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 الدراسة الذاتية
 جامعة االسكندرية –كلية التربية النوعية 

 للعام الجامعى  

 1026- 1027  
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 ة ـــــة ورسالـــــرؤي
 جامعة االسكندرية –ــية كلـية التربيــة النوعـ

  Vision  الكليةرؤية 
 

 التخصصات النوعيةوأخصائي في مختلف تسعى الكلية إلى التميز والريادة فى إعداد المعلم    
من خالل البحث العلمى وفى ضوء معايير الجودة واإلعتماد بما يحقق تنمية بشرية مجتمعية ومستدامة 

 .للمجتمع المحلى واألقليمى والدولى 
 

  Mission  الكلية رسالة
را على تقوم الكلية بإعداد خريج مؤهل أكاديميا وتربويا لديه القدرة والكفاءة المهنية التى تجعله قاد

عداد أخصائى نوعى  في كافة التخصصات اإلبتكار واإلبداع ونقل المعرفة وتطبيقها من خالل التدريس ، وا 
قادرا على تطوير وتحسين األنشطة الخدمية المجتمعية فى مجاالت التخصص لمواكبة سوق العمل الدولية 

عداد األبحاث العمحليًا ودوليًا  المشكالت المجتمعية ومعالجة  ى معالجةلمية والتطبيقية التى تساهم ف، وا 
 . أعلى مستويات التميزبالقضايا التربوية على 
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 للكلية الذاتية الدراسةفريق إعداد 
 :اإلشراف العام

 عميـــد الكليـــة                          كمالفاتن مصطفى / د.أ
 شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةوكيل الكلية ل                أميرة عبد العزيز الصردى/ د.أ
 إيناس موسي دياب                           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب/ د.أ
 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                     دينا عادل حسن/ د.أ

 :الفريق التنفيذى
 ملك محمود رضا / د.أ
 بهية جالل اإلخريطي/ د.أ
 هالة سعيد أبو العال/ د.م.أ
 زيزى حسن عمر محمد/ د.م.ا
 ميادة جمال الدين على أغا/ د.م.أ
 شريدح رحاب طه حسين/ د
 رشوانمصطفى غادة / د
 أمل حسانين محمد/ د
 صفاء صالح محمد احمد/ د
 مصطفى هبة محمد سامى/ د
 النحراوىالسيدة خيري / د
 عبد العزيزثناء منصور / د
 الفيل  حلمى محمد حلمى/ د
  عطيةمحمد شيماء محمد / د
 السيد حنان سمير/ د
  ابو اليزيد محمد بسمه /د
 إستير فيكتور عبد النور/ د
 أحمد يونس إيناس حسنى/ د
 أسماء يوسف بربرى/ د

 محمد محمد رشاد األحمرفتحية / ا :الفريق اإلدارى



 
Alexandria University              

                          Faculty of Specific Education        كلية التربية النوعية                       

    Quality Unit Assurance                                                                             وحدة ضمان الجودة                                                  

       

 Quality_FSE.Alex@Hotmail.com: بريد الكترونى  3112445: ، ف 3112445  - 3131545: ت   -مصطفى كامل  –ش محمد أمين شهيب 41      
 

 
 

السادة 

 المراجعيين
 إسم المعيار

السادة أعضاء هيئة 

عن ين ئولالتدريس المس

 التنفيذ

الدراسة معاونى هيئة التدريس المشاركون فى والسادة أعضاء  فريق العمل من

 الذاتية

د
 /

ي
بر

بر
ال
ء 

ما
س

أ
 

د
 /

ن
سي

ح
ه 

ط
ب 

حا
ر

 

 التخطيط اإلستراتيجى

 (المعيار األول)

 أمل حسانين محمد/ د

 

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية)إيمان أحمد خميس / د

 (مدرس إقتصاد منزلى)سي يثرب على محمد مر /د

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية) محمد مايسه حامد/ د

 (أمين الكلية)  أحمد شحاته/ ا

 (وحدة ضمان الجودة)شيماء عبد الرحيم / أ

 الهيكل التنظيمى

 (المعيار الثانى)

 

 استير فيكتور عبد النور/ د

 (تربية فنية بقسممدرس )نعيمة حسن على/د

 (مدرس مادة بقسم التربية الموسيقية) هانى زويد /د

 (معيدة بقسم اإلقتصاد المنزلي) سمر شعوير / ا

 (رعاية الشباب)  سامىمحمد / ا

 (وحدة ضمان الجودة)شيماء عبد الرحيم / أ

 القيادة والحوكمة

 (الثالثالمعيار )
 إيناس حسني/ د

 (يا التعليم مدرس بقسم تكنولوج) حسن على حسن / د

 (معيد بقسم التربية الفنية )أحمد عياد إبراهيم / أ

 (موظف بقسم الشئون االدارية)محمد عبد السالم/ أ

 (عميد الكلية/د.سكرتاريه مكتب أ)كارم صالح الدين/ أ

 (رعاية الشباب) محمد صالح / ا

 (وحدة ضمان الجودة)شيماء عبد الرحيم / أ

 ة واألخالقمصداقيال

 (رابعالمعيار ال)
 ثناء منصور/ د

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية)أسماء محمد قطب   / د

 (مدرس بقسم التربية الفنية)عال زين العابدين / د

 (مدرس بقسم التربية الفنية)عدلي عوني / د 

 (مدرس بقسم التربية الفنية )أسماء إبراهيم / د 

 (معيدة بقسم تربيه فنيه)ران أيمان عوض زه/م

 (قسم المكتبة) مها ابو الخير / ا

 (وحدة ضمان الجودة)شيماء عبد الرحيم / أ

 (وحدة ضمان الجودة)فاطمة أسامة علي عبد هللا / أ
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السادة 

 المراجعيين
 إسم المعيار

السادة أعضاء هيئة 

التدريس المسئولين عن 

 التنفيذ

سادة أعضاء ومعاونى هيئة التدريس المشاركون فريق العمل من ال

 الدراسة الذاتيةفى 

/د.م.أ
ال

لع
 ا
و
أب
ة 

ال
ه
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 /

ن
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س

د 
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ح
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د 
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 الجهاز اإلدارى

 (المعيارالخامس) 
 السيدة خيري النحراوي/ د

 (االقتصاد المنزلى بقسممدرس ) دعاء السيد النساج/ د

 (التربية الموسيقيةمدرس بقسم ) إيمان سليمان الشرقاوي / د

 (التربية الفنيةبقسم مدرس مساعد ) هبة أبو المعاطي/م.م

 (معيدة بقسم اإلقتصاد المنزلي) مريم أحمد عبد القادر / م 

 (شئون عاملين) صفاء محمود/ أ

 (شئون التعليم والطالب) مارينا طلعت / ا

 (جودةوحدة ضمان ال)فاطمة أسامة علي عبد هللا / أ

الموارد و 

التسهيالت المادية 

 للتعلم

 (المعيار السادس)

 

 شيماء عطية/ د

 (مدرس بقسم االقتصاد المنزلي) شيماء أحمد النجار/ د

 (بقسم االقتصاد المنزلي مدرس مساعد)عبد الغني  الء نشأتآ/ م.م

 (بقسم إقتصاد منزلى مدرس مساعد)مصطفىعلي عبد الفتاح هاجر / م.م

 (باحث شئون مجالس) ميرفت السيد مصطفى/ ا

 (مشتريات) وقياحمد ش/ أ

 (وحدة ضمان الجودة)فاطمة أسامة علي عبد هللا / أ

المشاركة 

 المجتمعية

 (المعيار السابع)

 

 بسمة محمد ابو اليزيد /د

 

 

 

 (بقسم التربيه الفنيه  درس مساعدم) محمودهند سعد /م.م

 (درس بقسم التربية الموسيقيةم)هبه جالل  / د

 (مدرس بقسم االقتصاد المنزلى ) هبة جمال عبد الحليم /د 

 (رعاية الشباب) صفوت درويش / أ

 (سكرتارية وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة)مني القاضي / أ

 (وحدة ضمان الجودة)فاطمة أسامة علي عبد هللا / أ
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ة الساد

 المراجعيين
 إسم المعيار

السادة أعضاء هيئة 

التدريس المسئولين عن 

 التنفيذ

فريق العمل من السادة أعضاء ومعاونى هيئة التدريس المشاركون فى 
 الدراسة الذاتية

د
 /

ل
في

ال
ى 

لم
ح

 

د.ا
 /

ى
ط

ري
خ

ال
 ا
ل
ال

ج
ه 

هي
ب

 

 

 الطالب 

 و الخريجون

 (المعيار الثامن)

 

 محمد صفاء صالح/د

 (مدرس بقسم التربية الفنية) إبراهيم هلول  أميرة محمد /د

 (مدرس مساعد بقسم التربية الفنية) ايهاب مصطفى الشيخ/ م.م

 (مشرف قسم عاية الشباب) طارق مصطفى عبد الفتاح / أ

 (شئون طالب)فاطمه محمد على محفوظ / أ

 (وحدة ضمان الجودة)  جيالن أحمد محمد أحمد حسن/ أ

 ر األكاديميةالمعايي

 (المعيار التاسع)

 زيزي حسن عمر/د .م.أ

 

 

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية)مروة عبد المعطي / د

 (مدرس بقسم االقتصاد المنزلى)حماده محمد هبه /د

 (مدرس بقسم التربية الفنية ) محمود مصطفي السيد /د

 (علوم نفسية وتربوية مدرس)تريزا إميل شكري /د

 (علوم نفسية وتربويةمعيدة بقسم )شيماء ماهر علي / أ

 (مدرس مادة بقسم تكنولوجيا التعليم)شريف عبد المنعم / أ

 (وحدة ضمان الجودة)  جيالن أحمد محمد أحمد حسن/ أ

التعليم و التعلم و 

 التسهيالت المادية

 (المعيار العاشر)

 الفيل محمد حلمى/ د

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية)ديب أميرة أحمد حلمي ال/ د

 (مدرس بقسم العلوم النفسية والتربوية)ايمان شعبان أبو عرب /د

 (مدرس مساعد بقسم العلوم التربوية و النفسية)محمد سالمة شويل / م.م

 (مدرس مساعد بقسم التربية الفنية)شيرين رؤوف / م .م

 (مشتريات)أحمد شوقى/ أ

 (سكرتارية وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب)ء نصر احمد اال/ أ

 (وحدة ضمان الجودة)  جيالن أحمد محمد أحمد حسن/ أ

 أعضاء هيئة التدريس

المعيار الحادى )

 (عشر

 هبه محمد سامى/ د

 (مدرس بقسم التربية الموسيقية) دعاء أحمد خميس / د

 (ة الموسيقيةمدرس بقسم االلتربي)نفين محمد كمال /د

 (معيدة بقسم التربية الموسيقية)آية أمجد األحمدي / أ

 (معيدة بقسم التربية الموسيقية) فاطمة الزهراءسليم / أ 

 (شئون أعضاء هيئة التدريس)ايمان مجدى حجازى/ أ

 (رئيس قسم المكتبة) اسماء اسماعيل / أ

 (ضمان الجودة وحدة) فتحيه محمد محمد رشاد االحمر/ أ
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السادة 

 المراجعيين
 إسم المعيار

السادة أعضاء هيئة 

التدريس المسئولين عن 

 التنفيذ

فريق العمل من السادة أعضاء ومعاونى هيئة التدريس المشاركون 

 الدراسة الذاتيةفى 

د.أ
 /

ن
س

ح
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ى
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ص
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 البحث العلمى 

 األنشطة العلميةو

 (نى عشرالمعيار الثا)

 

 ملك محمود رضا/ د.أ

 (فنيهالتربيه المدرس مساعد بقسم )شرف  محمد محمود داليا/م.م

 (دراسات عليا)هبة حواش/ أ

 (عالقات ثقافية)أحمد سعيد / أ

 (وحدة ضمان الجودة) فتحيه محمد محمد رشاد االحمر/ أ

 دراسات عليا و بحوث

 (المعيار الثالث عشر)

 

 ة جمال الدين أغامياد/ د.م.أ

 (مدرس بقسم التربية الفنية)هند البدرى عزاز /د

 (مدرس مساعد بقسم التربية الموسيقيه )فؤاد تامر السيد  /د

 (مدرس مساعد إقتصاد منزلى)أحمد  عبير يس/م.م

 (دراسات عليا) الصافى محمد الصافى / أ

 (شئون عاملين) صفاء محمود/ أ

 (دراسات عليا)شهبة حوا/ أ

 (وحدة ضمان الجودة) فتحيه محمد محمد رشاد األحمر / أ

 

 إدارة الجودة

 (المعيار الرابع عشر)

 

 السيد حنان سمير/ د

 (بقسم العلوم التربوية و النفسية مدرس مساعد) ميره زيتونأ/ م.م

 (معيدة بقسم التربية الفنية ) مريم عادل عبد المالك / أ

 (سكرتارية مكتب عميد الكلية)م صالح الدين كار/ أ

 (رعاية الشباب) اسراء سعيد / أ

 (وحدة ضمان الجودة)فتحيه محمد محمد رشاد األحمر / أ

 (وحدة ضمان الجودة)  جيالن أحمد محمد أحمد حسن/ أ
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 القسم األول
 

 الكليةالبيانات الوصفية عن 
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  كليةالالبيانات الوصفية عن 
  كلية التربية النوعية:  الكليةاسم 

 

  معهد متوسط            معهد عالي              كليـة:   الكليةنوع 
 

 ةــــكندريـــــة اإلســـــجامع:  الكليةاألكاديمية التابعة لها / اسم الجامعة 
 

 خاصة                 حكومية:    األكاديمية / نوع الجامعة        
 

 موقع الجغرافىال : 
  اإلسكندرية محافظة:  ةـالمحافظ -
 مدينة االسكندرية: المدينــــة   -
 1988 :تاريخ التأسيس 
 أربعة سنوات: مدة الدراسة 
 اللغة العربية:  لغة الدراسة 
 قيادة األكاديمية  ال: 

 عميد  الكلية  -
  أستاذ:  الدرجة العلمية                            فاتن مصطفى كمال /د . أ

        وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -
 أستاذ :  الدرجة العلمية                            إيناس موسى دياب     /د.أ

      وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث -
 أستاذ :  الدرجة العلمية                       دينا عادل حسن/ د.أ

        المجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون خدمة -
 أستاذ:  الدرجة العلمية                      أميرة عبد العزيز الصردى/ د.أ

 
 

√ 

√ 
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  الكليةالدرجات العلمية التي تمنحها : 
 بكالوريوس       .    ليسانس  .   دبلومات متخصصة. 
 دكتوراه    .  ماجستير.        دبلوم. 
 أخرى.   

 : داد الطالب وتوزيعهمأع   

  1515-ذكور156)طالب 1101: إجمالى أعداد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 
 (اناث

 :عدد الطالب المقيدين فى المستوى األول  -
 (30)ذكور  (  734)إناث    (   444)  :  االجمالى

 : عدد الطالب المقيدين فى المستوى الثانى -
 ( 77)ذكور    (  743)إناث   (   728)  :  االجمالى

 :  الثد الطالب المقيدين فى المستوى الثعد -
 (   82)ذكور  (   848)إناث     (830)  :  االجمالى      

 : عدد الطالب المقيدين فى المستوى الرابع  -
 (  82)ذكور  (   827)إناث  (    702)  :  االجمالى

  (اناث 41 - ذكور 11) طالب 111:  ات العلياعدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسإجمالى 
 : ماجستير العدد الطالب المقيدين فى  -

     ( 47)ذكور  (   52) إناث        ( 101):    االجمالى
 : دكتوراه العدد الطالب المقيدين فى  -

      ( 4)ذكور     (  3)   إناث      ( 10) :    االجمالى
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 اقسام علمية 5:  ضاء هيئة التدريساألقسام العلمية وتوزيع السادة أع 
 : أسماء األقسام العلمية -
 التربية الفنيةقسم  -4
 التربية الموسيقية قسم -5
 اإلقتصاد المنزلى قسم -3
 تربويةالنفسية و العلوم ال قسم -1
 تكنولوجيا التعليم  قسم -5
 عدد أعضاء هيئة التدريس:  

 (   48)ذكور    ( 53) إناث     عضوا  (    33)    :  االجمالى

 عدد أعضاء هيئة التدريس موزعًا حسب الدرجات العلمية:  
 (.3)أستاذ  - ( 80)   أستاذ مساعد  - (43)          مدرس   -
 (7)أستاذ مساعد متفرغ  - (   8)  أستاذ متفرغ  -

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة : 
  (   3) ذكور  (   44)  إناث          عضوا  (  24 ) :  االجمالى 

 (4)ذكور  (    83)  ناث إ     ( 77) مدرس مساعد -

 (7)ذكور  (    42)ناث   إ (             42)      معيد -

  خارجىاناث (  5)   داخلىاناث (  5)(     1)االجمالى :  عدد المعارين  

 (8)ذكور  (    44) اناث        عضوا   16: األجازات الخاصة 

 يوجدال: عدد المبعوثين فى الخـــــارج  

 42إلى  4:  نسبة أعضـــــاء هيئـــــــة التدريــس للطــــالب 

 83إلى  4 :  نسبة أعضــــاء الهيئــــة المعاونــــة للطـــالب 
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  3.3   : نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس % 

 43:  نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس%    

 (111):  ـــاز اإلداريعدد العاملين بالجهـ  

 (   57)   ذكور(   28)إناث   عضوا      (  442)  :الدائمين  اجمالى -
 (   4)   ذكور(     8) إناث   عضوا         (  7)  :المنتدبين  اجمالى -

 
  الكليةالبرامج التعليمية التي تقدمها: 
 :المرحلة الجامعية األولى : أواًل     

 الكليةالتي تقدمها  أسماء البرامج التعليمية  : 
 بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الفنية  .1
 بكالوريوس التربية النوعية فى التربية الموسيقية  .5
 بكالوريوس التربية النوعية فى االقتصاد المنزلى  .3
 بكالوريوس التربية النوعية فى تكنولوجيا التعليم   .1

 (4) الكليةتقدمها العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي       
 (4):  عدد البرامج المطبقة بالفعل      

 :مرحلة الدراسات العليا : ثانيًا     

 :  الكليةأسماء البرامج التعليمية التي تقدمها       
 فى احد التخصصات التالية ماجستير التربية النوعية فى التربية الموسيقية: 

                           نظريات وتاليف -
 وــــــــانـــــبي -
 وركسترالية                        أالت آ -
 موسيقى عربية  -
 غناء عالمى                           -
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 رتجال             إ - يقاع حركىإ - صولفيج -
 

 فى احد التخصصات التالية  ماجستير التربية النوعية فى االقتصاد المنزلى: 
 تغذية وعلوم اطعمه -
 مالبس ومنسوجات -
 ادارة منزل واقتصاديات اسرة -

 

 فى احد التخصصات التالية  ماجستير التربية النوعية فى التربية الفنية: 
 نحت      -رسم وتصوير -
 أشعال معادن      -شغال فنية -
 تحليل فنون األطفال والبالغين       -نسيج -
 خزف     -تصميمات زخرفية -
 طباعه      -أشغال خشب -
 تاريخ وتذوق الفن -

 
 (   االقتصاد المنزلى ) ير التربية النوعية فى مناهج وطرق تدريسماجست 
 (ةالتربية الموسيقي) ماجستير التربية النوعية فى مناهج و طرق تدريس. 
  (  التربية الفنية ) ماجستير التربية النوعية فى مناهج وطرق تدريس 
   ماجستير التربية النوعية فى تكنولوجيا التعليم 
 (االقتصاد المنزلي)تربية النوعية في مناهج و طرق تدريسدكتوراه فلسفة ال 
 (.التربية الموسيقيه) دكتوراة فلسفة التربية النوعية فى مناهج و طرق تدريس 
  (التربية الفنية) دكتوراه فلسفة التربية النوعية في مناهج و طرق تدريس 
 (تكنولوجيا التعليم) دكتوراة الفلسفة فى التربية النوعية 
 فى احد التخصصات التالية  التربية النوعية فى االقتصاد المنزلى دكتوراة: 

 تغذية وعلوم اطعمة -
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 مالبس ومنسوجات -
 دارة منزل واقتصاديات اسرةإ -

 
 حد التخصصات التالية فى أ دكتوراة التربية النوعية فى التربية الفنية: 

 نحت      -رسم وتصوير -
 شعال معادنأ      -شغال فنيةأ -
 طفال والبالغينليل فنون األتح       -نسيج -
 خزف      -تصميمات زخرفية -
 طباعه      -شغال خشبأ -
 تاريخ وتذوق الفن -

 حد التخصصات التالية فى أ دكتوراة التربية النوعية فى التربية الموسيقية: 
 نظريات وتاليف                           -
 وــــــبيان -
 االت اوركسترالية                         -
 موسيقى عربية  -
 غناء عالمى                           -
              ارتجال -ايقاع حركى -صولفيج -

  برتامج 50:  الكليةالعدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها  
  .ماجستير( 11)
   .دكتوراة(  11)

 برنامج  15:  عدد البرامج المطبقة بالفعل . 

