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 "نموذج تقرير سنوى"
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 مقدمـــــــــــــــــــــــــة

 

أكتوبر توجيهات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وذلك  6تبنت كلية التربية جامعة 
 1027-1026لضمان جودة العملية التعليمية وأداء الكلية منذ العام الجامعى 

اكتوبر من دليل اإلعتماد الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة  6ولقد اتخذت كلية التربية جامعة 
 .مرجعًا أساسيًا عند إعداد التقرير السنوى للكلية -1022إصدار يوليو  -التعليم واإلعتماد
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 9102/9191الموارد البشرية بالمؤسسة للعام الجامعى -

 :هيئة التدريس أعضاء -

 عضو( 26: ) والهيئة المعاونة المعينين والمعارين هيئة التدريس أعضاءعدد  -
 :حسب الوضع الوظيفى بالكلية إجمالى العدد موزع -

 منتدب معار معين
16 2 12 

 الهيئة المعاونة أعضاء -

 عضو( 30: )الهيئة المعاونة أعضاءعدد  -
 :هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وفقًا للدرجات العلمية أعضاءتوزيع  -

 الهيئة المعاونة هيئة التدريس أعضاء 
أستاذ  أستاذ 

 مساعد
مدرس  اإلجمالى مدرس

 مساعد
 اإلجمالى معيد

 30 14 6 16 21 2 1 العدد
 %200 17.2 21.2 %200 77.1 24.1 7.4 النسبة

 (46: )ملين بالجهاز اإلدارىعدد العا -

 9102/9191بالمؤسسة عن العام الجامعى   األكاديميةاألنشطة  -

 :برامج المرحلة الجامعية األولى -

 .طالب 2261:إجمالى عدد الطالب بالكلية -
 :تمنح الكلية درجات  -
 بكالوريوس الطفولة والتربية   -
 .بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربية الخاصة  -
 ليسانس األداب والتربية تخصص اللغة العربية  -
 .ليسانس األداب والتربية تخصص اللغة االنجليزية  -
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 :برنامج، مفصل بالجدول التالى( 4)من خالل عدد  -
المرحلة الجامعية 

 األولى
 أعضاءعدد 

 هيئة التدريس
عدد الهيئة 
 المعاونة

 
 عدد الطالب

 أعضاءنسبة 
 هيئة التدريس

 أعضاءنسبة 
 المعاونةهيئة 

 البكالوريوس
 (الطفولة)

92 96 972 0:02 0:02 

 البكالوريوس
 التربية الخاصة

99 04 039 0:01 0:09 

 ليسانس
 (اللغة العربية)

91 31 
 

916 0:91 0:94 

 ليسانس
 (االنجليزية)اللغة 

94 92 710 0:92 0:94 
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 التخطيط اإلستراتيجي: 0معيار 

 مؤشر التقييم المؤشر م
 رسالة ورؤية الكلية معتمدتان ، وشارك فى وضعهما األطراف المعنية  2/2
رسالة الكلية واضحة ، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع  2/1

التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي ، وتسهم الرسالة فى تحقيق رسالة 
 الجامعة 

 الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصر ، وتتسق مع استراتيجية الجامعة  2/3
التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطرف المعنية وتعددت  2/4

الوسائل المستخدمة فى إجرائه بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة 
 .المستهدفة 

األهدف اإلستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيئى ، وتسهم  2/2
 .تحقيق رسالة الكلية وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمني للخطةفى 

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التى تحقق األهداف اإلستراتيجية وتعكس أولويات تنفيذ  2/6
األنشطة وتسلسلها المنطقى ، ومحدد بها مسئولية التنفيذ ، والجدول الزمن ، والتكلفة 

 المالية ومؤشرات األداء 
للكلية تقارير تدورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للدول الزمنى وتحقق  2/7

 مستويات األداء المستهدفة 
 شارك فى وضعها األطراف المعنيةرسالة و رؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان و  0/0

  من  1010-1021خالل العام الجامعى حرصت كلية التربية على استمرار نشر رؤيتها ورسالتها
الموقع  استمرار نشرها علىو ،تعليق اللوحات بنص الرؤية والرسالة فى أرجاء الكلية "  خالل

 وفى مستهل ،وفى مستهل الكتب الدراسية  ، 1010-1021االلكترونى للكلية وفى دليل الطالب 
مع الطلبة على هيئة التدريس  أعضاءلقاءات  خالل ومن اإللكترونية المباشرة المحاضرات 

 . خالل أزمة كورونا  همالتى استخدمتها الكلية فى التواصل مع "أدمودو" المنصات التعليمية
رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق  0/9

 تحقيق رسالة الجامعةتوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالى وتسهم فى مع ال
 االستجابة السريعة تتطلبالتى جائحة كورونا  أثناءالكلية على تحقيق رؤيتها ورسالتها  تحرص 
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إعداد هيئة التدريس ب أعضاء واستحداث آليات جديدة للتكيف مع األوضاع الراهنة حيث قام
الكلية  للتعليم اإللكترونى ، وكذلك أنشأت المحاضرات اإللكترونية ورفعها على موقع الجامعة

حتى ال تتاثر العملية " ادمودو وجوجل اسكولر"الفصول اإللكترونية على المنصات التعليمية 
 .ختبارت اإللكترونية لتقييم الطالب ت اإلأالتعليمية ،كما أنش

 :رؤيـــــة الكلية

 .د المعلم محلياً وعربياً أكتوبر رائدة في مجال إعدا 6أن تكون كلية التربية جامعة 

 :رســالــة الكلية 

، من خالل برامج متطورة، وبيئة تعلم تخريج معلم متميز ذو كفاءة ومهارة تنافسيةتلتزم الكلية ب

وتقدم خدمات مجتمعية وبيئية متميزة في إطار ، بحوث علمية وتطبيقية إجراءوتعمل على محفزة، 

 .من القيم ودعم الهوية

 االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر وتتسق مع استراتيجية الجامعةالخطة  0/9

 :الخطة االستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصر 
 وجاءت( 1014-1021)ستراتيجية منهجية محددة فى اعداد خطتها اإل كانت الكلية قد اتبعت 

 .معتمدة  أكتوبر ال 6متسقة مع الخطة االستراتيجية لجامعة   الخطة
 :اعتماد الخطة االستراتيجية للكلية 

 من خالل لجنة التخطيط (  1014- 1021) حرصت الكلية على مراجعة خطتها االستراتيجية
االستراتيجي بوحدة ضمان الجودة بالكلية ،ومركز ضمان الجودة بالجامعة تمهيدا إلعتمادها ، حيث 

الكلية لمالحظات المراجعة ،وتم عرض النسخة قامت بعرضها على مراجع خارجى وقد استجابت 
 .  1021/  27/1بتاريخ ( 2)النهائية للخطة اإلستراتيجية واعتمادها فى مجلس الكلية رقم 

التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية، وتعددت الوسائل  0/4
 لة لموضوع التحليل والفئة المستهدفةبما يضمن مالئمة الوسي المستخدمة فى إجرائه

 التى قد تؤثر  مع ظهور أزمة فيروس كورونا المستجد واجهت الكلية مجموعة من التهديدات
على تحقيق أهدافها ،لذا قامت الكلية بمناقشة تلك التهديدات فى مجالسها الرسمية التخاذ 

الموجودة بالخطة و التى  القرارات الالزمة لمواجهة تلك المخاطر مثل تفعيل بعض البرامج
يذ النشاط الخاص حيث تم تنف( زيادة الخدمات اإللكترونية)تعينها على مواجهة األزمة مثل 
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نشاء فصول تعليمية تم إ كماب لكترونية لتدعيم التفاعل بين األساتذة والطالبانشاء مجموعات إ
-Edmodoرونية لكل مقررات الفصل الدراسى الثانى بجميع الشعب على المنصات اإللكت

google class . 
  كما اهتمت الكلية أيضا بتحديد نقاط القوة والضعف لديها لتخطى األزمة وقامت برصد

هيئة التدريس فيما يتعلق بمهاراتهم فى اإلتصال والتواصل اإللكترونى ،  أعضاءاحتياجات 
هيئة  عضاءت ألوتم تفعيل دور لجنة التحول الرقمى بالكلية حيث قامت بتقديم بعض التدريبا

بعض و التدريس التى تعينهم على استخدام المنصات التعليمية وانشاء االختبارات االلكترونية 
االحترازية  اإلجراءاتالتدريبات كانت تقدم وجها لوجه ألعداد محددة مع اتخاذ ومراعاة 

 .  zoomوالتباعد االجتماعى ، وبعضها كان يتم على منصات 
 

اإلستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيئى ، وتسهم فى ف ااألهد 0/2
 .تحقيق رسالة الكلية وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمني للخطة

 :إعالن الغايات النهائية واالهداف اإلستراتيجية 
 كترونى للكلية كما يتم النشر إلستراتيجية  للكلية على الموقع اإلم نشر الغايات واألهداف ات

الكتيبات مثل دليل الطالب ، دليل الخريجين ، ودليل وحدة ضمان :بوسائل متعددة منها 
 –المعلقة فى الغرف المختلفة ومداخل جميع مبانى الكلية ، مدرجات الكلية ..( الجودة 

لندوات ا –المطبوعات  –المذكرات الدراسبة للمقررات  –لوح اإلعالنات  –المطويات 
والمؤتمرات كما حرصت لجنة التدريب والتوعية بوحدة ضمان الجودة على عمل ندوات 
ولقاءات لنشر  الغايات واألهداف االستراتيجية للكلية ، وتم عرض انجازات  الكلية 

 .واألهداف االستراتيجية على ممثلى المجتمع بمجالس الكلية 
نشطة ومسئولية التنفيذ لتنفيذ وتحدد بدقة األ ولويات اأالخطط التنفيذية السنوية تعكس  0/6

 .والجدول الزمني المالئم والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقييم
  1021)أعدت الكلية خطة تنفيذية واضحة ومعتمدة لتطبيق الخطة االستراتيجية للكلية-

من الفرص وتعزز نقاط القوة للكلية ، تتضمن الخطة تحديد  اإلستفادةتعكس ( 1014
األنشطة الالزمة لضمان تحقيق تلك االهداف وجدواًل زمنيًا محددًا ومالئما لمراحل التنفيذ 

المسئولة عن التنفيذ اإلدارات يراعى التسلسل المنطقى ، كما تم تحديد األفراد أو اللجان أو 
ارد المالية الالزمة لتحقيق هذه الغايات، كما تم تحديد مؤشرات وأيضا تم تحديد الميزانية والمو 

 .التقييم والمتابعة لتقيم خطوات التنفيذ ومدى تحقيق األهداف 
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 المنبثقة من الخطة التنفيذية للكلية  ( 1010-1021) خطتها التنفيذيةالكلية  كما اشتقت
والمتمثلة فى  1010/ 1021حيث تعكس أولويات التنفيذ خالل عام ( 1021-1014)
 الجامعية بالمرحلة جديدة برامج ستحداثا – الحالية االولى الجامعية المرحلة برامج تحسين)

 – العملية التربية برامج تطوير -الطالبي النشاط طويرت – االلكترونية الخدمات زيادة – االولى
 (.للطالب والصحية االجتماعية الرعاية برامج تطوير –للطالب والعملية المهنية المهارات تنمية

فقًا للجدول الزمنى وتحقق قويم مدى تقدم الخطط التنفيذية و تللمؤسسة تقارير دورية لمتابعة و  0/7
 مستويات األداء المستهدفة

  يوجد لدى الكلية آليات متابعة لتنفيذ الخطة التنفيذية حيث يتم متابعة تنفيذ أنشطة الخطة
التنفيذية شهريا من خالل اجتماعات لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء ، كما تم إعداد 

مسئولية  –األنشطة المخططة والمنفذة ) 1010- 1021تقارير ربع سنوية للخطة التنفيذية 
/ ذ والتوقيت الزمنى المخطط والمنفذ والتكلفة المالية التقديرية والفعلية ومؤشرات األداء التنفي

اإلنجاز ، ومستوى تحقق مؤشر اإلنجاز ومقترحات التحسين ، ويتم مناقشة تلك التقارير فى 
عن تحقق " فنى ومالى"كما تم عمل تقرير سنوى (. مجلس الكلية الرسمى كل حسب توقيته 

  1010/  1021ة التنفيذية طة الخطأنش
  تم إتخاذ بعض  1010/  1021وبناءا على تقارير المتابعة الدورية ألنشطة الخطة التنفيذية

 : كالتالىالتصحيحية المناسبة  اإلجراءات
التوسع فى الزيارات العلمية للباحثين فى القطاعات ذات العالقة ) 3-2-2-1نشاط -

تم تعديله فى ضوء ظروف جائحة كورونا ( للتعرف على احتياجاتهم البحثية بالتخصص
 .حيث تم التواصل مع المؤسسات التعليمية من خالل وسائل االتصال االلكترونية 

 4كان من المقرر عقده باريخ  ( تنظيم مؤتمر علمى سنوى للكلية  )   2-3-2-1)نشاط  -
 1012/  1010تم خالل الخطة التنفيذية وفى ظل جائحة كورونا تم تأجيله لي 1010/ 

 .    ZOOMوسوف يتم تنفيذيه من خالل منصة 
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 القيادة والحوكمة: 9معيار 

 مؤشر التقييم م
دارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية واإل األكاديميةالقيادات   1/2

 . تحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة
القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من   1/1

 .القيادات
ييم ، طراف المعنية فى عملية التقاء القيادات موضوعية ، وتشارك األمعايير تقييم أد  1/3

 .داء المؤسسيوتستخدم النتائج لتحسين األ
 .إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة  1/4
 للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات  1/2

 .فراد المؤسسةأخالقيات المهنية بين العادلة وعدم التمييز وتطبيق األ
سائر أنشطتها ، وتضمن المؤسسة المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي  1/6

 .مصداقيتها وتحديثها
دارات حجم المؤسسة ونشاطها ، ويتضمن اإلالهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم ل  1/7

 .هدافهاأساسية الالزمة لتحقبق رسالتها و األ
ا للهيكل التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات والتختصاصات وفقً  1/1

ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل التنظيمي 
 .نتداب المختلفةواإل

 
واالدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق  األكاديميةالقيادات 9/0

 .تكافؤ الفرص وتداول السلطة
 .إلداريةوالقيادات ا األكاديميةختيار القيادات إمعايير 
 المعدة  1021/1010كاديميه بالعام الجامعى معايير اختيار القيادات األ قامت الكلية بتفعيل

 األكاديميةختيار القيادة إتتضمن معايير  من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعه التى
ومن ( رؤساء االقسام_ الوكالء_عميد الكلية )لشغل وظيفة  ةوالمؤهالت والقدرات المطلوب

هذه المعايير المشاركة فى اللجان ونشاطات وفعاليات الكلية  والمشاركة فى نشاطات خدمة 
 .المجتمع
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  كما قامت الكلية بتفعيل  معايير اختيار القيادات غير المحددة بالقانون ولها لوائح داخلية
مدير وحدة ضمان الجودة تعيين ا مثل  1021/1010بالجامعة أو الكلية بالعام الجامعى 

   ةشباب، ومشرف عام التربية العمليورائد ال رشاد والتعليم المستمرز التدريب واإلومدير مرك
 . هيئة التدريس، وذو خبرة فى المجال  أعضاءهذه المعايير أن يكون عضوًا من  ومن

 .واإلدارية لألطراف المعنية األكاديميةوسائل إعالن معايير اختيار القيادات 
 13/2/1010طراف المعنية بتاريخ يار القيادات األكاديمية لألأعلنت الكلية عن معايير اخت 

كما تم ، عمل بالكلية معايير القيادات األكاديمية ثل عقد ورشةمن خالل العديد من الوسائل م
طالع على أعضاء هيئة التدريس  وتم اإلعلى  األكاديميةختيار القيادات إتوزيع وثيقة معايير 

 .هذه المعايير والتوقيع بالعلم  
 خالل من1021/1010بالعام الجامعى  اإلدارية القيادات اختيار معايير نأعلنت  الكلية ع 

 طالعلإل( اداريين  -موظفين)المعنية  طرافلأل داريةاإل القيادات ختيارإ معايير رسالإ
 .   بالعلم  عليهاوالتوقيع

 .واإلدارية األكاديميةآليات اختيار القيادات 
 وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع  ليات عند تعيين وكالء الكلية مثل طبقت الكلية  تلك اآل

 .27/1/1021وتنمية البيئة بتاريخ 
  ليات للوظائف الغير محددة بقانون تنظيم الجامعات  مثل مدير وحدة آقامت الكلية بوضع

تم  حيثضمان الجودة ، ورائد الشباب ومنسق البرنامج التعليمى ، ومدير مركز التدريب  
هيئة التدريس التى يمكنهم القيام بها فى ضوء  أعضاءاالعالن عن الوظيفة بين جميع 

داء ناء على خطة المتقدم فى تطوير األاالختيار من بينهم ب وتمخبراتهم ومتطلبات الوظيفة ، 
 .الوظيفى 

 ضمانات تداول السلطة فى المناصب القيادية خاصة غير المنظمة بالقانون واللوائح  
  المنصب بالوائح المنظمه له مثل مدير وحدة ضمان قامت الكلية بتفعيل تحديد مدة تولى

مدير مركز التدريب  –قابلة للتجديد ( سنة)رائد الشباب ، قابلة للتجديد ( سنوات  3)الجودة
 .حتى تاريخه  21/1/1021قابلة للتجديد وذلك بتاريخ ( سنة)واالرشاد والتعليم المستمر

 .قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القياداتالقيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية  9/9
عداد القيادات المستقبلية  .وسائل تنمية قدرات القيادات الحالية وا 

  واالدارية بالعام الجامعى  األكاديميةالتدريبية للقيادات  اإلحتياجاتقامت الكلية بدراسة
اعتماده من مجلس الكلية كما تم متابعة تنفيذها  وأعدت خطة تدريب وتم 1021/1010
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شهريا فى اجتماعات لجنة التدريب والتوعية وأعدت اللجنة تقرير فصلى عن معدالت انجازها 
 . ونسب رضا المشاركين عن التدريب

  1021/1010واإلدارية خالل  األكاديميةالدورات التدريبية المنفذة للقيادات 
  األكاديميةتوعوى للقيادات لقاء ( 1)نفذت الكلية عدد  

طراف المعنية فى عملية التقييم، وتستخدم اء القيادات موضوعية ، وتشارك األمعايير تقييم أد 9/9
 .النتائج لتحسين االداء المؤسسي

 .التقييم  في عمليةالمشاركة  القيادات واألطرافأداء  معايير ومؤشرات تقييم
  هيئة التدريس والهيئة المعاونه واإلدارين فى  عضاءقامت الكلية بقياس الرضا الوظيفى أل

من خالل تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيفى الموضوع  من قبل  األكاديميةنمط القيادة 
ختيار وترقية القيادات المعايير الحاليه إل "مركز ضمان الجودة من خالل البنود التالية

امج ديمقراطي يسمح للبرن األكاديميةنمط القيادة ،  وتتصف بالموضوعية ةكاديميه معلناأل
بالكلية بالصدق والشفافية فى جميع  األكاديميةتلتزم القيادات ،  تخاذ القراراتإبالمشاركه فى 

هيئة  أعضاءللشكاوى  والمقترحات المقدمة من  ةوتستجيب القيادات األكاديمي، المعامالت
ى ممارسة غير ألمعالجة  ةالتصحيحي  اإلجراءاتذ باتخا األكاديميةتلتزم القيادات ، التدريس
 .عادلة

 بالكلية  كل قيادة على  األكاديميةداء القيادات أضمان الجودة  استبيانات لتقييم  عدت وحدةأ
، والبحوث  كلية للدراسات العلياالعميد  وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ، وكيل ال" حده

تتضمن " 13/4/1021قسام بتاريخ تنمية البيئة ، رؤساء األوكيل الكلية لخدمة المجتمع و 
 فى القيادات جميع داءأ يقييم الوظيفي الرضا استبيان نأل نظراً  معايير خاصة بكل وظيفة

 .الوقت  ذات
 

 .استطالع آراء هذه األطراف حول أداء ونمط القيادة المتبع في الكلية
 .استفادة المؤسسة من نتائج التقييم أوجهأمثلة من 

دارين فى نمط هيئة التدريس والهيئة المعاونه واإل أعضاءقامت الكلية بتطبيق استطالع رأى  ▪
من خالل تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيفى الموضوع  من قبل مركز  األكاديميةالقيادة  

المتخذة لتحسين أداء  اإلجراءاتبزيادة من نتائج هذا التقييم  اإلستفادةوقد تم  ضمان الجودة 
آليات تحقيق الشفافية حيث القيادات وتعريفهم بالبنود التى يتم تقييم أدائهم على أساسها وزيادة 

تم إعالن جميع أخبار الكلية على جروب التواصل واتساب الخاص بالكلية وكذلك تطوير 
 .ستجابة لها وحلهاآليات الشكاوى واإل
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رتهم ومدى داإيم نمط من نتائج تق(رؤساء االقسام -الوكالء –العميد ) الكلية دارة إ تستفادأ ▪
تطوير نمط اإلداره والمهام الوظيفية لكل  مراعاةمع  اإلستفادة أوجهرضا المرؤسين عنه ومن 

 وظيفة والعمل على تنفيذها والعمل  على اكتساب المهارات االدارية من خالل التدريب
ا الوظيفى الرض استبيان من خالل تحليل نتائج ة دار ريين عن نمط اإلداكما تم قياس رضا اإل ▪

 .   ةداريين الموضوع من قبل مركز ضمان الجودلإل
 .دارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسةإل 9/4  

 .مشكالت التعليم التي تواجهها الكلية وآليات التعامل معها ونتائج تطبيقها
  كان من بين تلك المشكالت و 27/1/1021ضايا التعليم بتاريخ بمناقشة ققام مجلس الكلية

التى تم مناقشتها الكثافة العددية ،ضعف الموارد ، مشكالت الكتاب الجامعى ، الدروس 
أعضاء هيئة الخصوصية ، ضعف حضور الطالب والتعامل مع العجز والفائض فى اعداد 

أزمة كورونا فتبنت الكلية مجموعة من ،كما استجد فى نفس العام مشكلة التدريس والهيئة 
 :اآلليات التعامل مع هذه المشكالت من أمثلتها 

نفذت الكلية فى ظل أزمة كورونا خطة للتعليم عن بعد من خالل تفعيل المنصات التعليمية  -
(Edmodo- schoolgy-Zoom)عى للتواصل مع ، كما فعلت استخدام وسائل التواصل اإلجتما

 .الطالب أثناء تعليق الدراسة 
للتعامل مع مشكلة الكثافة العددية حيث تم تقسيم الطالب  اإلجراءاتطبقت الكلية مجموعة من  -

لى مجموعات صغيرة فى ال  .تطبيقات العملية إلى مجموعات فى المحاضرات النظرية وا 
مواردها وتعظيم اإلستفادة منها مثل استخدام اتخذت الكلية مجموعة من اآلليات لتحسين  إدارة  -

أجهزة الحاسب فى مجاالت التدريب واإلرشاد واألعمال المكتبية واستخدام القاعات التدريسية فى 
 .مجاالت تنظيم اإلحتفاليات وورش العمل واألنشطة الطالبية 

