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 تقرير الدراسة الذاتية
 
 عف المؤسسة البيانات الوصفية. 1
 
  اسـ المؤسسة:كمية التربية الرياضية   إحدى كميات: جامعة بنيا 
           نوع المؤسسة:  كميػػػة     معيد عالي               معيد متوسط 
 جامعة بنيا إحدى الجامعات المصرية ليا المؤسسة: اسـ الجامعة/األكاديمية التابعة 
                      نوع الجامعة/األكاديمية :        حكومية            خاصة 
   :الموقع الجغرافي 

 القميوبية        المحافظة: -
 بنيا     المدينػػػة: -

 :تاريخ التأسيس 
بتاريخ  1911 الوزاريطبقًا لمقرار  1116/1111 الجامعيبدأت الدراسة بالكمية العام 

49/1/1116 
 :مدة الدراسة 

 سنوات 9
 :لغة الدراسة 

 العربية 
 :القيادة األكاديمية 

 الكمية/   عميد -

 الدرجة العممية : أستاذ   عاطؼ نمر خميفةأ. د. 
        وكيؿ الكمية/ لشئوف التعميـ والطبلب -

 ممية : أستاذالدرجة الع  محمد الشامىأ. د. 

      وكيؿ الكمية/ لشئوف الدراسات العميا والبحوث -
 الدرجة العممية : أستاذ    حسيف درى اباظةأ. د. 

        وكيؿ الكمية/ لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
 الدرجة العممية : أستاذ  محسف حسيبأ. د. 
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:الدرجات العممية التي تمنحيا المؤسسة 
 دبمومات متخصصة  ليسانس          ريوسبكالو 

 
         دبمـو ماجستير       دكتوراه

       
 :عدد الطبلب المقيديف في المرحمة الجامعية األولى 

733   

 :عدد الطبلب المقيديف في مرحمة الدراسات العميا 
193    

 

 :األقساـ العممية 
 أسماء األقساـ العممية: -
 الشياضاخ الجواعيح وسياضاخ الوضشب شياخ وتطثيقاخًظ -1     

  سياضاخ الوٌاصالخ ًظشياخ وتطثيقاخ -2
 الجوثاص والتوشيٌاخ والعشوض الشياضيح ًظشياخ وتطثيقاخ -3
 هساتقاخ الويذاى والوضواس ًظشياخ وتطثيقاخ -4
 الوٌاهج وطشق التذسيس في التشتيح الشياضيح -5

 علىم الصذح الشياضيح -6

 ياخ وتطثيقاخ الشياضاخ الوائيحًظش -7

 واالجتواعيح في التشتيح الشياضيح العلىم التشتىيح والٌفسيح -8     

 اإلداسج الشياضيح والتشويخ -9

 التذسية الشياضي وعلىم الذشكح -11

 الالئذح القذيوح في أقسام 7الالئذح الجذيذج و في  أقسام 11

 :عدد أعضاء ىيئة التدريس   
    22       ذكور

 :22  إجمالى  عدد أعضاء ىيئة التدريس  
 1 المؤسسةمف معار  49منتدب إلى المؤسسة    22دائـ بالمؤسسة     

 :22  إجمالى عدد أعضاء ىيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العممية 
 7     أستاذ 3أسػػػتاذ مساعد    13      مػػدرس

 
 فرغ  أستاذ غير مت   2     أستاذ متفرغ
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 :3   إجمالى عدد المعاريف/ األجازات الخاصة 
   ػػإناث   3            ذكور

 
 :إجمالى عدد أعضاء الييئة المعاونة   

    ػػإناث          79           ذكور

 :3  إجمالى عدد المبعوثيف فى الخارج 
3    

 
 :31.95:  1    نسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطبلب 

  :9:  1  نسبة أعضاء الييئة المعاونػػة لمطبلب 

 : 4.5 نسبة المعاريف إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% 

  :13.6نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس% 

 :137   إجمالى عدد العامميف بالجياز اإلداري 
    

 إجمالى :عدد العامميف بالجياز اإلداري وفقًا لحالتيـ الوظيفية   
   25مؤقت   82      دائـ

 
 أواًل : المرحمة الجامعية األولى :

    : أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 
 الرياضيةبكالوريوس التربية 

  واحد برنامج العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 

   : واحد برنامجعدد البرامج المطبقة بالفعؿ 

 ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا :
    :أسماء البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة 

 التربية الرياضية في العام الدبموم -
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 التربية الرياضية في التدريب ماجستير -
 ماجستير تنظيم وادرة في التربية الرياضية -
 التربية الرياضية في الفمسفة دكتوراه -
 برامج 9الي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة : العدد اإلجم 

   :برامج 9عدد البرامج المطبقة بالفعؿ 

  لممقيديف بالدراسات العميا  اإلجمالينسبة المسجميف لمدبمومات مقارنة بالعدد 

 3.7% 

  7.89 لممقيديف بالدراسات العميا:  اإلجمالينسبة المسجميف لمماجستير مقارنة بالعدد% 

  لممقيديف بالدراسات العميا:  اإلجمالينسبة المسجميف لمدكتوراه  مقارنة بالعدد   

11.35%      

 :عدد الدرجات التى تـ منحيا خبلؿ الػخمس سنوات األخيرة 
 27  دكتوراه 68ماجستير   26      دبمػػػـو

 
  :141عدد الخريجيف خبلؿ الػخمس سنوات األخيرة  
 وحدة المياقة البدنية ( 1لطابع الخاص: عدد الوحدات ذات ا( 
 

 وسائؿ االتصاؿ بالكمية
 العنوان/بنها ش الشهيد فريد ندا القميوبية            
  phy.com/hykal.html-http://www.benالموقع االلكترونى/            

  qaaph_be@yahoo.comاللكترونى/ البريد ا                
 3133227399تميفوف/             
 3133227399فاكس /             

http://www.ben-phy.com/hykal.html
mailto:qaaph_be@yahoo.com
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 محاور ومعايير التقويـ الذاتي

 
 المحور االوؿ : القدره المؤسسيو :

 

 المعايير ـ
 التخطيط االسترتيجي 1
 الييكؿ التنظيمي 2
 القياده والحوكمو 3
 واألخبلقيات المصداقية 4
 الجياز االداري 5
 الموارد 6
 المشاركو المجتمعيو وتنميو البيئو 7
 التقويـ المؤسسي واداره نظـ الجوده . 8

 
 

 التعميميو : والفاعمي: المحور الثاني
 المعايير ـ
 بلب والخريجوف.طال 1
 المعايير االكاديميو. 2
 ميميو.البرامج التع 3
 التعميـ والتعمـ والتسييبلت الداعمو . 4
 اعضاء ىيئو التدريس . 5
 البحث العممي واالنشطو العمميو االخري . 6
 الدرسات العميا. 7
 التقيـ المستمر لمفاعميو التعميميو . 8
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 / التخطيط االستراتيجي1

 

 الخطو االستراتيجيو لممؤسسو التعميميو   1/1
 ميؿ البيئي لممؤسسو  التعميميو التح 1/1/1

توجد إستراتيجية تشتمؿ عمى جميع العناصر األساسية لمعمؿ بالكمية والمتمثمة فى رؤية الكمية 
ستراتيجية المؤسسة معتمدة  ورسالتيا، والغايات النيائية، وكذا األىداؼ االستراتيجية)مرفؽ(. وا 

تغطية كؿ مف البيئة الداخمية والخارجية مف مجمس الكمية. وقد  تـ  13/11/2339وموثقة بتاريخ 
فى التحميؿ البيئى قبؿ تصميـ إستراتيجية المؤسسة لتحديد نقاط القوة والضعؼ والفرص والتيديدات 

منذ  كميةسمعة أكاديمية متميزة حققتيا الومف أمثمة نقاط القوة بالمؤسسة التى جاءت بالتحميؿ 
قميميًا أدت إلى اعتراؼ  العديد مف الدوؿ والجيات العممية اإلقميمية بالشيادات إنشائيا محميًا وا 

 محمية وىيئات كمياتبالعديد مف اتفاقيات التعاوف مع  كميةوكذلؾ ارتباط ال كميةالممنوحة مف ال
قميمية برامج التدريس  فيضعؼ استخداـ األساليب التكنولوجية الحديثة ، ومف أمثمة نقاط الضعؼ .وا 

عداد وتدريب أعضاء ىيئة إلنقص و مف ناحية لضعؼ التمويؿ المالي ا نظرًا لعدـ توافرى كميةبال
زيادة االىتماـ المحمى ، ومف أمثمة الفرص المتاحة مف ناحية أخرى  التدريس عمى استخداميا

ومف  ، منظومة العممية التعميمية فيبأىمية ضماف الجودة والتحسيف المستمر  والعالمي واإلقميمي
المغة  في الثانويالتعميـ  مرحمةمستويات الطبلب القادميف مف  فير المستمر التدىو أمثمة التيديدات 

 .المغات األجنبيةالعربية و 

وتػػـ اسػػتخدـ التحميػػؿ الكمػػى والكيفػػى فػػى إجػػراء التحميػػؿ البيئػػي والػػذى تػػـ فػػى ضػػوئو تصػػميـ   
ظػات لمتعػرؼ عمػى اإلستراتيجية وتـ استخداـ قوائـ االستقصاءات والفحص الوثائقى والمقػاببلت والمبلح

 والفرص والتيديدات .جوانب القوة والضعؼ 
وقػػد اشػػترؾ فػػى التحميػػؿ البيئػػي أعضػػاء مػػف داخػػؿ المؤسسػػة وخارجيػػا ممثمػػيف فػػى قيػػادات 
داريػػيف وطػػبلب وأعضػػاء مػػف المجتمػػع المحمػػى وممثمػػيف لمؤسسػػات  أكاديميػػة وأعضػػاء ىيئػػة تػػدريس وا 

 تعميمية فى مراحؿ التعميـ قبؿ الجامعى.
فى الكمية مصفوفة واضحة ومحددة لمجاالت القػوة والضػعؼ الناتجػة مػف تحميػؿ البيئػة وتوجد 

 الداخمية،  والفرص والتيديدات الناتجة مف تحميؿ البيئة الخارجية )مرفؽ(.

 اوال : القدره المؤسسيو : 
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وقد تـ عرض التحميؿ البيئي ومناقشتو مع األطراؼ المختمفة داخػؿ المؤسسػة  كػوكبلء الكميػة   
ضػػاء ىيئػػة التػػدريس والييئػػة المعاونػػة واإلداريػػيف، وخػػارج المؤسسػػة ورؤسػػاء األقسػػاـ وممثمػػيف ألع

 .كممثميف لممجتمع المحمى 
 والرسالة الرؤية 1/1/2

 -سؤيح الكليح:

 
)تعتبر الكمية احد بيوت الخبرة ومركزا لمتقدـ والتميز فى مجاؿ التربية البدنيػة والرياضػية كمػا           

يزا فى العممية التربوية التعميميػة عمػى المسػتوى المحمػى والػدولي تسعى الكمية فى اف تتصدر مركزا متم
). 
 

 -سسالح الكليح:

         
) تخريج كوادر عممية مؤىمة تمبى متطمبات وحاجات سوؽ العمؿ وقادرة عمػى المنافسػة محميػا واقميميػا 

وير فػػى تحقيػػؽ وتعزيػػز دور البحػػث العممػػى والتطػػ ة المسػػتجدات العمميػػة والتكنولوجيػػةودوليػػا ومواكبػػ
 التنمية الوطنية الشاممة.(

مكمية رؤية ورسالة خاصة بيا. كما شارؾ عمػى نحػو جيػد فػى صػياغة رؤيػة ورسػالة لتتوافر  
المؤسسة أطراؼ مف داخػؿ المؤسسػة وخارجيػا. وشػممت األطػراؼ داخػؿ الكميػة عمػى القيػادات اإلداريػة 

أعضاء ىيئػة  ػ معاونىوأعضاء ىيئة تدريس  – االدارييف –واألكاديمية )عميد ووكبلء ورؤساء أقساـ 
 الطبلب(. –تدريس 

وتعرض الكمية رؤيتيا ورسالتيا وتناقشيا مع أطراؼ مف داخؿ وخارج المؤسسة وتتمثػؿ ىػذه  
داريػػيف وطػػبلب وأعضػػاء مػػف المجتمػػع المحمػػى  األطػػراؼ فػػى قيػػادات أكاديميػػة وأعضػػاء ىيئػػة تػػدريس وا 

لتعميـ قبؿ الجامعى حيث تـ عرض رؤية ورسػالة الكميػة عمػييـ وممثميف لمؤسسات تعميمية فى مراحؿ ا
 .)ممف شاركوا فى صياغتيا وغيرىـ( وتـ مناقشتيا ومناقشة االقتراحات الخاصة بصياغتيا واعتمادىا 

. كمػا تػـ بعػد 9/7/8002فى مجمس الكمية المنعقد بتػاريخ  الكميةوتـ اعتماد رؤية ورسالة  
عبلف الرؤية وال وتنشػر الرؤيػة والرسػالة لممؤسسػة داخػؿ وخػارج المؤسسػة مػف  ،رسػالة ذلؾ مناقشة وا 

خبلؿ عدد مف المنشورات، ودليؿ الطالب ومداخؿ مبػانى المؤسسػة، ولوحػة االعبلنػات الرئيسػة وشػبكة 
المعمومػػات )اإلنترنػػت( كمػػا تتصػػدر أيػػة مطويػػات أو مطبوعػػات خاصػػة بػػالمؤتمرات واالجتماعػػات التػػى 

 تعقدىا الكمية.
ووضػعيا  مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة لمواكبة التطورات المحمية والعالميػةب الكمية قامتو  

اعتمػاد  وجػارى. شابت وضع الرؤية والرسالة الوؿ مػرة  التيوتبلفى السمبيات ضوء التحميؿ البيئي  في
 . ذلؾ فى مجمس الكمية
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 االىداؼ االستراتيجيو 1/1/3

ىػػداؼ اإلسػػتراتيجية لتحقػػؽ بيػػا رؤيتيػػا ورسػػالتيا ومػػف أمثمػػة تبنػػت الكميػػة مجموعػػة مػػف الغايػػات واأل 
تػدريب المػوظفيف الواعػديف عمػى ، والييكمػي اإلداريبناء القدرة البشرية والمؤسسية واإلصبلح الغايات: 

 .اإلصبلحات اإلدارية
 مكميػةالغايػات النيائيػة واألىػداؼ االسػتراتيجية لتـ االعتماد عمى التحميػؿ الببيئػى عنػد صػياغة و 

وذلؾ لتدعيـ جوانب القوة ومعالجة جوانػب الضػعؼ واسػتغبلؿ الفػرص المتاحػة وتجنػب التيديػدات التػى 
 تؤثر سمبا عمى أدائيا.

