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 املؤسسة عن الوصفية البيانات
  

 كلية العلوم  :المؤسسة اسم

 □متوسط   معهد   □عالي   معهد  ■كلية            :المؤسسة نوع

  جامعة دمنهور  :المؤسسة لها التابعة األكاديمية/الجامعة اسم

  □خاصة               ■ حكومية     :األكاديمية/الجامعة نوع

 :الجغرافي الموقع

 دمنهور       : المدينة -البحيرة  : المحافظة

 2007مارس  27 في 87رقم  الجمهوريالقرار  :التأسيس تاريخ

 أربع سنوات :الدراسة مدة

  اللغة اإلنجليزية: الدراسة لغة

  : هدالمع / للكلية األكاديمية القيادة

ــاالس ادةــــالقي  العلمية الدرجة مــ
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 وتوزيعهم الطالب أعداد

  
 : األولى الجامعية المرحلة . 1

 )2010/2011: (المختلفة الفرق على وتوزیعهم للطالب اإلجمالي العدد
  

  
  :البالط توزيع

 

    

  50 -  50 األولى

  311 -  311 الثانية

  227  -  227  الثالثة

  194  -  194  الرابعة

  809  -  809  الطالب إجمالي
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  التدريس هيئة أعضاء السادة وتوزيع العلمية األقسام
 

  
ــالقس   العلمي مـ

 التدريس هيئة أعضاء أعداد

 إجمالي
   اذـــأست

أستاذ 
 مساعد

  
 مدرس

 معاونة هيئة

 متفرغ
غير 
 متفرغ

 عامل
مدرس 
 مساعد

 معيد

 28 12 5 10 1 0 0 0 قسم الرياضيات

 25 10 3 7 4 1 0 0 قسم الكيمياء

 10 2 2 3 0 2 0 0 قسم الجيولوجيا

 17 5 6 4 0 1 0 1 قسم الطبيعة

 22 15 0 5 2 0 0 0 قسم النبات

 20 11 2 6 1 0 0 0 قسم الحيوان

هيئــــة  أعضــــاء إجمــــالي
 التدريس

1 0 4 8 35 18 56 122 

  
  

 ةـــالدرج

 ســـالجن
النسبة 
 المئوية

 الوظيفية الحالة
  النسبة
 المئوية

 %١٠٠ لإلناث% للذكور%
يللمعين%

 ن
 للمنتدب%

      %١٠٠  0  100  )الفئات جميع( أستاذ

      %١٠٠  37.5  62.5  مساعد أستاذ

      %١٠٠  31.4  68.5  مدرس

      %١٠٠  52.3  47,6  مساعد مدرس

       %١٠٠  71.6  28.3  معيد
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  4 الخارج في المبعوثين عدد إجمالي

  17: 1≈  48/809 للطالب التدريس هيئة أعضاء نسبة

  11:  1≈  74/809 للطالب المعاونة الهيئة أعضاء نسبة

    6:1≈  8/48 التدريس هيئة أعضاء إلجمالي المعارين نسبة

 هيئـة أعضـاء إلجمـالي الخاصـة زاتاألجـا نسـبة
 التدريس

2/48 ≈1 :24  

 
     

  % 33  33 يندائم

  % 67  67 ينمؤقت

 %100 100 جمالياإل
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 املؤسسة تقدمها اليت التعليمية الربامج

  
 : األولى الجامعية المرحلة: أوالً 

  : التخصصات اآلتيةدرجة بكالوريوس العلوم يف
  

  اإلحصاء وعلوم الحاسب        .2  .  الرياضيات  .1

  الكيمياء  .4  الفيزياء  .3

  .        الجيوفيزياء  .6  .الكيمياء الحيوية  .5

  الميكروبيولوجي  .8  .       النبات  .7

  .     الحشرات  .10  .  علم الحيوان  .9

          .فيزياء/ياءكيم  .12                  .رياضة وحاسب آلي  .11

      .فيزياء/رياضة  .14          .كيمياء حيوية /كيمياء  .13

        .ميكروبيولوجى/كيمياء  .16      .حيوان/كيمياء  .15

  .علوم الحاسب  .18    .نبات/كيمياء  .17

  

        18 

    11 

  : ة الدراسات العليامرحل: ثانياً 
لم یتم تطبیقها بعد نظرًا لحداثة الكلیة 

  ونسب اخلرجيني أعداد

  النسبة المئوية  الطالب الناجحين أعداد  امــالع
2010 /2011  169  87.1%  

 
  باملؤسسة االتصال وسائل
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 يالعنوان البريد:   

  . تمجمع الكلیا – الجمهوریة شارع -دمنهور -البحیرةمحافظة  -مصر العربیة ةجمهوری

 اإللكتروني  الموقع :http://www.sci.damanhour.edu.eg  

 اإللكتروني العنوان (E-Mail):   

  
 Dean.sci@damanhour.edu.eg  مكتب عميد الكلية

ــئون الطالب  Vdstu.sci@damantour.edu.eg  مكتب وكيل الكلية لشـ
   مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات

   مكتب وكيل الكلية لشئون المجتمع

   قسم الرياضيات

   قسم الطبيعة

   قسم الكيمياء

   قسم الجيولوجيا

   قسم النبات

   نقسم علم الحيوا

   وحدة ضمان الجودة

  

 0453293011       : اكستليف      
  
  
  
  
  

  
 



 7

  القدرة املؤسسية :احملور األول
1:  
  للكلية والسياسات واألنشطة الداعمة اإلستراتيجيةالخطة  1/1
لــس الكلیــة بمجللكلیــة و تــم اعتمادهــا  إســتراتیجیةضــمان الجــودة بكلیــة العلــوم بإعــداد خطــة  قامــت وحــدة 

  .12/7/2011  بتاریخ
  

  ) SWOT(التحليل البيئي للكلية باستخدام أسلوب  1/1/1
  الربــاعيالتحلیــل  فــيتغطیــة البیئــة الداخلیــة و الخارجیــة SWOT  قبــل تصــمیم

 : اإلستراتیجیة
ـــهتحتـــاج  الـــذيمـــن اجـــل تحدیـــد مضـــمون و نطـــاق التطـــویر  األمـــریتطلـــب  نظـــرة  إلقـــاءالكلیـــة  إلی

الداخلیـة  األوضـاعتواجههـا الكلیـة، و كـذلك  التـيلـى كـل مـن الظـروف الخارجیـة فاحصة شـاملة ع
 تشـخیص جوانـب القـوة  أسـلوبهذا الشأن  فيالمعروفة  األسالیبمن و . الكلیة أحوالتصف  التي

STRENGTH   ـــعف ـــي  Weaknessوالضـ ـــرص  التـ ــة، وتحدیــــد الفـ تتصــــف بهــــا الكلیــ
Opportunities   والتهدیــــداتThreats ــد تو  التـــي ــيجـ ــة المحیطـــة، وهــــو  فــ ــة الخارجیــ البیئـ
 فـي الكیفـيو  الكمـيوتـم اسـتخدام التحلیـل   SWOT Analysis الربـاعيالمعروف باسم التحلیـل 

وتــم اســتخدام قــوائم االستقصــاءات  اإلسـتراتیجیةضــوئه تصــمیم  فــيتـم  الــذيو  البیئــيالتحلیــل  إجـراء
ـــص  ــــابالت والمالحظـــــات لل الوثـــــائقيوالفحــ ــــوالمقـ ــرف علـــــى جوانـ ـــــوة و تعـــ ـــرص ب الق ــــعف والفــ الضـ

تحدیــد وزن كــل عامــل مــن العوامــل  فــيوالتهدیــدات، و قــد اســتخدمت الكلیــة نــاتج عملیــة التحلیــل 
 فــيمــن داخــل الكلیــة و خارجهــا ممثلــین  أعضــاء البیئــيالتحلیــل  فــيو قــد اشــترك .  اإلســتراتیجیة

و . مجتمـع المحلـىو من ال أعضاءو طالب و  إداریینهیئة تدریس و  أعضاءو  أكادیمیةقیادات 
الكلیــة مصــفوفة واضــحة و محــددة لمجــاالت القــوة و الضــعف الناتجــة مــن تحلیــل البیئــة  فــيتوجــد 

 البیئـيوقـد تـم عـرض التحلیـل . و الفرص و التهدیدات الناتجة من تحلیل البیئـة الخارجیـة, الداخلیة
لشـــئون الطـــالب و  المختلفـــة داخـــل الكلیـــة كعمیـــد الكلیـــة و وكیـــل الكلیـــة األطـــرافو مناقشـــته مـــع 

، و خــارج الكلیــة اإلداریــینهیئــة التــدریس و الهیئــة المعاونــة و  ألعضــاءو ممثلــین  األقســامرؤســاء 
  . كممثلین للمجتمع المحلى

 الممارسات ذات الصلة: 
و طـرق التحلیـل للبیئـة الداخلیـة  االسـتراتیجيتـم عقـد ورش عمـل للتوعیـة بأهمیـة التخطـیط  .1

ـــــذا  ـــــة لهـ ـــــة، و الهیئـ ــــرها و الخارجیـ ـــیط حضــ ـــــاءالتخطـــ ـــذيالفریــــــق  أعضـ ـــیط  التنفیـــ للتخطـــ
 .االستراتیجي
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عـن طریـق االسـتبیانات و المقـابالت و لكلیـة تم جمع  البیانات الالزمة لشتى القطاعـات با .2
ــة و فحـــص االلكترونـــياســـتخدام البریـــد  ــد نقـــاط القـــوة و  و المالحظـ نقـــاط المســـتندات لتحدیـ

 .الضعف و الفرص المتاحة و التهدیدات

للتحلیـل  النهـائيالخطـة لصـیاغة التقریـر  إعـدادلفریـق  الـذهنيت جلسات العصـف استخدم .3
 .الرباعي

  .تم عمل التحلیل لتحدید الفجوة بین الوضع الراهن و األداء المستهدف .4
  
  ستراتيجيةاإلالرؤية والرسالة واألهداف  1/1/2

لة الكلیة على التحلیل صیاغة رؤیة ورسا فيوتم االعتماد . للكلیة رؤیة ورسالة خاصة بهاوافر تت
صیاغة رؤیة  فيكما شارك على نحو جید .تحققها للكلیة أنلتحدید المتطلبات التي ینبغي  البیئي

  وتمت موافقة مجلس الكلیة بجلسته المنعقدة بتاریخ. ورسالة الكلیة أطراف من داخل الكلیة وخارجها
تعرف بدور الكلیة  التيالجامعة و  نص رسالة الكلیة ورؤیتها المستمدة من رسالةعلى  14/7/2008
ضوء  فيو تم إعادة صیاغة الرسالة ورؤیتها . مجال التعلیم و البحث العلمي و خدمة المجتمع في

 الموقع االلكترونينها في الكلیة بواسطة الملصقات و وقد تم إعال آراء المستفیدین
i.damanhour.edu.eghttp://www.sc  شكل مطویات و تم اعتمادها  فيوكذلك توزیعها

بتاریخ  اإلستراتیجیة األهدافیتم مراجعتها كل أربع سنوات وتم اعتماد  أنعلى  12/8/2009بتاریخ
   . اإلستراتیجیة األهدافنص الرسالة و الرؤیة و  یليفیما  8/2/2011

 رسالة الكلیة:  
ر هـي إعـداد وتقــدیم بـرامج تعلیمیـة وفـق المعـاییر القیاسـیة فـي مجــال إن رسـالة كلیـة العلـوم بـدمنهو 

العلوم األساسیة وتطبیقاتها یمكن من خاللهـا إعـداد كـوادر علمیـة مدربـة وقـادرة علـى المنافسـة فـي 
باإلضــافة إلــى إجــراء بحــوث ودراســات علمیــة متجــددة باســتخدام التقنیــات المتطــورة , ســوق العمــل 

  .لبحثیة المحلیة والدولیة الستیفاء متطلبات النهوض بالمجتمع وخدمتهوالتواصل مع الهیئات ا
  

 رؤیة الكلیة:  
ــق مـــع  ــة وبحثیـــة متمیـــزة تتوافـ ــي أن تكـــون مؤسســـة تعلیمیـ إن رؤیـــة كلیـــة العلـــوم بـــدمنهور هـ
متطلبات المعاییر األكادیمیة باإلضافة إلى تعمیق ثقافـة اإلبـداع واالبتكـار فـي مجـال العلـوم 

لسد احتیاجاته والوصـول بالكلیـة  والدوليفتاح على متطلبات المجتمع المحلى األساسیة واالن
لمســتوى علمــي یتناســب مــع معــاییر الجــودة لتســتطیع مــن خاللــه الوفــاء بمتطلبــات االعتمــاد 

  . األكادیمي
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 األهداف اإلستراتیجیة:  
یق عدة أهداف تهدف كلیه العلوم جامعة دمنهور عند تنفیذ الخطة اإلستراتیجیة للجودة إلى تحق

 .استراتیجیه تساعدها في تحقیق التمیز والتنافس مع باقي كلیات الجامعات المحلیة والعالمیة

 .تعزیز وتطویر التعلیم والتعلم .1

 .بما یساعد على التنمیة االقتصادیة للمجتمع العلميتعزیز وتطویر البحث  .2

 .تعزیز وتطویر الخدمات المجتمعیة .3

  .نظیمیة وتطویرها بما یحقق رؤیة ورسالة الكلیةوالت اإلداریةتعزیز القدرات  .4
 .تنمیة الموارد الذاتیة للكلیة لتدعیم العملیة التعلیمیة والبحثیة .5

  .الحصول على االعتماد األكادیمي .6
  

 مراجعة وتحديث الرسالة آلية 1/1/3

ً الكلیة  إدارةتشكل لجنة من  في ضوء تقییم ومراجعة البرامج  ىعل وممثلي األقسام العلمیة وبناء
تحدیث  سیتم نوالمستفیدی الخریجین أراءانجازات الطالب وفي ضوء التطورات الحدیثة واستطالع 

  .ت سوق العمل والتطورات العلمیة الحدیثةاسنوات لتتماشى مع احتیاج أربعكل للرسالة 
  

  السياسات  
و خدمــة  العلمــيمجــاالت التعلــیم و البحــث  فــيتــم وضــع سیاســات خاصــة بالكلیــة لكــل قطــاع بهــا 

ــوارد المالیـــة للكلیـــة و تـــم اعتمـــاد هـــذه السیاســـا ـــاریخ تالمجتمـــع  وفـــى مجـــال المـ  12/5/2010 بت
وتخصص الكلیة لجان محددة تختص برسم سیاسات كل من هـذه القطاعـات فیوجـد لجنـة للمنـاهج 
 یرأسها وكیل الكلیة لشئون التعلـیم والطـالب تخـتص بسیاسـات التعلـیم وتوجـد لجنـة لخدمـة المجتمـع

وقـد تـم عـرض لتنمیـة المـوارد المالیـة  أخـرىولجنـة  العلمـيلجنـة للبحـث  أیضـاً وشئون البیئة وتوجـد 
ومناقشـــة هـــذه السیاســـات مـــع األطـــراف المختلفـــة داخـــل الكلیـــة وتتمثـــل هـــذه األطـــراف فـــي قیـــادات 

داریین وطالب ٕ   . أكادیمیة وأعضاء هیئة تدریس وا
  

  

  الكلية الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية 1/1/4
ـــة  ــع الخطــــة التنفیذیـ ــة لتطبیــــقتــــم وضــ ــا بتــــاریخ ســــتراتیجیة اإل الخطــ   12/7/2011و تــــم اعتمادهــ

 ویوجـد فـي الخطـة نظـام األولویـات. وتتضمن الخطـة جمیـع الغایـات واألهـداف اإلسـتراتیجیة للكلیـة
وتتضمن  ؤولیات تنفیذ األنشطة والمهامتحدید دقیق لمس وكذلك. والمهام المطلوب تنفیذها لألنشطة

كمـا توجـد بالخطـة مؤشـرات وتتـرجم هـذه الخطـة . لمراحـل التنفیـذ محدد ومالئماً  زمنیاً  الخطة جدوالً 
وقد شارك في وضع الخطة وتنفیذها األطراف المعینـة المختلفـة . التنفیذیة إلى موازنة مالیة تقدیریة
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دارتهـــا المتعـــددة ٕ حـــددة الـــزمن مـــن حیـــث كمـــا یوجـــد آلیـــات متابعـــة م. مــن داخـــل الكلیـــة بأقســـامها وا
خطـة القائمـة إن اسـتدعى األمـر متابعة التطور في التنفیـذ ووضـع أیـه خطـط بدیلـة أو تعـدیل فـي ال

  . ذلك
  

 للكلية اإلستراتيجي الوضع 1/2
  السمات المميزة للكلية ودورها في المجتمع  1/2/1

فعلـى الـرغم مـن بعـض . اتعكس إستراتیجیة الكلیـة شخصـیتها المسـتقلة وخصائصـها الممیـزة لطبیعـة نشـاطه
التشابه في التخصصات األكادیمیة المقدمـة فـي بـرامج الكلیـة وبعـض البـرامج المقدمـة بالكلیـات األخـرى إال 
أن إستراتیجیة الكلیة تعمل على توجیه هذه التخصصات األكادیمیة نحو رسالة إعداد خریج متمیز یحتاجه 

  . ستحداث تفاعل بین الطالب والمؤسسة المتدرب فیهال صیفیاً  سوق العمل ولذلك تم تدریب الطالب تدریباً 
. وتبــرز إســتراتیجیة الكلیــة مســئولیاتها المجتمعیــة نحــو المجتمــع المحلــى والــدولي بصــورة واضــحة ومحــددة

ــدى لهـــ ــي أن تتصـ ـــة التـــي ینبغـ ــكالت المجتمعی ــدد المشـ ـــى تعمیـــق صـــلتحیـــث تحـ ــاعد عل ها ا الكلیـــة بمـــا یسـ
  .بالمجتمع

  
  فسي للكليةالوضع التنا 1/2/2

  :في الدولة فيللكلیة مقارنة بالمؤسسات المناظرة  الحالي التنافسيتتمثل مالمح الوضع 
  توجـد كلیـة العلــوم جامعـة دمنهــور منفـردة بمحافظــة البحیـرة حیــث الكثافـة الســكانیة العالیـة و التنــوع

 .الجوفیةالصحراویة و المیاه  األراضيو  الصناعيو  الزراعي

 ممـا یتـیح  األعمـالقطـاع  أوید من الشركات و المصانع التابعة للقطـاع الخـاص یحیط بالكلیة العد
 فرص للتدریب للطالب و التعیین للخریجین و استشارات و مشاریع بحثیة

  ـــا ــل برنــــامج جیولوجیـ ــــاه اآلثــــاراســــتحداث بعــــض البــــرامج الجدیــــدة مثــ ــــب  والمی ـــریج طال وذلــــك لتخـ
 .اآلثاریز بوجود العدید من یتم الذيمتخصص ومتمیز قادر على خدمة مجتمعة 

  تطبیق الئحة نظام الساعات المعتمدة. 

  الجامعــةكلیــات  وبــاقيتخــدم الكلیــة  التــي األجهــزةتزویــد المعامــل الدراســیة والبحثیــة بالكلیــة بأحــدث 
 ICP- PCR- DGA- DTA- IR-GCمثل 

  دارةحلقة من االتصال بین الخریج  إلیجاد طالبيعمل ملتقى  فيالبدء ٕ  .تخرجهبعد  الكلیة وا

  بالشــركات والهیئـات والمؤسســات وذلـك لــربط  الصـیفيللطــالب خـالل الفصــل  تـدریبي برنــامجعمـل
 .تخرجهالخریج بسوق العمل لیجد الخریج فرصة للعمل بعد 

 اجتیاز الطالب الختبارات الترخیص الدولیة بدرجة جیدة . 
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2 
  الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة 2/1
  مالئمة الهيكل التنظيمي لطبيعة نشاط الكلية  2/1/1

لعـدم وجـود وكـالء لكـل مـن  الهیكل التنظیمي مالئم إلى حد ما لطبیعة نشاط الكلیة ولكنه غیر مكتمل نظراً 
  :من  شئون الدراسات العلیا و البحوث و شئون خدمة المجتمع و تنمیة البیئة حیث یتكون حالیاً 

 :   
 مجلس الكلیة. 

 عمید الكلیة. 

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب. 

 وحدة ضمان الجودة  . 

 هيأقسام علمیة و )  6( األقسام العلمیة، حیث یوجد بالكلیة عدد: 
 

  قسم الكيمياء  .2  قسم الرياضيات  .1
  قسم علم الحيوان  .4  قسم الفيزياء  .3
  يولوجياقسم الج  .6  قسم علم النبات  .5

 

  

  
 أمین الكلیة . 

 الشئون اإلداریة:  

 .شئون العاملین .1

 .شئون أعضاء هیئة التدریس .2

 الشئون المالیة. 

 شئون الطالب. 

 رعایة الشباب.  

  السكرتاریة.  

  المشتریات والمخازن.  

  ثقافیةالعالقات ال. 

  الشئون العامة . 
 

ً وقد تم اختیار كـل ع علـى تخصصـه الـدقیق، وخبرتـه، والـدورات التدریبیـة  ضـو مـن أعضـاء الكلیـة بنـاء
ویبـــین الشـــكل اآلتـــي الهیكـــل التنظیمـــي للكلیـــة . التـــي اشـــترك فیهـــا واســـتفاد منهـــا فـــي مجـــال تخصصـــه

  :واإلدارات والوحدات المكونة له
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  اعتماد الهيكل التنظيمي للكلية  2/1/2

وتـم تشـكیله فـي ضـوء معـاییر  14/10/2009 یـة مـن مجلـس الكلیـة بتـاریختم اعتماد الهیكل التنظیمـي للكل
  .الجودة واالعتماد

  

  وحدة إدارة الجودة 2/2
  الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة 2/2/1
حیـث قامـت مجموعـة العمـل القائمـة علـي مشـروع  5/12/2007 فـيتأسست وحدة ضمان الجـودة بالكلیـة  

ســتراتیجیة إنشـاء نظـام داخلـي للجـودة با ٕ لكلیــة بصـیاغة الئحـة داخلیـة للوحـدة بمــا یتوافـق مـع رسـالة الكلیـة وا
وتتضـمن الالئحـة . 11/1/2011االعتمـاد واعتمـدت بتـاریخ  من اجل ضـمان الجـودة والوصـول إلـى الكلیة

  : الداخلیة للوحدة البنود التالیة
 رؤية الوحدة  رسالة الوحدة 
 األهداف اإلستراتيجية للوحدة  صات ومهام الوحدةاختصا 
 الهيكل التنظيمي للوحدة   
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  المشاركة في األنشطة 2/2/2
 المجالس الرسـمیة فالوحـدة ممثلـة فـي مستوى ومناقشة قضایا الجود بالكلیة على تشارك الوحدة في عرض 

بعــض اللجــان مــن خــالل احــد أعضــائها مثــل مجلــس الكلیة،لجنــة شــئون الطــالب، لجنــة تطــویر المنــاهج و 
بكــل قســم منســق جــودة یتــولى شــهریا عــرض   تقیــیم االمتحانــات و إدارة تنمیــة المــوارد الذاتیــة ویوجــدلجنــة 

  :ومناقشة قضایا الجودة بالقسم وتتمثل أشكال هذه المشاركة في
 الدعم الفني لألقسام وأعضاء هیئة التدریس في إعداد توصیف وتقاریر البرامج والمقررات الدراسیة . 

 ب في العملیة التعلیمیةاستطالع آراء الطال. 

 العمل على االستفادة من نتائج تقویم المقررات الدراسیة في عملیات التطویر بالكلیة. 

 تحدید جوانب القوة والضعف في عملیة التعلیم والتعلم من خالل عملیات تقریر المقررات. 

  إعداد التقریر السنوي للكلیة 

تها الخاصة بتوكید الجودة في الكلیة في تـوفیر المطبوعـات، وتتمثل الوسائل المتاحة للوحدة لممارسة أنشط
  .وعقد ورش العمل واالجتماعات التقییم الذاتي، االستعانة بمراجعین خارجیین، المقارنة بمؤسسات مختلفة

  

  التوصيف الوظيفي  2/3
اإلداریة والفنیة تمثـل توفر الكلیة توصیفا موثقا معتمدا یتضمن تحدیدا للمهام الوظیفیة القیادیة واألكادیمیة و 

األســاس للعمـــل بالوظـــائف المختلفــة داخـــل الكلیـــة وهـــذا التوصــیف مشـــتق مـــن لــوائح الكلیـــة وقـــانون تنظـــیم 
الجامعـــات بمـــا یتضـــمن وضـــع الفـــرد المناســـب فـــي المكـــان المناســـب مـــن جهـــة، ویمـــا یحقـــق التوافـــق بـــین 

ا التوصــیف كــل فتــرة طبقــا لمتطلبــات وســیتم تطــویر هــذ. سیاســات العمــل واللــوائح والقــوانین مــن جهــة أخــرى
  . التطویر المعاصرة للكلیة

  

  السلطات والمسؤوليات واالختصاصات  2/4
  عالقات السلطة  2/4/1

یتصــف الهیكــل التنظیمــي الحــالي للكلیــة بوضــوح خطــوط الســلطة وتحدیــد االختصاصــات، لكــل عضــو مــن 
ن التعلـــیم والطـــالب طبقـــا للشـــكل الســـابق أعضـــائها، فالعمیـــد هـــو رئـــیس الكلیـــة ویعاونـــه وكیـــل الكلیـــة لشـــئو 

ویعتمـد هیكـل الكلیـة . للهیكل التنظیمي، وتدار الكلیة بواسطة مجلسها المقرر طبقا لقانون تنظـیم الجامعـات
علــى التفــویض فــي الســلطات فــي بعــض األمــور حیــث یفــوض العمیــد رؤســاء األقســام فــي اتخــاذ القــرارات 

مور التعیین التي یجب أن تتم من خـالل المجلـس إال أن لهـم سـلطة الطارئة الالزمة لتسییر العمل ما عدا أ
  .عقد المجالس الطارئة لبحث ومناقشة القضایا الطارئة
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  المسئوليات واالختصاصات 2/4/2
ــالي التنظیمـــيیتصـــف الهیكـــل  ــلطة حیـــث یوجـــد تحدیـــد دقیـــق لمســــئولیات  الحـ ــوح خطــــوط السـ للكلیـــة بوضـ

  :یليلكلیة و یتضح ذلك من خالل ما و التنفیذیة با األكادیمیةالقیادات 
 
 
شـئونها العلمیـة و  إدارةمن قانون تنظیم الجامعات، یقوم العمیـد بتصـریف أمـور الكلیـة و ) 44(للمادة  وفقاً 

اإلداریة و المالیة و یكون مسئوال عن تنفیذ القوانین و اللوائح الجامعیة و كـذلك تنفیـذ قـرارات مجلـس الكلیـة 
  .حدود هذه القوانین و اللوائح فيمجلس الجامعة و المجلس األعلى للجامعات و 

إلـى رئـیس  من قانون تنظیم الجامعات یقدم العمید بعـد العـرض علـى مجلـس الكلیـة تقریـراً ) 45(للمادة  وفقاً 
ك الكلیـة و ذلـ فـيالنشـاط  نـواحينهایة كل عام جـامعي عـن شـئون التعلـیم و البحـوث و سـائر  فيالجامعة 

   .تمهیدا للعرض على مجلس الجامعة
ـــة و  ـــة التعلیمی و تفصـــیل ذلـــك أن العمیـــد مســـئول عـــن جمیـــع األعمـــال داخـــل الكلیـــة و التـــي تشـــمل العملی

  :اإلداریة و المالیة وهى
  .اإلشراف على إعداد الخطة التعلیمیة والعلمیة في الكلیة ومتابعة تنفیذها -1
  .عاملین بالكلیةالتنسیق بین األجهزة الفنیة واإلداریة وال -2
العمل على تقدیم االقتراحات بشان استكمال حاجة الكلیة من هیئات التدریس والفنیین والفئات  -3

  .المساعدة والمنشات والتجهیزات واألدوات وغیرها
بالغ رئیس الجامعة عن كل ما من  -4 ٕ مراقبة سیر الدراسة واالمتحانات وحفظ النظام داخل الكلیة وا

  .ل بالكلیة أو ما ینسب إلى احد أعضاء هیئة التدریسشأنه المساس بسیر العم
  .اإلشراف على العاملین باألجهزة اإلداریة بالكلیة ومراقبة أعمالهم -5
إعداد تقریر في نهایة كل عام جامعي عن شئون الكلیة العلمیة والتعلیمیة واإلداریة والمالیة  -6

بها وشئون الدراسة واالمتحانات ویتضمن التقریر عرضا ألوجه نشاط الكلیة ومستوى أداء العمل 
ونتائجها وبیان العقبات التي اعترضت التنفیذ وعرض المقترحات بالحلول المالئمة ویعرض هذا 

  .التقریر على مجلس الكلیة إلبداء الرأي بشأنه لعرضه على مجلس الجامعة
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شئون الكلیـة  إدارة فيكلیة وكیالن یعاونان العمید من قانون تنظیم الجامعات یكون لكل ) 47(للمادة  طبقاً 

بأعمـال العمیـد عنـد غیابـه و یخــتص احـدهما بالشـئون الخاصـة بالدراسـة و التعلـیم  بمرحلــة  أقـدمهمو یقـوم 
بشـئون الدراسـات العلیـا و  اآلخـرالبكالوریوس و شئون الطالب الثقافیة و الریاضیة واالجتماعیة و یخـتص 

و نظـــرًا  العلمـــيابط مـــع الكلیـــات و المعاهـــد و المراكـــز و الهیئـــات المعنیـــة بالبحـــث البحـــوث و توثیـــق الـــرو 
   .لحداثة الكلیة و عدم وجود طالب بالدراسات العلیا ال یوجد سوى وكیل لشئون الطالب فقط ال غیر

  :لذلك أن وتفصیالً 
  :وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب یتولى مسئولیة

  .ملي للطالباإلشراف على التدریب الع .1
  .اإلشراف على متابعة تدریس المقررات القومیة والتربیة العسكریة في الكلیة .2
اإلشراف علي اختیار المعاییر األكادیمیة المرجعیة الخارجیة ومقارنتها بالمعاییر األكادیمیة  .3