ة الكتاب تعاملت الكلية مع مشكالت الكتاب الجامعى من خالل اليات منها إصدار الئح -
، كما كلفت الكلية كل قسم علمى الجامعى التى تضمن وضع ضوابط إصداره وضمان جودته 

 .باإلشراف على المادة العلمية المقدمة فى الكتاب 
تعاملت الكلية مع مشكلة الدروس الخصوصية من خالل تفعيل قانون تنظيم الجامعات فى  -

 .هيئة التدريسالطالب وعضو يختص فى الدروس الخصوصية وزيادة التفاعل بين 
تعاملت الكلية مع مشكلة ضعف حضور الطالب من خالل متابعة الغياب فى المحاضرات  -

أعضاء هيئة التدريس على كما تم تدريب  1010/  1021النظرية والتدريب العملى خالل العام 
كيفية احتساب الغياب إلكترونيا ، كما أعلنت الكلية نسب الغياب التى قد تؤدى إلى حرمان 

 .من إجمالى المحاضرات فى المقرر % 12الطالب من دخول اإلمتحان وتبلغ 
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ة للتعامل مع مشكلة العجز والفائض فى أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون وأخيراً  -
وكذلك انتداب مثل التعيين فى التخصصات التى بها عجز  اإلجراءاتاتخذت الكلية مجموعة من 

أعضاء هيئة تدريس من كليات الجامعة التى بها فائض وتكليف عدد أكبر من خريجى الكلية 
حيث وضعت الكلية خطة خمسية لتعيين الهيئة للعمل كمعيدين فى األقسام العلمية التى بها عجز 

، باالضافة إلى قيام أعضاء هيئة التدريس 1012/ 1010إلى  1010/  1021ونة من المعا
 .بالتدريس فى المعامل مع الهيئة المعاونة

 
للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات  9/2

 .المؤسسةفراد أخالقيات المهنية بين وعدم التمييز وتطبيق األ العادلة
 .القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للكلية 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  أعضاءحاكمه للعمل بها ويلتزم بها  االكلية قيمً  تبىت
لتزام عضو هيئة إالذى يضمن يضا ميثاق شرف المهنة أ كما تتبنىواالداريين بالكلية ، 

ن يتقن مهارة أاستخداما جيدا بما يحقق مصلحة الطالب ، و باستخدام وقت  التدريس التدريس 
عالنها واعتمادها من مجلس إن يستخدم الطرق والوسائل التى تساعدة على ذلك أالتدريس و 

 الكلية 
 .وسائل إعالن القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية ومدى إتاحتها لألطراف المعنية

  ةهيئة التدريس والهيئة المعاون عضاءات المهنيه ألعالن القيم الجوهرية ودليل األخالقيإتم 
المجتمع المحلى والخريجين ، على الموقع اإللكترونى وأدلة  أعضاءواإلداريين والطالب و 

،كما قامت لجنة التدريب والتوعيه بتنظيم ورش التخطيط  الكلية، واللوحات فى أرجاء  الكلية
 1010-1021اإلستراتيجى التى تضم التوعيه بالقيم للعام الجامعى

 
المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها، وتضمن المؤسسة مصداقيتها  9/6

 وتحديثها
        :أنشطتهاالمعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطى سائر 

 التعليمية والبحثية  الكلية على إتاحة المعلومات الكافية عنها والتى تغطى كافة أنشطتها تحرص
 اإللكترونىوالكلية الجامعة  ىوالمجتمعية وتتيح هذه المعلومات من خالل عدة وسائل منها موقع
المعلومات التى تتحيها تتمثل و ولوحات اإلعالنات وملف الطالب واللقاءات التعريفية  للطالب الجدد،

نشطة الطالبية ستراتيجية والبرامج والتقدم والتحويل واأللكلية وخطتها اإلرؤية ورسالة االكلية فى 
 مكانات الجامعة  ا  تمعية والوافدين والبحث العلمي و نشطة المجواأل
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 :المؤسسة مصداقية المعلومات وتحديثها تضمن 
  بالكلية نشرها والتأكد من  ةى جهأمراجعة المعلومات التى تريد على دارة الكلية إتحرص

، كما شكلت الكلية لب النشر من سعادة عميد الكلية  اتفاقها مع وثائق الكلية ، واعتماد ط
لجنة لتحديث الموقع اإللكترونى للكلية من مهامها تطوير الموقع اإللكترونى ومراجعة البيانات 

 .عربية واإلنجليزية وتحديث البيانات بصفة دورية عليه باللغتين الالمنشورة 
 
ساسية الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها ، ويتضمن اإلدارات األ 9/7

 .هدافهاأالالزمة لتحقيق رسالتها و 
 .مالءمة الهيكل التنظيمي لطبيعة الكلية وأنشطتها

 حيث يوضح  ةتربيالكلية بالعمل  ةمع طبيعظيمى الحالى للكليه يتفق يتفق الهيكل التن
يشمل لجان تقوم ، و  ةورؤساء األقسام العلميبين عميد الكلية والوكالء  ةالعالقات المهني

ونظرا ألن ، ولجنة البحث العلمى ،  ةالعملي ةومنها لجنة التربي ةتنفيذ أنشطة الكليبمتابعة 
 ةشر من خالل  مديرى الشئون الماليمبا دارات الجامعه مركزيه فيتم التعامل معها بشكل غيرإ

 .  ةواإلداريه بالجامع
الكيانات التي تم استحداثها لتلبية احتياجات التغيير والتطوير ولإلسهام في تحقيق رسالة الكلية 

 .وأهدافها
  حدثت الكلية هيكلها التنظيمى باستحداث كيانات والغاء أخرى لتلبية احتياجات التطوير والتغيير

واخر التحديثات التى تمت هى تحويل لجحنة اإلرشاد  تحقيق رسالة الكلية وأهدافها من  والتأكد
تبعيتها لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بدال من عميد االكاديمى إلى وحدة إرشاد أكاديمى وتحديد 

ستحداث لجنة التحول الرقمى تتبع عميد الكلية الكلية  زمات والكوارث من نقل تبعية لجنة األ،وكذلك  وا 
العملية من عميد الكلية  ةنقل تبعية لجنة التربيه التربي و لى وكيل الكلية لخدمة المجتمعإعميد الكلية 

 .وتعديل مسماها إلى وحدة التدريب الميدانى  شؤن التعليم والطالبللى وكيل الكلية إ
 

 .اعتماد الهيكل التنظيمي من المجالس الرسمية والجهات المعنية
   مجلس الكلية بتاريخ خر تغييرات طرأت على الهيكل التنظيمى للكلية فى آتم اعتماد

27/1/1021 . 
  تم و ، 12/21/1021بتاريخ صدر قرار تشكيل لجنة التحول الرقمى فى مجلس الكلية

 .21/1/1010اعتمادها بتاريخ 
  1010/ 1/  21األكاديمى بتاريخ اعتماد وحدة اإلرشاد . 
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 .الهيكل التنظيمي لألطراف المعنيةوسائل إعالن 
عالن عن الهيكل التنظيمى للكلية من خالل لجنة التوعية والتدريب وكذلك ورشة  عمل للتوعية تم اإل

عالن إوكذلك يتم  /هيئة التدريس والهيئة المعاونة  أعضاءرساله لجميع ا  دوارها ووظائفها و أعنها  وعن 
 .   لكترونى  الهيكل التنظيمى على موقع الكلية اإل

التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقا للهيكل التنظيمي 9/3
 .ت والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واالنتداب المختلفةطاويحقق التكافؤ بين السل

 
تاحته وااللتزام نتداب للوظائف به في حاالت التعيين والنقل واإل  التوصيف الوظيفي ووسائل نشره وا 

 .المختلفة
  والهيئة المعاونة ووقعوا هيئة التدريس  ءاعضألجميع  عالن التوصيف الوظيفى بارسالهإتم

للتوعيه بالدليل التنظيمى ، باالستالم كما تم إعالنه فى المكاتب وأضا تم عقد ورش عمل 
رد من مركز ضمان أكتوبر الوا 6الوظيفى بجامعة وبذلك تمت اإلحاطه بدليل التوصيف 

 .   ةالجوده بالجامع
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 إدارة الجودة والتطوير: 9معيار 

للمؤسسة نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم ، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتى شامل ومستمر  
نتائج التقويم والمراجعة وتستعين بالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء ، وتستخدم 

 .فى تطوير األداء
 التقييم الذاتى 

 مؤشر التقييم م

3/2 
للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة ، ويشارك 
 فيها ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام 

 .المتعددة

3/1 
الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات واضحة ، 
 وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة ، بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند 

 .انشطتها
 .لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطتها،وقواعد بيانات النشتطها 3/3

 دوات أاستخدام مؤشرات أداء موضوعية ، و يم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية بتقو   4/ 3
 مالئمة ومراجعات داخلية وخارجية 

 نشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية ، ويستفاد أنتائج تقويم  3/2
 التصحيحية والتطوير  اإلجراءاتالتخطيط واتخاذ  عيةمنها فى تو 

 

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة ، ويشارك فيها  3/0
 .المتعددةممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام 

 ت قامت الكلية بتوفير الكوادر المؤهلة لوحدة ضمان الجودة متنوعة الخبرات والمهارات للفئا

 :كما يلى  التي تعمل بها

 2121-2119مشاركة مختلف الفئات في عضوية وحدة ضمان الجودة   

 أستاذ العام الجامعي
أستاذ 
 مساعد

 مدرس
مدرس 
 مساعد

 طالب معيد

2119/2121 2 5 19 5 24 25 
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واضحة ،  الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات 9/9
ويساند  وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة ، بما يسهم فى تفعيل دورها

 .نشطتهاأ
 

 ئحة لمسئوليات الوحدةال تبعية الوحدة بالهيكل التنظيمي  للكلية والئحتها الداخلية ومدى تحديد ال
 .ودورها وآليات عملها

 27/1/1021مجلس الكلية األول بتاريخ  فىالوحدة واعتماد مهامها  ولجان تم تشكيل مجالس  
 عقد و ت   12/20/1010بتاريخ من مجلس الكلية فيذى تم تحديث تشكيل المجلس التن كما

 .لمهام اللجنة وخطة عملها  ا لمناقشة قضايا الجودة وفقاً جتماعات المجالس واللجان شهريً إ

 :استمرار التفاعل والدعم لوحدة ضمان الجودة  من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من خالل 

سنوية والسنوية الخاصة بأعمال وحدة ضمان الجودة ، مرسل منها صور  التقارير النصف -
 .مبلغة لمركز ضمان الجودة بالجامعة

ان الجودة بالجامعة عيلها من خالل مركز ضمالتدريسية وورش العمل التي تم تفالدورات  -
 .التقويم الذاتى و التخطيط االستراتيجيوخاصة فيما يخص 

 :اللجان التنفيذية الخاصة بوحدة ضمان الجودة

 .لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء -
  1010-1021التنفذية ة الخط متابعة تنفيذ تم 
 30/22/1021-2/1/1021وتم اعداد التقرير الربع سنوى االول عن الفترة من  -
 30/1/1010-2/21/1021وتم اعداد التقرير الربع سنوى الثاني عن الفترة من  -
 30/2/1010-2/3/1010وتم اعداد التقرير الربع سنوى الثالث عن الفترة من  -
 30/1/1021-2/6/1021وتم اعداد التقرير الربع سنوى الرابع عن الفترة من  -
للفصل األول  كما تم اعداد التقرير السنوى الفنى و المالي عن الخطة التنفيذية  -

 .30/1/1010فى مجلس الكلية بتاريخ  1021/1010
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 :البرامج/لجنة تطوير المناهج    
 .ساعة معتمدة 241مراجعة الالئحة الجديدة للكلية  -
 .1021/1010والثانى للعام الجامعى  متحانية للفصل األولمراجعة فحص الورقة اإل -
 .على مدار الفصلين األول والثانى مقررات للبرامج مراجعة تقارير  - 
 .السنوية   البرامج تقارير  مراجعة  -
 :لجنة التدريب والتوعية والدعم الفني يتضمن  

هيئة التدريس  أعضاء، القيادات ) التدريبية للفئات المختلفة  اإلحتياجاتقامت اللجنة بدراسة  -
 (.األداريين ،الهيئة المعاونة، 

 .عتمادهاوضع خطة التدريب وا   -
أثناء و األول وأثناء الفصل الدراسى الثانى  خالل الفصل الدراسى التدريب خطةمتابعة تنفيذ  -

و  4يشمل الدورات المخطط تنتفيذها بعد شهر جائحة كورونا تم عمل ملحق للدورات التدريبية 
 . عداد المعلم الرقمىالخاصة بإكذلك 

وفى ظل جائحة كورونا تم اعتماد تحديث خطة التدريب من مجلس الكلية فى جلسته رقم  -
 دريب أعضاء هيئة التدريس على مهارات التحول الرقمىلتضم ت 1/4/1010بتاريخ  (20)

عداد مثل منصات إدارة التعليم ، كيفية التحليل اإلحصائى باستخدام برنامج إكسل  وا 
 .اإلختبارات اإللكترونية 

- : راجعة الداخلية واعداد التقارير لجنة الم         
 . جودة مؤسسات التعليم العالينجازة في معايير تم مراجعة علي ماتم إ -
( ملفات المقررات الدراسية –لعلمي ملف القسم ا)المراجعة الداخلية علي األقسام العلمية  تتم -

 1021/1010عن العام األكاديمي 
 .تمت المراجعة الداخلية علي المعامل الطالبية والكنتروالت  -
 .ةحية الالزميالتصح اإلجراءاتتم كتابه التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية واتخاذ  -

 :( والشكاوي –ستقصاءات اإل –االستبيانات )تقويم الطالب  لجنة
 .و الخدمة الجامعية  تم تطبيق استبيانات تقويم الطالب للمقرر ، والبرنامج -
 .تم تطبيق استبيانات تقييم الخريجين للبرنامج   -
 .هيئة التدريس  أعضاءكذلك قيم البرنامج من قبل  -
 .الهيئة التدريسية واالدارية  عضاءكما تم تطبيق استبيانات الرضا الوظيفي أل -
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 .ممثلى سوق العمل لخريجي الكلية كما تم تطبيق استبيان تقييم  -
 .من نتائجه فى التطوير  اإلستفادةتم تحليله و  كل استبيان  االنتهاء من تطبيقوبعد 
 :(تها ونتائجهاااجراء)دراسة التقويم الذاتى  -
من مجلس سبتمبر اعتمادها عد المجلس التنفيذى خطط التقويم الذاتى للكلية وتم أ -

1021/1010. 
وفى هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  أعضاءج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع نتائ-

 .التصحيحية والتطوير اإلجراءاتمنها فى توجية التخطيط واتخاذ ويستفاد  ،مجالسها الرسمية 
 .هاتنشطوقواعد بيانات أل  تها،الوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاط 9/9 

 .والتدريب وغيرهالذاتي والمراجعة دورية الخطط السنوية للتقويم ا
 وكذلك  1010-1021والتدريب والتوعية  والمراجعة، التقويم الذاتي ، طالوحدة خط أعدت

التوعيه بالمعايير و  والتوعية بأنشطة خدمة المجتمع، خطط نشر ثقافة الجودة للطالب،
 . القومية المرجعية لقطاع كلية التربية

  من مجلس االدارة  هااعتمادو عداد خطة التقويم الذاتي للوحدة من قبل المجلس التنفيذي إتم
بناء علي نتائج مراجعة المعايير والبرامج  1021ومجلس الكلية في شهر سبتمبر  ،الوحدة

ستراتيجية التي لم يتم تنفيذها في الخطة اإلنشطة تيفاءه في العام السابق وكذلك األوما تم اس
 .تقارير السنوية للبرامجالللعام السابق والمخطط تنفيذها للعام الحالي وخطط تطوير 

 عتمادها من مجلس إتم ن قبل لجنة المراجعة الداخلية و تم اعداد خطة المراجعة الداخلية م
نشطة خطة التقويم ألمتابعة تنفيذ  1021دارة الوحدة ثم مجلس الكلية فى شهر سبتمبرإ

 .الذاتى حسب جدولها الزمنى 
 اإلجراءاتو  سنويةوالتقارير ال كيفية متابعة الوحدة لتنفيذ الخطط السنوية للتقويم الذاتي،

 .التصحيحية التى تم اتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيز
 ام وفقا للجدول الزمني للخطة ثم تم كتابة الوحدة خطط التقويم شهريا علي مدار الع تتابع

تم تقرير فصلي   أعدنجاز ثم دارة ومجلس الكلية عن معدل اإلفع لمجلس اإلر  تقرير شهري 
في شهر سبتمبر للعام الثاني ويعتمد من  تم اعتمادهفي شهر فبراير وآخر سنوي  اعتماده

 .مجلس االدارة 
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  جاء في تقرير حيث تم انجازة يه وخطة ومقترحات التحسين لما لم تضمن التقرير ما تم انجاز
نشطة ارتفع معدل الرضا أنشطة الكلية تم تنفيذها وهناك أأن أغلب  1021/1010 عام 
نشطة الطالبية، وتقييم خدمة المجتمع ،وتقييم ،وتقييم األ وتتمثل في الرضا الوظيفي،عنها 

 .الطالب للمقررات
 .نشطة الوحدةشمولية قواعد البيانات أل  

 الوحدة قواعد البيانات بالتعاون مع وكالء الكلية و رؤساء األقسام ومنسقي المعايير          أعدت
أنشطة  -أنشطة الجودة   –التدريس ) هيئة التدريس أعضاءوتشمل قواعد البيانات عن 

هيئة التدريس و األنشطة الطالبية ونسب  عضاءاألنشطة البحثية أل -خدمة المجتمع
 –ونسب رضاهم  –تخصاصتهم  ) داريينقواعد اإل،( تنفيذ أنشطة الكلية المشاركين في

الطالب  –لي الكلية ا  قواعد المحولين من و  -د الوافدينقواع -قواعد بيانات لكتب المكتبة
ستفادة الطالب من الخدمات التي إ-الجداول الدراسية -م من الجامعةالحاصلين علي دع

 (.             اتفاقيات موقعة بين الكلية ومؤسسات المجتمع –تقدمها الجامعة وتتمثل في الفندق 
دوات مالئمة أاستخدام مؤشرات أداء موضوعية ، و تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية ب 9/4

 .ومراجعات داخلية وخارجية
 . والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة دورية عملية التقويم الذاتى

 من خالل خطة المراجعة الداخلية بمراجعة أنشطة الكلية المخطط  وحدة ضمان الجودة قامت
سنويا / فصلى/شهري وتم رفع هذا التقريرتقرير فصلي ثم سنوي،  أعدلها خالل الشهر ثم 

 .دارة الوحدة ثم مجلس الكلية إلمجلس 
  هيئة التدريس والهيئة المعاونة          أعضاءالتقويم الذاتى للكلية القيادات و شارك فى عملية

دوات المتابعة والقياس منها فحص الوثائق أوممثلى سوق العمل من خالل تطبيق والطالب 
استبيانات تقييم البرامج ،المقررات ،والخدمه الجامعية ،واألنشطة " ،دراسة نتائج االستبيانات 

كذلك دراسة نتائج فحص القاعات والمعامل وغيرها من منشاءات " ،والرضا الوظيفيالطالبية 
هيئة التدريس والطالب واالدارايين وفحص الموقع  أعضاءالكلية ومقابلة القيادات و 

 الخ ...االلكتروني للكلية 
  جية ستراتيرامج  فى تطويرها وكذلك الخطة اإلجراء المراجعة الخارجية للبإمن  اإلستفادةتم 
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 ستمرارية تطوير البرامج إ جع الداخلى لضمانراتم توصيف البرامج ومقرراتها من قبل الم ،
 .ا خطة المراجعة من قبل لجنة المراجعةتم مراجعة المعايير وفقً كما 

  نشطة الكلية أت معدال، لتحاق بالكليةمعدالت اإل)دوريا ةمقارنة نتائج تقويم المؤسستم
 ..                                        الخ...والطالبيةالبحثية والخدمية 

نتائج تقويم انشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية ، ويستفاد  2/ 9
 .والتطويرالتصحيحية  اإلجراءاتمنها فى توجيه التخطيط واتخاذ 

األطراف المعنية وعلى مستوى وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتى النشطة الكلية على 
 .المجالس الرسمية للكلية

 حاطة إتم كما  الكلية بحضور بعض ممثلى المجتمع تم مناقشة نتائج التقويم الذاتي في مجلس
ظل جائحة كورونا تم ، وفى مجالس األقسام بنتائج التقويم الذاتي والتقرير السنوي للكلية 

 وجروبات "تعلم لتعلم  "لمبادرة  جروب واتسابلتقرير السنوى للطالب على عرض نتائج ا
لمديرى المدارس كممثلين لسوق العمل كما أعلنت التربية العملية  جروباألقسام وكذلك على 

 .ألعضاء هيئة التدريس على جروب الكلية 
التصحيحية التى  اإلجراءاتطوير و كيفية استفادة الكلية من نتائج التقويم الذاتي ، ونماذج من الت

 .تخذت بناء على نتائج التقييمأ
 خطط التحسين والتطوير وتنفيذ  من نتائج التقويم الذاتى لها فى وضع استفادت الكلية

منها ،  اإلجراءاتت السابقة تم تنفيذ مجموعة من وعلى مدار السنوا.التصحيحية اإلجراءات
 :على سبيل المثال

 المراجعين الخارجيين مثل تخاذها بناء على تقارير اجراءات تصحيحية تم إ: 
 تعديل بعض مخرجات التعلم على مستوى البرنامج والمقررات. 
 اضافة بعض الموضوعات لمحتوى بعض المقررات. 
 تعديل بعض المراجع. 
  حيث اهتمت الالئحة  1010-1021منها عند اعداد الئحة الكلية  اإلستفادةكما تم

 1بتنمية مهارات اللغة العربية واالنجليزية لدى جميع الطالب من خالل اجتياز 
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مستويات لغوية كذلك يعتمد كل برنامج مقررات الكترونية حسب طبيعة البرنامج 
 .لتنمية مهارات التعلم الرقمى لدى الطالب 

 ة تم اتخاذها بناء على تحليل نتائج االستقصاءات المختلفة والتغذية الراجعة اجراءات تصحيحي
 :منها 

  التركيز على الجانب المهارى. 
 تعزيز التعلم الذاتى. 
 اضافة موضوعات لمحتوى بعض المقررات. 
  من التعلم االلكترونى  اإلستفادةهيئة التدريس والطالب على كيفية  أعضاءتدريب

 .م عن بعد واستراتيجيات التعل
 عضاءستقصاءات الرضا الوظيفى ألعلى تحليل نتائج إ تخاذها بناءإجراءات تصحيحية تم إ 

 : هيئة التدريس والهيئة المعاونة
  االحترازية للتعامل مع أزمة كورونا بشكل مستمر اإلجراءاتاتخاذ. 
 هيئة التدريس وأماكن  أعضاءتطهير المرافق ودورات المياه الخاصة ب

 .التدريس
  هيئة التدريس  أعضاءالدعم المادى والمعنوى من قبل ادارة الجامعة للسادة

وكذلك ،والهيئة المعاونة لحضور المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية 
 .الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية مهاراتهم وقدراتهم

