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ًالفاعليــةًالتعليمية:ًثانياً 
ًالطالبًوالخريجون.8
ً:سياساتًقبولًوتحويلًوتوزيعًالطالب8/1ًً

تتوافق سياسات القبول وتوزيع الطالب مع الرسالة والغايات واألهداا  اسسدتراتةية لليليدة والةام،دة ل يدهل  ف د       
واعا ميتب تنسيق الةام،ات المصرية ويتم إعالن دا بلوةدة اسعالندات باليليدة وميتدب ادطوب الطدالب خاض،ة تماما لق

 www.edusp.au.alexu.edu.eg وعل  الموقع الرسم  لليلية
ً:نظمًقبولًوتحويلًالطالب

الموقدددع تتسدددم قواعدددا القبدددول والتةويدددل بالادددإلافية ةيدددد يدددتم اسعدددالب عن دددا بددداليل الطالدددب وقدددا تدددم وضددد، ا علددد      
  لليليددددةويددددهل  علدددد  الموقددددع الرسددددم   fse.info-www.quality االلييتروندددد  الخدددداض بوةدددداة ضددددماب الةددددواة

www.edusp.au.alexu.edu.eg ل  يمددا تددم إعتمااهددا مددب مةلددت اليليددة وتوزي، ددا علدد  االقسددام ال،لميددة باليليددة
 (.8/1/مرفقًف)ًلوةة اسعالب الخاصة بيل قسم لنارها واسعالب عن ا ب

إ ارةًشــسونً/ً ليــلًالطــالب/ًإنترنــت)اإلعــالنًعــنًقواعــ ًقبــولًالطــالبًفــنًوســاسلًاإلعــالنًالمناســبةًيــتمً -
ويوةددا بدداليل   www.edusp.au.alexu.edu.egف دد  م،لنددة بدداليل الطالددب ويددهل  علددة موقددع اليليددة ً(.الطــالب

القبول ويوزع مةانًا علدة الطدالب ويتواةدا بدةاارة ادطوب الطدالب نسدة إضدافية فدة  الطالب م،لومات يافية عب اروط
 (.8/2/مرفقًف). ةالة اةتياج الطالب ل ا لالطالع ف  أى وقت

 .إع ا ًوتنظيمًبرامجًتنظيميةًللطالبًالج   -
يلتقدد  في ددا عميددا اليليددة  يددتم إعددااا وتنبدديم بددرامة ت،ريإليددة السددتقبال و مقابلددة الطددالب الةدداا بباايددة ال،ددام الاراسدد     

والويالء بالطالب الةاا لت،ريإل م باليلية وماتقامه اليلية مب خامات وماعلي ا مب وةبات ل وهل  بالتنسيق مع ميتب 
تةاا الطلبة ف  ماخل اليلية الرطيس  مدع باايدة  تةاا الطالب ل و يتم االست،الم مب اطوب الطالب وا  اطوب الطالب وا 

ً(.8/3/مرفقًف). التنسيق للرا علة أية استإلساراتقاوم الطالب مب ميتب 
 .وجو ًقواع ًمح  ةًومعلنةًًلتوزيعًالطالبًعلىًالتخصصاتًالمختلفةً-
يوةا قواعا توزيع الطالب الةاا عل  التخصصات المختلإلة باليليدة ل وبخدال  توزيدع ميتدب التنسديق لطلبدة ال انويدة  

لتربية الإلنية والموسديقية ل ويدوزع الطدالب ايخدريب علدة تخصدض ال،امة مب خالل طوابع ميتب التنسيق لتخصص  ا

http://www.quality-fse.info/
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يدتم التوزيدع وفقدا الختبددارات القدارات التد  ت،قدا قبددل بداء ال،دام الاراسد  باليليددة .االقتصداا المنزلد  وتينولوةيدا الت،لدديم ل 
ال،لم  الهي يرغدب فد   لتخصص  التربية الإلنية والموسيقية وهل  لتةايا ماي قارة الطالب واست،اااه للتواصل بالقسم

االلتةدداق بدده امددا قسددم األقتصدداا المنزلدد  فيددتم تب،ددا للمةمددوع المةدداا بمراةددل التنسدديق وقددا تددم فددت  التخصددض ليددال مددب 
يمددا يددتم التوزيددع بقسددم تينولوةيددا الت،لدديم تب،ددا للمةمددوع , القسددم ال،لمدد  واالابدد  ويددهل  لةميددع الطددالب مددب الةنسدديب 

 (.8/4/مرفقًف). . المةاا بمراةل التنسيق ايضا 
 .ًتكونًهناكًقواع ًمح  ةًومعلنةًًلتحويلًالطالب -

توةدددا قواعدددا مةدددااة وسياسدددات م،لندددة لتةويدددل الطدددالب ةيدددد يدددتم تةريدددر اسدددتمارة مدددب إاارة ادددطوب الطدددالب للطدددالب 
فــقًمًر). الةاصددليب علددة  انويددة عامددة مددب ال،ددام السددابقل أمددا الطددالب الةدداا فيددتم التةويددل عددب طريددق ميتددب التنسدديق

ً(.8/5/ف
ليهـاًسـنويا ًمـعًتمـ يمًالمبـرراتًالكافيـةًفـنًحالـةًزيـا ةًمعـ  تًًالكليةتوفيرًبياناتًعنًنسبةًالتحويالتًمنًً- وا 

 .الكليةالتحويلًمنً
لددة اليليددة سددنويًا تددتم عددب طريددق اليليددات المنددابرة أمددا اليليددات غيددر المنددابرة فتددتم فدد  ةدداوا  نسددبة التةددويالت مددب وا 

لة اليلية مب . ليه الطالب ف  سنة ةصوله علة ال انوية ال،امةالمةموع الهي ةصل ع و تتراوح نسبة المةوليب مب وا 
ل أي أب نسدبة الطدالب المةدوليب إلدة ( 0..2إلدة  2.22) مدا بديب ( 0202-0202) ةتة(  0200-0202) عام 

ً(ً.8/6/مرفقًف). اليلية تتزايا
/ًالمعامـل/ًأمـاكنًال راسـة)المـوار ًالمتاحـةًللمسسسـةًًضرورةًتحميقًالتناسبًبينًأع ا ًالطالبًالممبـولينًمـع -

ً(.إلخ...األجهزةًوالمع اتً
يددتالطم إعددااا الطددالب المقبددوليب فدد  قسددم  التربيددة الموسدديق  واسقتصدداا المنزلدد  وتينولوةيددا الت،لدديم ةيددد تيإلدد        

طدالب المقبولدة فد  قسدم التربيدة الإلنيدة الم،امل والم،اات واألة زة سعااا الطالب وقا واة ت اليلية عقبة مع اعااا ال
 .  مةموعات يوسيلة لم،الةة هل ةيد أن ا التتناسب مع األمايب وقا تم تقسيم م ال

مرفدق اسدتبياب % 22.56تم تصميم وتطبيق استبياب عب سياسدة القبدول والتةويدل باليليدة وقدا ةداءت نسدبة الرضدا  -
ً(8/7/مرفقًف)
الطالب المةوليب مب يليات اخري وةاصليب عل  ال انوية ال،امة لسنوات سابقة مرفق قرار مةلت يلية ب،ام قبول  -

ً(ً.8/8/مرفقًف)ً .020/  0202وهل  نبرا النخإلاض القارة االستي،ابية لليلية وضيق األمايب 
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ً(ً.8/9/مرفقًف)ً .0202/020مرفق قرار أعتماا خطة تنمية الموارا الهاتية لليلية  -
 (ً.8/11/مرفقًف)ً .0202/020ألمب والسالمة لتطوير اليلية مرفق تقريرخطة وةاة ا -

ً:ًينالطالبًالواف 
 بةعااا قواعا بيانات رسمية ومإلصلة تتضمب البيانات المختلإلة الخاصة بالطالب الوافايب  اليليةتقوم      

 .توافرًبرامجًوأنشطةًمتنوعةًلرعايةًالطالبًالواف ينً-
برامة و أناطة لرعاية الطالب الوافايب مب خالل ميتب رعاية الاباب باليلية وقسم ف  ةالة وةوا وافايب تنإله اليلية 

 (8/11/مرفقًف)ً.مع التنسيق مع نااي الوافايب بالةام،ة , اطوب الطالب وميتب اتةاا الطالب 
  (ً.8/12/مرفقًف)ً.0202/020مرفق قرار مةلت يلية بةعتماا آلية استقطاب الطالب الوافايب باليلية  -
ً(ً.8/13/مرفقًف)ً .0202/020مرفق قرار مةلت يلية بةعتماا برامة اعم الطالب الوافايب  -
 (ً.8/14/مرفقًف)ًقرار مةلت يلية بةعتماا إستبياب قيات فاعلية برنامة اعم الطالب الوافايب  -
 .ةالكليتوافرًإحصاسياتًعنًالطالبًالواف ينًتوضحًنسبةًهس ءًالطالبًإلىًالع  ًاإلجمالنًبً-

ـــــقً)مدددددب ال،دددددام الةدددددام،  (  .020 -0202)وةتددددد (  0200 -0202)اليوةدددددا طدددددالب وافدددددايب خدددددالل الإلتدددددرة  مرف
 (8/15/ف
 توافرًإحصاسياتًعنًالطالبًالواف ينًتوضحًنسبةًهس ءًالطالبًإلىًالع  ًاإلجمالنًبالكلية -

ـــــقً)ام،  مدددددب ال،دددددام الةددددد(  0202 -0202)وةتددددد (  0200 -0202)اليوةدددددا طدددددالب وافدددددايب خدددددالل الإلتدددددرة  مرف
 (8/16/ف

ً:ال عمًالطالبى8/2ً
ً:طالبً عمًالنظامًًًًً

ً.ضرورةًاستنا ًبرامجًال عمًالما يًوالنفسنًللطالبًعلىًالظروفًواإلحتياجاتًالفعليةًالخاصةًبهم
 باراسة المل  الخاض بيل طالب وهها المل  يةتوى علة  تقوم لةنة مب األخصاطييب االةتماعييبً

تقايم  : ماعمة بالو اطق الرسمية التة توض  الةالة المااية والبرو  األةتماعية للطالب م ل إستمارة بةد أةتماعة
مددا يإليددا بقيمددة الدداخل الادد رى سددواء مددب مرتددب أو م،ددا  ل،اطددل األسددرةل عدداا أفددراا األسددرةل وبندداءًا علددة هددهه الو دداطق 

ت علدة مدا هدو متداح رسدميا فدة صدناوق المقامة يتم تةايا المبلغ المخصض ليل ةالة وال تقتصر مصداار المسداعاا
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نما قا تزيا مب صناوق الرعاية  االةتماعية  تةت اارا  وييل اليلية لاؤب الت،ليم والطالب وميتب رعاية  التيافل وا 
 (.8/17/مرفقًف)ً.الاباب باليلية

 .0202/020 مرفددق إةصدداطية ب،دداا الطددالب المسددتةقيب للةصددول علدد  سددااا الرسددوم الاراسددية واسعانددات الماليددةً-
 (.8/18/مرفقًف)

يوةددا نبددام م،تمددا للدداعم الطالبدد  يمددا هددو موضدد  بالالطةددة التنإليهيددة الماليددة واسااريددة لالتةددااات الطالبيددة الخاصددة 
 ( صناوق التيافل االةتماع )بالمةلت األعلة للةام،ات 

ً(8/19/فمرفقً)مرفق قرار مةلت يلية بةنااء وةاة للاعم الطالب  واألرااا الألياايم   -
ً(8/20/مرفقًف)مرفق قرار مةلت يلية بتاييل مةلت أااراة وةاة الاعم الطالب  واألرااا األياايم   -
ً(ً.8/21/مرفقًف)قرار مةلت يلية بتخصيض مقر لوةاة الاعم الطالب  واألرااا األياايم   -
ً(8/22/مرفقًف)ألرااا األياايم  قرار مةلت اليلية بالموافقة عل  إعتماا بنوا برامة وةاة الاعم الطالب  وا -
  (8/23ً/مرفقًف)أعالم الطالب عب وةاة الاعم الطالب  واألرااا األياايم  عل  موقع اليلية الرسم   -
مخاطبددة إاارة الةام،ددة بتددوفير أخصدداط  نإلسدد  وتددم الددرا ب،ددام وةددوا وبيإلددة اخصدداط  نإلسدد  مارةددة بةدداول ترتيددب  -

 (8/24/مرفقًف)ً.وباط  الةام،ة 
وغيرهاتً- ونفسياً   .وفيرًبرامجًموثمةًل عمًالطالبًما ياً 

تقوم اليلية بتقايم إعانات مااية مم لة فة افع ةزء مب المصروفات الاراسية للطالب الغير قدااريب يمدا يدتم تقدايم     
الب إعانددات عيينددة مم لددة فددة يوبونددات خاصددة بالم،ددارض الخيريددة يمددا يقددوم مسددطول النادداط االةتمدداعة بمتاب،ددة الطدد

مرفــقً). وةددل أى مادديالت نإلسددية تقابلدده وبددهل  ييددوب النبددام بمراعدداة بددرو  واةتياةددات الطددالب النإلسددية والماايددة
ً(8/23ً/ف
 (ً.8/24/مرفقًف) .0202/020قرار مةلت يلية بةعتماا مةاضر صناوق التيافل األةتماع   -
 (8/25ً/مرفقًف) .0202/020،ام الةام،  قرار مةلت اليلية بةعتماا برامة الاعم المااي والنإلس  للطالب لل -

 :برامجًال عمًا جتماعنًوًالرعايةًالصحيةً
اة للطددالب باليليددة مة ددزة السددتقبال الةدداالت ةيددد توةددا عيدداً.عيــا ةًطبيــةًمجهــزةًللحــا تًالطارســةًالكليــةتــوفرًً-

رض لالختنداق مدب أبخدرة البسيطة للطالب ةيد يت،رض ب،ض الطالب لإلصابة نتيةدة السدت،مال ايالت الةدااة وال،د
المواا الييماوية وهل  بقسم التربية الإلنية ويهل  است،مال أاوات المطدبة فدة قسدم االقتصداا المنزلدة وفدة ةدال اةتيداج 
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ممرضات و ت،مل ال،يااة ( 6)يتواةا بال،يااة . الطالب لتخصض آخر تقوم ال،يااة بتوةيه الطالب إلة ال،يااة الااملة
مرفـقً) .0202/020مرفدق تقريدر ال،يدااة الطبيدة  (ً.8/26/مرفـقًف)اةا إلة ال ال ة مسداءاً مب الساعة التاس،ة صب

ً(.8/27/ف
فدة تدوفير ال،ايدا مدب اليتدب الاراسدية مةاندا  يتم دلً.برامجًلل عمًا جتماعنًوالرعايةًالصحيةًللطـالبًالكليةتم مًً-

افع مصاري  الاراسة السنوية و مصاري  الماينة  للطالب المةتاةيبل توافر ال،ايا مب اليتب لالست،ارة مب الميتبةل
 (.8/28/مرفقًف). ل اراء مالبت ماعمة مب األسواق الخيرية  الةام،ية

ً.برامجً عمًاجتماعيةًورعايةًصحيةًونفسيةًلذويًا حتياجاتًالخاصةًالكليةتخصصًً-
) مددب هوي األةتياةددات الخاصددة يوةددا باليليددة بددرامة لددهوى االةتياةددات الخاصددة ةيددد قامددت اليليددة بقبددول طددالب  -

بةميدددع األقسدددام ال،لميدددة بالت،ددداوب مدددع مؤسسدددة أصدددااء الخاصدددة ب دددم وتدددوفير متخصدددض بلغدددة األادددارة ( الصدددم والدددبيم 
ً(.8/29/مرفقًف)ً.لمساعاة الطالب أ ناء ال،ملية الت،ليمية 

ً(.8/31/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا برنامة اعم الطالب هوي األةتياةات الخاصة  -
ً(.8/31/مرفقًف) مرفق برنامة اعم الطالب هوي األةتياةات الخاصة -
ً(.8/32/مرفقًف)مرفق استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطالب هوي األةتياةات الخاصة  -
مرفــقً)مرفددق قددرار مةلددت اليليددة بةعتمدداا اسددتبياب لقيددات فاعليددة برنددامة اعددم الطددالب هوي األةتياةددات الخاصددة  -
ً(.8/33/ف
مرفـقً)بةسدتخاام لغدة األادارة ( الصم والبيم ) قرار إعتماا وراة عمل عب ييإلية الت،امل مع الطالب هوي األعاقة  -
ً(.8/34/ف

ً:ًالطالبًالمتفوقينًوالمتعثرينًبرامجً عمًوتحفيز
لةام،دات يتضدمب قدانوب تنبديم اًةيد.ًقواع ًموثمةًلتح ي ًالطالبًالمتفوقينًوالمب عينًوالمتعثرينًالكليةتضعًً-

 .قواعا تةايا الطالب المتإلوقيب وفقا للتقايرات التة يةصلوب علي ا فة ال،ام الاراسة ويهل  المت، ريب
 تتبنة اليلية مةموعة مب ايليات للت،ر  علة الطالب المت، ريب والمتإلوقيب   -
.يتم اعم الطالب المتإلوقيب عب طريق منة م ميافأة تإلوق يل عام ةسب تقاير الطالب   -
يتم تةإليز الطالب المباعيب عب طريق اقامة المسابقات واعطاء ا ااات التقداير وب،دض الميافدأت الماليدة الرمزيدة  
.

 -
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يتم متاب،ة الطالب المت، ريب فة الاراسة وعب طريق إعطاط م وقت إضافة مع أعضاء هيطة التاريت لتغطية نقاط  
.الض،  لاي م

 -

امة إلددة إةمددالة الطددالب ليسددت يبيددرة وهلدد  لقلددة عدداا الطددالب المت، ددريب بالنسددبة ونسددبة المسددتإليايب مددب هددها البرندد 
.سةمالة الطالب

 -

عتمااهدا مدب مةلدت اليليدة مرفدق سياسدة  - يما تدم عمدل سياسدة لداعم وتتبدع الطدالب المت، دريب والطدالب المتإلدوقيب وا 
ً(ً.8/37/مرفقًف)اعم الطالب المتإلوقيب والمت، ريب 

ً(.8/38/مرفقًف)عتماا برنامة اعم الطالب المتإلوقيب والمباعيب قرار مةلت يلية بة -
ً(.8/39/مرفقًف)مرفق برنامة اعم الطالب المتإلوقيب والمباعيب  -
ً(.8/41/مرفقًف)مرفق استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطالب المتإلوقيب والمباعيب  -
مرفــــقً)امة اعددددم الطددددالب المتإلددددوقيب والمبدددداعيب مرفددددق قددددرار مةلددددت اليليددددة بةعتمدددداا اسددددتبياب لقيددددات فاعليددددة برندددد -
ً(.8/41/ف
 .يتمًتح ي ًمع  تًتطورًنسبةًالطالبًالمتفوقينًخاللًالسنواتًالسابمةً-

و  0225/0222فدة ال،ددام الةددام،  %  .02.0نسدبة الطددالب المتإلدوقيب للسددنوات الاراسدية الخمددت تراوةددت مدا بدديب 
ت النسددبة فددة بقيددة األ عددوام متقاربددة فيمددا عدداا ال،ددام الةددام،  بينمددا ياندد 0222/0202فددة ال،ددام الةددام،  % ..02
و قدددا يإلسدددر انخإلددداض النسدددبة فدددة هدددها ال،دددام بتدددأخر الاراسدددة % 5.02ياندددت نسدددبة الطلبدددة المتإلدددوقيب  0202/0200

%  22..0زاات نسبة متإلوقيب لتصل إلة  0200/0200وفة عام . سناغال األمة المصرية بأةوال ا فة هل  الوقت
% 05.62يانت نسبة المتإلدوقيب  0206/0202وفة عام % 02.62يانت نسبة المتإلوقيب  0200/0206 وفة عام
 .(8/42/مرفقًف)% 05يانت نسبة المتإلوقيب  0202/0202وفة عام 

 .(8/43/مرفقًف)مرفق إةصاطية بنسبة الطالب المتإلوقيب خالل الخمت سنوات األخيرة  -
 .(8/44/مرفقًف)ية الخاصة بأعااا الطالب المتإلوقيب  قرار مةلت يلية بالموافقة عل  اسةصاط -
مرفــقً) .0202/020مرفددق بيدداب إةصدداط  بأعددااا الطددالب المتإلددوقيب المسددتةقيب لميافددأة التإلددوق لل،ددام الةددام،   -
 .(8/45/ف
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سزًاجـًو/ًرعايةًعلميـة/ً عمًمالنً/ًمنحً راسيةً)وساسلًمتنوعةًل عمًوتحفيزًالطالبًالمتفوقينًًالكليةتستخ مًً-
مرفـقً)ً(.إلة..... ت،ييب الطالب المتإلوقيب م،لم مااة / إقامة م،ارض/ التيريم ل التوصية لل،مل / تم يرالوشها اتً

 (ً.8/46/ف
ً.برامجًموثمةًل عمًورعايةًالطالبًالمتعثرينًفنًال راسةًالكليةتوفرًً-
ً(.8/47/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا برنامة اعم الطالب المت، ريب  -
ً(.8/48/مرفقًف)مرفق برنامة اعم الطالب المت، ريب  -
ً(.8/49/مرفقًف)مرفق استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطالب المت، ريب  -
 (.8/51/مرفقًف)مرفق قرار مةلت اليلية بةعتماا استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطالب المت، ريب  -
 .منًبرامجً عمًالمتعثرينًسنوياً ًعلىًزيا ةًنسبةًالمستفي ينًالكليةتحرصًً-ً

