
Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 1 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 
 

 ادلراسة اذلاتية
 لكية العلوم املالية والإدارية
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 المحتويات جدول

 

 الموضوع الصفحة

 : التخطيط االستراتيجي 1معيار  11

 والحوكمة القيادة:  2 معيار 28

 : إدارة الجودة والتطوير3عيار  47

 والهيئة المعاونة التدريس : اعضاء هيئه4معيار  65

 اإلداري: الجهاز  5معيار  93

 الماديةو  المالية: الموارد  6معيار  106

 األكاديمية: المعايير 7معيار  123

 : التدريس و التعلم8معيار  135

 : الطالب و الخريجون 9معيار  150

 ةالعلمي األنشطةو  العلمي: البحث 10معيار  165

 لدراسات العلياا: 11معيار  180

 البيئةو تنميه  المجتمعية المشاركة :12معيار  182
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 فريق إعداد الدراسة
 االسم الوظيفة

 طارق طه األستاذ الدكتور الوحدة إدارة مجلس ورئيس الكلية عميد

 توفيق ماضي األستاذ الدكتور ومنسق برنامج التسويق بالكلية أستاذ

 أ.د.م. وحيد عامر  ج التمويل واالستثماراستاذ مساعد بالكلية ومنسق برنام

 الجهاز معيار مسئولبالكلية و الجودة ضمان لوحدة التنفيذي المدير

 والتعلم اإلداري و معيار التدريس
 د. محمد حماد

، كمةوالحو القيادة معيارومسئول  بالكلية الجودة ضمان وحدة مدير نائب

 ومعيار الجودة والتطوير
 د. ردينه عبد السالم

 واألنشطة العلمي البحثومعيار  االستراتيجي التخطيط معيار مسئول

 العلمية
 د. احمد الجنيدي

 العلمي البحث معيارو االستراتيجي التخطيط معيار مسئول معاون

 العلمية واألنشطة
 يارا مجدي ٠أ

 المشاركة معيار االستراتيجي و التخطيط معيار مسئول معاون

 البيئة وتنمية المجتمعية
 ياسمين سمير٠أ

 جيالن عبد العزيز٠أ يروالتطو الجودة إدارةومعيار  والحوكمة القيادة معيار مسئول معاون

 يونس ريهام ٠أ والتعلم التدريس معيار مسئول معاون

 مصطفي حسن  وائل .د ةوالمادي المالية الموارد ومعيارالتدريس  هيئة أعضاء معيار مسئول

 المالية الموارد معيار والتدريس  يئةه أعضاء معيار مسئول معاون

 والمادية
 محرم أمنيه ٠أ

 هشام أمنيه ٠أ التدريس هيئة أعضاء معيار مسئول معاون

 المعايير معيار مسئول معاون و اإلداري الجهاز معيار مسئول معاون

 األكاديمية والبرامج
 المفتي مايسة ٠أ

 روؤف سالي .د  األكاديمية والبرامج المعايير معيار مسئول

 المجتمعية المشاركة معيار مسئول و والخريجون الطالب معيار مسئول

 البيئة وتنمية
 محمد نجوي. د

 المجتمعية المشاركة ومعياروالخريجون  الطالب معيار مسئول معاون

 البيئة وتنمية
 جبر نهي ٠أ

 هللا عبد ياسمين .أ إداري وحدة ضمان الجودة
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 فريق المراجعة

 

 االسم ةالوظيف
 والمشرف والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب

 الجودة بالجامعة ضمان مركز على

 فناكى حسين نورهان األستاذ الدكتور

 عالم محمد احمد أستاذ دكتور مساعد الجودة بالجامعة ضمان مركز مدير

 ابراهيم حسنين فايقة /د الجودة بالجامعة ضمان مركز منسق
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 إجراءات إعداد الدراسة
 .تشكيل فريق إلعداد الدراسة 

 .تصميم استبيانات 

 .تحليل البيانات 

 .إعداد مسودة للدراسة الذاتية 

 لمعنية.مناقشة المسودة مع االطراف ا 

 .إعداد نسخة من الدراسة الذاتية 

 .عرض الدراسة الذاتية واعتمادها بمجلس الكلية 

 ادوات جمع البيانات:
 تطلب إعداد هذه الدراسة نوعين من البيانات هما البيانات الوثائقية والبيانات الميدانية.