مػػف  مكميػػةوكػػاف مسػػتوى المشػػاركة جيػػدا فػػى صػػياغة الغايػػات النيائيػػة واألىػػداؼ االسػػتراتيجية ل
 طػبلبالو  ومعػاونييـ التدريسأعضاء ىيئة حيث شارؾ فييا  الكميةجانب مختمؼ األطراؼ داخؿ وخارج 

 .والمستفيديف  واإلدارييف
مػػع األطػػراؼ المختمفػػة  مكميػػةوتػػـ عػػرض ومناقشػػة الغايػػات النيائيػػة واألىػػداؼ االسػػتراتيجية ل 

داريػيف وطػبلب  الكميةداخؿ وخارج  وتتمثؿ ىذه األطػراؼ فػى قيػادات أكاديميػة وأعضػاء ىيئػة تػدريس وا 
لمؤسسػػات تعميميػػة فػػى مراحػػؿ التعمػػيـ قبػػؿ الجػػامعى. وقػػد تػػـ وأعضػػاء مػػف المجتمػػع المحمػػى وممثمػػيف 

 .13/11/2339اعتماد الغايات النيائية واألىداؼ االستراتيجية لممؤسسة فى مجمس الكمية فى 
مػػػف خػػػبلؿ عػػػدد مػػػف  الكميػػػةكمػػػا تػػػـ نشػػػر ىػػػذه الغايػػػات النيائيػػػة واألىػػػداؼ اإلسػػػتراتيجية 

معظػػـ ، وشػػبكة المعمومػػات )اإلنترنػػت(.  وتتصػػدر  الكميػػةالمنشػػورات، ودليػػؿ الطالػػب ومػػداخؿ مبػػانى 
 . المطبوعات

 الخطو التنفيذيو لتطبيؽ استراتيجيو المؤسسو  1/1/4
)مرفػػؽ(، وتبػػرز  الكميػػةيوجػػد عديػػد مػػف الخطػػط التنفيذيػػة واضػػحة ودقيقػػة لتطبيػػؽ إسػػتراتيجية 

الغايػػات واألىػػداؼ لمتطػػوير طبقػػا لمعػػايير الجػػودة واالعتمػػاد. و تتضػػمف الخطػػة جميػػع  الكميػػةحاجػػة 
. و يوجػػد فػػي الخطػػة نظػػاـ األولويػػات لؤلنشػػطة و الميػػاـ المطمػػوب تنفيػػذىا. كمػػا  لمكميػػةاإلسػػتراتيجية 

 مسػئوؿيوجد تحديد دقيؽ لمسؤوليات تنفيذ األنشػطة والميػاـ التػى تتضػمنيا الخطػة ويوجػد لكػؿ خطػة 
قدـ بيػا أو العقبػات التػى تواجييػا تتنفيذى كما توجد لجنة عميا لتنفيذ الخطط تجتمع شيريا لمناقشة ال

كمػا  توجػد بالخطػة مؤشػرات محػددة   نيػا محػدد ومبلئمػا لمراحػؿ التنفيػذ ،و تتضمف الخطة جػدوال زم ،
عمى مستوى عاؿ مف المينية لتقييـ و تطػوير عمميػات التنفيػذ. و تتضػمف الخطػة التصػورات والقػرارات 

لتنفيذيػة إلػى موازنػػة ماليػة تقديريػػة محػددة المعػػالـ، التػي تتعمػؽ بػػةدارة المخػاطر. وتتػػرجـ ىػذه الخطػػة ا
وذات اقتصػادية عاليػػة، حيػػث تػػـ تحديػػد تكمفػػة كػػؿ اجػراء مػػف اجػػراءات التطػػوير. وقػػد شػػارؾ فػػي وضػػع 
دارتيا المتعددة ومف خارجيا كمديريػة  الخطة األطراؼ المعنية المختمفة مف داخؿ المؤسسة بأقساميا وا 

. كمػػا يوجػػد تليػػات متابعػػة محػػددة ايػػة الشػػباب واالنديػػة ومراكػػز الشػػباب ورع التربيػػة التعمػػيـ بالمحافظػػة
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الػػزمف مػػف حيػػث متابعػػة التطػػور فػػى التنفيػػذ ووضػػع أيػػة خطػػط بديمػػة أو تعػػديؿ فػػى الخطػػة القائمػػة إف 
 استدعى األمر ذلؾ.  

 
 الوضع االستراتيجي لممؤسسو  1/2
 السمات التنافسيو لممؤسسو ودورىا في المجتمع  1/2/1

. فعمػى الػرغـ وخصائصيا المميػزة لطبيعػة نشػاطياشخصيتيا المستقمة  الكميةإستراتيجية  تعكس
مػػف بعػػض التشػػابو فػػى التخصصػػات األكاديميػػة المقدمػػة فػػى بػػرامج الكميػػة وبعػػض البػػرامج المقدمػػة 

حػو رسػالة بالكميات األخػرى إال أف إسػتراتيجية الكميػة تعمػؿ عمػى توجيػو ىػذه التخصصػات األكاديميػة ن
والكوادر التربوية وتطػوير السياسػات التعميميػة بمػا يعكػس  والمدرب واالدارى ية وىى إعداد المدرسالكم

 شخصيتيا المستقمة ويتضح ذلؾ بالتفصيؿ عند دراسة بنود الخطة المرفقة.
مسئولياتيا المجتمعية نحو المجتمػع المحمػي بصػورة واضػحة ومحػددة.  الكميةوتبرز إستراتيجية 

يا المؤسسة بما يسػاعد عمػى تعميػؽ صػمت ت المجتمعية التى ينبغى أف تتصدى لياحيث تحدد المشكبل
 .بالمجتمع
 
 الييكؿ التنظيمي /2

 
 الييكؿ التنظيمي واالدارات الداعمو  2/1
 ىيكؿ تنظيمي مبلئـ ومعتمد  2/1/1

 الييكؿ التنظيمى مبلئـ لطبيعة نشاط الكمية طبقا لمعايير الجودة المحمية ، ويتكوف مف:

 أواًل : الييكؿ األكاديمي لمكمية ويضـ :  
 . مجمس الكمية 
 . عميد الكمية 
 وحدة الجودة بالكمية 
 . وكبلء الكمية 

o . وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب 
o ، وكيؿ الكمية لشئوف الدراسات العميا والبحوث 
o ، وكيؿ الكمية لشئوف خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 وذلػػؾ بعػػد تعػػديؿ  ( أقسػػاـ عمميػػة 13بالكميػػة عػػدد )  أالف األقسػػاـ العمميػػة ، حيػػث يوجػػد
، وال توجد بالكمية مجػالس أقسػاـ حيػث أف عػدد أعضػاء  البلئحة واستحداث أقساـ جديدة

 . ىيئة التدريس باألقساـ غير كافي لتشكيؿ مجمس قسـ داخؿ اى قسـ بالكمية
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 ثانيًا : الييكؿ اإلداري لمكمية ويضـ :
 . أميف الكمية 
 ـ اإلدارية وتشمؿ إدارات شػئوف العػامميف وشػئوف أعضػاء ىيئػة التػدريس والشػئوف األقسا

اإلداريػػػػة والحسػػػػابات والموازنػػػػة والمشػػػػتريات والمخػػػػازف وشػػػػئوف الطػػػػبلب والخػػػػريجيف 
 والدراسات العميا والعبلقات الثقافية والمكتبة والشئوف اليندسية .

 ارات والوحدات المكونو لو:ويبيف  الشكؿ اآلتى الييكؿ التنظيمى لمكمية  واإلد 
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 اهليكل التنظيمي للكلية 
 

 مجمس الكمية  

 عميد الكمية

وكيؿ الكمية لشئوف 
 التعميـ والطبلب

 مكتب عميد الكمية

ئوف وكيؿ الكمية لش
 الدراسات العميا والبحوث

وكيؿ الكمية لشئوف خدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة

 أميف الكمية

 رعاية الشباب

 قسـ الشئوف االدارية

قسـ الدراسات 
 العميا والبحوث

قسـ شئوف 
 المكتبات

وحدات ذات طابع 
 خاص

 وحدة ضماف الجودة األقساـ العممية

 قسـ الشئوف المالية

 شئوف التعميـ
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 وحدة الجودة . التنظيمى وىى جديدة فى الييكؿ وقد تـ مؤخرا استحداث وحدة  
 26/13/2339االثنيف الموافؽ  بتاريخ (16رقـ ) مف مجمس الكميةتـ اعتماد الييكؿ التنظيمي 

يتصؼ الييكؿ التنظيمى الحالى لممؤسسة بوضوح خطوط السمطة  ،مرفؽ صورة مف الييكؿ ـ و 
وتحديد االختصاصات، لكؿ عضو مف أعضائيا ، فالعميد ىو رئيس الكمية ويعاونو الوكبلء الثبلثة كؿ 
 فيما يخصو طبقا لمشكؿ السابؽ لمييكؿ التنظيمى، وتدار الكمية بواسطة مجمسيا المقرر طبقا لقانوف
تنظيـ الجامعات. ويعتمد ىيكؿ المؤسسة عمى التفويض فى السمطات إلى حد ما، حيث يفوض العميد 
رؤساء األقساـ فى اتخاذ القرارات الطارئة البلزمة لتسيير العمؿ ماعدا أمور التعييف التى يجب أف تتـ 

 .ات واتخاذ القرار  مف خبلؿ المجمس إال أف ليـ سمطة لبحث ومناقشة القضايا الطارئة
الكميػة ، بيوجد تحديد دقيؽ لممسئوليات واتخاذ القرارات سواء لمقيادات األكاديمية أو التنفيذيػة 

بأف جميع أعضائيا فى الييكؿ التنظيمي فى أماكنيـ المناسبة ليـ، ومتفقػة مػع كػؿ مػف  الكليحتتصؼ 
، والميػػػارات  ات: )الشػػػيادات العمميػػػة الحاصػػػميف عمييػػػا، والتخصصػػػات الدقيقػػػة، والخبػػػرات والميػػػار 

 (.العممية
 يوجد بالكمية توصيؼ وظيفي موثؽكما وقد تـ تشكيؿ لجنة إلدارة األزمات بالكمية ، 

 وحده ضماف الجوده  2/1/2
توجد بالكمية وحدة لتوكيػد الجػودة، ويوجػد ليػا ىيكػؿ تنظيمػى معتمػد لموحػدة، حيػث تحػرص وحػدة 

ذي تبعيػػة تنظيميػػة ليػػا، يوضػػح المرفػػؽ ذلػػؾ إدارة الجػػودة بالكميػػة عمػػى وضػػع ىيكػػؿ تنظيمػػي معتمػػد 
الجػودة. كمػا أف  وحدةولموحدة الئحة معتمدة مف مجمس إدارة يحدد المياـ الوظيفية واإلدارية.الييكؿ و 

تبعيػػة الوحػػدة واضػػحة فػػى الييكػػؿ التنظيمػػى لممؤسسػػة وتتبػػع مباشػػرة عميػػد الكميػػة كمػػا أوضػػح الشػػكؿ 
ة بيا بمركز الجودة في الجامعة مع تقديـ تقريػر سػنوي عػف السابؽ. و توطد الكمية عبلقة وحدة الجود

ألعضػاء ىيئػة التػدريس  وورش عمػؿ واتنػدكمػا تػـ عقػد عػدة  ، الوحدة لمركز الجودة بالجامعة نشاط
والعامميف بالكمية بالتنسيؽ مػع مركػز ضػماف الجػودة بالجامعػة. ويػتـ تشػكيؿ مجمػس إدارة ىػذه الوحػدة 

وينعقػد مجمػس إدارة الوحػدة بصػورة دوريػة، وتحػتفظ الوحػدة بمحاضػر ليساعدىا عمػى تحقيػؽ أىػدافيا 
 ـ26/13/2339 وتشكيؿ مجمس إدارة ىذه الوحدة معتمد مف مجمس الكمية بتاريخ  ، اجتماعاتو

تشارؾ الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة عمى مستوى المجالس الرسمية 
ويتـ تقديـ تقرير  بلؿ أحد أعضائيا وكذلؾ مجمس الكميةالرسمية فالوحدة ممثمة بجميع المجاف مف خ

يوجد بكؿ قسـ منسؽ جودة يتولى شيريًا عرض شيرى عف اعماؿ الوحدة الى مجمس الكمية كما 
 ومناقشة قضايا الجودة بالقسـ. 

وتتمثؿ الوسائؿ المتاحة لموحدة لممارسة أنشطتيا الخاصة بتوكيد الجودة فى الكمية فى  توفير 
التقييـ الذاتي،  االستعانة بمراجعيف  ،ورش العمؿ واالجتماعات  الندوات و ات، وعقدالمطبوع

خارجييف، المقارنة بمؤسسات مختمفة ، ىذا باإلضافة إلى توفير الميزانية المخصصة، وأعضاء 
 متميزييف فى مجاؿ الجودة واالعتماد بالوحدة.
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 القياده والحوكمو /3

 
 ميو اختيار القيادات االكادي 3/1
 :   اسموب اختيار القيادات 3/1/1
الخاص بتنظيـ  49تتمثؿ  المعايير المستخدمة عادة فى اختيار القيادات األكاديمية فى القانوف  

نما ياتى ، و  الجامعات ال توجد مشاركة مف اى نوع أو أبداء لآلراء عند اختيار القيادات األكاديمية وا 
، وقد تـ التوصؿ الى ذلؾ مف رئيس الجامعة  مف بقرار أدارى والتعييف مف قبؿ عميد الكمية الترشيح

 . وكذلؾ الجياز االدارى ،عينة مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ خبلؿ استطبلع راى 
 نمط القياده وممارسات المجالس الرسميو  3/2
 اسموب القياده  3/2/1

بػػداء ا الكميػػةتتبنػػي  لػػرأي وحريػػة النقػػد واالبتكػػار، نمػػط قيػػادة ديمقراطػػي يشػػجع عمػػى المشػػاركة وا 
وتسػػتخدـ أسػػموب الحػػوار فػػى الوصػػوؿ إلػػى القػػرارات وتطبػػؽ استقصػػاءات )مرفػػؽ( عمػػى أعضػػاء ىيئػػة 

مػف اآلراء  %83 يزيػد عػفأف مػا / العامميف وأوضػحت نتػائج ىػذه االستقصػاءات  التدريس ومعاونييـ
دة بػػاراء ومقترحػػات ممثمػػى األطػػراؼ تؤيػػد وجػػود نمػػط ديمقراطيػػة القيػػادة فػػى تعامبلتيػػا. كمػػا تأخػػذ القيػػا

المجتمعية فى تطوير أداء المؤسسة مف خبلؿ تطبيؽ استقصاء رأى وعقد لقاءات، كما يوجػد صػندوؽ 
جميع العامميف بالكميػة.، وتحػرص القيػادة عمػى تفعيػؿ  ومع قيادات اإلدارات  اتشكاوى باإلضافة لمقاء

 تليات لمتجاوب والتفاعؿ منيا:
 فتوح.سياسة الباب المػ 
 .اتخاذ القرار المناسب بشأف أولويات ومتغيرات التطويرػ 

الرسمية مسئولياتيا فى مناقشة جميع قضايا التعميـ والػتعمـ بمػا يحقػؽ  الكميةتمارس مجالس 
أعمػػي مسػػتوي أداء، حيػػث تػػـ اتخػػاذ عػػدة قػػرارات تتعمػػؽ  بقضػػايا التعمػػيـ والػػتعمـ  مػػف خػػبلؿ المجػػالس 

 األخيرة، ومف بيف ىذه القرارات: ترةالفخبلؿ  الكميةالرسمية ب
 ) حيث تـ إنشاء مركز لمكتاب بالكمية ىذا العاـ ( الكتاب الجامعى -
) حيث تـ وضع استراتيجية لمتعميـ والتعمـ والموافقة استراتيجيات التعميـ والتعمـ. -

 عمييا مف مجمس الكمية (
 رونية (صورة الكت إلى) وقد تـ تحويؿ ثبلث مقررات  اإللكترونيالتعمـ  -
 توصيؼ البرنامج ومقرراتو. -
 تقرير البرنامج وخطة تحسينو -

ىذه القرارات الخاصة بالتعميـ والتعمـ التى تناولتيا المجالس الرسمية بعض وقد تـ انجاز 
بالمؤسسة كتوصيؼ بعض البرامج والمقررات واالستعانة ببعض المراجعيف النظراء، واستطبلع تراء 
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ات كبيرة العدد إلى مجموعتيف ووضع وااللتزاـ بمواصفات الورقة الطبلب ، وتقسيـ بعض الدفع
 االمتحانية )مرفؽ(.