توةا آلية لتقييم وةساب نسب المستإليايب مدب بدرامة رعايدة الطدالب المت، دريب اراسديًا مدب خدالل ةصدر عداا الطدالب 
 (8/51/مرفقًف)ً.الراسبيب والباقيب لالعااة 

سنوياً  - ً.تمومًالكليةًبمياسًفاعليةًبرامجً عمًورعايةًالطالبًالمتعثرينً راسياً 
يدا آليدة لقيدات فاعليدة بدرامة رعايدة الطدالب المت، دريب اراسديًا مدب خدالل ةصدر عداا الطدالب الراسدبيب والبداقيب تم تةا

مرفـقً)ً.لألعااة والمطبدق علدي م بدرامة رعايدة الطدالب المت، دريب اراسديًا وتةايدا نسدبة تإلدوق م ب،دا خضدوع م للبدرامة 
ً(8/52/ف
ً(.8/53/مرفقًف)ب المت، ريب مرفق استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطال -
ً(.8/54/مرفقًف)مرفق قرار مةلت اليلية بةعتماا استبياب لقيات فاعلية برنامة اعم الطالب المت، ريب  -
ً(.8/55/مرفقًف)مرفق استمارة إلتمات تبلم الطالب  -
ً(.8/56/مرفقًف)مرفق استمارة التوعية بآلية تلق  اياوي الطالب  -

ً: يمىالتوعيةًواإلرشا ًاألكا
ومتاحاًلجميعًالطالبًًالكليةتوفرًً- ً. ليال ًمطبوعاً 
يوةا باليلية اليل للطالدب ومتداح ليدل الطدالب متدوفر فدة صدورة مطبوعدة وم،لندة علدة موقدع اليليدة علدة اسنترندت  

.رؤية ورسالة اليلية واألقسام ال،لمية واللواط  الطالبية  :موض  به 
ً-

 (ً.8/57/مرفقًف)نة يوزع علة الطالب عنا اسلتةاق باليلية توفر اليلية اليل الطالب مةايما 
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نظامًاإلرشا ًاألكا يمنًفنًحالةًتطبيقًنظامًالساعاتًالمعتمـ ة ًأوًتسـتخ مًنظـامًالريـا ةًالعلميـةًًالكليةتستخ مً
ً.فنًالحا تًاألخرى

اسدتخاام ا لنبدام اسراداا  تةدرض اليليدة فد  ةالدةوليدب . ًيوج ًنظـامًالسـاعاتًالمعتمـ ةًبمرحلـةًالبكـالوريوسًً-
 :األياايم  عل  ما يل  

عالم الطالب بالنبام المستخام لإلرااا األياايم  -  .توعية وا 
 .تةايا القواعا الت  يتم علة أساس ا اختيار وت،ييب المراا األياايم  -
ل،لميدددة فددد  الةددداالت ال ت،مدددل اليليدددة بنبدددام السددداعات الم،تمددداة بمرةلدددة البيدددالوريوت ل لدددها تسدددتخام نبدددام الريدددااة ا -

 .األخرى
تستخام اليلية نبدام الريدااة ال،لميدة فد  الارةدة الةام،يدة األولدة ل  ةيدد ال ت،مدل اليليدة بنبدام السداعات الم،تمداة  -

 .بمرةلة البيالوريوت وتستخام نبام اسرااا األياايم  ف  الاراسات ال،ليا فقط 
ً:علميةًعلىًماًيلنًفنًحالةًاستخ امهاًنظامًالريا ةًالًالكليةتحرصًً-
عالم الطالب بالنبام المستخام للريااة ال،لمية  -  .توعية وا 
 .تةايا القواعا الت  يتم علة أساس ا اختيار وت،ييب الراطا ال،لم  -
عددالم الطددالب بالنبددام المسددتخام للريددااة ال،ليمددة وتةايددا القواعددا التدد  يددتم علددة أساسدد ا  - ت،مددل اليليددة علدد  توعيددة وا 

 .الراطا ال،لم  اختيار وت،ييب
 .يتم تقسيم الطالب باليلية علة أعضاء هيطة التاريت بةيد ييوب ليل عاا مب الطالب راطا علمة -
.يتم إعالب الرواا ال،لمييب باليل الطالب والطالب المسطول عن م   -
واألخالق  يتم اختيار الراطا ال،لمة وفقا لم،ايير من ا ةسب التواصل مع الطالب واليإلاءة التاريسية   -

 .الةمياة 
ً(8/58/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا الالطةة الخاصة بنبام الريااة ال،لمية ً-
 (8/59/مرفقًف)  .0202/020قرار مةلت يلية بةعتماا الالطةة المةا ة الخاصة بنبام الريااة ال،لمية ً-
 .يلية الرسم  يتم إعالم الطالب مب خالل اللقاءات واسعالنات وم،لب عل  موقع ال -
ً(8/61ً/مرفقًف)تم اعتماا الالطةة الةاياة لتوزي، ا عل  األقسام ال،لمية لل،ام الةام،   -
ً(8/61/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا م،ايير إختيار الراطا ال،لم   ً-
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 (8/62/مرفقًف)قرارات مةلت يلية بةعتماا توزيع الريااة الطالبية عل  األقسام ال،لمية األرب،ة  ً-
يما تم تصميم وتطبيق استبياب لقيات وتقييم رضا الطالب عدب خدامات الداعم واسراداا الطالبد  وقدا ةداءت نسدبة  -

                                                                  (8/63ً/مرفقًف)%   22.2الرضا 

ً:األنشطةًالطالبية8/3ً
 ًالمشاركةًفىًاألنشطةًالطالبيةً
 رات م واسدددتغالل طاقدددات م وقدددارات مالت،ليميدددة بتدددوفير أنادددطة مختلإلدددة للطدددالب ل تسددداعا علدددة تنميدددة م دددا اليليدددةم ت دددت 

 .استغالاًل أفضل ف  مةاالت متنوعة وتتي  ل م الإلرض للتإلوق والتميز ف  المةتمع
 (.8/64/مرفقًف)مرفق اليل الطالب الةام،  ال  الةواة  -

ً.العلميةًوالثمافيةًوالرياضيةًواإلجتماعيةًللطالباألنشطةًالطالبيةًًالكليةتوفرً
  (.8/65/مرفقًف)مرفق خطة األناطة الخاصة بقسم رعاية الاباب  -
ً(.8/66/مرفقًف)مرفق مةضر اختيار الطالب الم ال   -
 (.8/67/مرفقًف)مرفق تقرير لةنة األسر  -

ً.علىًزيا ةًنسبةًمشاركةًالطالبًفنًهذهًاألنشطةًالكليةتحرصً
ياار  الطالب بنسبة يبيرة فة األناطة المختلإلة و يتوج هها التمييز بةصول فرق اليلية علدة مرايدز متقامدة  - 

خاصدة علدة مسدتوى الةام،دةل وتقدوم اليليدة بةعدااا تقدارير عدب الناداط بصدإلة ارويدة بن ايدة عدام ةدام،ة ل وتدم إعددااا 
ً(8/68/مرفقًف) .0202/020التقارير ةتة عام 

الطدالب الماددارييب فدة األناددطة فدة السددنوات الخمدت األخيددرة أب نسدبة الماددارية الطالبيدة تصددل  ةصداطية بةعدداااإ -
 (8/69/مرفقًف)مب إةمال  عاا الطالب % 02إلة 

ً.علىًا هتمامًب ورًاتحا ًالطالبًوالعملًعلىًتفعيلًمساهماتهًفىًمجالًاألنشطةًالطالبيةًالكليةتحرصً
وب،دا وعلد  القدرار الدوزاري  0202/  02/  .0ةام،ات بةلسدته المن،قداة بتدارية تم بناءا عل  قرار المةلت األعل  لل

ونبدرا ل،دام .باأب تاييل اللةنة ال،ليا لإلارا  علد  األنتخابدات الطالبيدة بالةام،دات والم،اهدا المصدرية  2202رقم 
ام الت،ديب لل،دام الةدام،  استيمال النصاب القانونين  العااا المراةيب مدب الطدالب فقدا تدم تنبديم اتةداا الطدالب بنبد

ً(8/70/مرفقًف). ويهل  طالب اللةاب .ليال مب رطيت األتةاا وناطب األتةاا  0202/0202



 
                        

              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      
 

لةنددة األسددر والددرةالت ولةنددة النادداط الرياضددة واللةنددة السياسددية )يقددوم إتةدداا الطددالب ممدد اًل فددة لةدداب  النادداط   - 
ل،امة ولةنة الناداط األةتمداعة وادطوب الطدالب ولةندة الناداط ال،لمدة وال قافية واللةنة الإلنية ولةنة الةوالة والخامة ا

وبالتنسيق مع مستااري اللةاب ومار  رعاية الاباب بوضع خطط عمل اللةاب و يقوم أعضداء اتةداا ( والتينولوةة
ة مسددتوى الطددالب بتنإليددهها طبقددًا لةدداول األناددطة وبالتنسدديق مددع رعايددة الاددباب المريزيددة والمنافسددات والمسددابقات علدد

ً(8/71/مرفقًف). الةام،ة
ً(.8/72/مرفقًف) .0202/020مرفق يا  بأسماء الطالب الم،ينيب بلةاب اتةاا الطالب  -
مرفــــقً)مرفدددق ياددد  بأسددددماء السدددااة أعضدددداء هيطدددة التدددداريت وماددداريت م فدددد  األادددرا  علدددد  األنادددطة الطالبيددددة  -
 (.8/73/ف
ناطة الطالبية باليلية ةيد أب أعضاء إتةاا الطالب هم أعضاء يساهم إتةاا الطالب بنسبة ملموسة فة تنإليه األ -

 .فة اللةاب الرياضية وال قافية وال،لمية باليلية
 (./8/874/مرفقًف)مرفق الطةة باور اتةاا الطالب وال،مل عل  تإل،يل مساهماته ف  مةال األناطة الطالبية  -

ً.ركةًفنًاألنشطةًالمختلفةبرامجًوأساليبًلتشجيعًوجذبًالطالبًللمشاًالكليةتستخ مً
مرفــقً)قددرار اعتمدداا ايليددة المسددتخامة لتاددةيع وةددهب الطددالب للماددارية باألناددطة المختلإلددة ااخددل وخددارج اليليددة ً-
 (.8/75/ف
تددم مدددب خدددالل وةدداة المادددارية الطالبيدددة المنب قددة مدددب وةددداة ضددماب الةدددواة التقدددام للماددارية بمادددروعات المادددارية  -

وقددددا تددددم الةصددددول علدددد  (  المرةلددددة ال ال ددددة ) وةدددداة إاارة ماددددروعات تطددددوير الت،لدددديم ال،ددددال  الطالبيددددة لدددداعم التميددددز ب
تطدوير اليليدة بنبدام األاارة الهييدة عدب )  ,( فرصدة عمدل ) ب،ندواب  0206/0202ماروعيب طالبيب لل،ام الةدام،  

الوسدداطط التإلاعليددة )  ,( توبيدد  رسددوم األطإلددال ) ب،نددواب  0202/0202وماددروعيب طالبدديب لل،ددام الةددام،   (ب،ددا 
طالددب  00طالددب ليددل ماددروع الدد  ةانددب عدداا  05وقددا اددار  ب ددهه الماددروعات عدداا  (لدداعم مقددررات التربيددة الإلنيددة 

ً(.8/76/مرفقًف)متطوع لتنإليه األناطة الخاصة بيل ماروع 
ً(.8/77/مرفقًف)مرفق قرار مةلت اليلية بةعتماا مخرةات الماروعات الطالبية  -
 78)/8/مرفقًف)ةلت اليلية بةستمراية الماروعات الطالبية مرفق قرار م -
يوةدددا باليليدددة أنادددطة متنوعدددة رياضددديةل و قافيدددةل وعلميدددةل والةوالدددة والخامدددة ال،امدددة واألسدددر الةام،يدددة وتتم دددل تلددد   -

والزةدل  االناطة فة المسابقات الرياضية مب اليليات والةام،ات المختلإلة ويهل  المسابقات ال قافية فدة مةدال الاد،ر
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قامددة الندداوات ال،لميددة ً.والقصددة والمقددال ويددتم عمددل ملصددقات للتوعيددة ويوةددا نادداط علمددة فتم ددل فددة مةددالت الةدداطط وا 
ً(.8/97/مرفقًف)
ً(.8/80/مرفقًف)ًتقرير قسم رعاية الاباب الخاض باألناطة الطالبية بةميع اللةابً-
ً(.8/81/مرفقًف)لطالبية قرار مةلت اليلية بتاييل السااة مستااري لةاب األناطة اً-
مرفــــقً).020 /0202قددددرار إعتمدددداا تقريددددر ملتقدددد  االبددددااع ال ددددان  ليليددددات التربيددددة النوعيددددة بالةام،ددددات المصددددرية ً-
ً(.8/82/ف
ً(.8/83/مرفقًف)تقرير وةاة الخامات األليترونية الخاض بالمااريات الطالبية ً-
ًً(.8/84/مرفقًف)الطالبية  تقرير انةازات مريز الخامة ال،امة والخاض بالمااريات -
 (.8/85/مرفقًف) .020/  0202قرار مةل  اليلية بةعتماا خطة األناطة الطالبية  -
ًميزًالكليةًفىًاألنشطةًالطالبيةت

ةصلت اليلية علة ال،ايا مب المرايدز المتميدزة فدة األنادطة المختلإلدة يوةدا تقريدر باألنادطة التدة اداريت في دا اليليدة 
 (.8/86/مرفقًق) .0202/020ت علي ا علة مستوى اليلية والةام،ة خالل ال،ام والمرايز التة ةصل

المراكزًالمتم مةًالتنًحصلتًعليهاًفنًاألنشطةًالطالبيةًالمختلفـة ًسـواءًعلـىًالمسـتوىًالمحلـنًأوًًالكليةتح  ً
ً.ال ولن

مرفـــقً)ًخمدددت سدددنواتفددد  اخدددر  اليليدددةقدددرار مةلدددت يليدددة بةعتمددداا عددداا المرايدددز المتقامدددة التددد  ةصدددلت علي دددا ً-
 (.8/87/ف

بتيريم الطالب الةاطزيب علة مرايز متقامة فدة مسدابقات الةام،دة و تيدريم للمادارييب ( إاارة اليلية)يقوم عميا اليلية 
فددددددة ن ايددددددة ال،ددددددام فددددددة مددددددا هددددددو م،ددددددرو  بةإلددددددل ختددددددام النادددددداط ل ويوةددددددا تقريددددددر عددددددب النادددددداطات المختلإلددددددة لل،ددددددام 

 (.8/88/مرفقًق). اطتامل ةإلل ختام النا.0202/020الةام،ة
يما  تتميز اليلية بةصول ا عل  مرايز متقامة ف  األناطة الطالبية عل  المستوي المةل  من ا مرايز أول  عل   -

ً(.8/89/مرفقًق)مستوي الةام،ات وهل  لتمييز طالب قسم التربية الإلنية والموسيقية باليلية فة األناطة الطالبية
ً(.علمياً /ًمعنوياً /ًما ياً )فأةًالمتفوقينًفنًاألنشطةًالطالبيةًبرامجًلتم يمًومكاًالكليةتوفرً

قامددة ةإلددل فددة ن ايددة األناددطة  - يددتم ميافددأة الطددالب المتإلددوقيب فددة األناددطة الطالبيددة عددب طريددق ادد ااات التقدداير وا 
 (.8/91/مرفقًق)ً.الطالبية يةضره عميا اليلية والسيا وييل اليلية لاطوب الت،ليم والطالب لتيريم م
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ً(.8/91/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا وساطل اعم وتةإليز الطالب المتإلوقيب  -
ً:ًالخريجون8/4ً

ةتددة يددتم تددأهيل م بادديلل مناسددب لسددوق ال،مددلل إضددافًة إلددة تةقيددق  اليليددةيةددب أب يةبددة الخريةددوب باهتمددام      
 .التواصل م، م

ً:خ ماتًالخريجينً
  لًوالتواصلًمعهمالياتًمتابعةًمستويًالخريجينًفنًسوقًالعم -

 –مايري وموة   الماارت ) تقوم اليلية بمتاب،ة مستوي خريةي ا مب خالل تطبيق استبياب مع األطرا  الم،نية 
 إلة ....   -األقسام ال،لمية باليلية  –قصور ال قافة 

مرفقً)  وخرةي ا اليليةمرفق استبياب لقيات رضاء منبمات سوق ال،مل والمةتمع المان  عب مستوي اااء  -
 (.8/92/ق
ًالتوجهًالوظيفنًللخريجينًالكليةتميسًً-
ً(.8/93/مرفقًق)ًمرفق استبياب لقيات التوةه الوبيإل  للخريةيبً-
ً(.8/94/مرفقًق)قرار مةلت يلية بةعتماا استبياب قيات التوةه الوبيإل  للخريةيب  -
ً(.8/95/مرفقًق)ًوراة عمل عب ييإلية يتابة السيرة الهاتية وطلب وبيإلة -
ً(8/96/مرفقًف)مرفق األستبياب الخاض بقيات اةتياةات سوق ال،مل للخريةيب  -
 (8/97/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا األستبياب الخاض بقيات اةتياةات سوق ال،مل للخريةيب  -
  توفرًالكليةًقواع ًبياناتًالخريجينً-

قددة مددب خددالل التواصددل عبددر موقددع اليليددة الرسددم  تسددتيمل آليددات االتصددال مددع الخددريةيب مددع عمددل قاعدداة بيانددات مو 
 .والصإلةات الرسمية لليلية 

ً(.8/98/مرفقًق)0202ً:.022مرفق قاعاة بيانات اليترونية خاصة بالخريةيب مب  -
 مشاركةًالخريجينًفنًتميمًالبرامجًوتطورهاً -

 تقوم اليلية باعوة الخريةيب للماارية ف  تقييم البرامة وتطورها 
ً(8/99/مرفقًف)ًًم الخريةيب للبرامة المتاةة وتطورها استبياب تقيي -
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ً(8/111/مرفقًف)وراة عمل تقيم الخريةيب للبرامة وتطورها ً-
ً.علىًمتابعةًخريجهاًوتحميقًالتواصلًمعهمًالكليةتحرصًً-

- :قامت اليلية بتإل،يل وةاة متاب،ة للخريةيب ه  وةاة خاصة بتقايم خامات للخريةيب وستقوم باالت  
ةالة اةتياج المؤسسات هات الصلة بتخصصات اليليدة ال،لميدة لخريةد  اليليدة مدب تخصدض م،ديب فةن دا تراسدل  ف •

إاارة اليليدة ومن دا إلدة وةداة خدامات الخددريةيب ةيدد تراد  الخدريةيب المطلدوبيب مددب واقدع قاعداة البياندات التد  لدداي ا 
 .فرض عمل مب ةيد التخصض والتقاير وبالتال  تساعا الخريةيب للةصول علة

ف  ةالدة اةتيداج الخدرية السدتخراج اد ااات مؤقتدة أو سدةالت أو أي بيداب يخدض مقدرر اراسد  تدم اراسدته ويرغدب  •
سددواء باللغددة ال،ربيددة أو االنةليزيددة فةندده يلةددأ إلددة وةدداة خددامات ( مةتددوى اراسدد )فدد  الةصددول علددة توصددي  المقددرر 

 .ةالخريةيب الت  تيسر له الةصول علة الو اطق المطلوب
فد  ةالددة استإلسددار الخددرية عددب اورات تاريبيددة سددواء تيميليددة فد  نإلددت تخصصدده أو تةويليددة فدد  تخصددض آخددر فددةب •

 .ميتب وةاة خامات الخريةيب يوةه الخرية للمصار المناسب باليلية لتطوير القيمة الم،رفية لاى الخرية
غب ف  تقايم خامات لليلية فأنه يلةأ لوةاة ف  ةالة ةصول الخرية علة وبيإلة أو قيامه بال،مل بماروع م،يب وير •

اارة اليلية  .خامات الخريةيب لتيوب الرابطة بيب الخرية وا 
ً(8/111/مرفقًف)قرار مةلت اليلية بةعتماا تإل،يل وةاة متاب،ة الخريةيب  -
ً(8/112/مرفقًف)قرار مةلت اليلية بتخصيض ميتب لوةاة متاب،ة الخريةيب  -
ً(8/113/مرفقًف)يل مةلت ااارة وةاة متاب،ة الخريةيب قرار مةلت اليلية بتاي -
ً(8/114/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا تةايد اليل وةاة متاب،ة الخريةيب  -
ً(8/115/مرفقًف) F.Bمرفق صورة رقمية للصإلةة الرسمية لوةاة متاب،ة الخريةيب باليلية عل  موقع التواصل  -
ً(8/116/مرفقًف)ب مرفق استمارة تةايد بيانات الخريةي -
  (8/117/مرفقًف)مرفق نسخة مطبوعة مب اليل وةاة متاب،ة الخريةيب ب،ا التةايد  -
يوةا ميتب لمتاب،ة الخريةيب وأمايب عمل م و تم تخصيض رابط الييتروندة بدالموقع االلييتروندة الخداض بالوةداة  -

