تقرير سنوى مقدم من كلية التربية
للهيئة القومية لضمان جودة التعليم
عن العام الجامعي 1029-1028

أ.د /عميد الكلية
أ.د /سعيد خليل
تاريخ اعتماد التقرير

ختم الكلية

1

مركز ضمان الجودة
"نموذج تقرير سنوى"
طبقا لدليل اعتماد مؤسسات ومعاهد التعليم العالى
اصدار يوليو 1022

التقرير السنوى
1010-1029

2

مقدمـــــــــــــــــــــــــة

تبنت كلية التربية جامعة  6أكتوبر توجيهات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وذلك
لضمان جودة العملية التعليمية وأداء الكلية منذ العام الجامعى 1027-1026
ولقد اتخذت كلية التربية جامعة  6اكتوبر من دليل اإلعتماد الصادر من الهيئة القومية لضمان جودة
التعليم واإلعتماد -إصدار يوليو  -1022مرجعاً أساسياً عند إعداد التقرير السنوى للكلية.
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 الموارد البشرية بالمؤسسة للعام الجامعى1029/ 1028 أعضاء هيئة التدريس: عدد أعضاء هيئة التدريس )25 ( :عضو إجمالى العدد موزع حسب الوضع الوظيفى بالكلية:معين

معار

منتدب

11

2

16

 أعضاء الهيئة المعاونة عدد أعضاء الهيئة المعاونة )51( :عضو توزيع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة وفقاً للدرجات العلمية:أعضاء هيئة التدريس
أستاذ

أستاذ

مدرس

الهيئة المعاونة
اإلجمالى

مساعد

مدرس

معيد

اإلجمالى

مساعد

العدد

1

4

12

17

4

12

51

النسبة

7.4

24.2

77.2

%200

21.2

27.2

%200

 عدد العاملين بالجهاز اإلدارى)12( : األنشطة األكاديمية بالمؤسسة عن العام الجامعى 1029/1028 برامج المرحلة الجامعية األولى: -إجمالى عدد الطالب بالكلية 2427:طالب.
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 تمنح الكلية درجات :-

بكالريوس بكالوريوس الطفولة والتربية

 بكالوريوس العلوم والتربية تخصص التربية الخاصة . ليسانس األداب والتربية تخصص اللغة العربية ليسانس األداب والتربية تخصص اللغة االنجليزية . من خالل عدد ( )1برنامج ،مفصل بالجدول التالى:المرحلة الجامعية

عدد أعضاء

هيئة التدريس

المعاونة

البكالوريوس

11

11

األولى

عدد الهيئة

نسبة أعضاء

نسبة أعضاء

عدد الطالب

هيئة التدريس

هيئة التدريس

723

21: 2

21: 2

(الطفولة)
البكالوريوس

10

270

20

3: 2

27: 2

التربية الخاصة
ليسانس

12

(اللغة العربية)
ليسانس

اللغة (االنجليزية)

110

21: 2

17: 2

11

11

320

70

5

13: 2

11: 2

معيار  :2التخطيط اإلستراتيجي
م

مؤشر التقييم

المؤشر
2/2

رسالة ورؤية الكلية معتمدتان  ،وشارك فى وضعهما األطراف المعنية

1/2

رسالة الكلية واضحة  ،وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية بما
يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي  ،وتسهم الرسالة فى تحقيق

رسالة الجامعة
5/2

الخطة اإلستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصر  ،وتتسق مع استراتيجية الجامعة

4/2

التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطرف المعنية وتعددت

الوسائل المستخدمة فى إجرائه بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة

المستهدفة .
2/2

األهدف اإلستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيئى ،

6/2

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التى تحقق األهداف اإلستراتيجية وتعكس أولويات

وتسهم فى تحقيق رسالة الكلية وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمني للخطة.

تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقى  ،ومحدد بها مسئولية التنفيذ  ،والجدول الزمن ،
والتكلفة المالية ومؤشرات األداء

7/2

للكلية تقارير تدورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للدول الزمنى
وتحقق مستويات األداء المستهدفة

2/2رسالة و رؤية المؤسسة معتمدتان و معلنتان و شارك فى وضعها األطراف المعنية
 هل تم تعديل أو تحديث للرؤية والرسالة تم تحديث الرؤية والرسالة 1014/1022وبدأت
االجراءات منذ . 1022/20/14
 مشاركة األطراف المعنية فى وضع رؤية و رسالة الكلية عدد ( )24من خبراء الجودة والتربية ،
وعدد ( )22من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنسبة  ،%200وعدد ( )252من طالب
الكلية بنسبة  ، %64وعدد ( )54من ممثلوا المجتمع (جهات التوظيف)  ،وعدد ( )40من أولياء
األمور  ،وعدد ()52من الخريجون ،وعدد ( )42من اإلداريون بنسبة %200
 وقد قامت لجنة إعداد الخطة اإلستراتيجية بمتابعة تنفيذ إجراءات إعداد مقترح الرؤية والرسالة من
تحليل استبيانات – ورش عمل لصياغة الرؤية والرسالة .
6

اعتماد واعالن رؤية ورسالة الكلية:
 االعتماد تم اعتماد رؤية ورسالة كلية التربية .جامعة  6اكتوبر في مجلس الكلية رقم ( )2للعام
الجامعي  1022/1022بتاريخ 1022/21/12
 نشر الرؤية والرسالة على الموقع اإللكترونى للكلية ،كما تم النشر أيضاً بوسائل متعددة منها
ورش عمل توعية بالرؤية و الرسالة  ،1022/20/15كما تم عرض الرؤية والرسالة فى
لقاءات األطراف المجتمعية ،وخالل اجتماعات لجنة التخطيط بحضور  21عضو هيئة
تدريس  4 ،طالب بتاريخ 1022/22/22
1/2رسالة المؤسسة واضحة ،وتعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع
التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالى وتسهم فى تحقيق رسالة الجامعة
 رسالة المؤسسة واضحة ،و تعكس دورها التعليمى والبحثى ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع
التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالى:
 حرصت الكلية على مراجعة خطتها اإلستراتيجية من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية،
ومركز ضمان الجودة بالجامعة ،كما تم عرض الخطة على مراجع خارجى .و قد استجابت
الك لية لمالحظات المراجعة ،و تم عرض النسخة النهائية واعتمادها فى مجلس الكلية رقم ()2
بتاريخ ( )1022/21/12ثم اعتمادها فى مجلس الجامعة.

رؤيـــــة الكلية :
أن تكون كلية التربية جامعة  6أكتوبر رائدة في مجال إعداد المعلم محليا ً وعربيا ً.

رســالــة الكلية :
تلتزم الكلية بتخريج معلم متميز ذو كفاءة ومهارة تنافسية ،من خالل برامج متطورة ،وبيئة تعلم
محفزة ،وتعمل على إجراء بحوث علمية وتطبيقية ،وتقدم خدمات مجتمعية وبيئية متميزة في إطار
من القيم ودعم الهوية.
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 5/2الخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة العناصر وتتسق مع استراتيجية الجامعة
الخطة االستراتيجية للكلية  1024-1022موثقة ومعتمدة من مجلس الكلية بتاريخ ،1022/2/27
وهى خطة مكتملة العناصر وقابلة للتنفيذ فى حدود مواردها المتاحة .
وقد تم إعداد الخطة االستراتيجية عن طريق فريق عمل مشكل من  16عضو .
وقد اتبعت الكلية منهجية محددة فى اعداد خطتها االستراتيجية تضمنت تحليل الوضع الراهن للكلية ،
وتحديد الغايات واالهداف  ،التى تتحقق من خالل برامج العمل لعالج فجوات االداء .
4/2التحليل البيئى شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية،
وتعددت الوسائل المستخدمة فى إجرائه بما يضمن مالئمة الوسيلة لموضوع التحليل
والفئة المستهدفة
شمولية التحليل البيئى على مستوى الكلية:
طبقت الكلية أسلوب التحليل البيئى الرباعى ( )SWOTلتحديد مجاالت القوة التى تتميز بها،
وكذلك مجاالت الضعف التى تعانى منها:
و قد راعى فريق العمل فى التحليل البيئى لكلية التربية جامعة  6أكتوبر ما يلى :
 مشاركة كافة االطراف المعنية . االعتماد على االدلة عند تحديد نقاط القوة و الضعف . دراسة البيئة الداخلية للكلية فيما يتعلق بجميع معايير جودة مؤسسات التعليم العالي .1022تعدد الوسائل المستخدمة فى إج ارء التحليل البيئى:
اهتم فريق العمل بتنوع المصادر والوسائل المستخدمة وكذلك مالئمة الوسائل للفئات
المختلفة(اعضاء هيئة التدريس – الطالب – الخريجين -ممثلى سوق العمل )
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 اعتمد فريق العمل في التحليل البيئي على فحص الوثائق والسجالت وتكوين مجموعات حوار
للفئات المختلفة واللقاءات الفردية مع القيادات ومع األطراف المجتمعية مثل :مديري المدارس.
 كما تم عقد جلسات عصف ذهنى واجتماعات للجنة التخطيط االستراتيجي ،وطبق نماذج
العمل المعدة من مركز ضمان الجودة بالجامعة.مثل نموذج تحليل الوضع التنافسي بين كلية
التربية جامعة  6اكتوبر والكليات المناظرة .


قد قامت الكلية بإعداد المصفوفات التالية:

 مصفوفة التحليل البيئى الرباعى والتى تشمل أهم عناصر القوة والضعف والفرصوالتهديدات بناء على نتائج التحليل البيئى للفئات المختلفة.
 مصفوفة تحديد التوجهات اإلستراتيجية و استخالص األهداف. مصفوفة تحديد األولويات.المشاركة فى التحليل البيئى من جانب االطراف المختلفة:
شارك عدد ( )077طالب ،و( )66إداريا ،و( )66من أعضاء هيئة التدريس ،و( )07من أعضاء
الهيئة المعاونة ،و( )07من الخريجين .كما تم إجراء مقابالت مع عدد من األطراف المجتمعية وعقدت
( )0جلسات عصف ذهني شارك فيها الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين
والخريجين واألطراف المجتمعية ذات الصلة.
2/2األهدف اإلستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغة ومبنية على التحليل البيئى  ،وتسهم فى
تحقيق رسالة الكلية وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمني للخطة.
ارتباط األهداف اإلستراتيجية بنتائج التحليل البيئى.
قام فريق إعداد الخطة بإعداد مصفوفة تحديد التوجهات اإلستراتيجية " باستخدام نموذج  TOWSبعد

االنتهاء من التحليل الرباعى وذلك لإلستفادة من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات فى تحديد

توجهات الكلية كالتالى  :االستفادة من نقاط القوة و الفرص المتاحة ( ،)SOكذلك استخدام الفرص المتاحة
لتقليل نقاط الضعف  ،)WO(.واستخدام نقاط القوة لتقليل أثر التهديدات ( ،)STوتقليل وعالج نقاط الضعف
لتفادى المخاطر .)WT(.
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وفى ضوء تلك التوجهات تم صياغة الغايات اإلستراتيجية للكلية ( 4غايات ) وتحديد األهداف اإلستراتيجية

المرتبطة بكل غاية مما يعكس ارتباط األهداف اإلستراتيجية بنتائج التحليل البيئى .

على سبيل المثال تم وضع هدف " تطوير البرامج وفقا لمستجدات العلم ومتطلبات سوق العمل" .لتحسين
نقاط الضعف " ضعف مشاركة األطراف المعنية المختلفة في تصميم وتطوير البرامج
التعليمية ،عدم إعداد تقارير للبرامج سنويا .كما وضع هدف "وضع خطة خدمة المجتمع" لتحسين نقاط
الضعف وهى ضعف دراسة احتياجات المجتمع من الكلية ،عدم وجود خطة لخدمة المجتمع .
إسهام األهداف اإلستراتيجية فى تحقيق رسالة المؤسسة وتعكس مدى وعى المؤسسة باإلتجاهات
الحديثة للمؤسسات التعليمية.
قام فريق إعداد ا لخطة اإلستراتيجية بالتحقق من اسهام األهداف اإلستراتيجية بالغاية االولى التى تنص على

إعداد معلم مؤهل أكاديمياً وتطبيقياً .وتسهم هذه الغاية فى تحقيق الجانب التعليمي برسالة الكلية  ،كما

تعكس االهداف اإلستراتيجية بالغاية الثانية التى تنص على وضع منظومة للبحث العلمى والدراسات العليا
فى تحقيق الجانب البحثي برسالة الكلية  ،كما تعكس االهداف اإلستراتيجية بالغاية الثالثة التى تنص على

تعزيز دور الكلية فى خدمة المجتمع فى تحقيق الجانب المجتمعي برسالة الكلية  ،كما تعكس االهداف
اإلستراتيجية بالغاية الرابعة التى تنص على تعزيز القدرة المؤسسية بالكلية فى تحقيق الرسالة بجميع جوانبها
وضوح األهداف اإلستراتيجية وقابليتها للتحقق والقياس وفق الجدول الزمني للخطة.
تتمثل غايات واهداف الكلية 1014-1022فى :

الغاية األولى :

خريج متميز ذو كفاءة محليا وإقليميا

األهداف اإلستراتيجية
 -2تطوير البرامج التعليمية وانشاء برامج تنافسية جديدة
 -1زيادة الرضا الطالبي

 -5تطوير وتنمية قدرات الطالب عمليا ومهنيا

الغاية الثانية :تطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا
األهداف اإلستراتيجية
 -2تعظيم أداء المنظومة البحثية بالكلية
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 -1إنشاء برامج دراسات عليا جاذبة تلبي احتياجات سوق العمل

 -7تدعيم الثقة فى برامج الدراسات العليا وزيادة اعداد الملتحقين بها

الغاية الثالثة :خدمات مجتمعية متميزة ومشاركة فعالة في تنمية البيئة المحيطة
األهداف اإلستراتيجية
 -2تطوير الخدمات المجتمعية المقدمة وزيادة إسهامات الكلية في تنمية البيئة
 -1تعزيز التواصل المستمر مع الخريجين لتنميتهم مهنيا

الغاية الرابعة :

تعزيز القدرة المؤسسية والوضع التنافسي للكلية

األهداف اإلستراتيجية
 -2تطوير البنية التحتية وتحسين األداء اإلداري
-1تعزيز وتنويع برامج الرعاية المقدمة للهيئة التدريسية

-7تعزيز نظام ضمان الجودة بالكلية والحصول على االعتماد

وسائل نشر األهداف االسراتيجية داخل المؤسسة وخارجها.
تم نشر األهداف اإلستراتيجية للكلية من خالل عدة وسائل وهى دليل الطالب  ،الموقع االلكترونى للكلية ،
اللوحات فى ارجاء الكلية  ،كما قامت لجنة التدريب والتوعية بتوعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

والطالب باألهداف اإلستراتيجية للكلية كما تم عرض تلك األهداف على ممثلى المجتمع فى مجلس الكلية .
1/2الخطط التنفيذية السنوية تعكس اولويات التنفيذ وتحدد بدقة االنشطة ومسئولية التنفيذ والجدول
الزمني المالئم والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ومؤشرات المتابعة والتقييم
توافر خطط تنفيذية سنوية استنادا الى الخطة اإلستراتيجية.

 قام فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية بوضع خطة تنفيذية تتم على مدار خمس سنوات ثم قام الفريق بتقسيمهاالى خمس خطط سنوية من 1022/1024

تتضمن الغايات ،واألهداف اإلستراتيجية ،وبرامج العمل،

واألنشطة المقترحة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للكلية  ،مسئول التنفيذ  ،المدة الزمنية  ،الموازنة  ،مؤشرات

اإلداء .
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الخطط التنفيذية السنوية تعكس أولويات التنفيذ وتحدد بدقة األنشطة ،مسئولية التنفيذ والجدول الزمنى
المالئم والتكلفة المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ،ومؤشرات المتابعة والتقييم
وضعت الكلية خطة تنفيذية سنوية منبثقة من الخطة اإلستراتيجية  1014-1022حيث تعكس
أولويات التنفيذ المتمثلة فى تطوير البرامج  ،وضع وتنفيذ خطة البحث العلمي ،و االهتمام بخدمة
المجتمع  ،وتأهيل الكلية لالعتماد االكاديمي  .ووضع الجدول الزمنى المالئم باالضافة الى الموازنة
التقديرية الالزمة لتنفيذ أنشطة الخطة خالل العام .
 7/2للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة و تقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية و فقاً للجدول الزمنى وتحقق
مستويات األداء المستهدفة
 بناء على تقارير المتابعة الدورية للعام  1022/1022تم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية
المناسبة التالية:
 نسبة تحقق مؤشر نشاط (  ) 2-2-1تدريب أعضاء هيئة التدريس على مهام المرشد
األكاديمى عام  22/ 24كان ( صفر  ) %حيث لم يتم تنفيذ النشاط  ،لذا تم اتخاذ
االجراءات التصحيحية عام  1026/1022و كان نسبة تحقق المؤشر . %1737
 نسبة تحقق مؤشر نشاط (  )1-2-2تقييم مستوى كفاءة المعمل من خالل تطبيق استبيان
 NORMSعام  1024/1021كانت كالتالى :
 %12معمل التدريس المصغر ،ومعمل تكنولوجيا تعليم  %27 ، %45معمل علم النفس  ،لذا تم
اتخاذ االجراءات التصحيحة العام التالى حيث كان نسبة تحقق المؤشر عام  1026/1022هى %72
معمل التدريس المصغر  %70 ،معمل علم نفس %70 ،معمل تكنولوجيا التعليم
 عرض ما تم إنجازه من األهداف اإلستراتيجية فى المؤتمرات الطالبية
تم عرض االهداف االستراتيجية للكلية بمؤتمر طالب الكلية .
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معيار  :1القيادة والحوكمة
م

مؤشر التقييم

2/1

القيادات االكاديمية واالدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات

1/1

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من

5/1

معايير تقييم أداء القيادات موضوعية  ،وتشارك االطراف المعنية فى عملية التقييم ،

4/1

إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة.

2/1

للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية

شفافية تحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة.
القيادات.

وتستخدم النتائج لتحسين االداء المؤسسي.

والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق االخالقيات المهنية بين افراد المؤسسة.
6/1

المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها  ،وتضمن المؤسسة
مصداقيتها وتحديثها.

7/1

الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها  ،ويتضمن االدارات
االساسية الالزمة لتحقبق رسالتها واهدافها.

