعيػؿ الوحػدات ذات الطػابع الخػاص / المتػاح مػف ف خػبلؿ زيادة الموارد الذاتيػة لمكميػة مػ  -  1

 . التعميـ المفتوح 
الحصػػوؿ والدوليػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ  والوطنيػػةربػػط الكميػػة بالمؤسسػػات والييئػػات اإلقميميػػة   -  1

عمػػى مشػػروعات ممولػػة مػػف جيػػات التمويػػؿ المحميػػة والدوليػػة لتطػػوير القػػدرات الماديػػة 
 والبنية األساسية لمكمية .

  مؿتطوير وتنقية وترشيد مناخ الع انغبَخ انسبدسخ :
 وتتحقؽ ىذه الغاية مف خبلؿ األىداؼ االستراتيجية التالية : 

تبنى قيـ الحػؽ والعػدؿ والخيػر وتمتػـز بيػا كػؿ وضع مجموعة مف السياسات العامة التى ت  -  2
 مستويات مجتمع الكمية .

تنمية وتبنى أسموب العمؿ الجماعى وتحسػيف العبلقػات الشخصػية المتبادلػة بػيف أعضػاك   -  1
 ىيئة التدريس .

 تشكيؿ لجنة مف الحكماك لفض المنازعات التى تعكر صفو مناخ العمؿ .  -  1
 يئة التدريس العامميف عمى إدارة ضغوط العمؿ .تنمية ميارة أعضاك ى  -  4
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 النيائية واألىداؼ االستراتيجية :  تـ االعتماد عمى التحميؿ البيئى عند صيا ة الغايات  2/21
:  تعمػػؿ وحػػدة ضػػماف الجػػودة عمػػى زيػػادة المشػػاركة لممسػػتفيديف فػػى مناقشػػة وصػػيا ة  2/21

 األىداؼ والغايات اإلستراتيجية  .
ناقشة الغايػات النيائيػة واألىػداؼ االسػتراتيجية داخػؿ مجمػس الكميػة ومثمػت حجػر :  تـ م 2/24

وجػػاري الزاويػػة فػػى إعػػداد الخطػػة االسػػتراتيجية بالكميػػة , وكػػذلؾ الخطػػة التنفيذيػػة لمكميػػة 
 .1010-1027العمؿ لتحديث الخطة االستراتيجية 

ومجمػس الكميػة وتػـ نشػرىا : بعد االنتياك مف مناقشتيا تـ نشػرىا داخػؿ مجػالس األقسػاـ  2/22
 مف خبلؿ الموقع االلكترونى 

:  تـ اعتماد الغايػات النيائيػة واألىػداؼ االسػتراتيجية ضػمف اعتمػاد الخطػة اإلسػتراتيجية  2/26
 .   17/1/1021بتاريخ 

:  سيتـ مراجعة الغايات واألىداؼ االستراتيجية لمكمية ورؤية ورسػالة الكميػة بعػد تحػديثيا   2/27
 نوات .كؿ خمس س

: توجػػد سياسػػات لمكميػػة فػػى مجػػاالت التعمػػيـ , الدراسػػات العميػػا , البحػػث العممػػى , خدمػػة 2/28
 المجتمع , ويتـ االعتماد عمى الموائد المنظمة لمعمؿ .

 : تـ إعداد خطة تنفيذية لتطبيؽ استراتيجية الكمية تشمؿ الغايات واألىداؼ االستراتيجية .2/29
 الزمنى لمتنفيذ , وكذلؾ مؤشرات المتابعة والتقييـ .: تتضمف الخطة الجدوؿ 2/10
 :  تـ اعتماد الخطة التنفيذية وتمت مناقشتيا فى مجالس األقساـ ومجمس الكمية . 2/12
:  روعى فى تحديث رسالة الكمية أف تتوافؽ مع رسالة الجامعػة مػف خػبلؿ اتباعيػا نفػس  2/11

يػا , خدمػة المجتمػع وتنميػة البيئػة( فػى المحاور الثبلثة )شئوف الطػبلب , الدراسػات العم
 ضوك التحديث والتطوير .

: تسػػػاعد الغايػػػات واألىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية الخاصػػػة بالكميػػػة عمػػػى تحقيػػػؽ نظائرىػػػا عمػػػى  2/11
 مستوى الجامعة 

: تبػػرز االسػػتراتيجية بوضػػوح السػػمات المميػػزة لمكميػػة كمػػا توضػػد أيضػػا دور الكميػػة فػػى  2/14
 خدمة المجتمع المحيط .

:  تعمؿ الكمية عمى تحسيف الوضع التنافسػى وتنػوى الكميػة إنشػاك قسػـ لمغػات التطبيقيػة  2/12
وتػػـ أخػػذ موافقػػة مجمػػس الكميػػة ومجمػػس الجامعػػة وقػػاـ أ.د. رئػػيس الجامعػػة وأ.د. عميػػد 

تمييػدًا إلنشػاك قسػـ المغػة الصػينية لخدمػة  24/22/1022الكمية لزيارة الصيف بتاريخ 
موجػػود بكميػػة آداب دميػػاط , وآداب بنيػػا , وآداب الزقػػازيؽ ,  المنطقػػة حيػػث أنػػو  يػػر

وآداب طنطػػػا , وآداب المنوفيػػػة , ممػػػا يمثػػػؿ إضػػػافة جديػػػدة لممنطقػػػة وتقػػػديـ خػػػدمات 
 لممستثمريف وأصحاب المحبلت الذيف يسافروف إلى الصيف.
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 .ضمف االستراتيجية طموحات الكمية :  تت 2/16

 : انىضغ انتُبفسٍ نهكهُخ
قميميػة ومػف تحديد  تـ  الوضع التنافسى لمكمية عمػى أسػاس المنػاظرة مػع كميػات محميػة وا 

 خبلؿ تحميؿ الوضع التنافسى بالكمية تـ الوصؿ إلى : 
تميػػز خػػريج الكميػػة وخاصػػة قسػػـ الوثػػائؽ والمكتبػػات نظػػًر لمبػػرامج المتميػػزة التػػى يػػتـ إعػػداد   -

مج جديػػدة متميػػزة مثػػؿ ووتفعيػػؿ بػػراالعمػػؿ الخػػريج مػػف خبلليػػا وتمبػػى احتياجػػات سػػوؽ 
 .و البدك ف  تفعيؿ برنامج الخرائط و المساحة برنامج المغة الفرنسية التخصصية

تزايد أعداد الطبلب الوافديف بمرحمة الميسانس والدراسات العميا , وقامت الكمية بننشػاك مكتػب   -
 خػػػاص بالطمبػػػة الوافػػػديف يعمػػػؿ عمػػػى تػػػذليؿ الصػػػعاب التػػػى تػػػواجييـ ومػػػزود باإلنترنػػػت

 لسيولة االتصاؿ الخارجى والمساعدة فى البحث العممى .
تميز طمبة شعبة الخرائط والمساحة فى العديد مف المجاالت ومسد الثروات القوميػة وشػركات   -

 البتروؿ والتعديف ورسـ وتقييـ الخرائط باختبلؼ أنواعيا .
فػى إقمػيـ الػدلتا مثػؿ قسػـ تزمع الكمية إنشاك أقساـ تنافسػية  يػر موجػودة بالكميػات المنػاظرة   -

أقسابو انهغاخ األدلبَُاخ ل انهغاخ انصاُُُخ ل انهغاخ المغػات التطبيقيػة الػذى يشػمؿ : 
و ببرنػػػامج المغػػػة الفرنسػػػة التخصصػػػية وبرنػػػامج المسػػػاحة والخػػػرائط ونظػػػـ  اإلَطبنُاااخ

 . المعمومات الجغرافية
ميف عمػى جػوائز قوميػة وجود كوادر بشرية متميزة ومدربة مف أعضاك ىيئة التػدريس والحاصػ  -

 ومحمية وعمى سبيؿ المثؿ ال الحصر :
 العرب . فأ.د رضا سيد أحمد عضو مجمس ادارة اتحاد اآلثاريي  --
 . جتماعييفأحمد  نيـ تـ اختياره نقيبًا لبل أ.د. محمد  -
           الرحيـ عميوه أ.د. حسيف عبد  -
 أ.د. وساـ عبد العزيز فرج .  -
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 :واحلىكًخ  انقُبدح: 1
 : ُخيؼبَري اختُبس انقُبداد األكبدمي

 نهكهُخ قُبداد يؤههخ َتى اختُبسهب وتًُُخ اختجبساتهب وفق يؼبَري يىضىػُخ 
: يوجد لدى الكمية معايير معتمدة الختيار القيادة األكاديمية وقد تـ إعبلنيا   1/2 – 1/2

ات األكاديمية وأصبحت باالنتخاب وقد تـ تـ تعديؿ معايير اختيارات القياد ثورتيفوتفعيميا وبعد 
. وتشمؿ المعايير المستخدمة  الحال انتخاب السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية  ف تطبيؽ ذلؾ 

, القدرات اإلدارية والقيادية , المشاركة  العمم اختيار القيادات األكاديمية : )النشاط  ف عادة 
مجاالت الجودة والتطوير , المشاركة فى  ف ات األنشطة والخدمات الطبلبية , المساىم ف 

ييد بااللتزاـ والنزاىة , التعاوف والعبلقة مع الزمبلك  الذي الوظيف األنشطة القومية , السجؿ 
بدوره يختار وكبلك الكمية ورؤساك  الذيوالمرؤوسيف . وفى ضوك ذلؾ يتـ انتخاب عميد الكمية 

لمكمية وبياف أف  التنظيم تـ توضيد ذلؾ فى الييكؿ  األقساـ بمعايير تتسـ بالشفافية والوضوح
القيادات األكاديمية لمعميد ورؤساك األقساـ العممية , أما  اختيار ف  االنتخاباتالكمية تتيد نظاـ 

 .منصب الوكيؿ فالكمية تتبع نظاـ المجمس األعمى لمجامعات 
رأى القيادات األكاديمية لمكمية  استطبلع دميف الكمية )مدير عاـ الكمية( بعيتـ اختيار أ:  1/6

)العميد والوكبلك وبعض أعضاك ىيئة التدريس مف أىؿ الثقة ( ىذا إلى جانب معايير الكفاكة 
 والخبرة .

لمكمية آليات فاعمة لمتعامؿ مع المشكبلت الت  تتعرض ليا وقامت بننشاك لجنة حكماك :  1/7
 وفض المنازعات 

 اإلداراتومعمف ومبلئـ لمتطمبات الكمية ونشاطيا ويتضمف لمكمية ىيكؿ تنظيم  معتمد :  1/8
 . وأىدافيالتحقيؽ رسالة الكمية  ةالبلزم األساسية

وفقا لمييكؿ  تواالختصاصا تالتوصيؼ الوظيف  معتمد ومعمف . ويحدد المسؤوليا:  1/9
 ويستخدـ ف  حاالت التعييف والنقؿ تالتكافؤ بيف السمطات والمسؤولياالتنظيم  ويحقؽ 

 واالنتداب لموظائؼ المختمفة  .
: تـ توزيع استبياف عمى أعضاك ىيئة التدريس ومعاونييـ والطبلب والعامميف حوؿ نمط  1/20

عطاك تغذية راجعة .القيادة وجارى تنفيذه   وتـ تحميؿ االستبيانات وا 
دورية لقياس الرضا لدى أعضاك ىيئة  استبياناتتقـو وحدة ضماف الجودة بعمؿ :  1/22
مف  واالستفادةلتدريس والطبلب والييئة المعاونة ألداك القيادات األكاديمية واإلدارية وتحميميا ا

 نتائجيا دوريا .
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المجتمع  ف : تعمؿ الكمية عمى زيادة التعاوف بينيا وبيف المؤسسات والقطاعات الخدمية  1/21
زارة التربية والتعميـ وقد عممت عمى تدعيـ وتفعيؿ التعاوف بيف مختمؼ الجيات المعنية مف و 

 والتضامف اإلجتماعى والشباب والرياضة واآلثار والمؤسسات الصحفية واإلعبلمية .

 : وانتطىَش  إداسح اجلىدح  -  3
 تقىَى األداء انكهً نهكهُخ :

 .لمكمية وحدة لضماف الجودة يتوفر فييا الكوادر المؤىمة ويراعى تبايف القدرات والخبرات  :  1/2
وعبلقات  ةتباعيالئحة داخمية لوحدة ضماف الجودة تتضمف ىيكؿ تنظيم  ذات  دإعداجاري 

 واضحة . وتحدد عبلقة الوحدة بمركز ضماف الجودة بالجامعة .

 لوحدة ضماف الجودة خطط وتقارير سنوية عف نشاطيا وقواعد بيانات ألنشطتيا .:  1/1

جعات داخمية وخارجية ويتـ التفاعؿ يتـ بصفة دورية وأدوات مبلئمة ومراالكمية  أنشطةتقويـ  
 والتواصؿ مع مركز ضماف الجودة بالجامعة .