 60 : رنة بالعدد اإلجمالى للمقيدين بالدراسات العليانسبة المسجلين للماجستير مقا % 
 10:    للمقيدين بالدراسات العليا نسبة المسجلين للدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى % 
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 عدد الدرجات التى تم منحها خالل الـخمس سنوات األخيرة: 

 دكتوراه ماجستير دبلوم العام

5015/5013 ---- 54 5 
5013 /5011  ----30 9 
5011/5015  ----35 1 
5015/5016  ----15 9 
5016/5014  ----14 51 

 
 أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة:  

 العام
 النسبة المئوية عدد الخريجين

 الئحة قديمة الئحة جديدة للنجاح

5015/5013 113 ---- 11.0% 
5013 /5011 15  ----49.6% 
5011/5015 140  ----93.1% 
5015/5016 155 ---- 94.0% 
5016/5014 19 ---- 100% 
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 (4)   :        عدد الوحدات ذات الطابع الخاص

 :  الكليةأسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدمها 
  مركز الخدمة العامة والدورات التى تقدمها: 

 تعليم اللغة اإلنجليزية 
 الموسيقى و مهارات اإلقتصاد المنزلى دورات التربية الفنية و 
 المؤهلة لطالب الثانوية العامة دورات تدريب القدرات. 

 : الكليةوسائل اإلتصال ب
 االسكندريه -مصطفى كامل –ش محمد أمين شهيب 11 .العنوان البريدى -
 http://edusp.au.alexu.edu.eg/arabic -:الموقع االليكترونى للكلية  -
 dean_office2013@yahoo.com:  (E-Mail) ترونى للكلية  العنوان اإللك -
                     03 5115446  -03 515131311: تليفون  -
 03 5115446:  فاكس -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dean_office2013@yahoo.com
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 القسم الثانى
 

 محاور ومعايير التقويم الذاتى
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 القسم الثانى

 يرالتقويم الذاتىمحاور ومعاي
 :القدرة المؤسسية : أواًل 
 .التخطيط اإلستراتيجى. 1
 .الهيكل التنظيمي. 5
 .القيادة والحوكمة. 3
 .المصداقية واألخالقيات. 1
 .الجهاز اإلداري. 5
 .الموارد المالية واإلدراية. 6
 .المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة. 4
 
 :الفاعليةالتعليمية : ثانياً 

 .ب والخريجونالطال. 1
 .المعايير االكاديمية . 9

 .الدراسات العليا. 10
 .التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعلم. 11
 .أعضاء هيئة التدريس. 15
 .البحث العلمي و األنشطة العلمية األخرى. 13
 .نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر. 11
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 أوالً 
 القــدرة المؤسـســية
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 القــدرة المؤسـســية: أوالً 
 التخطيط اإلستراتيجي .1

 : للكليةالخطة اإلستراتيجية 

والتي  5019/  5015جامعة األسكندرية فى تطبيق الخطة اإلستراتيجية  –بدأت كلية التربية النوعية  -
ة ، والمتمثلة في رؤية الكلية ورسالتها ، والغايات النهائي الكليةتشتمل على جميع العناصر األساسية ب

والخطة اإلستراتيجية للكلية تم  تم مراعاة ان تكون واقعية وقابلة للتنفيذالتي و  واألهداف اإلسترتيجية ،
وتم تجديد إعتمادها بناءا على التقرير الوارد من ( م 5/5016/  30)عتمادها في مجلس الكلية بتاريخ إ

  (م50/9/5014)هيئة ضمان الجودة وخطة التحسينات المتبعة بتاريخ 
وقد روعى أثناء صياغة الخطة االستراتيجية لكلية التربية النوعية اإلرتباط مع الخطة اإلستراتيجية لجامعة  -

مرفق )وتم وضع االرتباط بين استراتيجية الكلية والجامعة داخل الخطة االستراتيجية للكلية " 8080"اإلسكندرية 
الخاص بالرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية  ، وذلك من خالل التوافق فى اإلطار اإلستراتيجى (1/1/ف

لجامعة اإلسكندرية والخاص بإعادة هيكلة إستراتيجية شاملة لبرامج وتخصصات وأنشطة كلية التربية النوعية 
عداد األبحاث العلمية والتطبيقية التى تساهم فى حل المشكالت المجتمعية ومعالجة  لتواكب سوق العمل ، وا 

  .ة على أعلى مستويات التميزالقضايا التربوي
 
أيضًا هنـا  إرتبـاط بـين األهـداف اإلسـتراتيجية للكليـة ونظائرهـا للجامعـة ، كمـا تنـدرج أنشـطة وبـرامج التطـوير  -

ـــة ـــى تتبناهـــا الجامع ـــة األهـــداف اإلســـتراتيجية الت ـــة تحـــت مظل ولمتابعـــة الخطـــة  .بالخطـــة اإلســـتراتيجية للكلي
وى الفنى والتنفيذى تم ادراجها ضمن الخطـة المعتمـدة للمراجعـة الداخليـة على المست 8043/ 8042االستراتيجية 

مرفــق )لوحــدة ضــمان الجــودة بالكليــة للوقــوف علــى تحــديث الخطــة ومالئمتهــا وكــذلك معــدل االنجــاز الســنوى بهــا 
 .(1/5/ف

 
 (    ( SWOT Analysisالتحليل البيئي للكلية 

ووضـــــعها التنافســـــى والتهديـــــدات  للكليـــــةلـــــى الوضـــــع الحـــــالى تـــــم إجـــــراء تحليـــــل بيئـــــي للكليـــــة للوقـــــوف ع       
ــــــة والمســــــتقبلية ــــــع  (إســــــتبيانات ، مناقشــــــات ، مالحظــــــات)باســــــتخدام وســــــائل متعــــــددة  الحالي شــــــارك فيهــــــا جمي
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ــــــدريس  ــــــة  ت ــــــة وأعضــــــاء هيئ ــــــادات أكاديمي ــــــين فــــــى قي ــــــة وخارجهــــــا ممثل ــــــة والمســــــتفيدين بالكلي األطــــــراف المعني
داريـــــين وطـــــالب واألطـــــراف المج وأيضـــــا  اشـــــتمل جميـــــع أوجـــــه أنشـــــطة  ،( 1/1/مرفـــــق ف) تمعيـــــة المختلفـــــةوا 

مكانياتهــــــا وذلــــــك لتحديــــــد نقــــــاط القــــــوة والضــــــعف والفــــــرص والتهديــــــدات التــــــى تواجــــــه الكليــــــة الكليــــــة  وقــــــدرتها وا 
وتـــــم حصــــر اركـــــان التحليــــل البيئـــــى المقترحــــة مـــــن مجــــالس األقســـــام العلميــــة والطـــــالب والعـــــاملين  بموضــــوعية

وتـــــم إعـــــادة صـــــياغة وتجميـــــع عناصـــــر التحليـــــل البيئـــــى وعرضـــــها مـــــرة أخـــــرى علـــــى كافـــــة ، (1/5/مرفـــــق ف)
لتحديــــــــد درجــــــــة األهميــــــــة وتوثيرهــــــــا علــــــــى مجتمــــــــع الكليــــــــة واإلطــــــــار  بالكليــــــــة ومناقشــــــــتهااألطــــــــراف المعنيــــــــة 
 .(1/3/مرفق ف)الخارجى المحيط بها

 :التى جاءت بالتحليل الكليةومن أمثلة نقاط القوة ب
 .واإلقليمي والدولي البكالوريوس والدراسات العليا لتلبية حاجة المجتمع المحلىتنوع برامج مرحلتى  -
 .وجود توافق بين تصميم البرامج التعليمية داخل األقسام وأهداف ورسالة الكلية -
 .توفر القدرة لدى أعضاء هيئة التدريس لمواكبة التغيير التقنى والتكنولوجى التربوى واألكاديمى -
 .البية باالقسام فى حدود اإلمكانيات المتاحةتفعيل األنشطة الط -
المســاهمه فــى أنشــطة خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة مــن خــالل النــدوات التدريبيــة والتثقيفيــة والبروتــوكالت مــع   -

 .الجهات المعنية 
 .تناسب أعضاء هيئة التدريس بالنسبة ألعداد الطالب -
 .ات الدورية مثل الملتقى التوظيفىإهتمام الكلية بالتواصل مع الخريجين عن طريق اللقاء -
 .مشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى المشاريع البحثية فى مختلف المجاالت -

 : التى جاءت بالتحليل الكليةومن أمثلة نقاط الضعف ب
 إلحتياجات األقسام العلمية المباني والمنشئاتعدم مالئمة مساحة  -
 .الخارجي اإلنتاجية والخدمية فى المجتمععدم وجود قنوات إتصال مفعلة مع القطاعات  -
 .إنخفاض كفاءة المرافق المخصصة ألعضاء هيئة التدريس بالكلية -
 عدم وجود آلية لإلستفادة من األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس فى تحسين عملية التعليم والتعلم -

 :التى وردت بالتحليل الكليةومن أمثلة الفرص المتاحة ب



 
Alexandria University              

                          Faculty of Specific Education        كلية التربية النوعية                       

    Quality Unit Assurance                                                                             وحدة ضمان الجودة                                                  

       

 Quality_FSE.Alex@Hotmail.com: بريد الكترونى  3112445: ، ف 3112445  - 3131545: ت   -مصطفى كامل  –ش محمد أمين شهيب 41      
 

 .ت الدراسية الكترونياتطوير المقررا -
 .التربية الفنية والتربية الموسيقية واالقتصاد المنزلى  إعتماد الجامعة فى معظم أنشتطها الطالبية على برامج -
 .رعاية المواهب األكاديمية وتقديمها للمجتمع المصرى كمنتج فنى عالى الجودة لرفع الذوق الفنى والموسيقى -
 .األسواق الجديدة للعمل المحتملة -

 :التى وردت بالتحليل الكليةومن أمثلة التهديدات التى تواجه 
 .عدم وجود تمويل حكومى كاف للتعليم والبحث العلمى  -
 .ضيق مساحة الكلية مع الزيادة المضطردة فى أعداد الطالب والقائمين بالتدريس واإلداريين -
 .ضعف المخصصات المالية والمادية للكلية -
 .للنشاطات البحثية والبرامج الفريدة تلقى الكلية دعما كامالعدم  -

وقـــد اســـتخدم التحليـــل الكمـــى والكيفـــى فـــى إجـــراء التحليـــل البيئـــي وذلـــك مـــن خـــالل  اســـتخدام قـــوائم االستقصـــاءات 
والفحــص الوثــائقى والمقــابالت والمالحظــات للتعــرف علــى جوانــب القــوة والضــعف والفــرص والتهديــدات، وقــد اســتخدم 

غة الخطة اإلستراتيجية بالكلية ناتج عملية التحليل فى تحديـد الـوزن النسـبى لكـل عامـل فريق العمل القائم على صيا
مـن العوامـل االسـتراتيجية علـى حسـب أهميتهامـا بـين الواحـد الصـحيح إلـى الصـفر وذلـك فـى ضـوء التـوثير المحتمــل 

 .ة للكليةعلى الموقف اإلستراتيجي للكلية وتم صياغة وحساب مصفوفة العوامل الداخلية والخارجي
وقـــد روعـــى أثنـــاء صـــياغة الخطـــة االســـتراتيجية لكليـــة التربيـــة النوعيـــة اإلرتبـــاط مـــع الخطـــة اإلســـتراتيجية لجامعــــة 

مرفــق ) وتــم وضــع االرتبــاط بــين اســتراتيجية الكليــة والجامعــة داخــل الخطــة االســتراتيجية للكليــة" 8080"اإلســكندرية 
تراتيجى الخاص بالرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية لجامعة ، وذلك من خالل التوافق فى اإلطار اإلس(1/1/ف

سـوق  اإلسكندرية والخاص بإعادة هيكلة إستراتيجية شاملة لبرامج وتخصصات وأنشطة كليـة التربيـة النوعيـة لتواكـب
عــداد األبحــاث العلميــة والتطبيقيــة التــى تســاهم فــى حــل المشــكالت المجتمعيــة ومعالجــة القضــايا  التربويــة العمــل ، وا 

ألهداف اإلسـتراتيجية للكليـة ونظائرهـا للجامعـة ، كمـا تنـدرج هنا  إرتباط بين اأيضًا  .مستويات التميـزعلى أعلى 
 .لجامعةاأنشطة وبرامج التطوير بالخطة اإلستراتيجية للكلية تحت مظلة األهداف اإلستراتيجية التى تتبناها 
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لـــــى المســـــتوى الفنـــــى والتنفيـــــذى تـــــم ادراجهـــــا ضـــــمن الخطـــــة ع8042/8043 ولمتابعـــــة الخطـــــة االســـــتراتيجية     
ـــــى تحـــــديث الخطـــــة ومالئمتهـــــا وكـــــذلك  ـــــة للوقـــــوف عل ـــــة لوحـــــدة ضـــــمان الجـــــودة بالكلي المعتمـــــدة للمراجعـــــة الداخلي

 .(1/5/مرفق ف) معدل االنجاز السنوى بها
 

 ة والرسالةـــالرؤي
اهنــــة وا فــــاق المتاحــــة لهــــا وكــــذلك فــــى ظــــل مــــن خــــالل التحليــــل الســــابق للوقــــوف علــــى إمكانيــــات الكليــــة الر      

لتكـــــون مرتبطـــــة أمكـــــن وضـــــع رؤيـــــة ورســـــالة  للكليـــــة   8080رؤيـــــة ورســـــالة جامعـــــة اإلســـــكندرية االطـــــالع علـــــى 
وجمـــــع األقســـــام بالكليـــــة وبعـــــض مـــــن وتـــــم عرضـــــها علـــــى جميـــــع األطـــــراف المعنيـــــة ،  بررؤيـــــة ورســـــالة الجامعـــــة
 (1/6/مرفق ف)ة والتوافق على الرؤية والرسالة لتحديد درجة الموافقالمجتمع المحلي الخارجي 
ـــــتعكس شخصـــــية ودور ـــــى ومســـــئوليتها تجـــــا  الم ل ـــــة التعليمي ـــــى البحـــــث العلمـــــى ، الكلي ـــــم جتمـــــع وتطلعاتهـــــا ف وت

جامعـــــة اإلســـــكندرية لتواكـــــب المرحلـــــة الحاليــــــة  -اإلنتهـــــاء مـــــن صـــــياغة رؤيـــــة ورســـــالة كليـــــة التربيـــــة النوعيـــــة 
 :كالتالى

 :ة الكليةــــرؤي
تســــــعى الكليــــــة إلــــــى التميــــــز والريــــــادة فــــــى إعــــــداد المعلــــــم واإلخصــــــائى النــــــوعى مــــــن خــــــالل البحــــــث العلمــــــى     

ـــــــى  وفـــــــى ضـــــــوء معـــــــايير الجـــــــودة واإلعتمـــــــاد بمـــــــا يحقـــــــق تنميـــــــة بشـــــــرية مجتمعيـــــــة ومســـــــتدامة للمجتمـــــــع المحل
   .واألقليمى والدولى وتحقيق الجودة الشاملة

 :ة الكليةـــرسال
ريج مؤهــــل أكاديميـــــا وتربويــــا لديــــه القـــــدرة والكفــــاءة المهنيــــة التـــــى تجعلــــه قــــادرا علـــــى تقــــوم الكليــــة بإعـــــداد خــــ    

عــــداد أخصــــائى نــــوعى قــــادرا علــــى تطــــوير  اإلبتكــــار واإلبــــداع ونقــــل المعرفــــة وتطبيقهــــا مــــن خــــالل التــــدريس ، وا 
عــــــداد األبحــــــاث  وتحســــــين األنشــــــطة الخدميــــــة المجتمعيــــــة فــــــى مجــــــاالت التخصــــــص لمواكبــــــة ســــــوق العمــــــل ، وا 

ــــــة علــــــى أعلــــــى ال ــــــة ومعالجــــــة القضــــــايا التربوي ــــــى تســــــاهم فــــــى حــــــل المشــــــكالت المجتمعي ــــــة والتطبيقيــــــة الت علمي
  .مستويات التميز

.  الكليةوتم اإلعتماد في صياغة رؤية ورسالة الكلية على التحليل البيئي لتحديد المتطلبات التى ينبغى أن تحققها 
وخارجها ، وشملت  الكليةأطراف من داخل  الكليةسالة كما شارك على نحو جيد في صياغة ومناقشة رؤية ور 
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ممثلين  –مديري اإلدارات  –عميد ووكالء ورؤساء أقسام ) األطراف داخل الكلية على القيادات اإلدارية والكاديمية 
ة ، وممثلين عن الجهات المستفيد( عن األساتذة والساتذة المساعدين والمدرسين وهيئة التدريس المعاونة والطالب

أولياء  –المعلمون  –الخريجون  –قصور الثقافة  –مديري المدارس  –مديري اإلدارات التعليمية ) من خارج الكلية 
 (.1/5/مرفق ف) (.األمور

ــــــس الكليــــــة الجلســــــة المنعقــــــدة فــــــى يــــــوم األربعــــــاء الموافــــــق  /  3/  45واعتمــــــدت رؤيــــــة ورســــــالة الكليــــــة فــــــى مجل
ـــــق ف) 8042 الن الرؤيـــــة والرســـــالة باســـــتخدام العديـــــد مـــــن الوســـــائل حيـــــث كمـــــا تـــــم بعـــــد ذلـــــك إعـــــ ،(1/4/مرف

تــــــم نشــــــر الرؤيــــــة والرســــــالة للكليــــــة داخــــــل وخــــــارج الكليــــــة مــــــن خــــــالل عــــــدد مــــــن المنشــــــورات، ومــــــداخل مبــــــانى 
،كمـــــا تتصــــدر أيـــــة (اإلنترنــــت)ة علــــى شـــــبكة المعلومــــات ، ولوحــــة االعالنـــــات الرئيســــة وعلــــى موقـــــع الكليــــالكليــــة

 .لمؤتمرات واالجتماعات التى تعقدها الكليةمطويات أو مطبوعات خاصة با
 :مثل
 نشر الرؤية و الرسالة الخاصة بالكلية على الموقع اإللكترونى للكلية. 

  (http://www.edusp.p.alexu.edu.eg/arabic) 
 (http://edusp.au.alexu.edu.eg/arabic) (1/1/مرفق ف). 

 (1/9/مرفق ف)ملصقات فى مداخل مبانى الكلية و األقسام المختلفة . 
 