2/1

التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن ،ويحدد المسئوليات والتختصاصات وفقا للهيكل
التنظيمي ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات ،ويستخدم فى حاالت التعيين

والنقل واالنتداب المختلفة.

2/1القيادات االكاديمية واالدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق
تكافؤ الفرص وتداول السلطة.
معايير اختيار القيادات األكاديمية والقيادات اإلدارية.
 قامت الكلية بتفعيل معايير اختيار القيادات االكاديميه بالعام الجامعى  1022/1022المعدة
من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعه التى تتضمن معايير اختيار القيادة االكاديمية
والمؤهالت والقدرات المطلوبه لشغل وظيفة (عميد الكلية _الوكالء_ رؤساء االقسام) ومن
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هذه المعايير المشاركة فى اللجان ونشاطات وفعاليات الكلية والمشاركة فى نشاطات خدمة
المجتمع.
 كما قامت الكلية بتفعيل معايير اختيار القيادات الغير محددة بالقانون ولها لوائح داخلية
بالجامعة أو الكلية بالعام الجامعى  1022/1022تحددها مثل مدير وحدة ضمان الجودة
ومدير مركز التدريب واالرشاد والتعليم المستمر ورائد الشباب ،ومشرف عام التربية العمليه
ومنسق البرنامج التعليمى ومن هذه المعايير أن يكون عضواً من اعضاء هيئة التدريس،
وذو خبرة فى المجال .

وسائل إعالن معايير اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية لألطراف المعنية.

 أعلنت الكلية عن معايير اختيار القيادات االكاديميه لالطراف المعنية بتاريخ 1022/20/27
من خالل العديد من الوسائل مثل عقد ورشة عمل بالكلية معايير القيادات االكاديمية كما تم
توزيع وثيقة معايير اختيار القيادات االكاديمية على اعضاء هيئة التدريس وتم االطالع على
هذه المعايير والتوقيع بالعلم .
 أعلنت الكلية عن معايير اختيار القيادات اإلدارية بالعام الجامعى  1022/1022من خالل
ارسال معايير اختيار القيادات االدارية لالطراف المعنية (موظفين -اداريين ) لالطالع عليها
والتوقيع بالعلم .

آليات اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية.
 قامت الكلية بوضع مجموعة من اآلليات فى حال توفر وظيفة شاغرة حيث يرشح عميد
الكلية من يتوفر فيه معايير الوظيفه ،ويرفع الترشيح لرئيس الجامعة،ويصدر القرار بناء على
راى سيادتة ثم يعلن المعين بقرار رئيس الجامعة  ،ويستلم المعين العمل ويمارس مهامه .
طبقت الكلية تلك االليات عند تعيين وكالء الكلية مثل وكيل الكلية للدراسات العليا ووكيل

الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتاريخ .1022/5/7
 قامت الكلية بوضع أليات للوظائف الغير محددة بقانون تنظيم الجامعات مثل مدير وحدة
ضمان الجودة  ،ورائد الشباب ومنسق البرنامج التعليمى  ،ومدير مركز التدريب فيتم
االعالن عن الوظيفة بين جميع اعضاء هيئة التدريس التى يمكنهم القيام بها فى ضوء
خبراتهم ومتطلبات الوظيفة  ،ويتم االختيار من بينهم بنا على خطة المتقدم فى تطوير االداء
الوظيفى .
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 قامت بوضع أليات اختيار القيادات اإلدارية بتاريخ  1022/4/22فى حال وجود وظائف
شاغرة والتى تتمثل فى االعالن عن الوظيفة واختيار المرشح الذى يتوفر فيه معايير
الوظيفة ويتم مقابلته ويرفع االمر لمعالي رئيس الجامعة الصدار قرار التعين .
ضمانات تداول السلطة فى المناصب القيادية خاصة غير المنظمة بالقانون واللوائح

 قامت الكلية بتفعيل تحديد مدة تولى المنصب بالوائح المنظمه له مثل مدير وحدة ضمان
الجودة( 5سنوات ) قابلة للتجديد  ،رائد الشباب (سنة) قابلة للتجديد – مدير مركز التدريب
واالرشاد والتعليم المستمر(سنة) قابلة للتجديد وذلك بتاريخ  1022/20/15حتى تاريخه .

1/1القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات.
وسائل تنمية قدرات القيادات الحالية واعداد القيادات المستقبلية.
 قامت الكلية بدراسة االحتياجات التدريبية للقيادات االكاديمية واالدارية بالعام الجامعى
 1022/1022وأعدت خطة تدريب وتم اعتماده من مجلس الكلية كما تم متابعة تنفيذها
شهريا فى اجتماعات لجنة التدريب والتوعية وأعدت اللجنة تقرير فصلى عن معدالت انجازها
ونسب رضا المشاركين عن التدريب .
 الدورات التدريبية المنفذة للقيادات االكاديمية واالدارية خالل 1022/1022
مهارات التعامل مع وسائل االعالم بتاريخ  - 1022/22/21االش ارف والمتابعة االلكترونية
بتاريخ - ،1022/20/11التخطيط وجدولة العمل -التطوير االدارى  -البرنامج االحصائى
 SPSSبتاريخ 1022/5/22
 تم تقييم البرنامج التدريبى من قبل المشاركين بعد نهاية الدوره وحللت النتائج كما تم حساب
نسبة الرضا عن التدريب .
7/1معايير تقييم أداء القيادات موضوعية  ،وتشارك االطراف المعنية فى عملية التقييم ،وتستخدم
النتائج لتحسين االداء المؤسسي.
معايير ومؤشرات تقييم أداء القيادات واألطراف المشاركة في عملية التقييم .

 قامت الكلية بقياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه واإلدارين فى
نمط القيادة االكاديمية من خالل تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيفى الموضوع من قبل
مركز ضمان الجودة من خالل البنود التالية" المعايير الحاليه الختيار وترقية القيادات
االكاديميه معلنه وتتصف بالموضوعية  ،نمط القيادة االكاديمية للبرنامج ديمقراطي يسمح
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بالمشاركه فى اتخاذ الق اررات  ،تلتزم القيادات االكاديميه بالكليه بالصدق والشفافية فى كافة
المعامالت  ،تستجيب القيادات االكاديميه للشكاوى والمقترحات المقدمه من اعضاء هيئة
التدريس ،تلتزم القيادات االكاديمية باتخاذ االجراءات التصحيحيحه لمعالجة اى ممارسة غير
عادلة.
 اعدت وحدة ضمان الجودة استبيانات لتقييم اداء القيادات االكاديمية بالكلية كل قيادة على
حدا" العميد بتاريخ  – 1022/4/15وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتاريخ
 ،1022/4/15وكيل الكلية للدراسات العليا و بحوث بتاريخ  ، 1022/4/15وكيل الكلية
لخدمة المجتمع و تنمية البيئة بتاريخ  ، 1022/4/15رؤساء االقسام بتاريخ 1022/4/15
"تتضمن معايير خاصة بكل وظيفة نظ ار الن استبيان الرضا الوظيفي يقييم اداء جميع
القيادات فى ذات الوقت .
 قامت الكلية بقياس رضا االداريين عن نمط االداره من خالل تحليل نتائج استمارة الرضا
الوظيفى لالدارين الموضوعه من قبل مركز ضمان الجوده وفق البنود التالية الرضا عن
اسلوب توزيع اعباء العمل فى االداره ،الرضا عن طريقه التقييم المستخدمه له ،الرضاعن
تطبيق العدالة فى الحوافز والمكافأت ،الرضا عن التعامل والتعاون مع اإلدارة.
استطالع آراء هذه األطراف حول أداء ونمط القيادة المتبع في الكلية.
أمثلة من أوجه استفادة المؤسسة من نتائج التقييم.

 قامت الكلية بتطبيق استطالع رأى اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه واالدارين فى نمط
القيادة االكاديمية من خالل تحليل نتائج استبيان الرضا الوظيفى الموضوع من قبل مركز
ضمان الجودة البنود حيث جاءت نتائج تقييم القيادات االكاديمية .
ويرجع هذا التزايد الى االجرات المتخذة لتحسين اداء القيادات مثال اداء اعالن المعايير فى
عام  1024الى معرفة القيادات البنود التى يتم تقييم ادائهم على اساسها و دفعهم ذلك الى
تحسين ادائهم من خالل تحقيق العدالة و الشفافية حيث تم اعالن جميع اخبار الكلية على
الجروب الواتس آب الخاص بالكلية .تطوير اليات االستجابة للشكاوى و حلها بسرعة .

 طبقت وحدة ضمان الجودة االستبيانات المعدة بمعرفتها لقياس مستوى اداء القيادات االكاديمية
جدول يوضح نتائج تقييم اداء القيادات االكاديمية من قبل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
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1022_1022

القيادات
العميد

%25

وكيل الكليه للدراسات العليا

%24

وكيل الكليه لشؤن التعليم والطالب

%22

وكيل الكليه لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئه

%77
20

رئيس قسم الغه االنجليزيه
رئيس قسم لغه عربيه

%22

رئيس قسم علم النفس

%22

رئيس قسم مناهج

%22

رئيس قسم التربيه

%22

رئيس قسم رياض اطفال

%22

 استفادة ادارة الكلية ( العميد – الوكالء-رؤساء االقسام )من نتائج تقيم نمط ادارتهم ومدى
رضا المرؤسين عنه ومن اوجه االستفادة مع مراعاه تطوير نمط اإلداره والمهام الوظيفية لكل
وظيفة والعمل على تنفيذها والعمل على اكتساب المهارات االدارية من خالل التدريب
 كما تم قياس رضا االداريين عن نمط االداره من خالل تحليل نتائج استمارة الرضا الوظيفى
لالداريين الموضوعه من قبل مركز ضمان الجوده  .نسب الرضا عن اداء القيادات االداريه
يتضح من الجدول اعاله تزايد نسبة رضا االداريين عن القيادات االدارية ويرجع ذلك إلى أن معرفة
بنود التقييم تؤدى إلى ألى األخذ فى اإلعتبار تنفيذ ما يؤدى إلى زيادة نسبة التقييم
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1/1إالدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة.
مشكالت التعليم التي تواجهها الكلية وآليات التعامل معها ونتائج تطبيقها.
 قام مجلس الكلية بمناقشة قضايا التعليم بتاريخ 1022/2/22ومن تلك المشاكل التى تم
مناقشتها الكثافة الطالبية بالكليه وتم حل هذه المشكلة من خالل تقسيم الطالب إلى
مجموعات صغيرة  ،و مشكلة انخفاض عدد الطالب الملتحقين بالبرامج الجديدة (التربية
الخاصة) فلقد تم االعالن عن البرنامج بشكل اكبر وتشجيع الطالب لاللتحاق به وبالفعل
تضاعف عدد الطالب الملتحقين بالبرنامج خالل  5اعوام ،كما تم التصدى لمشكلة عدم
وجود اعضاء هيئة تدريس متخصصين لتدريس بعض المقررات حيث لجأت الكلية لالنتداب .
كذلك يناقش بشكل دورى تسجيل العبء اإلضافى لدواعى التخرج .بتاريخ 1022/2/22
2/1للمؤسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات
العادلة وعدم التمييز وتطبيق االخالقيات المهنية بين افراد المؤسسة.
القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للكلية.
 تبنت الكلية قيم حاكمه للعمل بها ويلتزم بها اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب
واالداريين بالكلية .تتمثل في (االنضباط /الشفافية والنزاهة /الموضوعية /العدالة /االنتماء/
1029 _1028

رقم

البنود

7

الرضا عن اسلوب توزيع اعباء العمل فى االداره

1

الرضا عن طريقه التقييم المستخدمه له

2

الرضاعن تطبيق العدالة فى الحوافز و المكافئات

%80

1

الرضا عن التعامل والتعاون مع االدارة

%90

%90
%8132

المشاركة /االلتزام )  ،وايضا ميثاق شرف المهنة ومنها ان يلتزم باستخدام وقت التدريس
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استخداما جيدا وبما يحقق مصلحة الطالب  ،وان يتقن مهارة التدريس وان يستخدم الطرق
والوسائل التى تساعدة على ذلك اعالنها واعتمادها من مجلس الكلية
وسائل إعالن القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية ومدى إتاحتها لألطراف المعنية.

 تم اعالن القيم الجوهرية ودليل األخالقيات المهنيه ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه
واإلداريين والطالب وأعضاء المجتمع المحلى والخريجين  ،على الموقع اإللكترونى وأدلة
الكليه  ،واللوحات فى أرجاء الكليه  ،كما قامت لجنة التدريب والتوعيه بتنظيم ورش التخطيط
اإلستراتيجى التى تضم التوعيه بالقيم للعام الجامعى1022-1022

آليات تفعيل األخالقيات المهنية واإلجراءات التي تم اتخاذها في حالة عدم االلتزام بها.

 قامت الكلية بأعالم جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بقواعد التأديب بقانون تنظيم
الجامعات واجراءاته التنفذيه بالجامعه ،حيث أنه فى حال مخالفة ذلك يتم احالة الموضوع
للشئون القانونيه بالجامعه ألتخاذ مايلزم حسب القواعد مثل وقف اى عضو من هيئة التدريس
اذا وقع مجلس تاديب عليه عقاب معين ،والتزام العضو بما يترتب على ذالك  ،وثائق
الحاالت الى حولت الى الشئون القانونية توجد بادارة الشئون القانونية
الق اررات التي تم اتخاذها بشأن الشكاوى والتظلمات.
 اجتمعت لجنة الشكاوى والمقترحات شهريا لفتح صندوق الشكاوى ودراسة الشكاوى المقدمة من
الطالب  .وتم فحص تلك الشكاوى واتخاذ االجراء الالزم بشأنها.

1/1المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتها  ،وتضمن المؤسسة
مصداقيتها وتحديثها

تنوع المعلومات المنشورة عن الكلية المنشورة عن الكلية .

 تتمثل المعلومات تلك الوسائل المعلومات المرتبطة برؤية ورسالة الكلية وخطتها االستراتيجية
والبرامج والتقدم والتحويل واالنشطة الطالبية واالنشطة المجتمعية والوافدين والبحث العلمي
وامكانات الجامعة  ،وتحرص ادارة الكلية مراجعة المعلومات التى تريد اى جهه بالكلية فى
نشرها والتأكد من اتفاقها مع وثائق الكلية  ،واعتماد طلب النشر من سعادة عميد الكلية
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 3/1الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسة ونشاطها  ،ويتضمن اإلدارات
االساسية الالزمة لتحقيق رسالتها واهدافها.
مالءمة الهيكل التنظيمي لطبيعة الكلية وأنشطتها.

 يتفق الهيكل التنظيمى الحالى للكليه يتفق مع طبيعه العمل ككلية تربيه حيث يوضح العالقات
المهنيه بين عميد الكلية والوكالء كوكيل الكليه للدرسات العليا  ،ووكيل الكليه لخدمة المجتمع
وتنمية البيئه ،ووكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  ،ورؤساء األقسام العلميه ممثله فى قسم
رياض األطفال  ،وقسم اللغه اإلنجليزيه  ،وقسم اللغة العربيه  ،وقسم علم النفس التربوى
والتربيه الخاصه  ،ويسمح بتنفيذ أنشطة الكليه ومنها لجنة التربيه العمليه  ،ولجنة البحث
العلمى  ،واألقسام واللجان ونظ ار ألن ادارات الجامعه مركزيه فيتم التعامل معها بشكل غير
مباشر من خالل مديرى الشئون الماليه واإلداريه بالجامعه .

الكيانات التي تم استحداثها لتلبية احتياجات التغيير والتطوير ولإلسهام في تحقيق رسالة الكلية
وأهدافها.
 تم استحداث منصب وكيل الكليه للدرسات العليا والبحث العلمى  ،كما تم استحداث منصب
وكيل الكليه لخدمة المجتمع وتنميه البيئه بدال من ممثل الكليه فى مركز خدمة المجتمع ،
وكذلك تم استحداث لجنة تسويق البحوث التابعه لوكيل كلية خدمة المجتمع  .مما كان له
األثر من وجود كيانات تحقق غايات الكليه الثانيه والثالثه .

اعتماد الهيكل التنظيمي من المجالس الرسمية والجهات المعنية.
 اعتمد الهيكل التنظيمى فى 1022 /2استحداث منصب وكيل الكليه للدرسات العليا والبحث
العلمى  ،وكذلك تم تحديث اعتماده فى  1026 /20/17وذلك إلنشاء مركز التدريب واإلرشاد
والتربوى كوحده ذات طابع خاص ثم تعديله فى  1022 /21/2وذلك لتعيين وكيل الكلية
لخدمة المجتمع واحداث تعديالت فى بعض اللجان  ،كما تم تعديله فى  1022 /2 /27وذلك
لنقل تبعية لجنة التربيه التربيه العملية من عميد الكلية الى وكيل الكلية بشؤن التعليم والطالب
كذلك نقل تبعية لجنة االزمات والكوارث من عميد الكلية الى وكيل الكلية لخدمة المجتمع.
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وسائل إعالن الهيكل التنظيمي لألطراف المعنية.

تم االعالن عن الهيكل التنظيمى للكلية من خالل لجنة التوعية والتدريب وكذلك ورشة عمل للتوعية
عنها وعن ادوارها ووظائفها وارساله لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  /وكذلك يتم
اعالن الهيكل التنظيمى على موقع الكلية االلكترونى .
8/1التوصيف الوظيفي معتمد ومعلن ،ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقا للهيكل التنظيمي
ويحقق التكافؤ بين السلطا1ت والمسئوليات ،ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واالنتداب
المختلفة.
التوصيف الوظيفي ووسائل نشره واتاحته وااللتزام به في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف
المختلفة.
 تم اعالن التوصيف الوظيفى بارسالها لجميع اعضائها والتوقيع باإلستالم واعالنها فى
المكاتب  ،كما تم عقد ورش عمل للتوعيه بالدليل التنظيمى  ،وبذلك تمت اإلحاطه بدليل
التوصيف الوظيفى بجامعة  6أكتوبر الوارد من مركز ضمان الجوده بالجامعه .

21

معيار  :7إدارة الجودة والتطوير
للمؤسسة نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم  ،وتلتزم بإجراء تقويم ذاتى شامل ومستمر

وتستعين بالمراجعات الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء  ،وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة

فى تطوير األداء.
التقييم الذاتى

مؤشر التقييم

م

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة  ،ويشارك
2/5

فيها ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام
المتعددة.