 
 تنميو الميارات االداريو  3/3
 التدريب 3/3/1

مركز خطة لمتدريب وتنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديمية بالتعاوف مع   الكميةتوفر  
مؤسسة االحتياجات التدريبية حتى اآلف لمقيادات تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس.ولكف لـ تحدد ال

األكاديمية الحالية والمرشحة مستقببل لشغؿ المناصب القيادية وفقًا لؤلساليب العممية. حيث يعتقد 
البعض أف القيادة يتـ ترشيحيا مف قبؿ رئيس الجامعة والعميد دوف النظر إلى االحتياجات التدريبية 

ب تغيير ثقافة األطراؼ المعنية حوؿ دور البرامج التدريبية فى اكتساب المستقبمية، األمر الذى يتطم
الميارات التى يتطمبيا العمؿ المستقبمى.  وشكمت وحدة الجودة بداخميا لجنة لمتدريب وحصر 

برامج  الكميةتضع سوؼ االحتياجات التدريبية وتخطيط وتنسيؽ البرامج التدريبية وفى ضوء ذلؾ 
تنفيذىا ليتـ تدريب القيادات عمييا وتتضمف أىداؼ البرامج، الفئة المستيدفة محددة ومعمنة وتليات 

لمتدريب، المدربيف، مكاف وزماف التدريب، المواد التدريبية، محتوي البرامج، متابعة وتقويـ البرامج 
 التدريبية. وتختص لجنة التدريب بوحدة الجودة بوضع وتطبيؽ ىذه اإلجراءات.

 
 التوثيؽ نظـ المعمومات و  3/4
 قواعد الببانات 3/4/1  

الجامعية وتـ بالفعؿ تحويؿ قواعد البيانات  االدارية اشتركت الكمية فى مشروع ميكنة النظـ
وجارى استكماؿ  الدراسات العميا الخاصة بشئوف الطبلب واعضاء ىية التدريس لقواعد إلكترونية

القائميف عمى النظـ االلكترونية والذيف لـ ولكف ىناؾ حاجة ممحة لتدريب بعض  باقى االدارات بالكمية
 .  وتغيير ثقافتيـ  دتتوافر لدييـ الميارات االلكترونية بشكؿ جي

 والمسػػتندات الورقيػػة (الػػورقى)النظػػاـ عمػػى حفػػظ واسػػتدعاء وتػػداوؿ جميػع الوثػػائؽ  الكميػػةتحػرص 
 . حتى االف

 دور القياده االكاديميو في تنميو التمويؿ الذاتي  3/5
 خطو تنميو الموارد الذاتيو 3/5/1

تضػع خطػة واقعيػة لتنميػة  سػوؼ نظرا لقمة الموارد المخصصة مف الجامعة الكمية ، فػةف القيػادة
مواردىػػا الذاتيػػة فػػي ضػػوء االحتياجػػات الحاليػػة والمسػػتقبمية كمػػا أوضػػحتيا الدراسػػة الذاتيػػة ومكونػػات 

لػؾ عمػى القػوة البشػرية واإلمكانػات الماديػة الخطة اإلستراتيجية والخطط التنفيذية.  وتعتمد الكمية فػى ذ
وقد تـ انشػاء لجنػة لتنميػة المػوارد الذاتيػة بالكميػة وىػى المنػوط بيػا وضػع خطػة عمػؿ لتنميػة المتاحة 

 .، ويوجد بالكمية وحدة ذات طابع خاص )وحدة المياقة البدنية( الموارد الذاتية لمكمية 
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سواء التى حصمت عمييا الكمية عف طريؽ عف ويوضح الجدوؿ التالى الموارد الذاتية لمكمية 
 و أولياء األمور طريؽ الجيات الممولة لبعض مشروعاتيا

 

قيمة  المنشات مصادر التمويؿ
 التمويؿ

 ممعب كرة قدـ القوات المسمحة
53333

3 
 23333 مدرجات ممعب كرة قدـ رجاؿ االعماؿ

تبرعات أعضاء ىيئة التدريس 
عماؿ أولياء األمور وغيرىا مف األ

 الخيرية

ممعب كرة يد وطائرة 
 ىنجر صاج  2ومسجد و

15833
3 

المجمس االعمى لمشباب 
 والرياضة

حجرة بمدخؿ الكمية و  2
كافيتريا و مخزف ادوات 

 رياضية
13333 

 

 العبلقات مع القطاعات االنتاجيو والخدميو في المجتمع  3/5/2
نتاجيػة والخدميػة فػى المجتمػع المحػيط عمى تفعيؿ قنوات االتصاؿ مػع القطاعػات اإل  الكميةتحرص 

المجمػس القػومى لمشػباب  – بيا. وتتمثؿ ىذه القطاعات فى المؤسسػات الخاصػة لمتعمػيـ قبػؿ الجػامعى
رجػاؿ و  – القػوات المسػمحة – االتحادات الرياضػية  –االندية الرياضية  –المجمس القومى لمرياضة  –

، وىناؾ تفاعؿ بػيف الكميػة وىػذة القطاعػات وذلػؾ مػف  ػ أعضاء ىيئة التدريسأولياء األمور ػ األعماؿ 
ممعػب كػرة يػد  ، مدرجات ممعب كػرة قػدـ ، ممعب كرة قدـخبلؿ االتصاالت المستمرة وتقديـ الدعـ مثؿ )

 ( حجرة بمدخؿ الكمية و كافيتريا و مخزف ادوات رياضية 2،  ىنجر صاج 2وطائرة ومسجد و
 

 واألخبلقيات المصداقية/4
 

 لممكيو الفكريو والنشر حقوؽ ا 4/1
 والنشر الفكريو االلتزاـ بحقوؽ الممكيو 4/1/1

بحقػػوؽ الممكيػػة الفكريػػة والنشػػر ولكػػف اليوجػػد ميثػػاؽ شػػرؼ لتنظػػيـ حقػػوؽ الممكيػػة  الكميػػةتمتػػـز  
 الفكرية والنشر.

لممحافظػػة عمػػى حقػػوؽ التػػأليؼ والنشػػر ىػػى االجػػراءات القانونيػػة  الكميػػةاالجػػراءات التػػى تتبعيػػا 
 ادية التى ينظميا قانوف حقوؽ الممكية الفكرية والتأليؼ والنشر.الع
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 الممارسات العادلو وااللتزاـ باخبلقيات المينو  4/2
 ضماف العدالة وعدـ التمييز 4/2/1

الوظيفة وتراقب المؤسسة تطبيؽ جميع الممارسات  بأخبلقياتيمتـز جميع العامموف بالمؤسسة 
مستويات مثؿ االلتزاـ بأخبلقيات المينة وأمانة التعامؿ مع الزمبلء، األخبلقية لموظيفة عمى كافة ال

جميع الطبلب فى فرص  بيف المساواة يتـ مراعاة ،والرؤساء والمرؤوسيف، واحتراـ حقوؽ اآلخريف
تـ اتخاذ إجراءات  ،التعميـ وممارسة األنشطة والتقويـ وجميع ىذه اإلجراءات معمنة وتمارس بشفافية 

 يحية فى المؤسسة لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة ومف ىذه اإلجراءات:/ قرارات تصح
 . إعادة تصحيح أوراؽ الطبلب المتظمميف مف درجاتيـ -

 

 االخبلقيات المينيو  4/3
  اخبلقيات المينو ممارسات 4/3/1

لمممم تضمممع الميسسمممة ميياقممما ألجقيممما  مممممزم لجميمممع أشضمممام الميسسمممة. و سمممو  يشمممار  جميمممع 
 يسسة فى وضع هذا الميياق األلجقي.أشضام الم

 

 الجياز االداري  /5
 

 تنميو القيادات وتقييـ االداء 5/1
 القيادات االداريو والعامميفتنمية  5/1/1 

ـ تليػػات متعػػددة لتنفيػػذىا مثػػؿ:  اسػػتخدوتػػـ ا الكميػػةد االحتياجػػات التدريبيػػة لمعػػامميف يػػتحدتػػـ 
خطػػة متكاممػػة  الكميػػةال يتػػوافر لػػدى ، و تياجػػات التطػػوير االستقصػػاءات وتقػػارير المتابعػػة والرؤيػػة الح

الخطػة بنػاء عمػى االحتياجػات الحاليػة لتفػي  الكميػةلتدريب القيػادات اإلداريػة والعػامميف، وسػوؼ تضػع 
باالحتياجات المستقبمية لمعامميف وستتضمف عدد ونوعيػة البػرامج التدريبيػة ، وتليػات تنفيػذىا ، والفئػة 

 ويميا .المستيدفة وأدوات تق
 تقييـ أداء القيادات االداريو والعامميفنظـ  5/1/2
وسوؼ يتـ  ، الكميةنظـ تقويـ لتقييـ أداء العامميف والقيادات اإلدارية داخؿ  الكميةتستخدـ ال 

العديد مف العامميف بالكمية ال يتسموا  ، الكميةأداء العامميف والقيادات اإلدارية داخؿ  وضع نظـ لتقييـ
% ولكنيـ يعتمدوف عمى 53التعميـ والشيادات المناسبو لموقعو فى الكميو وذلؾ بنسبةبالكفاءه و 
يؤخذ بالكفاءة واألقدمية في اختيار  وجارى اعادة ىيكمية االدارييف وفقًا لتخصصاتيـ ، الخبره فقط

ألنيا المعايير بالموضوعية وترقية رؤساء األقساـ اإلدارية والرؤساء والمرؤوسيف وتتصؼ ىذه 
 باإلضافة إلى أنيا : 49،  47خضع لقانوف ت

 تتيح الفرص المتكافئة بيف جميع العامميف لمترقى -
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 تتسـ بالتحديد الواضح والفيـ مف قبؿ الجميع. -
تتوافػػؽ ىػػذه المعػػايير مػػع تخصصػػات الكػػوادر اإلداريػػة لموظػػائؼ الحاليػػة ولكػػف فػػي حاجػػة إلػػى 

 تطوير لتتبلءـ مع الوظائؼ المستقبمية في المؤسسة.
 

 الرضا الوظيفي  5/2
 :الرضا الوظيفي وسائؿ قياس 5/2/1

بتطبيؽ  الكميةبقياس مستوى الرضا الوظيفي لمقيادات اإلدارية والعامميف فى  الكميةتيتـ 
في اتخاذ القرارات لزيادة مستوي الرضا الوظيفي ألعضائيا مثؿ )زيادة  وسوؼ تسيـ استبيانات
التعييف والترقيات، توفير االحتياجات المادية والتكنولوجية  تطوير اإلجراءات اإلدارية في ، مكافات

  ( داخؿ المؤسسة
 
 الموارد  /6

 
 كفايو الموارد الماليو والماديو  6/1
 السنوية الماليةالموارد  كفاية 6/1/1

تيا وأىدافيا لتحقيؽ رسالتيا وغايا –الموارد المالية المتاحة سنويا لممؤسسة غير كافية 
والمعامؿ  والصاالت الرياضية حيث أف الكمية تحتاج لمعديد مف المباني والمبلعب ، اإلستراتيجية

والمساحات الفضاء المخصصة لكؿ طالب في ظؿ  وقاعات التدريس المجيزة التى تتفؽ مع المعايير،
 المعايير الخاصة بالجودة لمؤسسات التعميـ العالي.

 تطور حجـ الموارد الذاتية لمكمية :
 العاـ قيمة التمويؿ المنشات يؿمصادر التمو 

 2336 533333 ممعب كرة قدـ القوات المسمحة
 2338 23333 مدرجات ممعب كرة قدـ مصنع توشيبا العربي

 تبرعات أولياء األمور وغيرىا 
 مف األعماؿ الخيرية

 ىنجر 2ممعب كرة يد وطائرة ومسجد و
 2337/2338 158333 صاج 

 القوميالمجمس 
 ةلمشباب والرياض 

 حجرة بمدخؿ الكمية و كافيتريا  2
 2338 13333 رياضية أدواتو مخزف 

 الكمية لجنة خاصة بتنمية الموارد داخؿ الكمية  أنشئتوقد 
  المباني مبلئمة 6/1/2

 ومزاولة أنشطتيا مف حيث المؤسسةالحتياجات  المبانيمساحة ال تناسب 
 التصميـ -1
 المساحة -2
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 تجييزات ومعدات لتحقيؽ األمف والسبلمة في مباني المؤسسة ال تتوافر لدى المؤسسة أي -3
 القميمة المتاحة.    
 ال تتوافر العبلمات اإلرشادية المناسبة لتحقيؽ األمف والسبلمة ألفراد المؤسسة. -4

 ال توجد خطط إلخبلء المباني في حالة حدوث كوارث طبيعية محدودة وواضحة  ة* كما أن
 متدريب عمى كيفية  إخبلء المباني فى حالة حدوث كوارثخطط ل د* كما أنة ال توج

  -تتصؼ مباني المؤسسة بالنظافة إلى حد ما وىناؾ بعض القصور الناتج مف:
ور لحمايتيا مف األتربة ريع مف جميع االتجاىات وال يوجد س* المؤسسة يحدىا الطريؽ الس

 الدائمة التي تبلحقيا باستمرار
 * ال يوجد صرؼ صحي لممبلعب 

 *تسود مباني المؤسسة التيوية واإلضاءة الطبيعية 
 

  الماديةالتسييبلت  6/2
  االنشطو الطبلبيو تسييبلت ممارسو 6/2/1

قانونية بدوف أف يتوافر بيا مساحات األماف حوؿ كؿ ممعب البعض المبلعب بالحدود الدنيا يوجد 
 تخصص لؤلنشطة الطبلبية والتي تستخدـ في العممية التدريسة وبعد انتياء اليـو الدراسي

الخاصػة  توال تتوافر األماكف المناسبة لممارسة األنشطة الطبلبيػة كمػا ال يوجػد قاعػات االجتماعػا
األنشػػػطة  ةباألسػػر الطبلبيػػػة وأيضػػػا ال يوجػػػد قاعػػػة مسػػػرح كبيػػػرة وال يوجػػػد أمػػػاكف مخصصػػػة لممارسػػػ

وؿ عػػف النشػػاط بالكميػػة الحتػػواء ال يوجػػد مكػػاف كػػافي لجيػػاز رعايػػة الشػػباب المسػػئالكشػفية بأنواعيػػا ، 
 الطبلب المتردديف عمية و المكاف غير مناسب مف حيث الشكؿ الخارجي و الداخمي ، 

 االجيزه واالدوات والمعامؿ  6/2/2
وعدد  طالب 753حيث أف عدد الطبلب حوالىال تتناسب أعداد الطبلب مع اعداد الحاسبات 

النسبة بيف  أفأي  لبلستخداـ حجياز ال تصم 16جياز منيـ  23أجيزة الحاسب االلى بالمعمؿ 
طالب لكؿ جياز وال يتماشى ذلؾ مع معايير الجودة  37.5اى أف لكؿ  1/37.5 األجيزة والطبلب ىي

أنة لـ تتـ صيانة األجيزة والمعدات والمعامؿ بصفة منتظمة، حيث تستدعى المؤسسة  ، كما
 طويمة. األخصائى عند تعطيؿ األجيزة وقد تستمر معطمة مدة

 
 

 حالة األجيزة عدد أجيزة الحاسب المعمؿ
 متواضعة جدا جياز23 معمؿ تكنولوجيا المعمومات

 تكنولوجيا المعمومات  6/2/3
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-http://www.ben لممعمومات الدولية شبكةتـ إنشاء موقع لمكمية عمى ال

phy.com/hykal.html  كمية منتدى عمى ، كما اف لم وجارى تقديـ الدعـ الفنى وادخاؿ البيانات
 /http://sports4ever.hotgoo.netالشبكة الدولية لممعمومات 

 
 المشاركو المجتمعيو وتنميو البيئو – 7

 
 خطو خدمو المجتمع وتنميو البيئو  7/1
 التوعيو بخدمو المجتمع وتنميو البيئو  7/1/1

بخدمػػة المجتمػػع  لمتوعيػػة تفتقػػر الكميػػة إلػػى وجػػود بػػرامج توعيػػة منظمػػة ومخططػػة عمػػى نحػػو جيػػد
 .   وتنمية البيئة داخؿ الكمية

 الخطو واحتياجات المجتمع  7/1/2
  لخدمػػة المجتمػػع وتنميػػة البيئػػة المحيطػػة ومرفػػؽ طيػػو مػػف إدارة الجامعػػة توجػػد خطػػة معتمػػدة

 . صورة مف الخطة
 ومرفػػؽ طيػػو صػػورة مػػف المكاتبػػات الخاصػػة بكػػؿ نشػػاط تػػـ تفعيمػػو  ويػػتـ تطبيػػؽ الخطػػة بالفعػػؿ

يػػة الخاصػػة والتػػي تػػـ صرفػػػيا عمػػي كػػؿ نشػػاط وكػػذلؾ دليػػػؿ الجػػػامعة ) انتمػػاء ووالء والميزان
 وعطاء ( ويتضمف : 

 القافمة الطبية لمتبرع بالدـ . -
ـ لمتشػػػػجير والصػػػػيانة ودىانػػػػات  2,3/2/2339المعسػػػػكر الكشػػػػفي األوؿ بالمبلعػػػػب أيػػػػاـ  -

 المبلعب .