 هيئة التدريس بالكلية من قبل ادارة الجامعة عضاءتوفير وسيلة مواصالت أل. 
  هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاءتطوير أساليب تقييم. 
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 هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاء:4معيار 

 مؤشر التقييم م

هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية واألقسام  أعضاءنسبة  4/2
 .العلمية تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة

 .هيئة التدريس ومعاونيهم أعضاءللمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في  4/1

4/3 
هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في  عضاءالتخصص العلمي أل

 .تدريسها

4/4 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية  عضاءأعباء العمل تتيح أل

 .والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة

4/2 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة دورية، تتخذ  عضاءالتدريبية أل اإلحتياجات
 .التدريبية لكل فئة اإلحتياجاتالمالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي  اإلجراءات

4/6 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة  أعضاءمعايير تقييم أداء 

 .النتائج لتحسين األداء بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم

4/7 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ  أعضاءللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء 

 .التصحيحية اإلجراءاتمن النتائج في اتخاذ  اإلستفادةالالزمة لدراستها و  اإلجراءات
 
هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية واألقسام العلمية  أعضاءنسبة  4/0

 .تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة
 

تفــاق نســبتهم إلــى الطــالب علــى مســتوى إأعــداد أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة، ومــدى 
 .ة والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئةالمؤسسة واألقسام العلمي

  هيئغغغغة  أعضغغغغاءطالغغغغب وبلغغغغغ عغغغغدد (  2261) 1021/1010بلغغغغغ عغغغغدد الطغغغغالب بالكليغغغغة عغغغغام
 .بين معين ومنتدب ( 47)التدريس 

   1010-1021عام  الكليةلي الطالب علي مستوي إهيئة التدريس  أعضاءوجاءت نسبة  
الهيئة المعاونغة  أعضاءا وجاءت نسبة عضوً (  30)الهيئة المعاونة  كما بلغ عدد. 33: 2 

لغى إهيئغة التغدريس  أعضغاءنضمام السادة وبإ 21: 2  1010-1021الطالب علي مستوي الكلية إلى 
 .11 -2الهيئة المعاونة وتدريس العملى أصبحت النسبة 
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  كالتاليلي الطالب حسب كل برنامج  إهيئة التدريس  أعضاءوجاءت نسبة: 
 التربية الخاصة  ، 22: 2طفال ،  رياض األ 22: 2اللغة العربية  ، 11: 2نجليزية اللغة اإل -

2 :1 . 
 .هيئة التدريس ومعاونيهم أعضاءللمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في  4/9

 

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة  أعضاءالتعامل مع العجز أو الفائض في 
  والهيئغة المعاونغة هيئة التغدريس أعضاءفى  الكلية بوضع عدد من اآلليات للتعامل مع العجزقامت 

مغغغغر يغغغغتم ذا اسغغغغتدعى األا  المنغغغغاظره للتخصغغغغص داخغغغغل الجامعغغغغه و  نتغغغغداب مغغغغن الكليغغغغاتحيغغغغث  يغغغغتم اإل
نتداب خرى مثل اإلكاديمى بين الجامعه والجامعات األالخارج وفقا التعاون والتبادل األنتداب من اإل

 . من جامعات عين شمس والقاهرة وأسيوط وغيرهم
  خغرى داخغل سغتعانه بهغم فغى الكليغات األهيئغه التغدريس يغتم اإل أعضغاءوفى حاله وجود فائض فغى

و يشترك عضو هيئة التدريس فى تدريس الجانب أعالم والسياحة والفنادق، الجامعه مثل كلية اإل
 .العملي من المقررات 

 هيئة التدريس ذوى النصغاب التدريسغي الغيغر مكتمغل فغى تنفيغذ الجانغب  أعضاءكما تم االستعانة ب
 .العملي فى المقررات 

  يضع عميد الكلية بالتعاون مع  مدير وحده ضمان الجوده ، ورؤسغاء األقسغام آليغات التعامغل مغع
  .و وضغع خطغة مناسغبة لغذلك  ،هيئغه التغدريس و الهيئغة المعاونغة أعضغاءأو الفائض فغى  ،العجز
و مغن وزارة أخغرى و االنتداب الكامل من الجامعغات األأالن للتعين فى بعض التخصصات عكاإل

، وقغغد أعلنغغت الكليغغة عغغن احتياجهغغا لتعيغغين أسغغتاذ صغغحة نفسغغية ، وأسغغتاذ منغغاهج التربيغغة و التعلغغيم 
ومدرس لغة إنجليزية ولغة عربية وتربية موسيقية وحركية وجارى اسغتكمال إجغراءات لغة إنجليزية 

 .اإلختيار من بين المتقدمين
 .هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها  عضاءالتخصص العلمي أل 4/9

 .مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها
 كل عضو هيئه تدريس بتدريس المقررات حسب تخصصه الدقيق، ويتضح ذلك من  يقوم

ساتذه المناهج أيقوم على سبيل المثال ، هيئه التدريس، وتخصصاتهم  أعضاءقاعدة بيانات 
طيط المناهج وطرق التدريس ويقوم وطرق التدريس بتدريس مقررات تطوير المناهج وتخ

دراما والقصة، ويتم وضع الجداول وتوزيع المقررات من دب بتدريس مواد الشعر والساتذه األأ
 خالل مجلس القسم المختص ثم عرضه على مجلس الكلية 
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بالمهام التدريسية والبحثية  هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام عضاءأعباء العمل تتيح أل 4/4
 .دارية وغيرها بكفاءة واإل
 

التــدريس وعضــو الهيئــة المعاونــة علــى مســتوى األقســام مالءمــة متوســط عــبء العمــل لعضــو هيئــة 
 .العلمية، وعلى مستوى المؤسسة بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة

  لتعغاون مغع مركغغز با، قامغت الكليغة بتفعيغل سياسغة توزيغغع أعبغاء العمغل علغى الكغوادر البشغغرية بالجامعغة
ن أبوع ويغوم تفغرل للبحغث العلمغي علغي سغيغام فغي األأربعة أن يكون عبء العمل أضمان الجودة علي 

عمغغال الجغغودة أكغغاديمي و رشغغاد األوالسغغاعات المكتبيغغة واإل ةيكغون العغغبء مقسغغم علغغي السغغاعات التدريسغغي
 .والتربية العملية

 ى واإلرشادى ألعضاء هيئة التدريس فأصغبح التواصغل مغع وفى ظل جائحة كورونا زاد العبء التدريس
طريقغغة تغى تغغم تفعيغل اإليميغغل الجغامعى لجميغغع الطغالب وتغغم تغييغر الطغالب مسغتمر علغغى مغدار اليغغوم ح

لمحاضرات مسغجلة بالصغوت والشغرحة علغى ملفغات عرض المادة العلمية من كتب ورقية أو إلكترونية 
، كذلك أصبح عضغو هيئغة التغدريس يتلقغى تغدريبًا شغبهى يغومى علغى إحغدى مهغارات العرض التقديمى 

عغغغداده الغغغتعلم الرقمغغغى وانعكغغغس ذلغغغك علغغغى أ داء عضغغغو هيئغغغة التغغغدريس فغغغى تقييمغغغه للطغغغالب إلكترونيغغغًا وا 
 .إختبارات إلكترونية والتواصل عبر المنصات اإللكترونية 

 اإلجـراءاتهيئة التدريس والهيئة المعاونة بصـورة دوريـة، تتخـذ  عضاءالتدريبية أل اإلحتياجات4/2
 .التدريبية لكل فئة اإلحتياجاتالمالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي 

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة عضاءالتدريبية أل اإلحتياجاتوسائل تحديد 
 مغن خغالل  1021هيئغه التغدريس فغي شغهر سغبتمبر عضغاءالتدريبية أل اإلحتياجاتبدراسة  قامت الكلية

 اإلحتياجغاتهيئه التدريس يتضمن مجموعة من التدريبات ويتم تحديد   أعضاءتوزيع استبيانات على 
حاطغغغغغة مجلغغغغغس الكليغغغغة بنتغغغغغائج دراسغغغغغة  الكليغغغغغةهيئغغغغة التغغغغغدريس ب عضغغغغغاءالتدريبيغغغغة السغغغغغنوية أل سغغغغنوًيا، وا 

، وتحديد األولويات ،وتم وضع خطه التدريب لتحقيق االولويات  وتم اعتمادها في مجلس اإلحتياجات
 .                       الكلية

 .ن سنويًّا من كل فئة إلى العدد اإلجماليعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربي
تم تنفيذ خطة التدريب خالل الفصل الدراسى األول وأثناء الفصل الدراسى الثانى أثناء جائحة  -

و كذلك  4كورونا تم عمل ملحق للدورات التدريبية يشمل الدورات المخطط تنتفيذها بعد شهر 

 .الخاصة باعداد المعلم الرقمى 
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 9132/9191السنوى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  للعام الجامعى بيان التدريب 

 عدد المتدربيين الفئة المستهدفة اسم البرنامج التدريبي م

 معاونة تدريس 
0 

دورة المراجعةةةةة اليارجيةةةةة لمتسسةةةةا  التعلةةةةيم 
 العالي

غير  90 أعضاء هيئة التدريس
 مستهدف

9 
 والتعليم والتقويمالتوعية باستراتيجيا  التدريس 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 25 

9 
ورشةةة عمةة  عةةن تيجيةةة تسةةجي   ضةةورال  ب 

 .الم اضرا  إلتتروني

 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 27 

تيجية التسجي  والب ث عن  فيديو تدريبي  4
 داي  بنك المعرفة المصرى

أعضاء هيئة التدريس 
 المعاونةوالهيئة 

94 26 

أعضاء هيئة التدريس  قواعد النشر الدولي 2
 والهيئة المعاونة

99 28 

أعضاء هيئة التدريس  الي  العربي 6
 والهيئة المعاونة

94 28 

تنمية قدرا  أعضاء هيئة التدريس والهيئة  7
 المعاونة في االب اث البينية

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

99 29 

بتعريف المشروع االوروبي لتعليم ال جئين دورة  3
 واعداد المقررا 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

94 28 

أعضاء هيئة التدريس  أساسيا  الب ث العلمي 2
 والهيئة المعاونة

99 31 

تجعي  اإليمي  الجامعى للسادة  عن  فيديو تدريبي 01
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

هيئة التدريس أعضاء 
 والهيئة المعاونة

94 31 

أعضاء هيئة التدريس  google scholarتيجية تجعي   00
 والهيئة المعاونة

92 27 

كيفية إعداد وإدارة حساب على منصة إدارة  09

 Edmodoالتعلم إدمودو 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 28 

فيديو تدريبي عن كيفية إعداد وتصميم  09

 إختبارإلكتروني

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 26 

تصميم وإعداد فيديو تدريبي عن كيفية  04

تصميم إستبيان إلكتروني وتحليل البيانات 

 اإلحصائية إلستخراج النتائج

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 28 

كيفية رفع المقررات على موقع الجامعة  02

 One Driveاإللكترونى 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 27 

أعضاء هيئة التدريس  تقييم الطالب من خالل البحوث 06
 والهيئة المعاونة

92 26 

أعضاء هيئة التدريس  كيفية قيام الطالب برفع المقاالت البحثية 07
 والهيئة المعاونة

92 29 

هيئة التدريس  أعضاء كيفية تصميم نموذج للمقاالت البحثية 03
 والهيئة المعاونة

92 29 

كيفيةةةة تصةةةحيا المقةةةاةت البحنيةةةة  البرنةةةامج  02

 (1) .المعد من مركز التعليم اإللكترونى

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 
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توعية أعضاء هيئة التدريس بتيجية استيدام  91

 (9)لتص يح الب وث researchبرنامج 
أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة
92 29 

إعةةةةةداد وتصةةةةةةميم اإلختبةةةةةارات اةلكترونيةةةةةةة  90

 Microsoft 365 استخدام 

 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 

أعضاء هيئة التدريس  ZOOMشرح تطبيق  99
 والهيئة المعاونة

92 29 

99 SPSS أعضاء هيئة التدريس  التحليل األحصائي
 والهيئة المعاونة

92 29 

توعيـــــة بالمعاييرالمرجعيـــــة األكاديميـــــة القوميــــــة  94
 TEAMSلكليات التربية 

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 

أعضاء هيئة التدريس  (مباشرة)ورشة الدورة المستندية  92
 والهيئة المعاونة

92 26 

 التوعية بالمعايير جودة مؤسسات التعليم العالى 96
TEAMS 

التدريس أعضاء هيئة 
 والهيئة المعاونة

92 29 

التعرف بدليل االمتحانات والقواعد والتعليمات  97
 TEAMS المتبعة لتنظيم االمتحانات

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 

أعضاء هيئة التدريس  TEAMS التوعية بنتائج فحص المقررات  93
 والهيئة المعاونة

92 29 

 لتدريساتنمية المهارات االدارية العضاء هيئة  92
 (مباشر)

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 

لقاء توعوي للعمل الجماعي وأسس القيادة  91
 (مباشر)

أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة

92 29 

 .التوعية بمعيار البحث العلمي واالنشطة العلمية 90
TEAMS 

التدريس أعضاء هيئة 
 والهيئة المعاونة

92 29 

 342 760 االجمالي  
  دورات تدريبية لإلداريين إلكترونيا  3كما تم تنفيذ عدد: 

حماية المال العام  ، الكنتروالت واعداد النتائج بالكمبيوتر ،TEAMS تكنولوجيا المعلومات 
 TEAMS والمحافظة عليه 

  نهاية كل عام ويتم اعتماده من مجلس الكلية في شهر نجاز خطة التدريب في إعد تقرير بمعدل ي  و
 . 1010-1021تتضمن تقرير عام و  يونيو
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 .وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء
  تطبق االستبيانات الواردة من إدارة الجامعة للتقيم اثر التدريب بعد انعقاد الدورة  بشهرين، يتم ذلك

اتقان المهارات "يتضمن استبيان قياس اثر التدريب تقييم و  ،من قبل رئيس المتدرب فى العمل 
الالزمة للعمل ،تنفيذ المهام الموكلة بسهولة ودقة وقلة ارتكاب االخطاء في العمل، زيادة 
االنتاج،التعاون وااللتزام في اداء المهام،القدرة علي نشر المعلومات الصحيحة حول ماتم التدريب 

الحاالت التي تحتاج الى اعادة التدريب من وجهة نظر الرئيس وفي حالة ظهور بعض . عليه
 .المباشر يتم إعادة التدريب لنفس العضو 

  ظهر أثر التدريب على أداء أعضاء هيئة التدريس تمكنهم من إنشاء اإلختبارات اإللكترونية وتفعيلهم
 .يمية فى ظل جائحة كوروناللمنصات التعل

ة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج هيئ أعضاءمعايير تقييم أداء  4/6
 .التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء

 .الهيئة المعاونة أعضاءهيئة التدريس، و  أعضاءمعايير وآليات تقييم أداء 
  هيئة  أعضاءيتم التقييم من خالل نماذج مركزية موضوعة من قبل إدارة الجامعة ، ويتم إحاطة

 .للتقيم فى آخر العام  التدريس والهيئة المعاونة بمعايير التقييم فى بداية العام استعدادً 
  المواظبة علي تنفىذ الجدول الدراسي–وتتضمن معايير التقييم السلوك العلمي والتعليمي-

-االلتزام الكامل بكل مايكلف به في حدود القوانين-شاركة الفعالة في الدروس العمليةالم
متحانات عمال اإلأشاركة في وائح والمللتزام بالنشطة التعليمية والرياضية ، واإلالمشاركة في اال

 .                         قامة حوار مع زمالئه وبين الطالب وغيرهما  بحاث العلمية و والكنترول والقيام باأل
 .المعنيةسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف و 

  س م تم تغيير نموذج التقيم؛ ليصبح نموذج يسمح لعضو هيئة التدري 1021- 1021بداية من عام
عتماًدا على األدلة إ، درجة 200قبل رئيسه المباشر من م من قيوال ثم ي  أوالهيئة المعاونة بتقييم ذاته 

دائه بكل بند أوالشواهد، يقوم رئيس القسم بمناقشة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة  فى مستوى 
فى بعض البنود وانخفاضه فى رتفاع مستوى التقييم إفى مستوى التقييم و ينتج عن ذلك ويتفق معه 

دلة والشواهد ، فى حال كانت نتيجة التقييم مستوى التقييم بناء على األتفاق على و اإلأخرى أبنود 
 .                     خبار المقييم لوضع خطه تحسينإقل من جيد جدا يجب أ

 .منه اإلستفادة أوجهنتائج التقييم و 
  عام هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية تقييمهم تراوح بين جيد جدا وامتياز ب أعضاءمعظم

 .و النهوض به أنهم رغم ذلك يبذلون الجهد للحفاظ على هذا التقدير أال إ،  1021-1010
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  داء بالحافز لتشجيع منسوبيها على بذلك الجهد دارة الجامعة سياسة ربط األإوضعت. 
  فى تطوير الخطة التدريبية ومتابعة اإلنتاج العلمى لعضو هيئة كما تم اإلستفادة من نتائج التقييم

 .أداء أعضاء هيئة التدريسالتدريس ، واستحداث برامج تدريب لتنمية بعض المهارات الخاصة ب
ـــاس آراء  4/7 ـــة واتخـــاذ  أعضـــاءللمؤسســـة وســـائل مناســـبة لقي ـــة المعاون ـــدريس والهيئ ـــة الت هيئ

 .التصحيحية اإلجراءاتمن النتائج في اتخاذ  اإلستفادةالالزمة لدراستها و  اإلجراءات
 . هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاءالوسائل المستخدمة في قياس آراء 

  أعضاءتم توزيع استبيان الرضا الوظيفي  في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني لقياس رضا 
هيئة التدريس و الهيئة المعاونة الذى تم وضعه من قبل  مركز ضمان الجوده  ، يتم اقرار االستبيان 

توزيغغغغع العغغغغبء -األكاديميغغغغةسغغغغتبيان  آليغغغغات اختيغغغغار وترقيغغغغة القيغغغغادات يتضغغغغمن اإل ولكليغغغغة ،بمجلغغغغس ا
لوسغغائل التعليميغغة تجهيغغز القاعغغات التدريسغغية با -كيفيغغة توزيغغع المكافغغأت والحغغوافز-شغغرافالتدريسغغي واإل
 .االمختلفة وغيره

 .هيئة التدريس والهيئة المعاونة أعضاءتحليل نتائج آخر قياس آلراء 
 وهغغم تبنغغي الكليغغغة %( 16-12)نسغغبة  سغغغتبيان أن البنغغود التاليغغة هغغي أعلغغغىنتغغائج تحليغغل اإل وضغغحتأ

-دة لحمايغة حقغغوق الملكيغة الفكريغغةليغغات محغدآتتبنغغى الكليغة  -ان تعغارض المصغالحليغات معلنغة لضغغمآ
تغوفر الكليغة وسغائل وآليغات لغدعم وتشغجيع -خالقيغات المهنغةأهيئغة التغدريس ومعغاونيهم ب أعضاءلتزام إ

هيئغغة التغدريس مبنيغغة  أعضغاءة للتغغدريب؛ لتنميغة قغغدرات لغهنغاك خطغغة متكام -البحغث العلمغى والبغغاحثين
مغن حيغث المسغاحات  ةالتعليميغ ةماكن التغدريس مغع متطلبغات العمليغأتتالئم  -اإلحتياجاتعلى دراسة 
تلتغغغزم  -هيئغغغة التغغغدريس بمتطلبغغغات الوظيفغغغة عضغغغاءهنغغغاك غغغغرف مخصصغغغة ومجهغغغزة أل -والتجهيغغغزات
 األكاديميغغةتسغغتجيب القيغغادات  -بالكليغغة بالصغغدق والشغغفافية فغغى المعغغامالت كافغغة األكاديميغغةالقيغغادات 

 .هيئة التدريس أعضاءللشكاوى والمقترحات المقدمة من 
  واألعمغال شغراف إلوهغم توزيغع العغبء التدريسغى وا%( 12-14)جاءت نسبة تحقغق البنغود التاليغة بغين

يوجد بالكلية معايير؛ لتقييم أداء  -هيئة التدريس أعضاءاإلدارية تتم بطريقة عادلة ومعلنة بين جميع 
هيئغغغة  عضغغغاءوالمغغغاده العلميغغغة متاحغغغة للبغغغاحثين وأل ةالمصغغغادر البحثيغغغ -هيئغغغة التغغغدريس معلنغغغة وعادلغغغة

للبرنغغامج ديمقراطغغى يسغغمح  األكاديميغغةنمغغط القيغغاده  -نترنغغتتغغدريس عغغن طريغغق المكتبغغة وخغغدمات اإلال
هيئغغة التغغدريس لتنميغغة المغغوارد الذاتيغغة  عضغغاءهنغغاك وسغغائل تحفيغغز أل -بالمشغغاركة  فغغى اتخغغاذ القغغرارات 

 .يتم تتطبيق المعايير، وربط الحوافز المقدمة بمستويات األداء بطريقة فعالة -للكلية
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 .هيئة التدريس  أعضاءاستفادة الكلية من نتائج قياس آراء 
  هيئة التدريس باالعوام السابقة لتحسين  أعضاءاستفادت ادارة الكلية من نتائج تقييم اراء

هيئة التدريس الوظيفي ، ومن اهم  أعضاءالخدمات المقدمة لهم مما أدى الى تطور رضا 

 أعضاءمكافاة  –هيئة التدريس  أعضاءالقرارات التى اتخذتها ادارة الجامعة تحسين مرتبات 

هناك قرارات و إجراءات تم اتخاذها  –س عند نشر ابحاث دولية و محلية هيئة التدري

قواعد التعيين والترقية معلنة، ويتم تطبيقها  -هيئة التدريس عضاءلتحسين الرضا الوظيفى أل

المعايير الحالية الختبار وترقية القيادات االكاديميه معلنة وتتصف . بطريقة عادلة

 .بالموضوعية
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 الجهاز اإلدارى: 2معيار 

 

أنشطة المؤسسة ، والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم الجهاز اإلدارى مالئم مع حجم وطبيعة  2/0

وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفية وتوجد آليات للتعامل مع النقص 

 .والزيادة فى أفراده

 .  الجهاز اإلداري ومؤهالتهم أعضاءعدد 

  عمال  ( 7)سكرتاريه، وعدد( 3)إدارى ، وعدد ( 36)يتمثل عدد االداريين المخصصين للكلية

ؤهالتهم وتوزيعهم على االدارات ومتابعة القاعات والمعامل باالدوار المختلفة بمبنى تتناسب م

 .بالكلية والمبانى االخرى وتوزيعهم على المكتبة وفقا لتخصصاتهم ومؤهالتهم  4

 

 

 مؤشر التقييم المؤشر

2/2 
الجهاز اإلدارى مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة ، والعاملون موزعون وفقا 
لمؤهالتهم وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفية وتوجد آليات 

 .للتعامل مع النقص والزيادة فى أفراده

المالئمة لتنفيذ البرامج  اإلجراءاتالتدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ  اإلحتياجات 2/1
 .التدريبية لكل فئة اإلحتياجاتالتى تلبى 

2/3 
الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة  أعضاءللمؤسسة نظام لتقييم أداء 

حرص على استخدام نتائج ،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وت
 .التقييم للمحاسبة ولوضع برامج التدريب والتطوير

2/4 
الالزمة  اإلجراءاتالجهاز اإلدارى واتخاذ  أعضاءللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء 

 .التصحيحية اإلجراءاتمن النتائج فى اتخاذ  اإلستفادةلدراستها ، و 
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 مالئمة عدد االداريين لحجم الكلية وطبيعة نشاطها 
 بالنسبة للطالب مناسبة مع المواصفات  دارىالجهاز اإلن تكون نسبة أدارة الجامعه إ تحرص

لما زاد عدد الطالب يزداد وك  33:  2، 1010 -1021القياسية وجاءت النسبة فى عام 
 داريين لحجم الكلية فى الجدول التالىوتتضح مالئمة عدد اإل داريينعدد اإل

نسبة االداريين  الطالبعدد  االجمالى اعداد الجهاز االدارى العام الجامعى
 الى الطالب

 33:2 2260 46 عمال السكرتاريه اداريين 1021/1010

36 3 7 

 .مدى وجود عجز أو فائض في أعداد العاملين والفنيين وكيفية تعامل الكلية مع ذلك
  عغغن طريغغق توزيغغع إسغغتبيان علغغى قيغغادات  ىتقغغوم الكليغغة بقيغغاس العجغغز والفغغائض بالجهغغاز اإلدار

دارى عغداد الجهغاز اإلأان 1010/  1021فى عغام ستبيان نتائج اإلرت فسأ وقدالكلية كل سنة 
                                                                  . ئم لحجم المؤسسة وطبيعة نشاطهاداريين وفنيين مالإمن 

المالئمة لتنفيذ البرامج التى  اإلجراءاتالتدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ  اإلحتياجات 2/9

 .التدريبية لكل فئة اإلحتياجاتتلبى 

 .التدريبية للعاملين ومالمح خطة تنمية قدراتهم اإلحتياجاتوسائل تحديد 
 اإلحتياجغغاتالكليغغة بالتعغغاون مغغع مغغدير عغغام الشغغئون اإلداريغغة والماليغغة بالجامعغغة، بدراسغغة  قامغغت 

ضغغع خطغغة تدريبيغغة لتنميغغة قغغدراتهم اإلداريغغة لو ( 3)داريغغين التغغابعين للكليغغة وعغغددهم التدريبيغغة لإل
( 31)لعغغدد التوعويغغة  اإلحتياجغغاتاخغغر يتضغغمن إسغغتبيان ع الكليغغة يغغتوز تغغم كمغغا . والفنيغة وتنفيغغذها

دارى ومدونغة السغلوك الغوظيفى وغيرهغا وجغاءت النتيجغة باحتيغاجهم مثل توعية الجهغاز اإل إدارى
 .دورات تدريبية ثالثل

  تكنولوجيا المعلومات. 
 عداد النتائج بالكمبيوتر  .الكنتروالت وا 
  حماية المال العام والمحافظة عليه. 