ً(.8/118/مرفقًق)ً.خاض بالخريةيب
 .ا ًالخريجينًلسوقًالعملبرامجًمتنوعةًإلع ًالكليةتوفرً
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يتم إعااا الخريةيب لسوق ال،مدل عدب طريدق تداريب م بالمداارت فدة الإلرقدة ال ال دة والراب،دةل ةيدد يدتم تداريب م عمليدا  -
ً(.8/119/مرفقًق)ً.علة التاريت للطالب المرةلة اسعاااية وال انوية يما يتم تاريب م صيإليا فة أمايب مختلإلة

 (8/111/مرفقًف)عااا لسوق ال،مل للإلرقة ال ال ة بالتاريب الصيإل  الخاض قرار أعتماا ةقيبة األ -
  (8/111/مرفقًف) .0202/020قامت اليلية بتنبيم ملتق  التوبي  الرابع  -
ً(8/112/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا التقرير الخاض بالملتق  التوبيإل  الرابع لسوق ال،مل  -
ً(8/113/مرفقًف)رنامة الملتق  التوبيإل  الرابع مرفق استمارة تقييم فاعلية بً-
يليددة التربيددة النوعيددة و مريددز التطددوير الددوبيإل  وريددااة األعمددال بةام،ددة مرفــقًتمريــرًعــنًبرتكــولًالتعــاونًبــينًًً-

ً(8/114ً/مرفقًف)األسينارية 
ً(8/115/مرفقًف)مرفق األستبياب الخاض بقيات مستوي رضا األطرا  المةتم،ية ً-
ً(8/116/مرفقًف)ت اليلية بةعتماا األستبياب الخاض بقيات مستوي رضا األطرا  المةتم،ية قرار مةل -
ً(8/117/مرفقًف)مرفق األستبياب الخاض بقيات اةتياةات سوق ال،مل للخريةيب  -
ً(8/118/مرفقًف)قرار مةلت يلية بةعتماا األستبياب الخاض بقيات اةتياةات سوق ال،مل للخريةيب  -
ً(8/119/مرفقًف)ومستوي خريةي ا  اليليةيات رضا منبمات سوق ال،مل والمةتمع المان  واراء استبياب لق -
ً(8/121/مرفقًف)استبياب تةايا المتطلبات المةتم،ية والبيطية مب يلية التربية النوعية  -
ة األعمدددال تقريدددر م،دددرض بيدددع منتةدددات طدددالب يليدددة التربيدددة النوعيدددة بالت،ددداوب مدددع مريدددز التطدددوير الدددوبيإل  وريددداا -

CDCE   (8/121/مرفقًف)بةام،ة األسيناريةً
مرفــــقً) قددددرارات مةلددددت اليليددددة الخاصددددة بددددور  فاعليددددات اليوبيددددل الماسدددد  لةام،ددددة األسددددينارية بماددددارية الطددددالب -
ً(8/122/ف
ور  قددرار مةلدد  اليليددة بموافقددة عقددا األةتإلاليددة السددنوية األولدد  لل،لددوم والإلنددوب بمقددر اليليددة وبماددارية الطددالب بددال -
ً(8/123/مرفقًف)
,ًتوقيتًمساسنً,ًبرامجًالكترونيةً)ًتم يمًالبرامجًبماًيالسمًالظروفًالمختلفةًللخريجينًوخاصةًالعاملينًمنهمًً-

ًويحمقًاألحتياجاتًالفعليةًللخريجينًوجهاتًالتوظيفً(ًوغيرهاً
الاراسد  ال دان  لل،دام الةدام،   وةداري تإل،يل دا بالإلصدل( ابلومات عامدة وخاصدة ) قامت اليلية ب،مل برامة ةاياة ً-

 (8/124/مرفقًف) 0205/.020
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ًنسبةًالمستف ينًمنًهذهًالبرامجًالنًإجمالنًالخريجينًسنوياًً-
ب،ددا تإل،يددل البددرامة بالإلصددل الاراسدد  ال ددان  سدديتم عمددل بيدداب إةصدداط  ل،دداا الخددريةيب المسددتإلايب مددب البددرامة الدد  ً-

 إةمال  الخريةيب سنويا  
 .رابطةًالخريجينًلتعزيزًالعالقةًمعهمًليةالكتشجعًوت عمًً-
ً(8/125/مرفقًف)قرار مةلت يلية بتاييل مةلت ااارة رابطة خرية  يلية التربية النوعية -
ً(8/126/مرفقًف)قرار مةلت اليلية بتخصيض مقر سقامة رابطة خرية  يلية التربية النوعية  -
 .ر رابطة اليلية ةاري استيمال األةراطات القانونية واألمنية ألا ا -
 

ً:المعاييرًاألكا يميةًوالبرامجًالتعليميةً.9

ًالمعاييرًا كا يميةًالمرجعية9/1ً
ً:تبننًالمعاييرًا كا يميةًوالممارساتًالتطبيميةً

ً:تبنىًالمعاييرًا كا يميةًالموميةًالمرجعيةًاوًمعاييرًاخرىًمعتم ةًمنًالهيسةًلجميعًالبرامجً -

  لقطاع يليات التربية النوعية ياايمية القومية المرة،ية الم،ايير األتبنت اليلية(NARS ) والصاارة عب
 .0222ال يطه القومية لضماب ةواة الت،ليم واسعتماا االصاار ال انة أغسطت 

عرضهاًومناقشتهاًواعتما هاًمنًالمجالسًالرسميةًاوً)ًتمًتبنىًالمعاييرًوفقًإجراءاتًرسميةًسليمةً  
 (ً:الهيسة

و م،دايير لةندة قطداع التربيدة النوعيدة  NCATEم،دايير  0/00/0222ةلدت اليليدة بتدارية فقا اعتما م
 (.9/1/مرفقًف)ً.لمرةلة البيالوريوت والم،ايير القياسية ال،امة لبرامة الاراسات ال،ليا

و   ILLIONs  NCATE&م،ددايير 0222/./00وقددا اعتمددا مةلددت قسددم االقتصدداا المنزلدد  بتددارية 
 (.9/2/مرفقًف)ً.تربية النوعية الواراة مب ال يطة القومية لضماب الةواة م،ايير لةنة قطاع ال

و م،ايير لةنة قطاع   NCATEم،ايير  0222/./00وقا اعتما مةلت قسم التربية الموسيقية بتارية 
 (.9/3/مرفقًف)ً.التربية النوعية الواراة مب ال يطة القومية لضماب الةواة 

و الم،دداييير NCATE م،ددايير 0222/./02ربويددة و النإلسددية بتدداريةوقددا اعتمددا مةلددت قسددم ال،لددوم الت
مرفــقً)ً.القوميدة القياسددية ال،امددة لبددرامة الاراسددات ال،ليددا الددواراة مددب ال يطددة القوميدة لضددماب ةددواة الت،لدديم 
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ً(.9/4/ف
و الم،دايير التد  تدم ال،مدل NCATE م،دايير 0222/./00وقدا اعتمدا مةلدت قسدم التربيدة الإلنيدة بتدارية

و الم،ايير ال،امة لبرامة الاراسات ال،ليا الواراة مب ال يطة القومية لضماب ةدواة الت،لديم  ERPور  ب ا ب
 (.9/5/مرفقًف)ً.و االعتماا

  اتخهت اليلية اسةراءات الرسمية الالزمة لتبنة الم،ايير األياايمية م (NARS ) ب،رض ا عل  مةالت
عتمااها بقرار مب يل من ا؛  م عرضت علة مةلت األقسام ال،لمية باليلية؛ ةيد تمت مناقات ا وا

باعتماا  0202/ 02/2اليلية الهي اعتما قرار يل من ال  م أصار مةلت اليلية قراره الةامع بتارية 
(NARS ) (9/6/فًمرفق)يم،ايير أياايمية للمرةلة الةام،ية األولة باليلية . 

 ق الم،ايير األياايمية ولتطبيق الم،ايير قامت اليلية بةعااا خطة سنوية لتطبي(NARS ) بالبرامة
والمقررات الت،ليمية باليليةل مةااة بةاول زمن  وآليات التطبيق الخاصة ب ال وقااعتمات تل  الخطة 

 .(9/7/فًمرفق) .02/2/020بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية 
 علة أعضاء هيطة التاريت  وقا قامت اليلية بنار وت،ميم الم،ايير األياايمية المتبناة وخطة تطبيق ا

 . وال يطة الم،اونة باليلية
ً:وأه افهاًًالكليةالمعاييرًالمتبناهًتتوافقًمعًرسالةً -

مع رسالت ا وأهااف ا اسستراتيةية مب خالل اعااا ( NARS)تأيات اليلية مب توافق الم،ايير األياايمية  
المرة،ية  األياايمية القومية تيةية والم،اييرال،القة بيب رسالة اليلية و األهاا  اسسترا"مصإلوفة ب،نواب 

ةيد أ بتت تل  المصإلوفة وةوا توافق واض  بيب رسالة اليلية و (" NARS)النوعية  التربية يليات لقطاع
األهاا  اسستراتيةية والم،ايير المتبناهل وقااعتمات تل  المصإلوفة بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية 

 .(9/8/فًمرفق) .02/2/020

ً:التوعيةًبالمعاييرًبوساسلًمناسبةًووعىًا طرافًالمعنيةً -

   قامت اليلية بتقايم ال،ايا مب وساطل التوعية للسااة أعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة والطالب
 :واالطرا  الم،نية بالم،ايير األياايمية المتبناة وييإلية تطبيق ا ااخل األقسام ال،لميةل ومب تل  الوساطل

الم،ايير " ر مةموعة مب السااة أعضاء هيطة التاريت باليلية لةضور وراة ال،مل ال انية ةول ةضو  .1
ً.0225مارت  .06/0ةام،ة اسسينارية ف  الإلترة مب  –بيلية ال ناسة " القومية األياايمية المرة،ية 

 (9/9/فًمرفق)
الم،ايير القومية "  ة ةول ةضور مةموعة مب أعضاء هيطة التاريت باليلية لةضور وراة ال،مل ال ال .2
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 (9/11/فًمرفق)ً. 0225ابريل  02/02بيلية طب اسسينارية و هل  ف  الإلترة مب " المرة،ية 
 .(9/11/فًمرفق)ً. 02/2/0222بتارية " الم،ايير األياايمية"إقامة وراة عمل باليلية عب  .3
ريز تنمية قارات أعضاء هيطة التاريت بم" م،ايير الةواة ف  ال،ملية الت،ليمية"تنبيم اورة تاريبية ب،نواب  .4

ًمرفق)ةام،ة اسسينارية بةضور عاا مب أعضاء هيطة التاريت و ال يطة الم،اونة و اساارييب  –
 (9/12/ف
ألعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة " التوعية بالم،ايير األياايمية"قامت اليلية ب،قا وراة عمل عب  .5

 (9/13/فًمرفق) .020/ 0/ 02 بتارية
 (9/14/فًمرفق)للطالب  " التوعية بالم،ايير األياايمية"قامت اليلية ب،قا وراة عمل عب  .6
" التوعية بالم،ايير األياايمية"تنبيم اليلية لوراة عمل لتوعية األطرا  الم،نية مب سوق ال،مل ب،نواب   .7

 (9/15/فًمرفق)ل انوية االعاااية وابةضور مةموعة مب موة   وزارة التربية والت،ليم وماراء الماارت 
 :توافقًالبرامجًالتعليميةًمعًالمعاييرًا كا يمية9/2ًً

ًعًالمعاييرًاألكا يميةًالمتبناة راسةًتوافقًالبرامجًالتعليميةًم

ً:الممرراتًل راسةًتوافقًالبرامجًالتعليميةًمعًالمعاييرً/ًالمعاييرًوالبرنامج/اع ا ًمصفوفةًللبرنامج -
 ةراءات الرسمية للتأيا مب توافق برامة ا الت،ليمية مع الم،ايير المتبناة مب خاللقامت اليلية باتخاه اس: 
ل والم،تماة بقرار " ال،القة بيب نواتة الت،لم المست افة ليل برنامة والم،ايير األياايمية"اعااا مصإلوفات  :أو ً 

 (9/16/فًمرفق) .02/2/020مب مةالت األقسام ال،لمية ومةلت اليلية بةلسته بتارية 
ل والم،تماة بقرار "تةقق المخرةات الت،ليمية المست افة بالمقررات الاراسية ليل برنامة"اعااا مصإلوفات  :ثانياً 

 (9/17/فًمرفق) .02/2/020مب مةالت األقسام ال،لمية ومةلت اليلية بةلسته بتارية 
ة البيالويوت؛ ةيد تم تراي  لةاب سلسة المراة،ات الااخلية والخارةية لتوصيإلات يل برنامة مب برام :ثالثاً 

للمراة،ة الااخلية والخارةية لتوصيإلات برامة البيالوريوت مب قبل مةالت األقسام ال،لميةل  م اعتماا تل  
 (9/18/فًمرفق) .02/2/020اللةاب بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية 

 ًتوافرًموار ًالتعلمًالالزمةًلتحميقًالمعايير:ً
 :لم الالزمة مب خالل االتة توفير مصاار الت،ً -
  اعتما مةلت اليلية نبام تقييم الم،امل والم،اات واألة زة. 
 يما تم إعااا خطة عملية تطوير وتةايا مبنة الموسيقة والور  والمسرح باليلية. 
 تم إعااا المواصإلات الخاصة باألة زة المطلوبة لقسم التربية الموسيقية. 
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ساليبًالتعلمًوالتعليمًوالتمييمًوا  خالًطرقًح يثةًلتحميقًالمعاييرًتع يلًالممرراتًواستراتيجياتًوا -
ً:المتبناهً

ت،ايل مةتوى ب،ض المقررات سواء بالةه  او االضافة او التةايد للموضوعات واستراتيةيات التاريت *ً
 .وطرق التقويم ب ال بما يتالءم مع الم،ايير االياايمية المتبناة

والت،لم؛ ةيد قام ب،ض مب أعضاء هيطة التاريت باليلية بةعااا مةموعة متنوعة ااخال طرق ةاي ة للت،ليم  *ً
 .مب المقررات االلييترونية للتخصصات المختلإلة وتإل،يل ا

ًالبرامجًالتعليميةًواحتياجاتًالمجتمعًوالتنمية9/3ً
ً:مالءمةًالبرامجًالتعليميةً حتياجاتًسوقًالعملً

إستطالعًً– راسةًا حتياجاتًالحاليةًوالمستمبليةً)ًتًسوقًالعملًتطبيقًاّليةًمالسمةًإلستطالعًمتطلبا -
استطالعًرأىًالخريجينًفىًم ىًكفايةًومالسمةًً–رأىًجهاتًالتوظيفًفىًالبرامجًومستوىًالخريجينً

ً:البرامجًالمم مةًإلع ا همًلسوقًالعملً
 :تلبيةًالبرامجًالتعليميةًمنًحيثًتنوعهاًومحتوهاً حتياجاتًسوقًالعملً -
مب خالل برامة ا المقامة؛ ةيد تطبق مةموعة مب ًةرض اليلية علة تلبية اةتياةات سوق ال،ملت 

 :ايليات الستطالع متطلبات واةتياةات سوق ال،ملل ومن ا
إستطالع رأى عينة مب مم لة سوق ال،مل ةول ماى مالطمة البرامة الت،ليمية باليلية سةتياةات سوق  :ًو ً أ

قيات رضا منبمات سوق ال،مل و المةتمع المانة عب أااء ) وتطبيق إستبياب  ال،ملل مب خالل إعااا
ً(9/19/فًمرفق)( اليلية و مستوى خريةي ا ً وقا تم تةليل نتاطة اسستبياب والخروج بالتوصيات  

 (9/21ً/فًمرفق) .02/2/020ل الت  تم اعتمااها بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية  الن اطية
ع رأى عينة مب مم لة سوق ال،مل ةول مستوى اااء خريةة اليلية فة سوق ال،مل ومقاار إستطال :ثانيا ً

قيات اااء خريةة اليلية فة ) الطلب علي م مب الة ات الم،نيةل  مب خالل إعااا وتطبيق إستبياب 
ب وقا تم تةليل نتاطة اسستبياً(9/21/فًمرفق)( سوق ال،مل ومقاار الطلب علي م مب الة ات الم،نية

 .02/2/020ل الت  تم اعتمااها بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية  والخروج بالتوصيات الن اطية
 (9/22/فًمرفق)

إستطالع رأى عينة مب الخريةيب ةول ماى يإلاية ومالءمة البرامة المقامة العاااهم لسوق ال،ملل مب  :ثالثاً 
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ًمرفق)( اا الخرية لسوق ال،مللمقامة العاماى يإلاية ومالءمةالبرامة ا)خالل إعااا وتطبيق إستبياب 
ل الت  تم اعتمااها بقرار مةلت  وقا تم تةليل نتاطة اسستبياب والخروج بالتوصيات الن اطيةً(9/23/ف

 (9/24/فًمرفق) .02/2/020اليلية الصاار بتارية 

وبي  الم،نيةل عقا عاا مب ملتقيات التوبي  بةضور مةموعة مب مم لة سوق ال،مل وة ات الت :عاً ــراب
 :ةيد لالستإلااة مب خبرات م الإل،لية بسوق ال،مل لتطوير البرامة الت،ليمية

بمريدز (9/25/فًمرفق)ةام،ة اسسينارية  -تم تنبيم ملتقة التوبي  األول اليلية التربية النوعية 
ةنإلدة هندا ممداوح / ل بةضور السياة األستاهة الايتور 0202مايو  .0اسبااع باسسينارية بتارية 

رطدديت ةام،ددة اسسددينارية؛ ةيددد ةرصددت اليليددة مددب خاللدده علددة تواةددا ب،ددض السددااة مددب الة ددات 
 .المستإلياة لالستإلااة مب خبرات م الإل،لية بسوق ال،مل لتطوير البرامة الت،ليمية

 م قامت اليلية بتنبيم ملتقة التوبيإلة ال انة بتدارية  وتدم القيدام بةسدتطالع رأى ليدل مدب الخدرةييب  
 (.9/26/مرفقًف)ت ال،مل الماترية بالملتقة وة ا

 ددددم قامددددت اليليددددة بتنبدددديم ملتقددددة تددددوبيإلة  الددددد عددددب  سددددوق ال،مددددل بيليددددة التربيددددة النوعيددددة لل،ددددام  
وقددا تددم اعتمدداا ً(9/27/مرفــقًف)  02/2/0202وتددم اعتمدداا توصددياته  بتددارية   0202/0202

 (9/28/مرفقًف.)02/2/0202ًتقريره وتوصياته بتارية 

اليليدددددة بتنبددددديم ملتقددددة تدددددوبيإلة رابدددددع عدددددب  سدددددوق ال،مددددل بيليدددددة التربيدددددة النوعيدددددة لل،دددددام  ددددم قامدددددت  
وقددا تددم اعتمدداا ً(9/28/مرفــقًف)  02/2/0202وتددم اعتمدداا توصددياته  بتددارية   0202/0202

ً(9/28/مرفقًف.)02/2/0202ًتقريره وتوصياته بتارية 

ً(ً:سوقًالعملًوخططًالتنميةًإمكانيةًا ستجابةًالىًالتغييرًفىًمتطلباتً)ًمرونةًالبرامجً -
تةرض اليلية علة أب تتص  برامة ا الت،ليمية  بالمرونة اليافية علة النةو الهي يسم  ل ا باالستةابة   

 : الة التغيير والة متطلبات خطط التنمية المةلية والقوميةل ولها فقا تم ما يل 
  بية اةتياةات سوق ال،مل مب م،لم  لمرةلة البيالوريوت لتل" تينولوةيا الت،ليم"استةااد برنامة

 .تينولوةيا الت،ليم وأخصاط  الةاسب ايل  والوساطل الت،ليمية بالمؤسسات الت،ليمية
  تغيير الطةة البيالوريوت لبرامة االقتصاا المنزل  والتربية الإلنية والتربية الموسيقية الت  تقام ا اليليةل

 :ةيد تم مب خالل ا
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 .يمقرر  قاف  لإلرقة األولة بةميع الا،ب" سابةقوق االن"إضافة مقرر *  
 .إضافة مقرر التاييل علة المانيياب للإلرقة الراب،ة ببرنامة االقتصاا المنزل *     
 .ةه  مقرر التهوق الملبس  مب الإلرقة األول  ببرنامة ببرنامة االقتصاا المنزل *     
 تصةيةية والت  تمت بناءًا علة تقارير اتخهت اليلية ف  مختل  برامة ا مةموعة مب االةراءات ال

 .المراة،ة الااخلية والخارةية لتوصيإلات البرامة ومقررات ا
   إستطالع رأى عينة مب مم لة سوق ال،مل والطالب ةول ماى مرونة برامة اليلية الت،ليمية بما يسم

لة متطلبات خطط التنمية المةلية والقومية ل  مب خال ل إعااا وتطبيق إستبياب باالستةابة إلة التغيير وا 
لة متطلبات خطط التنمية المةلية ) مرونة برامة اليلية الت،ليمية بما يسم  باالستةابة إلة التغيير وا 

وقا تم تةليل نتاطة اسستبياب والخروج بالتوصيات الن اطيةل الت  تم .ً(9/29/فًمرفق)(  والقومية
 (9/31/فًمرفق) .02/2/020اعتمااها بقرار مةلت اليلية الصاار بتارية 