  .القومیة ومتابعة التنفیذ
 .اإلشراف علي تحسین جودة فرص التعلم .4

 .عمال المرتبطة بالعملیة التعلیمیة وتنفیذ البرامج األكادیمیةمساعدة العمید في جمیع األ .5

 ).ثقافیة ، الخ –ریاضیة (عن األنشطة الطالبیة  مسئول .6

 .تخطیط الجداول الدراسیة .7

 .متابعة الدراسة بالكلیة .8

 .التنسیق بین مختلف األقسام األكادیمیة بالكلیة .9

 .تشكیل لجان االمتحانات بالتعاون مع عمید الكلیة .10

 .عة أعمال االمتحاناتمتاب .11

 .النظر في تحویالت الطالب وتوزیعهم علي البرامج الدراسیة .12

 .النظر في شكاوي الطالب وحل مشكالتهم .13

  رئاسة لجنه شئون الطالب .14
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ــاً  مـــن قـــانون تنظـــیم الجامعـــات یشــرف مجلـــس القســـم علـــى الشـــئون العلمیـــة و اإلداریـــة و ) 58(للمـــادة  طبق
یــة فــي القســم فــي حــدود السیاســة التــي یرســمها مجلــس الكلیــة و مجلــس القســم وفقــا ألحكــام القــوانین و المال

مـن قـانون تنظـیم الجامعـات یقـدم رئـیس مجلـس القسـم ) 59(اللوائح في القرارات المعمول بهـا وطبقـا للمـادة 
القســم العلمیــة و بعــد العــرض علــى مجلــس القســم تقریــرا إلــى العمیــد فــي نهایــة كــل عــام جــامعي عــن شــئون 

  التعلیمیة و اإلداریة و المالیة و ذلك للعرض على مجلس الكلیة 
  :و تفصیل ذلك أن رئیس القسم یتولى مسئولیة

 رسم السیاسة العامة للتعلیم والبحث العلمي في القسم .1

 وضع نظام العمل بالقسم والتنسیق بین مختلف التخصصات في القسم .2

 .تولي تدریسها وتحدید محتواها العلميالتي ی الدراسیةتحدید المقررات  .3

 .بها المكتبةتحدید الكتب والمراجع في مواد القسم وتیسیر حصول الطالب علیها وتدعیم  .4

 علیها اإلشرافوضع وتنسیق خطة للبحوث وتوزیع  .5

عارتهمهیئه التدریس وندبهم ونقلهم  أعضاءاقتراح تعیین  .6 ٕ یفـادهم وا ٕ فـي مهمـات ومـؤتمرات علمیـه  وا
 .التفرغ العلمي بأجازات خیص لألساتذةواقتراح التر  دراسیةحلقات  أووندوات 

 واالنتداب من القسم والیه العلمیةاقتراح توزیع الدروس والمحاضرات والتمرینات  .7

یفـــادهماقتـــراح تعیـــین المدرســـین المســـاعدین والمعیـــدین ونـــدبهم ونقلهـــم  .8 ٕ علـــي مـــنح  أوفـــي بعثـــات  وا
عطائهم أجنبیه ٕ  .الدراسیة األجازات وا

 .االمتحان وتشكل لجانه فیما یخص القسم أعمالاقتراح توزیع  .9

 .التفرغ للدراسات العلیا ةأمكافاقتراح منح  .10

ــم علیهـــا ومـــنح درجـــات الماجســـتیر  .11 ــین المشـــرفین علـــي الرســـائل وتشـــكیل لجـــان الحكـ اقتـــراح تعیـ
 .والدكتوراه

واد القسـم وتوصـیات مناقشه التقریر السنوي لرئیس مجلـس القسـم ومناقشـه نتـائج االمتحـان فـي مـ .12
ــم  ــي فــــي القســ ــان والبحــــث العلمــ ــة واالمتحــ ــیم نظــــم الدراســ المــــؤتمرات العلمیــــة للقســــم والكلیــــة ، وتقیــ
ومراجعتهــا وتحدیــدها فــي ضــوء كــل ذلــك وفــي إطــار التقــدم العلمــي والتعلیمــي ومطالــب المجتمـــع 

 .وحاجاته المتطورة

 .في القسممتابعه تنفیذ السیاسة العامة للتعلیم والبحوث . 13     
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  اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية   2/4/3
تكفــى اإلدارات المتخصصــة لتقــدیم خــدمات الــدعم فــي الكلیــة فعلــى ســبیل المثــال تتبــع إدارة شــئون الطــالب 

دارة الخریجین، وقسم رعایة الشباب وهـم تـابعی ٕ دارة شئون االمتحانات وا ٕ ن ثالثة إدارات هي إدارة التسجیل وا
 -وتتمیـز اإلدارات بالكفـاءة. تقـدم الـدعم كـال فیمـا یخصـه اإلداراتللسید وكیل الكلیـة لشـئون الطـالب وهـذه 

إلــى حــد مــا فــي أداء المهــام، حیــث توجــد لكــل إدارة مــدیر، وأعضــاء متخصصــین وتطبــق كــل إدارة نظــام 
ن مـــدى كفـــاءة هـــذه عینـــة مـــن الطـــالب عـــ أراءو تـــم اســـتطالع . الثـــواب والعقـــاب فـــي أداء جمیـــع األعمـــال

   .تقدمها التيو الخدمات  اإلدارات
  


  :  

 
 

:  
هل  .1

فق توا
على 
سيا

سات 
القبو 
ل 

  . بالكلية
 . الكلية إلى/ التحويل من  آلياتهل توافق على تقييم  .2
 . هل توافق على الخدمات المقدمة من إدارة شئون الطالب .3
 . إدارة شئون الطالب معك تعامل  أسلوبهل توافق على  .4
 . توجيه الطالب وحل مشاكلهم  فيو مدى فاعليته المطبق بالكلية  األكاديمي اإلرشادهل توافق على نظام  .5
 . راضى عن مواعيد تسجيل المقررات الدراسية  أنتهل  .6
 . )نتائج االمتحانات  –االمتحانات ( التعامل مع التظلمات  فيهل توافق على النظام المتبع  .7
 . تسهيالت اإلدارية بالنسبة للطالبهل توجد ال .8
 . يقدم للطالب الذي الماليهل توافق على الدعم  .9

  .االنتخابية التحاد الطالب اإلجراءاتهل توافق على  .10
 .الطالبية األنشطةتنفيذ  فيهل توافق على مستوى فاعلية اتحاد الطالب  .11
  .الطالبية المتاحة األنشطةهل توافق على  .12

الكلیــة الســابق ذكرهــا لــم تصــل  إدارةتقــدمها  التـيالخــدمات  أنلالســتبیانات تبــین  اإلحصــائيل بعـد التحلیــو  
   .كانت متدنیة أدائهامستوى مقبول من الخدمة حیث كانت نسبة رضاء الطالب عن  إلى

  

شباب یة ال طالب و رعا ضاء ال ستبیان ر ا
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  إدارة األزمات والكوارث  2/4/4
ــى اآلن وتـــم اعتمادهـــا / 8فـــي مجلـــس الكلیـــة بتــــاریخ  یوجـــد بالكلیـــة إدارة لألزمـــات والكـــوارث لـــم تفعـــل حتـ

  و لكن یوجد بها لجنة السالمة والصحة المهنیة وتأمین بیئة العمل  2/2011
  :واألهداف العامة التي تسعى إلي تحقیقها یمكن تلخیصها على النحو التالي 

ـــابات  - ـــك بمنــــع تعرضــــهم للحــــوادث واإلصـ ــة العمــــل وذلـ حمایــــة العنصــــر البشــــري مــــن مخــــاطر بیئــ
  .واألمراض المهنیة

الحفــاظ علـــى مكونـــات العنصـــر المــادي فـــي المنشـــآت ومـــا تحتویـــه مــن أجهـــزة معـــدات مـــن التلـــف  -
 .والضیاع نتیجة الحوادث

توفیر وتنفیـذ كافـة اشـتراطات السـالمة والصـحة المهنیـة التـي تكفـل تـوفیر بیئـة آمنـة تحقـق الوقایـة   -
 .من المخاطر للعنصرین البشري والمادي

یة كمنهج علمي تثبـت اآلمـان والطمأنینـة فـي قلـوب العـاملین أثنـاء تستهدف السالمة والصحة المهن -
قیامهم بأعمالهم والحد من نوبات القلق والفزع الذي ینتابهم وهم یتعایشـون بحكـم ضـروریات الحیـاة 
مع األدوات والمواد واآلالت التي یكمن بین ثنایاها الخطر الذي یهـدد حیـاتهم وتحـت ظـروف غیـر 

 .خر للخطرآاتهم بین وقت و ن تعرض حیأمنة یمكن أ

الوسائل المتاحة في الكلیة كافیة للتعامل مع األزمات والكوارث، فتوجـد طفایـات حریـق فـي ممـرات  -
  .بمعامل الكلیة  إتباعهاومعامل الكلیة، والفتات توضح الضوابط العامة التي یجب 
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3 
  :اختيار القيادات األكاديمية 3/1
  :الختيارمعايير ا 3/1/1

الخـاص بتنظـیم الجامعـات بــالتعیین،  1972لســنة  49یـتم اختیـار القیـادات األكادیمیــة بالكلیـة وفـق للقـانون 
حیـث یقـوم رئـیس الجامعــة بتعیـین عمیـد الكلیــة مـن بـین عــدة مرشـحین، و بالنسـبة لتعیــین وكـالء الكلیـة یــتم 

عــاملین بالقســم وفقــا  أســاتذةین أقــدم ثالثــة بالتنســیق مــع عمیــد الكلیــة، أمــا رئــیس القســم فیــتم اختیــاره مــن بــ
  .لترشیحات عمید الكلیة واختیار رئیس الجامعة وذلك في إطار اللوائح والقوانین المنظمة لذلك

  

:  
 النشاط العلمي. 

 القدرات اإلداریة والقیادیة. 

 ات الطالبیةالمشاركة في األنشطة والخدم. 

  القومي/ الجامعة/ على مستوي الكلیة(المساهمات في مجاالت الجودة والتطویر.( 

 المشاركة في األنشطة القومیة. 

 السجل الوظیفي الذي یشهد بااللتزام والنزاهة. 

 التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسین. 

 ن أدائــه فــي موقعــة الــذي یشــغله حالیــا قبــل نتــائج استقصــاء رأي الطــالب والمتعــاملین مــع المرشــح عــ
 .شغل المنصب األعلى

 

 
تم مناقشة وضع معاییر اختیار القیـادات األكادیمیـة بالكلیـة بمسـاهمة جمیـع أعضـاء هیئـة التـدریس بالكلیـة 

لها تــم عرضــها علــى مجلــس الكلیــة وتــم اعتمادهــا بالكلیــة وبعــد مناقشــتها وتعــدی واإلداراتوالهیئــة المعاونــة 
 12/1/2010بتاریخ 

  معايري اختيار عميد ووكيل الكلية: أوالً
  .الكفاءة القیادیة و اإلداریة مع القدرة على وضع رؤیة إستراتیجیة مستقبلیة لتطویر الكلیة -1
یة إستراتیجیة وجود سجل سابق للمرشح یجسد قدرة المرشح على وضع برامج تنفیذیة مبنیة على رؤ  -2

  .وأهداف محددة واضحة
التمتع بصفات قیادیة تمكنه من اكتساب تعاون األقسام األكادیمیة المتنوعة وأعضاء هیئة التدریس و  -3

  .الطالب واشتراكهم في عملیة اتخاذ القرارات بشكل جماعي
ن الصفات التي التمتع باألمانة وبعد النظر واإلبداع والتكیف والمرونة ومهارات اإلقناع وغیرها م -4

  .تمكنه من قیادة الكلیة
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  :مؤهالت العلمیة والتي تشتمل علىال -5
  مستوى الدرجات العلمیة الحاصل علیها والجهة المانحة لها  
  الرتبة العلمیة ومدة الخدمة في الجامعة  
  أن یكون لدیة سجل علمي متمیز في احد تخصصات الكلیة سواء فیما یتعلق باألبحاث أو غیرها

العلمیة مثل المشاركة في المؤتمرات وتألیف الكتب وعضویة الجمعیات العلمیة و  طةاألنشمن 
  العالمیة ومدى االستمرار في اإلنتاجیة العلمیة

 جادة اللغة األجنبیة ٕ   .مدى المشاركة الفعالة في اللجان على مستوى القسم والكلیة والجامعة وا
  :كفاءة اإلداریة والتي تشتمل علىال -6

 ة وخاصة فیما یتعلق بالقدرة على المفاضلة بین األولویات واتخاذ القرارات المناسبة خبرات إداری
  .في ظل ظروف صعبة وبطریقة استشاریة وجماعیة 

  القدرة على استقطاب الكفاءة المتمیزة من أعضاء هیئة التدریس والمحافظة على بقائها ومهارات
  .التخطیط االستراتیجي

  التكالیف وااللتزام بقیادة التطویر المستمر لمنهجیات األقسام وضع المیزانیة والتعامل مع
  .األكادیمیة داخل الكلیة بما یتناسب مع المتغیرات الداخلیة واالحتیاجات الخارجیة

  القدرة على تكوین عالقات جیدة ما بین الكلیة والجامعة من جهة والقطاعات الخارجیة ذات
  .العالقة من جهة أخرى

 لجامعة والتعلیم العالي ومهارات التعامل مع الحاسب اآللي والقدرة على حل اإللمام بأنظمة ا
دارة االجتماعات ٕ   .الخالفات وحسن التعامل وا

  األقساممعايري اختيار رؤساء : ثانياً
 

دارة الكلیة التمتع بالصفات القیادیة التي تمكنه من التعاون المثمر مع جمیع أعضاء القسم .1 ٕ  وا

القــدرة علــي وضــع رؤیــة مســتقبلیه خاصــة بالقســم تشــمل تطــویر العملیــة التعلیمیــة والدراســات العلیــا  .2
 .ومتطلبات القسم

دارة  .3 ٕ اإللمام باللوائح الجامعیة والقدرة علي حل المشكالت داخل القسم والقدرة علي حسن التعامـل وا
  .االجتماعات

 
 تع بحب واحترام وتقدیر أعضاء هیئه التدریس بالقسم ومعاونیهم وكذلك اإلداریین والعمالالتم .1

 التمتع بسعة الصدر والصبر علي مواجهه المشاكل والبعد عن الصدمات والصراعات  .2

 .التمتع بالعدالة والمساواة المطلقة .3
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 .علمیه متمیزةالتمتع بسجل وسمعه  .1

 .متمیز التمتع بنشاط بحثي وعلمي .2

  
  نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية 3/2
  نمط القيادة  3/2/1

  :یتسم نمط القیادة بكلیة العلوم بجامعة دمنهور بالدیمقراطیة حیث
تبــدأ الموضــوعات مــن مجلــس الكلیــة الــذي ینعقــد شــهریا لینــاقش مــا یعــرض علیــه مــن موضــوعات  .1

علیم و البحث العلمي و الدراسات العلیـا و العالقـات الثقافیـة و خدمـة المجتمـع و خالفـه مـن تتعلق بالت
موضوعات مصدرها طلب من األقسام العلمیة أو من اللجـان المتخصصـة المنبثقـة عـن مجلـس الكلیـة 

أو مــن ) مجلــس لجنــة التعلــیم و الطــالب و مجلــس لجنــة العالقــات الثقافیــة و مجلــس لجنــة المكتبــات(
  .مجلس الكلیة بأغلبیة األصوات فيدة ضمان الجودة لمناقشتها و اتخاذ القرارات وح
لقــاء العمیــد و الوكیــل مــع أعضــاء هیئــة التــدریس و معــاونیهم كــل فصــل دراســي لبحــث شــكواهم و  .2

 .األخذ بآرائهم و مقترحاتهم

 فيبالطالب تحرص الكلیة على مشاركة الطالب و اخذ رأیهم من خالل لقاءات العمید و الوكالء  .3
 التــياالسـتبیانات  فـي أوالجـودة،  أمــورتتطلبهـا  التـيالعدیــد مـن المناسـبات  فـيو  الدراسـيبدایـة العـام 

 .یؤدیها الطالب

 .توفر الكلیة العدید من الصنادیق لتجمیع شكاوى و مقترحات الطالب .4

اللجــان  یشــترك ممثلــون عــن الطــالب وأعضــاء هیئــة التــدریس واإلداریــین والجهــات المجتمعیــة فــي .5
 .المنبثقة من مجلس الكلیة مثل لجان شئون التعلیم و تطویر المناهج و تقییم االمتحانات

ــذ القیــــادة  .6 ــتأخــ ــيو مقترحــــات  راءأبــ ــة  األطــــراف ممثلــ ــویر  فــــيالمجتمعیــ الكلیــــة مــــن خــــالل  أداءتطــ
 .المجالس الرسمیة فيالبعض  إشراكاستبیانات ترسل إلیهم و 

تــدریس و الهیئــة المعاونــة بالكلیــة لقیــاس مــدى رضــائهم عــن هیئــة ال ألعضــاءتــم عمــل استقصــاء  .7
  %.90و كانت نسبة الرضاء أكثر من  يإحصائو من ثم تم عمل تحلیل  األكادیمیةالقیادة 

 

  مساهمة المجالس الرسمية في مناقشة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم 3/2/2
اقشـة جمیـع قضـایا التعلـیم والـتعلم بمـا یحقـق أعلـى مسـتوي تمارس مجالس الكلیة الرسمیة مسئولیاتها في من

أداء حیث تم اتخاذ عدة قرارات تتعلق بقضـایا التعلـیم والـتعلم وتطـویر البـرامج مـن خـالل المجـالس الرسـمیة 
  : بالكلیة ، ومن بین هذه القرارات

  2009/2010 الجامعياعتماد الئحة الساعات المعتمدة و تطبیقها من العام. 

  شرط الحصول على شهادة إضافةICDL للطالب قبل التخرج.  
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  طرائق التعلیم والتعلم فيالطالب  أراءو االهتمام باستطالع  الخارجيالتقویم و المراجع 

 الموافقة على الئحة الساعات المعتمدة للدراسات العلیا. 

  متطلبات الجامعة(إضافة بعض المقررات االختیاریة للطالب(. 
   

  ات اإلدارية للقيادة األكاديمية           تنمية المهار  3/3
  تدريب  القيادة األكاديمية  3/3/1

یتم تدریب القیادات األكادیمیـة لتنمیـة المهـارات اإلداریـة لهـم وذلـك عـن طریـق العدیـد مـن الـدورات التدریبیـة 
مهــارات أعضــاء  ذلـك بمشــروع تنمیـة فــيالمهمـة مثــل الجوانـب القانونیــة و الجوانـب المالیة،وتســتعین الكلیـة 

  .FLDPهیئة التدریس 
 الحالیــة و المرشــحة مســتقبالً  األكادیمیــةللقیــادات  اآلنو لكــن لــم تحــدد الكلیــة االحتیاجــات التدریبیــة حتــى 

القیـادة یـتم ترشـیحها مـن قبـل رئـیس  أنحیث یعتقد البعض . لشغل المناصب القیادیة وفقًا لألسالیب العلمیة
ــات التدریبیــــة المســــتقبلیة، األمــــر  لــــىإالجامعــــة و العمیــــد دون النظــــر  ــة  الــــذياالحتیاجــ یتطلــــب تغییــــر ثقافــ

كما یجـب  المستقبليیتطلبها العمل  التياكتساب المهارات  فيالمعنیة حول دور البرامج التدریبیة  األطراف
اییر االعتبـار بوصــفه أحـد معــ فــيعلـى الكلیـة متابعــة التـزام القیــادات بـالبرامج التدریبیــة علـى أن یؤخــذ ذلـك 

و التحفز و قد قامـت الكلیـة بعمـل بعـض الـدورات التدریبیـة منهـا دورة مفـاهیم نظـام  األداءم یاالختیار و تقی
  .عملیة الجودة الشاملة في اإلداریینضمان الجودة و دور 

  

  مؤشرات تقييم التدريب  3/3/2
  : بالكلیة األكادیمیةحصل علیها القیادات  التيعدد الدورات  

     
  2  الساعات المعتمدة

  1  نظم تقويم االمتحانات
  1  الجامعية األعمالالجوانب المالية في 

  1  المهنةوآداب  أخالقيات
  2  إدارة الوقت وضغوط العمل

  3  القرار واتخاذحل المشكالت 
  3  الجامعيةفي األعمال  القانونيةالجوانب 
  3  الفعال االتصالمهارات 

  1  اإلداريةارات المه
  1  للكوارث واألزمات الفعالة اإلدارة
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  نظم المعلومات والتوثيق الرسمية  3/4
  قواعد البيانات ونظم المعلومات 3/4/1

لتسـهل  MIS اإلداریـةتتوافر في الكلیة قاعدة بیانات تضـم جمیـع اإلدارات باالشـتراك مـع نظـام المعلومـات 
وتحـدیثها المسـتمر بحیـث تیسـر  المـدخالتحـرص الكلیـة علـى دقـة تداول المعلومات مع الدقة و السرعة وت

وتوفر الكلیة نظم المعلومات اإلداریة  اإللكترونیة الالزمة لدعم القـرارات . جمیع المهام التي تقوم بها الكلیة
  .مثل اللوائح والقوانین ذات العالقة

  

  دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية للكلية 3/5
  خطة لتنمية الموارد الذاتية  3/5/1

لقلــة المــوارد المخصصــة مــن الجامعــة للكلیــة، فــإن القیــادة تضــع خطــة واقعیــة لتنمیــة مواردهــا الذاتیــة  نظــراً 
وتعتمــد الكلیــة فــي ذلــك علــى القــوة البشــریة واإلمكانــات المادیــة المتاحــة إذ تقــدم الكلیــة التســهیالت الالزمــة 

داریــة(مــن جلــب مصــادر التمویــل المناســبة  ألعضــاء هیئــة التــدریس لتمكــنهم ٕ وســائل / تســهیالت إجرائیــة وا
الوحـدات  إلنشـاءوتعمل الكلیة علي تفعیـل خطـة ) الخ/... إعادة توزیع األعباء الوظیفیة/تنقالت واتصاالت

   .ذات الطابع الخاص لتنمیة الموارد الذاتیة للكلیة
  

  جية والخدمية في المجتمعتعدد العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتا 3/5/2
. تحــرص الكلیــة علــى تفعیــل قنــوات االتصــال مــع القطاعــات اإلنتاجیــة والخدمیــة فــي المجتمــع المحــیط بهــا

وتتمثــل الممارســات الفعلیــة للتفاعــل مــع هــذه القطاعــات فــي إجــراء دورات تدریبیــة ومشــروعات واستشــارات 
وســوف تحــرص الكلیــة . إجــراء هــذه الممارســات فنیــة، حیــث تفــتح الكلیــة قنــوات اتصــال متبادلــة تمكنهــا مــن

علــى عقــد حفــل تخــرج علــى مســتوي البــرامج تــدعو فیــه المســتفیدین مــن هــذه البــرامج وتعــرض فیــه مــا یــتم 
مكانــات الخــریج ومـا ینقصــه مــن دعـم وســیتوفر بقســم العالقـات العامــة بالكلیــة قـوائم اتصــال بهــذه  ٕ تدریسـه وا

بروتوكوالت التعاون مشروع تعـاون مشـترك  أمثلةومن .التصال بهمالجهات وأسماء المسئولین بها ووسیلة ا
، دراســـة جیولوجیـــة وجیوفیزیقیـــة )العلمـــيوزارة البحـــث ( بــین كلیـــة العلـــوم بـــدمنهور ومعهـــد بحـــوث البتـــرول 

ــات  ــــ ـــــة المالحـــ ـــــة لتنمیـــ ــــة وجیوكیمیائیـــ ــــة وجیوفیزیقیـــــ ــــ ــــة جیولوجی ـــبعة، دراســــ ــــ ــرب الضــ ــــ ـــــة غــ ـــة منطقـــ ـــــ لتنمی
  ...... ..والمحاجر،
  

  دعم القيادات األكاديمية إلدارة نظم الجودة الداخلية للمؤسسة 3/6
   .تم تخصیص مكان مناسب لوحدة إدارة الجودة بالكلیة بالدور األول .1
عهدت إدارة الكلیة على توفیر بعض التجهیزات المناسـبة للوحـدة لممارسـة أنشـطتها مـن خـالل  .2

  .)أساس مكتبي -أجهزة عرض -ماكینة تصویر -أجهزة حاسب(
عم إدارة الكلیة نظم الجودة بالكلیة بطریقة جیدة من خالل دعوة مدیر وحدة الجودة لحضور تد .3

  .مجلس الكلیة بصفة مستمرة للمناقشة و عرض القضایا المتعلقة بالجودة
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و التنفیــذي لوحــدة الجــودة شــهریا لحضــور  اإلداريیقــوم عمیــد الكلیــة بــدعوة أعضــاء المجلــس  .4
كـذلك المعوقـات فـي أمـور الجـودة و فـي أنشـطة مشـروع إنشـاء اجتماع لمناقشـة مـدى التقـدم و 

  . نظام داخلي للجودة
  یتم تفعیل مشروع ربط األجر ألعضاء هیئة التدریس بجودة األداء بالكلیة .5
  

  دور القيادات األكاديمية في تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة 3/7
 فـيلتنمیـة المـوارد الذاتیـة للكلیـة ، و تسعى إدارة كلیة العلوم جاهدة إلنشـاء وحـدات ذات طـابع خـاص 

ــة  ــدعم العملیـ ــذ بعـــض البـــرامج الدراســـیة المتمیـــزة بمصـــروفات لـ الخطـــط المســـتقبلیة تتطلـــع الكلیـــة لتنفیـ
  التعلیمیة بالكلیة

  

  التقييم المستمر لكفاءة إدارة المؤسسة 3/8
رة األكادیمیــة مــن تـم تصــمیم اســتبیان لقیــاس مـدى رضــا أعضــاء هیئــة التــدریس یركـز علــى كفــاءة اإلدا

وجهة نظر السادة أعضاء هیئة التدریس یتم طرح االستبیان بطریقة دوریة و تحلیله التخاذ اإلجـراءات 
یركـز علـى كفـاءة القیـادة  رياإلداالالزمة، و هناك استبیان آخر لقیاس مدى رضا الجهاز  التصحیحیة

االســتبیان بطریقـــة دوریـــة و تحلیلـــه  یـــتم طـــرح) اإلداریــین( اإلداریــة مـــن وجهـــة نظــر المســـتفیدین منهـــا 
ــة لتقیـــیم أداء الجهـــاز . الالزمـــة التصـــحیحیةالتخـــاذ اإلجـــراءات   ياإلدار كمـــا تـــم البـــدء فـــي تصـــمیم آلیـ

  .ب و ربط المكافآت بمستوى األداءلتفعیل مبدأ الثواب و العقا
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4 
  الملكية الفكرية والنشرحقوق  4/1
  حقوق الملكية الفكرية والنشر االلتزام ب 4/1/1

واإلجــراءات التــي تتبعهــا الكلیــة للمحافظــة علــى . التزمــت الكلیــة بحقــوق الملكیــة الفكریــة والنشــر إلــى حــد مــا
وموثــق ومعلــن خارجیــا وداخلیــا  5/4/2011حقــوق التــألیف والنشــر تتمثــل فــي وجــود میثــاق معتمــد بتــاریخ 

  .یضمن حقوق الملكیة الفكریة والنشر للمؤلفین
ومراعـــاة الممارســـات  هخالقیاتـــالعلمـــي وااللتـــزام بأوقـــد تـــم عقـــد نـــدوات مفتوحـــة للحفـــاظ علـــى نزاهـــة البحـــث 

  :التالیة اإلرشادات في إیجازهایمكن  التيالخاصة بحقوق الملكیة الفكریة  األخالقیة
 برامج تشغیل واستخدام برامج مرخصة مثل الحرص على شراء windows  مرخصـة السـتخدامها

  .میع أجهزة الحاسب اآللي بالكلیةعلى ج

 ورقـة مـن الرسـائل  40ورقـة مـن الكتـاب العلمـي و 30الكلیة بتصـویر مـا ال یزیـد عـن  التزام مكتبة
 أفكــار أو معلومــات أو بیانـات أي تقــدیم عــدم واإلعـالن عــن ذلـك بمكــان واضــح بالمكتبـة العلمیـة
 .األصلیین هامبدعی إلى نسبتها دون, إنتاجهم من أنها على بآخرین خاصة

 أو التـألیف فـي شـریكاً  كـان لو حتى االقتباس عند اآلخرین أعمال ذكر التدریس هیئة عضو على 
 .منه االقتباس یتم الذي للعمل ناشراً 

 لـم أم األعمال هذه نشرت سواء, یستحقونه ما إلعطائهم عنهم والتنویه اآلخرین أعمال ذكر یجب 
 .شفهي أو كتابي شكل في كانت أو, تنشر

 مماثلة دراسة في سرى طابع ذات معلومات استخدام دمع. 

 األشكال من شكل بأي العلمي البحث بیانات تزویر أو تدلیس عدم. 

 ویشوهها بالحقیقة یضر ذلك أن حیث, البحث من بیانات أي حذف تجنب. 

 واســتخدام العلمــي المــنهج إتبــاع یجــب بــل فقــط التوقــع أســاس علــى بحثیــة نتیجــة أي إقــرار تجنــب 
 .المناسبة اإلحصائیة لیالتالتح

 شخصیة أغراض خدمة هدفها والنتائج االستنتاجات تكون أال. 

 إقـرار یجـب ، مـا لسـبب بیانات أي تجاهل حالة وفى, متناقضة بیانات ألي المتعمد التجاهل عدم 
 .المنشورة البیانات في السبب هذا

 تكــون وبالتــالي وخارجیــاً  محلیــاً  الممولــة البحثیــة للمــنح والضــامن المتعاقــد الطــرف الجامعــة تعتبــر 
 أو انطالقهـا شـهد الذي للباحث منفرداً  ملكاً  تكون وال, للجامعة ملكاً  األبحاث عن الناتجة البیانات

 .البحث فریق حتى
 الجامعة الباحثون ترك إذا حتى, البحث بیانات نزاهة عن مسئولة الجامعة. 