 األهداف اإلستراتيجية  
فــــى ضــــوء الدراســــة الســــابقة أمكــــن تحديــــد اإلنجــــازات المطلوبــــة مــــن الكليــــة فــــى المرحلــــة الحاليــــة والمقبلــــة بمــــا      

ق مـــــع رســــــالة ورؤيـــــة كــــــل مـــــن الكليــــــة والجامعـــــة وقــــــد تـــــم صــــــياغتها فـــــى صــــــورة غايـــــات وأهــــــداف يحقـــــق ويتوافــــــ
إســـــــتراتيجية واضـــــــحة للكليـــــــة بالنســـــــبة للطـــــــالب و العـــــــاملين و أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس ، و تـــــــم ذكرهـــــــا بالخطـــــــة 

ـــــــــس الكليـــــــــة الجلســـــــــة المنعقـــــــــدة فـــــــــى يـــــــــوم األربعـــــــــاء   3/  45اإلســـــــــتراتيجية للكليـــــــــة التـــــــــى تـــــــــم إعتمادهـــــــــا بمجل
 ،(1/10/مرفق ف)8042/

عتمادهــــــا مــــــن مجلــــــس الكليــــــة وفقــــــا  للتوصــــــيات الــــــواردة الينــــــا مــــــن وحــــــدة إدارة     كمــــــا تــــــم إعــــــادة صــــــياغتها وا 
 .المشروعات وفقا  للتقرير الخاص بالتقدم لمشروع التطوير المستمر والتوهيل لالعتماد

http://www.edusp.p.alexu.edu.eg/arabic%20/
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للكلية مع األطراف المختلفة داخل وقد تم صياغة وعرض ومناقشة الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية 
وخارج الكلية المتمثلة في القيادات الكاديمية واعضاء هيئة التدريس واإلداريين والطالب واعضاء من المجتمع 

 .المحلى وممثلين لمؤسسات تعليمية في مراحل التعليم قبل الجامعى
األهـداف  بنشـر وذلـك الكليـةة داخـل وخـارج لمختلفـمـن خـالل الوسـائل ا للكليـةوقد تم نشر األهـداف اإلسـتراتيجية 

 (http://edusp.au.alexu.edu.eg/arabic) اإلســتراتيجية الخاصــة بالكليــة علــى الموقــع اإللكترونــى للكليــة
 .(1/9/مرفق ف) لفةوكذلك من خالل ملصقات فى مداخل مبانى الكلية و األقسام المخت ، (1/1/مرفق ف)

 الخطة التنفيذية  
ـــــة للتطـــــوير         ـــــرز حاجـــــة الكلي توجـــــد خطـــــة تنفيذيـــــة واضـــــحة لتطبيـــــق الخطـــــة اإلســـــتراتيجية للكليـــــة ، وتب

، للكليـــــــة ، و تتضـــــــمن الخطـــــــة جميـــــــع الغايـــــــات واألهـــــــداف اإلســـــــتراتيجية  طبقـــــــا لمعـــــــايير الجـــــــودة واالعتمـــــــاد
شـــــطة و المهـــــام المطلــــــوب تنفيـــــذها مـــــع تحديـــــد لمســــــؤوليات وكـــــذلك يوجـــــد فـــــي الخطـــــة نظــــــام األولويـــــات ل ن

تنفيـــــذ األنشـــــطة والمهـــــام التـــــى تتضـــــمنها الخطـــــة ويوجـــــد لكـــــل خطـــــة فريـــــق تنفيـــــذى لـــــه رئـــــيس وقـــــد تـــــم تمثيـــــل 
ـــــا محـــــددا  ومالئمـــــا  لمراحـــــل ،  طـــــراف المعنيـــــة فـــــى هـــــذ  المســـــئولياتجميـــــع األ و تتضـــــمن الخطـــــة جـــــدوال زمني

ــــذ د بالخطــــة مؤشــــرات محــــددة علــــى مســــتوى عــــال مــــن المهنيــــة لتقيــــيم و كمــــا توجــــ، (1/11/مرفــــق ف) التنفي
وتتــــرجم هــــذ  الخطــــة التنفيذيــــة إلــــى موازنــــة ماليــــة تقديريــــة محــــددة المعــــالم، حيــــث تــــم . تطــــوير عمليــــات التنفيــــذ

 . تحديد تكلفة كل إجراء من إجراءات التطوير

ـــــة واألهـــــداف االســـــتراتيجية ا      ـــــات النهائي ـــــع الغاي ـــــةلخاصـــــة وتغطـــــى الخطـــــة جمي ـــــك مـــــن  بالكلي ويتضـــــح ذل
خــــالل فحــــص الخطــــة إذ أنــــه وضــــع أمــــام كــــل غايــــة األهــــداف التــــى تحققهــــا وكــــذا أمــــام كــــل هــــدف اإلجــــراءات 
والخطـــــوات التنفيذيـــــة التـــــى تحققـــــه وكـــــذا أمـــــام كـــــل هـــــدف اإلجـــــراءات والخطـــــوات التنفيذيـــــة التـــــى تحققـــــه وكـــــذا 

يــــــث أن مجمــــــوع اإلجــــــراءات تحقــــــق جميــــــع مؤشــــــر النجــــــاح الخاصــــــة بــــــه وتــــــم اشــــــتقاقها بمنظــــــور تحليلــــــى بح
 .األهداف والغايات

ـــــى يرأســـــها      ـــــة والت ـــــذ و مســـــئولية المتابعـــــة مـــــن خـــــالل الفـــــرق التنفيذي ـــــد لمســـــئوليات التنفي كـــــذلك يوجـــــد تحدي
أعضـــــــاء مــــــــن ادارة الكليـــــــة و تغطــــــــى الخطــــــــة جميـــــــع الغايــــــــات النهائيــــــــة واألهـــــــداف االســــــــتراتيجية الخاصــــــــة 

http://edusp.au.alexu.edu.eg/arabic
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ـــــى بالكليـــــة ويتضـــــح مـــــن خـــــالل فحـــــص  ـــــى الجـــــدول الزمنـــــى والخطـــــوات التنفيذيـــــة الت الخطـــــة أنهـــــا تحتـــــوى عل
 .8043إلى  8042تحققها الخطة خالل الفترة من 

أيضــــــــا  تــــــــم وضــــــــع آليــــــــة للتنفيــــــــذ والمراقبــــــــة والمتابعــــــــة والتقيــــــــيم علــــــــى تنفيــــــــذ الخطــــــــة التنفيذيــــــــة للخطــــــــة     
ــــــدأ عملهــــــا بعــــــد إعتمــــــاد الخطــــــة اإلســــــتراتيجية ــــــ االســــــتراتيجية لتب ــــــل ف ــــــقوتتمث إلعــــــداد الخطــــــة  ى تشــــــكيل فري

التنفيذيـــــة التفصـــــيلية ل عمـــــال الـــــواردة بالخطـــــة اإلســـــتراتيجية فـــــى ضـــــوء البـــــرامج واألنشـــــطة المحـــــددة بالخطـــــة 
وطبقـــــا  ل ولويـــــات المحـــــددة ،  المحـــــددة لكـــــل عمـــــلاإلســـــتراتيجية، وفـــــى ضـــــوء المخصصـــــات الماليـــــة المبدئيـــــة 

. ة بكـــــل نشـــــاط علـــــى حـــــدة وبـــــالخطط التنفيذيـــــة ككـــــلوضـــــع مؤشـــــرات األداء الخاصـــــ. بالخطـــــة اإلســـــتراتيجية
ـــــة للخطـــــة اإلســـــتراتيجية وتـــــوفير الميزانيـــــات المخصصـــــة عتمـــــاد الخطـــــط التنفيذيـــــة الجزئي مرفـــــق ) ومراجعـــــة وا 

 .(1/15/ف

 : للكليةالوضع االستراتيجي  1/5

 :دورها فى المجتمع للكلية و السمات التنافسية 

 الكليةستقلة وخصائصها المميزة لطبيعة نشاطها، وتبرز إستراتيجية تعكس إستراتيجية الكلية شخصيتها الم     
حيث تحدد المشكالت . مسئولياتها المجتمعية نحو المجتمع المحلي واالقليميى بصورة واضحة ومحددة

 .بما يساعد على تعميق صلتها بالمجتمع الكليةالمجتمعية التى ينبغى أن تتصدى لها 
جامعـــــة اإلســــكندرية بســـــمات تنافســــية والتـــــى تميزهــــا عـــــن كافــــة كليـــــات  -وعيــــة وتتميــــز كليــــة التربيـــــة الن     

القــــدرات اإلبداعيــــة والمهـــــارات الفنيــــة ويتضــــح ذلــــك مـــــن  مــــن حيــــث التربيــــة النوعيــــة علــــى المســــتوى المحلـــــى
ـــــة للعمـــــل بهـــــا ـــــي خريجـــــي الكلي ـــــي إحتياجهـــــا إل ـــــق اإلســـــتبيان بهـــــا أشـــــارت إل ـــــي تـــــم تطبي  خـــــالل الجهـــــات الت

طبيــــــق اســــــتبيان حــــــول إحتياجــــــات ســــــوق العمــــــل للخــــــريجين مــــــن كليــــــة التربيــــــة النوعيــــــة حيــــــث انــــــه قــــــد تــــــم ت
 %41.54 ى الكليــــة بنســـــبةت نســــبة الرضــــا واإلقبــــال علــــى خريجــــو قــــد جــــاء للكليــــةلتحديــــد مالمــــح التميــــز 

 .(1/13/مرفق ف)
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صة في التربية بونها الكلية الوحيدة في جامعة اإلسكندرية التي تجري أبحاث متخص أيضا  الكلية تتميز     
الموسيقية والتربية الفنية ، كما تتميز بالتخصصات النوعية التى تخدم المجتمع المحلى ، كما تتميز بتقديم 

 .أبحاث علمية تخدم المجتمع فى التخصصات النوعية
 وجاري إعداد برامج تعليمية تنافسية مميزة في التخصصات النوعية المختلفة 

 :نقاط القوه 
  لتنافسى للكليه بالكليات المناظرةامقارنة الوضع 
 الة الكليه واهدافها االستراتيجيةتحديث رؤسة و رس 

 :مقترحات التحسين 
 زيادة مشاركة اعضاء هيئة التدريس فى الخطه التنفيذيه لتغطى انشطتها وجوانب الضعف 
 ضرورة عمل التحديثات الالزمة الخاصة بتحليل ال swot  وفقا  للوضع الراهن للكلية 
 تعريفى بالكلية االت العمل لخريجيها كعامل جذب و مجد ندوات تعريفية عن الكلية واهدافها و قع 

 ل التنظيميــلهيكا .5
 :واإلدارات الداعمةالهيكل التنظيمي   5/1

 : هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد
،  الكليـةلة وأهـداف هيكل تنظيمي معتمد وموثق ذو تبعية تنظيمية واضحة بما يكفل تحقيـق رسـا بالكليةيتوافر      

 .طبقــا لمعــايير الجــودة المحليــة والعالميــة ، وهــو مالئــم لحجــم الكليــة ويخــدم أنشــطتها التعليميــة والبحثيــة والخدميــة 
 :ويتكون من

 : الهيكل األكاديمي للكلية ويضم : أواًل 
  مجلس الكلية. 
  عميد الكلية. 
 وحدة ضمان الجودة . 
  وكالء الكلية. 

 الب لشئون التعليم والط. 
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 لشئون الدراسات العليا والبحوث . 
 لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

  قسم علمى 2"األقسام العلمية" . 
 :الهيكل اإلداري للكلية ويضم : ثانيًا 

 أمين الكلية. 
 األقسام اإلدارية وتشمل: 

  أقسام إدارية تقع تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية وهى: 

      .مكتب العميد -
     .قسم العالقات العامة -
      .قسم خدمة المواطنين -
      ضمان الجودةوحدة  -
     وحدة الخدمات اإلليكترونية -

 أقسام إدارية تقع تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وهى: 

 .مكتب وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب -
 .قسم شئون الطالب -
 .م رعاية الشبابقس -
 يدانيالتدريب الم مكتب -
 قسم الوسائل التعليمية -
 وحدة متابعة شئون الخريجين -
 الوحدة العالجية الطالبية -

 أقسام إدارية تقع تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وهى: 

     مكتب وكيل الكلية -
  .والعالقات الثقافية الدراسات العليا والبحوث قسم -
 .المكتبة قسم -
 .البحوثو  النشر العلمي قسم -
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 أقسام إدارية تقع تحت إشراف السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وهى: 

     مكتب وكيل الكلية -
 .قسم خدمه المجتمع وتنمية البيئة -
 الوحدة ذات الطابع الخاص  -
 والكوارثوحدة ادارة االزمات  -
 .قسم السالمة والصحة المهنية -

 أقسام إدارية تقع تحت إشراف السيد أمين الكلية وهى: 

     .إدارة الشئون المالية -
      .إدارة الشئون اإلدارية -
 .إدارة المشتريات والمخازن -

،  مخبــــــرتهكــــــذلك ، و  وفقــــــا  لتخصصــــــهم وطبقــــــا  الحتياجــــــات العمــــــل الــــــدقيق الكليــــــةوقــــــد تــــــم اختيــــــار أعضــــــاء     
ويوضــــح الهيكــــل التنظيمـــــي . التخصـــــصمنهــــا فــــى مجــــال  المســـــتفادك فيهــــا و اشــــتر تـــــم االوالــــدورات التدريبيــــة التــــى 

 (.5/1/مرفق ف)للكلية اإلدارات والوحدات المكونة له 

وتــم إعــادة  ، (5/5/مرفــق ف) 83/3/8040بتــاري   كليــةتــم اعتمــاد الهيكــل التنظيمــي للكليــة مــن مجلــس القــد و  
عتمــــد مــــن مجلــــس الكليــــة فــــى جلســــة  معــــاييرتشــــكيله فــــى ضــــوء  الجــــودة واالعتمــــاد بعــــد ضــــم الوحــــدات الجديــــدة وا 

ثـم أجـري تحـديث آخـر  (5/1/مرفـق ف) 15/11/5015تـم التحـديث بتـاري  ، و  (5/3/مرفـق ف) 42/4/8042
 لــ  وفقــاً ذثــم تــم إعتمــاد الهيكــل التنظيمــي للكليــة و ( 5/5/مرفــق ف) 10/5/5016بقــرار مجلــس الكليــة بتــاريخ 

 (.5/6/مرفق ف) 51/5/5016للوثائق والمستندات الالزمة لمتطلب هيئة ضمان جودة التعليم واإلعتماد بتاريخ 

 ( 5/4/مرفق ف) بعد إعتماد الهيكل التنظيمي للكلية تم إعالنها علي موقع الكلية 
 ف الهيكل ويتص .(5/1/مرفق ف) يوجد تحديد دقيق للمسئوليات و االختصاصات لجميع العاملين بالكلية

، لكل عضو من أعضائها ، فالعميد هو  التنظيمي الحالي للكلية بوضوح خطوط السلطة وتحديد االختصاصات
، وتدار الكلية بواسطة مجلسها  رئيس الكلية ويعاونه الوكالء الثالثة كل فيما يخصه طبقا للهيكل التنظيمى

لى تفويض السلطات إلى حد ما، حيث يفوض ع الكليةويعتمد هيكل . المقرر طبقا لقانون تنظيم الجامعات
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العميد رؤساء مجالس األقسام فى اتخاذ القرارات الطارئة الالزمة لتسيير العمل ماعدا أمور التعيين التى يجب أن 
 .تتم من خالل المجلس إال أن لهم سلطة عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضايا الطارئة

 كمــا تتصــف  تخــاذ القــرارات ســواء للقيــادات األكاديميــة أو التنفيذيــة بالكليــةيوجــد تحديــد دقيــق للمســئوليات وا ،
 : ، ومتفقة مع كل من  الكلية بون معظم أعضائها فى الهيكل التنظيمي فى أماكنهم المناسبة لهم

 .الشهادات العلمية الحاصلين عليها، والتخصصات الدقيقة -
 .الخبرات والمهارات الحياتية -
 .والمهارات العملية ، القدرات العقلية -
 .الكليةالخصائص الوجدانية لكل عضو فى  -

 بما يكفـل تحقيـق رسـالة وأهـداف  يسمح الهيكل التنظيمي بالكلية بالتعاون المتبادل بين جميع األقسام والوحدات
الجـودة الكلية طبقا  لمعـايير الجـودة المحليـة والعالميـة حيـث يـتم التعـاون المتبـادل بـين عميـد الكليـة ووحـدة ضـمان 

 (.5/9/مرفق ف)ووكالء الكلية واألقسام العلمية المختلفة مما يخدم األنشطة التعليمية والبحثية والخدمية بالكلية
 مثــل قســم  يتــوافر بالهيكــل التنظيمــي للكليــة اإلدارات األساســية الالزمــة لتقــديم خــدمات الــدعم للعمليــة التعليميــة

عايــة الشـــباب و  وقســم الدراســـات العليــا و البحـــوث و العالقـــات شــئون الطـــالب و مكتــب التربيـــة العمليــة وقســـم ر 
الثقافية و قسم المكتبة ويوجد قسم الشئون اإلدارية و الوحدة العالجية الطالبية و قسم المشتريات والمخـازن وقسـم 

 .(5/10/مرفق ف) الشئون العامة
 خاص و وحدة إدارة األزمات والكـوارث الوحدة ذات الطابع ال وتم إستحداث بعض الوحدات واألقسام الجديدة مثل

ووحدة الصحة والسالمة المهنيـة ووحـدة الخـدمات اإللكترونيـة ووحـدة متابعـة الخـريجين ووحـدة اإلسـتبيانات ووحـدة 
 . المشاركة الطالبية و الوحدة ذات الطابع الخاص 

 :األزمات والكوارث لجنة / وحدة 
مات والكـوارث ولهـا رؤيـة ورسـالة واضـحة ومعلنـة ، وكـذلك توجـد توجد وحدة متخصصة بالكلية لمواجهة األز       

وتطلــع الكليــة علــى كــل مــا هــو . بالكليــةتوضــح كيفيــة مواجهــة األزمــات والكــوارث  بالكليــةلوحــات وملصــقات معلنــة 
اتجـة وقد قسمت لعدة أنواع منها األزمات والكوارث المتوقعـة والن.  جديد محليا  فى كيفية مواجهة األزمات والكوارث

وهنـاك إرشـادات معمليـة للطـالب .  عن طبيعة عمل بعض األماكن مثل المعامل السيما معامل الكيميـاء والتغذيـة 
والعاملين وهيئة التدريس عن كيفية التصرف فى الكوارث الطبيعيـة كـالحريق مـثال وفقـا لتوزيـع أدوار معلـن، وقـد تـم 
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ء المبــانى بمعرفــة إدارة األمــن ووكيــل الكليــة لشــئون خدمــة تــدريب العــاملين عليهــا وعقــد عــدة نمــاذج محاكــاة إلخــال
بمركــز ( اإلنقــاذ -اإلطفــاء )، وقــد تــم تــدريب بعــض األشــخاص علــي أعمــال ( 5/11/مرفــق ف)المجتمــع والبيئــة 

وتــم إعــداد بعــض الــورر عــن إدارة األزمــات والكــوارث ( 5/15/مرفــق ف) تــدريب إدارة الحمايــة المدنيــة بالمحافظــة
 .(5/13/ق فمرف) بالكلية

الوســائل المتاحــة فــى الكليــة كافيــة للتعامــل مــع األزمــات والكــوارث، حيــث تتــوافر أدوات إطفــاء الحريــق فــى ممــرات   -
ومعامــل الكليــة، وكــذا تتــوافر اإلســعافات األوليــة، واإلرشــادات الالزمــة لمواجهــة األزمــات والكــوارث ، وقــد تــم تفعيــل 

يحدد فيها مهام الوحدة وكـذلك توصـيف وظيفـى موثـق ألعضـائها وآليـات  الالئحة الداخلية لوحدة األزمات والكوارث
 .(5/11/ف مرفق)التعامل مع األزمات والكوارث 

 

 :التوصيف الوظيفي 
 م42/3/8042 توصيفا  وظيفيا  موثقا  ومعلنا  بقرار مجلس الكلية المنعقد بجلسته التاسعة بتاري  الكليةتوفر     

من دليل التوصيف الوظيفي ويتضمن تحديدا  للمهام الوظيفية القيادية واألكاديمية  ويتواجد بكل قسم إداري نسخة
، وهذا التوصيف مشتق من لوائح الكلية الكلية واإلدارية والفنية تمثل األساس للعمل بالوظائف المختلفة داخل 

ما يحقق التوافق بين وقانون تنظيم الجامعات بما يضمن وضع الفرد المناسب في المكان المناسب من جهة، وب
 .سياسات العمل واللوائح والقوانين من جهة أخرى

تخاذ القرارات سواء للقيادات األكاديمية أو التنفيذية بالكلية كما تتصف الكلية بون   يوجد تحديد دقيق للمسئوليات وا 
 -:معظم أعضائها في الهيكل التنظيمي في أماكنهم المناسبة لهم وذلك متفق مع كل من 

 .هادات العلمية الحاصلين عليها والتخصصات الدقيقيةالش -
 .الخبرات والمهارات الحياتية -
 .القدرات العقلية والمهارات العملية -

وقد تم عمل العديد من الكتيبات الخاصة بالتوصيف الوظيفي للوظائف المختلفة بقرار من مجلس الكلية المنعقد 
  -:ومنها  45/7/8045بتاري  بجلسته 
 (.5/15/مرفق ف)يف الوظيفي للكوادر األكاديمية كتيب التوص -
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 (.5/16/مرفق ف)كتيب التوصيف الوظيفي للكوادر الوظيفية  -
 :وتستخدم الكلية التوصيف الوظيفى فى حاالت التعيين و النقل و النتداب للوظائف المختلفة و ذلك وفقا الى 

 ابة التوصيف الوظيفى للوظيفة التى تم تعيينة بها او نقلة او انتد -
 الشهادات العلمية الحاصل عليها و التخصص الدقيق  -

 (.5/14/مرفق ف)و مرفق بعض قرارت التعيين و النقل و االنتداب وفقا للتوصيف الوظيفى 
 

 ادة والحوكمةــــالقي .3
 : اديميةــادات األكـــــــالقير اختيا 3/1

 :اديميةــادات األكــالقي إختيارإسلوب 
وموضوعة في ضوء ختيار القيادات األكاديمية ا  ند ترشيح و ر موثقة موضوعية ومعلنة عمعايي الكلية تطبق     

بما ال يتعارض مع " المعايير الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي والذي أقرها المجلي األعلي للجامعات 
رؤساء األقسام العلمية  /  الوكالء)والتي تقع في نطاق السلطة التقديرية  لعميد الكلية " قانون تنظيم الجامعات 

بما يحقق تكافؤ الفرص وتم (  مدير وحدة ضمان الجودة/ رائد اتحاد الطالب / مديري البرنامج التعليمية / 
وتتضمن  40/4/8043وتم تجديد إعتمادها في  (3/1/مرفق ف) 42/4/8042اعتمادها بمجلس الكلية فى 

 :هذ  المعايير
 النشاط العلمي. 
 والقيادية القدرات اإلدارية. 
 المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية. 
  (.القومي/ الجامعة/ الكليةعلى مستوى )المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير 
 المشاركة في األنشطة القومية. 
 السجل الوظيفي الذي يشهد بااللتزام والنزاهة. 
 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين 

 : ها تم وضع معايير اختيار القيادات األكاديمية كالتاليوفي ضوئ    
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 (3/5/مرفق ف)معايير اختيار وكيل الكليه لشئون التعليم والطالب  -       
 (3/3/مرفق ف)معايير اختيار وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث  -       
 (3/1/مرفق ف)المجتمع معايير اختيار وكيل الكليه لشئون خدمة البيئة وتنمية  -       
 (3/5/مرفق ف)معايير اختيار مدير وحدة ضمان الجود   -       
 (3/6/مرفق ف)معايير اختيار رؤساء األقسام العلمية  -       

