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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 

 مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة

 أ.د.إيهاب محمد عبد العظيم حمزة عميد الكلية

 أ..د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب ضمان الجودة. ةمدير وحد

 وهأ.د.نهلة سيد حسن حسن ابو علي وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب.

 أ.د.إيمان صالح صالح وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 أ.د.أحمد عبد الرشيد حسين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 عبد الرجال أ.د.دعاء عبد الكريم نائب مدير وحدة ضمان الجودة.

  أ.عادل هيكل القائم بأعمال أمين الكلية

 علميةرؤساء األقسام ال

 أ.د.خالد محمد محمد فرجون رئيس مجلس قسم تكنولوجيا التعليم.

 مير ابراهيم احمد القرشىأأ.د.  رئيس مجلس قسم المناهج وطرق التدريس.

 سليمان أ.د.ظالل محمد عادل رئيس مجلس قسم أصول التربية.

 أ.د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب رئيس مجلس قسم رياض األطفال.

 أ.د.حسام حمدي عبد الحميد السيد س قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.رئيس مجل

 أ.د.وفاء محمد عبدالجواد خليل رئيس مجلس قسم الصحة النفسية.

 فريق إعداد الدراسة الذاتية :

 لجان معايير وحدة ضمان الجودة ونواب منسقي

 أ.م.د.خالد محمد الحجازى محمد عامر منسق معيار المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية.

 أ.م.د.خالد مصطفي محمد مالك منسق معيار الطالب والخريجين.

 أ.م.د.إيمان حسن حسن زغلول منسق معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

 أ.م.د.والء محمد صالح الدين منسق معيار التدريس والتعلم.

 وصفى روفائيل أ.م.د.عصام شطة العلمية.نائب لجنة معيارالبحث العلمي واألن

 أ.م.د.سامية نصيف توفيق يسى منسق معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة.

 م.د.كريمة محمود محمد أحمد منسق معيار القيادة والحوكمة.

 م.د.سوزان محمد إبراهيم السيد منسق معيار الجهاز اإلداري.

 م.د.مني محمد الدسوقي خليفة ر األكاديمية.نائب لجنة معيار البرامج والمعايي
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 م.د.إيناس احمد فتحى وحدة ضمان الجودة-منسق معيار الدراسات العليا

 م.د.محمد حسن شحاتة حسن منسق معيار التخطيط اإلستراتيجي.

 هيام سمير اسماعيل السيد م.د. نائب لجنة معيارالموارد المالية والمادية.

 حدة ضمان الجودةمنسقي اللجان الفنية بو

 أ.د.وليد يوسف محمد ابراهيم المعلومات واإلحصاء

 أ.م.د.هدى محمد محمود هاللي المراجعة الداخلية والدعم الفني

 أ.م.د.مي السيد خليفة المكاوي القياس وتقويم اآلداء

 أ.د.مها فؤاد عبد اللطيف أبوحطب التدريب

 هأ.م.د.السيد فتوح السيد حميد النشر واإلعالم

 القسم األول: البيانات الوصفية عن المؤسسة

 كلية التربية. اسم المؤسسة:1

 نوع المؤسسة: كلية   

 اسم الجامعة/جامعة حلوان 

 نوع الجامعة/حكومية 

 

 كلية التربية. -جامعه حلوان  -حلوان -عين حلوان . عنوان المؤسسة:2

 :م13/10/1982تاريخ التأسيس              

 م13/10/1982ة:تاريخ بدء الدراس       

 :سنوات 4مدة الدراسة 

 

 القيادة األكاديمية: . 3

 /أ.د/ إيهاب محمد عبد العظيم حمزة عميد الكلية 

 :(202) 0228162110 تليفون 

  :(202) 28162845فاكس 

 بريد إلكتروني:ehamza61@edu.helwan.edu.eg  

 

 موارد البشرية بالمؤسسة: . ال4

mailto:ehamza61@edu.helwan.edu.eg
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

(مهمة -)(أجازة،7(معار،)44(منتدب جزئيا"،)-)( منهم على رأس العمل،293)، (344عدد أعضاء هيئة التدريس: إجمالي )

نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة (،% 12.79نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس:) علمية، 

 (.%2.03التدريس)

، نسبة األجازات الخاصة ( بعثة4إجازة خاصة،) (8( على رأس العمل، )61(، منهم)73لهيئة المعاونة: إجمالي)عدد أعضاء ا

 ( %. 10.95إلجمالي الهيئة المعاونة:  )

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقًا للدرجة العلمية: توزيع 

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

 
 أستاذ

 متفرغ
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 اإلجمالي معيد

 73 45 28 344 144 67 39 94 العدد

 100 61.6 38.4 100 41.9 19.5 11.3 27.3 النسبة

 (منهم 92عدد أفراد الجهاز اإلداري والفني: إجمالي ،)(مؤقت.)1( دائم)91 

 

 . األنشطة األكاديمية بالمؤسسة5

 برامج المرحلة الجامعية األولى 

 (.1( برنامج مفصلة بالجدول )33من خالل عدد )ليسانس فى التربية البكالوريوس/ التمنح المؤسسة درجة  -

 (.1985/1986( من الدفعات، كان أولها في العام الدراسي )33تخرج من الكلية عدد ) -

 ( من الطالب.9548( عدد )2019-2018مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ) -

 عدد الخريجين في السنوات الخمس األخيرة:

الدراسيالعام   2014/2015  2015/2016  2016/2017  2017/2018  2018/2019  اإلجمالي 

 8571 2263 2230 1600 1334 1144 العدد
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 

 

 ( 1جدول )

عدد  البرنامج م

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

  أوال"

 شعب إعداد معلم التعليم اإلعدادى والثانوى

 66:1 10:1 396 6 38 اللغة العربية* 1

 162:1 13:1 486 3 36 اللغة االنجليزية* 2

 81:1 6:1 243 3 40 اللغة الفرنسية* 3

 47:1 4:1 143 3 31 اللغة االلمانية* 4

 58:1 11:1 409 7 35 *التاريخ 5

 49:1 10:1 392 8 36 الجغرافيا* 6

 51:1 9:1 413 8 42 علم النفس** 7

 59:1 7:1 297 5 41 الفلسفة/االجتماع* 8

 48:1 11:1 489 10 42 الرياضيات)باللغة العربية(* 9

 22:1 5:1 223 10 46 الرياضيات )باللغة االنجليزية(* 10

 20:1 6:1 285 14 44 الكيمياء)باللغة العربية(* 11

 12:1 5:1 201 16 43 جليزية(*الكيمياء)باللغه اإلن 12

 18:1 6:1 271 15 45 الفيزياء)باللغة العربية(* 13

 9:1 3:1 118 13 45 الفيزياء)باللغة االنجليزية(* 14

 16:1 7:1 331 20 45 *البيولوجى 15

 18:1 8:1 333 18 44 *الجيولوجى 16
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

  ثانيا"

شعب معلم التعليم األساسى)الحلقة األولى( 

 طفالورياض األ

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 45:1 10:1 495 11 52 اللغة العربية* 17

 93:1 11:1 563 6 51 اللغة االنجليزية* 18

 102:1 17:1 820 8 48 الدراسات االجتماعية* 19

 20:1 4:1 196 10 56 *الرياضيات 20

 47:1 12:1 661 14 54 العلوم* 21

 27:1 3:1 135 5 39 التربيه الخاصة )عربى(*** 22

 41:1 6:1 247 6 40 التربية الخاصة)انجليزى(*** 23

 106:1 14:1 641 6 46 رياض األطفال**** 24

  ثالثا"

 شعب تكنولوجيا التعليم والمعلومات

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

دد ع

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 13:1 3:1 134 10 45 أخصائى تكنولوجيا التعليم***** 25

أخصائى تكنولوجيا التعليم لذوى االحتياجات  26

   الخاصه*****

26 11 40 2:1 4:1 

عدد  ية والصناعيةشعب معلم المدارس الثانوية الفن رابعا"

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

I شعب الصناعات الزخرفية 

 10: 1 1:1 43 4 45 الصناعات المعمارية****** 27
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 4: 1 1: 1 26 7 40 التصميم والزخرفة واإلعالن****** 28

 4: 1 1: 1 23 6 40 نجاره وأثاث******-الصناعات الخشبية 29

المعادن واألثاث  -الصناعات المعدنية 30

 ******المعدني

38 5 55 1  :1 1 :11 

II الصناعات النسيجية      

 5: 1 1: 1 21 4 39 المشغوالت النسيجية****** 31

 7: 1 1: 1 20 3 21 طباعة وصباغة والمنسوجات****** 

 5: 1 1: 1 27 5 40 المالبس الجاهزة****** 32

III شعب معلم المدارس الثانوية التجارية      

 38: 1 4: 1 193 5 44 محاسبة* 33

*برامج قسم المناهج وطرق التدريس.**برامج قسم علم النفس.***برامج قسم الصحة النفسية.****برامج قسم رياض 

 تعليم.******برامج قسم التعليم الفني والصناعي.األطفال.*****برامج قسم تكنولوجيا ال

 برامج الدراسات العليا 

( 8( برنامج ماجسسستير وعدد )8( برنامج للدبلوم وعدد )31( من برامج الدراسسسات العليا منها عدد )47تمنح المؤسسسسسسة عدد ) -

 برنامج دكتوراه.

( طالب دبلوم، 653من الطالب منهم عدد )( 815( عدد )2018/2019مقيد بالكلية وفق إحصسسسائيات العام الدراسسسسي ) -

 ( طالب دكتوراه.60( طالب ماجستير، وعدد )102وعدد )

 عدد الدرجات التي تم منحها خالل السنوات الخمس األخيرة:(2جدول )

 العام الدراسي
2014/  

2015 

2015/  

2016 

2016/  

2017 

2017/  

2018 

2018/  

2019 

 اإلجمالى

 4810 653 986 972 1132 1067 دبلوم

 300 64 60 61 49 66 ماجستير

 153 41 46 27 28 11 دكتوراه
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 

 

 (عدد الطالب في برامج الدراسات العليا3جدول )

 برامج الدبلوم العام المهني برامج الدبلوم برامج الماجستير برامج الدكتوراه

 اسم البرنامج عدد الطالب اسم البرنامج عدد الطالب اسم البرنامج
عدد 

 بالطال
 اسم البرنامج

عدد 

 الطالب

علم النفس 

 التربوى

علم النفس  8

 التربوى

 378 مسار المعلم 3 القياس النفسى 12

المناهج 

وطرق 

 التدريس

المناهج  22

وطرق 

 التدريس

صعوبات  37

 التعلم

مسار  7

االختصاصى 

االجتماعى 

 التربوى

28 

تكنولوجيا 

 التعليم

تكنولوجيا  13

 التعليم

اختصاصى  10

هج منا

 وبرامج تعليم

مسار  22

اختصاصى 

المكتبات 

 والمعلومات

4 

أصول 

 التربية

أصول  2

 التربية 

اختصاصى  5

تخطيط 

التدريس 

 وإدارته

44 

التربية 

المقارنة 

واإلدارة 

 التربوية

التربية  2

المقارنة 

واالدارة 

 والتربوية

اختصاصى  7

برامج 

التدريب 

والتنمية 

 البشرية

مسار  10

اختصاصى 

افة الصح

المدرسية 

والمسرح 

 المدرسى

6 

الصحة 

 النفسية

الصحة  8

 النفسية

إعداد معلم  27

اللغة العربية 

12  
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

للناطقين 

 بغيرها

STEAMM 14 

رياض   

 االطفال 

اختصاصى  4

إنتاج البرامج 

التعليمية 

للراديو 

 والتليفزيون

2 

اختصاصى  

انتاج برامج 

ومواد التعليم 

 اإللكترونية

2 

صاصى اخت

تكنولوجيا 

التعليم 

 والمعلومات

6 

اختصاصى 

اإلرشاد 

النفسى 

والتوجيه 

 التربوى

30 

اختصاصى 

التربية 

 الخاصة

57 
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 

 

 . األقسام العلمية6

 القسم عدد أعضاء هيئه التدريس عدد أعضاء الهيئه المعاونه

 أصول التربية 26 10

 التربويةالتربية المقارنة واالدارة  15 8

 علم النفس التربوى 27 8

 الصحة النفسية 30 7

 المناهج وطرق التدريس 141 13

 تكنولوجيا التعليم 46 13

 رياض األطفال 17 6

 التعليم الفنى والصناعى 42 8

 اإلجمالي 344 73

 

 

 . وسائل االتصال بالمؤسسة :7

 القاهرة-عين حلوان -جامعة حلوان -كلية التربية عنوان المؤسسة:

 www.helwan.edu.eg/eduقع اإللكترونى للمؤسسة :المو

 حمزة .عبد العظيم اسم عميد الكلية: أ.د/ إيهاب محمد 

 ehamza61@edu.helwan.edu.egالبريد اإللكترونى لعميد المؤسسة: 

  01001401358 عميد المؤسسة :هاتف 

 أ.د. مها فؤاد عبد اللطيف أبو حطب اسم منسق الزيارة : 

 mfabouhatab@edu.helwan.edu.egالبريد االلكترونى لمنسق الزيارة : 

 01223726491هاتف منسق الزيارة : 

 

 

 

http://www.helwan.edu.eg/edu
mailto:ehamza61@edu.helwan.edu.eg
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 

 

 : التخطيط االستراتيجي:1معيار 

وضسسعهما األطراا المعنية، وتعبر عن دورها التعليمي والبحثي للمؤسسسسسسة رسسسالة ورؤية واضسسحة ومعلنة، شسسار  في 

 والمجتمعي، ولها خطة استراتيجية واقعية وقابلة للتنفيذ تتضمن أهدافًا محددة، وتتسق مع استراتيجية الجامعة.

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

   √ وشار  في وضعهما األطراا المعنية.  رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، .1

رسالة المؤسسة واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية  .2

بما يتفق مع التوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في 

 تحقيق رسالة الجامعة.

√   

ية ، وتتسق مع استراتيجرناصالخطة االستراتيجية للمؤسسة معتمدة ومكتملة الع .3

 الجامعة.

√   

التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشار  فيه األطراا المعنية، وتعددت  .4

الوسائل المستخدمة في إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة 

 المستهدفة.

√   

غة، ومبنية على التحليل األهداا االستراتيجية للمؤسسة معلنة وواضحة الصيا .5

البيئي، وتسهم في تحقيق رسالة المؤسسة، وقابلة للقياس والتحقق في المدى الزمني 

 للخطة.

√   

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداا االستراتيجية، وتعكس  .6

أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها المنطقي، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، والجدول 

 زمني، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.ال

√   

للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقًا للجدول  .7

 الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة.

√   

 رسالة ورؤية المؤسسة معتمدتان ومعلنتان، وشارك في وضعهما األطراف المعنية. -1/1
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

م 2019/  9/9( بتاريخ 496بقرار مجلس الكلية رقم ) (، ومعتمدة 1/1/1معه حلوان رؤية ورسالة محدثة )مرفق لكلية التربية جا

حيث تم تحديث رؤية ورسالة الكلية بناءا" على تقرير المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم (، 1/1/2)مرفق 

 منهجيةوقد قامت الكلية باتخاذ خطوات . 2017لة الكلية المعتمدة في ديسمبر ( والذي تطلب تحديث رؤية ورسا2018عتماد )واال

 القيادات األكاديمية ، وقد شار  في صياغتهما(1/1/3)مرفق  برؤية ورسالة الجامعة مع ضمان ارتباطهاث الرؤية والرسالة لتحدي

، العلمية  األقسامب (%10) يئة المعاونةوأعضاء اله (%10) وممثلين من أعضاء هيئة التدريس (%50)واإلدارية  (100%)

 .(1/1/4 )مرفق (%5)وأطراا المجتمع المدني  (%5) والطالب (%5)وممثلين للجهاز اإلداري 

وقد تم صياغة رؤية ورسالة الكلية الجديدة من قبل لجنة مشكلة من عميد الكلية ومدير وحدة ضمان الجودة ونائبه ورئيس لجنة 

، (1-حيث تم عقد جلسات عصف ذهني لصياغة الرؤية والرسالة الجديدتين )المسودة ة ضمان الجودة . المراجعة الداخلية بوحد

ثم تم إرسالهما بالبريد اإللكتروني إلى جميع القيادات األكاديمية إلبداء الرأي . وتم تعديل الرؤية والرسالة بناءا" على أراءهم 

( على جميع األطراا من خالل خطاب موجه ورقيا" 2-سالة )المسودة(. ثم قامت الكلية بطرح الرؤية والر2-)المسودة 

وإلكترونيا" يتضمن بنود التقييم التي تشمل جميع أنشطة الكلية. ثم عرض الرؤية والرسالة المحدثة على مجلس إدارة وحدة ضمان 

تلفة داخل الكلية وخارجها، ومن ذلك: تم نشر رؤية الكلية ورسالتها بوسائل متعددة ومخو قد لالعتماد.  مجلس الكلية الجودة و

، ة المعاونةوأعضاء الهيئ الموقع اإللكتروني الرسمي للكلية، والمراسالت عبر البريد اإللكتروني الخاصة بأعضاء هيئة التدريس

مختلفة  لوعلى مواقع التواصل االجتماعي الرسمية للكلية، كما شار  الطالب في تصميم مطبوعات لنشر الرؤية والرسالة بوسائ

 :لة الكلية علىوتنص رؤية ورسا.(1/1/5 )مرفق البرامج التعليمية)صور، وفيديوهات(، وتم تبادلها من خالل منسقي 

إلى التميز والريادة في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع بما يؤهلها جامعة حلوان تسعى كلية التربية  الرؤية

 ي والعالمي.للمنافسة على المستوى المحلى واإلقليم

المعلم إعدادًا أكاديميًّا ومهنيًّا وثقافيًّا، من خالل برامجها المتميزة؛ بما يؤهله  كلية التربية جامعة حلوان تعد الرسالة

للمنافسة والتميز في مجتمع المعرفة والتكنولوجيا، ومواجهة متطلبات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا، مع تطوير 

يحقق التنمية المهنية المستدامة، وتوفير خدمات تربوية لتحقيق الشراكة بين الكلية مهارات الباحثين؛ بما 

 والمجتمع. 

رسااااااالة الالية واضاااااارة، وتعاس دوروا التعليمي والتراي ومساااااابوليتها المجتمعية بما يتجق مي التوقعات المجتمعية ،  1/2

 وتسهم الرسالة في ترقيق رسالة الجامعة :

واضحة وتعكس دورها التعليمي فى إعداد معلم  متميز قادر على المنافسة في مجتمع  المعرفة امعة حلوان التربية جكلية رسالة 

كما تعكس رسسسسالة الكلية دورها البحثي فى تخريج باحث ماهر يحقق  ،والتكنولوجيا بما يمكنه من مواجهة متطلبات سسسسوق العمل

لشسسراكة بين امسسسئوليتها المجتمعية من خالل توفير خدمات تربوية لتحقيق  أهداا التنمية المهنية المسسستدامة، كما تعكس  الرسسسالة

 وقد أعدت الكلية.(1/2/1)مرفق  هما وفق بنود اإلستبيان المرفق لتقييمهما. وقد ظهر ذلك في آراء المشاركين فيالكلية والمجتمع 
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 فيها وحددتالجامعة برسسسسالة رسسسسالة الكلية ط رتباالمدى حيث قامت بتحليل  مصسسسفوفة اتسسسساق رسسسسالة الكلية مع رسسسسالة الجامعة 

  .(1/2/2)مرفق عناصر التوافق في العديد من المجاالت 

 الخطة االستراتيجية للالية معتمدة وماتملة العناصر، وتتسق مي استراتيجية الجامعة: -1/3

المراجعة  تقارير ( في ضسسسسوء2019)فى  وقامت بتحديثها(، 2022- 2017سسسسستراتيجية لها )القامت كلية التربية بإعداد الخطة ا

(؛ وتم اتخاذ خطوات منهجية 1/3/1والداخلية، وطبقًا لمتطلبات الهيئة القومية لضسسسسمان جودة التعليم واالعتماد )مرفق  الخارجية

لخطة د اعتمااوقد تم . (1/3/3سسسستراتيجية )مرفق الوفق آلية الكلية لتحديث خطتها ا (1/3/2الخطة اإلسسسستراتيجية )مرفقتحديث ل

 (.1/3/4( )مرفق 23/12/2019( بتاريخ )503في مجلس الكلية رقم )( 2019)تحديث  2022-2017ستراتيجية للكلية اال

ستراتيجية للجامعة والخطة اال (2019)تحديث (2017/2022ستراتيجية للكلية )مدى االرتباط بين الخطة اال التأكد منوقد تم 

رتباط احيث قامت الكلية بدراسة  ستراتيجية للجامعةستراتيجية للكلية واألهداا االاألهداا اال( من خالل مصفوفه 2015/2020)

بين  باطاالرتستراتيجية للجامعة وتحديد أوجه ستراتيجية للجامعة واألهداا االستراتيجية بكل من الغايات االأهداا الكلية اال

 . (1/3/5مرفق(ستراتيجية للجامعة ستراتيجية للكلية والخطة االالخطة اال

الترليل التيبي شمل التيبة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية، وتعددت الوسائل المستخدمة في إجرائه بما  1/4

 يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع الترليل والجبة المستهدفة:

البحث العليا و الدراسات، ووالطالب لتعليماشتمل التحليل البيئي على: البيئة الداخلية والخارجية لمختلف أوجه نشاط المؤسسة من ا

 ،(%1.36)القيادات األكاديميةالفئات التالية:  منفرد ( 879)في التحليل البيئى وقد شار   .وتنمية البيئة العلمي، وخدمة المجتمع

الدراسات طالب  ،(%27.66)المرحلة الجامعية األولى، طالب (%2.27)الهيئة المعاونة ،(%15.69)أعضاء هيئة التدريس

وأصحاب المدارس الخاصة واإلدارات التعليمية والمدارس (%2.27)، الخريجين (%2.27)اإلداريين، (%5.68)العليا

 (.%20)الحكومية

لكلية داخل ا األطراااستخدمت كلية التربية العديد من الوسائل عند إجراء التحليل البيئي، بما يضمن مشاركة مختلف وقد 

تحديد نقاط القوة والمميزات ل (SWOT Analysis)أسلوب التحليل الرباعي الكلية  ستخدمت اوقد  .(1/4/1)مرفق وخارجها 

مكن ، والفرص المحتملة، التي يالراهنفي الوقت  الكليةالتي تتمتع بها الكلية، و مواطن الضعف، وأوجه القصور الموجودة في 

 الراهنوضع ال والتي تهددالمخاطر المحتملة، أهم اتيجية المقترحة، وسترتحقيقها والحصول عليها واستغاللها خالل فترة الخطة اال

وقد أسفرت عملية التحليل عن تحديد أهم نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في كل مجال التي تم االستقصاء  .والمستقبلي

ة ور التحليل البيئي للبيئة الداخلية، وللبيئبشأنها وتحديد األوزان النسبية واألوزان المرجحة، ودرجة األهمية لكل مفردة من محا

، ومصفوفة (EFAS) ، ومصفوفة تحليل العوامل البيئية الخارجيةIFAS)الخارجية، ومصفوفة تحليل العوامل البيئية الداخلية )

ف ومقاومة ؛ لدعم نقاط القوة واستثمار الفرص من ناحية، وتحسين نقاط الضعTOWSاالستراتيجيات البديلة باستخدام مصفوفة 

راتيجي ستا( كخيار SOستراتيجية النمو والتوسع" )اوفق نتائج التحليل والمصفوفات "، وقد تبنت الكلية  التهديدات من ناحية أخر

 (.1/4/3وتم عرض نتائج التحليل البيئي على األطراا المختلفة )مرفق . (.1/4/2)مرفق أولي يبدأ العمل من خالله
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للمؤساااساااة معلنة وواضااارة الباااياغة، ومتنية علب الترليل التيبي، وتساااهم في ترقيق رساااالة  األوداف االساااتراتيجية -1/5

 المؤسسة، وقابلة للقياس والترقق في المدى الزمني للخطة:

  ( .1/5/1مرفق ، وتم ذلك بمنهجية محدده )وفق نتائج التحليل البيئي ستراتيجية للكليةتم تحديث األهداا اال

 تيجية للكلية ما يلي:ستراوتتضمن األهداا اال

 إعداد المعلم بمواصفات تستوفى جودة أداء مهنة التدريس. الهدا األول

 إعادة هيكلة البرامج األكاديمية للتوافق مع مهنة التدريس وسوق العمل. الهدا الثاني

 زيادة أعداد الطالب الوافدين للدراسة بالكلية. الهدا الثالث

 العلمي بالكلية في ضوء متطلبات مجتمع المعرفة.االرتقاء بالبحث  الهدا الرابع

 تطوير برامج الدراسات العليا وجذب الدارسين. الهدا الخامس

 التوسع في الخدمات المتميزة واالستشارات التربوية للمجتمع الداخلي والخارجي للكلية. الهدا السادس

 مات الطالبية.تحسين مواصفات البيئة الداخلية لرفع مستوى الخد الهدا السابع

مدى وعي الكلية باالتجاهات الحديثة  و ،الكليةستراتيجية في تحقيق رسالة سهام األهداا االإوتم عمل دراسة توضح مدى 

ورسالة الكلية من خالل مصفوفة االتساق للكلية  ستراتيجية كما تم الربط بين األهداا اال، (1/5/2)مرفق للمؤسسات التعليمية 

ستراتيجية للكلية مع األهداا رتباط األهداا االاوتم التحقق من  .(1/5/3)مرفق تراتيجية للكلية ورسالة الكلية سبين األهداا اال

ستراتيجية للجامعة ستراتيجية للكلية واألهداا االمصفوفة االتساق بين األهداا االستراتيجية للجامعة من خالل اال

 (.1/5/4مرفق)

خطتها ل لخطة التنفيذيةاحيث أعدت الكلية ، زمنيتحقق والقياس وفق جدول ة وقابلة للستراتيجية للكلية واضحاألهداا االو

ت األنشطة المتضمنة ومؤشرا –ستراتيجي االمخرجات المستهدفة من كل هدا  –ستراتيجية ستراتيجية تتضمن األهداا االاال

ستراتيجية وفق كما تتابع الكلية أهدافها اال (.1/5/5فق مر) باإلضافة إلى اإلطار الزمني والمالي للتنفيذ ومسئولية التنفيذالنجاح 

مدى  –ة ياألنشطة الرئيس –ستراتيجية ستراتيجية الذي يتضمن األهداا االنموذج تقرير وحدة ضمان الجودة لمتابعة الخطة اال

وقد تم نشر (.1/5/6مرفق) يةستراتيجوالذي يظهر النسبة المئوبة لتنفيذ أنشطة أهداا الكلية اال نسبة اإلنجاز -تنفيذ النشاط 

 (.1/5/7مرفقاألهداا اإلستراتيجية بوسائل عديدة إلكترونية وورقية )

الخطط التنجيذية تتضاااامن األنشااااطة التي ترقق األوداف االسااااتراتيجية، وتعاس ذولويات تنجيذ األنشااااطة وتساااالساااالها  -1/6

 لمالية، ومؤشرات األداء:المنطقي، ومردد بها مسبولية التنجيذ، والجدول الزمني، والتالجة ا

وقد تم  (،1/6/1ق )مرفوفق منهجية محددة لتتناسب مع احتياجات الكلية للتطوير  ستراتيجيةللخطة اال تم تحديث الخطة التنفيذية 

ستراتيجي النمو والتوسع، ومراعاة تحديد مسؤوليات تنفيذ الخطة األنشطة والمخرجات والمؤشرات لتتوافق مع الخيار االتحديث 

التي تتضمن األنشطة والمهام المطلوب تنفيذها، والجدول الزمني الالزم للتحقيق، والمسئول عن تنفيذ األنشطة، ومؤشرات النجاح، 
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يق أعلى لقوى واإلمكانات المتاحة لتحقاالكلية، والتي تتطلب االستفادة من موارد التي تناسبوالتمويل المطلوب، ومصادر التمويل 

ين نقاط تعزيز نقاط القوة، وتحسستراتيجية؛ واال األهدااسنوية لمتابعة تنفيذ تم وضع خطة زمنية و ،يةعوائد للتنمية البشر

 (.1/6/2)مرفقالضعف 

للمؤسسة تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنجيذية وفقًا للجدول الزمني وترقق مستويات األداء  -1/7

 المستهدفة:

وقد  ،كل هدا طة أنش ؛ للتعرا على واقع تنفيذالدورية السنوية اإلستراتيجية من خالل التقارير لكلية ايتم متابعة تنفيذ أهداا 

ديسمبر  30حتى  2018يناير  1ستراتيجية عن الفترة من أعدت الكلية التقرير السنوي األول لمتابعة الخطة التنفيذية للخطة اال

 2019ديسمبر  30حتى  2019يناير  1ستراتيجية عن الفترة من تنفيذية للخطة اال، والتقرير السنوي الثاني لمتابعة الخطة ال2018

طة وترصد أسباب عدم اإلنجاز وتعد ملخصا" كما تدرس الكلية مدى تحقيق مستويات األداء المستهدفة بالخ (.1/7/1 )مرفق

( . كما ترصد 1/7/2حات التحسين )مرفق مقتر –أهم المعوقات  –لتقارير متابعة الخطة التنفيذية السنوية يتضمن اإلنجازات 

  (.1/7/3اإلجراءات التصحيحية التي أتخذتها الكلية بناءا" على ذلك )مرفق 

 نقاط التميز والتنافسية:أبرز 

 .معتمدة ومعلنةمحدثة وللكلية رؤية ورسالة وأهداا إستراتيجية  -1

 .وخارج الكلية خطة إستراتيجية شار  في وضعها مختلف األطراا المعنية داخلللكلية  -2

 إستمرار دعم الكلية لمواردها المالية من خالل مشروعات الجامعة اإلستراتيجية. -3

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 متابعة  أنشطة الخطة اإلستراتيجية . -

 األدلة والوثائق

 √ نص رسالة الكلية ورؤيتها. 1

 √ نص رسالة الجامعة ورؤيتها. 2

 √ الخطة االستراتيجية للكلية. 3

 √ الملخص التنفيذي الستراتيجية الجامعة.  4

 √ االستبانات المستخدمة في التحليل البيئي.  5

 √ الخطط التنفيذية السنوية للخطة االستراتيجية. 6

 √ تقارير متابعة الخطط التنفيذية السنوية للخطة اإلستراتيجية 7

 √ الموقع اإللكتروني للكلية. 8

 √ وعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار.ما توفره المؤسسة من مطب 9
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 : القيادة والروكمة2معيار 

ة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقًا لمعايير موضسسسسسوعية، وتلتزم المؤسسسسسسسسسسسسة بالنزاهة لللمؤسسسسسسسسسسسسة قيادات مؤه

من ل تنظيمي يالئم حجم ونوع أنشطتها، بما يضوالمصداقية والشفافية واألخالقيات المهنية انطالقا من قيم جوهرية. وللمؤسسة هيك

 تحقيق رسالتها وأهدافها، ولها توصيف موثق لكل الوظائف، يحدد بوضوح المسئوليات واالختصاصات.

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

 اتآليالقيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقًا لمعايير موضسسسسسوعية ومعلنة و .1

 .وتداول السلطة ذات شفافية تحقق تكافؤ الفرص

√   

القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة  .2

 من القيادات. 

√   

تشسسسسار  األطراا المعنية في عملية ، ومعايير تقييم أداء القيادات موضسسسسوعية .3

 مؤسسي.التقييم، وتستخدم النتائج لتحسين األداء ال

√   

   √ . إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسة .4

للمؤسسسسسسسسسسة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضسسسسمان الشسسسسفافية  .5

والممسسارسسسسسسسسات العسسادلسسة وعسسدم التمييز وتطبيق األخالقيسسات المهنيسسة بين أفراد 

 المؤسسة.