 تسـجیل إمكانیـة حالـة فـي الجامعـة فیهم بما األطراف جمیع حقوق لتحدید كتابي عقد تحریر یجب 
 .البحثي للفریق نشر حقوق أو اختراع براءة
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 البحثي المشروع من االنتهاء بعد آمنة بطریقة البیانات حفظ. 

 النتائج مصداقیة من التأكد قبل العلمي البحث نتائج إعالن أو نشر في التسرع یجوز ال. 

 وال, التــألیف أو البحــث فــي المشــاركة األســماء كتابــة عنــد والنشــر للتــألیف الدولیــة المعــاییر إتبــاع 
 .المصالح تبادل أو المجاملة سبیل على المساهمین غیر من اسم أي إدراج یجوز

 األول الناشــر إعــالم تــم إذا إال, الوقــت نفــس فــي مختلفتــین جهتــین فــي البحــث ذات نشــر یجــوز ال 
 .سلفاً  نشره تم ما إلى الثانیة المرة في اإلشارة تم ما إذا أو وموافقته

 فـــي النشــر قبــل العـــام الــرأي ومخاطبــة اإلعــالم وســـائل فــي البحــث نتـــائج عــن اإلعــالن یجــوز ال 
 .محكمة علمیة مجالت

 البحث إلفساد الشخصي التدخل أو المقصود الحذف أو المتعمد المعلومات حجب یجوز ال. 

 المنــافع تبــادل أو لتــهمجام أو  األشــخاص أحــد لصــالح تحریفهــا أو البحــث بنتــائج التالعــب عــدم 
 .للمؤلفین

 جهـات لحسـاب خارجیـة أنشـطة لمزاولـة شعارها أو اسمها أو الجامعة إمكانیات استغالل یجوز ال 
 .الجامعة من بإذن إال أخرى

  

  ثقافة حقوق الملكية الفكرية  4/1/2
لنشـر ثقافـة حقـوق تبذل الكلیة جهودا لنشر ثقافة حقوق الملكیة والنشر، حیث تستخدم الكلیة وسائل محـددة 

رسـال كـل مـا ٕ تـم صـیاغته مـن النــدوات  الملكیـة الفكریـة والنشـر منهـا تـوافر میثـاق أخالقـي للنشـر والتـألیف وا
  .عن حقوق الملكیة الفكریة والنشر على البرید االلكتروني لجمیع أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم

  

  الممارسات العادلة وعدم التمييز  4/2
/ الهیئــة المعاونــة/ ومعلنــة لضــمان العدالــة وعــدم التمیــز بــین أعضــاء هیئــة التــدریس توجــد إجــراءات محــددة

  : العاملون وتتمثل هذه اإلجراءات في/ الطالب
 توافر الفرص المتكافئة في الترقیات، والبعثات وتوزیع األعمال. 

 تطبیق شروط الترقیة على جمیع العاملین بدون تحیز ألحد. 

  الشكاوي والمقترحات للرد علیهاتوجد بالكلیة آلیات لتلقي. 

 خطار الشاكي بنتیجة المتابعة ٕ  .تقوم الكلیة علي متابعة القرارات المتخذة في شأن الشكاوي وا

 توزیع المكافآت والحوافز في ضوء القواعد المعمول بها في الكلیة. 

اإلشــراف  توزیــع أعبــاء(ویــتم تطبیــق هــذه اإلجــراءات علــى جمیــع أعضــاء هیئــة التــدریس بالكلیــة مثــل 
) الخ..... توزیع أعباء العمل، توزیع الحوافز، (، واإلداریین ...والتدریس، الحوافز، المكافآت، البعثات

  .كما تطبق تلك القواعد على جمیع الطالب من حیث المساواة في فرص التعلیم وممارسة األنشطة
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  األخالقيات المهنية بالكلية  4/3
  الكليةممارسات أخالقيات المهنة ب 4/3/1

وشـاركت . فـي صـورة دلیـل یلتـزم بـه جمیـع أعضـاء الكلیـة ومعلنـاً  ومعتمـداً  موثقـاً  أخالقیاً  تضع الكلیة میثاقاً 
ویتضـمن المیثـاق األخالقــي الممارسـات األخالقیـة للوظیفــة . جمیـع الكلیـة فـي وضــع هـذا المیثـاق األخالقــي

ــ: (علــى كافــة المســتویات مثــل ــزام بأخالقیــات المهنــة، أمان ة التعامــل مــع زمــالء المهنــة والرؤســاء االلت
كمــا وضـعت بالمیثـاق المعلـن الئحـة الجــزاءات فـي حالـة الخـروج عــن ). الـخ... والمرؤوسـین و الطـالب، 

  .هذا المیثاق وتتدرج شدة الجزاءات في ضوء تكراره وكذا طبیعة المخالفة أو جسامتها
مع الحرص على تحـدیث هـذه المعلومـات بصـفة تضع الكلیة المعلومات الكافیة عنها في الوسائل المختلفة 

  .مستمرة كما تتحرى الكلیة عن المصداقیة في اإلعالنات والمعلومات المنشورة
یلتزم جمیع العاملون بالكلیة بأخالقیات الوظیفة وتراقب الكلیـة تطبیـق جمیـع الممارسـات األخالقیـة للوظیفـة 

وأمانــة التعامــل مــع الــزمالء، والرؤســاء والمرؤوســین،  علـى كافــة المســتویات مثــل االلتــزام بأخالقیــات المهنـة
ـــة والقومیـــة . الـــخ.. واحتـــرام حقـــوق اآلخـــرین ــاق األخالقـــي وفقـــا للتغیـــرات العالمی وتطـــور الكلیـــة دلیـــل المیثـ

  . كما توفر الكلیة نسخة من دلیل المیثاق األخالقي المعتمد لجمیع األطراف المعنیة بالكلیة. والمحلیة
  

  احة عن المؤسسةلمتالمعلومات ا 4/4
  الصددوفى هذا , لمعلومات المنشورة عنهااإلعالنات وا فيتتحرى الكلیة المصداقیة والشفافیة 

  الجهــة المســئولة عــن ضــمان مصــداقیة المعلومــات  هــيتكــون وحــدة التوثیــق والمعلومــات بالكلیــة
 -إذاعة -صحافة( إعالمیةجهة  أليتتبنى عدم اإلدالء بأیة معلومات  والتي,المنشورة عن الكلیة

 .إال بعد توثیقها) تلیفزیون

 تحدد الكلیة المعلومات الموثقة عنها من خالل: 

  للكلیة اإللكترونيالموقع. 

 عمید الكلیة أو من ینوب عنه/ المطبوعات واإلعالنات المعتمدة من السید. 

 المطبوعات واإلعالنات حاملة شعار الكلیة.  
  عـن الكلیــة أمـام الجهــات  الرســميلمسـموح لهــا بالتحـدث للكلیــة هـو الشخصــیة ا اإلعالمـيالمنسـق

  .المعنیة
  جهـات حكومیـة أو غیـر  أيیعرض نفسه للمساءلة القانونیة كل من أدلى ببیانـات عـن الكلیـة إلـى

 . حكومیة دون موافقة الكلیة على ذلك

ها مـع على عضو هیئة التدریس أن ینـأى بنفسـه عـن االشـتراك فـي أیـة بـرامج إعالمیـة تتعـارض أهـداف
  .متطلبات رسالته تجاه الجامعة والوطن
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5 
  تنمية القيادات وتقييم األداء 5/1
  معايير اختيار وتعيين وترقية القيادات اإلدارية   5/1/1

و معلنـة الختیـار القیـادات اإلداریــة  12/8/2009یوجـد بالكلیـة معـاییر معتمـدة بقـرار مجلـس الكلیـة بتـاریخ 
المــــنظم للعــــاملین المــــدنیین بالدولــــة و طبقــــا للدرجــــة النوعیــــة  1978لعــــام ) 47(ا للقــــانون حیــــث یــــتم طبقــــ

  .قدمیة في اختیار و ترقیة رؤساء األقسام اإلداریةللمتقدمین لشغل الوظیفة و یؤخذ بالكفاءة و األ
  

  برامج التدريب المستمر للعاملين 5/2
ــداد دورات تدریبیــــة للعــــاملین بهــــا دا ــد تقــــوم الكلیــــة بإعــ ــ ــة و یــــتم ذلــــك عــــن طریــــق تحدی ــارج الكلیــ خــــل و خــ

االحتیاجـــات التدریبیـــة للعـــاملین مـــن خـــالل اســـتبیان الســـتطالع رأى اإلداریـــین عـــن نوعیـــة هـــذه الـــدورات و 
ــویر لتفــــي  ــن التطــ ــن هــــذه الخطــــة فــــي حاجـــة لمزیــــد مــ ــة و لكــ المجـــاالت التــــي تخــــدم الكلیــــة و خطــــة التنمیـ

أیضــا رفــع كفــاءة الفنیــین مــن خــالل دورات تدریبیــة لهــم باألقســـام  باالحتیاجــات المســتقبلیة للعــاملین و یــتم
ـــة تحضـــیر  ــامج مـــا زال مســـتمر مثـــل اشـــتراطات األمـــن و الســـالمة بالمعامـــل و كیفی ــذا البرنـ المختلفـــة و هـ

  .المحالیل الكیمیائیة و صیانة و تشغیل األجهزة العلمیة وطرق حفظ العینات التعلیمیة
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  كفاءة اإلدارة في االستفادة من الموارد البشرية المتاحة   5/3
  مالئمة توزيع الموارد البشرية وحسن استغاللها 5/3/1

وفقــًا لالحتیاجــات الفعلیــة للكلیــة ، ویــتم اســتخدام المــوارد  المتاحــة) العــاملین(یــتالءم توزیــع المــوارد البشــریة 
  . بكفاءة) العاملین(البشریة المتاحة 

  ظروف العمل وفقًا لمتطلبات الوظيفة  5/3/2
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  فادة من الموارد البشرية المتاحةكفاءة اإلدارة في االست  5/3
  .تاحةخاصة بالمؤهالت والخبرات الم) أو قواعد بیانات(تحتفظ الكلیة بسجالت  -
ــــا لن - ــة وفق ــ ــى اإلدارات المختلف ــ ــدى مالئتــــوزع الكلیــــة األفــــراد عل ـــراتهم ومــ ـــؤهالتهم وخبـ متهــــا وعیــــة مـ

 .لمتطلبات الوظیفة وتأهیلهم لتوصیف الوظیفة

 .تحقق الكلیة التوازن في توزیع الموارد البشریة على اإلدارات بناء على عبء العمل -

 .یاسات الثواب والعقابتحرص الكلیة على ربط الحوافز باألداء وتفعیل س -
 

  ات الوظيفيةظروف العمل وفقا للمتطلب 5/4
 باإلضـافةأثـاث مریحـة الئقة و مكاتب و  أماكنتسعى الكلیة جاهدة لتوفیر كافة التسهیالت المادیة و توفیر 

و  اإلداریــة باألقســامتصــویر وتلیفونــات وخطــوط شــبكة االنترنــت  آالتتــوفیر الحاســبات و الطابعــات و  إلــى
  .قلة المخصصات المالیة للكلیةذلك ل

  

  داء القيادات اإلدارية والعامليننظم تقييم أ 5/5
یتم استخدام تقریر الكفاءة السنوي، الـذي یتضـمن مجموعـة األنشـطة و المهـام التـي یقـوم بهـا العضـو لتقیـیم 

تـم  عدم دقة فـي القیـاسهذا النظام من لسلبیات  وتالفیاً  ام المختلفة و القیادات اإلداریةأداء العاملین باألقس
تصــمیم نمــوذج لقیــاس أداء القیــادات اإلداریــة و العــاملین یحتــوى معــاییر دقیقــة موضــوعیة و ســهلة القیــاس 

  .لتنفیذه وتعمیمه
  

  المكافآت بمستويات األداء/لحوافزربط ا 5/6
 ً ســاعات العمــل للكفــاءة فــي األداء أو أعبــاء العمــل أو  یــتم صــرف المكافــآت والحــوافز للعــاملین وفقــاً  عــادة

  .الزائدة، كذلك یتم صرف بدل مخاطر شهري لبعض العاملین المعرضین للعدوى
  

  اء القيادات اإلدارية و العاملينرض 5/7
 تم تصمیم استبیان لقیاس مستوى رضاء القیادات اإلداریة و العاملین بالكلیة و تـم طـرح االسـتبیان عشـوائیاً 

    .الكلیة المختلفة من المعنیین بالدراسة بوحدات 32على عدد 
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6 
  كفاية الموارد المالية والمادية  6/1
  والمادية المالية الموارد كفاية 6/1/1

  اإلستراتیجیة واألهداف والغایات الرسالة لتحقیق السنویة المالیة الموارد كفایة
)  المالیــة وزارة( المالیــة الســنة موازنــة اتاعتمــاد فــي تتمثــل والتــي بالكلیــة الخاصــة الســنویة المالیــة ردالمــوا

 الســنة موازنــة اعتمــادات بیــان ومرفــق بالكلیــة التعلیمیــة الخدمــة صــندوق فــي المودعــة الطــالب ومصــاریف
 العلـــوم  كلیـــة الن فیـــةكا غیـــر المیزانیـــة وهـــذه.  بـــدمنهور العلـــوم لكلیـــة المخصصـــة 2009/2010 المالیـــة

 بــدمنهور الجامعــة بفــرع كلیــات أربعــة لطــالب والعملیــة النظریــة الدراســیة المقــررات  بتــدریس تقــوم بــدمنهور
 مفهــوم منطلــق مــن وذلــك) التمــریض كلیــة -التربیــة كلیــة – الصــیدلة كلیــة –– العلــوم كلیــة(  طــالب وهــم

 یـؤدي وذلك الطالب  من زائد عدد الكلیة كاهل علي یضع وهذا. دمنهور بجامعة الموحدة العلمیة األقسام
   األجهزة وصیانة التعلیمیة والوسائل والكیماویات األجهزة من المزید إلي الحاجة إلي
 فـي  بالتزاماتهـا الوفـاء تسـتطیع حتـى للكلیـة المالیـة المـوارد  زیـادة هـو بـدمنهور العلـوم كلیـة هـدف كـان لمـا

 جـــادة  خطـــوات بعمـــل تقــوم أن بـــدمنهور العلـــوم كلیــة رأت فقـــد محـــیطال المجتمــع وخدمـــة التعلیمیـــة العملیــة
 لجنـة بتشـكیل الكلیـة قامـت فقـد.  بهـا المحـیط المجتمـع خدمـة وتحقیق  بالكلیة المالیة الموارد لزیادة وفاعلة
 آلیــات اللجنــة هــذه لتضــع 14/1/2009 بتــاریخ الكلیــة مجلــس  فــي هــذا اعتمــاد وتــم المالیــة المــوارد لتنمیــة
  . بالكلیة الموارد لزیادة للتنفیذ قابلة وخطة

 الكلیـة مجلـس موافقـة بعد دمنهور فرع لشئون الجامعة رئیس نائب/ الدكتور األستاذ السید مخاطبة تم  -1
  .  الكلیة احتیاجات لسد  وذلك علیه هو ما أضعاف خمسة إلي الكلیة میزانیة زیادة علي

دارة الجامعــة مــن  ممولــة بحثیــة تمشــروعا عــدة فــي بالمشــاركة الكلیــة قامــت كمــا -2 ٕ  ومــواد المحــاجر  وا
  :مثل الكلیة لموارد تعظیما  وذلك البحیرة بمحافظة البناء
 2008 مـارس منـذ اإلسكندریة جامعة – بدمنهور العلوم بكلیة الجودة ضمان وحدة إنشاء مشروع 

ــنوات ثـــالث لمـــدة و ــالي لـــیمالتع لـــوزارة التابعـــة المشـــروعات وحـــدة مـــن ممـــول المشـــروع و سـ  و العـ
ـــغ اإلســـكندریة جامعـــة  بواقـــع)  مصـــري جنيـــه ألـــف أربعـــون و ثالثمائـــة ( مصـــري جنیـــه 340000  بمبل

 طرف لكل 170000

 كلیـة و األمریكیـة المتحـدة بالوالیـات أوكالهومـا جامعـة و روال میزیـوري جامعة مع مشترك مشروع 
لنيــل اجليولـوجي  التــاريخ كتابــة إعـادة "  بعنــوان بسـوهاج العلـوم  ثــالث لمـدة و 2008 منــذ"  املصـري  ل
 خمســون و مائــة( أمریكــي دوالر 150000 بمبلــغ األمریكــي الجانــب مــن ممــول المشــروع و  ســنوات

 .)أمريكي دوالر ألف
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 ــروع ـــكندریة جامعــــة مــــع مشــ ـــة و جیولوجیــــة دراســــة"  بعنــــوان اإلسـ ــة جیوفیزیقیـ  غــــرب منطقــــة لتنمیــ
 جامعــة مــن ممــول المشــروع و ســنتین ةلمــد و 2009" مصــر -الغربیــة الصــحراء شــمال, الضــبعة

 )مصري جنيه ألف ثمانون و مائة( مصري جنیه 180000  بمبلغ اإلسكندریة

 ممول المشروع و سنتین لمدة و 2010"  الطالب و االمتحانات نظم تقييم"   دمنهور جامعة مع مشروع 
 ألـف أربعمائة و ونينملي( مصري جنیه 2400000  بمبلغ  العالي التعلیم وزارة و دمنهور جامعة من

 .)غير ال فقط جنيها

 و نشـأة "  األمریكیـة المتحـدة بالوالیـات روال میزیـوري جامعـة و هـاملتون جامعـة مـع مشـترك مشـروع 
 ممول المشروع و. سنوات ثالث لمدة و 2011 منذ" مصر يف الثابت بالرصيف األحواض و القباب تطور
ــ NSF األمریكیــة الدولیــة العلــوم مؤسســة مــن  ألــف خمســون و مائــة( أمریكــي دوالر 150000 غبمبل

 .)أمريكي دوالر

  :مثل الحكومیة الهیئات مع المشترك التعاون خالل من -3
 احملاجر و املالحات لتنمية جيوكيميائية و جيوفيزيقية و جيولوجية دراسة"   بعنوان البحیرة محافظة مع مشروع 

 البحیرة محافظة – النطرون بوادي ریشة أم حةمال عن فني تقریر تقدیم تم. 2009 "البحرية مبحافظة
ــة –عیســــي بحـــوش الطرانـــة مالحـــة و ــرة محافظـ ـــإ البحیـ ــواد و المحـــاجر مشــــروع دارةإ ىل ــاء مـ  البنــ

 50000  بمبلــغ بــدمنهور البنــاء مــواد و المحــاجر مشــروع دارةإ مــن ممــول المشــروع و. بــدمنهور
 .)مصري جنيه ألف خمسون( مصري جنیه

  :مثل العلمیة و الصناعیة المؤسسات و الهیئات و للشركات علمیة استشارات تقدیم -4
 صـــرف و ســـحب ألبـــار الهیدروجیولوجیـــة للدراســـة ایجیبـــت ریـــدجوود شـــركة مـــع علمیـــة استشـــارات 

 ایجیبت ریدجوود لشركة المملوكة و مطارمة رأس – سدر رأس میاه تحلیة محطة

  :مثل التدریبیة المراكز علي العلمي اإلشراف -5
  علمیـا التخصصـات مختلـف فـي المتـدربین بتأهیـل تقـوم أن ورسـالتها رؤیتها واقع من الكلیة رأت فقد -

 عمــل فــرص لتــوفیر الكفــاءة ورفــع التــدریب طریــق عــن البطالــة مشــاكل حــل فــي منهــا ومســاهمة وعملیــا
 هجلســت فــي الكلیــة مجلــس وافــق فقــد المتــدربین تأهیــل خــالل مــن المقبلــة المرحلــة متطلبــات مــع تتناســب
 كمـا بـدمنهور اآللـي الحاسـب لعلـوم األوسـط الشـرق مركـز مع التعاقد علي 14/4/2009 في  المنعقدة
 وافـــق كمـــا 15/7/2009 فـــي للجامعـــة المالیـــة المـــوارد  وتنمیـــة إلدارة  الدائمـــة المالیـــة  اللجنـــة وافقـــت
 وفقــا كلیــةلل المركــز  یــدفعها رســوم نظیــر وذلــك  التعاقــد هــذا علــي 28/7/2009 فــي الجامعــة مجلــس
 بـــالمراكز المتـــدربین جمیـــع یشـــمل بحیـــث بـــدمنهور  العلـــوم لكلیـــة  العلمـــي اإلشـــراف ویمتـــد العقـــد لبنـــود

  بــدمنهور  اآللــي الحاســب لعلــوم األوســط الشــرق مركــز مــع تعــاون بروتوكــوالت علــي الموقعــة والمعاهــد
 .الكلیة مجلس موافقة بعد

 :مثل البحثیة المعاهد و تالمؤسسا و الهیئات مع تعاون بروتوكوالت عمل -6
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 البحیرة بمحافظة الزراعة مدیریة مع تعاون بروتوكول عمل 

 البترول بحوث معهد مع تعاون بروتوكول عمل 

 للمیـاه ریجـوا شـركة مـع و النوویـة المـواد هیئـة مـن كـل مـع تعـاون بروتوكوالت لعمل اإلعداد جاري 
 الجوفیة

 البحــث مشــجعي األفــراد و المؤسســات و الجهــات مــن نیــةالعی و المادیــة التبرعــات و المســاعدات تلقــي -7
  المحلي بالمجتمع العلمي

 
   المباني ومالئمة كفاية. 6/1/2

 تتــوافر و. والمســاحة التصــمیم حیــث مــن أنشــطتها ومزاولــة الكلیــة الحتیاجــات مناســبة غیــر المبــاني مســاحة
ـــوافر و الكلیـــة مبـــاني فـــي والســـالمة األمـــن لتحقیـــق ومعـــدات تجهیـــزات الكلیـــة لـــدى ــادیة العالمـــات تت  اإلرشـ

 كــوارث حــدوث حالــة فــي المبــاني إلخــالء خطــط توجــد و الكلیــة، ألفــراد والســالمة األمــن لتحقیــق المناســبة
 -كــوارث حــدوث حالــة فــي المبــاني إخــالء كیفیــة علــى للتــدریب خطــط توجــد كمــا وواضــحة محــدودة طبیعیــة

 ذلك یتسبب مما واحد خروج باب على تحتوي أنها ماك طوارئ مخارج إلى الكلیة مباني تفتقر و.  اهللا لقدر
  . زحام وحصول تكدس في

  

   للمباني الصحي والمناخ النظافة. 6/1/3
 تحتــاج كمــا.الطبیعیــة واإلضــاءة بالتهویــة تمتعهــا رغــم والجمــال بالنظــام االهتمــام زیــادة إلــى المبــاني تحتــاج
  . حروق أو حوادث أي دوثح حالة في األولیة اإلسعافات نقاط بعض إنشاء إلى الكلیة

  

   والخاصة العامة المرافق. 6/1/4
 أو انتظــار أمــاكن أي تتواجــد ال كمــا. جیــدة حالــة فــي المیــاه دورات و كافیــة غیــر والخاصــة العامــة المرافــق
  .فراغهم أوقات في للطالب جلوس

  

   التعليمية والتسهيالت المباني صيانة. 6/1/5
  .منظمة غیر عشوائیة بصورة الصیانة تتم حیث التعلیمیة، یالتوالتسه المباني لصیانة خطه توجد ال
  

  المادية التسهيالت. 6/2
   الطالبية األنشطة لممارسة المادية التسهيالت. 6/2/1
 الطـــالب باتحـــاد الخاصـــة االجتماعـــات كقاعـــات الطالبیـــة األنشـــطة لممارســـة المناســـبة األمـــاكن تتـــوافر ال

  .والمسرح الطالبیة واألسر
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   والمعامل والمعدات األجهزة.  6/2/2
 فـي التجـارب إلجـراء الالزمة واألدوات الكیمیائیة، المواد و والمعامل، والمعدات األجهزة بكفایة الكلیة تتمیز

ــاء، معامـــل ــل تعـــانى الكیمیـ ــن الفیزیـــاء معامـ ـــة باالتصـــاالت الخاصـــة التجهیـــزات نقـــص مـ  بعـــض و الحدیث
 وأغلــب الحدیثــة األجهــزة بكفایــة والحیـوان النبــات معامــل تتمیــز و الرابعـة، الفرقــة بطــالب الخاصــة التجـارب

 بصـفه والمعامـل والمعـدات األجهـزة صـیانة إلـى تفتقـر ولكنهـا العلمـي، والبحث للطالب الالزمة الكیمیاویات
 دروسـهم أثنـاء الطـالب معانـاة فـي یتسـبب ممـا قیاسـیة غیـر بصـوره تصـمیمها تـم المعامـل أن كما. منتظمة
  . العملیة

  

   الطالب عدد إلجمالي اآللية الحاسبات نسبه. 6/2/3
ــبات عـــدد تتناســـب ال ـــة المتاحـــة اآللیــــة الحاسـ ــدد مــــع بالكلی ــى الحاســـبات نســـبه تبلــــغ حیـــث الطـــالب، عـ  إلــ

 وعــدد إجمــالي بالكلیــة المتاحــة اآللیــة الحاســبات عــدد تناســب وال. جــدا قلیلــة نســبه وهــذه) 26:  1(الطــالب
ــدریس هیئــــة أعضــــاء ــبات عــــدد تناســــب وال) 18,6:1(التــ ــع بالكلیــــة المتاحــــة اآللیــــة الحاســ  عــــدد إجمــــالي مــ
  :طریق عن األجهزة عدد نقص على التغلب في جهودا بالكلیة وتبذل العاملین،

  .مجموعات في الطالب توزیع -
  

   المعلومات وتكنولوجيا الحديثة االتصاالت وسائل. 6/2/4
 االنترنــت خدمــة قســم بكــل و العربیــة باللغــة االنترنــت علــى الكلیــة وموقــع االنترنــت شــبكة علــى موقــع للكلیــة
 وضــعف األجهــزة عـدد نقــص بسـبب للطــالب جیـدة بدرجــة متاحـة لیســت ولكنهـا بهــا للعـاملین متاحــة بالكلیـة
  .الشبكة

 الكلیــة تحتـوي ال حیـث. الكلیـة حجـم مـع یـتالءم الـذي الحـد إلـى بالكلیـة الحدیثـة االتصـال وسـائل تتـوافر وال
 . المختلفة واألقسام اإلدارات مكاتب بین الداخلیة االتصاالت ئلوسا من أي على
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7 
  خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1
  خطة تحديد االحتياجات الحقيقية للمجتمع المحيط 7/1/1

لمجلـس الكلیـة بتـاریخ   اعتمادهـاتـم تتوافر لدى الكلیـة خطـة معتمـدة لخدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة المحیطـة 
13/9 /2009   ً علــى قاعــدة بیانــات تفصــیلیة تــم إعــدادها عــن الخــدمات المجتمعیــة والمســتفیدین منهــا  بنــاء

والتــي تحصــر الخــدمات التــي  تقــدمها الكلیــة متمثلــة فــي أقســامها العملیــة المختلفــة بالكلیــة حیــث تــم نشــرها 
باإلضــافة إلــي نشــرها مــن  http://www.sci.damanhour.edu.eg  علــى موقــع الكلیــة اإللكترونــي

خالل كتاب عن المشـاركة المجتمعیـة للكلیـة والمطویـات المختلفـة وأیضـا لوحـات إعالنـات الكلیـة واللوحـات 
وقاعـدة بیانـات للخـدمات  الخطـةضـمت هـذه المنشـورات .علقة بمدخل الكلیة وأمـام وحـدة ضـمان الجـودة الم

والتطویر وكذلك أهم المجاالت واألنشطة التـي یمكـن للكیـة  المتابعةالمقدمة من الكلیة باإلضافة إلى آلیات 
  .أن تقدمها للوسط المحیط 

  :ونة األخیرة ومن أمثلة الممارسات الفعلیة لتطبیق الخطةاآل فيتطبیق هذه الخطة بالفعل  فيوقد تم البدء 
ــتطالع آراء المســــتفیدین  -أ ــي إدارة البیئــــة  والتــــيإعــــداد اســــتبیانات وعمــــل اســ ــتغلین فــ ــملت المشــ شــ

ومیـاه الشـرب والصـرف  و الزیـوت ووزارات الزراعـة والـري وشـركات الكیماویـات والصـابون بالمحافظة
  .تقدمها الكلیة التيه الجوفیة في فاعلیة وكفاءة هذه الخدمات الصحي والبترول والحاجر والمیا

  -:تم تحدید المتطلبات اآلتیة  االستطالعلنتائج  اإلحصائیةوبالمعالجة 
التعـاون  اتفاقیـاتمن خالل عقد المزید من  الخارجیةزیادة مشاركة الكلیة وتواجدها في المؤسسات  .1

ـــةبـــین  ــع المحــــیط وتفعیلهـــ الكلی ــات المجتمـ ــیم ومؤسســ ــا وعمـــل تقیــ ــك  لفعالیـــاتا وتوثیقهـــا إعالمیــ تلــ
 . االتفاقیات

عقد العدید من ورش العمل حول توظیف خریجي الكلیة والتـي یجـب أن یحضـرها ممثلـي المجتمـع  .2
المحیط لتقدیم نوعیة خریجي الكلیـة لهـم ومعرفـة آراءهـم وذلـك بغـرض تحسـین خـریج الكلیـة  وذلـك 

 .العمل لسوق  الفعلیة االحتیاجاتبناءا على 

–فـي جمیـع أنشـطة الكلیـة مـن مجـالس األقسـام والكلیـة  المحیطـةزیادة مشاركة ممثلـي المؤسسـات  .3
 .التي تعقدها الكلیة  ةالمختلفالحفالت –ورش العمل 

لــدفع العدیــد مــن أعضــاء هیئــة تــدریس الكلیــة للتفاعــل والتواجــد داخــل المؤسســات مثــل  آلیــةوجــود  .4
مـــا یجــب زیـــادة ألقـــاء الضـــوء علـــى دور الكلیـــة المجتمعـــي ك) أســـتاذ جـــامعي لكـــل مصـــنع (مبــادرة 

 .والمعرفي الذي قد یفید تلك المؤسسات 

وجــود ألیــه لعــرض الخــدمات التــي قــد تقــدمها الكلیــة والتــي مــن شــأنها رفعــة المجتمــع وتوصــیل تلــك  .5
ـــالمجتمع المحـــیط  النشـــرة ــود ب ــة إلـــى كـــل مؤسســـة ومصـــنع موجـ ــدمات الكلیـ ــقات (بخـ –مثـــل ملصـ