 :معلنة  القيادات األكاديميةالمعايير المستخدمة إلختيار  
ــــــادات األكاديم    ــــــار القي ــــــي إختي ــــــد المعــــــايير المســــــتخدمة ف ــــــي تحدي ــــــاء عل ــــــي بن ــــــة عل ــــــس الكلي ــــــق مجل ــــــة ، واف ي

جامعـــــة  –إعتمـــــاد معـــــايير إختيـــــار القيـــــادات األكاديميـــــة كمعيـــــار للترشـــــح لتلـــــك القيـــــادات بكليـــــة التربيـــــة النوعيـــــة 
 .40/4/8043اإلسكندرية للوحدات والمراكز بالكلية وتم إعتمادها بمجلس الكلية في 

 :كاديميةعند إختيار القيادات األ  فعالة مشاركة أعضاء هيئة التدريس 
مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس لإلشـــــتراك فـــــي إختيـــــار القيـــــادات األكاديميـــــة بالكليـــــة إلختيـــــار تـــــم تشـــــكيل لجنـــــة    

 . 40/4/8043مدير الوحدات والمراكز، وقد تم إعتماد  من مجلس الكلية بجلسته المنعقدة في 
 :نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية  3/5

 :ادة ـــأسلوب القي
 : ومعاونيهم والطالب والعاملينعضاء هيئة التدريس أ من وجهه نظرديمقراطي ادة لقيأسلوب ا 

بــــــداء الــــــرأي وحريــــــة النقــــــد واالكليــــــة شــــــجع ت  - بتكــــــار، وتســــــتخدم أســــــلوب الحــــــوار فــــــى إلعلــــــى المشــــــاركة وا 
اعـــــل منهـــــا سياســـــة البــــــاب الوصـــــول إلـــــى القـــــرارات ، وتحـــــرص القيـــــادة علـــــى تفعيـــــل آليـــــات للتجـــــاوب والتف

 .تخاذ القرار المناسب بشون أولويات ومتغيرات التطويرا  ، و  المفتوح
وقــد تــم التحقــق مــن ذلــك مــن خــالل تطبيــق مجموعــة مــن اإلســتبيانات التــي توضــح إســلوب القيــادات  -

المتبع في الكلية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والعـاملين بالكليـة ، وقـد تـم 
لقيــاس أداء القيــادات األكاديميــة ســتويات المختلفــة والوصــول إلــي النتــائج تحليــل اإلســتبيانات علــي الم

والوقــوف علــي نقــاط الضــعف والتطــوير المســتمر لقيــادات الكليــة ، وقــد تــم إعتمــاد التحليــل اإلحصــائي 
 .40/4/8043في  الكليةإلسلوب القيادة المتبع في 
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وتــم وضــع آليــات لفــتح الصــناديق مــع اإلهتمــام بتوزيــع صــناديق الشــكاوي فــي جميــع أنحــاء الكليــة  -
 .وبحث الشكاوي المقدمة من أعضاء هيئة التدريس أو اإلداريين أو الطالب

 :أسلوب القيادة من خالل المجالس واللجان الرسمية  
تخـــاذ القـــرارات الخاصـــة إفـــي مجـــال والديمقراطيـــة بالفاعليـــة  الكليـــةممارســـات المجـــالس الرســـمية ب تتصـــف   

إتخـاذ القـرارات ويتضـح مـن فـي المشـاركة  تطبيق إسلوب تراعي القيادةبحث العلمي ، حيث بالتعليم والتعلم وال
خالل محاضر مجالس األقسام العلمية واللجان المنبثقة ومجلس الكلية ما يفيد المشـاركة فـي إتخـاذ القـرارات ، 

قق أعلـي مسـتوي أداء ، كما تمارس مجالس الكلية الرسمية مسئولياتها في مناقشة جميع قضايا التعليم بما يح
 .الكليةحيث يتم إتخاذ عدة قرارات تتعلق بقضايا التعليم والتعلم من خالل المجالس الرسمية ب

 مرفـــق)ويـــتم تطبيـــق أســـلوب المشـــاركة فـــي إتخـــاذ القـــرار مـــن خـــالل تمثيـــل ل طـــراف المعنيـــة بمجلـــس الكليـــة 
 (3/4/ف

 :تنمية المهارات اإلدارية 3/3
 : يم التدريبومؤشرات تقي بــالتدري

 :الدورات التدريبية التى حصلت عليها القيادات األكاديمية  
يـــتم تحديـــد اإلحتياجـــات التدريبيـــة الفعليـــة للقيـــادات األكاديميـــة الحاليـــة والمرشـــحة مســـتقليا  مـــن خـــالل تطبيـــق  

ول إلـي النتـائج ، اإلحتياجات التدريبية للقيادات األكاديمية ، وقد تم تحليل اإلستبيان والوصـ لاإلستبيانات حو 
وقــد وافــق مجلــس الكليــة علــي إعتمــاد التحليــل اإلحصــائي لإلســتبيان واإلحتياجــات التدريبيــة الفعليــة للقيــادات 

 (3/1/ف مرفق) .42/8/8043األكاديمية الحالية والمرشحة مستقليا  في 
عتماد اإلحتياجـات التدريبيـة للقيـادات األكاديميـة تـم وضـع خطـة  لل تـدريب وتنميـة المهـارات في إطار تحديد وا 

، ويتشـارك فـي تنفيـذها مراكـز الجـودة بالجامعـة ومركـز 42/8/8043اإلدارية للقيادات األكاديميـة بالكليـة فـي 
 (3/9/ف مرفق) .تنمية قدارت أعضاء هيئة التدريس 

الكليــــة  ولتحقيــــق وتفعيــــل الــــدورات التدريبيــــة للقيــــادات األكاديميــــة الحاليــــة والمرشــــحة مســــتقليا  ، وافــــق مجلــــس
بتخصيص مبلـ  مـالي مـن حصـيلة صـندوق الخدمـة التعليميـة ، كـل فصـل دراسـي لتـدبير مـورد مـالي يتصـف 
باإلستمرارية لتلبية اإلحتياجات التدريبية للعمل علي إستمرارية تحقيق أهداف وحدة ضمان الجودة بالكليـة وقـد 

 (3/10/ف مرفق) .42/8/8043إعتمد القرار في 
رات التدريبيـة للقيـادات األكاديميـة تـم إعتمـاد إحصـاء بإعـداد المتـدربين مـن أعضـاء هيئـة وفي إطار تنفيذ الدو 

-74/48/8048حتـي  4/4/8040التدريس تبعا  للدرجة الوظيفية في كلية التربية النوعية في الفترات التاليـة
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 ، وقــد تــم عتمــاد  فــي مجلــس الكليــة 74/4/8043حتــي  4/4/8045،  74/48/8042حتــي  4/4/8047
 (3/11/ف مرفق) .42/8/8043في 

 
 :ات والتوثيقـــــم المعلومـــــنظ 3/1
 :اتـــــواعد البيانــــق

جميــع تتــيح الكليــة قواعــد بيانــات خاصــة بهــا تشــمل مختلــف اإلدارات العلميــة واإلداريــة وتحفــظ بــه بيانــات     
المرحلــة الجامعيــة   األولــي ،  باإلضــافة إلــي طــالب( كــادر خــاص –كــادر عــام )الفئـات مــن العــاملين بالكليــة 

 طــــــالب الدراســــــات العليــــــا ، ويــــــتم إدخــــــال البيانــــــات مــــــن خــــــالل فريــــــق عمــــــل وحــــــدة الخــــــدمات اإللكترونيــــــة  
ITUnit والمســـــئولين أيضـــــا  علـــــي تحـــــديث البيانـــــات بصـــــفة دوريـــــة ، ويـــــتم تســـــليم تقريـــــر فنـــــي إلدارة تطـــــوير

تشــمل  الكليــةيــة علــي إعتمــاد قواعــد بيانــات شــهور ، وقــد وافــق مجلــس الكل 7المشــروعات بــتخر تحــديث كــل 
 (3/15/ف مرفق) .44/5/8043مختلف اإلدارات في 

 
 :دور القيادة في تنمية التمويل الذاتي 3/5

 :فى دعم العملية التعليمية والبحثيةخطة تنمية الموارد الذاتية 
ــــــدريس والهيئــــــة المعاونــــــة مــــــن خــــــ      ــــــدعم ألعضــــــاء هيئــــــة الت ــــــل تقــــــوم الكليــــــة بتقــــــديم ال الل إســــــتخدام التموي

يـــــــة و الكيماويـــــــات التـــــــى العلمة والبحثيـــــــة مـــــــن خـــــــالل شـــــــراء بعـــــــض األجهـــــــزة يـــــــالـــــــذاتى فـــــــى العمليـــــــة التعليم
، يوجـــــد بيـــــان بمـــــا يـــــتم اســـــتخدامه مـــــن التمويـــــل الـــــذاتي فـــــي دعـــــم تســـــتخدم فـــــى العمليـــــة التعليميـــــة والبحثيـــــة 

 (.3/13/فمرفق )العملية التعليمية والبحثية 
 :الطابع الخاص دور الوحدات ذات 

تساهم الوحدات ذات الطابع الخاص فى دعم الموارد الذاتية للكلية وذلك من خالل الالئحة المادية   -
من صافى الفائض السنوى للوحدات تخصص % 20للوحدات ذات الطابع الخاص، حيث تحدد 

 (.3/11/فق مرف) لتطوير العملية التعليمية وتحسين المعامل والمكتبات% 20منها ما ال يقل عن 
خاصـــــة ويـــــديرها مـــــدير تنفيـــــذى يقـــــوم  ةالئحـــــ هـــــاذات طـــــابع خـــــاص ل هـــــذا ويوجـــــد بالكليـــــة وحـــــد   -

 ا لالئحة وبمراجعة مجلس اإلدارةبالتصرف فى أمور الوحدة و فق
يقـــــــــدم مركـــــــــز الخدمـــــــــة العامـــــــــة دورات تنميـــــــــة المهـــــــــارات الفنيـــــــــة والموســـــــــيقية ودورات االقتصـــــــــاد  -

 (.3/15/فمرفق ) الخاصة وغيرها من االنجازاتالمنزلي ودورات لذوي االحتياجات 
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 :العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع 
علـــــــى تفعيـــــــل التواصـــــــل وتنميـــــــة ودعـــــــم العالقـــــــات والتفاعـــــــل مـــــــع القطاعـــــــات  الكليـــــــةتحـــــــرص  -

مـــــــن خــــــالل االتفاقيـــــــات واالستشـــــــارات و  الكليــــــةاإلنتاجيــــــة والخدميـــــــة فــــــي المجتمـــــــع المحـــــــيط ب
  (.3/16/فمرفق ) شروعاتالم

وفى إطار توجه الكلية للمشاركة فى خدمة المجتمع وربط المجتمع االنتاجى والصناعى بالكلية  -
ولتعريف الطالب بالقدرات والمهارات التى  الكلية تقوم بعقد ملتقى للتوظيف يتم كل عام لخريجى 

 (.3/14/فمرفق ) يطلبها سوق العمل
صور لتطوير دور الكلية فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى من ناحية اخرى وضعت الكلية ت -

ضوء االتجاهات الحديثة التى يمر بها المجتمع من خالل اعداد خطة لزيادة المشاركة المجتمعية 
وتعزيز قدرة الكلية على خدمة المجتمع وزيادة مجاالت التعاون بين الكلية والقطاعات االنتاجية 

 . (3/11/فمرفق ) والصناعية
 

 :المصداقية واألخالقيات .1
 :  حقوق الملكية الفكرية والنشر 1/1

  والنشر الفكرية االلتزام بحقوق الملكية

، حيث تم تشكيل فريق عمل يع سياستها وتعامالتها وقراراتهابالمصداقية واألخالق فى جم الكلية تلتزم
ريق بصياغة مجموعة االجراءات من خالل العداد قائمة باالجراءات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض وقد قام الف

االطالع على بعض المصادر التى تناولت المصداقية واألخالقيات فى الكليات المناظرة والنقار مع االطراف 
، وفى ضوء المعلومات ونتائج ملين والطالب واألطراف المجتمعيةالمعنية من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعا

لضمان المصداقية  الكليةليها فريق العمل تم صياغة االجراءات التى يجب أن تلتزم بها المناقشات التى حصل ع
 .واألخالق

 : عدة أسباب منها لتهتم الكلية بحقوق الملكية الفكرية  
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وحمايتها يعمل علي دفع عجلة النمو االقتصادي ويتيح فرص عمل وصناعات  لفكريةا الملكيةأن النهوض ب .1
 .ىبدور  إلي النهوض بالتقدم البشر  جديدة األمر الذي يؤدي

 . الكلية ىتحفيز النشاط اإلبداعي لدى منسوب .5
، وال ن اإلنسانالفكرية هي إبداعات ذه الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية لكل منسوبي الكلية حيث أن الملكية .3

 .يجوز ألي شخص آخر أن ينتفع بها إنتفاعا  مشروعا  دون تصريح من صاحبها 
 . الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية تعتبر جزءا  هاما  من دورة العلوم والتكنولوجيا .1
ظومة عمل من أهم أولويات الخطة المصرية وكذا خطة الكلية إلصالح من ىأن الحفاظ على الملكية الفكرية أل .5

 .التعليم والتكنولوجيا

ونظرا  ألن اإلبداع الفكري له طابع حضاري متميز، فقد حرصت الكلية على ضرورة حمايته وتشجيعه من 
 :أجل ذلك اتبعت الكلية العديد من اإلجراءات المختلفة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية، من بين هذ  اإلجراءات

 :ا في الكلية لنشر ثـقـافـة حقوق الملكية الفـكـريـة والنشـرتـوافـر إجـراءات رسمية يتم إتباعه 
تدريس حقوق الملكية الفكرية والنشر ضمن مقررات البحث العلمى بالدراسات العليا لجميع التخصصات ضمن  .1

وتوضع ضمن الدليل المطبوع ويوزع على أعضاء هيئة " 8402304كود المقرر "مقررات مناهج البحث 
 (.1/1/مرفق ف)حث العلمىالتدريس وطالب الب

بمركز  اعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مجال حقوق الملكية الفكرية والنشر العلمى .5
 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

اعداد ورر عمل بحضور أحد المتخصصين للتوعية بحقوق الملكية الفكرية والنشر فى ضوء قانون حماية  .3
 ( .1/5/مرفق ف) ملكية الفكرية وأى تعديالت تتم عليهال

لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر وتوزيعه على أعضاء هيئة  الكليةاعداد كتيب باالجراءات التى تستخدمها  .1
 (.1/1/مرفق ف( + )1/3/مرفق ف) الكليةالتدريس والباحثين وايداعه بمكتبة 

 .الملكية الفكرية ليطلع عليها كافة المترددين على المكتبة اعداد ملصقات بالمكتبة باجراءات حماية .5
 .ايداع بعض الكتب التى تتناول حقوق الملكية الفكرية والنشر فى المكتبة .6

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9+%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2012-02-09&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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تم نشر معلومات الملكية الفكرية علي الموقع اإللكتروني الخاص بالكلية كانت معلنه على الموقع السابق وتم  .4
ية وسوف يتم وضع الدليل والحقوق اإلجراءات التى تتبعها الكلية على غلقه وجارى إعداد موقع حديث للكل

 .الموقع 
 وق الملكيـة الفـكـرية والـنشـر وافر إجراءات وقواعد محددة ومعلنة لدى الكلية وتتعلق بالمحافظة على حقت 

يقة للمؤلف أو عضو هيئة التدريس الحق فى التصرف فى نسخته األصلية من المؤلف وتحديد شكل وطر  .1
 .وميعاد اتاحته للطالب

 .إتباع لوائح الجامعة أثناء ممارسة العمل وكتابة االبحاث العلمية .5
رشاداته وأخالقياته المهنية .3  .التزام عضو هيئة التدريس بالميثاق االخالقى للجامعة وقواعد  وا 
لعلمى التى تشرف أحقية جامعة األسكندرية فى ذكر اسم الجامعة على األبحاث، وفى ملكية بيانات البحث ا .1

 . على تمويله
ال يجوز نس  أى مصنف من المصنفات الموجودة بالمكتبة أو منافذ توزيع الكتاب الجامعى بجامعة األسكندرية  .5

اال بعد موافقة كتابية من المؤلف وال يجوز للمؤلف االعتراض على النس  اذا كان ألغراض التدريس فى 
لية للمصنف بقصد النقد والمناقشة طالما كان النس  فى الحدود المنشتت التعليمية أو عمل دراسات تحلي

 .المعقولة وال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف إلعطائه حقه
ال يجوز استخدام أى مصنف فى غير االستخدام العادى بما يلحق ضررا بالمصالح المشروعة ألصحاب حق  .6

 .التوليف
 .عديال يعتبر تشويها أو تحريفا لهال يجوز تعديل المصنف ت .4
 .يلتزم أعضاء هيئة التدريس بايداع مؤلفاتهم بمكتبة الكلية  .1
الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية والتنويه عن المؤلفين واألمانـة فـى التعامـل مـع البيانـات المـوخوذة عـن الواقـع  .9

 .الفعلى إلعطائهم حقهم العلمى والفكرى
بحـاث العلميـة وأمانـة الحـذف واإلضـافة فـى البيانـات العلميـة و االبـالغ عـن أيـة األقتبـاس مـن المصداقية فى اإل .10

 .وقائع تتعلق بإنحراف البحث العلمى 
شـــــارة الـــــى كـــــل المصـــــادر التـــــى تـــــم االعتمـــــاد عليهـــــا فـــــى اعـــــداد مؤلفـــــاتهم يلتـــــزم أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس باإل .11

 .التى يتم توزيعها على الطالب
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ـــــدريس تـــــو  .15 ـــــة الت ـــــى عضـــــو هيئ ـــــة فـــــي عمـــــل البحـــــوث وال ينســـــب لنفســـــه إال فكـــــر  يجـــــب عل ـــــة العلمي خى األمان
 .وعمله

المجتمــــــع كــــــالتزام أخالقــــــى أساســــــى لمــــــا يفيــــــد المعرفــــــة و  هيجــــــب علــــــى عضــــــو هيئــــــة التــــــدريس توجيــــــة بحوثــــــ .13
 .هبحكم وظيفت

يجــــب علــــى طــــالب الدراســــات العليــــا احتــــرام الملكيــــة الفكريــــة لرخــــرين والدقــــة فــــي نقــــل األفكــــار واإلشــــارة إلــــي  .11
المصـــــادر التـــــي إســـــتقي منهـــــا الباحـــــث المعلومـــــات التـــــي اســـــتعان بهـــــا فـــــي بحثـــــه وفـــــق أصـــــول منهجيـــــه مـــــع 

 .ذكر اسم المؤلف وال تذكر مراجع لم يتم استخدامها إال باعتبارها قائمة قراءة إضافية
 .يجب على الباحث جمع البيانات بعناية ودقة دون تحيز من جانب الباحث .15
بحــــــاث لهــــــم حقــــــوق الربحيــــــة مــــــن بيــــــع أو إنتــــــاج أونشــــــر أو توزيــــــع أو نتــــــائج األفــــــراد الــــــذين ســــــاهموا فــــــى األ .16

 . تطبيقية وال يحق للمسئولين فى السلطة المشاركة فى هذ  األرباح
ال يمنـــــع عضـــــو هيئـــــة التـــــدريس مـــــن حـــــق التـــــوليف والتمتـــــع بإنتـــــاج الملكيـــــة الفكريـــــة الخاصـــــة بـــــه بشـــــرط أن  .14

 . يقدم نسخا  مجانية لمكتبة الكلية ، واليجوز إجبار الطالب على شراء مؤلفاته
عــــــدم بتــــــر النصــــــوص المنقولــــــة بمــــــا يخــــــل بقصــــــد صــــــاحبها ســــــواء كــــــان ذلــــــك بقصــــــد أو بغيــــــر قصــــــد فــــــي  .11

يجــــــب توضــــــيح أدوار المشــــــاركين بدقــــــة واالبتعــــــاد عــــــن وضــــــع األســــــماء للمجاملــــــة أو  البحــــــوث المشــــــتركة و
 .للمعاملة

ــــى الحــــدود المســــموح بهــــا مــــن  .19 ــــة والتصــــوير منهــــا ف ــــة واألجنبي ــــات العربي ــــى المؤلف يحــــق للطــــالب األطــــالع عل
 .خالل قرارات لجنة المكتبة وبما اليضر بحقوق المؤلف 

 
 م  55/5/5009خ بتاري( 15)وعن قرار لجنة المكتبة رقم 

يســــمح باإلســــتعارة ألعضــــاء هيئــــة التــــدريس والهيئــــة المعاونــــة بعــــدد ثالثــــة كتــــب عربــــى أو عــــدد إثنــــين كتــــب   .50
ـــــم لمـــــرة واحـــــدة  ـــــد لإلســـــتعارة ث ـــــة يمكـــــن التجدي ـــــى أن ـــــى لمـــــدة أســـــبوعين عل ـــــتم إرســـــال إســـــتعجال أول . أجنب وي