ً:تصميمًوتطويرًالبرامجًالتعليمية9/4ً
ً:تصميمًالبرامجً*ً
ً:وجو ًتوصيفاتًلجميعًالبرامجًالتعليميةًوالممرراتًال راسيةً**
ةرصت اليلية علة إعااا البرامة الت،ليمية لألقسام ال،لمية متضمنة توصي  المقررات الخاصة بيل برنامة  

ياايمية المتبناة؛ ةيد قامت اليلية ب،مل توصي  للبرامة الت،ليمية لألقسام ل وهل  ف  اطار الم،ايير األ
ًمرفق)ل وقا تم اعتمااها مب مةلت اليلية  ل وتوصي  المقررات الاراسية ليل برنامة ال،لمية المختلإلة

 (9/31/ف
 :ةيد تم اعتماا توصيإلات برامة البيالوريوت وهل  لألقسام التالية

ً:جًمعًمواصفاتًالخريجًبالمعاييرًورسالةًالكليةًتوافقًأه افًالبرامً**
الت،ليم والبةد ال،لمة "والتة ترتيز علة  ال ة اعاطم رطيسية وهة  اليليةتتوافق البرامة الت،ليمية مع رسالة  

ل وهة أمور توفرها البرامة الت،ليمية وتةتوي ا ااخل هييل ال  وقا تم التأيا مب هل  مب خالل "وخامة المةتمع
استبياب ي ا  للتةقق مب  ماى مالطمة مةتوى البرامة الت،ليمية التة تقام ا اليلية مع رسالت ا الم،لنة   تطبيق

إستطالع رأى ل،ينة مب مم لة سوق ال،مل وأعضاء هيطة التاريت ةول ماى ةيد تم ً(9/32/فًمرفق)
ل   تة تقام ا اليلية مع رسالت ا الم،لنةمالطمة مةتوى البرامة الت،ليمية المرونة برامة اليلية الت،ليمية بما يسم  
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( مالطمة مةتوى البرامة الت،ليمية التة تقام ا اليلية مع رسالت ا الم،لنة)مب خالل إعااا وتطبيق إستبياب 
وقا تم تةليل نتاطة اسستبياب والخروج بالتوصيات الن اطيةل الت  تم اعتمااها بقرار مةلت ً(9/33/فًمرفق)

 (9/34/فًمرفق) .02/2/020ية اليلية الصاار بتار 
 :مطابمةًمصفوفةًنواتجًالتعلمًالمسته فةًلكلًبرنامجًمعًاه افهًً**
 تم إتباع خطوات مةااة تضمب مطابقة مصإلوفة, عنا تصميم يل برنامة ت،ليمة لالقسام ال،لمية المختلإلة 

اايمية المتبناه ليل قسم ومع المست افة ليل برنامة ت،ليمة ولةميع مقرراته مع الم،ايير األي الت،لم مخرةات
 .اهاا  يل برنامة 

وقا تم إعتماا مصإلوفة مخرةات الت،لم المست افة ليل برنامة ت،ليم  ومقرراته ألهاا  هها البرنامة خالل  
 .02/2/020وهل  بتارية  .0202/020الإلصل الاراسة األول وال انة لمرةلة البيالوريوت لل،ام الةام،ة 

ً(9/35/فًمرفق)
م مراة،ه ماى مطابقة مصإلوفة مخرةات الت،لم المست افة مب خالل خطة المراة،ه الااخلية باليلية يما يت 
 (9/36/فًمرفق)
ويتم هل  مب خالل لةاب المراة،ه الااخلية وهل  بةستخاام استمارات المراة،ه الااخلية لضماب توافق  -

 (9/37/فًمرفق) المختلإلةمخرةات الت،لم المست افة مع اهاا  يل برنامة ت،ليمة لالقسام 
ً(ً:مصفوفةًالبرنامجًوالممررات)تحميقًالممرراتًلنواتجًالتعلمًالمسته فةًللبرنامجً**ً
يتضمب توصي  يل برنامة اراسة لالقسام المختلإلة بناًا مستقاًل للم ارات الههنية وال،امة الميتسبة مب هها  

أساليب اسمتةاب المختلإلة والتة تقيت التةقق البرنامة  والتة ان،يست علة توصي  المقررات الاراسية و 
 .الإل،لة ل هة المخرةات

تنمية  ت،ليمة فة وقا تم التةقق مب هل  مب خالل تطبيق استبياب ي ا  لتةايا ماى مساهمة يل برنامة 
طالب وطالبة  6.ةيد تم تطبيق االستبياب علة عاا   (.9/38/مرفقًف)ال،امة والههنية للطالب  الم ارات

عضو هيطة تاريت وموةه بوزارة التربية الت،ليمل وقا  20سام ال،لمية المختلإلة يما تم تطبيقه علة عاا باالق
 /الماايالت ةل ( وال،امة الههنية تنمية الم ارات فة ت،ليمة يل برنامة اب رت نتاطةه عب مساهمة مةتويات

لاى الطالب مب وة ة نبر  )ة وغيرهااساار  /الةاسب م ارات /فريق فة ال،مل /التإليير الناقا واالبتيارى
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 .الطالب والسااة اعضاء هيطة التاريت والموة ييب
ًمرفق) .02/2/020بتارية وقا تم اعتماا االةصاء الخاصة بنتاطة هها االستبياب مب مةلت اليلية  

 (9/39/ف
ة مب خالل عقا الت،ليمي البرامة وتطوير عنا تصميم المختلإلة الم،نية علة ماارية األطرا  اليليةتةرض  

بمريز اسبااع باسسينارية ً(9/41/فًمرفق)ةام،ة اسسينارية  -ملتقة التوبي  األول اليلية التربية النوعية
ل ةيد تةرض اليلية علة اضافة ب،ض السااة مب الة ات  0202مايو  .0فة يوم اال نيب الموافق 

مب خبرات م الإل،لية بسوق ال،مل بتطوير البرامة المستإلياة يأعضاء بمةالت االقسام ومةالت اليلية لالستإلااة 
 .  الت،ليمية

قامت اليلية بتنبيم ملتقة التوبيإلة ال انة بتارية وتم القيام بةستطالع رأى ليل مب الخرةييب وة ات ال،مل  
 (9/41/فًمرفق)الماترية بالملتقة 

وبناء   02/5/0202لنوعية بتارية قامت اليلية بتنبيم ملتقة توبيإلة  الد عب  سوق ال،مل بيلية التربية ا 
عليه تم عمل إستطالع رأي للإلطات الم،نيه مب خالل إستمارة إستبياب تم توزي، ا خالل ملتق  التوبي  واار  
ب ا يل مب الخرةيب وًأصةاب سوق ال،مل سبااء الرأى بالبرامة الت،ليمة التة تقام ا اليلية ويهل  بالتطوير 

 (9/42/فًمرفق)والتةايد ب ا 
ًمنًخالل  تقييم البرنامة الت،ليمة المنصوض علية بمتب نموهج توصي  البرنامة والهى يتضمب ًوايضا

ً(9/43/فًمرفق)الطالب والخرية وأصةاب سوق ال،مل والمراةع الخارةة للبرنامة 
ً:تطويرًوتح يثًالبرامجًوالممرراتًال راسيةً
ً:ةًوالممرراتًال راسيةًوتح يثهاًيوج ًسياسةًمفعلةًللمراجعةًال وريةًللبرامجًالتعليمي -
تاييل لةاب للمراة،ة الااخلية والخارةية لمرةلتة البيالوريوت وهل  لالقسام ال،لمية المختلإلة علة  تم 

ةراءات وخطة عمل م،تماة مب مةلت اليلية  مستوى اليلية منب قة مب وةاة ضماب الةواة ول ا سياسات وا 
 (9/44/فًمرفق) اطق  البرامة والمقررات الت،ليمية وتتضمب ههة الخطة المراة،ة الاورية لو 

تم اعتماا بياب بتاييل لةنتة مراة،ة ااخلية وخارةية لمرةلة البيالوريوت لقسم التربية الموسيقية بتارية  
02/2 /0202. 
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 ..02/2/020تم اعتماا بياب باسماء السااة المراة،يب الخارةيب المقترةة مب اقسام اليلية بتارية  
 .02/2/020ماا تاييل لةنة خارةية لمراة،ة برنامة البيالوريوت والم،ايير الخاصة ب م بتاريةتم اعت -

/ًاألقسامًالعلميةً)ًالكليةتتمًالمراجعةًال وريةًللبرامجًالتعليميةًوالممرراتًال راسيةًعلىًالمستوياتًالمختلفةًب
ً(:ًمجلسًالكلية/ًوح ةًالجو ة

 :ررات الاراسية مب خاللتتم مراة،ة البرامة الت،ليمية والمق
 (9/45/فًمرفق)الوةاات الإلرعية لضماب الةواة باألقسام ألياايمية  
 (9/46/فًمرفق)المراةع الااخلة باألقسام األياايمية  
  (9/47/فًمرفق)المراةع الخارةة المرا  مب األقسام األياايمية 
  (9/48/فًمرفق)لةنة المراة،ة الااخلية بوةاة ضماب الةواة  
  (9/49/فًمرفق) ع الخارةة لوةاة ضماب الةواةالمراة 
لمناقاة نماهج المراة،ه  0206-00- 00المةلت اسااري لوةاة ضماب الةواة ةيد إةتمع بتارية  

 (9/51/فًمرفق)الااخلية لم،يار البرامة الت،ليمية والم،ايير األياايمية 
لطالبًوتماريرًالمراجعينًوًالممتحنينًا ستفا ةًمنًنتاسجًا متحاناتًونتاسجًقييمًالممرراتًبواسطةًا -

ً:ًالخارجيينًفىًالمرجعةًوالتطوير
يتم الت،امل مع تقارير المراة،يب الااخلييب والخارةييب ااخليًا باألقسام األياايمية وهل  ل،ام وةوا مايلة  

عضاء هيطة ستخاه إةراءات وقرارات تت،اى سلطة أ( اليلية)ف،لية أو ةوهرية تتطلب تاخل اساارة ال،ليا 
 .التاريت باألقسام األياايمية

قامت يل األقسام ال،لمية بةستيإلاء يل تقارير المراة،يب الخارةييب والااخلييبل وتمت اسستإلااة مب تقارير  
المراة،يب الخارةييب والااخلييب للبرامة والمقررات الاراسية وأخهت الت،ليقات فة االعتبار وتم اتخاه مةموعة 

 :التصةيةية أو التطويرية ليل برنامة او مقرر  والتة يميب إاراة ا تةت مب  االةراءات 
    تطوير البنية الت،ليمية / تطوير مةتوى البرامة. 
   تطوير المراةع وتةاي  ا. 
  تطوير التس يالت الت،ليمية. 
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اى تةقق ا وتنإليه وتن،يت ههة الخطط التطويرية بصورة أوض  فة تقارير المقررات والبرامة والتة يتم متاب،ة م 
 (9/51/فًمرفق)مةتواها فة التقرير التالة اوريا 

ً:فنًاعتبارهاًعن ًمراجعةًوتح يثًالبرامجًوالممرراتًال راسيةًماًيلنًالكليةتضعًًً-
 ًالتطورًالعلمنًوالتكنولوجنًفنًمجالًالتخصصًوفنًطرقًالت ريس.ً
 متغيراتًسوقًالعمل.ً
 ممرراتمحتوياتًالتماريرًالسنويةًللبرامجًوال.ً
 نتاسجًتمييمًالممرراتًال راسيةًبواسطةًالطالب. 

ً
ًفاعليةًالبرامجًالتعليمية9/5ً

ً:مسشراتًفاعليةًالبرامجًالتعليميةً
ً: الخمسةًالماضية السنوات تعليمنًبالكليةًخالل برنامج بكل الملتحمين الطالب ع   تطورًً -

 ت،ليمدد  باليليددة خددالل نددامةبر  بيددل الملتةقدديب الطددالب عدداا تددم إعددااا بيدداب إةصدداط  لتطددور
ً(9/52/فًمرفق)02/2/0202ًالخمسة الماضيةل وقا تم اعتمااه بمةلت اليلية بتارية  السنوات

ًً:ما يل   ( سنة الإلراغ)ويالةب مب البيانات الواراة بالبيابل أنه باست ناء بيانات 
  ًعاا الطالب الملتةقيب ببرنامة التربية الإلنية يتناقض بيل طإلي  سنويا. 
  ًعاا الطالب الملتةقيب ببرنامة التربية الموسيقية يتناقض بيل طإلي  سنويا. 
  عدددددداا الطددددددالب الملتةقدددددديب ببرنددددددامة االقتصدددددداا المنزلدددددد  ادددددد ا  بددددددات نسددددددب  فدددددد  السددددددنوات الدددددد الد

مددددرات بادددديل واضدددد  خددددالل السددددنة األخيددددرة؛ وي،تبددددر هددددها ان،يددددات واضددددة  2األولددددةل  ددددم تضدددداع  
يب األابيددددددة والرياضدددددديات اوب االقتصددددددار علددددددة ال،لميددددددة فقددددددطل لإلددددددت  التقددددددام للقسددددددم لطددددددالب الادددددد،بت

 .باالضافة لإلت  التقام للقسم للطالب مب الهيور اوب االقتصار علة البنات فقط
ً:وق ًتشيرًتلكًالبياناتًإلىًمجموعةًمنًال   ت

،بتيب األابية التأ ير االيةاب  والإل،ال لقرار السماح بإلت  باب التقام لقسم االقتصاا المنزل  لطالب الا 
والرياضيات اوب االقتصار علة ال،لمية فقطل باالضافة لإلت  التقام للقسم للطالب مب الهيور اوب االقتصار 

 .علة زيااة االقبال علة قسم االقتصاا المنزل –علة البنات فقط 
رة أب تتخه ض،  التوعية االعالمية عب اليلية وأقسام ا واروط التقام ليل قسم من ا؛ بما ياير الة ضرو  
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اليلية خطوات ةااة للتوعية االعالمية بمةاالت اليلية وبرامة ا وخاصة التربية الإلنية والتربية الموسيقيةل 
واروط التقام ليل قسم من ا ل وأهميت ا ف  سوق ال،ملل وهل  مب خالل الناوات الت،ريإلية واللقاءات ف  

 .ل وف  مواقع التواصل االةتماع  المختلإلةوساطل االعالم وخاصة المةليةل وف  االعالنات والصة 
ال،مل علة رفع قيمة اليلية ت،ليميا وبة يا وفة خامة المةتمع لتأييا ميانت ا بالمةتمع بما ين،يت علة زيااة  

 . اسقبال علي ا

 
المختلفــةًفــىًكــلًبرنــامجًتعليمــىًخــاللًالســنواتً(ًالمســتويات)نســبةًالنجــا ًفــىًالفــرقًال راســيةً تطــورً-

ً:السابمةًالخمسة
المختلإلة فة يل برنامة ( المستويات)نسبة النةاح فة الإلرق الاراسية  تم إعااا بياب إةصاط  لتطور

ًمرفق)02/2/0202ًالخمسة الماضيةل وقا تم اعتمااه بمةلت اليلية بتارية  السنوات ت،ليمة باليلية خالل
ً(9/53/ف

ًً:ويالةب مب البيانات الواراة بالبيابل أنه ما يل   
 .المختلإلة ببرنامة التربية الإلنية يرتإلع بيل طإلي  سنوياً ( المستويات)سبة النةاح فة الإلرق الاراسية ن 
المختلإلة ببرنامة التربية الموسيقية يرتإلع بيل طإلي  ( المستويات)نسبة النةاح فة الإلرق الاراسية  

 .سنوياً 
القتصاا المنزل  ا ا ارتإلاع واض  المختلإلة ببرنامة ا( المستويات)نسبة النةاح فة الإلرق الاراسية  

 .خالل الخمت سنوات األخيرة
 وق ًتشيرًتلكًالبياناتًإلىًمجموعةًمنًال   ت:ً
    زيااة يإلاءة البرامة الت،ليمية المقامةل وتةايد طرق الت،ليم والتقويم المستخامة ف  يل برنامة ت،ليم

 .صي  يل برنامة ت،ليم  وأيضًا ف  توصي  مقرراتهيان،يات لتطبيق الم،ايير األياايمية وااللتزام ب ا ف  تو 
 .التطوير والت،ايل المستمر ف  البرامة الت،ليمية المقامة وفقًا للتقارير السنوية ومقترةات التطوير ب ا 
قيام وةاة الةواة بالت،اوب مع ااارة اليلية بتوفير مصاار الت،لم ل وت يطة بيطة ةياة للت،لم باليلية؛ متم لة ف   

مة تطوير وتةايد الم،امل والقاعات وتوفير أة زة ةاي ة لل،رض الإل،الل وغيرها قا ساهم بايل ف،ال منبو 
ف  زيااة ةواة ال،ملية الت،ليمية ف  األقسام ال،لمية المختلإلة؛ األمر الهي ان،يت ايةابًا علة ارتإلاع مؤار 

 .ت،ليمة خالل السنوات الخمسة السابقةالمختلإلة فة يل برنامة ( المستويات)نسب النةاح فة الإلرق الاراسية 
ً:تطورًتطورًنسبةًالخريجينًفىًكلًبرنامجًتعليمىًخاللًالسنواتًالخمسةًالسابمةًً-
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تددددددم إعددددددااا بيدددددداب إةصدددددداط  لتطددددددور نسددددددبة الخددددددريةيب فددددددة يددددددل برنددددددامة ت،ليمددددددة خددددددالل السددددددنوات الخمسددددددة   
ً(9/54ً/فًمرفق)02/2/0202ًالسابقة ل وقا تم اعتمااه بمةلت اليلية بتارية 

ًً:ما يل  ( سنة الإلراغ)ويالةب مب البيانات الواراة بالبيابل أنه أنه باست ناء بيانات 
 .نسبة الخريةيب ببرنامة التربية الإلنية يتناقض بيل طإلي  سنوياً  
 .نسبة الخريةيب ببرنامة التربية الموسيقية يتناقض بايل طإلي  سنوياً  
 .ا ا ارتإلاع طإلي  خالل الخمت سنوات األخيرة نسبة الخريةيب ببرنامة االقتصاا المنزل  

 :وق ًتشيرًتلكًالبياناتًإلى
الخمسددة  السددنوات ت،ليمدد  باليليددة خددالل برنددامة بيددل الملتةقدديب ان،يددات تندداقض أعددااا الطددالب 

ة تنددددداقض نسدددددبة الخدددددريةيبل األمدددددر الدددددهي يادددددير لضدددددرورة ال،مدددددل الةددددداي نةدددددو التوعيدددددة علددددد الماضدددددية
ام ا وادددددروط التقدددددام ليدددددل قسددددم من دددددا؛ بمدددددا ياددددير الدددددة ضدددددرورة أب تتخددددده االعالميددددة عدددددب اليليدددددة وأقسدددد

اليليددددة خطددددوات ةددددااة للتوعيددددة االعالميددددة بمةدددداالت اليليددددة وبرامة ددددا وخاصددددة التربيددددة الإلنيددددة والتربيددددة 
الموسدددديقيةل واددددروط التقددددام ليددددل قسددددم من ددددا ل وأهميت ددددا فدددد  سددددوق ال،مددددلل وهلدددد  مددددب خددددالل الندددداوات 

سددددددداطل االعدددددددالم وخاصدددددددة المةليدددددددةل وفددددددد  االعالندددددددات والصدددددددة ل وفددددددد  الت،ريإليدددددددة واللقددددددداءات فددددددد  و 
 .مواقع التواصل االةتماع  المختلإلة

 
 مــنًالمسشــراتًالســابمةًوالــ   تًالتــىًانطــوتًعليهــاًفــىًزيــا ةًفاعليــةًالبــرامجًالتعليميــةً األســتفا ة

ً:المطبمة
 ًيمكنًتلخيصًأوجةًاإلستفا ةًفىًالممترحاتًالتالية:ً
م،ايير األياايمية المتبناة ف  توصي  يل برنامة ت،ليم  وأيضًا ف  توصي  مقرراتهل ضرورة االلتزام بال 

 .لارها الواض  ف  زيااة ةواة ال،ملية الت،ليمية المقامة بيل برنامة اراس 
 .ال،مل علة توفير مزيا مب مصاار الت،لمل وتةاي  ا بايل اوري لزيااة ةواة ال،ملية الت،ليمية المقامة 
 .لتطوير والت،ايل المستمر ف  البرامة الت،ليمية المقامة وفقًا للتقارير السنوية ومقترةات التطوير ب اااللتزام با 
 .ضرورة عقا لقاءات مع منبمات سوق ال،مل لتطوير البرامة الت،ليمية وخلق فرض عمل للخرية 
 .بات سوق ال،ملتطوير البرامة الت،ليمية وهل  وفقا للتطور فة مةال التخصض وبما يتوافق مع متطل 
ضرورة أب تتخه اليلية خطوات ةااة للتوعية االعالمية بمةاالت اليلية وبرامة ا وخاصة التربية الإلنية  

والتربية الموسيقيةل واروط التقام ليل قسم من ا ل وأهميت ا ف  سوق ال،ملل وهل  مب خالل الناوات 
  االعالنات والصة ل وف  مواقع التواصل الت،ريإلية واللقاءات ف  وساطل االعالم وخاصة المةليةل وف
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 . االةتماع  المختلإلة
ال،مل علة عقا ناوات ت،ريإلية مع طالب الماارت ال انوية لنار الوعة بتخصصات اليلية وأهميت ا ب ا   

 .زيااة اسقبال علة اسلتةاق باليلية
نت ا بالمةتمع بما ين،يت علة زيااة ال،مل علة رفع قيمة اليلية ت،ليميا وبة يا وفة خامة المةتمع لتأييا ميا 