 

 .العدد اإلجماليعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنوًيا إلى 
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 1021فى عام التابعيين للكلية إلداري لالكلية سنوًيا بتنفيذ برامج تدريبية  قامت 

 . 1021/1010تلك البرامج لعام الجدول التالي  يوضحو 

خالل  عدد المتدربين عدد اإلداريين بالكلية عدد الدورات العام
 الدورات األربعة

نسبة المتدربين إلى 
 العدد اإلجمالي

1021-1010 3 3 3 200% 
 .وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء

 عدة وسائل منها مردود التدريب وأثره على أداء االداريين من خالل  قامت الكلية بقياس
، استقصاء قياس األثر أو مردود التدريب من إستقصاء رضا المتدرب عن الدورات التدريبية 

 .الدورية للتقييم من الرؤساء المباشرين،التقارير قبل رئيس اإلدارة 

الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة  أعضاءللمؤسسة نظام لتقييم أداء  2/9
،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم 

 .للمحاسبة ولوضع برامج التدريب والتطوير
 .الجهاز اإلداري أعضاءمعايير وآليات تقييم أداء 

 الجهاز اإلداري  الموضوعة والمطبقة من قبل  أعضاءداء أمعايير وآليات تقييم ق الكلية تطب 
 .ادارة شئون العاملين بالجامعة 

  علغى الرؤسغغاء المباشغرين لالداريغغين  1021/1010لعغام  توزيغع اسغغتبيان تقيغيم مسغغتوى االداءتغم
ويشغغمل علغغى اسغغم الموظغغف والوظيفغغة الحاليغغة وتغغاريخ المغغيالد واالدارة التغغى يعمغغل بهغغا ويتضغغمن 

لى التعلم خالل فترة التقرير التقرير بنود يمألها الموظف بنفسه وهى الدورات التدريبية والقدره ع
حمغغل المسغغئولية والقسغغم مهغغارات المشغغاركة وتعمغغال البغغارزه التغغى قغغام بهغغا خغغالل مغغدة التقريغغر و واأل

داء العمغغل ومسغغتواه ، أهمهغغا أر ويتضغغمن هغغذا الجغغزء عغغدة بنغغود مغغن ه الغغرئيس المباشغغالثغغانى يمغغأل
كمغغا تغغم اسغغتطالع  داءاالداريغغة ، ومراتغغب قيغغاس كفغغاءة األالمهغغارات السغغلوكية ، القغغدرات الفنيغغة و 

ين من تحليل استقصاءات رأى الطلبة فى رأى الطالب ضمن استبيان الخدمة الجامعية  وقد تب
 .1010/  1021للعام االكاديمى % 12تقييم اإلداريين أن نسبة الرضا العام 

 
 .وسائل نشر تلك المعايير واآلليات على األطراف المعنية 
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 ستبيان ليات التقييم السنوى  وذلك عن طريق توزيع نسخة من اإلآدارىين بمعايير و عالم اإلإ تم
 .عليه بشكل فردى ويوقع الموظف بالعلمطالع لإل

 جراءات المسبقة لتقييم الجهاز اإلدارى على موقع مركز ضمان الجودة لية واإلكما تم نشر اآل
 .داريين والفنيين بها بالجامعة وتم توزيع هذه اآللية على رؤساء اإلدارات واألقسام لتوعية اإل

 .األطراف المعنيةوسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع 
 .معهم  بشكل فردى  اومناقشته ،االداريين بنتائج تقييمهم  عالمقام عميد الكلية بإ

 
الالزمة  اإلجراءاتالجهاز اإلدارى واتخاذ  أعضاءللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء  2/4

 .التصحيحية اإلجراءاتمن النتائج فى اتخاذ  اإلستفادةلدراستها ، و 
 

 .الجهاز اإلداري أعضاءالوسائل المستخدمة في قياس آراء 
 اإلجراءاتالجهاز اإلداري وتتخذ  أعضاءالكلية وسائل مناسبة  لقياس آراء  وضعت   

جرات التصحيحية ومن أهم هذه الوسائل وتستفيد من النتائج في اتخاذ اإل الالزمة  لدراستها 
داريين بالكلية حيث قامت على اإل 1021/1010لعام  القيام بتوزيع استبيان الرضا الوظيفى

الكلية بتوزيع استبيان الرضا الوظيفى على االداريين ،ويتضمن االستبيان بنود مثل الرضا عن 
الرضا عن اسلوب  الغرفة التى يتواجد بها االدارى ، الرضا عن المهام التى يقوم بادائها وغيرها،

 .ها توزيع اعباء العمل فى االدارة وغير 
 نتائج آخر قياس آلراء العاملين 

  16.7ىحوالبنسبة رضا  1021/1010جاءت نتائج اخر قياس الراء االداريين لعام    % 
 .الجهاز الدارى  عضاءمن نتائج الرضا الوظيفي أل اإلستفادة أوجهو 

  تستفيد ادارة شئون العاملين من نتائج قياس الرضا الوظيفي لالداريين فى تحسين 
التوزيع المناسب لعبء العمل ، . بيئة العمل ومن اهم القرارات التى اتخذت لتحسين بيئة العمل 

 .   ربط الحافز بالعمل وتكريم االداريين المتميزين 
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 الموارد المالية والمادية: 6معيار 

 مؤشر التقييم م
 

6/2 
وأعداد الطالب ويتم توزيعها وفقا لالحتياجات الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة تنشاطها 

 .الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها
 .مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة 6/1

 
6/3 

مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل و الورش وخالفه وتجهيزاتها 
 . مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب ، ويتوفر المناخ الصحي بالمبانى

 صياغة القاعات والمعامل واآلآلت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية  6/4
 . ت األمن والسالمة المتبعة فى المؤسسة مناسبةإجراءا 6/2

 
6/6 

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي 
 .للمؤسسة وللعمليات اإلدارية بها وللمؤسسة موقع الكترونى فاعل ويحدث دوريا

 
6/7 

الكتب والمراجع و التجهيزات والخدمات التى تلبي المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر 
 .احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين

 نشاطها وأعداد الطالب ويتم توزيعها وفقاد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة الموار 6/0
 .لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها

 
، ومدى كفايتها لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيجية ، وفي الموارد المالية المتاحة للكلية سنوًيا 

 .حال عدم كفايتها تذكر طرق التعامل معها
  كافيغغغة 04720192وقيمتهغغغا 1021/1010للكليغغغة للعغغغام الجغغغامعى هغغغا الجامعغغغة تالميزانيغغغة التغغغى وفر

وذلغغغك  09137496لتحقيغغغق رسغغغالتها رغغغغم انهغغغا اقغغغل مغغغن ميزانيغغغة العغغغام الماضغغغى التغغغى تتمثغغغل فغغغى 
 .القاعات والمعامل والبنية التحتية خالل االعوام السابقة   أثيثنتهاء من ثالل

 .مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة6/9
 وارد المالية التي توفرها الكليمدى تنوع مصادر الم

 فهنغغاك عغغدة مصغغادر توفرهغغا الكليغغة لزيغغادة تنميغغة المغغوارد  1021/1010 الكليغغةنغغوع مصغغادر تت
الذاتيغغة للمؤسسغغة تتمثغغل فغغي مركغغز التغغدريب واالرشغغاد والتعلغغيم المسغغتمروبرامج الدراسغغات العليغغا 

 .1021/1010خالل عام 
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 الذاتية على مدار األعوام الثالثة الماضية إسهامات الكلية في زيادة الموارد المالية
 .سنوات 4ر الموارد الذاتية للمؤسسة خالل الجدول التالي يوضح نسبة تطو 

،  1027الى  1022ام من عو الموارد الذاتية للكلية خالل األ ن تزايدأمن خالل الجدول السابق يتضح 
م المسئولين عن مركز التدريب هتماإلى إويرجع ذلك  1010-1021فى عام 23.22بنسبة  صثم التناق

وربي وبالفعل تم اشراكهم فى مشروع ممول سوف تحاد األحد المشاريع الممولة من اإلأفى  شتراكباإل
  .  1010-1021مليون خالل العام الجامعى  1يسهم فى زيادة الموارد الذاتية للكلية بمبلغ حوالى 

 
مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل و الورش وخالفه  6/9

 .لطالب ، ويتوفر المناخ الصحي بالمبانىوتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد ا
 .مباني الكلية وأعداد القاعات الدراسية والمعامل وتجهيزاتها 

  البدروم)دوار باأل 4تتضمن القاعات الدراسية للكلية بمبنى  وثيقة التقدير الكمي للمبانىالكلية أعدت- 
الحاسب اآللي بكلية  الحاسبات ، كذالك توفر الجامعة  للكلية  معمل (  الثاني –ول األ –رضي األ
ستماع بكلية اللغات والترجمة ومعمل علم النفس ومعمل تكنولوجيا المعلومات بمبنى هندسة  ومعمل اإلو 

، ( 3)زيم بالدور الرابع مبنى ينابالبدروم وصالة الجم(  4)التعليم ومعمل التدريس المصغر والمرسم بمبنى 
يمية بداية بوجود أكثرمن مبانى مجهزة بشكل جيد لتسهيل العملية التعلجميع  ال( . 3)وقاعة الموسيقي بمبنى 

جاءت نسبة  والخاصة  ووجود تسهيالت داعمة  لتعليم الطالب ، اإلحتياجاتمرخاص بذوى مدخل و 
 .% 12بنسبة اكثرمن   1021/1010-تحقق مواصفات القاعات والمعامل  خالل العام الجامعى 

 

 نسبة التطور الموارد الذاتية األعوام

9106/9107 744642 34.42 % 

9107/9103 0920001 36.30 % 

9103/9102 0931291 - 7.22 % 

9102/9191 04720192 09.20% 
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 بنية والمنشآت  مع أعداد الطالب تناسب األ
  عداد الطالبالمساحات ومدى مناسبتها ألتقييم مواصفات القاعات والمعامل  /تتضمن معايير ،

شغالها إمساحات القاعات الدراسية وجداول دارة الكلية  ببيان إدارة  الهندسية بالجامعة تزود اإل
.  عد دراسة تحليلية للسعة الفعلية للمعامل وللقاعات وت   .عداد الطالب  المخطط داخل كل قاعةأو 
عداد الطالب والتجهيزات االنشائية أامل لدراسة المساحة وتناسبها مع للمع( 1)يتم تطبيق نموذج و 

لتقييم لدورات المياه خالل االعوام الدراسية (  2)استبيان قاعات المحاضرات ونموذج ( 2)ونموذج 
عوام من لال Norms(2-1-2)تطبيق استبانات لنماذج ، كما ( 1021الى  1022من )
وتم كتابة تقارير عن نتائج المالحظة القاعات و المعامل بكل ( 1021/1010الى  1024/1022)

 .عام على حدى ووضع مقترحات للتحسين اذا احتاج االمر 
 .التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية ومدى مالءمتها

والمعامل وجميعها مناسبة بنسبة  على مكتبة الجامعة والعيادة والقاعات الدراسية  NORMSتم تطبيق 
 .مالئمة  وهى نسبة%  12ال تقل عن 

 .إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى المؤسسة مناسبة 6/2
 .الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة

  حيث .من والسالمة داخل المؤسسة من للمحافظة على األفراد مسئولين عن األأتعين الجامعة
كما يتوفر عدد  .لىاآل كما يوجد بالمبنى نظام االطفاء. من مع الكليةافراد األأعدد يتناسب

كتان وصناديق  خراطيم  1و الجلد ، طيماكافى طفايات بودرة وطفايات غاز بالكلية وكذلك الخر 
 .الرمل 

 وذلك استجابة لتوفير  بلوحات ارشادية معلقة بالكلية تم توفير رسم المداخل والمخارج
 .احتياجات االمن والسالمة

  كما توفر الجامعة عيادة طبية بالقرب من المبنى عند الحاجة إليها فى بعض حاالت االغماء
      .هيئة التدريس أو حاالت تسمم غذائى فى الكلية  أعضاءللطالب أو 

دارة األزمات و تو   (.تنفيذ تجربة إخالء)الكوارث والتدريب عليها فر خطة اإلخالء وا 
  خالء الخاصة باإل اإلجراءاتاللجنة عدة دورات منها دورة  متنظ 1010/  1021 عامخالل

ثناء هيئة التدريس أ أعضاءوالسادة  والتوعية مع الطالب كثر سرعةأكثر تنظيمًا و أبشكل 
 ول الفصل الدراسى األ
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   قامت اللجنة بعمل عدة ( 21كوفيد)رونا و وقت جائحة فيروس كواثناء الفصل الدراسى الثانى
 نشطة منها أ

 هئية التدريس أعضاءجتماعى والمسافات الالزمة بين السادة التوعية بالتباعد اإل. 
 رونا المستجدو مامات الالزمة للوقاية من فيروس كرتداء الكإ. 
  هئية التدريس والهيئة المعاونة أعضاءتعقيم المكاتب الخاصة بالسادة. 
 خل الكلية بنصف القوة فقط لعدم التزاحم االعمل د. 
 ضع ضوابط دخول فرقة الرابعة قامت اللجنة ايضا بو ثناء فترة امتحانات شهر يوليو لطالب الأ

 .متحان الطالب لجان اإل
   كل وضع بعض األشرطة الالصقة ذات اللون الواحد على مقاعد الطالب حتى يتعرف

   .طالب على مكانة أثناء االمتحان 
  متحان وعدم التكدس عند الدخولأثناء دخول اإلتنظيم الطالب . 
 زمات والكوارث وعمل توعية من قبل لجنة األ يتم عمل خطة االخالء بالكلية بصفة دورية

خالء للعام الدراسى عمل تجربة خطة اإلب اللجنة، ولكن هذا العام لم تقوم كافية
 .(21كوفيد)رونا و بسبب جائحة فيروس ك1021/1010

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي 6/6
 .للمؤسسة وللعمليات اإلدارية بها وللمؤسسة موقع الكترونى فاعل ويحدث دوريا

 .البنية التكنولوجية في الكلية
 :تكنولوجية الحديثة التى تتمثل فييتوفر بالكلية البنية ال

 هيئة التدريس ، أعضاءشئون الطالب ، شئون لبنظام الجامعة الخاصة إلكترونية  بياناتواعد ق: أوال
 .والمكتبة والمركبات والفندق والجودة وغيرها

 تصال الحديثة وسائل اإل  :ثانيا 
هيئة التدريس كما يوجد بريد  أعضاءيوجد بريد إلكترونى لكل عضو من  :البريد االلكترونى / أ

إلكترونى خاص بالكلية على موقع الجامعة وهو خاص بالتواصل االلكترونى بين إدارة الكلية وباقى 
 d=131http://www.o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=19&i .إدارات وكليات الجامعة

 .اشتراك الجامعة فى بنك المعرفة / ب
لى داخل كل مكتب من مكاتب الكلية لتسهيل االعمال الخاصة باالقسام وكل آيوجد جهاز حاسب / ج

 . نترنت وشبكة المعلوماتجهازمتصل باإل

http://www.o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=19&id=131
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 wifiوتوفير خدمة ( wifi-network-wireless)المتاحة التى تتمثل في  تصالوسائل اإل  /د
هيئة  عضاءهيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير بيان بقواعد البيانات المتاحة بالجامعة  أل عضاءأل

 .              التدريس ووفرت الجامعة عدة عقود لتقديم خدمات االنترنت
 (.وفق طبيعة نشاط الكلية)مدى توافر الحاسبات 

 جهزة داخل كل أحاسب تتناسب مع الطالب كما توجد جهزة الأما توفر الكلية أعداد مناسبة من ك
 -401معمل تكنولوجيا التعليم ) قاعة من القاعات التدريسية وتتوافر بالكلية المعامل التالية 

معمل التدريس  –الستماع معمل ا –معمل علم النفس  –معمل الحاسب اآللى بمبنى هندسة 
 .   البحث العلمى عة يستخدمها الطالب فىحاسب ألى بمكتبة الجام 260وكذالك يوجد ( المصغر

 .نسبة عدد الحاسبات إلى إجمالي عدد الطالب

ستخدام الطالب في عمليات البحث عدد األجهزة بمكتبة الجامعة إل:ى لى فجهزة الحاسب اآلأتتوفر 
عدد ( + جهاز 20( )الحاسب اآللي)عدد أجهزة معمل الحاسبات لمادة ( + جهاز 260)العلمي 

 . (أجهزة 1)األجهزة بعمل تكنولوجيا التعليم 

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع و التجهيزات والخدمات التى  6/7
 .الرقمية متاحة للمعنيينتلبي احتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة 

 .المكتبة وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها ، ونوعية الخدمات المتوافرة بالمكتبة
  قسغغام كمغغا يلغغي باألالكتغغب والغغدوريات والمراجغغع العامغغة صغغل عغغدد و  1021/1010خغغالل عغغام: 

قسغغغم و ( 2112)وقسغغغم علغغغم الغغغنفس والتربيغغغة الخاصغغغة ( 2137)قسغغغم الطفولغغغة والتربيغغغة الخاصغغغة 
ويصغغغغبح إجمغغغغالى ( 241)واللغغغغغة الفرنسغغغغية ( 137) واللغةااللمانيغغغغة( 2111)اللغغغغغة االنجليزيغغغغة 

 لغغغى جانغغب المكتبغغغة االلكترونيغغة بهغغغا معملغغين خاصغغغين بالحاسغغب االلغغغى حيغغغث(22102) الكتغغب
جهغغغاز اخغغغرين موزعغغغة علغغغى بغغغاقي القاعغغغات   لتقغغغديم الخغغغدمات   10جهاز،كمغغغا يوجغغغد  60تضغغغم 

 .وبها مجموعة من قواعد البيانات للطالب ومساعدتهم 
 كما يوجد موقغع الكترونغي .يوجد دليل المكتبة يحتوي على مجموعة من المعلومات الخاصة بها

ة كمغغغا يوجغغغد عغغغدد مناسغغغب مغغغن العغغغاملين بالمكتبغغغ /https://soul.o6u.edu.eg/arخغغغاص بالمكتبغغغة 
 .(بمساعدة الباحثين وتلبية احتياجاتهم

 نسبة اجهزة الحاسب للطالب  عدد الحاسبات  عدد الطالب األعوام
9102/9191 0261 903 7:0.2 

https://soul.o6u.edu.eg/ar/%20%20وثيقة%206/7/1/3
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 والبرامج التعليمية األكاديميةالمعايير : 7معيار 

 مؤشر التقييم المؤشر

المرجعية التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية ، تتوافق مع  األكاديميةالمعايير  7/1
 .رسالة الكلية وأهدافها

 .لمتطلبات سوق العمل وفًقا لما تنطوي عليه رسالة الكليةالبرامج التعليمية مالئمة  7/2
البرامج التعليمية موّصفة ومعتمدة ، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير  7/3

 .المرجعية المتبناة األكاديمية
نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية ، وتوصيف المقررات يوضح  7/4

 .التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلمطرق 
البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين  7/5

 .الداخليين والخارجيين
للكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف  7/6

راسية ، ويّطلع عليها المعنيون ، وتستفيد الكلية منها في وضع خطط المعلن للمقررات الد
 التحسين والتطوير

 

المرجعية التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع  األكاديميةالمعايير  7/1

 .رسالة الكلية وأهدافها

 .البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية األولى 

  ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة إنجليزية  )فى الكلية فى  األكاديميةتتمثل البرامج– 
بكالوريوس الطفولة والتربية   -ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية 

 ( .   بكالوريوس التربية الخاصة  –

 . األكاديميةتها الكلية لتبني المعايير  الرسمية التي اتخذ اإلجراءات 

  باآلتي ( 21كوفيد )ونظرًا لظروف جائحة 1021/1010قامت الكلية في العام الدراسي: 
  المرجعية على موقع الكلية اإللكتروني األكاديميةنشر المعايير القومية. 

  هيئة التدريس والهيئة  أعضاءوالبرامج التعليمية لتوعية  األكاديميةإعداد خطة توعية بالمعايير
ستطالع آراهم في المعايير  للعام الجامعى  األكاديميةالمعاونة والطالب وجهات العمل وا 

 Microsoft Office))بإستخدام تطبيق ( Online)والتي تمت عبر اإلنترنت  1021/1010
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Teams تطبيق عن طريق إعداد إستبيانات إلكترونية بإستخدام ا وتم تحليل النتائج إلكتروني
(Microsoft Office Form.) 

