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ن يشتمل القسم األول من الدراسة الذاتية على البيانات الوصفية الخاصة بالمؤسسة المتقدمة يجب أ
 لطلب اإلعتماد وذلك على النحو الموضح أدناه .

 انبيبَبث انىصفيت
  كلٌة الحقوق  -** اسم المإسسة :
  معهد متوسط  معهد عال  كلٌة -** نوع المإسسة :

  جامعة بنها   -لتابعة لها المإسسة :** اسم الجامعة / األكادٌمٌة ا
  خاصة   حكومٌة -: ** نوع الجامعة / األكادٌمٌة 

  -** ادلىلغ اجلغزايف :
  بنها -المدٌنة : -   القلٌوبٌة -المحافظة : -  

 /           /                   .       -** تارٌخ التؤسٌس :

  أربعة أعوام -** مدة الدراسة :
  العربٌة -راسة :** لغة الد

  -األكبدمييت :انميبدة ** 

  األستاذ الدكتور / الشحات إبراهٌم منصور  -* عمٌد الكلٌة / المعهد : 
  الدكتوراه -الدرجة العلمٌة : -    
  أ.د / األنصاري حسن النٌدانً -* وكٌل الكلٌة / المعهد لشئون التعلٌم والطالب : 
  هالدكتورا -الدرجة العلمٌة : -    

 أ.د / السٌد عبد الحمٌد فودة -* وكٌل الكلٌة / المعهد لشئون الدراسات العلٌا والبحوث :

  الدكتوراه -الدرجة العلمٌة : -    
 أ.د / احمد محمد الرفاعً -* وكٌل الكلٌة / المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة : 

 الدكتوراه -الدرجة العلمٌة : -    
 
 

  -هًيت انتي متُحهب ادلؤسست :** انذرجبث انؼ
 دبلومات متخصصة    -   لٌسانس     -   بكالورٌوس - 
 دبلوم    - ماجستٌر     - دكتوراه        - 
 -أخرى :  

......................................................................................................... 
  -لطالب المقٌدٌن فً المرحلة الجامعٌة األولى :* عدد ا

 1316 -ذكور : -  3190 -إناث : -  1379 -اإلجمالً : - 
  -* عدد الطالب المقٌدٌن فً مرحلة الدراسات العلٌا :

 انمسى األول
 ىصفيتانبيبَبث ان
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 663 -ذكور : -  092 -إناث : -  963 -اإلجمالً : - 

  -* األلسبو انؼهًيت :
القانون  –القانون الدولي العام  –ة اإلسالمية الشريع))  -اسماء األقسام العلمٌة : -

قانون  –فلسفة القانون وتاريخه  –القانون التجاري  –القانون المدني  –الجنائي 
  (( القانون الدولي الخاص –اإلقتصاد والمالية العامة  –القانون العام  –المرافعات 

  -عدد أعضاء هٌئة التدرٌس : -

 09 -ذكور : -   3 -إناث : -  00 -اإلجمالً : - 
  -عدد أعضاء هٌئة التدرٌس : -

 00 -دائم : -  ــــــــــ -منتدب : -   7 -معار : - 
  -عدد أعضاء هٌئة التدرٌس موزعا حسب الدرجات العلمٌة  : -

 7 -مدرس : -   1 -استاذ مساعد : -  1 -استاذ : - 
  7 -استاذ متفرغ : -  0 -استاذ غٌر متفرغ : -  

 -لمعارٌن / اإلجازات الخاصة :عدد ا -

 0 -ذكور : -   6 -إناث : -  7 -اإلجمالً : - 
 -عدد أعضاء الهٌئة المعاونة : -

 02 -ذكور : -   6 -إناث : -  06 -اإلجمالً : - 
 -عدد المبعوثٌن فً الخارج : -

 ــــــــــــــــ -ذكور : -  ــــــــــــــــ -إناث : -  ــــــــــــــــ  -اإلجمالً : - 
 دراسات علٌا 67:   0،      لٌسانس 672:    0   -* نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس الى الطالب :
 ................ : ............... -* نسبة أعضاء الهٌئة المعاونة الى الطالب :

 %33.33  -* نسبة المعارٌن إلجمالً أعضاء هٌئة التدرٌس :
 % 33.33 -الً أعضاء هٌئة التدرٌس  :* نسبة اإلجازات الخاصة إلجم

  -* عدد العاملٌن بالجهاز اإلداري :

 67 -ذكور : -   62 -إناث : -  027 -اإلجمالً : - 
  -* عدد العاملٌن بالجهاز اإلداري وفقا لحالتهم الوظٌفٌة :

     90 -دائم : -   01 -مإقت : -  

  -ادلزحهت اجلبيؼيت األوىل : -أوال :
 برنامج اللٌسانس  -مج التعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة :أسماء البرا  

 :  برنامج واحد -العدد اإلجمالً للبرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة 

 : برنامج واحد -عدد البرامج المطبقة بالفعل  

  -يزحهت انذراسبث انؼهيب : -ثبَيب :
 : دبلوم  –القانون الخاص  دبلوم))  -أسماء البرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة

ماجستٌر  –دبلوم دراسات قضائٌة  –دبلوم الشرٌعة اإلسالمٌة  –القانون العام 
 ((  دكتوراه –

 : ستة برامج -العدد اإلجمالً للبرامج التعلٌمٌة التً تقدمها المإسسة  

 : برامج اربعة -عدد البرامج المطبقة بالفعل  
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 2.0 -اإلجمالً للمقٌدٌن بالدراسات العلٌا : نسبة المسجلٌن للماجستٌر مقارنة بالعدد% 

 : 00.7 -نسبة المسجلٌن الدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالً للمقٌدٌن بالدراسات العلٌا% 

 : عدد الدرجات التً تم منحها خالل السنوات الخمس األخٌرة- 

 736 -دبلوم : -  0 -ماجستٌر : -   1دكتوراه : -

  خرٌج 767 -الخمس األخٌرة :* عدد الخرٌجٌن خالل السنوات 

   وحدة( 0)  -* عدد الوحدات ذات الطالبع الخاص :

 
 يمذيت

 

  -يذخم :(1)
 

راسة هً الدراسة الذاتٌة األولى لكلٌة الحقوق / جامعة بنها ، ولذا فإنها تحمل فً \تعد هذه الد -0
دور هذه التحدٌات حول طٌاتها تحدٌات التجربة األولى ، والعام األول لنظام الجودة بالكلٌة ، وت

  -األسئلة التالٌة :

 هل تمكنت وحدة الجودة من عمل التوعٌة والتهٌئة الالزمتٌن للدراسة ؟  - أ
وهل نجحت فً التغلب على نقص الكوادر فً مجال إعداد الدراسة وإستكمال مخرجات  - ب

 المشروع عموما ؟ 

كل واللغة ، بما ٌثبت وهل خرجت الدراسة على الوجه المناسب من جهة المضمون والش  -جـ
 وجود فكر ورإٌة عند فرٌق اإلدارة ومجموعات العمل ؟ 

وٌفترض أن هناك أسئلة اخرى تفرضها تحدٌات ما بعد إعداد هذه الدراسة ، ومن ذلك ما إذا كان 
سٌتم اإلستقادة من خبرة ودروس اإلعداد ، وما إذا كانت الكلٌة ستشرع فً تطبٌق خطة العمل 

 التطوٌرٌة ..

 -اذلذف : (2
ال تهدف هذه الدراسة الى مجرد وصف الوضع الحالً للكلٌة وأدائها من جهة أدائهاا كمإسساة لهاا 
هٌكلها ومواردها وموقعهاا اإلجتمااعً ، أو مان جهاة أدائهاا كمرفاق تعلٌماً وخادمً . إنهاا تهادف 

ار إلٌها ، أٌضا  فضال عما سبق أن تحدد بدقة مواضع القوة ومواطن الضعف فً تلك الجوانب المش
وٌتطلب ذلك مستوى مان األخالقٌاات والاوعً لادى فرٌاق اإلدارة ومجموعاات العمال القاائمٌن علاى 
إعاداد الدراسااة ، وٌتسااع الااوعً المقصااود هنااا لٌحااٌط باادور الكلٌااة والتطلااع لتطااوٌره ، وصاالة ذلااك 

 جمٌعه بالتفكٌر العلمً والتخطٌط . 
النحااو المطلااوب سااتكون مرشاادا ال غنااى             وٌتضاام ممااا ساابق أن هااذه الدراسااة إذا خرجاات  علااى 

 -عنه للكلٌة :
 سواء لتحسٌن مواضع القصور والضعف أو تعزٌز مواطن القوة . -
 أو تطوٌر  أوضاعها بوجه عام وهً تخطو نحو اإلعتماد .  -

 وسبئم اإلتصبل ببدلؤسست
امام نادي   –بنها الجدٌدة  -مٌدان اإلشارة  –كلٌة الحقوق   -العنوان البرٌدي : -

 التجدٌف

  www.hokokbanha.com -الموقع اإللكترونً : -

  hokok_banha@yahoo.com -( : Mail-Eالعنوان اإللكترونً )  -

    3036617/203  -تلٌفون / فاكس  : -

http://www.hokokbanha.com/
mailto:hokok_banha@yahoo.com
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 -يُهج انؼًم : -3
عداد لهذه الدراسة ٌنبغً اإلعتراف فً البداٌة أنه كان هناك قصور فً عملٌة التوعٌة والتهٌئة لإل

  -وهذه الخالصة إنما استخلصت من الوقائع التالٌة :
 تؤخر اغلب مجموعات العمل فً إنجاز مهامها على النحو الوارد فً خطة توزٌع المهام  - أ
العٌوب التً اتضحت عند مراجعة األعمال المسلمة من بعض المجموعات ، سواء من  - ب

 د واألدلة التً إعتمد علٌها .جهة الصٌاغة أو اللغة ، أو من جهة الشواه

ولقد عكست تلك العٌوب نقصا فً الوعً والمهارات المتعلقة بؤنواع األدلة والبٌانات    -جـ
 وتحلٌلها وبمصطلحات الجودة بوجه عام .

ومع ذلك ٌبدو أن منهج العمل الذي تم إتباعه كان معقوال إلى حد كبٌر على المستوى النظري ، 
 لكثٌر من مهام الدراسة فً نهاٌة األمر .وأنه ساهم فً تدارك ا

  -خطىاث انؼًم : -أوال :
تم عمل ورشة عمل لتوزٌع المهام ، وذلك تبعا لعدد المعاٌٌر ، ومهارات الزمالء  -0

المشاركٌن ومهام اللجان المتفرعة عن وحدة الجودة بالكلٌة واإلستعداد الذاتً الذي أبداه 
 بعض الزمالء المشاركٌن 

                     هٌكل عام لفرٌق اإلدارة ومجموعات العمل ، وتوصٌف للمهام ،ثم تم إعداد  -0
 وروعً فً ذلك :

 وجود منسق بٌن مجموعات العمل  - أ
 عقد إجتماع اسبوعً لمجموعات العمل مع فرٌق اإلدارة  - ب

التواصل المستمر مع وحدة الجودة من خالل رئٌس الفرٌق / مدٌر الوحدة ، لتقدٌم        -جـ
 دعم الفنً ، وخاصة فً مجال البٌانات وتحلٌلها .ال

  -تم عمل ورشة عمل لتوعٌة وتدرٌب مجموعات العمل والتركٌز على : -3
 توضٌم وتدقٌق المهام المنوطة بكل مجموعة من مجموعات العمل . - أ
 أنواع البٌانات وطرق جمعها وتحلٌلها . - ب

 ٌة .التؤكٌد على إبراز نقاط الضعف بكل أمانة وموضوع     -جـ 

  -وبعد إنتهاء مجموعات العمل من مهامها ، تم عقد ورش عمل معها وذلك بهدف : -6
 مناقشة التقارٌر المقدمة منهم . - أ
 التوجٌهات الخاصة إلستكمال النقص فً البٌانات .  -ب     

 توجٌهات الصٌاغة واللغة .  -جـ     

س                       وبعااااد ذلااااك تاااام عقااااد ورش عماااال ضاااامت ممثلااااٌن عاااان مجموعااااات العماااال مااااع رئااااٌ -1
  -الفرٌق / مدٌر الوحدة ، بهدف :

 ترتٌب التقارٌر مقارنة بالمعاٌٌر الستة عشر وعناصرها وخصائصها . -أ
 الصٌاغة النهائٌة للتقارٌر ، إلزالة ما ٌكون هناك من تعارض أو لبس وغموض . -ب     

 لعمل التطوٌرٌة .مناقشة مواطن الضعف والقصور تمهٌدا إلعداد خطة ا -جـ     

 ورشة المراجعة النهائٌة للدراسة وتضم رئٌس الفرٌق والفرٌق اإلداري . -6
عرض خالصة الدراسة وخطة العمل التطوٌرٌة على مجلس الكلٌة الطارئ الذي عقد  -7

 لمناقشة أهم مخرجات المشروع تمهٌدا لتسلٌمها  .

 بتارٌخ        /       /                     )) مجلس رقم 
) 
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 : جذول هيكم انفزيك وتىسيغ ادلهبويٍ صىرة  -ثبَيب :

 يالحظبث يسئىنيت انتُفيذ ادلهبو و انتشكيم انفزيك 

فزيك  1
 اإلدارة

 رئٌسا     مدٌر المشروع               –عمٌد الكلٌة 
 مقررا     المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودة بالكلٌة    

 عضوا            ب  وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطال
 العلٌا والبحوث      عضوا   وكٌل الكلٌة للدراسات

 عضوا            وكٌل الكلٌة لشئون خدمة المجتمع 
 

إعداد خطة  الدراسة  1
  فرٌق اإلدارة الذاتٌة

 مقرر الفرٌق إعالن / تهٌئة / إعداد 2
بالتعاون مع وحدة الجودة 
والتنسٌق مع خطة العمل 

 هاوالتدرٌب ب

 

  تدرٌب  فرٌق العمل 3

 إجتماع ٌوم السبت أو األحد أسبوعٌا / مقرر الفرٌق فرٌق اإلدارة متابعة وتقٌٌم فرٌق العمل 4

بعد مراجعته ومناقشته مع فرٌق الدراسة  مقرر الفرٌق إعداد التقرٌر النهائً 5
 والمنتفعٌن

فزيك  
 انؼًم

 (1رلًىػت )
 في كل محور (8( معيار)2( و)1محور )

  
 (2رلًىػت )

 ،    (7( معيار)1محور )  
  

 (3رلًىػت )
 (1( معيار)2محور )

 (4رلًىػت )
 (7( و )4( و )3( و )2( معيار)2محور )  

 (1مجموعة )
 (5( و )4) و ( 3(  معيار)1محور )

 (5( معيار )2محور )
 (6رلًىػت )

   (6ار )(  معي2محور )،        (6( و )2( و ) 1(  معيار)1محور )

مجموعات العمل وفقا لتنظٌم  جمع البٌانات 1
العمل فً كل مجموعة بما 

 ٌتفق مع خطة الدراسة الذاتٌة 

 

  تحلٌل البٌانات 2

التنسٌق بٌن  3
 منسق وحدة الجودة مجموعات العمل

 كل مجموعة عمل لها تقرٌر منفصل

 إعداد التقارٌر 4
 مقررو المجموعات

 معنٌةمع اإلدارات ال
 بالكلٌة 
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      التوقٌع    م 07/6/0202    هـ06التارٌخ         /          /            
 إعتماد  
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 األدنت وانبيبَبث وطزف مجؼهب : انتمييى وأَىاع بطزقثبنثب :صىرة يٍ جذول انتؼزيف 

( كيفيت تمييى كم 1
يؼيبر يٍ ادلؼبيري 

 16انــ

 نها رقم * كل معٌار ٌتفرع عنه فروع لكل م
 معٌار                  مإشر                  عنصر                    خاصٌة     

 رقم                 رقمان              ثالثة ارقام              اربعة ارقام         

 الهٌكل التنظٌمً ) معٌار  ( 0  -: مثال

 ( وحدة إدارة الجودة ) مإشر 0/1             
 الجوانب التنظٌمٌة للوحدة ) عنصر (  0/1/0            
 هٌكل الوحدة  ) خاصٌة (  0/1/0/0            

 هً النشاط أو الممارسة ) التطبٌق ( -: الخاصٌة - أ
هو دلٌل إثبات على حصول الخاصٌة أو النشاط أو  -: الشاهد أو الدلٌل - ب

 الممارسة فهو الوثٌقة .

 ( يفبهيى2

  ة النشاط* النشاط وآلٌ

 هو الممارسة أو التطبٌق  النشاط -أ
 هً الطرٌقة التً تمت بها الممارسة  اآللٌة -ب

 نشاط -تقٌٌم مإتمر الكلٌة : -: مثال

 آلٌة النشاط  -إستبٌانات تقٌٌم المإتمر :

  -التوثٌق / اإلعتماد :* 
أعم من اإلعتماد ألنه ٌشٌر الى دلٌل ورقً أو إلكترونً ٌثبت  التوثٌق - ب

 ل الممارسة أو النشاط .حصو

 إعتماد النشاط فً مجلس الكلٌة / تصوٌر النشاط .   -: مثال

 ٌنحصر فً التوثٌق الورقً  اإلعتماد - ت

إعتماد النشاط من مجلس الكلٌة / كشف حضور وإنصراف معتمد  -: مثال

 للنشاط .
 