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات واضحة ،

 1/5وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة  ،بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند
انشطتها.
5/5

لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطتها،وقواعد بيانات النشتطها.
تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية  ،وادوات

¾

مالئمة ومراجعات داخلية وخارجية

2/5

نتائج تقويم انشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية  ،ويستفاد

منها فى توهيه التخطيط واتخاذ االجراءات التصحيحية والتطوير

 قامت الكلية بتوفير الكوادر المؤهلة لوحدة ضمان الجودة متنوعة الخبرات والمهارات للفئات
التي تعمل بها كما يلى :
مشاركة مختلف الفئات في عضوية وحدة ضمان الجودة 2119-2118
مدرس
أستاذ
طالب
معيد
مدرس
أستاذ
العام الجامعي
مساعد
مساعد
22
19
4
18
5
2
2119/2118
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 1/7الالئحة 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.
تبعية الوحدة بالهيكل التنظيمي للكلية والئحتها الداخلية ومدى تحديد االئحة لمسئوليات الوحدة
ودورها وآليات عملها.
تم تشكيل مجالس ولجان الوحدة واعتماد مهامها خالل شهر سبتمر من مجلس الكلية بتاريخ
 1022/2/22و تعقد اجتماعات المجالس واللجان شهريا لمناقشة قضايا الجودة وفقا لمهام اللجنة
وخطة عملها .
استمرار التفاعل والدعم لوحدة ضمان الجودة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة من خالل:
 التقارير النصف سنوية والسنوية الخاصة بأعمال وحدة ضمان الجودة  ،مرسل منها صورمبلغة لمركز ضمان الجودة بالجامعة.
 الدورات التدريسية وورش العمل التي تم تفععيلها من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعةوخاصة فيما يخص التقويم الذاتى و التخطيط االستراتيجي
اللجان التنفيذية الخاصة بوحدة ضمان الجودة:
-

لجنة التخطيط والمتابعة وتقويم األداء.
تم متابعة تنفيذ الخطة التنفذية 2119-2118
وتم اعداد التقرير الربع سنوى االول عن الفترة من 2118/11/31-2118/9/1
وتم اعداد التقرير الربع سنوى الثاني عن الفترة من 2119/2/31-2118/12/1
وتم اعداد التقرير الربع سنوى الثالث عن الفترة من 2119/5/31-2119/3/1
وتم اعداد التقرير الربع سنوى الرابع عن الفترة من 2119/8/31-2111/6/1
كما تم اعداد التقرير السنوى الفنى و المالي عن الخطة التنفيذية
نظرا أن الخطة االستراتيجية للكلية  2119 -2114قد انتهت بنهاية عام  2119-2118تم
اعداد تقرير نهائى عن الخطة وتضمن نقاط القوة و النقاط التى تحتاج الى تحسين
لجنة تطوير المناهج /البرامج:
 تمت المراجعة السنوية الداخلية لبرامج ( توصيفات  ،تقارير) .نظرا لمرور اربع سنوات على المراجعة الخارجية االولى للبرامج تم اعادة مراجعة البرامج
من قبل مراجعين خارجين خالل شهر اغسطس 2119
 -تم عرض تقارير المراجعين الخارجين علي كل الجهات المعنية.
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 تم اعداد تقرير البرنامج التعليمي والمقررات الدراسيه الخاصة بالئحة الفصل الدراسيوالئحة الساعاتى المعتمدة للعام الجامعي .2119/2118
لجنة التدريب والتوعية والدعم الفني يتضمن :
تم تنظيم عدد ( )18دورة /ورشة عمل  /لقاء توعوى خالل العام األكاديمى 2119/2118مثل
التقويم الذاتى لمؤسسات التعليم العالى  ،بأساسيات النشر الدولى للبحوث العلمية
التوعية  :بمعيار الجهاز االدارى ،التوعية بمعيار ادارة الجودة والتطوير ،محاضرة توعية بعنوان
"تحديث الرؤية والرسالة" ،التوعية بمعيار أعضاء هيئة التدريس ،التوعية بالهيكل التنظيمى،التوعية
بمعيار الموارد المالية والمادية .
 ورشة عمل عن فنيات تطبيق االستراتيجيات الحديثة لتحقيق مخرجات التعلم،انتاج المقرراتااللكترونية واستخدامها ،التدريب على نموذج ممارسات التدريس والتقويم ،كيفية التعامل مع االزمات
والكوارث .
لجنة المراجعة الداخلية واعداد التقارير يتضمن -:
-

-

تم المراجعة علي ماتم انجازة في معايير جودة مؤسسات التعليم العالي
تم المراجعة الداخلية علي األقسام العلمية ( ملف القسم العلمي – ملفات المقررات الدراسية )
عن العام األكاديمي .2119/2118
تمت المراجعة الداخلية علي المعامل الطالبية والكنتروالت .
تم كتابه التقارير الخاصة بالمراجعة الداخلية واتخاذ اإلجراءات التصححية الالزم.
لجنة تقويم الطالب (االستبيانات – االستقصاءات – والشكاوي) يتضمن -:
تم تطبيق استبيانات تقويم الطالب للمقرر  ،والبرنامج و الخدمة الجامعية .
كما تم تطبيق استبيانات تقييم الخريجين للبرنامج
كذلك قيم البرنامج من قبل اعضاء هيئة التدريس
كما تم تطبيق استبيانات الرضا الوظيفي العضاء الهيئة التدريسية واالدارية
كما تم تطبيق استبيان تقييم ممثلى سوق العمل لخريجي الكلية
وبعد االنتهاء من تطبيق كل استبيان يتم تحليله و االستفادة من نتائجه فى التطوير
 -دراسة التقويم الذاتى (اجراءتها ونتائجها)

اعد المجلس التنفيذى خطط التقويم الذاتى للكلية وتم اعتمادها من مجلس سبتمبر 1022/1022نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب وفىمجالسها الرسمية ،ويستفاد منها فى توجية التخطيط واتخاذ االجراءات التصحيحية والتطوير.
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اجراءات تصحيحية تم اتخاذها من خالل المراجعات الداخلية من قبل وحدة ضمان الجودة على
األقسام العلمية والمعامل الطالبية والبحثية:
رصد تطوير العديد من المقررات الدراسية من خالل تقارير المقررات الدراسية بالئحة الفصلالدراسى والئحة الساعات المعتمدة.
-

-

تعزيز محتوي بعض المقررات من بعض الموضوعات النوعيه
الموضوعات
أخالقيات مهنة التدريس
مهارات التعلم الذاتي
مهارات التوظيف
مهارات ريادة األعمال

المقرر المقترح األضافه اليه
مهنة التدريس
علم النفس التربوي
التدريس المصغر
أصول التربيه

تعديل توصيف بعض المقررات علي النحو التالي:
التعديل
زيادة المقطوعات الموسيقية لثمانيه بدال من ثالثه
زيادة األناشيد لثمانية بدال من ثالثه
زيادة األناشيد لثمانية بدال من ثالثه
اعتبار الحفله كجزء وأساس من المقرر
اعتبار الحفله كجزء وأساس من المقرر

المقررات ذات العالقه
المهارات الموسيقيه األساسيه (اولي)
أغاني و أناشيد 1
أغاني وأناشيد2
أغاني و أناشيد 1
أغاني وأناشيد2

تعديل مخرجات التعلم لمقرر المهارات الفنيه بما يتناسب مع المحتوي وتعديل مخرجات التعلم
ومقرر الدراسات األجتماعيه بما يتناسب مع المحتوي .
اجراءات تصحيحية تم اتخاذها بناءا على تحليل نتائج االستبيانات المختلفة والتغذية الراجعة منهاتخصيص %55من اجمالى دخل الوحدات ذات الطابع الخاص بالكلية لصالح ميزانية الكليةوالتى من خاللها تم صرف مكافأت خاصة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعاملين
بهذة الوحدات  ،وكذلك مكافأت النشر الدولى.
 الدعم المادى والمعنوى من قبل ادارة الجامعة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةلحضور المؤتمرات العلمية الداخلية والخارجية ،وكذلك الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية
مهاراتهم وقدراتهم.
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 7/7لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطتها،وقواعد بيانات النشتطها.
دورية الخطط السنوية للتقويم الذاتي والمراجعة والتدريب وغيرها.
 أعدت الوحدة خطط التقويم الذاتي ،والمراجعة ،والتدريب والتوعية 1022-1022،وكذلك
خطط نشر ثقافة الجودة للطالب ،والتوعية بأنشطة خدمة المجتمع ،و التوعيه بالمعايير
القومية المرجعية لقطاع كلية التربية.
 تم اعداد خطة التقويم الذاتي للوحدة من قبل المجلس التنفيذي وتم اعتمادة من مجلس االدارة
،ومجلس الكلية في شهر سبتمبر  1022بناء علي نتائج مراجعة المعايير والبرامج وما تم
اس تيفاءه في العام السابق وكذلك االنشطة التي لم يتم تنفيذها في الخطة االستراتيجية للعام
السابق والمخطط تنفيذها للعام الحالي وخطط تطوير تقارير السنوية للبرامج.
 تم اعداد خطة المراجعة الداخلية من قبل لجنة المراجعة الداخلية و تم اعتمادها من مجلس
ادارة الوحدة ثم مجلس الكلية فى شهر سبتمبر 1022لمتابعة تنفيذ انشطة خطة التقويم
الذاتى حسب جدولها الزمنى .
كيفية

متابعة

الوحدة

لتنفيذ

الخطط

السنوية

للتقويم

الذاتي

،والتقارير

السنوية

واالجراءات التصحيحية التى تم اتخاذها وفق خطط التحسين والتعزيز.
 تابعت الوحدة خطط التقويم شهريا علي مدار العام وفقا للجدول الزمني للخطة ثم تم كتابة
تقرير شهري رفع لمجلس االدارة ومجلس الكلية عن معدل االنجاز ثم أعد تقرير فصلي تم
اعتماده في شهر فبراير وآخر سنوي تم اعتماده في شهر سبتمبر للعام الثاني ويعتمد من
مجلس االدارة .
 تضمن التقرير ما تم انجازه وخطة ومقترحات التحسين لما لم تم انجازة حيث جاء في تقرير
عام  22-22أن أغلب انشطة الكلية تم تنفيذها وهناك انشطة ارتفع معدل الرضا عنها
وتتمثل في الرضا الوظيفي ،وتقييم االنشطة الطالبية ،وتقييم خدمة المجتمع ،وتقييم الطالب
للمقررات .
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شمولية قواعد البيانات النشطة الوحدة.
 أعدت الوحدة قواعد البيانات بالتعاون مع وكالء الكلية و رؤساء األقسام ومنسقي المعايير
وتشمل قواعد البيانات عن أعضاء هيئة التدريس (التدريس – أنشطة الجودة  -أنشطة
خدمة المجتمع -األنشطة البحثية ألعضاء هيئة التدريس و األنشطة الطالبية ونسب
المشاركين في تنفيذ أنشطة الكلية) – قواعد االداريين – تخصاصتهم – ونسب رضاهم –
قواعد بيانات لكتب المكتبة -قواعد الوافدين -قواعد المحولين من والي الكلية – الطالب
الحاصلين علي دعم من الجامعة -الجداول الدراسية-استفادة الطالب من الخدمات التي
تقدمها الجامعة وتتمثل في الفندق – اتفاقيات موقعة بين الكلية ومؤسسات المجتمع).
 1/7تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية  ،وادوات مالئمة
ومراجعات داخلية وخارجية.
دورية عملية التقويم الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة .
 قامت وحدة ضمان الجودة من خالل خطة المراجعة الداخلية بمراجعة أنشطة الكلية المخطط
لها خالل الشهر ثم أعد تقرير فصلي ثم سنوي ،وتم رفع هذا التقرير شهري/فصلى /سنويا
لمجلس ادارة الوحدة ثم مجلس الكلية .
 شارك فى عملية التقويم الذاتى للكلية القيادات واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
والطالب وممثلى سوق العمل من خالل تطبيق ادوات المتابعة والقياس منها فحص الوثائق
،دراسة نتائج االستبيانات " استبيانات تقييم البرامج ،المقررات ،والخدمه الجامعية ،واألنشطة
الطالبية ،والرضا الوظيفي" كذلك دراسة نتائج فحص القاعات والمعامل وغيرها من منشاءات
الكلية ومقابلة القيادات وأعضاء هيئة التدريس والطالب واالدارايين وفحص الموقع
االلكتروني للكلية ...الخ
 تم االستفادة من اجراء المراجعة الخارجية للبرامج فى تطويرها وكذلك الخطة االستراتيجية
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 تم توصيف البرامج ومقرراتها من قبل الم ارجع الداخلى لضمان استم اررية تطوير البرامج ،
كما تم مراجعة المعايير وفقا خطة المراجعة من قبل لجنة المراجعة.
 تم مقارنة نتائج تقويم المؤسسه دوريا(معدالت االلتحاق بالكلية ،معدالت انشطة الكلية
البحثية والخدمية والطالبية...الخ..
 2 /7نتائج تقويم انشطة المؤسسة تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية  ،ويستفاد
منها فى توجيه التخطيط واتخاذ االجراءات التصحيحية والتطوير.
وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتى النشطة الكلية على األطراف المعنية وعلى مستوى
المجالس الرسمية للكلية.
 تم مناقشة نتائج التقويم الذاتي في مجلس الكلية بحضور بعض ممثلى المجتمع كما تم احاطة
مجالس األقسام بنتائج التقويم الذاتي والتقرير السنوي للكلية .
كيفية استفادة الكلية من نتائج التقويم الذاتي  ،ونماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التى
اتخذت بناء على نتائج التقييم.
 استفادت الكلية من نتائج التقويم الذاتي الشامل وأعدت التقرير السنوى  ،حيث أوضح التقويم
الذاتى لعام  1022-1022القصور فى النقاط التالية :
 الرعاية االجتماعية للقيادات واعضاء هيئة التدريس و االداريين .
 وجود نظام الكترونى لمتابعة انشطة الكلية الكترونيا .
 ا ستكمال أعداد أعضاء الهيئة المعاونة.
 تعديل االئحة الحالية للكلية لتعظيم القدرة على التنافس .
 لتنمية مهارات الطالب البشربة ومهارات اللغات والحاسب االلى .


من خالل وضع خطط تحسين األداء و معالجة نواحي القصور حيث تم معالجة العديد
منها(أعداد الهيئة المعاونة -ودراسة تعديالت الالئحة الحالية –وتنمية بعض مهارات
الطالب) ،وجارى معالجة الباقى منها خالل الخطة الخمسية للكلية . 1014-1022
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معيار :1أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

م
2/4
1/4
5/4
4/4
2/4
6/4
7/4

مؤشر التقييم
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية واألقسام
العلمية تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.
للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في

تدريسها.

أعباء العمل تتيح العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية

والبحثية واإلدارية وغيرها بكفاءة.

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة دورية ،تتخذ
االجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية ،وتخطرهم القيادة

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

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ

اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 2/1نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية واألقسام العلمية
تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.
أعــداد أعضــاء هيئــة التــدريس والهيئــة المعاونــة ،ومــدى اتفــاق نســبتهم إلــى الطــالب علــى مســتوى
المؤسسة واألقسام العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة.

 بلغغغد عغغغدد الطغغغالب بالكليغغغة عغغغام  )2427( 1022/1022طال غغب وبل غغد ع غغدد أعضغغغاء هيئغغغة
التدريس ( )25بين معين ومنتدب .

وجاءت نسبة اعضاء هيئة التدريس الي الطالب علي مستوي الكليه عام 1022-1022
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17 : 2

 كمغغا بلغغد عغغدد الهيئغغة المعاونغغة ( ) 51عض غوا وجغغاءت نسغغبة أعضغغاء الهيئ غة المعاونغغة الطغغالب
علي مستوي الكلية 46 :2 1022-1022

 وجاءت نسبة اعضاء هيئة التدريس الي الطالب حسب كل برنامج كالتالي:
اللغة االنجليزية ، 17 :2اللغة العربية  ، 21 :2رياض االطفال  . 26 :2التربية الخاصة
7 :2

 1/1للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
التعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .
 قامغغت الكليغغة بوضغغع عغغدد مغغن اآلليغغات للتعامغغل مغغع العجغغز فغغى اعضغغاء هيئغغة التغغدريس حيغغث يغغتم
االنتغغداب مغغن الكليغغات المنغغاظره للتخصغغص داخغغل الجامعغغه واذا اسغغتدعى االمغغر ي غتم االنتغغداب مغغن
الخارج وفقا التعاون والتبادل االكاديمى بين الجامعه والجامعات االخرى مثل االنتداب من جامعات
عين شمس والقاهرة وأسيوط وغيرهم.

 وفى حاله وجود فائض فغى اعضغاء هيئغه التغدريس يغتم االسغتعانه بهغم فغى الكليغات االخغرى داخغل
الجامعه مثل كلية االعالم والسياحة والفنادق ،او يشترك عضو هيئة التدريس فى تدريس الجانب

العملي من المقررات .

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

 يضع عميد الكلية بالتعاون مع مدير وحده ضمان الجوده  ،ورؤسغاء األقسغام آليغات التعامغل مغع
العجز ،أو الفائض فغى اعضغاء هيئغه التغدريس و الهيئغة المعاونغة ،و وضغع خطغة مناسغبة لغذلك .
كاالعالن للتعين فى بعض التخصصات او االنتداب الكامل من الجامعغات االخغرى او مغن و ازرة

التربية و التعليم  ،وقد تم تعين ثالث أعضاء هيئة التدريس هذا العام في تخصصات األدب

والتربية ووتكنولوجيا المعلومات ،االنتداب الكلى لعضو هيئة تدريس بقسم اللغة االنجليزية .
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 7/1التخصص العلمي العضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التى يشاركون فى تدريسها .
مالءمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها.
 قام كل عضو هيئه تدريس بتدريس المقررات حسب تخصصه الدقيق ،ويتضح ذلك من قاعدة
بيانات أعضاء هيئه التدريس ،وتخصصاتهم  ،على سبيل المثال يقوم اساتذه المناهج وطرق
التدريس بتدريس مقررات تطوير المناهج وتخطيط المناهج وطرق التدريس ويقوم اساتذه

االدب بتدريس مواد الشعر والدراما والقصة ،ويتم وضع الجداول وتوزيع المقررات من خالل
مجلس القسم المختص ثم عرضه على مجلس الكلية بتاريخ 1022/2/22

 1/1أعباء العمل تتيح العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية
واالدارية وغيرها بكفاءة .