 .الدورات الرياضية بيف فرؽ الكمية وكذلؾ باقي الكميات  -

 األسبوع اإلقميمي لمبيئة . -

 المسيرة السممية ) ال لمتدخيف ( . -

الخطػة غيػر مبنيػة عمػي أسػاليب ووسػائؿ واضػحة  و يتـ تطبيؽ الخطة المرسمة مف إدارة الجامعػة
تـ اجػػػراء استقصػػػاء لعينػػػة مػػػف أعضػػػاء المجتمػػػع المحمػػػى يػػػ وسػػػوؼالحتياجػػػات المجتمػػػع المحػػػيط ، 

حتياجػػات البلزمػػة لممجتمػػع والتػػى يمكػػف أف تسػػيـ الكميػػة فػػى ومنظمػػات سػػوؽ العمػػؿ، لتحديػػد أىػػـ اال
 .   تدعيميا

 2338رسػائؿ ماجسػتير ودكتػوراه فػى عػاـ  3االىتماـ باجراء البحوث المجتمعية: فقد تـ تسػجيؿ 
 . ومعالجة انحرافات السموؾ وانحرافات العمود الفقرىذات صمة بالقضايا المجتمعية كعبلج العنؼ 

فى المؤسسات المجتمعية والجمعيات األىمية كأعضاء مجمس  التدريسمشاركة أعضاء ىيئة 
 إدارة، ومستشاريف وكمدربيف لممجتمع المحمى.

 ا.د/هذوىد يذيً سعذ
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 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 ـ1989شارؾ فى أنشاء كمية التربية الرياضية بورسعيد  - 1

 ـ1991شارؾ فى انشاء كمية التربية الرياضية بطنطا - 2

 ـ1998رؾ فى انشاء كمية التربية الرياضية بنيا شا - 3
 ـ1995شارؾ فى اسبوع شباب الجامعات  - 4
 ـ1998اقامة احتفاالت اعياد  الشرقية - 5

 

 د/ اتشاهين سعذ صغلىل1ا

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 1985مدرب العروض الرياضية باألمف المركزى - 1

 حةعمؿ ثبلث عروض عمى مستوى القوات المسم - 2

 ـ1996األشتراؾ والتنفيذ عمى عروض أسبوع شباب الجامعة لعاـ  - 3

 األشراؼ الفنى والتنفيذ لعرض الجامعة باحتفاالت  اليوبيؿ الفضى لجامعة الزقازيؽ - 4
 عمؿ عروض خاصة بيـو البيئة عمى مستوى الجامعة - 5
 ـ2333باعياد الشرطة عاـاألشتراؾ والتنفيذ واألشراؼ عمى العروض الخاصة باألحتفاؿ  - 6
 عضو مجمس ادارة مركز الخدمو العامة لمكفاءة البدنية والبحوث بالكمية - 7

حمقة بالتميفزيوف المصرى بالقناة الرابعة ببرنامج ربع ساعو  73تسجيؿ ما يزيد ىف  - 8
 رياضة عف التمرينات والجمباز والتربية الرياضية عموما

 

 اساهح صالح فؤاد /ا.د

 الوجتوعيحشاسكح الو م

 مدير مشروع تنمية الميارات الخاصة بطبلب الكمية- 1
 

 

 هذسي دسية /ا.د

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 التدريب واالدارة والتحكيـ فى مجاؿ كرة لقدـ والشباب- 1
 

 ياسش هذفىظ /ا.م.د

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 عضو لجنة األجيزة والمختبرات - 1
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 عضو لجنة المكتبات - 2
 عضو لجنة خدمة المجتمع والبيئة - 3
 مشرؼ عمى قطاع الناشئيف بالمقاوليف العرب - 4

 

 د.ياسش عاتذيي

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 مدرب منتخب جامعة بنيا اللعاب القوى - 1
 عضو مجمس ادارة نقابة الميف الرياضية "تعميـ" - 2

 وؽ" بالقميوبيةعضو مجمس ادارة منطقو العاب القوى "اميف الصند - 3
 عضو مجمس ادارة الجمعية الكشفية بالقميوبية 4
 عضو الزمالة الدولية لجامعة السيمموايس المجرية 5

 

 د. دوذي هذوذ علً

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

األشتراؾ فى تنظيـ عدة بطوالت اختراؽ ضاحية والثبلثى عمى مستوى الجامعة  - 1
 ببورسعيد

 

 د. ادوذ الوغاوسي

 الوجتوعيحشاسكح الو م

 المشاركة فى تنظيـ العروض الرياضية عمى مستوى الجامعة 1
 األشراؼ عمى تدريب فريؽ الكمية لمكرة الطائرة 2

 

 

 

 د.ادوذ اًىس

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 المشاركة فى اسبوع شباب الجامعات  1

 األشراؼ عمى تدريس فريؽ الكميسة والجامعة لتنس الطاولة  2

 اركة فى تنظيـ الدورة العربيةالمش  3
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 هختاس شىهاى/د.

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 المشاركة فى تنظيـ ميرجاف الجامعو – 1

 تنظيـ دورات تعميـ السباحة واألنقاذ وأعداد معمـ السباحة - 2

 تدريب فريؽ الجامعة لمسباحة والمشاركة فى اسبوع شباب الجامعات - 3

 لنادى األىمى ونادى الرواد ونادى طنطا الرياضىتدريب فريؽ البراعـ با - 4

 

 دوادج الفاضً/د.

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 المشاركة فى بعض الميرجانات الرياضية فى جامعو االسكندرية  1
 

 ادوذ ديذس /.مم

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 مدير فنى باكاديمية كرة القدـ بمحافظة المنوفية  1
 اكتوبر جامعة بنيا المشاركة فى احتفاالت  2
 

 م.م/ شادي عثذ الوٌعن

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 المشاركة فى تنظيـ العديد مف الميرجانات والعروض الخاصة بالجامعة  1
 األشراؼ  عمى معسكرات اعداد القادة  2
 اميف شباب بالحزب الوطنى  3
 

 

 م.م/ ادوذ القظ

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 وع االقميمى لخدمة البيئةالمشاركة فى االسب  1
 

 م.م هذوذ جوال

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 عضو مجمس ادارة مركز شباب "طنط الجزيرة" - 1
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 حكـ درجة تانية باالتحاد المصرى لمكرة الطائرة - 2
 2336المشاركة فى افتتاح الجامعة  - 3
 اميف شباب بالحزب الوطنى - 4
 امعة بنياالمشاركة فى احتفاالت اكتوبر ج - 5
 المشاركة فى اسبوع شباب البيئة 6

 

 م.م/هذوذ عثذالوشضً

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 دورة تحكيـ االتحاد المصرى لكرة اليد  1
 

 م.م/ هذوذ عثذ الشافً

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 دورة تحكيـ كرة طائرة - 1
 

 ادوذ هذوذ علً شذاتح /م

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 ممتقى الشعراء االوؿالمشاركة فى  1
 2336المشاركة فى افتتاح الجامعة  - 2

 المشاركة فى اسبوع شباب البيئة - 3
 دورة تحكيـ فى الكرة العابرة لصاروخية - 4

 

 ايهاب هذوذ عواد الثٌايىسً/م

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 دورة تحكيـ كرة طائرة 1
 

 

 ياسش ركشيا/م

 الوجتوعيحالوشاسكح  م

 س إدارة مركز شباب كفر مناقر المطورعضو مجم 1
 األشراؼ عمى معسكرات اعداد القادة 2

 

 دم/ هصطفً عثذ هللا عثذ الوقصى

 الوجتوعيحالوشاسكح  م
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 عضو مجمس إدارة مركز شباب كفر مناقر المطور 1
 شارؾ فى احتفاؿ افتتاح الجامعو 2

 
 مع المجتمع  المؤسسةتفاعؿ  7/2
 الس المؤسسولمجتمعيو في مجطراؼ امشاركو اال 7/2/1
فػي مجػالس المؤسسػة  بيـال تشارؾ األطراؼ المجتمعية في مجالس المؤسسة وجاري االستعانة  

قامػة بعػض  المجتمعية األطراؼوقد ساىمت  ، مستقببلً  فى تقديـ الدعـ المػالي إلػى الكميػة السػتكماؿ وا 
 . المنشئات بالكمية

فػػى تػػدريب الطػػبلب فػػى أمػػاكف العمػػؿ، حيػػث يشػػارؾ تشػػارؾ بعػػض األطػػراؼ المجتمعيػػة المختمفػػة 
بعػػض أعضػػاء االدارات التعميميػػة والمػػديريات بالمحافظػػة فػػى تػػدريب الطػػبلب فػػى المػػدارس، وتشػػارؾ 
بعض الييئات كييئة المطافىء فى عمؿ محاكاة لمتصرؼ فى مواقػؼ الحرائػؽ ، وتسػعى الكميػة إلجػراء 

الشػباب والشػباب والرياضػة لتػدريب الطػبلب وذلػؾ بعػد خطة تشارؾ مع االندية ومراكز الشباب ورعايػة 
 -تػدريس  –تغيير الئحػة الكميػة وزيػادة البػرامج التعميميػة مػف برنػامج واحػد الػى ثػبلث بػرامج )تػدريب 

بالكميػػة الػػذى عقػػد  األوؿؼ يػػادارة (. و تشػػارؾ بعػػض األطػػراؼ المجتمعيػػة القميمػػة فػػي ممتقػػى التوظ
27/13/2339. 

 المتخصصة لممؤسسة )عدد / نوع / الجيات المستفيدة ( :االستعانة بالخدمات 
 القطاع المستفيد نوع االستشارة العدد النشاط

االستشارات 
 والبرامج

 طالب . 233
أعضاء ىيئو التدريس 

والييئة المعاونة 
 والقطاع اإلداري

شباب  –طالب 433
سيدات وشباب 

 المحافظة

 الندوات التثقيفية .

 الدوارات الرياضية.

 سبوع اإلقميمي .األ

 القوافؿ الطبية .

التدريب بمبلعب الكمية .التدريب بالوحدة 
ذات الطابع الخاص ) وحدة الكفاءة 

 البدنية  والسونا (

أىالي قرية كفر سعد و 
قري المحافظة بطوخ 

 والشموت و بتمدة

الدراسات 
 العميا

باحث  133حوالي 
 دكتوراه -ماجستير  –دبمـو  سنويا

ع الخرجيف مف جمي
كميات التربية الرياضة 
 عمي مستوي الجميورية

 

 رضا االطراؼ المجتمعيو  7/2/2
 ال يتـ قياس وتقييـ منظمات سوؽ العمؿ والمجتمع المدني عف أداء المؤسسة .  -
وي خريجػي المؤسسػة . وجػاري تال يتـ قياس وتقييـ منظمػات سػوؽ العمػؿ والمجتمػع المػدني عػف مسػ -

 والمجتمع المدني مستقببًل .قياس وتقييـ رضاء سوؽ العمؿ 
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 ال توجد نتائج لبلستفادة منيا  . -

 
  ؤسسى وادارة نظـ الجودةالتقويـ الم -8

 
 تقويـ اداء المؤسسو  1/8
 عمميو التقويـ  8/1/1

بصفة مسػتمرة مػع نيايػة كػؿ عػاـ  لمكميةالجودة بالكمية تقـو بعممية التقويـ  لضمافتوجد وحدة 
 ضػمافلقػوة وتػدعيميا وتحديػد مػواطف الضػعؼ وعبلجيػا. وتسػتطمع وحػدة دراسي، وذلؾ لتحديد نقػاط ا

الجػػػودة تراء الطػػػبلب فػػػى المقػػػررات الدراسػػػية، والعمميػػػة التعميميػػػة، وأعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس والييئػػػة 
المعاونػػة والجيػػاز اإلدارى ، ويػػتـ ىػػذا االسػػتطبلع عمػػى عينػػة مػػف طػػبلب جميػػع الفػػرؽ الدراسػػية، ويػػتـ 

ئيا ومناقشػػتيا فػػى مجمػػس الكميػػة التخػػاذ القػػرارات المتعمقػػة بػػالتطوير. وتتضػػمف تحميػػؿ النتػػائج إحصػػا
استطبلعات الرأى أسئمة مقيدة وأخػرى مفتوحػة النيايػة حتػى يتضػمف التقػويـ الػذاتي لممؤسسػة نػوعيف 

 مف التقويـ كمي وكيفي بناًء عمى معايير ومؤشرات موضوعية قابمة لمقياس. 
الكميػة تقػارف سػوؼ لتقػويـ الػذاتي وتطػوير المؤسسػة بنػاًء عميػو و بمتابعػة نتػائج ا الكميػةوتيتـ 

 نتائج عممية التقويـ الذاتي سنويا لمتعرؼ عمى مدى نمو عممية التحسف.

وسػػوؼ تنػػاقش وتراجػػع الكميػػة نتػػائج التقيػػيـ الػػذاتي مػػع بعػػض األطػػراؼ ذات العبلقػػة )الطػػبلب ، 
راؼ المجتمعية وممثمى منظمػات سػوؽ العمػؿ.  أعضاء ىيئة التدريس ، ولكف لـ يتـ مناقشتيا مع األط

حتػػى تػػتـ االسػػتفادة مػػف نتػػائج ىػػذا النقػػاش والمراجعػػة لبلسػػتفادة منيػػا، ومتابعػػة مػػا تػػـ إنجػػازه مػػف 
 توصيات.