 
 نات / المعلومات :االبٌ* 

 المضمون المباشر للوثٌقة . -: البٌانات -أ

: مضمون اإلجابة على اإلستبٌانات التً أجرٌت على طرف مستفٌد أو فئة  المث

 معٌنة .

 تحلٌل البٌانات والنتائج المستخلصة منها . -: المعلومات -ب

 النتائج المستخلصة من اإلجابة على اإلستبٌانات. -: مثال

( طزق مجغ 3
 انبيبَبث

 فردٌة / جماعٌة. -      المقابلة                             -أ

 مجدولة / غٌر مجدولة. -                                              
 مفتوحة / مغلقة . -                                              

 بطاقة المالحظة  .  -                             المالحظة -ب

 تحدٌد هدف المالحظة.  -                                              
 اإلعداد للمالحظة. -                                              
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 تسجٌل المالحظة. -                                              
 تحلٌل نتائج المالحظة   . -                                              

 اصل الوثٌقة ) قوائم / نماذج ..... ( . -                      فحص الوثائق -جـ

 محتوى وتارٌخ الوثٌقة . -                                              
مقارنة الوثٌقة بالممارسة أو النشاط  -                                              

 الفعلً.

 
 
 

 ملخص الدراسة
 المؤسسية:بالنسبة للقدرة 

  فقااد تاام االنتهاااء ماان عماال الخطااة اإلسااتراتٌجٌة للكلٌااة والسٌاسااات واألنشااطة
الداعمة وهً مبنٌة على تحلٌل بٌئً وورش عمل كما أعدت مصفوفة للتحلٌال 

 البٌئً الداخلً والخارجً وقائمة المخاطر الرئٌسٌة.

 هاء من إعداد رإٌة ورسالة الكلٌة.كذلك تم االنت 

 ٌات النهائٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة للمإسساة وتام اعتمادهاا كما تم إعداد الغا
أٌضااا بعااد مراجعتهااا ماان الجامعااة حٌااث تاام االنتهاااء فٌهااا إلااً تخفااٌض عاادد 
المقاااررات الدراساااٌة المطلاااوب تحوٌلهاااا إلاااً مقاااررات الكترونٌاااة مااان عشااار 

 مقررات كل عام دراسً إلً مقررٌن سنوٌا .

 فااً مجاااالت تموٌاال الطااالب ودعمهاام  كمااا تاام تحدٌااد السٌاسااات العامااة للكلٌااة
والتعاماال مااع مشاااكلهم التعلٌمٌااة ووضااع سٌاسااة إلدارة األزمااات والمقااررات 
الدراساااٌة والتعلاااٌم االلكتروناااً وذوي االحتٌاجاااات الخاصاااة وتنمٌاااة الماااوارد 
الذاتٌااة والبحااث والنشاار العلمااً والدراسااات العلٌااا ونشاااط وتعاااون األقسااام 

 سات من خالل دلٌل الطالب ه السٌاالعلمٌة وتم نشر هذ

  كمااا تاام إعااداد خطااة تنفٌذٌااة لتطبٌااق إسااتراتٌجٌة المإسسااة تاام فٌهااا تحدٌااد
األولوٌات المطلاوب تنفٌاذها ومنهاا خطاة تنمٌاة الماوارد الذاتٌاة للكلٌاة وخطاة 

 .تعٌٌن المعٌدٌن وغٌرها كما تم تضمٌنها للتكالٌف التقدٌرٌة لكل نشاط 

 ٌة بإساتراتٌجٌة الجامعاة طبقاا لماا هاو موضام كذلك تم ربط الخطة اإلساتراتٌج
 بالتقٌٌم الذاتً للكلٌة .
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  كذلك تم تحدٌد السمات الممٌزة للكلٌة ودورها فاً المجتماع حٌاث تام إباراز ماا
تتمٌز به الكلٌة من موقع جغرافً وعالقات متمٌزة بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس 

متنوعااة والطااالب ووجااود مجلااة علمٌااة ومااإتمر علمااً ساانوي وباارامج دعاام 
 للطالب ... الخ .

  وهذا وقد ساهمت سٌاسات وخطط الكلٌة فً اساتقالل الوضاع التنافساً للكلٌاة
 ووضع مجموعة من الطموحات فً األجل الطوٌل .

  وبالنسبة للهٌكل التنظٌماً فقاد تام االنتهااء مناه واعتمااده وهاو مالئام لطبٌعاة
ة كماا اناه ٌتصاف نشاط الكلٌة حٌث ٌغطً كل التخصصاات اإلدارٌاة واألكادٌمٌا

 بوضوح السلطة الرئاسٌة وتتدرجها وٌقوم علً عدم التركٌز اإلداري .

  كما تم االنتهاء من التوصٌف الوظٌفً لكافة وظائف الكلٌة وتام اعتمااده حٌاث
تااام تحدٌاااد مجموعاااات الوظاااائف التخصصاااٌة والمكتبٌاااة والفنٌاااة والحرفٌاااة 

الااوظٌفً وتحدٌااد  والخاادمات المعاونااة عااالوة علااً تحدٌااد جااداول التوصااٌف
مجموعااة المهااام المسااتجدة تبعااا لتطااوٌر إدارة الكلٌااة وإنشاااء نظااام داخلااً 

 للجودة .

  وبالنسبة للموارد المالٌة المادٌة أوضحت الدراسة أنها ال تكفً لتحقٌق رسالة
 الكلٌة وغاٌتها وتم اقتراح وسائل زٌادة هذه الموارد .

  لٌة وكذلك النظافة والمناا  الصاحً كما تم بٌان مدي كفاٌة ومالئمة مبانً الك
للمبانً والمرافق العامة وخطة صٌانة المبانً والتسهٌالت التعلٌمٌة والمادٌاة 
، والوقوف حالة األجهازة والمعادات وبٌاان حالتهاا باإلضاافة إلاً تحدٌاد نسابة 
الحاساابات اآللٌااة إلجمااالً عاادد الطااالب وبٌااان العجااز فٌهااا ، وموقااف الكلٌااة 

االتصاالت الحدٌثة وتكنولوجٌاا المعلوماات وبٌاان مادي كفااءة بالنسبة لوسائل 
 استخدام الموارد ، والضوابط المتبعة فً هذا االستخدام .

   بالقٌااادة والحكومااة حٌااث تاام وضااع معاااٌٌر الختٌااار القٌااادات وفٌمااا ٌتعلااق
األكادٌمٌة ووضع نظاام للمشااركة وإباداء الارأي فاً االختٌاار ، كماا تام تحدٌاد 

وممارسااات المجااالس الرساامٌة وكااذلك تاام وضااع خطااة لتنمٌااة  نمااط القٌااادة
المهااارات اإلدارٌااة بالقٌااادات األكادٌمٌااة تتضاامن آلٌااة التنفٌااذ والمخصصااات 

 المالٌة للتدرٌب ، ومإشرات تقٌٌم التدرٌب .
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  وكذلك وضعت خطة لنظم المعلومات والتوثٌاق الرسامٌة توضام النظاام المتباع
 ثائق .فً الحفظ والتداول واستدعاء الو

  هااذا باإلضااافة إلااً وجااود آلٌااة أٌضااا للتوجٌااه والمتابعااة ل قسااام األكادٌمٌااة
اإلدارٌاااة ، كماااا تااام تحدٌاااد دور القٌاااادات األكادٌمٌاااة لتنمٌاااة الماااوارد الذاتٌاااة 
للمإسسااة ، هااذا باإلضااافة إلااً بٌااات تعاادد العالقااات والتفاعاال مااع القطاعااات 

 اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع .

 افة إلاى بٌاان دور القٌاادة فاً تفعٌال الوحادات ذات الطاابع الخااص وهذا باإلض
كما تم وضاع آلٌاة للتقٌاٌم المساتمر لكفااءة إدارة الكلٌاة مان خاالل االساتبٌانات 
 وورش العمل وتفعٌل دور المشاركة الطالبٌة فً اتخاذ القرارات المإسسٌة .

  الملكٌاة والنشار وبالنسبة المصداقٌة واألخالقٌات تم وضع إطار لاللتازام بحاق
عااالوة علااى ثقافااة حقااوق الملكٌااة ووضااع سٌاسااة للممارسااات العادلااة وعاادم 
التمٌٌز عالوة على عمل دلٌال اآلداب وأخالقٌاات المهناة بالكلٌاة كاذلك االلتازام 

 بؤخالقٌات الوظٌفة.

 . كما تم نشر المعلومات المتاحة عن الكلٌة فً وسائل النشر المختلفة 

 ري فااً الكلٌااة فقااد تاام وضااع معاااٌٌر اختٌااار القٌااادات وبالنساابة للجهاااز اإلدا
اإلدارٌااة والعاااملٌن بالكلٌااة ووضااع إطااار للتنمٌااة المسااتمرة للقٌااادات اإلدارٌااة 

 والعاملٌن بالكلٌة وربط الحوافز والمكافآت بمستوٌات األداء .

  وبالنسبة للمشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة فقد تم وضع خطة معتمدة تتضمن
ن األبعاااااد أهمهااااا الاااادورات التدرٌبٌااااة وورش العماااال ولقاااااءات مجموعااااة ماااا

 . أنشطة الخطة ور فى تفعٌل قص، وان كان هناك التوظٌف

  كما تم وضع إطار للتقوٌم المإسسً وإدارة الجودة بعمل استبٌانات لكل فصال
 دراسً وورش عمل لتحلٌلها واستخالص النتائج .

 لتعلٌمٌة فقد تم وضع سٌاسة لقبول وبالنسبة للمحور الثانً الخاص بالفاعلٌة ا
الطالب ، كما تم إعالن سٌاسة التحوٌل فً األماكن المخصصة لإلعالن للطالب 

. 
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  كما تم وضع دراسة تتضمن خصائص واحتٌاجات الطالب باإلضافة لخطة دعم
ورعاٌااة المتعساارٌن عااالوة علااى خطااة اإلرشاااد األكااادٌمً وإعااداد الخاارٌجٌن 

 لسوق العمل .

 لمعاااٌٌر األكادٌمٌااة فقااد تاام تبنااً المعاااٌٌر األكادٌمٌااة الصااادرة ماان وبالنساابة ل
الهٌئااااة القومٌااااة لضاااامان الجااااودة وتحدٌااااد الممارسااااات التطبٌقٌااااة للمعاااااٌٌر 

 األكادٌمٌة والتً ٌتم األخذ بها عند تصمٌم البرامج والمقررات التعلٌمٌة .

 وق العماال وبالنساابة للباارامج التعلٌمٌااة تاام توصااٌفها لتااتالءم مااع احتٌاجااات ساا
باإلضااافة إلااى وضااع إسااتراتٌجٌة للتعلااٌم والااتعلم وتكااون معتماادة ماان مجااالس 

 األقسام .

  ًوبالنسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس تم وضع خطاة الساتٌفاء الانقص الاذي تعاان
، إال أنها تحتاج إلى منه الكلٌة من خالل خطة خمسٌه لتعٌٌن عدد من المعٌدٌن

 .جدد بالكلٌةخطة مكملة لتعٌن أعضاء هٌئة تدرٌس 

  فٌما ٌتعلق بالبحث العلمً فقد تم وضع خطة بحثٌة للكلٌاة معتمادة مان مجلاس
، وتحتااج الخطاة إلاى الكلٌة وتم اعتمادها من الجامعة وتحدٌد مصادر تموٌلهاا

 .توضٌم وتدقٌق مصادر التموٌل ، فضال عن التفعٌل

 علٌااا عاان بالنساابة للدراسااات العلٌااا فقااد تاام وضااع تعرٌااف لباارامج الدراسااات ال
طرٌااق الالئحااة الداخلٌااة للكلٌااة ودلٌاال الطالااب واإلعااالن بالصااحف واإلعااالن 

 الداخلً بالكلٌة .

  بالنساابة للتقٌااٌم المسااتمر للفاعلٌااة التعلٌمٌااة فقااد تاام وضااع خطااة دورٌااة لعماال
تقوٌم ذاتً لكال فصال دراساً ٌتضامن مجموعاة مان االساتبٌانات التاً تجارى 

تحلٌلهاا ووضاع نتاائج التقٌاٌم فاً عقب كال فصال دراساً وعمال ورش عمال ل
إطاار خطاة لتعزٌاز أنشاطة الجاودة ، كماا تام مراجعاة وتفعٌال اللاوائم الخاصااة 
بااالثواب والعقاااب بااٌن العاااملٌن بالكلٌااة وطالبهااا بالتنسااٌق بااٌن عمٌااد الكلٌااة 

، هناااك حاجاة واضااحة إلااى اسااتكمال جواناب الاانقص فااً خطااة ومجلاس الكلٌااة
 .امج اإلثابة والحوافز للعاملٌن بالكلٌةالتقوٌم ، واستكمال وتفعٌل بر
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 المعاٌٌر                                                       المعاٌٌر        
 

 انطالة واخلزجيىٌ 0 انتخطيط االسرتاتيجي 0

 ادلؼبيري األكبدمييت 0 اذليكم انتُظيًي 0

 تؼهيًيت وادلمزراث انذراسيتانربايج ان 3 انميبدة واحلىكًت 3

 انتؼهيى وانتؼهى وانتسهيالث ادلبديت نهتؼهيى 6 ادلصذاليت واألخالليبث 6

 أػضبء هيئت انتذريس 1 اجلهبس اإلداري 1

 انبحث انؼهًي واألَشطت انؼهًيت 6 ادلىارد ادلبنيت وادلبديت 6

 انذراسبث انؼهيب 7 ادلشبركت اجملتًؼيت وتًُيت انبيئت 7

 انتمىيى ادلستًز نهفبػهيت انتؼهيًيت 9 مىيى ادلؤسسي وإدارة اجلىدةانت 9
 
 

           
 
 

زلبور ويؼبيري 
 انتمىيى واإلػتًبد

 (1)زلىر 
 انمذرة ادلؤسسيت

 (2) زلىر
 انفبػهيت انتؼهيًيت
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 التخطٌط االستراتٌجً 0

 الهٌكل التنظٌمً 0

 القٌادة والحوكمة 3

 المصداقٌة واألخالقٌات 6

 الجهاز اإلداري 1

 الموارد المالٌة والمادٌة 6

 البٌئةالمشاركة المجتمعٌة وتنمٌة  7

 التقوٌم المإسسً وإدارة الجودة 9

 
 
 
 
 
 

 -ـ التخطٌط اإلستراتٌجً :0

 

 انمذرة ادلؤسسيت

 

 احملىر  األول
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 : الداعمة واألنشطة: الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة والسٌاسات  0/0

 -( : Swot) أسلوب : التحلٌل البٌئً للكلٌة باستخدام 0/ 0/0
 ةاإلساتراتٌجٌوتام اعتمااد الخطاة ،  )مرفاق( (0201-0202)عان الفتارة خمسٌه للكلٌة  ةإستراتٌجٌتم عمل خطة  -

 .)مرفق(،  0/0202/ 01(  فً تارٌخ  1فً مجلس الكلٌة رقم )   –للكلٌة 
وتم  عمل  تحلٌل بٌئً ٌشمل  نقاط  القوة والضعف ) البٌئة الداخلٌة ( والفارص والتهدٌادات ) البٌئاة الخارجٌاة (  -

تام عمال ورش عمال لعارض نتاائج  التحلٌال البٌئاً ماع بالتحلٌال الكماً و بؤسلوب التحلٌل النوعً ماع دعماه وذلك
 عٌنات عشوائٌة من طالب الفرق الدراسٌة بالكلٌة على النحو التالً :أخذ العاملٌن بالكلٌة  و

 .00/02/0221ورشة معاٌٌر الجودة فً التعلٌم العالً فً  -
 .1/0/0202ورشة المعاٌٌر األكادٌمٌة والتحلٌل البٌئً للخطة اإلستراتٌجٌة فً  -

 .0202/ 6/  07( 9رقم  الكلٌة ورشة عمل بخصوص التحلٌل البٌئً )مجلس -

  واسااتخالص     وتام عماال اساتبٌانات ل طااراف المساتفٌدة داخاال وخاارج المإسسااة ، وتحلٌال نتائجهااا إحصاائٌا
 .النتائج )مرفق (

  المبااٌن فااً  سااتبٌانات عٌنااات عشااوائٌة ماان المسااتفٌدٌن داخاال وخااارج المإسسااة علااى النحااواإلوقااد شااملت تلااك
 طالب وخرٌجون / محامون وأعضاء هٌئات قضائٌة(. / حصائى  )أعضاء هٌئة تدرٌس  وموظفٌن بالكلٌةإلالتحلٌل ا