مالءمــة متوســط عــبء العمــل لعضــو هيئــة التــدريس وعضــو الهيئــة المعاونــة علــى مســتوى األقســام

العلمية ،وعلى مستوى المؤسسة بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة.

 قامغت الكليغة بتفعيغل سياسغة توزيغغع أعبغاء العمغل علغى الكغوادر البشغرية بالجامعغة  ،بالتعغاون مغع مركغغز
ضمان الجودة علي ان يكون عبء العمل اربعة ايغام فغي االسغبوع ويغوم تفغرح للبحغث العلمغي علغي ان
يكغون العغغبء مقسغغم علغغي السغغاعات التدريسغغيه والسغغاعات المكتبيغغة واالرشغغاد االكغغاديمي واعمغغال الجغغودة

والتربية العملية والسيمنار /لقاء اسبوعي.

 تغغم وضغغع جغغداول أعضغغاء هيئغغة التغغدريس منغغذ بدايغغة الفصغغل الد ارسغغى األول حتغغى شغهر ديسغغمبر ،ويغغتم
اعتمادها من مجلس القسم والكلية ويتم تجديدها في الفصل الدراسي الثاني.

 2/1االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصورة دورية ،تتخذ االجـراءات
المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

وسائل تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.


قامغغت الكليغغة بد ارسغغة االحتياجغغات التدريبيغغة ألعضغغاء هيئغغه التغغدريس فغغي شغغهر سغغبتمبر 1022مغغن
خغغالل توزيغغع اسغغتبيانات علغغى أعضغغاء هيئغغه التغغدريس يتضغغمن مجموعغغة مغغن التغغدريبات المقترحغغة مثغغل

التوعيغغة بالمعغغايير االكاديميغغة -النشغغر الغغدولي للبحغغوث العلميغغة -كيفيغغة التعامغغل مغغع االزمغغات والكغوارث
االرشاد االكاديمي وغيرهم ،ويتم تحديد االحتياجات التدريبية السنوية العضغاء هيئغة التغدريس بالكليغه

سنويا ،واحاطة مجلس الكلية بنتائج دراسة االحتياجات ،وتحديد األولويغات ،وتغم وضغع خطغه التغدريب
ً
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لتحقيق االولويات وتم اعتمادها في مجلس الكلية بتاريخ .1022/20/14

عدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنويًّا من كل فئة إلى العدد اإلجمالي.

 يعد تقرير بمعدل انجاز خطة التدريب في نهاية كل عام ويتم اعتماده من مجلس الكلية في شهر
يونيو.تتضمن تقرير عام  ، 1022-1022تنفيذ ( )7برامج تدريبية  ،و( ) 22برامج توعية

بالمعايير باجمالي عدد متدربين ( )426متدرب من اعضاء هيئة التدريس بنسبة ،%22

وعدد ( )276عضو هيئة معاونة بنسبة % 20
وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء.

 تطبق االستبيانات الواردة من إدارة الجامعة للتقيم اثر التدريب بعد انعقاد الدورة بشهرين ،يتم ذلك

من قبل رئيس المتدرب فى العمل ،يتضمن استبيان قياس اثر التدريب تقييم "اتقان المهارات 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 عليه .وفي حالة
ظهور بعض الحاالت التي تحتاج الى اعادة التدريب من وجهة نظر الرئيس المباشر يتم إعادة

التدريب لنفس العضو .

 1/1معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية ،وتخطرهم القيادة بنتائج
التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة ،وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

معايير وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس ،وأعضاء الهيئة المعاونة.
 يتم التقييم من خالل نماذج مركزية موضوعة من قبل إدارة الجامعة  ،ويغتم إحاطغة أعضغاء هيئغة
التدريس والهيئة المعاونة بمعايير التقييم فى بداية العام استعدادا؛ للتقيم فى آخر العام.

 وتتض غغمن مع غغايير التقي غغيم الس غغلوك العلم غغي والتعليم غغي –المواظب غغة عل غغي تنفد غغذ الج غغدول الد ارس غغي-
المش غغاركة الفعال غغة ف غغي ال غغدروس العملي غغة-االلتغ غزام الكام غغل بك غغل م غغايكلف ب غغه ف غغي ح غغدود القغ غوانين-
المشغاركة فغغي االنشغغطة التعليميغغة والرياضغغية  ،وااللتغزام بغغالوائح والمشغغاركة فغغي اعمغغال االمتحانغغات
والكنترول والقيام باالبحاث العلمية واقامة حوار مع زمالئه وبين الطالب وغيرهم.
وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف المعنية.
 بداية من عام  1022- 1022م تم تغيير نموذج التقيم؛ ليصبح نموذج يسمح لعضو هيئة التغدريس

اعتمادا على األدلغة
والهيئة المعاونة بتقييم ذاته اوال ثم يقييم من قبل رئيسه المباشر من  200درجة،
ً
والشواهد ،يقوم رئيس القسم بمناقشة عضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مستوى ادائه بكغل بنغد
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ويتفق معه فى مستوى التقييم و ينتج عن ذلك ارتفاع مستوى التقيغيم فغى بعغض البنغود وانخفاضغه فغى

بنود اخرى او االتفاق على مسغتوى التقيغيم بنغاء علغى االدلغة والشغواهد  ،فغى حغال كانغت نتيجغة التقيغيم
اقل من جيد جدا يجب اخبار المقييم لوضع خطه تحسين.
نتائج التقييم وأوجه االستفادة منه.

 جميع اعضاء هيئة التدريس والهيئغة المعاونغة بالكليغة تقيغيمهم امتيغاز بعغام  ، 1022-1022اال انهغم
رغم ذلك لجميع يبذلون الجهد للحفاظ على هذا التقدير او النهوض به .

 وضعت ادارة الجامعة سياسة ربط االداء بالحافز لتشجيع منسوبيها على بذلك الجهد .
 3/1للمؤسســـة وســـائل مناســـبة لقيـــاس آراء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والهيئـــة المعاونـــة واتخـــاذ
اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 تم توزيع استبيان الرضا الوظيفي في النصف الثاني من الفصل الدراسي الثاني لقياس رضا اعضاء
هيئة التدريس و الهيئة المعاونة الذى تم وضعه من قبل مركز ضمان الجوده  ،يتم اقرار االستبيان
بمجلس الكلية  ،يتضمن االستبيان آليات اختيار وترقية القيادات االكاديمية-توزيع العبء التدريسغي

واالش غراف-كيفيغغة توزيغغع المكافغغأت والح غوافز -تجهيغغز القاعغغات التدريسغغية بالوسغغائل التعليميغغة المختلفغغة
وغيرهم
تحليل نتائج آخر قياس آلراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 اوضحت نتائج تحليل االستبيان أن البنود التالية هي أعلى نسبة ( )%26-22وهم مشغاركة أعضغاء
هيئة التدريس ومعاونيهم بدور فعال فى المجغالس المختلفغه (مجلغس ادارة الكليغه_مجلغس القسغم ،وحغدة
الجغغودة) -تغغوفر الكليغغة وسغغائل وآليغغات لغغدعم وتشغغجيع البحغغث العلمغغى والبغغاحثين -هنغغاك خطغغة متكامغغة
للتدريب؛ لتنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس مبنيغة علغى د ارسغة االحتياجغات -تغتالئم امغاكن التغدريس
مغغع متطلبغغات العمليغغه التعليميغغه مغغن حيغغث المسغغاحات والتجهي غزات -هنغغاك غغغرف مخصصغغة ومجه غزة
ألعضاء هيئة التغدريس بمتطلبغات الوظيفغة -تلتغزم القيغادات األكاديميغة بالكليغة بالصغدق والشغفافية فغى
المع غغامالت كاف غغة -تس غغتجيب القي غغادات االكاديمي غغة للش غغكاوى والمقترح غغات المقدم غغة م غغن أعض غغاء هيئ غغة
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التدريس.
 جاءت نسبة تحقغق البنغود التاليغة بغين ( )%22-24وهغم توزيغع العغبء التدريسغى واالشغراف واألعمغال
اإلدارية تتم بطريقة عادلة ومعلنة بين جميع أعضاء هيئة التدريس -تلتزم القيادات األكاديمية باتخغاذ
اإلجغ غراءات التص غغحيحية؛ لمعالج غغة أى ممارس غغة غي غغر عادل غغة -تتبن غغى الكلي غغة آلي غغات واجغ غراءات مح غغددة
ومعلنة؛ لحماية حقوق الملكية الفكريغة الخاصغة بأعضغاء هيئغة التغدريس -يلتزماعضغاء هيئغة التغدريس
وعاونيهم باخالقيغات المهنغه -يغتم تحديغد االحتياجغات التدريبغة العضغاء هيئغة التغدريس بالكليغه -يوجغد
بالكليغغة معغغايير؛ لتقيغغيم أداء هيئغغة التغغدريس معلنغغة وعادلغغة -المصغغادر البحثيغغه والمغغاده العلميغغة متاحغغة
للبغغاحثين وألعضغغاء هيئغغة التغغدريس عغغن طريغغق المكتبغغة وخغغدمات االنترنغغت -نمغغط القيغغاده األكاديميغغة
للبرنامج ديمقراطى يسمح بالمشاركة فى اتخاذ الق اررات -اليوجد تمييز فغى توزيغع المكافغات والحغوافز
التشغغجعية -هنغغاك وسغغائل تحفيغغز ألعضغغاء هيئغغة التغغدريس لتنميغغة الم غوارد الذاتيغغة للكليغغة -يغغتم تتطبيغغق
المعايير ،وربط الحوافز المقدمة بمستويات األداء بطريقة فعالة.
استفادة الكلية من نتائج قياس آراء اعضاء هيئة التدريس .
 استفادت ادارة الكلية من نتائج تقييم اراء اعضاء هيئة التدريس باالعوام السابقة لتحسين
الخدمات المقدمة لهم مما أدى الى تطور رضا اعضاء هيئة التدريس الوظيفي  ،ومن اهم
الق اررات التى اتخذتها ادارة الجامعة تحسين مرتبات اعضاء هيئة التدريس – مكافاة اعضاء
هيئة التدريس عند نشر ابحاث دولية و محلية – هناك ق اررات و إجراءات تم اتخاذها
لتحسين الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس -قواعد التعيين والترقية معلنة ،ويتم تطبيقها
بطريقة عادلة .المعايير الحالية الختبار وترقية القيادات االكاديميه معلنة وتتصف
بالموضوعية.
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معيار  :2الجهاز اإلدارى

للمؤسسة جهاز إدارى مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة ويتسم
بكفاءة األداء بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها وتحرص المؤسسة على التنمية المستمرة الفراده
وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم .
مؤشر التقييم

المؤشر

 2/2الجهاز 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.
 1/2االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج
التى تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.
 5/2للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة
،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج

التقييم للمحاسبة ولوضع برامج التدريب والتطوير.

 4/2للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ االجراءات الالزمة
لدراستها  ،واالستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
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 2/2الجهاز 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.

عدد أعضاء الجهاز اإلداري ومؤهالتهم .
 يتمثل عدد االداريين المخصصين للكلية ( )52إدارى  ،وعدد ( )5سكرتاريه ،وعدد( )7عمال
تتناسب مؤهالتهم وتوزيعهم على االدارات ومتابعة القاعات والمعامل باالدوار المختلفة بمبنى
 4بالكلية والمبانى االخرى وتوزيعهم على المكتبة وفقا لتخصصاتهم ومؤهالتهم .

مالئمة عدد االداريين لحجم الكلية وطبيعة نشاطها
 حرصت ادارة الجامعه ان تكون نسبة الجهاز االدارى بالنسبة للطالب مناسبة مع المواصفات
القياسية وجاءت النسبة فى عام  56 : 2 ،1022 -1022وكلما زاد عدد الطالب يزداد
عدد االداريين وتتضح مالئمة عدد االداريين لحجم الكلية فى الجدول التالى
العام الجامعى

اعداد الجهاز االدارى

االجمالى

عدد الطالب

نسبة االداريين

1022/1022

اداريين السكرتاريه عمال

47

2427

52:2

52

5

7

36

الى الطالب

مدى وجود عجز أو فائض في أعداد العاملين والفنيين وكيفية تعامل الكلية مع ذلك.
 تقغغوم الكليغغة بقيغغاس العجغغز والفغغائض بالجهغغاز اإلداري عغغن طريغغق توزيغغع إسغغتبيان علغغى قيغغادات
الكلي غغة ك غغل س غغنة ف غغي الفتغ غرة ( ،)1022-1022حي غغث اسغ غفرت النت غغائج ف غغي ع غغام  ،1026عل غغى
الحاجغغة إلغغى مغغوظفين بغغإدارات(شغغئون الطغغالب ،الشغغئون القانونية،المالية،المعلوماتيغغة ،المركزيغغة
لإلمتحانغغات،األمن ،اإلشغراف الغغداخلي) و تغغم سغغد العجغغز فغغي عغغام  1022/1022حيغغث اتضغغح
من نتائج االستبيان ان اعداد الجهاز االدارى من اداريين وفنيين مالئم لحجم المؤسسة وطبيعة
نشاطها
 1/2االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التى
تلبى االحتياجات التدريبية لكل فئة.
وسائل تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين ومالمح خطة تنمية قدراتهم.
 قامغغت الكليغغة بالتعغغاون مغغع مغغدير عغغام الشغغئون اإلداريغغة والماليغغة بالجامعغغة ،بد ارسغغة االحتياجغغات
التدريبيغغة لالداريغغين التغغابعين للكليغغة وعغغددهم ( )5وتضغغع خطغغة تدريبيغغة لتنميغغة قغغدراتهم اإلداريغغة
والفنية وتنفيذها .كما توزع الكلية استبان اخغر يتضغمن االحتياجغات التوعويغة لعغدد ( )52إدارى
مثل توعيغة الجهغاز االدارى ومدونغة السغلوك الغوظيفى وغيرهغا وجغاءت النتيجغة باحتيغاجهم الربغع
دورات تدريبية.
 مهارات التدريب والقدرة على تطوير مهارات االخرين TOT
 االسعافات األولية
 إدارة الوقت .
 تنظيم الملفات وكتابة التقارير
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سنويا إلى العدد اإلجمالي.
عدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين
ً
سنويا بتنفيذ برامج تدريبية لإلداري التابعيين للكلية فى عام 1022
 قامت الكلية ً
ويوضح الجدول التالي تلك البرامج لعام .1022/1022
العام

عدد

عدد اإلداريين بالكلية

عدد المتدربين

الدورات
1022-1022

4

نسبة المتدربين
إلى العدد
اإلجمالي

21

5

%200

وسائل قياس مردود التدريب وأثره على األداء.
 قامت الكلية بقياس مردود التدريب وأثره على أداء االداريين من خالل عمل استبيان من قبل
لجنة التدريب والتوعية والذى يوضح اسم المتدرب والوظيفة وتقييم اداءه من حيث اتقان
المهارات الالزمة للعمل  ،تنفيذ المهارات الموكله بسهولة ودقة  ،قلة ارتكاب االخطاء فى
العمل  ،زيادة االنتاجية  ،التعاون وااللتزام فى اداء المهام والقدرة على نشر المعلومات
الصحيحة حول ما تم التدريب
 7/2للمؤسسة نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة
،وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم
للمحاسبة ولوضع برامج التدريب والتطوير.

معايير وآليات تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري.
تطبيغغق الكليغغة بمعغغايير وآليغغات تقيغغيم اداء أعضغغاء الجهغغاز اإلداري الموضغغوعة والمطبقغغة مغغن قبغغل ادارة
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شئون العاملين بالجامعة .
 تغم توزيغع اسغغتبيان تقيغيم مسغغتوى االداء لعغام  1022/1022علغى الرؤسغغاء المباشغرين لالداريغغين
ويشغغمل علغغى اسغغم الموظغغف والوظيفغغة الحاليغغة وتغغاريخ المغغيالد واالدارة التغغى يعمغغل بهغغا ويتضغغمن
التقرير بنود يمألها الموظف بنفسه وهى الدورات التدريبية والقدره على التعلم خالل فترة التقرير
واالعمغغال البغغارزه التغغى قغغام بهغغا خغغالل مغغدة التقريغغر ومهغغارات المشغغاركة وتحمغغل المسغغئولية والقسغغم
الثغغانى يملئغغه الغرئيس المباشغغر ويتضغغمن هغغذا الجغغزء عغغدة بنغغود مغغن اهمهغغا اداء العمغغل ومسغغتواه ،
المهارات السلوكية  ،القدرات الفنية واالدارية  ،ومراتب قياس كفاءة االداء
وسائل نشر تلك المعايير واآلليات على األطراف المعنية.
 تم اعالم االداردين بمعايير واليات التقييم السنوى وذلك عن طريق توزيع نسخة من االستبيان
لالطالع عليه بشكل فردى ويوقع الموظف بالعلم
وسائل اإلخطار بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف المعنية.
قام عميد الكلية باعالم االداريين بنتائج تقييمهم  ،ومناقشته معهم بشكل فردى .

 1/2للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ االجراءات الالزمة
لدراستها  ،واالستفادة من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

الوسائل المستخدمة في قياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري.
 وضعت الكلية وسائل مناسبة

لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلداري وتتخذ االجراءات
39

الالزمة لدراستها وتستفيد من النتائج في اتخاذ االجرات التصحيحية ومن أهم هذه
الوسائل القيام بتوزيع استبيان الرضا الوظيفى لعام  1022/1022على االداريين بالكلية
حيث قامت الكلية بتوزيع استبيان الرضا الوظيفى على االداريين ،ويتضمن االستبيان بنود
مثل الرضا عن الغرفة التى يتواجد بها االدارى  ،الرضا عن المهام التى يقوم بادائها
وغيرها ،الرضا عن اسلوب توزيع اعباء العمل فى االدارة وغيرها
نتائج آخر قياس آلراء العاملين
 جاءت نتائج اخر قياس الراء االداريين لعام  1022/1022بنسبة رضا حوالى %22

وأوجه االستفادة من نتائج الرضا الوظيفي العضاء الجهاز الدارى .
 تستفيد ادارة شئون العاملين من نتائج قياس الرضا الوظيفي لالداريين فى تحسين
بيئة العمل ومن اهم الق اررات التى اتخذت لتحسين بيئة العمل  .التوزيع المناسب لعبء العمل ،
ربط الحافز بالعمل وتكريم االداريين المتميزين .
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معيار  :1الموارد المالية والمادية

للمؤسسة مواردها المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه ،بما
يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها ،وتحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها.
مؤشر التقييم

م

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

2/6

الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها.