الكمية تناقش ف  المجالس الرسمية ويستفاد منيا ف  مجاؿ التخطيط  أنشطةنتائج تقويـ 
 والتطوير .

تتـ عممية تقويـ األداك الكمى لمكمية بصفة دورية و يتـ حاليًا إعداد الدراسة الذاتية  كما:  1/1
 .  1027/  1026ف العاـ الجامع  ع

:  يتـ مقارنة نتائج تقويـ األداك الكمى لمكمية عبر فترات زمنية مختمفة مف خبلؿ البيانات  1/4
 كؿ دراسة ذاتية . ف الواردة 

 :  تقـو الوحدة بمراجعة مؤشرات نتائج التقويـ الكمى ألداك المؤسسة . 1/2
ج التقويـ الكمى ألداك الكمية مع أعضاك ىيئة التدريس : تقـو الوحدة بمناقشة مؤشرات نتائ 1/6

 ومعاونييـ والطبلب والعامموف األطراؼ المجتمعية ذات العبلقة . 
 انعكاس نتائج التقويـ الذات  لؤلداك الكمى لمكمية عمى إدارة الجودة ::  1/7
خاصة ف  إعداد ضوك نتائج التقويـ  ف لؤلداك الكمى لمكمية  ةتصحيحياتخاذ قرارات : تـ  1/8

 لك الخطة االستراتيجية لمكمية وخاصة فيما يتعمؽ بالبلئحة الدراسية ويتـ اآلف تعديميا 
يىحقخ يغ كبفخ األقسبو انؼهًُخ نكُفُخ ػًم  نقبءدومت ػًم تتوافؽ مع سوؽ العمؿ . 

 دساسخ انفجىح .
  البيئ تائج التحميؿ ضوك ن ف :  تقـو الكمية بتحديد مجاالت مستقبمية لمتعزيز والتطوير  1/9
 أداك الكمية نتيجة لبلستفادة مف نتائج التقويـ . ف :  سوؼ يتـ  قياس مدى التغيير  1/20
: يتـ تصميـ برامج ومشروعات لتعزيز إدارة الجودة بالكية مف خبلؿ المشاركة الفعمية مف  1/22

 أعماؿ الجودة . ف المعنييف 
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وكسب الدعـ والتأييد لبرامج ومشروعات التعزيز : يتـ إعداد برامج ىادفة لمتوعية  1/21
 الت والتطوير مف خبلؿ العديد مف الندوات وورش العمؿ الخاصة بنشر ثقافة الجودة , 

 يتـ توجيييا إلى جميع أعضاك الكمية .
لمكمية وخاصة فيما يتعمؽ بننشاك  التنافس : يتـ قياس مستوى التحسف عمى الوضع  1/21

 األلمانية واإليطالية وتحديث البلئحة .قسـ المغة الصينية و 
 خريج سوؽ العمؿ عمى  ف : جارى اآلف العمؿ عمى قياس مدى زيادة إقباؿ المنظمات  1/24

و  يعمموف بيا الت المنظمات  ف جيف يالكمية , كما ىو جارى  استقصاك مستوى كفاكة الخر 
المغة  جبرنامبالكمية مثؿ  وتـ استحداث برامج جديدة عقدت الكمية ممتقى لمتوظيؼ بالكمية

 . و النظـ الجغرافية الفرنسية التخصص  كما سيتـ استحداث برنامج المساحة والخرائط
 أػضبء هُئخ انتذسَس ::4
هيئة التدريس  أعضاءحد ما من  إلىيوجد بالكمية العدد المؤهل والكافي :  4/6

 . ومعاونيهم بما يتناسب مع متطمبات البرامج التعميمية المقننة
هيئة التدريس  أعضاءتعمل الكمية عمى تنمية قدرات ومهارات :  4/2

 . اآلراءوضمان قياس  األداءومعاونيهم وتمتزم بتقييم 
أعباك التدريس واإلشراؼ العمم   ف :  ال توجد إجراكات موثقة لتحديد العجز / الفائض   4/1

 فقط .وتقـو األقساـ بذلؾ حسب الحاجة وبناًك عمى الخطة الثبلثية 
أعضاك ىيئة التدريس / الييئة  ف :  تـ وضع خطط ثبلثية لؤلقساـ لمتعامؿ مع العجز  4/2

المعاونة ويتـ التعييف بناًك عمييا , كما تقـو بعض األقساـ بالندب مف الكميات األخرى 
 عند الحاجة .
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 القسـ ـ
عدد أعضاك ىيئة 
التدريس )الفعم  + 
 (المتفرغ + الغير متفرغ

 عدد الطبلب فى 
 1026/1027العاـ

 انتظاـ وانتساب
 النسبة

 92.6:2 2961 22 المغة العربية 2
 206.4:2 1218 20 المغة اإلنجميزية 1
 81.8:2 2172 24 المغة الفرنسية 1
 28.04:2 1211 26 التاريخ 4
 27.21:2 1212 22 االجتماع 2
   72.9:2 2171 24 الجغرافيا 6
 42.2:2 2020 26 ةالمغات الشرقي 7
 62.28:2 2211 7 الفمسفة 8
 87.9:2 2711 22 عمـ النفس 9
     282.2:2 2110 1 اآلثار اإلسبلمية 20
 86:2 2192 9 اآلثار المصرية القديمة 22
 26.6:2 2701 27 اإلعبلـ 21
 11.6:2 162 9 الدراسات اليونانية والبلتينية 21
  29.1 2068 20 الوثائؽ والمكتبات 24
  - ػ مرشد مف قبؿ مكتب التنسيؽ 22
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 اذلُئخ ادلؼبوَخ :

 

 القسـ ـ
عدد معاون  
أعضاك ىيئة 
 التدريس

عدد الطبلب فى 
 النسبة 1026/1027العاـ

 120.7:2 2961 4 المغة العربية 2
 206.4:2 1218 21 المغة اإلنجميزية 1
 221.9:2 2172 8 المغة الفرنسية 1
 222.12:2 1211 20 التاريخ 4
 227.21:2 1212 22 االجتماع 2
 144.6:2 2171 2 الجغرافيا 6
 11.21:2 2020 29 المغات الشرقية 7
 221.2:2 2211 6 الفمسفة 8
 60.4:2 2711 9 عمـ النفس 9
 172:2 2110 9 اآلثار اإلسبلمية 20
 72.1:2 2192 9 اآلثار المصرية القديمة 22
 47.1:2 2701 26 اإلعبلـ 21
 11.7:2 162 22 الدراسات اليونانية والبلتينية 21
 71.4:2 2068 20 الوثائؽ والمكتبات 24
  - ػ مرشد مف قبؿ مكتب التنسيؽ 22
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 كفبَخ أػضبء هُئخ انتذسَس / اذلُئخ ادلؼبوَخ :
بعض األقساـ مع المعدالت  ف :  ال تتفؽ نسبة أعضاك ىيئة التدريس إلى الطبلب   4/6

ويبمغ عدد أعضاك ىيئة  1026/1027 الجامع العاـ  ف معترؼ بيا حيث تبمغ ال
 : التال موزعيف عمى النحو  282التدريس بالكمية 

 العدد الدرجة
 204 مدرس

 17 أستاذ مساعد
 12 أستاذ

 46 أستاذ متفرغ
 1   أستاذ  ير متفرغ

 22  أستاذ مساعد متفرغ
 20 مدرس متفرغ

 112 اإلجمال 
 
 
:  تبلئـ التخصصات العممية ألعضاك ىيئة التدريس المقررات إلى يشارؾ كؿ منيـ فى   4/7

 تدريسيا وفى حالة عدـ وجود المتخصص يتـ االستعانة بأساتذة مف كميات أو جامعات أخرى .
:  نسبة الييئة المعاونة إلى الطبلب تتفؽ واحتياجات الخطة التعميمية فى معظـ األقساـ  4/8

 ة معاون  أعضاك ىيئة التدريس إلى الطبلب .وتبمغ نسب
 وقد سبقت اإلشارة عمى الخطة الثبلثية لؤلقساـ لتعييف المعيديف . 

:  يتـ تعييف أعضاك ىيئة التدريس وفقًا الحتياجات األقساـ وطبقًا لمقوانيف  4/20 – 4/9
 المنظمة لذلؾ .

يئة التدريس لمحصوؿ عمى :  يتـ المجوك إلى مركز تنمية قدرات أعضاك ى 4/26 – 4/22
 الدورات البلزمة ألعضاك ىيئة التدريس حسب البرنامج المعمف مف قبؿ المركز

:  ال توجد معايير أو إجراكات محددة لتقييـ أعضاك ىيئة التدريس / الييئة  4/29 – 4/27
بعض  ف إلى أنو  االلكترون مف خبلؿ بعض المشاركات مف الطمبة لمتقييـ  لمعاونة إالا
 حاالت ال يتصؼ بالموضوعية .ال

مت الوحدة بعقد العديد مف الفعمية لمتدريب وقا االحتياجاتلتحديد  استبيانات: يتـ عمؿ  4/10
 لمتدريب عمى كيفية عمؿ دراسة الفجوة والتوصيؼ وتوزيع البرامج . المقاك 
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إعداد  ألعضاك ىيئة التدريس وجارى الوظيف :  لـ يتـ تقييـ مستوى الرضا  4/11 – 4/12
 االستبيانات الخاصة بذلؾ .

التدريبية ألعضاك ىيئة التدريس وتـ بالفعؿ  االحتياجات: تـ وضع برنامج لتحديد  4/14 
بما يختص بعمؿ تحميؿ لفجوة بيف المعايير األكاديمية والنتائج التعميمية  ةتطبيقي

 المستيدفة .
 تقييـ أداك أعضاك ىيئة التدريس . ف عمى الطبلب لبياف أرائيـ  استبيانات: تـ توزيع  4/12
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 : اجلهبص اإلداسٌ  - 5
ص إداسٌ يالئى يغ حجى وطجُؼخ أَشطخ انكهُخ تىجذ ثبنكهُخ جهب

 .وانؼبيهىٌ يىصػىٌ وفقب دلؤهالتهى وقذساتهى ػهً انىظبئف ادلختهفخ 
القيادات اإلدارية وتتصؼ ىذه : توجد معايير معمنة ومعتمدة الختيار وترقية  2/1 – 2/2

 المعايير بالموضوعية حيت تبلئـ جميع التخصصات اإلدارية لموظائؼ الحالية .
: تـ تحديد االحتياجات التدريبية الفعمية لمعامميف بالكمية مف خبلؿ استطبلع رأى   2/6 – 2/4

يارات عمى إكسابيـ الميارات )م تشتمؿوالكمية بصدد إعداد خطة لمتدريب لمعامميف 
 إدارية , ميارات سموكية , اإلدارة االلكترونية, ميارات اإلدارة والقيادة والتواصؿ( 

:  يتـ توزيع العامميف بالكمية وفقًا لبلحتياجات الفعمية بالكمية , كما يتـ االستفادة  2/8 – 2/7
 ف القصوى مما ىو متاح مف الموارد حيث تـ إجراك العديد مف التنقبلت والتعيينات 

تبيف عدد  الت الوظائؼ القيادية تبعًا لحاجة العمؿ كما ىو موضد باإلحصائية 
 العامميف بالجياز اإلداري ف  اإلدارات المختمفة بالكمية .

 يـ .اري وتخطرىـ القيادة بنتائج التقيلمكمية نظاـ لتقييـ أداك أعضاك الجياز اإلد :  2/9
لدراسػػػتيا  يػػػاز اإلداري واتخػػػاذ اإلجػػػراكاتلمكميػػػة وسػػػائؿ مناسػػػبة لقيػػػاس أعضػػػاك الج :  2/20

 واالستفادة مف النتائج
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 1026/1027 اجلبيؼٍنهؼبو  ػذد اإلداسَني ثبنكهُخ

عدد  اإلدارة
 الموظفيف

عدد 
 المؤقتيف

  10  إدارة شئوف الطبلب
  20 إدارة رعاية الشباب
 - 26 إدارة الدراسات العميا

 - 21 إدارة المكتبة
 - 9 رة الماليةاإلدا

   أمناك المعامؿ
  17 الشئوف اإلدارية

 - 9 الصيانة
  2 السنتراؿ 

 - 12 الخدمات المعاونة
  21 إدارة الخريجيف

  21 إدارة المشتريات والمخازف
 - 2 إدارة الحدائؽ

  1 العبلقات الثقافية
 

وخاصة بعد االنتقاؿ وظيفة ال :  تعد ظروؼ العمؿ بالكمية مبلئمة إلى حد ما لمتطمبات  2/22
 لممبن  الجديد

 السنوياستخداـ نظاـ تقييـ العامميف مف خبلؿ التقرير  الحال الوقت  ف :  يتـ  2/21 –2/21
 الكمية . ف عف أداك العامميف , وجارى وضع آلية جديدة لتقييـ ألداك 

األداك إلى حد ما ,  :  يتـ ربط الحوافز / المكافآت المقدمة لمعامميف بمستويات 2/22 – 2/24
 حيث يحصؿ مف يقوموف بأعماؿ إضافية عمى حوافز تختمؼ عف  يرىـ .