  بالخطااة  وتاام  إعااداد مصاافوفة التحلٌاال البٌئااً الااداخلً والخااارجً  وقائمااه المخاااطر الرئٌسااٌة )مرفااق
 (.االستراتٌجٌة

   -الرإٌة والرسالة : -: 0/0/0

د رإٌة ورسالة الكلٌة واعتمد فً إعدادها على مجموعة من ورش العمل   واالستبٌانات داخال الكلٌاة  تم إعداكما  -
  -المحامٌن والهٌئات القضائٌة ( وذلك على النحو التالً :)العاملٌن والطالب (  وخارج الكلٌة  ) العاملٌن  بنقابة 

 .00/00/0221ورشة عمل مع طالب وخرٌجً الكلٌة بتارٌخ  -
 . 07/00/0221شة عمل مع العاملٌن بالكلٌة)هٌئة تدرٌس وإدارٌٌن(فً ور -
 . 00/0221/ 01ورشة عمل مع طالب وخرٌجً الكلٌة فً  -

 .32/00/0221الى  07/00 من ورشة عمل مع ممثلً األقسام العلمٌة بالكلٌة -

واعتمدت فً مجلس الكلٌة  1/0/0202  عمل استبٌانات ل طراف المعنٌة داخل وخارج الكلٌة وتحلٌل نتائجها فً -
 .)مرفق(01/0/0202( بتارٌخ 1رقم )

وتام نشارها ماان خاالل لوحااات  0202/ 0/ 01(  بتااارٌخ 1وتام اعتمااد الرإٌااة والرساالة فاً مجلااس الكلٌاة رقام  )
ٌاة ملاون  وتوزٌعهاا داخال الكل  هحائطٌة بمقر الكلٌة القدٌم والجدٌد باإلضافة إلى طباعتها  فً مطوٌة ورقٌة كوشاٌ

 الماإتمر العلماً –دورات تدرٌبٌاة  –وخارجها على اإلطراف المعنٌة من  خالل أنشاطة  الكلٌاة المختلفاة ) ورش 
 .الزٌارات الطالبٌة لمقر وحدة الجودة (  - التعاون الجامعً حفالت توقٌع تفاقٌاتإ -للكلٌة

،وكافة اإلعالنات بلوحات اإلعالنات نشرات الوحدة(  –وكذلك طبعها ضمن مطبوعات وحدة الجودة ) دلٌل الوحدة  -
منافذ توزٌع الكتب الدراسٌة ( ، ونظرا لحداثة وضع الرإٌة والرسالة للكلٌة حٌث لام ٌمضاى –المكتبٌة  –الحائطٌة 

 على إعدادها سوى ستة أشهر وبالتالً لم تدعو الحاجة إلى المراجعة والتحدٌث فً األجل القصٌر.

 -هداف اإلستراتٌجٌة :الغاٌات النهائٌة واأل-:  0/0/3
االعتماد فً إعدادها علاى  نفاس  وجرى ، تم  إعداد الغاٌات  النهائٌة واألهداف  اإلستراتٌجٌة  للمإسسة )مرفق( -

الوسائل المنهجٌة  فً إعداد رإٌة ورسالة الكلٌاة مان خاالل ورش عمال للجناة التخطاٌط والماوارد والهٌكال بوحادة 
عناد  سام العلمٌة واإلدارٌاة بالكلٌاة ، وتام اإلعتمااد علاى  نتاائج  التحلٌال  البٌئاًالجودة والتً تضم ممثلٌن عن األق

( بتاااارٌخ 1رقااام ) مااان مجلاااس  الكلٌاااة   هااااداعتمإ تااام صاااٌاغة الغاٌاااات واألهاااداف اإلساااتراتٌجٌة  للكلٌاااة والتاااً
عت األهاداف وتم نشرها مع رإٌة ورساالة الكلٌاة باذات الطارق والوساائل الماذكورة أنفاا ، وقاد خضا 01/0/0202
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ضااوء مراجعااة الجامعااة للخطااة اإلسااتراتٌجٌة للكلٌااة وذلااك بتخفااٌض عاادد المقااررات  االسااترتٌجٌة للمراجعااة علااى 
 مقررات كل عام دراسً إلى مقررٌن سنوٌا . 02الدراسٌة المطلوب تحوٌلها إلى مقررات الكترونٌة من 

 -: السٌاسات : 0/0/6
 -تالٌة :توجد سٌاسات عامة للكلٌة فً المجاالت ال

 الطالب . حوٌلسٌاسة ت   -        
 سٌاسة دعم الطالب . -  
 سٌاسة التعامل مع مشاكل التعلٌم . -  

 سٌاسة إدارة األزمات . -                

 سٌاسة المقررات الدراسٌة والتعلٌم االلكترونً. -          

 سٌاسة ذوى االحتٌاجات الخاصة. -        

 الموارد الذاتٌة بالكلٌة وموارد وحدة الجودة سٌاسة تنمٌة -     

 النشر العلمً .وسٌاسة البحث  -     

 سٌاسة الدراسات العلٌا.  -          

 سٌاسة نشاط وتعاون األقسام العلمٌة .   -          

عمل وتم عرض ومناقشة هذة السٌاسات من خالل ورش عمل مع األطراف المعنٌة داخل وخارج الكلٌة مثل ورشة 
حتٌاجاات الخاصاة ماع الطاالب إل( ورشاة عمال بخصاوص ذوى ا0مع العاملٌن بالكلٌة وعدد ) 1/3/0202بتارٌخ 

 م 03/3/0202م وتارٌخ 07/3/0202المعنٌٌن وممثلً األقسام  اإلدارٌة المعنٌة وذلك بتارٌخ  .
مثلااً  األقسااام العلمٌااة ورش العماال ماان خااالل لجنااة التخطااٌط والمااوارد والهٌكاال بوحاادة الجااودة والتااً تضاام م -

( بتاااارٌخ 02ورقااام ) 03/3/0202( بتاااارٌخ 7واإلدارٌاااة وتااام اعتمااااد تلاااك السٌاساااات فاااً مجلاااس الكلٌاااة رقااام )
 م.00/6/0202
وعلاى  ةوالكترونٌا ةورقٌا بواسطة ملفاتوتم نشر السٌاسات من خالل دلٌل الطالب وتوزٌعها على إدارات الكلٌة  -

الكلٌاة ، وساوف ٌاتم مراجعاة السٌاساات فاً ضاوء نتاائج تقٌاٌم الخادمات والعملٌاة  المنتدٌات الطالبٌة المعتمادة مان
 ( .0221/0202التعلٌمٌة بالكلٌة عن الفصل الدراسً الثانً  )

   -الخطة التنفٌذٌة لتطبٌق استراتٌجٌة المإسسة : -: 0/0/1
ً إعداد خطط تنفٌذٌاة ل ولوٌاات الخطة اإلستراتٌجٌة من قبل الجامعة ف شرعت وحدة الجودة فً الفترة قبل إعتماد

 المطلوب تنفٌذها ومنها :
 .خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة * 
 .دٌن ٌن المعٌخطة  تعٌ* 

 -: فإن محاور  تنفٌذها كانت على النحو التالً  وفٌما ٌتعلق بالخطة االولى  
 خطة مركز تنمٌة مهارات طالب وخرٌجً الكلٌة .     -
 الفتراضٌة .خطة دورات المحكمة ا -
 خطة الدورات المتخصصة فً الحاسوب والخدمات البحثٌة . -

 خطة الدبلومات المهنٌة . -

 خطة وحدة التحكٌم واالستشارات القانونٌة . -

 خطة الدراسة بشعبة اللغة االنجلٌزٌة. -

 خطة الدراسة بدبلومات الدراسات العلٌا . -

 خطة الدراسة بالتعلٌم المفتوح .)مرفق ( -

 ( معٌاادٌن باألقسااام العلمٌااة بالكلٌااة عاان العااام 6ة تعٌااٌن المعٌاادٌن فقااد تاام تعٌااٌن عاادد )وفٌمااا ٌتعلااق بخطاا
( معٌادا 01( وتشمل تعٌٌن )0200/0203) –( 0229/0221( فً إطار خطة خمسٌه من )0229-0221)
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ف ماان الغاٌااات النهائٌااة واألهاادا ، وتحقااق الخطااة التنفٌذٌااة المشااار إلٌهااا جانبااا القادمااة فااً الساانوات الخمااس
 :اإلستراتٌجٌة للمإسسة  وهى

 .لسوق العمل المحلى والعالمً واالقلٌمى إعداد كوادر متمٌزة معرفٌا ومهارٌا   -
 .التوسع فً نظام التعلٌم المستمر  -

  .أشكال المشاركة المجتمعٌة تنوٌع -

   .تنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة -

 0202/ 01/0( بتاارٌخ 1مان مجلاس الكلٌاة رقام )تم اعتمادها  وتتضمن الخطط المذكورة موازنات مالٌة تقدٌرٌة 
 تنفٌذ ومإشرات ل داء أو النجاح.لفضال عن  جداول زمنٌة ل 0/0202/ 00بتارٌخ     (6ورقم )

 

 Action planتنفٌذٌاة الخطاة وبعاد اعتمااد الجامعاة للخطاة اإلساتراتٌجٌة للكلٌاة تام البادء فاى اعاداد ال

ة  للخطاة اإلساتراتٌجٌة للكلٌاة وقاد روعاً فاً الخطاة التنفٌذٌاة أن إلستراتٌجٌة المإسسة عقاب اعتمااد الجامعا
لااى النحااو المبااٌن )مرفااق ( ، كمااا روعااً وضااع أولوٌااات ل نشااطة والمهااام عتغطااى غاٌااات وأهااداف الكلٌااة 

المطلوب تنفٌذها وذلك بتقدٌمها على غٌرها من األنشطة فً اإلطار الزمنً وعلى سبٌل المثال  استكمال مبانً 
 عتماد .إلا نحو الجهود للتوجه ومواصلةوتحسٌن قدرات البحث العلمً لدى أعضاء هٌئة التدرٌس الكلٌة 

التنفٌاذ ساواء فٌماا ٌتعلاق باإدارات الكلٌاة او الجامعاة ، فضاال عان  ٌةوتشتمل الخطة علاى تحدٌاد دقٌاق لمسائول
 م التنفٌذ وهى مإشرات قابلة للتقٌٌم والقٌاس .ٌمإشرات أداء لمتابعة وتقٌ

ضمن الخطة إستراتٌجٌة إلدارة المخاطر وضعت على أساس التحلٌل البٌئً الربااعً ) القاوة والضاعف وتت
حتٌاجااات والمخاااطر وطاارق التعاماال مااع المخاااطر المحتملااة ثاام قائمااة إلوالفاارص والتهدٌاادات( ثاام تقٌااٌم ا

تماال حادوث الخطار  المخاطر الرئٌسٌة وفٌما ٌتعلق بتلاك القائماة فقاد تام تحدٌاد المخااطر متدرجاة وفقاا الح
 قٌمته.و

 رقم               كما  تتضمن الخطة التنفٌذٌة تكلفة تقدٌرٌة لكل نشاط وقد اعتمدت الخطة فً مجلس الكلٌة
  0229/ 06/1( وبتارٌخ            )   

 -رتباط الخطة اإلستراتٌجٌة باستراتٌجٌة الجامعة :إ:  0/0

   -:بالنسبة للرسالة  0/0/0
المجتماع المحلاى  بخدمة سالة الكلٌة إن تعكس جوهر رسالة الجامعة وبالتحدٌد فٌما ٌتعلق عً فً روقد رو

  ( واإلقلٌمً من خالل تطوٌر مهارات خرٌجً الكلٌة العملٌة والبحثٌة . )مرفق

 :  بالنسبة للغاٌات النهائٌة واألهداف اإلستراتٌجٌة  0/0/0

غاٌاتهاا وأهادافها اإلساتراتٌجٌة  وهاو ماا  فاًه تاقاد تبنالجامعاة  ت كانا اكما تعكس غاٌات وأهداف الكلٌة م
ٌتضم بالتؤكٌد على جاودة البحاث العلماً وتطاوٌر الخادمات التعلٌمٌاة وتنوٌاع أشاكال المشااركة المجتمعٌاة 

 . )مرفق(

 :بالنسبة لخطط وبرامج التطوٌر  0/0/3

هاات التاً تتفاق والغاٌاات دها بالكلٌاة علاى مجموعاة مان التوجوتقوم برامج وخطط التطاوٌر التاً تام إعادا
 -:واألهداف اإلستراتٌجٌة للجامعة وعلى رأس تلك التوجهات

   .تنمٌة الموارد الذاتٌة -
  .تطوٌر النشاط والبحث العلمً -

 .تطوٌر الهٌكل االدارى للكلٌة -

 طوٌر برامج التدرٌب للطالب وخرٌجً الكلٌة . -

 -إسسة :م: الوضع االستراتٌجً لل 0/3
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   -ٌزة للمإسسة ودورها فً المجتمع :السمات المم -: 0/3/0
 :متع بها وأهمهاتعتماد فى إعداد إستراتٌجٌة الكلٌة على نقاط القوة التً تاالتم  -  

 .موقعها الجغرافً المتمٌز   -                 
 .سهولة المواصالت   -                 
 .ٌس والطالبالعالقات المتمٌزة بٌن أعضاء هٌئة التدر -                 
  .وجود مجلة علمٌة محكمة  -                 
 .مإتمر علمً متمٌز ومنتظم   -                 
  .برامج دعم متنوعة للطالب والخرٌجٌن بمختلف فئاتهم -                  
 .سٌاسة محددة فً طباعة وتوزٌع المقررات الدراسٌة  -                  

لى أهداف وأنشطة الخطاة اإلساتراتٌجٌة باالتركٌز علاى أنشاطة التواصال والمشااركة المجتمعٌاة وقد انعكس ذلك ع 
 والتوسع فى التعلٌم المستمر.

  وفٌما ٌتعلق بالمشاركة المجتمعٌة فقد أولت اإلساتراتٌجٌة اهتمامهاا باتفاقٌاات التعااون الجاامعً والشاراكة
 :من ذلك ، مع المجتمع المدنً

  ومنها:جامعً والشراكة مع المجتمع المدنً اتفاقٌات التعاون ال 
 .اتفاقٌات التعاون مع كلٌات الزراعة واآلداب والتربٌة الرٌاضٌة واالتحاد العربً للتدرٌب  -

 .تفاق مع المجلس القومً لحقوق اإلنسان إلاإلعداد ل -

 :دعم المبادرات المشتركة مع المجتمع المدنً ومن ذلك  -

االلكترونٌة  القانونٌة    المكتبة    مإسسة المصرٌة للتعاون القانونً بهدف إنشاء اإلعداد لالتفاقٌة مع ال       
 .)مرفق(

 -الوضع التنافسً للمإسسة : -:0/3/0
 ىفمثل تمنافسة تلتمتلك الكلٌة مجموعة من المقومات المإهلة ل

 .هٌئة التدرٌس المتمٌزة  -
 .ٌعات القانونٌة رات الدراسٌة التً ٌتم تطوٌرها وفق احدث التشررالمق -
 .حدات التدرٌب القانونٌة والحاسوبو -
 باإلضافة إلى مإتمر علمً دوري   -

بماا ٌضامن لهاا مكاناة متمٌازة باٌن  مجلة علمٌة محكمة لها الئحتها المعتمدة وهٌئة التحرٌر والمستشارٌن الخاص بهاا -
 . ًمجال البحث والترقً العلمً والعمل وهو ما ٌخدم الناشرٌن بها فً المجالت القانونٌة العلمٌة المتخصصة ،

 :ط الكلٌة فى استغالل وتحسٌن الوضع التنافسً للكلٌة وهو ما تحقق من خاللطوقد ساهمت سٌاسات وخ *
 زٌادة إقبال الطالب بالتعلٌم المفتوح والدبلومات للدراسات العلٌا  الجدٌدة  -
 زٌادة إعداد الملتحقٌن بالهٌئات القضائٌة ومعدل  -
 .تفاقٌات المبرمة مع كلٌات الجامعة والمجتمع المدنً المحٌطإلفً عدد الزٌادة ا -

 .  ICDLزٌادة أعداد الملتحقٌن بالدورات القانونٌة والتدرٌبٌة ودورات -

   -الطوٌل : األجلالطموحات فً  -: 0/3/3
ٌقها  -وأهمها : ركزت إستراتٌجٌة الكلٌة على مجموعة من األهداف المستقلة التً تطمم إلى تحق

 اتفاقٌات التعاون العلمً مع الجامعات العربٌة واألجنبٌة. -
 تموٌل البحث العلمً والنشر اإللكترونً . -
 إعداد وتسوٌق األبحاث المهتمة بدراسة العالقة بٌن القانون والمجتمع . -
 تحوٌل مكتبة الكلٌة الورقٌة إلى مكتبة رقمٌة . -