1/6

مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة.
مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل و الورش وخالفه وتجهيزاتها

5/6

مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب  ،ويتوفر المناخ الصحي بالمبانى.

4/6

صياغة القاعات والمعامل واآلآلت والمعدات والبنية التحتية والمرافق يتم بصورة دورية

2/6

إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى المؤسسة مناسبة.

6/6
7/6

وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي

للمؤسسة وللعمليات اإلدارية بها وللمؤسسة موقع الكترونى فاعل ويحدث دوريا.

المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع و التجهيزات والخدمات التى تلبي

احتياجات الطالب والباحثين ،والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 2/1الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة تنشاطها وأعداد الطالب ويتم توزيعها وفقا
لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها وأهدافها.

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

حال عدم كفايتها تذكر طرق التعامل معها.

 الميزانية التى وفرتها الجامعة للكلية للعام الجامعى  1022-1022وقيمتها 27083171
كافية لتحقيق رسالتها رغم انها اقل من ميزانية العام الماضى التى تتمثل فى 23272111
وذلك النتهاء من ثاتيث القاعات والمعامل والبنية التحتية خالل االعوام السابقة .
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1/1مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة.
مدى تنوع مصادر الموارد المالية التي توفرها الكلية.
 تنغغوع مصغغادر الكليغغة مغغن عغغام  1022/1024الغغى عغغام 1022/1022فهنغغاك عغغدة مصغغادر
توفرها الكلية لزيادة تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة تتمثل في مركغز التغدريب واالرشغاد والتعلغيم

المستمر وبرامج الدراسات العليا بالتعاون مع عام 1022-1022

إسهامات الكلية في زيادة الموارد المالية الذاتية على مدار األعوام الثالثة الماضية
الجدول التالي يوضح نسبة تطور الموارد الذاتية للمؤسسة خالل  5سنوات.

األعوام

الموارد الذاتية

نسبة التطور

1023/1021

311119

% 81312

1028/1023

2792220

% 81382

1029/1028

2180210

% 3392 -

من خالل الجدول السابق يتضح ان تزايد الموارد الذاتية للكلية خالل االعوام من  1022الى ، 1027
ثم التناقس بنسبة  7.22فى عام  1022-1022ويرجع ذلك الى اهتمام المسئولين عن مركز التدريب
باالشتراك فى احد المشاريع الممولة من االتحاد االوربي وبالفعل تم اشراكهم فى مشروع ممول سوف
يسهم فى زيادة الموارد الذاتية للكلية بمبلد حوالى  1مليون خالل العام الجامعى 1010-1022
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 7/1مبانى المؤسسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل و الورش وخالفه
وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب  ،ويتوفر المناخ الصحي بالمبانى.

مباني الكلية وأعداد القاعات الدراسية والمعامل وتجهيزاتها .
 أعدت الكلية سنوية (وثيقة التقدير الكمي للمبانى ) تتضمن القاعات الدراسية للكلية بمبنى 4
باالدوار (البدروم -االرضي – االول – الثاني)  ،كذالك توفر الجامعة للكلية معمل الحاسب
اآللي بكلية الحاسبات والمعلومات بمبنى هندسة ومعمل االستماع بكلية اللغات والترجمة ومعمل
علم النفس ومعمل تكنولوجيا التعليم ومعمل التدريس المصغر والمرسم بمبنى ( )4بالبدروم وصالة
الجمنزيوم بالدور الرابع مبنى ( ، )5وقاعة الموسيقي بمبنى ( . )5جميع المبانى مجهزة بشكل جيد
لتسهيل العملية التعليمية بداية بوجود أكثرمن مدخل و ممر خاص بذوى االحتياجات الخاصة
ووجود تسهيالت داعمة لتعليم الطالب ،وتناسب مساحات القاعات
جاءت نسبة تحقق مواصفات القاعات والمعامل خالل العام الجامعى  1022-1022بنسبة اكثر من
%20
تناسب االبنية والمنشآت مع أعداد الطالب
 تتضمن معايير /مواصفات القاعات و المعامل تقييم المساحات ومدى مناسبتها العداد الطالب ،
تزود االدارة الهندسية بالجامعة ادارة الكلية ببيان مساحات القاعات الدراسية وجداول اشغالها
واعداد الطالب المخطط داخل كل قاعة وتعد دراسة تحليلية للسعة الفعلية للمعامل وللقاعات  .يتم
تطبيق نموذج ( )1للمعامل لدراسة المساحة وتناسبها مع اعداد الطالب والتجهيزات االنشائية
ونموذج ( )2استبيان قاعات المحاضرات ونموذج ( ) 2لتقييم لدورات المياه خالل االعوام الدراسية
(من  1022الى  ، )1022كما تطبيق استبانات لنماذج ()2-1-2

 Normsلالعوام من

( 1022/1024الى  )1022/1022وتم كتابة تقارير عن نتائج المالحظة القاعات و المعامل بكل
عام على حدى ووضع مقترحات للتحسين اذا احتاج االمر .
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التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية ومدى مالءمتها.
تم تطبيق ال( ( NORMSعلى مكتبة الجامعة والعيادة والقاعات الدراسيةوالمعامل وجميعها مناسبة
بنسبة ال تقل عن  %20وهى نسبة مالئمة .
 2/6إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى المؤسسة مناسبة.
الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة.
 تعين الجامعة افراد مسئولين عن االمن للمحافظة على االمن والسالمة داخل المؤسسة .حيث
يتناسب عدد افراد االمن مع الكلية .كما يوجد بالمبنى نظام االطفاءااللى .كما يتوفر عدد

خرطيم الجلد ،و 2خراطيم الكتان و
كافى طفايات بودرة و طفايات غاز بالكلية وكذلك ال ا
صناديق الرمل .


تم توفير رسم المداخل والمخارج بلوحات ارشادية معلقة بالكلية وذلك استجابة لتوفير

احتياجات االمن والسالمة.


كما توفر الجامعة عيادة طبية بالقرب من المبنى عند الحاجة إليها فى بعض حاالت

االغماء للطالب أوأعضاءهيئة التدريس أو حاالت تسمم غذائى فى الكلية

توافر خطة اإلخالء وادارة األزمات والكوارث والتدريب عليها (تنفيذ تجربة إخالء).
 خالل عام  1022/1022نظمت اللجنة عدة دورات منها االسعافات االولية ودورة االجراءات
الخاصة باالخالء بشكل اكثر تنظيماً واكثر سرعة.
 يتم عمل خطة االخالء بالكلية بصفة دورية من قبل لجنة االزمات والكوارث وعمل توعية
كافية.
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1/1وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي
للمؤسسة وللعمليات اإلدارية بها وللمؤسسة موقع الكترونى فاعل ويحدث دوريا.
البنية التكنولوجية في الكلية.
يتوفر بالكلية البنية التكنولوجية الحديثة التى تتمثل في
أوال :قاعدة البيانات إلكترونية بنظام الجامعة الخاص بشئون الطالب  ،شئون اعضاء هيئة التدريس
،والمكتبة والمركبات والفندق والجودة وغيرها.
ثانيا :وسائل االتصال الحديثة
أ /البريد االلكترونى :يوجد بريد إلكترونى لكل عضو من أعضاءهيئة التدريس كما يوجد بريد إلكترونى
خاص بالكلية على موقع الجامعة وهو خاص بالتواصل االلكترونى بين إدارة الكلية وباقى إدارات
وكليات الجامعة .
.http://www.o6u.edu.eg/Faculties.aspx?FactId=19&id=131
ثالثا اشتراك الجامعة فى بنك المعرفة .
ج /يوجد جهاز حاسب ألى داخل كل مكتب من مكاتب الكلية لتسهيل االعمال الخاصة باالقسام
وكل جهازمتصل باالنترنت وشبكة المعلومات .
د /وسائل االتصال المتاحة التى تتمثل في ( )wifi-network-wirelessوتوفير خدمة wifi
العضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوفير بيان بقواعد البيانات المتاحة بالجامعة العضاء هيئة
التدريس ووفرت الجامعة عدة عقود لتقديم خدمات االنترنت.
مدى توافر الحاسبات (وفق طبيعة نشاط الكلية).
 كما توفر الكلية أعداد مناسبة من اجهزة الحاسب تتناسب مع الطالب كما توجد اجهزة داخل
كل قاعة من القاعات التدريسية وتتوافر بالكلية المعامل التالية ( معمل تكنولوجيا التعليم
 -402معمل الحاسب اآللى بمبنى هندسة – معمل علم النفس – معمل االستماع – معمل
التدريس المصغر)

وكذالك يوجد  260حاسب ألى بمكتبة الجامعة يستخدمها الطالب فى

البحث العلمى.
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نسبة عدد الحاسبات إلى إجمالي عدد الطالب.

األعوام

عدد الطالب

عدد الحاسبات

نسبة اجهزة الحاسب للطالب

1029/1028

2123

128

3: 2

تتوفر اجهزة الحاسب االلى فى  :عدد األجهزة بمكتبة الجامعة الستخدام الطالب في عمليات البحث
العلمي ( 260جهاز)  +عدد أجهزة معمل الحاسبات لمادة (الحاسب اآللي) ( 20جهاز)  +عدد
األجهزة بعمل تكنولوجيا التعليم ( 2أجهزة)

.

 3/1المكتبة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر الكتب والمراجع و التجهيزات والخدمات التى
تلبي احتياجات الطالب والباحثين ،والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.
المكتبة وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها  ،ونوعية الخدمات المتوافرة بالمكتبة.
 خالل عام  1022-1022يصل عدد الكتب والدوريات والمراجع العامة باالقسغام كمغا يلغي :
قسغغم الطفولغغة والتربيغغة الخاصغغة ( )2257وقسغغم علغغم الغغنفس والتربيغغة الخاصغغة ( )2112وقسغغم
اللغغ غغة االنجليزيغ غغة ( )2121واللغةااللمانيغ غغة( ) 157واللغغ غغة الفرنسغ غغية () 241ويصغ غغبح إجمغ غغالى

الكتغغب( )22202لغغى جانغغب المكتبغغة االلكترونيغغة بهغغا معملغغين خاصغغين بالحاسغغب االلغغى حيغغث
تضغغم  60جهاز،كمغغا يوجغغد  10جهغغاز اخ غرين موزعغغة علغغى بغغاقي القاعغغات لتقغغديم الخغغدمات
للطالب ومساعدتهم وبها مجموعة من قواعد البيانات .

 يوجد دليل المكتبة يحتوي على مجموعة من المعلومات الخاصة بها.كما يوجد موقغع الكترونغي
خغغاص بالمكتبغغة  https://soul.o6u.edu.eg/ar/كمغغا يوجغغد عغغدد مناسغغب مغغن العغغاملين
بالمكتبة بمساعدة الباحثين وتلبية احتياجاتهم )
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معيار  :3المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية
المؤسسة تتبنى المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غيرها من المعايير المعتمدة بما يتناسب مع
رسالتها وأهدافها  ،وتتأكد من توافق برامجها التعليمية مع المعايير التى تبنتها  ،وتتخذ االجراءات

الالزمة للوفاء بمتطلباتها  ،وتحرص المؤسسة على ان تلبي البرامج التعليمية المقدمة احتياجات
المجتمع وسوق العمل  ،وتوصف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية و تقوم بمراجعتها وتطويرها

بصورة دورية.

المؤشر

مؤشر التقييم

2/7

المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية  ،تتوافق

1/7

البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقًا لما تنطوي عليه رسالة الكلية.
موصفة ومعتمدة  ،وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير
البرامج التعليمية
ّ

4/7

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية  ،وتوصيف المقررات

5/7

مع رسالة الكلية وأهدافها.

األكاديمية المرجعية المتبناة.

يوضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.
2/7

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين
الداخليين والخارجيين.

6/7

للكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف
المعلن للمقررات الدراسية  ،ويطّلع عليها المعنيون  ،وتستفيد الكلية منها في وضع
خطط التحسين والتطوير
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2/3المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية  ،تتوافق مع
رسالة الكلية وأهدافها.
البرامج التعليمية للمرحلة الجامعية األولى .
 تتمثل البرامج االكاديمية فى الكلية فى ( ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة إنجليزية –
ليسانس اآلداب والتربية تخصص لغة عربية ودراسات إسالمية  -بكالوريوس الطفولة والتربية
– بكالوريوس التربية الخاصة ) .
اإلجراءات الرسمية التي اتخذتها الكلية لتبني المعايير األكاديمية.


تمت التوعية بالمعايير عام  ، 1022لغ  47عضو هيئة تدريس  24،مدرسة ،عدد227
طالب وطالبة ( عدد  256طالب بقسم اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  ،وعدد222
طالب بقسم اللغة اإلنجليزية  ،وعدد  224طالبة بقسم برياض األطفال  ،وعدد 24طالب

بقسم التربية الخاصة ).

 توعية الطالب بالمقررات والمعايير األكاديمية المرجعية خالل المحاضرة االولى من المقرر .
 بفحص الورقة اإلمتحانية للتأكد من مدي توافق اإلختبار مع أهداف المقرر والتي تحقق بدورها
المعايير .
 قياس رضا الطالب عن الخدمة الجامعية من خالل تطبيق إستبيان رضاهم عن القبول والتسجيل،
دعم الطالب  ،صندوق الشكاوي  ،المعامل  ،المكتبات  ،توفير السكن وغيرها من الخدمات
الجامعية المختلفة التي توفرها الجامعة والكلية للطالب .
 تقييم الطالب للبرامج والمقررات وتحليل النتائج و االستفادة منها فى تطوير العملية التعليمية
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1/3البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقًا لما تنطوي عليه رسالة الكلية.
آليات استقراء متطلبات سوق العمل وكيفية تحقيق البرامج التعليمية لتلك المتطلبات.
 وضعت الجامعة آلية إلستقراء متطلبات سوق العمل من خالل إستبيان رأي المستفيدين
وجهات العمل في خريجي الكلية وتم تطبيقه على  24مدير مدرسة فى  1022-1022وتم
تحليل نتائج االستبيان و اعداد تقرير عن نقاط القوة و النقاط التى تحتاج الى تحسين ببرامج
الكلية من وجهة نظر ممثلى سوق العمل ان وجدت  ،لالستفادة من راى ممثلى سوق العمل
فى تطوير العملية التعليمية .
ترابط برامج الكلية بمتطلبات سوق العمل
 تعمل االقسام االكاديمية على االستفادة من نتائج تطبيق اإلستبيان تقييم سوق العمل لخريجي
الكلية ،ومن النقاط االيجابية فى خريجي الكلية  .زيادة عدد المدارس  ،زيادة عدد المدرسين ،
توافر مهارات إدارة الصف ،المهارات التدريسية ،مهارات تخطيط األنشطة المختلفة ،مهارات
التواصل ،مهارات طرق البحث وعملياته في مجال التخصص  ،مهارات تطبيقات العلم في
الحياة العملية،غرس المبادئ والقيم الخلقية ،مهارات المواظبة وااللتزام في العمل.
 تم تحديد مهارات التوظيف وريادة األعمال التى يتم تنميتها من خالل برامج الكلية

 ،اتضح

ان برامج الكلية تعمل على تنمية مهارات التوظيف التالية:مهارات التواصل  ،مهارات البحث
العلمي  ،المرونة والقدرة علي إدارة األولويات  ،مهارة سيكولوجية الدافعية للتعلم ،المهارات
الشخصية ،مهارات السلوك االيجابي والقيادة ،مهارات التخطيط والتنظيم ،وفاعلية العمل
ضمن الفريق كذلك مهارات التعلم الذاتي
وسائل إعالن توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية للطالب.
 تم االعالن عن توصيف البرامج و المقر ارت لجميع البرامج علي الموقع االلكتروني للكلية كما
تم اعالن ادلة برامج الكلية على موقع الكلية االلكترونى .
 كذلك تم نشر أهداف البرامج الدراسية ،وخطة الدراسة بدليل الطالب
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 كما تم توعية الطالب بالمقرر خالل المحاضرة االولي من الفصل الدراسي
 تم اعداد مجلدات لوثائق التعريف بالمقرر موجودة بكل قسم ليطلع عليها اعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة .
 2/3البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين
الداخليين والخارجيين.
اإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وحجم مشاركة
األطراف المعنية في ذلك.
 تم مراجعة توصيف وتقارير البرنامج والمقررات فى اغسطس  1022من قبل المراجعين
الخارجين ،كما يتم مراجعة البرامج سنويا المراجع الداخلي بوحدة ضمان الجودة .
 كما يقييم البرنامج من قبل اعضاء هيئة التدريس سنوياَ وكذلك يقييم من قبل طالب الفرقة
الرابعة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ،يقييم مستوي خريج البرنامج من قبل
ممثلي سوق العمل سنوياَ،ويعد استاذ المقرر ملف المقرر في نهاية الفصل الدراسي .
 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
 تطوير اساليب التدريس والتقويم .
 1/3للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف
المعلن للمقررات الدراسية  ،ويطّلع عليها المعنيون  ،وتستفيد الكلية منها في وضع خطط التحسين
والتطوير.
دورية واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية.
 أعد عضو هيئة التدريس تقرير المقرر بنهاية تدريس المقرر وفق نموذج الهيئة القومية
لضمان جودة التعليم واالعتماد ،ثم يناقش في مجلس القسم .
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 أعد منسق البرنامج التقرير السنوي للبرنامج شهر يوليو ويناقش في مجلس القسم ثم مجلس
الكلية وبعد ذلك يجمع منسق البرنامج تقارير البرنامج والمقررات في مجلد حتي يسهل
االحتفاظ به .
تأكيد التقارير على االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات من خالل آراء المراجعين واستبانات الطالب
وتوافق محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم.
 بمراجعة ملف تقرير المقرر لجميع المقررات نجد ان نسبة التزام عضو هيئة التدريس بتوصيف
المقرر ال تقل عن .٪ 20وايضا من خالل مراجعة تقرير المراجع الداخلي للمقرر،ومن خالل
تحليل نتائج فحص الورقة االمتحانية.
وسائل اطالع األطراف المعنية على تقارير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية.
 ت م اطالع االطراف المعنية علي تقارير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية من خالل حضور
ممثلى المدارس او االدارة التعليمية مجلس الكلية .
كيفية استفادة الكلية من التقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية في تطوير البرامج
التعليمية مع ذكر أمثلة من البرامج والمقررات التي تم تطويرها.
 من خالل مناقشة خطط التطوير الواردة بالتقارير السنوية للبرامج والعمل علي تنفيذها يتم
تطوير البرنامج حيث تم تنفيذ االنشطة التالية :


تم زيادة عدد مدارس التدريب العملى و تقليل عدد الطالب فى مجموع التدريب بذات المدرسة
لتعظيم االستفادة من التدريب  ،كذلك تم وضع خطة لرعاية الطالب المتعثرين  ،تم االهتمتام
بتحويل معظم المقررات الى مقررات الكترونية  ،تم تدريب الطالب على بعض المهارات (
الخط – االشارات – مهارات اللغة العربية – ادارة المشروعات )
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معيار  :8التدريس والتعليم
م

مؤشر التقييم

2/8

للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج
التعلم المستهدفة.