 . اسقبال علي ا
 

ً اعمةالتعلمًوالتسهيالتًالالتعليمًًوً.11
ً:التعليمًوالتعلماتًستراتيجيإ11/1ً

ًلتعليمًوالتعلملستراتيجيةًتوافرًإ
 الم ارية –الم،رفية ) تضع اليلية استراتيةيات للت،ليم والت،لم بةيد ُتمين ا مب تةقيق األهاا  المختلإلة- 

ل ووافق مةلت اليلية علة اعتماا استراتيةيات الت،ليم والت،لم  رية وال،مليةللمقرارات الاراسية النب( الوةاانية
استراتيةية )ومب أم لة ههه االستراتيةيات , م06/0/0202بيل قسم مب أقسام اليلية بةلسته المن،قاة فة 

ال،ص   –الت،لم الهاتة  -الت،لم الت،اونة  -التاريب ال،ملة  –ةل المايالت  –المناقاة  –المةاضرة 
 (.الة... خراطط ال،قل –الههنة 

 ةيد اعتما مةلت  تةرض اليلية علة استطالع رأى األطرا  الم،نية فة استراتيةيات الت،ليم والت،لم
فة اليلية نتاطة استبياب استطالع رأى األطرا  الم،نية فة استراتيةيات الت،ليم والت،لم بةلسته المن،قاة 

 .م02/6/0202

 ستراتيجيةًالتعليمًوالتعلممراجعةًإ

  ًيما ت تم باستطالع رأى الطالب وال يطة  تةرض اليلية علة مراة،ة استراتيةية الت،ليم والت،لم اوريا
الم،امالت  0202/\06/0واعتما مةلت اليلية بةلسته المن،قاة فة , الم،اونة وأعضاء هيطة التاريت
ًمرفق)ل  %(50.0)استراتيةيات الت،ليم والت،لم بنسبة رضا بلغت  اسةصاطية لرضا الطالب عب

 –الت،لم الناط  –الت،لم المامة )يما اقترةت ب،ض األطرا  الم،نية تطبيق استراتيةيات ً(11/1/ف
 .باسضافة إلة االستراتيةيات المستخامة( الت،لم المنبم هاتياً –الت،لم ال،ميق 
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-ً:أساليبًالتعليمًوالتعلم

 الت،لم  –الت،لم الهاتة  –الت،لم االليترونة ) توفر اليلية أنماطًا مختلإلة مب أساليب الت،ليم غير التقلياية م ل
يهل  يتم , م02/0/0202ل واعتما مةلت اليلية قواطم بأنماط الت،ليم والت،لم بةلستة المن،قاة فة (التإلاعلة

ةإلب  –أاغال م،ااب  –علم النإلت للنمو )مقرارات تإل،يل استخاام ال،ايا مب المقرارات االليترونية م ل 
ًمرفق) (الة.. الغهاء والتغهية  –الوساطط المت،ااة  –تينولوةيا الت،ليم  –مبااىء تاريت  -االط،مة

 (11/2/ف
 ل واعتما مةلت اليلية  تتأيا اليلية مب مالطمة أنماط الت،ليم والت،لم المستخامة لمخرةات الت،لم المست افه

مل ومرفق نماهج مب 02/00/0202بياب ةول سياسات تإل،يل الت،لم الهاتة بةلسته المن،قاة فة نتاطة است
ًمرفق) .مب إنتاج الطالب CD))أبةاد الطالب وب،ض مب يتيبات التاريبات ال،ملية وب،ض الد 

 (11/3/ف

-ً:التعليمًكالتفىًالتعاملًمعًمشًةالسياساتًالُمتبع11/2ً

ًًًةًالمطبممشكالتًالتعليمًًًًًًًً

 بتقسيم الطالب الة مةموعات صغيرة بةيد يتالطم  تت،امل اليلية مع مايلة الي افة ال،ااية الزاطاة للطالب
 (م.0202/020راسية لل،ام الةام،ة نسخة مب الةااول الا -عاا الطالب مع المساةة المتاةة ل م 

 (11/4/فًمرفق)
 روية للبرامة الت،ليمية ةيد اعتما مةلت عب طريق الت تت،امل اليلية مع مايلة إنخإلاض عاا الطالب

لة اليلية خالل الإلترة مب   بةلسته المن،قاة 0202إلة  0202اليلية بياب بأعااا الطالب المةوليب مب وا 
ل يما تقوم اليلية بتوزيع مطويات مطبوعة لت،ري  المةتمع المةيط بأليات التواصل  م02/0202/.0فة 

 (11/5/فًمرفق) .مع اليلية وتخصاصات ا المختلإلة
 بوضع خطة مقترةة للت،امل مع ههة المايلة رغم عام وةوا  تت،امل اليلية مع مايلة الاروت الخصوصية

 (11/6/فًمرفق) .االطل يافية علة وةوا أو انتاار ههه المايلة
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 ية ل يما تس،ة اليلية إلة تنم مايلة ض،  الموارا المتاةة واالستخاام األم ل للموارا تت،امل اليلية مع
الموارا الهاتية ةيد اعتما مةلت اليلية خطة تنمية الموارا الهاتية باليلية بةلستة المن،قاة فة 

 (11/7/فًمرفق) .م02/2/0202
 فة األقسام والتخصصات المختلإلة  التاريت تت،امل اليلية مع مايلة النقض والزيااة فة أعضاء هيطة

ًمرفق) (م0205-0202لت،ييب الم،يايب باليلية الخطة الخمسية )بوضع خطة خمسية لت،ييب الم،يايب 
بياب بأسماء السااة مب خارج )يما تقوم اليلية بب،ض االنتابات فة التخصصات الناارة ةاًا , ً(11/8/ف

 (11/9/فًمرفق)ً(.اليلية
 ارا  القسم ال،لمة عليه واستخاامه يأةا المراةع ال،لمية فة ب،ض  فيما يخض اليتاب الةام،ة وا 

مع توصيإلات  الاراسية؛ تقوم اليلية بتاييل لةاب لمراة،ة ماى توافق مةتويات ههه اليتبالمقرارات 
م 02/5/0202قرار مةلت قسم ال،لوم التربوية والنإلسية بةلسته المن،قاة فة  -المقرارات الاراسية 

 (11/11/فًمرفق) بخصوض مراة،ة اليتاب الةام،ة

ًًً-:تمر و ًالسياساتًالُمتبعةًفىًحلًالمشكالًًًًًً

 ةيد تم ما يلة تس،ة اليليه إلة تةسيب الممارسات ال،لمية للت،ليم والت،لم: -
o إنااء استوايو صوتة يخام طالب قسم التربية الموسيقية. 
o إنااء م،مل ةاسب آلة يخام الطالب بأقسام اليليه المختلإله. 
o (11/11/فًرفقم) .إمااا اليلية بمايينات خياطة ةاياة لخامة طالب قسم االقتصاا المنزلة 

ً:للطالبًًبرامجًالت ريبًالمي انى11/3ً

ًًً-:مي انىًت ريبًالالرامجًــبًًًً

 ويتم توصي  ههه البرامة والمقرارات بأقسام اليلية المختلإلة  توفر اليلية برامة مو قة للتاريب المياانة
يب ال ال ة والراب،ة بةميع صورة ضوطية مب الطةة اليلية متضمنة مااة التربية ال،ملية للإلرقت+ التوصيإلات )

وتقام اليلية فة , ً(11/12/فًمرفق) (ل قاطمة بأسماء الماارت والمارفيب الااخلييب والخارةييب (األقسام
بأقسام اليلية المختلإلة ب،نواب  -ةيد تباأ التربية ال،ملية  –بااية يل عام اراسة وراة عمل للإلرقة ال ال ة 
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ل واعتما مةلت اليلية الم،امالت اسةصاطية ل هة (المةتمع المارسية التربية ال،ملية ومواة ة مايالت)
لإلرقة ال ال ة مل يما تقام اليلية برامة للتاريب الصيإلة لطالب ا02/00/0202الوراة بةلسة المن،قاة فة 

 (11/13/فًمرفق)ً(.توصي  برنامة التاريب الصيإلة)بةميع األقسام 
 ةيد وافق مةلت اليلية بةلسته المن،قاة  قويم نتاطة التاريب المياانةتستخام اليلية أليات مو قه وم،تماه لت

م علة أساليب تقويم التاريب المياانةل يما ُتصمم اليلية مةموعة مب المؤارات 2/2/0202فة 
ًمرفق)ً(.نماهج مب استمارات تقييم األااء فة التربية ال،ملية)ت فاعلية التاريب المياانة الموضوعية لقيا

 (11/14/ف

ًمًالطالبــتموي11/4ًً

ًًً-:أساليبًتمويمًالطالب

 األليات ) يتوافر لاى اليلية أليات مةااة للتأيا مب ماى توافق االمتةانات مع مخرةات الت،لم المست افه
 (11/15/فًمرفق) (م،تماة مب مةلت اليلية

  ههه ) القسم واليليهتتأيا اليلية مب توافر أليات مةااة لتةقيق ال،االة فة تقويم الطالب علة مستوى
يما تس،ة اليلية لتةقيق ال،االة فة تقويم الطالب عب طريق , ً(11/16/فًمرفق) (األليات م،تماة

تاييل لةاب  ال ية ورباعية لتصةي  المواا النبرية وال،ملية وتم اعتماا ههه اللةاب بمةلت اليلية بةلسته 
ة تقويم الطالب ومتاب،ة االمتةانات بةلستة ل يما اعتما مةلت اليلية لةن م06/2/0202المن،قاة فة 
 (11/17/فًمرفق)ً.م02/2/0202المن،قاة فة 

 ًمرفق)ً.وتم اعتماا ههه األليات بمةلت اليلية ت تم اليلية بوةوا أليات ف،الة لتو يق نتاطة االمتةانات
 (11/18/ف
 لوةات اسعالنات باليلية  )باستخاام ال،ايا مب الوساطل  ت تم اليلية بةعالب نتاطة االمتةانات للطالب– 

 (.صإلةة اليلية علة الإليت بو  –الموقع اسليترونة لليلية 
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 م 06/0/0202قرار مةلت اليلية بةلسته المن،قاة فة  - ال تستخام اليلية نبام الممتةنيب الخارةييب
ُمصةةييب باأب توصية لةنة اطوب الت،ليم والطالب برفض قرار مةلت قسم التربية الإلنية والخاض بضم 

 (11/19/فًمرفق)ً.خارةييب إلة لةاب تصةي  مااة الماروع
 نتاطة التةليل اسةصاطة م،تماة مب ) تقوم اليلية بتةليل نتاطة تقويم الطالب علة المستويات المختلإلة

 (11/21/فًمرفق)ً(.مةلت اليلية
 األليات )األليات وُتطبق ا  وت،لب ههه تضع اليلية أليات للت،امل مع تبلمات الطالب فة نتاطة االمتةانات

نماهج مب تبلمات )يهل   (11/21/فًمرفق) ل م06/00/0202مو قة وم،تماة مب مةلت اليلية بتارية 
يما تس،ة اليلية إلة استطالع رأى الطالب فة قواعا نبام التبلم مب  ل (11/22/فًمرفق) (الطالب

نموهج مب )م 02/6/0202لسته المن،قاة فة نتاطة االمتةانات واعتما مةلت اليلية نتاطة االستبياب بة
 (11/23/فًمرفق)ً(.االستبياب

 تقرير عب نتاطة ) تقوم اليلية بةعااا تقرير عام عب نتاطة االمتةانات وت،رضه علة المةالت المتخصصة
ًمرفق)ً.م02/0202/.0م،تما مب مةلت اليلية بتارية ( االمتةانات فة ب،ض األعوام الةام،ية السابقة

 (11/24/ف

ًاًالطالبـــرض11ً/5ً

-ً:قياسًوتمييمًرضاًالطالب

 اليلية علة قيات وتقييم رضا الطالب مب خالل الوساطل المناسبة م ل ةرضت: -
o  قيات رضا الطالب عب استراتيةيات الت،ليم والت،لمل وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة لالستبياب بمةلت

ت نسبة رضا الطالب عب استراتيةيات الت،ليم والت،لم مل وبلغ06/0/0202اليلية بةلسة المن،قاة فة 
 (11/25/فًمرفق)%(.50.0)

o  قيات انطباع الطالب الةام،ة عب الت،لم الهاتة والتإلاعلة واسليترونة وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة
 (11/26/فًمرفق) .م02/00/0202لالستبياب بمةلت اليلية بةلسة المن،قاة فة 
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o عب التربية ال،ملية وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة لالستبياب بمةلت اليلية  قيات رضا الطالب
 (11/27/فًمرفق)ً.م02/0202/.0بةلسته المن،قاة فة 

o  قيات رضا الطالب عب التاريب الصيإلة وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة لالستبياب بمةلت اليلية
 (11/28/فًمرفق)ً.م02/6/0202بةلسته المن،قاة فة 

o  قيات رأى الطالب فة قواعا التبلم مب نتاطة االمتةانات وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة لالستبياب
 (11/29/فًمرفق)ً.م02/0/0202بمةلت اليلية بةلسته المن،قاة فة 

o  قيات رضا الطالب عب الت،امل مع اطوب الطالب والخامات التة تُقام ال وتم اعتماا نتاطة التةليل
 (11/31/فًمرفق)ً.طة بمةلت اليليةاسةصا

o  قيات رضا الطالب الُمت، ريب عب برنامة اعم مل وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة بمةلت اليلية ةيد
ًمرفق)ً.وهة نسبة رضا ةياة ةااً %( 0..2.)بلغت نسبة رضا الطالب المت، ريب عب البرنامة 

 (11/31/ف
o برنامة اعم مل وتم اعتماا نتاطة التةليل اسةصاطة بمةلت  قيات رضا الطالب المتإلوقيب والمباعيب عب

وهة نسبة رضا %( 25.02)اليلية ةيد بلغت نسبة رضا الطالب المتإلوقيب والمباعيب عب البرنامة 
 (11/32/فًمرفق)ً.ةياة

 ًتستفي ًالكليةًمنًنتاسجًتمييمًالطالبًحيثًتتخذًالع ي ًمنًالمراراتًوتضعًالع ي ًمنًالخططًالمناسبة
 :مثل

 وضع برنامة لاعم الطالب الُمت، ريب. 
 وضع برنامة لاعم الطالب المتإلوقيب والمباعيب. 
  اعتماا وساطل اعم وتةإليز الطالب المتإلوقيب وتم اعتمااها بمةلت اليلية بةلسته المن،قاة

 .م02/0202/.0فة 
 إعااا وراه عمل عب أساليب الت،امل مع الطالب هوى ص،وبات الت،لم وتم اعتمااها 

 .م0202/./02بمةلت اليلية بةلسته المن،قاة فة 
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ًهيسةًالت ريسًأعضاءً.11
لليلية سياسات وقواعا م،لنة  لتةايا ال،اا اليدافة للتخصصدات المختلإلدة مدب أعضداء هيطدة التداريت وم،داوني م     

 .د ال،لمةوفقًا للخطة الخمسية لت،ييب الم،يايب وهل  لالرتقاء بمستوى ةواة ال،ملية الت،ليمية والبة
 
ًالهيسةًالمعاونة/ًكفايةًأعضاءًهيسةًالت ريس11/1ًً

ًأعضاءًهيسةًالت ريسًوأعضاءًالهيسةًالمعاونة
 (44/4ً/مرفقًف) نسبة أعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة الة الطالب متإلقة مع الم،االت المرة،ية

ينولوةيا ت،ليم ةيد يوةا عةز ف  أعضاء ف  قسم  التريبة الموسيقية وتويتةقق هل  ف  األقسام ال،لمية إال 
 .هيطة التاريت وال يطة الم،اونة

 والت  ه  ف  صميم  مالطمة التخصض ال،لم  ل،ضو هيطة التاريت مع المقررات الت  ياار  ف  تاريس ا
 (44/2/مرفقًف)تخصصه البة   

  (44/5/مرفقًف) المتإلرغيب/ يتم االستإلااة مب الخبرات المترايمة لألساتهة غير المتإلرغيب 
  باتباع ا للتغلب علة ال،ةز ف  ب،ض التخصصات لب،ض األقسام ال،لمية  تقوم اليليةوآليات هنا  سياسات

 (44/1/مرفقًف)م .2/020/.0وتم إعتماا تةايد تل  ايليات ف  
 التاب،ة لوةاة الخامات اسليترونية فر قاعاة بيانات النبم اسااريةاو تت MIS  بيانات تةايد مستمر للوب ا

 (44/3/مرفقًف)األساسية للسااة أعضاء هيطة التاريت وم،اوني م 
ًالهيسةًالمعاونة/ًتنميةًق راتًومهاراتًأعضاءًهيسةًالت ريس11/2ًً

ًخطةًالت ريب
 مب خالل اسستقصاءات وتقارير  تم تةايا اسةتياةات التاريبية ألعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة

  (11/6/مرفقًف)اة،ة مب الطالب ويهل  اسةتياةات المستقبلية للتطويروالتغهية الر  المتاب،ة
 ل وتتضمب الخطة  خطة تاريب تلب  اةتياةات السااة أعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونةتوافر باليلية ت

 (44/4/مرفقًف) عاا ونوعية البرامة التاريبية الالزمة
 (44/8/مرفقًف) يتم تةايا نسب الماارية ف  الاورات التاريبية  
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ً:الت ريبًتمييم
  ً(44/9/مرفقًف)مب يل فطة الة ال،اا اسةمال   يتم تةايا نسب المتاربيب سنويا  

 تلب  اةتياةات السااة أعضاء هيطة التاريت وال يطة ية المنإلهة والت  تاريبيتوافر بياب ب،اا وأنواع البرامة ال
 (44/41/مرفقًف) الم،اونة

 مب خالل إعااة تقايم الوراة أو الاورة التاريبية مب قبل أةا الةاضريب بتل  الاورات يتم قيات مراوا التاريب 
مرفقً)والخروج بمةموعة مب االستبيانات توض  ماى االستإلااة مب الاورات التاريبية  (44/44/مرفقًف)
 (44/42/ف

ًالهيسةًالمعاونة/ًتمييمًأ اءًأعضاءًهيسةًالت ريس11/3ًً
ًيهممعاونًوًالت ريسًتمييمًأ اءًأعضاءًهيسة

  مستوى اسلتزام بالةااول الاراسية ) تم وضع م،ايير موضوعية لتقييم أااء أعضاء هيطة التاريسية وم،اوني م
واألناطة ال،لمية األخرى ل والماارية ف  الريااة الطالبية وف  الخطة البة ية للقسم ال،لم  والمساهمةف  

ارية ف  أناطة ضماب الةواة والتطوير بالمؤسسة والمساهمة ف  اناطة خامة المةتمع وتنمية البيطة والما
 (44/45ً/مرفقًف)ً(ة وا تنمية الموارا الهاتية للمؤسسة وال،القة مع الزمالء والرؤساء وغيرها 

  (44/41/مرفقًف)تم اعالب الم،ايير علة األطرا  الم،نية 
  وم،اوني م ويهل  أساليب االستإلااة مب ههه يتضمب التقرير السنوي نتاطة تقييم أااء أعضاء هيطة التاريت

 (44/43/مرفقًف)النتاطة 
 (44ً/45/ًمرفقًف)ًربط الةوافز بمستويات األااء ألعضاء هيطة التاريت وم،اوني م 
 يتم مناقاة أعضاء هيطة التاريت وم،اوني م نتيةة التقييم عنا الضرورة. 