 التركٌز فً سٌاسات وخطط الكلٌة على:وفى سبٌل تحقٌق هذه الطموحات تم 
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 .المشروعات التنافسٌة البحثٌة واتفاقٌات تموٌل البحوث  -
 .التواصل مع الجامعات العربٌة من خالل مإتمر الكلٌة ومجلتها العلمٌة  -
 .تٌسٌر قبول الطالب الوافدٌن العرب للدراسة بالكلٌة بكافة البرامج الدراسٌة  -
 .اسٌة الورقٌة دورٌا إلى مقررات الكترونٌةتحوٌل المقررات الدر -
 .دعم موقع الكلٌة على البوابة اإللكترونٌة للجامعة  -
  -: التنظٌمًالهٌكل  – 0

 مالئم ومعتمد:  التنظٌمًالهٌكل  0/ 0
 -لطبٌعة ونشاط المإسسة : التنظٌمًمالئمة الهٌكل  0/0/0

 ثالثة هٌاكل فرعٌة وهً :  للكلٌة المجمع ٌتضمن الهٌكل التنظٌمً               
 ( قسم إداري. 00هٌكل إداري وٌشتمل على   ) -
 . هٌكل تنظٌمً وٌشمل على العالقات الرئاسٌة بٌن وحدات واقسام الكلٌة  -

 ( أقسام علمٌة .                               ) مرفق(  02هٌكل أكادٌمً وٌشتمل على ) -
ة حٌث أنها تغطً كل التخصصات اإلدارٌة واألكادٌمٌة وقد تم إستحداث وتتناسب هذه الهٌاكل مع طبٌعة نشاط الكلٌ
  -إدارات ووحدات جدٌدة فً الهٌكل وهً :

 وحدة التخطٌط اإلستراتٌجً . -

 وحدة إدارة األزمات. -

 وحدة التعلٌم اإللكترونً . -

 وحدة نظم المعلومات والبوابة االلكترونٌة . -

 وحدة رابطة الخرٌجٌن . -

 وٌم االمتحانات .تطوٌر نظم تق وحدة -

  -وحدات فرعٌة ( وهً :خمس تشتمل على ووحدة تنمٌة الموارد )   -

 وحدة المشروعات والتعاون البحثى . -
 وحدة تنمٌة مهارات طالب وخرٌجى الكلٌة .  -         

 وحدة تسوٌق الخدمات الحقوقٌة .  -         

 )مرفق(                                 ستشارات القانونٌة .        إلوحدة ا -               

هااذه اإلدارات لتنمٌااة المااوارد المالٌااة الذاتٌااة للكلٌااة وتاادعٌم المركااز التنافسااً للكلٌااة فااً المحااٌط  سااتحداثإوقااد تاام 
 القرار . اتخاذالمحلً واإلقلٌمً ، وتطوٌر نظم التعلٌم ومواجهة الكوارث واألزمات وتطوٌر نظم المعلومات ودعم 

 

 -للمإسسة: التنظٌمًالهٌكل  اعتماد  -: 0/0/0
 . 07/6/0202( بتارٌخ 9تم إعتماد وتوثٌق الهٌكل التنظٌمً للكلٌة والوحدات المستحدثة فً مجلس الكلٌة رقم)

   -عالقات السلطة: -: 0/0/0
رئاٌس  ٌتصف الهٌكل التنظٌمً للكلٌة بوضوح السلطة الرئاسٌة وتدرجها حٌث أن كل قسم إداري أو علمً ٌترأساه

ففاً األقساام العلمٌاة بالكلٌاة ٌوجاد رئاٌس  مجلاس القسام ، أماا فاً ،  إداري أعلى ٌتبعه مجموعاة مان المرءوساٌن 
   ) مرفق (سهم مدٌر عام للكلٌة أاألقسام اإلدارٌة ٌوجد مدٌر لكل إدارة وٌر

خااالل توزٌااع هٌكاال المإسسااة علااى عاادم التركٌااز اإلداري كإحاادى صااور المركزٌااة اإلدارٌااة وذلااك ماان قااوم وٌ
اإلختصاصات علاى المرءوساٌن ماع الرجاوع إلاى الارئٌس اإلداري األعلاى ، كماا ٌاتم إساتخدام مبادأ التفاوٌض فاً 
الساالطة اإلدارٌااة فااً حاااالت محااددة وفقااا للقااانون ومنهااا تفااوٌض مجلااس الكلٌااة أ.د / العمٌااد فااً ممارسااة بعااض 

 اإلختصاصات العاجلة نٌابة عن المجلس.
  -واالختصاصات :المسإلٌات  -: 0/0/0
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ٌوجد تعاون بٌن اإلدارات المختلفة بالكلٌة وال ٌوجد ثمة تداخل فً المسئولٌات واإلختصاصات فٌما بٌنهاا حٌاث أن 
وفاى القاوانٌن واللاوائم فاً الهٌكال التنظٌماً للكلٌاة  دقاةمسئولٌات وإختصاصات كال إدارة تام تحدٌادها بوضاوح و

 .لعمل المنظمة لإلدارات ، واللوائم الداخلٌة ل
 
 -االدارات المتخصصة لخدمات دعم العملٌة التعلٌمٌة : 0/3
 -كفاٌة إدارات خدمات الدعم : -:3/0/ 0
تعانً بعض اإلدارات المتخصصة فً الكلٌة من عجز فاً الكاوادر اإلدارٌاة المقدماة للخادمات ومنهاا إدارة شائون  

 ا تام اإلشاارة إلٌاه فاً الخطاة االساتراتٌجٌة بالكلٌاةالطالب والدراسات العلٌا والخرٌجٌن والمالٌات والخزٌنة وهو م
 ( موظف فً الخطة الخمسٌة.022بطلب تعٌٌن عدد ) حٌث تم وضع خطة 

  -: كفاءة ادارات خدمات الدعم : 0/3/0
أداء بعض اإلدارات بالكلٌة وأهمها إدارة شئون الطالب والخرٌجٌن  وإدارة الصٌانة وقد تضمنت  فى  ٌوجد قصور
تراتٌجٌة للكلٌة بعض األهداف لإلرتقاء بمستوى أداء إدارات الكلٌة من خالل التدرٌب والتؤهٌل ) دورات الخطة اإلس

دورات متخصصة بالكلٌة ( كما تم إنشاء برنامج تنمٌة قدرات ومهارات العاملٌن بالكلٌاة ضامن  –التنظٌم واإلدارة 
 برامج وحدة الجودة ) مرفق( .

 إدارة االزمات والكوارث : 0/6
 -كفاٌة الوسائل المتاحة للتعامل مع االزمات والكوارث : -: 0/6/0

ٌوجد قصور فً وسائل التعامل مع األزماات والكاوارث مان جهاة عادم التادرٌب والتوعٌاة الكافٌاة باإدارة األزماات 
 .والكوارث ، ومن جهة عدم كفاءة الوسائل المادٌة مثل عدم توافر إنذار الحرٌق 

راتٌجٌة للكلٌة ضمن أهدافها تغطٌة أوجه القصور المذكورة من قبٌل تطوٌر نظام الصٌانة وقد تضمنت الخطة اإلست 
 والفنٌٌن بها وتطوٌر خط المٌاه وإنشاء نظام إنذار مبكر للحرٌق .

  -: مسئولٌة إدارة االزمات والكوارث -: 0/6/0
صاٌانة والعالقاات العاماة بالكلٌاة ، تم إستحداث وحدة إدارة األزماات بالكلٌاة وٌشامل هٌكلهاا ممثلاٌن عان وحادات ال

إضافة إلى عناصر تمثل األقسام العلمٌة واإلدارٌة بالكلٌة وممثلاً الطاالب ، ولهاذه اإلدارة سٌاساة معتمادة تتضامن 
 آلٌة محددة لمواجهة األزمات بالكلٌة ) مرفق (

  -وحدة إدارة الجودة :   0/1
 -الجوانب التنظٌمٌة لوحدة إدارة الجودة : -: 0/1/0

بتااارٌخ  تمااد بمجلااس الكلٌااة توجااد بالكلٌااة وحاادة ضاامان الجااودة ولهااا هٌكاال تنظٌمااً والئحااة ومجلااس إدارة مع
، وقد تم تضامٌنها جمٌعاا ضامن دلٌال وحادة الجاودة المعتمادة مان  01/0/0202( بتارٌخ 1، ورقم ) 7/00/0221

 . 01/0/0202( بتارٌخ 1مجلس الكلٌة رقم )
دة الجودة هٌاكل فرعٌة تضمن تبعٌتها للهٌكل التنظٌماً للكلٌاة  علاى النحاو التاالً وٌتضمن الهٌكل التنظٌمً لوح* 
:-   

   .مدٌرو ومنسقو الوحدة -     
 .لجان الوحدة -                

 )مرفق(                    .مجالس الوحدة  -                
مركز الجودة بالجامعة ومشروع تطوٌر التعلٌم بها  كما ٌتضمن الهٌكل التنظٌمً للوحدة هٌاكل فرعٌة للتنسٌق مع* 

  -وإدارة الجامعة على النحو التالً :
 .نائب المدٌر التنفٌذي  -

 ) مرفق(                 .منسق وحدة الجودة   -
أو مان خاالل مهاام   ٌساعد تشكٌل مجلس إدارة الوحدة عل تحقٌق أهداف الوحدة وذلك من خالل هٌكله التنظٌمً *   و
  -: التالًعلى النحو  جلسالم
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  .) مرفق (  الهٌكل التنظٌمً لمجلس اإلدارة   -
متابعااة تنفٌااذ أنشااطة وحاادة الجااودة وتااذلٌل مااا ٌعترضااها ماان عقبااات وتوزٌااع المهااام وهااى :  مهااام مجلااس اإلدارة -

 والمسئولٌات على أعضاء الوحدة والعاملٌن بالكلٌة .

  -: األنشطة فًالمشاركة  -: 0/1/0
عتبااره عضاوا اتنفٌذي للوحدة إجتماعات مجلس الكلٌاة بالمدٌر التمثٌل وحدة الجودة فً مجلس الكلٌة بحضور ٌتم  

  .أساسٌا فً المجلس أو من ٌنٌبه المدٌر التنفٌذي من أعضاء الوحدة
منسااق التعلااٌم المفتااوح ( فااً  –المنسااق اإلداري للوحاادة  –كمااا تاام تمثٌاال منسااقً الوحاادة وهاام ) منسااق الوحاادة 

 .مرفق()األقسام العلمٌة واللجان الفنٌة ولجان إتحاد الطالب ومجلس التعلٌم المفتوح  اجتماعات
وٌساهم التمثٌل فً المجالس الرسمٌة فً قٌام وحدة الجودة بؤنشطتها فضال عن توفٌر مقار دائام ومإقات لهاا فضاال 

اصاة الكاوادر الفنٌاة فاً مجاال الحاساوب عن دعم إدارة الكلٌة للوحدة من خالل تعاون اإلدارات المختلفة معهاا وخ
  .والنت والتصوٌر والطباعة والخطوط 

ٌفى : 0/6  -التوصٌف الوظ

ٌفًاستخدامات التوصٌف  0/6/0    -: الوظ
ٌفً للوظائف بالكلٌة على النحو التالً :   -وٌوجد توصٌف وظ

  .الوظائف القٌادٌة واألكادٌمٌة واإلدارٌة    -

 ت الوظائف التخصصٌة والمكتبٌة والفنٌة والحرفٌة والخدمات المعاونة .مجموعا   -               
ٌفً .    -        ) مرفق(  جداول التوصٌف الوظ

 معاٌٌر وضوابط اختٌار القٌادات األكادٌمٌة واإلدارٌة .    -                  
 

  للجودة بها . داخلً وإنشاء نظام   الكلٌة  المهام المستجدة تبعا لتطوٌر إدارةمعاٌٌر وضوابط اختٌار أصحاب     -    
ٌفً المذكور آنفا فً إجراءات التعٌٌن والنقال والنادب ووفقاا لبطاقاات التوصاٌف  االعتمادوٌتم  على التوصٌف الوظ

ٌفً من التنظٌم واإلدارة والمعتمدة من الجامعة .  الوظ
 

 
 

  -( القٌادة والحوكمة :3معٌار )

  كادٌمٌةإختٌار القٌادات األ -: 3/0

  معاٌٌر االختٌار: -: 3/0/0

 أبانت االستبٌانات التى قامت بها وحدة الجودة بالكلٌة عن أهم هذه المعاٌٌر وهى :
 إجادة إحدى اللغات األجنبٌة على األقل.  -0
 الحصول على دورات تدرٌبٌة فً التنمٌة البشرٌة. -0

 .ICDLالحصول على   -3

 الحصول على دورات وحدة الجودة . -6

وتم نشرها ضمن مطبوعاات  1/0202/ 06عتماد هذه المعاٌٌر فً مجلس الكلٌة رقم )   ( بتارٌخ *وقد تم ا
 الوحدة ولوحات اإلعالنات وتوزٌعها على العاملٌن بالكلٌة .

 المشاركة وإبداء الرأي فً اإلختٌار : -: 3/0/0

ٌئة التادرٌس فاً إختٌاار بالنسبة لرإساء األقسام والوكالء والعمٌد ال توجد مشاركة رسمٌة من أعضاء ه
هاذه القٌاادات األكادٌمٌاة حٌاث توجااد سالطة تقدٌرٌاة فاً إختٌاار كاال مان الاوكالء بالنسابة لعمٌاد الكلٌااة أو 
بالنسبة لمنصب العمٌد فالسلطة التقدٌرٌاة لارئٌس الجامعاة فاً اإلختٌار،أماا بالنسابة للقٌاادات المساتحدثة 
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التادرٌس، وٌوضاع فاً اإلعتباار رأي اعضااء هٌئاة فتوجد مشاركة فً إختٌارهم من جاناب أعضااء هٌئاة 
التدرٌس فٌها وذلك من خالل المداوالت بٌنهم والمناقشات التاى تاتم خاالل انعقااد مجلاس الكلٌاة والنادوات  

 كما هو الحال بالنسبة لمدٌر وحدة ضمان الجودة وأمٌن وحدة التعلٌم المفتوح بالكلٌة.
مهام المستجدة من خالل ورشة عمل واستبٌانات ، واعتمدت من * وقد تم اعداد معاٌٌر الختٌار أصحاب ال

 مجلس الكلٌة رقم )    ( بتارٌخ    /   /     
 

 : نمط القٌادة وممارسات المجالس الرسمٌة :  3/0
 : نمط القٌادة :  3/0/0
التاً أجرٌات فاً  بالطابع الدٌمقراطً كما ٌتبٌن مان ورشاة العمال واالساتبٌاناتنمط القٌادة فً المإسسة  ٌتسم -  

 هذا الشؤن
مقترحات ممثلً األطراف المجتمعٌة فً تطوٌر أداء المإسسة من خاالل مجلاس الكلٌاة،  االعتباروٌتم األخذ فً  - 

ومقترحات الطالب أنفسهم من خالل الندوات المفتوحة التً ٌعقدها معهم عمٌد الكلٌة وأعضاء هٌئاة التادرٌس 
لطااالب فااى جااداول االمتحانااات ونظاام الدراسااة وأنشااطة رعاٌااة الشااباب ، وٌااتم فااً تلااك الناادوات مناقشااة أراء ا

وكذلك أراء المجتمع المحٌط مثل نقابة المحامٌن ونادي القضاة ومحافظة القلٌوبٌة واإلدارات القانونٌاة لابعض 
 الجهات الحكومٌة والخاصة ، خاصة عناد اختٌاار موضاوع الماإتمر العلماً للكلٌاة والادورات التدرٌبٌاة لمركاز
تنمٌة المهارات أو استحداث دبلومات مهنٌة جدٌدة ، أما بالنسبة للطالب  فإن الكلٌة تعانى من قصور شدٌد فً 
تمثٌل الطالب فً اللجان الفنٌة واللجان المنبثقة عن مجلس الكلٌة بؤساتثناء التمثٌال الطالباً فاً مجلاس إدارة 

 صندوق التكافل. 
 بالنسبة لمشاركة العاملٌن بالكلٌة : - 

 تهتم قٌادات الكلٌة بمشاركة العااملٌن بهاا بمقترحااتهم وآرائهام وشاكواهم ماع العلام   أناه ٌوجاد   بالكلٌاة 
صندوق مخصص لإلقتراحات والشكاوى وٌتم فحصها من خالل لجنة مختصة ) ترفق صورة من أكثر من 

 لجنة صندوق المقترحات والشكاوى (
ٌاراه   بالكلٌاة بتقادٌم مقترحااتهم وشاكواهم إلاى عمٌاد الكلٌاة مباشارة لٌتخاذ ماا املٌن إلاى قٌاام العا باإلضافةهذا  -

 مناسبا بخصوص التحقٌق فٌها أو تفعٌلها.