1/8

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات
التوظف لدى الطالب.

7/8

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج  ،ويتوافر
لتنفيذها اآلليات والموارد.

1/8

تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة.

2/8

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

1/8

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

3/8

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة  ،واالمتحانات يأَمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما
يضمن سريتها.

8/8

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج
مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

9/8

التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.

 20/8نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم
والتقويم.
 22/8قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة  ،وتوجد آليات لمراقبة
تطبيقها.
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معيار  :8التدريس والتعليم
للمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية بما يضمن
تحقق المعايير األكاديمية ،ويسهم فى تحقيق رسالتها وأهدافها وتحرص المؤسسة على مالئمة
طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة ،وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي ،
وتقدم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج التدريب التى تسهم فى اكساب الطالب المهارات الالزمة
لتحقيق مواصفات الخريج  ،وتوفر لتلك البرامج الموارد المالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية
االشراف عليها  ،وتحرص على تقييم فاعليتها وتطويرها  ،وتحرص المؤسسة على تقويم الطالب
بموضوعية وعدالة ،وباستخدام أساليب وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم وبما يدعم العملية
التعليمية.
التقييم الذاتى
م

مؤشر التقييم

2/8

للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج
التعلم المستهدفة.

1/8

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات
التوظف لدى الطالب.

7/8

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج  ،ويتوافر
لتنفيذها اآلليات والموارد.

1/8

تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة.

2/8

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

1/8

الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.
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3/8

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة  ،واالمتحانات يأَمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما
يضمن سريتها.

8/8

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج
مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

9/8

التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.

 20/8نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم
والتقويم.
 22/8قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة  ،وتوجد آليات لمراقبة
تطبيقها.
التدريس :
2/8للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج
التعلم المستهدفة.

استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بالكلية
تم اعتماد تحديث استراتيجية التعليم و التعلم والتقويم .1022/2/22
 1/8تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف
لدى الطالب.
تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم وكيفية دعمها للتعلم الذاتي واكتساب مهارات التوظف
لدى الطالب.
لضمان تنفيذ استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم تقوم األقسام العلمية بمجموعة من اإلجراءات :مثل
تطبيق (نموذج )27وهو نموذج خاص تم إعداده من قبل رئيس فريق المعيار ووفقاً لهذا النموذج يحدد
القائم بال تدريس موضوعات التدريس وطرق تدريسها واساليب التعلم واساليب التقويم ومخرجات التعلم
المستهدفة فى كل محاضرة و يقدم كل عضو هيئة تدريس نماذج على ذلك كل فصل دراسى .وعند
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تحليل النموذج ( )27فى نهاية كل فصل دراسى ،من قبل مجلس القسم ولجنة تطوير المناهج ،يتم تحديد
مدى ارتباط اجراءات التقويم (تكليفات وامتحانات) مع مخرجات التعلم .كما يظهر التحليل مدى مناسبة
طريقة التدريس لمحتوى الموضوع المستهدف ،وكذلك كيفية توجيه الطالب ليتعلم كيف يتعلم ( Learning
وبناء على نتائج تحليل النموذج تبين االهتمام بالتعلم الذاتى
 )How to Learnضمن أساليب التعلم.
ً
بجانب الطرق التقليدية مثل المحاضرة المعدلة ،ثم ياتى بعدها اسلوب المناقشة وأستخدام التكنولوجيا فى

عرض أفالم تعليمية قصيرة وطويلة.
يقوم رؤساء األقسام العلمية بإعداد تقارير متابعة العملية التعليمية وغالباً ما تكون متوافقة مع نتائج
(نموذج.)27
التدريب :
 7/8برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي،
ويتوافر لتنفيذها اآلليات الالزمة.

آليات التنفيذ واإلشراف على التدريب.
يتم تطبيق آليات التدريب الميدانى وفقا لالئحة الكلية ،وتعلن هذه اآلليات بدليل التربية العملية
الموارد التي توفرها الكلية للتدريب والجهات المشاركة فيه ونوعية مشاركتها.
تم تشكيل لجنة التربية العملية فى  1022/2/22يتضمن هذا التشكيل عضوا من كل قسم
ويسمى منسق الشعبة .قامت لجنة التربية العملية بإعداد أدلة التربية العملية للفرقة الثالثة والرابعة بكل
االقسام كالً حسب تخصصه وتوزع علي الطلبة سنويا .كما قامت اللجنة بالحصول على الموافقات
األمنية الالزمة لتكمين الطالب من دخول المدارس محل التدريب .كما قامت اللجنة بتجهيز مظروف
لكل مدرسة يتضمن كشف بأسماء الطالب والموافقة األمنية واستمارات تقييم الطلبة وتقييم المشرف
ومدير المدرسة والمعلم المتعاون .كما تخاطب لجنة التربية العملية مديريات التربية والتعليم التابعة لها
المدارس وكذلك اإلدارات التعليمية وادارات المدارس للحصول علي الموافقات وتنظيم مواعيد التربية
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العملية وعدد الطالب في كل مدرسة وأسماء المشرفين من داخل الكلية ومن خارجها ،ثم يتم البدء فى
تنفذ التربية العملية من االسبوع الثانى من كل فصل دراسى .وخالل سير التربية العملية يقوم مشرف
عام التربية العلمية بزيارات متابعة للمدارس ويرصد المالحظات االيجابية والسلبية ويتم وضع الحلول
العاجلة لها .
بنهاية التربية العملية قام مشرف كل مدرسة بتقييم الطالب واعتماد كشف حضوروانصراف الطالب من
المدرسة  ،واعتماد نتائج استمارات تقييم مدير المدرسة والمعلم المتعاون للطالب من مدير المدرسة .
قام الطالب بتقييم التربية العملية من خالل استمارات تقييم مقرر التربية العملية .
يقوم منسق المقرربكل برنامج بتحليل نتاج تقييم الطالب للتربية العملية واعداد تقرير المقرر  ،واستيفاء
متطلبات ملف المقرر.
 2/8فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية  ،وتستخدم النتائج في تطوير آلية
التدريب وأدواته وموارده.

أدوات ومؤشرات تقويم فاعلية التدريب ونتائج آخر تقويم وأوجه االستفادة منها.
أسفرت نتائج تحقغق مؤشغرات تقغويم فاعليغة التغدريب عغن ارتفغاع مسغتوى اداء الطغالب ويتماشغي
ذلك مع ارتفاع مستوى رضا المدارس عن اداء الطالب وتوجيه المدارس افادات للطالب تفيذ بمستواهم
المتميز اثناء التربية العملية .
يوجغغد توافغغق ( )%22،6بغغين المعلغغم المتعغغاون ومشغغرف الكليغغة ومشغغرف إدارة التعلغغيم فغغى تقغغدير مؤشغرات
أداء الطالب فى التربية العلمية .مرفق(.)2/2
يرجغغع هغغذا التقغغدم الغغى التواصغغل الغغدائم مغغع مغغديرى المغغدارس و معرفغغة المهغغارات التغغى يجغغب ان
يكتسبها الطالب لتحقق توقعات سوق العمل .
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التقويم :
 1/8الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها.
تنوع الطرق المستخدمة لتقويم الطالب.
تم فحص الورقة اإلمتحانية لجميع المقررات  ،وكذلك استيفاء نمغوذج( )27لعينغة مغن المقغررات
الذى يتضمن عالقغة االختبغار النهغائى /اختبغار منتصغف الفصغل  /االعمغال الفصغلية بمخرجغات الغتعلم
وال غغذى يح غغدد ش غغمولية االمتحان غغات ونس غغب مج غغاالت المخرج غغات (المعرفي غغة والذهني غغة والعملي غغة المهاري غغة
والعام غغة) والدرج غغة المخصص غغة لك غغل سغ غؤال وك غغل مف غغردة .تتن غغوع ط غغرق تق غغويم الطغ غالب ب غغين اإلختب غغارات
التحريرية والشفوية والعملية وفق طبيعة كل مقرر واألعمال الفصلية والتدريبات العملية .كما يتم فحص
الورقة االمتحانية كل فصل دراسى
إجراءات إدارة االمتحانات والكنتروالت ونظم عملها بما يتيح كفاءة وعدالة األداء واالحتفاظ بأوراق
االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية نسخها وتوزيعها.
شملت اجراءات االمتحانات علي :اعداد جداول االمتحانات بصورة مبدئية وتعلن للطالب فى
لوحة اإلعلنات بالكلية ولمدة اسبوع إلبداء مالحظتهم وابالح وكيلة الكلية لشئون التعليم والطالب كتابة
أو شفاهةً .ويتم تعديل الجدول وتلبية رغبات الطالب فى الحدود الممكنة .ثم يتم اعالن الجدول فى
الصورة النهائية بعد اعتماده من مجلس الكلية وتعلن جداول االختبارات بالموقع االلكتروني للكلية
وبلوحة االعالنات داخل الكلية.
تم عقد اجتماع بالكلية برئاسة عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطالب والسادة رؤساء
الكنتروالت و اعضاء هيئة التدريس لمناقشة اعمال الكنتروالت والقواعد العامة لتنظيم االختبارات
وتنفيذها بشفافية وعدالة لمناقشة اجراءات االختبارات .
كذلك تم عقد اجتماعات بين وكالة الكلية ورؤساء الكنتروالت لمناقشة أعمال الكنترول
ومخاطبة السادة رؤساء الكنتروالت بالقواعد المنظمة لعملية التحضير لالختبار  ،ويتم استالم ملف من
وكيل الكلية لشئون الطالب والتعليم يتضمن (توزيع المالحظات ولجان السير  ،وخطة توزيع الطالب
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على القاعات  ،وكذلك التنويه على الطالب بقراءة القواعد العامه المكتوبة على غالف كراسة االجابة
وكذلك اعال ن رؤساء اللجان بالقواعد العامة لالختبار وكذلك تشكيل لجان الكنترول وتشكيل لجان
السيروتشكيل لجان المراقبين وتشكيل لجان االحتياطي (مراقبة ) .كما يتم اعداد غالف لمظاريف
اوراق االمتحان من قبل الكنتروالت وتسليمها الستاذ المقرر والذى بدوره يقوم بتصوير األسئلة والتأكد
من عددها ويوقع على كل مظروف للتأمين ثم يسلم للكنترول المختص فى الوقت المحدد.
كما تم تجهيز كراسات االجابة من قبل اعضاء الكنتروالت مؤمنة بجميع االختام (عميد
الكلية – المستوى – التاريخ) .
كما قام أعضاء الكنتروالت باعالن كشوف اسماء الطالب داخل وخارج قاعات االمتحانات.
ويقوم رؤساء االدوار أو عضو من كل كنترول بارشاد الطالب بقاعات االمتحانات الخاصة بهم .وفي
حالة عدم وجود اسم الطالب بكشف الحضور الخاص باالمتحان او عدم وجود الكارنيه الجامعي
الخاص به يتم منعه من دخول قاعة االمتحان ويتم توجيهه من قبل رئيس اللجنة الى عميد الكلية
لتوقيعه على اقرار/تصريح معد لذلك يثبت فيه أن الطالب قد سجل المقرر من خالل المرشد
االكاديمي.
ويوجد داخل الظرف الخاص بكل لجنة ظرف اسئلة أو أكثر وكرسات االجابة المختومة من
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
االمتحانات وكراسات االجابة الزائدة وحصر اعداد الحاضرين والغائبين داخل قاعات االمتحانات.
ويتم تشكيل لجان التسليم والتسلم بالكنتروالت تتسلم كراسات اإلجابة والكشوف ذات الصلة بعد انتهاء
االمتحان من رؤساء اللجان .
قام أعضاء الكنترول (ذوى الخبرة والثقة) بوضع الرقم السري وتغليف هذه االوراق داخل
اظرف وتسليمها الستاذ المقرر للتصحيح.
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وبعد االنتهاء من تصحيح اوراق االمتحانات قام اساتذة المقررات

بتسليم الكراسات

المصححة الى الكنتروالت والتوقيع على استمارة التسليم والتسلم والتأكد من ان عدد الكراسات صحيح
من قبل اعضاء الكنترول والذي يقوم بدوره بتسليم الكراسات مرة آخرى الى المصحح الثاني للمقرر
وعند استرجاعها مرة آخرى يقوم اعضاء الكنتروالت باالعمال التالية ( المراجعة – استرجاع السري-
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
واعالنها) .وتحفظ االوراق في الكنتروالت مؤمنه وسريه ويتم ترتيبها على حسب ترتيب المقررات
بالجدول االمتحان ثم توضع دوالب الحفظ المخصص لذلك.
 8/8آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج
مؤمنة وقابلة لالستدعاء.
آليات  /إجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات.
قبل االمتحان :وقع استاذ المقرر على اقرار بأنه ال يوجد له ابناء او اقارب من الدرجغة االولغى
ضغغمن االعمغغال المكلغغف بهغغا خغغالل فتغرة االمتحانغغات .وتوجغغد تعليمغغات واضغغحة العضغغاء هيئغغة التغغدريس
يلتزم بها عند وضع اسئلة االمتحان وتحديد الدرجة على كل سؤال وتقسيمها على اجزاء السؤال وكغذلك
م ارعغغاة هغغذه البنغغود عنغغد تصغغحيح الورقغغة االمتحانيغغة .وتغغم تنسغغيق هغغذه التقغغارير مغغن خغغالل فريغغق عمغغل
المعيار.
اثناء سير االمتحان :تم توفير أوراق األسئلة واالجابة الى اللجان بوقغت كغاف قبغل بغدء اللجنغة.
تواجد المراقب داخل اللجنة فغى الوقغت المحغدد .منغع دخغول أى أوراق لهغا عالقغة بغالمقرر داخغل اللجنغة.
غلغغق الج غوالت .تغغوفير جغغو مناسغغب داخغغل اللجغغان .منغغع الغغغش أو محاولغغة الغغغش .تفهغغم القغغائم بالمراقبغغة
لنفسية الطالب.استدعاء وكيل الكلية عند الحاجة.
بعد االمتحان :تم استخدام الرقم السري لكراسات االجابة ومراجعة الكنترول لدرجغة الطالغب بعغد
التصغغحيح والتعامغغل مغغع محاضغغر الغغغش ان وجغغدت .يقغغوم الكنتغغرول بفحغغص مالحظغغات وكيغغل الكليغغة
لشئون التعليم والطالب على نتائج الطالب ونماذج من شكاوى الطالب من النتائج والرد عليها
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كيفية توثيق نتائج االمتحانات وتأمينها واستدعائها عند الحاجة.
أعد فى ضوء االجراءات الخاصة باالختبارات المتبعة في الكلية تقري اًر عن كيفية استدعاء
نتائج االختبارات عند الحاجة اليها وملخصه أن جميع النتائج ترصد يدوياً ثم ترصد ألياً وبعد ذلك
تقارن النتائج للكشف عن اى خطأ ثم تعرض النتيجة على سعادة وكلية الكلية لشئون التعليم والطالب
للتدقيق ثم ترصد آلياً فى وحدة التسجيل واإلمتحانات وتطبع وتعتمد من سعادة عميد الكلية تمهيداً
لإلعالن .يتم تجهيز ملف ورقى بنتيجة كل فرقة (أولى-ثانية-ثالثة-رابعة) ويصور ثالث نسخ :
نسخة الكنترول ونسخة وكيل الكلية ونسخة العميد .وبذلك تكون موثقة ورقياً بالكلية وآلياً فى وحدة
التسجيل واالمتحانات .لذا ،يمكن استدعاء نتائج الطالب ورقياً أو آلياً.
 9/8التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم.
وسائل إعالم ومناقشة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة وتوقيت ومحتوى التغذية الراجعة لدعم
تعلمهم.
أعد تقري اًر يوضح إجراءات إعالم الطالب بنتائج االمتحانات.
أوالً :بالنسبة المتحانات منتصف الفصل والتكليفات وتجمغل تحغت مسغمى أعمغال الفصغل ،يغتم
إعغغالم الطغغالب بالغغدرجات خغغالل المحاضغرة التاليغغة لالمتحغغان حيغغث ي ارجغغع مغغن يرغغغب مغغن الطغغالب ورقغغة
االمتحان ودرجة التكليفات ويجوز تعديل الدرجة إذا كان الطالب يستحق ذلك.
ويجوز التظلم من النتيجة وفقاً لنظام الجامعة
 20/8نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس
والتعلم والتقويم.
تحليل نتائج االمتحانات على المستويات المختلفة واإلحصائيات والتقارير التي أعدتها الكلية.
جاءت نتائج الطالب في جميع البرامج كما يلي ،تطور نسب النجاح في المستويات المختلفة 7
سنوات.
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احصائية نسب النجاح فى المستويات المختلفة برنامج اللغة االنجليزية
السنة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1029- 1028

%22.05

%20.12

%22.24

%24.21

 احصائية نسب النجاح فى المستويات المختلفة برنامج اللغة العربية
السنة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1029- 1028

%72.22

%60.12

%20

%24

 احصائية نسب النجاح فى المستويات المختلفة برنامج التربية الخاصة
السنة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1029- 1028

% 24.12

%22

%200

%200

 احصائية نسب النجاح فى المستويات المختلفة برنامج الطفولة والتربية
السنة

االولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

1029- 1028

%27.52

%20.62

%24.22

%27.55

أوجه االستفادة من تحليل نتائج االمتحانات.
فى ضوء تحليل نتائج الطالب فى البرامج االربعة تبين أن:
 .2ارتفاع نسب الطالب المتفوقين .
 .1ااستمرار فى تشجيع التعلم الذاتي و االهتمام باكتساب الطالب المهارات المختلفة
 .5تحديث الالئحة لواكب خطة الو ازرة 1050
 .4الحاجة الى التوسع فى تعيين وندب واعارة أعضاء هيئة تدريس .
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معيار  :9الطالب والخريجون
للمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريا ،وتعمل على جذب الطالب
الوافدين  ،وتلتزم المؤسسة بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب  ،وتكفل مشاركتهم فى صنع القرار
وتشجيع االنشطة الطالبية وتحرص على تقياس آراء الطالب وتعمل على استمرارية التواصل

مع الخريجين.