 أوال: البيانات الوثائقية:

ات المتاحة المنشورة والغير منشورة وتتعلق بأبعاد ضمان جودة اشتملت البيانات الوثائقية على مختلف البيان

 التعليم، وتتلخص المصادر الرئيسية لهذا النوع من البيانات كاالتي:

  العلوم المالية واالداريةالقرارات الصادرة واللوائح والقوانين المنظمة للعمل بكلية. 

 .التقارير السنوية التي تعدها الكلية في سنوات سابقة 

 قارير المراجعات الداخلية التي قام بها مركز ضمان الجودة في سنوات سابقة وتقارير المراجعين ت

 الخارجيين.

 ثانيا: البيانات الميدانية:

 .جلسات العصف الذهني 

 .المقابالت واللقاءات الجماعية 

 .االستبيانات 

 .استطالع رأى المستفيدين 

 .مراجعة الدراسة في صورتها النهائية 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 7 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 االول:القسم 

 البيانات الوصفية عن المؤسسة

 واالدارية الماليةاسم الكلية: كلية العلوم  .1

 نوع المؤسسة: كلية 

 اسم الجامعة: جامعة فاروس باإلسكندرية 

 نوع الجامعة: خاصة 

 

 قسم سيدي جابر االسكندرية -سموحة شارع قنال المحمودية  عنوان الجامعة: .2

  :2006تاريخ التأسيس 

  2006لسنة  252رقم القرار الجمهوري 

  :2006تاريخ بدء الدراسة 

 :سنوات ٤مدة الدراسة 

 

 القيادة األكاديمية:. 3

  :أستاذ دكتور طارق طهعميد الكلية 

  :03 - 3877292تليفون 

 :بريد إلكتروني Dr.Tarek.Ahmed@pua.edu.eg  

 

 مؤسسة. الموارد البشرية بال4

 من الجامعات عضو هيئة تدريس منتدب 5معين،  19، منهم 21عدد أعضاء هيئة التدريس: إجمالي 

 وواحد عضو من جامعة فنلندا DITعضو أستاذ زائر من جامعه ايرلندا  11و ،2المصرية يعادل 

JAMK  0اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس: ، ونسبة % 

أو  اصةخأجازه  ،ئة معاونة منتدب و ال يوجد عضو هيمعين،  35 يونة: إجمالدد أعضاء الهيئة المعاع

 %. 0)ال يوجد(، نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي الهيئة المعاونة: بعثة 
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 توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقًا للدرجة العلمية:

 الهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس

أستاذ  أستاذ 

 ساعدم

مدرس  اإلجمالي مدرس

 مساعد

 اإلجمالي معيد

 35 28 7 21 16 2 3 العدد

  %80 %20  %76.19 %9.52 %14.28 النسبة

  (ادارات مركزيه 664عدد أفراد الجهاز اإلداري والفني: إجمالي )داخليى ( جهاز ادار17، )بالجامعة  

 

 . األنشطة األكاديمية بالمؤسسة5

 ة األولىبرامج المرحلة الجامعي 
  (1( برنامج مفصلة بالجدول )3خالل عدد ) واإلدارية من الماليةتمنح المؤسسة درجة بكالوريوس العلوم. 

 ( 2010/2011( من الدفعات، كان أولها في العام الدراسي )7تخرج من الكلية عدد.) 

 ( من الطالب.524( عدد )2017/2018مقيد بالكلية وفق إحصائيات العام الدراسي ) 

  الخريجين في السنوات الخمس األخيرة:عدد 

العام 

 الدراسي
 اإلجمالي 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014

 251 85 56 36 36 38 العدد

 (1جدول )

 

 البرنامج

 

عدد 

أعضاء 

هيئة 

 التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة

عدد 

 الطالب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 للطالب

نسبة الهيئة 

اونة المع

 للطالب

بكالوريوس علوم ماليه و اداريه 

  برنامج التسويق –
6 3 15 1:2.5 1:5 

بكالوريوس علوم ماليه و اداريه 

 المحاسبةبرنامج  –
2 6 40 1:20 1:6.6 

بكالوريوس علوم ماليه و اداريه 

 التمويل و استثمار برنامج –
4 5 62 1:15.5 1:12.4 
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 العلمية البرامج. 6