  
 
 
 مساهمة المجالس الرسمٌة فً مناقشة القرارات المتعلقة بالتعلٌم والتعلم : -: 3/0/0

 علٌم والتعلم : بشؤن مساهمة مجلس الكلٌة فً مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالت -
اتخاااذ مجلاااس الكلٌاااة فاااً جلسااااته خاااالل السااانة األخٌااارة مااان السااانوات الخماااس الماضاااٌة العاااام الجاااامعً    

 عدة قرارات وأهمها : 0221/0202
تعااادٌل الئحاااة اللٌساااانس بماااا ٌحقاااق مصااالحة الطالاااب والتاااً ساااٌتم العمااال بهاااا بااادءا مااان العاااام الجاااامعً  -

 (.0200-0202تم تطبٌقها بدء من العام )) صورة من الالئحة ( وقد  0202/0200
كما تم إضافة بعض الدبلومات الجدٌدة مثل دبلوم الشرٌعة اإلسالمٌة والتً بدأ الدراسة بها فً العام الجامعً  -

  0221/0202السابق 
 .0202/0200بإنشاء دبلومة جدٌدة للعلوم القضائٌة بدءا  من العام الجامعً  ا  تخذ مجلس الكلٌة قرارإكما  -
نشااء المحكماة اإلفتراضاٌة لاربط الدراساة النظرٌاة بالتطبٌقاات إتخذ مجلس الكلٌة قرارا بالموافقاة علاى إكما  -

 0202/  3/   00( بتارٌخ     7بقرار رقم )  العملٌة 
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كمااا إتخااذ المجلااس قاارارا بالموافقااة علااى إنشاااء شااعبة الدراسااة باللغااة اإلنجلٌزٌااة باادءا ماان العااام الجااامعً    
0202/0200 . 

 -مجالس األقسام :لأما بالنسبة  -
* وهاااً تسااااهم بإباااداء األراء والمقترحاااات المتعلقاااة بمناقشاااة وإتخااااذ القااارارات المتعلقاااة باااالنواحً العلمٌاااة 

 والتعلٌمٌة كل حسب مجال تخصصة الدقٌق وتعرض على مجلس الكلٌة لمناقشتها وإبداء الرأي فٌها
  -كلٌة :قرارات مجلس الأما بالنسبة إلنجاز  -

) ٌرفاق  0221/0202* فقد بدأت الدراسة بالفعل فً دبلوم الشرٌعةاإلسالمٌة فً العاام الجاامعً الحاالً 
اللٌسااانس بالفعاال    صااورة ماان الجاادول الدراسااً وصااورة ماان جااداول اإلمتحانااات (، وتاام تعاادٌل الئحااة 

 ( .0202/0200والعمل بها من العام الجامعً )
 (.0202/0200اسة بدبلوم العلوم القضائٌة من العام الجامعً ) * كما فتم باب القبول للدر

 

 : تنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة :  3/3
 :تدرٌب القٌادات األكادٌمٌة :3/3/0

 توجد للكلٌة خطة خاصة بتدرٌب وتنمٌة المهارات اإلدارٌة للقٌادات األكادٌمٌة 
الل خطة موضوعه بالجامعاة ، كماا ٌاتم اشاتراط اجتٌااز أعضااء و ٌتم تدرٌب القٌادات األكادٌمٌة من خ

 من قبل الجامعة . ةفٌهم القٌادات ( للدورات المختلفة الموضوع نهٌئة التدرٌس ) بم
وٌتم استٌفاء اإلحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للقٌاادات األكادٌمٌاة مان خاالل اإلشاتراك الفعلاً فاً   الخطاط   

 امعة ومن الكلٌة )مرفق(  .التدرٌبٌة الموضوعة من الج

  : آلٌات تنفٌذ البرامج : 3/3/0
 تم وضع إجراءات محددة لتنفٌذ البرامج أو الدورات للقٌادات األكادٌمٌة طبقا لما سبق توضٌحه سابقا . -

   -: المخصصات المالٌة للتدرٌب : 3/3/3
الحصول علاى هاذه الادورات  حسب ما إذا كان سٌتم مالمصادر والمخصصات المالٌة للتدرٌب  تخضع للتقٌٌ -

 ٌتم تغطٌة هذه التكالٌف عن طرٌق الموارد الذاتٌة للكلٌة. وفٌما ٌتعلق بالكلٌة بالجامعة أو بالكلٌة 

   : مإشرات تقٌٌم التدرٌب : 3/3/6
متوسااط عاادد الباارامج والاادورات التدرٌبٌااة التااً تاام تنفٌااذها فااً الساانوات الخمااس السااابقة للقٌااادات  -

 ك عدد المتدربٌن وفقا لما هو مبٌن بالخطة التدرٌبٌة . األكادٌمٌة وكذل
  -أنواع البرامج :           

 دورة تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس. -0             
 دورات خاصة بجودة التعلٌم   . -0             
 . icdlدورات  -3             

هٌئاة التادرٌس  أعضااءمان  0:0 سابتهم تتاراوح مانفاإن نوبالنسبة لعدد الحاصلٌن على هذه البرامج  -
 سنوٌا . 

 :: نظم المعلومات والتوثٌق الرسمٌة  3/6
  :: قواعد البٌانات ونظم المعلومات 3/6/0
 قواعد بٌانات الكلٌة : -

كترونٌة خاصة بكل وحادة وفاى الوقات نفساه تام تنفٌاذ مشاروع ت الكلٌة بقاعدة بٌانات ال* تحتفظ معظم إدارا
MIS  وفاى  .إدارة شائون الطاالب وجاارى تنفٌاذ المشاروع فاً إدارة الدراساات العلٌاا وشائون العااملٌن فاى

 الوقت نفسه توجد قاعدة بٌانات لدى وحدة الجودة ٌتم توظٌفها فً إطار التعاون بٌن الوحدة واإلدارات.
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ل القرارات الصادرة مان * توجد بالكلٌة نظم معلومات إدارٌة ودعم القرارات بالكلٌة من خالل اإلحتفاظ بؤصو
مجلس الكلٌة ومجالس األقسام واللجان المنبثقة من مجلس الكلٌة وقرارات األستاذ الدكتور / عمٌد الكلٌة فً 

حتفظ بها لدى مكتاب عمٌاد الكلٌاة وأماٌن الكلٌاة وإدارات ٌسجالت خاصة منظمة ومفهرسة وسهلة اإلطالع و
كترونٌة على الحاسوب الخااص بساكرتارٌة له األصول بصورة االكلٌة المختلفة  وٌتم االحتفاظ بنسخة من هذ

 عمٌد الكلٌة .
 

  -نظام الحفظ والتداول واستدعاء الوثائق : -: 3/6/0
* باإلضافة إلى نظام االحتفاظ الورقً لحفاظ وتاداول واساتدعاء الوثاائق بااإلدارات المختلفاة .، جااري وضاع 

لتٌسٌر الحصول على المعلومات من خالل شبكه مركزٌاة وذلاك  نظام الكترونً لٌشمل إدارات الكلٌة المختلفة
 بمقر الكلٌة الجدٌد عند االنتقال النهائً إلٌها. 

 
 
 

   -: دعم القٌادات األكادٌمٌة إلدارة الجودة بالكلٌة : 3/1
   -: الدعم المادي لنظم الجودة الداخلٌة : 3/1/0

وجهااز الب تاوب وجهااز عارض فٌادٌو وداتاشاو توجد بعض التجهٌزات بوحادة الجاودة مثال جهااز كمبٌاوتر 
 ( وإنترنت واألثاث المكتبً داخلى وماكٌنة تصوٌر واألدوات الكتابٌة وأجهزة إتصال )تلٌفون

  -الكوادر البشرٌة بوحدة الجودة : -
* للوحدة فرٌق فنى ٌشمل العمٌد والسادة الوكالء والمدٌر التنفٌذي للوحادة باإلضاافة الاى فرٌاق عمال ٌشامل 

خبة متمٌزة من السادة أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم وتعانى الوحدة من عدم وجود  طاقم إداري خااص ن
 بالوحدة متفرغ لعملها . 

*  كما تحتاج الوحدة إلى مزٌد من الدعم للكوادر البشارٌة نظارا لسافر كثٌار مان أعضااء هٌئاة التادرٌس إلاى 
 الخارج فى إعارات أو مهمات علمٌة .

  -المالٌة للوحدة :المخصصات  -
* هناك مخصصات مالٌة للوحدة من مساهمة المشروع ومساهمة الجامعة لكنها ضائٌلة ، لاذا تحتااج الوحادة 
 الى مزٌد من الدعم المالً ، كما أن هناك عقبات تتمثل فً التؤخر وفى التسوٌة المالٌة للحصص المذكورة .

   الدعم المعنوي: -: 3/1/0
تنفٌذي للوحدة ) تفوٌضه ( فً إتخاذ القرارات المتعلقة بقضاٌا الجودة ومن ذلك علاى سابٌل * وٌتم تمكٌن المدٌر ال

 المثال : 
 تشكٌل فرق العمل داخل وحدة الجودة وتحدٌد مهامها.  -0
 عقد ورش العمل. -0
 عقد اتفاقٌات التعاون بٌن الكلٌة وكلٌات الجامعة المختلفة.  -3
ة وحادة الجاودة ساواء كانات تلاك المباادرات مان أعضااء وحادة الجاودة أو مان إطالق المبادرات ورعاٌتها لخدم -6

 الطالب وخرٌجً الكلٌة .
 

 : ه والمتابعة ل قسام األكادٌمٌة واإلدارٌة ٌ: التوج 3/1/3

  -* ٌوجد آلٌات للتوجٌه والمتابعة منها :
  -و التالً :وجود منسق بٌن وحدة الجودة واألقسام العلمٌة واإلدارٌة على النح -أوال: 

 منسق الوحدة للتنسٌق مع األقسام العلمٌة والوحدات ذات الطابع الخاص. -أ       
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 منسق إداري للتنسٌق مع األقسام اإلدارٌة واللجان الفنٌة ولجان اإلتحاد.  -ب

 منسق وحدة التعلٌم المفتوح والتعلٌم عن بعد.  -جـ

 قسام بمقر الكلٌة الجدٌد. منسق إنتقالً للتنسٌق مع اإلدارات واأل -د      

  -وجود ثالث مجالس فضال عن مجلس وحدة الجودة على النحو التالً : -ثانٌا :
مجلااس إدارة الوحاادة ) لجنااة تسااٌٌر الجااودة بالكلٌااة ( وتمثاال فٌااه كاال إدارات الكلٌااة  سااواء اإلدارٌااة أو   - أ

 األكادٌمٌة باإلضافة إلى مدٌر الكلٌة.
فٌه األقسام العلمٌة واإلدارٌاة والوحادات ذات الطاالبع الخااص فاً المواضاع  مجلس الرعاٌة والدعم وتمثل -ب

 ذات الصلة .

مجلس امنااء الوحادة وتمثال فٌاه ساائر األقساام اإلدارٌاة والعملٌاة والوحادات ذات الطاابع الخااص واللجاان -جـ
 الفنٌة ولجان اإلتحاد وممثلً المنتفعٌن من البٌئة المحٌطة بالكلٌة . 

 ( 0202/ 00 /   7 بتارٌخ    0مجلس الكلٌة ) مجلس الكلٌة رقم    مادها من وقد تم اعت -
 
 
 
 

   -: دور القٌادات األكادٌمٌة فً تنمٌة الموارد الذاتٌة للمإسسة : 3/6
   -: خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة : 3/6/0

            رقاااام   )   ( توجااااد لاااادى الكلٌااااة خطااااة موثقااااة لتنمٌااااة المااااوارد الذاتٌااااة تاااام اعتمادهااااا بمجلااااس الكلٌااااة  -
  -/        حٌث تتضمن الخطة :      /     بتارٌخ   

)   0227وحادة تنمٌااة المهااارات وهااى وحادة ذات طااابع خاااص معتماادة وبادأ العماال بهااا منااذ عااام  -0           
 مرفق ( 

اإلستشاارات القانونٌاة   تقادٌموتخاتص تلاك الوحادات بوحدة التحكٌم ووحادة االستشاارات القانونٌاة  -0                  
 ) مرفق (  .  بكل منهاووحدة للتدرٌب والتحكٌم وقد تم وضع الئحة خاصة 

 

 ودورات فً الحاسوب وخدمات البحث العلمً باإلضافة الستحداث شعبة الدراسة باللغة االنجلٌزٌة. -3                

  -* نسبة ما تم إنجازه من الخطة :         
نجلٌزٌاة مان اإل% من خطة مركز تنمٌة المهارات أما بخصوص شعبة اللغة   01ما ٌعادل  زوتم إنجا  

بالنساابة للاادورات األخاارى وهااى وحاادة و( 0200/0200المنتظاار تنفٌااذ خطتهااا خااالل العااام الجااامعً )
ستشاارات جاارى تاذلٌل العقباات التاً تحاول دون تفعٌلهاا وال ساٌما عقباات التوعٌاة إلالتحكٌم ووحدة ا

 ر .  والنش
  -** مصادر التموٌل الذاتً للخطة ) صورة من اإلنجازات ( :

شااتراكات المتاادربٌن سااواء فااً وحاادة تنمٌااة المهااارات وذلااك بصاافة   أساسااٌة إتتضاامن المصااادر  
 باإلضافة إلى الرسوم الدراسٌة المزمع تحصٌلها بالنسبة للشعبة االنجلٌزٌة . ،والوحدات المذكورة

 
 
 ات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع : تعدد العالق -: 3/6/0

 :توجد بالفعل قنوات اتصال بٌن الكلٌة وبٌن القطاعات اإلنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع مثال ذلك
توجد خطة لتنمٌاة المجتماع تتضامن عقاد لقااء لتوظٌاف خرٌجاً الكلٌاة فاً المصاانع والهٌئاات والشاركات  -

 وٌا الموجودة بالقلٌوبٌة سن
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اإلشتراك مع الوحدات المحلٌاة بالقلٌوبٌاة ومنهاا علاى سابٌل المثاال الوحادة المحلٌاة بالشاقر تام فٌهاا عمال  -
 باالعتاداءلها وإجراء استبٌانات حول بعض المشاكل بتلك القارى كالمشااكل الخاصاة  التابعةزٌارات للقرى 

 .الزراعٌة بالبناء علٌها  األراضًعلى 

 .راعٌة من خالل أسبوع البٌئة اإلقلٌمً الذي تعقده الجامعة سنوٌاظاهرة تجرٌف األراضً الز  -

وتام  0202-0221كما تم إصدار نشارة للتوظٌاف فاً نهاٌاة الفصال الدراساً الثاانً مان العاام الجاامعً   -
 .بالفعل توظٌف بعض أبناء الكلٌة لدى بعض الشركات مثل شركة النساجون الشرقٌون

التادرٌس بابعض الهٌئاات مثال الشارطة ونقاباة المحاامٌن والمجلاس  وهناك عالقات متمٌزة ألعضاء هٌئاة  -
 .للمحاضرات  بالقومً للمرأة من خالل االنتدا

كما توجد اتفاقٌة مع االتحاد العربً للتدرٌب بخصوص دورات تحكٌم وجارى اإلعداد التفاقٌات مع المجلس  -
 أوره الكندٌة فً بنها )مرفق(  .منظمة بست  فرع القومً لحقوق اإلنسان والمجلس القومً للمرأة ومع

  

 أعضاء هٌئة التدرٌس لتنمٌة الموارد الذاتٌة :  زتحفٌ -: 3/6/3
 توجد وسائل تحفٌز مادٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس لتنمٌة الموارد الذاتٌة للكلٌة .

  ICDL وهذه الوسائل مطبقة بالفعل فً مجال دورات تنمٌة مهارات الطاالب والخارٌجٌن وكاذلك دورات الاـ -
حٌااث ٌتقاضااى المشاااركون مقاباال مااادي عاان اشااتراكهم بالتاادرٌب فااى مركااز المهااارات او عضااوٌتهم فااً 

 تقاوٌم ٌحصل أعضاء هٌئاة التادرٌس ومعااونٌهم  المشااركون فاً مشاروع كما icdl زمركاإلشراف على  
 نظم االمتحانات على مكافآت مالٌة طبقا لمٌزانٌة المشروع) مرفق ( .

 ادة فً تفعٌل الوحدات ذات الطابع الخاص : دور القٌ -: 3/6/6
توجد بالكلٌة وحدات ذات طابع خاص مثل وحدة تنمٌة المهارات وهً وحدة ذات طابع خااص معتمادة بادأ   -

 . 0227العمل بها منذ عام 
نتهاااء ماان  إجااراءات إلوجاااري ا التجااارى نشاااء وحاادة واإلستشااارات القانونٌااة ووحاادة التحكااٌمإوجاااري  -

 عتمادها .أ

تتمٌز هذه الوحدات باإلستقاللٌة فً أداء عملها بما ٌبعدها عن البٌروقراطٌة اإلدارٌة حتى تتمكن من أداء و -
 مهامها على أكمل وجه وفقا للخطة المرسومة .