مؤشر التقييم

المؤشرات
2/2

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة

1/2

للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين.

5/2

وصحيا ويتم تعريف الطالب
اجتماعيا
ماديا و
ً
ً
للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ً
به بوسائل متعددة.

4/2

للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني.

2/2

للكلية آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة

6/2

وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة.

7/2

األنشطة الطالبية متنوعة  ،وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن

وعادلة ومعلنة.

مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات.

والتجهيزات واإلشراف.
2/2

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب  ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها
واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

2/2

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

20/2

الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق
العمل.
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 2/9قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة
ومعلنة.
قواعد القبول والتوزيع على التخصصات المختلفة وكيفية تحديدها ووسائل اإلعالن عنها.
 يتم اعالن قواعد القبول والتوزيع بدليل الطالب وفى إدارة شئون الطالب كما يتم اعالنها بموقع الكلية
االلكترونى.

قواعد التحويل من الكلية واليها.

 يتم اعالن قواعد التحويل للطالب من والى الكلية دليل الطالب والموقع اإللكترونى.

سنويا.
أعداد الطالب المقبولين والمحولين
ً
الجدول التالى يوضح أعداد الطالب المقبولين والمحولين خالل العام الجامعى  1022حتى :1022
السنة

إجمالى أعداد

المحولين من

النسبة المئوية

المحولين إلى

النسبة

1022/1022

171

5

0.10

2

0.54

الطالب

الكلية

الكلية

المئوية

إجراءات الكلية لمراجعة قواعد القبول والتحويل والتوزيع.
 تم مراجعة قواعد القبول والتسجيل والتحويل خالل العام الجامعى  1022/1022من خالل
دراسة نتائج تحليل تقييم طغالب الفرقة الرابعة لتلك القواعد ضمن استبيان تقييم الخدمة

الجامعية وبناًء على نتائج االستبيان توضع خطة للتحسين إذا لزم األمر.

 وقد بلغت نتائج الرضا الطالبى لمراجعة قواعغد القبغول والتسغجيل والتحويغل للعغام الجغامعى -1022
 1022ه غغى  ،%22وبتحلي غغل ه غغذه النس غغبة تب غغين أن نس غغبة الرض غغا ع غغن إجغ غراءات القب غغول والتس غغجيل
 %25واجراءات التحويل من الجامعة واليها هى  %22وهى نسبة أفضل مغن مثيلتهغا فغى السغنوات

السابقة وقد انعكس ذلك على زيادة معدالت الطالب والمقيدين بالكلية
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وصـحيا ويـتم تعريـف الطـالب
اجتماعيـا
ماديـا و
ً
ً
 7/9للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ً
به بوسائل متعددة.
نظام الدعم الطالبي (الخدمات المالية والمادية والصحية و االجتماعية وغيرها) وسبل التعريف به
وأعداد المستفيدين منه ودالئل فاعليته.

 تسغ غغتعين الكليغ غغة بوسغ غغائل متعغ غغددة لتعريغ غغف الطغ غغالب بنظغ غغام الغ غغدعم المقغ غغدم مغ غغن خغ غغالل الموقغ غغع
اإللكترون غغى للكلي غغة ،وك غغذلك م غغن خ غغالل اللوح غغات االعالني غغة ب غغإدارة ش غغئون الط غغالب والمس غغئولية

المجتمعية ،وفى إدارة شئون الطالب.

ويمكن توضيح أعداد المستفيدين من هذه المنح فى الجدول التالى:
لعام

منح األشقاء

منح التفوق

1029-1028

12

201

اإلعفاء من
المصاريف

المجموع

9

210

 وتقييم كلية التربية مدى فاعلية نظام الدعم المقدم من خالل معدل التغير فى أعداد المستفيدين منه
خالل األعوام الثالثة الماضية ،وبمراجعة الجدول أعاله يتبين اهتمام الكلية بتقديم الدعم الطالبى وفقا

الحتياجات الطالب الفعلية وقد إزداد هذا االهتمام فى عام  ،1022/1022وقد انعكس ذلك باإليجاب
على زيادة أعداد الطالب المقيدين والملتحقين بالكلية خالل الثالث أعوام الماضية.
 1/2للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني.
 تم تقييم مدى رضا الطالب عن الدعم الطالبى من خالل استمارة تحليل الرضا الطالبى عن
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

الرضا الطالبى لدعم الطالب أكاديميا للعام الجامعى  1022/1022هى .%20

خدمات التوجيه المهني للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظف.

 قدمت الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف ومنها التوجيه
المهنى لطالب الفرقة الثالثة وأيضا التدريب الميدانى لطالب الفرقة الثالثة والرابعة ،وتتضمنت
خدمات التوجيه المهنى آليات تبدأ منذ يوم التقدم لإلمتحان بالكلية حيث تعد الكلية مطوية

لتوعية الطالب عند التحاقهم بالكلية بمجاالت التوظيف المتاحة لخرجي الكلية
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تم وضع خطة وتنفيذها للتدريب على مهارات التوظيف وريادة األعمال للعام الجامعى

 1022/1022على طالب الفرقه الرابعة بجميع الشعب ،حيث تم تقديم دورة كيفية كتابة
السيرة الذاتية لعدد 212طالب ،ودورة المقابلة الشخصية لعدد222طالب ،ودورة مهارات البحث

العلمى لعدد 260طالب ،ودورة مهارات التعلم الذاتى لعدد 244طالب ،ودورة مهارات التواصل
لعدد 222طالب ،ودورة اإلبداع والقدرة على مواجهة المشكالت لعدد  212طالب ،ودورة
القدرة على اإلقناع والحوار الناجح لعدد  244طالب ،ودورة فاعلية العمل ضمن فريق لعدد

 122طالب ،ودورة مهارات التخطيط والتنظيم لعدد 227طالب.

 قررت الكلية عقد الملتقى التوظيفى للعام الجامعى  1022/1022وذلك بإرسال دعوات

لمديرى المدارس الخاصة خالل شهر أغسطس  1022لتنظيم عقد مقابالت للخريجين واتاحة
فرص عمل للمقبولين منهم ،وذلك بعد انتهاء مهارات التدريب على التوظيف وريادة األعمال.

 1/9وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة.

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

بالطالب.

 أنضم بعض طالب الكلية إلى فريق العالقات العامة بالجامعة  1022/1022حيث قاموا
باالشتراك في تنظيم فاعليات الجامعة المختلفة .وقد أهتمت الكلية بمشاركة الطالب من خالل
األسر الطالبية في مختلف األنشطة الفنية – الرياضية و االجتماعية والترفيهية .



كما تم تطبيق مسابقة الطالب المثالي لتفعيل دور الطالب ،كما تم خالل العام الحالى

 1022/1022تشكيل اتحاد طالب الكلية بتاريخ.1022/22/22

 وهناك نماذج للمشاركة الطالبية فى تمثيل اللجان بالكلية مثل المشاركة فى وحدة ضمان
الجودة ووحدة اإلرشاد والتوجيه المهنى ولجنة تطوير البرامج.
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 3/9األنشطة الطالبية متنوعة ،وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات
واإلشراف.

أنواع األنشطة الطالبية ومدى مشاركة الطالب فيها ،والمسابقات التي شاركت فيها الكلية وحصول

الكلية على جوائز على المستوى الجامعي والقومي والدولي.

تحغ غغرص إدارة الكليغ غغة علغ غغى تنويغ غغع األنشغ غغطة الطالبيغ غغة التغ غغى يشغ غغارك فيهغ غغا الطغ غغالب والتنغ غغوع فغ غغى المسغ غغابقات
الت غ غغى يشغ غ غارك فيه غ غغا ط غ غغالب الكلي غ غغة ،حي غ غغث تض غ غغم خط غ غغة األنش غ غغطه الطالبي غ غغة الخاص غ غغة بالكلي غ غغة م غ غغا ب غ غغين
أنشطه ثقافية ورياضية وأنشطة علمية وندوات وورش العمل.


مغ غ غغن أمثلغ غ غغة األنشغ غ غغطة الثقافيغ غ غغة مجلغ غ غغة الحغ غ غغائط واإلشغ غ غغتراك فغ غ غغى المعغ غ غغرض الفنغ غ غغى الغ غ غغذى تنظمغ غ غغه

الجامعغ غغة ،ونغ غغدوة عغ غغن إدارة الوقغ غغت ،ونغ غغدوة عغ غغن ضغ غغغوط االمتحانغ غغات ،وورشغ غغة عمغ غغل عغ غغن كيفيغ غغة
إدارة الوقغ غ غغت والقغ غ غغدرة علغ غ غغى اإلقنغ غ غغاع .ومغ غ غغن أمثلغ غ غغة األنشغ غ غغطة الرياضغ غ غغية يغ غ غغوم اللياقغ غ غغة ،Fitness
ومسابقة الجرى "المارثون" ،واليوم الرياضى بمالعب الجامعة.


م غ غغن أمثلغغ غغة األنشغغ غغطة االجتماعيغغ غغة والترفيهيغغ غغة حفغغ غغل اسغغ غغتقبال الط غ غغالب الج غ غغدد ،وورش غ غغة إنتغغ غغاج

هغ غ غغدايا عيغ غ غغد األم ،ورحلغ غ غغة األه ارمغ غ غغات والمتحغ غ غغف المصغ غ غغرى ،ومسغ غ غغابقة الطالغ غ غغب المثغ غ غغالى .ومغ غ غغن

أمثل غ غغة األنش غ غغطة الفني غ غغة حف غ غغل موس غ غغيقى ،وورش غ غغة ص غ غغنع م غ غغن خام غ غغات البيئ غ غغة ،ومع غ غغرض الفن غ غغون
التشكيلية ،ومعرض ورش إنتاج وسائل تعليمية.



م غ غغن أمثل غ غغة األنش غ غغطة العلمي غ غغة ورش غ غغة عم غ غغل بعنغ غ غوان مه غ غغارات البح غ غغث العلم غ غغى ،وورش غ غغة التفكي غ غغر

االبتكارى ،وورشة عمل مهارات التخطيط والتنظيم وغيرها.

والجدول التالى يوضح عدد نسبة اشتراك الطالب فى االنشطة الطالبية 1022-1022
القائم

بالنشاط
أنشطة
الكلية ( 1512طالب)
أنشطة
رعاية الشباب (260طالب)
االجمالي

النشاط التقافى
عدد

نسبة

النشاط الرياضى

نسبة

عدد

%24.2

2262

%5.1

72

%0.5

6

%2.2

110

%12

240

%50

270

%12

210

%15

%75

عدد

نسبة

النشاط اإلجتماعى

%2،2

نسبة

%4،2

عدد

النشاط الفنى

250
%21

النشاط الترفيهى
نسبة

عدد

%1.4

22

-%1

 والج غ غ غغدول الس غ غ غغابق يوض غ غ غغح نس غ غ غغبة مش غ غ غغاركة الط غ غ غغالب ف غ غ غغى األنش غ غ غغطة الطالبي غ غ غغة ف غ غ غغى ع غ غ غغام
 .1022/1022وبنغ غ غغاء علغ غ غغى خطغ غ غغة األنشغ غ غغطة الطالبيغ غ غغة تغ غ غغم تقغ غ غغديم تقريغ غ غغر فصغ غ غغلى وسغ غ غغنوى
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ع غ غغن مغ غ غغدى تحقيغ غ غغق خطغ غ غغة األنش غ غغطة الطالبيغغ غغة ،كمغ غ غغا تغ غ غغم إع غ غغداد قاع غ غغدة البيان غ غغات لألنشغ غ غغطة
الطالبية التى تم تقديمها ووثائق تنفيذها حتى . 1022/1022

 وقام غ غغت إدارة رعاي غ غغة الش غ غغباب بتق غ غغديم تقري غ غغر يتض غ غغمن م غ غغدى مش غ غغاركة الط غ غغالب ف غ غغى األنش غ غغطة
المختلفة وتكريم الطالب الحاصلين على مراكز متقدمة فى االنشطة

العام الجامعى

أعداد الطالب الحاصلين على

النسبة المئوية

مراكز متقدمة فى األنشطة
1022/1022

2

0.22

 8/9للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من

النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

الوسائل المستخدمة في قياس آراء الطالب.
 تغ غغم تحليغ غغل الرضغ غغا العغ غغام عغ غغن الخدمغ غغة الجامعيغ غغة والغ غغذى بلغ غغد فغ غغى عغ غغام  1022/1022نسغ غغبة
 . %77وتسغ غ غ غغتفيد المؤسسغ غ غ غغة مغ غ غ غغن هغ غ غ غغذه النتغ غ غ غغائج فغ غ غ غغى مراجعغ غ غ غغة بنغ غ غ غغود الخدمغ غ غ غغة الجامعيغ غ غ غغة
ومحاولغ غغة إتخغ غغاذ إج غ غراءات تغ غغؤدى إلغ غغى تحسغ غغن فغ غغى النسغ غغبة العامغ غغة مثغ غغل تشغ غغكيل لجنغ غغة لعمغ غغل
خطة عالجية للطالب المتعثرين كاحد آليات الدعم واإلرشاد الطالبى.


ك غ غغذلك ت غ غغم تش غ غغكيل اتح غ غغاد الط غ غغالب بالجامع غ غغة للتأكي غ غغد عل غ غغى أهمي غ غغة مش غ غغاركة الط غ غغالب ف غ غغى

مختلف اللجان الموجودة بالكلية العلمية والثقافية و االجتماعية والرياضية وغيرها.
نتائج آخر قياس آلراء الطالب وأوجه االستفادة منها.

 قامت الكلية بتحليل نتائج قياس أراء الطالب عن الرضا العام عن الخدمة الجامعية ،وقد تبين
وبناء
أن نسبة الرضا العام على الخدمة الجامعية للعام الجامعى 1022/1022هى .%77
ً
على هذه النسبة سيتم االستفادة منها فى النظر فى كيفية مراجعة األنشطة الطالبية
والتسهيالت الداعمة للتعليم وخطط التنمية المهنية بما يضمن التواصل الجيد مع الخريجين

واستعداد الطالب لسوق العمل من خالل برامج تدريب متنوعة
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 2/2للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم ،وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية.
آليات التواصل مع الخريجين والخدمات المقدمة لهم.
 تم متابعة الخريجين والتواصل معهم وذلك من خالل عدد من اآلليات منها:


تش غ غ غغكيل لجن غ غ غغة الخغ غ غ غريجين  1022/2/22لمتابع غ غ غغة الخغ غ غ غريجين ومس غ غ غغاعدتهم عل غ غ غغى مواكب غ غ غغة
سوق العمل ،وانشاء قاعدة بيانات كاملة لخريجى الكلية.



تحديغ غغد آليغ غغات عمغ غغل لجنغ غغة الخ غ غريجين مغ غغن خغ غغالل عقغ غغد اجتماعغ غغات شغ غغهريه لمناقشغ غغة جغ غغداول
األعمال التى تخدم وتلبى احتياجات الخريجين.

 تغ غغم التواصغ غغل مغ غغع الخ غ غريجين مغ غغن خغ غغالل صغ غغفحة التواصغ غغل االجتمغ غغاعي فغ غغيس بغ غغوك للتواصغ غغل
مغ غغع الخ غ غريجين واسغ غغتقبال مقترحغ غغاتهم .كمغ غغا تقغ غغوم لجنغ غغة الخ غ غريجين بإصغ غغدار دليغ غغل الخ غ غريجين
كأحد مهام اللجنة ،والذي يتضمن رؤية أهداف اللجنة وقاعدة بيانات الخريجين.
نماذج للتواصل واسهامات الخريجين
 حرصغ غغت إدارة الكليغ غغة علغ غغى تقغ غغديم آليغ غغات لمتابعغ غغة الخ غ غريجين والتواصغ غغل معهغ غغم للوقغ غغوف علغ غغى
المشغ غ غغكالت والتغي غ غ غ ارت التغ غ غغي تط غ غ غ أر فغ غ غغي سغ غ غغوق العمغ غ غغل وبالتغ غ غغالي الوقغ غ غغوف علغ غ غغى التحغ غ غغديثات
المطلوبغ غ غ غغة لجعغغ غ غغل الخ غ غ غ غريج مواكغغ غ غغب لتلغغ غ غغك التغي غ غ غ غرات وم غ غ غغن امثل غ غ غغة تل غ غ غغك النمغ غ غ غغاذج لقغ غ غ غغاءات
الخريجين.
 وق غ غغد ت غ غغم عق غ غغد لق غ غغاء للخغ غ غريجبن ف غ غغى 24يولي غ غغو  .1022وق غ غغد ت غ غغم دع غ غغوة الخغ غ غريجين لحض غ غغور
مؤتمر الكلية لالستفاده من األبحاث التي تم مناقشتها .