ـــم إســـتعجال ثـــانى بعـــد أســـبوع ـــاري  اإلســـتعارة ث ـــة عـــدم إعـــادة الكتـــاب  بعـــد أســـبوع مـــن إنتهـــاء ت أخـــر وفـــى حال
مصـــــــاريف % 40أو الكتـــــــب يـــــــتم إبـــــــالغ قســـــــم الماليـــــــات لخصـــــــم قيمـــــــة الكتـــــــاب أوالكتـــــــب  باإلضـــــــافة الـــــــى 

 .إدارية 
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ــــر مــــن نســــخة للكتــــاب الواحــــد مــــع   .51 ــــة وذلــــك لتعرضــــها للتلــــف وعــــدم وجــــود أكث ــــع تصــــوير الكتــــب األجنبي يمن
 .إرتفاع سعرها 

ســــطة أحـــــد أمنــــاء المكتبــــة وال يســـــمح للطــــالب بالتصــــوير أو النســـــ  يســــمح بتصــــوير الكتــــب العربيـــــة فقــــط بوا .55
 .خارج المكتبة لتجنب سوء اإلستخدام أو تعرض الكتب للتلف 

 ( . دكتورا –ماجستير )يمنع التصوير للرسائل الجامعية  .53
 

 :حقوق الملكية الفكرية عند تطبيق نظام التعليم اإللكترونى  كاآلتى
ــــتم موافــــاة جهــــاز نقطــــة االتصــــال لشــــئ .51 ــــة الفكريــــة بنســــخة أصــــلية مــــن الكتــــب  التــــى ي ون حمايــــة حقــــوق الملكي

ــــدا عــــن طريــــق أجهــــزة الضــــبط المختلفــــة  ــــى مــــا يــــتم ضــــبطة مقل ــــك بهــــدف مطابقتهــــا عل أجهــــزة ) تدريســــها وذل
المحــــــاكم بونواعهــــــا حيــــــث أحيــــــل إلــــــى الجهــــــاز العديــــــد مــــــن المؤلفــــــات المقلــــــدة  –أجهــــــزة نيابيــــــة  –شــــــرطية 

صــــدار التوصــــية المناســــبة فيهــــا وذلــــك حرصــــا  علــــى حمايــــة حــــق والمطلــــوب مــــن الجهــــاز إبــــد اء الــــرأى فيهــــا وا 
ــــد بطــــرق غيــــر مشــــروعة وتطبيقــــا  لنصــــوص القــــانون رقــــم  ــــف األصــــلى وعــــدم التــــربح مــــن  المقل االبــــداع للمؤل

 8007لســــــــنة  4755والئحتـــــــة التنفيذيـــــــة الصـــــــادرة بقــــــــرار رئـــــــيس مجلـــــــس الـــــــوزراء رقـــــــم  8008لســـــــتة  28
باختصاصــــــات جهــــــاز نقطــــــة االتصـــــــال لشــــــئون حمايــــــة حقـــــــوق  8004لســـــــنة   733 والقــــــرار الــــــوزارى رقــــــم

 .الملكية الفكرية التابع لوزير التجارة والصناعة 
 وعن الممارسات المقبولة ألعمال اآلخرين فيما ال يخل بحقوق الملكية الفكرية بالنسبة للتعليم االلكترونى 

 .خرينالجدول التالي الممارسات المقبولة ألعمال اآليوضح 
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 الممارسات المقبولة ألعمال اآلخرين( 1)جدول 

 ستخدام المعتدل للوسائط المتعددةشروط اال العنصر
 سنتان من بداية األستخدام الزمن المتاح
 (النسخة عبارة عن ملف يتم حفظة على القرص الصلب)نسختان  النس  المتاحة

األجزاء 
 المتاحة

الفيديو أو الرسوم 
 ةالمتحرك

 دقائق ، أيهما أقل 7من العمل األصلى أو % 40

 من العمل األصلى أو ألف كلمة ، أيهما أقل% 40 النص الكتابى

 القصائد
كلمة ، وتحدد على األكثر بثالث قصائد أو أجزاء منها تخص شاعر  820

واحد، أو خمس قصائد أجزاء منها تخص أكثر من شاعر من مجموعة 
 .مقتطفات أدبية 

 ثانية ، أيهما أقل70من العمل األصلى أو % 40 يقىالموس

 الصور
 لمصور واحد، أوفنان واحد( أعمال فنية)صور  2

 صورة ، أيهما أقل ، إذا كان األختيار من مجموعة صور  42أو % 40
 حقل ، أو خلية أيهما أقل8200أو %40 معلومات قاعدة البيانات

 .الكليةة حقوق الملكية الفكرية والنشر التى وضعتها تلتزم ادارة المكتبة بتطبيق اجراءات حماي .1
تشـــــكل لجنـــــة برئاســـــة عميـــــد الكليـــــة وعضـــــوية وكيـــــل الكليـــــة للدراســـــات العليـــــا وعضـــــو هيئـــــة تـــــدريس مـــــن كـــــل  .5

 .الكليةقسم من األقسام العلمية لمتابعة تنفيذ اجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية التى وضعتها 
ءات والقواعــــد الســـابقة يكــــون لعميــــد الكليـــة توقيــــع الجـــزاء الــــذى يـــرا  مناســــبا  فــــى فـــى حالــــة عـــدم االلتــــزام بـــاالجرا .3

اللوم،الحرمـــــان مـــــن المكافـــــتت التـــــى يكـــــون توزيعهـــــا فـــــى نطـــــاق ســـــلطة العميـــــد، الخصـــــم  ،التنبيـــــه)هـــــذا الشـــــون 
مـــــن المرتـــــب بمـــــا ال يجـــــاوز ثالثـــــة أيـــــام، رفـــــع األمـــــر لـــــرئيس الجامعـــــة فـــــى الحـــــاالت التـــــى تخـــــرج عـــــن نطـــــاق 

 (.تهسلطا
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ــــات خــــارج أســــوار  .1 ــــام احــــدى المكتب ــــة قي ــــى حال ــــة اخطــــار الجهــــات المختصــــة ف ــــد الكلي ــــولى عمي ــــةيت بنســــ   الكلي
 .المصنفات الخاصة بوعضاء هيئة التدريس وتوزيعها دون موافقة مكتوبة من عضو هيئة التدريس

األقســــام العلميــــة تنشــــر هــــذ  اإلجــــراءات والقواعــــد علــــى موقــــع الكليــــة األلكترونــــى وتطبــــع وتــــوزع علــــى جميــــع )  .5
كشــــــف توزيــــــع وتســــــليم الــــــدليل علــــــى ، (1/1/مرفــــــق ف)( بالكليــــــة فــــــى حــــــين إعتمادهــــــا مــــــن مجلــــــس الكليــــــة 

 .( 1/5/مرفق ف) (.أقسام الكلية 
  مرخصة وعدم نسخ المصنفات األصلية الغير ستخدام البرامج الجاهزه و احظر 
  على حقوق المؤلفات لحماية المصنفات عتداء اعدم السماح للعاملين بالكلية بنسخ المصنفات بما يشكل

 .الفنية واألدبية

توجيه تعليمات للسادة مسئولى المعامل والمشتريات بعدم التعامل مع الشركات ومراكز الصيانة التى 
 .التتعامل مع البرامج األصلية للحفاظ على حقوق الملكية للمصنفات الفنية واألدبية

تخدم برامج اصلية توفرها  الجامعه اعترافا بحقوق الملكية الفكريه وال تحتوى اجهزة الحاسب االلي فى هذا المكان  تس
 .(1/6/مرفق ف)على اى برامج  منسوخه والمخالف يقع تحت طائلة القانون 

من مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ "    windows  ،office" الحصول علي برامج مرخصة مثل 
توجد النس  " خدامها بجميع أجهزة الحاسب ا لي بالكلية ومعامل الحاسب ا لي القرار بجامعة اإلسكندرية الست

 . (1/4/مرفق ف)" المرخصة
 :وضع األرشادات فى المكتبة للمترددين

 : توزيع الفتات فى المكتبة تحتوى على عبارات االلتزام بضوابط وحقوق الملكية الفكرية وهى كاألتى
يه الفكريه واعترافك بحقهم يدفعهم ويشجعهم على االبداع واالستمرار فى حفاظك على حقوق االخرين فى الملك -

 .اسهاماتهم  العلمية
 .حفاظك على حقوق الملكيه الفكريه يشجع على استثمار العلم والتكنولوجيا فى خدمة مجتمعنا ووطننا -
ه فى التطوير حفاظك على حقوق الملكيه الفكريه لالخرين يضمن لك حمايه حقوقك فى االبداع والمساهم -

 .والرقي
حافظ على حقوق االخرين وشارك فى حمايتها توفر وسط خالي من المنازعات ويشجع على االبداع والتفكير  -

 .الخالق 
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فى هذا المكان ال تستخدم فى نس  اجزاء كاملة من المراجع  scannerاالت التصوير والماسح الضوئي   -
 .لمسائلة القانونيهاوالكتب اوالرسائل العلمية والمخالف يتعرض ل

تم وضعها فى )جميع الكتب فى هذا المكان تم  شراؤها او قبولها كهديا من دور نشر معتمدة ولها رقم ايداع  -
 (.المكتبة 

 راء أعضاء هيئة التدريس بالكلية حول فاعلية اإلجراءات المتبعة للمحافظة على الملكية الفكرية والنشر أستطالع ا

وتوزيعها على األقسام العلمية تم توزيع إستطالع الرأى على السادة أعضاء هيئة  بعد إعتماد األليات    
 (.1/1/مرفق ف) التدريس وتحليل البيانات والوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف لتعديلها وتقويمها

 :  واإللتزام بأخالقيات المهنة الممارسات العادلة  1/5
 :يئة التدريس بين أعضاء ه ضمان العدالة وعدم التمييز

أو على أساس   Moralيمكن صياغة مبدأ الممارسة العادلة وعدم التمييز إما على أساس خلقي عام      
العلمية، فعلى أساس خلقي عام  إذا كان كل الناس في المجتمع ال ينبغي أن   Objectivityأنها تزكى الموضوعية 

ينبغي أن يتوفر لهم  –وهم أعضاء في المجتمع  –لجامعى ننكر عليهم  تكافؤ الفرص فإن أعضاء هيئة التدريس ا
مثل  مبدأ  –مثل هذ  العدالة و عدم التمييز ، و على أساس يزكى الموضوعية العلمية فان مبدأ تكافؤ الفرص 

يفتح أبواب المجتمع العلمي أمام أناس جدد و أفكار جديدة و يرحب بعروض و أفكار و مقارنات و  –االنفتاحية 
جديدة ، و ينصت االئتين من بيئات ثقافية و اجتماعية متباينة للوصول إلى التنوع في ا راء المطلوب من مناهج 

 (14/9/5016)بتاريخ ( 1/9/مرفق ف) .أجل تقدم المعرفة 

 :نماذج لإلجراءات التي تتبعها الكلية لتوفير الممارسات العادلة وعدم التمييز  
 : اعدين والمعيدينأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المس -

لضمان العدالة وعدم التمييز على مستوى أعضاء هيئة التدريس تحرص القيادات بالكلية على إجراءات 
 :محددة لضمان العدالة وعدم التمييز ويتمثل ذلك في 
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ـــــة ،  - ـــــارض المصـــــالح ل طـــــراف المختلف ـــــى عـــــدم تع ـــــة عل ـــــة علـــــي وضـــــع حرصـــــًا مـــــن الكلي حرصـــــت الكلي
تضــــــمن عــــــدم تعــــــارض المصــــــالح ل طــــــراف المختلفــــــة بالكليــــــة مــــــن بــــــين هــــــذ   مجموعــــــة مــــــن الضــــــوابط التــــــي

 : الضوابط 
وجود سياسة للملكية الفكرية خاصة بالكلية وتتضمن هذ  السياسة مجموعة من المواد التي تنظم العالقة  .1

 .بين األطراف المختلفة بالكلية بحيث تحقق مبدأ العدالة والمساواة
وجود أقارب حتى الدرجة الرابعة بالنسبة ألعضاء هيئة التدريس وذلك  تضع الكلية آلية لالستعالم عن .5

 .  عن طريق تقرير يتم تمرير  علي أعضاء هيئة التدريس بالكلية 
ال يسمح لعضو هيئة التدريس بالمشاركة في اإلمتحان النظري أوالشفوي أو العملي في السنة أو المقرر  .3

شاركة فى اإلشراف العلمى على طالب الدراسات العليا األقارب الموجود له أقارب به ، كذلك ال يقوم بالم
 . له وذلك تطبيقا  لالئحة الدراسات العليا بالكلية 

تحت إشراف عميد الكلية وذلك بما تنص عليه اللوائح والقوانين  وضع معايير لتوزيع الحوافز والمكافأت بالكلية -
 (.سام وربطها بالحافز المادى كشوف توزيع عدد ساعات العمل باألق)المنظمة للعمل 

 :عند تعيين القيادات وأختيار أعضاء هيئة التدريس بالكلية  -
عند التعيين الترشيح يكون على مستوى مجلس القسم توسيساعلى خطة : اإلجراء المتبع المحقق للعدالة

 43تنظيم الجامعات رقم ، و التزاما بقواعد التعيين الواردة في قانون ( الخطة الخمسية )القسم المحددة سلفا 
للصف  444-477مادة ) و ( العضاء هيئة التدريس 33-54مادة ) و الئحته التنفيذية  8005لسنة 

ضوابط .)، و اتساقا مع سياسة الجامعة وعند أختيار القيادات تطبق القواعد التى تتبعها الكلية ( المعاون
 (الكلية المقترحه

عارتهم و إيفادهم في مهمات و مؤتمرات علمية و ندوات أو حلقات ندب أعضاء هيئة التدريس و نقلهم و إ -
 .دراسية 

الترشيح يكون على مستوى مجلس القسم أعتمادا  على معايير محددة سلفا : اإلجراء المتبع المحقق للعدالة 
مادة  اعضاء هيئة التدريس)التزاما بقواعد سنتها الكلية في إطار سياسة الجامعة وقانون تنظيم الجامعات 

20 – 34 ) 
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عند ندب المدرسين المساعدين و المعيدين و نقلهم و إيفادهم في بعثات لمنح أجنبية و إعطائهم اإلجازات  -
 الدراسية 

الترشيح يكون على مستوى مجلس القسم توسيسا على معايير محددة سلفا، و  :اإلجراء المتبع المحقق للعدالة 
( 443 -448ندب الصف المعاون مادة )سياسة الجامعة قانون الجامعات التزاما بقواعد سنتها الكلية في إطار 

 (كشوف البعثات . )

 . عند توزيع المحاضرات و المقررات العلمية على أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  -
ظرية والعملية تقوم الكلية بالتوكد من عدالة توزيع مهام التدريس المعملية والن :اإلجراء المتبع المحقق للعدالة 

علي جميع أعضاء هيئة التدريس للتوكد من إشتراك الجميع فى األقسام المفي أعمال التدريس الخاصة بطالب 
وتوجد كشوفات توزيع ألعضاء هيئة التدريس علي المحاضرات و . مرحلة البكالوريوس وطالب الدراسات العليا

صات و الخبرات و تداول المسئولية ، و التزاما الترشيح يكون على مستوى مجلس القسم توسيسا على التخص
 .بقواعد سنتها الكلية في إطار سياسة الجامعة  

 : عند توزيع أعمال االمتحانات و تشكيل اللجان -
لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس يتم تشكيل لجان : اإلجراء المتبع المحقق للعدالة  -

صور  من تشكيل لجان )اء فى أعمال اإلمتحانات النظرية و الشفوية و العملية الممتحنين بإشتراك كل األعض
 (.اعمال األمتحانات

 . عند تعيين المشرفين على الرسائل و تشكيل لجان الحكم عليها و منح درجات الماجستير و الدكتوراه  -
على اقتراح المشرف الرئيسي الترشيح يكون على مستوى مجلس القسم توسيسا  :اإلجراء المتبع المحقق للعدالة  -

، والتزاما بقواعد سنها القسم في إطار سياسات الكلية و الجامعة أما بالنسبة لإلشراف على الرسائل العلمية 
اإلشراف على الرسائل   لدرجتى الماجستير والدكتورا  ، فتطبق الكلية أيضا العدالة وعدم التمييز فى توزيع

فقا للتخصص و تراجع بواسطة لجنة الخطة البحثية لضمان العدالة وعدم التمييز العلمية فهو يتم بحيادية تامة و 
 .مع مراعاة العبء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس

 .عند تسمية ممثلي القسم في لجان الكلية المنبثق من مجلس الكلية و في عضوية مجلس الكلية  -
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مجلس القسم توسيسا على الدور من األقدم  التسمية تكون على مستوى :اإلجراء المتبع المحقق للعدالة 
 . ل حدث

 :مان العدالة وعدم التمييز بين العاملين ض 
إجراءات محددة ومعلنة لضمان العدالة   أما على مستوى العاملين بالكلية ، فتحرص القيادات بالكلية على .1

المكافوت حسب العمل تحت وعدم التمييز بين العاملين بالكلية ويتمثل ذلك في معايير توزيع الحوافز و 
 (الكلية المختلفة توزيع الحوافز والمكافوت باقسام. ) إشراف األستاذ الدكتورعميد الكلية والسيد أمين الكلية 

يتم تقييم أداء العاملين واعداد تقارير الكفاءة بموضوعية ويكون من حق العامل التظلم فى نتيجة التقييم  .5
 .أمام الجهة األعلى

عاملين بين االدارات األعلى طبقا  للمعايير التى وضعتها الكلية فى هذا الشون وفى ضوء يتم ترقية ال .3
 .القوانين المنظمة لذلك

يتم نقل العاملين يسن االدارات وفقا  لرغباتهم اذا كان ذلك ال يتعارض مع مصلحة العمل داخل هذ   .1
 .االدارات

 .لين المخالفين بغض النظر عن شخصياتهم يتم توقيع نفس الجزاء على نفس المخالفة على كل العام .5
 .يتم توزيع العاملين على االدارات المختلفة وفقا  لتخصص كل منهم .6
 .يتم توزيع المهام داخل االدارة الواحدة بالتساوى بين الموظفين .4
 .يتم منح مكافتت اضافية للعاملين طبقا  للكفاءة والجهد المبذول .1
 .ن حتى يتمكن من التظلم فى حالة عدم وجود موضوعية فى التقييميتم االعالن عن نتائج تقييم العاملي .9

يتم توزيع العمل عليهم على أساس طبيعة العمل و المؤهالت الدراسية والخبرة و الكفاءة وكذلك على  .10
كتاب توصيف )ظائف كما ورد حسب اللوائح والقوانين الخاصة بالعمل وحسب توصيف مهام القيادات والو 

 .(وادر بكلية التربية النوعيةختيار الكامهام و 
 .فحص شكاوى العاملين من خالل اللجنة القانونية الخاصة بكلية وتطبيق القانون بشونها .11
 .ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في فرص التعليم والتقويم 

 : تحرص الكلية على ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب في اآلتى
 . اتاحة مصادر المعرفة بالكلية لجميع الطالبيتم   -
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 .عدم التمييز بين الطالب على أساس الدين أو اللون أوالجنس أو اإلنتماء الثقافى أو المستوى اإلجتماعى -
 .عدم التمييز بين الطالب سواء فى العطاء أو التعامل أو التقييم  -
( حتى الدرجة الثالثة)ول عند وجود أحد األقارب عدم التدريس أو اإلشتراك فى أى مهام بحثية أو أعمال كنتر  -

 .بين الطالب
يجب أن يتم توزيع الطالب فى المرحلة الدراسية الواحدة علي التخصصات المختلفة طبقا لمعايير محددة  -

 .ومعلنة، وبدون أى استثناءات قد تضر بفرد أو مجموعة
اكهم من قبل الكلية فى أى أنشطة داخلية أو يجب وضع قواعد موثقة ومعلنة إلختيار الطالب اللذين يتم إشر  -

 .خارجية ، أو أى مشاركة تتضمن أية امتيازات أو حوافز أو جوائز
مع توضيح مبررات الحصول ( عينية أو مادية)يجب اإلعالن عن أسماء الطالب اللذين تم منحهم جوائز  -

 .عليها ألقرانهم من الطالب
لترشح أو فى إختيار من يرشحه فى حرية تامة وبدون أى عدم منع أى طالب من ممارسة حقه سواء فى ا -

 .ضغوط أوممارسات غير عادلة
يجب اإلعالن منذ بداية العام الدراسى عن طرق التقويم المختلفة، وتوزيع الدرجات، وال يسمح بتعديل ما تم  -

 .اإلتفاق عليه بواسطة أى فرد أو قسم إال بعد إعالن المبررات الحتمية التى أدت إلى ذلك
يجب منح الطالب الحرية فى إبداء رأيه على كل المستويات دون قهـــر أو ممارسة أى ضغوط عليه طالما  -

 .يحافظ على التقاليد الجامعية المتعارف عليها
عند تعرض الطالب ألى ممارسات غيرعادلة ، يجب أن يتقدم بشكوا  عن طريق مكتب الشكاوى، وعلى  -