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة عبراإلنترنت  عضاءإقامة ورشة عمل أل((Online  بإستخدام
المرجعية،  األكاديميةوذلك لتوعيتهم بالمعايير القومية  Microsoft Office Teams))تطبيق

هيئة التدريس  أعضاءوتم تسجيل الحضور إلكتروني، حيث وصلت عدد االستجابات من 
كما تم تصميم إستبيان إلكتروني لمعرفة مدى الرضا عن ورشة التوعية،  20والهيئة المعاونة 

 %(.200)حيث بلغت نسبة الرضا 
  هيئة التدريس والهيئة المعاونة في  أعضاءعمل إستبيان إلكتروني آخر إلستطالع أراء

 :برامج الكلية، كالتاليويوضح الجدول األتي آرائهم بجميع   األكاديميةالمعايير 
 البرنامج اللغة العر ية طفالرياض األ اللغة اإلنجليزية التر ية الخاصة

77.77 7..7 7..7 51.7 
هيئة  أعضاءالنسب اإلجمالية آلراء 

 التدريس والهيئة المعاونة

.115/.1.1 

، أهداف المقرر الدراسي ،  األكاديميةالمعايير ) نشر فيديو على جروبات الكلية لتوعية الطالب بغ  -
، وتم تسجيل آرائهم في ورشة التوعية إلكتروني، حيث بلغت (مخرجات التعليم المستهدفة من المقرر 

، مع اآلخذ بمقترحات %( 16.7)بالكلية، وكانت نسبة الرضا عن ورشة التوعية ( 221)اإلستجابات 
ردود إيجابي على مدى توعيتهم بالمعايير الطالب والتي تمثلت بزيادة وقت الورشة لما كان لها من م

 .األكاديمية

المرجعية وتم  األكاديميةنشر فيديو على جروبات جهات العمل وذلك لتوعيتهم بالمعاييرالقومية  -
، وكانت نسبة الرضا عن (210)إستطالع آرائهم في ورشة التوعية إلكتروني، حيث بلغت اإلستجابات 

مع األخذ مستقباًل بمقترحاتهم والتى تمثلت بالمزيد من ورش العمل اإللكترونية %( 200)ورشة التوعية 
، حيث بلغت اإلستجابات األكاديميةير في التوعية ،وتم عمل إستبيان إلكتروني لمعرفة آرائهم في المعاي

 :، كما هو موضح بالجدول التالي%( 16)والنسبة اإلجمالية ( 210)

 الكلية
التربية 
 الخاصة

اللغة 
 اإلنجليزية

 اللغة العربية
رياض 
 األطفال

 البرنامج

26% 33.9 26.4 22.3 29.4 
اراء جهات العمل في 

 األكاديميةالمعايير 
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9102/9191 

  البرنامج والمقررات في ضوء المعايير المرجعية، وبما يضمن إكساب الخريج مهارات توصيف
 .سوق العمل

 إعداد مصفوفة البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية. 
  تطوير نظم وأساليب التقويم، حيث تم التطوير في التقويم بإستخدام إختبارات إلكترونية من

، وأيضًا رفع البحوث العلمية إلكتروني من خالل ( Microsoft Office Form)خالل تطبيق 
الموقع الجامعي، كما تم عمل العديد من اإلختبارات التجريبية للطالب والتي تمت إلكتروني 

 .خالل هذه الفترة
  إستخدام التحول  1021/1010تطوير نظم وأساليب التعليم والتعلم حيث تم في العام الدراسي

( Online)من خالل رفع المحاضرات الصوتية عبر اإلنترنت  الرقمي في العملية التعليمية
وعقد المحاضرات التدريسية عبر اإلنترنت ( اإلدمودو)على منصات التعلم اإللكتروني 

(Online ) إلرسال ( اإلدمودو)وعمل فصول إفتراضية عبر منصات التعلم اإللكترونية
 .غير متزامن مع الطالبالمحاضرات والتكليفات واألنشطة والتواصل المتزامن وال

  تطوير المحتوي العلمي لبعض المقررات الدراسية لتتماشي مع إحتياجات التطوير ومتطلبات
 .سوق العمل

  دعم مصادر التعليم والتعلم للبرنامج التعليمي ومتطلبات المعايير الم تبناه من حيث توفير
دخال التقنيات الحدي ستخدام التحول الرقمي في مصادر التعليم والتعلم وطرق التقويم، وا  ثة وا 

هيئة  أعضاءشتى المجاالت التعليمية، وتم عمل العديد من الدورات التدريبية لتنمية قدرات 
 .التدريس والهيئة المعاونة في كيفية التحول الرقمي في العملية التعليمية في هذه الفترة

 ة المالئمة وأيضًا بالنسبة تحديث قاعات الدراسة وتزويدها باإلمكانات والتسهيالت التعليمي
 للمعامل الطالبية 

 تم شراء أجهزة حديثة ومتطورة. 
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 قتراح خطط التحسين والتطوير من خالل )التقييم الدوري للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية وا 
هيئة التدريس والمستفيدين، تقارير المراجعين  أعضاءإستبيانات إستطالع آراء الطالب، 

 (.ليل نتائج اإلمتحانات وتقارير لجان الممتحنينالخارجيين، وتح
 .البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفًقا لما تنطوي عليه رسالة الكلية7/9

 .آليات استقراء متطلبات سوق العمل وكيفية تحقيق البرامج التعليمية لتلك المتطلبات
ستقراء اإلجراءاتتتخذ الكلية العديد من  سوق العمل والتعرف  لدراسة إحتياجات جهات التوظيف وا 

 :على متطلباته منها 
مشاركة ممثلون لبعض المؤسسات في مجلس الكلية وبعض اللجان واللقاءات الدورية لألطراف  -

 .المجتمعية
تفعيل وتحليل اإلستقصاءات الخاصة بالتعرف علي رأي أصحاب العمل في خريجي الكلية والبرامج  -

 .تعليميةال
 .تفعيل وتحليل استقصاء استقراء سوق العمل -
 .تفعيل وتحليل اإلستبيان الخاص بتقويم البرنامج التعليمي من االطراف المعنية -
 .تفعيل وتحليل إستقصاء استقراء سوق العمل -
ستقراء سوق العمل والتعرف  اإلجراءاتتتخذ الكلية العديد من  -  لدراسة إحتياجات جهات التوظيف وا 

 .متطلباتهعلى 
مشاركة ممثلون لبعض المؤسسات في مجلس الكلية وبعض اللجان واللقاءات الدورية لألطراف  -

 .المجتمعية
 تفعيل وتحليل اإلستقصاءات الخاصة بالتعرف على رأي جهات العمل في خريجي الكلية والذي تم  -

من خالل تحويل اإلستبيان الورقي إلي إلكتروني، وتم عمله من  1021/1010في العام الدراسي 
وتم رفع اإلستبيان على الجروبات الخاصة بجهات العمل ( (Microsoft office formخالل تطبيق 

بة ، وتتضح النس(202)لجميع برامج الكلية وتم التحليل اإلحصائي للبيانات وكانت عدد اإلستجابات 
 :، كما فى الجدول التالي1021/1010اإلجمالية آلرائهم في خريج الكلية باألربع برامج للعام الدراسي 

 
 الكلية اللغة اإلنجليزية اللغة العربية التربية الخاصة رياض األطفال البرنامج

 202 63 22 20 12 عدد اإلستجابات
 14.62 13.1 13.1 13.1 16.1 النسبة اإلجمالية
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 ترابط برامج الكلية بمتطلبات سوق العمل 

تفعيل وتحليل اإلستبيان الخاص بتقويم البرامج التعليمية من األطراف المعنية والذي تم تطبيقه وتحليل  -
 أعضاءنتائجه إلكتروني، حيث تم تحويل النموذج الورقي إلستبيان تقويم البرنامج التعليمي من قبل 

 Microsoft office)هيئة التدريس والهيئة المعاونة ببرامج الكلية لنموذج إلكتروني بإستخدام تطبيق 
form ) هيئة التدريس والهيئة  أعضاءوالذي تم إرساله علي الجروب الخاص بالكلية لمعرفة آراء

معاونة في البرامج هيئة التدريس والهيئة ال أعضاءالمعاونة في برامج الكلية األربع وتتضح نسب آراء 
 :كما فى الجدول التالي1021/1010وتحليل النتائج للعام الدراسي 

 التربية الخاصة الكلية
اللغة 
 العربية

اللغة 
 اإلنجليزية

رياض 
 األطفال

 البرنامج

33.92 29 36 32 21 
 هيئة التدريس أعضاء
9102/9191 

 
21.09 

20 011 36 29 
 الهيئة المعاونة أعضاء
9102/9191 

نالحظ من خالل الجدول السابق ارتفاع في عدد استجابات جهات العمل مما يدل علي زيادة في 
 االشراف للتدريب الميداني 

والذي طبق فيها  1021/1010وأيضا نالحظ أن نسبة رضا جهات العمل للخريج ارتفعت في عام 
 ة االستبيان الكتروني مما يدل علي اكتساب الخريج جميع المهارات المطلوب

 .وسائل إعالن توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية للطالب
 لموقع االلكتروني للكلية كما عالن عن توصيف البرامج و المقررات لجميع البرامج علي اتم اإل

 .عالن ادلة برامج الكلية على موقع الكلية االلكترونى تم إ
  كذلك تم نشر أهداف البرامج الدراسية ،وخطة الدراسة بدليل الطالب 
  كما تم توعية الطالب بالمقرر خالل المحاضرة االولي من الفصل الدراسي 
  هيئة  أعضاءتم اعداد مجلدات لوثائق التعريف بالمقرر موجودة بكل قسم ليطلع عليها

               .                       التدريس والهيئة المعاونة 
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البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها  صورة دورية  مشاركة المراجعين  7/7

 .الداخليين والخارجيين

الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وحجم مشاركة  اإلجراءات
 :األطراف المعنية في ذلك

 وم علن ومعتمد للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية لمرحلة البكالوريوسيوجد توصيف م وثق  -
 1021، وقد تمت أخر مراجعة داخلية لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية في يونيو 1022م نذ عام 

عتمادها بعد التحديث في / وقامت لجنة تطوير المناهج  البرامج بمراجعة توصيف البرامج والمقررات وا 
وتم إجراء  1021الكلية، كما تمت مراجعة البرامج من قبل المراجع الخارجي في سبتمبر مجلس 

عتمادهم في مجل  .س الكلية التعديالت المطلوبة علي توصيفات البرامج والمقررات وا 
 .     اجتمع مجلس القسم العلمي لمناقشة تقرير المراجع الخارجى و دراسة كيفية االستجابة لمالحظاته -
وقد استفاد جميع البرامج من مالحظات المراجعين الداخلين و الخارجين فى صياغة مخرجات  -

 التعلم المستهدفة من البرنامج و المقررات ، ضبط مصفوفة مقررات البرنامج ومخرجات التعلم 
 .     ساليب التدريس والتقويمأتطوير تم  -

للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية  ما يؤكد اةلتزام  ./7

، وتستفيد الكلية منها في وضع خطط  التوصيفالمعلن للمقررات الدراسية ، ويطّلع عليها المعنيون 

 .رالتحسينوالتطوي

 :التقارير السنوية للبرنامج التعليمي والمقررات الدراسية

تقارير سنوية عن المقررات الدراسية والبرنامج التعليمي، حيث يتم إعداد تقرير عن كل يتم إعداد  -
مقرر دراسي في نهاية العام بعد إعالن النتائج النهائية لالمتحانات، ويتضمن التقرير عرض لما تم 

نواتج النسبة التي تم تدريسها من المحتوي وعدد الساعات الفعلية، و )تحقيقه وفقًا لتوصيف المقرر 
للتأكد من اإللتزام ( التعلم المستهدفة التي تم تحقيقها ووسائل التدريس والتعلم والتقييم المستخدمة

ها، ونتيجة إستبيان آراء بتوصيف المقرر، كذلك يتضمن التقرير إحصائيات نتائج الطالب وتحليل
لعام السابق وخطة إلي مالحظات المراجعين وما تم من إنجازه من خطة تحسين ا الطالب،باإلضافة

التحسين للعام القادم، وتقوم وحدة ضمان الجودة بمراجعة التقارير واإلشتراك مع وكيل الكلية لشئون 
لتعليمي وما يحتويه من خطة تنفيذية ا في إعداد التقرير السنوي للبرنامج -التعليم والطالب 

جراءات تصحيحية معتمدة علي التقييم الخارجي وأخذ آراء المستف من الطالب والخريجيين  يدين وا 
 .واألطراف المجتمعية

 تم إعداد تقارير فحص الورقة اإلمتحانية للمقررات الدراسية من قبل لجنة شئون التعليم والطالب  -
 :الفصل الدراسي األول ، كما موضح بالجداول التالية 1021/1010للعام الجامعي 
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  عدد المقررات التي تم فحص الورقة اإلمتحانية الخاصة  ها :أوةا: 

 

 الشعبة
اللغة 

 اإلنجليزية
 اللغة العر ية

رياض 

 األطفال

التر ية 

 الخاصة
 اإلجمالي

 161 .6 5. 67 .6 عدد المقررات

 

  نسب إستيفاء المواصفات الشكلية والفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفة في الورقة اإلمتحانية :ثانياا: 

 جميع الفرق من حيث المواصفات الشكلية

 التر ية الخاصة رياض األطفال اللغة العر ية اللغة اإلنجليزية الشعبة/ النسبة 

 7. .. 7. 7. %(77أكبر من )مستوفي تماماا 

إلي %77)حد ما مستوفي إلي 

77)% 
1. 5 7 7 

 1 1 1 1 %(77أقل من )غير مستوفي 

  أكنر األخطاء الشائعة :ثالناا: 

 .الدرجة المخصصة لكل سؤال -

 .الدرجة المخصصة لكل بند وفقرة في السؤال -
 .كود المقرر -
 .إسم أو توقيع الممتحنين أو أستاذ المادة في نهاية الورقة -
 .ترقيم صفحات ورقة األسئلة -
  ًالتوصيات :رابعا: 
 .اإلهتمام بما تم ذكره في األخطاء الشائعة -

هيئة التدريس واألقسام العلمية ومجلس الكلية بتقارير البرنامج  أعضاءيتم إعالم األطراف المعنية من  -
والمقررات الدراسية بعد إعدادها حيث يتم مناقشتها واعتمادها في مجالس األقسام العلمية، كما يتم 

عتو  عرضها  .بمجلس الكليةمادها ا 

 جميع الفرق من حيث المواصفات الفنية وقياس نواتج التعلم المستهدفة

 التر ية الخاصة رياض األطفال اللغة العر ية اللغة اإلنجليزية الشعبة/ النسبة 

 .. 7. 61  7. %(77أكبر من )مستوفي تماماا 

إلي %77)حد ما مستوفي إلي 

77)% 
7 7 1 11 

 1 1 1 1 %(77أقل من )غير مستوفي 
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 وفيما يلي بعض األمثلة لما تستفيد الكلية من التقارير السنوية للبرامج والمقررات في تطوير هذه البرامج، -
 (:21كوفيد ) اتخذته الكلية من إجراءات تصحيحية بناء علي التقارير السنوية وخاصة في ظل جائحة 

 .علي التحول الرقمي للعملية التعليمية المزيد من الدورات التدريبية للطالب لتدريبهم  -
 (.Online)مزيد من ورشة التوعية التي تتم عبر اإلنترنت  -
 .زيادة عدد مدارس التربية العملية  -
 Microsoft office)خالل تطبيق ( Online)التعليم المدمج بين المباشر والمحاضرات عبر اإلنترنت  -

teams.) 
 .ساعة تدريسية 241ساعة تدريسية إلي  244الكلية من  التطوير الذي تم بتعديل الئحة برامج -
علم النفس ، اللغة األلمانية ، الحاسب )بناًء علي إحتياجات سوق العمل تم إعتماد ثالث برامج جديدة  -

 (.اآللي
 .مجموعات 1إنخفاض عدد الطالب في مجموعة التدريب العملي إلي  -
 .ة لتنمية مهارات توظيف اللغة في الحياة اليوميةإنشاء نوادي المحادثة باللغة العربية واإلنجليزي -
كما تم تطوير عدد من المقررات الدراسة بناًء علي ماتم تحديده في خطط التحسين في تقارير  -

 المقررات
 :وعلي سبيل المثال

 زيادة عدد األغاني واألناشيد التي يتم دراستها ببرنامج رياض األطفال. 
  بأغلب مقررات برنامج اللغة االنجليزيةزيادة مدة المناقشة والحوار. 
 زيادة التدريبات اللغوية ببرنامج رياض األطفال. 
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 التدريس والتعليم: 3معيار 

 مؤشر التقييم م
المرجعية وتالئم نواتج التعلم  األكاديميةللكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير  3/0

 .المستهدفة
تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف  3/9

 .لدى الطالب
برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفًقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج ، ويتوافر لتنفيذها  3/9

 .اآلليات والموارد
 .يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفةتقويم أداء الطالب في التدريب  3/4
، وتستخدم النتائج في تطوير آلية التدريب فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية  3/2

 .وأدواته وموارده
 .الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها 3/6
عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة ، واالمتحانات ي َأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن  3/7

 .سريتها
آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة  3/3

 .وقابلة لالستدعاء
 .تدعم تعلمهمالتغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم  3/2
 .نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم 3/01
 .قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة ، وتوجد آليات لمراقبة تطبيقها 3/00

 :التدريس 

المرجعية وتالئم نواتج  األكاديميةللكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير 3/0
 .التعلم المستهدفة

 :استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بالكلية 

 .27/1/1021 تم اعتماد تحديث استراتيجية التعليم و التعلم والتقويم
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والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف تطبيق استراتيجية التدريس  3/9
 .لدى الطالب

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم وكيفية دعمها للتعلم الذاتي واكتساب مهارات التوظف لدى 
 .الطالب

مثل : اإلجراءاتمن  لضمان تنفيذ استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم تقوم األقسام العلمية بمجموعة
وبناًء على نتائج تحليل النموذج تبين االهتمام بالتعلم الذاتى بجانب الطرق التقليدية ( 27نموذج)تطبيق 

مثل المحاضرة المعدلة ،ثم ياتى بعدها اسلوب المناقشة وأستخدام التكنولوجيا فى عرض أفالم تعليمية 
 . قصيرة وطويلة

التدريس والتعلم والتقويم يتضمن كيفية تنفيذ التعليم والتعلم والتقويم فى  هذا وقد تم عمل ملحق الستراتيجية
وذلك خالل الفصل الدراسى الثانى ( COVID-19)ظل المستجدات الناجمة عن وباء كرونا 

ففى مجال التعليم تم تطبيق استراتيجيات المدخل التكنولوجى مثل الفصل المعكوس . م1021/1010
(Flipped Classroom ) والتعلم المدمج واستخدام تطبيقات التواصل اإللكترونى مثل الزوم والتميز

واإلدمودو فى القاء المحاضرات ومناقشة الطالب وتوضيح ما لديهم من استفسارات كما تم استخدام 
من التعلم اإللكترونى  اإلستفادةالوتس آب واالتصال التليفونى المباشر الرشاد الطالب وتدريبهم على 

كما تم تسجيل المحاضرات فى جميع المقررات تقريبًا وبثها على صفحة التعلم اإللكترونى . مدمجوال
وقد عزز التعلم (. /https://www.e-learningo6u.com)أكتوبر  6المرفق بموقع جامعة 

ذلك األنشطة والتكليفات الدورية فى بعض  االلكترونى مهارات التعلم الذاتى لدى الطالب وعكس
وفى ضوء قرارات وزارة التعليم العالى والمجلس األعلى للجامعات وتعليمات الجامعة تم تطبيق . المقررات

امتحان أو )فمنهم من انطبق عليه التقويم االلكترونى  ،تقييم أداء الطالب وفقا لظروف فئات الطالب
ولضمان التحول الرقمى . تحان الورقى الموضوعى آلى التصحيحومنهم من إنطبق عليه االم( بحث

 عضاءوالتعليم اإللكترونى، قام فريق التحول الرقمى بالكلية بتقديم مجموعة من األنشطة والتدريبات أل
هيئة التدريس، تضمنت كيفية إعداد المحاضرات والدروس االلكترونية وكيفية رفعها على موقع الجامعة 

مع الطالب ، باالضافة الى كيفية إعداد االمتحانات االلكترونية ومنصات إدارة التعلم  وكيفية التفاعل
هيئة التدريس على كيفية التعامل مع أبحاث  أعضاءهذا وقد تم تدريب . المتاحة على شبكة اإلنترنت

https://www.e-learningo6u.com/
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فى وقت  الطالب وكذلك تدريب الطالب الكترونيًا على كيفية إعداد البحوث بوصفها أحد أساليب التقويم
، 362أزمة كرونا مع األخذ فى اإلعتبار كيفية توظيف بنك المعرفة واستخدام امكانيات ميكروسوفت

 (.اختبارات تجريبية)وكذلك تدريبهم على إجابة االختبارات االلكترونية 

نتائج  يقوم رؤساء األقسام العلمية بإعداد تقارير متابعة العملية التعليمية وغالبًا ما تكون متوافقة مع 
 (. 27نموذج)

 :التدريب 

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفًقا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي،  3/9
 .ويتوافر لتنفيذها اآلليات الالزمة

 .آليات التنفيذ واإلشراف على التدريب

 يات بدليل التربية العملية وتعلن هذه اآللوفقا لالئحة الكلية ،آليات التدريب الميدانى  يتم تطبيق

 .الموارد التي توفرها الكلية للتدريب والجهات المشاركة فيه ونوعية مشاركتها

يتضمن هذا التشكيل  م  و1021/1010فى للعام شكيل لجنة التربية العملية تم تحديث ت
لجنة التربية العملية بإعداد أدلة التربية العملية للفرقة  قامت. عضوا من كل قسم ويسمى منسق الشعبة

اللجنة بالحصول  قامتكما . الثالثة والرابعة بكل االقسام كاًل حسب تخصصه وتوزع علي الطلبة سنويا
اللجنة  قامتكما . على الموافقات األمنية الالزمة لتكمين الطالب من دخول المدارس محل التدريب

درسة يتضمن كشف بأسماء الطالب والموافقة األمنية واستمارات تقييم الطلبة بتجهيز مظروف لكل م
كما تخاطب لجنة التربية العملية مديريات التربية . وتقييم المشرف ومدير المدرسة والمعلم المتعاون

دارات المدارس للحصول علي الموافقات  والتعليم التابعة لها المدارس وكذلك اإلدارات التعليمية وا 
نظيممواعيد التربية العملية وعدد الطالب في كل مدرسة وأسماء المشرفين من داخل الكلية ومن وت

وخاللسيرالتربية . خارجها، ثم يتم البدء فى تنفذ التربية العملية من االسبوع الثانى من كل فصل دراسى
ات االيجابية والسلبية العملية يقوم مشرف عام التربية العلمية بزيارات متابعة للمدارس ويرصد المالحظ

 .ويتم وضع الحلول العاجلة لها 
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مشرف كل مدرسة بتقييم الطالب واعتماد كشف حضوروانصراف الطالب من  قامبنهاية التربية العملية 
 .المدرسة ، واعتماد نتائج استمارات تقييم مدير المدرسة والمعلم المتعاون للطالب من مدير المدرسة 