 ......)صفحات على النت –مؤتمرات –رات نش -إعالنات

   .الكلیةوتقییم المجتمع الخارجي ألداء  الراجعة التغذیةمن  تفعیل الدور البناء لالستفادة .6
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عقد النـدوات والمـؤتمرات حیـث قامـت الكلیـة بتنظـیم عـدة نـدوات عـن موضـوعات السـاعة المتعلقـة  -ب
إلى موضوعات عامـه  باإلضافةع المدني والحریق واآلمان داخل المعامل وكذلك الدفا السالمةعوامل ب

موضـوعات الجـودة .أخرى متعلقة بأهم موضوعات الساعة مثل مشكالت المیـاه وسـبل التغلـب علیهـا 
ــت  ياإلســتراتیجموضــوعات التخطــیط . الشــاملة واإلدارة ــم عقــد مــؤتمر وعــدة ورش عمــل تناول كمــا ت

  .مشكالت المیاه وطرق موجهتها
  

  لتنمية البيئة وخدمة المجتمعخطة الكلية  7/1/2
ً علــى المتطلبــات المجتمعیــة  تــم حصــرها مــن خــالل اســتطالع اآلراء والنــدوات والمــؤتمرات ســالفة  التــيبنــاء

  :عدة محاور فيالذكر فقد قامت الكلیة بالعمل 
  .تهتم بتنمیة البیئة وخدمة المجتمع التياالهتمام بإجراء البحوث والمشروعات البحثیة  -أ

لیة من خالل قطاع الدراسات العلیا والبحوث وعلي أسـاس الخطـة البحثیـة للكلیـة بمطالبـة األقسـام قامت الك
العلمیة لتوجیه األبحاث والرسائل العلمیة والمشاریع البحثیة لحل المشكالت البیئیـة وتنمیـة ثرواتهـا الطبیعیـة 

نمیة المجتمع والبیئة مثـل في مناطق الدلتا وصحارى مصر وعكس هذا من خالل إجراء مشروعات تهتم بت
مالحـات ومحـاجر محافظـة البحیـرة وذلـك مـن  وتنمیـةمقدم مـن كلیـة العلـوم قسـم الجیولوجیـا لدراسـة  مشروع

هـذا  تطویرو العلمیة التي تقدمها الكلیة لمواجهة المشاكل وتناول فرص تنمیة  واالستشاراتخالل الدراسات 
بحیــرة وأیضــا مشــروع تنمیــة مدینــة الضــبعه والــذي تنــاول الهــام بتمویــل مــن محافظــة ال االقتصــاديالقطــاع 

بتمویــل مـــن  الجوفیــةعلـــى مخزونهــا مــن المیـــاه  اعتمــاداً  الهامــة المنطقـــةلتنمیــة تلــك  متكاملـــةوضــع خطــة 
  .صندوق المشاریع جامعة اإلسكندریة ولمدة عامان 

والــدكتوراه وأیضــا تقــدیم  مــن خــالل هــذه المشــاریع تــم نشــر العدیــد مــن األبحــاث العلمیــة ورســائل الماجســتیر
وقــد تــم . الطارئــةللمشــكالت  الالزمــةوالمختصــین وتقــدیم الحلــول  المعنیــةللجهــات  والفنیــة العلمیــةالتقــاریر 

الفنیة وكذلك بروتوكوالت التعـاون المختلفـة فـي كتـاب عـن  واالستشارات البحثیةحصر ونشر تلك المشاریع 
ـــى المو  ـــــ ــرها علـ ـــــ ــــة ونشــ ــــ ـــــة للكلیـ ــــ ــــاركة المجتمعی ـــة المشـــــ ــــ ــ ــــي للكلی ـــــ ــــع اإللكترون ــــ  /soci/ .قـ

 http://www.sci.damanhour.edu.eg  
  تنمیة الوعي لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة -ب

  :ماتأسست خطة الكلیة للتوعیة على محورین ه
تنمیة الوعي لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة بین الطالب وأعضاء هیئـة التـدریس مـن خـالل عمـل بعـض  -1

الطاقة – البیئیةالملصقات والنشرات وعقد ندوات وورش عمل لمناقشة أهم المشاكل البیئیة مثل الملوثات 
المخلفــات الزراعیــة  نســاناإلحقــوق  – تآالمنشــاألمــان والســالمة داخــل  متطلبــات – والمتجــددة الجدیــدة

عادة تدویرها  ٕ العدیـد  استضافةواإلدارة بها وذلك داخل وخارج أروقة الجامعة حیث تم  الشاملةالجودة –وا
  .من تلك الندوات بالهیئات والمدیریات المختلفة بالمحافظة 
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لبرامج خدمـة تحاول الكلیة جاهدة لتفعیل مشاركة كل من الطالب وأعضاء هیئة التدریس في التوعیة  -2 
المجتمع وتنمیة البیئـة ولكـن حتـى اآلن  تتصـف هـذه المشـاركة بالعشـوائیة واالتصـاالت الشخصـیة وعـدم 

  .وجود سجل لهذه المشاركات
  

  تنظيم أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/2
  توافر وحدة إدارية 7/2/1
ــاركة الم ال ــطة المشــ دارة أنشــ ٕ ــیم وا نمــــا یــــتم تنظــ ٕ جتمعیــــة مــــن خــــالل لجنــــة المشــــاركة توجــــد وحــــدة إداریــــة وا

  .بوحدة ضمان الجودة  المجتمعیة
  

  ممارسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/2/2
یـتم مـن . یمارس العاملون بقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئـة اختصاصـاتهم طبقـا لتوصـیف وظیفـي محـدد

األعضــاء تحــت إشــراف الســید خــالل فریــق لجنــة المشــاركة المجتمعیــة بتنســیق مــن رئــیس اللجنــة ومســاعدة 
وتقوم المؤسسة بتوثیق الخـدمات واألنشـطة . الدكتور رئیس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة وعمید الكلیة 

فـي مختلـف المجـاالت  االمقدمة لخدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة ، فقـد أصـدرت الكلیـة دلـیال یتضـمن إنجازاتهـ
  .میة البیئة المحیطةالعام الماضي والمتعلقة بخدمة المجتمع وتن في

  

  تفاعل المؤسسة مع منظمات المجتمع 7/3
  مشاركة أعضاء من ذوي الخبرة من سوق العمل في مجالس المؤسسة 7/3/1

مـن  ء فـي المجلـس لمـدة عامـان لالسـتفادةمـن قیـادات المجتمـع المحـیط كأعضـا ثالثـةوتضم مجلـس الكلیـة 
مســیرة العطــاء أیضــا یــتم  الســتكمالجــدد  آخــرین ثالثــة راختیــاخبــراتهم العملیــة واإلداریــة بعــد العامــان یــتم 

مــن وجـــود هــؤالء األعضــاء فـــي تــدریب وتوظیــف الطـــالب وأیضــا فــي نشـــر مبــادئ الكلیــة تجـــاه  ةاالســتفاد
تســمح بضــم أي أعضــاء مــن الخــارج إلــى  المشــاركة المجتمعیــة داخــل مؤسســاتهم غیــر أن الئحــة الكلیــة ال

من ذوي الخبرات في تنمیة وتطویر  االستفادةیجب تغییرها لتعظیم مجالس األقسام والتي تعد نقطة ضعف 
  .األقسام ونشر سیاستها في الوسط المحیط 

  

  مشاركة األطراف المجتمعية للمؤسسة في تقديم الخدمة لخريجيها 7/3/2
یشـــارك بعـــض األطـــراف المجتمعیـــة فـــي تـــدریب الطـــالب فـــي أمـــاكن العمـــل كالمصـــانع وشـــركات البتـــرول 

تكریـــر البتـــرول والمیـــاه وتعتـــزم الكلیـــة عقـــد لقـــاء ســـنوي للتوظیـــف ینظمـــه ویـــدیره لجنـــة  تومحطـــاوالمنـــاجم 
المشــاركة المجتمعیـــة بالكلیـــة حیـــث ســیتم دعـــوة القـــائمین علـــى قطاعــات الصـــناعة والزراعـــة ومیـــاه الشـــرب 

  .وجهاز شئون البیئة والصحة والبترول والتعدین لتوفیر فرص عمل للخریجین
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  ت والعالقات مع األطراف المستفيدةاالتصاال 7/3/3
هنــاك اتصــاالت مــن قبــل الكلیــة مــع جهــات العمــل الخــارجي مثــل المؤسســات الخدمیــة وقطاعــات اإلنتــاج 

وتمویـل أبحـاث مشـتركة ) مثـل حضـانات علمیـة(المختلفة لتفعیل الحصول على منح وهبـات وخلـق كیانـات 
  .وتقاریر فنیة متخصصة استشاراتوطلب 

  

  نة بالخدمات المتخصصة للمؤسسةاالستعا 7/3/4
  یمثل الجدول التالي مدى استعانة األطراف المجتمعیة بالخدمات المتخصصة التي تقدمها المؤسسة

العدد   النشاط
 ً   سنويا

  القطاعات المستفيدة  البرنامج/نوع االستشارة

  االستشارات البحثية
  

  املياه  حتليهشركات    البيئيةجمال الدراسات   10
  واملستثمرين  املياه حتليهشركات   هيدروجيولوجية  دراسات  10
   بالبحريةمشروع احملاجر ومواد البناء   واملالحات  املواد احملجرية  3

  دورات تدريبية
  اجلودة الشاملة   7

  تدوير املخلفات الزراعية  8  اإلدارات املختلفة ومراكز التدريب 
  الطاقة اجلديدة واملتجددة   6

تطبيقات التدريب على 
  الحاسب اآللي

  
 يعادهلــا طـالب الـدبلوم والثانويـة العامـة ومـا  التدريب على احلاسب اآليل

  و طالب اجلامعة
  

  الممارسات الفعلية لتنمية وحماية البيئية 7/4
  نماذج الممارسات الفعلية 7/4/1

  :توجد بعض الممارسات الفعلیة لتمنیة وحمایة البیئة ومنها
  لبیئي ودور العلم في تنمیة البیئة والمجتمععقد ندوات حول الوعي ا .1
عقدت الكلیة خالل السنة الماضیة عدة ندوات ودورات تدریبیة حول التلوث البیئـي والمیـاه الجوفیـة  .2

طفاء الحریق ٕ  .واألمان الصناعي وا

 الجوفیة  المیاهالعلمیة في مجال البیئة وكذلك  االستشاراتقدمت الكلیة العدید من  .3

فـي مجـال الثـروات المعدنیـة بالمحافظـة تعـالج فیهـا  متخصصـةریر ودراسـات فنیـه قـدمت الكلیـة تقـا .4
 .قطاع المحاجر بالمحافظة تواجهبعض المشاكل التي 

عقدت الكلیة العدیـد مـن بروتوكـوالت التعـاون وعملـت علـى تفعیلهـا وذلـك مـع الهیئـات والمؤسسـات  .5
 .المختلفة

  .نشرات حول بعض القضایا البیئیة إصدار .6
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فـي متابعـة تنفیـذ هـذه الممارسـات ، األمـر الـذي یتطلـب مـن الكلیـة  االسـتمرارت الحاجـة إلـي وقد وضح
  .المستهدفین من هذه الخدمات لألفرادتشكیل فرق عمل لتقدیم التغذیة الراجعة المستمرة 

  

  مساهمات الطالب وأعضاء هيئة التدريس في برامج خدمة المجتمع 7/4/2
وأعضــاء هیئــة التــدریس ومعــاونیهم فــي بــرامج خدمــة المجتمــع وتنمیــة توجــد مســاهمات لقلیــل مــن الطــالب 

لزیــادة الــوعي بــین جمیــع أعضــاء المجتمــع  بأهمیــة تقــدیم  احتیــاجولكــن مازالــت الكلیــة فــي , البیئـة المحیطــة
  .ضمن نشاط كل عضو واحتسابها, هذه الخدمات

  

  رضاء منظمات سوق العمل والمجتمع المدني عن أداء المؤسسة 7/4/3
تــم قیــاس وتقیـــیم رضــاء منظمـــات ســوق العمـــل والمجتمــع المــدني عـــن أداء المؤسســة فیمـــا تقدمــة مـــن  -1

خدمات مجتمعیه، وذلك بتطبیق قائمة استقصاء علي عینة ممثله من المشتغلین بمؤسسـات سـوق العمـل 
  -:المختلفة وقد أسفرت النتائج أن

الكلیـة مـن خـدمات  هتقدمـ ة وكفـاءة مـاعـن نوعیـ مرضـائهعـن أبـدت شـریحة عریضـة مـن المسـتفیدین )  أ
أمــا بــاقي الــذین تــم . مختلفــة لخدمــة المجتمــع كــذلك عــن عــدد وفاعلیــة الوحــدات ذات الطــابع الخــاص

ــــدمها  ـــارات التــــي تق ـــدمات واالستشـ ــي نوعیــــة الخـ ـــتهم فــــي أن تراعــــي الكلیــــة فــ اســــتطالعهم فابــــدوا رغبـ
  .احتیاجات أكثر لسوق العمل

رضـــائهم عمـــا تقـــوم بـــه الكلیـــة منـــة أصـــالح وصـــیانة األجهـــزة یبـــًا عـــن كمــا أبـــدت نفـــس الشـــریحة تقر ) ب
  .تقدیم الكلیة هذه الخدمة وزیادة كفاءتها استمرارالعلمیة وأبدوا رغبتهم في 

التــي یحتاجهــا ســـوق  واالستشــاراتأبــدت األغلبیــة رأیهــا فــي أن تراعـــي الكلیــة التوســع فــي الخـــدمات ) ج
  :العمل وذلك عن طریق 

 التعاون  اتفاقیاتمن خالل عقد المزید من  الخارجیةلكلیة وتواجدها في المؤسسات زیادة مشاركة ا
ــین  ـــیم  الكلیـــةبـ ـــا وعمـــل تقی ــك  لفعالیـــاتومؤسســـات المجتمـــع المحـــیط وتفعیلهـــا وتوثیقهـــا إعالمی تلـ

 .االتفاقیات

  ـــي ـــة  والتـــي یجـــب أن یحضـــرها ممثل ــد العدیـــد مـــن ورش العمـــل  حـــول توظیـــف خریجـــي الكلی عقـ
محــیط لتقــدیم نوعیـــة خریجــي الكلیــة لهـــم ومعرفــة آراءهــم وذلـــك بغــرض تحســین خـــریج المجتمــع ال

 .لسوق العمل  الفعلیة االحتیاجاتالكلیة  وذلك بناءا على 

  فـي جمیـع أنشـطة الكلیـة مـن مجـالس األقسـام والكلیـة  المحیطةزیادة مشاركة ممثلي المؤسسات–
 .التي تعقدها الكلیة  المختلفةالحفالت –ورش العمل 

  لــدفع العدیــد مــن أعضــاء هیئــة تــدریس الكلیــة للتفاعــل والتواجــد داخــل المؤسســات مثــل  آلیــةوجــود
كمــا یجــب زیــادة ألقــاء الضــوء علــى دور الكلیــة المجتمعــي ) أســتاذ جــامعي لكــل مصــنع (مبــادرة 

 .والمعرفي الذي قد یفید تلك المؤسسات 
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 شـأنها رفعــة المجتمـع وتوصــیل تلــك  وجـود ألیــه لعـرض الخــدمات التـي قــد تقـدمها الكلیــة والتـي مــن
ـــة إلـــى كـــل مؤسســـة ومصـــنع موجـــود بـــالمجتمع المحـــیط  النشـــرة ــقات (بخـــدمات الكلی –مثـــل ملصـ

 ......)صفحات على النت –مؤتمرات –نشرات  -إعالنات

  الكلیةوتقییم المجتمع الخارجي ألداء  الراجعة التغذیةمن  ةلالستفادتفعیل الدور البناء.    
تقـــدمها الكلیـــة بغـــرض  التـــيللمســـتخدمین النهـــائیین لمعرفـــة مـــدى جـــودة الخـــدمات  طالعاســـتتـــم عمـــل   -2

خدمـة المجتمـع وتنمیـة البیئـة ، وكانـت  فـيیكون للكلیة دور فعـال  لكيتحسین وتطویر هذه الخدمات 
   -:كالتالينتائجه 

  
 
 تتواصل الكلیة مع المجتمع المحیط بها .1

 ذات طابع علمي ومهني للمجتمعتقدم الكلیة خدمات  .2

 من الخریجین واحتیاجاتهاتشارك الكلیة المؤسسات الخارجیة في تحدید متطلباتها  .3

تعمل الكلیة على مساعدة البیئة الخارجیة من خالل عمل ندوات ومؤتمرات خارجیة فـي المجـاالت  .4
 المختلفة

 بین الكلیة والمؤسسة متبادلة عملوجود وثیقة  .5

 ین الكلیة ومؤسستكموجود تعاون علمي ب .6

 التي تریدها المؤسسة في سوق العمل االحتیاجات االعتبارتأخذ الكلیة في  .7

 مشاركة أعضاء من المؤسسة في وضع خطة عمل متبادلة .8

 وأنشطة الكلیة اجتماعاتیشارك بعض من أعضاء مؤسساتكم في  .9

 األهداف التي تسعى اللجنة إلى  تحقیقها واضحة .10

 والمجتمع للكلیةمر ضروري بالنسبة هل وجود مثل هذه اللجان أ .11
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 وضعت له من أهداف تحقق اللجنة ما .12

 تحظى الخدمات التي تقدمها لجنة المشاركة المجتمعیة برضاء المستفیدین منه .13

تشــجع الكلیــة أعضــاء المجتمــع المحلــي علــى المشــاركة فــي النــدوات المختلفــة بالكلیــة لــدعم العملیــة  .14
 التعلیمیة والبحثیة

  ةاإلستراتیجیرؤیتها و أهدافها  صیاغةمشاركة ممثلي المجتمع المحیط في  تحرص الكلیة على .15

تحــرص الكلیــة علــى عقــد ورش عمـــل بــین أعضــاء هیئــة التـــدریس وممثلــین عــن المجتمــع المحلـــي  .16
 لتبادل الخبرات وعمل برامج تدریبیه مشتركة

  

 
  ةمن االستفادة من خدمات الكلی الخارجيرغبة بعض فئات المجتمع 

 المجتمعیة لالحتیاجات االستجابة على والعاملین هیئة التدریس والموظفین تكاتف بعض أعضاء. 

  هیئة التدریس بالكلیة أعضاءتوفر وتنوع الخبرات العلمیة لدى  
  للخــدمات داخــل الكلیــة مثــل مركــز الخدمــة العامــة والوحــدات التابعــة  األساســیةوجــود بعــض البنیــة

 .لها

 إلى مزید من العطاء لحل بعض المشكالت الموجودة بالفعل وجودة بیئة خصبة تحتاج. 

  مشـاركة بعــض ممثلــي المجتمــع الخـارجي فــي مجلــس الكلیــة أضــاف نـوع مــن الرغبــة لــدى الطــرفین
 .في توسیع مجال المشاركة المجتمعیة 

  الخارجیةوجود بعض من أعضاء هیئة تدریس الكلیة لممثلین في بعض المؤسسات والهیئات .  
  

 
  عــدم وجــود خطــة لإلعــالم عــن الخــدمات واالستشــارات التــي تقــوم بهــا الكلیــة فــي مجــال خدمــة المجتمــع

 .وتنمیة البیئة

  والمعدات الالزمة للخدمات المقدمة األجهزةنقص 

 اآلخرینمع  االتصال تفقد  التيسیاسات ضعف ال.  
  على تقدیم الخدمات للقائمین والمكافآت الماديالدعم محدودیة  
  للتعامل مع المجتمع مدربة هیئة التدریسمجموعة من  وجود عدم. 

  التدریس بمـا یعـود علـي عـدم رغبـة الكثیـر مـنهم  هیئة ألعضاءمحدودیة التسویق للمنتج العلمي والفكري
 . في المشاركة المجتمعیة

  قلة أعضاء هیئة التدریس بالكلیة مما أثر سلبیا على توسیع تواجد الكلیة بالمجتمع الخارجي 

  یوجـد  ال "والتوسـع فیهـا تحـت مسـمى  الخدمـة انتشـاروجود بعض الممارسـات والقـوانین التـي تحـول بـین
 "قانون ینص على ذلك 
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8 
 الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة الجودة 8/1

معتمـد  تنظیمـيد لهـا هیكـل ویوجـ. 2007عام  دمنهورجامعة  –تأسست وحدة ضمان الجودة بكلیة العلوم 
كمــا أن . تبعیــة تنظیمیــة لهــا، یضــم ممثلــین مــن جمیــع أقســام الكلیــة وبعــض ممثلــین مــن طــالب الكلیــة ذي

  . للكلیة وتتبع مباشرة لعمید الكلیة التنظیميالهیكل  فيتبعیة الوحدة واضحة 

ة بصــیاغة الئحــة كمــا قامــت مجموعــة العمــل القائمــة علــى مشــروع إنشــاء نظــام داخلــي للجــودة بالكلیــ
ستراتیجیتهاداخلیة للوحدة ، وبما یتوافق أیضا مع رسالة الكلیة  ٕ من أجل ضمان الجودة والوصول إلى  وا

  .االعتماد
  :اآلتیةكما تم توطید العالقة بین الوحدة وبین مركز ضمان الجودة بالجامعة من خالل النقاط 

 .للوحدة الفنيو ذلك للمتابعة و الدعم  2010ر ینای فيبالجامعة زیارات المتابعة من مركز الجودة  -1 

هیئة التدریس والعاملین  ألعضاءاالستعانة ببعض أعضاء مركز الجودة بالجامعة لعقد بعض دورات  -2 
  .بالكلیة

 التيللوحدة وبعض أعضاء فریق الجودة بالكلیة  التنفیذيالجتماعات الجودة للمدیر  الشهريالحضور  -3
               .تمت بالمركز
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للوحـدة لیسـاعدها علـى تحقیـق أهـدافها ویـتم انعقـاد مجلـس  التنفیذيوالفریق  اإلدارةوأیضا تم تشكیل مجلس 
الوحــدة بصـــورة شــهریة ونصـــف شــهریة ، وتحـــتفظ الوحـــدة بمحاضــر االجتماعـــات ویــتم رفـــع القـــرارات  إدارة

عــدادوالسیاســات المقترحــة مــن الفریــق لعمیــد الكلیــة  ٕ وقــد تــم اعتمــاد تشــكیل . ذه القــراراتتقــاریر لمتابعــة هــ وا
  .15/9/2010للوحدة من مجلس الكلیة بتاریخ  التنفیذيوالفریق  اإلدارةمجلس 

مجالس األقسام حیث یوجد منسق جودة یتولى  فيعرض ومناقشة قضایا الجودة بالكلیة  فيتشارك الوحدة 
مــدیر الوحــدة عــرض مشــاكل عـرض ومناقشــة قضــایا الجــودة بكــل قســم، وكــذلك مجلـس الكلیــة حیــث یتــولى 

وقضایا الجودة  والمقترحات المقدمة من فریق وحدة الجـودة لـبعض هـذه المشـاكل،وتتمثل أشـكال المشـاركة 
  :في

   .أنشطة الجودة بالكلیة والتخطیط والمتابعة وتطویر األداء إدارةتشكیل ومتابعة عمل لجان  -
یف وتقــاریر البــرامج والمقــررات توصــ إعــداد فــيلألقســام وأعضــاء هیئــة التــدریس  الفنــيالــدعم  -

  .الدراسیة

تــوفیر المطبوعــات  فــيوتتمثــل الوســائل المتاحــة للوحــدة لممارســة أنشــطتها الخاصــة بتوكیــد الجــودة بالكلیــة 
ــاءعقـــد ورش عمـــل ودورات تدریبیـــة ، اجتماعـــات شـــهریة ) إرشـــادیةلوحـــات  -مطویـــات –نشـــرات (  ألعضـ

 باإلضــافةارات متابعــة مــن وحــدة الجـودة بالجامعــة للكلیــة، هــذا خــارجیین ، زیـ بمــراجعینالوحـدة ،االســتعانة 
  .توفیر المیزانیة المخصصة ، وأعضاء متمیزین في مجال الجودة بالوحدة إلى

  

  لألداء الكلى للكلية الذاتياستمرارية التقويم  8/2
  عملية التقويم 1/  8/2

، وذلــك دراســيســتمرة مــع نهایــة كــل فصــل وحـدة ضــمان الجــودة بالكلیــة تقــوم بعملیــة التقــویم للكلیــة بصـفة م
المقـررات  فـيالطـالب  أراءوتسـتطلع الوحـدة .لتحدید نقاط القوة وتدعیمها وتحدید مـواطن الضـعف وعالجهـا

وفـى المـوارد المتاحـة  يإلدار اوالعملیة التعلیمیة، وأعضاء هیئة التـدریس والهیئـة المعاونـة والجهـاز  الدراسیة
مـن طـالب جمیـع الفـرق الدراسـیة، وتتضـمن %  75على عینة عشوائیة قـدرها ویتم هذا االستطالع  بالكلیة

للمؤسســة نــوعین مــن  الــذاتيأســئلة مقیــدة وأخــرى مفتوحــة النهایــة حتــى یتضــمن التقــویم  الــرأياســتطالعات 
ــة للقیــاس وكیفــي كمــيالتقــویم   إحصــائیاً ویــتم تحلیــل النتــائج .  بنــاء علــى معــاییر ومؤشــرات موضــوعیة قابل

ان الجــودة  ورفعهــا إلــي الســید عمیــد الكلیــة الــذي یرفعهــا بــدوره إلــي الســید رئــیس القســم ثــم إلــي بوحــدة ضــم
 فــيویــتم تحدیــد جوانــب القــوة والضــعف . و مــن یشــاركونه التــدریس هیئــة التــدریس بالقســم أعضــاءالســادة 

 Faculty(ة ثـــم إعـــداد التقریـــر الســـنوي للكلیـــ .تقریـــر المقـــررات إعـــدادعملیـــة التعلـــیم والـــتعلم مـــن خـــالل 

Annual Report (و منهــا تصـــیغ خطـــة . بنـــاء علــي بیانـــات تقــاریر البـــرامج التــي تقـــدمها أقســام الكلیـــة
التطــویر الشــاملة للكلیــة فــي ضــوء تقــاریر البــرامج التــي تقــدمها الكلیــة و ترفعهــا إلــي الســید عمیــد الكلیــة و 

 . مجلس الكلیة لتحدید األولویات في خطة اإلصالح و اعتمادها
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وتطـویر الكلیـة بنـاء علیـه بعـد مناقشـته مـع األطـراف  الـذاتيوتهتم إدارة الكلیـة بمتابعـة نتـائج التقـویم    
  .سنویا للتعرف على مدى نمو عملیة التحسن الذاتيوسوف تقارن الكلیة نتائج التقویم . المعنیة

  

  للكلية الذاتيمراجعة ومناقشة نتائج التقويم  2/ 8/2
) الطـالب، أعضـاء هیئـة التـدریس(مـع األطـراف ذات العالقـة  الـذاتيئج التقییم تناقش وتراجع الكلیة نتا

وتحــرص الكلیــة علــى . منظمــات ســوق العمــل وممثلــيولكــن لــم یــتم مناقشــتها مــع األطــراف المجتمعیــة 
تــم انجــازه مــن  مــن نتــائج هــذا النقــاش وللمراجعــة أهمیــة كبــرى باالســتفادة منهــا، ومتابعــة مــا االســتفادة
  .توصیات

  

  :نتائج التقويم الذاتي وإدارة الجودة بالكلية 8/3
  :لألداء الكلى للكلية على إدارة الجودة الذاتيانعكاس لنتائج التقويم  8/3/1

ومـن أمثلـة هـذه  الـذاتيضـوء نتـائج التقـویم  فيتم اتخاذ بعض القرارات التصحیحیة لألداء الكلى للكلیة 
  :القرارات
  . تقویم المستمرللمراجعة الداخلیة وال آلیة إیجاد -
 .تطویر قدرات أعضاء هیئة التدریس  بالتدریب -

 .ء العملیة التعلیمیةاتزوید المعامل باألجهزة والمعدات الالزمة لتحسین أد -

 .بالكلیة بأجهزة الداتا شو بعض المعاملتزوید المدرجات و  -

وضـع  مقتــرح لیكــون لـدي الكلیــة نظــام إداري فـي التعامــل مــع شـكاوي الطــالب یتضــمن إنشــاء  -
  .الطالب) Students complaints Office(مكتب لشكاوي الطالب 

ومـن . الكلیـة سـعیا نحـو التطـویر المسـتمر فيوتتم متابعة تنفیذ القرارات التصحیحیة، وما یتبعها من تغییر 
  :تؤید ذلك التيأمثلة الممارسات الفعلیة 

 .لسیاسة التحسین والتطویر المستمر للبرامج التعلیمیة بالكلیة إستراتیجیةتم وضع  -

بهــم و  االســتعانةبهــدف   -  External Evaluators–اقتــراح لألخــذ بنظــام المقــیم الخــارجي   -
ـــتفادة ــــي تقــــدمها الكلیــــة االسـ ـــة الت ــأن تطــــویر و تحســــین أداء البــــرامج التعلیمیـ ــم بشــ ـــي مــــن آرائهــ  فـ

9/3/2010. 