 لمتمقى الخدمة . استبيانات: الكمية تتبع أساليب مختمفة لتقييـ أداك العامميف مف خبلؿ  2/26
الكمية مف خبلؿ  ف لمعامميف  الوظيف :  جارى حاليا قياس مستوى الرضاك  2/28 – 2/27

 . كما ىو موضد مف االستبياف التالى : استبيانات
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 ػٍ انشضب انىظُفٍ استجُبٌ
ىو القوة البلزمة لمشخص لمقياـ بعممو عمػى أعمػى مسػتويات األداك وىػو  الوظيف الرضا  
الية لئلنساف وىو مقدرا القناعػة المصػاحبة لمعمػؿ , ومػف متطمبػات الجػودة قيػاس نسػبة خحالة د
لػػذا نرجػػو التكػػـر باإلجابػػة عمػػى األسػػئمة اآلتيػػة لتحديػػد تحقػػػؽ  بيف اإلدارييف . الوظيف الرضا 
 : الوظيف الرضا 

إلى حد  نعـ العبارة ـ
 ال ما

    ىؿ يتـ تزويدؾ بالتدريب المطموب الحتياجاتؾ الوظيفية ؟ 2
ىؿ رئيسؾ المباشر يساند ويشػجع األفكػار اإلبداعيػة والخبلقػة التػى  1

 تقـو بطرحيا ؟
   

المباشػػر بتزويػػدؾ بػػالقرارات الحديثػػة التػػى تخػػص  ىػػؿ يقػػوـ رئيسػػؾ 1
 مجاؿ عممؾ

   

ىؿ تعتقد أف رئيسؾ المباشر يحد مف مبادرتؾ فى تسػييؿ إجػراكات  4
 العمؿ ؟

   

    الكمية مطبقة ومفيدة . ف سياسة الباب المفتوح  2
    . إنتاجيتؾمف قبؿ مديرؾ يزيد مف  الماديالتحفز  ير  6
كافيػػػة التخػػػاذ القػػػرار فػػػى حػػػاؿ تطمػػػب موقفػػػؾ لػػػديؾ الصػػػبلحيات ال 7

 لذلؾ . الوظيف 
   

    واضد ومكتوب ؟ وظيف ىؿ لديؾ توصيؼ  8
    ؟ األداكقسمؾ آلية لمتابعة  ف ىؿ يوجد  9

    إدارتؾ ؟ ف ىؿ تشعر بروح الفريؽ   20
    تتقاضاه مرضيًا لؾ ؟ الذي األساس ىؿ يعتبر الراتب  22
دالػػػة والمسػػػاواة )توزيػػػع العمػػػؿ , والػػػدورات , ىػػػؿ تشػػػعر بػػػروح الع 21

 ..الخ(
   

    وحدد األسباب ؟ الحال ىؿ أنت راضى عف عممؾ  21

 ؟أيؾ مف قبؿ الكمية لتحسيف العمؿ واجب اتخاذىا بر  الت اإلجراكات  ى ما   - 24
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وتتخػػذ  الػوظيف الرضػػا  اسػتبياناتوتقػـو وحػدة ضػػماف الجػودة بػػنعبلـ اإلداريػيف بنتػػائج :  2/29
 . الوظيف الرضا  استبيافبناك عمى نتائج  تصحيح إجراكات 

مف  الثان لتأىيؿ الصؼ  ةتدريبيأعدت الكمية بالتعاوف مع الوحدة خطة :  2/10
 .يميـ لمقياـ بالمياـ المنوط بيـالعامميف وتزويدىـ بالميارات العممية والفنية البلزمة لتأى

 عمى اإلدارييف بالكمية :وجدير بالذكر أف ىناؾ بعض الممحوظات 
الكثير منيـ قد تجاوز الخامسة والخمسيف عاـ وبعضيـ يقاـو التغيير وليس لدييـ   :  2/12

مسايرة اإلدارة الحديثة حيث أنو قد اقترب مف سف اإلحالة إلى المعاش وىناؾ  ف ر بة 
بة مشكمة أخرى عمى مستوى الجامعة والكمية وىى أف بعض الكوادر اإلدارية المدر 

وتزويدىـ بالميارات  الثان عمى وشؾ الخروج إلى المعاش . وىذا يتطمب تأىيؿ الصؼ 
اإلدارية والفنية البلزمة , كما أف األمر يتطمب تعيينات أو نقؿ بعض الموظفيف مف 
جيات أخرى بدرجاتيـ المالية حيث يتسموف بالكفاكة والخبرة وصغر السف والر بة فى 

 .التحديث والتطور التعمـ والتغيير ومسايرة 
 ادلىاسد ادلبنُخ وادلبدَخ :  -  6

 : كفبَخ ادلىاسد انسُىَخ نتحقُق انشسبنخ وانغبَبد واألهذاف االسرتاتُجُخ
:  الموارد المالية المتاحة سنويًا  ير كافية إلى حد ما لتحقيؽ رؤية ورسالة الكمية   6/2

المتاح مف دخؿ التعميـ المفتوح  وأىدافيا االستراتيجية , واألمؿ معقود عمى االستفادة
والوحدات ذات الطابع الخاص والوافديف إلى جانب قياـ مركز البحوث منو حاليًا 

إال ت التعميمية والخدمات الطبلبية بالعديد مف الدورات وتغميؼ بطاقات دخوؿ االمتحانا
 أف ذلؾ يحتاج إلى تدعيـ حيث تتزايد متطمبات التطوير بشكؿ مستمر .

 . 1026ف  بداية  تـ نقؿ الكمية لممبن  الجديد داخؿ الحـر الجامع     : 6/1
تجييزات ومعدات لتحقيؽ األمف والسبلمة , حيث يوجد عدد تتوافر لدى الكمية :  6/4 – 6/1

الكمية , كما يتـ توفير العبلمات  مبان كبير مف طفايات الحريؽ موزعة عمى 
ة حيث توجد إرشادات إخبلك المبنى اإلرشادية المناسبة لتحقيؽ األماف والسبلم

كما يوجد الخراطيـ البلزمة لئلطفاك وتعريؼ بأماكف الطفايات وأسموب استخداميا .
 ولكف  ير موصمة بالمياه .

حالة حدوث كوارث وجارى  تدريب  ف  المبان :  جارى إعداد خطة لمكمية إلخبلك  6/6 – 6/2
 العديد مف العامميف بالكمية .

 حد ما مف حيث التيوية واإلضاكة .إلى  الصح الكمية النظافة والمناخ  مبان  ف : تتوافر  6/7
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وكذلؾ تتوفر  ومصعد كبير لمطبلب ,ف ومصعد كبير مصعدا: يوجد بالكمية  6/20 – 6/8
, وىذه المرافؽ     بالكمية الكيرباك ودورات المياه و ير ذلؾ مف المرافؽ بشكؿ كاف

 بشكؿ منتظـ.صالحة لبلستخداـ وتتـ صيانتيا 
 بالمتابعة والصيانةكؿ المجاالت تقـو  ف : الكمية تضـ وحدات لمصيانة  6/21 – 6/22

 . والتسييبلت التعميمية المبان خطة لصيانة الفورية بشكؿ مستمر و يوجد 
األنشطة  باق : تتوافر بالكمية  رفة لممارسة األنشطة الثقافية والفنية , أما  6/24 – 6/21

 الت ( ةـ االستعانة بالمنشآت الرياضية الخاصة بالجامعة)القرية األولمبيالرياضية فيت
 تضـ صالة مغطاة ومبلعب لمرياضات الجماعية .

 األجهضح وادلؼذاد وادلؼبيم :
ويسػػتخدمو معمػػؿ عمػػـ الػػنفس المعامػػؿ مثػػؿ  يوجػػد بالكميػػة العديػػد مػػف  : 6/28 – 6/22

 2400يسػػتخدمو  والػػذي يػػا والخػػرائطو معمػػؿ الجغرافطالػػب مػػف قسػػـ عمػػـ الػػنفس ,  2400
والػذي يسػتخدمو  لػى. المساحة المخصصة لجميع معمؿ الحاسب اآل طالب مف قسـ الجغرافيا

طالػب مػف  4000ويسػتخدمو  مػؿ المغػاتامع –االجتمػاع واإلعػبلـ  قسػم مف  طالب 4200
ضػاكة جيػده مترا واإل 120ىذه المعامؿ ال تتجاوز  – والمغة الفرنسية اإلنجميزيةالمغة  قسم 

تزويػدىا بعػدد مػف الفنيػيف  إلػىحاجػة  فػ ولكف التيوية  ير كافيػة . والمعامػؿ بصػفة عامػة 
 المتخصصيف .

: ال تتناسب عدد الحاسبات اآللية المتاحة بالكمية مع إجمال  عػدد الطػبلب  6/11 – 6/29
 أجيزة . 7عمى  81جياز ومعمؿ  10عمى  81حيث يحتوي معمؿ 

عمى شبكة اإلنترنػت وىػذا الموقػع بالمغػة العربيػة  والمغػة  تفاعم ة موقع : لمكمي 6/12 – 6/11
, ومػف خػبلؿ البوابػة االلكترونيػة www.mans.edu.eg اإلنجميزيػة والمغػة الفرنسػية 

يتـ بث جميع المعمومات عف أنشطة الكمية والجامعة . وتتاح خدمة االنترنت فى جميع 
 رية بالكمية وىو : مكاتب ىيئة التدريس وجميع المكاتب اإلدا

 e-mail:artfac@mans.edu.eg 
( بما  االلكترون :  تتوافر بالكمية وسائؿ االتصاالت الحديثة )تميفونات / فاكس / البريد  6/16

 يتبلكـ مع حجـ العمؿ بالكمية .
:  توجد أنظمة موثقة لممراجعة والرقابة الدورية عمى استخداـ موارد الكمية المادية  6/17

والمالية مف خبلؿ مراجعة الجيات الرقابية بالجامعة أو بالدولة مثؿ الجياز المركزى 
 لممحاسبات .
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ـ اتوزيع الطبلب بتخصيص أي :  أصبحت مساحة المكتبة تتناسب مع أعداد الطبلب ويتـ 6/18
افر بالمكتبة المراجع والدوريات مبلئمة . تتو  واإلضاكة والتيوية لكؿ فرقة دراسية ,
وخاصة بعد النقؿ لممكتبة  مف حيث العدد والتنوعإلى حد ما فية كا الحديثة والمتنوعة 

 الجديدة .
ة , :  يتوافر بالمكتبة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وخاصة خدمة االنترنت والمكتبة الرقمي 6/19

حيث يتاح لمباحثيف الدخوؿ إلى شبكة المكتبات الجامعية مف خبلؿ األجيزة الموجودة 
 بالمكتبة .

:  تمتـز إدارة المكتبة بمواعيد العمؿ وتسجيؿ المتردديف وتيسير تقديـ الخدمة ليـ إال أنو  6/10
أبوابيا مف العامميف ذوى المؤىبلت والخبرات , وتفتد المكتبة  الكاف ال يتوافر العدد 

خبلؿ  وحتى الواحدة والنصؼ بعد الظيرلممتردديف اعتبارًا مف الثامنة والنصؼ صباحًا 
 أياـ الدراسة . 