يقوم منسق المقرربكل .استمارات تقييم مقرر التربية العملية ربية العملية من خالل بتقييم التالطالب  قام
.     برنامج بتحليل نتاج تقييم الطالب للتربية العملية واعداد تقرير المقرر ، واستيفاء متطلبات ملف المقرر

-1021)ى الثانى ونظرًا لعدم تواجد طالب بالمداراس والكليات خالل النصف الثانى من الفصل الدراس
بسبب ازمة كرونا، تم استكمال التدريب من خالل إجراءات تعتمد على تكنولوجيا اإلتصال ( م1010

 ( فى تنفيذ وتقييم ما تبقى من تدريب من االسبوع الخامس وحتى نهاية التدريب

آلية ، وتستخدم النتائج في تطوير فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية  3/2
 .التدريب وأدواته وموارده

 .منها اإلستفادة أوجهأدوات ومؤشرات تقويم فاعلية التدريب ونتائج آخر تقويم و 

مسغتوى اداء الطغالب ويتماشغي نتائج تحقغق مؤشغرات تقغويم فاعليغة التغدريب عغن ارتفغاع  تسفر أ
للطالب تفيذ بمستواهم ذلك مع ارتفاع مستوى رضا المدارس عن اداء الطالب وتوجيه المدارس افادات 

بين المعلم المتعاون ومشرف الكلية ومشرف إدارة التعليم فغى  يوجد توافق .المتميز اثناء التربية العملية 
يرجغغغع هغغغذا التقغغغدم الغغغى التواصغغغل الغغغدائم مغغغع مغغغديرى . تقغغغدير مؤشغغغرات أداء الطغغغالب فغغغى التربيغغغة العلميغغغة

 .      طالب لتحقق توقعات سوق العمل المدارس و معرفة المهارات التى يجب ان يكتسبها ال

 :التقويم 

 .الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها 3/6

 .تنوع الطرق المستخدمة لتقويم الطالب

لعينغة مغن المقغررات  (27)نمغوذجاستيفاء ، وكذلك لجميع المقررات  الورقة اإلمتحانيةتم فحص 
االعمغال الفصغلية  بمخرجغات الغتعلم  / اختبغار منتصغف الفصغل / عالقغة االختبغار النهغائىالذى يتضمن 

المعرفيغغغغة والذهنيغغغغة والعمليغغغغة المهاريغغغغة )والغغغغذى يحغغغغدد شغغغغمولية االمتحانغغغغات ونسغغغغب مجغغغغاالت المخرجغغغغات 
الطغغغالب بغغغغين اإلختبغغغغارات تتنغغغغوع طغغغرق تقغغغغويم . والدرجغغغغة المخصصغغغة لكغغغغل سغغغؤال وكغغغغل مفغغغردة( والعامغغغة
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كما يتم فحص . التحريرية والشفوية والعملية وفق طبيعة كل مقرر واألعمال الفصلية والتدريبات العملية
 الورقة االمتحانية كل فصل دراسى 

إجراءات إدارة االمتحانات والكنتروالت ونظم عملها بما يتيح كفاءة وعدالة األداء واالحتفاظ بأوراق 
 .ورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعهااالمتحانات بص

اعداد جداول االمتحانات بصورة مبدئية وتعلن للطالب فى : اجراءات االمتحانات علي تشمل
نات بالكلية ولمدة اسبوع إلبداء مالحظتهم وابالل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب لوحة اإلعال

ثم يتم اعالن الجدول . طالب فى الحدود الممكنةويتم تعديل الجدول وتلبية رغبات ال. كتابة أو شفاهةً 
فى الصورة النهائية بعد اعتماده من مجلس الكلية وتعلن  جداول االختبارات بالموقع االلكتروني للكلية 

 . وبلوحة االعالنات داخل الكلية

ؤساء تم عقد اجتماع بالكلية برئاسة عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسادة ر 
هيئة التدريس لمناقشة اعمال الكنتروالت والقواعد العامة لتنظيم االختبارات  أعضاءالكنتروالت و 

 .وتنفيذها بشفافية وعدالة لمناقشة اجراءات االختبارات 

وكالة الكلية ورؤساء الكنتروالت لمناقشة أعمال الكنترول  كذلك تم عقد اجتماعات بين 
ومخاطبة السادة رؤساء الكنتروالت بالقواعد المنظمة لعملية التحضير لالختبار ، ويتم استالم ملف من 

توزيع المالحظات ولجان السير ، وخطة توزيع الطالب )وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم  يتضمن 
ك التنويه على الطالب بقراءة القواعد العامه المكتوبة على غالف كراسة االجابة على القاعات ، وكذل

وكذلك اعالن رؤساء اللجان بالقواعد العامة لالختبار وكذلك تشكيل لجان الكنترول وتشكيل لجان 
كما يتم  اعداد غالف لمظاريف (. مراقبة )السيروتشكيل لجان المراقبين وتشكيل لجان االحتياطي 

االمتحان من قبل الكنتروالت وتسليمها الستاذ المقرر والذى بدوره يقوم بتصوير األسئلة والتأكد  اوراق
 . من عددها ويوقع على كل مظروف للتأمين ثم يسلم للكنترول المختص فى الوقت المحدد

عميد )الكنتروالت  مؤمنة بجميع االختام  أعضاءكما تم تجهيز كراسات االجابة من قبل 
 ( .التاريخ –المستوى  –الكلية 
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. الكنتروالت باعالن كشوف اسماء الطالب داخل وخارج قاعات االمتحانات أعضاء قامكما 
وفي . ويقوم رؤساء االدوار أو عضو من كل كنترول بارشاد الطالب بقاعات االمتحانات الخاصة بهم

كارنيه الجامعي حالة عدم وجود اسم الطالب بكشف الحضور الخاص باالمتحان او عدم وجود ال
الخاص به يتم منعه من دخول قاعة االمتحان ويتم توجيهه من قبل رئيس اللجنة الى عميد الكلية 

تصريح معد لذلك يثبت فيه أن الطالب قد سجل المقرر من خالل المرشد /لتوقيعه على اقرار
 .االكاديمي

بة المختومة من ويوجد داخل الظرف الخاص بكل لجنة ظرف اسئلة أو أكثر وكرسات االجا
 . قبل الكنترول وكذلك كشف التوقيع بالحضور واالنصراف ومحاضر الغش والسلوك ونماذج الغياب

وتم تشكيل لجان السير من قبل وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب واختصاصه جمع اوراق 
. ت االمتحاناتاالمتحانات وكراسات االجابة الزائدة  وحصر اعداد الحاضرين والغائبين داخل قاعا

ويتم تشكيل لجان التسليم والتسلم بالكنتروالت تتسلم كراسات اإلجابة والكشوف ذات الصلة بعد انتهاء 
الكنترول بوضع الرقم السري وتغليف هذه االوراق داخل  أعضاء قام. االمتحان من رؤساء اللجان 

 .اظرف وتسليمها الستاذ المقرر للتصحيح

اساتذة المقررات  بتسليم الكراسات  قاماوراق االمتحانات وبعد االنتهاء من تصحيح  
المصححة الى الكنتروالت والتوقيع على استمارة التسليم والتسلم والتأكد من ان عدد الكراسات صحيح 

الكنترول والذي يقوم بدوره بتسليم الكراسات مرة آخرى الى المصحح الثاني للمقرر  أعضاءمن قبل 
-استرجاع السري –المراجعة ) الكنتروالت باالعمال التالية  أعضاءرى يقوم وعند استرجاعها مرة آخ

الرصد اليدوي ومراجعة النتيجة وتوقيعها من رئيس الكنترول واعضائه والوكيل والعميد وتسليمها الي 
وحدة التسجيل واالمتحانات ، ثم مراجعة النسخة االلكترونية بالنسخة اليدوية مرة اخرى وتوقيعها 

وتحفظ االوراق في الكنتروالت مؤمنه وسريه ويتم ترتيبها على حسب ترتيب المقررات (. نهاواعال
 .  ثم توضع دوالب الحفظ المخصص لذلكبالجدول االمتحان 
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آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج  3/3
 .مؤمنة وقابلة لالستدعاء

 .إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات/ آليات 

وقغع اسغتاذ المقغغرر علغى اقغرار بأنغه ال يوجغد لغغه ابنغاء او اقغارب مغن الدرجغة االولغغى : قبـل االمتحـان 
هيئغغة التغغدريس  عضغغاءوتوجغغد تعليمغغات واضغغحة أل. ضغغمن االعمغغال المكلغغف بهغغا خغغالل فتغغرة االمتحانغغات
ة على كل سؤال وتقسيمها على اجزاء السؤال وكغذلك يلتزم بها عند وضع اسئلة االمتحان وتحديد الدرج

وتغغغم تنسغغغيق هغغغذه التقغغغارير مغغغن خغغغالل فريغغغق عمغغغل . مراعغغغاة هغغغذه البنغغغود عنغغغد تصغغغحيح الورقغغغة االمتحانيغغغة
 .المعيار

تواجغد . أوراق األسغئلة واالجابغة الغى اللجغان بوقغت كغاف قبغل بغدء اللجنغة تغم تغوفير: ثناء سير االمتحانأ
غلغغق . منغغع دخغول أى أوراق لهغغا عالقغة بغغالمقرر داخغل اللجنغغة. المراقغب داخغغل اللجنغة فغغى الوقغت المحغغدد

تفهغغم القغغائم بالمراقبغغة لنفسغغية . منغغع الغغغش أو محاولغغة الغغغش. تغغوفير جغغو مناسغغب داخغغل اللجغغان. الجغغوالت
 .  تدعاء وكيل الكلية عند الحاجةاس.الطالب

تم استخدام الرقم السري لكراسات االجابة ومراجعة الكنترول لدرجغة الطالغب بعغد : بعد االمتحان
يقغغغوم الكنتغغغرول بفحغغغص مالحظغغغات وكيغغغل الكليغغغة . التصغغغحيح والتعامغغغل  مغغغع محاضغغغر الغغغغش ان وجغغغدت

 طالب من النتائج والرد عليها  لشئون التعليم والطالب على نتائج الطالب ونماذج من شكاوى ال

 .كيفية توثيق نتائج االمتحانات وتأمينها واستدعائها عند الحاجة

الخاصة باالختبارات المتبعة في الكلية تقريرًا عن كيفية استدعاء  اإلجراءاتأعد فى ضوء 
نتائج االختبارات عند الحاجة اليها وملخصه أن جميع النتائج ترصد يدويًا ثم ترصد أليًا وبعد ذلك 
تقارن النتائج للكشف عن اى خطأ ثم تعرض النتيجة على سعادة وكلية الكلية لشئون التعليم والطالب 

ترصد آليًا فى وحدة التسجيل واإلمتحانات وتطبع وتعتمد من سعادة عميد الكلية تمهيدًا  للتدقيق ثم
: ويصور ثالث نسخ ( رابعة-ثالثة-ثانية-أولى)م تجهيز ملف ورقى بنتيجة كل فرقة يت. لإلعالن

حدة وبذلك تكون موثقة ورقيًا بالكلية وآليًا فى و . نسخة الكنترول ونسخة وكيل الكلية ونسخة العميد
 .  لذا، يمكن استدعاء نتائج الطالب ورقيًا أو آلياً . التسجيل واالمتحانات
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 .التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم 3/2

وسائل إعالم ومناقشة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة وتوقيت ومحتوى التغذية الراجعة لدعم 
 .تعلمهم

 تقريرًا يوضح إجراءات إعالم الطالب بنتائج االمتحانات تم إعداد. 
تحغغغت مسغغغمى أعمغغغال الفصغغغل، يغغغتم إعغغغالم  لبالنسغغغبة المتحانغغغات منتصغغغف الفصغغغل والتكليفغغغات وتجمغغغ: أوالً  

الطالب بالدرجات خالل المحاضرة التالية لالمتحان حيث يراجع من يرغب من الطالب ورقة االمتحغان 
ويجوزالتظلم من النتيجة وفقًا لنظغام .لدرجة إذا كان الطالب يستحق ذلكل اودرجة التكليفات ويجوز تعدي

 الجامعة 
نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات  3/01

 .والتقويمالتدريسوالتعلم 
 .أعدتها الكليةتحليل نتائج االمتحانات على المستويات المختلفة واإلحصائيات والتقارير التي 

 9تطور نسب النجاح في المستويات المختلفة ، كما يليجاءت نتائج الطالب في جميع البرامج 
 .سنوات

 9191-9132ا صائية ت ور نسب النجاح للمستويا  الميتلجة شعبة اللغة االنجليزية عام 
 المستوى األو 

 المستوى الثاني
 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

 

 2121-2119 ا صائية ت ور نسب النجاح للمستويا  الميتلجة شعبة اللغة العربية

 المستوى األو 

 

 

 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1189 406 %34.15 647 %54.42 134 %11.27 2 %0.17 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1216 442 %36.35 665 %54.69 94 %7.73 10 %0.82 5 %0.41 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1072 481 %44.87 488 %45.52 82 %7.65 20 %1.87 1 %0.09 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

1585 771 %48.64 578 %36.47 163 %10.28 53 %3.34 20 %1.26 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

714 215 %30.11 306 %42.86 172 %24.08 20 %2.80 1 %0.14 
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 المستوى الثاني

 

 الثالثالمستوى 

 المستوى الرابع

 9191-9132ا صائية ت ور نسب النجاح للمستويا  الميتلجة شعبة ال جولة 

 المستوى األو 

 المستوى الثاني

 المستوى الثالث

 المستوى الرابع

 

 

 

 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

596 213 %35.74 199 %33.39 162 %27.18 21 %3.52 1 %0.17 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

399 95 %23.81 147 %36.84 123 %30.83 31 %7.77 3 %0.75 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

330 210 %63.64 96 %29.09 18 %5.45 6 %1.82 0 %0 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

737 251 %34.06 325 %44.09 141 %19.13 20 %2.71 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

722 512 %70.91 166 %22.99 42 %5.82 2 %0.28 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

597 276 %46.23 258 %43.22 59 %9.88 4 %0.67 0 %0 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

503 286 %56.86 120 %23.86 51 %10.14 23 %4.57 23 %4.57 
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 9191-9132ا صائية ت ور نسب النجاح للمستويا  الميتلجة شعبة التربية الياصة 

 المستوى األو 

 المستوى الثاني

 

 المستوى الثالث

 

 المستوى الرابع

 

 .من تحليل نتائج االمتحانات اإلستفادة أوجه
 :فى ضوء تحليل نتائج الطالب فى البرامج االربعة تبين أن

 .ارتفاع نسب الطالب المتفوقين  .0
 ستمرار فى تشجيع التعلم الذاتي و االهتمام باكتساب الطالب المهارات المختلفة اال .1
  1030تحديث الالئحة لواكب خطة الوزارة  .3
عارة  .4  .هيئة تدريس  أعضاءالحاجة الى التوسع فى تعيين وندب وا 

 
 
 
 
 
 
 

عدد 
 الطالب

 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

559 168 %30.05 237 %42.40 151 %27.01 3 %0.54 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

335 243 %72.54 49 %14.63 43 %12.84 0 %0 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

158 131 %82.91 25 %15.82 2 %1.27 0 %0 0 %0 

 عدد الطالب
 راسب مقبول جيد جيد جدا ممتاز

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

182 96 %52.75 69 %37.91 15 %8.24 2 %1.09 0 %0 
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 الطالب والخريجون: 2معيار 
 مؤشر التقييم المؤشرات

 .قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة 1/2
 .أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدينللكلية  1/1
للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادًيا واجتماعًيا وصحًيا ويتم تعريف الطالب به بوسائل  1/3

 .متعددة
 .للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني 1/4
الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة  اإلحتياجاتللكلية آليات فاعلة لدمج ذوي  1/2

 .اإلنشاءات والتجهيزات
 .وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة 1/6
األنشطة الطالبية متنوعة ، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات  1/7

 .واإلشراف
من النتائج  اإلستفادةالالزمة لدراستها و  اإلجراءاتللكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب ، واتخاذ  1/1

 .التصحيحية اإلجراءاتفي اتخاذ 
 .للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم ، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية 1/1
 .المهنية والتعليم المستمر وفًقا الحتياجات وتطورات سوق العملالكلية توفر برامج للتنمية  1/20
 
قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة  2/0

 .ومعلنة
 .المختلفة وكيفية تحديدها ووسائل اإلعالن عنهاقواعد القبول والتوزيع على التخصصات 

  يتم اعالن قواعد القبول والتوزيع بدليل الطالب وفى إدارة شئون الطالب كما يتم اعالنها بموقع الكلية
      .                          االلكترونى

ليها  .قواعد التحويل من الكلية وا 
 لى الكليةدليل الطالب والموقع اإللكترونى    .  يتم اعالن قواعد التحويل للطالب من وا 

 .أعداد الطالب المقبولين والمحولين سنوًيا
 :1021/1010خالل العام الجامعىالجدول التالى  يوضح أعداد الطالب المقبولين والمحولين 
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إجمالى أعداد  السنة
 الطالب

المحولين من 
 الكلية

المحولين إلى  النسبة المئوية
 الكلية

 النسبة المئوية

1021/1010 420 3 0.21 0 0% 
 

 .الكلية لمراجعة قواعد القبول والتحويل والتوزيعإجراءات 
 من خالل  1021/1010خالل العام الجامعى م مراجعة قواعد القبول والتسجيل والتحويل ت

دراسة نتائج تحليل تقييم طغالب الفرقة الرابعة لتلك القواعد ضمن استبيان تقييم الخدمة 
 .  الجامعية وبنًاء على نتائج االستبيان توضع خطة للتحسين إذا لزم األمر

  وقغغغغغغغغد بلغغغغغغغغغت نتغغغغغغغغغائج الرضغغغغغغغغا الطالبغغغغغغغغى لمراجعغغغغغغغغغة قواعغغغغغغغغد القبغغغغغغغغول والتسغغغغغغغغغجيل والتحويغغغغغغغغل للعغغغغغغغغغام
، وبتحليغل هغذه النسغبة تبغين أن نسغبة الرضغا عغن إجغراءات القبغول %11هى1021/1010الجامعى

ليهغغا هغغى % 13والتسغغجيل  جغغراءات التحويغغل مغغن الجامعغغة وا  وهغغى نسغغبة أفضغغل مغغن مثيلتهغغا % 12وا 
 فى السنوات السابقة وقد انعكس ذلك على زيادة معدالت الطالب والمقيدين بالكلية

 
 

 افدين                                             للمؤسسة أساليب فاعلة لجذب الطالب الو  2/9
 : سياسة جذب الطالب الوافدين

  أكتوبر سياسة واضحة لجذب الطالب الوافدين يتم تفعيلها، حيث تقوم الجامعة من  6لدي جامعة
خالل إدارة الوافدين بتنفيذ زيارات ترويجية لبالد مختلفة، وكذلك اإلعالن علي الموقع اإللكتروني عن 

حاصلة علي  مكانة الجامعة واإلمكانيات المختلفة التي تميزها كجامعة خاصة تشمل كليات متعددة
االعتماد، كما تقوم الجامعة باإلتصال بجميع مكاتب التمثيل الثقافي للدول العربية واألفريقية الموجودة 
بمصر لإلعالن عن كلياتها، كذلك تقوم بمخاطبة الملحقات الثقافية للدول المختلفة للتعرف علي 

تخاذ  م الجامعة بالعمل علي جذب الطالب المناسبة لحلها، وتهت اإلجراءاتمشكالت الطالب الوافدين وا 
الوافدين وتقديم الرعاية لهم، وتحرص من خالل إدارة الوافدين علي تقديم الخدمات للطالب الوافدين 

نهاء أي  اإلجراءاتوتسهيل  إلدارية الخاصة بتسجيلهم وقيدهم بالجامعة، ومتابعة الطالب الوافدين وا 
 . والشهادات وغيرها األكاديميةة واألوراق إجراءات مع مصلحة الجوزات، وخدمات التأشير 

 
 : أنشطة الكلية لرعاية الطالب الوافدين

  تتيح كلية التربية العديد من الخدمات واألنشطة التي يشارك بها الطالب الوافدين مثل الندوات الثقافية
والعلمية، والخدمات الترفيهية من أنشطة رياضية ورحالت وحفالت سنوية، باإلضافة إلى اتاحة 

الورقية وتقديم حساب مثل المكتبة المركزية للجامعة وتوفير الكتب اإللكترونية و  األكاديميةالخدمات 
حيث يتم تقديم الدعم الكامل للطالب للتحول الرقمي في أثناء Microsoft 365جامعي من خالل 
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بكافة امكانياته  اإلستفادةمما يسهل علي الطالب الدخول علي بنك المعرفة المصري و 21جائحة كوفيد 
 .في البحث علي مصادر المعرفة المختلفة وقواعد البيانات

  وحفاظًا على التباعد اإلجتماعى فقد تم تعليق األنشطة الرياضية  21أثناء جائحة كوفيد وفى
واإلجتماعية بالجامعة، وقد استعانت الكلية بأدوات التحول الرقمى لزيادة أنشطتها الثقافية والعلمية من 

طالق مبادرة  لدورات في صورة وتقديم تلك ا" كيف تقود مستقبلك"خالل تقديم الفيديوهات التفاعلية وا 
 .فيديوهات إلكترونية ورفعها للطالب على الجروبات الخاصة بالطالب في مختلف التخصصات

 :احصائيات بعدد الطالب الوافدين ونسبتهم إلي إجمالي أعداد الطالب 
  أكتوبر إحصائيات شاملة عن الطغالب الوافغدين توضغح أعغدادهم ونسغبهم إلغي  6تعد كلية التربية جامعة

اإلجمالي ومعدل التغير في اعداد الطالب الوافدين، وتتابع الكلية معدل التغير في أعداد الطغالب العدد 
. ، وقغغد تبغغين أن هنغغاك نقغغص فغغي أعغغداد الوافغغدين1021/1010الوافغغدين ونسغغبهم خغغالل العغغام األكغغاديمى

لعدد اإلجمغالي وقد قامت الكلية بدراسة للوقوف على أسباب نقص أعداد الطالب الوافدين ونسبتهم إلي ا
إنشغاء كليغات حكوميغة : وقغد توصغلت نتغائج الدراسغة إلغي عغدد مغن النقغاط ومنهغا. في المستويات المختلفة

منغغاظرة فغغي دول الخلغغيج العربغغي، تغييغغر االسغغتقرار فغغي العديغغد مغغن دول الجغغوار، التغيغغر االقتصغغادي فغغي 
هوريغة مصغر العربيغة، باإلضغافة إلغى العديد من الدول العربية المجاورة التي كانت تقصد الدراسغة فغي جم

عزوف الطالب في البالد العربية والدول المجاورة الدراسة في الكليات المتخصصة في العلغوم اإلنسغانية 
 .عدا بعض الدول التى بها ظروف خاصة؛ لرغبتهم في االلتحاق بالكليات العملية 

 
 

ــا واجتماع 2/9 ــا وصــحًيا ويــتم تعريــف الطــالب بــه للكليــة نظــام متكامــل وفعــال لــدعم الطــالب مادًي ًي
 .بوسائل متعددة

 