 .ياألكادیم اإلرشادموافقة مجلس الكلیة على اقتراح  الفریق التنفیذي لتطبیق نظام  -

  . متحانیة لتطابق متطلبات الجودة من حیث الشكل و المضمون ورقة االوضع معاییر ال -
أعمــالهم،  فـيجـارى إنشـاء مكتــب للخـریجین بالكلیـة لمقابلــة الخـریجین للتعــرف علـى مـدى نجــاحهم  -

  .العمل فيیریدون التدریب علیها لزیادة كفاءتهم  التياحتیاجاتهم  وتحدید
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  الجودة بالكلية  إلدارةدعم القيادات األكاديمية  8/4
  لنظم الجودة الداخلية الماديالدعم  8/4/1

ــدة      ـــك بتـــوفیر المكـــان المالئـــم والتجهیـــزات المناســـبة للوحـ تـــدعم الكلیـــة نظـــام الجـــودة الـــداخلي ، وذل
للتعامــل مــع البیانــات  إحصــائیةأجهــزة كمبیــوتر وبرمجیــات ) 4(وفــرت عــدد  إذالجــودة ،  إدارةبــالمعنیــة 

الوحـدة  إمـدادو تحرص الكلیـة علـى . وكتابة التقاریر، وداتا شو لعقد دورات التدریب على نظم الجودة 
ة تــوفیر بـالكوادر المؤهلــة، وتحــاول الكلیــة تــوفیر مخصصــات مالیــة للوحــدة لممارســة أنشــطتها، ومحاولــ

 .  الالزم لعمل هذه الوحدة الماديالدعم 
  

  المعنويالدعم  8/4/2
) تفـویض(الكلیة مدیر وحـدة الجـودة واألعضـاء العـاملین بهـا معنویـا، ویـتمكن مـدیر الوحـدة  إدارةتحفز 

  :التخاذ القرارات فیما یتعلق بقضایا الجودة ومن أمثلة ذلك 
  .ات واجتماعاتتوزیع النماذج واالستبیانات وعقد لقاء  -
  .ألقسام الكلیة الذاتيتقویم بال القیام -

  
  Strengtheness  

  .تم تخصیص مقر دائم لوحدة ضمان الجودة بمبنى الكلیة وتم تجهیزه - 1
للوحـدة علـى حضـور االجتماعـات الشـهریة  لرسـم سیاسـة  والتنفیـذي اإلداريمواظبة معظم  الفریق  - 2

 .العمل  المستمر داخل الوحدة

جود نظام للتحسین المستمر یهدف إلـى رفـع كفـاءة أعضـاء هیئـة التـدریس والهیئـات المعاونـة مـن و  - 3
خــالل تــوفیر مجموعــة مــن البــرامج التدریبیــة بشــكل منــتظم وذلــك لالرتقــاء بمســتوى جــودة العملیــة 

 .التعلیمیة

ـــة واألهـــداف والخطـــط  - 4  لتـــياوفـــق خطـــط التحســـین والتطـــویر  اإلســـتراتیجیةتـــم صـــیاغة رســـالة الكلی
 .لتوكید الجودة داخليیتبناها مشروع إنشاء نظام 

، وقـام معظمهـم بتوصـیف المقـررات الدراسـیة  الـذاتيتم تهیئة السادة أعضاء هیئة التدریس للتقـویم  - 5
الخاصـة بهـم بعـد عقـد العدیـد مـن الجلسـات وورش العمـل داخـل وحـدة الجـودة بالتعـاون مـع الســادة 

 .رؤساء األقسام

  
    Weaknesses  

فریـق الجـودة  وأعضـاءاستقطاع وقت وجهـد طویـل مـن اإلدارة  إلىاحتیاج تطبیق إجراءات الجودة  - 1
  .العلميعلى حساب الوقت المخصص للتدریس والبحث 
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ــة التـــدریس واإلداریـــین لمواجهـــة التطـــویر ومقاومتـــه لضـــعف حماســـهم  مقاومـــة - 2 بعـــض أعضـــاء هیئـ
 .ونقص قناعتهم بجدواه

هیئة التدریس لتطبیق نظام الجودة إما لجهلهم بثقافة الجودة أو لخـوفهم من أعضاء  بعضمقاومة  - 3
مــن انكشــاف بعــض ممارســتهم أو لــرؤیتهم بــأن هــذا التطبیــق یحــد مــن اســتقاللیة الكلیــة كمؤسســـة 

 .  جامعیة أو لمجرد المقاومة من أجل المقاومة

 .سفر بعض أعضاء فریق الجودة بالكلیة - 4

 .للموظفین بالكلیة اإلداريدریب ضعف مستوى التأهیل العلمي والت - 5

داراتها المختلفة - 6 ٕ  .عدم كفایة وفاعلیة نظم المعلومات واالتصاالت لربط أقسام الكلیة وا

قلــة عــدد المــوظفین المــدربین علــى أعمــال الجــودة فــي الوحــدة لتخفیــف األعبــاء عــن أعضــاء هیئــة  - 7
 .التدریس بالوحدة للقیام بواجباتهم التدریسیة والبحثیة

 فـي للتعامل مع االستبیانات التي یتم إجرائها  واالعتمـاد علـى األعضـاء الكترونينظام عدم وجود  - 8
 .إحصائیاتجمیعها وتحلیلها 

 

   Opportunities     
منظومـة  فـيوالعـالمي بأهمیـة ضـمان الجـودة والتحسـین المسـتمر  واإلقلیمـيزیادة االهتمام المحلـى  - 1

  .العملیة التعلیمیة
ز جامعیـــة ووحـــدات للمســـاعدة فـــي نشـــر الـــوعي بثقافـــة الجـــودة والتمیـــز فـــي األداء فـــي إنشـــاء مراكـــ - 2

 .الجامعات والكلیات المختلفة

 .لتوكید الجودة ياألوروبطرح مشروعات للتعاون مع وزارة التعلیم العالي والبنك الدولي واالتحاد  - 3
 

 Threats  
 .إلى جامعات خارج الوطن اإلعارات الممتدة ألعضاء هیئة التدریس -

تواضع اإلنفـاق الحكـومي علـى التعلـیم الجـامعي مقابـل زیـادات مضـطردة فـي أعـداد الملتحقـین  -
 .فیه مما یؤثر على جودة الخدمة التعلیمیة المقدمة

علــى مســتوى البحــوث األساســیة  العلمــيإحجــام أصــحاب األعمــال عــن تــدعیم التعلــیم والبحــث  -
 .والتطبیقیة

 .لبطالة مما یؤثر سلبیا على دافعیة الطالب نحو التفوق والتمیززیادة معدالت ا -

ــامعي وتـــأثیره علــــى نوعیــــة  - ــل الجــ ـــین التعلــــیم الجــــامعي ومـــا قبــ االعتمادیـــة واالرتبــــاط الوثیــــق ب
 .العلميوالفكري وقدرته على اإلبداع واالبتكار والبحث  العلميواستعداد الطالب ومستواه 
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 :  
o ل للوحدة وضع نظام یضمن است ات -منح(مراریة عمل الوحدة بإیجاد مصادر تموی  -ھب

  ).تبرعات
o العمل على استمرار التوعیة والتدریب لضمان الجودة والتأهیل لالعتماد من خالل: 

o عقد ورش عمل مع القیادات اإلداریة واألكادیمیة حول الجودة وتطبیقاتها.  
o  یئــة تـدریس ومعــاونیهم والطــالب أعضــاء ه(نشـر الــوعي الخــاص بثقافـة الجــودة فــي الكلیـة

  ).واإلداریین
o  عقـــد الـــدورات التدریبیـــة ألعضـــاء هیئـــة التـــدریس لكیفیـــة إعـــداد توصـــیف البـــرامج الدراســـیة

  .والمقررات وكتابة تقاریرها وكذلك طرق القیاس والتقویم
o جلسات االستماع والعصف الذهني.  
o توفیر ركن بمكتبة الكلیة تضم مواد متنوعة عن الجودة.  
o فــيمیزانیــات تكفــى الستضــافة متخصصــین فــي مجــال الجــودة واالعتمــاد للمســاهمة  رصــد 

  .التوعیة بثقافة الجودة وآلیات تنفیذها على كافة األصعدة
o  االنتظام في كتابة التقاریر الدوریة والسنویة لرصد واقع العملیة التعلیمیة والبحثیة ومـواطن

  .التصور ومعالجتها أوال بأول
o  ضوعیة في االستقصاءات واالستبیانات الخاصة بتقویم األداءتحرى الصدق والمو. 
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  الفاعلية التعليمية: احملور الثاني
1 
  سياسات القبول 1/1

  :للكلية اإلستراتيجية األهدافتوافق سياسات القبول مع الرسالة و الغايات و  1/1/1
  :تنص الالئحة الداخلیة لكلیة العلوم على

مـا  أو) علـوم و ریاضـیات( العلمـيالعلوم الطالب الحاصلین على الثانویـة العامـة القسـم تقبل كلیة  .1
 .للجامعات األعلىیحددها المجلس  التيیعادلها وفقا لشروط القبول 

التربیـة و  أوالعلـوم  فـيیجوز لمجلـس الكلیـة قبـول طـالب مـن الحاصـلین علـى درجـة البكـالوریوس  .2
تقـل مـدة  أالو بشـرط  آخـرتخصـص  فـيالعلـوم  فـيلوریوس الحصول على درجة البكا فيیرغبون 

یتم ذلك بشـروط قبـول یقترحهـا مجلـس الكلیـة و یوافـق  أنالدراسة بالكلیة عن عامین دراسیین على 
 .علیها مجلس الجامعة

یجــوز لمجلــس الكلیــة قبـــول طــالب مــن الحاصـــلین علــى درجــة البكـــالوریوس مــن الكلیــات العلمیـــة  .3
ــد اخـــذ رأى مجـــالس للدراســـة بالكلیـــ األخـــرى ــامة و ذلـــك بعـ ــدة  أالالمختصـــة و بشـــرط  األقسـ تقـــل مـ

الدراسـة بالكلیـة عـن عـامین دراسـیین بمـا یحقـق مسـتویین دراسـیین و بشـروط قبـول یقترحهـا مجلــس 
 . الكلیة و یوافق علیها مجلس الجامعة

 األهـدافلغایـات و هناك توافق بین سیاسات القبول الحالیـة بالكلیـة مـع الرسـالة و ا أنو من ذلك نرى 
  .للكلیة اإلستراتیجیة

  

  شفافية و إعالن سياسات القبول و توزيع الطالب على البرامج المختلفة 1/1/2
  :التاليتم وضع سیاسة لاللتحاق بالبرامج الدراسیة المختلفة بالكلیة على النحو 

  بالنسبة لالئحة القدمية: أوالً
الثانویـة  فـيحصـل علیهـا الطالـب  التـيفقـا لترتیـب الـدرجات الشـعبتین و  إحـدىیتم توزیع الطالب و اختیار 

ً على اقتراحات مجالس  الذيالعامة و    :التاليالمختصة على النحو  األقسامیحدده مجلس الكلیة بناء
 :علوم علمي .1

 المجموعة البیولوجیة -

 :ریاضة علمي .2

 مجموعة الریاضیات و الفیزیاء -

  :اآلتیةإحدى التخصصات  فيم العلو  في سیتم تشعیب و منح درجة البكالوریو 
 -اآلليریاضیات و علوم الحاسب -فیزیاء و كیمیاء -ریاضیات و فیزیاء:( جمموعة العلوم الرياضية و الفيزيائية: أوالً

  .)كیمیاء-جیوفیزیاء-فیزیاء-آليحاسب -إحصاء-ریاضیات-اآلليو علوم الحاسب  إحصاء
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ــاً ــوم البيولوجيــة : ثاني كیمیــاء و  -كیمیــاء و حیــوان-كیمیــاء و میكروبیولــوجى –ت كیمیــاء و نبــا(:جمموعــة العل
  )كیمیاء حیویة-حشرات-كیمیاء-حیوان-نبات-میكروبیولوجى-كیمیاء حیویة

  

  بالنسبة لالئحة الساعات املعتمدة: ثانياً
خمسـة )بنظـام السـاعات المعتمـدة(تتضمن الالئحة الداخلیة لمرحلة البكالوریوس بكلیة العلوم جامعة دمنهور

  .برنامجا دراسیاً عشر 
برنامجــا  15 فــيالعلــوم  فــيعلمیــة و تمــنح درجــة البكــالوریوس  أقســام 6تضــم كلیــة العلــوم جامعــة دمنهــور 

   دراسیاً 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 

 رياضة- فيزياء كيمياء- فيزياء فيزياء خاصة فيزياء-كيمياء  كيمياء خاصة

 

 نبات -كيمياء حيوان -كيمياء كيمياء خاصة

 ميكروبيولوجى -كيمياء

 حيوان خاص

 كيمياء-حيوان

 

 كيمياء-لوجياجيو  جيوفيزياء -جيولوجيا جيولوجيا - كيمياء كيمياء خاصة
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دلیـــل الطالـــب  فــيمعلنـــة  فهــيتتســم بالشـــفافیة  األكادیمیـــةإجــراءات قبـــول و توزیــع الطـــالب علــى البـــرامج 
  .ب شئون الطالب و تقوم الكلیة بتسلیم الطالب الجدد دلیل الطالبومكات

ـــیم و الطـــالب  ــة لشـــئون التعل ــة للطـــالب المقبـــولین بالكلیـــة مـــن خـــالل وكیـــل الكلیـ ویـــتم عمـــل نـــدوات تعریفیـ
كمـا تتـوافر المعلومـات الفنیـة  دراسـيبدایـة كـل عـام  فـيبالتنسیق مع مكتب شـئون الطـالب و اتحـاد الطلبـة 

  .)نكادیمییالمرشدین األ(هیئة التدریس  أعضاءالقبول بالقسم من خالل المرتبطة ب
  

  النشر والمعلومات عن سياسات القبول 1/1/3
فــي الســنوات القادمــة ستتضــمن كتیبــات و  إدارة شــئون الطــالبسیاســات القبــول معلنــة بــدلیل الطالــب و فــي 

وحــدة ضــمان الجــودة بالكلیــة تخطــط كــذلك .. أدلــة البــرامج معلومــات كافیــة عــن شــروط القبــول لكــل برنــامج
لجمیـع الطـالب الملتحقـین ببـرامج  األكـادیمیینإلتاحة هذه الكتیبات بمكتبة الكلیة كما یوجد حالیا المرشـدین 

  .الفنيهیئة التدریس إلرشاد الطالب و دعمهم  أعضاءالساعات المعتمدة من السادة 
  

  تناسب اعدد الطالب المقبولين مع موارد الدراسة 1/1/4
یقرهـا مجلـس الكلیـة بمـا یتناسـب مـع المـوارد المتاحـة للكلیـة  التـيالمقبولة للطـالب الجـدد  األعدادیتم تحدید 

 أن إالو كـــذلك مـــع احتیاجـــات ســـوق العمـــل  األجهـــزةمـــن حیـــث عـــدد المـــدرجات و القاعـــات و المعامـــل و 
 إمكانیـاتبمـا ال یتناسـب مـع الطالب المقبولین من قبـل مكتـب التنسـیق تكـون كبیـرة عمـا یـتم تحدیـده  أعداد
و مـوارد الكلیـة حیـث یبـدأ العمـل مـن  إلمكانیـاتوالتغلب على ذلك یـتم مـن خـالل االسـتفادة القصـوى ,الكلیة

لتقیـیم  آلیـةو یستمر حتى السادسة مساءًا وكذلك قامت وحدة ضمان الجودة بوضـع  الساعة الثامنة صباحاً 
  . كفاءة وكفایة الموارد المالیة والبشریة

  

  سياسات التحويل .1/1/5
لیهــا موضــحة بالئحــة الكلیــة ومعلنــه بــدلیل الطالــب ٕ تــم عمــل حصــر بعــدد  .سیاســات التحویــل مــن الكلیــة وا

 60الكلیـة كـان عـددهم  إلـىطالـب وطالبـة أمـا  المحولـون  35الطـالب المحولـون مـن الكلیـة وكـان عـددهم 
   2010/2011 راسيالدالعام  2007/2008 الدراسيطالب وطالبة ابتداء من العام 

  

  الطالب الوافدين .1/1/6
  طالبة واحدة فقط 2011/ 2010مرحلة البكالوریوس عام  فيبلغ عدد الطالب الوافدین 

  البرنامج
  عدد الطالب الوافدين

  اإلجمالي
  إناث  ذكور

  1  1  -   كيمياء-حيوان
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ال توجـــد آلیـــة للتــرویج لجـــذب الطـــالب  أنــه إالبــالرغم مـــن وجــود سیاســـة لقبـــول الطــالب الوافـــدین للجامعـــة 

 فـيتقـدمها الكلیـة علـى موقعهـا االلیكترونـي بانتظـام  التـياإلعالن عن الـدرجات العلمیـة  فيالوافدین تتمثل 
عالمهـم بـالبرامج التعلیمیـة التـي تقـدمها  نمخاطبة الملحقـین الثقـافیی ٕ بسـفارات الـبالد الموفـدة وغیـر الموفـدة وا

  .نظام القبول فيت تطرأ تعدیال وأیةالكلیة 
  

   الطالبيالدعم . 1/1/7
لتحدیـد احتیاجـاتهم غیـر )  الـدخل  –المنطقـة الجغرافیـة  –العمـر  –النـوع ( یتم دراسـة خصـائص الطـالب 

یحصــل علیــه  الــذي االجتمــاعيوذلــك مــن خــالل نمــوذج البحــث . بالنســبة لقســم رعایــة الشــباب  األكادیمیــة
دراســـة حالتـــه وللحصـــول علـــى المســـاعدة عـــن طریـــق صـــندوق التكافـــل الطالـــب مـــن قســـم رعایـــة الشـــباب ل

  :الصندوق وهى تعمل كالتالي  آلیةالكلیة عن طریق  فيالخاص للطالب  االجتماعي
 ياألخصـائبشان المساعدة المطلوبة ویتم دراسة البحث مـن خـالل  اجتماعيیتقدم الطالب بعمل بحث 

قرار بالمساعدة مـن عدمـه ونـوع المسـاعدة  بشأنهصدر الصندوق وی إدارةویعرض على مجلس  االجتماعي
  :منها أنواعوالمساعدات . وقیمتها
 ) .هدم  –حریق  –وفاة الطالب  إعانة( مساعدة كوارث  .1

 .صورة نظارات طبیة  فيمساعدة  .2

 .صورة مالبس  فيمساعدة  .3

 .سداد الرسوم الدراسیة  فيصورة مساهمة  فيمساعدة  .4

 .صورة كتب دراسیة  فيمساعدة  .5

 .مالیة شهریة  إعانةصورة  فيمساعدة  .6

 .صورة نفقات عالج  فيمساعدة  .7
 

زالـةالدراسة  فيوهذا الدعم بمثابة مساعدة للطالب على االستمرار  ٕ االسـتقرار  فـيالطـالب  إعاقـة أسـباب وا
ــامعيو تـــم صـــرف المســـاعدات االجتماعیـــة للطـــالب للعـــام .الدراســـة  فـــيواالســـتمرار   2011/ 2010 الجـ

  .طالب و طالبة 229جنیهًا بعدد 8208بمبلغ
رعایـة الشــباب خــالل صـندوق اتحــاد الطــالب الخــاص  فــيالطالبیــة  واألنشــطةیـتم دعــم الخــدمات الطالبیـة 

ـــل  األنشــــطةبــــدعم  ــة وصــــندوق التكافـ ــ ــادرین االجتمــــاعيالطالبی ــر القــ ــ ــالب غی ـــدعم الطــ ــد  . الخــــاص بـ یوجــ
 إلـى باإلضـافةلكلیـة لشـئون التعلـیم والطـالب یكون رئیسـه وكیـل ا إدارةمجلس  االجتماعيلصندوق التكافل 

الصـندوق ویعـرض الرصـید المتـاح للصـندوق وبنـاءا علیـه یقـرر  وأمـینهیئة التدریس  أعضاءعضوین من 
ویكــون الصــرف بشــیكات مــن ) المالبــس وغیرهــا  –الكتــب  –المصــروفات (  فــيالمســاعدة  اإلدارةمجلــس 

الصندوق بقیمة المساعدة وتسوى بمستندات طبقا لالئحة  نوأمی اإلدارةالبنك موقع علیها من رئیس مجلس 
  :نوع من المساعدات  يأویشترط لصرف 
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  .یكون الطالب نظامیا  أن  – 1
  .الجنسیة  مصريیكون الطالب  أن  – 2
  .جامعیة تأدیبیة تتعارض مع تمتعه برعایة الصندوق  قراریكون قد صدرت ضد الطالب  أال  – 3
  .نوات سابقة ال یجوز الصرف عن س -4
  .فرقته  فيیكون الطالب مستجد  أن -5
  .الصندوق  إدارةیقرره مجلس  الذيیزید متوسط دخل الفرد عن الحد  أال -6

  

  

  خطة دعم الطالب معتمدة ومطبقة بالفعل
وكـذلك مـن خـالل  مـاديالمقترحة خالل العام وما تتطلبه من موازنة ودعـم  األنشطةوذلك من خالل خطة 

ویـتم التحویـل والـدعم مـن خـالل حصـة تلـك . بغـرض المسـاعدة  بأبحـاثتتقـدم  التيالطالبیة عدد الحاالت 
  .رسميالصنادیق من قیمة سداد الرسوم الدراسیة للطالب وكذلك دعم الجامعة والهبات والتبرعات بشكل 

وسـط دخـل كـان ال یزیـد مت إذامالیـة  إعانـةللطالب، حیث تمنح الكلیـة  الماليوهناك سیاسة واضحة للدعم 
  . جنیة شهریاً  150الطالب عن  أسرةالفرد في 

  -:فئات كالتالي إلى اإلعانةوتقسم 
  

  ج  50 0   )أ  (  
  ج  70 – 51  )ب   (
  ج  90 – 71  ) ج   (
  ج 125 – 91  )  د  (
  ج 150 – 126  ) هـ (

  

. االجتماعیــة القهریـــة ندوق وذلــك نظــرا لظــروفهمالصــ إدارةوهنــاك حــاالت اســتثنائیة تعــرض علــى مجلـــس 
لمعرفــة شــروط التقــدم للحصــول علــى المســاعدات  الدراســيبدایــة العــام  فــيعنهــا  اإلعــالنوالسیاســات یــتم 

  .بالكلیة
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  بالكلية الطالبيصور خمتلفة للدعم  
  الخدمات المالية والعينية   -1

نظـارات  –حالـه وفـاة والـده  فيطالب لل إعانة –شهریة  إعانات –مالبس   –كتب   –مصروفات 
  .حاله الكوارث فيمساعدات  –طبیة 

  

  الخدمات النفسية -2
 يألمعرفــة مشــاكل الطالــب لــو كــان لدیــه  االجتمــاعي ات نفســیة للطالــب مــن خــالل األخصــائيتقــدم خــدم

ئــه والعمــل علــى احتوا باألمــان اإلحســاس هئــعطاســریة تامــة إل فــيحلهــا وهــذا یــتم  فــيمشــكلة ومســاعدته 
  . تواجهه التيوتذلیل كل الصعوبات 

  

  األكاديميالدعم  -3
  :التالي األكادیميویشمل الدعم 

البحوث والتجـارب  بإجراءتسمح  التياستكمال معامل األقسام وتزویدها بأحدث األجهزة العلمیة  ●
  .رفع كفاءة العملیة التعلیمیة للطالب في لإلسهام

ــة اســــتحداث وتطــــویر البــــرامج الدراســــیة ت ● ــة القومیــ ، )NARS(بعــــا للمعــــاییر القیاســــیة األكادیمیــ
  .لمواكبة احتیاجات سوق العمل

تســمح بــالتعرف علــى الطــالب ذوى المواهــب الخاصــة ورعــایتهم بمــا یكفــل اســتمرار  آلیــاتتبنــى  ●
  .تفوقهم ونبوغهم وتوظیف تلك المواهب لخدمة هؤالء الطالب وجهات معنیة من المجتمع

  .والمتعثرین دراسیا اإلعاقاتعایة الطالب ذوى خاصة لر  آلیاتتبنى  ●
ربـط الطـالب ببـرامج الشـراكة العلمیــة والتدریبیـة مـع كلیـات منــاظرة مـن جامعـات مختلفـة وكــذلك  ●

  .  مع المراكز البحثیة والمصانع ذات الصلة
  

  ياإلرشادالدعم  -4
للطــالب  األكــادیمي إلرشــادلخاصـة  آلیــة إلــى باإلضـافةللطــالب  األكــادیمي لإلرشـاد آلیــةویتضـمن تبنــى 

  .النابغین وذوى االحتیاجات الخاصة والمتعثرین

  باألقسام األكادميي لإلرشادتنفيذ مقرتحة  آلية
  .كل قسم في األكادیمي اإلرشادعن برنامج  اإلعالن .1
مجموعـات وفـق الفرقـة  إلـىكشوف بأسماء جمیع الطالب الدارسین بكـل قسـم وتقسـیمهم  إعداد .2

 .طالب 40-25كل مجموعة ما بین  فيلها على أن تتراوح أعداد الطالب  الدراسیة التابعین

 .إلیهعام لكل فرقة دراسیة وتوصیف المهام الموكلة  أكادیميتحدید مرشد  .3
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توزیع أعضاء هیئة التدریس كمرشدین أكـادیمیین علـى مجـامیع الطـالب بالتعـاون مـع أعضـاء  .4
 .الهیئة المعاونة

العـام  األكـادیميومشـرفیهم األكـادیمیین وكـذلك المرشـد  عالن كشوف أسـماء كـل مـن الطـالبإ .5
 .بكل قسم اإلعالنلكل فرقة بلوحة 

عــن تحدیــد مواعیــد ثابتــة أســبوعیا لمقابلــة الطــالب مــع مرشــدیهم األكــادیمیین وكــذلك  اإلعــالن .6
 .العام األكادیميالمرشد 

لفرقـة وحضـور كافـة العـام ل األكـادیميتحدید موعد ندوة شهریة ثابت لكل فرقـة برئاسـة المرشـد  .7
وتوزیــع اسـتبیانات معــدة  أكـادیميأعضـاء القسـم لمناقشــة طـالب الفرقـة فیمــا قـدم لهـم مــن دعـم 

ـــدم لهـــم مـــن دعـــم  إرضـــاءســـلفا لقیـــاس مـــدى  ــالب فیمـــا ق  فـــيعلـــى أن یراعـــى . أكـــادیميالطـ
 :یلياالستبیان ما 

o بیانات الفرقة  
o  العام األكادیميبیانات المشرف  
o  لمجموعة الطالب ياألكادیمبیانات المشرف  
o تاریخ الندوة  
o  المقدم له األكادیميتقییم الطالب للدعم  
o مقترحات للتطویر  

لهذه االستبیانات ورفع التقاریر للسید األستاذ الـدكتور وكیـل  إحصائيوفى النهایة عمل تحلیل  .8
  .الكلیة لشئون التعلیم والطالب

هریة بغــرض  إشــراك الطــالب عــرض مقترحــات القســم لتطــویر برامجــه خــالل نــدوات التقیــیم الشــ - 9
  .بأفكار جدیدة ولإلسهامتفهم المراحل التطویریة لبرامجها  في

علـى مسـتوى األقسـام العلمیـة للوقـوف  علـى النــواتج  الدراســينهایـة العـام  فـي ختـاميعقـد حفـل  - 10
، ولتقــدیم  شــهادات تقـــدیر األكــادیمي اإلرشــادلنتــائج اســتبیانات  اإلحصــائیةالنهائیــة للتحلــیالت 

لهــذا العـام ، وذلــك إلذكــاء روح  المنافســة والتشــجیع علــى  أكــادیميل قســم وأفضــل مرشــد ألفضـ
  .تقدیم أفضل دعم ممكن للطالب

  .للسید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة  لشئون التعلیم والطالب نهائيرفع تقریر  - 11
  

  الخدمات الصحية -5
ــة لجمیـــ ـــة الطبیـــة و الوقائیـ ـــع  أبنائهـــاع تقـــوم الوحـــدة العالجیـــة بتقـــدیم الرعای ـــدءًا مـــن توقی الطـــالب ب

على الطالب المستجدین و صرف العـالج بالمجـان و االنتهـاء بالعملیـات الجراحیـة  الطبيالكشف 
العیـادة  إلـىیتقـدم  أنالتمتـع بالخدمـة الطبیـة  فـيیرغـب  الـذيو على الطـال . ذلك األمرما لزم  إذا

تخـول  التـيصحیة الج البطاقة ایة الستخر صورة فوتوغراف) 2(الشاملة بقسیمة سداد الرسوم و عدد 
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المختلفــة بالكلیــة  األقســامكمــا تــم تزویــد . هــذه البطاقــة ســنویا الرعایــة الطبیــة و تجــدد فــيلــه الحــق 
المعامـــل الحتـــواء الكلیـــة علـــى  إصـــاباتبالمســـتلزمات الطبیـــة الالزمـــة للطـــوارئ العادیـــة و طـــوارئ 

 األمــانو  األولیــة اإلســعافاتتوضــیحیة ألجــراء العدیــد مــن المعامــل و تــم تزویــد المعامــل بلوحــات 
  .المعملي

  

  دعم المتفوقين -6 
علــى النحــو  هــيو ) دلیــل الطالــب فــيمعلــن عنهــا (یــتم حصــر الطــالب المتفــوقین و ذلــك لتكــریمهم  
  :التالي
امتحـان الشـهادة الثانویـة  فـيجمهوریة مصـر العربیـة المتفـوقین  أبناءیمنح الطالب المستجدین من  .1

  .شعبة العلوم والریاضة مكافئة قدرها مائة وعشرون جنیهاً  في األوائلالثالثین  ومن بین
امتحـان الشـهادة الثانویـة العامـة مكافئـة قـدرها  في األقلعلى % 80یمنح الطالب الحاصلین على  .2

  .وثمانون جنیها  أربعة
امتحـان  فـيحصـل الطالـب  إذاتستمر صرف المكافـأة للطـالب الحاصـلین علیهـا بالفئـات المـذكورة  .3

  . األقلالنقل بالكلیة على تقدیر عام جید جدا علي 
امتحــان النقـل بالكلیــة یمــنح مكافـأة ســنویة قــدرها مائــة  فــيكـل مــن یحصــل علـى تقــدیر عــام ممتـاز  .4

  .وعشرون جنیها 
 فـيوحصـل  األوائـلالثالثـین  فـيامتحان الثانویة العامة ولـم یكـن  في%  80ومن ال یحصل على  .5

  .یمنح مكافأة قدرها ستون جنیها سنویا  األقلكلیة على تقدیر جید جدا علي امتحان النقل بال
حصل فیها الطالـب علـى التقـدیر المحـدد  التيیكون منح المكافأة مقصورا على السنة التالیة للسنة  .6

  .وتجدد المكافئة كلما توافرت شروطها 
 إلـىلمكافـأة دفعـة واحـدة وتصـرف ا الدراسـيیكون صرف المكافأة على أقساط  شهریة خالل العام  .7