 .بنفس الدرجة من اإلهتمام دونما تمييز الجهات المعنية فحص جميع الشكاوى
 .لدى جميع الطالب الفرصة لمقابلة اإلدارة العليا للكلية أو أعضاء هيئة التدريس فى أوقات ساعاتهم المكتبية -
 .توافر نظام معلن للدعم األكاديمى -
عالم أحقية جميع الطالب فى التقدم بالتماسات إلعادة رصد درجات االمتحانات والبت فى هذ  االل - تماسات وا 

 . المتقدم بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد
 .يتم توحيد األسلوب المتبع فى التقييم لكافة الطالب الذين يشتركون فى نفس المقرر -
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يتم اعالن نتيجة الطالب فى نفس الفرقة فى توقيت واحد مع عدم السماح بتسريب النتيجة لبعض الطالب قبل  -
 .اعالنها للجميع

 .حق فى التظلم ضد اى قرار أو اجراء يرونه غير منصف أو متحيزلكل الطالب ال -
 .عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض ا خر -
تطبيق تلك االليات على طالب الدراسات العليا لتطبيق العدالة وعدم التمييز من حيث المساواة فى فرص  -

 .ات العليا للكلية والجامعة التعلم والتقويم والتسجيل للمقررات كما هو معلن فى دليل الدراس
 :آلية توزيع طالب الدراسات العليا على النقاط البحثية للقسم العلمى  

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث خطابا إلى /فى بداية العام الدراسى يرسل السيد األستاذ الدكتور  -
للقسم موضحا بها الموضوعات المقترحة السادة رؤساء األقسام العلمية يطلب منهم إرسال الخطة البحثية 

 .للتسجيل لطلبة درجتى الماجستير والدكتوراة
رئيس مجلس القسم العلمى من السادة األساتذة واألساتذة المساعدين الذين يرغبون فى / يطلب األستاذ الدكتور -

لماجستير وأخرى لطلبة أن يحدد كل منهم نقطة بحثية واحدة لطلبة ا  اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتورا
 . الدكتورا

عداد قائمه بالخطة البحثية للقسم فى العام / يقوم األستاذ الدكتور - رئيس مجلس القسم بتجميع النقاط البحثية وا 
 (.كل على حدة)  الدراسى لطلبة الماجستير ولطلبة الدكتورا

الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيس مجلس القسم بإرسال هذ  القائمة إلى وكيل / يقوم األستاذ الدكتور -
 .إلعتمادها

رئيس /يختار كل طالب بمحض إرادته النقطة البحثية التى يرغب فى دراستها ويبدى رغبته ل ستاذ الدكتور  -
مجلس القسم الذى يقوم بدور  بتوجيه الطالب إلى األستاذ المشرف مقترح هذ  النقطة وللمشرف مطلق الحرية 

من عدمه وذلك حسب إمكانات الطالب ومتطلبات النقطة البحثية، أما بالنسبة للهيئة المعاونة فى قبول الطالب 
فيمكن إختيار النقاط البحثية تبعا لما يرا  مجلس القسم وذلك لسد العجز فى بعض التخصصات باألقسام، 

املين بالشركات ويجب األخذ فى اإلعتبار أن نقاط البحث التى يختارها طلبة الدراسات العليا من الع
 .والمؤسسات تخدم أماكن أعمالهم ولو كانت من خارج الخطة وذلك إذا لزم األمر
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عندما يختار أكثر من طالب نفس النقطة البحثية فى نفس الوقت يقرر القسم العلمى المعايير الواجب مراعاتها  -
 .فى هذ  الحالة

د ميعاد لعمل سيمنار يعرض فيه الطالب يتقدم المشرف على الطالب بطلب إلى رئيس مجلس القسم لتحدي -
وكذلك ببعض الكليات بالجامعة , ويتم اإلعالن عن السيمينار بجميع أقسام الكلية. الموضوع المقترح للبحث

التى من الممكن أن يكون ل ساتذة إهتمام علمى بموضوع البحث وكذلك إلى الشركات والهيئات ذات العالقة 
 .مناقشة واإلستفادة من خبراتهمبموضوع البحث للمشاركة فى ال

   عند تسجيل النقطة البحثية لرسالة الماجستير أو الدكتوراة يجب األخذ فى اإلعتبار أنه ال يجوز  -
 .أن يقوم باإلشراف على الرسالة مشرف واحد فقط وذلك حسب الئحة الكلية للدراسات العليا -
 .د األساتذة المشرفين إلى الخارجيجب مراعاة اإللتزام بتطبيق قوانين الجامعة عند سفر أح -
 (1/10/مرفق ف)تعتمد سياسات القبول بالكلية على المساواة وعدم التمييز بين جميع الطالب  -
المساواة فى فرص التعلم والتقويم حيث تتم المساواة وعدم التمييز فى الجداول الدراسية للمحاضرات والمعامل  -

 (1/11/مرفق ف) .لجميع الطالب
 .طالب الفرصة لمقابلة اإلدارة العليا للكلية أو أعضاء هيئة التدريس فى أوقات ساعاتهم المكتبيةلدى جميع ال -

 .توافر نظام معلن للدعم األكاديمى

الــذى يتضــمن عــدة قواعــد لضــمان المســاواة وعــدم التمييــز بــين الطــالب  "اإلرشــاد األكــاديمي " وضــع نظــام  -4
ريس يهـتم بهـم ويسـاعدهم فـي حـل المشـكالت التـي تـواجهم حيث يكون لكل مجموعة من الطالب عضو هيئـة تـد

وهـو يعنـي  وهو أسلوب علمي لرعاية طالب الجامعـة فـي كافـة النـواحي العلميـة واالجتماعيـة والنفسـية والثقافيـة ،
تقــع علــي عــاتق عضــو هيئــة ) توجيــه النصــح والمشــورة إلــى كــل مــن يحتاجهــا ويتضــمن هــذا النظــام عــدة بنــود 

 : منها ( التدريس
 تعريف الطالب بالحياة الجامعية ونظم الجامعة بعامة ونظم الدراسة واالمتحانات بخاصة. 
  بناء عالقة طيبة مع الطالب . 
  التعرف على المشكالت التي تعوق قدرة الطالب علي التحصيل العلمي والتفاعل مع  متطلبات الحياة

 .   الجامعية 
 طالب بمسئولياتهم األكاديميةتقديم المساعدة والدعم عن طريق زيادة وعي ال . 
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 حل المشكالت األكاديمية التي  تقف أمام الطالب وتحول دون تحقيقهم أهدافهم التعليمية . 
  تزويد الطالب بالمهارات األكاديمية المتنوعة التي ترفع من تحصيلهم الدراسي ومناقشة طموحاتهم

 العلمية 
 ستثمارها األمر الذي يؤدي بدور  إلي زيادة الكشف عن قدرات كل طالب والبحث عن أفضل الطرق ال

 .قوة انتماء الطالب للكلية فيسهم بكفاءة واقتدار في تحقيق رسالته في خدمة الكلية والمجتمع 
  تزويد الطالب بالخبرة والرأي العلمي حول تنظيم أوقاتهم وحسن استثمارها للحصول على أفضل

 .األساليب في المذاكرة والتحصيل الجيد
 الفكري والذهني والزمني ة الطالب على الّتعرف على التخصصات العلمية التي تالئم استعدادهممساعد. 
  المساعدة على تنشيط الحياة الثقافية واالجتماعية داخل الجامعة بوساليب علمية. 
 تحصيلهم الدراسي  مساعدة الطالب على حـل مشكالتهم االجتماعية التي تؤثر بشكل مبـاشر في. 

لمساواة بين ت الكلية بوضع المهارات التي يجب أن تتوفر بالمرشد األكاديمي كي تضمن تحقيق اكما اهتم
اتخاذ القرار وحل  -االستماع  -التنظيم  -التخطيط  -التعاطف  -القيادة ) : هي  الطالب هذه المهارات

 (. إدارة واستثمار الوقت -المشكالت 
عالم المتقدم أحقية جميع الطالب فى التقدم بالتماسات إل - عادة رصد درجات االمتحانات والبت فى هذ  االلتماسات وا 

 (1/15/مرفق ف). بااللتماس بنتيجة إعادة الرصد
 .يــــــــــتم توحيــــــــــد األســــــــــلوب المتبــــــــــع فــــــــــى التقيــــــــــيم لكافــــــــــة الطــــــــــالب الــــــــــذين يشــــــــــتركون فــــــــــى نفــــــــــس المقــــــــــرر -

ريب النتيجـة لـبعض الطـالب يتم اعـالن نتيجـة الطـالب فـى نفـس الفرقـة فـى توقيـت واحـد مـع عـدم السـماح بتسـ 
 .قبل اعالنها للجميع

لكــل الطــالب الحــق فــى الــتظلم ضــد اى قــرار أو اجــراء يرونــه غيــر منصــف أو متحيــز أعطــت الكليــة الفرصــة  -
وهـي آليـة معلنـة ومعتمـدة مـن " آليـة التقـدم بالشـكاوي " للطالب الحق في التقدم بالشكوي وذلك من خالل تـوفير 

 (.1/13/مرفق ف)لشكاوي في صناديق الشكاوي الموجودة بالكلية مجلس الكلية و يتم وضع ا
عدم محاباة بعض الطالب على حساب البعض ا خر تصحيح درجات الطالب المتظلمين من درجات االمتحان  -

 ( .1/11/مرفق ف)العملى أو النظرى بعد فحص شكواهم 
 عدم التعارض في المصالح  
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ض المصالح ، تعارض التعهدات يحدث عندما تتعارض التزامات ناك اختالف بين تعارض التعهدات و تعار ه
تجا   مؤسسته ، مع التزاماته تجا  عمل خارجي له ، فالعمل الخارجي قد يستنفد منة " في الوقت و الجهد " الفرد 

 .وقتا طويال وجهدا كبيرا ، مما يمنعه من أن يكون فردا كفئا داخل مؤسسته 

ا يظهر لمالحظ خارجي أن الشخص في صراع بين مصالحة الخاصة و أما تعارض المصالح فيحدث عندم
تواجه تعارض بين المصالح الخاصة  الكلية، أو إن " قرار موضوعي صحيح نزيه " التزاماته المهنية إلصدار 

 . للكليةإلفرادها و بين االهتمامات العامة 
 :تاحة الوقت و الجهد الكافي  للكلية بإ"نماذج اللتزام الكلية بالتصدي لتعارض التعهدات المتعلقة ( أ

 .تراقب الكلية عدم تعارض العمل خارج الجامعة أو إدخالها مع الواجبات الجامعية و حسن أدائها  * 
تراقب الكلية غياب عضو هيئة التدريس و تعتبر  مستقيال إذا انقطع عن عملة أكثر من شهر بدون إذن ولو 

فيه من إعارة أو مهمة علمية أو إجازة تفرغ علمي أو إجازة مرافقة الزوج كان ذلك عقب انتهاء مدة ما رخص له 
 أو اى أجازة أخرى

 :  "بإصدار قرارات موضوعية صحيحة نزيهة " نماذج بالتزام الكلية بالتصدي لتعارض المصالح المتعلقة ( ب)
استشارة في موضوع معين تراقب الكلية عدم قيام أعضاء هيئة التدريس بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء * 

 .دون ترخيص مسبق من رئيس الجامعة 
تراقب الكلية عدم تعارض تراخيص مزاولة المهنة خارج الجامعة  أو داخلها مع القوانين و اللوائح المعمول * 

 :بها في مزاولة المهنة  قانون تنظيم الجامعات فى هذا الشان ينص على المواد التالية 
بشون بعض األحكام الخاصة بشركات  4324لسنة  85خالل بوحكام القانون رقم مع عدم اإل – 100مادة 

المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحددة ، لرئيس الجامعة بناء على إقتراح عميد 
اولة الكلية بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ، أن يرخص بصفة إستثنائية ألعضاء هيئة التدريس في مز 

مهنتهم خارج الجامعة أو داخلها في غير أوقات العمل الرسمية بشرط أن يكسب المرخص له من ذلك خبرة في 
تخصصه العلمي وبشرط أال يتعارض هذا الترخيص مع الواجبات الجامعية وحسن أدائها وال مع القوانين واللوائح 

 . المعمول بها في مزاولة المهنة 
هيئة التدريس القيام بعمل من اعمال الخبرة او اعطاء استشارة فى موضوع  اليجوز العضاء – 101مادة 

 .معين اال بترخيص من رئيس الجامعه بناء على  اقتراح عميد الكلية 
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اليجوز ألعضاء هيئة التدريس أن يشتغلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجاري أو مالي  – 101مادة 
ولرئيس الجامعه أن يقرر منع . وظيفتهم وأي عمل ال يتفق وكرامة هذ  الوظيفة أو صناعي أو أن يجمعوا بين 

 .عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها
 .تراقب الكلية عدم استخدام تراخيص مزاولة المهنة في العمل في دعوى ضد الجامعة *    

عدم قيام عضو هيئة التدريس بالتدريس لطالب تربطه بوحدهم صلة مصاهرة أو صلة قرابة  تراقب الكلية* 
 .حتى الدرجة الرابعة 

تراقب الكلية تكوين لجان اإلشراف على رسائل الماجستير و الدكتورا   أو لجان الحكم على الرسالة أو لجان * 
الدرجة الرابعة بين أي عضوين في اللجنة أو بين االمتحان التاهيلى بحيث ال توجد صلة مصاهرة أو قرابة حتى 

 .الطالب و أي عضو في اللجنة 
 تخاذ القرارات التصحيحية لمعالجة الممارسات غير العادلة ا 

تلتزم ادارة الكلية بالمصداقية واالخالقيات المهنية فى سياساتها وتحرص على تطبيق قواعد محددة لضمان  .1
 .ق الملكية الفكرية فى ممارستهاالعدالة وعدم التمييز وحماية حقو 

يقوم المراجعون الداخليون فى فريق ادارة المراجعة الداخلية بالكلية، كجزء من اعبائهم، بابالغ رئيس مجلس  .5
 .القسم عن أى تجاوازات أو ممارسات غير عادلة أو حاالت عدم االلتزام باخالقيات المهنة داخل القسم

 .ة الكلية عن وقائع التجاوزات التى تصله من المراجعين الداخليينيقوم رئيس مجلس القسم بابالغ إدار  .3
تحيل إدارة الكلية وقائع الممارسات غير العادلة وحاالت عدم االلتزام باخالقيات المهنة المبل  عنها إلى لجنة  .1

تحول دون القيم بالكلية لدراستها والوقوف على اسباب وقوعها واقتراح الحلول المناسبة لها والوسائل التى 
 .تكرارها

تقوم ادارة الكلية بعد توصية لجنة اخالقيات المهنه، باتخاذ االجراءات التصحيحية الالزمة بما يتفق ومواد  .5
 قانون تنظيم الجامعات والئحتة التنفيذية

خطار   متابعة القرارات التي تتعلق بشكاوى ومقترحات األطراف المختلفة الداخلية والخارجية للكلية وا 
 (1/15/مرفق ف)ين بنتيجة المتابعة  المعني
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 :  األخالقيات المهنية 1/3

تحكم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية من األخالقيات المهنية كامعلم ، وهناك إلتزام        
القيات فى صورة دليل لممارسات أخ  من الجميع باألخالقيات ولذلك وضعت كلية التربية النوعية ميثاقا أخالقيا

ويوجد أيضا بدليل الميثاق األخالقي فى الفصل الثانى حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة . المهنة
و دليل الميثاق األخالقي متاحا لجميع األطراف الداخلية و الخارجية للكلية . المعاونة طبقا لقانون تنظيم الجامعات

الميثاق األخالقي متاحا لجميع األطراف الداخلية و الخارجية للكلية بصورته الورقية وكذلك األلكترونية ، و دليل 
 (1/16/مرفق ف)يوجد دليل يتضمن أخالقيات المهنة . بصورته الورقية وكذلك األلكترونية 

 تم عمل جلسات عمل لوضع مقترح ميثاق أخالقيات الممارسات المهنية 
 على االقسام العلمية واالدارية والطالب لمناقشته تم وضع مقترح للميثاق وبعد أعتماد  وطبعه يتم توزيعة 
 المحتويات

 (عضو هيئة التدريس) أخالقيات األستاذ الجامعى: األول الباب
 طبقا لقانون تنظيم الجامعات:أوال
 طبقا للوائح وقوانين الكلية:ثانيا

    (المهنة)عضو هيئة التدريس تجا   واجبات     
 تجا  زمالئهم عضو هيئة التدريس واجبات     
 عضو هيئة التدريس تجا  الطالب واجبات     
 عضو هيئة التدريس تجا  المجتمع واجبات     
 عضو هيئة التدريس تجا  االداريين واجبات     
 عضو هيئة التدريس تجا  نفسه واجبات     

 أخالقيات البحث العلمي و احترام حقوق الملكية الفكرية: الباب الثاني
 ميثاق التعامل بين الطالب وعضو هيئة التدريس: الباب الثالث
 ميثاق التعامل بين اإلداريين: الباب الرابع

 ميثاق التعامل بين الفنيين: الباب الخامس
 ن العمالميثاق التعامل بي: الباب السادس

http://bu.edu.eg/fagr/index.php?option=com_content&view=article&catid=2&id=227


 
Alexandria University              

                          Faculty of Specific Education        كلية التربية النوعية                       

    Quality Unit Assurance                                                                             وحدة ضمان الجودة                                                  

       

 Quality_FSE.Alex@Hotmail.com: بريد الكترونى  3112445: ، ف 3112445  - 3131545: ت   -مصطفى كامل  –ش محمد أمين شهيب 41      
 

 آلية تنفيذ المصداقية واالخالقيات: الباب السابع
 (1/16/مرفق ف) توفير دليل للمارسات األخالقية للمهنة متاحًا لجميع األطراف الداخلية والخارجية للكلية 
مرفق ) توافر إجراءات رسمية تتبعها الكلية في التعامل مع الممارسات التي ال تتفق مع أخالقيات المهنة 

 (1/14/ف
تتيح الكلية المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفة ، مع الحرص على تحديث هذه المعلومات   

لكتروني على موقع الكلية  حيث .بصفة مستمرة  تتوافر المعلومات بصورة دورية وحديثة بشكل مطبوع وا 
 (1/11/مرفق ف)الخاصة بالكلية    facebookوصفحة ال 

مل بالكلية وعلى إستعداد تام لتقديم عيقدم فريق ال .في اإلعالنات المنشورة  تتحرى الكلية المصداقية  
البيانات التاريخية الصحيحة بصورة إلكترونية ترفع على نظام المعلومات اإلدارية وعلى موقع الكلية وصفحة 

 (1/19/مرفق ف).الخاصة بالكلية facebookال 
 

 :الجهاز اإلداري.5
إطار  ىمؤهاًل لتقديم كافة الخدمات المطلوبة للعملية التعليمية بكافة أطرافها، ف تضم الكلية جهازًا إدارياً 

من التنسيق الدائم والتعاون الفعال بين كافة أقسام الكلية العلمية وبين وحدات الجهاز اإلدارى للكلية ويقسم 
الكلية والذي يتبع عميد  الجهاز اإلداري إلى وحدات يكون لكل وحدة رئيس ويكون رئيس الجهاز اإلداري أمين

 .الكلية إدارياً 
 :تنمية القيادات وتقييم األداء 5/1

 : مالئمة الجهاز اإلداري لحجم ونشاط الكلية 
عـن طريـق اإلعـالن حيـث يؤخـذ بالكفـاءة ( أمـين الكليـة  –مـدير إدارة الشـئون اإلداريـة )يتم التعيـين لكـل مـن 

اء االدارى ، كمـا يقـيم األد معايير الجودة الحاصل عليها المتقدموتقييم الشهادات والبرامج التدريبية الخاصة ب
، وأيضا عن طريـق المقابلـة الشخصـية للمقارنـة بـين القيـادات المتنافسـة ، وتـتم عمليـة  واالكاديمى السابق له

 هذ  لتتالئم مع الوظائف المستقبلية فى الكلية  التطوير الدائم لمعايير اإلختيار
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 (5/1/مرفـق ف) 45/3/8042اختيار القيادات اإلدارية المعتمدة من مجلس الكلية فـى تعلن الكلية معايير 
وتتصـف المعـايير بالموضـوعية  (5/5/مرفق ف)على موقعها االليكتروني وداخل لوحات اإلعالنات بالكلية 

 :ألنها
 . تتيح الفرص المتكافئة بين جميع العاملين للترقي  -
 .ل الجميع تتسم بالتحديد الواضح والفهم من قب -

 :التنمية المستمرة للقيادات اإلدارية والعاملين 

  مثل تحدد الكلية اإلحتياجات التدريبية للعاملين بصورة دورية وتستخدم آليات متعددة لتنفيذها
ويتم إعتماد تطبيق اإلستبيانات قبل , أراء المتعاملين معهم كذلك والتي تحدد رغبات العاملين و :  اإلستبيانات .1

ثم إعتماد نتيجة إستبيان اإلحتياجات التدريبة للجهاز اإلداري ( 48/2/8042)من مجلس الكلية  تطبيقها
عتماد نتيجة إستبيان اإلحتياجات التدريبة للجهاز اإلداري بمجلس الكلية ,  43/2/8045بمجلس الكلية بتاري   وا 