ًعاونةالهيسةًالم/ًالرضاًالوظيفنًألعضاءًهيسةًالت ريس11/4ًً
ًالهيسةًالمعاونة/ًالرضاًالوظيفنًألعضاءًهيسةًالت ريسً       
تةرض اليلية علة قيات وتقييم الرضا الوبيإلة بأعتباره عملية تقويم ااملة تغط  ةميع ةوانب ال،مل        

والممارسات والبرو  المةيطة ب،ضو هيطة التاريت ةتة تتميب االاارة مب ت يطة بيطة عمل مناسبة وتطوير السياسات 
اساارية وتةويا ال،القات اسنسانية لل،امليب ةتة تنيا  ل ا اسيةابيات والسلبيات والت  يميب ف  ضوط ا أب يتم 

ً.ألعضاء هيطة التاريت ًالتطوير ورسم السياسات المستقبلية
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 فقًمًر)مب خالل استطالع رأي  يتم قيات مستويات الرضا الوبيإل  ألعضاء هيطة التاريت وم،اوني م
ً(44/44ً/ف
 الت  ي،ان  من ا أعضاء هيطة التاريت وم،اوني م  تم تةليل نتاطة االستطالع لتةايا اسيةابيات والسلبيات

 والت  ف  ضوط ا يتم تطوير ورسم سياسات مستقبلية لرفع مستوى الرضا الوبيإل  (44/48/مرفقًف)
 السابقة لتةايا  تم مقارنة النتاطة بم يالت ايتم اتخاه ب،ض االةراءات التصةيةية بناء علة نتاطة التةليل وي

   (44/49/مرفقًف)ماى تلبية االةتياةات الإل،لية ومالءمت ا لبرو  ال،مل 
   
 البحث العلمي واألنشطة العلمية . 21

 ًولذلكًفإنهًيجبًعليهاًأنًتحرصًعلىًًالبحثًالعلمىًهوًأح ًاألنشطةًاألساسيةًلمسسساتًالتعليمًالعالى     
 ًوالموار ًالكافيةًالتىًتمكنًالباحثينًمنًالميامًبالنشاطًالبحثىًالعلمىًواإلرتماءًبمستوىًًلظروفًالمواتيةتوفيرًا

جو ته ًكماًيجبًعلىًالكليةًأنًتشجعًالتعاونًبينًالتخصصاتًالمختلفةًفىًمجالًالبحوثًمنًخاللًخطةًبحثيةً
تطبيميةًللمسسساتًالتعليميةًفىًهذاًالمجالًعلىًمتكاملةًتتفقًمعًالخطةًالباحثةًللجامعة ًوتشملًالممارساتًال

ً:ًالنحوًالتالى

ً:خطةًالبحثًالعلمن12/1ًً
  توةا خطة للبةد ال،لم  مرتبطة بخطة الةام،ة الت  تنتم  إلي ا ومرتبطة بالتوة ات القومية واةتياةات

 .(12/1/فًرفقم).02/6/020م،تماة بمةلت اليلية بتارية  0205/.020المةتمع المةيط لل،ام الةام،ة 
  (12/2/فًمرفق)المميب توافرها/توةا خطة بة ية للمؤسسة فة ضوء إميانات ا المااية المتاةة. 
  (12/3/فًمرفق)توةا آلية لمتاب،ة اسلتزام بمةاور الخطة. 
  ( المي اق األخالقة الم نة)توةا لةنة مو قة لنار الوعة وتإل،يل أخالقيات البةد ال،لمة مع وةوا يتيب

 .(12/4/فًمرفق) للمؤسسة

ً:كفاءةًالعمليةًالبحثية12/2ًً
ل وفة ضوء  علة أب ترتقة بيإلاءة ال،ملية البة ية علة اعتبار أن ا أةا مخرةات ا األساسية اليليةتةرض      

مؤارات موضوعية لقيات وتقييم يإلاءة ال،ملية البة يةل وتاةع وتةإلز الباة يب ل  اليليةهل  يةب أب تستخام 
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علة االستإلااة مب  اليليةتةرض  الستإلااة مب نتاطة البةود فة اعم وت،زيز ال،ملية الت،ليميةل يماوتةرض علة ا
 :نتاطة البةود فة اعم ال،ملية الت،ليمية ويتم هل  مب خالل تنإليه ومتاب،ة ما يلة 

ً:مسشراتًالكفاءة
  بالمقارنة بال،اا اسةمالة يوةا بياب يوض  نسبة أعضاء هيطة التاريت الماارييب فة البةد ال،لمة سنويا

 .(12/5/فًمرفق)ً.اليليةألعضاء هيطة التاريت ب
 (12/6/فًمرفق)ً.يوةا بياب يوض  متوسط اسنتاج البة ة ل،ضو هيطة التاريت. 
 (12/7/فًمرفق)ً.يوةا بياب يوض  متوسط النار الاولة ل،ضو هيطة التاريت. 
 علة اسستإلااة مب  اليليةتةرض )ًة ال،ملية الت،ليميةيوةا بياب يوض  االستإلااة مب نتاطة البةد ال،لمة ف

بياب باألبةاد البةد ال،لمة الهى يقوم به أعضاء هيطة التاريت فة اعم وت،زيز ال،ملية الت،ليمية ةيد يوةا 
ال،لمية يستإلاا من ا فة تاريت مقررات االقتصاا المنزلة والتربية الإلنية وعلوم نإلسية وتربوية مو قة ل باالضافة 

 .(12/8/فًمرفق)ً.ًالة توصي  المقررات التة نإلهت هها الغرض
 مب عام  اليليةيوةا بياب إةصاطة ل،اا األبةاد المناورة مةليًا واوليًا مقارنة ب،اا أعضاء هيطة التاريت ب

 .(12/9/فًمرفق) 0202/0202
  ًمرفق)ً.ولليلية مناورة علة الموقع الرسمة للةام،ة اليليةتوافر قواعا بيانات للبةود ال،لمية ب

 .(12/11/ف
 (12/11/فًمرفق)ً.يوةا بياب وأالة واواها بنسبة البةود ال،لمية الماترية مع مؤسسات علمية اولية. 
  يوةا بياب وأالة واواها توض  عاا أعضاء هيطة التاريت الهيب سبق ل م الةصول علة ةواطز الاولة أو

ًالعلمىء علة أعضا 5ةواطز عالمية أو براءات اختراعل فلقا ةصل  ًللتشجيع ًالجامعة أستاه  3) جاسزة
ًالتميزًوأستاهيب ةصال علة ( أستاه مساعا مب قسم اسقتصاا المنزلة 2مساعا بقسم التربية الإلنيةل جاسزة

ًاإل ارىأعضاء علة  3ل يما ةصل  العلمى ًالتميز أستاه بقسم اسقتصاا المنزلة وأستاه بقسم  2) جاسزة
ل يما جاسزةًال ولةًالتشجيعيةًفىًالبحوثًالبيسيةل أستاه بقسم اسقتصاا المنزلة علة التربية الإلنية ل يما ةص

ههانمً/ً .فاروقًالسن يونىًوجاسزةًأ/ .جاسزةًأةصل مارت بقسم ال،لوم النإلسية والتربوية علة ةاطزتاب هما 
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ً ًياركن ى  ًاألولىيما ةصلت أستاه بقسم التربية الإلنية علة حام  الةم ورية لمسابقة  علة مستوى الجاسزة
 .(12/12/فًمرفق)ً.الطإلل مب المةلت األعلة لل قافة والمريز القومة ل قافة الطإلل

 بياب ب،اا البةود ال،لمية التطبيقية التة استإلاات من ا المؤسسات اسنتاةية والخامية فة المةتمعًيوةا.ً
 .(12/13/فًمرفق)

ً:ًتشجيعًوتحفيزًالبحثًالعلمى
  أساليب متنوعة لتاةيع البةود ال،لمية الماترية بيب األقسام ال،لمية وهل   اليليةاام إستخًيوةا بياب يوض

وةتة  0200بياب ب،ناوييب رساطل الماةستير والايتوراه ماترية بيب االقسام ال،لمية باليلية منه مب خالل 
 .(12/14/فًمرفق) .020بااية عام 

  (12/15/فًمرفق)ً.ية ف  المااريع البة يةال يطة الم،اونة والطالب علة الماار  اليليةتاةع. 
  وهل  مب خالل ( برامة تنمية م ارات من ةية البةد)بتنمية الم ارات البة ية لل يطات الم،اونة  اليليةت تم

وهل  فة ( المارسوب المساعاوب -الم،ياوب) بياب بالاورات التاريبية  لتنمية الم ارات البة ية لل يطة الم،اونة 
 .(12/16/فًمرفق)ً.ةام،ة اسسينارية –أعضاء هيطة التاريت بيلية التمريض مريز تنمية 

  ًمرفق)ً.لتوفير وساطل التةإليز اليافية لرعاية واعم الباة يب ماايا وم،نويا اليليةتوةا أليات لاى
 .(12/17/ف

  (12/18/فًمرفق)ً.الباة يب للتقام للةصول علة ةواطز مةلية أو اولية فة البةد ال،لمة اليليةتاةع. 
 مرفقً)ً.ةيد يوةا و اطق بماروعات بة ية للطالب توض  مااريت م ماارية الطالب فة المااريع البة ية

 (12/19/ف

ً:تمويلًالبحثًالعلمن12/3ًً
ً:ًمصا رًتمويلًالبحثًالعلمى

  اليليددددة ت،ددددانة مددددب قصددددور فدددد  ) موازنددددة سددددنوية يافيددددة ألناددددطة البةددددد ال،لمددددة لددددوةب اب   اليليددددةتخصددددض
لبةددددد ال،لمدددد  و ال،مليددددة البة يددددة بسددددبب قلددددة المددددوارا الماايددددة اليافيددددة لتةقيددددق المنددددا  المالطددددم للبةددددد يإلدددداءة ا

 -0202ال،لمدددددددة للمؤسسدددددددة ل و يدددددددل هددددددددها يرةدددددددع إلدددددددة نقدددددددض التمويددددددددل و الدددددددهي تبلدددددددغ ميزانيتددددددده السددددددددنوية 
ةنيددددده مصدددددرى ( 5222)إلدددددة مبلدددددغ   0202-0202لوتدددددم زيدددددااة الموازندددددة فدددددة عدددددام ( 2222)بمبلدددددغ 0202
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وهددددددددو نسددددددددبة ضددددددددطيلة بالمقارنددددددددة باالنتدددددددداج ال،لمددددددددة لليليددددددددة علددددددددة يافددددددددة (12/21ً/فمرفــــــــقً) ة ايب ةتدددددددد
 :المستويات وبالتالة اتة ت سياسة اليلية الة البنوا االتيه

  إلددددة تنميددددة مصدددداار التمويددددل الددددهاتة الااخليددددة والخارةيددددة للبةددددد ال،لمددددة ةيددددد تددددم عمددددل عدددداة  اليليددددةتسدددد،ة
ة فددددة قسددددم اسقتصدددداا المنزلددددة ل ةيددددد تددددم عمددددل أط،مددددة خإليإلددددة وسددددري،ة مادددداريع التددددة تددددار اخددددل علددددة اليليدددد

وبي، ددددددا لطلبددددددة اليليددددددة ل أمددددددا فددددددة قسددددددم التربيددددددة الإلنيددددددة يقددددددوم الطددددددالب ب،مددددددل ماددددددغوالت ياويددددددة وايسسددددددوارات 
 .(12/21/فًمرفق)وبي، ا للطلبة 

 (12/22/فمرفقً)ً.يوةا بياب يوض  توافر االة زة والموارا الالزمة لاعم ال،ملية البة ية. 
  لتدددددوفير وسددددداطل التةإليدددددز اليافيدددددة لرعايدددددة  اليليدددددةتوةدددددا أليدددددات لددددداى رعايدددددة واعدددددم البددددداة يب ماايدددددا  وفنيدددددا  ةيدددددد

 .(12/23/فمرفقً)ً.واعم الباة يب ماايا وفنيا  
 ةيد تم عمل إستبياب ليل أقسام  اليليةقيات وتقييم مراوا المخصصات المالية المنإلقة علة البةد ال،لمة ب

علة قيات وتقييم  اليليةرأى أعضاء هيطة التاريت فة ميزانية البةد ال،لمة وما يإليا ةرض  اليلية لم،رفة
ً/فًمرفق)والتوصل سةصاطية ن اطية عب هل   اليليةمراوا المخصصات المالية المنإلقة علة البةد ال،لمة ب

12/24). 

 :ًأنشطةًعلميةًأخرى12/4ًًً
ً:مشروعاتًبحثيةًممولةًواتفاقياتًومستمراتً

 وةا اتإلاقيات وماروعات بة ية ممولة وُمإل،لة مع مؤسسات ت،ليمية أو بة ية اولية وبروتويوالت ت،اوب ت
ونااى الم،لميب  –مؤسسة خإلاةة لل قافة وال،لوم  - )IFHE.(مؤسسة استةاا الاولة لإلقتصاا المنزى  :ومن ا

 .(12/25/فًمرفق)ةم،ية مصطإلة يامل الخيرية وغيرها –
  علة تنبيم الناوات وور  ال،مل والمؤتمرات ال،لمية المةلية واسقليمية والاولية اليليةبياب يإليا بةرض .

 (.12/26/فًمرفق)
 يوةا قاعاة بيانات بنسبة ماارية أعضاء هيطة التاريت فة الناوات والمؤتمرات المةلية واسقليمية والاولية .

 (.12/27/فًمرفق)ًقليمية والاوليةتوض  ماارية أعضاء هيطة التاريت فة المؤتمرات المةلية واس
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  توةا أالة واواها توض  تاةيع الطالب للماارية فة المؤتمرات المةلية واسقليمية والاولية م ل صور
ضوطية لملخصات االبةاد ال،لمية لطالب الاراسات ال،ليا وال يطة الم،اونة فة المؤتمرات المةلية واسقليمية 

 (.12/28/فًمرفق)ًوالاولية
 (.12/29/فًمرفق)بياب يإليا بماارية أعضاء هيطة التاريت فة عضوية هيطات اولية  يوةا 
 أعااا مب المةلة ال،لمية النص  السنوية التة تصارها اليلية  (4)ًإصاار اورية علمية ةيد يوةا عاا

 (.12/31/فًمرفق)
 (.12/31/فًمرفق).يةماروعات مةلية واول او بماارية أعضاء هيطة التاريت فة تةييم أبةاد يوةا بياب 
 (.12/32/فًمرفق)ً.يوةا بياب يإليا تم يل أعضاء هيطة التاريت فة منبمات و ةم،يات قومية و اولية 
  ًمرفق). وتةقيق رؤيت ا اليليةتوةا أالة واواها توض  اسبت،اد فة مةاالت تس م فة تطوير مستوى اااء

 (.12/33/ف
  توةا أالة واواها توض  التباال الاولة ألعضاء هيطة  (الطالب وأعضاء هيطة التاريت)التباال الاولة

 (.12/34/فًمرفق)ً.التاريت
  

ًال راساتًالعليا.13ً
تحرصًالكليةًعلىًتم يمًمجموعةًمنًبرامجًال راسـاتًالعليـاًتتناسـبًمـعًمكانـةًالكليـةًوبمـاًيلبـىًاحتياجـاتً
ســوقًالعمــلًوأحــ ثًا تجاهــاتًالعلميــةًوالبحثيــةًبمــاًيســهمًفــىًتحميــقًرســالةًالكليــةًويتضــحًذلــكًمــنًخــاللً

ً:مايلى
ً:ال رجاتًالممنوحة13/1ًً
ً:وال رجاتًالعلميةًالممنوحةال بلوماتًًًًًً
 ًيتيدب  –ومن دا الموقدع االليتروندة  .التىًتمـ مهالتعريفًببرامجًال راساتًالعلياًلأساليبًمتنوعةًتطبقًالكلية

اليددل للاراسددات ال،ليددا يددتم توزي،دده مةانددا بددةاارة الاراسددات ال،ليددا  -ملدد  يسددلم للطالددب ب،ددا التسددةيل  –الالطةدده 
وقددا تددم (.13/1ً/مرفــقًف)لية والمسددتناات المطلوبددة ستمددام عمليددة التسددةيل باليليددة يوضدد  الخطددوات التإلصددي

وقا تم تإل،يل اميانيده التيامدل بديب  ل تقييم موقع للاراسات ال،ليا لتس يل ال،ملية الت،ليمية لطالب الاراسات ال،ليا
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لوض، ا  MiS والبوابة االليترونية لتس يل استخاام البيانات الخاصة بالطلبة والمستوفاة مب ال MiSقطاع ال 
وقدددا تدددم اعدددالب قسدددم , للت،دددايل اليددداوى لتيدددوب البياندددات اي دددر اقددده  وءموقدددع االليتروندددة للطلبدددة اوب اللةدددعلدددة ال

تير والدايتوراة وهلد  لإلصدل االول الاراسات ال،ليا عب فت  باب القبول للتسدةيل للطدالب الةداا لمرةلتدة الماةسد
م لالقسدام التاليدة .02/5/020وةتدة  ./02ابتااء مب  0205/.020لل،ام الةام،ة , .020فصل الخري  )
 (التينولوةيا الت،ليم  –التربية الموسيقية  –ال،لوم التربوية والنإلسية  –التربية الإلنية  –االقتصاا المنزلة )
 إلة وفق أعضاء ال يطة الم،اونة نمص ةحوأنواعًال بلوماتًوال رجاتًالعلميةًالممنًوتوافرًقواع ًبياناتًبإع ا ًت

 .والاارسيب مب الخارج 
 

ً:العمليةًالتعليميةًفىًال راساتًالعليا13/2ًً
ً:ًال كتوراة/ًالماجستيرًً/رامجًال بلومًــبًًًً

 ًافدق ةيدد و ًالص رةًعنًالهيسةتبننًوتطبيقًمعاييرًأكا يميةًلبرامجًال راساتًالعلياًتتفقًوالمعاييرًالمياسية
نيدددا لمرةلتدددة ر و إللدددة ةام،دددة ياليإلونيدددا لمرةلتدددة ياليالمةلدددت علدددة اعتمددداا م،دددايير بدددرامة م،لدددم االقتصددداا المنز 

تقريدر وةداة ضدماب الةدواة عدب االنادطة خدالل وهل  بنداءا علدة ل الماةستير والايتوراة بقسم االقتصااالمنزلة 
الت،لدديم وقددا تددم اعتمدداا الم،ددايير ال،امددة للاراسددات ال،ليددا الصدداارة مددب ال يطددة القوميددة لضددماب ةددواة  .تلدد  الإلتددرة

 ددم اعتمدداا الم،ددايير القياسددية لبددرامة الاراسددات  .ة المةايدداة مددب مريددز ضددماب الةددواةر واالعتمدداا بندداءا علددة زيددا
 .م02/6/0202وهلد  بقدرار مةلدت اليليده المن،قدا بتدارية ل  م لةميدع االقسدام بالطلبده 0222 ال،ليا فة مارت

وقددا وافددق المةلددت علددة اعتمدداا الم،ددايير األياايميددة القياسددية المرة،يددة لمرةلددة الاراسددات ً(13/2/مرفــقًف)
 (13/3/مرفقًف)ً.م0202ال،ليا والم،ايير الخارةية لبرامة التربية الموسيقية لمرةلة الاراسات ال،ليا 

 ًًللمتغيراتألغأوًسياسةًأستح اثًبرامجًج ي ة  ًاءًبرامجًقاسمةًوفماً 
واع الددابلومات قواعددا بيانددات تت،لددق باعددااا واندد الددايتوراة ةيددد وفددرت / ةسددتير ما/ بددرامة الددابلوم  يليددةتطبددق ال 

ً.والخدارج (ال يطدة الم،اوندة عضاءأ)ومصنإله وفقا للاارسيب مب الااخل  لوالارةات ال،لمية التة منةت ا مب قبل 
 (13/4/مرفقًف)
 ًلرسالةًوتمابلًمتغيراتًسوقًالعملتم يمًبرامجًمتنوعةًتسهمًفنًتحميقًا: 

  .تتوافق مع متغيرات سوق ال،ملو متنوعة م،بم برامة الاراسات ال،ليا 
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 ًاألكا يميةًالح يثةًتتوافقًالبرامجًمعًأحتياجاتًالمجتمعًوالتطورات. 
فقا تم رصا االةتياةات المةتم،ية مب خالل استبيانات واللقاءات والمناقاة مع الة دات المسدتإلياة وقدا ةداءت 

هميدددة وةدددوا مقدددررات عامدددة ةتدددة تتوافدددق بدددرامة الاراسدددات ال،ليدددا مدددع اةتياةدددات المةتمدددع والتطدددورات أالنتيةدددة ب
 .0202االياايمية الةاي ه 

 مجًمعًالمعاييرًالمرجعيةًاألكا يميةًلهًاالتعلمًالمسته فًلكلًبرنتوافقًنواتجًت. 
االقتصداا لماةيسدتير بقسدم ب دا لمرةلدة اه قا تم عمل اراسه لل،القه بيب ندواتة الدت،لم للبرندامة والم،دايير المتنبداف 

بقسددم الماةسددتير  ددا لمرةلددة ب هل وتددم عمددل اراسدده لل،القدده بدديب نددواتة الددت،لم للبرنددامة والم،ددايير المتنبددا المنزلددة
 .المسدت افة توافق مةتوى المقررات وأساليب الت،ليم والت،لم والتقيديم مدع ندواتة الدت،لموأب رت تينولوةيا الت،ليم ل 

 (13/5/مرفقًف)
 تم عمدل ةيد  (مصفوفةًأه افًالبرنامجً)ً افهًمطابمةًمصفوفةًنواتجًالتعلمًالمسته فةًلكلًبرنامجًمعًأه

بقسدم تينولوةيدا يمدا والم،دايير المتنبداه ب دا لمرةلدة الماةيسدتير للبدرامة المختلإلدة اراسه لل،القه بيب ندواتة الدت،لم 
بقسدددم  هب دددا لمرةلدددة الدددايتورا هالت،لددديم ل وتدددم عمدددل اراسددده لل،القددده بددديب ندددواتة الدددت،لم للبرندددامة والم،دددايير المتنبدددا

  (13/6/مرفقًف)تينولوةيا الت،ليم
 ً(ً.مصفوفةًنواتجًالتعلمً)ًالممرراتًلنواتجًالتعلمًالمسته فةًللبرنامجًتحميق 

 االقتصاا المنزلةلماةيستير بقسم لمرةلة ا لمقررات الاراسيةتم عمل اراسه لل،القه بيب نواتة الت،لم للبرنامة وا
بقسم االقتصاا  الماةستيرلمرةلة ب ا  قررات الاراسيةت،لم للبرنامة والمل وتم عمل اراسه لل،القه بيب نواتة ال

 (13/7/مرفقًف). المنزلة
 ًالمراجعةًالخارجيةًلبرامجًال راساتًالعليا. 