  .توفى بعد استحقاقها  إذاورثة الطالب 
بعـد موافقـة  إالسبب ال یتم صـرف مكافـأة تفوقـه  يألاالمتحانات  فيالطالب المتغیب عن الدراسة  .8

  .عمید الكلیة 
ــریم  .9 ــتم تكــ ــ ــــل الســــید  أوائــــلكمــــا انــــه ی ــــدیر لهــــم مــــن قب ـــتاذالشــــعب بالكلیــــة بتقــــدیم شــــهادات تق  األسـ

  .الكلیة وذلك خالل حفلة لالحتفال بهم  عمید/الدكتور
  .تدریب الطالب المتفوقین خالل عطلة الصیف لتأهیلهم مهنیا وأكادیمیاً  ومن المقترح أیضاً  .10

  

  دعم الطالب المتعثرين و ذوى االحتياجات الخاصة  -7
ى و تسـع.,ال تقدم الكلیة خدمات لذوى االحتیاجات الخاصة حیث انه لیس بها ذوى احتیاجات خاصـة

الكتشـــاف  آلیـــةالكلیـــة لتحدیـــد الطـــالب المتعثـــرین دراســـیا حیـــث قامـــت وحـــدة ضـــمان الجـــودة بوضـــع 
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و الســاعات  ياألكــادیم اإلرشــادالطــالب المتعثــرین والتعامــل معهــم و یــتم حــل مشــكالتهم مــن خــالل 
  .المكتبیة

  

  دليل الطالب -8 
وزیعه على جمیع الطالب بصـفة دلیل الطالب بشكل دائم كل سنة و یتم ت إعدادالكلیة حریصة على  

  . الدراسيبصفة خاصة ویوزع الدلیل مجانا مع بدایة العام  األولىعامة وطالب الفرقة 
  : يتاآلخاطره فیضم  فيتدور  التيویحتوى الدلیل على كل ما یهم الطالب واالستفسارات 

  .ونشأتها  وأهدافهانبذة عن الكلیة ورسالتها  .1
  .الكلیة  إدارة .2
  .هیئة التدریس ومعاونیهم  أعضاء وأسماءمیة الموجودة بالكلیة العل األقسام .3
  .تمنحها الكلیة  التيالدرجات العلمیة  .4
  .المواد الدراسیة ومقرراتها  .5
  .ما یهم الطالب الئحیا من حیث الدراسة واالمتحانات والتحویل ونقل القید والتفوق    وخالفه .6
  .الطالبیة المختلفة وطرق المشاركة فیها  األنشطة .7
  .الخدمات والرعایة المختلفة وطرق االستفادة منها  .8

تغیـرات  يأالكلیة بالتعاون مع جهاز رعایة الشباب سـنویا لتحـدیث دلیـل الطـالب مـن حیـث  إدارةوتقوم 
یـتم اسـتحداثها  التـيهیئـة التـدریس والسـادة المعـاونون والشـعب  أعضـاء أو إدارةتطرأ على الكلیة مـن 

  .ستحداثها یتم ا التيوكذلك الخدمات 
  

  الطالبية  األنشطة .1/1/8
  الطالبیة األنشطةتبني الكلیة لمجموعة من  -أ

  :التالیة  اآللیاتالطالبیة بالفعل وذلك عن طریق رعایة الشباب من خالل  األنشطةتنفذ الكلیة 
هــي  واألنشـطة. لكــل لجنـة مـن لجــان النشـاط الدراسـيالمختلفـة خــالل العـام  لألنشـطةیـتم وضـع خطــط  -

  :تاليكال
 .والرحالت  االجتماعيالنشاط  -

 . الریاضيالنشاط  -

 . الثقافيالنشاط  -

 . الفنيالنشاط  -

 . األسرنشاط  -

 .نشاط الجوالة والخدمة العامة  -

 . والتكنولوجي العلميالنشاط  -
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 األحـداثالمتاحـة ومواكبـة  اإلمكانیـاتحـدود  فـيطموحـات الطـالب ورغبـاتهم  األنشـطةهذه  فيیراعى 
وتنفذ تلك الخطط من خالل طالب مجلس اتحاد الكلیـة . المناسبات الدینیة والقومیة  أیضاً الجاریة وتراعى 

النشـــاط بعـــد اعتمادهـــا مـــن الســـلطة  مشـــرفي نخصـــائیینخبـــة مـــن األ األنشـــطةعلـــى هـــذه  باإلشـــرافویقـــوم 
 كـذلك ینفـذ النشـاط. هیئـة التـدریس  أعضاءلجان االتحاد من السادة  مستشاري إشرافالمتخصصة وتحت 

تنفیـــذ  إلــى باإلضــافةهـــذا . مــن خــالل المشـــاركة علــى مســتوى فـــرع الجامعــة بالتعــاون مـــع رعایــة الشــباب 
ترفـــع تقـــاریر عـــن جمیـــع . الجامعــات المصـــریة المختلفـــة  فـــيمجمعـــة علـــى مســـتوى كلیـــات العلـــوم  أنشــطة

كم ونوع وجودة  خالل العام موثقة بصور فوتوغرافیة عالوة على تقییم السادة المشرفین من خالل األنشطة
  .النشاط المنفذ 

  :مثل جامعةالطالبیة على مستوى ال األنشطة فيو لقد حصلت كلیتنا على مراكز متقدمة 
 إميان حممد سامي األشتح باملركز الثاين يف مسابقة البحث االجتماعي على مستوى اجلامعة/ فوز الطالبة .  
 ابقة الشطرنج على مستوى كليات جامعة دمنهورإجني مسري اجلويلي باملركز األول يف مس/ فوز الطالبة . 
 حممود مجيل/ فاز باملركز الثاين يف مسابقة القرآن الكرمي الطالب . 
   حممد جاد علي عبد العزيز/ الطالب)  طلبة(فاز باملركز الثاين يف مسابقة شطرنج . 
  حممد جمدي القباين/ الطالب) طلبة(فاز باملركز الثاين يف مسابقة عدو . 
 مصطفى غزال/ ز باملركز الثاين يف مسابقة البحث االجتماعي الطالبفا . 
 إســـالم صـــبحي توفيـــق ســـالمة بـــاملركز اخلــــامس علـــى مســـتوى كليـــات اجلامعـــة يف إقامـــة املســـابقة الثقافيــــة / فـــوز الطالـــب

  .  املطبوعة
طـــالب الكلیـــة أعـــداد  یـــة المختلفـــة نســـبة ایجابیـــة إلجمـــاليونســـبة الطـــالب المشـــاركین فـــي األنشـــطة الطالب

ٕ و . وبالنسـبة لكونهــا كلیـة عملیــة وان الطالــب لـیس لدیــه وقــت كـافي لممارســة األنشــطة جمـالي أعــداد طــالب ا
  )طالب  1356(  الكلیة المشاركون في األنشطة

  
  

ــالنش   عدد الطالب المشاركين  اطـ
  طالب  200 النشاط االجتماعي والرحالت 

  طالب  254 النشاط الرياضي 
  طالب  289 افي النشاط الثق

  طالب  413 النشاط الفني 
  طالب  41 نشاط األسر 

  طالب 79 نشاط الجوالة والخدمة العامة 
  طالب  80 النشاط العلمي والتكنولوجي 
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   األنشطة فيبرامج لتقدیر ومكافئة المتفوقین  -ب
 مادي   

o  صـورة  فـيالكلیـة  تنظمهـا التـيالمختلفـة  األنشـطة فـيتمنح الكلیة جـوائز للطـالب الفـائزین
  ) .ج ( شهادات استثمار مجموعة 

o  صورة مبـالغ  فيینظمها  التيالمختلفة  األنشطة فيتمنح الجامعة جوائز للطالب الفائزین
  .طالب وطالبة  75 حواليمالیة نقدیة وعددهم 

 معنوي  

o  لوحــات  فــي أســماؤهم إبــرازمعنویــا مــن خــالل  األنشــطة فــيیــتم تقــدیر الطــالب المتفــوقین
ـــة مثـــل  نـــاتإعال ـــى مراكـــز  ونالحاصـــلبالكلی ـــب  األنشـــطة فـــيعل ـــاليوالطال ــة  المث والطالبـ

  .المثالیة على مستوى الكلیة 
o  اللقــاءات الطالبیــة مــع قیــادات الكلیــة والجامعــة بمــنحهم شــهادات  فــي أیضــاً یــتم تكــریمهم

  .نهایة العام  في األنشطةحفل ختام  فيوذلك  األنشطة فيتقدیر للمتمیزین 
 علمي  

  .دیم شهادة تقدیر دالة على التفوقعلى الشعب بتق األوائلم الطالب یكر 
  

  األنشطةوسائل تشجیع الطالب على ممارسة  -ج
  :من خالل  األنشطةتوجد سیاسة محددة لتشجیع الطالب على ممارسة   
 مــن خــالل معســكر االســتقبال للطــالب القــدامى  الدراســيفــي بدایــة العــام  األنشــطةعــن  اإلعــالن

 .والجدد 

  لمعرفة میول وهوایات الطالب  الدراسيعمل استمارة تعارف في بدایة العام. 

  وضعها  فياالتحاد ومشاركة الطالب  أنشطةوضع خطة لكل نشاط من. 

  لما لها من  األنشطةیمارسون  لكياستعداد المشرفین بالقسم لمقابلة الطالب بشكل جید وتحفیزهم
كــون لــدیهم القــدرة علــى القیــادة واتخــاذ القــرار وحــثهم ی لكــيمجــال عملهــم  فــياثــر علــیهم فیمــا بعــد 

 األنشــطةوانــه مــن خــالل ممارســة  وأســتاذهوتوطیــد العالقــة بــین الطالــب  األنشــطةعلــى ممارســة 
 .تحقیق لهوایاته ومهاراته ورغباته 

  نهایـة العـام  فـي األنشـطةحفل ختـام  في األنشطة فيعمل جوائز مالیة وعینیة للطالب المتمیزین
 . يالدراس

  سوف تمنح للطـالب الفـائزین  التيالجوائز  باإلعالنمسابقة یحدد  أونشاط  يأعن  اإلعالنعند
.  

  :وهو األنشطةكما انه یوجد مقترح لزیادة التشجیع علي ممارسة 
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الســنة  للتشــجیع علــى المشــاركة  أعمــالنســبة مــن درجــات  األنشــطة فــيمــنح الطــالب المشــاركین 
مســابقات علــي مســتوي طــالب الكلیــة الختیــار العناصــر  إقامــةقتــراح ا أیضــاً كــذلك یمكــن . الفعالــة 

 .المختلفة علي مستوي الفرع األنشطةالممیزة لتمثیل الكلیة في 
 

  الطالبیة  األنشطةعلى  اإلشراف فيهیئة التدریس  أعضاءنسبة مشاركة  -د
  :أن  إلى نظراً %  100 فهينسبة كبیرة جدا  هي

العـام علــى  باإلشـرافهیئـة التــدریس یقـوم  أعضـاءشـار مـن مست األنشــطةلكـل لجنـة مـن لجـان  .1
 .النشاط  فينشاط اللجنة والبد من تواجده ومشاركته 

ـــد  األســـرجمیـــع  .2 ـــة تعمـــل وتـــدار مـــن خـــالل رائ ــم مـــن  األســـرةالطالبی ــة  أعضـــاءونائبـــه وهـ هیئـ
 .التدریس 

والتنســیق العـام علــى الـرحالت  واإلشــرافتحكـیم المسـابقات  فــيهیئــة التـدریس  أعضـاءیشـارك  .3
نشــاط ینفــذ البــد مــن موافقــة  فــأي. علــى الحفــالت والمهرجانــات والنــدوات  واإلشــرافوالتنظــیم 
  .یئة التدریس وفقا للوائح المنظمةه أعضاءومشاركة 

  
  خدمات الخريجين . 1/1/9

 للخـریجین برنـامج إعـدادتخرج منها وذلك مـن خـالل  التيالبد وان یكون هناك تواصل بین الخریج والكلیة 
  .وظیفة ما  إلىرشح الخریج  إذاللتدریب على مواجهة سوق العمل 

وذلـك مـن خـالل   2011/ 2010دفعـة  أولالمستقبل القریب بعـد تخـرج  فيوهذا ما ستحرص علیه الكلیة 
  : یليما 

  العلمیة  األبحاثدعم  فيالسماح للخریجین باستخدام المعامل الدراسیة وذلك للمساهمة 

 لــم  التــيالحدیثــة والتكنولوجیــة  األســالیبوتدریبیــة للخــریجین الطالعهــم علــى  تنظــیم دورات تثقیفیــة
 .فترة الدراسة  أثناءیحصل علیها الخریج 

  الدفعات المختلفة  لخریجيتنظیم حفالت. 

 صدارقاعدة بیانات للخریجین  إنشاء ٕ   .عنهم  سنويكتیب  وا
  

  قياس رضاء الطالب . 1/1/10
 فــيالمــادة العلمیــة المقدمــة لهــم وكــذلك  فــيبرضــاء الطــالب  إلحاطــةلعمــل اســتبیان  دراســيیــتم كــل فصــل 

كـل عضـو  إخطـارلهـذه االسـتبیانات ویـتم  يإحصـائویتم عمل تحلیـل . یقوم بالتدریس لهم  الذيالمحاضر 
  .وجد تقصیر إذا األداءهیئة التدریس بنتیجة االستبیان من خالل ظرف مغلق بغرض التحسین من 

وأداء اإلدارات  ياألكــادیم واإلرشــاد المــاليمســتوى رضــاء الطــالب عــن الــدعم تــم عمــل اســتبیان عــن  كمــا
  : لتاليكا تقدمها الكلیة وكانت نتیجته التيالمختلفة  وبعض الخدمات األخرى 
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  . هل توافق على سیاسات القبول بالكلیة  .1
 . الكلیة  إلى/ التحویل من  آلیاتهل توافق على تقییم  .2

 . توافق على الخدمات المقدمة من إدارة شئون الطالب  هل .3

 . تعامل إدارة شئون الطالب معك  أسلوبهل توافق على  .4

توجیــه الطــالب و  فــيو مــدى فاعلیتــه , المطبــق بالكلیــة  ياألكــادیم اإلرشــادهــل توافــق علــى نظــام  .5
 . حل مشاكلهم 

 . راضى عن مواعید تسجیل المقررات الدراسیة  أنتهل  .6

 ) . نتائج االمتحانات  –االمتحانات ( التعامل مع التظلمات  فيق على النظام المتبع هل تواف .7

 . هل توجد التسهیالت اإلداریة بالنسبة للطالب  .8

 . یقدم للطالب الذي الماليهل توافق على الدعم  .9

  .االنتخابیة التحاد الطالب اإلجراءاتهل توافق على  .10

  .الطالبیة األنشطةتنفیذ  فيب هل توافق على مستوى فاعلیة اتحاد الطال .11

  .الطالبیة المتاحة األنشطةهل توافق على  - 12
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  . عدم رضاء الطالب عن الخدمات المقدمة من إدارة شئون الطالب  .1
  . إدارة الشئون الطالب معهم  أسلوبعدم رضاء الطالب عن  .2
توجیــه  فــيو مــدى فاعلیتــه , طبــق بالكلیــة الم ياألكــادیم اإلرشــادعــدم رضــاء الطــالب عــن نظــام  .3

  . الطالب و حل مشاكلهم 
  . التعامل مع التظلمات  فيعدم الرضاء عن النظام المتبع  .4
  . المتاحة  اإلداریةعدم رضاء الطالب عن التسهیالت  .5
صورة مساعدات لسداد الرسـوم  فيیقدم للطالب سواء  الذي الماليعدم رضاء الطالب عن الدعم  .6

  الكتب الجامعیة  وأالدراسیة 
  . الطالبیة بالكلیة  األنشطةتنفیذ  فيعدم موافقة الطالب عن مستوى فاعلیة اتحاد الطالب  .7
  . الطالبیة المتاحة األنشطةعدم رضاء الطالب عن  .8

  

 
  .  رضاء الطالب عن سیاسات القبول بالكلیة  .1
  . الكلیة  إلى/ التحویل من آلیاتموافقة الطالب عن  .2
  . اء عن مواعید تسجیل المقررات الدراسیة الرض .3
  . انتخابات اتحاد الطالب بالكلیة  إجراءاتالموافقة على  .4

 فـيوهـذا یعـود .  إلـیهممعظم الطالب مجتمعین على أن مستوى رضاهم متدني عـن الخـدمات المقدمـة  
  .أن الكلیة ما زالت حدیثة النشأة إلىالغالب 
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2 
   المرجعية األكاديمية ييرالمعا 2/1
  األكاديمية المعايير تبنى 2/1/1

  تبنـت الكلیــة المعــاییر األكادیمیــة القومیــة القیاســیة(NARS)  الصــادرة عــن الهیئــة القومیــة لضــمان
 –كیمیـــاء  –فیزیـــاء (جــودة التعلـــیم واالعتمـــاد  كمعـــاییر أكادیمیـــة للبـــرامج التعلیمیـــة الخاصـــة مثـــل 

 14/1/2009وقد تم مناقشتها واعتمادها في مجلس الكلیة . وسلمرحلة البكالوری) ریاضة

  ــیة ــة القیاسـ ـــرامج  ARSتـــم تبنـــى المعـــاییر األكادیمیـ ــام العلمیـــة ، للب ــان شـــكلت باألقسـ بواســـطة لجـ
مثـــل برنـــامج (المزدوجـــة، والتـــي أصـــدرتها مـــؤخرا الهیئـــة القومیـــة لضـــمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد 

ــاء / حیـــــوان  ــاء -كیمیـــ ــات كیمیـــ ــاء -نبـــ وتـــــم اعتمادهـــــا ) كیمیـــــاء حیـــــوي  /كیمیـــــاء -كیمیـــــاء فیزیـــ
 .12/10/2010بتاریخ

  تم صیاغة معاییر أكادیمیة قیاسیةARS   بواسطة لجنة المعاییر األكادیمیة التابعة لوحـدة ضـمان
ــــة فیزیـــــاء  ــــرامج ریاضـ ــــة للبـ ــــام العلمیـ ــــة واألقسـ ـــودة بالكلیـ ــوان   خـــــاص-الجــ ـــات خـــــاص-حیـــ -نبــ

لـــم تصـــدر الهیئـــة القومیـــة لضـــمان جـــودة التعلـــیم واالعتمـــاد بشـــأنها  میكروبیولـــوجى والتـــي/ءكیمیـــا
 .معاییر حتى اآلن

وأرســلت إلــى الهیئــة القومیــة لضــمان جــودة   12/5/2010 ثــم تــم اعتمادهــا فــي مجلــس الكلیــة بتــاریخ
  .التعلیم واالعتماد للموافقة علیها واعتمادها

  

  األكاديمية للمعايير التطبيقية الممارسات 2/1/2
ت الكلیة بعقد عدة ندوات لنشر المعاییر األكادیمیة والتعرف بهـا وتعمیمهـا علـى أعضـاء هیئـة التـدریس قام

 .والهیئة المعاونة وسیتم رفعها على موقع الكلیة

أن رسـالة كلیـة  ثوقد روعي عند صـیاغة نـص الرسـالة االتفـاق الجیـد مـع المعـاییر األكادیمیـة القیاسـیة حیـ
ــداد ــیة  العلــــوم بــــدمنهور هــــي إعــ ــرامج تعلیمیــــة وفــــق المعــــاییر القیاســــیة فــــي مجــــال العلــــوم األساســ وتقــــدیم بــ

وتوضــح . وتطبیقاتهــا یمكــن مــن خاللهــا إعــداد كــوادر علمیــة مدربــة وقــادرة علــى المنافســة فــي ســوق العمــل
التقـاریر الســنویة للبــرامج التــي تقــدمها الكلیـة أن المعــاییر األكادیمیــة لــم تتحقــق كلیـا حیــث یوجــد قصــور فــي 
المهــارات العملیــة ومهــارات االتصــال والــتعلم الــذاتي نظــرا للقصــور الشــدید فــي اإلمكانــات المعملیــة وأجهــزة 

ولضـمان تحقیـق . المتصلة بشبكة المعلومات وقصر فترة التدریب الحقلـي والـرحالت العلمیـة ياآللالحاسب 
  .للعمل على تحقیقها آلیات هذه المعاییر سیتم مناقشة هذه التقاریر في مجالس األقسام العلمیة ووضع
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  األكاديمية المعايير مع التعليمية البرامج توافق 3 /2/1
یـتم عمـل مصـفوفات  األكادیمیـةتقـدمها الكلیـة مـع المعـاییر  التـيللتأكد من توافق البرامج الدراسیة المختلفـة 

ج و كـذلك مصـفوفات للتأكـد لمقارنة المقررات الدراسیة بالبرنامج مع المخرجات التعلیمیـة المسـتهدفة للبرنـام
من استیفاء المخرجات التعلیمیة المستهدفة للبرنامج للمعاییر القومیة القیاسیة لقیاس و متابعـة مـدى تطبیـق 

ـــة القیاســــیة  ــاییر األكادیمیـ ــــاریخ  فــــيالمعــ ــا بت ـــكیل لجنــــة المنــــاهج و اعتمادهــ ـــم تشـ ـــد تـ ــــرامج الدراســــیة وقـ الب
ة لتفعیل دور اللجنة بعـد تخـریج أول دفعـة بالكلیـة و كتابـة وجارى اتخاذ اإلجراءات الرسمی 12/10/2010

 فــيتقـاریر البـرامج حیــث أن أحـد المهــام الرئیسـیة لهـذه اللجنــة هـو متابعــة مـدى تطبیـق المعــاییر ومراجعتهـا 
  . التخصصات المناظرة فيضوء المعاییر القومیة والعالمیة 

 خــارجيى مســتوى البرنــامج وذلــك باعتمــاد مقــیم رســمیة للمراجعــة الخارجیــة علـ إجــراءاتكمـا اتخــذت الكلیــة 
كما تم اعتمـاد بـرامج  9/3/2010الریاضیات بتاریخ  -النبات–لكل برنامج حیث تم اعتماد برامج الحیوان 

وذلك لتقییم مدى التوافـق بـین تصـمیم البـرامج التعلیمیـة والمعـاییر األكادیمیـة  12/5/2010الكیمیاء بتاریخ 
وأیضا لتقییم مـدى توافـق المعـاییر الموثقـة بتوصـیف البـرامج مـع . لتحقیق المعاییراتخذت  التي واإلجراءات

جامعــات معتمــدة، ولكــن لــم تتســلم الكلیــة  فــيالمعــاییر المرجعیــة ومــع المعــاییر األكادیمیــة للبــرامج المنــاظرة 
  .تقاریر المراجعة الخارجیة بعد

القومیـة القیاسـیة  األكادیمیـةبمتطلبـات المعـاییر العمـل علـى الوفـاء  هـيتضعها الكلیـة  التيوأحد األولویات 
ــاء هیئـــة التـــدریس بضـــرورة تحویـــل  ــدة ضـــمان الجـــودة بالتوعیـــة ألعضـ وضـــمان تحقیقهـــا ولـــذلك قامـــت وحـ

أیضا تقوم الكلیة بتطـویر . لدى الطالب الذاتيمقررات الكترونیة بهدف تعزیز مهارات التعلم  إلىالمقررات 
لتنمیـــة  ةالالزمـــوالكیماویـــات والعینـــات  بـــاألجهزةوتزویـــدها ) مویـــل المتـــاحضـــوء الت فـــي(المعامـــل الطالبیـــة 

درجــة التمیــز فــي الكفایــة  إلــىولتحقیــق المنشــود والوصــول بالمعامــل الطالبیــة . المهــارات المهنیــة والعملیــة
والكفاءة ومـنح الطـالب الفرصـة للعمـل فـي مجموعـات صـغیرة تمكـنهم مـن إجـراء التجـارب كـل بمفـرده، فقـد 

نت خطــة التطــویر للكلیــة خطــوات تنفیذیــة لــدعم وتعزیــز اإلمكانــات والقــدرات المعملیــة وكــذلك تطــویر تضــم
  . متصلة بشبكة المعلومات الدولیة آليإمكانیات المكتبة وتزویدها بأجهزة حاسب 

یمیـة ولضمان تحقیق المعاییر التي تبنتها الكلیة فقد تم توصیف البـرامج التعلیمیـة فـي ضـوء المعـاییر األكاد
تــم العمــل بهــا مــن العــام (التــي تبنتهــا الكلیــة وكــذلك تــم تعــدیل الئحــة الكلیــة إلــى الئحــة الســاعات المعتمــدة 

وتتضــمن الالئحــة تعــدیل فــي المقــررات الدراســیة للبــرامج الحالیــة وذلــك بإضــافة ). 2009/2010الدراســي 
ـــدة وحـــذف بعـــض المقـــررات أو دمجهـــا معـــا وأیضـــا تعـــدیل فـــي محتـــوى المقـــررات وفـــى عـــدد  مقـــررات جدی

  .باإلضافة إلى استخدام أسالیب متعددة للتقویم المستمر والنهائي. الساعات وتوزیعها
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  2011/2012خطة التحسني 
  

  مؤشرات النجاح  مسئولية التنفيذ  األنشطة  األهداف



 

إرســـال هـــذه المعـــايير 
  للهيئة

ــدة ـــدير وحــ ــودة مـ ــــد-الجــ -العمي
ـــــيم  ـــئون التعلــ ـــة لشــــ ــــل الكليــــ وكيـــ

  والطالب

ــــاد  ــــ ـــــ ـــة باعتمـــ ــــ ــــ ــــ رد الهيئـ
  المعايير





 

ـــديالت  ــــ ــــ ــراء تعــ ــــ ــــ إجــ
بـــالبرامج لتتطـــابق مـــع 

  المعايير األكاديمية 

وجــود تعــديالت بــالبرامج   لجنة المناهج
ـــات  ــــ ــــ ـــــ ــاء بمتطلب ــــ ــــ ــــ للوفــ

   األكاديميةيير المعا


 

ـــديالت  ــــ ــــ ــراء تعــ ــــ ــــ إجــ
بـــالبرامج لتتطـــابق مـــع 

  المعايير األكاديمية

ـــة  ــــ ـــــايير األكاديميـ ـــة المعـــ -لجنـــــ
  العميد

  الخارجيين المقيمينرد 
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3 
   البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية 3/1
   العمل سوق الحتياجات التعليمية البرامج الئمةم 3/1/1

مـــن خـــالل مـــنح درجـــة  يواإلقلیمـــالمجتمـــع المحلـــى  فـــيتحـــرص الكلیـــة علـــى تلبیـــة متطلبـــات ســـوق العمـــل 
 -كیمیــاء فیزیــاء –كیمیــاء حیــوان :منهــا بــرامج مزدوجــة وهــى  تعلیمــيأحــد عشــر  برنــامج  فــيالبكــالوریوس 
 فـيالبرامج  هذهو تسهم . میكروبیولوجى /كیمیاء  -حیويكیمیاء / كیمیاء –ریاضة فیزیاء  –كیمیاء نبات 

مــن الطــالب ممــا یــدل علــى حاجــة  إقبــاالً البــرامج  هــذهتحقیــق خطــط التنمیــة المحلیــة و القومیــة حیــث تجــد 
مـن الطـالب نظـرا لعـدم حاجـة سـوق  إقبـاالً تجـد  هذه التخصصات  بینما بعـض البـرامج ال إلىسوق العمل 

  . الریاضیات –الطبیعة  –الحیوان  –النبات :  هيتخصصات الخاصة و كال إلیهاالعمل 
  

  2010/2011- 2009/2010بيان بأعداد الطالب املقبولني بكل برنامج خالل عام 
 2009201 20102011 

  5  4  رياضه خاصة
  .  5  خاصةفيزياء 

  4  5  حيوان خاص
  3  3  نبات خاص

  12  17  كيمياء خاص
  32  27  كيمياء حيويه/ كيمياء

  31  14  ميكروبيولوجي/كيمياء 
  8  26  نبات/كيمياء 
  74  46  فيزياء/كيمياء 
  50  36  حيوان/كيمياء 
  8  9  فيزياء /رياضة 

  

فیمـا تقدمـه مـن بـرامج تعلیمیـة  والخریجینوستقوم  الكلیة باستطالع رأى بعض الجهات المستفیدة والطالب 
ضــمن ) بــرامج 6(ل دفعــة مــن الكلیــة و قــد تــم اســتحداث بــرامج مزدوجــة حیــث تــم تأجیلــه لحــین تخــریج أو (

آلیـة  إلیجادوستسعى الكلیة . برامج الئحة الساعات المعتمدة لتلبیة رغبات الطالب واحتیاجات سوق العمل
قــدرات  فــيللتواصــل مــع أصــحاب العمــل مــن خــالل قنــوات رســمیة وبصــفة منتظمــة وذلــك الســتطالع رأیهــم 

الكلیــة بـبعض األعمــال لـدیهم لوضــع یـدها علــى مـواطن الضــعف  خریجـيمــن  التحـاقهمومواصـفات مـن تــم 
للوقـوف علـى مـدى  الخـریجینفیما لم یلم به الخریج من المعارف والمهارات المطلوبة، وكذلك التواصل مع 
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ســـیعملون بهـــا  بهـــدف االســـتفادة مـــن التغذیـــة  التـــيمالئمـــة وتوافـــق مـــا تـــم دراســـته مـــع متطلبـــات الوظـــائف 
  .تطویر وتحدیث البرامج والمقررات الدراسیة  فيراجعة ال
  

  تصميم وتطوير البرامج التعليمية 3/2
  البرامج تصميم 3/2/1

توصــیف موثــق ومعتمــد لجمیــع البــرامج  إلعــدادمنظومــة الجــودة فقــد عملــت الكلیــة جاهــدة  فــيللعمــل  وفقــاً 
مــن الســادة أعضــاء %  50تتجــاوز  هــذا التوصــیف نســبة ال إعــداد فــيوقــد شــارك . تقــدمها التــيالتعلیمیــة 

ورش عمــل عــن توصــیف البــرامج والمقــررات ضــمن خطــة  إدراجهیئــة التــدریس باألقســام العلمیــة ولهــذا تــم 
  .التدریب بالكلیة