√   

لة وتغطي سسسسائر أنشسسسطتها، وتضسسسمن المعلومات المعلنة عن المؤسسسسسسسسة شسسسام .6

 المؤسسة مصداقيتها وتحديثها. 

√   

الهيكل التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسسسسسسسسة ونشسسساطها، ويتضسسسمن  .7

 اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق رسالتها وأهدافها.

√   

معلن، ويحدد المسسسسئوليات واالختصسسساصسسسات وفقًا معتمد والتوصسسسيف الوظيفي  .8

تنظيمي، ويحقق التكافؤ بين السسسسلطات والمسسسسئوليات، ويسسسستخدم في للهيكل ال

 حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. 

√   

وتداول  القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شجافية ترقق تاافؤ الجرص -2/1

 السلطة:
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المتضسسمنة ورؤسسساء االقسسسام العلمية(  –وكالء الكلية  –وعية الختيار القيادات االكاديمية )عميد الكلية تطبق الكلية معايير موضسس

والئحته التنفيذية ، وفقا آلخر التعديالت )النسسسسسسسخة الرابعة والعشسسسسسسرون المعدلة( )مرفق  2006بقانون تنظيم الجامعات لعام 

 (.2/1/2اإلدارية المتضمنة  بقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية )مرفق (.  كما تطبق الكلية معايير اختيار القيادات 2/1/1

وقد أعدت الكلية معايير موضسسسسسسوعية إلختيار القيادات األكاديمية واإلدارية تتضسسسسسسمن ملخصسسسسسسا" لما ورد بكل من قانون تنظيم 

 ديمية واإلدارية الغير منظمة بتلك القوانين مثل:الجامعات وقانون الخدمة المدنية ، باإلضسسسسسسافة إلى معايير إختيار القيادات األكا

مدير وحدة إدارة األزمات  –مدير وحدة متابعة الخريجين  –مدير وحدة ضسسسسسمان الجودة  -مديري الوحدات ذات الطابع الخاص 

 (.2/1/4)مرفق 2019في  محدثةمن مجلس الكلية و وهذه المعايير معتمدة  ،(2/1/3)مرفق  مديري اإلدارات –والكوارث 

وتقوم الكلية بنشسسسسسر تلك القوانين باإلضسسسسسافة إلى المعايير التي أعدتها إلختيار القيادات على الموقع الرسسسسسسمي للكلية على شسسسسسبكة 

اإلنترنت وعلى مواقع الكلية الرسسسمية على شسسبكة التواصسسل اإلجتماعي )فيسسسبو (. باإلضسسافة إلى نشسسرها عبر البريد اإللكتروني 

نشسسر وإعالن دليل إختيار القيادات األكاديمية إعداد و (. كما تم 2/1/5عضسساء الهيئة المعاونة  )مرفق ألعضسساء هيئة التدريس وأ

وتلتزم الكلية بتلك المعايير عند إختيار ، (2/1/6واإلدارية بشسسسسسسكل ورقي وإعالم جميع القيادات األكاديمية واإلدارية به )مرفق 

 ( .2/1/7القيادات األكاديمية واإلدارية )مرفق

يادات اإلدارية يار الق لذي  ويعتمد اخت بالجامعة، وا عامة للتنظيم واإلدارة  على التوصسسسسسسيف الوظيفي المعتمد من قبل اإلدارة ال

تضمن المسؤليات واالختصاصات لجميع الوظائف بدقة، وهو ما أوضحته اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة في خطابها الُمرَسل ي

والذي يضمن تداول السلطة وفق اللوائح المنظمة  ،(2/1/8) مرفق  2018/ 1/1تحداثه بتاريخ والذي تم اس 12/2/2014بتاريخ 

والقوانين الحاكمة باإلضسسسسسسسافة إلى توفر الكلية آليات لضسسسسسسمان تداول السسسسسسسلطة في المناصسسسسسسسب القيادية األكاديمية واإلدارية 

 (.2/1/10لقانون )مرفق ر منظمة باداول السلطة للمناصب الغيت اعتمدت آليةكما  (.2/1/9)مرفق

 القيادات الرالية والمرتملة يتم تنمية قدراتها والعمل علب تاوين كوادر جديدة من القيادات: -2/2

الوحدات(،  مديري-رؤساء األقسام-الوكالء-تقوم الكلية برصد وتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات الحالية والمحتملة )العميد

(  472وتم إعتمادها بمجلس الكلية رقم )، (2/2/1( )مرفق 2017/2022م وضع الخطة التدريبية )وفى ضوء هذه االحتياجات ت

 .(2/2/3)مرفق للقيادات وفقا لالحتياجات التدريبية "، وتحدث الخطة سنويا(2/2/2) مرفق  2017/ 12/  4بتاريخ 

دريبية ألعضاء الحالية، واستبيان آخر لتحديد االحتياجات التوقد تم تطبيق استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية 

(، وتم إعداد تقارير 2019-2018( والعام الجامعي )2018/ 2017في بداية العام الجامعي ) هيئة التدريس )القيادات المستقبلية(

 (.2/2/4بلية(  ) مرفق عن مردود تدريب القيادات األكاديمية  الحالية و ألعضاء هيئة التدريس  )القيادات المستق

تم تطبيق استبيان لتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية الحالية واستبيان آخر لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء كما 

(،  2019-2018العام الجامعي )و(  2018/ 2017في بداية العام الجامعي ) (2/2/5الجهاز اإلداري)القيادات المستقبلية( )مرفق 

 (.2/2/6وتم إعداد تقارير عن مردود تدريب القيادات اإلدارية الحالية وأعضاء الجهاز اإلداري في نهاية نفس العام ) مرفق 
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معايير تقييم ذداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية في عملية التقييم، وتستخدم النتائج لترسين األداء  -2/3

 المؤسسي:

(. ويتم تقييم آداء القيادات األكاديمية 2/3/1)مرفق ير موضوعية لتقييم آداء القيادات األكاديمية واإلدارية أعدت الكلية معاي

عرضها على القيادات تحليل نتائج االستبيانات و يتمو (.2/3/2واإلدارية سنويا" وفق نموذج مركز ضمان الجودة بالجامعة )مرفق 

 (.2/3/3ووضع مقترحات لتطوير اآلداء )مرفق 

 إلدارة المؤسسة آليات فاعلة للتعامل مي مشاالت المؤسسة: -2/4

 واللجان المنبثقة من مجلس الكلية، ولجان وحدة ضمان الجودة المختصة)مجالس األقسام ومجالس الكلية( جالس الحاكمة مالتمارس 

صات ية، عدم كفاية الموارد، العجز في التخصمثل الكثافة العدد التى قد تظهر فى الكلية مسئولياتها في مناقشة المشكالت الهامة

أماكن ومواعيد اإلمتحانات، إلتزام  ،مشكالت الالئحة ، مشكالت الكتاب الجامعي، مشكالت تجهيز المعامل وتحديثها،األكاديمية

ها وما تم تلك المشكالت وآلية التعامل مععرض ( 2/4/1أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة اإلمتحانية. ويتضمن مرفق )

 (.2/4/2إتخذت الكلية العديد من القرارات لمعالجة تلك المشكالت )مرفق  كمامن إجراءات . 

للمؤسسة قيم جوورية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشجافية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطتيق  -2/5

 األخالقيات المهنية بين ذفراد المؤسسة.

االنتماء. وقد أعدت الكلية  االلتزام، التعاون، العدالة، الموضوعية، الشفافية والنزاهة، االنضباط، لكلية في:الجوهرية لم قيالتتمثل 

 لنشر تلك القيم وهي:المعتمدة من مجلس الكلية العديد من الوثائق 

 .(2/5/1حقوق الملكية الفكرية )مرفق دليل  -

 .( 2/5/2دليل المحاسبية ) مرفق  -

 .( 2/5/3) مرفق القيات البحث العلميدليل أخ -

 .(2/5/4دليل الميثاق األخالقي )مرفق  -

 (.2/5/5)مرفق دليل أخالقيات المهنة للجهاز اإلداري -

 :عتمدة من مجلس الكلية وهيمال كما أنشأت  الكلية العديد من اللجان

 (.2/5/6الشكاوى الخاصة بالملكية الفكرية )مرفق لجنة فحص  -

 (.2/5/7رفق )م لجنة المحاسبية -

 (.2/5/8لجنة فحص الشكاوى الخاصة بموضوعات العدالة وعدم التمييز)مرفق  -

 (.2/5/9لجنة أخالقيات البحث العلمي )مرفق  -

 (.2/5/10)مرفق لجنة الشكاوى وفض المنازعات  -

 (تضمنت:2/5/11وقد تم تطبيق العديد من اإلستبيانات وإستطالع اآلراء للتأكد من قيم الكلية )مرفق 

 (.2018-2017تبيان الرضا عن اإللتزام بحقوق الملكية الفكرية )سا -
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ستطالع آراء أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة عن فعالية اإلجراءات المتبعة بالمؤسسة للحفاظ على حقوق الملكية ا -

 (.2019-2018الفكرية والنشر)

 (.2018-2017ستبيان الرضا عن اإللتزام بتحقيق العدالة وعدم التمييز)ا -

 (.2019-2018ستطالع آراء أعضاء هئية التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حول مستوى العدالة في المؤسسة)ا -

 (.2018-2017ستطالع رأي لبيان مدى اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي بالكلية )ا -

 كالتالي: وتطبيقاتهاة بالقيم الجوهرية للتحقق من مدى إلتزام الكلي االستبياناتوأعدت الكلية تقارير تتضمن نتائج تلك 

 (.2/5/12تقرير حول مدى إلتزام الكلية بتطبيق العدالة بين العاملين )مرفق  -

 (.2/5/13تقرير حول مدى إلتزام الكلية بتطبيق الميثاق األخالقي )مرفق  -

 "ياوإلكترون "وسائل متنوعة ورقياب اواإلعالن عنهحيث تم نشر جميع األدلة جميع هذه اإلجراءات معلنة وتمارس بشفافية؛ و

وعن طريق عقد الندوات ، مما يؤكد على قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة، 

 (.2/5/14القيات المهنية بين أفراد الكلية )مرفق وعدم التمييز وتطبيق األخ

 املة وتغطي سائر ذنشطتها، وتضمن المؤسسة مبداقيتها وتردياها.المعلومات المعلنة عن المؤسسة ش -2/6

تي تغطي أنشطة ، والااللكترونية  والملصقات والكتيبات واألدلةتتمثل فى : الخطابات   توفر الكلية المعلومات فى وسائل متنوعة

ث توفر الكلية المعلومات بواسطة تحرص الكلية على تنويع هذه المعلومات وتحديثها بصفة دورية حيو (.2/6/1)مرفق كليةال

مسئول الموقع  اإللكتروني للكلية وممثلي األقسام العلمية حيث يتم تحديث المعلومات المرتبطة بالكلية وإداراتها وبيانات األقسام 

 (.2/6/2)مرفق  بصورة دورية

المعلومات المنشورة عن المؤسسة نات وجميع اإلعال، حيث إن المصداقية في اإلعالنات والمعلومات المنشورة الكليةتتحرى  و

الخاصة WhatsAppأو الصفحات الرسمية على شبكة التواصل اإلجتماعي ومجموعات تطبيق  الموقع اإللكتروني  على سواء

ويتبع النشر على موقع الجامعة مباشرة  (.2/6/3)مرفق  مسئول النشرموافقة بالكلية واألقسام العلمية والمراكز والوحدات تتم ب

 فيذية للوكالء واألقسام العلمية.عميد الكلية بناءا" على مخاطبات رسمية من المكاتب التن

الهيال التنظيمي معتمد ومعلن ومالئم لرجم المؤسسة ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لترقيق رسالتها -2/7

 وذودافها.

(. وقد تم تحديث الهيكل 2/7/1المسئوليات للقيادات األكاديمية بالكلية)مرفق يتضمن الهيكل التنظيمى للكلية تحديدًا دقيقاً للسلطات و

ة إدارات الكلية والوحدات والمراكز التابعة للمكاتب التنفيذيلتظهر فيه جميع وفق تقارير المراجعة الخارجية والداخلية التنظيمي 

لتلبية احتياجات التغيير هى: وحدة متابعة مان الجودة ومكاتب جديدة داعمة لوحدة ضوحدات و استحدثت الكلية  (.2/7/2)مرفق 

كما تم تعديل مسمى إدارة العالقات الثقافية . (2/7/3) مرفق  ومكتب دعم الوافدين ألزمات والكوارث،اوحدة إدارة الخريجين، 

 إلى العالقات الثقافية والبحوث . باإلضافة إلى إلغاء بعض البيانات في الهيكل التنظيمي.
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وورقيا" داخل ، الكلية على شبكة اإلنترنت على موقع ومعلن(، 2/7/4مرفق ) معتمد من مجلس الكليةالمحدث ل التنظيمي والهيك

 .(2/7/5) مرفق  وخارج المكاتب التنفيذية واإلدارية واألقسام العلمية

 

 

سلطات ظيمي، ويرقق التاافؤ بين الالتوصيف الوظيجي معتمد ومعلن، ويردد المسبوليات واالختباصات وفًقا للهيال التن -2/8

 والمسبوليات، ويستخدم في حاالت التعيين والنقل واالنتداب للوظائف المختلجة.

العلمية سام وإرساله إلى األق عتماده ونشره على موقع الكلية اإللكتروني،اتم وقد  ،أعدت الكلية دليل التوصيف الوظيفي األكاديمي

 (.2/8/1)مرفق والوحدات  المراكزوجميع 

كما أن للكلية توصيف وظيفي للجهاز اإلدارى معتمد من قبل اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة بالجامعة يحدد المسؤليات 

( وهو متاح بجميع اإلدارات وتم اإلعالن 2/8/2)مرفق  واالختصاصات لجميع الوظائف اإلدارية بدقة وفق الهيكل التنظيمي للكلية
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وأعدت الكلية تقريرا" يوضح مدى اإللتزام بالتوصيف الوظيفي في  (.2/8/3ونيا"وورقيا" )مرفق عنه بوسائل متنوعة إلكتر

اب واإلعارة واالنتد،حيث تلتزم الكلية بالتوصيف الوظيفى فى حاالت التعيين (.2/8/4حاالت التعيين والنقل واإلنتداب )مرفق 

التعيين والندب  فى ظيفى قبل االعالن عن الوظائف كما يُستخدمفى الوظائف المختلفة حيث يتم الرجوع الى دليل التوصيف الو

لشغلها،  المؤهل التدريبأوالسابقة،  الخبرة سنواتأو  ية،العلم الدرجة حيث من الوظيفة سواء شغل لشروط واإلعارة للكلية طبقا

 االزدواجية. أو التداخل يمنع ماب والمسؤوليات للمهام الواضح الوظيفة مع التحديد فى تحقيقها التى يجب األداء مستويات

 ذبرز نقاط التميز والتنافسية:

 مية واإلدارية.إعداد دليل إختيار القيادات األكادي -

 وجود آلية لضمان تداول السلطة في المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية. -

ضمان العدالة وعدم التمييز هي: دليل إعداد أدلة تم اعتمادها تشمل القيم الجوهرية للكلية وأخالقيات المهنة من ضوابط  -

حقوق الملكية الفكرية، دليل الميثاق األخالقي ، دليل المحاسبية، دليل أخالقيات البحث العلمي، دليل الميثاق الخالقي 

 لإلداريين ، دليل التوصيف الوظيفي للقيادات األكاديمية واإلدارية.

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 لقيادات األكاديمية واإلدارية. التوعية بمعايير اختيار ا -

 تفعيل آلية ضمان تداول السلطة في المناصب القيادية األكاديمية واإلدارية الغير منظمة باللوائح والقوانين . -

 :األدلة والوثائق

 √ المعايير المعتمدة الختيار القيادات.  1

 √ وسائل تنمية قدرات القيادات.    2

 √ القيادات )وسائل استطالع رأي األطراا المعنية(.  أدوات ومؤشرات تقييم أداء 3

 √ سياسات / إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم التي تواجهها المؤسسة ونتائج تطبيقها. 4

 √ وثيقة القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للمؤسسة. 5

 √ الهيكل التنظيمي المعتمد. 6

 √ وحدات ولوائحها الداخلية.قرارات إنشاء / تشكيل اإلدارات وال 7

 √ قرارات تشكيل المجالس واللجان الرسمية.                  8

 ال ينطبق تشكيل مجلس األمناء وما يفيد فصل الملكية عن اإلدارة )الجامعات الخاصة(.  9

 √ كتيب التوصيف الوظيفي. 10

 √ الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 11

 √ طبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار.ما توفره المؤسسة من م 12
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 : إدارة الجودة والتطوير:3معيار 

للمؤسسة نظام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم، وتلتزم بإجراء تقويم ذاتي شامل ومستمر، وتستعين بالمراجعات 

 في تطوير األداء.الداخلية والخارجية لضمان جودة األداء، وتستخدم نتائج التقويم والمراجعة 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

.للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، 1

ويشار  فيها ممثلون عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات والمهارات 

 لتغطية المهام المتعددة. 

√   

.الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكالً تنظيميًّا ذا تبعية وعالقات 2

واضحة، وتحدد عالقة الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل دورها 

 ويساند أنشطتها.

√   

   √ .لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها.3

تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات .4

 مالئمة، ومراجعات داخلية وخارجية.

√   

.نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تُناقَش مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، ويُستفاد منها 5

 في توجيه التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

√   

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الاوادر المؤولة والتجهيزات المالئمة ،ويشارك فيها ممالون عن مختلف الجبات -3/1

 بالمؤسسة ويراعب تتاين الخترات والمهارات لتغطية المهام المتعددة .

صدار إب 2006لسنة  25بية رقم أنشأت كلية التربية جامعة حلوان وحدة ضمان الجودة تنفيذا" لقرار رئيس جمهورية مصر العر

بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، وأنشئت وحدة ضمان الجودة  2006لسنة  82الالئحة التنفيذية للقانون رقم 

والذى  بإنشاء مجلس إدارة لوحدة ضمان الجودة بالكلية،، والذى يقر 2006/ 13/2( بتاريخ 319) بالكلية بقرار مجلس الكلية رقم

ضمان الجودة بكليات الجامعة  إنشاء وحدة ، والذى تضمن2007/  2/ 25بتاريخ  )333( مجلس الجامعة بجلسته رقمعليه وافق 

 (.3/1/1)مرفق 

مر العمل بنفس ويست ،سنويا")في سبتمبر من كل عام( ويتم تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة )لجان ملفات المعايير واللجان الفنية(

أغسطس من نفس العام. حيث يتضمن التشكيل جميع أعضاء هيئة التدريس  31سبتمبر الى 1لمده عام دراسى من التشكيل 
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 ةجنمنسق ولكل ل ةوأعضاء الهيئة المعاونة وممثلى إدارات الكلية والطالب والخريجين وممثلي المجتمع المدني. ويرأس كل لجن

 ةومهامها وخط ةعمل اللجن ةوفق طبيع ةالمعاون ةتدريس وأعضاء الهيئنائب ومقرر كما تضم كل لجنه عدد من أعضاء هيئه ال

وخطة عمل اللجنة. وقد حددت الكلية مهام واختصاصات ومسئوليات أعضاء اللجان ضمن الئحتها  ةالتنفيذي ةضمان الجود ةوحد

 (.3/1/2الداخلية )مرفق

مثلة فى  مدير وحدة ضمان الجودة ، ونائبه ومنسقى لجان م -ويتوفر للوحدة الكوادر البشرية المؤهلة فى مجال ضمان الجودة 

ملفات المعايير وأعضاء اللجان من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من المدربين والمؤهلين وفق منظومة ضمان الجودة 

ة، حيث التدريب الدورى للكليلمؤسسات التعليم العالى التى أعدتها الهيئه القومية لضمان جوده التعليم واالعتماد ووفق منظومة 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، مركز ضمان  تم تأهيلهم من خالل البرامج التدريبية التي تنظمها الجهات التالية:

مركز  ،نالجودة بالجامعة، مركز القياس والتقويم الطالبي بوزارة التعليم العالي، مركز القياس والتقويم الطالبي بجامعة حلوا

 ( .3/1/3ووحدة ضمان الجودة بالكلية )مرفق  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة،

 لوحدةلالتى تساعدها على ممارسة أنشطتها المختلفة؛ حيث توفر الكلية المقر المناسب ضمان الجودة التجهيزات  وحدة ب ويتوفر

(. ووفرت الكلية للوحدة هاتف داخلى لسهوله التواصل داخل الكلية 41رفه حيث تقع وحده ضمان الجودة بالدور األرضى )غ

 ةطابع 2طابعة )منها  3جهاز عرض، و  3أجهزة منها حديثة(، 3كمبيوتر) أجهزة 5والجامعة. وقد تم تجهيزالوحدة بما يلي: 

ة )مدير الوحدة ونائبه ومنسقى لجان تب العضاء الجهاز الفنى للوحدامك 3ماكينه حديثة(.  1ماكينة تصوير)منها  2حديثة(، و

شانون.  3 دوالب، 10كرسى،  30ترابيزة اجتماعات،  4مكتب للمسئول اإلدارى بالوحدة ،  1(، ومنسقي البرامج ملفات المعايير

 (.3/1/4)مرفق 

ان ة الوحدة بمركز ضمالالئرة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن وياالً تنظيمياً ذا تتعية وعالقات واضرة ،وتردد عالق 3/2

 فب تجعيل دوروا ويساند ذنشطتها .الجودة بالجامعة ، بما يسهم 

، توضح نظام العمل بالوحدة واالختصاصات والمسئوليات لكل (3/2/1)مرفق لوحدة ضمان الجودة الئحة داخلية معتمدة ومحدثة 

أعضاء الجهاز يادات وأعضاء هيئه التدريس ووالقه وحدة ضمان الجودة ومدير وحدة ضمان الجودة ونائب ةمن: مجلس إدار

 نوابها ومقرريها وأعضاء اللجان.المختلفة ممثلة فى منسقي اللجان والوحدة لجان االدارى والطالب و

هيكل التنظيمى لها والذي يحدد تبعية الوحدة المباشرة إلى عميد الكلية ال وتتضمن الئحة وحدة ضمان الجودة الداخلية

 (.3/2/2)مرفق
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ة والصادرمن المركز مركز ضمان الجودة بالجامعة، تتمثل فى الخطابات الواردة ن الجودة بالكلية عالقة وطيدة بلوحدة ضماو

لمدراء الوحدات بالمركز، .كما يقوم مركز ضمان جتماعات الدورية بالكلية، حضور مدير الوحدة اإل ضمان الجودة إليه من وحدة 

ودة كما يقوم مركز ضمان الجعن الزيارة، يتبعها تقرير  زيارات الدورية للكلية التي تمرة والبالمتابعة المسبالجامعة الجودة 

تدريس وورش عمل ألعضاء هيئة ال يتم عقد دورات تدريبيةو الجودة بالكلية. ، ومتابعة تطبيق نظممراجعة وثائق الوحدةبالجامعة ب

ك الدورات ضمن الخطة التدريبية للمركز أو ضمن الدورات الخاصة بالتنسيق مع مركز ضمان الجودة بالجامعة، سواء أكانت تل

 (.3/2/3) مرفق بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها ،وقواعد بيانات ألنشطتها . 3/3

ملفات المعايير واللجان الفنية وتعتمد من مجلس إدارة متضمنة الخطة السنوية للجان سنوية تضع وحدة ضمان الجودة خطتها ال

 (.3/3/1وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية )مرفق

شهرية وسنوية تتضمن تحليال" ألهم اإلنجازات وأبرز المعوقات ومقترحات التحسين خطة عمل الوحدة تقارير إنجاز تتوفر و

(. كما 3/3/3وحدة ضمان الجودة وتعتمد من مجلس الكلية )مرفق وتناقش هذه التقارير في كل من مجلس إدارة  (.3/3/2)مرفق

 (.3/3/4تتخذ الكلية اإلجراءات التصحيحية المناسبة بناءا" على تقارير اإلنجاز )مرفق

تتضمن قاعدة بيانات أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة ت ألنشطتها وتوفر وحدة ضمان الجودة عددا" من قواعد البيانا

 (.3/3/5)مرفققاعدة بيانات الجهاز اإلداري ، قاعدة بيانات البحث العلمي ، قاعدة بيانات أنشطة وحدة ضمان الجودة المعاونة ، 

 تقويم ذنشطة المؤسسة يتم ببجة دورية باستخدام مؤشرات ذداء موضوعية، وذدوات مالئمة، ومراجعات داخلية - 3/4

 وخارجية.
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ومعتمدة من مجلس الكلية، وقد تم تحديث هذه اآللية قويم الذاتي لها وفق منهجية محددة حددت كلية التربية جامعة حلوان آلية الت

( دورية التقويم 4الذاتي، ) إجراءات التقويم( 3التقويم الذاتي، )مراحل ( 2( جهات التقويم الذاتي، )1لتتضمن ما يلي: ) 2019فى 

  (.3/4/1ق ( الفئة المشاركة في عملية التقويم الذاتي )مرف5الذاتي، )

وتتم عملية التقويم الذاتي بإستخدام مؤشرات التقويم الذاتي لمعايير اإلعتماد الواردة بدليل إعتماد كليات ومعاهد التعليم العالي 

(. حيث تتحقق الكلية من إستيفاء تلك المؤشرات 3/4/2)مرفق  (2015الصادر عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد )

–( إستقصاءات الرأي كما وردت في دليل إستقصاءات الرأي للتطبيق في جامعة حلوان وكلياتها 1ام األدوات التالية: )بإستخد

 (.3/4/3( المالحظة )مرفق 4( المراسالت، )3( اللقاءات الفردية والجماعية، )2إعداد مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان، )

لوحدة  ( تقارير المراجعة الداخلية1): تقارير المراجعة الداخلية والخارجية متضمنة من خاللويتم توثيق عملية التقويم الذاتي 

( تقارير المراجعة الخارجية  للوثائق 4والمحاكاة من مركز ضمان الجودة بالجامعة، )ات قارير المراجعت( 3، )ضمان الجودة

(.وتتخذ الكلية العديد من 3/4/4)مرفق  لتعليم واإلعتماد( تقرير المراجعة الخارجية للهيئة القومية لضمان جودة ا5والبرامج، )

 (.3/4/5اإلجراءات التصحيحية بناءا" على هذه التقارير )مرفق 

نتائج تقويم ذنشطة المؤسسة تناقش مي المعنيين وفب مجالسها الرسمية ،ويستجاد منها فب توجيه التخطيط واتخاذ  -3/5

 .اإلجراءات التبريرية والتطوير

ل من ومقترحات التحسين في وثائق إستيفاء مؤشرات التقويم الذاتي في ك كلية نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إلى تحسينقش التنا

 (.3/5/1ومجالس األقسام العلمية ومجلس الكلية واللجان المنبثقه من مجلس الكلية )مرفق وحدة ضمان الجودة مجلس إدارة 

من الطالب والخريجين وجهات المجتمع المدني في لقاءات تنظمها وحدة ضمان الجودة  كما تعرض نتائج التقويم الذاتي على كل

( والتي تعرض على 3/5/3ويتم إعداد خطط التحسين لمعايير اإلعتماد بناءا" على نتائج التقويم )مرفق (. 3/5/2)مرفق والكلية 

 (.3/5/4مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية )مرفق 

  التميز والتنافسية:نقاط ذبرز 

 نظام داخلي للجودة مفعل ويتم متابعته . .1

 عالقة واضحة وتعاون مستمر بين وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومركز ضمان الجودة بالجامعة. .2

اتخاذ إجراءات تصحيحية فى ضوء تقارير المراجعة الداخلية والخارجية الدورية وتقارير تحليل األداء ومناقشة نتائج  .3

 والتطوير. ، ووضع خطط للمتابعةفى المجالس المعنية التقارير

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 المحاسبية لضمان المشاركة في تطبيق نظم الجودة بالكلية واستمرار جودة اآلداء. تفعيل نظام .1

لعلمية، احفظ واستدعاء الوثائق بصورة إلكترونية، من خالل استكمال شبكة االتصال اإللكتروني الداخلية بين األقسام  .2

 واإلدارات، ووحدة ضمان الجودة.
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 األدلة والوثائق:

 √ .الالئحة الداخلية للوحدة 1

 √ خطط عمل الوحدة 2

 √ التقارير السنوية للوحدة 3

 √ األدوات المستخدمة في التقييم الذاتي )نماذج استقصاءات الرأي( 4

 √ تقارير تحليل نتائج االستقصاءات واستطالعات الرأي 5

 √ محاضر مجلس الكلية التي نوقشت فيها قضايا الجودة. 6

 √ تقارير المراجعة الداخلية لألقسام واإلدارات  7

 √ الدراسة الذاتية/ التقرير السنوي للكلية )متضمنًا خطط التحسين( 8

 √ أمثلة مما تم اتخاذه من قرارات بناء على توصيات عمليات التقويم. 9

 √ مطبوعات / وثائق تدلل على تحقق المعيار.ما توفره المؤسسة من  10
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 :والهيبة المعاونة التدريس: ذعضاء ويبة 4معيار 

للمؤسسة العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يتناسب مع متطلبات البرامج التعليمية المقدمة، 

وتعمل المؤسسة على تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها. 

 وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشرات المعيار

 جزئيا

غير 

 مستوف

لى الطالب على مستوى إنسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .1

تتفق مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج المؤسسة واألقسام العلمية 

 التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

√   

للمؤسسة آليات للتعامل مع العجز والزيادة في أعضاء هيئة التدريس والهيئة  .2

 المعاونة

√   

التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مالئم للمقررات  .3

 ريسها.الدراسية التي يشاركون في تد

√   

أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمهام التدريسية  .4

 وغيرها بكفاءة. واإلداريةوالبحثية 

√   

االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة  .5

ات جدورية. وتتخذ االجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتيا

 التدريبية لكل فئة

√   

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية. وتخطرهم  .6

القيادة بنتائج التقييم. وتناقشهم فيها عند الضرورة. وتستخدم النتائج لتحسين 

 األداء.

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .7

من النتائج في اتخاذ  واإلستفادةالالزمة لدراستها  اإلجراءاتخاذ وات

 اإلجراءات التصحيحية.

√   
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الطالب علب مستوى المؤسسة واألقسام العلمية تتجق مي المعدالت  إلبنستة ذعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة  -4/1

 المرجعية لنوع وطتيعة الترامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة.