 45/2/8043بتاري  
ويتم وضع تصور للخطة الخاصة بتدريب , دارية يتم عقد إجتماعات مع رؤساء األقسام اإل:  اإلجتماعات  .5

 . وأيضا وفق للخطة المطروحة من الجامعه , القيادات اإلدارية والعاملين بالكلية وفق إحتياجات العمل 

 :وتتحدد االحتياجات التدريبية للجهاز اإلدارى بالكلية عن طريق
عدد ونوعية البرامج التدريبية  خطة للتدريب بناء علي اإلحتياجات التي تم تحديدها تتضمن الكليةتضع 

 .ليات تنفيذها آو 
يتم إعتماد الخطة التي تم وضعها من خالل اإلستبيانات واإلجتماعات وذلك للقيادات اإلدارية واإلداريين  -

 8045/ 8042للعام الجامعي (  45/3/8042)
 8045/ 3/  42بمجلس الكلية بتاري   8045/8043تم إعتماد الخطة للعام الجامعي  -
 80/3/8043الكلية بتاري  إعتماد الخطة التدريبية للسادة اإلداريين بمجلس  -

والتي يجب أن تغطي المهارات المختلفة  ،علي تنفيذ البرامج التدريبية التي تتضمنها الخطة  الكليةتحرص 
 مثل المهارات اإلدارية والسلوكية والفنية المتخصصة 

كلية ، الكلية  داخلرر عمل لتنمية مهارات وقدرات القيادات اإلدارية والعاملين بعضها حيث تم عقد دورات وو 
وتم  ، وذلك حسب الخطة الموضوعه، ( (FLDCمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس )ة وبعضها في يالتربية النوع
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ومنها علي سبيل المثال , (8043- 8047) سنوات من  7خر إرفاق الدورات التدريبة الحاصل عليها الجهاز اإلداري  
 :ال الحصر 
  وتم إعتماد نتيجة التحليل اإلحصائي  85/44/8045بتاري  ( لوقت وضغط العمل إدارة ا)ورشة عمل بعنوان

 . لها 
  وتم إعتماد نتيجة التحليل  48/44/8045بتاري  (أسس اإلدارة الناجحة والقيادة اإلبداعية )ورشة عمل بعنوان

 .اإلحصائي لها 
  نوان عمل بعورشة ( لي مهارات إستخدام الحاسب اEXCEL )  وتم إعتماد نتيجة التحليل  4/2/8045بتاري

 . اإلحصائي لها 

 علي التغذية الراجعة من المتدربين واألثر الذي أحدثه التدريب في األداءء محتويات البرامج التدريبية بنا الكليةتراجع 
  42/3/8045بمجلس الكلية  8042/8045إعتماد تقرير الخطة التدريبية للعام  .1
عتماد نتيجة المردود من  حيث يتم عمل ورر .5 خاصة بمرور الدورات التدريبية والورر التي سبق عقدها وا 

 44/44/8042مجلس الكلية 
عتماد  من مجلس الكلية  .3  45/2/8043تم تصميم إستبيان لقياس أثر التدريب علي األداء الوظيفي وا 

 

 :ية والعامليننظم تقييم أداء القيادات اإلدار  
 :إستطالع اراء القيادات اإلدارية والعامين حول مدي مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم االداء 

عتمـــــــاد نتيجـــــــة تحليـــــــل ى لتقيـــــــيم الوضـــــــع الـــــــراهن للقيـــــــادات االداريـــــــة والعـــــــاملين ، أاســـــــتطالع ر  تطبيـــــــقتـــــــم  - وا 
ـــــــة اإلســـــــتبي ـــــــس الكلي ـــــــادات  كمـــــــا.  43/2/8043ان فـــــــي مجل ـــــــراهن للقي ـــــــيم الوضـــــــع ال ـــــــم إعتمـــــــاد مـــــــرور تقي ت

 ( .5/1/مرفق ف) 43/2/8043رؤساء األقسام اإلدارية بمجلس الكلية 
 .معايير كمية ونوعية مبتكرة لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين  الكليةتستحدث 

 45/2/8043س الكلية تم تصميم استمارة إستبيان والخاصة بالتقييم الذاتي لإلداريين وتم إعتماد اإلستبيان بمجل -
تم وضع الية لتحسين تقييم أداء الموظفين عن طريق عمل إجتماع بالقيادات اإلدارية واإلداريين وتطبيق طريقة  -

 45/2/8043العصف الذهني للخروج بهذة االية وتم إعتمادها من مجلس الكلية 
تعديلها بناء علي رغبة السادة اإلداريين كما تم تصميم إستمارة إستبيان لتقييم أداء السادة اإلداريين وتم  -

عتمادها بتاري    40/8/8045وا 
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وسائل لتقييم أداء العاملين منخالل معايير من ضمن هذة الوسائل تقارير متابعة واستقصاء  الكليةتستخدم  -
 .كما يوجدمؤشرات نجاح لكل دورة, لإلداريين ومعرفة نسبة الحاصلين علي الدورات التدريبية 

ويتم إستطالع رأي القيادات  (معتمدة ومعلنة)تقرير دوري ألداء شاغلي الوظائف ومعايير لتقييم  ملكما يتم ع -
 .وبطاقة المالحظة أيضا ، الية من خالل االقاءات المباشرة في النظم الح

  كليةالموارد البشرية المتاحة لل ليات موثقة لتعظيم اإلستفادة منآتوافر 
اإلحتياجات   ويتم مراسلة الجامعة بهذ، تحدد الكلية إحتياجاتها من الوظائف المختلفة بكافة المجموعات النوعية  .1

  47/3/8045اإلحتياجات بمجلس الكلية   بالتخصصات المختلفة واألعداد المطلوبة ويتم إعتماد هذ
وترفض التخصصات ، ماكن الشاغرة توزع الكلية العاملين المرسلين من قبل الجامعة حسب تخصصاتهم في األ .5

  .الغير مطلوبة
وزيع مع عبء العمل وذلك لتحقيق التوازن في الت، حويل بين األقسام اإلدارية بالكلية تضوابط لل الكليةوضعت  .3

 42/44/8042الضوابط بتاري    وتم إعتماد هذ
وتم إعتمادها بتاري   للكليةليات موثقة ومعلنة لتعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية المتاحة آوضعت الكلية  .1

45/7/8045 
عتمادها بمجلس الكلية  .5  42/48/8045تم وضع سياسة للتغلب علي النقص في أعداد الجهاز اإلداري وا 
ع .6 تمادها بمجلس الكلية بتاري  وضع قائمة موثقة ومعلنة لمعايير كفاءة الموارد البشرية من اإلداريين وا 

44/2/8042 
وبيان اخر بوسماء السادة اإلداريين ، تم عمل حصر بوعداد الموظفيين القائمين علي رأس العمل في بيان  .4

حيث تبين أن عدد الموظفين بالكلية قد بل   8043/8042والموظفين الحاصلين علي أجازات للعام الجامعي 
أجازات والمنقولون أومنتدبون خارج الكلية  للعام الجامعي  موظف علي 42موظف حاصل منهم  444

8043/8042  

 : الوظيفي الرضا 5/5
 : الكلية في تحسينه ودور الوظيفي وسائل قياس الرضا 
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وتـــــــم ، تـــــــم تصـــــــميم إســـــــتمارة إســـــــتبيان لقيـــــــاس الرضـــــــا الـــــــوظيفي للقيـــــــادات اإلداريـــــــة والعـــــــاملين بـــــــاإلدارات 
ـــــر مـــــن  ـــــتم تطبيقـــــه فـــــي األســـــبوع األخي ـــــت لتطبيـــــق هـــــذا اإلســـــتبيان كـــــل ثالثـــــة شـــــهور وي تحديـــــد ميعـــــاد ثاب

 (5/10/مرفق ف) 42/44/8045وتم إعتماد هذا القرار بتاري   ،الشهر الثالث 
 مستوى الرضا الوظيفى طبقا لتحليل االستبيان 

 : الرضا لدي العاملين أهم عوامل الرضا وعوامل عدم
تم تطبيق اإلستبيان لمرات عديدة للحصول علي أهم عوامل الرضا وعدم الرضا للعاملين بالكلية حيث كانت 

من اإلداريين لديهم مستوي متوسط من %  43ستبيان مرضية حيث أظهرت النتائج أن إخر آنتيجة تحليل 
  وي منخفض من الرضا وتم إعتماد هذمستلديهم %  42.2،   لديهم مستوي جيد%  72.2 ،الرضا 

  م8043/ 2/  45النتيجة بتاري  
 :الوظيفي  ية فى تحسين الرضادور الكل 

تمت مقابله مع الساد  االداريين مع رئيس الجهاز االدارى وعميدة الكليه ولرفع مستوى الرضا الوظيفي 
وبناءا عليه إتخذت  3/4/8044، والتوصيات بتاري   الكليةلمناقشة نتائج قياس الرضا الوظيفى للعاملين ب

مجلس الكليه بتاري   معتمد  من بعض اإلجراءات لتحسين مستوى الرضاء الوظيفي للعاملين الكلية
   :متمثلة فيما يلى ( 5/11/مرفق ف) 3/4/8044
 .منح المتميزين منهم شهادات تقدير .4
 .مكافتت فورية .8
 . الشفافية فى توزيع المكافتت .7
 .حفالت تكريم للسادة الذين بلغوا السن القانونية للمعار  .4
 .يةتوزيع الموارد البشرية المتاحة طبقا لالحتياجات الوظيف .2
 :تى داريين والعاملين بالكليه والمتمثله فى ا دارى للسادة اإلإداء أقياس افضل  .5

االقتراحات  –المستوى الجيد فى العمل  –طرق مكافئة الموظف المثالى  –سمات الموظف المثالى ) 
 ( .للوصول لمستوى جيد فى العمل 

 من مجلس الكليه بتاري لية التنفيذ آوتطبيق بالكليه ألم المثاليه ثابة الموظف والعامل واإاعتماد شروط  .3
ج ل م 200ج للعامل المثالى ومبل  700ج للموظف المثالى ومبل  200تحديد ، وتم 44/4/8042

 .المثاليه كمكافو  
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 ريةاالموارد المالية واإلد.6
 :الموارد المالية . 6/1

 :كفاية الموارد المالية السنوية 
ــــــــة مواز        ــــــــة للكلي ــــــــوفر الدول ــــــــة ســــــــنويةت ــــــــة مالي ــــــــق ) ن ــــــــة   (6/1/فمرف ــــــــات و كاف ــــــــى مرتب للصــــــــرف عل

ــــــى أنشــــــطة  ــــــة التــــــدريس و العــــــاملين و كــــــذلك للصــــــرف عل ــــــة الخاصــــــة بالســــــادة أعضــــــاء هيئ المتعلقــــــات المالي
 .الكلية المختلفة حتى تتمكن الكلية من تحقيق رسالتها و غايتها و أهدافها

ــــ ــــق الدول ــــوم أن المــــوارد المتاحــــة عــــن طري ــــاني و و كمــــا هــــو معل ــــى تطــــوير المب ــــة للصــــرف عل ــــي الكلي ة ال تكف
 اإلســــــتراتيجية المرجــــــوة و قــــــد تــــــمالمعامــــــل و البحــــــوث إال بالقــــــدر اليســــــير ممــــــا يــــــؤثر علــــــى تحقيــــــق األهــــــداف 

ـــــــة ـــــــة للكلي ـــــــة والتعليمي ـــــــة المـــــــوارد الذاتي ـــــــة لتنمي ـــــــرار إدارى  بتشـــــــكيل لجن ـــــــق ) إصـــــــدار ق ـــــــم  ،(6/5/فمرف و ت
لكليـــــــة مـــــــن فـــــــائض الوحـــــــدات ذات الطـــــــابع الخـــــــاص والمشـــــــاريع حصـــــــة ا)حصـــــــر هـــــــذ  المـــــــوارد فيمـــــــا يلـــــــي  

 (البحثيــــــة والمــــــؤتمرات والــــــدورات التدريبيــــــة وأنشــــــطة األقســــــام وحصــــــيلة الكليــــــة مــــــن دخــــــل الســــــاعات المعتمــــــدة
  (.6/3/فمرفق )

ـــــى أقصـــــى  ـــــة بتطـــــوير نظـــــم إدارة و تشـــــغيل الوحـــــدات ذات الطـــــابع الخـــــاص للحصـــــول عل و تقـــــوم الكلي
 (.6/1/فمرفق ) موارد ممكنة

 :والبنية التحتية  مالئمة المباني 

التصـميم الكليـة ومزاولـة أنشـتطتها مـن حيـث احتياجـات الكافى لمساحة المبـاني و تناسب على الرغم من عدم ال 
( شــوالداتا)يـة تتمثـل فـي تـوفير أجهـزة تـم إجـراء العديـد مـن التجهيـزات بــبعض قاعـات الكل ، اال انـه والمسـاحة 

جــراء بعــض ، فــي أغلــب القاعــات والمعامــل التخصصــية  جهــزةالو  علــى بعــض االوالســبورات التفاعليــة عــ وا 
الكهربــاء الخــاص بالكليــة  العديــد مــن كــابالتوتغييــر ومــدرجات وقاعــات التــدريس اإلصــالحات بمســرح الكليــة 

 .وتدعيم المباني لمالئمتها لممارسة األنشطة ، يساهم في دعم توفير اإلضاءة المناسبة للطالب  مما
عمل الجهود الالزمة لتوفير أجهزة إطفاء في جميع المعامل والقاعـات بالكليـة وذلـك كوسـيلة لتحقيـق األمـن تم  

 للكليـةإلقاء محاضـرات توعيـة /والسالمة بالمباني وقد تم  تدعيم تلك الجهود بتوفير لوحات وعالمات إرشادية 
 في حالة حدو حريق من قبل مختصين 
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ة متوســطة وذلـك نظـرا لقــدم المبـاني ممـايعطي إيحــاء بعـدم مالئمتهـا وبــالرغم تتصـف مبــاني الكليـة بنظافـهـذا و  
 .من ذلك تتمتع بالتهوية واإلضاءة الطبيعية

قــد تــم عمــل حصــر لمبــاني الكليــة واحتياجاتهــا ومــدي مالءمتهــا إلحتياجــات الطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس  
كخطـــوة لتـــدعيم عمليـــة التوســـعات بالكليـــة ومعـــاونيهم كمـــا تـــم عمـــل حصـــر لإلحتياجـــات األمنيـــة للكليـــة وذلـــك 

وتوفير خطة ل من والسالمة و بالفعل تم البدء فى تطـوير بعـض القاعـات الخاصـة بقسـم التربيـة الفنيـة لتعـيم 
 .العملية التعليمية 

المرافــق المتاحــة غيــر كافيــة لخــدمات الطــالب ولكنهــا صــالحة ويــتم عمــل اجــراء نظافــة بصــفة البنيــة التحتيــة و  
جــراء مجموعــة مــن المناقصــات تــم إ، وكــذلك  وقــد تــم عمــل إصــالحات بــدورات الميــا  وزيــادة عــددهامســتمرة 

صـيانة دوريـة ومن المقـرر وضـع خطـة ، حتي تتناسب مع متطلبات الطالب   لترميم بعض المعامل والمبانى
ف دورات الميــا  ويوجــد جــدول زمنــى لنظــام المتابعــة فــي تنظيــ. تــتالئم مــع متطلبــات الصــيانة بالكليــةومتكاملــة 

 (6/5/مرفق ف)

 :وتكنولوجيا المعلومات التسهيالت المادية 6/5

 :الطالبية تسهيالت ممارسة األنشطة 
تتوافر بالكلية بعض األماكن لممارسة األنشطة الطالبية تحت رعاية قسم رعاية الشباب حيث يتوفر مسرح       

انا بما يتوافر لدى الجامعة من أماكن لممارسة النشاط أمام حيألممارسة النشاط الفني و الثقافي ، ويتم التدريب 
باإلضافة إلى مالعب التنس ، الكرة الطائرة ( ملعب كرة قدم قياسي)إستاد الجامعة : جميع طالب الجامعة مثل 

 .، كرة السلة ، حمام سباحة ، صاالت لممارسة جميع  األنشطة الثقافية ، العلمية ، االجتماعات و مسرح 
 :المعلومات ونظم لوجيا تكنو 
، (  (http://edusp.au.alexu.edu.eg/arabicللكليـــــــــة موقـــــــــع متميـــــــــز علـــــــــى شـــــــــبكة المعلومـــــــــات       

ـــــار  ـــــة المعلومـــــات و األخب ـــــق المختصـــــين ويتضـــــمن كاف ـــــك عـــــن طري ـــــة وذل ـــــع بصـــــورة دوري ـــــتم تحـــــديث الموق وي
قطـــــاع  –الدراســـــات العليـــــا قطـــــاع  –قطـــــاع شـــــئون الطـــــالب ) عـــــن قطاعـــــات الكليـــــة المختلفـــــة وأنشـــــطتها مثـــــل 

 -الوحــــــدة ذات الطــــــابع الخــــــاص  –العــــــاملين  –أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس  –خدمــــــة المجتمــــــع و تنميــــــة البيئــــــة 
و تغطــــــي هــــــذ  القطاعــــــات مختلــــــف أنشــــــطة أنشــــــطة الكليــــــة و ( النشــــــاط الطالبــــــي  –وحــــــدة ضــــــمان الجــــــودة 

 .أو خارجها  الكليةهى متاحة ألى فرد سواء داخل 
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 –البيانـــات والوثــائق والمعلومـــات الخاصــة بــــاعضاء هيئــة التـــدريس والهيئــة المعاونـــة يوجــد نظـــام ادخــال  
 .سواء البيانات االساسية أو المادية لكل عضو داخل الكلية MISالطالب على نظام  –الموظفين 

 باللغة اإلنجليزية  بشكل شهرى 2خبر عربى  و  20األنشطة الدورية حوالى : الموقع األلكترونى للكلية  
يتم االن التجديد و النقل لموقـع إلكترونـى جديـد مـع . باإلضافة إلى ما يستجد من أحداث خاصة بالكلية 

 .مراعاة تجديد البيانات بشكل دورى 
ـــة األلكترونيـــة تســـمح بإدخـــال األخبـــار و األنشـــطة الخاصـــة بالكليـــة يـــتم نشـــرها   باللغـــة العربيـــة و )البواب

باإلضافة إلـى وجـود ( الفيس بوك و تويتر)لتواصل اإلجتماعى بصفة منتظمة على صفحات ا(اإلنجليزية
عمـل بريـد اكـاديمى الكترونـى خـاص بوعضـاء هيئـة . قناة تليفزيونية خاصة بالكلية على موقـع اليوتيـوب 

 .التدريس و الهيئة المعاونة و العاملين و بعض من طالب مرحلة البكالوريوس 
فيــديو منــذ نشــوة وحــدة الخــدمات األلكترونيــة حتــى العــام  35حــوالى يوجــد : القنــاة التليفزيونيــة األلكترونيــة  

 .8045-8042الدراسى الحالى 
مقـررات  قسـم التربيـة الفنيـة و  4تم تفعيـل عـدد  8045-8042خالل العام الدراسى :التعليم األلكترونى  

نتاج مقرر   .فى قسم التربية الفنية و تفعيله للطالب  4تكنولوجيا التعليم وا 

- :مكانات المتاحة للتعليم والتعلماإل 6/3

 ةــــالمكتب

توصيف لمكتبة الكلية يتضمن قائمة بوعداد ) تحرص الكلية على أن تكون المكتبة مالئمة ألعداد الطالب 
 مرفق) .وأعداد المترددين على المكتبة( دكتورا  -ماجستير )الكتب والمراجع والدوريات والرسائل العلمية 

 (6/6/ف
كما تتيح خدمات استخدام المكتبة االلكترونية وبنك المعرفة  خدمات اإلتصال باإلنترنت، توفر المكتبة 

 .EKBالمصرى 
ويتصفون بالجدارة ويتمتعون بالمهارات المكتبية  تحرص الكلية على أن يكون العاملين بالمكتبة مؤهلين 

 (6/4/ف مرفق) (.التوصيف الوظيفى للعاملين بالمكتبه)الالزمة 
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كما تهتم , من المراجع والدراسات ذات الصلة بالتحصصات المختلفة تبة قائمة متنوعة وحديثةتتضمن المك 
 .الكلية بتقييم الخدمات المكتبية عن طريق مراجعة وتحليل نسب المستفيدين من خدماتها

 :التسهيالت الداعمة المعدات و األجهزة و قاعات الدراسة والمعامل و 

  من ناحية كذلك تحقيق التناسب  بين أعداد الطالب ومساحة القاعاتتحرص الكلية على تحقيق التناسب
الجدول الدراسى معتمد يوضح )بين أعداد الطالب واألدوات والخامات المتاحة للتعليم والتعلم من ناحية أخرى 

 (6/1/ف مرفق) (.تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة
  التتناســب مــع أعــداد الطــالب وذلــك نظــرا   لكنهــاو مــا  الــى حــدتتناســب أعــداد الحاســبات مــع طبيعــة الدراســة 