 آلية لتمقى شكاوى ومقترحات المتردديف عمى المكتبة . يتـ العمؿ عمى وضع  : 6/12
, :  توجد إحصائية بأعداد المستفيديف مف المكتبة )طبلب , أعضاك ىيئة التدريس  6/11

  متردد ف 200أعضاك الييئة المعاونة( حيث يبمغ عدد المتردديف عمى المكتبة 
 .اليـو

 وتوجد مكتبة رقمية ومتاحة لمباحثيف . -

 :  وانربايج انتؼهًُُخ ادلؼبَري األكبدميُخ  -  7
تواكب سوؽ العمؿ وقد  لك ف  إجراكات تحديث البلئحة الداخمية  بدأت الكمية:  7/1 – 7/2

ة ضماف الجودة بنرساؿ خطابات لمسادة رؤساك األقساـ األكاديمية بالمعايير قامت وحد
البلـز إتباعيا عند تحديث لوائد األقساـ بحيث تراعى احتياجات سوؽ العمؿ. مرفؽ 

وسيتـ تطبيؽ تـ إعداده وتـ إرسالو إلى األقساـ العممية  الذيصورة مف االستبياف 
 .1026/1027الجديدة بدك مف العاـ  ةالبلئح

: تبذؿ الكمية جيودًا لمتوعية بالمعايير األكاديمية حتى يتـ عقد أكثر مف ورشة عمؿ   7/4
حضرىا أعضاك ىيئة التدريس مف أجؿ التعريؼ بالمعايير وأساليب تطبيقيا عمى 

 البرامج المختمفة .
حيث حيف وضع البلئحة الجديدة ب اتية المعايير القومية وسوؼ يتـ مراع: تبنت الكمي  7/2

 تحقيؽ النتائج التعميمية المستيدفة .  ف تساىـ البلئحة الجديدة 
:  تمت مخاطبة األقساـ العممية بضرورة إعادة صيا ة البرامج التعميمية المختمفة بالكمية  7/6

 وتعديؿ البلئحة لمواكبة سوؽ العمؿ .  المتبناةضوك المعايير األكاديمية  ف 
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حيث  المتبناةإلجراكات لموفاك بمتطمبات المعايير األكاديمية :  تتخذ الكمية بعض ا 7/8 – 7/7
تـ توصيؼ البرامج وعرضيا عمى مجالس األقساـ إلقرارىا , إال أف البلئحة المعموؿ 

مما يتطمب ضرورة عمؿ دراسة لتحديد الفجوة بيف البلئحة  1001الئحة  ى بيا 
تعديؿ البلئحة  ف تـ البدك أو تعديؿ البلئحة وقد  المتبناةالمعموؿ بيا والمعايير 

 ةالبلئحوسيتـ تطبيؽ  القادـ إف شاك اهلل الدراس لتكوف جاىزة ابتداًك مف العاـ 
النتياك وتـ مخاطبة االقساـ العممية  1026/1027الجديدة بدك مف العاـ الدراس  

اعضاك ىيئة التدريس مف التوصيفات و ادخاليا عمى نظاـ الفاراب  وفقًا لمجداوؿ 
  .ية الدراس

وتـ اختيار : تـ عمؿ لقاكات مع جميع األقساـ العممية لشرح كيفية عمؿ دراسة الفجوة . 7/9
 األكاديم لمكتبات لمتقدـ لبلعتماد الوثائؽ و ابرنامج 

: تـ تبنى المعايير األكاديمية وتـ موافقة مجمس الكمية عمييا وتـ موافقة مجالس األقساـ  7/20
 فى محاضر رسمية .

ـ عقد ورش عمؿ لؤلقساـ العممية لبياف كيفية تطبيؽ المعايير األكاديمية وعمؿ تحميؿ : ت 7/22
الفجوة وقامت بعض األقساـ فعبل بالتطبيؽ وعمؿ دراسة لمفجوة عمى سبيؿ المثاؿ 

 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات ( . –برنامج  ) المغة الفرنسية 
 العمؿ عند تصميـ البرامج األكاديمية . : تـ التنبيو بضرورة مراعاة احتياجات سوؽ 7/21
: تـ التنويو بضرورة عقد مؤتمر لمجودة لمدة أسبوع بالكمية بيدؼ مشاركة جميع  7/21

مجاؿ الجودة مف أمثاؿ الدكتور ) وساـ عبد  ف المعنييف بالجودة بالكمية والخبراك 
دة واالعتماد العزيز فرج ( لعمؿ ورش لمتعريؼ بوضع الكمية فيما يتعمؽ بمجاؿ الجو 

وبياف المطموب مف أعضاك ىيئة التدريس  مف ضرورة عمؿ التوصيفات لممقررات 
 الميسانس والدراسات العميا . مرحمت  ف والبرامج 

: تمت التوصية بعمؿ تقارير البرامج التعميمية وتقارير سنوية لممقررات الدراسية وتـ  7/24
 إببلغ األقساـ العممية بذلؾ .

دور المراجعيف الخارجييف لمبرامج  ؿنبيو عمى األقساـ العممية بضرورة وتفعيتـ الت:  7/22
 مف تقارير المراجعة الخارجية . االستفادةالتعميمية وضرورة 

مف رأى الطبلب فى تحسيف البرامج التعميمية والمقررات  لبلستفادة استبيانات: تـ عمؿ  7/26
 الدراسية .
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 اد انذساسُخ :/ ادلقشسانتؼهًُُخ انربايج   *
:  تـ مخاطبة األقساـ العممية لبياف ضرورة  أف تواكب البرامج التعميمية المطبقة فى  7/27

احتياجات سوؽ العمؿ حيث تضـ الكمية أربعة عشرة قسمًا عمميًا وثمانية عشرة الكمية 
لمغة برامج المغة العربية وآدابيا , والمغة اإلنجميزية وآدابيا, وا ى  برنامجًا متنوعاً 

الفرنسية وآدابيا , والمغات الشرقية واإلعبلـ , والوثائؽ والمكتبات , والتاريخ 
والجغرافيا وعمـ النفس وعمـ االجتماع واآلثار اإلسبلمية واآلثار المصرية القديمة , 
والدراسات اليونانية والبلتينية والفمسفة وتغطى ىذه البرامج تخصصات مختمفة 

يميا مثؿ برنامج المغة ستحداث برامج جديدة يتـ تفعاوتـ  يحتاجيا سوؽ العمؿ
 . الفرنسية التخصصية وبرنامج المساحة والخرائط وبرنامج عمـ النفس 

 :  سوؼ يتـ إجراك تعديبلت ف  البرامج استجابة لمتغيير ف  سوؽ العمؿ . 7/28
ضوك الئحة  ف ا :  تـ توصيؼ البرامج التعميمية والمقررات الدراسية إال أنيا تـ إعدادى 7/29

 وسوؽ العمؿ . المتبناةتواكب المعايير  لك وجارى تحديث وتطوير البلئحة  1001
ة وبيف المعايير امج التعميميلنتائج التعميمية المستيدفة لمبر :  ىناؾ فجوة بيف مصفوفة ا 7/10

 , وجارى تحديث البلئحة لسد ىذه الفجوة . كما تـ إخطار األقساـ اةنباألكاديمية المت
تنمية الميارات وتـ عمؿ  ف العممية بضرورة أف تساىـ النتائج التعميمية المستيدفة 

 لقاكات مع جميع األقساـ العممية لشرح كيفية عمؿ دراسة الفجوة .
الفرؽ / المستويات  ف :  تـ تحميؿ متوسط نسبة النجاح خبلؿ السنوات الماضية  7/12

 الدراسية .
 باإلعداد لتعديؿ البلئحة ومف ثـ تعديؿ المقررات وتحديثيا . : قامت األقساـ العممية 11/ 7
: إجراكات المراجعة الخارجية روتينية وليست واقعية ىذه مسئولة األقساـ العممية ىى  7/11

التى تخاطب المراجعيف وفى معظـ الحاالت ال يتـ إرساؿ البرامج لؤلساتذة ولكف يتـ 
 ج متفقة مع المعايير .كتابة خطاب روتين  فقط يفيد بأف البرام

التحديث  ف :  لـ  يتـ حتى اآلف االستفادة مف التقرير السنوية لمبرامج والمقررات  7/14
مدى االستفادة  تتضد لك مف تحديث البلئحة  االنتياكوالتطوير إال أننا ننتظر لحيف 

مكثفة التحديث والتطوير وتـ عمؿ لقاكات  ف مف التقارير السنوية لمبرامج والمقررات 
وموثقة لورش عمؿ ولقاكات مع كافة األقساـ بالكمية لمتعريؼ بالمعايير األكاديمية 

 وكيفية عمؿ دراسة الفجوة .
:  يتـ تقييـ المقررات الدراسية بواسطة الطبلب مف خبلؿ االستبيانات , إلى إنو لـ يتـ  7/12

يتضد مدى االستفادة  لك حة مف تحديث البلئ االنتياكاالستفادة منيا حتى اآلف . ننتظر لحيف 
 تحديث البرامج . ف مف استبيانات الطبلب 
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* حتى اآلف لـ تقـ األقساـ العممية بتوثيؽ العممية التعميمية بنعداد ممؼ لكؿ مقرر دراس  ف  
كؿ قسـ عمم  يتضمف عمى توصيؼ المقررات والتعديبلت الت  جرى إدخاليا والقائميف عمى 

العديد مف  قرر ونماذج مف أسئمة االمتحانات بالر ـ مف توجيوتدريس كؿ مقرر وتقرير الم
 العممية بيذا الشأف .الخطابات إلى األقساـ 

بيا  لبللتحاؽ: قامت الكمية بالترويج والتعريؼ لمبرامج التعميمية الجديدة وتحفيز الطبلب  7/16
مف نتائج  ستفادةواالكافة األقساـ  ف  الميدان ووضعت الوحدة آلية لقياس فاعمية التدريب 

 القياس .
ت معينة وطرؽ ال: تـ وضع آلية لمتأكد مف أف المقررات الدراسية تحتوى عمى مجا 7/17

 . تدريس لتطيؽ التعمـ الذات 
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 عدد المقررات لكؿ برنامج اسـ البرنامج التعميمى ـ
 21 المغة العربية وآدابيا 2
 21 ياالمغة اإلنجميزية وآداب 1
 44 المغة الفرنسية وآدابيا 1
 21 الدراسات اليونانية والبلتينية 4
 المغات الشرقية وآدابيا 2

 لغات األمـ اإلسبلمية وآدابيا
 لغات األمـ السامية وآدابيا

20 
12 
16 

 21 االجتماع 6
 20 الوثائؽ والمكتبات والمعمومات 7
 21 التاريخ 8
 الجغرافيا 9

 شعبة عامة
 ائطشعبة خر 

11 
12 
14 

 48 الفمسفة 20
 20 عمـ النفس 22
 16 األثار المصرية القديمة 21
 19 اآلثار اإلسبلمية 21
 اإلعبلـ 24

 شعبة الصحافة
 شعبة إذاعة

 شعبة عبلقات عامة

14 
16 
16 
16 

اجمالى عدد المقررات )الغير  28إجمال  عدد البرامج = 
 679مكررة ( = 
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 : انتذسَس وانتؼهى   -  8
 : وانتؼهىانتذسَس اسرتاتُجُخ 

 : يوجد لمكمية إستراتيجية لمتعميـ والتعمـ معتمدة وموثقة وتـ توزيعيا عمى األقساـ . 8/2
مصفوفة البرامج  ف :  تتبع الكمية أساليب ووسائؿ متنوعة لمتعميـ والتعمـ مدرجة  8/6 – 8/1

. كذلؾ تتبع  التقدميةروض تستخدـ فييا الع الت والمقررات منيا المحاضرات النظرية 
برامج عمـ النفس وعمـ االجتماع( , باإلضافة  ف ) الميدان الكمية أساليب التدريب 

إلى الدروس العممية , والزيارات الميدانية )برامج الجغرافيا واآلثار( . ور ـ تنوع ىذه 
مدة معت 1026/  1022يجية التعميـ والتعمـ األساليب , وقامت الكمية بعمؿ استرات

 . 1027/1011وجاري تحديثيا لعاـ مف مجمس الكمية وموزعة عمى األقساـ العممية 
,  الذات : تشمؿ المقررات الدراسية ببرامج الكمية مجاالت متعددة لتنمية التعمـ  8/22 – 8/7

حيث يتـ تكميؼ الطبلب بالواجبات المنزلية واألعماؿ البحثية . وتتوافر بالكمية مكتبة 
تقدميا الكمية , كما توجد المكتبة  الت البرامج  ف المراجع المتخصصة تضـ عدد مف 

المركزية لمجامعة وىى تضـ كافة التخصصات . كذلؾ تقـو الكمية بتنظيـ زيارات 
تدخؿ ضمف نطاؽ التخصص ,  الت ميدانية لمناطؽ اآلثار والمعالـ الجغرافية 

 ويقوموف بكتابة تقارير عنيا .
مف تعميـ خطوط  الذات العديد مف األنشطة لتنمية موارد التعمـ  قامت الكمية  بتنفيذ 

ويتـ  اآلل معامؿ وزيادة فاعمية المعامؿ الموجودة وخاصة معمؿ الحاسب الاالنترنت ب
تزويد المكتبة سنويًا بالمراجع الحديثة , وأجيزة الكمبيوتر البلزمة ويوجد بالكمية مكتبة 

 رقمية يستفيد منيا الدارسوف .
:  اتخذت الكمية العديد مف اإلجراكات لمتعامؿ مع الكثافة العددية الزائدة لمطبلب حيث يتـ  8/21

مف الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساًك ,  الدراس توزيع المحاضرات عمى اليـو 
استكماؿ  أفكما  .استيعابيا ف تختمؼ  الت لتتناسب األعداد مع مساحة القاعات 

 . األماكفف  القضاك عم  مشكمة مدرجات الكمية سوؼ يساعد 
بعض األقساـ عف  ف :  الكمية بحاجة إلى إجراكات لمتعامؿ مع ضعؼ حضور الطبلب  8/21

 طريؽ متابعة حضور الطبلب بكشوؼ الحضور والغياب .
:  ال توجد أساليب محددة ومعمنة لمتعامؿ مع مشكمة الدروس الخصوصية , وما يترتب  8/24

 عمييا مف آثار .
:  تحاوؿ الكمية التعامؿ مع نقص / زيادة أعضاك ىيئة التدريس مف خبلؿ خطة تعييف  8/22

 المعيديف .
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مثؿ التمويؿ مف خبلؿ إيرادات برامج  الذات :  تستخدـ الكمية أساليب متنوعة لمتمويؿ  8/26
يرادات مركز الخدمات والبحوث التعميمية واالجتماعية والوافديف   الذيالتعميـ المفتوح وا 

 تـ مضاعفة أعداىـ بالكمية .
, ويتـ تحديد  الجامع :  توجد إجراكات مف مجالس األقساـ بالكمية بخصوص الكتاب  8/27

سعر الكتاب , كما يتـ تنفيذ برنامج لدعـ الطبلب  ير القادريف بالكتب المجانية مف 
 خبلؿ رعاية الشباب بالكمية .