فق أعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية مع المواصفات القياسية الصادرة من الهيئة القومية تت

( عضوا" بجميع األقسام العلمية بالكلية والمنتدبين من 340لضمان جودة التعليم واإلعتماد، فقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس )

)مرفق  2019-2018(عضوا" في العام الدراسي 70ضاء الهيئة المعاونة من الداخل ومنتدبين )داخل الجامعة وبلغ عدد أع

 (.4/1/2طالبا" وطالبة( في نفس العام )مرفق  9548(. وبلغ عدد الطالب في المرحلة الجامعية األولى ) 4/1/1

( وهي نسبة تتفق مع المعدالت المرجعية 28:1( )2019-2018وكانت نسبة أعضاء هيئه التدريس إلى الطالب في العام الدراسي )

( 25:1(، وهي نسبة غير متفقة مع المعايير القياسية )136:1(، وكانت نسبة أعضاء الهيئة المعاونة للطالب في نفس العام )50:1)

 (.4/1/3)مرفق 

 ج المرحلة الجامعية األولى(أوال":نسبة أعضاء هيئة التدريس وأعداد الهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى المؤسسة )برام

عدد  عدد البرامج التعليمية المرحلة الجامعية األولى أوال"

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

إجمالي 

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 136:1 28:1 9548 70 340  برنامج 33 اإلجمالى

 

متوافقة مع المعدالت المرجعية في جميع البرامج  2019-2018وعلى مستوى األقسام العلمية ، فقد كانت النسبة في العام الدراسي 

التي يطرحها كل قسم علمي  )نسبة أعضاء هيئة التدريس:الطالب( وكانت أعلى من المعدالت المرجعية عند دراسة )نسبة أعضاء 

 (.4/1/4)مرفق  الهيئة المعاونة: الطالب(

عدد  البرنامج م

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

  أوال"

 

 شعب إعداد معلم التعليم اإلعدادى والثانوى

 66:1 10:1 396 6 38 اللغة العربية*  .1

 162:1 13:1 486 3 36 اللغة االنجليزية*  .2
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

 81:1 6:1 243 3 40 اللغة الفرنسية*  .3

 47:1 4:1 143 3 31 اللغة االلمانية*  .4

 58:1 11:1 409 7 35 التاريخ*  .5

 49:1 10:1 392 8 36 الجغرافيا*  .6

 51:1 9:1 413 8 42 علم النفس**  .7

 59:1 7:1 297 5 41 الفلسفة/االجتماع*  .8

 48:1 11:1 489 10 42 الرياضيات)باللغة العربية(*  .9

 22:1 5:1 223 10 46 الرياضيات )باللغة االنجليزية(*  .10

 20:1 6:1 285 14 44 الكيمياء)باللغة العربية(*  .11

 12:1 5:1 201 16 43 الكيمياء)باللغه اإلنجليزية(*  .12

 18:1 6:1 271 15 45 الفيزياء)باللغة العربية(*  .13

 9:1 3:1 118 13 45 الفيزياء)باللغة االنجليزية(*  .14

 16:1 7:1 331 20 45 البيولوجى  .15

 18:1 8:1 333 18 44 الجيولوجى  .16

شعب معلم التعليم األساسى)الحلقة األولى( ورياض  ثانيا"

 األطفال

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 45:1 10:1 495 11 52 اللغة العربية*  .17

 93:1 11:1 563 6 51 اللغة االنجليزية*  .18

 102:1 17:1 820 8 48 الدراسات االجتماعية*  .19

 20:1 4:1 196 10 56 الرياضيات*  .20

 47:1 12:1 661 14 54 العلوم*  .21

 27:1 3:1 135 5 39 التربيه الخاصة )عربى(***  .22

 41:1 6:1 247 6 40 التربية الخاصة)انجليزى(***  .23

 106:1 14:1 641 6 46 رياض األطفال****  .24
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عدد  شعب تكنولوجيا التعليم والمعلومات ثالثا"

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 13:1 3:1 134 10 45 أخصائى تكنولوجيا التعليم*****  .25

لوجيا التعليم لذوى االحتياجات أخصائى تكنو  .26

 3،4الخاصه*****  الفرقة 

26 11 40 2:1 4:1 

عدد  شعب معلم المدارس الثانوية الفنية والصناعية رابعا"

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد 

الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

 للطالب

نسبة 

 الهيئة

المعاونة 

 للطالب

 10: 1 1:1 43 4 45 *****الصناعات المعمارية*  .27

 4: 1 1: 1 26 7 40 التصميم والزخرفة واإلعالن******  .28

 4: 1 1: 1 23 6 40 نجاره وأثاث******-الصناعات الخشبية  .29

 11: 1 1:  1 55 5 38 المعادن واألثاث ****** -الصناعات المعدنية  .30

 5: 1 1: 1 21 4 39 المشغوالت النسيجية******  .31

 7: 1 1: 1 20 3 21 3،4المنسوجات****** الفرقة طباعة وصباغة و  .32

 5: 1 1: 1 27 5 40 المالبس الجاهزة******  .33

 38: 1 4: 1 193 5 44 شعب معلم المدارس الثانوية التجارية* 

*برامج قسم المناهج وطرق التدريس.**برامج قسم علم النفس.***برامج قسم الصحة النفسية.****برامج قسم رياض 

 ***برامج قسم تكنولوجيا التعليم.******برامج قسم التعليم الفني والصناعي.األطفال.**

 .للمؤسسة آليات للتعامل مي العجز والزيادة في ذعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة -4/2

خطة خمسية توجد كما (، 4/2/1)مرفق للكلية آليات للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

( من أعضاء الهيئة المعاونة موزعة علي سنوات الخطة الخمس، وذلك 50تكليف ) وافق عليها مجلس الجامعة تضمنتللتكليفات 

 (.4/2/2معيد بكل قسم علمي كل عام دراسي )مرفق 2أو  1من أعضاء الهيئة المعاونة سنويا بواقع  (10بواقع  )
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بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

قسام العلمية وفقا الحتياجاتها ولطبيعتها الخاصة مثل: الموافقة على تكليف أعضاء وتتخذ الكلية بعض اإلجراءات في بعض األ

ويتولى أعضاء هيئة (. 4/2/3األطفال من خارج خريجي الكلية )مرفقالهيئة المعاونة بقسمي التعليم الفني والصناعي ورياض 

دراسات العليا والمقررات العامة والثقافية واالختيارية التدريس مسؤولية سد احتياجات كل من برامج المرحلة الجامعية األولى وال

 في تخصصاتمن كليات العلوم واآلداب لتدريس المقررات األكاديمية  اإلنتداب(، كما يتم 4/2/4التابعة ألقسامهم العلمية )مرفق

 (4/2/5)مرفقتلك الكليات 

 .يشاركون فب تدريسهالمقررات الدراسية التي التخبص العلمي ألعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة مالئم ل -4/3

تتابع الكلية مالءمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية، من خالل طرح المقررات من قبل األقسام 

التدريس. ة ن أعضاء هيئالعلمية؛ وفقا للبرامج التي يطرحها كل قسم علمي، ووفق التخصص العام والتخصص الدقيق لكل عضو م

وقد تم حصر جميع المقررات الدراسية لجميع برامج الكلية، ومراجعة التخصص العلمي لألعضاء من داخل وخارج الكلية 

 (.4/3/1)مرفق  )كليات اآلداب والعلوم والتجارة(

قسام العلمية المختلفة باألوقد أعدت الكلية قاعدة بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمقررات الدراسية للفرق 

 (.4/3/2)مرفق  ة التدريسللتحقق من مالءمة التخصص العلمي ألعضاء هيئ

 باجاءة. وغيروا واإلداريةذعتاء العمل تتيح ألعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة بالمهام التدريسية والتراية -4/4

( بداية كل فصل دراسي، 4/4/1موذج الخطة األسبوعية )مرفق يستوفي جميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ن

متضمنة التربية العملية ، الساعات المكتبية ، ساعات الجودة ، األعمال اإلدارية والبحثية . للمقررات وتشمل الساعات التدريسية 

.  ونة في بداية كل فصل دراسيوتستوفي األقسام العلمية نموذج العبء الوظيفي لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعا

يشار  فيها  والتي -( العبء التدريسي مثل: الساعات النظرية والتطبيقية إضافة إلى ساعات التربية العملية 1ويتضمن النموذج: )

( 4ساعات أسبوعيا(، ) 4( أعمال الجودة )3( األعباء اإلدارية ،)2كل من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ، )

( اإلشراا العلمي على رسائل الماجستير 6( السمينار العلمي للقسم )ساعتين أسبوعيا( ،)5ساعات إسبوعيا"(،  ) 6أعمال بحثية )

 (.4/4/2والدكتوراة )ساعتين أسبوعيًا لكل رسالة علمية )ماجستير/دكتوراة( )مرفق 

( 10.6بوعيا على مستوى أعضاء هيئة التدريس و )( ساعة أس6.5) 2019-2018الدراسي وبلغ متوسط العبء الوظيفي للعام 

(. ويتيح ذلك لكل من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة 4/4/3ساعة على مستوى أعضاء الهيئة المعاونة )مرفق 

 أداء المهام التدريسية والبحثية واإلدارية والبحثية بكفاءة.

ريسية مثل: تقليل األعباء التد الة تولى أعضاء هيئة التدريس األعباء اإلدارية وقد إتخذت الجامعة والكلية بعض اإلجراءات في ح

 .لبعض أعضاء هيئة التدريس؛ لتحملهم أعباء إدارية محددة بالجامعة أو الكلية أو وحدة ضمان الجودة %50بنسبة 

. وتتخذ االجراءات المالئمة لتنجيذ االحتياجات التدريتية ألعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة تردد ببورة دورية -4/5

 الترامج التي تلتي االحتياجات التدريتية لال فبة.
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يتم تحديد االحتياجات التدريبية لكل من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة دوريا" باستخدام العديد من الوسائل وهي: 

الداخلية للبرامج والمقررات والورقة االمتحانية ، تقارير تقييم أداء استبيانات تحديد االحتياجات التدريبية ، تقارير المراجعة 

(. وقد أعدت الكلية الخطة التدريبية لها 4/5/1أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ، تقييم الطالب للمقررات )مرفق 

لى ية للخطة التدريبية سنويا" بناءا" عوهي تتضمن محاور تدريب عامة لجميع الفئات ويتم تحديث الخطة التنفيذ 2017-2022

،  2017نوفمبر  7( بتاريخ 472حصر االحتياجات التدريبية، والخطة التدريبية الخمسية للكلية معتمدة من مجلس الكلية رقم )

 (.4/5/2. )مرفق 2019ديسمبر  23( بتاريخ 503ومحدثة ومعتمدة من مجلس الكلية رقم )

ية التي يحضرها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتي تنظمها لجنة التدريب بوحدة ضمان تتابع الكلية البرامج التدريبو

الجودة ومراكز ووحدات داخل الجامعة والكلية مثل مركز ضمان الجودة بالجامعة ، مركز القياس والتقويم الطالبي بالجامعة ، 

 لتصنيف الدولي ، مكتب العالقات الدولية ، المكتبة المركزيةمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات ، وحدة ا

ئة عدد المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس/الهي –الجهة المنظمة  –. وتعد تقريرا" سنويا" يتضمن : البرنامج التدريبي وغيرها

 (.4/5/3المعاونة )مرفق 

يئة التدريس والهيئة المعاونة وتطبيق ذلك عمليا . مثل كما يتم قياس مردود التدريب من خالل رصد مدى تحسن أداء أعضاء ه

 (.4/5/4المراجعة الداخلية لتوصيف البرامج والمقررات الدراسية ، التقييم الدوري ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )مرفق

يها عند تائج التقييم. وتناقشهم فمعايير تقييم ذداء ذعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة موضوعية. وتخطروم القيادة بن-4/6

 الضرورة. وتستخدم النتائج لترسين األداء.

( 443أعدت الكلية معايير معتمدة لتقييم أداء أعضاء هيئه التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ، وهي معتمدة من مجلس الكلية رقم)

 لتزام بالجداول الدراسية واألنشطة التعليمية األخرى،ويتم إعالم األقسام بها دوريا"وتشمل تلك المعايير اال 8/7/2015بتاريخ 

المشاركة فى أنشطة الريادة الطالبية و وضع الخطة البحثية للقسم العلمى ،المساهمة فى أنشطة خدمة المجتمع، المشاركة فى 

رد الذاتية للكلية، العالقة األنشطة القومية / العالمية ،المشاركة فى أنشطة وحدة ضمان الجودة ،المساهمة فى جهود تنمية الموا

 (.4/6/1الطيبة مع الزمالء والرؤساء وغيرهم )مرفق 

ويتم تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في شهر يونيو من كل عام دراسي من قبل رئيس مجلس القسم 

ها ن الجودة بالجامعة للتطبيق بجامعة حلوان وكلياتبإستخدام اإلستبيانات الواردة في دليل إستقصاءات الرأي الذي أعده مركز ضما

(. وقد تم ذلك التقييم إلكترونيا" بحيث يحتفظ رئيس مجلس القسم بالتقييم وتحرص الكلية من خالل األقسام العلمية 4/6/2)مرفق 

ؤساء األقسام ئج التقييم على رعلى إخطار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بنتائج تقييمهم، وتقع مسئولية مناقشة نتا

 (.4/6/3العلمية )مرفق 

وقد تم تشكيل لجنة المحاسبية بقرار من مجلس الكلية، والتي يرأسها وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،وتشمل كل 

العديد من القرارات التي وقد تم إعتماد من مدير وحدة ضمان الجودة وأحد رؤساء األقسام العلمية الذي يقترحه مجلس الكلية 

 (.4/6/4)مرفق تتضمن المحاسبية
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للمؤسسة وسائل مناستة لقياس آراء ذعضاء ويبة التدريس والهيبة المعاونة واتخاذ االجراءات الالزمة لدراستها  -4/7

 واالستجادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التبريرية.

هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل استطالع الرأي  ألعضاءا الوظيفى تحرص إدارة الكلية على قياس وتقييم مستوى الرض

بوحدة ضمان الجودة بتطبيقه وتحليل نتائجه سنويا")مرفق  األداء( . وتقوم لجنة القياس وتقويم 4/7/1حول الرضا الوظيفى )مرفق 

لية مثل دعم الكة التدريس والهيئة المعاونة العديد من اإلجراءات التصحيحة لتحسين رضا أعضاء هيئ(. وتتخذ الكلية 4/7/2

ورش العمل والبرامج التدريبية داخل الكلية والجامعة  المؤتمرات وضوروحألعضاء هيئة التدريس للتقدم للمشروعات البحثية 

س()مرفق واعادة توزيع الموارد )قاعات أعضاء هيئة التدريس وقاعات التدري ،داخل جمهورية مصر العربية وخارجهاوخارجها 

4/7/3.) 

 نقاط التميز والتنافسية:ذبرز 

 خاصة في مهام الجودة.دة من مهاراتهم وجود فائض في أعضاء هيئة التدريس ببعض األقسام؛ مما يعظم االستفا .1

مالءمة تخصصات أعضاء هيئة التدريس مع المقررات الدراسية التي يقومون بتدريسها سواء على مستوى طالب  .2

 الدراسات العليا.البكالوريوس وطالب 

 وجود خطة تدريبية تلبي احتياجات أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة. .3

 الهيئة المعاونة.وجود الية لتقييم أعضاء هيئة التدريس و .4

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 ا وتطويرها.مردود الدورات التي يتلقاها األعضاء والهيئة المعاونة لتحديد مدى اإلفادة منه توعية بأهميةال .1

 لمحاسبية.تفعيل اختصاصات لجنة ا .2

 األدلة والوثائق:

بيان بأعداد أعضسسساء هيئة التدريس ومعاونيهم، تشسسسمل مؤهالتهم )الدرجة العلمية( وتوزيعهم على األقسسسسام  1

 العلمية، ونسبة كل فئة إلى اإلجمالي.

√ 

 √ هيئة التدريس.إحصائية بنسب القائمين على العمل إلى المشغول الفعلي ألعضاء  2

إحصائية بأعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )تدريس، بحث، خدمة مجتمعية، مسئوليات  3

 الخ(....... إدارية

√ 

خطة تنمية قدرات أعضسسسسساء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/ قائمة بالبرامج التدريبية التي تم تنفيذها وأعداد  4

 المشاركين فيها.

√ 

 √ آلية تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )متضمنة نماذج التقييم المستخدمة(. 5

 √ نماذج استبانات قياس اآلراء الموجهة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 6
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 : الجهاز اإلداري5معيار 

عة أنشسسسطة المؤسسسسسسسسة ويتسسسسم بكفاءة األداء بما يكفل للمؤسسسسسسسسة جهاز إداري مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبي

 تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص المؤسسة على التنمية المستمرة ألفراده وتلتزم بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

مؤسسسسسسة، والعاملون الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشسسطة ال .1

ا لمؤهالتهم وقسسسدراتهم على الوظسسسائف المختلفسسسة وبمسسسا  موزعون وفقسسسً

يتناسسسسسسسب مع مهام الوظيفة، وتوجد آليات للتعامل مع النقص والزيادة 

 في أفراده.

√   

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات  .2

 ة.تياجات التدريبية لكل فئالمالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االح

√   

للمؤسسسسسسسسة نظام لتقييم أداء أعضسسساء الجهاز اإلداري يتضسسسمن معايير  .3

موضوعية ومعلنة، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند 

الضسسرورة، وتحرص على اسسستخدام نتائج التقييم للمحاسسسبة، ولوضسسع 

 برامج التدريب والتطوير. 

√   

مناسسسبة لقياس آراء أعضسساء الجهاز اإلداري واتخاذ  للمؤسسسسسسة وسسسائل .4

اإلجراءات الالزمسسة لسسدراسسسسسسستهسسا، واالسسسسسسستفسسادة من النتسسائج في اتخسساذ 

 اإلجراءات التصحيحية.

√   

الجهاز اإلداري مالئم مي حجم وطتيعة ذنشطة المؤسسة، والعاملون موزعون وفًقا لمؤوالتهم وقدراتهم علب الوظائف -5/1

 ناسب مي مهام الوظيجة، وتوجد آليات للتعامل مي النقص والزيادة في ذفراده.المختلجة وبما يت

-2018يتناسب عدد أعضاء الجهاز اإلدارى مع حجم وطبيعة الكلية حيث بلغ عدد أعضاء الجهاز االدارى في العام الدراسي 

العلمية بناًءا على المؤهالت والقدرات يتم توزيعهم على كافة اإلدارات والمكاتب واالقسام االدارية وو( فردا" ، 92) 2019

حيث أعدت الكلية حصر لبيانات (، وبما يتناسب مع التوصيف الوظيفى 5/1/1الخاصة بهم  واالحتياجات الفعلية للكلية )مرفق 
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القومية للهيئة  لمرجعيةوبالرجوع  للمعايير ا (.5/1/2 مرفقيتضمن اإلسم والمؤهل والتوصيف الوظيفي ) اإلدارىأعضاء الجهاز 

بأعداد الطالب والخدمات التى تقدمها الكلية ة لضمان جودة التعليم واالعتماد  يتضح وجود عجز فى أعداد الجهاز اإلدارى مقارن

 إلدارىاالجهاز توزيع مدى استيفاء  ا" يوضحتقرير وقد أعدت الكليةإدارة شئون التعليم والطالب خاصة في بعض اإلدارات 

 (5/1/3فق)مردارات الكلية إعلى 

فى حال وجود عجز أو فائض في أعداد الجهاز اإلدارى يتم التعامل وفقا آللية الكلية للتعامل مع العجز والفائض لالستفادة من  و

التعامل مع العجز والفائض فى أعداد أعضاء الجهاز اإلدارى وفق مجموعة يتم (. حيث 5/1/4الموارد البشرية المتاحة )مرفق 

(، وقد 5/1/5)مرفقرارات، سواًء أكانت هذه القرارات مركزية على مستوى الجامعة أو على مستوى الكلية من اإلجراءات والق

أسهمت هذه اإلجراءات فى زياده الرضا لدى أعضاء الجهاز اإلدارى، كما أدت الى سد الفجوه والنقص المتزايد فى أعداد الجهاز 

 ات الدورية والسنوية والتى قد تعوق جودة اآلداء.اإلدارى بالكلية؛ بسبب بلوغ سن التقاعد أو األجاز

 وقد قامت الكلية بمجموعة من اإلجراءات واآلليات تضمنت ما يلي :

 ( 5/1/6)مرفقامال )االسم /المؤهل/المهارات(حصر الجهاز اإلداري بالكلية وفق الهيكل التنظيمي ش -

 ( 5/1/7)مرفقبكل إدارة وفق التوصيف الوظيفي حصر المهارات المطلوبة للعمل  -

 ( 5/1/8)مرفق حصرالعجز والفائض في األفراد و اآلليات الحالية المستخدمة للتعامل مع ذلك -

 ( 5/1/9والتعامل مع العجز والفائض )مرفق تقرير حول مدى مالئمة الجهاز اإلداري لحجم وطبيعة نشاط الكلية، إعداد  -

 وفقا له نشره واإلعالن عنه للعملإدارات الكلية، كما تم التأكيد على وبناء علي ما سبق فقد تم إعالن التوصيف الوظيفي بجميع 

 (5/1/10مرفقمن خالل الندوات واللقاءات الدورية )

االحتياجات التدريتية للعاملين تردد ببورة دورية، وتتخذ اإلجراءات المالئمة لتنجيذ الترامج التي تلتب االحتياجات  -5/2

 التدريتية لال فبة .

آليات  اعتمادًا علي عدة ية بشكل دوري علي تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات اإلدارية وأعضاء االجهاز اإلداري،تحرص الكل

قوم استطالع آرائهم  والمالحظة والتقييم السنوي لآلداء. وتدورية، تنسيق اجتماعات  منها: استبيانات تحديد االحتياجات التدريبية،

 (.5/2/1)مرفق  السنوية التنفيذية الخطة  االحتياجات التدريبية الكلية بتحليل ذلك  وتحديد

بياناً الجودة عد وحدة ضمان (. وت5/2/2)مرفق  التدريبية التي تنفذها الجامعةبرامج الباإلضافة إلي يذ التدريب  بالكلية تنفويتم 

متابعة مردود . كما يتم (5/2/3) مرفق  مالىاإلجبعدد البرامج المنفذة وعدد الحضور ونسبة المتدربين من كل فئة إلي العدد 

 (.5/2/4)مرفق على كفاءة األداء داخل الكلية  التدريب، وقياس أثره

للمؤسسة نظام لتقييم ذداء ذعضاء الجهاز اإلداري يتضمن معايير موضوعية ومعلنة، وتخطروم القيادة بنتائج التقييم،  -5/3

 خدام نتائج التقييم للمراستة، ولوضي برامج التدريب والتطوير.وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتررص علب است
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وهذه المعايير موضوعية  6/11/2017( بتاريخ 471عتمدت الكلية معايير تقييم آداء الجهاز اإلداري من مجلس الكلية رقم )ا

 في دليل إستقصاءات الرأي الذي اإلستبيانات الواردةومنبثقة من األدوات التي حددتها الجامعة متمثلة في مركز ضمان الجودة )

 (5/3/1)مرفق  أعده مركز ضمان الجودة بالجامعة للتطبيق بجامعة حلوان وكلياتها(

تلك اإلستبيانات سنويا" في شهر يونيو بواسطة عميد الكلية والوكالء ورؤساء األقسام العلمية وأمين الكلية وفق أعضاء  توفىوتس

 (.5/3/2رفق )مالجهاز اإلداري التابع لسيادتهم 

دأ ؛ مما  يحقق مبالفردية واللقاءات الجماعية)ورقيًا( داخل كل إدارة ومن خالل اللقاءات  لن الكلية معايير وآليات التقييمتعو

يقوم رؤساء االقسام االدارية وعميد الكلية والسادة الوكالء لمختلف اإلدارات بالكلية بعمل اجتماعات دورية للجهاز كما  .الشفافية

 . (5/3/3) مرفق بنتائج التقييم  اإلدارىء الجهاز الخطار أعضاداري اال

-ل: المحاسبةمث وء هذه النتائجفى ضالتصحيحية المناسبة اإلجراءات تقييم الجهاز اإلدارى، وتضع تستفيد الكلية من نتائج و

 .(5/3/4)مرفق  التدريب -ربط المكافآت بمستوى األداء-التعزيز

ستة لقياس آراء ذعضاء الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستجادة من النتائج للمؤسسة وسائل منا-5/4

 في اتخاذ اإلجراءات التبريرية.

ظيفي استبيان الرضا الو تستخدمي وتقييم مستوى الرضا الوظيفى، حيث قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارعلى الكلية تحرص 

 .( 5/4/1سنوياً في نهاية العام الجامعي )مرفق  بتطبيقهوحدة ضمان الجودة بالكلية ويم األداء التابعة لالقياس وتقالتي تقوم لجنة 

حيث  تتخذ الكلية اإلجراءات التصحيحة المناسبة بناءا" على تلك النتائج لتحسين الرضا الوظيفي  ألعضاء  نتائج الويتم تحليل 

لمناقشة نتائج استبيانات الرضا الوظيفي  اإلدارىين إدارة الكلية وأعضاء الجهاز كما يتم عقد لقاءات دورية بالجهاز اإلداري 

 (.5/4/2وإتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة ) مرفق 

 ذبرز نقاط التميز والتافسية:

 متميزة بين الرؤساء والمرؤوسين.عالقات  .1

 وجود خطة تدريبية لتنمية مهارات أعضاء الجهاز اإلدارى بالكلية.  .2

  في ضوء آراء العاملين واحتياجاتهم . الستفادة من نتائج التقييم علي الوجه األمثلا .3

 ترسين:التي ترتاج إلب نقاط ال

 أعضاء  الجهاز اإلدارى بمعايير اختيار القيادات . توعية  .1

 نات اإللكترونية للجهاز اإلداري.قاعدة البيا ستكمالوضع آلية إل .2
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 األدلة والوثائق

 √ وظيفي. التوصيف ال 1

 √ بيان بأعداد العاملين والفنيين ومؤهالتهم، ونسب توزيعهم على اإلدارات واألقسام العلمية. 2

 √ خطة تنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفني / قائمة بالبرامج التي تم تنفيذها وأعداد المشاركين فيها. 3

 √ نموذج تقييم أداء العاملين. 4

 √ اس اآلراء الموجهة للعاملين.نماذج استقصاء قي 5
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 : الموارد المالية والمادية6معيار 

للمؤسسسسسسة مواردها المالية والمادية والتسسسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشسساطها وحجمه، بما يمكنها من تحقيق رسسسالتها وأهدافها، 

 وتحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

الموارد المالية للمؤسسسسسسسسسسة كافية لطبيعة نشسسسساطها وأعداد الطالب، ويتم  .1

توزيعُها وفقًا لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسسة من تحقيق رسالتها 

 وأهدافها.

√   

نمية الموارد مصسسسسادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل ت .2

 الذاتية للمؤسسة.

√   

مباني المؤسسسسسسسسة وقاعات المحاضسسسرات والفصسسسول الدراسسسسية والمعامل  .3

والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشسسساط المؤسسسسسسسسة وألعداد 

 الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

√   

ق رافصسسسسسسيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية والم .4

 يتم بصورة دورية.

√   

   √ إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة. .5

وسسسسائل االتصسسسال والموارد والنظم التكنولوجية المسسسستخدمة حديثة ومالئمة للنشسسساط  .6

األكاديمي للمؤسسسسسسسسسسة وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسسسسسسسسسة موقع إلكتروني فاعل 

 ويحدث دوريًّا.

√   

ئمسسة لنشسسسسسسساط المؤسسسسسسسسسسسسسسسة من حيسسث توافر الكتسسب والمراجع المكتبسسة مال .7

بة  باحثين، والمكت ياجات الطالب وال والتجهيزات والخدمات التي تلبي احت

 الرقمية متاحة للمعنيين.

√   
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سسة ؤالموارد المالية للمؤسسة كافية لطتيعة نشاطها وذعداد الطالب، ويتم توزيعُها وفقًا لالحتياجات الجعلية بما يمان الم-6/1

 من ترقيق رسالتها وذودافها.

ة جيكافية لتحقيق رسالتها وأهدافها االستراتيالعامه للجامعة  من الموازنةلكلية التربية جامعة حلوان المتاحة سنويًا  المالية الموارد

 ستراتيجية.لخطة االوموزعة على األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفق اإلحتياجات الفعلية با

 (6/1/1وخطة التطوير والتحسين للكلية. )مرفق ويظهر ذلك في الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية والمعتمدة من مجلس الكلية 

 (.6/1/2)مرفق (37.976.159) 2019-2018ميزانية كلية التربية جامعة حلوان للعام الجامعي وبلغ الحساب الختامي و

 

 ل متنوعة مي وجود ذدلة علب زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة.مبادر التموي-6/2

المجلة العلمية  (2) -الوحدات ذات الطابع الخاص (1:)وتتنوع مصادر التمويل األساسية المتاحة للموارد المالية والتي تتمثل في 

 IGCSE المعادلة للشهادات الدولية إختبارات (4)- المصاريف الدراسية لطالب البكالوريوس والدراسات العليا (3)- للكلية

وثائق شئون الطالب والخريجين )مرفق  (7)–الطالب الوافدين  (6)- الفصل الدراسي الصيفي (5)–لطالب المدارس الدولية 

6/2/1.) 

 

عة نشاط متاني المؤسسة وقاعات المراضرات والجبول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطتي-6/3

 المؤسسة وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ البري بالمتاني.

ويعد مبنى الكلية مالئم إلحتياجاتها وفق المواصفات القياسية للهيئة  .طوابق موزعة طبقا" لطبيعة الكلية 6وللكلية مبنى يتكون من 

 (.6/3/1)مرفق  NORMSالقومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 

 عمة للبرامج التعليمية:التسهيالت الدا

مراسم  (3) -معامل تابعة لألقسام العلمية  (2)-معامل تابعة إلدارة المعامل بالكلية  (1يوجد بالكلية معامل مجهزة ومطورة تشمل:)

 (.6/3/2)مرفق  قاعة المناقشات (6) -قاعات التدريب  (5) –صاالت اإلمتحانات   (4) –قسم التعليم الفني والصناعي 

 

 صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والتنية الترتية والمرافق يتم ببورة دورية. -6/4

تتضمن األهداا التالية:   2017ديسمبر 4( بتاريخ 472مجلس الكلية رقم ) لكلية التربية جامعة حلوان خطة صيانة معتمدة من 

. يتضمن ذلك عمليات التجديد والتطوير للقاعات والمعامل والسنوية  ( الصيانة الدورية2) –( صيانه  البنيه التحتيه  لمبنى الكلية 1)

وفق عقود الصيانة المتوفرة لدى الكلية واإلدارة العامة لكلية أعمال الصيانة ويتابع أمين ا (.6/4/1واألجهزة والمرافق )مرفق 

 (.6/4/3تقارير متابعة سنوية )مرفق كما تتابع الكلية إجراءات الصيانة وفق (.6/4/2للشئون الهندسية بالجامعة )مرفق 
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 إجراءات األمن والسالمة المتتعة في المؤسسة مناستة. -6/5

( بقرار 2016) منذإتخذت الكلية الممارسات المناسبة إلدارة األمن والسالمة حيث يوجد بالكلية وحدة إلدارة األزمات والكوارث 

(. كما يوجد 6/5/2ة األزمات واإلخالء في حاالت الطوارئ )مرفق إلدار (، تقوم بوضع خطط6/5/1)مرفق من مجلس الكلية 

(. 6/5/3مرفق ) بالكلية طفايات حريق تخضع لمتابعة الوحدة والجامعة حيث يتم إتخاذ اإلجراءات الدورية لصيانتها وعملها بكفاءة

فية لعدم وجود مواد كيماوية بها )مرفق طات أمان إضااوجميع معامل الكلية يتوفر بها معايير األمن والسالمة وال تستلزم إحتي

6/5/4.) 

(، وتقوم وحدة إدارة األزمات والكوارث بتنفيذ تجارب إلخالء 6/5/6جهاز إنذار ضد الحريق )صوتي( )مرفق ويوجد بالكلية 

ر الكلية . كما توف(6/5/6مبنى الكلية خالل كل عام دراسي بغرض التدريب على اإلخالء في حالة األزمات والكوارث )مرفق 

القاعات التدريسية والمعامل )مرفق  وخارج ىء داخل مبنى الكلية وداخلعالمات إرشادية لتحديد المخارج وإتجاهات الطوار

6/5/6.) 

ورش وقامت وحدة إدارة األزمات والكوارث بعدد من األنشطة بهدا رفع الوعي بإجراءات إدارة األزمات والكوارث تضمنت 

 (. 6/5/7)مرفق والعمالء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطالب وأعضاء الجهاز اإلداري عضاعمل وندوات موجهه أل

 

وسائل االتبال والموارد والنظم التانولوجية المستخدمة حدياة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسسة وللعمليات اإلدارية  --6/6

 بها، وللمؤسسة موقي إلاتروني فاعل ويردث دوريًّا.