عدد أعضاء  مجالبرنا

 هيئة التدريس

عدد أعضاء 

 الهيئة المعاونة

 6 2 برنامج المحاسبة

 5 4 برنامج التمويل و االستثمار

 3 6 برنامج التسويق

 14 14 اإلجمالي
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 مؤسسةوسائل االتصال بال -7 

 السكندريةا -ى جابريدسقسم  -سموحة –عنوان المؤسسة: شارع قنال المحمودية 

 www.pua.edu.eg  الموقع االلكتروني :

 اسم عميد الكلية: األستاذ الدكتور طارق طه أحمد

  Dr.Tarek.Ahmed@pua.edu.eg البريد االلكتروني:

 3877292هاتف عميد الكلية:

  المدرس المساعد مايسة محمود المفتياسم منسق الزيارة: 

  pua.edu.egmayssa.elmofty@البريد االلكتروني لمنسق الزيارة:

 01001463587هاتف منسق الزيارة:
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 : التخطيط االستراتيجي1معيار 
واضحة ومعلنة، شارك في وضعهما األطراف المعنية، وتعبر عن دورها التعليمي والبحثي للكلية رسالة ورؤية 

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

 

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

 غير مستوف

معتمدتان ومعلنتان، وشارك في  رسالة ورؤية الكلية -1

 وضعهما األطراف المعنية. 
√   

رسالة الكلية واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي  -2

ن ومسئوليتها المجتمعية بما يتفق مع التوقعات المجتمعية م

مؤسسات التعليم العالي، وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة 

 الجامعة.

√   

سق عتمدة ومكتملة العناصر، وتتالخطة االستراتيجية للكلية م -3

 مع استراتيجية الجامعة.
√   

ه التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك في -4

األطراف المعنية، وتعددت الوسائل المستخدمة في إجرائه 

بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة 

 المستهدفة.

√   

لنة وواضحة الصياغة، األهداف االستراتيجية للكلية مع -5

ابلة ومبنية على التحليل البيئي، وتسهم في تحقيق رسالتها، وق

 للقياس والتحقق في المدى الزمني للخطة.

√   

الخطط التنفيذية تتضمن األنشطة التي تحقق األهداف  -6

االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة وتسلسلها 

والجدول الزمني، المنطقي، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، 

 والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.

√   

نفيذية للكلية تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط الت -7

 وفقًا للجدول الزمني وتحقق مستويات األداء المستهدفة.
√   
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 رسالة ورؤية الكلية معتمدتان ومعلنتان، وشارك في وضعهما األطراف المعنية.1/1

 2015-3-26( بتاريخ 3رقم )لت لجنة لمراجعة وتحديث رؤية ورسالة الكلية في مجلس الكلية تشك [1]

  والرسالة الخاصةصياغة الروية  وخارجها فييشارك مختلف االطراف المعنية داخل المؤسسة 

 بالكلية.

حيث شاركت مختلف األطراف داخل وخارج الكلية في صياغة الرؤية والرسالة حيث اعتمد 

 عمل عند صياغة رؤية ورسالة الكلية على ثالث عناصر:فريق ال

 تطبيق نظم جودة التعليم الصادرة عن الهيئة -1

 التحليل البيئي للكلية -2

 ورسالة الجامعةالتوافق بين رؤية ورسالة الكلية مع رؤية  -3

  داخل وخارج الكلية نالمستفيديخاصة بإعداد رؤية ورسالة الكلية وزعت على  استبياناتتم عمل 