معمـل  4إنشـاء عـدد وقـد تـم سبات كافية لذلك ، لصغر مساحة معمل الحاسب الخاص بالكلية وعدم وجود حا
وقــد تــم عمــل ، ل جهــزة دوريــة كمــا توجــد صــيانة ،  خاصــه مــع بدايــه العمــل بقســم تكنولوجيــا التعلــيم كمبيــوتر

مــة القاعــات والمعامــل ألعــدادهم كمــا تــم عمــل حصــر ل جهــزة الموجــودة حصــر ألعــدا د الطــالب ومــدي مالء
مرفـق ) بالكلية ومـدي مالءمتهـا للعمليـة التعليميـة وذلـك كمحاولـة لتحديـد سـبل تحسـين تلـك الخـدمات المقدمـة 

ــــد مــــن (6/9/ف ــــد العدي ــــم تزوي ــــة مــــن مشــــروع  التخصصــــيةاألجهــــزة ، كمــــا ت ــــق ) CIQAPألقســــام الكلي مرف
 .(6/10/ف
 وتتوكد من مدى مالئمتها للعملية التعليمية عن  والورش لكلية بتوفير قاعات المحاضرات والمعاملتهتم ا

طريق وضع نظام لتقييمها حيث تم اعتماد نظام تقييم المعامل واالجهزة بمجلس الكلية فى جلسته المنعقدة فى 
 .المعامل كذلك توفر الكلية أعداد كافية من الفنيين القائمين على هذ , م44/2/8040
 مرفــق ) و حصــر لجميــع األجهــزة وصــالحيتها  تــم عمــل قاعــدة بيانــات لجميــع المعامــل بالكليــة و تجهيزاتهــا

معمــل علــم  4معمــل مالبــس ، عــدد  8، عــدد  معمــل تغذيــة للطــالب 8حيــث يوجــد بالكليــة عــدد ( 6/11/ف
معمل كيمياء و  4، عدد معمل إدارة 4معمل حاسب آلى ، عدد  4معمل تكنولوجيا ، عدد  4عدد 4النفس ، 

قاعــة  2مســرح كمــا توجــد  4مــدرج و عــدد  4، عــدد  معمــل للدراســات العليــا  معمــل طالبــى وبحثــى  4عــدد 
 .ورشة خاص بقسم التربية الفنية  7للتدريس، عدد 

 بيان بصالحية األجهز  ) تتأكد الكلية من صالحية الوسائل التعليمية واألجهزة واألدوات ل غراض المعدة لها
 (6/15/ف مرفق) (.والمعدات والوسائل بمعامل الكلية
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  :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  .4
 :خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 4/1

 :التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة
  وأعضاء  –يوجد لدى الكلية العديد من برامج التوعية بونشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للطالب

 .واألطراف المجتمعية وذلك خالل االعوام الماضية على التوالى  –لتدريس هيئة ا
  وتوجد بعض اإلجراءات للتوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل المؤسسات من حيث وجود خطة

للتوعية بونشطة خدمة المجتمع باإلضافة إلى الملصقات والنشرات ، واإلعالنات من خالل حساب 
 .مة العامة على الفيس بوك الكلية ومركز الخد

  وتتعرف الكلية على مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن خدمات المجتمع وتنمية البيئة التي تقدمها
وتتضمن هذ  القائمة التعرف  .الكلية عن طريق تطبيق قائمة استقصاء على عينة من أفراد المجتمع

أفراد المجتمع ، وقد اتضح من تحليل على مستوى خريجي الكلية ودور الخدمات التي تقدمها بين 
نتائج هذ  القائمة أن المجتمع يطالب الكلية بمزيد من تقديم يد العون له واإلهتمام بمهارات الخريج 

 .على نحو جيد 
  :ممارسات العملية لتطبيق خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئةال -

 م طبقا لتوصيف وظيفي محدد ، فوكيل يمارس العاملون بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إختصاصته
المختص بشئون خدمة المجتمع والبيئة يمارس مهامه بالنسبة للوحدة اإلدارية والوحدات ذات الطابع  الكلية

 .    للتوصيف الوظيفي لوظيفته المعين لها الخاص طبقا
لكلية بصدد اصدار دليال وتقوم الكلية بتوثيق الخدمات واألنشطة المقدمة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وا -

نشاء ( دليل الوحدات ذات الطابع الخاص )نجازاتها المتعلقة بخدمة المجتمع والبيئة المحيطة إ يتضمن ، وا 
 .حتى ا ن  8040ل نشطة والخدمات المجتمعية منذ  قاعدة بيانات

صورة )لية وأهدافها أهم الشواهد توزيع مطبوعات لنشر الوعى لدى المؤسسات المجتمعية والثقافية برؤية ورسالة الك* 
 (.الخطاب الموجه للمؤسسات االجتماعية واالقتصادية مرفق معه رسالة ورؤية الكلية وقائمة بوسماء تلك المؤسسات

وتم إعداد استمارات استبيان لقياس مدى مشاركة أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع وذلك للتعرف علي مدى * 
دريس في خدمة المجتمع من خالل الوحدة ذات الطابع الخاص والمعوقات التي قد تواجههم مشاركة أعضاء هيئة الت
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وآرائهم عن كيفية تفعيل دور عضو هيئة التدريس في خدمة المجتمع والمؤسسات المجتمعية التي يمكن التعاون 
 (4/11/مرفق ف) .معها

 : الخطة واحتياجات المجتمع
 ة المجتمــع وتنميــة البيئــة المحيطــة ومعتمــدة مــن مجلــس الكليــة  لســنة تتــوافر لــدي الكليــة خطــة معتمــدة لخدمــ

( 4/3/مرفق ف) 8045 -8042و  (4/5/مرفق ف) 8042 -8044و (4/1/مرفق ف) 8044 /8047
، وتـم تفعيـل هـذ  الخطـة  ويتم تطبيق هذ  الخطة بالفعل في ا ونة األخيرة (4/1/مرفق ف)8043-8045و

بتحديـــد المتطلبـــات المجتمعيـــة والبيئيـــة مـــن الكليـــة والتـــي تـــم تطبيقهـــا علـــي  بنـــاءا  علـــي االســـتبيانات الخاصـــة
 :الجهات المستفيدة المختلفة وتتمثل في

 (.4/5/مرفق ف)( المؤسسات التعليمية)إستطالع آراء ممثلي سوق العمل  .1
 (.4/6/مرفق ف) (قصور الثقافة)استطالع آراء ممثلي سوق العمل  .5
ومسـتوى خريجهـا ومالئمـة البـرامج الدراسـية للتطـور  الكليـةع المدني عن آداء آراء منظمات سوق العمل والمجتم .3

 (.4/4/مرفق ف)في مجال التخصص 
 (.4/1/مرفق ف)المشاركة المجتمعية وربط الكلية بالمجتمع المدني .1
مرفـق )قياس رضا األطراف المجتمعية نحو الخدمات واألنشطة ومالئمتها للتطور وفقا  الحتياجات سوق العمل  .5

 (.4/9/ف
وتم عمل تقارير نهائية لجميع هذ  اإلستبيانات، و لتفعيل المطلوب في هذ  اإلستبيانات مع امكانيات الكلية  .6

 (.4/10/مرفق ف).
يوجــد بالكليــة نظــام مســاهمات ألعضــاء هيئــة التــدريس وبعــض الطــالب فــي بــرامج خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة  .4

الوعي بين جميع أعضـــــاء المجتمع المؤسس بوهميـة تقـديم الخـدمات المحيطة ولكن تتطلب خدمة المجتمع زيادة 
حتسابها ضمن نشاط كل عضو    :ومن أمثـــلة هـــذه المساهـــمات وا 

 (4/15/مرفق ف) .70/44/8045قافلة جمعية الرعاية المتكاملة بكرموز بتاري   -
ــــــام - ــــــال التــــــابع لمركــــــز الخدمــــــة العامــــــة ، وحفــــــل الخت ــــــادى الصــــــيفي ل طف . 88/3/8045الخــــــاص بــــــه  الن

 (4/13/مرفق ف)
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ـــــاح تمـــــراز و د/ د.مشـــــاركة أ - ـــــد الفت ـــــة لشـــــئون خدمـــــة . شـــــريف عب ـــــل الكلي ـــــز الصـــــردي وكي ـــــد العزي ـــــرة عب أمي
 8045/ 88/40أكتــــــــوبر التــــــــي أقيمــــــــت يــــــــوم الســــــــبت  5المجتمــــــــع وتنميــــــــة البيئــــــــة فــــــــي احتفاليــــــــة حــــــــرب 

 (4/11/مرفق ف)
الل مركـــــز الخدمـــــة العامـــــة بالكليـــــة فـــــي فاعليـــــات مشـــــاركة مجموعـــــة مـــــن اعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس مـــــن خـــــ  -

حتــــــــــى  83/3/8045مهرجــــــــــان اإلحتفــــــــــال بالعيــــــــــد القــــــــــومي لمحافظــــــــــة اإلســــــــــكندرية ، فــــــــــي الفتــــــــــرة مــــــــــن 
 (4/15/مرفق ف) .83/3/8045

ــــرة مــــن  - ــــى الفت ــــل ف ــــي مشــــروع جامعــــة الطف ــــدريس ف  84/3/8045مشــــاركة مجموعــــة مــــن أعضــــاء هيئــــة الت
 (4/16/مرفق ف) .82/3/8045حتى

التغيـــــرات المناخيـــــة وأهـــــداف )ركة مجموعـــــة مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس فـــــى الملتقـــــي البيئـــــي الســـــابع مشـــــا -
 (4/14/مرفق ف) .8045/ 4/ 84-87فى الفترة من ( التنمية المستدامة 

المــــــدن الخضــــــراء )مشــــــاركة مجموعــــــة مــــــن أعضــــــاء هيئــــــة التــــــدريس فــــــى الملتقــــــي البيئــــــي الثــــــامن بعنــــــوان  -
 (4/11/مرفق ف) .88/4/8043ـ 43فى الفترة من ( المستدامة 

 (4/19/مرفق ف) .84/4/8045اإلحتفال بيوم اليتيم بمسرح الكلية فى يوم الخميس الموافق  -
 .وذلـــك بمقــر قصـــر ثقافــة األنفوشـــي 84/44/8045نــدوة بعنــوان التقنيـــات النســجية والفضـــاء الكــوني بتــاري   -

 (.4/50/مرفق ف)
المـؤتمرات الكبـرى بمركـز تنميـة قـدرات أعضـاء هيئـة التـدريس أمام قاعة ( علي طريق الحرير)معرض بعنوان  -

 (4/51/مرفق ف) .4/40/8045بتارخ 
 (.4/55/مرفق ف) .70/3/8043ورشة عمل التوعية بالمعيار السابع  -
بفنـدق  8043ابريـل 87ورشة الخياطة لعمل ابليكات للزينـة ضـمن فاعليـات ملتقـى تكامـل الجامعـة والصـناعة  -

 (.4/53/مرفق ف) .الهلتون جرين بالزا 
اسـهامات قسـم التكنولوجيـا بكليـة التربيـة النوعيـة فـى تفعيـل دور التكنولوجيـا الخضـراء فـى )ورشة عمل بعنـوان  -

 .(4/51/مرفق ف) .بكلية التمريض 43/4/8043بتاري  ( التعليم
ة ضــمن فاعليــات اليوبيــل الماســي لجامعــ 80/4/8043ـــ 8043/ 42/4ورشــة أشــغال الخشــب فــى الفتــرة مــن  -

 (4/55/مرفق ف) .االسكندرية
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ضــمن فاعليــات اليوبيــل الماســي لجامعــة االســكندرية /  80/4 -8043/ 4/4ورشــة أشــغال خشــب مــن الفتــرة  -
 (.4/56/مرفق ف) .8043

ضــــمن فاعليــــات اليوبيــــل الماســــي لجامعــــة  47/4/8043ـــــ 8043/ 2/4ورشــــة أشــــغال الخشــــب فــــى الفتــــرة مــــن 
 (.4/54/مرفق ف) .االسكندرية

 (4/51/مرفق ف) . 82/3/8045و 84/3/8045ة أقيمت لجامعة الطفل في يومي ورر فني -
ضمن فاعليـات اليوبيـل الماسـي  74/48/8045و 84/48/8045ورر فنية أقيمت لجامعة الطفل في يومي  -

 (.4/59/مرفق ف) . لجامعة االسكندرية
 .لجامعـــة االســـكندرية ضـــمن فاعليـــات اليوبيـــل الماســـي 82/48/8045ورشـــة فنيـــة بعنـــوان ســـكندريات تـــاري   -

 (4/30/مرفق ف)
ضـمن فاعليـات  70/44/8045ورشة فنية إلنشاء جداريـة الفنـون اإلسـالمية بمبنـى قسـم التربيـة الفنيـة بتـاري   -

 (4/31/مرفق ف) .اليوبيل الماسي لجامعة االسكندرية
 :تفاعل الكلية مع المجتمع   4/5
 : مشاركة األطراف المجتمعية فى مجالس الكلية      

تشارك األطراف المجتمعية المختلفة فى مجالس الكلية حيث يوجد عضوان من خارج الكلية أحدهما أستاذ بمعهد  
الصحة وا خر رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ، كوعضاء من الخـارج بمجلـس الكليـة لمـدة العـامين الجامعيـة 

 (4/35/مرفق ف) .8042/ 8043، 8043/ 8045
ونائــب مــدير مركــز  التربيــة الرياضــيةأســتاذ بكليــة )ادارة الجــودة عضــو مــن خــارج الكليــة يشــارك فــى مجلــس كمــا  

 (4/33/مرفق ف) .(ضمان الجودة بالجامعة سابقا  
- :كما تشار  األطراف المجتمعية المختلفة في أنشطة الكلية من خالل        

مرفــــق ) 8040مــــايو 43نــــين الموافــــق عقــــد الملتقــــي التــــوظيفي األول لخريجــــي كليــــة التربيــــة النوعيــــة يــــوم اإلث 
والرابـــع ، (4/36/مرفـــق ف)83/2/8042، والثالـــث (4/35/مرفـــق ف) 47/48/8048والثـــاني  ،(4/31/ف
 .(4/34/مرفق ف)85/3/8045

تــم عمــل اســتبيانات مــن قبــل لقيــاس فاعليــة الملتقــي وتــم تحليــل لهــذ  اإلســتبيانات وتبــين منهــا أنــه ازدادت معرفــة  
مـن خريجـي % 30ي المؤسسات المختلفة بونشطة الكلية ومستوى خريجيها كما استفاد جميع الحضور من ممثل
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الكليــة حيــث تعرفــوا علــي مجــاالت عمــل جديــد  فــي مجــال تخصصــهم مــن خــالل الملتقــي كمــا تــم إعــداد قائمــة 
هـات وذلـك بالمستفيدين من سوق العمل وبياناتهم وذلك تسهيال للتعاون والمشاركة المتبادلة بين الكليـة وتلـك الج

 –العنــوان  –اســم الكليــة )  -:مــن خــالل اســتمارة يــتم توزيعهــا علــي تلــك الجهــات تشــتمل علــي البيانــات التاليــة
هـــم االجـــرءات المقتـــرح أومـــن ( بيانـــات شخصـــية -اســـم مـــدير الكليـــة –البريـــد االلكترونـــي  –الفـــاكس  -التليفـــون

احة قائمة ببيانات المؤسسات الخدمية واالنتاجية تنفيذها لدعم سبل التواصل بين تلك الجهات والخريجين هي ات
للخرجين وذلك مـن خـالل ارسـالها لمكتـب شـئون الخـرجيين بالكليـة ورفـع تلـك البيانـات علـي الموقـع االليكترونـي  

 .للكلية
، بالمدينـــة  8045ديســـمبر 44:40تـــم عمـــل ملتقـــى اإلبـــداع الثـــاني لطـــالب كليـــات التربيـــة النوعيـــة فـــى الفتـــرة  

 (4/31/مرفق ف). بوبى قيرالشبابية 
تم افتتاح معرض لبيع منتجات طالب كلية التربية النوعية بالتعاون مع مركز التطوير الوظيفي وريادة األعمـال  

، وذلـك ( صنع في مصـر)وبدعم من المجتمع المدني وبالتعاون مع سلسلة مبادرة  CDCE بجامعة اإلسكندرية
 (4/39/مرفق ف) .40/48/8045يوم السبت الموافق 

 كما تشارك بعض مؤسسات التعليم واالدارات من خالل التربية العملي والتدريب الصيفي لطالب الكلية 
 : ل طالبيةـــوافـــق

 (4/10/مرفق ف) .70/44/8045قافلة جمعية الرعاية المتكاملة بكرموز بتاري  ـ 
كيــــل الكليــــة لشــــئون خدمــــة الكليــــة بصــــدد تنظــــيم قوافــــل طالبيــــة تحــــت إشــــراف الســــيد عميــــد الكليــــة والســــيد و  

شراف الساد  أعضاء هيئة التدريس   .المجتمع وتنمية البيئة وا 
 :مساهمة أعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  88/3/8045النـــــادى الصـــــيفي ل طفـــــال التـــــابع لمركـــــز الخدمـــــة العامـــــة ، وحفـــــل الختـــــام الخـــــاص بـــــه. 
 (4/11/مرفق ف)
 أميــــرة عبــــد العزيــــز الصــــردي وكيــــل الكليــــة لشــــئون خدمــــة . عبــــد الفتــــاح تمــــراز و د شــــريف/ د.مشــــاركة أ

ــــــة حــــــرب  ــــــة فــــــي احتفالي ــــــة البيئ ــــــوم الســــــبت  5المجتمــــــع وتنمي ــــــي أقيمــــــت ي ــــــوبر الت  8045/ 88/40أكت
 (4/15/مرفق ف)
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  مشــــاركة مجموعــــة مــــن اعضــــاء هيئــــة التــــدريس مــــن خــــالل مركــــز الخدمــــة العامــــة بالكليــــة فــــي فاعليــــات
ــــــــى  83/3/8045حتفــــــــال بالعيــــــــد القــــــــومي لمحافظــــــــة اإلســــــــكندرية ، فــــــــي الفتــــــــرة مــــــــن مهرجــــــــان اإل حت

 (4/13/مرفق ف) .83/3/8045
  ــــــــة التــــــــدريس فــــــــي مشــــــــروع جامعــــــــة الطفــــــــل فــــــــى الفتــــــــرة مــــــــن مشــــــــاركة مجموعــــــــة مــــــــن أعضــــــــاء هيئ

 (4/11/مرفق ف) .82/3/8045حتى 84/3/8045
 ـــــــة )لســـــــابع مشـــــــاركة مجموعـــــــة مـــــــن أعضـــــــاء هيئـــــــة التـــــــدريس فـــــــى الملتقـــــــي البيئـــــــي ا التغيـــــــرات المناخي

 .(4/15/مرفق ف) .8045/ 4/ 84-87فى الفترة من ( وأهداف التنمية المستدامة 
ــــوان  ــــ مشــــاركة مجموعــــة مــــن أعضــــاء هيئــــة التــــدريس فــــى الملتقــــي البيئــــي الثــــامن بعن المــــدن الخضــــراء المســــتدامة )ـ

 (4/16/مرفق ف). 88/4/8043ـ 43فى الفترة من ( 
 : جتمعية رضاء األطراف الم  4/3

 :ا األطراف المجتمعيةــرض
  تــــم قيــــاس وتقيــــيم رضـــــا منظمــــات ســــوق العمـــــل والمجتمــــع المــــدنى عــــن أداء الكليـــــة  وذلــــك بتطبيــــق قائمـــــة

ــــائج أن نســــبة متوســــطة مــــن  ــــي وقــــد اســــفرت النت ــــة مــــن أعضــــاء المجتمــــع المحل ــــي عينــــة ممثل استقصــــاء عل
ـــــم ـــــد ت ـــــروا عـــــن رضـــــائهم عـــــن آداء خريجـــــي الكليـــــة ، وق ـــــة عب ـــــاس وتقيـــــيم رضـــــاء منظمـــــات ســـــوق  العين قي

ــــة  ــــي عينــــة ممثل ــــك بتطبيــــق قائمــــة استقصــــاء عل ــــة وذل العمــــل والمجتمــــع المــــدني عــــن مســــتوي خريجــــي الكلي
ــــم تطبيقهــــا بصــــورة دوريــــة . مــــن أعضــــاء المجتمــــع المحلــــي للمؤسســــات التــــي يعمــــل بهــــا خريجــــي الكليــــة وت

 (.4/14/مرفق ف)
 التوظيفيـــــة  للعمـــــل للتوكيـــــد علـــــى تعـــــدد طـــــرق قيـــــاس  كمـــــا تـــــم عمـــــل لقـــــاءات مباشـــــرة مـــــن خـــــالل الملتقيـــــات

 (.4/11/مرفق ف) .رضا األطراف المجتمعية 
  واإلســــــتفادة مــــــن النتــــــائج ف صــــــنع القــــــرار وتطــــــوير األداء وزيــــــادة  يالمجتمعــــــ رضــــــاتحليــــــل مســــــتوى التــــــم

 (.4/19/مرفق ف)الرضا 
 