وسبل التعريف به ( الخدمات المالية والمادية والصحية و االجتماعية وغيرها)نظام الدعم الطالبي 
 .وأعداد المستفيدين منه ودالئل فاعليته

  تسغغغغتعين الكليغغغغغة بوسغغغغغائل متعغغغغغددة لتعريغغغغغف الطغغغغغالب بنظغغغغام الغغغغغدعم المقغغغغغدم مغغغغغن خغغغغغالل الموقغغغغغع
كترونغغغى للكليغغغة، وكغغغذلك مغغغن خغغغالل اللوحغغغات االعالنيغغغة بغغغإدارة شغغغئون الطغغغالب والمسغغغئولية اإلل

 .المجتمعية، وفى إدارة شئون الطالب
 :ويمكن توضيح أعداد المستفيدين من هذه المنح فى الجدول التالى

  وتقييم كلية التربية مدى فاعلية نظام الدعم المقدم من خالل معدل التغير فى أعداد المستفيدين منه

 المجموع اإلعفاء من المصاريف منح التفوق منح األشقاء لعام 
9102/9191 010 097 2 949 
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خالل األعوام الثالثة الماضية، وبمراجعة الجدول أعاله يتبين اهتمام الكلية بتقديم الدعم الطالبى وفقا 
وقد انعكس ذلك  ،1021/1010الحتياجات الطالب الفعلية وقد إزداد هذا االهتمام فى عام 

 .باإليجاب على زيادة أعداد الطالب المقيدين والملتحقين بالكلية خالل الثالث أعوام الماضية
 

 .للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني 1/4
  عن تم تقييم مدى رضا الطالب عن الدعم الطالبى من خالل استمارة تحليل الرضا الطالبى

الخدمة الجامعية والتى تتناول مدى رضا الطالب عن برامج الدعم األكاديمى ونظام اإلرشاد 
ومساعدة الطالب على إبداء أرائهم من خالل صندوق الشكاوى والمقترحات وقد بلغت نسبة 

 %.13هى1021/1010الرضا الطالبى لدعم الطالب أكاديميا للعام الجامعى
 .بما يدعم ريادة األعمال والتوظف خدمات التوجيه المهني للطالب

 الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف ومنها التوجيه  قدمت
 تالمهنى لطالب الفرقة الثالثة وأيضا التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة والرابعة، وتضمن

إلمتحان بالكلية حيث تعد الكلية مطوية  خدمات التوجيه المهنى آليات تبدأ منذ يوم التقدم ل
 لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية بمجاالت التوظيف المتاحة لخرجي الكلية 

  تقديم تقدم الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف ومنها
التوجيه المهنى لطالب الفرقة الدورات التدريبية للطالب، ومشاركة الطالب في المؤتمرات، و 

فرصة تدريب ( 710)تم توفير حيث التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة والرابعة، و الثالثة 
م  موزعة علي 1021/1010استفاد منها جميع طالب التربية العلمية في العام االكاديمي 

 1مدرسة للغة العربية و 24ومدرسة للغة اإلنجليزية  11)جمالي إالمؤسسات التعليمية المختلفة ب
دارات التعليم إوذلك عن طريق التنسيق بين ( مدراس تربية خاصة 1روضات لرياض األطفال و
ويوضح الرسم البياني التالي فرص  ،(الموافقات األمنية الجماعية)ذات العالقة وكلية التربية 

 . التدريب في أخر ثالث سنوات
  الكليات خالل النصف الثانى من الفصل الدراسىالثانى ونظرًا لعدم تواجد طالب بالمداراس و

، تم استكمال التدريب من خالل إجراءات تعتمد على 21بسبب أزمة كوفيد( م1021-1010)
تكنولوجيا اإلتصالفى تنفيذ وتقييم ما تبقى من تدريب بداية من األسبوع الخامس وحتى نهاية 

 .التدريب
 

 وذلك بإرسال دعوات لمديرى 1021/1010عام الجامعىقررت الكلية عقد الملتقى التوظيفى لل
تاحة فرص  1021المدارس الخاصة خالل شهر أغسطس  لتنظيم عقد مقابالت للخريجين وا 

 .عمل للمقبولين منهم، وذلك بعد انتهاء مهارات التدريب على التوظيف وريادة األعمال
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الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات  اإلحتياجاتآليات فاعلة لدمج ذوي  للمؤسسة 2/2
 .والتجهيزات

 

 :الخاصة في المجتمع الطالبي اإلحتياجاتآلية دمج ذوي 
  الخاصة في  اإلحتياجاتالتي تدعم دمج الطالب ذوي  اإلجراءاتأكتوبر مجموعة من  6تتخذ جامعة

 : مجتمع الجامعة،منها 
الحديثة في عملية التدريس، وبرامج الحاسب المساعدة مع أجهزة التركيز علي استخدام التقنيات  -

 . Data showالعرض المناسبة
تنويع وسائل الحصول علي المعلومة عن طريق توفير المواد العلمية إلكترونيًا، أو في مواقع خاصة  -

 .علي شبكة المعلومات مصحوبة بالصوت والصورة 
ذوي القدرات الخاصة في الجامعة لمساعدتهم في القبول توفير اإلمكانات والتسهيالت لدعم الطالب  -

 .والتسجيل والتقييم واإلرشاد والدراسة 
 . تقديم كل التسهيالت الخاصة لهم والتي تؤدي إلي النمو السليم والطبيعي لشخصية كل واحد منهم -
لمختلفة تعريف الطالب ذوي القدرات الخاصة بالمرافق والخدمات المتاحة لهم وتعريفهم بالفرص ا -

 . التي يمكن أن يستفيدوا منها ويمارسوا أنشطتهم الخاصة فيها أسوة بأقرانهم العاديين
 وفى . تحدد الئحة الكلية محددات مالئمة الطالب لمهنة التدريس التي تتضمن خلوهم من االعاقات

المشكلة مرفق به بطلب موضح به نوع بالتقدم الطالب فيقوم  دائمةقة مؤقتة أو إعا ةإعاقحالة حدوث 
أكتوبر وموضح بها نوع المساعدة المطلوبة، ثم يتم  6شهادة طبية مختومة من مستشفى جامعة 

 ،مناقشة الحالة فى لجنة المتابعة التعليمية ورعاية الطالب برئاسة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
، ويقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية حيث يقدم وكيل الكلية مقترحات اللجنة فى شكل تقرير يسلم للعميد

تم الموافقة عليها من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم ىيبرفع المذكرة على مجلس الكلية والت
 .والطالب

 الخاصة  اإلحتياجاتأدلة توفير الدعم لذوي 
  خاصة بالمستشفىللدعم المقدم لإلعاقة المؤقتة مثل حادث أو عملية فإنه يتم تشكيل لجنة وتوجد أمثلة 

عادة أن يقوم عضو هيئة معاونة  أيضا يمكنو  .أو بمقر الكلية حسب حالة الطالب بمساعدة الطالب وا 
وهناك أمثلة . وتقديم الدعم للطالب مواد التعثر للطالب لتسهيل التحصيل لبعض الجزئيات فى شرحال

تؤدى إلى نوبات صرعية أو لإلعاقات الدائمة منها أمراض مزمنة مثل كهرباء زائدة فى المخ قد 
خالل فترة  طالب بحث لمساعدة الطالب أكاديمياً /طلب معيديمكن و ،(ضعف كفاءة القراءة)ديسلكسيا 

بتقديم لجنة  أثناء االمتحانات ويكون اإلجراء المتبع لتقديم الدعم للطالب من جانب الكلية .الدراسة
ة اإلنجليزية تتطلب عمل لجنة خاصة وتوجد حالة دمج بقسم اللغ.خاصة للطالب فى االمتحانات

، (أقل من المستوى التعليمى للطالبة)وحضور أحد اإلداريين ويشترط أن يكون مستوى تعليمي متوسط 
ويقوم المالحظ بالقراءة والطالبة التي تكتب في مواد اللغة اإلنجليزية بينما يكتب المالحظ في مواد اللغة 

 . الطالبة كتابته في نموذج اإلجابةالعربية للطالبة بناًء على ما تطلب 
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   وما فرضته من إجراءات وقائية وتغيير طريقة االختبارات لنهاية العام الدراسى  21ونتيجة لجائحة كوفيد
لتصبح إما اختبارات إلكترونية أو ( المستوى الثالث -المستوى الثانى -المستوى األول) للمستويات الثالثة 

رسالها من خالل تطبيق يتم تصحيحه إلكترونيا بمعرفة أستاذ المقررإعداد المقاالت البحثية اإل . لكترونية وا 
وقد ساعد استخدام التطبيقات الرقمية على تقليل احتياجات الطالب الذين لديهم إعاقة مؤقتة أو دائمة؛ 

ن نهاية مما ساهم في حصر الطالب الذين طلبوا الدعم في طالب الفرقة الرابعة ألنهم قاموا بأداء امتحا
 .العام بالكلية 

 
 

 :التسهيالت اإلنشائية والتجهيزات التي توفرها المؤسسة 
  في المباني، وتجهيز  نشائيةت اإلتسهيالالخاصة فيما يتعلقبال اإلحتياجاتيتوافر بالكلية دعم لذوي

مرافق الكلية، حيث تتوافر المصاعد لتسهيل الحركة الرأسية بين األدوار، كما توجد المنحدرات في 
مداخل المبني، وتنشئ الكلية لجان امتحان خاصة لحاالت اإلعاقة أو لالحتياجات الخاصة، إذا 

الخاصة  اإلحتياجاتجميعًا ولذوى وتقدم الكلية الدعم األكاديمي والنفسي للطالب . دعت الحاجة لذلك
دارة رعاية الشباب  .من خالل نظام اإلرشاد األكاديمي، وا 

 .وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة 2/6
 

إجراءات المؤسسة لتفعيل المشاركة الطالبية ونماذج تلك المشاركة في مختلف المجاالت ذات الصلة 
 .بالطالب

  يث قاموا باالشتراكحي 1021/1010أنضم بعض طالب الكلية إلى فريق العالقات العامة بالجامعة 
وقد أهتمت الكلية بمشاركة الطالب من خالل األسر الطالبية . في تنظيم فاعليات الجامعة المختلفة

 .الرياضية و االجتماعية والترفيهية  –في مختلف األنشطة الفنية 
  ة الطالب المثالي لتفعيل دور الطالب، كما تم خالل العام كما تم تطبيق مسابق

 .2/21/1021 تشكيل اتحاد طالب الكلية بتاريخ 1021/1010الحالى
  وهناك نماذج للمشاركة الطالبية فى تمثيل اللجان بالكلية مثل المشاركة فى وحدة ضمان الجودة

 .ووحدة اإلرشاد والتوجيه المهنى ولجنة تطوير البرامج
 

األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات  2/7
 .واإلشراف

 

أنواع األنشطة الطالبية ومدى مشاركة الطالب فيها، والمسابقات التي شاركت فيها الكلية وحصول 
 .الكلية على جوائز على المستوى الجامعي والقومي والدولي

تحغغغغرص إدارة الكليغغغغة علغغغغى تنويغغغغع األنشغغغغطة الطالبيغغغغة التغغغغى يشغغغغارك فيهغغغغا الطغغغغالب والتنغغغغوع فغغغغى المسغغغغابقات 
التغغغغغغى يشغغغغغغارك فيهغغغغغغا طغغغغغغالب الكليغغغغغغة، حيغغغغغغث تضغغغغغغم خطغغغغغغة األنشغغغغغغطه الطالبيغغغغغغة الخاصغغغغغغة بالكليغغغغغغة مغغغغغغا بغغغغغغين 
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وقغغغغغغغد تغغغغغغغم تعغغغغغغغديل خطغغغغغغغة األنشغغغغغغغطة  .أنشغغغغغغغطه ثقافيغغغغغغغة ورياضغغغغغغغية وأنشغغغغغغغطة علميغغغغغغغة ونغغغغغغغدوات وورش العمغغغغغغغل
 وما تطلبته من إغالق لألنشطة الطالبية  21بناًء على أحداث كوفيد الطالبية 
 مهارات "التعلم علي الطريقة اليابانية، وندوة "التوكاتسو "تنظيم ندوة :ةمن أمثلة األنشطة الثقافي

، "نظم إدارة التعلم األلكتروني والفصول اإلفتراضية"التميز السمعي بالكمبيوتر، وورشة عمل عن 
دارة الوقت"وورشة عمل عن   . وغيرها" التخطيط وا 

  تنظيم اليوم الرياضي بمالعب الجامعة، وتنظيم رحلة لقرية اللؤلؤة : الرياضيةمن أمثلة األنشطة
 . بالعين السخنة وغيرها

  تنظيم المعرض الفني لألعمال الفنية والوسائل التعليمية، وورشة عمل : الفنيةمن أمثلة األنشطة
 ". اتإعادة تدوير المخلف"، وورشة عمل بعنوان "التدريب على إنتاج الوسائل التعليمية"بعنوان 

  تنظيم حفل استقبال الطالب الجدد، ومسابقة الطالب المثالى، ويوم : االجتماعيةمن أمثلة األنشطة
 .المصري وغيرها" تحدى صادق لقصص النجاح"الخدمة العامة، وندوة بعنوان

 1021-1021والجدول التالى يوضح عدد نسبة اشتراك الطالب فى االنشطة الطالبية 
 القائم
 بالنشاط

 النشاط الفنى النشاط اإلجتماعى النشاط   الرياضى التقافى النشاط
 نسبة 
 

 نسبة  عدد 
 

 نسبة  عدد 
 

 نسبة  عدد 
 

 عدد 

 أنشطة
 (طالب 23306)الكلية 

14% 21631 2.1% 72 3.7% 201 0.7
% 

12 

 
  عغغغغغغغغام  فغغغغغغغغىوالجغغغغغغغغدول السغغغغغغغغابق يوضغغغغغغغغح نسغغغغغغغغبة مشغغغغغغغغاركة الطغغغغغغغغالب فغغغغغغغغى األنشغغغغغغغغطة الطالبيغغغغغغغغة

وبنغغغغغغاء علغغغغغغى خطغغغغغغة األنشغغغغغغطة الطالبيغغغغغغة تغغغغغغم تقغغغغغغديم تقريغغغغغغر فصغغغغغغلى وسغغغغغغنوى . 1021/1010
عغغغغغغن مغغغغغغدى تحقيغغغغغغق خطغغغغغغة األنشغغغغغغطة الطالبيغغغغغغة، كمغغغغغغا تغغغغغغم إعغغغغغغداد قاعغغغغغغدة البيانغغغغغغات لألنشغغغغغغطة 

 . 1021/1010الطالبية التى تم تقديمها ووثائق تنفيذها حتى 
  ة إدارة رعايغغغغغغغة الشغغغغغغغباببتقديم تقريغغغغغغغر يتضغغغغغغغمن مغغغغغغغدى مشغغغغغغغاركة الطغغغغغغغالب فغغغغغغغى األنشغغغغغغغط قامغغغغغغغتو

 المختلفة والطالب الحاصلين على مراكز متقدمة فى االنشطة 
 

أعداد الطالب الحاصلين على  العام الجامعى
 مراكز متقدمة فى األنشطة

 النسبة المئوية

1021/1021 1 0.22% 
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من  اإلستفادةالالزمة لدراستها و  اإلجراءاتللكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ  2/3
 .التصحيحية اإلجراءاتالنتائج في اتخاذ 

 
 .الوسائل المستخدمة في قياس آراء الطالب

  نسغغغغبة  1021/1010تحليغغغغل الرضغغغغا العغغغغام عغغغغن الخدمغغغغة الجامعيغغغغة والغغغغذى بلغغغغغ فغغغغى عغغغغام تغغغغم
وتسغغغغغغغغتفيد المؤسسغغغغغغغغة مغغغغغغغغن هغغغغغغغغذه النتغغغغغغغغائج فغغغغغغغغى مراجعغغغغغغغغة بنغغغغغغغغود الخدمغغغغغغغغة الجامعيغغغغغغغغة %. 11.6

تحسغغغغغن فغغغغى النسغغغغغبة العامغغغغة مثغغغغل تشغغغغغكيل لجنغغغغة لعمغغغغغل ومحاولغغغغة إتخغغغغاذ إجغغغغغراءات تغغغغؤدى إلغغغغى 
 .خطة عالجية للطالب المتعثرين كاحد آليات الدعم واإلرشاد الطالبى

  تشغغغغغغكيل اتحغغغغغغاد الطغغغغغغالب بالجامعغغغغغغة للتأكيغغغغغغد علغغغغغغى أهميغغغغغغة مشغغغغغغاركة الطغغغغغغالب فغغغغغغى تغغغغغغم كغغغغغغذلك
     .  مختلف اللجان الموجودة بالكلية العلمية والثقافية و االجتماعية والرياضية وغيرها

 
 .منها اإلستفادة أوجهنتائج آخر قياس آلراء الطالب و 

  استقصاءات تقويم المقرارت الدراسية واستقصاءات الخدمة الجامعية ومناقشة نتائج التحليل
التصحيحية، وقد تبين أن نسبة رضا الطالب عن تقويم المقرارات الدراسية  اإلجراءاتواتخاذ 

، كما تبين أن نسبة الرضا العام عن الخدمة %(12،7)هى  1021/1010للعام الجامعى 
 اإلستفادةوبناًء على هذه النسبة سيتم % .11،6هى  1021/1010الجامعية للعام الجامعى 

نشطة الطالبية والتسهيالت الداعمة للتعليم وخطط التنمية األ منها فى النظر فى كيفية مراجعة
المهنية بما يضمن التواصل الجيد مع الخريجين واستعداد الطالب لسوق العمل من خالل 

 برامج تدريب متنوعة
 

للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة  1/2
 .دورية

 ج

 .التواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة لهمآليات 
  متابعة الخريجين والتواصل معهم وذلك من خالل عدد من اآلليات منهاتم: 
 لمتابعغغغغغغغغغة الخغغغغغغغغغريجين ومسغغغغغغغغغاعدتهم  1021/1010لعغغغغغغغغغام الجغغغغغغغغغامعى تشغغغغغغغغغكيل لجنغغغغغغغغغة الخريجين

نشاء قاعدة بيانات كاملة لخريجى الكلية  .على مواكبة سوق العمل، وا 
 لجنغغغغغة الخغغغغغريجين مغغغغغن خغغغغغالل عقغغغغغد اجتماعغغغغغات شغغغغغهريه لمناقشغغغغغة جغغغغغداول  آليغغغغغات عمغغغغغل تحديغغغغغد

 . األعمال التى تخدم وتلبى احتياجات الخريجين
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  تغغغغم التواصغغغغل مغغغغع الخغغغغريجين مغغغغن خغغغغالل صغغغغفحة التواصغغغغل االجتمغغغغاعي فغغغغيس بغغغغوك للتواصغغغغل
كمغغغغغا تقغغغغغوم لجنغغغغغة الخغغغغغريجين بإصغغغغغدار دليغغغغغل الخغغغغغريجين . مغغغغغع الخغغغغغريجين واسغغغغغتقبال مقترحغغغغغاتهم

 .اللجنة، والذي يتضمن رؤية  أهداف اللجنة وقاعدة بيانات الخريجينكأحد مهام 
 لجنغغغغة متابعغغغغة الخغغغغريجين علغغغغى موقغغغغع الكليغغغغة للتواصغغغغل مغغغغع  عضغغغغاءرفغغغغع اإليميغغغغل الجغغغغامعى أل

 .الخريجين واستقبال مقترحاتهم من خالله
سهامات الخريجين  نماذج للتواصل وا 

 إدارة الكليغغغغة علغغغغى تقغغغغديم آليغغغغات لمتابعغغغغة الخغغغغريجين والتواصغغغغل معهغغغغم للوقغغغغوف علغغغغى  حرصغغغغت
المشغغغغغغكالت والتغيغغغغغغرات التغغغغغغي تطغغغغغغرأ فغغغغغغي سغغغغغغوق العمغغغغغغل وبالتغغغغغغالي الوقغغغغغغوف علغغغغغغى التحغغغغغغديثات 
المطلوبغغغغغغغغة لجعغغغغغغغغل الخغغغغغغغغريج مواكغغغغغغغغب لتلغغغغغغغغك التغيغغغغغغغغرات ومغغغغغغغغن امثلغغغغغغغغة تلغغغغغغغغك النمغغغغغغغغاذج لقغغغغغغغغاءات 

 .الخريجين
 دورات وقغغغغد تغغغغغم دعغغغغوة الخغغغغريجين لحضغغغغغور . 1010و يوليغغغغ16وقغغغغد تغغغغم عقغغغغد لقغغغغغاء للخريجبنفغغغغى

 .11/07/1010التنمية المهنية والمؤتمر التوظيفى السنوي الذى تم عقده بتاريخ 
  قيغغغغام الخغغغغريجين بتوعيغغغغة الطغغغغالب الجغغغغدد بنظغغغغام  الدراسغغغغة بالكليغغغغة فغغغغي حفغغغغل اسغغغغتقبال الطغغغغالب

 ، كمغغغغغغغغغغا تغغغغغغغغغغم دعغغغغغغغغغغوة الخغغغغغغغغغغريجين لحضغغغغغغغغغغور نغغغغغغغغغغدوة بعنغغغغغغغغغغوان11/01/1021بتغغغغغغغغغغاريخ الجغغغغغغغغغغدد 
 .30/01/1021التعلم على الطريقة اليابانية بتاريخ " التوكاتسو"

 .الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفًقا الحتياجات وتطورات سوق العمل 2/01
 

 .برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين
  تحرص الكلية علي استطالع احتياجات سوق العمل وذلك لتوفير برامج التنمية المهنية وريادة

التدريبية للخريجين، واستطالع رأي المؤسسات  اإلحتياجاتاألعمال، حيث تم تقديم استبيان لتحديد 
 . التعليمية وبناء عليه تم إعداد خطة للتنمية المهنية للخريجين

 كان البد من إيجاد آلية لتقديم دورات التنمية المهنية للخريجين، حيث تم  21وفي ظل جائحة كوفيد
 اإلحتياجاتتنظيم جميع الوثائق الخاصة بتقديم دورات التنمية المهنية إلكترونيًا بداية من استبيان 

التدريبية حتي تقديم الدورات إلكترونيًا من خالل برامج الفيديو التفاعلي التزامنية باستخدام 
وقد تم تطبيق استبيان آراء الطالب في دورات التنمية المهنية إلكترونيًا كما تم  Teams))قتطبي
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وقد نتج عن االستعانة . تحليلها لالستفادة من النتائج في تحسين تلك الدورات في السنوات القادمة
عالن عنها من بالتكنولوجيا الرقمية في تقديم دورات التنمية المهنية زيادة تلك الدورات، وقد تم اإل

 . خالل صفحة الكلية علي موقع التواصل األجتماعي وموقع الكلية
  كما تحرص الكلية علي تقديم برامج ريادة األعمال والتوظيف وقد تم تعديل خطة التدريب علي

، حيث تم إعداد وتنظيم فيديوهات تعليمية وورش 21التوظيف وريادة األعمال في أثناء جائحة كوفيد 
ونية تزامنية باإلضافة إلي تحديث الخطة بوضع بعض الموضوعات التي أصبحت أساسية عمل إلكتر 