 
 
 

 إلدارة نظـ الجودة انشطو التعزيز والتطوير 8/1/2
تقػػويـ الػػذاتى مسػػتقبمية لمتعزيػػز والتطػػوير فػػى ضػػوء نتػػائج الالمجػػاالت التحديػػد بعػػض  يػػتـسػػوؼ 

 لؤلداء الكمى  لممؤسسة ومف ىذه المجاالت:
تصػػػػميـ بعػػػػض بػػػػرامج ومشػػػػروعات لتعزيػػػػز إدارة الجػػػػودة فػػػػي  -

 المؤسسة منيا:
 التطوير المستمر ألىداؼ المقررات الدراسية بما يتبلءـ مع التوجيات العالمية. -

 تطوير ميارات الجياز اإلدارى فى استخداـ التكنولوجيا -

 إعداد خطة لمصيانة الدورية لممرافؽ المؤسسية -
 دعـ القيادات االكاديميو لوحده ضماف الجوده  8/2
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 لوحده ضماف الجودهالدعـ المادي والمعنوي  8/2/1
تدعـ الكمية نظـ الجودة الداخمية، وذلؾ بتوفير المكاف المبلئـ والتجييزات المناسبة لموحدة 

( أجيزة كمبيوتر ، و تحرص الكمية عمى إمداد الوحدة  4د )المعنية بةدارة الجودة، إذ وفرت عد
اشتراكيـ فى عدة دورات  مف خبلؿبالكوادر المؤىمة، والحرص عمى تنمية قدرات العامميف بيا، 

لموحدة وىى  التنظيميلجنة داخؿ الييكؿ  إنشاءوقد تـ  الذاتيتدريبية خاصة بنظـ الجودة والتقييـ 
 . ألنشطتيالمستمر ميمتيا متابعة اداء وحدة الجودة والتقييـ المستمر لجنة ضبط الجودة والتقييـ ا

واألعضػاء العػامميف بيػا معنويػا ، وذلػؾ بةعطػائيـ شػيادات تقػدير مدير وحدة الجودة  الكميةتحفز 
لتشػجيعيـ وحػثيـ عمػى مواصػمة  واالجتماعػات المختمفػةومساندتيـ، والثناء عمػييـ فػى مجمػس الكميػة 

التخػاذ القػرارات فيمػا يتعمػؽ بقضػايا  مػدير الوحػدةتفػويض  وقػد تػـداخؿ المؤسسػة .  التطوير والجودة 
 الجودة ومف أمثمة ذلؾ:

 .وندوات وورش العمؿ توزيع النماذج واالستبيانات وعقد لقاءات واجتماعات  -
 مكمية لذاتى التقويـ ال اجراء -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : الطبلب والخريجوف – 1
 

 ؿ توزيع الطبلب سياسات قبوؿ وتحوي 1/1
 نظـ قبوؿ وتحويؿ الطبلب  1/1/1

 ميويثانيا:  الفاعميو التعم
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بالكميػػة مػػف خػػبلؿ مكتػػب االسػػتعبلمات الػػذى ينشػػأ عقػػب امتحانػػات  توجػػد سياسػػات معمنػػة لمقبػػوؿ
الثانويػػػة العامػػػة مباشػػػرة ويػػػتـ االعػػػبلف ايضػػػًا مػػػف خػػػبلؿ الػػػوزارة ومكتػػػب التنسػػػيؽ والشػػػبكة الدوليػػػة 

اصة بيا وتقـو الكمية بتوزيع اعبلنات فػى مختمػؼ المػدف لممعمومات عف موعد االختبارات والقواعد الخ
مػػع الرسػػالة والفعاليػػات واألىػػداؼ حيػػث يػػتـ قبػػوؿ الطػػبلب وفقػػا تتوافػػؽ سياسػػات القبػػوؿ  و بالمحافظػػة

 –لقواعد القبوؿ التى يحددىا المجمس األعمى لمجامعات فى ضوء تخصصػات الطػبلب السػابقة )عممػى 
بواسػطة لجػاف منتقػاه مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس  قػدراتالاختبػارات اجتيػاز الطالػب أدبى( ويسبؽ ذلؾ 

 . لمتحقؽ أف الطبلب المتقدميف لدييـ مايؤىميـ لتحقيؽ رسالة الكمية

ودليؿ  –المعسػكرات  –يتـ اعداد وتنظيـ  البرامج التعريفية لمطبلب المقبوليف مف خبلؿ الندوات 
لمطبلب المقبوليف مف خبلؿ وكيؿ الكمية لشئوف  كما يوجد إجراءات لتنظيـ برامج تعريفية الطالب

 . التعميـ والطبلب

 لدى وكيػؿ الكميػة لشػئوف الطػبلب توزيع الطبلب عمى التخصصات المختمفةل معمنة سياسات توجد
 .ىذة السياسات توثيؽوجارى 

سياسات التحويؿ معمنة مف خبلؿ ادارة الجامعة ىى التى تحدد مواعيد التحويبلت الداخمية   
 . ونظـ التحويؿ والقواعد الخاصة الخارجيةو 

البعد الجغرافى ومف اسباب التحويؿ  % 13نسبة التحويؿ مف المؤسسة محكومة بنسبة محددة 
 الظروؼ العائمية.،  الظروؼ الصحية، ) محافظة القميوبية ( مف مكاف االقامة

ويوجد نقص شديد فى  يزة (االج –ال تتبلئـ كثافة الطبلب مع الموارد المتاحة ) اماكف الدراسة 
  . غير كافية بالمرة البنية التحتية بالكمية والمساحة الخاصة بالكمية

 الطبلب الوافدوف 1/1/2
 ( .طبلب عمانييف 5)%  3.7اعداد الطبلب الوافديف بالكمية  نسبة 

 التوجد وسائؿ لمترويح لجمب الطبلب الوافديف  .

 طبلب الوافديفاليوجد حاليا برامج أو أنشطة لرعاية ال
 

 يوضح الجدوؿ التالى تطور أعداد الطبلب الوافديف عبر السنوات الخمس الماضية
 النسبة المئوية إلجمالى عدد الطبلب الوافديف العدد العاـ

2334- 2335 5 3.71 % 

 
 الدعـ الطبلبي  1/2
 نظاـ دعـ الطبلب 1/2/1

 -مثؿ :ينية توجد خطة متكاممة لدعـ الطبلب مف خدمات مالية وع
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 دعـ الكتاب . 

 صندوؽ تكافؿ . 

 انشطة ترويحية ومعسػكرات . 

 اتحادات الطبلب .

حسػب حالػة كػؿ طالػب  اسػػػتمارة  بحػث اجتمػاعى خبلؿالطبلب مف  ظروؼ واحتياجاتيتـ عادة دراسة 
 -مع مراعاة :

 عمؿ الوالد . -1
 عدد افراد االسػػرة  . -2
 حالة الوفاة لعائؿ االسػرة . -3
 وجود اخوة لمطالب فى مراحؿ تعميمية مختمفة . -

كما أف الكمية تبنت نظاـ اإلرشاد األكاديمي عمى مستوى األقساـ و يتـ مػف خبللػو إطػبلع أعضػاء 
ىيئػػة التػػدريس عمػػى نتػػػائج االمتحانػػات وتحديػػد الطػػبلب المتعثػػػريف دراسػػيا وتقػػديـ الػػدعـ األكػػػاديمي 

 .   المناسب بالتنسيؽ مع أجيزة الكمية
  برامج الدعـ االجتماعي والرعايو الصحيو 1/2/2

توجػد عيػادة داخػؿ المكميػة  ولكػف مسػاحة ،   بالكمية ذوى احتياجات خاصة نظرًا لطبيعتيػا دال يوج
العيادة غير مجيزة السػتقباؿ الحػاالت الطارئػة بسػبب نقػص ، دة غير مناسبة ومكانيا غير صحى العيا

نقالػػة لنقػػؿ الطػػبلب المصػػابيف  –ويػػة  ) شػػنطة اسػػعافات اوليػػة بعػػض االالت والمعػػدات واالجيػػزة واالد
كمػػػػا ينقصػػػػيا وسػػػػيمة لنقػػػػؿ الطمبػػػػة الػػػػى  ادويػػػػة االسػػػػعافات االوليػػػػة ( –جيػػػػاز ضػػػػغط  –بالكميػػػػة 

المستشفى ،حيث يتـ تحويؿ الطبلب الى عيادات االدارة الطبيػة بمعيػد تكنولوجيػا لمحػاالت الغيػر طارئػة 
ا لطبيعػػة نشػػاط العظػػاـ نظػػر  إصػػاباتلحػػاالت  أجيػػزةاالشػػعة .ال توجػػد او لعمػػؿ الفحوصػػات والتحاليػػؿ و 

كمػا اليوجػد غيػر سػرير  ،طح العيػادة وعمػؿ تعقيػيـ لبلدويػة نقص ادوية المطيرات الس، الكمية العممى 
 واحد فقط ) نقص عدد سراير الكشؼ (. 

 
  يفوتحفيز الطبلب المتفوقيف والمتعثر برامج دعـ  1/2/3

المتفوقيف والمبدعيف ولكنيا غير موثقة حيػث يػتـ تحديػد المتفػوقيف مػف خػبلؿ  توجد برامج لتحديد
النتػػائج ويتقاضػػى القالػػب منحػػة تفػػوؽ مػػف الكميػػة وتقػػاـ المسػػابقات الفنيػػة والثقافيػػة لتحديػػد المبػػدعيف 

، كما يتـ تقديـ دعـ معنوي لممتفوقيف وذلؾ مف خبلؿ لوحة الشرؼ حيث يػتـ تعميػؽ لوحػة  والمتميزيف
 . ائيـ وصورىـ داخؿ الكمية بأسم

 2336/2337بياف بعدد ونسبة الطبلب الحاصميف عمى تقديرات مختمفة فى الفرقة الثانية لمعاـ 

 الثشًاهج
عذد 

الطالب 

 التقذيشاخ

 ساسة هٌقىل توادتيي هٌقىل توادج هقثىل جيذ جيذ جذا هوتاص
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 % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد اإلجوالي

كالىسيىس ت

التشتيح 

 الشياضيح

216 

 

1 1.49 13 6.7 46 23.7 18 9.28 64 33 27 13.92 37 19.1 

 

 2337/2338بياف بعدد ونسبة الطبلب الحاصميف عمى تقديرات مختمفة فى الفرقة الثالثة لمعاـ 

 الثشًاهج

عذد 

الطالب 

 اإلجوالي

 التقذيشاخ

 ساسة وادتييهٌقىل ت هٌقىل توادج هقثىل جيذ جيذ جذا هوتاص

 % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد

تكالىسيىس 

التشتيح 

 الشياضيح

186 7 3.76 42 22.58 48 25.81 5 2.69 24 12.9 39 21.97 21 11.29 

 

بياف بعدد ونسبة الطبلب الحاصميف عمى تقديرات مختمفة فى البكالوريوس )تقدير عاـ متوسط األربع 
 2338/2339سنوات( لمعاـ 

 الثشًاهج
عذد الطالب 

 اإلجوالً

 التقذيشاخ دوس ًىفوثش

 هٌقىل توادج هقثىل جيذ جيذ جذا هوتاص
هٌقىل 

 توادتيي
 ساسة

 % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد % عذد

تكاااااااالىسيىس 

التشتيااااااااااااااااااااح 

 الشياضيح

177 2 1.13 24 13.56 87 49.15 44 24.86 9 5.18 3 1.7 8 4.52 

 

نت نظاـ اإلرشاد األكاديمي عمػى مسػتوى األقسػاـ و يػتـ مػف خبللػو إطػبلع أعضػاء ىيئػة الكمية تب
التػدريس عمػػى نتػائج االمتحانػػات وتحديػد الطػػبلب المتعثػػريف دراسػيا وتقػػديـ الػدعـ األكػػاديمي المناسػػب 

 .بالتنسيؽ مع أجيزة الكمية 
  األكاديمي واإلرشاد التوعية 1/2/4

و مجانا عمييـ ويتـ تحديثو مف خبلؿ أعضاء وحدة الجودة يتـ توزيع ويوجد دليؿ لمطالب 
يتـ و األكاديمي عمى مستوى األقساـ  كما أف الكمية تبنت نظاـ اإلرشاد ،وطالب مف طبلب االتحاد 

عمى نتائج االمتحانات وتحديد الطبلب المتعثريف دراسيا  أعضاء ىيئة التدريسمف خبللو إطبلع 
عبلـيتـ توعية كما  أجيزة الكميةسب بالتنسيؽ مع وتقديـ الدعـ األكاديمي المنا الطبلب باستخداـ  وا 
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أعضاء ىيئة التدريس ، ويتـ توزيع  مف خبلؿ وكيؿ الكمية لشئوف  الطبلب و نظاـ االرشاد االكاديمى
 . طالب لكؿ عضو ىيئة تدريس 43الطبلب عمى أعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويتراوح عدد الطبلب 

 
 لطبلبيواالنشطو ا 1/3
  المشاركو في االنشطو الطبلبيو 1/3/1

 تنفذ المؤسسة األنشطة الطبلبية المختمفة ) الرياضية والفنية والثقافية واالجتماعية والجوالة (

 مف خبلؿ : الكمية تتميز بحصولها شمى مراكز متقدمة شمى مستوى الجامعةكما أن 

 المركز االوؿ فى كرة السمة دورى الجامعات .
 االوؿ فى كرة السمة دورى القطاعات .  المركز

 المبلكمة (. -المركز االوؿ فى االلعاب الفردية ) الكاراتيو

 نعـ توجد برامج لتقدير و مكافاة المتفوقيف فى االنشطة الطبلبية ) مادى فقط (
 % مف عدد الطبلب . 26.7بنسبة  طالب 233المشاركيف فى االنشطة المختمفة الطبلب عدد 

 ممارسة االنشطة الطبلبية . سياسة محددة لتشجيع الطبلب عمىال توجد  

 % . 85تشارؾ اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ  فى االشراؼ عمى االنشطة الطبلبية بنسبة   
 تميز المؤسسو في االنشطو الطبلبيو  1/3/2

 مف خبلؿ :كما أف الكمية تتميز بحصوليا عمى مراكز متقدمة عمى مستوى الجامعة 

 كز االوؿ فى كرة السمة دورى الجامعات .المر 
 المركز االوؿ فى كرة السمة دورى القطاعات . 

 (. المبلكمة -المركز االوؿ فى االلعاب الفردية ) الكاراتيو

 توجد برامج لتقدير و مكافاة المتفوقيف فى االنشطة الطبلبية ) مادى فقط (
 
 
 الخريجوف  1/4
  خدمات الخريجيف 1/4/1

ى الكميػػة برنػػامج إلعػػداد وتحسػػيف ميػػارات الخػػريجيف لسػػوؽ العمػػؿ إال أف ىنػػاؾ اتصػػاالت لػػد دال يوجػػ
 باالتصاؿ الشخصي. وشخصية مف الخريجيف باألقساـ التي تخرجوا منيا ويحصموف عمى ما يريدون

تـ إنشاء مكتب لمتابعة الخريجيف وذلؾ بمقػر شػئوف التعمػيـ والطػبلب وتػـ تحديػد موظػؼ مسػئوؿ عػف 
ال ، وحتػى االف  تػـ إنشػاء رابطػة لمخػريجيفوحػدة الجػودة كمػا  خريجيف وتقديـ تقريرعنيـ إلػىمتابعة ال

   .تلية لمتابعة الخريجيف فى سوؽ العمؿ  دتوج
 المرفقات 

 الرعاية الصحية :
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 استمارة تحويؿ لمستشفى الجامعة لبلشعة والتحاليؿ والتخصصات المتقدمة .

 ية بمعيد تكنولوجيا ببنيا.استمارة تحويؿ لعيادات االدارة الطب 

 استمارة توقيع الكشؼ الطبى لمطبلب .
 رعاية الطبلب  :

 بطاقة انتخاب . 

 الجدوؿ الزمنى النتخبات االتحادات الطبلبية .  

 طمب ترشيح لعضوية اتحاد طبلب جامعة بنيا.  

 استمارة استطبلع الراى .

 كشؼ باسماء الطبلب المتقدميف لمترشيح .

 ؼ المبدئية لممرشحيف .استمارة الكشو 

 استمارة الكشوؼ النيائية لممرشحيف .

 كشؼ باستمارة الطبلب الفائزيف فى االنتخابات .

 كشؼ باسماء المستحؽ العانات صندوؽ التكافؿ االجتماعى .

 استمارة بحث اجتماعى لمحصوؿ عمى مساعدة مالية مف الصندوؽ .

 استمارة اعانة مالية مف الصندوؽ .

 راؾ فى االنشطة الطبلبية .استمارة اشت

 . 2339/  2338جدوؿ بطوالت االلعاب الفردية 

 . 2339/  2338جدوؿ مباريات  بطولة تنس الطاولة  

 استمارة اشتراؾ الكمية فى االنشطة المختمفة مف الجامعة  .

 لمطبلب . ىاالكاديم اإلرشاداستمارة 

 مشروع االنشطة الطبلبية .  