لمطبلب بناًك عمى احتياجاتيـ  الميدان تدريب : تتوافر بالكمية برامج فعالة لم 4/11 – 8/28
, برامج عمـ النفس , وعمـ االجتماع ف  الميدان الفعمية حيث توجد مقررات لمتدريب 

كما يقـو طبلب اآلثار والجغرافيا والتاريخ برحبلت وزيارات ميدانية لمناطؽ ومواقع 
 راسية .مختمفة ترتبط بدراستيـ , ويتـ ذلؾ مف خبلؿ تطبيؽ البلئحة الد

تتضمنيا  والت : وضعت الوحدة آلية لمتابعة التنفيذ لمتأكد مف تنفيذ أنماط التعميـ والتعمـ  8/14
 اإلستراتيجية .

ونتائج  االمتحاناتضوك نتائج  ف : تـ مراجعة إستراتيجيات التعميـ والتعمـ وتـ تحديتيا  8/12
 عاونة .الطبلب وأعضاك ىيئة التدريس وأعضاك الييئات الم استقصاك

 . واالمتحانات: قامت الكمية بقياس رضا الطبلب حوؿ الفاعمية التعميمية وسياسة التظمـ  8/16
عدة  اتخاذمحيط الكمية وتـ  ف : قامت الوحدة ببحث ظاىرة مراكز الدروس الخصوصية  8/17

 إجراكات بيدؼ التصدي ليذه الظاىرة .
 َظبو تقىَى انطالة :

تقويـ الطبلب المتبعة فى الكمية حاليًا إلى حد كبير مع محتوى :  ال تتوافؽ أساليب  8/18
 ف بطريقة نظرية  النيائ المقررات المعمنة لمطبلب , حيث يتـ استخداـ االمتحاف 

بعض مقررات برنامج  ف  الشفويمعظـ المقررات . مع أنو يتـ إتباع أسموب االمتحاف 
قساـ حسب البلئحة وتيتـ االمتحانات المغة اإلنجميزية والمغة الفرنسية و يرىا مف األ

التحريرية بالجانب المعرف  والنظري فقط . عمى الر ـ أنيا يجب أف تشمؿ الجانب 
البلئحة الجديدة الجاري المعرف  والمياري والوجدان  . ونأمؿ أف يتـ ذلؾ مف خبلؿ 

 إعدادىا وسوؼ يتـ مراعاة ذلؾ ووضع درجة ألعماؿ السنة ف  البلئحة الجديدة .
االمتحانات الشفيية إال أنو ال يتـ المجوك إلى  ف :  تستخدـ الكمية لجاف الممتحنيف   8/19

 . الحال الوقت  ف الخارجييف  فنظاـ الممتحني
:  لـ يتـ االستفادة مف تحميؿ نتائج تقويـ الطبلب ومبلحظات المراجعيف الخارجييف عمى  8/10

ذ اإلجراكات التصحيحية نظرًا لتطبيؽ اتخا ف مستوى البرامج والمقررات حتى اآلف 
 الخارجييف ألوؿ مرة بالكمية . المراجعيفنظاـ 
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العديد مف المقررات وىو ما سبقت اإلشارة  ف :  ال يتـ االعتماد عمى التقويـ المستمر  8/12
, إال أنو نأمؿ أف يتـ االعتماد عمى التقويـ المستمر  8/17 – 8/14البند  ف إليو 
 لمقررات مف خبلؿ البلئحة الجديدة .العديد مف ا ف 

:  تعمف جداوؿ االمتحانات فى مواعيد مناسبة وىى تتناسب مع احتياجات  8/14 – 8/11
ور بات الطبلب حيث يتـ استشارتيـ فى ترتيب المقررات , وتعمف نتائج االمتحانات 

 المواعيد المناسبة دوف تأخير . ف 
 ية راجعة لمطبلب حوؿ نتائج التقويـ .: ال يوجد نظاـ لتقديـ تغذ 8/16 – 8/12
:  توجد آلية معمنة ومطبقة لمتعامؿ مع شكاوى وتظممات الطبلب مف نتائج االمتحانات  8/17

 وىى )نظاـ التظممات( ويخطر الطالب بنتيجة التظمـ .
 : وانتؼهى يصبدس انتذسَس

عممية التعميمية وتحقيؽ :  تتوفر بالكمية مساعدات التعميـ والتعمـ المبلئمة لتطوير ال 8/18
بعض البرامج إال أنيا  ف حدود احتياج برامج الكمية  ف النتائج التعميمية المستيدفة 

حاجة إلى التعميـ واالستفادة مف التكنولوجيا الموجودة بالمدرجات لخدمة العممية  ف 
التعميمية مف قبؿ جميع أعضاك ىيئة التدريس , وكذلؾ يوجد معامؿ لغات وحاسب 

عمى األقساـ العممية  1026/  1022. وتـ توزيع استراتيجية التعميـ والتعمـ  آل 
وضعت  الذيتحقؽ الغرض  لك تفعؿ مف خبلؿ السادة أعضاك ىيئة التدريس  لك 

 مف أجمو .
 . 1026المبنى الجديد ف  بداية العاـ الدراس   إلىتـ انتقاؿ الكمية : 8/42 – 8/19
 االستخداـ األمثؿ لمقاعات والفصوؿ والمعامؿ المتاحة . : تضمف الجداوؿ الدراسية 8/41
توزيع الطبلب  تتناسب مع أعداد الطبلب ويتـ حد ما إلى :  أصبحت مساحة المكتبة 8/41

افر بالمكتبة المراجع مبلئمة . تتو  اـ لكؿ فرقة دراسية ,واإلضاكة والتيويةبتخصيص أي
و ير كافية  ية مف حيث العدد والتنوعفالحديثة والمتنوعة إال أنيا  ير كاوالدوريات 

 ألعداد الطبلب .
:  يتوافر بالمكتبة وسائؿ تكنولوجيا المعمومات وخاصة خدمة االنترنت والمكتبة الرقمية ,  8/42

حيث يتاح لمباحثيف الدخوؿ إلى شبكة المكتبات الجامعية مف خبلؿ األجيزة الموجودة 
 بالمكتبة .

بمواعيد العمؿ وتسجيؿ المتردديف وتيسير تقديـ الخدمة ليـ إال أنو :  تمتـز إدارة المكتبة  8/46
بالعمؿ تختمؼ مؤىبلت  , مف العامميف ذوى المؤىبلت والخبرات الكاف ال يتوافر العدد 

وحتى الواحدة صباحًا  التاسعةالدراسية , وتفتد المكتبة أبوابيا لممتردديف اعتبارًا مف 
 اسة . خبلؿ أياـ الدر  والنصؼ بعد الظير



 39 

 آلية لتمقى شكاوى ومقترحات المتردديف عمى المكتبة . :  يتـ وضع 8/47
:  توجد إحصائية بأعداد المستفيديف مف المكتبة )طبلب , أعضاك ىيئة التدريس ,  8/48

متردد  100حوال  أعضاك الييئة المعاونة( حيث يبمغ عدد المتردديف عمى المكتبة 
 .خبلؿ اياـ الدراسة    اليـوف
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 يصبدس ادلؼهىيبد ثبدلكتجخ
 الكتب المشتراة الوعاك

 الدوريات
 مصادر المعمومات اإللكترونية الرسائؿ

 CD Discettes Slides Videos دكتوراه ماجستير أجنبية عربية العدد

 12 ػػ ػػ 110 402 810 90 21110 47620 
 الخدمات

متوسط المتررديف فى العاـ  دالمقاع قاعات المطالعة الخدمة
 وشيريا  

متوسط 
 التصوير المستعيريف

 110 20 610 100 1 العدد
 الخدمات الببميوجرافية والمرجعية

قوائـ بعناويف  الخدمة
 الكتب

دوائر  القواميس المستخمصات الكشافات
 المعارؼ

 الموسوعات

 48 ػػ 112 ػػ 7 41 العدد
 المكتبة الرقمية

 قامت بيا المكتبة الت عدد الحاالت 

 الخدمة
البحث فى 
شبكة 
 االنترنت

المسد 
 الضوئ 

نسخ 
 طباعة اسطوانات

 ػ ػ ػ 2420 العدد
 

 قواعد البيانات المتاحة

 عنواف القاعدة
 المحتويات

 (Full Text)أعداد الكتب االلكترونية أعداد المستخمصات أعداد الكشافات

 full textجميع الرسائؿ العممية  940 7 

 لتزويدا

 المبمغ المخصص لشراك الكتب مصادر التمويؿ
 عدد الكتب المشتراة

 األجنبية العربية
 41 227 27220 6/1ميزانية الجامعة بند 

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صندوؽ الخدمات الجامعية

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صندوؽ االنتساب الموجو

 ػػػ ػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مصادر أخرى

 

  صالة اإلطبلع بالمكتبة ينبغ  أف تكوف متاحة لمطبلب حتى نياية اليـو الدراس  مثميا
 . ف  ذلؾ مثؿ قاعات المحاضرات ف  الجدوؿ الدراس 
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 : اجلبيؼٍانكتبة 
, وفى حالة وجود شكاوى  الدراس :  ال يتـ إجبار الطبلب عمى شراك الكتاب  8/20 – 8/49

يؽ فييا واتخاذ اإلجراكات المناسبة إال أف بعض أعضاك ىيئة مف الطبلب يتـ التحق
التدريس يقوموف بعمؿ مبلـز يتـ توزيعيا قبؿ االمتحانات وىذا يضر بالعممية 
التعميمية وال يسمد بتكافؤ الفرص بيف الطبلب نظرًا لبلعتماد عمى حفظ ىذه المذكرات 

 انات  .فترة االمتح ف تقـو المكتبات القريبة لترويجيا  الت 
بعض األقساـ مثؿ : أقساـ المغة  ف :  يتـ استخداـ الكتب المرجعية العالمية  8/22 – 8/22

لممراجع  الجماع اإلنجميزية والمغة الفرنسية , إال أنو ال توجد محاوالت لمتأليؼ 
 األساسية .

,  الذات :  تقـو الكمية بقياس وتقييـ )رضاك الطبلب عف مصادر التعميـ  8/27 – 8/26
, أساليب التقويـ , إدارة  الميدان سياسة التعامؿ مع مشاكؿ الطبلب , التدريب 

 االمتحانات , التسييبلت المادية لمتعميـ والتعمـ( مف خبلؿ المقاببلت واالستبيانات .

 : انطالة واخلشجيىٌ  -  9
 سُبسبد انقجىل :

قبوؿ الطبلب مف خبلؿ مكتب :  تمتـز الكمية بموائد المجمس األعمى لمجامعات مف حيث  9/2
التنسيؽ , وتحرص الكمية خبلؿ الفترة القادمة عمى تخفيض أعداد الطبلب المقبوليف 

 .مع اإلمكانيات المتاحة  ـليتبلئ
:  نظرًا ألف سياسات القبوؿ ليست خاصة بالكمية فنف المراجعة تقتصر عمى أعداد  9/1 – 9/1

تسـ ىذه السياسات بالشفافية وتكافؤ المقبوليف الذيف يتـ طمبيـ . وبشكؿ عاـ ت
 الفرص مف خبلؿ مكتب التنسيؽ .

,  االلكترون :  يتـ إعبلف قواعد توزيع الطبلب عمى التخصصات المختمفة عمى الموقع  9/4
كما يتـ توزيع أوراؽ مطبوعة عمى الطبلب عند حضورىـ إلى الكمية الستكماؿ أوراؽ 

قساـ والبرامج المختمفة . ويتـ وضع ىذه االلتحاؽ , وىى تتضمف شروط القبوؿ باأل
 القواعد بناك عمى اقتراحات األقساـ واعتماد مجمس الكمية .