للاراسدات ال،ليدا بقسدم ( الااخليده والخارةيده) تم موافقه المةلت باعتماا بياب باسماء تاييل لةنت  المراة،ده    
المددراة،ييب الخددارةييب لمرةلددة الاراسددات موافقددة المةلددت علدد  تقريددر وً(13/8/مرفــقًف). التربيدده الموسدديقيه 

ل وقددا تددم عمددل ( الصددولإلية وااليقدداع الةريدد  واالرتةددال -الموسدديق  ال،ربيدده  –البيددانو )ال،ليددا فدد  تخصصددات 
قدا تدم الموافقده ً(13/9/مرفـقًف)م 0202نموهج للمالةبات ومبررات الطلبه علد  تقريدر المراة،ده الخارةيده 

عل  االةراءات التصةيةيه  للمراةع  الخارة  للاراسات ال،ليدا  0202نزل  ف  قرار مةلت قسم االقتصاا الم
 (13/11/مرفقًف) ةيت تم عمل االةراءات التصةيةيه
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 لهاًال راسيةًلل راساتًالعلياًواأللتزامًبهاًًوأعالنًاألقسامًلج ا. 
 عمل خطة اراسية لقسم االقتصاا المنزلة 
 عمل خطة بة ية لقسم االقتصاا المنزلة 
  خطة اراسية لقسم تينولوةيا الت،ليم ماةستيرعمل 
 عمل خطة االنتاابات لمرةلة الماةستير لقسم تينولوةيا الت،ليم 
 عمل قرار الخطة البة ية لقسم تينولوةيا الت،ليم 
  عمل خطة اراسية لقسم التربية الموسيقية 
 عمل خطة بة ية لقسم التربية الموسيقية 
 ةعمل خطة اراسية لقسم التربية الإلني 
 عمل خطة االنتاابات لقسم التربية الإلنية 
 عمل الخطة البة ية لقسم التربية الإلنية 
 ل وتم االلتزام ب ا  تم تراي  أسماء السااة المنتابيب مب الخارج 

 ستعمالًتوصيفاتًالبرامجًوالممرراتًمنًقبلًاألطرافًالمعنيةًواأللتزامًبهاًا. 
يوةا توصي  م،تما لبرامة الاراسات ال،ليدا ل  والمقرارات الاراسيةليلية بتوصي  مو ق وم،تما للبرامة تقوم ا  

تددددم موافقدددده المةلددددت علددددة اعتمدددداا قسددددم تينولوةيددددا الت،لدددديم البددددرامة الت،ليميددددة ً(13/11/مرفــــقًف).والمقددددررات
وقددا تددم موافقدده المةلددت علددة  ل للاراسددات ال،ليددا بندداء علددة تقريددر وةدداة ضددماب عددب االناددطة خددالل تلدد  الإلتددرة

وةدددداة ضددددماب ر ة بقسددددم تينولوةيددددا الت،لدددديم بندددداء علددددة تقريددددايتور اوتوصددددي  مقددددررات فصددددل الربيددددع لمرةلددددة الدددد
مرفــقً). م0202ووافددق المةلددت علددة توصدديإلات مقددررات مرةلددة الاراسددات ال،ليددا ً(13/12/مرفــقًف).الةدواة

اراسدات ال،ليدا مرةلدة الاراسدات ال،ليدا فصدل ةلدت علدة توصديإلات بدرامة ومقدررات الموافق الًيماً(13/13/ف
ةلت علة توصيإلات برامة موافق ال ًً(13/14/مرفقًف).لتزام ب ا لقسم االقتصاا المنزلةم واال0202الربيع 

التربيدددددددة لتدددددددزام ب دددددددا لقسدددددددم م واال0202ومقدددددددررات الاراسدددددددات ال،ليدددددددا مرةلدددددددة الاراسدددددددات ال،ليدددددددا فصدددددددل الربيدددددددع 
 (13/15/مرفقًف).الموسيقية

 ًاألستفا ةًمنًنتاسجًاألمتحاناتًوتماريرًالمراجعينًالخارجيينًفنًالمراجعةًوالتطوير.ً



 
                        

              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      
 

م الطارطة بالموافقة علة قرار مةلت القسم للتربية .02/0/020االرب،اء  المن،قاةبةلسته  اليليةقرر مةلت    
تقاميب للاراسات ال،ليا فق علة قرار فةض ملإلات الطالب المم فقا وا.02/0/020لطارىء بتارية الموسيقية ا

علددة  اليليددةوافددق مةلددت يمددا  ًً(13/16/مرفــقًف)ً.م.0202/020لل،ددام الةددام،ة  .020لإلصددل الربيددع 
يدددر وةددداة ضدددماب الةدددواة عدددب اعتمددداا بيددداب اعدددااا طدددالب الاراسدددات ال،ليدددا مدددب الدددااخل والخدددارج بنددداء علدددة تقر 

مرفـقً). لدايتوراة التدة منافسدت ا بالطلبدةبياب برسداطل الماةسدتير واعمل تم وً-ً(13/17/مرفقًف). االناطة
ًً(13/18/ف
ً

 -:ًالعلمننظامًالتسجيلًوا شرافً
 ً ًمتنوعة ًبوساسل ًمعلنة الموقع اليل لطالب الاراسات ال،يا و  توفر اليليةًةيدإجراءاتًاألشرافًوالتسجيل

اليل للاراسات ال،ليا يتم توزي،ه مةانا بةاارة  -مل  يسلم للطالب ب،ا التسةيل  –يتيب الالطةه  –االليترونة 
مرفقً)الاراسات ال،ليا باليلية يوض  الخطوات التإلصيلية والمستناات المطلوبة ستمام عملية التسةيل 

،ملية الت،ليمية لطالب الاراسات ال،ليا ل وقا تم وقا تم تقييم موقع للاراسات ال،ليا لتس يل ال (.13/19/ف
والبوابة االليترونية لتس يل استخاام البيانات الخاصة بالطلبة  MiSتإل،يل اميانيه التيامل بيب قطاع ال 

لوض، ا علة الموقع االليترونة للطلبة اوب اللةوء للت،ايل الياوى لتيوب البيانات  MiSوالمستوفاة مب ال 
وقا تم اعالب قسم الاراسات ال،ليا عب فت  باب القبول للتسةيل للطالب الةاا لمرةلتة الماةستير  لاي ر اقه 

وةتة  ./02ابتااء مب  0205/.020لل،ام الةام،ة , .020فصل الخري  )والايتوراة وهل  لإلصل االول 
التربية  –وية والنإلسية ال،لوم الترب –التربية الإلنية  –االقتصاا المنزلة )م لالقسام التالية .02/5/020

 (التينولوةيا الت،ليم  –الموسيقية 
 ًوال ًال ورية ًواألشرافالمراجعة ًالتسجيل ًإلجراءات تاترط اليلية علة المسةليب لارةات علمية  .تح يث

ل بينما ال يوةا ااتراطات ف  التسةيل  ال يطات الم،اونة أب ييوب التسةيل وفقا لالةتياةات األياايمية للقسم
صصات م،ينة للتسةيالت مب خارج ال يطة الم،اونة ل ويتقام الطالب باختيار المراا األياايم  أو ف  تخ

المار  بما يةقق للطالب اختيار األستاه الهي يقوم باسارا  عليهل بينما يقوم األستاه باختيار مب يساعاه 
را علميا عب ماى التقام ف  ف  اسارا  ل ويقام يل مار  علة أةا الطالب المسةليب لارةة علمية تقري

يما يوةا مراا  ً(13/21ً/مرفقًف)وهل  يل  ال ة أا ر ( إب وةا)ال،مل وأية ص،وبات تواةه ال،مل 
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أياايم  علة مستوى يل قسم لارةة الماةستير وآخر للايتوراه لتهليل أية ص،وبات باسضافة إلة تقويم 
علة تهليل أية ص،وبات إاارية أو علمية وتغيير اللواط  وت،مل اليلية  ل(االستبياب للمقرر)الطالب للمقررات 

م علة ايليات 02/0/0222وافق المةلت بةلسته المن،قاة فقا  .ف  ضوء هل  بما ال يت،ارض مع القانوب
موعا  ابت للسيمنار وفقًا  علة أب يقوم يل قسم علم  بتةاياية الموةاة للسيمنار بةميع األقسام ال،لمية باليل

وقا تم أةراء ت،ايالت علة الطةة الاراسات ال،ليا بنبام الساعات ً(13/21/مرفقًف)ل قسم لبرو  يل 
م وقا وافق المةلت علة أقتراح 00/0222/.0ف   6202الم،تماة باليلية والم،تماة بالقرار الوزاري رقم 

  ً(13/22/مرفقًف)م2/6/0206 رطيت الةام،ة قرار المةلت /ا.اليلية وقا أعتما أ
 ًًاأللإجراءات ًكانتًمتاحةالتسجيل ًأن قاعاة بيانات اليترونية لطالب ةرصت اليلية علة توفير  كترونية

مرفقً)ً.الإلرقة الاراسية والإلصل الاراس الاراسات ال،ليا يوةا ب ا يوا الطالب وال،ام األياايم  للقيا و 
 (13/23/ف
 (13/24/فمرفقً) .020ةتة ربيع  ناتًطالبًال راساتًالعلياًمح ثةقواع ًبيا 
 للتخصصًمعًمراعاةًا يدتم تيليد  أةدا  فدال لكفايةًوالكفاءةًوع الةًالتوزيـعتوزيعًاألشرافًعلىًالرساسلًوفماً 

أعضدداء هيطددة التدداريت باساددرا  علددة ارةددة علميددة تب،ددا عددب مةددال تخصصددهل وياددترط قبددل التسددةيل لارةددة 
مدب المقدررات الاراسدية ويةضدره أعضداء القسدم ( ساعات اراسية 2% )62علمية عقا سمينار ب،ا االنت اء مب 

ةدراء أيدة لمناقاة الخطة البة يدة المقترةدة وأهميدة البةدد ومداى ارتباطده با لخطدة البة يدة وتخصصدات القسدم وا 
يمددا يلددزم الماددر  علددة الرسددالة الطالددب أب يقددام . ت،ددايالت علددة الخطددة المقترةددة فددة ضددوء هددهه االعتبددارات

تم موافقة مةلت اليليده  ًً(13/25/مرفقًف)سمينار عما ةققه وتوصل إليه فة بة ه وهل  مرة واةاة سنويًا 
موافقددة مةلددت قسددم التربيدده و ًً(13/26/مرفــقًف) 0202االاددرا  ال،لمددة بتوزيددع لةنددة آليددة علددة اعتمدداا 

عمدددل بيددداب باسدددماء ب،دددض طدددالب ض وتدددم تادددييل لةددداب االادددرا  تب،دددا للتخصددد ليدددةآالموسددديقية للتاييدددا علدددة 
 (13/27/مرفقًف) الاراسات ال،ليا ولةاب االارا  والتخصض

 ًالسمـةًقبـلًوأثنـاءًالتسـجيلًللـ رجاتًالعلميـةًمثـلًمتابعةًوتمييمًأ اءًطالبًال راساتًالعلياًبالوسـاسلًالميتم
األةدددراءات المو قدددة لمتاب،دددة وتقيددديم أااء اليليدددة تتدددوافر لددداى  ةيدددد . ًســـيمناراتً ًوالتمـــاريرًال وريـــةذلـــكًعمـــ
تمر ب الد مراةل قبل القبول ييوب هنا  مإلاضدلة للطدالب وفدق آليدة فد  ةالدة أب يداب الطالدب والت  الباة يب 

ل الخطة يوةا تقرير اوري يدل يقياة بتقرير مب المار  علة الرسالة ل وف  ةالة تسة لم يسةل خطة ياطب
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م علدددة 02/0/0202وافدددق المةلدددت بةلسدددنه المن،قددداة ًيمددداً.(13/28/مرفـــقًف)ًأاددد ر مدددب المادددر    ال دددة
وف  ً(13/29/مرفقًف)ً( .ايتوراة  –ماةستير ) أعتماا اروط القبول والمإلاضلة للتسةيل الارةات ال،لمية 

علددة اددطب قيددا الاارسددة غددااة مةمددا رضددا المسددةل بارةددة وافددق المةلددت م 06/0/0202 بتدداريةةلسددة اليليددة 
 (13/31/مرفقًف)ً.الإلنية بيلية التربية النوعية الماةستير بقسم التربية

 ًمتوسطًالفترةًالزمنيةًللحصولًعلىًال رجةًالعلمية.  
لماةستير والايتوراة اتم عمل ةاول موض  به النسب المطويه الخاصة بمتوسط ةصول الاراسيب علة ارةة 

 (13/31/مرفقًف). باالقسام ال،لمية باليلية
ً

ً.الموار ًالبشريةًوالما يةًالمتاحةًلبرامجًال راساتًالعليا
المةتمدع والتطدورات االياايميدة الةاي دة او المدوارا تراعة اليلية ضرورة توافق برامة الاراسات ال،ليا مع اةتياةدات      

 .البارية والمااية المتاةة لبرامة الاراسات ال،ليا
 مددب مقارندة أعضدداء هيطددة  يتضد  .ًالتناسـبًبــينًعــ  ًأعضــاءًهيســةًالتــ ريسًواألعبــاءًالت ريســيةًواإلشــرافية

ةددداول يوضددد  مددداى التناسدددب بددديب أعضددداء هيطدددة التددداريت التددداريت باليليدددة مقارندددة بأعدددااا الطدددالب ل ويوةدددا 
علة اعتمداا مةلت قسم ال،لوم التربوية والنإلسية موافقة  يما تمً(13/32/مرفقًف) واألعباء التاريسية لألقسام

تدم عمدل ةداول يوضد  مداى التناسدب  ًوً(13/33/مرفقًف) 0202الخطة الاراسية بإلصلة الربيع والخري  
ــــقً) بدددديب أعضدددداء هيطددددة التدددداريت واألعبدددداء التاريسددددية للمقددددررات بإلصددددل الربيددددع بقسددددم االقتصدددداا المنزلددددة مرف

 (13/34/ف
 ًلتخصـصًًتوزيعيتم التربيده الموسديقية  مةلدت قسدم موافقدةنمدوهج لتتضـحًمـنًخـاللًاألعباءًالت ريسـيةًطبمـاً 

تدم عمدل بيداب باسدماء ب،دض طدالب الاراسدات ال،ليدا ل لية تاييل لةداب االادرا  تب،دا للتخصدض آللتاييا علة 
  (13/35/مرفقًف) ولةاب االارا  والتخصض

 ًالتدة تدم ادراؤهاالالزمدة و األة دزة واألاوات علدة تدوفير  اليليدةةرصت ً.اإلمكاناتًوالتسهيالتًالما يةًالالزمة 
 ًً(13/36/مرفــقًف) الإلنيدةلقسدم التربيددة فيتددوافر بيداب   CIQAP 0202 مددب خدالل مادروعلألقسدام المختلإلدة 

مرفــقً) CIQAP 0202بيدداب بدداألة زة واألاوات التددة تددم اددراؤها لقسددم التربيددة الموسدديقية مددب خددالل ماددروع و
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علدة أب ييدوب سد،ر ال،يندة وافقدة مةلدت اليليدة مدب خدالل ميما تم تيسير اراء ال،ينات للطدالب .ً(13/37/ف
  .الالزمةويات فر للطالب الييماللمقيات الواةا بارط أب يو  ةنيه واةا

 ألنواعًال راساتًالعلياًومتطلباتهاًاتوافرًمصت ً.(13/38/مرفقًف)ً. رًتعلمًمتنوعةًوفماً 
ً

ًطالبًال راساتًالعليا13/3ً
 ا لتحاقًببرامجًال راساتًالعليا

ببرامة الاراسات ال،ليا ل مع توضي  الاالالت ً:ًع  تًتزاي ًوتناقصًأع ا ًالطالبًالملحمينتمومًالكليةًبتحليلًم 
ويتوافر  ًً(13/39/مرفقًف)  .020 وةتة 0202بأعااا الطالب مب  ناتتم عمل بيال فقا التة تنطوى علي ا 

 بياب ًوً(13/41/مرفقًف) ال،ليا فة السنوات الخمت األخيرةبأعااا الطالب المقيايب فة برامة الاراسات  م،االت
مرفقً)بم،ال الزيااة والنقصاب فة أعااا الطالب المقيايب فة برامة الاراسات ال،ليا فة السنوات الخمت األخيرة 

 2. همعااو تسةيل م مب اليلية ةتة االب  ءالغاإ باب عاا الطالب الهيب تم يإلياما يتوافر ل يهل  ً(13/41/ف
-0225مب الااخل والخارج فة الإلترة مب بياب باعااا طالب الاراسات ال،ليا  ويتوافر (13/42/مرفقًف)ل طالب 
 0202إلةض ملإلات الطالب المتقاميب لمرةلة الاراسات ال،ليا فصل الربيع بقرار ً-ً(13/43/مرفقًف) .020

 .ملإلاتتل  ال المةلت علة تاييل لةنه لإلةض موافقةو ل ً(13/44/مرفقًف) 0/0/0202بقسم التربية الإلنية 
خاللً) ينًالىًاجمالىًع  ًالطالبًفىًال راساتًالعلياًسنوياًلًتطورًنسبةًالتحاقًالطالبًالوافتمومًالكليةًبتحليً 

ً ًالخمسًا خيرة ةهب الطالب للية آعلة اعتماا  02/6/0202بتارية مةلت اليليه ف  موافقة التم ً(السنوات
مل بياب باعااا الطالب الوافايب الملتةقيب بالاراسات ال،ليا وع (13/45/مرفقًف)الوافايب لبرامة الاراسات ال،ليا
 (13/46/مرفقًف).020ةتة  0200خالل الخمت سنوات االخيره 

بقسم م،االت التزايا والتناقض العااا طالب الاراسات ال،ليا الوافايب فة السنوات الخمت االخيره ببياب  توافريو 
 (13/47/مرفقًف) 0202ةتة ربيع  0200الاراسات ال،ليا مب سنه 

ً

 ال راساتًالعلياتمويمًطالبً

ت،تما اليلية ف  تقويم طالب الاراسات ال،ليا علة ً.لتمويمًطالبًال راساتًالعلياًًليبًمتنوعهأساالكليةًتستخ مً
 –اختبارات تةريرية  –تقايم أبةاد وتيليإلات  –اختبارات اإلوية  –( سمينارات)وساطل متنوعة تاتمل ةلسات نقا  



 
                        

              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      
 

م أوال بأول تغهية راة،ة للطالب وهل  للتأيا مب تةقق النواتة الت،ليمية المست افة وتقا –تقارير  –زيارات مياانية 
عب أااط م لتصةي  مسارهم يما توفر للطالب ب ها فرض التقويم المستمر إه أب ههه التقويمات المتنوعة م،لنة 
بتوصي  المقررات والبرامة وموض  ب ا ال ا  مب يل تقويم وههه المواصإلات م،لنة للطالبل وال ينإلرا أةا 

يت أو التقويم بل ت،تما األقسام علة لةاب ممتةنيب وتختض بوضع االمتةانات األساتهة بمقرر اراس  ف  التار 
 ً(13/48/مرفقًف) ومراة،ة ارةات وعقا االختبارات الاإلوية للطالب

 ً ًيتم ًنظام ًالحاجةتطبيق ًعن  ًالخارجيين ًفيتوافرًالممتحنين بياب بأسماء السااة األساتهة أعضاء هيطة   
عليا  اراسات" قسم التربية الإلنية  –ةاب التأهيل  باألقسام المختلإلة التاريت مب خارج اليلية للماارية ف  لةاب األمت

 (13/49/مرفقًف)ً" .
 ًعلىًنشرًاألبحاًالكليةتشجعًاألقسامًالعلميةًب .ًثًالمستخرجةًمنًالرساسلًالعلميةطالبًال راساتًالعليا

الخاض بالم،يايب والمارسيب المساعايب بةضور المؤتمرات الاولية علة نإلقة و  قرار مةلت الةام،ة حيثًتمًتفعيل
ًف)ً.الةام،ة  نة طة الم،او بالموافقة علة آلية تاةيع أاترا  ال يتإل،يل قرار مةلت اليلية وً(13/51/مرفق

الطالب علة نار  علة أعتماا آلية تاةيعقرار مةلت اليلية وً(13/51/مرفقًف) والطالب ف  المااريع البة ية
/  0202تإل،يل تاييل لةنة تسويق البةود التطبيقية باليلية لل،ام الةام،  وً(13/52/مرفقًف). البةود ال،لمية

. الموافقة علة آلية تاةيع البةود ال،لمية الماترية بيب األقسام ال،لمية لليليةوً(13/53/مرفقًف)ً.م .020
.  يب بمرةلة الاراسات ال،لياةلة آليات تاةيع النار ال،لم  لل يطة الم،اونة والباعالموافقة وً(13/54/مرفقًف)

تم عمل بياب بةصر و  .وافقة علة وةاة تسويق البةود التطبيقية باليلية ل ويهل  م ام وةاة تسويق البةود والم
 (13/55/مرفقًف).ةاد المناورة لطلبة الاراسات ال،ليا باليلية األب
 ًًًوتأمينًوضعًونسخًوتيراعى ينترول الارسات ب منًخاللًاآللياتًالمتبعةً.زيعًاألمتحاناتًوضمانًسريتها

   .سرية االمتةاناتضماب مع االساتهة واض،ة االمتةانات ل هاةراءاتو ال،ليا 
 ًالمصال  عنا أعااا تطبيق سياسات عام تضارب ل و  تمويمًالطالبًللتأكي ًمنًع الةعالةًآلياتًفتتبعًالكلية