 (:6/6/1تضمن الموارد والنظم التكنولوجية بالكلية ما يلي )مرفق ت

 الموقع اإللكتروني للكلية على شبكة اإلنترنت. -1

 توافر شبكة سلكية لإلنترنت. -2

 توافر أجهزة كمبيوتر بالمعامل واألقسام العلمية والمكاتب اإلدارية. -3

 بنك المعرفة. -4

 دريس وأعضاء الهيئة المعاونة.بريد إلكتروني على موقع الجامعة ألعضاء هيئة الت -5

 قواعد البيانات اإللكترونية. -6

 اإلعالن اإللكتروني لنتائج اإلمتحانات. -7

إنشاء نظام تأمين ومراقبة مشروع ( 1مشروعات مموله هي : ) 4مواردها التكنولوجية من خالل حصولها على الكلية  تحدثكما 

مشروع تطوير معامل الكمبيوتر وتكنولوجيا ( 2، )( 6/6/2تربية )مرفق بالكاميرات ومصعد كهربائي في الظهير الخلفي لكلية ال

(، ضمن مشروعات الخطة اإلستراتيجية للجامعة 6/6/3الفئات الخاصة و االنتاج الفوتوغرافي والتليفزيونى بكلية التربية )مرفق 

( 6/6/4أهيلها لإلعتماد األكاديمي )مرفق مشروع تطوير حزمة من برامج التعليم الصناعي وت (3) ،)الدورة الثالثة(2020 -2015
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( مشروع الشراكة بين المدرسة والجامعة لبناء 4، ))الدورة األولى( 2020-2015ضمن مشروعات الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

 (.6/6/5)مرفق   +ERASMUSمجتمعات تعلم اآلقران الممول من اإلتحاد األوروبي 

(جهاز كمبيوتر 282) ( جهاز كمبيوتر منها318)يوجد بالكلية عدد طالب بالكلية، حيث وتتناسب أعداد الحاسبات مع أعداد ال

( جهاز كمبيوتر 15) أجهزة حاسب آلي متخصصة )معمل تكنولوجيا ذوي اإلحتياجات الخاصة(، 8بمعامل الكلية باإلضافة إلى 

 (.6/6/6جهاز كمبيوتر بالمكاتب اإلدارية واألقسام العلمية )مرفق  (76بالمكتبة، )

وللكلية موقع إلكتروني على شبكة اإلنترنت يتم تحديثه من خالل مسئول الموقع اإللكتروني ومسئولي األقسام العلمية بعد موافقة 

 (.6/6/8(. وتغطي المعلومات المتاحة مختلفا أنشطة الكلية )مرفق 6/6/7عميد الكلية )مرفق 

 

الاتب والمراجي والتجهيزات والخدمات التي تلتي احتياجات الطالب الماتتة مالئمة لنشاط المؤسسة من حيث توافر -6/7

 والتاحاين، والماتتة الرقمية متاحة للمعنيين.

يوجد بكلية التربية جامعة حلوان مكتبة مالئمة من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات المقدمة حيث تشغل المكتبة 

متًرا مربعًا، وتخدم طالب المرحلة الجامعية األولى  750ى الكلية، تقدر مساحتها بنحو أربع قاعات كبرى بالدور الثالث بمبن

وطالب الدراسات العليا،  كما تقدم خدماتها ألعضاء هيئة التدريس، و أعضاء الهيئه المعاونه من داخل الكليه ، باإلضافة لإلداريين 

 (.6/7/1كلية )مرفق الوالعاملين ب

جهاز  2أجهزة منها ألعمال المكتبة اإللكترونية وشبكة اإلنترنت، وعدد  8( جهاز كمبيوتر )يخصص 15)بة مجهزة بعدد والمكت

إلطالع ا باالضافة الى ترابيزات، للبحث اآللى على قاعدة البيانات الكتب الخاصة بالمكتبة، و جهاز واحد لألعمال اإلدارية(

ر المكتبة الكتب والمراجع العربية واألجنبية، ودوائر المعارا ( كماتوف6/7/2)مرفق  لكتبف ارفاسي والدواليب،وأكروال

االشترا  فيها  مالدوريات العربية التي يتو والقواميس العامة والمتخصصة باللغة العربية واللغات األجنبية، والدوريات األجنبية،

 (6/7/3)مرفق ئل الجامعية الرسامحليا"، باالضافة الى 

الداخلي، واالستعارة الخارجية، والخدمات المرجعية، وإرشاد الباحثين ومعاونتهم  اإلطالع لخدمات هى:وتقدم المكتبة العديد من ا

خدمة توجيه الباحثين إلى جهات أخرى خارج الكلية والمعلومات عن طريق مختلف المواد المكتبية المتوفرة،  علىفي الوصول 

تصال بهذه الجهات؛ لمعاونتهم وتسهيل التصوير لهم عند الحاجة. والكتب حيث يمكنهم العثور على باقى المعلومات المطلوبة أو اال

ها ويمكن التصوير منها ، أما الكتب األجنبية فيصرح باستعارت -عدا النسخة األخيرة ، وكتب المراجع  -العربية مصرح باستعارتها 

الب العلمية فال تعار ويمكن التصوير منها.ويتاح لط ألعضاء هيئة التدريس والمعيدين، ويمكن للطلبة التصوير منها. أما الدوريات

الكلية االستعارة؛ حيث يسمح باستعارة كتاب واحد لمدة أسبوع ويمكن تجديده، إال الكتب المطلوبة فتكون ليوم واحد، أما االستعارة 

 .(6/7/4)مرفق ين بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا، فتكون استعارة كتابين فقط لمدة أسبوع
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وقد قامت إدارة المكتبة بالعديد من اإلجراءات لتسهيل تداول الكتب؛ حيث قامت بتنظيم وترتيب الكتب على األرفف، كما قامت 

بإعداد قوائم ببليوجرافية بالكتب والمراجع الجديدة  التى تم إضافتها الى المكتبة من خالل عملية الشراء التى تتم بشكل دوري 

 (.6/7/5واإلهداء)مرفق  من معرض القاهرة الدولي للكتابسنويا  

خدام بنك إستعديدة تتضمن مساعدة الطالب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس  على الجامعة خدمات المكتبة المركزية ب كما تقدم

مات رقمية أخرى إلى تقديم خدالمصري وكيفية التسجيل فيه وإقتراح قواعد البيانات المناسبة للمستفيدين منه باإلضافة المعرفة 

وخدمة اإلنترنت ألغراض البحث العلمي واإلحاطة الجارية   CDمثل الطباعة والماسح الضوئي والنسخ الضوئي على أقراص 

(. وتقدم الجامعة من 6/7/6( )مرفق 2486ألعضاء هيئة التدريس وبلغ عدد المشتركين ببنك المعرفة على مستوى الجامعة )

تخدام بنك المعرفة وتحصر الكلية أعداد المشاركين في هذه الدورات من خالل التدريب على إسلمركزية خدمات خالل المكتبة ا

 (6/7/7)مرفق  لجنة التدريب بوحدة ضمان الجودة

(دورية علمية. 185(رسالة علمية ،)1128( كتاب فضال" عن )24728()2019-2018وبلغ عدد الكتب بالمكتبة للعام الدراسي )

 (.6/7/8( )مرفق 3-1لنسخ من كل كتاب )وعدد ا

 والمقتنيات الببلوجرافية لمقتنيات المكتبة من كتب ورسائل علمية متاحة على رابط اتحاد المكتبات للجامعات المصرية وعنوانه:

 www.eulc.edu.eg. 

 

  ذبرز نقاط التميز والتنافسية:

 مشروعات مموله تابعة لمشروعات الخطة االستراتيجية للجامعة. 3لى حصول الكلية ع-1

 مقتنيات الكلية متاحة على رابط اتحاد المكتبات للجامعات المصرية.-2

 موارد تكنولوجية مناسبة لطبيعة المقررات الدراسية.-3

 

 نقاط ترتاج إلب ترسين: 

 الموارد الذاتية للكلية.-1

 تحديثها .صيانة األجهزة والتجهيزات و-2

 

 

 

 

 

http://www.eulc.edu.eg/
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 األدلة والوثائق

بيان إحصسسسسسائي بمصسسسسسادر وقيمة الموارد المالية الذاتية )صسسسسسناديق وحسسسسسسابات( وتطورها )لألعوام الثالثة  1

 السابقة(.

√ 

 √ الحساب الختامي للعام السابق.  2

 رش والعياداتدليل األبنية والمنشآت للمؤسسة، متضمنا قائمة بالمدرجات وقاعات الدرس، والمعامل والو 3

 والمزارع والمكتبة وخالفه ومساحاتها وسعتها االستيعابية وتجهيزاتها المتخصصة.

√ 

 √ بيان بالمراكز والوحدات.  4

قائمة بالتسسسسهيالت الداعمة )مثل أماكن التدريب من مسسسستشسسسفيات تعليمية / ورش/ مالعب/ فنادق ومطاعم/  5

 حقول تجريبية.... إلخ(. 

√ 

 √ السنوية للبنية التحتية والمرافق.خطة الصيانة  6

بيانات خاصسسسسسسة باألمن والسسسسسسسالمة )أعداد وأماكن ونوعيات وتحديث طفايات الحريق واإلطفاء الذاتي في  7

 المؤسسة بما فيها من مخازن ومواد خطرة وكيماويات...إلخ(.

√ 

 √ خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث.  8

 √ )إن وجد(.موقع المكتبة اإللكترونية  9

 √ قائمة بالكتب والمراجع مقسمة تبعا للتخصص )في مكتبة المؤسسة ومكتبات األقسام العلمية(. 10

 √ الموقع اإللكتروني للمؤسسة.  11
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  : المعايير األكاديمية والترامج التعليمية7معيار 

ن المعايير المعتمدة بما يتناسب مع رسالتها وأهدافها، وتتأكد المؤسسة تتبنى المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو غيرها م

من توافق برامجها التعليمية مع المعايير التي تبنتها، وتتخذ اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطلباتها؛ وتحرص المؤسسة على أن 

ف البرامج التعل وم يمية والمقررات الدراسية، وتقتلبي البرامج التعليمية المقدمة احتياجات المجتمع وسوق العمل، وتوص ِّ

 .بمراجعتها وتطويرها بصورة دورية

 

 المعايير األكاديمية المرجعية تتنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مي رسالة المؤسسة وذودافها.-7/1

لقطاع كليات التربية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة   (NARS)تبنت الكلية المعايير القومية األكاديمية المرجعية  

فى مجلس  المعايير تم اعتمد  ، وقد(1/1/ 7ووفقا لالئحة برامج المرحلة الجامعية األولى )مرفق  2013التعليم واالعتماد في مايو 

ر األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية ليتم (. وجاء تبني المعايي2/ 1/ 7) مرفق  2013/ 11/  18( بتاريخ 422الكلية رقم )

 التقييم الذاتي:

 مؤشر التقييم
 مستوف

مستوف 

 جزئيا
 غير مستوف

المعايير األكاديمية المرجعية تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، -1

 تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

   

ئمة لمتطلبات سوق العمل، وفقاً لما تنطوي عليه رسالة البرامج التعليمية مال-2

 المؤسسة.

   

البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع -3

 المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.

   

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف -4

 ضح طرق التدريس والتقويم التي تحقق نواتج التعلم.المقررات يو

   

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية -5

 بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين.

   

للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية، بما يؤكد -6

للمقررات الدراسية، ويطلع عليها المعنيون،  االلتزام بالتوصيف المعلن

 وتستفيد المؤسسة منها فى وضع خطط التحسين والتطوير.
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توصيف البرامج والمقررات األكاديمية للمرحلة الجامعية األولى في ضوء هذه المعايير، ووفق تبني المعايير األكاديمية تم عمل 

معايير األكاديمية المرجعية مع (  وأيضاً توافق ال3/ 1/  7مصفوفة توافق  المعايير األكاديمية المرجعية مع رسالة الكلية  )مرفق 

 (.4/ 1/ 7األهداا االستراتيجية للكلية )مرفق 

للكليات  أتاحتالهيئة القومية لضمان الجودة  أنونظرا ألن قطاع الدراسات العليا لم يكن له معايير قومية أكاديمية مرجعية؛ حيث  

  ،بعض الوثائق مثل: المستويات المعيارية للدراسات العليااالسترشاد بمن خالل و مرحلة الدراسات العليال وضع معايير قياسية

( وتم اعتماد هذه المعايير 5/ 1/ 7( لمرحلة الدراسات العليا )مرفق  (ARSالمعايير القياسية األكاديمية  بإعدادقامت الكلية فقد 

 ( .6/ 1/ 7)مرفق  2014/ 3/  3( بتاريخ  426فى مجلس الكلية رقم  )

(. 7/ 1/ 7العلمية المعايير األكاديمية المرجعية لقطاع كليات التربية والمعايير القياسية األكاديمية للكلية )مرفق وقد تبنت األقسام 

واستوفت األقسام العلمية مصفوفات البرامج التي تؤكد توافق رسالة الكلية مع تلك المعاييراألكاديمية ضمن ملفات البرامج )مرفق 

7 /1 /8.) 

 

 ليمية مالئمة لمتطلتات سوق العمل، وفقاً لما تنطوي عليه رسالة المؤسسةالترامج التع 7/2

برامج تقدم باللغة  3، منها "برنامًجا أكاديميا 33تتعدد البرامج التي تتضمنها كلية التربية، ففي المرحلة الجامعية األولى تشمل 

أما مرحلة (برنامج إعداد معلم الفيزياء  –داد معلم الكيمياء برنامج إع –العربية واللغة اإلنجليزية )برنامج إعداد معلم الرياضيات 

مج االمهني، برامج الدبلوم الخاص، بر: برامج الدبلوم العام، برامج الدبلوم مستويات عدة ممثلة فى الدراسات العليا فتشمل

تعد كلية -ة التربية ربية بالتميز؛ حيث إن كليالتى تتبع األقسام العلمية المختلفة. وتتسم برامج كلية التوالماجستير، برامج الدكتوراه 

ة: التي تتضمن قسم التعليم الصناعي، والذي يقدم برامج إلعداد المعلم فى التخصصات التالي-التربية الوحيدة من بين كليات التربية 

 جيةمعلم الصناعات النس عدادبرنامج إعداد معلم التصميم والزخرفة واإلعالن برنامج إ –)برنامج إعداد معلم الصناعات الخشبية 

 –برنامج إعداد معلم الصناعات المعمارية  –برنامج إعداد معلم الصناعات المعدنية  –برنامج إعداد معلم طباعة المنسوجات  –

 إعداد معلم المالبس الجاهزة(.

تتالءم مع  بأنها –راسات العليا على مستوى مرحلتي البكالوريوس والد-وتتسم البرامج األكاديمية باألقسام العلمية المختلفة 

احتياجات سوق العمل؛ فطبيعة الدراسة بالكلية تتيح للطالب اكتساب خبرات متعددة ومتنوعة في التخصصات المختلفة وقد تم 

عمل دراسة منهجية محدد بها الجهات المستفيدة من البرامج الدراسية التي تتضمنها الالئحة عن استقراء سوق العمل ومدي 

دين في البرامج األكاديمية قامت الكلية باستطالع آراء المستفي كما (،1/ 2/ 7تياج لهذه البرامج المقدمة من الكلية  )مرفق االح

استطالع آراء طالب الفرقة الرابعة في البرامج األكاديمية للتعرا على آرائهم حيث  هذا إلى جانبمالءمتها لسوق العمل. ومدى 

(، باإلضافة إلى استطالع آراء المستفيدين في 2/ 2/ 7تائج في تحسين وتطوير برامج الكلية )مرفق تستفيد الكلية من هذه الن

 (. 2/3/ 7الخريج ) مرفق 
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ً بعقد يوم التوظيف لخريجي الكلية وذلك بالتنسيق مع وحدة متابعة الخريجين والمؤسسات والكيانات  كما تقوم الكلية سنويا

يجي الكلية في كافة المجاالت، ويتم بالفعل لقاء الخريجين من الكلية مع هذه المؤسسات، حتى االجتماعية التي تسعي لتوظيف خر

(.وتم استحداث برامج بمرحلة 4/ 7/2)مرفق   يتم اإلفادة من خريجي البرامج المختلفة لخدمة المؤسسات المجتمعية وسوق العمل

(، كما بدأ قسم المناهج وطرق التدريس بتفعيل برنامج الدبلوم المهني 5/ 2/ 7الدراسات العليا  بالكلية لقسم رياض األطفال )مرفق 

STEAMM  وذلك مواكبة لسوق العمل، واهتمام سوق العمل بمدارس STEM ،  وحاجة السوق لخريجين متخصصين فى هذا

ق م يلتحق بها طالب )مرف(. وقامت الكلية ببعض اإلجراءات لتجميد وغلق بعض البرامج التى ل6/  7/2المجال وتطبيقاته. )مرفق 

7 /2/7 .) 

ويقدم كل برنامج تعليمي خطة سنوية للتحسين والتطوير، يحاول من خاللها إجراء بعض  اإلجراءات التصحيحية التى قد تطور 

ب ير التدري( باإلضافة إلى اإلجراءات التي إتخذتها الكلية لتطو 8/ 2/ 7من البرامج األكاديمية وتحسن من العملية التعليمية )مرفق 

 .(10/ 2/  7، )مرفق  (2/9/ 7الميداني )مرفق 

 

 الترامج التعليمية موصجة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لال برنامج مي المعايير األكاديمية المرجعية المتتناة 7/3

وس ووفق ة لمرحلة البكالوريتقوم الكلية بتوصيف البرامج األكاديمية للمرحلة الجامعية األولى فى ضوء الالئحة الداخلية للكلي

/  3/ 7  )مرفق فى مجالس األقسامالتوصيفات  يتم اعتمادالنماذج المطروحة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد، و

 ن(، وللتحقق من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة قامت الكلية بعمل عدد م1

ووفقا  توضح هذه المصفوفات مدى التوافق المطلوب( مصفوفات؛ و9اديمي  على عدد )المصفوفات حيث يشتمل  كل برنامج أك

دتها الكلية وتم اعتمادها من المجالس الرسمية لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة التى أع والتقويمستراتيجية التدريس والتعلم ال

 (.3/ 3/  7)مرفق

 (2/ 7/3صفوفات: )مرفق تشمل تلك الم

 تعلم المستهدفة مع رسالة الكلية.توافق نواتج ال .1

 م المستهدفة مع أهداا البرنامج.توافق نواتج التعل .2

 ستهدفة مع المعايير األكاديمية.توافق نواتج التعلم الم .3

 لمستهدفة مع المقررات الدراسية.توافق نواتج التعلم ا .4

 فات الخريج.علم المستهدفة مع مواصتوافق نواتج الت .5

 الخريج مع المعايير األكاديمية.توافق مواصفات  .6

 دراسية مع المعايير األكاديمية.توافق المقررات ال .7

 نشطة التعليم  التعلم  والتقويم.توافق  المقررات الدراسية مع استراتيجيات وأساليب وأ .8
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المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم التي نواتج التعلم لال برنامج تعليمي تتسق مي مقرراته الدراسية، وتوصيف  7/4

 ترقق نواتج التعلم

نظرا ألن كلية التربية تتسم بأن أعضاء هيئة التدريس للتخصصات األدبية وتخصصات اللغات منتدبين من كلية اآلداب بالجامعة 

جودة لية ممثلة فى وحدة ضمان الللتدريس بها، وأعضاء هيئة التدريس للتخصصات العلمية من كلية العلوم بالجامعة؛  قامت الك

ن مع فريق عمل ضم باإلشترا بمخاطبة رؤساء األقسام الختيار وتحديد منسق لكل برنامج أكاديمي من أقسام الكلية، يقوم 

أعضاء  حتى يتمكن( لتوصيف البرنامج شامال" المصفوفات الخاصة )المصفوفات التسع للبرنامج(، 1/ 4/ 7التخصص ) مرفق 

المطروح من الهيئة القومية لضمان الجودة، ومتابعه مراجعتها  12المقررات فى ضوئها  وفقا لنموذج  يس من توصيفهيئة التدر

 (. 3/ 4/ 7( )مرفق 2/  4/  7واعتمادها من المجالس الرسمية للكلية ) مرفق 

يمية راسية مع البرامج التعلكما قام كل فريق ضمن التخصص لكل برنامج بعمل مصفوفة للتحقق من مدي توافق المقررات الد

(، وأيضا مصفوفة توافق استراتيجيات التدريس والتعليم والتقويم مع نواتج التعلم لجميع مقررات البرامج )مرفق 4/  7/4)مرفق 

7 /4 /5.) 

ن خالل ات موتوفر الكلية المعلومات التي تغطي أنشطتها المختلفة داخليا" وعلى موقعها اإللكتروني؛ ويتم نشر هذه المعلوم 

وسائل متنوعة؛ تتمثل في نشرات وملصقات وكتيبات يتم توزيعها على األطراا المعنية داخل الكلية وخارجها. وقد أعدت الكلية 

دليال" للبرامج التعليمية موجه للطالب؛ يشمل بيانات عن أهداا ومكونات كل برنامج وإعالن توصيف البرامج علي الموقع 

 (.6/ 4/  7اإللكترونى )مرفق 

 الترامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها ببورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين-7/5

 7قامت الكلية )ممثلة في وحدة ضمان الجودة( بوضع معايير انتقاء المراجع الداخلي والخارجي واعتمادها بمجلس الكلية )مرفق 

يين الخارجقائمة المراجعين والداخلي لكل برنامج، وتم إعتماد  لمية لترشيح المراجع الخارجي(، وتم مخاطبة األقسام الع1/ 5/

 (، لضمان عملية المراجعة الخارجية، كما تتم المراجعة الدورية على النحو التالى:  2/ 5/  7للبرامج )مرفق 

 أوال": المراجعة الداخلية باألقسام العلمية:

/  7جها التعليمية دوريا" بناءا" على إجراءات وآليات المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة )مرفق تراجع األقسام العلمية برام

(، عن طريق مراجعين داخليين من داخل القسم وفق نموذج المراجعة لبرنامج تعليمي الذي أعدته الهيئة القومية لضمان 3/ 5

 (.4/ 5/ 7جودة التعليم واالعتماد )مرفق 

ن لجنة التدريب ولجنة المراجعة الداخلية والدعم الفني بوحدة ضمان الجودة العديد من البرامج التدريبية وورش وقد قدمت كل م

 (.5/ 5/   7العمل ألعضاء هيئة التدريس ومنسقي البرامج التعليمية باألقسام العلمية قبل البدء في عمليات المراجعة )مرفق 

 ية للبرامج التعليمية:ثانيا": مراجعة وحدة ضمان الجودة الداخل

(. 6/  5/  7تقوم لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بالمراجعة الدورية للبرامج األكاديمية والمقررات الدراسية )مرفق 

 (7/ 5/  7السنوية )مرفق  الداخلية والدعم الفني ويتم ذلك وفق خطة عمل لجنة المراجعة
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 ج التعليمية:ثالثا": المراجعة الخارجية  للبرام

كما تتم المراجعة الخارجية للبرامج وفق نموذج المراجعة لبرنامج تعليمي الذي أعدته الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 (. 9/  5/  7(. وقد اعتمد مجلس الكلية صرا مكافأة ماليه للمراجعين الخارجيين لكل برنامج  )مرفق 8/  5/  7)مرفق 

امج بمناقشة تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج وإجراء ومنسقي البرالعلمي ممثال" في رئيس القسم  ويلتزم القسم

تقارير بتنفيذ خطط التطوير سواء وفقا لهذه التعديالت أو وفقا ل األقسام العلميةالتعديالت الواردة في تقارير المراجعين، كما تلتزم 

لدراسية التى تقدم مقترحات للتطوير، واتخذت الكلية العديد من اإلجراءات التصحيحية فيما يخص البرنامج أو تقارير المقررات ا

(.  وهنا  نماذج من التطوير في 10/  5/   7البرامج األكاديمية وفق مقترحات وحدة ضمان الجودة للتطوير والتحسين. )مرفق 

 (. 11/ 5/  7ة )مرفق البرامج والمقررات وفق تقارير المراجعة الداخلية والخارجي

 

للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والترامج التعليمية، بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية، -7/6

 ويطلي عليها المعنيون، وتستجيد المؤسسة منها فب وضي خطط الترسين والتطوير

(، كما تقوم لجنة القياس وتقويم األداء بوحدة 1/ 6/  7برامج التعليمية )مرفق األقسام العلمية التقارير السنوية لل تعتمد مجالس

ضمان الجودة بتحليل نتائج آراء الطالب في المقررات الدراسية، وإرسال نتائج التقييم لألقسام العلمية التخاذ االجراءات الالزمة 

ية؛ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية ومتابعه اجراءات التطوير إلعالن السادة أعضاء هيئة التدريس بنتائج تقييم المقررات الدراس

 (. 2/ 6/  7الخاصة بالبرامج والمقررات )مرفق 

وتقوم وحدة القياس والتقويم الطالبي بالكلية بإعداد تقارير حول نتائج امتحانات الطالب والورقة االمتحانية وبنو  األسئلة؛ مما 

 (.3/  6/ 7فق يفيد في تحسين العملية التعليمية  )مر

ات بما المؤسسة التقارير السنوية للبرامج والمقررتعرض وتقوم الكلية باإلستفادة من التغذية الراجعة في عملية التطوير، حيث  

تتضمنه من خطط التحسين والتطوير، على مجالس األقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس التخاذ اإلجراءات التصحيحية ومتابعه 

 (.4/ 6/ 7طوير الخاصة بالبرامج والمقررات ويعتمد ذلك بالمجالس الرسمية )مرفق إجراءات الت

 (.5/ 6/  7كما تتخذ األقسام العلمية العديد من إجراءات التطوير وفق تقارير البرامج والمقررات )مرفق 

 نقاط التميز والتنافسية:

 ير.يتصف البرنامج األكاديمي بالمرونة واستيعاب التغيير وخطط التطو .1

 توصيف موثق ومعلن للبرنامج األكاديمي والمقررات الدراسية بالكلية.  .2

 التعلم التعاوني والتعلم الذاتي وحل المشكالت وغيرها.  منهاتتبع المقررات الدراسية أساليب تعليم وتعلم متنوعة  .3

 تقارير سنوية للبرامج والمقررات الدراسية. وجود  .4

 يمية والمقررات الدراسية التابعة لجميع األقسام العلمية. للبرامج األكاد المراجعة الداخلية  .5

 المراجعة الخارجية للبرامج التعليمية.  .6
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 نقاط ترتاج إلب الترسين:

 آلية معتمدة للتواصل مع أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقررات ببرامج الكلية من خارج الكلية. وضع -1

 للبرامج األكاديمية. لخطط التحسين والتطوير لميةالع متابعة مجالس األقسام آلية وضع -2

 األدلة والوثائق

 √ الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى. 1

محاضر مجالس المؤسسة المعنية الخاصة بتبني المعايير األكاديمية )في حال تعدد البرامج محاضر مجالس  2

 ة ببرامجها(.األقسام التي قامت بتبني المعايير األكاديمية الخاص

√ 

 ال ينطتق وثيقة المعايير المعتمدة )في حال عدم تبني المعايير األكاديمية القومية المرجعية(. 3

 √ نماذج األدوات المستخدمة الستقراء سوق العمل إن وجدت. 4

 √ مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المعايير األكاديمية التي تبنتها. 5

 √ فة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المقررات الدراسية.مصفو 6

 √ توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية. 7

أمثلة من محاضر األقسام العلمية و لجنة التعليم والطالب ومجلس المؤسسة الخاصة بتصميم وتطوير  8

 البرامج التعليمية.

√ 

 √ والتقويم.استراتيجية التعلم والتدريس  9

 √ تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية. 10

تقارير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة خطط التحسين )نسخ إلكترونية لألعوام الثالثة  11

 السابقة(.

√ 

 ال ينطتق .فق التعاقد وضوابط المتابعة والمراجعة الدوريةفي حال البرامج التعليمية المشتركة مع مؤسسات أخرى ير 12

 √ ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار. 13
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 :التدريس والتعلم8معيار 

اديمية، كللمؤسسة استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية بما يضمن تحقق المعايير األ

ويسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها. وتحرص الكلية على مالءمة طرق التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة، 

وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي، وتقدم بمشاركة الجهات المجتمعية برامج التدريب التي تسهم في إكساب الطالب 

ت الخريج، وتوفر لتلك البرامج الموارد المالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية اإلشراا المهارات الالزمة لتحقيق مواصفا

عليها، وتحرص على تقييم فاعليتها وتطويرها. وتحرص الكلية على تقويم الطالب بموضوعية وعدالة، وباستخدام أساليب 

 وأدوات متنوعة تالئم نواتج التعلم وبما يدعم العملية التعليمية.

 

 الذاتي: التقييم

 مستوا مؤشر التقييم
مستوا 

 جزئيا

غير 

 مستوا

للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية  -1

 المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.
√   

تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي -2

 وظف لدى الطالب.ومهارات الت

√   

فة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج  -3  برامج التدريب للطالب مصممة وموص 

 التعليمي، ويتوافر لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.
√   

تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم -4 

 المستهدفة. 
√   

اعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج في ف -5

 تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.
√   

الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدا  -6

 قياسها.
√   

وضعها ونسخها عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يُأمن  -7

 وتوزيعها بما يضمن سريتها. 
√   
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آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات  -8

 واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.
√   

   √ التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم. -9

ت في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيانتائج تقويم الطالب يستفاد منها  -10

 التدريس والتعلم والتقويم.
√   

قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات  -11

 لمراقبة تطبيقها
√   

 

 :تهدفةتالئم نواتج التعلم المسللالية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مي المعايير األكاديمية المرجعية و 8/1

/(، كما قامت الكلية بوضع استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم 1/ 1/  8لكلية التربية جامعة حلوان الئحة معتمدة )مرفق 

، ثم قامت بمراجعتها وتحديثها وذلك في ضوء استحداث رؤية ورسالة 2017/  12/  4( بتاريخ 472واعتمدتها بمجلس كلية رقم )

 وأهداا الكلية وتحقق المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة ونواتج التعلم المستهدفة ورسالة الكلية وأهدافها، وقد تم اعتماد تحديث

(، وقد تم إعالن 2/ 1/ 8)مرفق  2019/ 12/  23( بتاريخ 503استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم بمجلس الكلية رقم )

االستراتيجية  ونشرها من خالل مخاطبات موجهة لألقسام العلمية المختلفة لعرضها على مجالس األقسام، ومناقشتها من قبل 

المرحلة  ( وأيضا إرسالها عبر البريد اإللكترونى لجميع منسقى برامج3/ 1/ 8أعضاء هيئة التدريس إلبداء آرائهم  )مرفق  

الجامعية األولى ومنسقى برامج مرحلة الدراسات العليا، وتتأكد الكلية من أن االستراتيجية تتضمن طرقاً للتدريس والتعلم مالئمة 

(، وتتضمن 4/ 1/  8لنواتج التعلم المستهدفة من خالل استطالع رأى أعضاء هيئة التدريس حول االستراتيجية )مرفق 

يس والتعلم والتقويم متنوعة يمكن االختيار من بينهم بما يتناسب مع محتوى المقرر الدراسى ونواتج االستراتيجية طرقا للتدر

 المهارات العامة( ومن –المهارات المهنية والعملية  –المهارات الذهنية  –التعلم المستهدفة )المعرفة والفهم/ المعلومات والمفاهيم 

تعلم التعاونى ال -حل المشكالت  -تيجيات األعداد الصغيرة وتشمل )العروض العملية هذه االستراتيجيات على سبيل المثال: استرا

العصف الذهنى(، واستراتيجيات األعداد الكبيرة  وتشمل  -المناقشة  –المدخل المنظومى  -خرائط المفاهيم  -التعلم التنافسى  -

التعلم  –يجيات التدريس الفردى مثل )التعلم اإللكترونى والعصف الذهنى(، كما تشمل استرات –المناقشة والحوار  –)المحاضرة 

الذاتى( وقد تم التحقق من أن االستراتيجية المتبعة تتالئم مع نواتج التعلم المستهدفة المختلفة من خالل  نتائج تحليل تلك استطالع 

 األراء.