ولحـرص الكلیـة علــى أن تكـون مخرجــات الـتعلم المســتهدفة لكـل برنـامج محققــة مـن خــالل مقرراتـه الدراســیة 
برنامج فقد تم عمـل مصـفوفة لكـل برنـامج توضـح مـدى التوافـق بـین مـا وأن تحقق هذه المخرجات أهداف ال

وقــد أظهــرت هــذه المصــفوفة  ).مرفــق بتوصــیف البرنــامج(یــدرس مــن مقــررات ومخرجــات الــتعلم المســتهدفة 
 فــيتــدرس خـارج التخصــص خاصـة  والتـيعـدم حاجــة معظـم البرنــامج التعلیمیـة لــبعض المقـررات الدراســیة 

وكــذلك زیــادة نســبة عــدد ســاعات ) نســبة مقــررات الكیمیــاء والریاضــیات فــي زیــادة یوجــد(  البیولــوجيبــرامج 
ــامج الكیمیـــاء، وهـــذا مـــا فـــيالریاضـــیات والطبیعـــة  ـــد  برنـ ـــه عن ــم مراعات ــدادتـ ــدة   إعـ الئحـــة الســـاعات المعتمـ

مـة تعزیز وتنمیة المهـارات المهنیـة والعا فيمقررات تساعد  إلضافةكما أن تصمیم البرامج یحتاج . الجدیدة
  .خاصة مهارات االتصال لدى الطالب

اعتمدتــه مجــالس األقســام العلمیــة ومجلــس الكلیــة  الــذيویتضــح مــن توصــیف البــرامج والمقــررات الدراســیة 
ـــالبرامج المختلفـــة یكـــون ......) تـــاریخ االعتمـــاد ( ــیة للمقـــررات ب ـــع للســـاعات الدراسـ ومـــا یتضـــمنه مـــن توزی

  :كالتالي
     

 
   

 
  

  
 

  %9.7  4  %36.5  15  %54  22  حيوان
  %9.3  4  %34.8  15  %55.8  24  نبات

  %9.5  4  %28.5  12  %61.9  26  نبات/كيمياء
  %9.5  4  %28.5  12  %61.9  26  حيوان/كيمياء
ميكروبيولـــو /كيميـــاء

  جى
26  61.9%  12  28.5%  4  9.5%  

ــــاء ــــ ـــــاء /كيميـ ــــ كيمي
  حيوية

25  62.5%  12  30%  3  7.5%  
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  %14.6  6  %4.8  2  %80.4  33  فيزياء
  %14.6  6  %4.8  2  %80.4  33  رياضة
  %9.7  4  %7.3  3  %82.9  34  فيزياء/رياضة
  %9.7  4  %7.3  3  %82.9  34  فيزياء/كيمياء
  %7.1  3  %33.3  14  %59.5  25  كيمياء

   
بعــض البــرامج  ونقــص  فــيل الســابق زیــادة وزن العلــوم المســاعدة علــى حســاب التخصــص یوضــح الجــدو 

معظــم  فــيوتتســم الالئحــة الحالیــة بعــدم المرونــة . لتنمیــة المهــارات العامــة لــدى الطــالب زمــةالالالمقــررات 
ــث ال ـــرامج حیـ ــيتوجـــد مقـــررات تســـاعد  الب ـــارة واتجاهـــات حدیثـــة  فـ ــا یمثـــل موضـــوعات مخت ـــدریس مـ  فـــيت

مع توجهـات العلـوم الحدیثـة طبقـا  ولذا توجد محاوالت فردیة لتدریس بعض الموضوعات تواكباً . التخصص
ورقـــة  فـــي  دراســـيأیضـــا تتســـم الالئحـــة القدیمـــة بتجمیـــع أكثـــر مـــن مقـــرر . لرؤیـــة األســـتاذ القـــائم بالتـــدریس

مـادة و حـرارة و  خـواص –طفیلیـات و مناعـة  –كیمیـاء تحلیلیـة و دینامیكـا حراریـة : مثل ( واحدة امتحانیه
ــــریات و أجهـــــزة بصـــــریة  ــــات و بصـ ــذبات و موجـ ـــیة  –ذبـــ ــاء و مغناطیســ ـــ ــــالي)  كهرب ــــانس  وبالتـ ـــدم تجـ عــ

یتــیح  جمیــع أجــزاء المقــرر وأیضــا ال األســئلةیعطــى الفرصــة ألن تغطــى  الموضــوعات التــى تــدرس وبمــا ال
  .الساعات المعتمدة الئحة فيو قد تم تالشى هذا الضعف . الجید بمحتویات المقرر اإللمامللطالب 

  

  تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية 3/2/2
قـرار مجلـس الكلیـة (للتطویر المستمر للبرامج والمقررات الدراسیة  اعتمدت التيتقوم الكلیة بناء على اآللیة 

بـرامج بمراجعة برامجها التعلیمیة كل أربع سنوات بحیث یـتم مناقشـة تقـاریر ال) مرفق - 9/8/2011بتاریخ 
المقدمة خالل هذه السنوات من خـالل لجنـة المنـاهج، و سـیتم  مناقشـة تقـاریر البـرامج بمجلـس الكلیـة للمـرة 

رســـال تقــاریر البـــرامج . حیـــث أن هـــذا هـــو التقریـــر األول للبـــرامج األولــى ٕ كمـــا ســـیتم  الخـــارجيالمقـــیم  إلـــىوا
ضـوء التغذیـة  فـيررات الدراسـیة سـنویا كما تتم مراجعة المق. البرامج فياستقصاء رأى الطالب والخریجون 

 إذاالراجعــة نتیجــة تقیــیم أداء هــذه المقــررات بواســطة الطــالب ، ومــن الممكــن تغییــر القــائم بتــدریس المقــرر 
  .للبرامج الخارجيولدعم عملیة المراجعة تم اعتماد وتفعیل نظام المقیم . رأى مجلس الكلیة ذلك
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  ةوى التقدم في البرامج التعليميمست 3/3
حصــائیات النجــاح وتحدیــد أســباب  ٕ ســتقوم األقســام فــور ظهــور نتــائج االمتحانــات بدراســة نتــائج الطــالب وا

  . التباین مقارنة بالسنوات الماضیة
ویتم مناقشة ذلك بالتقریر . 2010/2011ویوضح الجدول التالي نسب وتقدیرات النجاح خالل العام الحالى

  . س الكلیةومناقشته بمجل وعرضهلكل برنامج  السنوي
  2010/2011 احلايلبيان بتقديرات جناح طالب الفرقة الرابعة خالل العام 

   
  %6  12  ممتاز
ً  جيد   %46,9  91  جدا
  %32,9  64  جيد

  -   -   مقبول
  194العدد الكلى   167  إجمالي الناجحين

  

  2011/ 2010نامج حتى التخرج يف العام منذ التحاقهم بالرب املختلفةبيان بتتبع أعداد الطالب يف الربامج 


  


 

20072008 


 

20082009 


 

20092010 


 

20102011 










  علوم طبيعيه  

92  103  

    

  4  4  خاصةرياضه 

  5  5  خاصةفيزياء 










  39  46  كيمياء فيزياء

  8  9  رياضة فيزياء










      17  17  

  حيوان خاص

174  137  

5  5  

  3  3  نبات خاص  

  33  36  حيوان/كيمياء 

  27  27  حيوية ءكيميا/ كيمياء

  25  26  نبات/كيمياء 

  28  14  ميكرو/ كيمياء
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  .تقدمها الكلیة التيادیمیة مرجعیة معتمدة للبرامج وجود معاییر أك .1
وتقــدیم بــرامج جدیــدة بنــاء  األكادیمیــةاعتمــاد الئحــة جدیــدة للكلیــة للوفــاء بمتطلبــات المعــاییر  .2

 .على احتیاجات المستفیدین

 .مصفوفة البرامج لتقییم مدى توافق المقررات الدراسیة مع المعاییر األكادیمیة إعداد .3

ـــرامج التعلیمیـــة خـــا مقیمـــیناعتمـــاد  .4 ــاییر  التـــيرجیین للب ــة للتأكـــد مـــن توافـــق المعـ تمنحهـــا الكلیـ
 .األكادیمیة مع المعاییر القیاسیة وقدرة الكلیة على تحقیقها

تقــدمها الكلیـة ومـا بهـا مـن مقـررات دراسـیة قــائم  التـيوجـود توصـیف معتمـد للبـرامج التعلیمیـة  .5
  . على معاییر أكادیمیة معتمدة من الهیئة القومیة

 للمراجعة الداخلیة والخارجیة للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة  آلیةاعتماد  .6

 .واعتماد تقاریر سنویة للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة إعداد .7

 .دراسيوكذلك لكل مقرر  تعلیمياعتماد منسق لكل برنامج  .8

  .والمستفیدین والخریجینلتقیم البرامج عن طریق استطالع رأى الطالب  آلیةوضع  .9

 .من الطالب وسوق العمل إقباالً تجد  الكلیةتقدمها  التيبعض البرامج  .10

 .للتقویم المستمر للطالب وملف للمقرر والطالب آلیةاعتماد  .11
  

:  
  .تبنتها الكلیة التيبمتطلبات المعاییر األكادیمیة  یفيتصمیم البرامج طبقا لالئحة القدیمة ال  .1
ـــة  فـــيرجیـــة ضـــعف المشـــاركة الخا .2 ـــیم البـــرامج التعلیمی  التـــيمناقشـــة المعـــاییر األكادیمیـــة وتقی

 .تقدمها الكلیة

 .المیدانيعدم وجود توصیف معتمد للمقررات العملیة وللتدریب  .3

لمتابعـة  آلیـةوكـذلك عـدم وجـود  المیـدانيعدم وجود وزن نسبى ضمن درجات التقییم للتدریب  .4
 . علیه واإلشراففاعلیته 

 .أعضاء هیئة التدریس بماهیة مفاهیم المعاییر األكادیمیة وأهمیتهالدى  الوعيضعف  .5

توصـیف البـرامج والمقـررات  إعـداد فـيعدم كفایة النسبة المشاركة من أعضاء هیئة التـدریس  .6
 .وكذلك تقاریرها السنویة

 .المراجعة الداخلیة للبرامج والمقررات الدراسیة فيالبرامج والمقررات  منسقيعدم فاعلیة دور  .7

عــدم تحقیــق النتــائج التعلیمیــة المســتهدفة فیمــا یتعلــق بالمهــارات المهنیــة والعامــة والمنقولــة بمــا  .8
 . یتمشى مع المعاییر األكادیمیة وتوصیف البرامج
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4 
  التعليم والتعلم إستراتيجية. 4/1

تهـدف هـذه ).  12/7/2011جلـس الكلیـة بتـاریخووافـق م(إستراتیجیة للتعلیم والـتعلم تتبنى الكلیة 
ـــدمات  ــة و الخـ ــ ـــة التعلیمی ـــاءة العملیـ اإلســــتراتیجیة إلــــى تحقیــــق أهــــداف البــــرامج التعلیمیــــة ورفــــع كفـ

وتتضــمن هــذه  اإلســتراتیجیة  أنمــاط . و مــن ثــم تحقیــق رســالة الكلیــة، الطالبــيالطالبیــة و الــدعم 
لتعلم التعاوني والتدریب المیداني والـرحالت المنهجیـة مختلفة من التعلیم تتراوح بین التعلیم النشط وا

العلمیـة  األقسـامو لكن ال یوجد مراجعة لتلك االستراتیجیات مـن خـالل .  الخ...... وكتابة التقاریر
للكلیــة بعــد تحلیــل نتــائج استقصــاء الطــالب وأعضــاء هیئــة التــدریس ونتــائج االمتحانــات إذ أن هــذه 

كمــا یتــوفر بالكلیــة أنمــاط .  ي ضــوء النتــائج التعلیمیــة المســتهدفةاالســتراتیجیات یجــب أن توضــع فــ
....  المعشــبة بقســم النبــات، والــرحالت المنهجیــة باألقســام المختلفــة: تعلــم غیــر تقلیدیــة متنوعــة مثــل

كــذلك تحــرص الكلیــة علــى . لكــل الفــرق الدراســیة بالشــركات والبیئــات المختلفــة الصــیفيو التــدریب 
هیئـــة  ألعضـــاءالكلیـــة  إدارةتشـــجیع : دى الطـــالب و یتضـــح ذلـــك مـــن خـــاللدعــم التعلـــیم الـــذاتي لـــ

  مقررات الكترونیة و عقد ورش عمل للتوعیة، إلىالتدریس لتحویل المقررات الدراسیة 
للكلیــة ممــا  االلكترونــية التــدریس و الطــالب علــى الموقــع ئــهی ألعضــاء االلكترونــيوضــع البریــد 

  .مباشرة األساتذة إلىتقدیم شكواهم  و األساتذةیسمح للطالب بالتفاعل مع 
إضــافة إلــى المجــاالت المتنوعــة التــي توافرهــا البــرامج التعلیمیــة مــن خــالل مقــرر البحــث و المقــال  

 باألقســامتعقـد  التــيبعمـل مشـروع التخــرج لطـالب الفرقــة الرابعـة حیــث تـتم المناقشــة و السـیمینارات 
ركة أعضاء هیئة التدریس في تسـهیل التعلـیم و من نقاط الضعف عدم جود سیاسة لمشا. المختلفة

الذاتي  مـن خـالل تخصـیص أحـد أعضـاء هیئـة التـدریس المعاونـة بمكتبـة الكلیـة وتحتسـب لـه هـذه 
ـــة ـــه الطـــالب داخـــل المكتب ــوم بـــدوره بتوجی یخصـــص قاعـــة  أنو نأمـــل .  الســـاعات مـــن جدولـــه لیقـ

 اإلرشـادو قـد تـم العمـل بنظـام . یةمتصلة بشبكة المعلومات للطالب مجانا للبحث عن المادة العلم
هیئة التدریس لتـذلیل  أعضاءو كذلك نظام الساعات المكتبیة و معلن عنه على مكاتب  ياألكادیم

مشاكل أكادیمیة فـي مجـال التعلـیم الـذاتي ویجـب تحفیـز الطـالب عـن طریـق نشـر أفضـل األبحـاث 
  .والمقاالت التي قاموا بإعدادها 

  

  التعامل مع مشاكل التعليم فيالسياسات المتبعة . 4/2
للتغلـــب علـــى بعـــض المشـــكالت  )9/8/2011و معتمـــده بتـــاریخ(وضـــعت وحـــدة الجـــودة بالكلیـــة سیاســـة  

   : الشائعة في التعلیم
 الكثافــةللتغلــب علــى زیــادة   الذاتیــةوالســعي  لتنمیــة المــوارد  المتاحــةاألمثــل للمــوارد  االســتخدام .1

 .للطالب في المدرجات والقاعات  العددیة

 .وضع خطة لتحویل المقررات إلى مقررات إلكترونیه  .2
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ـــةتزویـــد  .3 ــب والمراجـــع  المكتب ــنویا  لكـــي تتماشـــى مـــع مشـــروع  العلمیـــةبالكتـ ــةســ ــة المكتبـ  الرقمیــ
للتغلـــب  المكتبــةبإرشــاد الطــالب فــي  المعاونــة والهیئــةأعضــاء هیئــة التــدریس  الســادةوتكلیــف 

 .المكتبةلموظفي  الفنیةعلى نقص اإلمكانیات 

 :یلي في أعداد أعضاء هیئة التدریس یتم ما والزیادةتغلب على النقص لل .4

 .وخبره من الجامعات األخرى كفاءةأعضاء هیئة التدریس ذو  انتداب .5

عمـــل إعالنـــات فـــي الصـــحف الرســـمیة بشـــروط معینـــة لتعیـــین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس والهیئـــة  .6
 .المعاونة في تخصصات معینه بما یتناسب مع احتیاجات األقسام 

  . المستهدفةوضع آلیة للتحقق من فاعلیة التدریب المیداني للطالب في تحقیق المخرجات  .7
  . الكترونیاً وتثقیفهم  كفاءتهموضع خطة تدریبیه لكل من الفنیین و العاملین لرفع  .8
   .الخصوصیةالتغلب على مشكلة الدروس  .9

 الـالزم النظـر  نظرا للعواقـب الوخیمـة التـي تترتـب مـن جـراء الـدروس الخصوصـیة كـان مـن
  :والفعالة لتلك المشكلة  المنطقیةفي كیفیة المعالجة 

  كسر الحواجز بین المحاضر والطالب وذلك عن طریق تحویل المحاضرة من نظام الحفظ
والتلقین إلى نظام النقاش والمحاورة وبذلك یشعر الطالب بـدور فعـال فـي العملیـة التعلیمیـة 

 . یة التعلیمیةوأنه جزء ال یتجزأ من منظومة العمل

  الفرص للحوار بین الطالب والمحاضر  إلتاحةتوفیر ساعات مكتبیة. 

  تشجیع الطالب على المشاركة الوجدانیة والعلمیة عملیا ونظریا وذلك عن طریق مشـاركته
 ).شهریاً  أو أسبوعیاً (في عمل األبحاث وورش العمل الجماعیة بصفة دوریة 

 ن المسـاعدین مـن قبـل أعضـاء هیئـة التـدریس حیـث وضع سیاسة تقییم المعیـدین والمدرسـی
یــتم توزیــع المعیــدین علــى المعامــل والفــرق المختلفــة علــى أســاس خبــراتهم العلمیــة الخاصــة 

 . استفادةبهم والتي تتناسب مع الفرق المختلفة لتحقیق أعلى 

 ك مـن تفعیل المشاركة العلمیة والتعلیمیة بین الطلبة وأعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم وذلـ
 -:خالل 

 عقد ندوات في الفروع التعلیمیة المختلفة بصفة دوریة أسبوعیة.  

  المختلفة للطـالب حتـى ال ةاإلبداعیالشفویة التي تقیس القدرات والمهارات  االختباراتعقد 
 .یكون التلقین والحفظ هما معیار التمیز

ــعار الكتــــب  .10 ــاب الدراســــي  وتحدیــــد أســ ــدم إجبــــار الطــــالب علــــى شــــراء الكتــ حســــب الســــاعات عــ
 .لكي یكون في متناول الطالب التدریبیة

 امتحانـــاتالتـــي تقـــیس المهـــارات المختلفـــة مـــن خـــالل  االمتحانـــاتتـــدریب الطـــالب  علـــى نظـــم  .11
 .دوریة

 .تطویر الدراسة العملیة بما یتماشى مع متطلبات سوق العمل  .12
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 .ب بالمصانع والمؤسسات العملیة التوسع في تدریب الطال .13
  

  للطالب الميدانيتدريب برامج ال. 4/3
ـــة تحـــت  أســـابیع 6لمـــدة  طالبـــيتوجـــد بالئحـــة الكلیـــة تـــدریب    مجموعـــة مـــن  إشـــرافلطـــالب الفرقـــة الثالث

تقـوم الكلیـة بمخاطبـة الجهـات المجتمعیـة المختلفـة و بعـض مـن الجهـات المسـتفیدة . هیئـة التـدریس أعضـاء
ــة المختلفــــة قبــــل  ــ ــات العلمی ـــادحســــب التخصصــ ــاركة أفـ ــدریب  الطــــالب للمشــ ـــدانيبالتــ ــة .المیـ ــوم الكلیــ ال تقــ

  .بجهة التدریب حول  عملیة التدریبباستقصاء رأي الطالب والمشرفین والقائمین على التدریب 
  

  نظام تقويم الطالب  4/4
  أساليب تقويم الطالب  4/4/1

( ة تقـویم الطـالب بحیـث تشـمل امتحانـات تحریریـة وعملیـ فـيتحرص الكلیة علـى اسـتخدام أسـالیب متنوعـة 
لقیاس مدى اكتساب المعارف والمهارات المختلفـة ) السنة لالئحة الساعات المعتمدة أعمالشفهیة اختبارات 

ـــا لالئحـــة الكلیـــة الحالیـــة فـــيكمـــا هـــو موضـــح  ــا بالنســـبة للتقـــویم الـــدوري ألداء . توصـــیف المقـــررات طبق أمـ
ردیـــة مــن القـــائمین بالتـــدریس الطــالب بالالئحـــة القدیمـــة فــال یوجـــد نظـــام موحــد بـــل یعتمـــد علــى محـــاوالت ف

أخــر، فــالبعض یســتخدم نظــام االمتحانــات القصــیرة والــبعض یســتخدم نظــام المهــام  إلــىوتختلــف مــن قســم 
الهم إعطــاءیــتم  الفصــلیة والواجبــات، وفــى معظــم األحیــان ال بالئحــة  أمــا. الطــالب تغذیــة راجعــة عــن أعمــ

امتحـــان نصـــف  إلـــى باإلضـــافةین فصـــلین الســـاعات المعتمـــدة فـــتم تقـــویم الطـــالب عـــن طریـــق عقـــد امتحـــان
 التــيلالمتحانــات التحریریــة  االمتحانیــةویتضــح مــن مواصــفات الورقــة  النهــائي ناالمتحــافصــلى وذلــك قبــل 

متحانیة أسئلة موضوعیة حرص الكلیة على أن تتضمن الورقة اال 15/9/2010 الكلیة بتاریخأقرها مجلس 
بهدف قیـاس مـدى تحقیـق النتـائج التعلیمیـة المسـتهدفة مـن  وحل مشكالت ومقال واختیار من متعدد وغیرها

 الدراسـيكما تتضمن مواصفات الورقة االمتحانیة التأكیـد علـى تغطیـة األسـئلة لكـل أجـزاء المقـرر . الطالب
و لكنهـا تعتمـد علـى لجنـة  الخـارجيبالفعـل و الكلیـة ال تطبـق نظـام الممـتحن  تدریسیةوأن تتوافق مع ما تم 

  .لكل ورقة إمتحانیةمن الممتحنین 
  

  االمتحانات إدارة 4/4/2
جــداول االمتحانــات بصــورة مبدئیــة علــى الطــالب ألخــذ رأیهــم و تعــدیل الجــدول طبقــا  بــإعالنتقــوم الكلیــة 

 إعالنـهو یـتم  األقـلللجداول قبـل االمتحانـات بعشـرین یـوم علـى  النهائي اإلعالنلمقترحات الطالب ثم یتم 
المتحانــات العملیــة والشــفهیة باألقســام العلمیــة بینمــا یعلــن جــدول االمتحانــات ویــتم إعــالن جــدول ا. بالكلیــة

وبعد االنتهـاء مـن أعمـال التصـحیح والمراجعـة ورصـد الـدرجات تعلـن . التحریریة بلوحات اإلعالنات بالكلیة
طـالب موعد أقصاه شهر من نهایة االختبارات ویفتح معها بـاب تظلـم ال فيبنفس الكیفیة  االمتحاناتنتائج 

من عملیة التقییم عن طریق مكتب وكیل الكلیة لشئون التعلـیم والطـالب ویخطـر بالنتیجـة مـن خـالل مكتـب 
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 إعــادةرصــد وجمــع الــدرجات دون  إعــادةلكــن هــذه العملیـة تعتمــد علــى . شـئون الطــالب فــى الموعــد المقــرر
  .التصحیح

یوجـد مكـان  المرجوة حیـث ال ر بالدرجةأن نظام األمان والحفظ بالكنترول غیر متوف إلى باإلشارةیجدر  و 
وكیــل الكلیــة لشــئون  /الــدكتور األســتاذمخصــص للكنتــروالت، بــل یــتم اســتالم وحفــظ األســئلة بمكتــب الســید 
  .التعلیم والطالب بینما یتم تخصیص حجرة واحدة ألعمال الكنتروالت

  

  المصادر والتسهيالت المتاحة للتعليم والتعلم. 4/5
  ليم والتعلم مساعدات التع. 4/5/1

یتوفر بالكلیة مجموعة من معینات التعلیم والتعلم وتشمل معامل تخصصـیة بكـل قسـم وفقـا لطبیعـة الدراسـة 
ومعشبة خاصـة  لياآلوالفیزیاء ویوجد معمل للحاسب  به مثل معامل النبات والحیوان والجیولوجیا والكیمیاء

  .ثة بالكلیة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصةبقسم النبات ، كما یوجد تدریب صیفي لطالب الفرقة الثال
  

  قاعات المحاضرات والمعامل . 4/5/2
تحـــرص الكلیـــة علـــى حســـن اســـتغالل قاعـــات التـــدریس بهـــا والمـــدرجات والمعامـــل مـــع أعـــداد الطـــالب فیـــتم 

الصــغیرة وتــم تثبیــت أجهــزة  لإلعــدادالمحاضــرات  فــيحالــة عــدم وجــود دروس عملیــة  فــياســتخدام المعامــل 
یــؤدى الطــالب الیــوم  أنكمــا تحــرص الكلیــة . بالمــدرجات و بعــض المعامــل data showالمرئــي  العــرض
أعـــداد الفنیــین بالمعامـــل وكــذلك العمـــال و  فــيوهنـــاك عجــز واضـــح . اإلمكــانبمبنـــى واحــد بقـــدر  الدراســي

  .الفنیین المؤهلین للصیانة الخاصة بأجهزة المعامل
  

  المكتبة  4/5/3
  .صص للمكتبةال یوجد بالكلیة مكان مخ

  

  الكتاب الدراسي. 4/5/4
مازال اعتماد طالب وأساتذة الكلیة على الكتاب الدراسي أساسیا وذلك لعـدم وجـود المقـررات المعـدة بصـورة 

وقد حدد مجلس الكلیة مواصفات إلخراج الكتاب وسعره، كما تخلو جمیع الكتب من أي أسالیب . إلكترونیة
مجلـس الكلیـة سیاسـة لــدعم الكتـاب للطـالب المتعثـرین مادیـا وذلــك  إلجبـار الطالـب علـى الشـراء وقــد وضـع

  .من خالل تقدیم بحث اجتماعي إلى مكتب رعایة الطالب
  

  رضاء الطالب . 4/6
  : تم عمل استبیان لقیاس رضا الطالب عن قاعات الدرس والمعامل والمكتبة كانت نتیجته كالتالي
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 هل املكتبة حتتوى على كتب علمية مفيدة .1
 هل الكتب املوجودة باملكتبة متطورة .2
 مجيع التخصصات العلمية يفهل املكتبة حتتوى على كتب  .3
 األخرهل الكتب املوجودة باملكتبة تركز على ختصص أكثر من  .4
 البحث عن الكتب املطلوبة يفهل املسئولون عن املكتبة يساعدون الطالب  .5
 هل املسئولون عن املكتبة يسمحوا للطالب باستعارة الكتب .6
ا  يفهل املكتبة تنظم الكتب اخلاصة بكل ختص  .7  مكان خاص 
 هل قاعات التدريس حتتوى على مقاعد للجلوس لكل الطالب .8
 دهل قاعات التدريس جمهزة بطريقة تتيح للطالب القدرة على الرؤية واالستماع اجلي .9
 هل قاعات التدريس نظيفة وجيدة التهوية .10
 كبرية من الطالب  أعدادهل قاعات التدريس واسعة تكفى الستيعاب  .11
 حيتاجها الطالب اليت واألجهزة باألدواتهل معامل الكلية جمهزة  .12
 التجارب العملية أداء إثناءهل معامل الكلية واسعة تتيح للطالب القدرة على التنقل واحلركة  .13
 كوبات املوجودة باملعامل تساعد الطالب على الفحص اجليد للكائنات والقطاعات هل امليكروس .14
  التجارب والتفاعالت الكيميائية  إلجراءهل املعامل حتتوى على املواد الكيميائية املطلوبة  .15
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ـــى كتــــب فـــي .1 ــالب عـــن مســــتوى تطـــور الكتــــب بالمكتبـــة وعـــدم احتوائهــــا عل جمیــــع  عـــدم رضـــا الطــ
 العلمیة وتركیزها على تخصص أكثر من األخر تالتخصصا

 عن المسئولون عن المكتبة عدم رضا الطالب  .2

 كافیة الستیعاب أعداد كبیرة من الطالب على سعة قاعات التدریس ألنها غیرعدم رضا الطالب  .3
  

  
 المكتبة تحتوى على كتب علمیة مفیدة  .1

 في المكان الخاص بها المكتبة تنظم الكتب في كل تخصص  .2

 احتواء القاعات على مقاعد التدریس مناسبة للطالب .3
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5 
  كفاية هيئة التدريس لتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم  5/1

عدد أعضاء هیئة التدریس و معاونیهم القائمین على العمل بكلیـة العلـوم جامعـة دمنهـور حتـى  إجماليبلغ 
  2010/2011العام 

  

  
ــالقس   العلمي مـ

     التدريس هيئة أعضاء أعداد
   اذـــأست إجمالي

أستاذ 
 مساعد

  
 مدرس

 معاونة هيئة

 متفرغ
غير 
 متفرغ

 عامل
مدرس 
 مساعد

 معيد

 28 12 5 10 1 0 0 0 قسم الرياضيات

 25 10 3 7 4 1 0 0 قسم الكيمياء

 10 2 2 3 0 2 0 0 قسم الجيولوجيا

 17 5 6 4 0 1 0 1 قسم الطبيعة

 22 15 0 5 2 0 0 0 قسم النبات

 20 11 2 6 1 0 0 0 قسم الحيوان

هيئــــة  أعضــــاء إجمــــالي
 التدريس

1 0 4 8 35 18 56 122 

  
  :التالينسبة أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة إلى الطالب مناسبة كما یتضح من الجدول 

  
  17: 1 ≈ 48/809 للطالب التدريس هيئة أعضاء نسبة
  11:  1 ≈ 74/809 للطالب المعاونة الهيئة أعضاء نسبة
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هـذا الشـأن  فـيوقد اتخذت الكلیة حال سریعا وأخر طویـل المـدى بعض التخصصات  فيلكن یوجد عجز و 
هـذه التخصصـات وأن تكـون أولویــة  فـيوهمـا انتـداب أعضـاء هیئـة التـدریس مـن كلیـات أخــرى لسـد العجـز 

هـــذه التخصصـــات لتـــوفیر جیـــل مـــن  فـــيیـــة مـــن المعیـــدین والمدرســـین المســـاعدین التســـجیل للـــدرجات العلم
 فـيلتعیـین أعضـاء هیئـة تـدریس و معـاونیهم  خمسـیهووضـع خطـة أعضاء هیئة التدریس یسـد العجـز فیها،

  .هذه التخصصات
 فـيیقوم عضو هیئـة التـدریس بتدریسـه واقـع  الذي الدراسيوتحرص الكلیة على أن یكون تخصص المقرر 