 (13/56/مرفقًف) ...لةاب األمتةاب 
 ًمناسبة للرةوع الي ا عنا الةاةةتأمين ا واألةتإلاب ب ا لماة يتم و  موثمةنتاسجًالطالب. 
 ً ًلإعاًليتم ًال راساتًالعليا ًنتيجة لييترونة باليلية عبر الموقع اسقيتات مناسبة و و ف  ت لطالبًبنتاسجًالتمويمن

 ً(13/57/مرفقًف)
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 تخاه األتقوم اليلية ب  .ةراءات التصةيةية إها لزم األمرتةليل نتاطة تقويم الطالب وا 
 

ً:ضاًطالبًال راساتًالعلياًًر
ةراء إستبيانخالل  مب ت تم اليلية بأسنخاام وساطل متنوعة لقيات رضا طالب الاراسات ال،ليا ات اورية وا 

 .طالب الاراسات ال،ليا لمقرر ف  نبام الساعات الم،تماة الم،امالت اسةصاطية لتقييم 
 ًًاأل واتًالمناسبةيراعى ًمنًخاللًإستخ ام ًالطالبً  تطالع رأي طالب الاراسات إستمارة إس لمياسًرضا

أستبياب قيات وتقييم رضا الطالب عب خامات الاعم ال،لم  واألرااا األياايم  وً(13/58/مرفقًف) ال،ليا
ستإلااة من ا ف  إتخاه تةليل نتاطة أستقصاء الرضا واأليما يتم ًً(13/59/مرفقًف) لطالب الاراسات ال،ليا

  طوي برامة الاراسات ال،لياالقرار وت
 ًًتطوير برامة تقوم اليلية بتةليل بيانات تقييم رضا الطالب واألستإلااة من ا ففاعليةًنظامًتظلماتًالطالب  

تم عمل صنوق الاياوي  ل م،لنة للت،امل مع تبلمات الطالباليلية قواعا تستخام يما  الاراسات ال،ليا
والمقترةات وهل  لطرح المايالت أو أي مقترةات مب خالل رابط م،يب خاض لليلية وتوصيله ألاارة اليلية 

ب بالاراسات ال،ليا يايالموافقة علة أعتماا آلية متاب،ة المقوً(13/61/مرفقًف)ً.لمناقات ا بةاية والبد ب ا 
قة علة أعتماا يل مب آلية التبلمات وافوالمً(13/61/مرفقًف) .ة ةل الماايل الت  تواة  م الت  ت،مل عل

 –ماةستير ) التةريري ل اروط القبول والمإلاضلة للتسةيل للارةات ال،لمية للطالب مب ارةات األمتةاب 
ً(13/62/مرفقًف) .ل يأةراء تصةية  نتيةة زيارة المةاياه الت  تمت بوةاة ضماب الةواة ( ايتوراه 

 .متةانات وماى مطابقت ا لتوصي  المقررات فقة علة تاييل لةنه لتقييم األالمواو
 

ًنظامًإ ارةًالجو ةًوالتطويرًالمستمرً.14
ً(وح ةًضمانًالجو ة)14/1ً

ًالجوانبًالتنظيميةًوال عمًالما ىًوالمعنوىًلوح ةًضمانًالجو ة
وةاة  ااءفة إطار إرساء نبام ةواة الت،ليم فة اليلية وضماب تةقيق المخرةات الت،ليمية المست افة تم إن      

وتم إعتماا إنااط ا مب مةلت ةام،ة  06/0/0222ضماب الةواة بيلية التربية النوعية ةام،ة اسسينارية بتارية 
بيمة لليلية وهل  ليضم وةاة ضماب الةواة الة ال ييل نتم تةايد ال ييل التوً.(14/1/مرفقًف)االسينارية 
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مب  وتم إعتمااهوبيب اليلية ومريز ضماب الةواة  ا المختلإلةالتنبيمة لتيوب ةلقة الربط بيب إاارة اليلية وأقسام 
ً.ً(14/2/فًمرفق) 06/2/0200مةلت اليلية بتارية

 ًبالكليةًهيكلًتنظيمى عنا إعتماا الموافقة ً.ًالكليةًيةًوعالقاتًواضحةًفىًهيكلذوًتبعًوح ةًضمانًالجو ة
إصاار يتيب علة إنااء وةاة ضماب الةواة تم تةايا المسطوليات والم ام ل وتم تةايد تل  البيانات مب خالل 

ًمرفق)اليل وةاة ضماب الةواة ليضم بااخلة م ام وةاة ضماب الةواة تإلصيليًا يهل  الطةة وةاة ضماب الةواة 
وقا تم صياغة رؤية  06/6/0202وقا تم إعتماا اليل وةاة ضماب الةواة مب مةلت اليلية بتارية ً(14/3/ف

عتما هورسالة الوةا ًكذلكً(14/4/فًمرفق) 02/0/0202هما مب مةلت اليلية بتارية اوا 
 2/6/0222بتارية ( 02)مةلت يلية رقم األعتماا بقرار اة ضماب الةواة و تم تةايا مقرا  لوة . 
 بتارية  ) ( مةلت يلية رقم بقرار  تم أعتماا رؤية ورسالة وةاة ضماب الةواة. /  / 
  06/0/0202بتارية ( 2)مةلت يلية رقم بقرار  أعتماا ال ييل التنبيمة لوةاة ضماب الةواةتم. 
  02/6/0202بتارية ( 5)مةلت اليلية رقم وةاة ضماب الةواة بقرار تم أعتماا يتيب اليل. 
  بتارية ( 06)بقرارمةلت يلية رقم  تاييل مةلت إاارة م،تما ويواار بارية يافية ومؤهلةتم أعتماا تةايد

0./5/0202 . 
 ًويتضحًً(.اإل اريينً–الطالبًً–أعضاءًهيسةًالت ريسًومعاونيهمً)يشاركًفىًأعمالًالوح ةًمختلفًالفسات

ً-:ذلكًمنًخاللًالتشكيالتًالخاصةًبرسساءًالمعاييرًاألربعةًعشرًواللجانًالتنفيذيةًللوح ةًكماًيلن
 بتارية ( 00)بقرارمةلت رقم  التاييل الةايا لرؤساء الم،ايير األياايمية األرب،ة عار وال يطة الم،اونة ل م

00/5/020. . 
  02/2/020بتارية ( 0)بقرارمةلت رقم أعتماا تاييل اللةاب والمةلت التنإليهى.. 
  5/0202/.0بتارية ( 06)أعتماا تاييل روؤساء اللةاب التنإليهية بقرارمةلت رقم. 
  02/0/0202بتارية ( .)بقرارمةلت رقم أعتماا تةايد التاييل الخاض باللةاب والم،ايير. 
 (14/5/فًمرفق)يزاتًالمالسمةًللوح ةًومجهزًبالتجهمكانًتوافرًيًً
 للوح ةًمنًخاللًًمخصصاتًماليةًمناسبةًتوافرت 

  فواتير باراء ورق التصوير واألةبار وطلب أهب صر  ويا  ةسابوةوا. 
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  عقا برنامةيب بيب وةاة ضماب الةواة وأاارة اليلية ومريز تنمية قارات أعضاء هيطة التاريت بمبلغ مخإلض
 .06/00/0202بتارية  وأستخراج اي  بقيمة البرنامةيب

  مب ةصيلة صناوق الخامة الت،ليمية لتابير مورا مالة لتلبية األةتياةات التاريبية % 0تخصيض مبلغ
 ..02/0/020بتارية ( 2)رقم ألستمرارية تةقيق أهاا  وةاة ضماب الةواة باليلية بقرارمةلت 

  00/2/0202توفير األةتياةات الخاصة بالملتقة التوبيإلة الرابع بتارية . 
 (14/6/فًمرفق)اليلية تما الوةاة بما ييإليي ا مب المخصصات فة صورة عينية وليست مالية  تقرير يإليا أب 
 التفويضً)إل ارىًوال عمًوا(ًالتم يرًوالمسان ة)لوح ةًضمانًالجو ةًمثلًال عمًالمعنوىًً عمًقيا ةًالكلية

 (.والتمكين
  (.0202/020)لل،ام الةام،ة  الةواةأعتماا التقرير السنوى عب أناطة وأنةازات وةاة ضماب. 
 (..0202/020)  خطة ال،مل السنوية لوةاة ضماب الةواة باليلية 
 ً(14/7/فًمرفق)ًبمضاياًالجو ةًفىًالمجالسًالرسميةًعرضًومناقشةًالموضوعاتًالمتعلمةً 

  (14/8/فًمرفق) الةواة بالةام،ةعالقة مستمرة ف،الة بيب الوةاة ومريز ضمابً 
  لخريةة يلية التربية النوعيةالملتقة التوبيإلة ال الد لسوق ال،مل. 
 الملتقة التوبيإلة الرابع لسوق ال،مل لخريةة يلية التربية النوعية. 
  0202/020إعتماا بياب بأسماء وتوارية الور  والناوات التة عقات بوةاة ضماب الةواة. . 

ًالتمويمًالمستمرًللم رةًالمسسسية14/2ً
  عمليةًالتمويمًوأنشطةًالتعزيزًوالتطويرًللم رةًالمسسسية

ًتمويمً ورىًلمعاييرًالم رةًالمسسسية**ً
  وهل  يتم التقييم بصإلة اورية و  5/0202/.0بتارية ( 06)تم أعتماا خطة ال،مل السنوية بقرار مةلت رقم

ووضع لت  عب طريق ا عمل التقييمات المستمرة عب يل عام والتطبيق اسستبيانات تنإليهية بوضع خطط 
وخطة  نبام تقييم قاعات التاريتمع وةوا خطة لتإل،يل ةاول متاب،ة الةواة الااخلية باألقسام األياايمية 

 .للقارة المؤسسيةلد وخطة المراة،ة الااخلية متاب،ة اساارييب 
  2/020/.0بتارية ( 2)المراة،ة الااخلية للإلاعلية الت،ليمية بقرارمةلت يلية رقم تم أعتماا تةايد خطة. . 
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ًًتستخ مً** ًقياسه ًيرا  ًما ًتالسم ًالمستمر ًللتمويم ًموضوعية ًآ اء ًومسشرات ًمتنوعة ًأساليب ًمرفق)الوح ة
ًًً(14/9/ف
**ًً ًيتم ًأ اء ًنتاسجًتمييم ًالت ريسًًالكليةمناقشة ًًمعًأعضاءًهيسة ًومعاونيهم ًالطالبً/ ًالعاملينً/ األطرافً/

ل ومناقاته ل وعمل ور  هات ال،القة مع وةوا تةليل إستبياب ةول التربية ال،ملية ويتابة تقرير عنه  المجتمعية
ً.وعمل الم،امالت اسةصاطية الخاصة به وتطبيق إستبياب الرضا الوبيإل  عمل عب الرضا الوبيإل  وأااء ال،مل 

 (14/11/فًمرفق)
  را  الم،ينة لتقييم أااء اليليةمب األستبيانات علة األطتطبيق ال،ايا 
 ستبياب ومناقاة نتاطة اس للسااة اساارييب اليليةتطبيق إستمارة تقييم نمط القيااة ب. 
  بتارية ( 06)تم أعتماا التاييل الخاض بالسااة مسطولة المراة،ة الااخلية بقرارمةلت يلية رقم

0./5/0202 . 
 رييب عب آ ر مراوا ماروعات التطويرعل  ةواة الت،ليم باليليةقيات ماي رضا اساا. 
 تةليل إستبياب قيات رضا أعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة عب أااء وةاة ضماب الةواة. 

ً **ً ًفترات ًعلن ًالتمويم ًنتاسج ًممارنة ًتم ًاأل اء ًمستوي ًفن ًالتغير ًلرص  ًً.زمنية ًخالل إعتماا الم،امالت من
 .اسةصاطية لنتاطة اسستبيانات السابق هيرها 

ًًً ًالتصحيحية** ًاإلجراءات  .الرضا الوبيإل  وأااء ال،مل لم،الةة السلبيات الناتةة عب تةليل إستبيانات عمل
 (14/11/فًمرفق) .مناقاة السااة اساارييب مع عميا اليلية عب إستبياب الرضا الوبيإل و 

ًانشطةًالتعزيزًوالتطويرً**ً
 تنطوي عمليات الت،زيز والتطوير عل  برامة وماروعات لت،زيز القاره المؤسسيه       
  02/2/0202بتارية ( 2)رقم مةلت اليليه بيلية التربيه النوعيه بقرار خطة تنمية الموارا الهاتيه أعتماا  
  0202/0202وضع خطه تنإليهيه لالناطه الرطيسيه 
  06/2/0202ع المااريه الطالبيه لاعم التميز بتارية الإلن  الربع سنوي لمارو وةوا التقرير 
 األستفا ةًمنًنتاسجًالتمويمًفىًتوجيهًالتخطيطًووضعًالمرارًوتحسنًفىًاأل اءًالمسسسى 
  ( 0202/0202)للاراسه الهاتيه لل،ام الةام،  وضع خطة التةسيب لمةور القاره المؤسسيه تم 
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  بتارية ( 2)بقرارمةلت رقم  ا الخطه التنإليهيه لقسم الصيانه لمتاب،ة الصيانه الاوريه للمبان  واالة زهاعتماتم
02/00/0202 

ًًًًًًًًالتمويمًالمستمرًللفاعليهًالتعليميه:14/3ًً  
ًعمليةًالتمويمًوأنشطةًالتعزيزًوالتطويرًللفاعليةًالتعليميةً

 ًًستمراريةا شموليةًًوتتسمًعمليةًالتمويمًبال
مل  خاض بأساليب ونتاطة التقييم والتةليل األةصاطة لرضا ويتوافر  موضوعيةساليبًأًالكليةتستخ مًحيثً*ً*

 (14/12/فًمرفق)ً.والاامل والمستمر للإلاعلية الت،ليميةمتنوعه للتقويم المستمر  (الطالب عب ال،ملية الت،ليمية
  (.020 -0202)إعتماا الخطه السنويه لوةاة ضماب الةواه 
  (.020)خطة المراة،ه الااخليه للإلاعليه الت،ليميه 
 رةييب المقترح مب رؤساء األقسام باليليه بيانات بأسماء السااه المراة،يب الخا 
  مل  خاض بما تم انةازه مب المراة،ة الااخلية بملإلات الم،ايير والو اطق الااعمه وهل  مب اللةنة مرفق

 المايلة
 وباق  المستإلايب  مناقشةًنتاسجًالتمويمًمعًالميا اتًاألكا يميةًواإل اريةعلنًًالكليةتحرصً**ً
  قرار مةلت اليلية بةعتماا التةليل االةصاط  الخاض بةستبياب قيات رضا منبمات سوق ال،مل والمةتمع

المان  عب أااء اليلية ويهل  اسستبيانات الخاصة بقيات أااء خرية  اليلية ف  سوق ال،مل ومقاار الطلب 
 علي م 

 أعضاء هيطة التاريت ومناقاة نتاطةه  تطبيق اسستبياب الخاض بأساليب الت،ليم والت،لم المتب،ه مب قبل 
 تطبيق استبياب تقييم فاعلية الملق  التوبيإل  ال ان  وال الد لسوق ال،مل للخرةييب ومناقاة نتاطةه 
  تقرير مراةع ااخل  لمرةلة الاراسات ال،ليا 
ًخططًتنفيذيةًللتحسينًوالتعزيزًفنًضوءًنتاسجًتمويمًالفاعليةًالتعليميةًًالكليةتضعًً**

  ( 2)بقرارمةلت يلية رقم  0202-0202خطة التطوير المستمر للإلاعلية الت،ليمية لل،ام الةام،  تتوافر
 02/2/0202بتارية 

  (14/13/فًمرفق)ور  ال،مل بض خامل  توافر 
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  ةتيمرتبطة لبةد ال،لم  لخطة وةوا اةات المةتمع بقرار مةلت رقم بخطة الةام،ه والتوةي ات القوميه وا 
 .02/6/020بتارية ( 2)
 ،ةونااسةراءات واألليات المتب،ه ف  ةالة وةوا عةز ف  أعضاء هيطة التاريت وال يطة الم 
 (14/14/فًمرفق)ليات تاةيع أعضاء هيطة التاريت عل  تإل،يل منبمة البةد ال،لم  توافر آ 

األليات الخاصه  مع توفير لتعليميةًضمنًج ولًزمننًالخططًالتنفيذيةًلتطويرًوتعزيزًالفاعليةًالتطبقًالكليةً **
تخاه اسةراءات التصةيةية   باسضافة إلة . بمتاب،ة التنإليه وا 

  05/00/0202بتارية ( 6)مةلت رقم إعتماا تاييل وةاة للتاريب بقرار 
  بتارية ( 2)بقرارمةلت رقم إعتماا بياب بأسماء وتوارية الور  والناوات الت  عقات بوةاة ضماب الةواة

0./2/020. 
  ة والتقييم المستمرليات ضبط الةواة الااخليآتوافر 
 تإل،يل مقررات اليترونيه 

ً:ممارساتًالنظامًال اخلىًللجو ةًًً
يامل عل  المتاب،ة الاورية  ةيد,باليلية رةًجو ةًالتعليمًوالتعلمعلنًإقامةًنظامً اخلنًمتكاملًإل اتحرصًالكليةً   

 م للتقارير البرامة والمقررات وملإلات المقررات والبةد ال،لم  وخطط  وتصةي  الةوانب السلبية 
  02/2/0202بتارية ( 2)الت،ليمية بقرارمةلت يلية رقم خطة التطوير المستمر للإلاعلية 
 (يإلاية ويإلاءة) خطة لتإل،يل نبام تقييم الم،امل والم،اات واالة زة 
  تطبيق خطة الاعم اسياايميةو خطة لتقويم ومتاب،ة 
  ( .020-0202)تم إعتماا خطة المراة،ة الااخلية للإلاعلية الت،ليمية 

ًمثلً.مسشراتًموضوعيةًللتمييمًالمستمرً  اءًالفاعليةًالتعليميةتستخ مًالكليةًكماً
  (الم،يار ال،اار)التقويم والتاريب المياانة للطالب مرفق أساليب  والتطوير المستمرط الةواة طخو ااًلليات 

  2/2/0202بتارية ( 2)بقرارمةلت رقم 
  (0202-0202)خطة التطوير والتقويم المستمر للإلاعلية الت،ليمية 
 خطة لتق،يل الت،ليم الهاتة التإلاعلة. 
 ( 0202-0202) للتطبيق األستبيانات يةلخطة التنإليها. 
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  خطة مقترةة للتوعية للمتاب،ة الااخلية لليلية. 
 تقرير متاب،ة مايالت سير ال،ملية الت،ليمية ومتاب،ة لةاب اسمتةانات. 
 2/2/0202بتارية ( 2)مةلت رقم بقرار  م،ايير لتقيم عضو هيطة التاريت وال يطة الم،اونة. 
  0202)باسبةاد ال،لمية المناورة العضاء هيطة التاريت باليلية المناورة مةلًيا واولًيا خالل الإلترة بياب-

0202.) 

ًالمسألةًوالمحاسبة14/4ً
ًتفعيلًاللواسحًوالموانينًالحالية

ً.الفاعليةًالتعليميةًمراجعةًوتفعيلًاللواسحًوالموانينًالحاليةًوالمتعلمةًبالمسألةًفىًمجا تًتمًت
 إةراءات المسألة القانونية. 
 الغ  لب متلبت بالغ  او الاروع فةاطًاسةراءات المتب،ة عنا ضبط. 
  02/6/020بتارية ( 2)وترايا االنإلاق اليلية بقرارمةلت رقم أعتماا خطة تنمية المواا الهاتية تم. 
  05/2/0202بتارية ( 0)بقرارمةلت يلية رقم  والسالمة أعتماا تنإليه ماةاء بخطة األمبتم. 
  0/6/0202بتارية  فت  صناايق الاياوى والمقترةات باليلية وفةص اتم. 
 بقرار مةلتًير تقييم عضو هيطة التاريت ونموهج مقترح لتقيم اااء عضو هيطة التاريت وال يطة الم،اونهيم،ا 

  02/0202/.0بتارية ( 6)يلية رقم 
 ةراءات التغلب علة الاروت الخصوصية  .سياسات وا 
 (14/15/فًمرفق)غ  ولإلت نبر لمارسيب المواا ةالةلمرفق ويوةا والمةاسبة  نماهج المسألة 

 
, تقييم األااء للمةاسبة يخض تةسيب ةًفيماًوالمحاسبةًفىًالكلينظمًالمسألةًًقراراتًج ي ةًتتعلقًبتفعيلًةتتخذًالكلي
 .ط التاريب والتطويرالترقة ووضع خط, األ ابة 
 (14/16/فًمرفق)عقاب بالنسبة لل،امليب المارسييب بوةاات الة از االاارة باليلية مرصاور أ 
 عتماا برواور الم،لومات والم،ار  الخاصة بالوعة عب ييإلية التواصل مع إاارة اليلية لتلقة الاياوى إ

 .02/2/0202بتارية ( 2)بقرارمةلت يلية رقم  وتوزي،ه علة الة ات المستإلياة
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 02/00/0202بتارية ( 2)بقرارمةلت يلية رقم  أعتماا ضوابط التةويل بيب األقسام االياايمية باليلية . 
  ( 2)بقرارمةلت يلية رقم  خطط التاريب والتطوير ألعضاء هيطة التاريت وال يطة الم،اونة واألاارييبأعتماا

 ..020/./02بتارية 
  بتارية ( 2)بقرارمةلت رقم  .020إلة  0202أعتماا الخطة التاريبية للقيااات األياايمية فة الإلترة مب

02/0/020. 
 
 

ً