امى/ النهائى(، وأشارت التقويم الخت –البنائى/ التكوينى  كما أن استراتيجية التعليم والتعلم والتقويم تتضمن أنواع التقويم )التقويم

إلى أساليب التقويم المختلفة التى يمكن استخدامها لتقويم نواتج التعلم المستهدفة مثل )االختبارات بأنواعها التحصيلية، الشفهية، 

 لقصصية(. السجالت ا –قوائم التدقيق  –ير مقاييس التقد –المقابلة  –االستبيانات  –بطاقات المالحظة  –المقالية، والموضوعية 
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 تطتيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف لدي الطالب 8/2

علم الذاتى، توتتابع كلية التربية جامعة حلوان مدى تطبيق اإلستراتيجية وتتأكد من أن طرق التدريس والتعلم والتقويم تدعم تطبيق ال

والتعلم الذاتى مجموعة من اإلجراءات إلدارة عملية التعلم بحيث يندمج المتعم بمهمات تعليمية تتناسب وحاجاته وقدراته الخاصة 

ومستوياته المعرفية والعقلية بما يحقق تعلمه بنفسه. وأيضا تتابع اكساب الطالب مهارات التوظيف وذلك من خالل تقارير مراجعة 

جميع البرامج األكاديمية لمرحلة البكالوريوس والخاصة بمدى توافق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم مع كل من مصفوفات 

أساليب التقويم وأنشطة التدريس والتقويم وأساليب التدريس المتبعة، ولقد تم إعداد مصفوفة توافق المقررات مع استراتيجيات 

كل برنامج من برامج الكلية، حيث تظهر هذه المصفوفات مدى تطبيق االستراتيجيات أثناء وأساليب التدريس والتعلم والتقويم ل

(، كما تستعين الكلية ببعض نماذج من ملفات المقررات لمتابعة مدى التوافق مع االستراتيجية )مرفق 1/  2/ 8التدريس )مرفق 

سد اكتسابهم لمهارات التعلم الذاتى ومهارات التوظيف (، وتتضمن ملفات المقررات نماذج من أعمال الطالب التى تج2/  2/ 8

وريادة األعمال التى تتضمنها استراتيجية التدريس والتعلم للكلية، ونماذج األعمال واألبحاث التى يقوم بها الطالب ذاتيا، حيث 

 ات والمعارا من مصادر متعددة،تتنوع هذه األعمال ما بين أبحاث علمية تعتمتد على مهارة الطالب فى البحث الذاتى عن المعلوم

 (.3/  2/ 8)مرفق  وتطبيقات عملية للمهارات المتعلمة من أجل توظيفها فى الحياة العملية.

 

برامج التدريب الميداني للطالب مبممة وموصجة وفقا لنواتج التعلم المستهدفة للترنامج التعليمي ويتوافر لتنجيذوا االليات  8/3

 والموارد الالزمة:

كون التدريب الميدانى مكونا أساسيا فى إعداد طالب كلية التربية وفقا لالئحة الكلية، حيث يؤدى طالب الفرقتين الثالثة يعد م

ً عمليا بمدارس وزارة التربية والتعليم بمراحل التعليم المختلفة اإلبتدائية واإلعدادية والثانوية، بواقع يوم واحد  والرابعة تدريبا

( ساعات أسبوعيا وأسبوعا متصال فى  نهاية كل فصل دراسى وذلك وفقا لالئحة 4ين الدراسيين بواقع )أسبوعياً خالل الفصل

( 4الكلية ، كما تقدم الكلية لطالب الفرقة األولى شعبة رياض األطفال مقرر المالحظة والتدريبات الميدانية بالفرقة األولى بواقع )

ذلك للتأهيل قبل مرحلة التدريب الميدانى حيث يتم زيارة المدارس التى تشتمل ساعات أسبوعيا خالل الفصل الدراسى الثانى، و

على مراحل رياض األطفال ويتم للمشاهدة ومالحظة التدريس ومعايشة جو التدريس، ويتم تحديد المواعيد المناسبة لبدء ونهاية 

ة المناهج ومن ثم مجلس الكلية العتمادها والموافق فترة التدريب الميدانى مع بداية الفصل الدراسى األول ومناقشتها بمجلس قسم

(،  وذلك ضمن المقررات التربوية العامة لبرامج الكلية، 1/  3/ 8عليها. كما يتوفر توصيف مقررات التدريب الميداني )مرفق 

مدنى لبرامج التدريب ووفقا لتقييم المجتمع ال 2020/  2019وقد تم تحديث توصيف التدريب الميدانى فى بداية العام الدراسى 

الميدانى وأيضا المستجدات التى طرأت على مجال التعليم. وتتبع المؤسسة آليات واضحة ومحددة لتنفيذ برنامج التدريب الميدانى 

(، حيث يشار  أعضاء هيئة التدريس بقسم المناهج وطرق التدريس فى اإلشراا على الطالب 2/ 3/  8واإلشراا عليه )مرفق 

التدريب الميدانى )بما يمثل اإلشراا الداخلى للكلية(، ويعد هذا اإلشراا من قبل عضو هيئة التدريس جزء من  وتوجيههم فى

وينظم قسم المناهج وطرق التدريس آليات  .ساعاته الجدولية، هذا إلى جانب )اإلشراا الخارجى من قبل المدرسين بالمدرسة(



   

53                                                                                                                                                
 
 

 

بية جامعة حلوان( 2019-2018الدراسة الذاتية  )كلية التر  

نى المخصص ألعمال هذا البرنامج تحت إشراا وكيل الكلية لشئون التعليم التدريب الميدانى من خالل مكتب التدريب الميدا

والطالب، ويختارالمدارس التى يتم تدريب الطالب بها مع بداية كل عام دراسى، ويحدد المشرفين الذين يمكن اإلستعانة بهم فى 

التدريب الميدانى المدون بها أسماء الطالب و يتولى المكتب  كتابة خطابات اإلشراا على الطالب من داخل الكلية ومن خارجها. 

) المتدربين( وتسكينهم بمدارس التدريب الميدانى، بعد األخذ برغبات الطالب فى مدارس التدريب لمراعاة البعد المكانى، ويتم 

ر التدريب ها، وال يقتصأخذ الموافقات من قبل مديرية التربية والتعليم واإلدارة التعليمية، وإدارة المدرسة التى سيتم التدريب ب

بمدارس إدارات حلوان أو المعصرة التعليمية ولكن يشمل التدريب الميدانى إدارات مختلفة مثل إدارة غرب القاهرة وإدارة شرق 

 القاهرة، أو اإلدارات بالجيزة، حيث تتعدد المدارس التى تستقبل طالب كلية التربية جامعة حلوان.

عريفية للطالب بالتدريب الميدانى وأدوراهم به وواجباتهم، هذا إلى جانب االجتماعات الدورية كما ينظم المكتب اللقاءات الت

لمنسقى الشعب المختلفة لضمان تحقيق أهداا التدريب الميدانى. كما يدعو مكتب التدريب الميدانى فى بداية العام الدراسى ممثلى 

تب لزيارة اإلدارات التعليمية المختلفة للتغلب على أى مشكالت قد تطرأ على اإلدارات التعليمية لالجتماع بهم، أو يقوم ممثلى المك

 عملية التدريب الميدانى لطالب الفرفة الثالثة والرابعة بجميع البرامج أو طالب الفرفة األولى لبرنامج إعداد معلم رياض األطفال. 

تخصصية والتربوية والمهنية والثقافية بما تتضمنه من ولتحقيق أهداا التدريب الميدانى من حيث اكساب الطالب الكفاءات ال

معارا واتجاهات ومهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم أعد مكتب التدريب الميدانى دليال للتدريب  الميدانى: يتضمن )التعريف 

(، كما تخصص الكلية 3/ 3 /8أدوات التقييم( )مرفق  –مهام المعلم والمتعلم  –أهدافه  –اإلطار النظري  –بالتدريب الميدانى 

مكافآت سنوية لإلشراا الخارجى تقدم لكال من  المشرفين الخارجيين ومديرى المدارس القائمين باإلشراا على التدريب الميدانى 

 س(. ولقد تم إعداد خطة للتدريب الميدانى بالتعاون مع اإلدارات التعليمية لضمان الشراكة بين الكلية والمدار4/  3/ 8) مرفق 

وجارى اآلن دراسة عقد بروتوكول تعاون مع عدد كبير من المدارس الحكومية المزودة بالوسائل التكنولوجية  (.5/ 3/  8)مرفق 

 data show، والـ    Smart  boardالحديثة لتدريب الطالب على كيفية استخدام الوسائل واألدوات التعليمية الحديثة  مثل الـ 

 عليمية  المطورة بمختلف المراحل الدراسية .التى تتطلبها المناهج الت

 

 تقويم ذداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مي نواتج التعلم المستهدفة. 8/4

يقوم مكتب التدريب الميدانى بالكلية بإعداد استمارات لتقييم أداء الطالب المعلمين بالتدريب الميدانى تتوافق ونواتج التعلم 

هدفة وتتوافق مع درجات التقويم المحددة سلفا فى الئحة الكلية، واستمارات التقييم بالتدريبي الميداني التى يتم استخدامها مثل المست

استمارات: ) التقييم النهائي للطالب / المعلم، من قبل كل من المشرا الداخلى والمشرا الخارجى، وكذلك استمارة تقييم من قبل 

باإلضافة إلى نماذج تبادل الزيارات، تقييم الزيارات، تقييم الطالب للطالب / المعلم، تقييم التدرس، متابعة مدير المدرسة(، هذا 

دفتر التحضير، متابعة غياب وحضور الطالب / المعلم، من قبل المشرا الداخلى ، حيث أن حضور التدريب الميدانى يعد أساسيا 

خالل العام الدراسى والتدريب المتصل. كما توفر الكلية  % 75طالب نسبة حضور فى تقييم الطالب المعلم ويجب أال يتجاوز ال

(، وتسلم 8/4/1نماذج لتقارير جهات التدريب عن المتدربين وتسلم لمكتب التدريب الميداني فى نهاية كل عام دراسى )مرفق 
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درسة إلى منسقى الشعب المختلفة بمكتب درجات الطالب المعتمدة والتى وضعت من قبل المشرا الداخلى والخارجى ومدير الم

درجة لإلشراا  40التدريب الميدانى ليقوم المكتب بعد ذلك لتسليمها للكنتروالت، ويتم تقسيم درجات التدريب الميدانى إلى 

 درجة للتدريب المتصل، بحيث تمثل الدرجات الدرجة 20درجات إلدارة المدرسة،  10درجة لإلشراا الخارجى،  30الداخلى، 

 درجة.   100الكلية للتدريب الميدانى المحدد بالئحة الكلية 

 

 فاعلية التدريب يتم باستخدام ذدوات ومؤشرات موضوعية ،وتستخدم النتائج في تطوير ذلية التدريب وذدواته وموارده 8/5

(، 1/ 5/ 8لميدانى )مرفق قامت الكلية بتطبيق استبيان الستطالع رأى جهات العمل والطالب والمشرفين فى برنامج التدريب ا

ويتم االستفادة من نتائج استطالعات الرأى بما يحقق التطوير وتحسين األداء، فقد تم اإلستعانة بتقييم أداء الطالب من قبل المشرفين 

لميدانى، ا فى التدريب الميدانى ببرامج الكلية المختلفة، وقد تم االستفادة من نتائج استطالعات اآلراء فى تطوير دليل التدريب

وأيضا االستفادة من النتائج في ربط البرامج التعليمية ومقرراتها الدراسية باحتياجات المجتمع واكساب الطالب خبرة عملية كال 

في تخصصه، باإلضافة إلى توفير فرص عمل لخريجي الكلية من خالل التواصل مع أماكن التدريب، وذلك من خالل إقامة يوم 

ذلك لتقوية االتصال الدائم بين الكلية وخريجيها على االنتقال من البيئة التعليمية الجامعية إلى البيئة العملية. التوظيف والخريجين و

إنطالقا من هذا اإلجراء تم وضع إجراءات تصحيحية لمنظومة التدريب الميداني فى ضوء التقرير المعد عن أوجه االستفادة من 

( وقد تم مناقشة هذه اإلجراءات وقد أسفرت عن  إعادة النظر 2/ 5/ 8الميدانى )مرفق نتائج استطالعات اآلراء حول التدريب 

م( 2020/ 2019فى توصيف برنامج التدريب الميدانى حيث تم تحديث مقرر التدريب الميدانى ليتم اتباعه خالل العام الدراسى )

 ( .3/ 5/ 8)مرفق    2019/ 10/ 14( بتاريخ 336بقرار مجلس قسم المناهج وطرق التدريس رقم )

 

 الدرجات المخببة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مي نواتج التعلم المستهدفة 8/6

تحرص الكلية على اتباع مواصفات عامة للورقة االمتحانية كما وردت من مركز ضمان الجودة بالجامعة يلتزم بها جميع أعضاء 

رقة االمتحانية مواصفات للجانب الشكلى للورقة االمتحانية ومواصفات ( حيث تشمل مواصفات الو1/ 6/  8هيئة التدريس )مرفق 

للجانب الفنى ومواصفات تقيس جانب تحقق نواتج التعلم المستهدفة، على أن يقيم أعضاء هيئة التدريس أوراقهم االمتحانية وفقا 

ويم تقويم الطالبى بالكلية. وتتنوع طرق تقلهذا النموذج، يقوم بذلك أيضا القسم العلمى، أيضا تشار  فى ذلك وحدة القياس وال

الطالب  كما ورد بالئحة الكلية ما بين امتحانات تحريرية واختبارات عملية وشفوية وأعمال فصلية، وتتضمن  األعمال الفصلية 

ض طرق عالعروض العملية لتنفيذ ب –األبحاث  –أساليب مختلفة يتبعها أعضاء هيئة التدريس بالمحاضرات مثل )المناقشات 

التدريس، التكليفات وغيره( ويتوافق ذلك مع ما جاء فى توصيف المقررات، كما تشتمل أنشطة التقويم التكوينى على )امتحانات 

دورية، مناقشات فى قاعات التدريس لقياس مهارات التفكير، امتحانات أداء عملى، إجراء بحوث فردية وجماعية، مشروعات 

لمستهدفة وبما يسهم أيضا فى تدريب الطالب على التقويم النهائى. كما تقوم الكلية بتطبيق نظام عملية( لتحقق نواتج التعلم ا

 االختبارات اإللكترونية والتصحيح اإللكترونى بعد أداء االختبارات. 
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كلية للتأكد من مدى بالوتلتزم الكلية بآلية توافق االمتحانات مع مخرجات التعلم المستهدفة  الخاصة بوحدة القياس والتقويم الطالبي 

( وأيضا تقييم مدى  استخدام أساليب 2/ 6/ 8توافق االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها )مرفق 

اإللكترونية(. وتحرص الكلية على متابعة مدى مالءمة الورقة االمتحانية من  –الموضوعية  –متنوعة من األسئلة  مثل ) المقالية 

خالل قيام مركز القياس والتقويم التربوى بالكلية بإعداد تحليل إحصائى لمواصفات الورقة االمتحانية وكتابة تقرير حول هذا 

النتائج لالستفادة من ذلك فى التوجيه المستمر ألعضاء هيئة التدريس بشأن تعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف التى تظهر 

 ( 3/ 6/ 8نية لتالفيها ومراعاة التعديالت فيما بعد )مرفق  نتيجة تحليل األوراق االمتحا

أما فيما يخص الدرجات االمتحانية فإنه يتم توزيع درجات االمتحان التحريرى بشكل مفصل داخل الورقة االمتحانية ووفقا 

(، و يتم توزيع درجات األعمال 4/ 6/ 8للالئحة، كما يتم إعداد نموذج لإلجابة على أسئلة اإلمتحان يتضمن مفتاح اإلجابة )مرفق 

الفصلية والعملية أو الشفوية والتحريرية طبقا لما ورد بالئحة الكلية وهى تختلف من برنامج ألخر. وفى حالة انخفاض نسب 

من أجمالي نتيجة الطالب يتم تشكيل لجنة ممتحنين لفحص نتيجة الطالب، وعرض الموضوع  %50النجاح فى مقرر ما عن 

ن التعليم والطالب ومن ثم مجلس الكلية التخاذ ما يتناسب مع هذه الحاالت، ويتضح ذلك أيضا من خالل تقارير على لجنة شئو

 (. 5/ 6/ 8وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب السنوية  )مرفق 

 

 ها  عملية تقويم الطالب تدار باجاءة وعدالة، واالمترانات يأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن سريت 8/7

تلتزم الكلية بدليل إدارة االمتحانات والكنتروالت ونظم تقويم الطالب وغيرها من اآلليات التى تضمن تنظيم الكنتروالت  )مرفق 

(. كما تقوم إدارة الكلية بوضع جدول االمتحانات ويتم إعالن صورة أولية منه قبل بدء االمتحانات بشهر كامل على 1/ 7/  8

نى وعلى صفحة شئون التعليم والطالب وصفحة أعضاء هيئة التدريس على الفيسبو  كجدول استرشادي موقع الكلية اإللكترو

مبدئى، ويتم تلقي أي اقتراحات من الطالب وأعضاء هيئة التدريس بتعديل الجدول لمدة أسبوع، يليها إعالن الجدول بصورة 

 Edu Helwan Studentsلكترونى وعلى صفحة الفيس بو  نهائية قبل بدء االمتحانات بحوالي أسبوعين علي موقع الكلية اإل

 (.2/ 7/ 8)مرفق 

وتقوم المؤسسة بإعالم أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية بالنشرة الخاصة بالقواعد العامة لالمتحانات، ويتم تشكيل لجان 

ت واإلرشادات الخاصة بسيرعملية االمتحانات، (، وذلك فى إطار التعليما3/  7/ 8الممتحنين باألقسام العلمية المختلفة )مرفق 

(. كما يتم تشكيل لجان الكنتروالت واللجان المختلفة 4/ 7/ 8وضوابط االمتحانات والكنتروالت وضوابط تقويم الطالب )مرفق  

لدراسى األول ا وتحديد أسماء السادة رؤساء الكنتروالت وأعضاء الكنتروالت لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا فى الفصل

(. هذا باإلضافة إلى تشكيل لجان الممتحنين الثنائية أو الثالثية من كل قسم علمى، وأيضا 5/ 7/  8وقبل بدء االمتحانات )مرفق 

 لجان االختبارات الشفوية أو التطبيقات العملية.  
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زى مل الكنتروالت بداية من الكنترول المركو تقوم الكلية بتأمين االمتحانات وضمان سريتها من خالل وضع خطة تأمينية تنظم ع

(، كما تؤمن الكلية الدور الرابع الخاص 6/ 7/ 8الستالم أوراق األسئلة وتضمن سريتها من خالل وحدة التصويربالكلية )مرفق 

 (. 7/ 7/ 8 بالكنتروالت من خالل أبواب حديدية لضمان سرية النتائج، ويتم إعداد تقرير كامل عن الكنتروالت بالكلية )مرفق

 

 آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التبريح ودقة وضي ورصد الدرجات واالحتجاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء. 8/8

(، 1/ 8/ 8أعدت الكلية آلية تقويم الطالب للتأكد من عدالة عملية تقويم الطالب ومن عدالة التصحيح ودقة رصد الدرجات )مرفق 

رؤساء الكنتروالت بالكلية بتشكيل الكنتروالت والسادة أعضاء هيئة التدريس بكل كنترول وإعالمهم بآلية وتقوم الكلية بإعالن 

وضوابط التقويم والمهام والمسئوليات لرؤساء وأعضاء الكنتروالت، وتضع الكلية ضوابط لمن لهم صلة قرابة للطالب وحتى 

ى إقرار يفيد بعدم وجود قرابة لهم مع الطالب حتى الدرجة الرابعة، وفى الدرجة الرابعة، حيث يقوم أعضاء الكنترول بالتوقيع عل

 (. 8/2/  8حالة وجود تعارض يتم تعديل تشكيل لجان الكنترول، وهى بذلك تضمن عدالة نظام االمتحانات لجميع الطالب )مرفق 

الئحة الداخلية للكلية مع إعالم أعضاء هيئة كما يتم تحديد قواعد وضع االمتحانات التحريرية والشفهية والعملية بناءاً على ال

التدريس بها، ومن ضمن هذه القواعد وضع الدرجات تفصيلية على ورقة االمتحان باإلضافة إلى الدرجة الكلية، وإعداد نموذج 

 لدراسى. (. كما يتم إعالم الطالب بدرجات أعمال السنة ومناقشتهم فيها فى نهاية الفصل ا3/ 8/  8لالجابة عليها )مرفق 

ويتم رصد نتائج االمتحانات ومراجعتها داخل الكنتروالت على قاعدة البيانات الخاصة بذلك ويتم التوقيع على كشوا رصد 

الدرجات والتقديرات وكشوا إعالن النتيجة من جانب أعضاء ورؤساء الكنتروالت، والتوقيع من قبل وكيل الكلية لشئون التعليم 

تم مراجعة النتيجة بإدارة شئون الطالب بالجامعة، وتعرض نتائج الطالب على مجلس الكلية العتمادها والطالب وعميد الكلية ،وي

ثم مجلس الجامعة، ويتم إعالن النتيجة للطالب على موقع الجامعة، مع االحتفاظ بنسخة ورقية فى مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم 

ية فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات بما يتيح االحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة والطالب وإدارة شئون الطالب، كما تضع الكلية آل

(، كما تحتفظ الكلية بنتائج االمتحانات ألربع سنوات متتالية على أجهزة الكمبيوتر 4/ 8/ 8لالستدعاء عند الحاجة )مرفق 

 (.5/ 8/  8مخزن الكنتروالت )مرفق للكنتروالت لضمان استدعائها عند الحاجة، واالحتفاظ بأوراق إجابات الطالب ب

 

 

 التغذية الراجعة للطالب عن ذدائهم فب التقويم تدعم تعلمهم   8/9

(، 1/ 9/  8يتم اعالن نتائج االمتحانات فى موعد غايته شهر من نهاية االمتحانات عن طريق الموقع اإللكترونى للجامعة )مرفق  

رفة نتيجة االمتحان الخاص به، كما يتم إعالن النتيجة فى صورتها الورقية بإدارة ويسمح للطالب الدخول على قواعد البيانات لمع

 (.2/ 9/ 8شئون الطالب بالكلية ويحتفظ بنتائج االمتحانات أيضا بالكنتروالت )مرفق  

مكتبية لساعات الوتقوم الكلية بمخاطبة األقسام العلمية بضرورة إعالن أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة لمواعيد ا

على طالبهم ووفقا للساعات المكتبية المدونة بالخطة األسبوعية لجميع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وإعالنها 
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على باب المكتب وذلك وفقا لتفعيل الساعات المكتبية للسادة أعضاء هيئة التدريس لتقديم الدعم األكاديمى للطالب، وذلك لتقديم 

األكاديمى للطالب ومن خالل استمارة الدعم األكاديمى المعدة من لجنة معيار الطالب والخريجين، وأيضا ليتمكن الطالب  الدعم

من التواصل مع السادة أعضاء هيئة التدريس ومناقشتهم فى أمور تعلمهم، أو تقديم شروح مبسطة أو لقاءات إضافية للطالب ذوى 

ن خالل استمارة الدعم األكاديمى للمتعثرين دراسيا والتى أعدتها لجنة معيار الطالب القدرات المحدودة ويتم ذلك أيضا م

(، هذا باإلضافة إلى  إعالم الطالب بنتائج اختباراتهم وأعمالهم الفصلية والسماح لهم بمناقشتها مع 3/ 9/  8والخريجين )مرفق 

 (.4/ 9/ 8أعضاء هيئة التدريس )مرفق 

 

 يستجاد منها فب تطوير الترامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم نتائج تقويم الطالب 8/10

(. وتستفيد 1/ 10/ 8كما تقوم الكلية بتحليل نتائج امتحانات الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية /المقررات( )مرفق 

ل تقدير ث يتم أوال تحليل لنتائج الطالب والنسب المئوية المقابلة لكالكلية من نتائج تقويم الطالب فى تطوير العملية التعليمية حي

ولكل مقرر على حدى والنتيجة العامة للفرقة ومن ثم حساب معدل التطور فى نتائج الطالب، وتقوم وحدة القياس والتقويم الطالبى 

اءات يتم مناقشة نتائج التقرير وتقديم إجربالكلية بإعداد تقرير عن نتائج االمتحانات ويعرض التقرير على مجالس األقسام ل

تصحيحية وفقا لنتائج تحليل النتائج، وقد تم االستفادة من تقرير نتائج االمتحانات فى تطوير استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  

سب ليل االحصائى لن(، كما تقدم األقسام العلمية بعض اإلجراءات التصحيحية فى ضوء ما جاء بتقرير التح2/ 10/ 8)مرفق  

 (.3/ 10/  8نجاح الطالب  )مرفق 

 

 قواعد التعامل مي تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات لمراقتة تطتيقها   8/11

الل أسبوع (، حيث يتم فتح باب قبول اإللتماسات خ1/ 11/ 8تضع الكلية آلية للتعامل مع التظلمات وذلك بعد إعالن النتائج )مرفق 

من إعالن النتيجة من خالل ملئ تقديم طلب، وتقدم االلتماسات لمكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ثم ترسل نماذج 

اإللتماسات إلى إدارة شئون الطالب ليتم توزيعها على  الكنتروالت المختصة، حيث يتم مراجعة درجات الطالب داخل كراسة 

ات والتأكد من صحة درجة أعمال السنة وصحة جمع الدرجاتمن خالل أعضاء هيئة اتدريس االجابة ومراجعة رصد الدرج

ورؤساء الكنتروالت، ويتم الرد على نموذج اإللتماس  مع التوقيع من قبل أعضاء الكنترول ورئيس الكنترول، ويتم رد اإللتماسات 

ب بالنتيجة أو من خالل مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم مرة أخرى إلى إدارة شئون الطالب، والتى تقوم بدورها بإخطار الطال

والطالب، كما يتم اتخاذ اإلجراءات التصحيحية إذا اتضح أحقية الطالب فى تعديل الدرجات الخاصة بهم، ويتم اعتماد التعديالت 

 (.8/11/2من خالل لجنة شئون التعليم والطالب ومن ثم مجلس الكلية )مرفق 

 

  فسيةنقاط التميز والتنا

 استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم معتمدة ومعلنة ومحدثة. .1
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 تنوع أساليب التدريس والتعلم  وتضمين أساليب التعلم الذاتى. .2

 آليات لمتابعة تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  .3

 مكتب التدريب الميدانى.  .4

 دليل التدريب الميدانى.  .5

 تقويم التدريب الميدانى.آليات اإلشراا ومتابعة تنفيذ و .6

 أدوات وأساليب تقويم أداء الطالب بالتدريب الميدانى  .7

 بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم وتفعيل الشراكة معها بشأن التدريب الميدانى للطالب. .8

 دليل  وضوابط عملية التقويم.  .9

 مواصفات الورقة االمتحانية.  .10

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 التدريب الميدانى للطالب المعلمين بالفرقة الثالثة والرابعة.  نشر دليل  .1

 توزيع أعباء اإلشراا على التدريب الميداني. .2

 

 األدلة والوثائق

 √ الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى. 1

 √ استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم. 2

طط التدريس والتقويم و نماذج أدوات تقييم مهارات ملف المقرر )توصيف المقررات الدراسية متضمنا خ 3

 الطالب ونماذج من تكليفات الطالب وخالفه(.

√ 

 √ توصيف التدريب.  4

 √ أدوات تقييم الطالب في التدريب. 5

 √ أدوات تقييم التدريب )استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجهات التدريب(. 6

 √ جهات تدريب وخالفه(. –الجهات الخارجية )جامعات وثائق اتفاقيات التعاون/ الشراكة مع  7

 × )إن وجدت(. (Portfolios)عينة من ملفات إنجاز الطالب  8

 √ مواصفات الورقة االمتحانية وخالفه(. -دليل إدارة االمتحانات )الئحة كنترول مرحلة البكالوريوس  9

وثيقة اإلجابة النموذجية وكراسسسسسسسسات إجابات وثائق الكنتروالت ونماذج أوراق االمتحانات التحريرية و 10

 الطالب.

√ 

 √ التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لشئون التعليم والطالب. 11
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 :الطالب والخريجين 9معيار 

ة بتقديم مؤسسللمؤسسة قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوريًّا، وتعمل على جذب الطالب الوافدين. وتلتزم ال

الدعم واإلرشاد للطالب، وتكفل مشاركتهم في صنع القرار، وتشجع األنشطة الطالبية، وتحرص على قياس آراء الطالب، 

 وتعمل على استمرارية التواصل مع الخريجين.

 

 التقييم الذاتي:

 مستوا مؤشر التقييم
مستوا 

 جزئيا

غير 

 مستوا

البرامج التعليمية والتخصصات واضحة قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على  -1

 وعادلة ومعلنة.
√   

   √ للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. -2

للكلية نظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديًّا واجتماعيًّا وصحيًّا ويتم تعريف الطالب به  -3

 بوسائل متعددة.
√   

   √ خدمات التوجيه المهني. للكلية نظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم -4

للكلية آليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة  -5

 اإلنشاءات والتجهيزات.
√   

   √ وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. -6

األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن  -7

 تجهيزات واإلشراا.وال
√   

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها  -8

 واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.
√   

للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث  -9

 بصورة دورية.
√   

برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق الكلية توفر  -10

 العمل.
√   
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 قواعد قتول وترويل وتوزيي الطالب علب الترامج التعليمية والتخببات واضرة وعادلة ومعلنة  9/1

لطالب اعد القبول وتحويل اقوة معتمدة ومفعلة ومعلنة لسياسات وتقوم الكلية بوضع سياسات وقواعد القبول بها، وتوجد وثيق

(، حيث يتم قبول الطالب وفقا للقواعد التى يحددها المجلس األعلى للجامعات بالنسبة للحاصلين على شهادة الثانوية 9/1/1)مرفق

 ليم األساسى،عالعامة أوالشهادات الفنية ِّ، كما يتم قبول الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بالنسبة لشعب التعليم العام والت

وقبول الطالب الحاصلين على شهادات الثانوية الفنية بشعب التعليم الصناعي، على أن يجتاز المتقدم مقابلة شخصية؛ للتأكد من 

صالحيته للعمل بمهنة التدريس، كما يتم تشعيب الطالب على الشعب المختلفة وفقا لما يلي: رغبات الطالب، واحتياجات كل قسم 

(، وتعلن 2/ 1/  9التى يقرها مجلس الكلية كل عام دراسي )مرفقووالحد األدنى لمجموع الدرجات في كل شعبة وإمكانياته، 

الكلية عن قواعد التشعيب فى بداية كل عام دراسي عن طريق: موقع الكلية، ونسخة ورقية معلنة على لوحة اإلعالنات )بجوار 

اسة للتحويل من الكلية وإليها، وفق ضوابط وقواعد وقوانين المجلس األعلى (،  وتتبع الكلية سي 3/  1/ 9شئون الطالب( )مرفق

حولين مللجامعات، والضوابط التى يقرها مجلس الكلية، مع مراعاة أال يزيد عدد الطالب عن الطاقة االستعابية للكلية؛ بالنسبة لل

 .%5إلى الكلية فى حدود 

ونسب التحويالت من الكلية وإليها سنوياً، ويتم تحليلها فى تقرير يوضح أهم  وتوفر الكلية  بيانات عن عدد الطالب المقبولين 

(، ويتضح من تتبع إحصاءات 5/ 9/1(، )مرفق 4/ 1/  9اإلحصائيات عن أعداد ونسب الطالب المقبولين والمحولين)مرفق

 الطالب المحولين من وإلى الكلية ودراستها أن الكلية جاذبة وليست طاردة للطالب. 