 

 و  المعايير االكاديمي – 2
 

 المعايير االكاديميو القوميو والمرجعيو او معايير اخري معتمده مف الييئو  2/1
 تبني المعايير االكاديميو 2/1/1

تبنػػت الكميػػة المعػػايير األكاديميػػة الصػػادرة عػػف لجػػاف القطػػاع )مرفػػؽ( وتتوافػػؽ ىػػذه المعػػايير مػػع  
( بتػػػػػاريخ 16لكميػػػػػة رقػػػػػـ )رسػػػػػالة الكميػػػػػة وأىػػػػػدافيا اإلسػػػػػتراتيجية وتػػػػػـ اعتمادىػػػػػا مػػػػػف مجمػػػػػس ا

 وتـ نشرىا وتعميميا عمى أعضاء ىيئة التدريس 26/13/2339
 الممارسات التطبيقية لممعايير االكاديميو  2/1/2
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القوميػة القياسػية  األكاديميػةبعد اعتماد الييئػة القوميػة لضػماف جػودة التعمػيـ واالعتمػاد لممعػايير 
يػػة الرياضػػية مػػف أوائػػؿ القطاعػػات التػػي أنيػػت المعػػايير لقطػػاع التربيػػة الرياضػػية ، ويعتبػػر قطػػاع الترب

بتػاريخ  األكاديمية ، وقد تبنت الكمية معايير الييئة وتـ عرضيا عمى مجمس الكمية وتـ الموافقة عمييػا
 33/3/2339بتػػػػػػاريخ  لمتوعيػػػػػػة بالمعػػػػػػايير نػػػػػػدوةعمؿ2عػػػػػػدد وقػػػػػػد تػػػػػػـ عقػػػػػػد  26/13/2339
 . 5/1/2339و
 مع المعايير االكاديميو توافؽ البرامج التعميميو  2/1/3

بنيت البرامج التعميمية فى ضوء المعايير األكاديمية التػي تبنتيػا الكميػة بػدليؿ تعػديؿ الئحػة الكميػة 
ومػا شػػمميا مػف تعػػديؿ فػى المقػػررات الدراسػية إذ تػػـ إدخػاؿ مقػػررات جديػدة وحػػذؼ بعػض المقػػررات أو 

وزيػػع سػػاعاتيا لتػػتمكف مػػف تحقيػػؽ ذلػػؾ مػػف تعػػديؿ فػػى محتػػوى المقػػررات وت بدمجيػػا معػػا ومػػا صػػاح
 المعايير التي تبنتيا الكمية )مرفؽ البلئحة القديمة والحديثة لمكمية(.

مشػػروع الجػػودة بعػػرض توصػػيؼ وتقريػػر البػػرامج والمقػػررات عمػػى  إدارةمجمػػس  فػػيتػػـ اتخػػاذ قػػرار 
 . األكاديميةلتحديد مدى توافؽ البرامج مع المعايير  خارجيمقيـ 

 
 يميو البرامج التعم -3

 
 البرامج التعميميو واحتياجات المجتمع والتنميو  3/1
 مبلئمو البرامج التعميميو الحتياجات سوؽ العمؿ 3/1/1

تحرص الكمية عمى تمبية احتياجات المجتمع مف خبلؿ برامجيا التعميمية مقدمة بذلؾ بعض  
لـ تكف مبلئمة الحتياجات  بالكمية ةاإلسيامات فى تحقيؽ خطط التنمية القومية و البرامج التعميمي

سوؽ العمؿ لذا تـ تعديؿ فى البرامج التعميمية وذلؾ استجابة الحتياجات سوؽ العمؿ والمبرر فى ذلؾ 
احتياجات سوؽ العمؿ وبعد التعديؿ أصبح  بأف الخريج كاف شعبة عامة )تدريس( وكاف ذلؾ ال يناس
ف برنامج واحد فقط بما يتوافؽ مع متطمبات ىناؾ ثبلثة برامج ) تدريس ، تدريب ، إدارة ( بعد أف كا

 . سوؽ العمؿ
 تصميـ وتطوير البرامج التعميميو  3/2 
 تصميـ البرامج 3/2/1

تحػرص الكميػة عمػى أف تكػوف مخرجػػات الػتعمـ المسػتيدفة لكػؿ برنػػامج محققػة مػف خػبلؿ مقرراتػػو 
وي بمػا يتوافػؽ مػع رسػالة وأف تحقؽ ىذه المخرجات أىداؼ البرنػامج ويػتـ مناقشػة ذلػؾ بػالتقرير السػن

الكميػػة، ويتضػػح مػػف توصػػيؼ البػػرامج والمقػػررات وتوزيػػع السػػاعات الدراسػػية بػػيف السػػاعات النظريػػة 
والعممية والتطبيقية والتدريب الميداني اىتماـ الكمية أف يشمؿ ويحقػؽ محتػوى البػرامج تنميػة مجموعػة 

العامة وحؿ المشػكبلت وغيرىػا ويػتـ اعتمػاد متكاممة مترابطة مف المعارؼ والميارات المينية والذىنية و 
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ذلؾ مف خبلؿ مجالس األقساـ ومجمس الكميػة.  وتقػـو األقسػاـ فػور ظيػور نتػائج االمتحانػات بدراسػة 
حصائيات النجاح وتحديد أسباب التبايف )إف وجد( مقارنة بالسنوات الماضية .  نتائج الطبلب وا 

  يوتطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراس 3/2/2
يج تـ تعديؿ فى البرامج التعميمية وذلؾ استجابة الحتياجات سوؽ العمؿ والمبػرر فػى ذلػؾ أف الخػر 

سب الحتياجات سوؽ العمؿ وبعد التعػديؿ أصػبح ىنػاؾ ثبلثػة مخرجػات كاف شعبة عامة وكاف ذلؾ الينا
برامجيػا كػؿ  تقـو الكمية بمراجعةوسوؼ  ) تدريس ، تدريب ، إدارة ( وذلؾ أصبح مناسب لسوؽ العمؿ

أربعػػة سػػنوات إذ يػػتـ مناقشػػة تقريػػر البرنػػامج المقػػدـ خػػبلؿ ىػػذه السػػنوات ويػػتـ عػػرض البرنػػامج عمػػى 
يتـ استقصاء رأى الخريجوف فػي البػرامج ليػتـ بعػد سمراجع خارجي والمعنيوف مف جيات التوظيؼ كما 

سػػبة لممقػػررات ولكػػف بصػػورة ذلػػؾ تعػػديؿ البرنػػامج إف لػػـز األمػػر واعتمػػاد التعػػديؿ كمػػا تػػتـ المراجعػػة بالن
سػػػنوية فػػػى ضػػػوء تقػػػارير المقػػػررات ونتػػػائج تقيػػػيـ المقػػػررات بواسػػػطة الطػػػبلب وتقػػػارير الممتحنػػػيف 

 .الخارجييف 
 

 فاعميو البرامج التعميميو  3/3
  رات فاعميو البرامج التعميميومؤش 3/3/1

ب النجاح والرسوب الطبلب ونس إعدادوتوضح الجداوؿ التالية  يوجد بالكمية برنامج واحد فقط
 الماضية : أعواـ األربعةوالحاصميف عمى البكالوريوس خبلؿ 

 بياف بعدد الطبلب فى األربعة أعواـ األخيرة

 الفرقة
 عدد الطبلب

2335/2336 2336/2337 2337/2338 2338/2339 
 161 192 184 194 الفرقة األولى

 
 ةبياف بنسبة النجاح والرسوب فى األربعة أعواـ األخير 

 الفرقة/الشعبة
 عدد الطبلب

2335/2336 2336/2337 2337/2338 2338/2339 
ناجح  

)%( 
راسب 
)%( 

ناجح 
)%( 

راسب 
)%( 

ناجح 
)%( 

راسب 
)%( 

ناجح 
)%( 

 راسب )%(

 19.87 79.61 19.99 82.31 23.11 79.89 19.59 83.41 االولى الفرقة
 25.91 74.39 15.3 84.7 18.4 81.6 14 86 الثانية الفرقة
 13.75 89.23 21.83 78.17 9.79 93.21 13.83 89.67 الثالثة الفرقة
 9.25 93.75 15.35 84.65 16.96 83.34 12.7 87.33 الرابعة الفرقة
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 (: بياف بعدد الطبلب الحاصميف عمى درجة البكالوريوس فى األربعة أعواـ األخيرة4جدوؿ )

 الفرقة الرابعة
 عدد الطبلب

 اإلجمالي
2335/2336 2336/2337 2337/2338 2338/2339 

 629 168 178 161 122 اإلجمالي

 
 التعميـ والتعمـ والتسييبلت الداعمو  -4

 
 استراتيجيو التعميـ والتعمـ  4/1
 توافر استراتيجيو لمتعميـ والتعمـ 4/1/1

ات متنوعػػة توجػػد إسػػتراتيجية لمتعمػػيـ والػػتعمـ فػػي الكميػػة حيػػث تتبنػػى الكميػػة أسػػاليب واسػػتراتيجي 
لمتعميـ والتعمـ كي تضمف أف البرامج التعميميػة تحقػؽ أىػدافيا ومػف ثػـ تحقػؽ الكميػة رسػالتيا وتختمػؼ 
اسػتراتيجيات الػتعمـ المسػتخدمة وفقػا لطبيعػة المقػػررات وأعػداد الطػبلب وتتػراوح بػيف أسػموب األوامػػر و 

قسػػاـ األكاديميػػة مػػع قسػػـ المنػػاىج الميػػداني وقػػد تكاممػػت األ بالػػتعمـ الػػذاتي والػػتعمـ التعػػاوني والتػػدري
وطػػػرؽ التػػػدريس بالكميػػػة فػػػى اختيػػػار اسػػػتراتيجيات التػػػدريس المبلئمػػػة بالتعػػػاوف بػػػيف أعضػػػاء ىيئػػػة 
التدريس حيث تـ عقد أكثر مف ندوة لوضع إستراتيجية التعميـ والتعمـ ، وتػـ توثيػؽ تمػؾ االسػتراتيجيات 

مػع تغييػر عضػو ىيئػة التػدريس  رال تتغيػ بحيػث 26/13/2339( بتػاريخ 16في مجمس الكمية رقـ )
المسػػػئوؿ عػػػف التػػػدريس و سػػػوؼ يػػػتـ مراجعػػػة تمػػػؾ االسػػػتراتيجيات باسػػػتمرار ، وقػػػد تػػػـ نشػػػر ىػػػذه 
االسػػتراتيجيات مػػف خػػبلؿ األقسػػاـ العمميػػة ومجمػػس الكميػػة وعقػػد نػػدوة لمتعريػػؼ بيػػا ألعضػػاء ىيئػػة 

ستراتيجيات كافة األطػراؼ داخػؿ المؤسسػة  شارؾ فى إعدادىا ىذه اال كما  ،التدريس ومعاونييـ بالكمية 
 مف أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ و الطبلب .

 التعميـ والتعمـ  واستراتيجيمراجعو  4/1/2
أعضػاء و سوؼ يتـ مراجعة تمؾ االستراتيجيات باستمرار مف خبلؿ األقساـ العمميػة ومجمػس الكميػة 

 بالكمية. ووحدة الجودةىيئة التدريس 
 التعميـ والتعمـ  أساليب 4/1/3

تتبنى الكمية أساليب واستراتيجيات متنوعة لمتعمػيـ والػتعمـ كػي تضػمف أف البػرامج التعميميػة تحقػؽ 
أىدافيا ومف ثـ تحقؽ الكمية رسالتيا وتختمؼ أساليب التعمـ المستخدمة وفقا لطبيعة المقررات وأعػداد 

تحديػد ىػذه األسػاليب وتتػراوح بػيف الػتعمـ  فػيالطبلب وقد تكاممت األقساـ األكاديمية مع قسـ المنػاىج 
   والتعمـ االلكتروني. الميداني بالذاتي والتعمـ التعاوني والتدري

 في التعامؿ مع مشاكؿ التعميـ  المتبعةالسياسات  4/2
 مشكبلت التعميـ 4/2/1
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السياسػػات المتبعػػة فػػى التعامػػؿ مػػع مشػػكمة  الكثافػػة العدديػػة لمطػػبلب ) زيػػادة عػػدد السػػاعات  
تدريسية خبلؿ اليـو الدراسى االمػر الػذى اسػتدعى تقسػيـ المجموعػات الكبيػرة الػى مجموعػات صػغيرة ال

 بنفس زمف المحاضرة المحدد طبقا لبلئحة لبلرتقاء بمستوى العممية التعميمية والصحية  .

 ال توجد دروس خصوصية بالكمية  . 

الكمية مسئوؿ عف توزيع جميع الكتػب عمػى مركز لمكتاب ب إنشاءوقد تـ متوفر بالكمية  الجامعيالكتاب 
 . بأسعار مخفضة الطبلب

يوجد نقص ألعضاء ىيئة التدريس بالكمية ويػتـ تعػويض ىػذا الػنقص عػف طريػؽ االنتػداب )حيػث 
 ىيئػػة تػػدريس لمتػػػدريس 19بمرحمػػة البكػػػالوريوس و عضػػو ىيئػػػة تػػدريس لمتػػدريس 33يػػتـ انتػػداب 

وزيػػػادة أعبػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  ني أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريسبالكميػػػة( و معػػػاو  لمرحمػػػة الدراسػػػات العميػػػا
 . التدريسية

المنشػات  ىمسػاحة مناسػبة لمكميػة وال تغطػ ديوجد ضعؼ في الموارد الخاصة بالكمية حيث ال يوجػ
كافػة المنشػػئات  فػيحيػث يوجػد نقػػص شػديد  والمبلعػب الموجػودة احتياجػات الكميػة والعمميػػة التعميميػة

 . ات الدراسية بالكميةوالمبلعب والمعامؿ والقاع

الكميػػة عمميػػة ويػػتـ  أفالدراسػػة ونسػػب التغيػػب  قميمػػة وذلػػؾ نتيجػػة  فػػيطػػبلب الكميػػة منتظمػػوف  
 . تطبيؽ نسبة حضور وغياب عمى الطبلب

 في حؿ المشكبلت  المتبعةالسياسات  مردود 4/2/2
لمطالػب فػى بدايػة  أدت ىذه السياسات إلى االرتقاء بالعممية التعميمية مف حيث توفر جميػع الكتػب

الدراسػػة وبسػػعر مناسػػب ، أيضػػا االنتػػداب أدى إلػػى االرتقػػاء بالعمميػػة التعميميػػة حيػػث وفػػرت الكميػػة 
 المتخصص لتدريس المقررات التي ال يوجد متخصص ليا بالكمية.