لعادد  تبعاا وٌتم ربط المكافآت فً هذه الوحدات من خالل تخصٌص نسبة من العائد ألعضاء هٌئة التادرٌس -
 رٌسها وفقا لما هو مبٌن فً الئحة كل وحدة .الساعات التً ٌقومون بتد

والدعاٌه لخادمات هاذه الوحادات وذلاك مان خاالل عمال المنشاورات والملصاقات  جكما توجد برامج للتروٌ  -
ونحوها من وسائل الدعاٌة بغرض الترغٌب والتحفٌز لالشتراك فً خادمات الوحادات ، كماا جارى االعتٌااد 

 هذه الوحدات فً التجمعات الطالبٌة ، سواء فً المدرجات أو أثنااءعلى توزٌع اإلعالنات الخاصة بدورات 
 متحان ) مرفق( .إلا أٌام 

 

 المستمر لكفاءة إدارة الكلٌة: مالتقٌٌ 3/7

 دور القٌادة األكادٌمٌة فً استمرار وتعزٌز التطوٌر بالكلٌة:   3/7/0
 -:سبٌل المثالتقوم القٌادة األكادٌمٌة بؤعداد مشروعات لتطوٌر الكلٌة منها على  -

 إنشاء قسم للدراسة باللغة االنجلٌزٌة بالكلٌة وقد تمت الموافقة على ذلك فً مجلس الكلٌة. 

   دبلومات فااً الدراسااات العلٌااا مثاال دبلااوم الشاارٌعة اإلسااالمٌة وكااذا دبلااوم العلااوم الاازٌااادة عاادد
 .القضائٌة 
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 " مثال دبلاوم خااص باالتحكٌم  كذلك افتتاح "دبلومات خاصة بالتعلٌم المفتاوح " دبلوماات مهنٌاة
 والملكٌة الفكرٌة 

  زٌااادة عاادد الوحاادات ذات الطااابع الخاااص بالكلٌااة فااى مجاااالت االستشااارات القانونٌااة والتاادرٌب
  .والتحكٌم 

 تطوٌر اللوائم الخاصة بمرحلة اللٌسانس وشعبة التعلٌم المفتوح. 

   مشااروعوالمتابعااة المسااتمرة بخصااوص تنفٌااذ تقااوم إدارة الكلٌااة بالتنسااٌق mis  بالتعاااون مااع
 .الجامعة كما ٌتم تمثٌل الكلٌة من خالل عمٌدها فً مجلس اإلدارة 

  مشااروع نظاام تطااوٌر االمتحانااات بالكلٌااة بالتعاااون مااع كلٌااات اآلداب والزراعااة والعلااوم  ٌوجااد
 وٌقوم المدٌر التنفٌذي لوحدة الجودة بدور مراجع خارجً فً هذا المشروع  .

إلاااى تطااوٌر العملٌاااة التعلٌمٌاااة بماااا ٌاانعكس علاااى مساااتوى الطاااالب  وتهاادف هاااذه المشاااروعات -
والخاارٌجٌن وربطهاام باالحتٌاجااات المجتمعٌااة وإكسااابهم الخباارات والمهااارات العلمٌااة فااً مجااال 

موارد الذاتٌة للكلٌة بما ٌخدم مشروعات الفضال عن زٌادة  -العمل القانونً والقضائً والمحاماة
 .  misطالبٌة بالكلٌة عند استكمال مشروعوٌر اإلدارات الالتطوٌر ، كما ٌنتظر أن ٌتم تط

بادءا  مستوى دعم القٌادات األكادٌمٌة لمتابعة دعم واستمرار التطوٌر تقوم قٌادات الكلٌة بالنسبة ل  -
ورإسااء األقساام باإلشاراف علاى مراحال تلاك المشاروعات والخطاط  الكلٌة والسااده الاوكالء من عمٌد

 دٌم الدعم وحل المشكالت أو المعوقات التً تواجه التطبٌق أو التنفٌذ .والتنفٌذ والمتابعة وتق

 
 

 

 : تقٌم كفاءة إدارة المإسسة والقٌادات األكادٌمٌة 3/7/0*
الطاالب والعااملٌن  ممن خالل عمل استبٌانات عن مدى رضا متلقً الخدمة التعلٌمٌة وهتتم : مآلٌات التقٌٌ - 

نات (  )صاوره مان االساتبٌامرفقرة المإسسة  وذلك كل فصال دراساً وأعضاء هٌئة التدرٌس عن كفاءة إدا
واألفكار الخاصة بالتطوٌر من خالل نظام صاندوق الشاكاوى والمقترحاات مان خاالل كما ٌتم تلقى االقتراحات 

) عندي فكرة ( وهو احد برامج وحادة الجاودة بالكلٌاة كماا ٌاتم تلقاى مقترحاات التطاوٌر    برنامج المسابقات
 ع الكلٌة والمنتدٌات المعتمدة من الكلٌة .عبر موق

و االرتقااء ن أداء أعضااء هٌئاة التادرٌس ٌحسات فاًتتمثال  فهًدرجة االستفادة واهم مجاالتها ل وبالنسبة - 
المحاضارات ،  تطاوٌرالواردة فً االستبٌانات كما هو الحال فاً  السلبٌاتالمإسسة من خالل معالجة بكفاءة 

وخدماة المجتماع وتطاوٌر العمال بوحادة الجاودة  متحاناات والتقٌاٌمإلفى نظام اوٌرونشر الوعً فً مجال التط
 وحل بعض المشاكل الطالبٌة.

 : دور المشاركة الطالبٌة فً اتخاذ القرارات المإسسٌة :3/7/3*
دارة تستعٌن إدارة الكلٌة بآراء الطالب فً اتخاذ القرارات الخاصة بالعملٌة التعلٌمٌة وغٌرها مثال ذلاك تقاوم إ -

عقااد ناادوات مفتوحااة مااع الطااالب وخاصااة الطااالب المتفااوقٌن لسااماع ممثلااة فااً عمٌااد الكلٌااة والااوكالء ب الكلٌااة
شكاواهم وآراءهم ومقترحاتهم فٌما ٌتعلاق باؤداء المحاضارات وساٌر الدراساة وكاذلك وضاع جاداول االمتحاناات 
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الذي ٌتم كل فصل  مالتقٌٌوسة علٌهم ،غبات الطالب بما ٌحقق مصالحهم وتٌسٌر الدرامع روافقة تبحٌث تكون م
 . كما سبق بٌانه  دراسً

قاوم ت حٌاث  وكذلك تستعٌن الكلٌة بآراء الطالب من خالل عمل استبٌانات الستطالع أرائهم فاً العملٌاة التعلٌمٌاة -
الكلٌاة لقى مقترحات الطالب وشكاواهم وٌتم تعلٌق الصانادٌق بؤمااكن ظااهرة بتإدارة الكلٌة بوضع صنادٌق خاصة ل

 وتقوم الكلٌة بفحص تلك المقترحات والشكاوى 
 
 

مع مالحظة ما سبق إبداإه مان وجاود قصاور فاً تخاذ القرار،إعتبار عند إلا خذ أرائهم فًأوحل مشكالت الطالب و
 تفعٌل نظام الشكاوى والمقترحات.

 

 المصداقٌة واالخالقٌات -6

 حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر : 6/0
 -بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر :االلتزام  6/0/0

 :مدى التزام الكلٌة بحقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر- 

تحترم وتحافظ المإسسة على حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر ألعضاء هٌئة التدرٌس من خالل حماٌة 
مإلفاتهم من االعتداء علٌهاا عان طرٌاق السارقة والنقال والساطو وتعتماد الكلٌاة فاً ذلاك علاى دلٌال 

 07(   بتاارٌخ     9اب المهنة وحقوق الملكٌة الفكرٌة الذي تم اعتماده مان مجلاس الكلٌاة  رقام )آد
/6   /0202     . 

 :اإلجراءات التى تتبعها الكلٌة للمحافظة على حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر 

علااى أعضاااء هٌئااة التاادرٌس والعاااملٌن بضاارورة  لتوعٌااة والتنبٌااهتقااوم الكلٌااة با -0
 المحافظة على حقوق التؤلٌف والنشر .االلتزام ب

تقااوم الكلٌااة بإحالااة المخااالفٌن لحقااوق التااؤلٌف والنشاار للتحقٌااق. وتوقٌااع الجاازاء  -0
 المناسب علٌهم .

كمااا تقااوم الكلٌااة بنشاار األبحاااث الخاصااة بالسااادة أعضاااء هٌئااة التاادرٌس بالمجلااة  -3
د للنشار ٌاتم سااتذه ووضاع قواعاألالعلمٌة للكلٌة بعد تحكٌمها عن طرٌاق نخباه مان ا

 المحافظة فٌها على حقوق الملكٌة الفكرٌة والنشر .

 
 
 
 

   :ثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة 6/0/0
تقوم الكلٌة بتدرٌس حقوق الملكٌة الفكرٌة للطالب وخاصة طالب الفرقة األولى فً إطار نظرٌة  -0

 . كمقرر من المقررات الدراسٌة األساسٌة الحق
رٌة فاً إطاار الادبلومات المهنٌاة ، كماا تام تعرٌاف كبالملكٌة الفتم استحداث دبلومات خاصة كما  -0

الشؤن . هناك توجه  أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بالدلٌل المعتمد وعمل ورشه للتوعٌة فً هذا
لتسوٌق هذا الدلٌل داخل جامعة بنها من خالل اتفاقٌات التعاون مع بعض الكلٌات مثال كلٌاة التربٌاة 
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لنشار إحادى الوساائل  سائل المساتحدثة فاى ذلاك وتعاد المحاضارات الدراساٌةالووهى من الرٌاضٌة 
 . ثقافة حقوق الملكٌة الفكرٌة

 
   :ٌزٌممارسات العادلة وعدم التمال 6/0
 ٌز بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس /العاملٌن /الطالب :ٌضمان العدالة وعدم التم :6/0/0
/  61 رقام  ٌز والتً تستقى مان القاانونٌتمتوجد إجراءات محددة ومعلنة  لضمان العدالة وعدم ال 

والئحتاه التنفٌذٌااة والاذي ٌحاادد اختصاصاات كاال عضاو ماان األعضااء والمعاااونٌن والطااالب  0171
 والعاملٌن .

بماا ٌحقاق العدالاة  للمحاضارات واالمتحاناات وعلى سبٌل المثاال: ٌاتم وضاع جاداول محاددة ومعلناة
 فاً العاملٌنو الطالبوالتدرٌس والهٌئة المعاونة  عضاء هٌئةأز وذلك مراعاة لظروف ٌوعدم التمٌ

 كؤجازات األعٌاد الدٌنٌة وغٌرها . الظروف الطارئة
ختصاصات األعضاء والهٌئات المعاونة مان خاالل قارارات مان عمٌاد الكلٌاة تاوزع إكذلك ٌتم تحدٌد 

 .  نعلى المعنٌٌ
نذكر وقواعد معتمدة ومعلنة  كما توجد سٌاسة للممارسات العادلة بالكلٌة وتفعل من خالل أنظمة -

متحانااات والرأفااة والااتظلم وقواعااد التصااحٌم وقواعااد العماال إلنظااام ا منهااا علااى ساابٌل المثااال
بالكنترول كما توجد قواعد مالٌة معتمدة ومعلنة بخصوص المكافآت والحوافز للعاملٌن بالكلٌة ) 

 .مرفق ( 
ذلاك باساتثناء ماا سابق مالحظتاه مان ووٌتم تطبٌق معظم هذه النظم والقواعد علاى نحاو فعاال ،  -

قصور فً تفعٌل نظام صندوق الشكاوى ، ورغم ذلك القصور فإن ما ٌتم تحقٌقه من شكاوى ٌتم 
 .ومتابعة تنفٌذه ) مرفق ( تهإعالن ذوى الشؤن بنتٌج

 
 :ستجابة للشكاوى والمقترحاتإالوعود المقدمة  فًالمصداقٌة : 6/0/0
 وتقاوم بصاورة جدٌاة الشاكاوى والمقترحاات المقدماة مان كافاة األطارافتؤخاذ الكلٌاة بعاٌن االعتباار وـ  

 ٌذ.فتلزم ووضعها موضوع التن التًواتخاذ القرارات  بالتصدي لبعضها
قاوم الكلٌاة تعد مان قبال الكلٌاة ثام موضع الشكاوى والمقترحات فى صندوق الشكاوى الوذلك عن طرٌق 

لشكاوى والمقترحاات التاى تقادم بهاا العااملٌن بالكلٌاة بفحصها والرد علٌها . وكذلك تقوم الكلٌة بفحص ا
على مختلف المستوٌات وذلك مان خاالل النادوات المفتوحاة التاً ٌعقادها عمٌاد الكلٌاة بصافه دورٌاة ماع 

 الطالب لهذا الغرض .
 عضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة والعاملٌن والطالب .أوهذا األمر ٌصدق على 

( صندوق للشكاوى والمقترحات بالكلٌة 0لى بعض الشكاوى وهناك عدد)تقوم الكلٌة بالرد عكما  -
قتراحااات إل، فضااال عاان برنااامج معلاان ومعتمااد هااو برنااامج )عناادى فكاارة ( ، حٌااث ٌااتم فحااص ا

والشكاوى بصفة منتظمة وفقا لما هو محدد فى صندوق الشكاوى ، والرد علاى بعضاها واخطاار 
همٌاة علاى مجلاس الكلٌاة ألتتسام با التاًالشاكاوى وذوى الشؤن بها ، كما ٌاتم عارض التظلماات 

 ) مرفق بعض النماذج ( .عمال المجلس من خالل مكتب عمٌد الكلٌةأوذلك ضمن 
 
 

 إجراءات تصحٌم الممارسات غٌر العادلة . 6/0/3
مان ذلاك تصاحٌم الجاة بعاض الممارساات غٌار العادلاة قامت الكلٌة باتخااذ إجاراءات تصاحٌحه لمع 

 )مرفق(  .الطالب نتٌجة وجود خطؤ فً الرصد رصد الدرجات لبعض
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ترشٌم بعض أعضاء هٌئة التدرٌس للقٌام بعمل رئٌس القسم نظارا لسابق حرماانهم ٌضا أومن ذلك 
 .منها دون مبرر ) مرفق (

 عدم التعارض بٌن المصالم بٌن األطراف المختلفة فً الكلٌة  6/0/6
 مفى نطاق واجباته العاملون بالكلٌة  ل المكلف بهاالٌوجد ثمة تعارض بٌن المصالم الشخصٌة واألعما  

 :ختصاصات سائر العاملٌن بالكلٌة محددة وفقاإالوظٌفٌة حٌث أن  
لقواعااد التااً تحكاام الهٌكاال التنظٌمااً واإلداري والتااً ٌتحاادد ماان خاللهااا توزٌااع االختصاصااات ل -

 .والعالقات الرئاسٌة 
 ذات الطابع الخاص والمستحدثة بالكلٌة  اللوائم الداخلٌة التً تنظم سٌر العمل بالوحدات -

القواعااد التااً تاانظم وضااع االمتحانااات والتصااحٌم والتااً تضاامن الجدٌااة والشاافافٌة فااً تقااٌم   -
 .الطالب

 :األخالقٌات المهنٌة للكلٌة  6/3
 :خالقٌات المهنٌة للكلٌة إلادلٌل  6/3/0

من المقابالت وورشة عمال باٌن  على أساس مجموعة ضعهتم عمل دلٌل آلداب وأخالقٌات المهنة ، تم و
العاملٌن بالكلٌة وٌتضمن قواعد فى مجال التدرٌس والمقارر الدراساً والبحاث العلماً والنشار والملكٌاة 
الفكرٌة والواجبات تجاه الجامعاة والمجتماع وهاذا الادلٌل متااح لجمٌاع العااملٌن بالكلٌاة مان خاالل مكتباة 

 )مرفق( .لكلٌة والمنتدٌات المعتمدةعلى موقع ا هوحدة الجودة وٌجرى اإلعداد لنشر
 
 
 
 :االلتزام بؤخالقٌات الوظٌفة 6/3/0

ٌلتزم العاملون بالكلٌة على كافة المستوٌات بؤخالقٌات الوظفٌة  بصورة جٌدة، وتقوم الكلٌة بمتابعة ذلك 
 .الكلٌاة دارات  الكلٌاة وصاوال لعمٌاد الكلٌاة ثام مجلاس ادارةإلعالقات الرئاسٌة المتدرجة داخال ا طارإفى 

ستبٌانات لقٌاس رضااء الطلباة والعااملٌن بالكلٌاة بكال فصال دراساى ، والتاى ٌانعكس فاى إوكذا ٌتم عمل 
 لعاملٌن بالكلٌة .ل خالقًألالتزام إلجانب فٌها مدى ا

 
  :المعلومات المتاحة عن الكلٌة فى الوسائل المختلفة 6/6
 :شمولٌة ونشر المعلومات  6/6/0 

دلٌال  ـٌاة رالجاداول فاى اإلعالناات الجدا ـ حه مختلف األنشطة فى الكلٌة مثاال ذلاكتغطى المعلومات المتا
 والنشرات الصادرة عن وحدة الجودة ـنترنت إلموقع الكلٌة على ا ـالطالب 