 سنوات3( يوضح أعداد الطالب المقبولين والمحولين خالل آخر 9/1ل )جدو

 ذعداد المرولين ذعداد الطالب المقتولين العام الجامعب  

 إلى الكلية من الكلية

2016  /2017 2788 88 110 

2017  /2018 2311 96 141 

2018/2019 2230 40 160 

 

 وافدين للمؤسسة ذساليب فعالة لجذب الطالب ال  9/2

مكتب لرعاية الوافدين بالكلية وتمت الموافقة الكلية  تثكما استحد(، 1/ 2/ 9خطة لدعم الطالب الوافدين ورعايتهم )مرفق  للكلية

 2020/  2019الالزمة للبدء فى تفعيل نشاط المكتب مع العام الدراسى ت تم اتخاذ اإلجراءانشائه من مجلس الكلية، وعلى إ

ب الطالب الوافدين ورعايتهم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتقديم خدمات المشورة والدعم للطالب الوافدين لجذ (2/ 2/ 9)مرفق 

 وذلك  من خالل القيام بالمهام اآلتية :

 حل الصعوبات الشخصية أو األكاديمية التى قد تواجه الطالب الوافد.  -
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إلنترنت ا الوافد لإلدارة، أو عن طريق موقع الكلية على شبكة الرد على استفسار الطلبة الوافدين الجدد عند زيارة الطالب -

أو أى وسائل أخرى  للتواصل، وتخص استفساراتهم عن المعلومات الالزمة لهم ومنها: مستوى المعيشة فى مدينة 

ات ى معلومحلوان ومحافظة القاهرة عموما، والمناطق السكنية المناسبة لهم، ووسائل المواصالت المتاحة فى المدينة، وأ

 أخرى مفيدة يريد الطلبة الوافدون معرفتها. 

 إعداد دليل الطالب الوافدين وتوزيعه علىيهم عند التحاقهم بالكلية، ونشره على موقع الكلية.  -

 تقديم اقتراحات لوضع خطة وبرامج لجذب الطالب الوافدين، ترفع لمجلس الكلية لمناقشتها واعتمادها. -

طريق تحديث وتغذية الموقع اإللكتروني للكلية باإلمكانات وتوصيف البرامج والمميزات التسويق الجيد للكلية عن  -

 التنافسية كوسيلة لجذب الطالب الوافدين.

 مراسلة جميع المؤسسات التعليمية والسفارات على المستوى اإلقليمي؛ لجذب الطالب الوافدين. -

 

ب الذى تصدره الكلية ودليل الطالمثل: موقع الكلية ودليل الطالب  طالب الوافدينتستخدم الكلية أساليب متنوعة لجذب الكما 

 ، (3/  2/ 9)مرفق وأيضا عن طريق ممثل الكلية بمركز رعاية الطالب الوافدين بالجامعة، الوافدين بالجامعة والكلية ممثلة فيه

ب دد اإلجمالي، ومعدل التغيير في عدد الطالكما تعد الكلية إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم إلى الع

  (. 4/ 2/ 9الوافدين خالل األعوام الثالثة الماضية )مرفق

 

 وصرياً،  ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة  "للمؤسسة نظام متاامل وفعال لدعم الطالب مادياً واجتماعيا-9/3

المنظمة للدعم المعلنة في صورة مادية أو عينية، حيث يتم فحص طلبات تقدم الكلية الدعم الطالبي  للطالب المستحق وفق القواعد 

؛ لتحديد احتياجات الطالب غير الطالب الطالب، والبحث االجتماعى الذي تقوم به رعاية ، من خالل إدارة رعاية الطالب 

 4/ 9/3(، )مرفق 9/3/3، )مرفق(2/ 3/ 9(، )مرفق  1/  3/ 9األكاديمية، والتي يختص بها صندوق التكافل االجتماعي )مرفق 

بالجهود الذاتية مثل إقامة سوق خيرى للطالب اإلجتماعى تقوم بها الكلية (، وهنا  نماذج أخرى للدعم والتكافل 5/ 3/ 9(، )مرفق 

 .  "سنويا

يادة طبية، لكلية عوتوفر الكلية نظام للرعاية الصحية داخل حرم الكلية، يعتمد على تقديم الخدمات الطبية األولية ،حيث تضم ا

تختص بحاالت الفحص الطبى للطالب الجدد والطواريء واإلسعافات األولية، تم تزويدها بالمستلزمات الطبية الالزمة للطواريء 

العادية واإلسعافات األولية، وتضم طبيب، وصيدلي، وممرضة .ويرأس الوحده العالجية الطبيب، وتتكون العيادة من غرفتين 

(  إضافة الى غرفه استقبال المرضى ويتوافر بالعيادة : جهاز ضغط ، وجهاز قياس السكر ،ووحدة تركيب )إحداهما للعزل

مستشفى الطلبة،  الىتحويلها اإلسعافات األولية للطالب، أما الحاالت التى تحتاج لتدخل أكثر دقة فيتم  مستلزماتالمحاليل الطبية و

 9/3(، )مرفق 6/  3/ 9راءات تعامل الطالب مع الوحدة العالجية بالكلية )مرفق وتوجد وثيقة معتمدة من مجلس الكلية تحدد إج

 (.3/9/ 9(، )مرفق 8/ 3/ 9(، )مرفق 7/
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 إدارة رعاية الطالب وعلى موقع الكلية والنشرات الدوريةويتم تعريف الطالب بأشكال الدعم المختلفة عن طريق لوحة االعالن ب

 (. 10/ 3/ 9)مرفق 

 

 ظام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني للمؤسسة ن-9/4

(. والدليل 1/ 4/ 9ألنشطة المختلفة )مرفق وخدمات الدعم واسنويا" يتضمن عرضا" لبرامج الكلية لطالب توفر الكلية دليل ا

 .متوفر على موقع الكلية الرسمي على شبكة اإلنترنت وورقيا" باألقسام العلمية والمكتبة

لسهولة لطالب ساعة إسبوعيا"( ويعلن ذلك ل 2)فى جدوله األسبوعى ويلتزم كل عضو هيئة تدريس بالساعات المكتبية له 

 وتيسيرالتواصل مع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة القائمبن بالتدريس.

قرر متابعة نسب الحضور والغياب فى كل متتضمن  للدعم االكاديمي لجمبع الطالب  أثناء الفصل الدراسىمعتمدة آليات وللكلية 

دراسى، ومراقبة درجات أعمال السنة، بما يضمن الكشف المبكر عن الطالب المتعثرين. هذا باإلضافة إلى حصر الطالب 

قسام ( باأل2/ 9/4المتعثرين فى كل مقرر دراسى، وتفعيل الساعات المكتبية فى الخطة األسبوعية لكل عضو هيئة تدريس )مرفق 

 .العلمية لتقديم الدعم االكاديمي للطالب بشكل عام والطالب المتعثرين فى المقررات التى يقوم بتدريسها

ليوثق كل عضو هيئة تدريس ما يقدمه من دعم أكاديمى  المكتبيةكاديمى أثناء الساعات األدعم الاستمارة رصد وقد أعدت الكلية 

 (. 4/3/  9)مرفق دراسياً ثرين طالب المتعويتم متابعة مستوى ال. لطالبه

ً للجنة ويوجد بكلية   ( 9/4/4)مرفق  2014-6-2( بتاريخ 430مجلس الكلية رقم )معتمدة من دعم الطالب المتعثرين دراسيا

ويتألف الهيكل التنظيمى من وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب )رئيسا(، وبعضوية كل من:  مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، 

نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، ومنسقى البرامج األكاديمية بالمرحلة الجامعية األولى، وممثلين عن الطالب. وقامت و

لية مادة أو اثنين(، وتم اعتماد الخطة بمجلس الكالمنقولين بالكلية بوضع خطة لدعم الطالب المتعثرين دراسياً )الباقين لإلعادة و

 (.9/4/5)مرفق  2/2/2015بتاريخ  (437رقم )

دليل إرشادى لمنسقى البرامج األكاديمية وأعضاء هيئة  و(، 9/4/6تم إعداد استبيان لتشخيص أسباب التعثر الدراسى )مرفق كما 

ً يتضمن م محاور  الدع-ات التعامل مع الطالب المتعثرينإجراء-مفهوم الدعم االكاديمي  التدريس للطالب المتعثرين دراسيا

مهام أعضاء هيئة التدريس الموجهه للطالب المتعثرين -مهام منسقى البرامج األكاديمية-م األكاديمىارات الدعمه-األكاديمى

 (. 9/4/7)مرفق دراسيا"

 لطالب المتجوقين والمتدعين:ا

يلية هم الذين يتمتعون بقدرات تحص (، والطالب المتفوقين8/ 4/ 9رفق  تم استحداث خطة لدعم وتشجيع الطالب المتفوقين )م

عالية تمكنهم من حقيق معدالت مرتفعة فى مجال دراستهم، وقد تم تحديدهم على النحو التالى: الطالب الخمس األوائل وفق 

مجموع الدرجات حسب المستوى الدراسى بالبرامج المختلفة بالكلية. وكذلك الطالب المبدعين: وهوالطالب الذى يتمتع بقدرات 

أقرانه؛ وتتبع الكلية نظاما لتحفيزالطالب المتفوقين، منه ما يتم تبعا لقواعد منظمة معتمدة على ذهنية فائقة وأداء متميز يفوق 
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حصر الطالب المتفوقين بناء على التقدير العام يتم  مستوى الجامعة، ومنه ما يتم بشكل داخلي تتبعه بعض األقسام العلمية، حيث

فوقون مكافأة التفوق المحددة من الجامعة للحاصلين على تقدير جيد جدا فأعلى للطالب في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب المت

التكريم فى الحفالت الرسمية )حفل الخريجيين( حيث يتم تكريم الطالب ( باإلضافة إلى 10/  4/ 9(، ) مرفق 9/ 4/ 9)مرفق 

 بيةوأيضا بالمنح الدراسية فى الجامعات األور(، كما يتم تشجيع الطالب 4/11/  9المتفوقين من أوائل الشعب المختلفه  )مرفق 

 (.12/ 4/  9ودراسة اللغة لمدة فصل دراسى كامل )مرفق 

 

 للمؤسسةآليات فعالة لدمج ذوى االحتياجات الخاصة في المجتمي الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات والتجهيزات-9/5

مطالع ومنازل من مدخل الكلية تسهل صعود  تتوفرحيث  الخاصةلذوي االحتياجات  توفر الكلية التجهيزات اإلنشائية الالزمة

ونزول الكراسى المتحركة، كذلك يسمح لهم باستخدام المصعد الكهربي؛ لسهوله وتيسير الصعود والنزول، كما أن الكلية تيسر 

ير فرد التعليمية مثل توف للطالب الذي يتعرض ألي إعاقة ولو لفترة مؤقتة تسهيالت تمكنه من االستمرار فى إجراءات العملية

يكتب للطالب فى االمتحان عند اإلصابة في يديه أو فى عينيه كما تعقد لجان لالمتحان فى المستشفيات التى يعالج بها الطالب 

 (.2/ 5/ 9(، )مرفق 1/ 9/5الغير قادرين على الحركة )مرفق 

 

  وجود تمايل للطالب في اللجان ذات البلة-9/6

كما . (6/1/ 9ة متابعة الخريجين )مرفق فى مجلس إدارة وحداإلتحاد في مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة و رئيس يمثل الطالب 

 يمثل طالب الدراسات العليا في لجنة أخالقيات البحث العلمي .

ض منتجات رومعاالسنوية  العلميةفى مؤتمرات األقسام والمشاركة تحرص األقسام العلمية على أن يتم تمثيل الطالب بالحضور و

 (. 3/ 6/ 9)مرفق الطالب ولجان تنظيم المؤتمرات 

 

 . األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها المؤسسة الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات واإلشراف-9/7

إلعالنات فى لوحة ا تشجع الكلية الطالب على المشاركة فى األنشطة الطالبية المختلفة بوسائل متعددة، منها: النشرات واإلعالن

( كما 3/  9/7(، )مرفق 7/2/  9(،  )مرفق7/1/ 9رعاية الطالب( وعلى موقع الكلية، وفى دليل الطالب )مرفق إدارة )بجوار 

(، وتقوم 5/ 9/7( )مرفق 4/  9/7تقوم إدارة رعاية الطالب بالكلية بتسجيل الدعم المقدم وفقا لألنشطة الطالبية المختلفة )مرفق 

(، إلى جانب تقارير وكالة الكلية 9/  7/ 9بإعداد تقارير فصلية عن إنجازات األنشطة الطالبية )مرفق  الطالب عاية رإدارة 

 (. 10 /9/7)مرفق السنويةلشؤن التعليم والطالب 

ى تم التعن خمسة أعوام متتالية والمراكز  الطالبية واإلنجازات التى حققها الطالب مفصل عن األنشطةرير تق وتعد الكلية 

 7/ 9(، )مرفق 9/7/13(، )مرفق 9/7/12(، )مرفق 11/ 7/ 9أهم األنجازات التى شار  فيها الطالب )مرفق والحصول عليها 

/14 .) 
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 وفيما يلى بيان ببعض اإلنجازات :

الجامعة  وىأوال: حصول الكلية على مراكز متقدمة فى األنشطة الطالبية: تتميز الكلية بحصولها على مراكز متقدمة على مست

في األنشطة الطالبية من خالل مساهمات طالب وطالبات الكلية في األنشطة الطالبية المتنوعة فى مختلف المجاالت ومنها: 

 (    7/14/ 9وأنشطة األسر والرحالت )مرفق  –الجوالة والخدمة العامة   –العلمية  –االجتماعية  –الفنية  –الرياضية –الثقافية 

لكلية فى األنشطة الطالبية على مستوى الجامعة: يشار  طالب وطالبات الكلية في األنشطة الطالبية المتنوعة ثانيا: مشاركة ا

ة العامة الجوالة والخدم  –العلمية  –االجتماعية  –الفنية  –الرياضية  –على مستوى الجامعة فى مختلف المجاالت ومنها: الثقافية 

 (8/ 7/  9(، )مرفق7/ 7/ 9(، )مرفق 6/ 7/ 9وأنشطة األسر والرحالت  )مرفق  –

 وقد حصلت الكلية على مركز عديدة في األنشطة كالتالي:

 

 المركز اللجنة النشاط

 المركز األول لجنة الجوالة والخدمة العامة مسابقة المعرض الفنى

 المركز األول اللجنة الرياضية مسابقة الكاراتيه للطالبات

 المركز الثانى الثقافيةاللجنة  مسابقة الشعر الفصحى

 المركز الثانى اللجنة الرياضية مسابقة الثقافة الرياضية

 المركز الثالث اللجنة الثقافية مسابقة القرآن الكريم )كامال(

 المركز الثالث اللجنة الرياضية مسابقة الكاراتيه للطالبات

 المركز الثالث اللجنة الرياضية مسابقة البنش )بنين(

 المركز الثالث اللجنة الرياضية ماراثون طالباتمسابقة ال

 المركز الرابع لجنة األسر والرحالت الدورة التنشيطية لألسر الطالبية

 المركز الرابع لجنة األسر والرحالت مسابقة الطالب/الطالبة المثالية

 المركز الرابع اللجنة الرياضية مسابقة خماسي كرة القدم

 

تة لقياس آراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستجادة من النتائج فب اتخاذ للمؤسسة وسائل مناس-9/8

 اإلجراءات التبريرية 

آراء الطالب حول سياسات القبول والتحويل  حيث يتم دراسةاالستبيانات تلتزم الكلية بقياس آراء الطالب من خالل تطبيق 

راء آ ليهم ، إستقصاء آراء الطالب المتعثرين والمتفوقين والوافدين باإلضافة إلى دمة إوخدمات الدعم المق،األنشطة الطالبية ، 
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بالتطبيق على عينة تمثل  بوحدة ضمان الجودة  وتقوم لجنة القياس وتقويم اآلداء (9/8/1)مرفق  ي الفاعلية التعليمية.الطالب ف

 (.2/ 8/ 9)مرفق  مرحلة الكلية طالب 

اإلجراءات التصحيحة المناسبة حيث بدأت الكلية في تطبيق إجراءات التشعيب  ج االستبيانات وتتخذوتستفيد الكلية من نتائ

. كما إتخذت الكلية العديد من اإلجراءات فيما يخص زيادة ودعم الطالب 2020-2019اإللكتروني إعتبارا" من العام الدراسي 

 (.9/8/3الوافدين والمتعثرين والمتفوقين وغيرها )مرفق 

 

 لمؤسسة آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم ،وقواعد بيانات خاصة بهم تردث ببجة دورية -9/9

 االجراءات اآلتية : التواصل معهم من خالل  على متابعة خريجيها وتحقيقالكلية تحرص 

 (9/9/1ن بالكلية )مرفق إنشاء وحدة متابعه الخريجي -

 (.9/9/2)مرفق 2014/2015لعام الدراسىمن ا تفعيل أنشطة وحدة متابعة الخلريجين إعتبارا" -

 (.9/9/3أنشطة تدريب الخريجين )مرفق  -

تم تصميم استمارة تحديث بيانات ومتابعة الخريجين وأماكن عملهم، ورأيهم فى برامج الكلية، ومقترحات تطويرها ،  -

 .(9/4 /9)مرفق همالخريجين للتواصل معمتابعة وتم رفع هذه االستمارة على صفحة وحدة 

 اقاعدة بيانات للخريجين، تتضمن البيانات الشخصية لكل خريج، والدرجات العلمية أو الوظيفية التى حصل عليهإعداد  -

 (.6/ 9/ 9)مرفقتحدث بصفة دورية 

(، حيث توجه الدعوة للخريجيين الجدد والخريجين 8/ 9/ 9(، )مرفق 7/ 9/ 9)مرفق االحتفال السنوي بخريجي الكلية  -

سابقة، ويتم تكريم األوائل، وتوزع فى يوم الخريجيين استمارة تسجيل تتقصى عن الخريجين وأماكن من األعوام ال

 عملهم، ورأيهم فى برامج الكلية ومقترحات تطويرها لمن لم يستوفيها من قبل.

 المؤسسة توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر، وفقاً الحتياجات وتطورات سوق العمل .  -9/10

ث أن سوق العمل  حيللطالب والخريجين  تتوافق مع إحتياجاتهم ومتطلبات  الموجههمن الدورات التدريبية عددا" تنظم الكلية 

/ 10/ 9الكلية تدرس أوال االحتياجات التدريبية للطالب والخريجين من خالل تطبيق استبيان رصد االحتياجات التدريبية )مرفق 

لتدريبية  تدعو الكلية لعقد الدورات التدريبية وتقدم تقريرا عن هذه االحتياجات التدريبية ومدى (، وفى ضوء هذه االحتياجات ا1

(  وتدعو طالب الكلية للحضور بشكل عام )وطالب الفرق النهائية بشكل خاص(، وتتم هذه الدورات 2/ 10/  9تلبيتها )مرفق 

وحدة ضمان الجودة الخمسية التى وضعتها لجنة التدريب  فى ضوء خطة تدريب الطالب التى تضعها الكلية ، وفى ضوء خطة

تفادة ى االس(، وفى نهاية التدريب يتم تقديم تقريرا عن التدريبات التى تمت ومد4/ 10/  9(، )مرفق3/  10/ 9بالوحدة  )مرفق 

 (.9/10/5منها )مرفق 
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 فى البرامج التدريبية التى ينظمها ؛ من أجل صقلكما يسمح للطالب بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي فى الجامعة لالتحاق  

ويقدم المركز العديد من برامج التنمية المهنية والتعلم المستمر للطالب  ،عديد من المهارات الحياتيةالخبرات الطالب وإكسابهم 

 (. 3/ 10/  9)مرفق 

 نقاط التميز والتنافسية

 ختلفة معلنة بوسائل مختلفة .سياسات قبول وتوزيع وتحويل الطالب على التخصصات الم .1

 سنويا".دليل الطالب توفر  .2

 راكز متقدمة فيها.حصول الكلية على موب في األنشطة الطالبية بفاعلية  مشاركة الطال .3

 تنظيم ملتقيات للتوظيف  بشكل منتظم ودوري  لمتابعة الخريجين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم . .4

 نقاط ترتاج إلب ترسين: 

 ورعاية الطالب الوافدين. تفعيل خطة دعم   .1

 . تفعيل خطة دعم وتشجيع الطالب المتفوقين والمبدعين .2

 تحديث قاعدة بيانات الخريجيين بصفة منتظمة . .3

 األدلة والوثائق

 √ قواعد قبول وتحويل الطالب ومعايير التوزيع عالى البرامج التعليمية والتخصصات  1

 √ فرق والتخصصات المختلفة لالعوام الثالثة السابقة بيان  بأعداد الطالب ونسب الوافدين فى ال 2

 √ دليل الطالب 3

 √ تشكيل اتحاد الطالب 4

نظام موثق لدعم الطالب ماديا وماليا واكاديميا واحصائية بعنوان الدعم المالي والمادي المقدم  5

 للطالب فى الثالث سنوات السابقة

√ 

 √ محاضر اجتماعاتهماتشكيل لجنة الدعم األكاديمى ونماذج من  6

 √ بيان عن االنشطة الطالبية المتنوعة ووسائل تشجيع المشاركة فيها  7

 √ نماذج محاضر اجتماعات اللجان والمجالس والتى يتضمن تشكيلها ممثل عن الطالب 8

 √ االدوات المستخدمة فى قياس آراء الطالب والخريجيين 9

 √ ون التعليم والطالب وإدارة رعاية الشباب التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لشؤ 10

 √ قواعد بيانات الخريجيين  11

 √ ادلة الفعاليات التى شار  فيها الخريجون 12

 √ الموقع االلكتروني للمؤسسة 13
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 : الترث العلمي واألنشطة العلمية10معيار 

على توفير وتنمية الموارد الالزمة التي تمكن الباحثين من  للمؤسسة خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة، وتحرص المؤسسة

القيام بالنشاط البحثي، وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة في مجال البحوث، وتخلق مناًخا داعًما لألنشطة 

 العلمية.

 

 التقييم الذاتي

 مستوا مؤشر التقييم
مستوا 

 جزئيا

غير 

 مستوا

وثقسسة وترتبط بخطسسة الجسسامعسسة وبسسالتوجهسسات القوميسسة خطسسة البحسسث العلمي م .1

 واحتياجات المجتمع المحيط، وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.

√   

   √ للمؤسسة آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها. .2

الموارد المتاحة كافية ألنشسسسسطة البحث العلمي، وتعمل المؤسسسسسسسسسسة على تنمية مصسسسسادر  .3

ويل، وتسسسعى للمشسساركة في مشسسروعات بحثية ممولة من مؤسسسسسسات محلية وإقليمية التم

 ودولية.

√   

توافر مناخ وأسسسسسسساليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين  .4

 ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

√   

في نمو مسسسستمر، ويتناسسسسب مع عدد أعضسسساء هيئة اإلنتاج البحثي للمؤسسسسسسسسة  .5

 التدريس.

√   

أعضسسسسسساء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشسسسسسساركون في األنشسسسسسسطة  .6

 والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.

√   

   √ للمؤسسة قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. .7

   √ للمؤسسة مؤتمر علمي دوري. .8
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لترث العلمي موثقة وترتتط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمي المريط، وتتناسب مي إماانات خطة ا-10/1

 المؤسسة.

 (. كما توجد خطة بحثية لكل قسم علمي بالكلية10/1/1( ومعتمدة )مرفق 2019( ومحدثة )2020-2015) للكلية ُخطة بحثية

بحيث ترتبط بالخطة البحثية للجامعة وأولويات المجتمع  ة للكلية وفق منهجية محددة(. وقد تم وضع الخطة البحثي10/1/2)مرفق 

 (.10/1/3مرفق )وجمهورية مصر العربية 

وقد تم التأكد من مدى ارتباط الخطة البحثية بالكلية مع خطة الجامعة وأولويات المجتمع من خالل إعداد مصفوفة أوجه ارتباط 

الجامعة اإلستراتيجية والتي تضمنت أوجه التوافق بين الغايات اإلستراتيجية لجامعة حلوان كما ُخطة الكلية البحثية مع ُخطة 

(.باإلضافة إلى مصفوفة 10/1/4)مرفق واألهداا اإلستراتيجية للكلية 2020-2015وردت في الخطة اإلستراتيجية للجامعة 

ت أهداا الكلية في البحث العلمي وأولويات المجتمع )مرفق أوجه ارتباط ُخطة الكلية البحثية مع أولويات المجتمع والتي تضمن

10/1/5.) 

 والخاصة والجامعة بالكلية المتاحة اإلمكانيات حيث تم حصرتم التحقق من مدى مالءمة إمكانات الكلية مع خطتها البحثية وقد 

 المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس ئةهي أعضاء آراء ستطالعا ستبيانا وتطبيق ، كما تم إعداد(10/1/6)مرفق العلمي  بالبحث

مرفق ) وعرضه على المجالس الحاكمة إلتخاذ اإلجراءات التصحيحة الالزمة االستبيان، وتم تحليل نتائج العلمي  البحث دعم حول

10/1/7.) 

وث أعضاء هيئة بحوتتابع الكلية خطتها البحثية وفق تقارير سنوية تعدها األقسام العلمية في شهر ديسمبر من كل عام وتتضمن 

واألبحاث المنشورة في مؤتمرات علمية )محلية وأقليمية ودولية(  التدريس المنشورة في مجالت علمية )محلية وأقليمية ودولية (

 (.10/1/8باإلضافة إلى حصر البحوث المشتقة من رسائل الماجستير والدكتوراه على مستوى جميع األقسام العلمية )مرفق 

 

 ليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات الترث العلمي ومراقتة تطتيقها.للمؤسسة آ -10/2

 تم تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى بقرار من مجلس الكلية بحيث يرأسها وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث

د أعضاء لجنة البحث اللجنة أحمقرر.ويتولى مهام ( وتضم في عضويتها ممثل لكل قسم علمي كما أن لها نائب 10/2/1)مرفق

 العلمي واألنشطة العلمية بوحدة ضمان الجودة.

(. وللجنة إجتماعات دورية وتقارير سنوية وأدلة 10/2/2وضوابط عملها )مرفق  و تمتحديد مهام ومسئوليات أعضاء اللجنة

 (.10/2/3تضمن عملها وفق معايير محددة )مرفق 

 

لعلمي، وتعمل المؤسسة علب تنمية مبادر التمويل، وتسعب للمشاركة في الموارد المتاحة كافية ألنشطة الترث ا -10/3

 مشروعات براية ممولة من مؤسسات مرلية وإقليمية ودولية.
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تتوفر بالكلية العديد من مصادر تمويل البحث العلمي، حيث تشار  الكلية في مشروع ممول من اإلتحاد األوروبي 

(ERASMUS+) School and University Partnership for Peer Communities of learners (SUP4PCL) 

( جامعات مصرية هى )جامعة حلوان، جامعة عين شمس، جامعة 3)و بالشراكة مع الجامعة األمريكية )مدير المشروع( 

 (.10/3/1جامعات أوروبية )مرفق  (4اإلسكندرية ( و )

للخارج فى بعثات خارجية أو مهمات علمية أو والسفر للداخل  وتتيح الكلية العضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة

 (.10/3/2المشاركة ببحوث في مؤتمرات وفق خطة الجامعة لتمويل البحوث المنشورة في مؤتمرات ومجالت علمية )مرفق 

 -ي علي إستخدامهيب المجانبنك المعرفة والتدر-: مكتبة الكليةوقد أعدت الكلية قائمة بالتجهيزات والتسهيالت المادية والتي تتضمن

تفاقيه إأكتوبر و 6التعاون مع جامعة إتفاقية  النشر في مجلة الكلية، مكافآت الماجستير والدكتوراه ألعضاء الهيئة المعاونة الباحثين،

ظرية والتطبيقة، نالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ومن بين بنودها تقديم الدعم العلمى البحثى المشتر  فى البحوث ال

ربوية ويشرا عليها قسم التربية المقارنة واإلدارة التقاعة أ.د.أحمد حجي بالكلية مقرها مكتبة الكلية وتسمى  للباحثين  وتوفر قاعة

 (.10/3/3)مرفق بالكلية 

 

تركة م األبراث المشتوافر مناخ وذساليب مجعلة لدعم الترث العلمي وترجيزه، ولتنمية قدرات التاحاين ولتشجيي ودع -10/4

 بين التخببات المختلجة واألبراث التطتيقية.

مكافآت مالية للمعيدين والمدرسين المساعدين بعد الحصول على درجتى لدعم البحث العلمي منها  متعددة تستخدم الكلية وسائل

 عة سنويا" .كما يتم صرا مقابلجائزة أحسن رسالة ماجستير وأحسن رسالة دكتوراه على مستوى الجامالماجستير والدكتوراة ،

 (.10/4/1)مرفق جنيه مصرى، ومقابل النشر الدولى بعد تحكيم البحث عن طريق لجنة علمية بالجامعة  500نشر محلى 

تضع الكلية فى خطتها التدريبية برامج لتنمية قدرات الباحثين، فقد حضر عدد من أعضاء هيئة التدريس عدد من البرامج كما 

أخالقيات  ، مشروعات البحوث،مختلفة التي تساعد على تنمية قدراتهم ومنها كتابة المشروعات الدولية ،النشر الدولىالتدريبية ال

 (.10/4/2دارة الفريق البحثي )مرفقإالبحث العلمي، 

وأعضاء الهيئة  ألعضاء هيئة التدريسالجامعة الكلية وتسمح (. كما 10/4/3)مرفق النشر الدولى لألبحاث العلمية وتدعم الجامعة 

حديد ت-صرا مكافأة المشاركة  –تتضمن موافقة المجالس الحاكمة  وفق ضوابط وتسهيالت محددة اتبحضور المؤتمرالمعاونة 

 (.10/4/4)مرفق القائم باألعمال خالل فترة المؤتمر

 مي والمشروعات البحثيةوتحرص الكلية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في أنشطة البحث العل

الممولة المختلفة التي يعقدها مكتب العالقات الدولية بالجامعة ووحدة التصنيف الدولي بالجامعة ومركزدعم البحث العلمي 

بالجامعة. حيث يمثل الكلية أحد أعضاء هيئة التدريس الذي يعتبر المسئول عن تفعيل أنشطة هذه الكيانات داخل الكلية )مرفق 

10/4/5.) 
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مشروعات ممولة من اإلتحاد األوروبي في العام  3( من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في كتابة 15فقد شار  )

وقد حضروا جميعا" ورش العمل الخاصة بكتابة المشروعات ومتابعتها التي نظمها مكتب العالقات  .2019-2018الدراسي 

 (.10/4/6الدولية بالجامعة )

مثل بكل قسم علمي لوحدة التصنيف الدولي باإلضافة إلى منسق الكلية والذي ساهم في تطور تصنيف الجامعة )مرفق كما يوجد م

10/4/7.) 