 ف :  تراعى الكمية تناسب عدد الطبلب المقبوليف مع إمكانياتيا ومواردىا , إال أنو يتـ  9/2
 الغالب فرض أعداد أكبر مف إمكانية الكمية مف قبؿ مكتب التنسيؽ .
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 اد الطبلب المقيديف بالكمية بياف بأعد

 1027/ 1026لمعاـ الجامع 

 الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية الفرقة األولى

 العاـ اإلجمال 

دد 
ع

ت 
البا
الط

بلب 
الط
دد 
ع

ت  
البا
الط
دد 
ع

بلب 
الط
دد 
ع

ات 
طالب

د ال
عد

بلب 
الط
دد 
ع

ات 
طالب

د ال
عد

ب  
طبل
د ال
عد

 

2076 1146 4402 2210 1280 2001 1076 920 2718 
 طالب 

26211 

 طالبة  

لى الكمية معتمدة ومعمنة ومتاحة لمطبلب حيث أنيا  9/6 جراكات التحويؿ مف وا  :  سياسات وا 
ومعمنة عمى شبكة  العال بوزارة التعميـ  المركزيمعدة مف قبؿ مكتب التحويبلت 

والمحوليف مف طالبة 981طالب و  229اإلنترنت . وقد بمغ عدد المحوليف إلى الكمية 
 طالبة  7890طالب و  1418الكمية 

,  1022, 1020/1022:  توجد إحصائيات بتطوير أعداد الطبلب الوافديف بيف العاميف ) 9/7
1021  ,1021/1021  ,1021/1024 ,1024/1022  ,
إعداد الوافديف ىذا  ف منيا االرتفاع النسب   تضدت ( 1022/1026,1026/1027

جمب الطبلب الوافديف سواك  ف تتبعيا إدارة الكمية  الت الحكيمة  العاـ نتيجة السياسة
 .مرحمة الميسانس أو مرحمة الدراسات العميا  ف 

 إحصائية لعدد الوافديف خبلؿ السنوات األخيرة
عدد الطبلب 
الوافديف لمعاـ 
الجامع  

1022/1021 

عدد الطبلب 
الوافديف لمعاـ 
الجامع  

1021/1021 

عدد الطبلب 
ف لمعاـ الوافدي

 الجامع  
1021/1024 

عدد الطبلب 
الوافديف لمعاـ 

 الجامع 
1024/1022 

عدد الطبلب 
الوافديف لمعاـ 
 الجامع  

1022/1026 

عدد الطبلب 
الوافديف لمعاـ 

 الجامع 
1026/1027 

98 410 479 479 447 146 

 
فديف وقامت الكمية :  يتوافر بالكمية أساليب وجيود مف القيادة لمترويج وجمب الطبلب الوا 9/8

 كبير لجذب الطمبة الوافديف . بننشاك مكتب مفعؿ لرعاية الطمبة الوافديف ويقـو بجيود
: جارى قياس وتقييـ رضاك الطبلب عف سياسات القبوؿ والتحويؿ مف خبلؿ االستبيانات   9/9 

 تـ إعدادىا مف قبؿ وحدة الجودة . الت 
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لى الكمية . : جارى تحميؿ األسباب الرئيسية لمت 9/20 المحوليف  إجمال أف  وأتضدحويؿ مف وا 
 طالب وطالبة  . 211 طالب وطالبة والمحوليف مف الكمية  211لمكمية

: تطور أعداد الطبلب الوافديف عبر السنوات الخمس الماضية وأتضد زيادة نسبة الوافديف 9/22
 . القادـ لدراس االعاـ  ف خبلؿ السنة الحالية وىى قابمة لمزيادة بدرجة كبيرة  ف 

 :  جارى دراسة خصائص الطبلب لتحديد احتياجاتيـ . 9/21
 فييا االحتياجات الفعمية لمطبلب . روع  الطبلب : خدمات الدعـ  9/21
:  توفر الكمية الخدمات البلزمة لذوى االحتياجات الخاصة حيث يوجد رعاية لمطبلب  9/24

 ليـ  . ؿبرا يالمكفوفيف وتوفير خدمة 
يتـ اكتشاؼ الطبلب المتفوقيف مف خبلؿ نتائج االمتحانات وجارى إعداد برامج الدعـ   : 9/22

بعض األقساـ  ف والرعاية باستثناك تقديـ مكافأة التفوؽ .وتـ تكريـ الطبلب المتفوقيف 
شراؼ مؤسسات المجتمع   . المدن مف خبلؿ رعاية الكمية وا 

عداد برامج لتقديـ الدعـ : تـ إعداد أساليب محددة ومعمنة الكتشاؼ  9/26 الطبلب المتعثريف وا 
 والرعاية ليـ .

وجارى إعداد خطة لرعاية الطبلب المتعثريف دراسيا حيث ستقـو الكمية بننشاك مكتب  
لرعاية الطبلب المتعثريف وذلؾ مف خبلؿ حصرىـ ومعرفة احتياجاتيـ وتوفير برامج 

 إرشادية وفنية مناسبة ليـ .
 ألعداد الطبلب المتفوقيف والمتعثريف خبلؿ السنوات الماضية . :  تـ عمؿ تحميؿ 9/27
:  تـ إعداد أنشطة مبلئمة لرعاية الطبلب الوافديف واإلعداد إلنشاك مكتب خاص لرعاية  9/28

 الوافديف .
كما  الدراس بداية العاـ  ف :  يتـ إرشاد الطبلب الجدد عف طريؽ لجاف تنظميا الكمية  9/29

 . االلكترون ات عمى الموقع يتـ توفير البيان
يقدـ خدمات الكشؼ واالسعافات  :  يوجد بالكمية عيادة طبية ويتواجد بو أطباك وتمريض 9/10

, بينما توجد مستشفى الطمبة عمى مسافة قريبة مف الكمية , وتوجد عربة  ةالسريع
 . ةولكف  ير مفعم وعيادة أسناف , حاالت الطوارئ ف إسعاؼ بالجامعة تكوف جاىزة 

وخدمات  ة:  تـ إعداد دليؿ لطبلب الكمية يشمؿ المعمومات الكافية عف برامجيا التعميمي 9/12
عداد دليؿ  دعـ الطبلب ويتـ تحديثو دوريًا وكذلؾ تـ إعداد دليؿ لمدراسات العميا وا 

 لمطمبة الوافديف  يتـ تحديثو سنويا .
لمطبلب , ويتـ التحقؽ مف  المال ـ :  توجد إجراكات وقواعد واضحة وعادلة ومعمنة لمدع 9/11

عة مف قبؿ رعاية الشباب وصولو إلى مستحقيو مف خبلؿ اإلجراكات الموضو 
 .بالجامعة
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 :  ال توفر الكمية منحًا دراسية خارجية لمطبلب . 9/11
عبلنو لمطبلب عمى مكاتب أعضاك ىيئة التدريس  9/14 :  يتـ تطبيؽ نظاـ الساعات المكتبية وا 

 ؿ التوعية بيذا النظاـ بيف الطبلب ., وجارى تفعي
 الت مف خبلؿ االستبيانات  الطبلب :  يتـ قياس وتقييـ رضاك الطبلب عف خدمات الدعـ  9/12

 تعدىا وحدة الجودة , وجارى تحميميا .
األنشطة الرياضية  باق تتوافر بالكمية  رفة لممارسة األنشطة الثقافية والفنية. أما  ال: 9/16

تضـ  الت  (القرية األوليمبية)نة بالمنشآت الرياضية الخاصة بالجامعة فيتـ االستعا
صالة مغطاة ومبلعب لمرياضات الجماعية , ويتـ اإلعبلف عف األنشطة الطبلبية 
المختمفة مف أجؿ تشجيع الطبلب عمى ممارستيا , وىو ما يظير مف خبلؿ إعداد 

 الطبلب المشاركيف .
 عمى مستوى الجامعة  الثان مركز فاز منتخب كرة الطائرة طبلب بال -

عمػػػػػى مسػػػػػتوى الجامعػػػػػة لمعػػػػػاـ الجػػػػػامع   االوؿفػػػػػاز فريػػػػػؽ كػػػػػرة القػػػػػدـ طمبػػػػػة بػػػػػالمركز  -
1026/1027. 

ـ 1026/1027لمعاـ الجامع  عمى مستوى الجامعة  االوؿ فاز فريؽ كرة اليد طبلب بالمركز -
. 
ـ الجػػػػامع  لمعػػػػاعمػػػػى مسػػػػتوى الجامعػػػػة  لػػػػثالثافػػػػاز منتخػػػػب كػػػػرة السػػػػمة بنػػػػات بػػػػالمركز  -

 ـ .1026/1027
 ـ.1026/1027لمعاـ الجامع  عمى مستوى الجامعة  األوؿ فاز فريؽ مسرح الكمية بالمركز -
 لمعػػاـ الجػػامع عمػػى مسػػتوى الجامعػػة  األوؿفػػازت فريػػؽ الكميػػة لمجوالػػة مرشػػدات بػػالمركز  -

  ـ .1026/1027
التدريب عمى األنشطة اإلشراؼ و  ف :  يشارؾ أعضاك ىيئة التدريس والييئة المعاونة  9/17

لجاف االتحاد , وكذلؾ  ف تواجدىـ كمستشاريف  ف الطبلبية , وتتمثؿ ىذه المشاركة 
شرافيـ عمى أنشطتيا .  ريادتيـ لؤلسر وا 

 األنشطة الطبلبية عمميًا وماديًا ومعنويًا . ف : يتـ تشجيع وتحفيز المتفوقيف  9/18
األنشطة الطبلبية مف خبلؿ المجاف  ف  : يشارؾ اتحاد الطبلب بالكمية بدور فعاؿ 9/19

 لجاف األنشطة المختمفة بفاعمية . ف المختمفة , كما يشارؾ الطبلب 
:  توجد بالكمية وحدة إدارية لخدمات الخريجيف تتبع وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب,  9/10

كذلؾ جيف , حيث يتـ تسجيؿ بياناتيـ قبؿ التخرج و يكما توجد قاعدة بيانات لمخر 
 وسيمة التواصؿ معيـ وجارى العمؿ عمى إنشاك رابطة لمخريجيف بالكمية .
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 بياف بأعداد الخريجيف

 1026/1027 الجامع لمعاـ 

ممتاز مع 
 مرتبة الشرؼ

جيد جدا مع 
 مقبوؿ جيد جيد جدا ممتاز مرتبة الشرؼ

 اإلجمال 

 

لب
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

 

- 1 1 13 - - 3 87 156 1313 357 505 1818 
 

:  توجد برامج تدريبية متنوعة إلعداد الطبلب والخريجيف لسوؽ العمؿ مف خبلؿ بعض  9/12
 ينظميا مركز الخدمات التعميمية بالكمية . الت مجاؿ المغات  ف الدورات التدريبية 

 . الكمية لخريج : جارى العمؿ عمى إنشاك رابطة  9/11
:  يتـ قياس وتقييـ مستوى رضاك الطبلب عف سياسات القبوؿ والتحويؿ , والدعـ  9/11

 , واألنشطة الطبلبية مف خبلؿ االستبيانات . واألكاديم  اإلرشادي
إجراكات  واتخاذ الشكوىمف الطبلب  ومتابعة  والشكاوى: وضعت الكمية آلية لمتظممات  9/14

مف تصرفات أحد أعضاك  تميفزيون برنامج  ف طالب  شكوىمناسبة ) ومف خبلؿ 
قامت إدارة الكمية بمنع عضو ىيئة التدريس  ة مف صحتوىيئة التدريس وتأكد اإلدار 

 قسـ اإلعبلـ ( .  ف والتصحيد  االمتحافمف وضع 
 الطبلب المتفوقيف والمتعثريف ونظـ إرشادىـ . اكتشاؼ: إعداد وثيقة ألساليب  9/12
انات توضد نسب الطبلب المشاركيف فى كؿ نشاط بالنسبة لعدد : تـ وضع قاعدة بي 9/16

 مما األنشطة  ف نظاـ المبادرات الطبلبية  استحداثلمطبلب وتـ ىذا العاـ  اإلجمال 
 زيادة نسبة المشاركة . ف ساىـ 

 : أعدت الكمية بياف حوؿ نسبة مشاركة أعضاك ىيئة التدريس لؤلنشطة الطبلبية . 9/17
 مية بنعداد آلية لتفعيؿ الريادة العممية بالكمية وتفعيؿ نظاـ الساعات المكتبية .: قامت الك 9/18
: قامت الكمية بننشاك آلية لمحاولة إعداد الطبلب لسوؽ العمؿ مف خبلؿ العمؿ عمى  9/19

إعداد الطالب لسوؽ العمؿ وكذلؾ  ف تعديؿ الموائد بحيث تساىـ مساىمة فعمية 
 المقررات الدراسية . ف  والمين  العمم التركيز عمى الجانب 

 
 



 46 

 األَشطخ انؼهًُخ : انؼهًٍانجحج  -20
مجمس الكمية  ف وقد تـ اعتمادىا  العمم : توجد خطة موثقة ومعتمدة لمبحث   20/1 – 20/2

 . 1027/1011وجاري تحديث الخطة البحثية 
طار خطة إ ف وليس  وفرديلؤلقساـ ولكف بشكؿ منفرد  عمم : يوجد نشاط  20/2 – 20/4

 موثقة ومعتمدة لمكمية ومف ثـ األقساـ العممية .
 : ال توجد آلية موثقة ومحددة لمتابعة أنشطة األقساـ العممية . 20/7 – 20/6
 . العمم أنشطة البحث  ف :  تشارؾ نسبة كبيرة مف أعضاك ىيئة التدريس بالكمية  20/8
مجاؿ نظـ  ف مية البحثية خاصة : يتوافر بالكمية األجيزة البلزمة لمعم 20/22 – 20/20

التخصصات ال تتوافر ليا سوى أجيزة كمبيوتر  باق المعمومات الجغرافية , إال أف 
 متصمة باالنترنت ولكنيا ف  حاجة إلى تفعيؿ .