دلٌل الخرٌجٌن  –نشرة قدم حال ( األدلة التً تصدرها وحدة الجودة مثل دلٌل الطالب  –حصاء إ) نشرة  
 دلٌل الوحدة.  –
  :المعلومات ثتحدٌ 6/6/0

ودلٌال الكلٌاة والساٌرة الذاتٌاة للساادة أعضااء دورٌا مثل أدلاة وحادة الجاودة  هذه المعلومات  ٌتم تحدٌث
 هٌئة التدرٌس واإلعالن عن الدورات الجدٌدة واألنشطة المستحدثة التً تقوم بابتكارها وحده الجودة.
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 الجهاز اإلداري: -1
 :والعاملٌن اإلدارٌةات ن وتنمٌة القٌادٌتعٌ 1/0
 :ن القٌادات االدارٌة ٌمعاٌٌر اختٌار وتعٌ 1/0/0

لعدالااة والمساااواة ابالموضااوعٌة اعتمااادا علااى مباادأ   اإلدارٌااةختٌااار القٌااادات اتتساام المعاااٌٌر الحالٌااة ب
 العناصر. أفضلالفرص ، واختٌار  إوتكاف
ول علااى الاادورات التدرٌبٌااة التااً ٌحااددها قدمٌااة والكفاااءة والحصااألهااذه المعاااٌٌر المإهاال وا أمثلااةوماان 

اختٌاار القٌاادات  فاًمن معااٌٌر  الجودةعلى ما وضعته وحده  عالوة ،الجهاز المركزي  للتنظٌم واإلدارة
لمام بالمباادئ االساساٌة لجاوده التعلاٌم والتنمٌاة إلحدى اللغات االجنبٌة واإ فًمثل الحصول على دورات 

 .لمخاطرالبشرٌة وادارة االزمات وتحمل ا
 ال بما ٌتفق مع التطوٌر الذي تحدثه الكلٌة فً إدارتها .بوتحتاج هذه المعاٌٌر للتطوٌر مستق

 
 :والعاملٌن  اإلدارٌةالتنمٌة المستمرة للقٌادات  1/0/0

 للحصاولالجامعاة ل إلاى إٌفاادهمٌتم تحدٌد االحتٌاجاات للقٌاادات االدارٌاة والعااملٌن بالمإسساة حٌاث ٌاتم 
 وورش عمل على مستوى الوزارة والوزارت المختلفة . دورات تدرٌبٌة

خالل عمل استبٌان طرح على  وضع خطة متكاملة لتدرٌب القٌادات االدارٌة والعاملٌن ، وذلك منكما تم 
 فاًالدورات التدرٌبٌة ثم تام وضاع خطاة بإطاار زمناً وفاق االقتراحاات الاواردة  فًرأٌهم  ألخذالعاملٌن 

   )مرفق(هارات اإلدارٌة والسلوكٌة واللغوٌةستبٌان على صعٌدي المإلا

 
 :االستفادة من الموارد البشرٌة المتاحة  فً اإلدارةكفاءة  1/0
 اللها .غمالئمة توزٌع الموارد البشرٌة وحسن است 1/0/0

 اإلداراتالكائناة بالكلٌاة وفقاا الحتٌاجاات  اإلداراتمثال علاى أة توزٌعاا حاتقوم الكلٌة بتوزٌع العمالة المتا
 الكلٌة . أهدافٌحقق  الذيالمختلفة بالكلٌة على النحو  األقسامو

 وٌتم استخدام العاملٌن بكفاءة وفقا لتخصصاتهم العلمٌة والمهنٌة فى األعمال التً تناسبهم .
 
 :ظروف العمل وفقا لمتطلبات الوظٌفة  1/0/0

ساع تالكلٌاة الجدٌاد حٌاث  ٌ بمقار وخاصة ةمع  أماكن العمل الوظٌفٌ إلى حد كبٌر  تتناسب ظروف العمل
وبه عدد من الوحدات التى تستوعب االقسام العلمٌاة واالدارٌاة بالكلٌاة علاى  ل جهزة واألثاثات المختلفة

 . المتاحه اإلمكانٌاتهذه الوحدات فى ضوء  تؤسٌس  الوجه المقبول وجارى أستكمال
 .الحاسب ، والتجهٌزات الخاصة بالمكاتب اإلدارٌة  أجهزةمثال ذلك: 

ٌتسم مقر الكلٌة الجدٌد باالتساع ووسائل التهوٌة ومدعم بالمراوح ووسائل  الصحًما من حٌث المنا  أ  
اإلضاااءة المالئمااة مااع مالحظااة عاادم اسااتٌفاء حاجااة الكلٌااة والعاااملٌن بهااا ماان خطااوط التلٌفااون وخدمااة 

 ةالخمٌسااٌء الخطااة وسااوف ٌااتم اسااتكمال ذلااك فااى ضااو نتقااال لمقاار الكلٌااة الجدٌاادإلبداٌااة ا فااًنترناات إلا
 . الموضوعة من الكلٌة

 
 :ربط الحوافز والمكافؤت بمستوٌات االداء  1/0/3

أوال: بالنسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس ٌتم زٌاادة المرتباات والحاوافز مقابال األداء وفاق النظاام الموضاوع 
ن خاالل آلٌاة تقاارٌر والاذي ٌاتم تطبٌقاه ما من وزارة التعلٌم العالى كل ثالثة شهور.) نظام جودة األداء (

  األداء المعتمدة من مجالس األقسام وعمٌد الكلٌة .
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 ثابة المجتهدٌن فٌهم بالعالوات المقررة وفقا للقانون .إثانٌا: بالنسبة للعاملٌن ٌتم 
ثالثا : كماا ٌاتم رصاد مكافاآت مالٌاة خاصاة للعااملٌن واإلدارٌاٌن المتمٌازٌن مان خاالل مساابقة كال فصال 

 .)مرفق( -دراسً  
 
 
 :داء العاملٌن أتقٌم  1/3
 :م ٌنظم ووسائل التقٌ 1/3/0

حاد كبٌار باإلضاافة إلاى أن الكلٌاة  إلاىداء العاملٌن بالمصداقٌة أم ٌتتسم النظم الحالٌة المستخدمة فً تقٌ
المفاجاؤة لعمٌاد الكلٌاة للعااملٌن  ةوالزٌارات المٌدانٌا ستبٌاناتإلم مثل عمل اٌتستخدم وسائل مبتكرة للتقٌ

 .)مرفق( دارتهمفً إ
 
 :الرضاء الوظٌفً للقٌادات اإلدارٌة والعاملٌن فى المإسسة  1/3/0

ن ٌتخاااذ  قاارارات لتحسااإسااتبٌانات لقٌاااس رضاااء العاااملٌن والقٌااادات بالكلٌااة ٌااتم علااى أساسااها إٌوجااد 
  .الرضاء الوظٌفى للقٌادات والعاملٌن عن طرٌق تحسٌن بٌئٌة العمل والحوافز  المالٌة

 

 د المالٌة والمادٌة:الموار -
 كفاٌة الموارد المالٌة والمادٌة : 6/0
 كفاٌة الموارد المالٌة السنوٌة لتحقٌق الرسالة والغاٌات واألهداف االستراتٌجٌة:: 6/0/0
نظرا ألن الموارد المالٌة للكلٌة تعتمد باألساس على المٌزانٌة السنوٌة المحاددة لهاا سالفا فإنهاا ال تكفاى لتحقٌاق   

 غاٌتها وأهدافها بالنظر إلى :ولكلٌة رسالة ا
 زٌادة أعداد الطالب المقبولٌن بالكلٌة سنوٌا . -
بنٌة أساسٌة باالمقر الجدٌاد للكلٌاة ( وبالتاالً  –توجٌه جانب كبٌر من الموازنة إلى اإلتفاق االستثماري )منشآت  -    

تكفاى لتحقٌاق األهاداف اإلساتراتٌجٌة  ماع الالبنود المخصصة ل نشطة التعلٌمٌة والبحث العلمً وتنمٌاة المجت فإن
 .بكفاءة وفاعلٌة )مرفق(

 
 
 

 :كفاٌة ومالئمة المبانً : 6/0/0

  ال ٌوجد تناسب بٌن مساحة مبانً الكلٌاة بمقرهاا القادٌم ماع تناامً أعاداد الطاالب المقباولٌن سانوٌا وذلاك
 .وأخرى آجلة ع حلول عاجلةمعدا من األساس لٌكون كلٌة وهو ما تطلب وض نظرا الن هذا المقر لم ٌكن

  وبخصوص الحلول العاجلة تم تقسٌم الطالب إلى مجموعات دراسٌة وإنشاء مقر جدٌد للكلٌة. 

  وبالنساابة للحلااول اآلجلااة  تطلااب األماار التخطااٌط  للتوسااع  وهااو مااا  تاام  إدراجااه بالخطااة  اإلسااتراتٌجٌة  
 ، ونظام الٌوم الدراسً الكامل )مرفق(. سكنفر انللكلٌة ، مع االستعانة  بخدمات الفٌدٌو   الخمسٌة
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  إلدارة األزماات فاً إدارة بعاض الكاوارث )  وآلٌاةباإلضافة إلى وجود سٌاسة عامة للكلٌة إلدارة األزماات
حد األساتذة لمكروه(فإنه لدى الكلٌة أتعرض  –حوادث أثناء الرحالت  –متحانات إتسرب  –حرٌق –أمراض

 سواء لمبانً الكلٌة وأفرادها تغطى الجوانب التالٌة : أٌضا خطة لضمان األمن والسالمة  
 فتراضٌة للتدرٌب على إخالء المبانً عند حدوث الكوارث .إخطة  -
 خطة إلعداد كوادر مدربة على التصرف فً حالة األزمات والكوارث . -
 إرشادٌة لتحدٌد مخارج الطوارئ. ماتعال -

 تصاالت فً حالة الطوارئ .إشبكة  -

محابس مٌااه مركازي ......( وتقاوم علاى تلاك  –زات خاصة فً حالة الطوارئ )فاصال كهربااء مركازي تجهٌ -   
ماع  للكلٌة هً وحدة إدارة األزمات )مرفاق اإلداريضمن الهٌكل  استحداثهاواآللٌات والخطط وحدة تم  السٌاسات 

 (.الهٌكل التنظٌمً

 :النظافة والمنا  الصحً للمبانً: 6/0/3
 -ٌة القدٌم بمستوى مناسب من حٌث النظافة والتهوٌة واإلضاءة على النحو التالً :ٌتمٌز مقر الكل 
 تم تجلٌد الحوائط باأللواح الخشبٌة واألسقف المعلقة فً الجناح اإلدارى بالكلٌة وبعض القاعات الدراسٌة. -
 تعدد المنافذ للتهوٌة بالقاعات الدراسٌة والمكاتب . -
 ومكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس ومعمل الكمبٌوتر. اإلداريناح الج فًف ٌوجود أجهزة التكٌ -

 .وجود حدٌقة بفناء الكلٌة ٌتم اإلعتناء بها بانتظام -

 : المرافق العامة والخاصة:0/6/ 6
بالنسبة للمرافق العامة  مثل الكهرباء  وخطوط المٌاه والتلٌفون فإنها متوافرةعلى نحو كافً باستمرار وصالحة   

الٌومً بالكلٌاة بصافة منتظماة ، وبالنسابة للمرافاق الخاصاة مثال )دورات المٌااه  وخطاوط التلٌفاون    لالستخدام 
  اإلسااتخدامتكفااى  لمتطلبااات   فإنهااا  ال  (الداخلٌااة بكافااة  مكاتااب وإدارات الكلٌااة وشاابكات  الااربط  المركاازي بٌنهااا
وتوجاد لاادى الكلٌاة خطاة للصااٌانة  .المٌااهالٌاومً ساواء باالنظر إلااى عادد الطاالب والعااملٌن  بالكلٌااة مثال دورات 

ٌتوقااف تنفٌااذها بكفاااءة علااى ماادى تنفٌااذ الخطااة اإلسااتراتٌجٌة لكلٌااة بخصااوص  الكلٌااة الدورٌااة  لمرافااق وشاابكات
 تطوٌر كوادر ومعدات إداراة الصٌانة بها.

 :صٌانة المبانً والتسهٌالت التعلٌمٌة:6/0/1
 -ٌمٌة بصفة دورٌة على النحو التالً:وتوجد خطة لصٌانة المبانً والتسهٌالت التعل 
 أعمال دهان وطالء الحوائط. -
 إصالح الكراسً والمقاعد بالقاعات والمدرجات الدراسٌة. -
 أعمال تبلٌط األرضٌات . -

 اإلضاءة والمراوح . -

 دعم القاعات الدراسٌة بؤجهزة الصوت الثابتة والمتحركة ووسائل اإلٌضاح . -

 

 المادٌة :: التسهٌالت 6/0      

 :التسهٌالت المادٌة لممارسة األنشطة الطالبٌة:6/0/0
تعانى الكلٌة من قصور شادٌد بخصاوص أمااكن ممارساة األنشاطة الطالبٌاة باإلضاافة الاى قصاور التجهٌازات فاً  

 بعض األنشطة  ومن ذلك :
دم والسالة والطاائرة عدم وجود مكان مخصاص لمزاولاة األنشاطة الرٌاضاٌة ذات اإلقباال الطالباً مثال كارة القا -  

 وكرة الٌد .
 عدم وجود مكان مناسب لممارسة أهم األنشطة الفنٌة مثل المسرح والموسٌقى . -  
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حٌن ٌوجد مكان مخصاص للطاالب لكناه غٌار كاافً فضاال عان  فًلطالبات لعدم  وجود أماكن للعبادة مخصصة  -      
 تجهٌزه على نحو مناسب. عدم

 دوات واألجهزة الرٌاضٌة والفنٌة .عدم وجود مخزن لحفظ األ -   

وعلى الرغم من القصور الشدٌد  إال أن كثٌر من األنشطة تماارس فاً حارم الكلٌاة وطرقاتهاا  وحادٌقتها كماا  ٌاتم 
تؤجٌر بعض صاالت األلعاب الرٌاضٌة خارج الكلٌة لممارسة بعض األنشطة مثل الكارة الخماساٌة  وٌشاارك الكثٌار 

علاى مساتوى جامعاة بنهاا والجامعاات  قات الجامعٌاة وٌحصالون علاى مراكاز متقدماةمن طاالب الكلٌاة فاً المسااب
 .)مرفق( المصرٌة

 :األجهزة والمعدات والمعامل :6/0/0

ودورات الحاساوب وٌجارى اإلعاداد   ICDLمجهاز علاى نحاو كاافً لادورات  آللاىٌوجد بالكلٌة معمل للحاساب ا 

فً األجهزة المالئمة لطبٌعٌة نشاطها مثال عادد كاافً مان أجهازة  لمعمل ثانً إال أن مكتبة الكلٌة تعانى من قصور
وذلااك بالتعاقااد مااع شااركة صااٌانة  باإلضااافة إلااى ضاارورة وجااود خطااة صااٌانة سااٌتم وضااعها وتنفٌااذها الكمبٌااوتر
  .متخصصة

هاا فاً ذات القٌمة العالٌة لبٌان حاجة الكلٌاة منهاا وقاد أبادت الكلٌاة رغبت األجهزةوفى إطار خطة الجامعة لتطوٌر 
 .بعض تلك األجهزة   الحصول على 

 
 : نسبة الحاسبات اآللٌة إلجمالً عدد الطالب:6/0/3

 012:0عدد الطالب =اآللٌة إلجمالً نسبة عدد الحاسبات  -        
 0:0نسبة عدد الحاسبات اإللٌة إلى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم =  -        
 1:0لٌة إلى عدد العاملٌن = نسبة عدد الحاسبات اإل -        

 -ونظرا النخفاض هذه النسب فقد تم اتخاذ اإلجراءات التالٌة :
 جهاز . 02إنشاء معمل ثانً للحاسب االلى بالكلٌة بسعة  -                  
 .جهاز فً إطار الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 022طلب شراء  -                 

 
 دٌثة وتكنولوجٌا المعلومات:: وسائل االتصاالت الح6/0/6
ٌوجد موقع للكلٌة وتتاح خدمة االنترنت فى مكتب عمٌد الكلٌة والوكالء ووحدة الجودة ومعمل الحاسب االلى فقط  
وبرٌد إلكترونً إال أن خدماتها تقدم بطرٌقة مركزٌة  وتتوافر وسائل االتصال الحدٌثة بالكلٌة من تلٌفونات وفاكس‘

 صال فً المكاتب المذكورة أنفا.حٌث تتركز وسائل اإلت
 
 : كفاءة استخدام الموارد:6/3
 : توافر أنظمة للمرجعة والرقابة الدورٌة على استخدام الموارد:6/3/0
 -الخدمات المتاحة من خالل : استخدامترشٌد  عن طرٌقاألمثل للموارد المتاحة  االستخدامتحرص الكلٌة على  

 احة على االستعمال الرسمً فقط لحاجة الكلٌة وعملها .قصر إستخدام الخدمات المت -       
 قصر إستخدام خدمة الزٌرو على مكتب العمٌد .  -      
 إجراء الصٌانة الدورٌة على األجهزة والمعدات والمرافق . -      
 تحدٌث برامج الكمبٌوتر المستحدثة فً بالكلٌة . -      
 خدمات بالكلٌة متمثلة فً أمٌن الكلٌة ومدٌرو اإلدارات بالكلٌة.وجود رقابة داخلٌة على إستخدام ال -     
 .وجود رقابة خارجٌة تتمثل فً رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة الجامعة  -
 التالٌة والمعطٌاتوتعتنً الكلٌة بتحدٌد أولوٌاتها بخصوص إستخدام مواردها المتاحة على ضوء الظروف  
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ً تقاادم خاادمات مباشاارة مثاال إدارة شائون الطااالب والخاارٌجٌن والدراسااات العلٌااا ورعاٌااة حاجاة اإلدارات التاا -    
 .الشباب 

 .ألعمال اإلمتحانات والكنتروالت وإعالن النتائج  ات حاجة التجهٌز -  
 المستجدات التً تتطلب تطوٌر الهٌكل االدارى بإنشاء وحدات إدارٌة جدٌدة أو تطوٌر بعض الوحدات القائمة . -  
 للكلٌة والمإتمر العلمً السنوي . هدعم بعض األنشطة العلمٌة المتمٌزة أهمها المجلة العلمٌ -   
 دعم الكتاب الجامعً. -  
 
 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة : – 7
 خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة : 7/0
 -خطة تحدٌد االحتٌاجات الحقٌقٌة للمجتمع المحٌط : 7/0/0

همهاا الادورات التدرٌبٌاة أبعااد ألخطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة تتضمن مجموعة مان ا توجد
 وورش العمل والتوعٌة ولقاءات توظٌف ) مرفق (.