ويشار  أعضاء هيئة التدريس في الدورات التدريبية التي ينظمها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة 

لعلمية األعلى . والدورات مدعمة حيث يحق لعضو هيئة التدريس و عضو الهيئة المعاونة والتي تساهم في الترقي للدرجات ا

 (.10/4/9حضور دورتين كل عام دراسي ضمن الدورات المدعمة من الجامعة والكلية )مرفق 

 

 اإلنتاج التراي للمؤسسة في نمو مستمر، ويتناسب مي عدد ذعضاء ويبة التدريس. -10/5

، كما (10/5/1لألعوام الثالثة الماضية )مرفق نتاج البحثي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تقوم الكلية بحصر اإل

، (10/5/2مرفق)ومتوسط اإلنتاج البحثي ألعضاء هيئة التدريس أعدت الكلية بيانا" يوضح مدى التطور والنمو في اإلنتاج البحثي 

 (.10/5/3)مرفقومتوسط النشر الدولي للبحوث

االنتاج البحثي للكلية في نمو مستمر ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس حيث تقوم الكلية بدراسة االنتاج البحثي والبحوث و

 سنوات 3عدد األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس خالل الجدول التالي يوضح أعوام متتالية.  3الل المحلية والدولية خ

األبراث اإلقليميةعدد  عدد األبراث المرلية السنة  عدد األبراث الدولية 

2016-2017  147 13 4 

2017-2018  172 22 8 

2018-2019  211 30 11 

 

ة والبحوث المشتقة من الرسائل العلمي يئة المعاونة لتدريس والهرسائل الماجستير والدكتوراه وبحوث أعضاء هيئة احصر م تو

 (10/5/4وفق دراسة أهدافها ونتائجها )مرفق وتحديد البحوث المشتركة والتطبيقية 

 

 بة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والتراية.ذعضاء ويبة التدريس والهي -10/6

تستخدم الكلية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مشاركة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة العلمية  

ورش العمل والبرامج التدريبية من خالل عدة تسهيالت والمشروعات البحثية  والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية و
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تقدمها الكلية والجامعة ومن خالل اإلعالن المبكر عن المؤتمرات بتعميمات إدارية بجميع االقسام العلمية أو من خالل السماح 

تمرها قوم الكلية بعقد مؤألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بحضور المؤتمرات بموافقة مجالس االقسام ومجلس الكلية وت

عضاء هيئة التدريس وبحضور ممثلين ألعضاء الهيئة المعاونة والطالب، باإلضافة إلى المؤتمرات العلمية أشراا إالسنوى تحت 

 )مرفق( 10/6/1العلمية والتى تدرس مشكالت الطالب ومشكالت التعليم والتعلم والبحث العلمي )مرفق  األقسامالتي تنظمها 

 (.10/6/3)مرفق ( 10/6/2

وترصد الكلية أعداد المشاركين من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في المؤتمرات والبرامج التدريبية 

(. كما أن جميع الطالب يشاركون في األنشطة البحثية الطالبية ضمن 10/6/4والمشروعات المموله وتعد تقريرا" بذلك )مرفق 

 (.10/6/5المقررات الدراسية )مرفق 

 

 للمؤسسة قواعد بيانات للتروث واألنشطة العلمية. -10/7

وترصد ( . 10/7/1ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ويتم تحديثها دوريا")مرفق  أعدت الكلية قاعدة بيانات البحوث

ضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة األقسام العلمية من خالل ممثليها بوحدة ضمان الجودة األنشطة العلمية والبحثية ألع

 بها من خالل نموذج أعدته الوحدة لذلك.

(. 10/7/2)مرفق ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بجميع األقسام قاعدة بيانات األنشطة العلمية  الكلية كما أعدت

النشر طورمقارنة تحليلية لتمع ية إلى مجمل األبحاث المنشورة األبحاث العلمية المحلية واإلقليمية والدولبتحليل نسبة كما قامت 

 (.10/7/3)مرفق المحلي والدولي 

ات العلمية المختلفة بالكلية أو بالكليات او بالجامع باألقسامأعدت الكلية بيان باالبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس و

 (.10/7/5لتطبيقية )مرفق(. باإلضافة إلى بيان باألبحاث ا10/7/4األخرى )مرفق 

بروتوكول التعاون المشتر  بين شركة دار المنظومة وكلية التربية جامعة حلوان، المفعلة للكلية وهي  اإلتفاقياتويوجد عدد من 

 ، وذلك بمختلفى( برتوكول تعاون مشتر  بين مؤسسة مصر الخير وجامعة حلوان، يهدا إلى رفع كفاءة المعلم المصر2)

( برتوكول 4أكتوبر، ) 6( إتفاقية التعاون األكاديمى بين كلية التربية جامعة حلوان وكلية التربية جامعة 3هورية ، )محافظات الجم

 (.10/7/6تعاون بين كلية التربية جامعة حلوان ومديرية التربية والتعليم بالقاهرة )مرفق 

م تضمين لبحث العلمى فى تطوير المقررات الدراسية حيث يتوقامت الكلية بحصر البحوث التطبيقية كما تستفيد الكلية من نتائج ا

 (.10/7/7نتائجها وعرضها في المقررات بواسطة أعضاء هيئة التدريس )

ويشار  في هيئة تحرير المجلة ( 10/7/8)مرفق  هاقائمة بإصدارات وللكلية مجلة علمية دورية )دراسات تربوية وإجتماعية( و

)مرفق  موحد إلكتروني كما أنها متوفرة على رابط بنك المعرفة المصري لها ترقيم دوليأساتذة من الجامعات المصرية و

. كما يقوم طالب الدراسات العليا بنشر البحوث المشتقة من رسائل الماجستير والدكتوراه في المجلة ضمن أنشطة (10/7/9

 (.10/7/10فق الطالب البحثية والحصول على الدرجات العلمية )الماجستير والدكتوراه()مر
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وقد تم حصر الجوائز التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية سواء كانت هذه الجوائز على 

مستوى الجامعة )جائزة الجامعة التقديرية/التشجيعية/أحسن الرسائل العلمية( أو على مستوى جمهورية مصر العربية)جائزة 

  (.10/7/9عية/التفوق( أو على مستوى العالم العربى والعالم)مرفق الدولة التقديرية/التشجي

على ل من قبل المجلس األالعديد من أساتذة الكلية أعضاء فى اللجان العلمية الدائمة لترقى أعضاء هيئه التدريس والتى تشكو

( وفي لجان 10/7/11)مرفق وليةت وجمعيات محلية وإقليمية ودباإلضافه إلى التمثيل في منظما (،10/7/10للجامعات)مرفق 

 (10/7/12تحكيم البحوث في المجالت العلمية )مرفق

مجال االبتكارات العلمية فقد حصل أ.د. محمد محمود عبد اللطيف أستاذ متفرغ بقسم التعليم الصناعى على براءة إختراع وفى 

(بأكاديمية البحث  1999-1-6ين ")مسجلة بتاريخ "مسمي منتج ) فينول فورمالدهيد ( بكااليت ُمحسن بإضافة اليوريا والميالم

 (.10/7/12والبراءة : مسجلة باالتحاد  األوروبي )مرفق  ( 2012-7-29العلمي والتكنولوجيا )سنة المنح : 

 

 للمؤسسة مؤتمر علمي دوري. -10/8

مرا" عقدت جميعها بمقر الكلية ، حيث عقدت الكلية منذ إنشائها تسعة عشر مؤت(10/8/1)مرفق للكلية مؤتمرات علمية دورية و

مؤتمرات بالشراكة مع الجمعيات  4كما عقدت الكلية تمرين بمقر جامعة الدول العربية.وقاعة المؤتمرات بالجامعة باإلضافة إلى مؤ

 . الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي(-العلمية المتخصصة )الجمعية المصرية للدراسات النفسية

وبالشراكة مع الجمعية المصرية للكمبيوتر  برعاية رئيس الجامعة 2019-2018في العام الدراسي الكلية  هعقدتوكان آخر مؤتمر 

 (. 10/8/2)مرفق بعنوان "معلم القرن الواحد والعشرين"التعليمى 

في  عقدالذي سيبرعاية وزير التعليم العالي و كما بدأت الكلية في إجراءات اإلعداد للمؤتمر السنوي العشرون )الدولي الثاني(

 (.10/8/3)مرفق  2020فبراير  27-26الفترة من 

 

  ذبرز نقاط التميز والتنافسية

 توافر خطة بحثية خمسية تتوافق مع خطة الجامعة وأولويات المجتمع. -1

 متابعة األقسام العلمية للخطة البحثية. -2

 

 النقاط التي تحتاج إلى تحسين.

 .إنشاء وحدات ومراكز ومعامل بحثية بالكلية -1

 تضمين األنشطة البحثية في أنشطة المراكز والوحدات بالكلية. -2
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 األدلة والوثائق

 √ الخطة البحثية للمؤسسة وللجامعة. 1

 √ تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي وضوابط عملها وعينة من محاضر اجتماعاتها وأنشطتها. 2

 √ ث. التقارير السنوية لوكيل المؤسسة للدراسات العليا والبحو 3

 √ التقارير السنوية للجنة العالقات الثقافية. 4

قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمي والدراسات العليا )باألقسام العلمية والوحدات  5

 والمراكز(.

√ 

 √ قائمة بالوحدات المعنية بالبحث العلمي. 6

 √ ظيمها.قائمة بالمؤتمرات التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تن 7

 √ قاعدة بيانات البحوث لألعوام الثالثة السابقة. 8

 √ نسخ من المجلة العلمية للمؤسسة )إن وجدت(. 9

 √ إحصائيات المبتعثين )لألعوام الثالثة السابقة(. 10

 √ البحوث المشتركة بين التخصصات المختلفة والبحوث التطبيقية. 11

 √ الجوائز وبراءات االختراع. 12

 √ وثائق اتفاقيات التعاون/ الشراكة البحثية مع مؤسسات الصناعة/ الجهات المهنية/ أخرى. 13

 √ قائمة بالمشروعات البحثية التي قامت وتقوم بها المؤسسة خالل األعوام الثالثة السابقة. 14
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 : الدراسات العليا11معيار 

سهم مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة، وبما ي تتوافقها معايير أكاديمية، المؤسسة تقدم برامج متنوعة للدراسات العليا، ل

ف المؤسسة برامج الدراسات العليا، وتراجعها وتطورها دوريًّا، وتتأكد من اتساق  في تحقيق رسالة المؤسسة وأهدافها. وتُوص ِّ

ويم التعلم المختلفة، وتقر نظًما موضوعية وعادلة لتق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج تعليمي مع مقرراته، وتوفر مصادر

 الطالب وتحرص على قياس أرائهم.

 

 التقييم الذاتي

 مستوف مؤشر التقييم
مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

برامج الدراسسسات العليا متنوعة، وتسسسهم في تحقيق رسسسالة المؤسسسسسسة، وتقابل  .1

 يميًّا.متغيرات سوق العمل، ويتم الترويج لها محليًّا وإقل

√   

لبرامج الدراسسسسسات العليا معايير أكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسسسسسمية   .2

 وتتوافق مع المعايير القياسية الصادرة عن الهيئة.

√   

فة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم المسسسسسستهدفة لكل   .3 برامج الدراسسسسسسات العليا موصسسسسس 

 برنامج مع المعايير القياسية.

√   

م لكل برنامج تعليمي تتسسسسسسسق مع مقرراته، وتوصسسسسسسيف المقررات نواتج التعل .4

 يوضح طرق التدريس والتقويم.

√   

للمؤسسسسسسسسسسسسة طرق تدريس مناسسسسسسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسسسسسسية  .5

 والبرامج التعليمية 

√   

الموارد واإلمكانات والتسسسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية في برامج  .6

 عليا مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.الدراسات ال

√   

تقويم طالب الدراسسسات العليا يتسسسم بالموضسسوعية والعدالة وباسسستخدام أسسساليب  .7

 نواتج التعلم المستهدفة. متنوعة ومالئمة لقياس

√   

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة  .8

 ن.المراجعين الداخليين والخارجيي

√   
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 تقارير سسسسسنوية للمقررات الدراسسسسسية والبرامج التعليمية بما يؤكد للمؤسسسسسسسسسسة .9

الدراسسسية، وتسسستفيد المؤسسسسسسة منها في االلتزام بالتوصسسيف المعلن للمقررات 

 وضع خطط التحسين والتطوير.

√   

آليات التسسسجيل واإلشسسراا في الدراسسسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها  .10

ا بغرض  يًّ لة لتوزيع دور نات موضسسسسسسوعية وعاد ما تطويرها، وتوجد ضسسسسسس

 اإلشراا العلمي على الرسائل وفقًا للتخصص.

√   

، واتخاذ العلياللمؤسسسسسسسسسسسسة وسسسسسسائل مناسسسسسسبة لقياس آراء طالب الدراسسسسسسات  .11

اإلجراءات الالزمة لدراسسسسسسستها واالسسسسسسستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية.

√   

 

ا سوق العمل، و يتم الترويج لها مرليق رسالة الالية, وتقابل متغيرات العليا متنوعة، وتسهم فب ترقيبرامج الدراسات -11/1

 و اقليميا :

/ 11تمنحها وفقا لالئحة معتمدة )مرفق  التي العلمية الدرجات حيث من حلوان جامعة - التربية بكلية العليا الدراسات برامج تتنوع

ئحة عام تم تعديل الالحيث  ة التدريس، وتقوم الكلية بمراجعتها فى ضوء المتغيرات المحيطة( ومعلنة للطالب وأعضاء هيئ1/ 1

 .برامج ؛ الستحداث 2017

هي: الدبلوم العام في التربية، والدبلوم المهني في التربية، والدبلوم الخاص  مستويات( 5وتتمثل المستويات التي تقدمها الكلية في )

برنامج وفقا لالئحة )مقسمة  67التربية. ويبلغ مجموع تلك البرامج  في ودكتوراه الفلسفة التربية، في التربية، والماجستير في

برامج بمستوى الدبلوم العام في  5(، والمستويات كما جاءت بالالئحة كالتالى: مجمدبرنامج  16برنامج مفعل،  51كالتالى: 

برنامج بمستوى  12برنامج بمستوى الدبلوم الخاص في التربية، و 12، وبرنامج بمستوى الدبلوم المهني في التربية 26التربية، و

 (.3/ 1/  11(،) مرفق  2/ 1/ 11التربية )مرفق  في برنامج بمستوى دكتوراه الفلسفة 12و الماجستير في التربية،

وعلى  لمستوى القومي من جهةتحرص الكلية على تقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا التي تتناسب مع مكانة الكلية على او 

مستوى العالم العربي من جهة أخرى، وبما يلبى احتياجات سوق العمل، وبما يسهم في تحقيق رسالة الكلية. وتتعدد آليات الكلية 

( ، إذ يتم استطالع آراء المستفيدين وأصحاب العمل في 4/ 1/ 11فى استقراء سوق العمل وربط البرامج بمتطلباته )مرفق 

امج الدراسي من خالل تتطبيق استبيان للتعرا على مدى توافق المعارا والمهارات التي يكسبها البرنامج للطالب مع البرن

صصه، لفة ذات العالقة بتخاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل ليكون قادًرا على المنافسة ومؤهاًل للعمل في المجاالت المخت

إتخاذ و ات الخريج التي يسعى البرنامج الدراسي إلى تحقيقها. ويتم تحليل االستبياناتعرض أهداا البرنامج ومواصف وذلك بعد

 (. 1/5/ 11في ضوء نتائجه )مرفق  التصحيحية اإلجراءات 
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كما يتم تطبيق استبيان "تقييم طالب الدراسات العليا لبرامج الكلية ومالءمتها لسوق العمل". ، ثم إتخاذ اإلجراءات الالزمة في 

(. وتعتمد إدارة الدراسات العليا  الطلبات المقدمة من بعض الباحثين بفتح برامج في مجاالت محددة 6/  11/1تائجه )مرفقضوء ن

مثل فتح دبلومات باللغة اإلنجليزية، وبرامج تخصصية دقيقة في التربية الخاصة، وفتح برامج دراسات عليا بقسم رياض األطفال. 

أيضا من خالل اإلطالع على مستجدات التخصص دوليًا عبر تبادل الخبرات مع جامعات  لعملذات صلة بسوق ا برامج ويتم طرح

أجنبية، واالعتماد على خبرة بعض األساتذة وعالقاتهم بمؤسسات تعليمية وغير تعليمية، مثل برنامج ضمان الجودة واالعتماد، 

 .STEAMMوبرنامج 

(، يجوز وفقا للمادة 7/ 1/ 11ديدة أو تطوير أو إلغاء برامج قائمة )مرفق وفيما يتعلق بإجراءات إستحداث برامج أكاديمية ج 

( استحداث مسارات أو تخصصات جديدة في مراحل الدراسات العليا المختلفة، 8/ 11/1( من الئحة الدراسات العليا )مرفق 32)

افقة مجلس الجامعة والمجلس األعلى بعد أخذ رأي مجالس األقسام العلمية المختصة، وموو بناء على اقتراح مجلس الكلية،

الدكتوراة ( بنظام التعليم المفتوح أو -الماجستير -للجامعات، كما يجوز فتح أية مرحلة من مراحل الدراسات العليا )الدبلومات 

ام العلمية بالكلية سيتم توجيه خطابا سنوياً من مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا لألقو التعليم عن بعد، وذلك بعد موافقة الجامعة.

استحداث أو تجميد برامج الدراسات العليا كل قسم فيما  بشأن تطوير الئحة الدراسات العليا وعرض أي مقترحات لتطوير أو

رفع هذه القرارات من مجالس األقسام العلمية لمجلس الدراسات العليا ت ورض بمجالس األقسام التخاذ قرار بشأنها، وتعيخصه، 

اذ القرار بشأنها سواء بالموافقة أو الرفض، وأخيًرا يتم رفع القرارات المتخذة بمجلس الدراسات العليا إلي مجلس بالكلية التخ

الكلية إلقرار استحداث أو تطوير أو تجميد برامج الدراسات العليا. وفي هذا اإلطار، تم إستحداث وتطوير وإلغاء بعض البرامج 

 (.1/9/ 11ة السابقة )مرفق والمقررات على مدار األعوام الدراسي

(. إذ تقوم الكلية باإلعالن عن برامجها المقدمة فى الدراسات 10/  11/1وتتعدد وسائل الترويج لبرامج الدراسات العليا )مرفق  

كلية لالعليا من خالل موقعها اإللكتروني، ورابطة خريجي كليات التربية واإلعالنات الورقية بإدارة الدراسات العليا.  وتقوم ا

، نامجمن كل بر بتحديث بيانات قواعد البيانات عن الدراسات العليا من حيث: أعداد البرامج، وأعداد المستفيدين منها، والهدا

 تعتمد إدارة الدراسات العليا بكلية التربية في الترويج للبرامج من خالل :ووأعداد المتقدمين له بشكل دائم. باإلضافة إلى ذلك، 

 موقع الكلية  -

  اإلعالن على صفحة الفيس بو  الخاصة بالدراسات العليا  -

https://www.facebook.com/Smartstudent2016/ . 

الكتيب الصادر عن لجنة الدارسات العليا بالكلية )تم وضعه بمكتبة الكلية التي يتردد عليها الزائرون من مختلف  -

 العلمية المختلفة(.   الكليات على مستوى الجمهورية، كما تم توزيعه على األقسام

 دليل الكلية للدراسات العليا )متاح بمكتب وكيل الكلية للدراسات العليا(.  -

 اإلعالن في المؤتمرات الخاصة بيوم الخريجين التي تُعقد سنويا . -

 اإلعالن بلوحة اإلعالنات الخاصة بإدارة الدراسات العليا .  -
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 تحليل معدالت تزايد أو تناقص أعداد الطالب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا وتقوم الكلية  بتوضيح الدالالت التي تنطوي على 

(. ويتم وضع المقترحات واإلجراءات التصحيحية في ضوء تحليل الكلية لتطور أعداد الطالب الملتحقين 11/ 1/ 11)مرفق 

إلى جانب تحليل معدالت تزايد أو تناقص أعداد  (.  هذا1/12/  11ببرامج الدراسات العليا خالل األعوام الثالثة الماضية )مرفق 

(. ويتم وضع المقترحات واإلجراءات التصحيحية في ضوء نسبة 13/ 1/ 11الطالب الوافدين الملتحقين بتلك البرامج )مرفق 

 (.1/14/  11الطالب الوافدين إلجمالي عدد الطالب خالل األعوام الثالثة الماضية)مرفق 

العليا معايير ذكاديمية متتناه من خالل المجالس الرسمية و تتوافق مي المعايير القياسية البادرة عن لترامج الدراسات  -11/2

 الهيبة:

( 1 /2/ 11)مرفق التى وضعتها وأعدتها  ARSإتخذت الكلية العديد من اإلجراءات الرسمية لتبنى المعايير األكاديمية القياسية 

ووثيقة  2009 التي تتوافق مع المعايير القياسيةالقياسية صياغة المعايير األكاديمية تمت إقامة ورشة عمل مع ممثلي األقسام ل

ووثيقة المعايير األكاديمية لقطاع كليات التربية الصادرة من  ،2011 المستويات المعيارية للدراسات العليا الصادرة عن الهيئة

من قبل مقترحة تمت صياغة معايير  برامج الدبلوم العام، وقد ( ل2013الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم واالعتماد )إصدار 

م تاألقسام، وتمت صياغة معايير أكاديمية قياسية من قبل وحدة ضمان الجودة في ضوء المقترحات التي صاغتها األقسام، و

الس األقسام وأخيًرا تم اعتماد إرسالها لألقسام مرة أخرى، لإلطالع عليها وإبداء الرأي فيها والموافقة عليها، ثم اعتمادها بمج

بكلية التربية جامعة حلوان فى صيغتها النهائية بمجلس الكلية   – ARSالمعايير القياسية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا

 (.2/ 2/ 11)مرفق  2014/  3/  3( بتاريخ  426ومناقشتها مجلس الكلية رقم )

 ، و تتوافق نواتج التعلم المستهدفة لال برنامج مي المعايير القياسيةبرامج الدراسات العليا موصجة ومعتمدة 11/3

(، مثل إقامة ورش عمل بصفة 1/ 3/ 11هنا  عدد من اإلجراءات التي يتم إتباعها لتوصيف برامج الدراسات العليا )مرفق      

دراسية. ف وتحديث البرامج والمقررات الدورية سنويًا من قبل وحدة ضمان الجودة بالكلية لتعريف منسقي البرامج بكيفية توصي

يتم إرسال بريد إلكتروني لجميع منسقي برامج الدراسات العليا يتضمن النقاط األساسية التي تم التركيز عليها بورشة العمل. ويقوم 

 ،سم سنويًاكل ق منسقو البرامج الدراسية من أعضاء هيئة التدريس بتوصيف وتحديث البرامج الدراسية، والمقررات التي يطرحها

ثم يتم عقد إجتماع الهدا منه متابعة ما تم/لم يتم إنجازه من مهام وذلك بحضور منسقي البرامج باالقسام العلمية. ويتم إمداد وحدة 

(. وأخيًرا يتم اعتماد التوصيفات بعد 2/ 3/ 11ضمان الجودة بالتحديث والتطوير الذى تم فى ملفات البرامج والمقررات )مرفق 

 (.3/ 3/ 11يثها بمجالس األقسام العلمية )مرفق تحد

وتتحقق األقسام العلمية من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الألئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المتبناه من خالل      

تم طرحها  فوفة لجميع البرامج التي. وقد تم إعداد تلك المصاألكاديميةإعداد مصفوفة توافق نواتج البرنامج التعليمى مع المعايير 

(. 2018/2019العام الدراسى  – 2018/  2017العام الدراسي  – 2017/ 2016على مدار األعوام الدراسية )العام الدراسي 

 (.2/ 3/ 11وتتواجد هذه المصفوفة ضمن ملفات البرامج إلكترونيًا و ورقيًا ) تابع  مرفق 

 طرق التدريس والتقويم مقرراته، وتوصيف المقررات يوضح  يمب تتسق مينواتج التعلم لال برنامج تعل 11/4
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تتحقق األقسام العلمية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية من خالل إعداد مصفوفة نواتج البرنامج      

ة م طرحها على مدار األعوام الدراسية الثالثمع المقررات الدراسية وقد تم إعداد تلك المصفوفة لجميع البرامج التي ت يةالتعليم

 (2/ 3/  11السابقة، وتتواجد هذه المصفوفة ضمن ملفات البرامج إلكترونيًا و ورقيًا ) تابع مرفق 

 للالية طرق تدريس مناستة ترقق نواتج تعلم للمقررات الدراسية و الترامج التعليمية 11/5

 القومية الهيئة لمتطلبات والتقويم وفقا والتعلم التدريس والتعلم بوضع استراتيجية كما قامت الكلية من خالل معيار التدريس  

( التي ترتكز على مجموعة من الطرق واألساليب التقليدية وغير التقليدية 2016/2017واالعتماد عام ) التعليم جودة لضمان

والتعلم بتحديث تلك اإلستراتيجية وإصدارها مرة  ريسوالمستخدمة في تدريس المقررات المختلفة. ثم قام أعضاء معيار لجنة التد

 الكبيرة األعداد استراتيجيات وتم تقسيمها إلى: (.1/ 5/ 11( )مرفق 2018/2019أخرى في إصدار حديث في العام الجامعي )

 المشكالت حل -ية العمل )العروض :مثل الصغيرة وإستراتيجيات األعداد .الذهني( العصف-والحوار  المناقشة -)المحاضرة  :مثل

 الذهني(. هذا إلى جانب استراتيجيات العصف - المناقشة -المنظومي المدخل - المفاهيمخرائط  – التنافسي التعلم - التعاوني التعلم -

 الذاتي(. التعلم - اإلليكتروني التعلم) :مثل الفردي التدريس

(. وتم التنويه عن 2/  5/ 11ترحات لتفعيلها واإللتزام بها )مرفق وقد تم عرضها على األقسام العلمية بهدا مناقشتها وإبداء المق

لوضع ما جاء بها من تحديث  2019هذا اإلصدار الجديد بورش العمل التي تم عقدها لمنسقي برامج الدراسات العليا بشهر سبتمبر 

س والتعلم وفة الخاص بتوافق طرق التدريعند تصميم مصفوفات البرنامج. وقام منسقو البرامج األكاديمية  باستيفاء نموذج المصف

مع نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية، وإرفاقها بباقي مصفوفات البرنامج. وتتواجد هذه المصفوفة ضمن ملفات 

 (.2/ 3/ 11البرامج إلكترونيًا وورقيًا ) تابع مرفق 

تعليمية و التراية فب برامج الدراسات العليا مالئمة لترقيق نواتج الموارد واإلماانات والتسهيالت الالزمة للعملية ال 11/6

 التعلم

( التى 1/ 6/ 11توفر الكلية العديد من الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت لطالب الدراسات العليا والعملية البحثية )مرفق   

ء حتى ة الكلية للدراسات العليا تعمل يومي االثنين واألربعامكتب -مكتبة رقمية  -تحقق نواتج التعلم، وتتمثل في: )قاعات دراسية 

وجود عدد من المكتبات الملحقة باألقسام العلمية، ومكاتب األساتذه حتى  -الساعة الخامسة مساًء ويتم تزويدها بالمراجع سنويًا( 

 يستفيد منها طالب الدراسات العليا.

ت والتسهيالت لطالب الدراسات العليا والعملية البحثية تم إجراء دراسة توضح وفي إطار تحسين الموارد المادية والتجهيزا     

 2018/2019مدى مواءمة الموارد والتجهيزات والتسهيالت بالكلية ومتطلبات الدراسات العليا والعملية البحثية للعام الدراسي 

ية ووكالة الكلية للدراسات العليا اإلجراءات (. وفي ضوء نتائج هذه الدراسة تم وضع مقترحات لتتخذ الكل2/  6/ 11)مرفق 

 التصحيحية الالزمة.

تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية و العدالة و باستخدام  اساليب متنوعة ومالئمة لقياس نواتج التعلم  11/7

 المستهدفة
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( والذي يتمثل في : 1/ 7/ 11دة بالكلية، )مرفق  يتسم تقويم طالب الدراسات العليا بالتنوع، وفق الئحة الدراسات العليا المعتم

لألعمال الفصلية )تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس فى ورش العمل والبحوث والمقاالت التى يكلف  20%

رى فى نهاية لالمتحان التحري %60 -لالمتحان الشفوى  %20 -بها واالختبارات الدورية التى تعقد له أثناء الفصل الدراسى(  

تقاريرالمتابعة للرسائل العلمية من المشرفين. وغيرها(،  –الفصل الدراسى. هذا إلى جانب  )جلسات نقاش "سمينار أسبوعى"

وذلك للتأكد من تحقق النواتج التعليمية المستهدفة، وتقدم أوال بأول تغذية راجعة للطالب عن أدائهم لتصحيح مسارهم، كما توفر 

التقويم المستمر؛ إذ أن هذه التقويمات المتنوعة معلنة بتوصيف المقررات والبرامج، وموضح بها الهدا من  للطالب بهذا فرص

 كل تقويم.

وتعلن الكلية جداول االمتحانات قبل االمتحان، وتقبل الكلية أي  مقترحات ترد للوكالة من الطالب بالتعديل؛ لتكون فى مصلحة 

ل الجدول فى صورته النهائية قب ات وذلك خالل أسبوع من عرض الجدول المبدئى، ثم يوضعالطالب وتأخذ الكلية بهذه المقترح

العام خمسة عشر يوما" من موعد االختبار النهائي، علما بأن موعد بداية العام الدراسى وبداية االمتحانات معلنة منذ بداية 

يوما" من آخر اختبار، ويحق للطالب  45ة فى موعد أقصاه األكاديمي في دليل الطالب ودليل البرنامج.  كما يتم إعالن النتيج

(، بعد أن يسدد الطالب رسوم التظلم 2/ 7/ 11التظلم من نتيجة االمتحانات. وفقا لنموذج متوافر في شئون الدراسات العليا )مرفق 

 ة عشر يوما كحد أقصى.)وفقا لالئحة(، وترد إليه فى حال تبين أن تظلمه على حق ، ويعلن الرد على التظلم خالل خمس

/  7/ 11وتتأكد المؤسسة من أن امتحانات الطالب تحقق نواتح التعلم المستهدفة من خالل نموذج تقييم الورقة االمتحانية )مرفق 

( الذي ينطوي على جزء خاص بمدى تحقق نواتج التعلم المستهدفة. إذ يتم استيفاء نموذج تقييم الورقة االمتحانية من قبل 3

يئة التدريس باألقسام العلمية القائمين بالتدريس، يتبعه إعداد تقرير عن كل قسم يوضح مدى تحقيق امتحانات الطالب أعضاءه

(. ثم يتم إرسال خطاب إلى األقسام العلمية بشأن نتائج التقرير إلتخاذ الالزم بشأن تعزيز 4/ 7/  11لنواتج التعلم المستهدفة )مرفق 

إذ  ،ضعف التي وردت بالتقرير. وتتخذ الكلية عدة إجراءات لضمان عدالة وموضوعية االمتحاناتنقاط القوة وتحسين نقاط ال

هنا  تشكيل لنظام اللجان والمراقبة المتحانات الدراسات العليا بمراحلها المختلفة يتم تحديده سنويًا، ويوجد نشرة بالقواعد العامة 

الب الدراسات العليا االمتحانات، تنطوي على: )شروط تشكيل لجنة لالمتحانات توضع بعدد من األماكن التي يؤدي بها ط

ام تعليمات بشأن اإلخالل بنظ -تشكيل لجان النظام والمراقبة  -أعمال لجان سير االمتحانات  -تشكل لجان السير  -االمتحانات 

ات خاصة تعليم -لجان االمتحانات تعليمات خاصة باإلشراا الطبي على  -تعليمات في حالة ضبط الطالب بالغش  -االمتحانات 

باألمن(. كما يوجد خطة لمراجعة الكنتروالت من خالل لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة. ويتم تشكيل لجان 

من المصححين )أول وثان( لكل مقرر، كما يلتزم استاذ المقرر بوضع  2المصححين لمرحلة الدرسات العليا بحيث يكون هنا  

مطابقا" للتوصيف الخاص بالمقرر ويسلم تقرير المقرر فى نهايه الفصل الدراسى باإلضافة إلى نسخة من نموذج اإلجابة االمتحان 

لالمتحان التحريرى. كما توجد آلية معتمدة للتعامل مع التظلمات وااللتماسات المقدمة من طالب الدراسات العليا. وقد استجابت 

امعة للدراسات العليا والبحوث بشأن تعميم مقترح ميكنة نظام الخدمات الطالبية اإللكترونية الكلية لمقترح مكتب نائب رئيس الج

 لطالب مرحلة البكالوريوس ليشمل طالب الدراسات العليا للحصول على امتحانات أكثر عدالة وموضوعية.
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 لمراجعيين الداخليين والخارجيينالترامج التعليمية  والمقرارات الدراسية يتم مراجعتها ببورة دورية مشاركة ا 11/8 

(. إذ يشكل القسم 1/ 8/ 11وهنا  عدد من اإلجراءات المتبعة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية )مرفق   

مرفق )العلمى لجنة المراجعة الداخليه سنويا" من ذوى الخبرة فى التخصصات المختلفه ووفق معايير اختيار المراجع الداخلى 

( المعتمدة من مجلس إدارة وحدة ضمان الجوده ومجلس الكلية. كما يرشح القسم العلمى أسماء المراجعين الخارجيين 2/ 8/  11

للبرامج وفق التخصص الدقيق للبرنامج من خارج الجامعة ومن ذوى الخبرة فى التخصص ووفق معايير اختيار المراجع الخارجى 

ن مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة ومجلس الكلية. فقد تم إعتماد معايير انتقاء المراجع الداخلي (  المعتمد م3/ 8/ 11)مرفق 

ويتم إعتماد أسماء المراجعين الداخليين .  2017/  12/ 4( بتاريخ 472والخارجي من خالل مجلس الكلية بجلسته رقم )

ين والخارجيين مع تقرير مراجعة لتوصيف برنامج أكاديمي يتم إرسال البرامج للمراجعين الداخلي ،والخارجيين بمجالس األقسام

)ومقرراته( المعتمد من الهيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. وبعد اإلنتهاء من المراجعة يتم إرسال البرنامج والنموذج مرة 

المراجعة الداخلية والخارجية بتقارير  وتحتفظ وحدة ضمان الجودة (. 4/ 8/  11)مرفق  أخرى لمنسق البرنامج والقسم العلمى

(. وعلى جانب آخر تقوم لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان 2/ 3/ 11ضمن ملفات البرامج إلكترونيًا أو ورقيًا ) تابع مرفق 

الجوده بإجراء المراجعة الداخلية دوريا" وفق خطة عمل وحدة ضمان الجودة. وذلك بعد عقد ورش عمل لتأهيل فريق المراجعة 

 ( بهدا:5/ 8/ 11رفق )م

 التعرا على مدى توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية.  -

 قياس ومتابعة مدى تطبيق المعايير األكاديمية المتبناه.  -

مراجعة البرامج / المقررات الدراسية ومالءمتها للتطور العلمى فى مجال التخصص وطرق التدريس وأساليب  -

 ريوس والدراسات العليا. التقويم لمرحلتى البكالو

 فحص نتائج االمتحانات ونماذج منها وغيرها من أشكال التقويم.  -

وتتم مناقشة تقارير كل من المراجعه الداخلية والخارجية فى المجالس الرسمية، ويتولى فريق المراجعة سواء في األقسام أو     

 في وحدة ضمان الجودة متابعة إجراء التعديالت. 