نطاؽ خطة  ف :  األبحاث المشتركة بيف األقساـ العممية تتـ بمبادرات فردية وليس  20/21
 بحثية محددة .

برامج نظـ المعمومات  ف بعض المشاريع البحثية  ف ؾ الييئة المعاونة :  تشار  20/21
 الجغرافية وعمـ االجتماع .

لمييئة المعاونة مف خبلؿ برامج تنمية  العمم :  توجد برامج لتنمية ميارات البحث  20/24
 قدرات أعضاك ىيئة التدريس كما توفر الكمية بعض البرامج . 

مف خبلؿ تقارير  العمم بة التزاـ الباحثيف بأخبلقيات البحث :  تقـو الكمية بمراق 20/22
 المشرفيف عمى الرسائؿ العممية .

نشر األبحاث العممية ليا  ف :  تتوافر لدى الكمية دورية عممية يمجأ إلييا الباحثوف  20/26
 ترقيـ دول  ورقـ إيداع واألبحاث عمى شبكة اإلنترنت .

 دوريات دولية . ف تميزيف ماديًا ومعنويًا عند نشر أبحاث :  يتـ تقدير الباحثيف الم 20/27
البحوث العممية المشتركة مع مؤسسات عممية إقميمية مف خبلؿ  ف :  تساىـ الكمية  20/28

بعض المشروعات البحثية المشتركة مثؿ مشروع )دور الصناعات البيئية الصغيرة 
موسوعة أعبلـ الدقيمية عبر وتطوير المجتمعات الريفية( , ومشروع بقسـ التاريخ )

 العصور(.
 : جارى إعداد قاعدة بيانات لمبحوث العممية الخاصة بأعضاك ىيئة التدريس .  20/29
 : ال توجد نظاـ لتسويؽ البحوث العممية التطبيقية بالكمية . 20/10
معالجة مشكبلت المجتمع وأ راض  ف لمكمية  العمم :  تستخدـ بعض أنشطة البحث  20/12

 نمية .الت
 :  تضـ الكمية أعضاك ىيئة التدريس ممف سبؽ حصوليـ عمى جوائز الدولة و يرىا . 20/11
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 :  ال توجد آلية لدعـ وتشجيع البحوث المشتركة بيف األقساـ العممية . 20/11
:  تتضمف النتائج التعميمية المستيدفة لمبرامج التعميمية بالكمية منيجية وأخبلقيات  20/14

  .العمم , كما تتضمف أ مب البرامج وجود مقرر خاص بمناىج البحث   العممالبحث 
المشاريع البحثية والمؤتمرات  ف :  ال توجد آلية لتشجيع الطبلب عمى المشاركة  20/12

 العممية.
تطوير البرامج والمقررات الدراسية حيث  ف  العمم :  يتـ االستفادة مف نتائج البحث  20/16

يتـ االعتماد فييا عمى األبحاث  الت رات الكثير مف النقاط تتضمف توصيفات المقر 
 والمراجع الحديثة .

  ير مبلئمة وىى ضعيفة جدًا وال تكفى . العمم :  الموازنة السنوية ألنشطة البحث  20/17
 . العمم لمبحث  الذات : ال توجد آليات لتنمية مصادر التمويؿ  20/18
حدود الميزانية  ف بكفاكة  العمم لمالية المتاحة لمبحث :  تستخدـ الموارد ا 20/10 – 20/19

توفرىا الجامعة وطبقًا لؤلولويات إال إنو ال يتـ قياس وتقييـ مردود )عوائد(  الت 
 بالكمية . العمم المخصصات المالية المنفقة عمى البحث 

 :  تنظـ الكمية العديد مف الندوات وورش العمؿ والمؤتمرات العممية . 20/12
المؤتمرات المحمية  ف تدعـ الكمية مشاركة أعضاك ىيئة التدريس ومعاونييـ :  20/11

تنص عمى مساىمة الجامعة بثمف  الت واإلقميمية والدولية مف خبلؿ الئحة الجامعة 
 تذكر سفر العضو ف  حدود ميزانية اإليفاد وى   ير كافية.

مع منظمات بحثية محمية  لعمم ا:  جارى لمكمية عقد مجموعة بروتوكوالت لمتعاوف  20/11
قميمية .  وا 

إقميمية مثؿ الجمعية العربية لعمداك كميات عضوية ىيئات دولية و  ف :  تشارؾ الكمية  20/14
 اآلداب .

مشروعات بحثية ممولة عف طريؽ الجامعة بقسـ االجتماع وقسـ  ف :  تشارؾ الكمية  20/12
 التاريخ .

مؤسسات القطاع الخاص اإلنتاجية والخدمية فى دعـ :  ال توجد مساىمة مف جانب  20/16
 بالكمية . العمم أنشطة البحث 

:  تصدر الكمية دورية عممية خاصة بيا ليا ترقيـ دول  ورقـ إيداع واألبحاث عمى  20/17
 .و تـ تحديثيا شبكة المعمومات

قميميًا ودولياً لمناظرة محمال توجد آليات لتبادؿ الخبرات مع المؤسسات التعميمية ا:  20/18  .يا وا 
 .التنفيذيمراجعة الخطة البحثية لتحديد مؤشرات اإلنجاز وتقييـ مستوى النجاح  جاري : 20/19
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تطوير البرامج التعميمية  ف  العمم مف نتائج البحث  االستفادةالعمؿ عمى  : جاري 20/40
 والمقررات الدراسية وتـ تعديؿ بعض الموائد باألقساـ العممية .

 وضع قاعدة بيانات لمبحوث العممية بالكمية . : جاري 20/42
 انذساسبد انؼهُب :  -  22
:  تتوفر بالكمية الئحة معتمدة لمدراسات العميا تشمؿ القواعد المنظمة لمند الدرجات  22/2

دليؿ طبلب الدراسات العميا الذى يتيد لمطبلب التعرؼ عمى كما يوجد بالكمية العممية. 
 األقساـ العممية المتاحة .إجراكات التسجيؿ و 

:  جارى اإلعداد لبلئحة الدراسات العميا بأسموب الساعات المعتمدة وتساىـ فى  22/2 – 22/1
وحدة ضماف الجودة عف طريؽ ورش العمؿ واالتصاؿ باألقساـ العممية لتقديـ الدعـ 

 ويقـو بيذه الميمة نائب مدير وحدة ضماف الجودة . الفن 
 عدد المقررات لكؿ برنامج مج التعميمىاسـ البرنا القسـ ـ

 أواًل : برامج الدبمومات
 المغة االنجميزية وآدابيا 2

 
دبمـو الترجمة التحريرية والتتبعية والفورية لمفرقة 

 األولى 
7 

دبمـو الترجمة التحريرية والتتبعية والفورية لمفرقة  المغة اإلنجميزية وآدابيا 1
 الثانية

7 

دبمـو الترجمة التحريرية والتتبعية والفورية لمفرقة  وآدابياالمغة الفرنسية  1
 األولى

2 

دبمـو الترجمة التحريرية والتتبعية والفورية لمفرقة  المغة الفرنسية وآدابيا 4
 الثانية

2 

 20 الدبمـو التأىيمى لمتنمية الريفية الفرقة األولى االجتماع 2
 20 فية الفرقة الثانيةالدبمـو التأىيمى لمتنمية الري االجتماع 6
 8 دبمـو النفس اإلكمينيكى عمـ النفس 7
 7 دبمـو عمـ النفس الصناعى عمـ النفس 8

 60 60إجمالى عدد المقررات )الغير مكررة( =  8إجمالى عدد البرامج = 
 دبمومات لـ تبدأ بيا الدراسة ودبمومات بدأت فييا الدراسة

والمكتبػػػػػػػػػػػات  الوثػػػػػػػػػػػائؽ 2
 والمعمومات

ـو الوثائؽ بدأ الدراسة بيا فى العاـ دبم
1022/1021 

9 

الوثػػػػػػػػػػػائؽ والمكتبػػػػػػػػػػػات  1
 والمعمومات

الدبمـو التأىيمى فى المكتبات الفرقة األولى بدأ 
 1022/1021الدراسة بيا فى العاـ 

8 

الوثػػػػػػػػػػػائؽ والمكتبػػػػػػػػػػػات  1
 والمعمومات

بدأ  الدبمـو التأىيمى فى المكتبات الفرقة الثانية
 1021/1021لعاـ الدراسة بيا فى ا

9 

الدبمـو التأىيمى فى اإلعبلـ الفرقة األولى بدأ  اإلعبلـ 4
 1022/1021الدراسة بيا فى العاـ 

22 
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 22 الدبمـو التأىيمى فى اإلعبلـ الفرقة الثانية اإلعبلـ 2
دبمـو الفمسفة السياسية بدأ الدراسة بيا فى العاـ  الفمسفة 6

107/1008 
7 

تأىيمى فى اإلرشاد السياحى الفرقة األولػى الدبمـو ال التاريخ 7
 1022/1021بدأ الدراسة بيا فى العاـ 

21 

 21 الدبمـو التأىيمى فى اإلرشاد السياحى الفرقة الثانية التاريخ 8

 79 79اجمالى عدد المقررات )الغير مكررة( =  8اجمالى عدد البرامج = 

 
الدراسات العميا بالكمية بنظاـ الساعات خطة لتطوير الدراسة فى :  تـ التوجو لعمؿ  22/6

 المعتمدة .
:  توجد جيود لجذب الطبلب الوافديف لبرامج الدراسات العميا والتعرؼ بيا , ويتـ ذلؾ   22/7

مف خبلؿ موقع الكمية عمى االنترنت وجيود األقساـ العممية . وقد تـ تحقيؽ نجاح 
 الب .ط 447المجاؿ حيث يبمغ عدد الوافديف  كبير فى ىذا

: ال يوجد تحميؿ لنسبة الدرجات الممنوحة لمدارسيف الداخمييف والخارجييف فى السنوات   22/8
 السابقة .

:  يتوفر بالكمية مصادر التعمـ المتنوعة لطمبة الدراسات العميا مف أىميا المكتبة الخاصة  22/9
ة بشبكة المكتبات بالكمية والمكتبة المركزية بالجامعة , كما توجد أجيزة كمبيوتر متصم

 بالجامعة .
:  ال توجد آلية لمراقبة كفاكة أداك األقساـ العممية ودورىا فى التدريس لطمبة الدراسات  22/20

 العميا .
:  يتـ استخداـ وسائؿ تعمـ  ير تقميدية قادرة عمى تحقيؽ النتائج التعميمية المستيدفة  22/22

ألبحاث والدراسات الميدانية التى يقـو بيا مف برامج الدراسات العميا مثؿ التكميفات وا
طبلب السنة التمييدية لمماجستير والدبمومات . وسوؼ يتـ تحقيؽ ذلؾ بفاعمية مف 

 خبلؿ البلئحة الجديدة لمدراسات العميا .
:  ال يوجد نظاـ لمتسجيؿ فى برامج الدراسات العميا يتضمف اختيار القائميف عمى  22/21

و إنما توضع ر بات الطبلب و  , ذلؾ طرؽ التدريس والتقويـالتدريس واإلشراؼ , وك
 .العبك اإلشراف  لكؿ عضو ىيئة تدريس ف  االعتبار عند توزيع المياـ اإلشرافية  

 :  يتوافر بالكمية قاعدة بيانات لطبلب الدراسات العميا . 22/21
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 6102/7102بياف بأعداد الطبلب المقيديف بالدراسات العميا لمعاـ الجامعى 

 اإلجمالى مجموع دكتوراه ماجستير دبموـ

لب
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

 

912 

 
115 154 161 257 88 122 358 584 

: جارى إعداد تحديد معدؿ تزايد إعداد الطبلب المعتمديف فى برامج ومقررات الدراسات  22/24
 العميا وتحميؿ ىذه األعداد ومعدؿ تزايدىا .