 
 
 برامج التدريب الميداني لمطبلب  4/3
 برامج التدريب الميداني 4/3/1

كيفية  ةداني لمطبلب بدءًا مف الفرقة الثالثة ومحدد بالبلئحويوجد ببلئحة الكمية تدريب مي 
اإلشراؼ وتوزيعو عمى طاقـ لئلشراؼ وليس عضو ىيئة التدريس منفردا وكذلؾ مقررات طرؽ 
التدريس ليتمكف الطبلب مف الممارسة مف خبلؿ المحاكاة بيدؼ التغمب عمى نقص عدد ساعات 

تقويـ الطبلب  فيلمدارس االبتدائية واإلعدادية ويشارؾ التدريب الميداني ويتنوع التدريب مابيف ا
المتابعة المستمرة عمى الطبلب  فيمشرؼ خارجي باإلضافة لعضو ىيئة التدريس مف الكمية ويعاونو 

ىيئة التدريس يتأكد مف انتظاـ وجدية اإلشراؼ ويوجد مشرؼ عاـ لمتربية  معاونيالمدارس احد  في
يتـ تصميـ وتوصيؼ  ،انى لمطبلب  )التربية العممية ( ة لمتدريب الميديوجد برامج معتمدكما  العممية

 البرامج التدريبية وفقا لمخرجات التعمـ المستيدفة .
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 يوجد نظاـ معتمد لتقويـ نتائج التدريب الميدانى لمطبلب 

الكميػة  والنظاـ المتبع مف خبلؿ المشرؼ الداخمى والخارجى والمتابعػة الميدانيػة مػف خػبلؿ القسػـ وادارة
والمجنػػة العميػػا ل واليػػات التقػػويـ ىػػى التحضػػير والممارسػػات داخػػؿ الحصػػة والطػػابور والتواجػػد وااللتػػزاـ 

تشػارؾ ، كمػا  ويتـ تشػكيؿ لجنػة لمطػبلب المرشػحوف لمحصػوؿ عمػى تقػدير ممتػاز والمظير والشخصية
 لطبلب .االجيات القائمة بالتدريب فى تقويـ 

 

 تقويـ الطبلب  4/4
  يب تقويـ الطبلباسال 4/4/1

تحػػرص الكميػػة عمػػى تنػػوع أسػػاليب التقػػويـ ويتضػػح مػػف توصػػيؼ المقػػررات وجػػود اختبػػارات دوريػػة 
محددة الموعد يتـ تطبيقيا عمى الطبلب باإلضافة لبلختبار النيائي ويتضح أيضػا مػف البلئحػة وتوزيػع 

اصػػفات الورقػػػة الػػدرجات وجػػود اختبػػػارات متنوعػػة مػػابيف عمميػػػة وشػػفيية وتحريريػػة ويتضػػػح مػػف مو 
االمتحانيػػة التػػى تػػـ تصػػميميا )مرفػػؽ( حػػرص الكميػػة أف تضػػـ الورقػػة االمتحانيػػة اختبػػارات موضػػوعية 

جميػػع النتػػائج  اف ويتضػػح مػػف مواصػػفات المقػػرر أف التنػػوع فػػى االختبػػارات ييػػدؼ إلػػى التحقػػؽ مػػف
اـ عمػى أسػاتذتيا فػى األقسػ دالتعميمية المستيدفة يتـ تحقيقيا فػى الخػريج بشػكؿ مبلئػـ ، كمػا ال تعتمػ

إجراء االختبارات بؿ أف البلئحة تنص عمى ضرورة إشراؾ ممتحنيف خارجييف مف خارج الجامعػة لمتأكػد 
مف حيادية وضع الدرجات كما يتـ عرض كؿ ذلؾ عمى المراجع الخارجى إلبػداء الػرأى والتعػديؿ إف لػـز 

اف التػى تنظػر فػى النتػائج لمممتحنػيف األمر. يتـ استخداـ لجاف لمممتحنيف ولجاف الممتحنػيف ىػى المجػ
%  وىنػػاؾ لجنػػة ممتحنػػيف مشػػكمة وفقػػا لمقػػانوف مػػف عميػػد الكميػػة ووكيػػؿ 53والتػػى تقػػؿ نسػػبتيا عػػف 

 الكمية  وأقدـ اعضاء ىيئة التدريس  ورئيس الكنتروؿ .  

ات تستخدـ الكمية نظاـ الممتحنيف الخارجييف وذلؾ لبلمتحانات العممية ويتـ االنتداب لبلمتحان
 . اعضاء ىيئة تدريس مف جامعة كفر الشيخ والسادة المنتدبيف لمتدريس فى كؿ قسػـ

 االمكانات المتاحو لمتعميـ والتعمـ  4/5
  المكتبو 1/ 4/5

مسػػاحة المكتبػػة بالنسػػبة لعػػػدد الطػػبلب بالكميػػة مناسػػب ولكػػػف عػػدد المراجػػع والػػدوريات وأجيػػػزة 
ة نشػاط المكتبػة و ينقصػيا المزيػد ، ة ال تتفػؽ مػع طبيعػالحاسب االلى غير كافية ، التجييػزات المتاحػ

ىنػاؾ نقػص  مفئات المختمفة ولكنيػا غيػر مفعمػة ،تكنولوجيا المعمومات المستخدمة فى المكتبة متاحة ل
، المراجع والدوريات الموجػودة بالمكتبػة متواضػعة ، المكتبات مف العامميف بالمكتبة  أخصائيفى أعداد 

ىيئػػة  أعضػػاء%  23% طػػبلب ل  5العػػدد االجمػػالى   إلػػىمات المكتبػػة نسػػبة المسػػتفيديف مػػف خػػد
ال يػتـ قيػاس د سجبلت لممتردديف عمى المكتبة  ، الييئة المعاونة ، كما توج أعضاء%  23تدريس ل 

   رضاء المستفيديف مف خدمات المكتبة
  قاعو الدراسو والمعامؿ 4/5/2
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،واليوجػػد الطػػبلب وغيػػر مجيػػزة  أعػػدادع قاعػػات المحاضػػرات والفصػػوؿ الدراسػػية غيػػر مبلئمػػة مػػ
بالنسػبة لمبلئمػة قاعػات الدراسػة  إمػا  ،بالكمية سوى ثػبلث قاعػات دراسػية غيػر مجيػزة وغيػر مبلئمػة 

فيػػتـ التغمػػب عمييػػا مػػف خػػبلؿ حمػػوؿ مؤقتػػة منيػػا المبلعػػب المفتوحػػة ومبنػػى   ةالدراسػػيمػػع الجػػداوؿ 
مػػع اضػػرات والفصػػوؿ الدراسػػية متواضػػعة ات المحقاعػػ، ال توجػػد معامػػؿ السػػتقباؿ الطػػبلب  ،  اإلغاثػػة

 فػػػيمتطمبػػػات العمميػػػة التعميميػػػة  ونتغمػػػب عمييػػػا بػػػالحموؿ غيػػػر التقميديػػػة مثػػػؿ المحاضػػػرات النظريػػػة 
 المبلعب والصاالت ومدرجات المبلعب.

 

 رضا الطبلب  4/6
 قياس وتقييـ ورضا الطبلب  4/6/1

لتعميمية واالجتماعية عف طريؽ صندوؽ شكاوى تقـو الكمية بقياس رضا الطبلب عف جميع الخدمات ا
   ومقترحات لمطبلب تحت إشراؼ وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطبلب.

 
 اعضاء ىيئو التدريس  - 5

 
 كفايو اعضاء ىيئو التدريس / الييئو المعاونو  5/1
 اعضاء ىيئو التدريس  5/1/1

كما يتضح مف  لمرجعيةتفؽ مع المعدالت اوال ت نسبة أعضاء ىيئة التدريس إلى الطبلب غير مناسبة
 الجدوؿ التالى:

 
 

 العدد أعضاء ىيئة التدريس

 1 أستاذ
 3 أستاذ مساعد

 11 مدرس
 44 إجمالى

 
بعػػػض أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس إلػػػى الطػػػبلب واتخػػػذت الكميػػػة نسػػػبة فػػػى  عجػػػزوجػػػود  وتبلحػػػظ

حيػث انتػدبت أخػرى لسػد العجػز  انتداب أعضاء ىيئة تػدريس مػف كميػات وفى ىذا الشأف وى االجراءات
أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس تتػػراوح  9حيػػث نقمػػت الكميػػة ( ونقػػؿ بعػػض أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 49الكميػة )
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درجاتيـ العمميػة بػيف اسػتاذ ومػدرس وذلػؾ فػى التخصصػات التػى ال يوجػد بيػا أعضػاء ىيئػة التػدريس 
معيػد خػبلؿ الػثبلث سػنوات  36ديف حيث تػـ تعيػيف عػدد يكما وضعت الكمية خطة طموحة لتعييف المع،

 .السابقة 
وتحػػرص الكميػػة عمػػى أف يكػػوف تخصػػص المقػػرر الدراسػػى الػػذى يقػػـو عضػػو ىيئػػة التػػدريس  

بتدريسػػو واقػػع فػػى صػػميـ تخصصػػو البحثػػى بػػدليؿ انتػػداب أعضػػاء ىيئػػة تػػدريس مػػف خػػارج الكميػػة فػػى 
مميػػػة متمشػػػيا مػػػع ـ توافػػػؽ التخصصػػػات وتراعػػػى الكميػػػة أف يكػػػوف التسػػػجيؿ لمػػػدرجات العدحالػػػة عػػػ

أعضاء ىيئة التػدريس عمػى الدرجػة العمميػة يقػـو ثبلثػة معاونى التخصصات بالقسـ وعند حصوؿ أحد 
مػػػف أسػػػاتذة القسػػػـ بفحػػػص الرسػػػالة وتقػػػديـ تقريػػػر يفيػػػد أنيػػػا تقػػػع فػػػى صػػػميـ التخصصػػػات البحثيػػػة 

 والتدريسية بالقسـ.
 أعضاء ىيئة التدريس معاوني 5/1/2

)ولكػػف يوجػد سػػوء توزيػع حيػػث يوجػػد  التػدريس إلػػى الطػػبلب مناسػبةنسػبة معػػاونى أعضػاء ىيئػػة 
معيػد ومػدرس مسػاعد وقسػـ  26أقساـ فييا زيادة وأقساـ بيا نقص مثاؿ ذلؾ قسـ المنازالت يوجد بو 

 :بياف بأعداد معاوني ىيئة التدريس  التاليالجدوؿ اإلدارة يوجد بو معيد واحد فقط ( ويوضح 
أعضاء ىيئة  معاوني

 التدريس
 العدد

 39 مساعد مدرس
 94 عيدم

 11 إجمالي
 

تقػـو األقسػاـ األكاديميػة  ، مناسػبة أعضػاء ىيئػة التػدريس إلػى الطػبلب معػاونينسبة  أف وتبلحظ
فى ضوء أعداد الطبلب وساعات التدريس والتخصصات المتاحػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس بوضػع خطػة 

تتناسػػب أعػػداد المعينػػيف مػػع حاجػػات حقيقيػػة  خمسػػية لمتعيػػيف يػػتـ اعتمادىػػا مػػف مجمػػس الكميػػة بحيػػث
 .لؤلقساـ ويتـ مراجعتيا كؿ خمسة سنوات فى ضوء المتغيرات الجديدة إف وجدت

وتراعى الكمية أف يكوف التسجيؿ لمدرجات العمميػة متمشػيا مػع التخصصػات بالقسػـ وعنػد حصػوؿ 
اتذة القسػـ بفحػص الرسػالة أحد معاونى أعضاء ىيئة التدريس عمى الدرجة العممية يقـو ثبلثة مػف أسػ

 وتقديـ تقرير يفيد أنيا تقع فى صميـ التخصصات البحثية والتدريسية بالقسـ.
 
 تنميو قدرات وميارات وميارات اعضاء ىيئو التدريس / الييئو المعاونو  5/2
 خطو التدريب 5/2/1
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ث أى نجػاح لدى الكمية عقيدة راسخة أف أعضاء ىيئة التدريس بيا ىـ القوة الضػاربة إلحػدا 
أو تغيير وبالتالى تبنت تنميػنيـ مػف خػبلؿ إجػراء حصػر باالحتياجػات التدريبيػة ليػـ وسػوؼ يػتـ اجػراء 

سػتفادة لبلحصر لمدورات التدريبية التى يقدميا مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئػة التػدريس والقيػادات )
ووضػع الزالػت غيػر متػوفرة  ىالتػ الحاجػات التدريبيػة ثػـ تحديػد (منيا فى سد بعض الحاجػات التدريبيػة

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس بشػػكؿ ، وتعقػػد الكميػػة دورات صػػقؿ لمعػػاوني  خطػػة تدريبيػػة ليػػذه االحتياجػػات
 .  معاوني أعضاء ىيئة التدريس   دوري لتنمية قدرات وميارات

 تنفيذ تقييـ التدريب 5/2/2
التػدريس والقيػادات وضع خطة تدريبية مكممة لبػرامج تنميػة قػدرات أعضػاء ىيئػة  اآلفجارى  

 وفقًا لمحاجات التدريبية ليـ .
 الجدوؿ التالي يوضح الدورات الحاصؿ عمييا أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ :

 اسم الدورة م
عدد أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ 

 الذيف اجتازوا الدورة
 48 ميارات التدريس الفعاؿ 1
 25 استخداـ التكنولوجيا فى التدريس 2
 61 اليب البحث العممىأس 3
 37 أخبلقيات واداب المينة 4
 24 ميارات التفكير 5
 23 ميارات االتصاؿ الفعاؿ 6
 6 ميارات االتصاؿ الفعاؿ فى انماط التعميـ المختمفة 7
 16 ميارات العرض الفعاؿ 8
 4 ادارة البحث العممى 9

 23 الجوانب القانونية 11
 5 الجوانب المالية 11
 8 انب المالية والقانونية بالجامعاتالجو  12
 9 أخبلقيات البحث العممى 13
 5 تصميـ المقرر 14
 3 تقييـ التدريس 15
 1 النشر العممى 16
 2 القوة المحركة لمجموعات العمؿ 17
 2 ادارة الوقت وضغوط العمؿ 18
 1 نظـ االمتحامات وتقويـ الطبلب 19
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 2 تدريب المشرفيف التنفيذيف 21
 1 ميارات البحث العممى 21
 1 االدارة الجامعية 22
 4 سموكيات المينة 23
 1 اتخاذ القرار وحؿ المشكبلت 24
 4 معايير الجودة فى العممية التدريسية 25
 1 التخطيط االستراتيجى 26
 4 اعداد وكتابة البحوث العممية 27

 
 و ىيئو التدريس/ والييئو المعاون أعضاءورضا  أداءتقييـ  5/3
 تقييـ اعضاء ىيئو التدريس/ و اعضاء الييئو المعاونو 5/3/1

اليوجػػد فػػى الوقػػت الحػػالى نظػػاـ مفعػػؿ لتقيػػيـ أداء أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس ألف ذلػػؾ يػػرتبط 
بضرورة وجود نظاـ محاسبية وحوافز لؤلداء المميز وفى ظؿ القانوف الحػالى لتنظػيـ الجامعػات اليػرتبط 

، إال انػػو يػػتـ تقيػػيـ أداء السػػادة رؤسػػاء األقسػػاـ  الحػػوافز أو العقػػاب أداء عضػػو ىيئػػة التػػدريس بنظػػاـ
والوكبلء وعميد الكمية مف قبؿ أعضاء ىيئػة التػدريس بالكميػة عػف طريػؽ االستقصػاءات ويػتـ إببلغيػـ 

 .بنتائج االستقصاءات وصورة الى وعميد الكمية 
 الرضا الوظيفي 5/3/2

الػػوظيفى ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس وسػػوؼ يػػتـ  اليوجػػد فػػى الوقػػت الحػػالى نظػػاـ مفعػػؿ لمرضػػا
 قياس الرضا الوظيفى لمسادة اعضاء ىيئة التدريس ومعاونييـ .

 
 
 
 البحث العممي واالنشطو العمميو االخري -6

 
 خطو البحث العممي  6/1
  توافر خطو لمبحث العممي 6/1/1

تخصػػص فييػػا جػػزء تػػولى الكميػػة اىتمػػاـ بػػال  بالبحػػث العممػػى ويتضػػح ذلػػؾ مػػف رسػػالتيا التػػى 
تبنت الكميػة توجيػا جديػدا وىػو أف يسػير العمػؿ ، وقد  رئيسى لمبحث العممى ومواكبتو لبلبحاث العالمية

عػػداد الصػػورة  البحثػػى مػػف خػػبلؿ خطػػة بحثيػػة )مرفػػؽ خطػػة الكميػػة وخطػػط األقسػػاـ(، وتػػـ مناقشػػتيا وا 
ت المقترحػة عمييػا وتػـ مناقشػتيا العامة لمخطة البحثية لمكميػة وتػـ مناقشػتيا باألقسػاـ وأجػروا التعػديبل

وتػـ فػى ضػوئيا إعػداد   13/11/2339( بتػاريخ  16بمجمس الكمية واعتمادىػا بمجمػس الكميػة رقػـ )
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الخطط البحثية لؤلقسػاـ وتعطػى األولويػة فػى التسػجيؿ لمػدرجات العمميػة فػى ضػوء اتسػاقيا مػع الخطػة 
عيػا اإللكترونػى وتقػع مسػئولية متابعػة الكميػة ىػذه الخطػة أيضػا عمػى موق عمػفت سػوؼالبحثية لمكميػة و 

تنفيػػذ الخطػػة عمػػى لجنػػة الدراسػػات العميػػا والبحػػوث لمناقشػػة التقػػدـ بيػػا وكػػذلؾ أيػػة مقترحػػات تػػرد مػػف 
 األقساـ بخصوص تعديؿ الخطة فى ضوء مستحدثات العمـ أو اإلمكانات المادية والبشرية.