تقارير سنوية للمقررات الدراسية و الترامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية و  للالية 11/9

 تستجيد الالية منها فب وضي  خطط الترسين و التطوير

ضمن ملفات  تلفةالمطروحة لألعوام الدراسية المخ م تفعيلها، والمقرراتلجميع البرامج التي تالتقارير السنوية  توفر الكلية 

تحليل النتائج الواردة فى التقارير السنوية للبرامج والمقررات ويتم ، و يتم (2/ 3/ 11البرامج إلكترونيًا و ورقيًا ) تابع مرفق 

  .(1/ 9/ 11)مرفق العلميةعرضها على مجالس األقسام 

لتي يطرحها اج الدراسات العليا برامالسنوية لالتقارير  طلع رئيس مجلس القسم منسقي البرامج وأعضاء هيئة التدريس علىويُ 

والتحسين  متطلبات خطط التطويروتعتمد القسم العلمي بالعام الدراسي لتحقيق متطلبات خطط التطوير والتحسين لكل برنامج. 

نقاط التي تخص (. كما يتم توجيه خطابات لوكيل الكلية للدراسات العليا بها ال2/ 9/ 11لكل برنامج  بمجالس األقسام )مرفق  
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الوكالة في التقارير السنوية ألداء برامج الدراسات العليا، التخاذ الالزم في سبيل تحقيق متطلبات التطوير والتحسين لكل برنامج 

(. وهنا  عدد من األمثلة التي توضح مدى استفادة الكلية من التقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات 3/ 9/  11)مرفق 

 (.4/  9/ 11سية في تطوير البرامج التعليمية )مرفق الدرا

آليات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا مرددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريًّا بغرض تطويروا، وتوجد ضمانات -11/10

   موضوعية وعادلة لتوزيي اإلشراف العلمي علب الرسائل وفًقا للتخبص.

لضمان موضوعية وعدالة التسجيل وتوزيع اإلشراا والمتابعة لطالب الدراسات العليا )مرفق تطبق الكلية العديد من اإلجراءات 

(. فيما يخص قواعد اإلشراا تقوم الكلية بتطبيق إجراءات محدده تضمن موضوعية وعدالة توزيع اإلشراا، ويكون 1/ 10/  11

( تنطوي على: )قواعد 2/ 10/ 11قسام العلمية )مرفق ذلك من خالل قيام وكالة الكلية للدراسات العليا بإرسال نشرة إلى األ

شروط قواعد و -قواعد تشكيل لجان اإلشراا على الرسائل العلمية  -إشراا السادة أعضاء هيئة التدريس على األقسام العلمية 

اللوائح الداخلية دد القانونية بالم -الحد األقصى للنصاب القانوني للسادة المشرفين  -قواعد التسجيل  -تشكيل لجان المناقشة والحكم 

للكليات لالنتهاء من الرسائل العلمية(. تلتزم االقسام العليمة بتوزيع اإلشراا على الرسائل وفقا لتخصصات أعضاء هيئة التدريس 

يس وذلك وفقًا روكذلك بناًء على الخطة البحثية لألقسام العلمية وبما يحقق العدالة في التوزيع وبالنسب المقرره لكل عضو هيئة تد

للنصاب القانوني كما هو موضح بالتقرير الخاص بنصاب أعضاء هيئة التدريس في اإلشراا علي الرسائل العلمية )المرفق 

. وفيما يخص آلية تشكيل لجنة اإلشراا، يجب أن يكون موضوع البحث متمشيًا مع الخطة البحثية (4/ 10/  11، )(3/  11/10

ويقوم المشرا الرئيسى  ، (5/ 10/ 11ون لطالب الدراسات العليا حرية اختيار المشرا الرئيسى )مرفق ويك للقسم والكلية ، كما 

مراعاة عدم وجود درجة  باختيار بقية أعضاء لجنة اإلشراا مع مراعاة مالءمة تخصص األعضاء الدقيق بموضوع الدراسة، مع

وتلجأ األقسام العلمية  .اإلشراا وبين األعضاء وبعضهم البعضقرابة أو نسب حتى الدرجة الرابعة بين الطالب وأعضاء لجنة 

 المختلفة إلى االشراا المشتر  بين االقسام في حالة احتياج موضوع البحث بما يحقق االستفاده الكاملة لطالب البحث.  

 وفيما يخص آلية تقديم/تسجيل الطالب لإللتحاق بالدراسات العليا، يتم اآلتي:      

بل بدء دكتوراه( وذلك ق -ماجستير  -عن قبول دفعة جديدة لإللتحاق بالدراسات العليا بالكلية )دبلوم  يتم اإلعالن -

 الدراسة بشهر واحد على األقل.

 يتوجه الطالب إلى إدارة الدراسات العليا لسحب ملف األوراق الخاصة بالتسجيل. -

 التسجيل. يستكمل الطالب المستندات المطلوبة في الملف ويتم ملئ استمارات -

يتقدم الطالب بطلب إلتحاق بالدراسات العليا بإسم األستاذ الدكتور/ عميد الكلية، ويقوم الطالب بتسليم ملف التسجيل  -

 الخاص به بعد إستيفاء البيانات المطلوبة إلى الموظف المختص لمراجعته.

 ر/ وكيل الكلية لشئون الدراساتترفع ملفات الطالب إلى القسم العلمي المختص بخطاب موجه من األستاذ الدكتو -

 العليا والبحوث إلى األستاذ الدكتور/ رئيس مجلس القسم.
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 تتم مراجعة وفحص الملفات في اللجنة التي يتم تشكيلها لهذا الغرض بالقسم العلمي المعني. -

/ رئيس لدكتوريستوفي الطالب نموذج تسجيل المقررات الدراسية عن طريق المرشد األكاديمي ويُعتمد من االستاذ ا -

 مجلس القسم.

 تُرسل ملفات جميع الطالب بعد مراجعتها وفحصها إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية. -

 في حالة القبول يتم سداد الرسوم الدراسية المقررة للطالب طبقاً لالئحة الدراسات العليا المعتمدة. -

الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا  ترسل ملفات الطالب مرفق بها نماذج التسجيل معتمدة من األستاذ -

والبحوث واألستاذ الدكتور/ عميد الكلية إلى األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 إلعتماد تسجيل الطالب.

ل لى إعتماد تسجييتم إرسال موافقة األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ع -

 . (6/ 10/  11)مرفق  الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية

عن طريق المرشد االكاديمي الذي يقوم بمتابعة نسبة حضور الطالب يتم متابعتهم  وفيما يتعلق بمتابعة طالب الدراسات العليا،

وأثناء  لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل منارالدوري للقسمومن خالل السيومناقشة المشاكل التي تواجههم.  يقوم بمقابلة الطالبو

قبل التسجيل وقبل تشكيل لجنة الممتحنين. ويتم االعالن عن ية. حيث يقوم الطالب بعرض خطة البحث التسجيل للدرجات العلم

امة. وكذلك يتم عقد موعد السمينار وإرسال خطة البحث من خالل موقع التواصل االجتماعي الخاص بكل قسم علمي كدعوة ع

سيمينارات دورية بالقسم للوقوا على مدى تقدمه في البحث. ويتم تقديم تقرير سنوي من المشرفين عن الطالب إلى رؤساء 

 االقسام ويرفع إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا لمتابعة مدي تقدم نشاط الطالب البحثي. 

(،هي: )موقع الكلية، صفحة التواصل 7/ 10/ 11سائل مناسبة ومتعددة )مرفق يتم اإلعالن عن تلك اإلجراءات من خالل و 

ادر عن الكتيب الص -المؤتمرات الخاصة بيوم الخريجين المزمع عقده سنويا  -اإلجتماعي الفيس بو  الخاصة بالدراسات العليا 

 رة ووكالة الدرسات العليا والبحوث(.الملصقات المعلنة بإدا -دليل الكلية للدراسات العليا  -لجنة الدراسات العليا 

حيث مراجعتها من خالل لجان  (،8/ 10/  11)مرفق تتم دوريًا مراجعة إجراءات التسجيل واالشراا في الدراسات العليا 

هذا إلى جانب مخاطبة وكيل الكلية الدراسات العليا بواسطة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بغرض تطويرها. 

ا مدون لشئون الدراسات العلي ةراسات العليا لوضع ملصقات أمام حجرة إداره شئون الدراسات العليا وبجانب حجرة وكيل الكليللد

تباعها من أعضاء هيئة التدريس في األقسام العلمية إالمنوط بهم  األطرااوالقواعد وتحديثاتها وهذا إلعالم  اإلجراءاتبها هذه 

اطبة مدير مخ. لعليا في البرامج المختلفة، ولإلفادة بتغذية راجعة فيما يخص هذه اإلجراءات والقواعدالمختلفة وطالب الدراسات ا

موقع الكلية ومنسق لجنة اإلعالن والنشر لإلعالن السنوي الجراءات التسجيل لمرحلة الدراسات  العليا، وقواعد إشراا السادة 

وصفحة الكلية وعلى مواقع التواصل االجتماعي الخاصه بكل من : )رؤساء  أعضاء هيئة التدريس على الرسائل العلمية على موقع

م طالب الدراسات العليا في البرامج المختلفة(. وهذا إلعال -أعضاء هيئة التدريس في االقسام المختلفة  -االقسام  العلمية بالكلية 
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 11) دة بتغذية راجعة فيما يخص هذه اإلجراءات والقواعداألطراا المنوط بهم اتباع  هذه االجراءات والقواعد وتحديثاتها، ولإلفا

/10 /9.) 

، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستجادة من العلياللمؤسسة وسائل مناستة لقياس آراء طالب الدراسات  -11/11

        النتائج في اتخاذ اإلجراءات التبريرية.

ليا عن الفعالية التعليمية للبرامج المطروحة بالدراسات العليا. يتم تطبيق ذلك يوجد استبيان لقياس آراء طالب الدراسات الع

  –بلوم خاص د –دبلوم مهني  –االستبيان على عينة ممثلة من طالب الدراسات العليا الملتحقين بالمستويات المختلفة )دبلوم عام 

ب الدراسات العليا من خالل عمل تحليل إحصائي وفقا (. يتم تحليل وتقييم آراء طال1/ 11/ 11دكتوراه( )مرفق   –ماجستير 

(. وفي ضوء نتائج هذا التحليل يتم استخالص نقاط القوة ونقاط 2/  11/11الستجاباتهم باالستبيانات التي تم تطبيقها )مرفق 

قاط بهدا على تلك النالضعف من خالل استجابات الطالب، ثم تجميعها وكتابة خطاب موجه لوكيل الكلية للدراسات العليا ينطوي 

اتخاذ الالزم فيما يتعلق بتعزيز نقاط القوة، وتحسين نقاط الضعف. قامت وكالة الكلية للدراسات العليا باقتراح عدد من المقترحات 

 (.3/  11/ 11في ضوء نتائج تحليل وتقييم آراء طالب الدراسات العليا، بهدا اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة )مرفق 

  ز نقاط التميز والتنافسية :أبر

فة ومعتمدة، ، وتسهم في تحقيق رسالة الكلية، وتقابل متغيرات سوق العمل، ويتم ب -1 رامج متنوعة للدراسات العليا موص 

 الترويج لها محليًّا وإقليميًّا.

  معتمدة من المجالس الحاكمة. ARSمعايير أكاديمية قياسية   -2

 التخصصات.بكافة لى كفاءة عالية أعضاء هيئة تدريس متميزين وع توافر -3

 أحدث قواعد البيانات العالمية والتي تفيد في التخصصات التربوية المختلفة.توفر -4

 نقاط ترتاج إلب ترسين:

 ملية التدريس والتقويم.استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في ع .1

  الدراسات العليا بالكلية. للدراسة ببرامجالطالب الوافدين  جذب .2

 والوثائقاألدلة 

 √ الالئحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا 1

 √ المعايير األكاديمية المتبناة 2

قائمة ببرامج الدراسات العليا وعدد المقيدين والمسجلين والمجتازين لكل منها في األعوام الثالثة  3

 السابقة

√ 
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 البرامج المحتوية على مقرراتتوصيف البرامج التعليمية والمقررات في الدراسات العليا في حال  4

دراسية )متضمنة مصفوفة البرنامج التعليمي / المعايير األكاديمية ومصفوفة البرنامج 

 التعليمي/والمقررات الدراسية(.

√ 

 √ تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية. 5

 √ تعليمية.تقارير المقررات الدراسية والبرامج ال 6

 √ التقارير السنوية لوكيل المؤسسة للدراسات العليا والبحوث. 7

قائمة باألجهزة والموارد المتوفرة للبحث العلمي والدراسات العليا )باألقسام العلمية والوحدات  8

 والمراكز(.

√ 

 √ نماذج أوراق االمتحانات التحريرية. 9

 × لطالب الدراسات العليا )إن وجدت(. (Portfolios)عينة من ملفات اإلنجاز  10

 √ وثائق كنترول الدراسات العليا وعينة من أوراق اإلجابة. 11

 √ أدوات قياس آراء طالب الدراسات العليا )مثال: نموذج االستقصاء(. 12
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 للمؤسسة خطة مجعلة لخدمة المجتمي وتنمية التيبة.-12/1

ة التي تسعى لغايات اإلستراتجياتمع وتنمية البيئة ترتبط بتتضمن الخطة االستراتيجية للكلية أهداا وأنشطة خاصة بخدمة المج

خطط تنفيذية  ة(. كما تتوفر بالكلي12/1/1بما يتوافق مع احتياجات المجتمع وقضاياه المعاصرة )مرفق  الجامعة إلى تحقيقها،

 ( .12/1/2لخدمة المجتمع وتنمية البيئة معلنة وموثقة من مجلس الكلية)مرفق 

إحتياجات المجتمع المحيط، بناءا" على قوائم استقصاء الرأي لعينة السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وفق  ويتم إعداد الخطة

من أعضاء المجتمع المحلى ومنظمات سوق العمل، لتحديد أهم االحتياجات الالزمة للمجتمع، والتى يمكن أن تسهم الكلية فى 

 (.12/1/3تدعيمها)مرفق 

نشطة الكلية أية بيفلتعرباإلضافة إلى الندوات امن المشاركات واألنشطة للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة؛  وتقوم الكلية بالعديد

 (12/1/4)مرفق لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 : المشاركة المجتمعية وتنمية التيبة 12المعيار 

ت وأولويات مجتمعها المحيط ، وتعمل على تنمية البيئة وتقوم المؤسسة بتفعيل المشاركة المؤسسة تحرص على تلبية إحتياجا

 المجتمعية فى صنع القرار وأنشطتها المختلفة ، وتحرص على قياس اراء المجتمع عن الخدمات واألنشطة التى تقدمها.

 التقييم الذاتي:

 مستوا مؤشر التقييم
مستوا 

 جزئيا

غير 

 مستوا

   √ طة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.للمؤسسة خ .1

   √ فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة.  للمؤسسة كيانات .2

للمؤسسسسسسسسة أنشسسسطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبي  .3

 احتياجاته وأولوياته.

√   

لقرار ودعم موارد للمؤسسسسسسسسسسة آليات لتمثيل فاعل لألطراا المجتمعية في صسسسسنع ا .4

 المؤسسة وتنفيذ برامجها.

√   

للمؤسسسسسسسسسسة وسسسسسائل مناسسسسسبة لقياس آراء المجتمع واالسسسسستفادة من النتائج في اتخاذ  .5

 اإلجراءات التصحيحية.

√   
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بيئة لعلى تفعيل ومتابعة خطتها لخدمه المجتمع وتنمية البيئة من قبل أعضاء  لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية ا وتحرص الكلية

 كما تحرص الكلية على نشر برامج للتوعية .بالكلية حيث توفر قائمة باألنشطة المجتمعية والخدمات التى قامت بها المؤسسة

بخدمة المجتمع وتنمية البيئة للقطاعات المستهدفة بالتوعية، حيث يتوافر لدى الكلية العديد من البرامج المخصصة لتوعية أفراد 

 وقع الكلية. المجتمع ونشرها على م

مخصصة  ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء (  Facebook) كات التواصل االجتماعىكذلك تم إطالق صفحات رسمية على شب

ومركز اإلرشاد النفسي ورعاية ذوي األحتياجات الخاصة إضافة إلى  والخريجين لطالبل للوكالء و الهيئة المعاونة و أخرى

 (.12/1/5مرفق ( صفحة وحدة ضمان الجودة

 

 للمؤسسة كيانات فاعلة فب مجال خدمة المجتمي وتنمية التيبة  -12/2

تمع خدمة المجوالوحدات الداعمة لوحدة ضمان الجودة لتنشيط  الوحدات ذات الطابع الخاصل عمل للكلية دور مهم ومميز فى تفعي

 (.12/2/1)مرفق . ولديها كيانات فاعلة في ذلك تشمل مشاركة المجتمعية وتنمية البيئة وتفعيل ال

 طفل ما قبل المدرسة. ركز تربيةم -1

 .مركز تكنولوجيا التعليم  -2

 ورعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة. مركز اإلرشاد النفسى -3

 م الكبار.مركز تعلي -4

 .متابعة الخريجينوحده  -5

 .وحدة إدارة األزمات والكوارث -6

 .لجنة النشر واإلعالم-الى والبيئىلجنة التنسيق الفنى والجم-لجان البيئة التى تتضمن لجنة السوق الخيرى -7

كما (، 2/ 2/ 12الجامعة )مرفق  جلسبقرار من مالوحدات ذات الطابع الخاص ية الخاصة باعتماد اللوائح  المالقد تم تحديث وو

 .(3/ 2/  12)مرفق حرصا" على تفعيل خدماتها رتها إعادة تشكيل مجالس إداتم 

ة لها )مرفق يالسنو االنجازاتتقارير وخطط التنفيذية ال وتنمية البيئة من خالل حصروتتابع الكلية عمل كيانات خدمة المجتمع 

12/2/4.) 

 

 للمؤسسة ذنشطة متنوعة موجهة لتنمية التيبة المريطة بها وخدمة المجتمي تلتي احتياجاته وذولوياته.-12/3

، عقد اإلتفاقيات والشراكات مع المجتمع المحيطمثل  ولخدمة المجتمع وأولوياته الموجهة لتنمية البيئةتها وتنوع الكلية من أنشط

 (12/3/1 .)مرفقالبرامج التدريبية-محو األمية-التثقيف البيئي-المهنية المستمرة وفقا" للتخصص وبناء القدرات والتنمية

مدرسة لبناء مجتمعات وال الشراكة بين الجامعة بعنوان :" اإلتحاد األوروبي  فى المشروع الممول من كما أن الكلية عضو مشار 

والذى تشار  فيه كلية التربية جامعه حلوان، وكليه التربية جامعة عين شمس، جامعة  2020/  2016 األقران المتعلمين
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األسكندرية، والجامعة األمريكية بالقاهره وقد شار  أعضاء المشروع والخبراء األجانب بالزيارات المتبادلة بين الجامعات 

 ة فى المشروع، وهى: انجلترا وأيرلندا وألمانيا ويشمل وثائق اتفاقيات تعاون / الشراكة مع المؤسسات الصناعية/األجنبية المشترك

 (.2/  3/ 12)مرفق الجهات المهنية )وزارة التربية والتعليم مع ايراسموس( 

ى جانب من خالل إعداد تقارير سنوية، إل  ةالبيئ ةالمجتمع وتنمي ةوتوفر الكلية بيانات بالخدمات واألنشطة التى تنفذها وكاله خدم

تقارير اإلنجازات الدورية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية )تقارير األنجازات وبيانات األنشطة( التى أسهمت بها بشكل 

ليوم البيئى شطة البيئة كاالدورات التدريبية،  ورش العمل، الندوات،  ملتقيات التوظيف،  تجربة إخالء مبنى الكلية،  أن مثل فعال

تدريب الطالب المقبلين على الزواج على مفهوم بهدا  اركة في البرنامج الرئاسي مودةبالتعاون مع جهاز شئون البيئة، المش

ترة أجازة سنة ف 7:12الترابط والتماسك األسرى، برنامج المخترع الصغير اكتشاا وتنمية المواهب العلمية لألطفال من سن 

 (.12/3/3. )مرفق 2019الصيف 

بالكلية . ونفذت الكلية مركز تعليم الكبار والذي ينفذ من خالل  (4/ 3/ 12الكلية فى المشروع القومي لمحو األمية )مرفق وتشار  

 ضعتم وو 2019 يوليو -دورة تدريبية لتنمية قدرات معلمي تعليم الكبار بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو االمية وتعليم الكبار

 . (3/3/  12)مرفق  تنفيذية للمشروعالخطة ال

 ( .4/  3/ 12)مرفق  المجتمع ممثلة في التدريب والتوظيف وغيرهاوللكلية العديد من األنشطة الطالبية لخدمة 

 

 للمؤسسة آليات لتمايل فاعل لألطراف المجتمعية فب صني القرار ، ودعم موارد المؤسسة وتنجيذ برامجها  4/  12

اجتماعات لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بصورة دورية. كما توفر المؤسسة  عديد من األطراا الفاعلة فييشار  ال 

مجالس يعتمد ويوافق فيها على ما تقدمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من أنشطة وخدمات وتشكيل مراكزها المختلفة، وكذلك 

حيث توفر الكلية قائمة بيانات بالمجالس واللجان التي يشار  فيها ممثلو المجتمع،  ريةإعتماد خططها التنفيذية وتقاريرها الدو

وعات والقرارات التي تم )مثل: رجال التربية والتعليم وأعضاء النقابات والوزارات المعنية وغيرها(، ونماذج من الموض

 (.12/4/1)مرفق اتخاذها.

ة معية فى مجالسها؛ حيث تقوم بتوثيق سبل التعاون بينها وبين الجهات المستفيدوتحرص الكلية على تفعيل مشاركة األطراا المجت

فى مجال تطوير التعليم وضمان جودة األداء، وكذلك خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ من خالل اللقاءات مع السادة ممثلى هذه 

م، والموافقة 3/4/2019( بتاريخ 491كلية رقم )؛ كالموافقة على إعادة تشكيل مركز تعليم الكبار لتفعيل مهامه بمجلس الجهات

على إضافة عضو من المجتمع المدنى يشار  فى تشكيل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومن وزارة البيئة بمجلس كلية 

 ( 2/ 4/ 12)مرفق  م(. 7/10/2019( بتاريخ )498رقم )

)مركز تربية طفل ماقبل المدرسة، ومركزاإلرشاد النفسي  من كال مشاركة أطراا مجتمعية في مجالس إدارةوتوفر الكلية 

م( وذلك بموافقة 2019-2018ورعاية ذوي االحتياجات الخاصة، ومركز تكنولوجيا التعليم، ومركز تعليم الكبار( للعام الجامعي )

تشار  العديد من  م(. كما3/4/2019( بتاريخ ) 491م(، ومجلس كلية رقم )3/12/2018( بتاريخ )486مجلس كلية رقم )
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لخريجين احيث حددت الكلية أوجه المشاركة المجتمعية فى احتفالية يوم  المؤسسات الخارجية في يوم التوظيف لخريج الكلية،

 (.12/4/3السنوية )مرفق 

ختلفة موالشركات وجهات التوظيف ال ةتنظم الكلية سنويا" ملتقي التوظيف حيث يتم فيه دعوة المدارس والمؤسسات التعليميو

المرتبطة بالتخصصات التربوية بالكلية، وتتم دعوة الخريجين لحضور الملتقي بالتواصل معهم من خالل قاعدة البيانات الخاصة 

 (4/ 4/ 12)مرفق  .ملتقى توظيف خريجى الجامعةبالخريجين، والتي يتم تحديثها دوريا كما تشار  الكلية فى فعاليات 

من خالل المتاحة فيه فرص التوظيف وتعرض (، 5/ 4/ 12)مرفق سنويا"يل للخريجين دلوتحدث وحدة متابعة الخريجين 

 (.6/ 4/  12المشاركين فى يوم التوظيف )مرفق 

 

 ئج فب اتخاذ اإلجراءات التبريريةللمؤسسة وسائل مناستة لقياس آراء المجتمي، واالستجادة من النتا 5/  12

 قفي خدماتها؛ عن طريق تطبيق نماذج استقصاء الرأي الموجهة للمجتمع  )مرف وتتعرا الكلية على آراء األطراا المجتمعية

تتضمن هذه النماذج التعرا على احتياجات المجتمع المحلي من الخدمات واألنشطة  و،المستفيدين ( على عينة من 1/  5/ 12

ين ت وأنشطة الكلية، التعرا علي آراء المعنيالتي تقدمها الكلية، التعرا علي آراء المستفيدين وأعضاء المجتمع المدني عن خدما

 (.12/5/3)مرفق وحدات ذات الطابع الخاص بالكليةحول ال

استبيان احتياجات المجتمع المحلي عن الخدمات واألنشطة التي تقدمها الكلية علي أفراد المجتمع المحلي بمدينة وقد تم تطبيق  

وجمعيات أهلية   اكز تربوية، مدارس،عاملين في مصانع أو شركاتحلوان من كافة قطاعات المجتمع ) سواء عاملين بمر

)مرفق .  2020/  2019وتم تحليل االستبيان واستخدام نتائجه في إعداد خطة خدمة المجتمع للعام الدراسي الجديد  ،ومواطنين(

12/5/4.) 

 مات وأنشطة الكلية علي أفراد المجتمعخد قيستفيدين وأعضاء المجتمع المدني كما تم تطبيق استبيان التعرا علي آراء الم

عيات وجم  المحلي بمدينة حلوان من كافة قطاعات المجتمع )سواء عاملين بمراكز تربوية، مدارس،عاملين في مصانع أو شركات

 . 2020/ 2019أهلية ومواطنين(، وتم تحليل االستبيان واستخدام نتائجه في إعداد خطة خدمة المجتمع للعام الدراسي الجديد 

 ،دريسعلي عينة من أعضاء هيئة التحدات ذات الطابع الخاص بالكلية كما تم تطبيق استبيان التعرا علي آراء المعنيين حول الو

 .2002/  2019بيان واستخدام نتائجه في إعداد خطة خدمة المجتمع للعام الدراسي الجديد وتم تحليل االست

راء آو احتياجات المجتمع المحليمع ومنظمات سوق العمل من خالل تحليل آراء وقد تم تقديم تقارير حول تحليل آراء المجت 

 (.5/ 5/  12)مرفق لتستفيد منها الكلية   حول الوحدات ذات الطابع الخاص بالكليةات وخدممن تفيدين المس

، بالخطة الجديدة بيةد البرامج التدريفي إعدا وتستفيد الكلية من تحليل نتائج االستبيانات في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة  

، وزيادة عدد برامج التوعية عن أنشطة خدمة المجتمع وتنمية زيادة مشاركة األطراا المجتمعية في أنشطة خدمة المجتمعو 

 (.3/ 5/  12. )مرفق البيئة، وعمل بعض الزيارات الميدانية للطالب؛ لمعرفة احتياجات سوق العمل
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 يةنقاط التمييز التنافس

احتياجات و، وتعتمد على األولويات القومية ةمنبثقه من الخطه االستراتيجيه للكلي مة المجتمع وتنمية البيئةخطة  لخد .1

 المجتمع معتمدة ومحدثة.

 الطابع الخاص.ذات حدات والوالبيئة  خدمة المجتمع وتنمية  للجنة شئونالمجتمع المدني في مشاركة أعضاء  .2

 ن منسق المشروع القومي لمحو األمية بين كليات الجامعة لوجود مركز تعليم الكبار بها.كلية التربية جامعة حلوا  .3

 الترسين:التي ترتاج إلب نقاط 

 وخدمة المجتمع. توثيق أعمال ومجهودات المتميزين والمبدعين فى مجال العمل البيئى -

واصفات ي والجمالي للكلية في ضوء متعظيم اإلستفادة من برامج التخصصات النوعية لتحقيق متطلبات التنسيق الفن -

 السياق المؤسسي.

 األدلة والوثائق

 √ الخطة االستراتيجية للمؤسسة )الجزء الخاص بخدمة المجتمع وتنمية البيئة( 1

 √ قائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية التى قامت بها المؤسسة خالل األعوام الثالثة السابقة  2

 √ / الشراكة مع مؤسسات الصناعة / الجهات المعنيةوثائق اتفاقيات التعاون  3

 √ اللوائح الداخلية للمراكز والوحدات والمراكز ذا الصلة وتقاريرها السنوية 4

 √ قائمة بالمجالس التى شار  بها ممثلو المجتمع ونماذج من محاضر اجتماعاتها 5

 √ ئة.التقارير السنوية لوكيل المؤسسة لخدمة المجتمع وتنمية البي 6

 √ التقارير السنوية لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ) القسم الخاص بالمشاركة المجتمعية(  7

 √ نماذج استقصائات الرأى الموجهة للمجتمع. 8

 

 

  