قي غ غ غغام الخغ غ غ غريجين بتوعي غ غ غغة الط غ غ غغالب الج غ غ غغدد بنظ غ غ غغام الد ارس غ غ غغة بالكلي غ غ غغة ف غ غ غغي حف غ غ غغل اس غ غ غغتقبال
الطالب الجدد .1022/1022

20/9الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق العمل.
برامج التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين.
 وف غ غغرت الكلي غ غغة بغ غ غرامج متنوع غ غغة تتض غ غغمن تنمي غ غغة المه غ غغارات الحديث غ غغة الت غ غغى يتطلبه غ غغا س غ غغوق العم غ غغل
فى التخصصات المختلفة ومنها برامج التنمية المهنية وتنمية مهارات ريادة األعمال.
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قامغ غ غغت لجن غ غ غغة متابع غ غ غغة الخغ غ غ غريجين بإع غ غ غغداد اس غ غ غغتمارات للخغ غ غ غريجين لتحدي غ غ غغد احتياج غ غ غغاتهم م غ غ غغن

ال غ غ غغدورات التدريبي غ غ غغة وفق غ غ غغا لمتطلب غ غ غغات س غ غ غغوق العم غ غ غغل ،وق غ غ غغد ت غ غ غغم إع غ غ غغداد اس غ غ غغتمارات احتياج غ غ غغات
الخغ غ غ غريجين لع غ غ غغام  1022-1022إلكترونيغ غ غ غاً م غ غ غغن خ غ غ غغالل عرض غ غ غغها عل غ غ غغى ص غ غ غغفحة التواص غ غ غغل
اإلجتمغ غ غغاعى لكغ غ غغى يتفاعغ غ غغل الطغ غ غغالب بملغ غ غغت االسغ غ غغتمارة إلكتروني غ غ غاً ،والتغ غ غغى يغ غ غغتم تجميعهغ غ غغا فغ غ غغى

النهاية فى ملف أكسيل .

 كمغ غ غغا قغ غ غغام أعض غ غ غاء لجنغ غ غغة متابعغ غ غغة الخغ غ غغرجين بتحليغ غ غغل نتغ غ غغائج االسغ غ غغتمارات لتحديغ غ غغد احتياجغ غ غغات
الخ غ غريجين م غ غغن الغ غغدورات التدريبي غ غغة ،وبعغ غغد تحلي غ غغل االس غ غغتمارات تغ غغم اع غ غغداد خطغ غغة برن غ غغامج تنمي غ غغة
مه غ غغارات الخغ غ غريجين الت غ غغي أش غ غغرف عل غ غغى عق غ غغدها وتنظيمه غ غغا لجن غ غغة متابع غ غغة الخغ غ غريجين بالتنس غ غغيق

مع إدارة الكلية.


كم غ غغا ته غ غغتم لجن غ غغة الخغ غ غريجين بحف غ غغظ وث غ غغائق ت غ غغدريب الخغ غ غريجين والت غ غغي ت غ غغم تق غ غغديمها للخغ غ غريجين

لمساعدة الخريجين علي مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل.

نسبة أعداد المستفيدين من برامج إعداد الخريجين إلى إجمالي الخريجين 1022 -1022

السنة
1022/1022

عدد اإلجمالى

أعداد

للخريجين

المستفيدين

152

27
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النسبة المئوية
%12

معيار  :20البحث العلمي وألنشطة العلمية
مؤشر التقييم

المؤشر
2/20

خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات

1/20

للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.

5/20

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

المجتمع المحيط  ،وتتناسب مع إمكانات الكلية.

 ،وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية.
4/20

توافر مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه  ،ولتنمية قدرات الباحثين
ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

2/20

اإلنتاج البحثي للكلية في نمو مستمر  ،ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس.

6/20

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات

7/20

للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.

2/20

للكلية مؤتمر علمي دوري.

والمؤتمرات العلمية والبحثية.

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

المحيط  ،وتتناسب مع إمكانات الكلية.
منهجية وضع الخطة البحثية للكلية

 قامت الكلية باعداد الخطة البحثية الخمسية للكلية ()1022-1024
 وتم مراجعتها من االقسام سنويا

 1/20للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها.
لجنة اخالقيات البحث العلمي .
تم تشكيل لجنة اخالقيات البحث العلمي فى 1022/2/22

ضوابط عمل لجنة اخالقيات البحث العلمي واجراءات تشغيل
 قامت الكلية بتفغيل ضوابط عمل لجنة البحث العلمى وقد تم من خاللها األتى:
71

 تجتمع اللجنة شهريا .

 مراجعة الخطط البحثية قبل وبعد عرضها فى السمينار
 مناقشة تقارير نسب االقتباس الخاصة بابحاث اعضاء هيئة التدريس
 تم اعتماد قررات اللجنة من مجلس الكلية
 أعدت اللجنة تقرير فصلي عن اعمالها .

 7/20الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي  ،وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل ،

وتسعى للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية.
الموارد المالية المتوفرة للبحث العلمي

 تمثلت ميزانية البحث العلمي للكلية خالل :1029/1028
ميزانية البحث العلمي
1132909

1022/1022
الوحدات المعنية بالبحث العلمي

 تتمثل الوحدات المعنية بالبحث العلمي بالكلية فى :

االقسام العملية

وكالة الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي

لجنة حقوق الملكية الفكرية

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي
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 1/20توافر مناخ واساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه  ،ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع
ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.
تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس البحثية .
 تم تدريب الهيئة التدريسية على حقوق الملكية الفكرية و التدريب على مهارات النشر
الدولى  ،وصفات الباحث  ،مهارات البحث العلمي  ،التفكير العلمي و غيرها .

 2/20االنتاج البحثي للكلية فى نمو مستمر ويتناسب مع عدد اعضاء هيئة التدريس .
نسبة اعضاء هيئة التدريس الجمالي النشر العام خالل ثاللث سنوات
عدد أعضاء هيئة

سنة نشر البحث

إجمالي النشر العلمي

التدريس

1022/1022

51

17

نسبة النشر إلى عدد
أعضاء هيئة التدريس
2.1: 2

عدد االبحاث المنشورة محليا ودوليا بالنسبة الجمالي النشر
سنة النشر

1022/1022

إجمالي النشر
العلمي

55

النشر الدولي

النشر المحلي

22

12
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نسبة النشر

نسبة النشر المحلى

الدولي

54

%66

 3/20للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية.
 تم تحديث قاعدة بيانات البحوث .

نسبة النشر بمؤتمرات  /مجالت إلى إجمالي النشر.



سنة النشر

إجمالي النشر

النشر

نسبة النشر

النشر

نسبة النشر

العلمي

بالمؤتمرات

بالمؤتمرات

بالمجالت

بالمجالت

55

22

55،5

11

%66،7

1022/1022

نسبة االتفاقيات المفعلة إلى إجمالي اتفاقيات البحث العلمي.



عدد
االتفاقيات
المنعقدة

عدد االتفاقيات
المفعلة

النسبة %

2

2

2

%200

1

4

4

%200

مالحظات
عقدت الكلية والجامعة عدد  4اتفاقيات فى مجال
الدراسات العليا وتم تفعيل اتفاقية واخدة فقط بين
كلية التربية جامعة حلوان
عقدت الكلية والجامعة عدد  4اتفاقيات فى مجال
البحث العلمى وتنظيم المؤتمرات العلمية وتم

تفعيلها جميعا مع االمسيا  ،اكاديمية المعلمين ،
مشروع معامل التاثير العربي  ،ربطة التربويين
العرب
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نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين بأبحاث في المؤتمرات  /الندوات محلي ودولي.
السنة

عدد أعضاء

عدد المشاركين

عدد المشاركين

نسبتهم فى المشاركة

نسبتهم فى المشاركة

هيئة

فى المؤتمرات

فى المؤتمرات

فى المؤتمرات دولية

فى المؤتمرات

التدريس

دولية

محلية

1022/1022

22

17

محلية

0

%0

55.5

 عدد الدبلومات والدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة (  7سنوات ) .



العام الجامعى

الدبلوم العامة فى التربية

مالحظات

1022/1022

22

بدأ تفعيلها فى هذا العام

العدد اإلجمالى

22

نسبة الدرجات العلمية الممنوحة للهيئة المعاونة إلى إجمالي المسجلين

العام الجامعى
1022/1022

عدد المعيدين
المسجلين

الممنوحين

4

1

النسبة

.

عدد المدرسين المساعدين
المسجلين

الممنوحين

1

2

%20

النسبة
% 20

كذلك تهتم الكلية بتظيم ندوات على مستوى الجامعة بواقع ندوتين سنويا يتم مناقشة احد الموضوعات

التربوية خاللهما .
-

مؤتمرات اشتراك فيها اعضاء هيئة تدريس من الكلية

 -2مؤتمر القمة الدولى للفنون المنعقد فى األقصر والتابع لليونسكو 5مارس 1022
 -1المؤتمر تأهيل ذوى اإلعاقة فى ضوء التنمية المستدامة  1050كلية التربية جامعة بنها 1022/2/2
 -5المؤتمر الدولى الثامن للغة العربية باإلمارات العربية المتحدة 1022/4/25-22
-4
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 - -2مجالت نشر بها اعضاء هيئة التدريس بالكلية .
 -6مجلة دراسات تربوية واجتماعية كلية التربية جامعة حلوان(.)1022
 -7المجله المصريه لعلم النفس االكلينكى واالرشادى  ،المجلد السادس  ،العدد األول ،يناير 1022
 -2مجلة العلوم التربوية -كلية التربية – جامعة جنوب الوادى .العدد الخامس /أغسطس 1022
 -2مجلة كلية رياض األطفال جامعة اإلسكندرية يناير 1022
اشتراك اعضاء هيئة التدريس فى لجان التحكيم
وألعضاء هيئة التدريس بالكلية مساهمات في تنظيم وتحكيم المجالت والمؤتمرات العلمية المحلية

والدولية مثل :محكمين فى مجالت  ،محكمين في مؤتمرات دولية  ،أعضاء اللجنة العلمية للترقيات
بالمجلس األعلى للجامعات .

كما يشترك بعض أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية في العديد من المنظمات والمؤسسات العلمية

والبحثية ذات الصلة من خالل المشاركة فى المناقشات العلمية بالكليات المناظرة فى بجامعة (القاهرة
وعين شمس وحلوان والمنيا والفيوم وأسيوط وغيرها.

تشجع وتدعم الكلية مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية على النشر والحضور بالمجالت العلمية

والمؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية .كما تشجع مشاركة الطالب من جميع المستويات الدراسية

وخاصة المستوى الرابع على المشاركة في ورش العمل والمؤتمرات التي تقام في الكليات والمؤسسات

البحثية ذات الريادة.

وتصدر جامعة  6أكتوبر مجلة علمية دورية ،تسهم الكلية فيها بالنشر العلمي لنشاط عضو الهيئة

التدريسية.وتحكيم البحوث.

 8/20للكلية مؤتمر علمي دوري.

نظمت الكلية مؤتمر دولي بعنوان الرياضيات وعلوم المعلومات بالتعاون مع المؤتمر الدولى الثامن
لمعامل التأثير العربى فى الرياضيات وعلوم المعلومات 1022/1/20-2
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معيار  :21المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
مؤشر التقييم

المؤشر
2/21

للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

1/21

للمؤسسة كيانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

5/21

للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبى
احتياجاته واولوياته.

4/21

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

2/21

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفاة من النتائج فى اتخاذ
االجراءات التصحيحية.

 2/21للمؤسسة خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالخطة االستراتيجية للكلية .
 قامت الكلية بوضع خطة استراتيجية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وتم اعتمادها بمجلس الكليه
بتاريخ 1022/2/22
 تم متابعة تنفيذ انشطة الخطة وفق الجدول الزمنى للتنفيذ شهريا من خالل لجنة خدمة المجتمع
وتنمية البيئة  ،وتعد اللجنة تقرير فصلى واخر سنوى عن معدل انجاز الخطة  ،يتضح من تقارير
متابعة الخطة تنفيذ االنشطة المخططة بنسبة %200
دراسة االحتياجات المجتمعية
قامت الكلية بإعداد دراسة إلحتياجات المجتمع من خالل عمل خطة تتضمن لقاءات مع
المؤسسات الخدمية – ممثلى األسر – توزيع استبيانات للمدارس – ثم يتم تحليل نتائج كل هذه
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االجتماعات واللقاءات مع الموسسات المختلفة وبناءا عليه تم عمل اجمالى  72نشاط منهم 21
لجمعيات ومؤسسات خيريه و  15نشاط مدرسي للعام 1022-1022
اسفرت نتائج دراسة االحتياجات عن الحاجة الى:
-2

تقديم االستشارات الالزمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

-1

دعم دور االيتام والمسنين ،ورش عمل وتوعية وتثقيف للجمعيات الخيرية.

-5

تدريب المعلمات بمدارس  6اكتوبر وغيرهم

 -4تنظيم دورات فى التربية لمعلمات مؤسسة الجسد الواحد ،مبادرة ازرع شجرة ،وغيرهم.
 -2زيارة ودعم دور االيتام  ،مستشفى . 72572
-6

حاجة الروضات التابعه ألدارة  6اكتوبر التعليميه الي تدريب المعلمات على تنظيم الحفالت

والمعارض .
-7

حاجة مدارس المرحلة االعداديه لعمل ندوات توعويه عن الظاهر االجتماعيه حديثه االنتشار

مثل التنمر – تنظيم الوقت – التسرب المدرسي – واهمية بر الوالدين .
-2

تنظيم دورات تدريبية للمتقدمين لوظائف موجه او مدير مدرسة .

التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لألطراف المعنية.
قامت لجنة خدمة المجتمع

بوضع خطة لتوعية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب

وممثلين المجتمع بأهمية االشتراك فى أنشطة خدمة المجتمع من خالل عرض تقدمى يتم عرضه
ومناقشة الحضور خالل لقاءات التوعية ثم تقيم استفادة الحضور من تلك اللقاءات التوعوية – وبناء
على تلك التقييمات يتم عمل خطة تحسين لخطة التوعية للعام التالى :
-2

إجمالي دورات التوعية بخدمة المجتمع لجميع األطراف خالل . 1022/1022

العام الجامعى

أعضاء هيئة التدريس وهيئة

عدد الطالب

معاونة
1022-1022

15

762
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 1/21للمؤسسة كيانات فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اللجان والوحدات والمراكز التى تدعم خدمة خدمة المجتمع
تم تفعيل مركز التدريب والتعليم المستمر كوحدة ذات طابع خاص لتقديم الدورات التدريبية
واالستشارات التربوية لفئات المجتمع المختلفة وقام المركز في عام  1022/1022بعقد عدد 24
دورة تتضمن اساسيات التوجيه الفني ووكيل و مدير مدرسه واعداد المعلم الجامعي ومقاييس الذكاء
– لعدد اجمالي  452متدرب.
 5/21للمؤسسة أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته
واولوياته.
انشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية بالكلية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع
قدمت الكلية االستشارات التربوية و التدريب على المهارات التدريسية والتأهل للوظائف المتقدمة فى
مجال التعليم من خالل برتوكوالت التعاون بين الكلية واكاديمية المعلمين وادارة . 6
كما قدمت الكلية خدمات عديدة للمجتمع من خالل نتائج االبحاث التى بقوم بها اعضاء هيئة
التدريس بالكلبة وطالب الدراسات العليا .
الجدول االتي يوضح اعدلد االبحاث التى تسهم فى خدم المجتمع سنويا
العام الجامعى

عدد البحوث
20

1022-1022
وتسهم تلك االبحاث في خدمة المجتمع علي النحو التالي:

مهتمه بدعم السلوك االنساني واثرة في االنتماء والمواطنه ،تنمية ذكاءات االطفال.
78

بيان بالخدمات واالنشطة التى قامت بها خالل 1029/1028
●

إجمالي الخدمات المقدمة للفئات المختلفة سنوياً طبقا للخطة.

العام الجامعى
1022/1022

جمعيات و موسسات

مدارس

اجمالي عدد األنشطه

21يه
خير

15
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 4/21للمؤسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار ودعم المؤسسة وتنفيذ
برامجها.
المجالس واللجان التي يشارك فيها األطراف المجتمعية والموضوعات التي تم طرحها والق اررات التي تم
اتخاذها.


تم عمل اتفاقية تعاون مشترك بين كلية التربية جامعه اكتوبر ومؤسسة انسان للتنمية
المستدامة بمدينة  6اكتوبر – الحى الثامن -بتاريخ . 1022/4/2

 كما تم تمثيل ممثلين سوق العمل فى ملتقى التوظيف الذى تنظمة الجامعة سنويا وسوف
تنظمة الكلية للعام  1022/1022حيث يتواجد مديرى المدارس لمقابلة الطالب والتعرف عليهم
لتوظيفهم واالستفادة منهم فى المدارس.
أوجه المشاركة المجتمعية.
-2

لتفعيل المشاركة المجتمعية تم عقد البروتوكوالت االتيه:

أ-

بروتوكول التعاون بين الكلية وأدارة  6أكتوبر التعليميه والذى من اهم واعظم نتائجه السماح

لطالب الجامعه بالتدريب الميداني بمدارس أدارة  6أكتوبر مما يعمل علي ثقل شخصية الطالب ودعم
قدراتهم العمليه لمواجهة سوق العمل ،التعاون مع االدارة فى تدريب المعلمين و تقديم االستشارات
ب -بروتوكول التعاون مع جمعية انسان  1022جارى تفعيله .
جغ  -اشتراك الكلية فى مشروع تطوير منطقة ( )22عمارة بمدينة  6اكتوبر الذى تتبناه الجامعة
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21/2للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفاة من النتائج فى اتخاذ االجراءات
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 المقدمهكما يلي :
استبيان تقييم الجهات المستفيده من النشاط إعداد لجنة خدمة المجتمع
استبيان تقييم دورة تدريبية إعداد مركز االرشاد والتعليم المستمر
كذلك تعبر خطابات الشكر الواردة من الجمعيات الخيرية ودور المسنينعن رضاهم عن مستوى الخدمة
المقدمة بهم .
كذلك تعكس الصور الفوتوغرافية وفيديوهات تفاعل المستفيدين مع منظمي النشاط
نتائج آخر قياس آلراء المجتمع ومنظمات سوق العمل وأوجه االستفادة منها.
نتائج اخر قياس الراء مؤسسات المجتمع فى االنشطة التى تقدمها الكلية .
اسفر تحليل نتائج استبيان تقييم المشاركين للنشاط الخدمى نسبة رض تتراوح بين %200 :20
كما اسفر تحليل نتائج استبيان تقييم دورة تدريبية بالمركز عن نسبة رضا تتراوح بين %22 :22
ترجع ارتفاع نسبة الرضا عن االنشطة التى تقدمها الكلية لالسباب االتيه:
حاجة الجهه المستفيده للنشاط - ،سرعة تلبية كلية التربيه لالنشطة المطلوبة-،.كفاءة منفذى النشاط-.
زيادة الوعي بأهمية خدمة المجتمع لدى افراد المجتمع.
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