ــة  البحثــــيیم تخصصـــه صـــم ــارج الكلیـ ـــة تــــدریس مـــن خــ ــداب أعضـــاء هیئ ـــدلیل انتــ ــيب م توافــــق دحالــــة عـــ فـ
  .التخصصات وتراعى الكلیة أن یكون التسجیل للدرجات العلمیة متمشیا مع التخصصات بالقسم

  

  ين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةيتع 5/2
ات التـدریس والتخصصـات المتاحـة ألعضـاء هیئـة ضوء أعداد الطالب وساع فيقامت األقسام األكادیمیة 

للتعیــین یــتم اعتمادهــا مــن مجلــس الكلیــة بحیــث تتناســب أعــداد المعینــین مــع  خمســیهالتــدریس بوضــع خطــة 
  .ضوء المتغیرات الجدیدة إن وجدت فيحاجات حقیقیة لألقسام ویتم مراجعتها كل خمسة سنوات 

  

  س تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدري  5/3
لــدى الكلیــة عقیــدة راســـخة أن أعضــاء هیئــة التـــدریس بهــا هــم القــوة الضـــاربة إلحــداث اى نجــاح أو تغییـــر 

. محاور رئیسیة وهى القدرات المهنیة والقدرات العلمیة والقدرات اإلداریة 3وبالتالي تبنت تنمینهم من خالل 
نظر القیادة األكادیمیة وتبـین مـن  وتم إجراء حصر باالحتیاجات التدریبیة لهم من وجهة نظرهم ومن وجهة

تفریــغ االســتبیانات وتحدیــد نتــائج المقــابالت الفردیــة والجماعیــة معهــم أن احتیاجــاتهم بالفعــل تــدور فــى هــذه 
المحـــاور وتـــم مراجعـــة الـبــرامج التدریبیـــة المقدمـــة مـــن خـــالل مشـــروع تنمیـــة قـــدرات أعضـــاء هیئـــة التـــدریس 

حاجـات التدریبیـة وتبـین أن هنـاك مجموعـة مـن الحاجـات التدریبیـة سد بعـض ال فياستفادة منها (والقیادات 
  5/4/2011، وقد تم وضع خطة للتدریب وافق علیها مجلس الكلیة بتاریخ الزالت غیر متوفرة

 سـتةیقـدم مـا یفیـد حضـوره  إنویشترط على عضو هیئة التدریس المقدم للحصول علـى درجـة عملیـة أعلـى 
تقیــیم أداؤه بعــد انقضــاء فتــرة التــدریب بســته أشــهر وقــد تــم إنشــاء مشــروع  دورات تدریبیــة علــى األقــل ویعــاد

ICTP  لتعظیم االسـتفادة مـن المـوارد المتاحـة  اآلليمجال الحاسب  فيیقدم دورات تدریبیة  الذيبالجامعة
  .بعض الدورات التدریبیة الضروریة  FLDPوكذا استحدث مشروع . تدریبات ال یوجد لها مثیل في

  

  أداء أعضاء هيئة التدريس  تقييم 5/4
كــل فصــل  فــينظــام مفعــل لتقیــیم أداء أعضــاء هیئــة التــدریس مــن اســتبیان یــوزع علــى الطــالب  یوجــد حالیــاً 

و تـم عمـل خطــة .دراسـي ، ویـتم إعـالن األسـتاذ ورئـیس القسـم بنتیجـة هــذا االسـتبیان مـن خـالل إدارة الكلیـة
هیئــة التـدریس و المقــررات الدراســیة و تــتلخص  ألعضــاءتحسـین للتغذیــة الراجعــة بنـاءًا علــى تقیــیم الطـالب 

  :یليفیما 
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 التنبیه على أعضاء التدریس بضرورة نشر ثقافة الجودة أثناء المحاضرات 

 مراعاة توزیع توصیف المقررات على الطالب للوقوف على ما یحتویه من موضوعات 

 وافقــة علیــه فــي مجلــس علــى رؤســاء األقســام مراجعــة محتــوى الكتــاب مــع توصــیف المقــررات و الم
 القسم

  ضرورة توفیرdata show داخل القاعات و المدرجات و المعامل 

  عمــل ورش عمــل ألعضــاء هیئــة التــدریس الســتخدام التكنولوجیــا فــي التطــویر و االرتقــاء بالعملیــة
 التعلیمیة

 عمل ورش عمل عن التعلم الذاتي 

 عمل ورش عمل عن معاییر الورقة االمتحانیة 

 ت العلمیة و التدریب الخارجي للطالبزیادة الرحال 
 التنبیه على أعضاء هیئة التدریس بالتواجد في المكتب خالل الساعات المكتبیة المعلنة  

  

  الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  5/5
  من خالل استبیاناتتحرص الكلیة على قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعضاء هیئة التدریس 

  
  التعليمية والعملية التعليم بيئة: أوالً

 
 . المحاضرات ألقاء مكان عنالرضا  .1

 .جیدة بصورة للطالب المكان استیعاب .2

 .كانمبال التهویة جودة .3

 .اإلضاءةجودة  .4

 .حاضراتالم قاعة في مرضیة بصورة السمعیة الوسائل توافر .5
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 قاعات المحاضرات فيمناسبة  إیضاحتوافر وسائل  .6

 .الطالب واحتیاجات ألعداد المعملیة اإلمكانیات مالئمة .7

 .تخصصك مجال مع محاضراتك ماشىت .8

 .مرضیة معملیة تدریبات طالبك تلقى عنالرضا  .9

 .لها حلول إلیجاد وسعیها لمشاكلك الكلیة إدارة إنصات .10

 .قسمك في المعاونة الهیئة عدد عنالرضا  .11

 .قسمك في المعاونة الهیئة كفاءة عنالرضا  .12

 .الطالبیة المعامل محضري أداء عنالرضا  .13

  العلمي البحث: ثانياً

 
 

 .بالقسم الخاص األبحاث معمل عنالرضا  .1

 .البحثیة باحتیاجاتك المعمل إیفاء .2

 .منها المستفیدین الباحثین وعدد المعمل إمكانیات تماشى .3

 .والمراجع الدوریات على الحصول لتسهیل االنترنت بشبكة متصل معملك لدى كمبیوتر فرتوا .4

 .المشترك التخصص في القسم أعضاء بین العلمي التعاون عنالرضا  .5

 .البحثیة المشروعات أحد عن القسم حصول .6

ـــة أعضـــاء بـــین العلمـــي التعـــاون عـــن الرضـــا .7  الكلیـــات فـــي الـــزمالء وبـــین بالكلیـــة التـــدریس هیئ
 .خرىاأل
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  معـــــات خدمة: اًــــــثالث

 
 .بك المحیط المجتمع خدمة في مشاركتك مدى .1

 . المجتمع خدمة في االشتراك في أدائك عن االرض .2

  واضحة ایجابیة بصورة للمجتمع لخدمتك انعكاس تواجد عنا الرض .3
  واخلدمات األنشطة: رابعاً

 
 

 .والدوریات والمراجع المكتبة من یلزم بما المكتبة أمداد عنالرضا  .1

 ).الرقمیة المكتبة(عالمیة بیانات بقاعدة مزودة المكتبة كون عنالرضا  .2

 .بفاعلیة أنشطتهم في للطالب مشاركتك عنالرضا  .3

 .الطالبیة والرحالت المختلفة األسر ف باالشتراك القیام عنالرضا  .4
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 .الكلیةب الصحیة الوحدة أداء عنالرضا  .5

 .بالكلیة التدریس هیئة أعضاء شئون وحدة أداء عنالرضا  .6

 .وعالمیة محلیة مؤتمرات في ركةاالمش .7

 .تخصصك مجال في تدریبیة دورات ربحضو  خبرتك زیادة عنالرضا  .8

 .بقسمك االرتقاء شأنها من أنشطة في المشاركة .9

 .بالكلیة التعلیمیة بالعملیة النهوض شأنها من أنشطة في المشاركة .10

 .ومعلوماتك خبراتك لتحدیث متقدمة بلد في علمیة مهمة على للحصول السعي .11

 
  التعليم بيئة: أوال

 
 .التدریب قاعات عنالرضا  .1

 . الطالب معامل عنالرضا  .2

 .واألمنیة الصحیة بالشروط المعامل توفر .3

 .الطالب واحتیاجات إلعداد معملیةال اإلمكانیات مالئمة .4

 .الطالب یتلقاها التي المعملیة التدریبات عنالرضا  .5

 .الطالبیة المعامل محضري أداء عنالرضا  .6

 .لها حلول إلیجاد وسعیها لمشاكلك الكلیة إدارة إنصات عنالرضا  .7
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  العلمي البحث: ثانياً

 
  .بكلیتك الخاص األبحاث معمل عنالرضا  .1
 .البحثیة باحتیاجاتك المعمل أیفاء عنالرضا  .2

 .منه المستفیدین الباحثین وعدد المعمل إمكانیات تماشى .3

 الــدوریات علــى الحصــول لتســهیل االنترنــت بشــبكة متصــل معملــك لــدى كمبیــوتر تــوافر عــن الرضــا .4
 .والمراجع

 .مستمرة بصورة تتم دراستك على المشرفین متابعة عنالرضا  .5

  واخلدمات األنشطة: ثالثاً

 
 . والدوریات والمراجع الكتب من یلزم بما المكتبة أمداد عنالرضا  .1
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 .الرقمیة المكتبة مشروع في المكتبة اشتراك .2

 .بالكلیة المختلفة األنشطة في االشتراك استطاعة .3

 ,.بالكلیة الصحیة الوحدة أداء عنالرضا  .4

 .معاونیهم و دریسالت هیئة أعضاء شئون وحدة أداء عنالرضا  .5

 .تدریبیة دورات في باالشتراك مهاراتك تنمیة عنالرضا  .6

 .بقسمك النهوض شأنها من أنشطة في المشاركة عنالرضا  .7

 .بكلیتك النهوض شأنها من أنشطة في المشاركة .8

 .الخارج في بحثك إلتمام السعي .9
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6 
  :والتي تنص علىویتضح ذلك من رسالتها  علميالتولى الكلیة اهتمام بالغ بالبحث 

إجراء حبوث ودراسات علمية متجددة باستخدام التقنيات املتطورة والتواصل مع اهليئات البحثية احمللية والدولية "
  "الستيفاء متطلبات النهوض باتمع وخدمته

هــدف إلــى قیــام كیــان أكــادیمي المقــام األول ت فــي العلمیــة األقســامللكلیــة و  ولــذلك نجــد أن الخطــة البحثیــة
بالكلیـة بوضــع   العلمــيكمــا قامـت لجنــة البحـث . الدولــة واحتیاجاتهـا إلسـتراتیجیةمتكامـل یحـدد المطلــوب 

قلیمیا ودولیـا وذلـك مـن تطویر ل آلیة ٕ التكامل البحثي داخل وبین األقسام وعلى مستوى التخصص محلیا وا
  :خالل

  ن األقسام المختلفةاإلشراف المشترك على الرسائل العلمیة بی .1
إقامـة مشــروعات بحثیـة مشــتركة بـین األقســام المختلفـة داخــل الكلیـة وبــین الكلیـات األخــرى وذلــك  .2

 .مثل مشروع قسم الجیولوجیا

 تخصصات جدیدة تشمل األقسام المختلفة بالكلیة دخالإ .3

 .األكادیميتطویر الخطط والبرامج األكادیمیة والتدریبیة وفق معاییر للجودة الشاملة والتمیز  .4

ــة  .5 ــاالت البحثیـ ـــة المختلفـــة فـــي المجـ ــات المجتمعی تطـــویر مجـــاالت الشـــراكة والتعـــاون مـــع القطاعـ
 .واالستشاریة والتدریبیة وضمن المعاییر العالمیة للشراكة

ـــة واإلقلیمیــــة  .6 ــتویات المحلی ــدریس علـــى المسـ ــرات المتمیـــزة مـــن أعضـــاء هیئـــة التـ ــتقطاب الخبـ واسـ
  .والدولیة

 كلیات ذات السمعة الممیزة والریادة العالمیةالوالشراكة مع األقسام في  تشجیع ودعم التوأمة .7

توفیر البنیة التحتیة الالزمة لتطـویر أداء البحـوث وتعزیـزه بالقـدرات البحثیـة المسـاندة مـن الكـوادر  .8
البشــریة المتخصصــة ومســاعدي البــاحثین والمتطلبــات المادیــة والتقنیــة، ودعــم قدرتــه علــى تمویــل 

 مي، وتعزیز صلته بالقطاعات الحكومیة واألهلیةالبحث العل

  العلميخطة البحث   6/1
من خالل خطـة بحثیـة وذلـك بعـد أن انتهـت الجامعـة  البحثيتبنت الكلیة توجها جدیدا وهو أن یسیر العمل 

ــة وتـــم مناقشـــتها  ـــة للكلیـ عـــداد الصـــورة العامـــة للخطـــة البحثی ٕ ـــم مناقشـــتها وا ــا البحثیـــة ، وت ــداد خطتهـ مـــن إعـ
ــــا ــــا بمجـــ ـــــة واعتمادهــــ ـــــس الكلیـــ ــتها بمجلـــ ــــ ــم مناقشــ ـــا وتــــــ ـــة علیهـــــ ــــدیالت المقترحـــــ ـــــروا التعــــ ـــام وأجـــ لس األقســـــ
توزیــع میزانیـــة  فــيضــوئها إعــداد الخطــط البحثیــة لألقســام وتعطــى األولویــة  فــيوتــم  13/9/2009بتــاریخ
ع مسـئولیة ضوء اتساقها مع الخطة البحثیـة للكلیـة وتقـ فيبالكلیة والتسجیل للدرجات العلمیة  العلميالبحث 

الكلیـــة لمناقشـــة التقــدم بهـــا وكـــذلك أیـــة مقترحــات تـــرد مـــن األقســـام  إدارةمتابعــة تنفیـــذ الخطـــة البحثیــة علـــى 
  .ضوء مستحدثات العلم أو اإلمكانات المادیة والبشریة فيبخصوص تعدیل الخطة 
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  كفاءة العملية البحثية 6/2
و الكیمیائیـة توضـع بهـا  الفیزیائیـةالجیولوجیـة و  قامت الكلیة بإنشـاء معامـل مركزیـة لألبحـاث البیولوجیـة و

وتخــدم جمیــع األقســام ویمكــن ) المتــوافرة فــي الكلیــة األجهــزة بأســماءمرفــق كشــف (األجهــزة العلمیــة الحدیثــة 
استخدامها بالتنسیق بینهم وتكون أولویة تمویل البحوث واسـتخدام المعامـل المركزیـة للبحـوث المشـتركة بـین 

الجامعـة  أوثقافـة المشـاریع البحثیـة الممولـة مـن خـارج الكلیـة  إلـىكمـا تتجـه الكلیـة . الكلیـةاألقسام العلمیـة ب
للتغلــب علــى بعــض مشــكالت تــوافر األجهــزة البحثیــة كمــا یوجــد مشــاریع بحثیــة بالكلیــة علــى مســتوى أقســام 

علوم بسوهاج و شملت كلیة ال أجنبیةالجیولوجیا و الفیزیاء بالتعاون مع كلیات و جامعات أخرى مصریة و 
ــة  ــة هــــاملتون و جامعــــة  اإلســــكندریةجامعــ ــزوري روال و جامعــ ــدة  أوكالهومــــاو جامعــــة میــ بالوالیــــات المتحــ

تشـــجیع البحـــث  آلیـــاتكمـــا قامـــت الكلیـــة بوضـــع ). مرفـــق كشـــف بالمشـــروعات البحثیـــة بالكلیـــة( األمریكیـــة
ریق تمویل بعـض المشـروعات عن ط 11/1/2011بتاریخ  العلمي بالكلیة و تم اعتمادها في مجلس الكلیة

  ).مرفق(البحثیة 
ــة   ــة بتنمیـ ــاء هیئـــة التـــدریس ومعـــاونیهم بالـــدورات المرتبطـ كمـــا تحـــرص الكلیـــة علـــى إشـــراك أعضـ

 أســماءمرفــق (البحــث العلمــي  أخالقیـاتقـدراتهم فــي المهــارات البحثیــة و كتابـة البحــوث و النشــر العلمــي و 
ــاث وتقـــوم الجامعـــة بت).  الـــدورات وأســـماء الحضـــور ــل تكـــالیف نشـــر األبحـ المجـــالت الدولیـــة ذات  فـــيحمـ

 ىاألعلــوقــد اشــتركت الكلیــة بمشــروع قواعــد البیانــات بــالمجلس . الســمعة العالمیــة لتشــجیع ودعــم البــاحثین
تتــیح للبــاحثین الحصــول علــى النصــوص الكاملــة لألبحــاث العلمیــة المنشــورة فــي المجــالت  التــيللجامعــات 

متصــلة بشــبكة  آلــيمــن خــالل أجهــزة حاســب  (ISI and Red Jasber)العالمیــة و المفهرســة دولیــا 
عــن طریــق عقــد النــدوات و ورش العمــل  العلمــيوقــد تــم نشــر ثقافــة أخالقیــات البحــث و النشــر . االنترنــت

  .بالكلیة
  

  دعم وتعزيز العملية التعليمية في العلميمساهمة البحث  6/3
ــث  ــــة البحــ ــون منهجی ــتعلم وأخالق العلمــــيتحــــرص الكلیــــة أن تكــ ــداف الــ ـــمن أهــ ــحة وموجــــودة ضـ یاتــــه واضــ

معظم المقررات إذ یوجد ارتباط بین المقررات الدراسیة والحیـاة العملیـة  فيالمستهدفة لبرامجها ویتضح ذلك 
مواعیــدها ویقومــون بتكلیــف  فــيخاصــة وأن أعضــاء هیئــة التــدریس كــانوا حریصــین علــى انتهــاء المقــررات 

ــاءو أن األســـاتذة  الدراســـيرر الطـــالب بمجموعـــة أبحـــاث مرتبطـــة بـــالمق ـــدریس و معـــاونیهم  أعضـ هیئـــة الت
 األبحـاثنتائج  بإدخالهیئة التدریس  أعضاءكما قام بعض . مع الطالب العلميیرحبون باألسئلة والحوار 

ببرنـامج الحیـوان  األجنـةالعلمیة على المقررات الدراسـیة لتحـدیثها و ارتباطهـا بسـوق العمـل مثـل مقـرر علـم 
 األمـراضعالج كثیر من  فيالتشوهات الخلقیة و الخالیا الجزعیة و دورها  أسبابتم دراسة الخاص حیث 

  .لحل مشكلة العقم لدى الرجال و السیدات األنابیب أطفالو 
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  العلميتمويل البحث  6/4
  :بالكلیة وذلك من خالل  العلميیتم تمویل البحث 

  ى تكون ضعیفة للغایةالدولة وهموازنة المقدمة من  العلميمیزانیة البحث  .1
مـن  أوهیئة التدریس بالكلیة بمشروعات بحثیـة مشـتركة ممولـة مـن الجامعـة  أعضاءمن خالل قیام  .2

   :مثل خارج الجامعة
o  مشروع مشترك مع جامعة میزیوري روال و جامعة اوكالهوما بالوالیـات المتحـدة االمریكیـة

و  2008منذ " يولوجي للنيل املصريكتابة التاريخ اجل إعادة" و كلیة العلوم بسوهاج بعنوان 
ـــول مــــن الجانــــب  ــنوات  و المشــــروع ممـ ــغ  األمریكــــيلمــــدة ثــــالث ســ ــ دوالر  150000بمبل

 )أمریكيدوالر  ألفمائة و خمسون ( أمریكي

o  دراسة جيولوجية و جيوفيزيقية لتنمية منطقة غرب الضـبعة " بعنوان  اإلسكندریةمشروع مع جامعة , 
 اإلسـكندریةو لمدة سنتین و المشروع ممـول مـن جامعـة  2009" مصر -مشال الصحراء الغربية

 )جنیه مصري ألفمائة و ثمانون (جنیه مصري  180000بمبلغ  

o هـاملتون و جامعـة میزیـوري روال بالوالیـات المتحـدة  مشارك في مشروع مشترك مع جامعة
و  2011منـذ " بالرصیف الثابـت فـي مصـر األحواضنشأة و تطور القباب و "  األمریكیة

بمبلــغ  NSF األمریكیـةو المشــروع ممـول مـن مؤسسـة العلــوم الدولیـة . لمـدة ثـالث سـنوات
 .)أمریكيدوالر  ألفمائة و خمسون ( دوالر أمریكي 150000

 :من خالل التعاون المشترك مع الهیئات الحكومیة مثل .3

   ية لتنمية املالحات دراسة جيولوجية و جيوفيزيقية و جيوكيميائ" مشروع مع محافظة البحیرة بعنوان
 –تم تقدیم تقریر فني عن مالحة أم ریشة بوادي النطرون  2009" و احملاجر مبحافظة البحرية

أدارة مشـــروع  إلــىمحافظــة البحیــرة  –محافظــة البحیــرة و مالحــة الطرانــة بحـــوش عیســي
أدارة مشــروع المحــاجر و مــواد المشــروع ممــول مــن  و. المحــاجر و مــواد البنــاء بــدمنهور

 .)جنیه مصري ألف خمسون(جنیه مصري  50000بمبلغ   اء بدمنهورالبن

 :تقدیم استشارات علمیة للشركات و الهیئات و المؤسسات الصناعیة و العلمیة مثل .4

  ســحب و  آلبــاراستشــارات علمیــة مــع شــركة ریــدجوود ایجیبــت للدراســة الهیدروجیولوجیــة
ــدر  تحلیــــهصــــرف محطــــة  ــة و المملوكــــة –میــــاه رأس ســ لشــــركة ریــــدجوود  رأس مطارمــ

 .ایجیبت

 :العلمي علي المراكز التدریبیة مثل اإلشراف .5

  5/8/2009بـدمنهور بتـاریخ  اآللـيلعلـوم الحاسـب  األوسـطتـم التعاقـد مـع مركـز الشـرق 
العلمــي و المشــاركة فــي التــدریس لطــالب   باإلشــرافتقــوم كلیــة العلــوم بــدمنهور  أنعلــي 

منهور و الــذي وافــق علیــه مجلــس الكلیــة بــد اآللــيلعلــوم الحاســب  األوســطمركــز الشــرق 
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ــــي ــــ ـــدة فـ ــــ ــته المنعقــ ــــ ـــي  14/4/2009 بجلســـ ــــ ــ ــــــدة ف ـــــته المنعقـــ ــــــة بجلســــ ــس الجامعـــ ــــ ومجلـــ
28/7/2009. 

 :عمل بروتوكوالت تعاون مع الهیئات و المؤسسات و المعاهد البحثیة مثل .6

 عمل بروتوكول تعاون مع مدیریة الزراعة بمحافظة البحیرة 

 وث البترولعمل بروتوكول تعاون مع معهد بح 

  لعمــل بروتوكــوالت تعــاون مــع كــل مــن هیئــة المــواد النوویــة و مــع شــركة  اإلعــدادجــاري
 .ریجوا للمیاه الجوفیة

مشـــجعي  األفـــرادتلقـــي المســـاعدات و التبرعـــات المادیـــة و العینیـــة مـــن الجهـــات و المؤسســـات و  .7
 .البحث العلمي بالمجتمع المحلي

  

  أنشطة علمية أخرى 6/5
مثــل الملتقــي  يوالــدول واإلقلیمــيیم عدیــد مــن المــؤتمرات و النــدوات ذات الطــابع المحلــى قامــت الكلیــة بتنظــ

استضــافة مجموعــة  ىإلــباإلضــافة ) مرفــق مطویــات الملتقــي) (2010مــایو  25-24(للمیــاه  األولالــدولي 
 و كلیـة العلــوم بســوهاج أوكالهومــاو طــالب جامعـة میــزوري روال و جامعــة هـاملتون و جامعــة  أســاتذةمـن 

وتحـــرص الكلیـــة علـــى .  هیئـــة التـــدریس أعضـــاءلتبـــادل الخبـــرات بـــین الطـــالب و  2010و  2009عـــامي 
مرفـق قائمـة بأسـماء (حضور أعضاء هیئة التدریس والهیئة المعاونة للمؤتمرات المحلیـة واإلقلیمیـة والدولیـة 

جامعــة   -یــة العلــوم كمــا وقعــت الكلیــة مــؤخرا علــى مــذكرات تفــاهم  بــین كل).  المــؤتمرات والمشــاركین بهــا
  . دمنهور و جامعة  تشیلیابنسكي بروسیا و المعهد النووي لجامعة  موسكو
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7  
تحیــد عنـه؛ لــذا تعتمـد علــى تقــویم  أنیمكــن  الفعالیــة التعلیمیـة باعتبارهــا هـدفا ال أعینهــاتضـع الكلیــة نصـب 

االعتبـار لوضـع خطـط تحسـین  فيیة ومستمر وتضع نتائج هذا التقویم شامل لجمیع جوانب العملیة التعلیم
  :ویتضح ذالك من خالل. دة التعلیم جو  إلدارة داخليوتعزیز من قبل نظام 

  

  التقييم شامل لفاعلية العملية التعليمية  7/1/1
 1/3/2011 بتــاریخ وضــعت الكلیــة خطــة للتقــویم الشــامل والمســتمر وقامــت باعتمادهــا مــن مجلــس الكلیــة

وتراقب وحدة الجودة تنفیذها وتطبیقها وقد قامت الكلیة بوضع عـدة آلیـات تشـتمل مقـابالت فردیـة وجماعیـة 
  .هیئة التدریس وجهات التوظیف وأعضاءالمعنیة مثل الطالب  األطرافوفحص لجمیع  واستبیانات

  

  نتائج التقويم وخطط التحسين والتعزيز 7/2/1
 فـيهیئة التدریس والطالب عن جوانـب القـوة والضـعف  لألعضاءراجعة  وتقدم وحدة ضمان الجودة تغذیة 

 فـيهیئة التـدریس مـن خـالل خطـط التـدریب  أعضاءمن خالل إجراءات متصاعدة تبدأ بدعم قدرات  أدائهم
تخـص  التـيوجوانـب الضـعف ) التـدریس فـيالتكنولوجیا  استخدام فيكما (حال وجود جوانب ضعف عامة 

 وديلقــاء  فــيوكیــل الكلیــة لشــئون التعلــیم والطــالب  أویههم بمعرفــة عمیــد الكلیــة بعیــنهم یــتم تــوج أشــخاص
كمـا ,حرمـان عضـو هیئـة التـدریس مـن تـدریس المقـرر  یلیهمن خالل خطاب مكتوب وجه إلیه  رسميغیر 
تشــتق بنودهـــا مــن خـــالل نقـــاط  والتـــينهایــة تقـــاریر المقــررات والبـــرامج خطــة التحســـین والتعزیــز  فـــيیوجــد 

البرنـامج ومـن خـالل بنـد موجـود  أوعملیات التقویم المختلفة على مسـتوى المقـرر  فيظهرت  التيالضعف 
اقتراحـــات للتطـــویر والتحســـین ویســـتخدم لـــذالك النمـــوذج الخـــاص  أیـــةالتقـــویم الخـــاص بـــذكر  اســـتمارات فـــي

  .بالهیئة 
یـل مشـاركة الطـالب فـي لـألداء الكلـي للكلیـة تتمثـل فـي تفع التصـحیحیةبعـض اإلجـراءات  اتخـاذوقد تـم . 1

  .المجالس الرسمیة للكلیة مثل مجلس الكلیة ولجنة شئون الطالب 
  إدارة تنمیة الموارد الذاتیة –مثل إدارة األزمات والكوارث  اإلداراتاستحداث بعض 

  بمهارات السادة أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم في شـتى المجـاالت  لالرتقاء التدریبإنشاء وحدة
 .واإلداریین نیالفنیوكذلك 

 

  النظام الداخلي إلدارة الجودة 7/2
  توافر نظام داخلي إلدارة الجودة7/2/1
بالكلیة ومن أهم مهامها العمل على تحقیق التعلیم والتعلم ومتابعة تقاریر البرامج  الجودةتوجد وحدة إلدارة  

یثـور مـن عقبـات فـي هـذا المجـال وتقوم وحدة الجودة بعرض نتائج تقییم البرامج والمقررات وما .والمقررات 
  .على مجلس الكلیة من خالل ممثل وحدة الجودة أو من ینوب عنه



 0

هـذا  اسـتكمالویـتم , في مجال جمـع البیانـات بصـفه أساسـیه  االستبیاناتوتعتمد وحدة الجودة على أسلوب 
  .المختلفةاألسلوب بالمقابالت الشخصیة ومن خالل ورش العمل والندوات 

  

  ت النظام ومؤشرات تقييم أدائهمساهما 7/2/2
فضــال عــن المقاومــة التــي أبــداها بعــض ,نظــرا لعــدم وجــود كــوادر كافیــه عنــد تطبیــق نظــام الجــودة بالكلیــة 

ومـع ذلـك فقـد , العاملین بالكلیة فإن أداء وحدة الجودة في نشر ثقافة الجودة لم یكن على المستوى المتوقع 
  .من ورش العمل للتوعیة بثقافة الجودة وتم تفعیل بعضها  تضمنت خطة العمل بوحدة  الجودة  مجموعة

 االلكترونــيوحــدة الجــودة علــى نشــر بعــض مطبوعاتهــا ورقیــا أو إرســالها عــن طریــق البریــد  اعتمــدتكمــا 
  .للسادة أعضاء هیئة التدریس لنشر ثقافة الجودة بین العاملین بالكلیة

  

  المساءلة والمحاسبة  7/3/1
لــوائح الخاصــة بــالثواب والعقــاب بــین العــاملین بالكلیــة وطالبهــا بالتنســیق بــین عمیــد ویــتم مراجعــة وتفعیــل ال
وقد ساهمت التطورات المستجدة بالكلیـة فـي تفعیـل نظـام الثـواب والعقـاب وذلـك مـن . الكلیة ومجلس الكلیة 

فـي  دائهـموأخـالل ربـط مكافـآت جـودة العمـل ومكافـآت امتحانـات الشـفوي بـأداء العـاملین بالكلیـة بوجـه عـام 
 .وحدة الجودة بشكل خاص

 
 