: في ظل التوجه إلي التعليم اإللكتروني بأشكاله المتعددة في ظل الجائحة ومنها على سبيل المثال
ت وقد تم استقصاء آراء الخريجين عن تلك الدورا". الفصول اإلفتراضية"نظم إدارة التعلم اإللكتروني 

وتحليل نتائجها، كما تبنت الكلية مبادرة لصقل المهارات المهنية والوظيفية للطالب الخريجين تحت 
، ومن خالل هذه المبادرة ثم إعداد مجموعة من الفيديوهات التفاعلية في "كيف تقود مستقبلك"عنوان 

 .صورة إلكترونية في مختلف التخصصات التي تفيد الخريجين 
  وتساعد دورات التدريب على التوظيف وريادة األعمال علي تنمية المهارات وتلبية متطلبات سوق

دورة : العمل وفيما يلي بعض أسماء الدورات والبرامج التي تم تنفيذها علي سبيل المثال ال الحصر
كيفية "ورة ، د"برنامج العروض التقديمية"، وورشة عمل "تنظيم مؤتمرات الفيديو التفاعلية"بعنوان 

دارتها"، ودورة "كيفية كتابة السيرة الذاتية"ودورة " اجتياز المقابلة الشخصية ، "الفصول اإلفتراضية وا 
 ". مهارات اللغة األنجليزية"، ودورة "برنامج معالجة النصوص"ودورة 

 ي وفي إطار توجه الكلية لمساعدة الخريجين إليجاد فرص عمل فقد نظمت الكلية الملتقي التوظيف
، والحاجة إلي الحفاظ 21، ونظرًا للظروف الطارئة في ظل جائحة كوفيد 1021/1010السنوي لعام 

علي التباعد االجتماعي؛ فقد تم تنظيم أسبوع فاعليات أنشطة الخريجين بالكامل إلكترونيًا في الفترة 
مة الملتقي وقد تم ختام أسبوع فاعليات الخريجين بإقا. 1010يوليو 11وحتي  1010يوليو 16من 

وخبراء ( المدارس)التوظيفي السنوي والذي ضم عدد من ممثلي سوق العمل المرتبطين بكلية التربية 
وقد تم استطالع رأى المستفيدين وجهات العمل . في مجال التدريب علي مستوي دولي ومحلي

 %.14،62 وقد كانت النسبة اإلجمالية 1021/1010في خريجى الكلية للعام الجامعى ( المدارس )
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 وقد أسفر الملتقي التوظيفي عن قيام بعض مديري المدارس المشاركة في الملتقى التوظيفى بدعوة 
عطاء  للخريجين للعمل في مدارسها لتأدية الخدمة العامة مع امكانية االلتحاق بها بعد انتهاء العام وا 

رسالها خالل الخريج شهادة خبرة بذلك، كما تم إعداد أربع نماذج إلكترونية لكل تخص ص بالكلية وا 
الملتقي التوظيفي وعلي صفحة رابطة خريجي كلية التربية وذلك إلرسال السيرة الذاتية الخاصة 
بالخريجين، علي أن يتم التنسيق إلرسالها لمديري المدارس لالختيار ما هو مناسب فيها وذلك في 

مساعدة الخريجين على إيجاد فرص إطار فتح قناه للتواصل بين خريجي الكلية ولجهات المستفيدين ل
 .  عمل حقيقة

 1021/1010 نسبة أعداد المستفيدين من برامج إعداد الخريجين إلى إجمالي الخريجين

 السنة
عدد اإلجمالى 

 للخريجين
أعداد 

 النسبة المئوية عدد الدورات المستفيدين

1021/1010 121 333 20 23،1% 
 

 

 العلميةالبحث العلمي وألنشطة : 01يارمع

 مؤشر التقييم المؤشر 

20/2 
المجتمع خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات 

 .المحيط ، وتتناسب مع إمكانات الكلية
 .للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها 20/1

20/3 
ألنشطة البحث العلمي ، وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل ، الموارد المتاحة كافية 

قليمية ودولية  .وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وا 

20/4 
توافر مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم 

 .المختلفة واألبحاث التطبيقية األبحاث المشتركة بين التخصصات
 .هيئة التدريس أعضاءاإلنتاج البحثي للكلية في نمو مستمر ، ويتناسب مع عدد  20/2

20/6 
األنشطة والمشروعات والمؤتمرات هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في  أعضاء

 .العلمية والبحثية
 .واألنشطة العلميةللكلية قواعد بيانات للبحوث  20/7
 .للكلية مؤتمر علمي دوري 20/1
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المجتمع المحيط ، وتتناسب خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات 01/0
 .مع إمكانات الكلية

 منهجية وضع الخطة البحثية للكلية 
 ( 1014-1021)للكلية  الثانية عداد الخطة البحثية الخمسيةبا قامت الكلية 
  سنويااالقسام  عمراجعتها موتم. 

 .للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها 01/9
 .خالقيات البحث العلمي ألجنة 

 27/1/1021تم تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي فى 
 : ضوابط عمل لجنة اخالقيات البحث العلمي

  تىلجنة البحث العلمى وقد تم من خاللها اآلضوابط عمل  قامت الكلية بتفغيل: 
  تجتمع اللجنة شهريا. 
 الخطط البحثية قبل وبعد عرضها فى السمينار  مراجعة 
 هيئة التدريس أعضاءتقارير نسب االقتباس الخاصة بابحاث   مناقشة 
 اعتماد قررات اللجنة من مجلس الكلية  تم 
 عمالهاأاللجنة تقرير فصلي عن  أعدت . 

الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي ، وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل ، وتسعى  01/9
قليمية ودولية  .للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وا 

 الموارد المالية المتوفرة للبحث العلمي
   9102/9191ميزانية البحث العلمي للكلية خالل : 

 ميزانية البحث العلمي  العام
1021/1010 6472212 

 
 الوحدات المعنية بالبحث العلمي

 بالكلية فى ل الوحدات المعنية بالبحث العلميتتمث : 
 ية ماالقسام العل -
 وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي -
 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي  -
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 لجنة أخالقيات البحث العلمى  -
 لجنة تسويق البحوث  -

ساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه ، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث أتوافر مناخ و  20/4
 .المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية

 إجمالي النشر العلمي هيئة التدريس أعضاءعدد  سنة نشر البحث
 أعضاءنسبة النشر إلى عدد 
 هيئة التدريس

1021/1010 16 17 2 :2.4 
   

 .هيئة التدريس البحثية  أعضاءتنمية قدرات 
  لكية الفكرية و التدريب على مهارات النشر الدولى ، محقوق الالهيئة التدريسية على تدريب  تم

 .وصفات الباحث ، مهارات البحث العلمي ، التفكير العلمي و غيرها 
 : هيئة التدريس أعضاءاالنتاج البحثي للكلية فى نمو مستمر ويتناسب مع عدد  10/2
 1021/1010 لسنةهيئة التدريس الجمالي النشر العام  أعضاءنسبة      

 1021/1010لسنة  االبحاث المنشورة محليا ودوليا بالنسبة الجمالي النشرعدد 

 سنة النشر
إجمالي النشر 

 العلمي
النشر 
 الدولي

النشر 
 المحلي

 نسبة النشر المحلى       نسبة النشر الدولي
 

1021/1010  17 2 11 21.2 12.2% 

 
 
 

    
 .العلميةللكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة  01/7

 .البحوث  قاعدة بيانات  تم تحديث

إجمالي النشر  سنة النشر
نسبة النشر  النشر بالمؤتمرات العلمي

 بالمؤتمرات 
النشر 

 بالمجالت 
نسبة النشر 

 بالمجالت
9102/9191 97 4 04.3 99 32.9% 

 .مجالت إلى إجمالي النشر/ نسبة النشر بمؤتمرات 
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 .إجمالي اتفاقيات البحث العلمينسبة االتفاقيات المفعلة إلى 
 

 
عدد 

 االتفاقيات
 المنعقدة

عدد 
 االتفاقيات
 المفعلة

 مالحظات %النسبة 

0 4 0 92% 
فاقيات فى مجال الدراسات ات 4عدد  عقدت الكلية والجامعة 

العليا وتم تفعيل اتفاقية واحدة فقط بين كلية التربية جامعة 
 حلوان 

9 4 4 011% 

اتفاقيات فى مجال البحث  4والجامعة عدد عقدت الكلية 
 العملى وتنظيم المؤتمرات العملة وتم تفعيلها جميعا مع األمسيا،
اكاديمية المعلمين ، مشروع معامل التاثير العربى ، ربطة 

 التربويين العرب

 

 

 .الندوات محلي ودولي/ هيئة التدريس المشاركين بأبحاث في المؤتمرات  أعضاءنسبة 

 أعضاءعدد  السنة
هيئة 

 التدريس 

عدد المشاركين 
فى المؤتمرات 

 دولية

عدد المشاركين 
فى المؤتمرات 

 محلية

نسبتهم فى 
المشاركة فى 
 المؤتمرات دولية

نسبتهم فى 
المشاركة فى 
 المؤتمرات محلية

1021/1010 16 4 . 22.4 0% 

 

 . (سنوات  9) عدد الدبلومات والدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة 

 مالحظات الدبلوم العامة فى التربية  العام الجامعى 
 العام األول  02 9103/9102
 العام الثانى  2 9102/9191

 العامان 94 العدد اإلجمالى 
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 .المعاونة إلى إجمالي المسجلين    الدرجات العلمية الممنوحة للهيئةنسبة 

 العام الجامعى 
 عدد المعيدين

 النسبة
 المدرسين المساعدينعدد 

 النسبة
 الممنوحين   المسجلين  الممنوحين   المسجلين 

9102/9191 8 3 97.2% 4 0 0% 

 
 
 
 

 .كذلك تهتم الكلية بتظيم ندوات على مستوى الجامعة بواقع ندوتين سنويا يتم مناقشة احد الموضوعات التربوية خاللهما 
  هيئة تدريس من الكلية أعضاءمؤتمرات اشترك فيها 
 1021مارس  3مؤتمر القمة الدولى للفنون المنعقد فى األقصر والتابع لليونسكو 
  2/1/1021كلية التربية جامعة بنها  1030المؤتمر تأهيل ذوى اإلعاقة فى ضوء التنمية المستدامة 
  23/4/1021-22المؤتمر الدولى الثامن  للغة العربية باإلمارات العربية المتحدة 

 .هيئة التدريس بالكلية  أعضاءمجالت نشر بها   -
 (.1021)مجلة دراسات تربوية واجتماعية كلية التربية جامعة حلوان 
  1021المجله المصريه لعلم النفس االكلينكى واالرشادى ، المجلد السادس ، العدد األول، يناير 
 1021أغسطس / العدد الخامس. الوادىجامعة جنوب  –كلية التربية  -مجلة العلوم التربوية 
   1021مجلة كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية يناير 

 هيئة التدريس فى لجان التحكيم  أعضاءاشتراك 
محكمين :   هيئة التدريس بالكلية مساهمات في تنظيم وتحكيم المجالت والمؤتمرات العلمية المحلية والدولية مثل عضاءأل

  اللجنة العلمية للترقيات بالمجلس األعلى للجامعات   أعضاء، محكمين في مؤتمرات دولية ، فى مجالت 
من الهيئة التدريسية بالكلية في العديد من المنظمات والمؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة  أعضاءكما يشترك بعض 

القاهرة وعين شمس وحلوان والمنيا والفيوم  وأسيوط )جامعة ت العلمية بالكليات المناظرة فى المشاركة فى المناقشا خالل
 . وغيرها

 الهيئة التدريسية على النشر والحضور بالمجالت العلميةوالمؤتمرات المحلية أعضاءتشجع وتدعم الكلية مشاركة  
ع على المشاركة في ورش كما تشجع مشاركة الطالب من جميع المستويات الدراسية وخاصة المستوى الراب. واإلقليمية والدولية

أكتوبر مجلة علمية دورية، تسهم  6وتصدر جامعة .العمل والمؤتمرات التي تقام في الكليات والمؤسسات البحثية ذات الريادة
      . وتحكيم البحوث التدريسية الكلية فيها بالنشر العلمي لنشاط عضو الهيئة

 

  .للكلية مؤتمر علمي دوري 01/3
مل التأثير عاالمؤتمر الدولى الثامن لمبالتعاون مع  الرياضيات وعلوم المعلوماتبعنوان نظمت الكلية مؤتمر دولي   -

 20/1/1021-1 العربى  فى الرياضيات وعلوم المعلومات

 .لظروف جائحة كورونا  اتم تأجيل مؤتمر الجامعة نظرً  -
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 المجتمعية وتنمية البيئة المشاركة: 09معيار 

 مؤشر التقييم المؤشر

 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 2/ 21
 .للمؤسسة كيانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة 1/ 21

21 /3 
ه للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبى احتياجات

 .ولوياتهأو 

21/4 
لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار ودعم المؤسسة وتنفيذ  للمؤسسة آليات

 .برامجها

 اإلجراءاتللمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفاة من النتائج فى اتخاذ  21/2
 .التصحيحية

 
 للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 21/2

 .بالخطة االستراتيجية للكلية خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

بتاريخ  الكليةستراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم اعتمادها بمجلس قامت الكلية بوضع خطة إ ●
27/1/1021. 

نشطة الخطة وفق الجدول الزمنى للتنفيذ شهريا من خالل لجنة خدمة المجتمع تم متابعة تنفيذ أ ●
فصلى واخر سنوى عن معدل انجاز الخطة ،  يتضح من تقارير وتنمية البيئة ، وتعد اللجنة تقرير 

 %200متابعة الخطة تنفيذ االنشطة المخططة بنسبة 
 المجتمعية اإلحتياجاتدراسة 

المجتمع من خالل عمل خطة تتضمن لقاءات   دراسة إلحتياجاتقامت الكلية بإعداد 
عمارة و منطقة هرم سيتي و  22ومحاضر لمعرفة احتياجات اهالي المناطق الناميه مثل اهالي منطقة 

وعمل لقاءات مع مديري المدراس وتحديد احتياجاتهم من الكلية مثل مدرسة  –قرية برطس بالوراق 
اس العقاد وكذلك اجتماعات مع رواد االسر بالكلية مدينة نصر الرسمية ومدرسة مديحة قنصوة و عب

ثم يتم تحليل نتائج كل هذه  –1021/1010لمعرفة خططتهم لخدمة المجتمع للعام الجامعي 
 41نشاط منهم  71االجتماعات واللقاءات مع الموسسات المختلفة وبناءا عليه تم عمل اجمالى 
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نشاط من خالل االسر الطالبية  21روتوكوالت وانشطة لتفعيل الب 1لمناطق نامية ومؤسسات خيريه و
كانت تعتبر بمثابة تحدي كبير للكلية  1021/1010في الواقع ان انشطة كلية التربية للعام الجامعي . 

كان جديرا بأن يعوق استمرار مسيرة  –حيث ان ظروف الحظر التي فرضها انتشار فيرس كورونا 
ت انشطتها وتم عمل بعض االنشطة اونالين وكذلك اشتركت اال ان الكلية واصل –الكلية في االنشطة 
 (.حرم الجامعه االخضر)  GreenMetricالكلية في تصنيف 
 :عن الحاجة الى اإلحتياجاتاسفرت نتائج دراسة 

 عمارة علي انتاج المشغوالت اليديوية والحرف المنزلية 22الحاجة الي تشجيع سيدات ال  -2
االرهاب / عمارة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانيه  22منطقة ضرورة عمل قافله توعوية ل -1

دور االسره في تربية / اضرار التدخين والمخدرات / والتشجير / الحفاظ علي البيئة / والتطرف
 ودور المدرسة في تربية االوالد/ االوالد فى سن المراهقه 

 البيئة ضرورة تشجيع  الطالب علي االشتراك في  التشجير والحفاظ علي-3
ضرورة حث طالب كلية التربية وتشجعيهم علي االشتراك في انشطة مجتمعية مثل القوافل -4 

 التوعوية والمعارض
للتوعية بدور  –وقرية برطس  –عمل قوافل توعوية وتثقيفية لمناطق نائية ونامية مثل هرم سيتي -2

المشاكل النفسية للطفل مثل  –صحة االم النفسية واضرار التدخين  –االسرة في تربية المراهق 
 قضم االظافر والخجل والغيره

 عمل ندوات توعوية لمعلمات جمعية الجسد الواحد-6
 األكاديميةالمهنية للمعلمين بمقر  األكاديميةتجديد بروتوكول التعاون بين الجامعه و -7
 تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التربية ومؤسسة انسان للتنمية المستدامه-1
الحاجة لتوعية طالب المدارس بأخالقيات ومباديء حياتية اساسية عن طريق برامج تدريبية لتوعية -1

 .الطالب من خالل التربية العملية

 .التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لألطراف المعنية

هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب  أعضاءقامت لجنة خدمة المجتمع  بوضع خطة لتوعية        
واالداريين و ممثلين المجتمع بأهمية االشتراك فى أنشطة خدمة المجتمع من خالل عرض تقدمى 
يتم عرضه ومناقشة الحضور و خالل لقاءات التوعية ثم تقييم استفادة الحضور من تلك اللقاءات 

 :تحسين لخطة التوعية للعام التالى وبناء على تلك التقييمات يتم عمل خطة  –التوعوية 
 . 1021/1010إجمالي دورات التوعية بخدمة المجتمع لجميع األطراف خالل  -2
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حتي  11/20/1021تمت التوعية بأهمية االشتراك في انشطة خدمة المجتمع في الفترة من الثالثاء 
 :يليكون اجمالي اعداد الفئات التي تم توعيتها كالتال – 2/22/1021الثالثاء 

الطالب الذين تم  العام الجامعي
 توعيتهم

هيئة التدريس  أعضاء
 الذين تم توعيتهم

االداريين الذين تم 
 توعيتهم

2019/2020 880 52 3 
 

 .مؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئةلل 1/  21
 :اللجان والوحدات والمراكز التى تدعم خدمة خدمة المجتمع 

هو المنوط بتقديم  -كوحدة ذات طابع خاص -يعتبر مركز التدريب واالرشاد والتعليم المستمر         
 1021/1010الدورات التدريبية  واالستشارات التربوية لفئات المجتمع المختلفة وقام المركز في عام 

ورات تدريبيه دورات تتضمن دورات تدريبية لتنمية مهارات اللغتين االنجليزيه والعربيه ود 1بعقد عدد 
ودورات اعداد المعلم وكورس اعداد السيره الذاتية واجتياز ( المعلمون السوريون)منهجية الرعايه 

 .المقابله الشخصيه المجاني  ودورات عن التخاطب وامراض الكالم
للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته  21/9

 .تهواولويا
 :نشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية بالكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع أ

قدمت الكلية االستشارات التربوية و التدريب على المهارات التدريسية والتأهل للوظائف المتقدمة فى 
 . 6مجال التعليم من خالل برتوكوالت التعاون بين الكلية واكاديمية المعلمين وادارة 

هيئة  أعضاءكما قدمت  الكلية خدمات عديدة للمجتمع من خالل نتائج االبحاث التى بقوم بها 
 .التدريس بالكلبة وطالب الدراسات العليا 

 الجدول االتي يوضح اعدلد االبحاث التى تسهم فى خدم المجتمع سنويا 

 عدد البحوث العام الجامعى
2019-2020 8 

 :المجتمع علي النحو التاليبحاث في خدمة وتسهم تلك األ
 .مهتمه بدعم السلوك االنساني واثرة في االنتماء والمواطنه، تنمية ذكاءات االطفال
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 1021/1010بيان بالخدمات واالنشطة التى قامت بها الكلية في العام الجامعي 

 .إجمالي الخدمات المقدمة للفئات المختلفة سنويًا طبقا للخطة ●

 العام الجامعي
اجمالي 
 االنشطة

انشطة وكالة 
 انشطة االسر خدمة مجتمع

انشطة 
 البروتوكوالت

انشطة مركز 
االرشاد 
والتعليم 
 المستمر

2019/2020 72 42 12 9 9 

للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار ودعم المؤسسة وتنفيذ   21/4
 .برامجها

المجتمعية والموضوعات التي تم طرحها والقرارات التي تم المجالس واللجان التي يشارك فيها األطراف 
 .اتخاذها
اكتوبر ومؤسسة انسان للتنمية  6تم عمل اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التربية جامعه   ●

 .1/4/1021بتاريخ  -الحى الثامن –اكتوبر  6المستدامة بمدينة 
مة الجامعة سنويا وسوف كما تم تمثيل ممثلين سوق العمل فى ملتقى التوظيف الذى تنظ ●

حيث يتواجد مديرى المدارس لمقابلة الطالب والتعرف عليهم  1010/1012تنظمة الكلية للعام 
 .منهم فى المدارس اإلستفادةلتوظيفهم و 

  .المشاركة المجتمعية أوجه
 : لتفعيل المشاركة المجتمعية تم عقد البروتوكوالت االتيه -
أكتوبر التعليميه والذى من اهم واعظم نتائجه  6بروتوكول التعاون بين الكلية وأدارة  -

أكتوبر مما يعمل علي  6السماح لطالب الجامعه بالتدريب الميداني بمدارس أدارة 
ثقل شخصية الطالب ودعم قدراتهم العمليه لمواجهة سوق العمل، التعاون مع االدارة 

 االستشارات فى تدريب المعلمين و تقديم 
 .بروتوكول التعاون مع جمعية انسان -
 اكتوبر الذى تتبناه الجامعة  6عمارة بمدينة ( 22)اشتراك الكلية فى مشروع تطوير منطقة  -
 وقرية برطس –هرم سيتي  –عمارة  22تقديم الدعم الهالي منطقة  -
  Green Metricالمساهمة في الحرم االخضر  -
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لقياس آراء المجتمع واالستفاة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات للمؤسسة وسائل مناسبة   21/2
 .التصحيحية

 .الوسائل المستخدمة في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل
تم قياس رضا االطراف المجتمعية التي تم تقديم الخدمات لها عن طريق وسائل مختلفه طبقا لنوع -

 :الخدمة المقدمه كما يلي 

 الجهات المستفيده من النشاط إعداد لجنة خدمة المجتمعاستبيان تقييم -

 استبيان تقييم دورة تدريبية إعداد مركز االرشاد والتعليم المستمر -

كذلك تعبر خطابات الشكر الواردة من الجمعيات الخيرية ودور المسنين عن رضاهم عن مستوى -
 .الخدمة المقدمة بهم 

 هات تفاعل المستفيدين مع منظمي النشاط كذلك تعكس الصور الفوتوغرافية وفيديو -

 .منها اإلستفادة أوجهنتائج آخر قياس آلراء المجتمع ومنظمات سوق العمل و -
 .نتائج اخرقياس الراء مؤسسات المجتمع فى االنشطة التى تقدمها الكلية -        

 % 200: 10ين سفر تحليل نتائج استبيان تقييم المشاركين للنشاط الخدمى نسبة رض تتراوح بأ-

 %12: 12سفر تحليل نتائج استبيان تقييم دورة تدريبية بالمركز عن نسبة رضا تتراوح بين كما أ -

 :تيهى تقدمها الكلية  لالسباب اآلترجع ارتفاع نسبة الرضا عن االنشطة التو 

-سرعة تلبية كلية التربيه لالنشطة المطلوبة، -مجانية االنشطة كافة -المستفيده للنشاط،  ةحاجة الجه
 .منفذى النشاط كفاءة