 
 كفاءه العمميو البحثيو  6/2
 مؤشرات الكفاءه  6/2/1

لمقيػػاـ بالعمميػػة  د عجػػز بالكميػػة فػػى األجيػػزة واألدوات السػػيما مػػايخص األقسػػاـ العمميػػةيوجػػ
البحثة عمى اكمؿ وجو وبالرغـ مف ذلؾ يشارؾ جميػع اعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػة بالعمميػة البحثيػة 

حػػاث راؼ والمناقشػة لبلبوذلػؾ مػف خػبلؿ اجػراء االبحػاث المشػتركة مػع االقسػاـ المختمفػة بالكميػة واالشػ
 .لكمية وخارجياالعممية با

 مػف اعضػاء ىيئػة التػدريس بالكميػة 1:  4.38بحػث بنسػبة  92يبم  عدد األبحاث المنشورة 
اشػػتركت الكميػػة بمشػػروع قواعػػد البيانػػات التػػى تتػػيح وقػػد   ،2339 إلػػى 1987وذلػػؾ فػػى الفتػػرة مػػف 

متصػػمة بشػػبكة  لمبػػاحثيف الحصػػوؿ عمػػى النصػػوص الكاممػػة لؤلبحػػاث مػػف خػػبلؿ أجيػػزة حاسػػب تلػػى
الجامعػػة دورات حػػوؿ نشػػر ثقافػػة أخبلقيػػات  وتعقػػد ، بالمكتبػػة دليػػؿ الرسػػائؿ العمميػػة االنترنػػت ويتػػوفر
حاليػػا ال يوجػػد بالكميػػة احػػد ، مػػف خػػبلؿ دورات تنميػػة قػػدرات اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  البحػػث العممػػى

 اعضاء ىيئة التدريس حصؿ عمى جوائز وذلؾ لقمة أعضاء ىيئة التدريس .

د تبنػت الكميػة مشػكمة اطفػاؿ الشػوارع قبػؿ ظيورىػا عمػى السػطح حيػث تػـ توجيػة ااالبحػاث وق
العممية الى ىذه الفئة حيث تػـ تطبيػؽ العديػد مػف االبحػاث العمميػة التػى تعػالج مشػكمة أطفػاؿ الشػوارع 

 والمؤسسات االيوائية .
  تشجيع وتحفيز البحث العممي 6/2/2

االقسػػاـ العمميػػة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ االبحػػاث التػػى تحتػػوى بػػيف  البحػػوث المشػػتركة الكميػػةتشػػجع 
عمى متغيرات مرتبطة باكثر مف قسـ ، وبالتالى االشتراؾ فى االشراؼ والمناقشة بيف االقسػاـ العمميػة ، 
 وتقـو  بالكمية بمنح الباحثيف مكافاءة بعد الحصوؿ عمى الماجستير او الدكتوراة وذلؾ تشجيعًا ليـ  .

البحثيػػة لمبػػاحثف مػػف خػػبلؿ دورات تنميػػة قػػدرات اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  يػػتـ تنميػػة الميػػارات
 ومعاونييـ بالجامعة وتعقد الكمية كؿ فصؿ دراسى دورة صقؿ لمعاونى اعضاء ىيئة التدريس .

 مساىمو البحث العممي في دعـ وتعزيز العمميو التعميميو 6/2/3
 عممية فى العممية التعميمية بالكمية .حتى االف ال توجد بالكمية خطة لبلستفادة مف االبحاث ال 
 

 تمويؿ البحث العممي  6/3
  مصادر تمويؿ البحث العممي 6/3/1
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تخصص الجامعة لمكمية سػنويا ميزانيػة لمبحػث العممػى ولكنيػا ضػعيفة والتفػى بحاجػة األقسػاـ 
 ، وال توجد بالكمية خطة لتمويؿ البحث العممى  البحثية

 

 عمميو  أنشطو 6/4
  ات بحثيو ممولو واتفاقياتمشروع 6/4/1

 ال توجد بالكمية مشروعات بحثية ممولة مف حيات ومؤسسات اخرى 
  المؤتمرات واالنشطو العمميو االخري 6/4/2

تحػػرص الكميػػػة عمػػػى حضػػور أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس والييئػػة المعاونػػػة لممػػػؤتمرات المحميػػػة 
مػػػؤتمر 23أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس  حضػػػرىا التػػػيواإلقميميػػة والدوليػػػة وبمػػػ  إجمػػػالى عػػػدد المػػػؤتمرات 

وذلػؾ لمحضػور والمشػاركة باألبحػػاث و قػد بمػ  عػدد األبحػاث التػي نشػرت فػػي  عضػو ىيئػة تػدريس(8)
باإلضػافة لحضػور معظػـ أعضػاء ىيئػة التػدريس المػؤتمرات التػي تقػاـ فػي مجػاؿ .بحػث 28المؤتمرات 

 التربية الرياضية بمصر والوطف العربى كمستمعيف 
 

 عمياسات الاالدر  -7
  

  الممنوحةالدرجات  7/1
  الدبمومات والدرجات العمميو الممنوحو 7/1/1

تحرص الكمية عمى تقديـ مجموعة مف برامج الدراسات العميا تتناسب مع مكانة الكمية العريقة 
وسمعتيا الطيبة عمى مستوى العالـ العربى مف جية وبما يمبى احتياجات سوؽ العمالة وأحدث 

 مة والبحثية مف جية أخرى بما يسيـ فى تحقيؽ رسالة الكميةاالتجاىات العمي
تقػػـو الكميػػة بػػاإلعبلـ عػػف برامجيػػا المقدمػػة فػػى الدراسػػات العميػػا مػػف خػػبلؿ ، مكتػػب الدراسػػات العميػػا ، 

 واالقساـ العممية
عدد الدبمومات والدرجات العممية التى منحتيا المؤسسة خبلؿ السنوات الخمس االخيرة مف 

 ) مرفؽ مستند ( والنسبة مف الداخؿ إلى مف الخارج ارجالداخؿ والخ
 عدد الدبمومات

 ـ
 عدد الخريجيف السنة

 النسبة
 مف الخارج مف الداخؿ 

 مممم 14 - 2334 1
 ممممم 3 - 2335 2
 مممم 2 - 2336 3
 مممم 3 - 2337 4



 كليح التشتيح الشياضيح جاهعح تٌهال الذساسح الزاتيح
 

 

 

 

44 

 ممممم 13 - 2338 5

 الماجستير
 السنة ـ

 عدد الخريجيف
 النسبة

 مف الخارج ؿمف الداخ
 %3 3 ػ 2334 1
2 2335 4 6 67% 
3 2336 7 7 133% 
4 2337 8 7 114.3% 
5 2338 13 12 83% 

 الدكتوراه
 ـ

 عدد الخريجيف السنة
 النسبة

 مف الخارج مف الداخؿ 
 %3 2 ػ 2334 1
 %3 1 ػ 2335 2
3 2336 3 5 63% 
4 2337 2 4 53% 
 %3 5 ػ 2338 5

 
 العميا  تالدراسافي  ميميةالتع العممية 7/2
  برامج الدبمـو / الماجستير/ الدكتوراه 7/2/1

يوجد توصيؼ موثؽ ، تبنت الكمية المعايير المرجعية االكاديمية القومية القياسية لمدراسات العميا 
 13/11/2339( بتاريخ16ومعتمد لبرامج ومقررات الدرسات العميا وتـ اعتماده بمجمس الكمية رقـ )

 اجعة ىذه البرامج والمقررات مف قبؿ مراجع خارجى ) ا.ـ.د/ بيجت راضى ( وتـ مر 
 نظاـ التسجيؿ واالشراؼ العممى 7/2/2

تقـو الكمية بنشر اإلجراءات اإلدارية والعممية الخاصة بالتسجيؿ لمػدرجات العمميػة بػةدارة الدراسػات 
مػى المسػجميف لػدرجات عمميػة مػف العميا بالكمية وسوؼ يتـ نشػرىا عمػى الموقػع اإللكترونػى وتشػترط ع

ويػتـ التسػجيؿ  ،معاونى أعضاء ىيئة التدريس أف يكوف التسػجيؿ وفقػا لبلحتياجػات األكاديميػة لمقسػـ 
قد تػـ ميكنػة و   MISلمشروع  الكمية مف قبؿ الجامعة وفقاً  يدوى وجارى االف ميكنة جميع ادراتبشكؿ 

الكميػػة ، تمتػػـز  إدارات بػػاقياالنتيػػاء مػػف  وجػػارىىيئػػة التػػدريس  أعضػػاء و شػػئوف التعمػػيـ والطػػبلب
، ويػػتـ االسػػتعانة باحػػد  قػػدر االمكػػاف االقسػػاـ العمميػػة بتوزيػػع االشػػراؼ عمػػى الرسػػائؿ وفقػػا لمتخصػػص

ويشػترط قبػؿ التسػجيؿ لدرجػة ، المتخصصيف مف خارج الكمية فى حالة عدـ وجود المتخصػص بالكميػة 
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الخطػػة البحثيػػة المقترحػػة وأىميػػة البحػػث ومػػدى  عمميػػة عقػػد سػػمينار يحضػػره أعضػػاء القسػػـ لمناقشػػة
جػراء أيػة تعػديبلت عمػى الخطػة المقترحػة فػى ضػوء ىػذه  ارتباطو بالخطة البحثية وتخصصػات القسػـ وا 

 االعتبارات. 
  العميا تالدراسالبرامج  المتاحة والمادية البشريةالموارد  7/2/3

ررات فيػػتـ انتػػداب اعضػػاء ىيئػػة يػػتبلئـ عػػدد اعضػػاء ىيئػػة التػػدريس مػػع اعبػػاء تػػدريس المقػػ ال
( عضػو ىيئػة تػدريس 19تدريس مف الخارج حيث تنتػدب الكميػة لمتػدريس فػى بػرامج الدراسػات العميػا )

ويػػتـ مراعػػاة التخصػػص العممػػى لعضػػو ىيئػػة التػػدريس كمػػا حرصػػت الكميػػة )مرفػػؽ كشػػوؼ االنتػػدابات( 
لتخصػص المختمفػة لمتػدريس ببػرامج عمى انتداب األساتذة المشيود ليـ بالسمعة العممية فػى مجػاالت ا

 الدراسات العميا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العميا  تالدراساطبلب  7/3
  االلتحاؽ ببرامج الدرسات العميا7/1/3

 معدؿ تزايد اعداد الطبلب المسجميف فى برامج الدراسات العميا -

 السنة ـ
 االعداد 

 دكتوراة ماجستير دبموـ
1 2334 28 36 14 
2 2335 3 51 9 
3 2336 8 48 25 
4 2337 9 37 13 
5 2338 16 86 22 

 
  تقويـ طبلب الدرسات العميا 7/3/2

تعتمػػد الكميػػة فػػى تقػػويـ طػػبلب الدراسػػات العميػػا عمػػى وسػػائؿ متنوعػػة تشػػتمؿ عمػػى جمسػػات نقػػاش 
وذلػؾ لمتأكػد  –تقػارير –اختبػارات تحريريػة  –تقديـ أبحػاث وتكميفػات  –اختبارات شفوية  –)سمينارات( 
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قػػؽ النػػواتج التعميميػػة المسػػتيدفة وتقػػدـ أوال بػػأوؿ تغذيػػة راجعػػة لمطػػبلب عػػف أدائيػػـ لتصػػحيح مػػف تح
مسارىـ كما توفر لمطبلب بيذا فرص التقويـ المسػتمر إذ أف ىػذه التقويمػات المتنوعػة معمنػة بتوصػيؼ 

أسػتاذ  المقررات والبرامج وموضح بيا اليدؼ مف كؿ تقويـ وىػذه المواصػفات معمنػة لمطػبلب ويمتػـز كػؿ
 كش  بدرجات الطجب  بتقديـ

وتتوافػػػؽ االمتحانػػػات مػػػع محتػػػوى المقػػػررات بشػػػكؿ كامػػػؿ ، كمػػػا يػػػتـ اسػػػتخداـ نظػػػاـ الممتحنػػػيف 
مػػف السػػادة المنتػػدبيف لمتػػدريس بالدراسػػات العميػػا ، اليطمػػب مػػف طػػبلب  ) تػػاىيمى دكتػػوراة( والخػػارجييف

 الدراسات العميا نشر ابحاث مف الرسائؿ العممية .
  رضا طبلب الدرسات العميا 7/3/3

تقـو الكمية باستقصاء رأى الطبلب فى برامجيا مف خبلؿ عدة وسائؿ ومنيا صندوؽ شكاوى، 
 .لقاء شيرى معيـ بالكمية فى حضور العميد و/أو وكيؿ الكمية لمدراسات العميا، استبياف 

 
 التقويـ المستمر لمفاعميو التعميميو -8
  
  ويـشموليو واستمراريو التق 8/1
 ليب ونتائج التقويـااس 8/1/1

، لػذا تعتمػد  تضع الكمية نصب أعينيا الفعاليػة التعميميػة باعتبارىػا ىػدفًا اليمكػف أف تحيػد عنػو 
ويػػتـ مػػف خػػبلؿ اسػػتبيانات الطػػبلب فػػى عمػػى تقػػويـ شػػامؿ لجميػػع جوانػػب العمميػػة التعميميػػة ومسػػتمر 

بػار لوضػع خطػط تحسػيف وتعزيػز مػف خػبلؿ نظػاـ وتضع نتائج ىػذا التقػويـ فػى االعتالعممية التعميمية 
 .    داخمى إلدارة جودة التعميـ والتعمـ

 دهممارسات النظاـ الداخمي لمجو  8/1/2
يوجد بالكمية وحدة إلدارة الجودة أحد ميامو الرئيسية جودة التعميـ والتعمـ باإلضافة إلى  

عداد الممفات الخاصة بيا القدرة المؤسسية ويتولى ىذا النظاـ متابعة تقارير البرامج و  المقررات وا 
ونتائج التقويـ وخطط اإلصبلح ومتابعة التقدـ فييا ، كما حرصت وحدة الجودة عمى إنشاء نظاـ 
جودة داخمى عمى مستوى األقساـ فعمى سبيؿ المثاؿ يوجد لكؿ قسـ منسؽ الجودة ، كما صممت 

تقييـ  –تقويـ البرنامج  –)تقويـ المقرر وحدة الجودة مجموعة كبيرة مف األدوات خاصة االستبيانات 
القيادات( )يوجد ممحؽ خاص باألدوات مرفؽ مع ىذا التقرير( وقد ترافؽ ذلؾ مع عقد عدة دورات 
لنشر ثقافة الجودة بيف أعضاء ىيئة التدريس والمعاونوف واإلداريوف قاـ بيا أعضاء وحدة الجودة 

امعة ومدربيف بالييئة لممساعدة عمى نشر الثقافة وتـ استضافة خبراء مف مركز ضماف الجودة بالج
لجنة داخؿ الييكؿ التنظيمى وتبنييا منياجا لمعمؿ كما حرصت الوحدة عمى تقييـ أدائيا مف خبلؿ 

 .لمودة وىى لجنة ظبط الجودة والتقويـ المستمر
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 المساءلو والمحاسبيو  8/2
 تفعيؿ الموائح والقوانيف الحاليو  8/2/1

عمػػى تليػػات لممسػػاءلة والمحاسػػبة فػػى إطػػار قػػانوف الجامعػػات وىػػو فػػى وضػػعو الحػػالى تعتمػػد الكميػػة 
اليسمح بكثير مف حرية اليد فى وضع عقوبات عمى المقصر فى جميع المواقػؼ كمػا أنػو اليوجػد تػدرج 

، كمػا ال توجػد  عػزؿ مػف الوظيفػة –لػـو  –فى العقوبات الموجودة ببلئحتو فيػى تتػدرج مػف لفػت نظػر 
 .حدثو لتفعيؿ نظـ المسائمة والمحاسبة فى المؤسسة فيما يخص الفاعمية التعميمية اجراءات مست

 
 
  
 
 
 
 
 