 6102/7102 الجامع ياف بأعداد الطبلب الحاصميف عمى درجات عممية عميا لمعاـ ب

 اإلجمال  مجموع دكتوراه ماجستير دبموـ

لب
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

لب 
طا

لبة 
طا

 

169 

 
15 108 25 51 27 35 82 158 

  دور مايو فقط

عدد الطبلب  إجمال يـ إلى : جارى العمؿ عمى جذب الطبلب الوافديف وقياس نسبت 22/22
 عميا والدالالت المستخمصة مف ذلؾالمقيديف بالدراسات ال
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 1026/1027 الجامع إحصائية لعدد الوافديف خبلؿ العاـ 

 الدولة

 مرحمة الدراسات العميا
 إجمال  عاـ

 دكتوراة ماجستير دبمـو إجمال 

 أ ذ أ ذ أ ذ أ ذ

 2 2 4 2 1 - 1 - - العراؽ

 2 2 - - - 2 - - - عماف
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أقرتيا الييئة القومية  الت : تـ تبنى المعايير العامة لمدراسات العميا  22/12 – 22/26
مرحمة الماجستير, وجارى أعداد معايير خاصة  ف ف جودة التعميـ واالعتماد لضما

بطؿ برنامج مف برامج الكمية , ولكف لـ تقـ األقساـ المعنية  بتوصيؼ البرامج حتى 
 اآلف , وجارى تحديث نظاـ الدراسة بالدراسات العميا وفقًا لنظاـ الساعات المعتمدة .

ضاك ىيئة التدريس بالكمية وتخصصاتيـ مع أعباك :  يتناسب عدد أع 22/11 – 22/11
عداد مناسب فى تدريس مقرر الماجستير واإلشراؼ عمى الرسائؿ , حيث تضـ الكمية أ

 جميع التخصصات 
 
عدد المقررات  العمم المحتوى  القسـ ـ

 لكؿ برنامج
 مواد السنة التمييدية لمماجستير  -أ  
 ؿ عمى درجة الماجستيرتسجيؿ موضوع عممى فى التخصص لمحصو -ب  

 مقررات السنة التمييدية لمماجستير
 شعبة الدراسات األدبية المغة العربية 2

 شعبة الدراسات المغوية
2 
2 

 شعبة الدراسات األدبية المغة اإلنجميزية 1
 شعبة الدراسات المغوية

2 
2 

 6  المغة الفرنسية 1

 7 4 1 - 2 4 1 - - الكويت

 11 9 24 1 2 7 9 - - ليبيا

 1 - 1 - 1 - - - - االردف

 2 2 - 2 - - - - - اليمف

 19 26 11 4 9 21 21 - - اإلجمالى
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 2  الدراسات اليونانية 4
 إسبلمى ياالمغات الشرقية وآداب 2

 سامى
2 
2 

 2  االجتماع 6
 2  الوثائؽ والمكتبات 7
 شعبة التاريخ اليونانى التاريخ 8

 شعبة تاريخ العصور الوسطى
 شعبة التاريخ اإلسبلمى
 شعبة التاريخ الحديث

2 
2 
2 
2 

 6  الجغرافيا 9
 شعبة الفمسفة القديمة والوسطية الفمسفة 20

 شعبة الفمسفة الحديثة
6 
2 

 2  النفس عمـ 22
 2  اآلثار المصرية القديمة 21
 2  اآلثار اإلسبلمية 21
 6  اعبلـ 24

 209 209اجمالى عدد المقررات )الغير مكررة( =  24اجمالى عدد البرامج = 
 

أقرتيا الييئة القومية  الت : تـ تبنى المعايير العامة لمدراسات العميا  22/19 – 22/14
ال توجد برامج ف  مرحمة مرحمة الدكتوراه إال أنو  ف ماد لضماف جودة التعميـ واالعت

نما يتـ إعداد رسالة فيجب تغيير البلئحة ووضع برامج  الدكتوراه قبؿ  تأىيم وا 
واالستفادة مف توصيؼ الييئة القومية لضماف الجودة  التسجيؿ لدرجة الدكتوراه

 . هلبرامج الدكتورا واالعتماد
مع إلى حد ما عضاك ىيئة التدريس بالكمية وتخصصاتيـ : يتناسب عدد أ 22/12 – 22/10

أعباك تدريس واإلشراؼ رسائؿ الدكتوراه , حيث تضـ الكمية أعداد مناسب فى جميع 
 التخصصات.

: ىناؾ قواعد بيانات لطبلب الدراسات العميا والمسجميف لمدرجات العممية  22/11 – 22/11
واإلشراؼ كؿ عاـ داخؿ إدارة الدراسات  بالكمية . ويتـ اإلعبلف عف إجراكات التسجيؿ

 العميا .
الماجستير والدكتوراه حرية اختيار  مرحمت  ف :  توفر الكمية لطبلب الدراسات العميا  22/14

المشرفيف فى بعض األقساـ , حيث يقـو الطالب بالتنسيؽ مع المشرفيف باختيار 
عداد خطة التسجيؿ   س القسـ .يتـ عرضيا عمى مجم الت موضوع البحث وا 
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:  توجد آلية لمتابعة المقيديف بالدراسات العميا مف خبلؿ تقارير سنوية يقدميا المشرؼ  22/12
 كؿ عاـ .

تواجييـ مف خبلؿ إدارة  الت : توجد آلية معمنة لتمقى شكاوى الطبلب وتذليؿ العقبات  22/16
 .الكمية ومكتب الوافديف وتعمؿ عمى تذليؿ جميع المشاكؿ المتعمقة بيـ 

: ال يتـ التسجيؿ لطبلب الدراسات العميا عمى النقاط البحثية الواردة بخطة  22/19 – 22/17
 القسـ المختص , ألنو حتى اآلف لـ يتـ عمؿ خطة بحثية متكاممة لمكمية واألقساـ .

:  تستخدـ أساليب متنوعة لتقويـ طبلب الدراسات العميا قادرة عمى قياس النتائج  22/40 
لمستيدفة , حيث تعتمد أساليب تقويـ مرحمة السنة التمييدية لمماجستير التعميمية ا

عمى االمتحانات النيائية واألبحاث الميدانية , كما يتـ تقييـ الرسالة )الماجستير / 
الدكتوراه( بواسطة لجنة ممتحنيف وفقًا لمنظاـ المعروؼ فى لوائد الدراسات العميا , 

 بالدراسات العميا وفقًا لنظاـ الساعات المعتمدة .وجارى حاليا تحديث نظاـ الدراسة 
 :  ال تتوافر آلية معمنة لتمقى شكاوى وتظممات الطبلب مف نتائج االمتحانات . 22/46
: ال يشارؾ طبلب الدراسات العميا فى تقييـ البرامج والمقررات الدراسية وتقييـ  22/20– 22/47

 العممية التعميمية .
الئحة الدراسات العميا وفقا لنظاـ الساعات وضع معايير إلعداد : قامت الوحدة ب 22/22

المعتمدة ووضعت النموذج لتحقيؽ ذلؾ وقامت بمطالبة األقساـ العممية بضرورة تعميـ 
 ذلؾ .

 
 

 : ادلشبسكخ اجملتًؼُخ وتًُُخ انجُئخ  -  21
 . :  توجد لدى الكمية خطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وقامت  21/2
نما يتـ ذلؾ مف  21/6 – 21/4 :  يتـ إعداد برامج لمتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وا 

 ينظميا قطاع شئوف البيئة . الت خبلؿ الندوات والقوافؿ 
:  يوجد بالكمية لجنة بيئة منبثقة عف مجمس الكمية تابعة لوكيؿ الكمية لشئوف  21/9 – 21/7

ـ المجنة بتوثيؽ الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتقو 
 المجتمع وتنمية البيئة .

 :  تشارؾ ممثميف عف األطراؼ المجتمعية المختمفة فى مجالس الكمية . 21/20
 :  جارى أخذ رأى األطراؼ المجتمعية المختمفة فى إعداد البرامج التعميمية . 21/22
تمفة فى تدريب الطبلب فى أماكف العمؿ حيث يقـو :  تشارؾ األطراؼ المجتمعية المخ 21/21

طبلب برامج عمـ النفس وعمـ االجتماع بالتدريب فى مواقع العمؿ مثؿ مؤسسات 
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الرعاية النفسية ومؤسسات الرعاية االجتماعية وتدريب طبلب قسـ الوثائؽ والمكتبات 
لممكتبات  والمعمومات بمكتبات المحافظة مثؿ مكتبة مصر العامة واإلدارة العامة

 الجامعية ومكتبات المدارس .
: يوجد بروتوكوؿ تعاوف بيف الكمية وبعض مؤسسات المجتمع المحمى وقياـ وحدة  21/21

والمرور بنعطاك ندوات ومحاضرات لمطبلب بيدؼ التوعية ودعـ  المدن الدفاع 
 المشاركة المجتمعية .

عية المختمفة فى يـو الخريجيف :جارى اإلعداد الشتراؾ مجموعة مف األطراؼ المجتم 21/24
 المزمع عقده بالكمية

: تشارؾ األطراؼ المجتمعية فى أنشطة الكمية , وزارة التضامف اإلجتماعى , وزارة  21/26
التربية والتعميـ , ىيئة المساحة , مكتبة مصر العامة  ومكتبات وزارة التربية والتعميـ 

. 
ىمة األطراؼ المجتمعية المختمفة فى توفير : جارى إعداد إحصائيات توضد مدى مسا 21/27

 الكمية . لخريج فرص العمؿ 
: ىناؾ اتصاالت وعبلقات مستمرة بيف الكمية وكافة األطراؼ المجتمعية ذات العبلقة  21/28

لطبلب الكمية , باإلضافة إلى  الميدان تقديـ تمؾ الجيات فرصا لمتدريب  ف تتمثؿ 
 لكمية .توفرىا ا الت الدورات التدريبية 

 تقدميا الكمية مثؿ : الت بالخدمات  المدن :  تستعيف العديد مف جيات المجتمع  21/29
 بروتوكوؿ بيف الكمية وكالة أنباك الشرؽ األوسط  لتدريب الطبلب بقسـ اإلعبلـ     

 :  توجد نماذج لممارسات فعمية لتنمية وحماية البيئة منيا : 21/12– 21/10
 وف خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكمية .تشكيؿ لجنة شئ  -  2 
 تكويف أسرة أصدقاك البيئة .  -  1 
 حمبلت التبرع بالدـ . ف المشاركة   -  1 
 مجاؿ الصحة النفسية والتنمية البشرية . ف عقد العديد مف الندوات   -  4 
ؿ عقد يـو البيئة بالكمية . باإلضافة إلى العديد مف ورش العمؿ فى مجا  - 2   

 التوعية البيئية .
قياـ األقساـ العممية بالعديد مف الدراسات لخدمة البيئة مثؿ قسـ االجتماع   -  6 

وقسـ الجغرافيا وقسـ عمـ النفس )قياـ قسـ عمـ االجتماع بالتعاوف مع محافظة 
 الدقيمية واتحاد المنظمات األىمية ببحث مشترؾ عف أطفاؿ الشوارع .

الجودة بعمؿ دراسة قبؿ إعداد الخطة لبياف وتحديد أولويات : قامت وحدة ضماف  21/11
 واحتياجات المجتمع المحيط .
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ف جودة الخدمات المقدمة وقياس : تقـو الكمية باستطبلع رأى الجيات المستفيدة ع 21/11
 األفراد المجتمعية ومنظمات المجتمع حوؿ دورىا فى المجتمع وقياس مستوى خريجييا . رضا
ميؿ وتقييـ مستوى رضا األطراؼ المستفيدة واتخاذ القرارات والتصرفات التى : تـ تح 21/14

 تساعد عمى زيادة الرضا عف أداك الكمية ومستوى خريجييا .
عف أداك  المدن :  يتـ قياس وتقييـ رضاك منظمات سوؽ العمؿ والمجتمع  21/11 – 21/12

الكمية كما ىو  خريج  ف  المدن الكمية وجارى إعداد استبياف ألخذ رأى المجتمع 
 : التال موضد مف االستبياف 

 
 
 
 
 
 
 

 أصحبة األػًبل  استجُبٌ
 وظيفتو    اسـ صاحب العمؿ   اسـ المؤسسة

 القسـ الذى تخرج منو    وظيفتو   اسـ الخريج

 جيد مقبوؿ ضعيؼ العبارة ـ
    درجة كفاكة الخريج فى العمؿ 2
    لخريج سوؽ العمؿمدى مبلكمة الميارات األساسية  1
    مدى تميز خريج الكمية عف خريج الكميات المناظرة . 1
مدى احتياج الخريج إلى دراسػات أو دورات إضػافية لمتأىػؿ  4

 لسوؽ العمؿ .
   

    مدى موافقة المواصفات العممية لمخريجيف لنوعية العمؿ 2
    القدرة عمى تقديـ فرص تدريب لمطبلب والخريجيف لديكـ 6
مػػػدى اسػػػتجابة خػػػريج الكميػػػة لمتػػػدريب المقدمػػػة مػػػف قبػػػؿ  7

 المؤسسة
   

    تطوير العمؿ ف مدى مساىمة الخريج  8
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  مبلحظات :

 أذكر أىـ الميارات المطموبة لشغؿ الوظائؼ لديكـ ؟  - 1

 

 المقترحات المقدمة لتحسيف كفاكة الخريجيف ليصبحوا أكثر موائمة مع سوؽ العمؿ   - 1

 
 
 
 