نشااطة الااواردة بالخطااة ومنهااا تعٌااٌن خرٌجااى الكلٌااة فااى بعااض الشااركات مثاال ألوتاام تطبٌااق بعااض ا 
فاى  انمكتاب التوظٌاف المادرجكال مان لقااء التوظٌاف و بداٌاة لتفعٌال ماا بعادالنساجون الشارقٌون وهاو 

الخطااة لاام ٌااتم تفعٌلهااا السااباب منهااا عاازوف المجتمااع المحااٌط عاان  أنشااطةن بعااض إالخطااة ومااع ذلااك فاا
 أعادتهاذا المجاال ، وقاد  فاًنشار التوعٌاة  إلاىستجابة السارٌعة للتعااون ماع الكلٌاة وهاو ماا ٌحتااج إلا

 ورش عمل لتحدٌد احتٌاجات المجتمع المحٌط .(  0الخطة بناءا على استبٌانات وعدد ) 
 
 
 برامج التوعٌة بخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة: 7/0/0

قضااٌا ى إقامة ندوات وورش عمال للتوعٌاة بتوجد برامج توعٌة لخدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة وتتمثل ف
ٌارات المناخٌاة والادفاع المجتمع وتنمٌة البٌئة منها التوعٌة بااجراءات الساالمة والصاحة المهنٌاة والتغٌ

 ) مرفق ( ..المدنً كما هو مبٌن فى الخطة
وتسااتهدف الناادوات وورش العماال توعٌااة طااالب الكلٌااة والعاااملٌن بهااا والمجتمااع المحااٌط وفااى مقاادمتها 

والهٌئات القضائٌة ونقابة المحامٌٌن ومجتمع محافظة القلٌوبٌاة. وٌاتم قٌااس مساتوى  الجامعً عالمجتم
 دراساًجتمعٌة عن الخدمات المجتمعٌة من خالل مجموعة من االستبٌانات كال فصال الم األطرافرضاء 

 تجرٌها وحدة الجودة بالكلٌة . التً الذاتًعملٌة التقٌٌم  إطار فً
 . القوانٌن بؤحدث الخرٌجٌن إمدادضرورة  فًمجموعة من النتائج تمثلت  إلىستبٌانات إلوقد انتهت ا

 
 تنمٌة البٌئة:نشطه خدمة المجتمع وأتنظٌم  7/0
 دارٌة:إتوافر وحده  7/0/0

ٌقااوم و ،ٌوجااد قساام مشااروعات خدمااة المجتمااع وتنمٌااة البٌئااة ٌلحااق بمكتااب وكٌاال الكلٌااة لشاائون البٌئااة
 علٌة مقرر لجنة المشاركة المجتمعٌة بوحدة الجودة . باإلشراف

 
 ممارسات خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة:  7/0/0

والمعمتد  قانونا ظٌفى وطبقا للمنصوص علٌهة مهامة طبقا للتوصٌف الوٌمارس وكٌل الكلٌة لشإن البٌئ
  من الجامعة.) مرفق (  

لجنااة المشاااركة المجتمعٌااة  وأعضاااءكمااا تضاامنت الالئحااة الداخلٌااة لوحاادة الجااودة تحدٌااد مهااام مقاارر 
تاب وتخضاع داخلٌاة ملحقاة باذلك المك أقساامخمساة  وإنشااءبالوحدة وتم هٌكلة مكتب وكٌل الكلٌة للبٌئة 

 ) مرفق (  .للوكٌل المختص
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المجتمع والبٌئة التى تاتم مان خاالل  أنشطةللتفعٌل والتموٌل الالزمٌن . وٌتم توثٌق  األقساموتحتاج تلك 
نظاام التوثٌاق المتباع داخال الوحادة . كماا ٌوجاد لادى  إطاار فاًلجنة المشاركة المجتمعٌة بوحدة الجاودة 

هذا المجاال.  فًالكلٌة  أنشطةالمجتمع وتنمٌة البٌئة لتوثٌق بعض دلتها دلٌل خدمة أوحدة الجودة ضمن 
 )مرفق(

 
 تفاعل المإسسة مع منظمات المجتمع: 7/3
 مجالس المإسسة: فًمشاركة األطراف المجتمعٌة  7/3/0

لاس مجلس الكلٌة وٌتم اختٌارهم وتعٌانهم سانوٌا فاى   تشاكٌل المج أعمالٌشارك بعض المستشارٌن فى 
 جامعة. ) مرفق ( المعتمد من ال

 المجلس والمناقشة والتصوٌت أعمالوبالتالى ٌكون لهإالء االعضاء الحق فى حضور 
لاذٌن ٌتباوأون ارفاع مان الهٌئاات القضاائٌة وال ساٌٌما اـ وتحرص الكلٌة علاى اختٌاار العناصار المتمٌازة 

 المناصب بالهٌئات القضائٌة .
 
 الكلٌة: أنشطةمشاركة االطراف المجتمعٌة فى   0/  3/  7

الكلٌة منهاا مشااركة بعاض المستشاارٌن فاى أعماال  أنشطةمتعددة للمشاركة المجتمعٌة فى  أشكالهناك 
 فاًالمشااركة  فاً وأساتاذةمتحانات وفقا لحاجة كل قسم كما ٌتم انتداب مستشارٌٌن وخباراء إلتصحٌم ا

 تعقد بالكلٌة. ) مرفق ( التًالدورات التدرٌبٌة 
عمل وعقاد لقااء  المجتمع القلٌوبى فى مجال توفٌر فرص فًلشخصٌات البارزة وٌتم االستعانة ببعض ا 

 التوظٌف. ) مرفق (
كما ٌتم استطالع راى المجتمع المحٌط فى مجال تطاوٌر البارامج التعلٌمٌاة والتدرٌبٌاة بالكلٌاة فاى اطاار  

 كلٌة وتهٌئتهم لسوق العمل. )مرفق(تطوٌر مهارات خرٌجى ال
 
 المستفٌده: األطرافالعالقات مع تصاالت وإلا 3/  3/ 7
 األنشااطةلحضااور تلااك  نشااطتهاالمجتمعٌااة ذات الصاالة بؤ األطاارافعتااادت وحاادة الجااودة علااى دعااوة إ

الهامة فور الفراغ منها ومن ذلاك الادورات  باألنشطةالمستفٌدة  األطراف إعالنكما ٌتم .والمساهمة فٌها
 فاً األطارافالعلمٌاة وٌاتم اساتطالع رأى بعاض  ونساخ مان المجلاة العلمًالتدرٌبٌة وتوصٌات المإتمر 

 . ) مرفق ( فعالٌاته فًودعوتهم للمشاركة  السنوي العلمًموضوع المإتمر 
 
 الممارسات الفعلٌة لتنمٌة وحماٌة البٌئة: 7/6
 نماذج الممارسات الفعلٌة: 7/6/0

 إطارة بوحدة الجودة وفى البٌئة قامت بها لجنة المشاركة المجتمعٌ حماٌةتوجد ممارسات فعلٌة لتنمٌة و
 :خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة منها 

 . البٌئً الوعًـ  نشرات لتنمٌة 
 .مجالت حائطٌة خاصة بقضاٌا البٌئة فى مصر  -
 عقد ندوة عن "كٌفٌة الوقاٌة من الحرٌق واجراءات السالمة والصحة المهنٌة  " . -

 ل طاارافوحاادة الجااودة لمزٌااد ماان التوعٌااة  المااذكورة حاجااة ل نشااطةٌن ماان الممارسااات الفعلٌااة وتباا
 المختلفة التعلٌمٌة والخدمٌة . طهاتنشأ فًتعاونهم مع الكلٌة وادارتها   بؤهمٌةالمستفٌدة 

 
 برامج خدمة المجتمع: فًهٌئة التدرٌس  وأعضاءمساهمات الطالب  0/ 6/ 7



 

 39 

المجتماع وتنمٌاة البٌئاة بارامج خدماة  فاًهٌئاة التادرٌس ومعااونٌهم  وأعضااءتوجد مساهمات للطاالب  
 ) مرفق (.  ةللمرأ القومًالمحٌطة من ذلك المشاركة فى ندوات ومإتمرات المجلس 

 ) مرفق ( .والشرطة اإلنسانتقٌمها وزارة الداخلٌة للتوعٌة بحقوق  التًوالندوات  
 
 رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدنً عن أداء المإسسة: 3/  6/  7

المإسسة ومستوى خرٌجٌها بمجموعة  أداءعن  المدنًات سوق العمل والمجتمع تم قٌاس رضاء منظم
وتبٌن من نتائج االساتبٌانات بعاد  الذاتًعملٌة التقٌٌم  إطار فً دراسًمن االستبٌانات التى تتم كل فصل 

  -تحلٌلها النتائج التالٌة : 
 

  -المإسسة :  ألداءبالنسبة 
تقاادمها الكلٌااة كمراكااز التاادرٌب ومركااز تنمٌااة المهااارات  رضاااء المجتمااع عاان بعااض الخاادمات التااى –

 ومناقشة مشكالت المجتمع من خالل مإتمرات الكلٌة .
 
 رضاء المجتمع عن الشكل المقترح لمركز االستشارات القانونٌة .  -
 رضاء المجتمع عن اداء معامل الكمبٌوتر بالكلٌة لدورها فى التعلٌم والتدرٌب . –
بالمحكماة االفتراضاٌة وعادم تفعلٌهاا حتاى االن الكسااب الخارٌج مهاارات المرافعاة  عدم اكتماال العمال –

 والدفاع وكتابة المذكرات. 
  -الكلٌة :  خرٌجًبالنسبة لمستوى 

 القوانٌن . بؤحدثتزوٌد الخرٌجٌن الحاجة إلى  -
 ضرورة عقد  مشاركة مع نقابات المحامٌن لتدرٌب الخرٌجٌن . -
 خرٌج باجراءات التقاضى وكٌفٌة كتابة مذكرات الدفاع  والمرافعة .التركٌز على المام ال -

 
 
 

 ( التقوٌم المإسسً وإدارة الجودة :9)
 الكلى للمإسسة: ل داء الذاتًستمرارٌة التقوٌم إ 9/0
 دورٌة وتوقٌت التقوٌم الذاتً : 9/0/0
انات التاً تجارى عقاب كال تتم عملٌة التقوٌم الذاتً للمإسسة بصفه دورٌاه وذلاك مان خاالل االساتبٌ -  

 فصل دراسً .)مرفق(
ستبٌانات بهدف الوقوف على مجاالت القوة والضعف  للمإسسة وتعزٌز مواطن القاوة وعاالج إلوتتم ا -

 مواطن الضعف .
كما ٌتم مقارنة نتائج التقوٌم الذاتً للمإسسة نهاٌة كل فصال دراساً )مرفاق( وذلاك  بهادف تحساٌن  - 

 العملٌة التعلٌمٌة .
 مراجعة ومناقشة نتائج التقوٌم الذاتى للمإسسة:  9/0/0

 إحصاائٌا وٌتم مراجعة ومناقشة نتائج التقاوٌم الاذاتً للمإسساة مان خاالل دراساة االساتبٌانات وتحلٌلهاا
 والوقوف على مواطن الضعف والقوة فى المإسسة من خالل أراء األطراف المعنٌة .

 1/7/0202المإسساة مان خاالل ورشاة عمال تمات بتاارٌخ كما تم مناقشة نتاائج التقاوٌم الكلاى ألراء  -

 م. 0202/ 1/02وورشة عمل اخرى بتارٌخ ، )مرفق(
 نتائج التقوٌم الذاتً وإدارة الجودة بالمإسسة : 9/0
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 نعكاس نتائج التقوٌم الذاتً ل داء الكلى للمإسسة على إدارة الجودة :إ  9/0/0
لتنساٌق باٌن إدارات الكلٌاة والوحادات المساتحدثة مان خاالل تحقٌاق اكان لنتائج التقوٌم الذاتً أثرها فً 

بٌان عالقات الرئاسة والتبعٌة وبٌن هٌكل الكلٌة وهٌاكل الوحدات األخارى ونشار تلاك الهٌاكال والتوعٌاة 
 :بها والتعرٌف بمهامها ومن ذلك 

 تطوٌر إمكانٌة الكلٌة فً إنشاء قاعدة بٌانات تتعاون فٌها كافة إدارات الكلٌة  -
ذات  والوحدات ومشاروع الوحادات وضوح المهام والمسئولٌات فٌما ٌتعلق بعمل الوحدات المتخصصة -

 الطابع الخاص .

 أنشطة التعزٌز إلدارة الجودة : 9/0/0
تم تصمٌم الئحة لرابطة الخرٌجٌن كما تم وضع خطة تدرٌبٌة لرفع مهارة العاملٌن بالكلٌة ، وخطة لرفاع 

 .)مرفق (كفاءة معاونً هٌئة التدرٌس 
كمااا تاام تفعٌاال بعااض باارامج التوعٌااة الموجهااة للمجتمااع الجااامعً والمجتمااع الماادنً فااً نطاااق محافظااة 

 :القلٌوبٌة وعلى سبٌل المثال
وذلااك ماان خااالل المبااادرات التااً أطلقتهااا وحاادة الجااودة ومنهااا ،الهٌئااات القضااائٌة ونقابااة المحااامٌن  – 

 مبادرات قدم حال.)مرفق(
المشااروعات إلااى تعزٌااز كفاااءة الخدمااة التعلٌمٌااة المقااررة وتعزٌااز قاادرات كلٌااة وتهاادف هااذه الباارامج و

 الحقوق مع الكلٌات المناظرة .
وقد تم توجٌه برامج هادفاة للتوعٌاة وكساب الادعم والتؤٌٌاد لبارامج ومشاروعات التعزٌاز والتطاوٌر مان 

ي الاذي عقاد بالكلٌاة خالل دعم بعض جهات المجتمع المحٌط ) مثل دعام شاركة موبٌنٌال للماإتمر السانو
(  عالوة على توظٌف عدد من خرٌجً الكلٌة لدى م  09/6/0202إلى 07/6/0202خالل الفترة من   

 بعض الشركات  مثل )النساجون الشرقٌون( .
 
 الممارسات الفعلٌة للتعزٌز والتطوٌر :  9/0/3

 وقد طرأ تحسن على الوضع التنافسً للمإسسة حٌث أصبم هناك إقبال على : 
 التسجٌل بدبلومات الدراسات العلٌا فى الدبلومات المستجدة )مرفق ( . -     

 زٌادة أعداد المقبولٌن بالتعلٌم المفتوح . -     

 زٌادة عدد الباحثٌن المسجلٌن لرسائل الدكتوراه . -   
العمل على  ونظرا لحداثة العمل بنظام الجودة لم ٌتم بعد قٌاس مدى تزاٌد إقبال المنظمات فً سوق      

خرٌجً الكلٌة ، وبالتالً لم ٌكن هناك استقصاء لمساتوى كفااءة الخارٌجٌن فاً المنظماات التاً ٌعملاون 
 ا مستقبال فً ظل متابعة الخرٌجٌن الجدد.هى من نقاط الضعف التً سٌتم تقوٌمهبها و