 (1.1.1:)مرفقوالهيئة المعاونة. يان أعضاء هيئة التدريس استب -1

 (2.1.1:والخريجون. )مرفقاستبيان الطالب   -2

 (3.1.1استبيان الجهاز اإلداري. )مرفق:  -3

 (4.1.1: قالمستفيدة. مرفاستبيان الجهات  -4

 -(5.1.1)مرفق: الكلية. داخل وخارج  نالمستفيديعمل مقابالت مع  وقد تم 

 (6.1.1)مرفق: المختلفة. سبة المشاركة للفئات توضيح لن يلي فيما 

 الفئة

عدد االستبيانات 

القابلة للتحليل 

 اإلحصائي

 إلى إجمالي العينة النسبة

 %6.68 21 عضاء هيئة التدريسأ -1

 %11.04 35 عضاء الهيئة المعاونةأ -2

 %5.4 17 لجهاز االداريا -3

 %22.08 70 الخريجين -4

 %33.4 106 ريوسالب مرحلة البكالوط -5

 %21.4 68 لجهات المستفيدة.ا-6

 %100 317 اإلجمالي
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 مجلس رسمي. وتعتمدها منبها  والرسالة الخاصةتحدد المؤسسة الرؤية 

الكلية. حيث تم عقد اجتماع مع بعض المستفيدين من داخل وخارج الكلية لمناقشة وصياغة رؤية ورسالة 

-)مرفق: والرسالة. الصيغة النهائية للرؤية  واعتمادلمناقشة مجلس بالكلية  وتم عمل( 7.1.1)مرفق

، 2015-6-25( بتاريخ 6من مجلس الكلية ) الكلية المعتمدةيلي توضيح لرؤية ورسالة  ( فيما8.1.1

 وهي كالتالي:

Vision 

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University as an 

educational and research enterprise aspires to reach high scientific position which 

works on continuous development in the various fields of business at the local, 

regional, and international levels 

ة الوصول الي مركز علمي متقدم جامعة فاروس كمؤسسة تعليمية وبحثي -تتطلع كلية العلوم المالية واالدارية

 .يعمل على التطوير المستمر في مجاالت األعمال المتعددة بمختلف مستوياتها المحلية واالقليمية والدولية

Mission 

The Faculty of Financial and Administrative Sciences - Pharos University is 

considered as a research educational institution that provides its students with 

excellent teaching and learning in the business fields which enables its graduates 

to continuously develop their knowledge, experience, and skills, with the aim of 

serving the community through the cooperation and integration among 

educational, research and community efforts. 

 

 التعليم والتعلم  لطالبهاجامعة فاروس مؤسسة تعليمية بحثية تقدم  -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

المتميز في مجاالت األعمال التي تمكن خريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم ومهاراتهم 

 .والمجتمعيةوخدمة المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين الجهود التعليمية والبحثية 
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  متعددة. وخارجها بوسائلالكلية  والرسالة داخلتعلن الكلية الرؤية 

حيث تعلن المؤسسة الرؤية والرسالة داخل وخارج الكلية بوسائل متعددة. وقد تم نشر وإعالن الرؤية 

 الوسائل اللوحات والموقعوالرسالة من خالل الوسائل المختلفة داخل وخارج الكلية، وشملت تلك 

 والرسالة للطالبوسائل النشر يقوم اعضاء هيئة التدريس بشرح مفهوم الرؤية  وايضا منإللكتروني للكلية ا

 .(9.1.1)مرفق: االولى. المحاضرة  في

رسالة الكلية واضحة، وتعكس دورها التعليمي والبحثي ومسئوليتها المجتمعية وتسهم الرسالة في  ١/٢

 تحقيق رسالة الجامعة.

بما يتفق مع  والبحثي ومسؤوليتها المجتمعية التعليميدورها  وأنها تعكسدى وضوح رسالتها تحلل الكلية م

 التوقعات المجتمعية.

  المجتمعية بما يتفق  اومسؤوليتهتحلل المؤسسة مدى وضوح رسالتها وأنها تعكس دورها التعليمي والبحثي

مج تعليمية متميزة لطالبها في مجال وتوقعات المجتمع، حيث تضمنت رسالة الكلية حرصها على تقديم برا

األعمال وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة. كما حرصت الكلية على إمداد سوق العمل بخريجين 

، وقد واظبت الكلية على التفاعل مع البيئة المحيطة ومهاراتهمقادرين على تحقيق التطور المستمر لمعارفهم 

واسهام  التالي ارتباط( ويوضح الجدول 1.2.1:)مرفقليمية والبحثية من خالل التعاون بين الجهود التع

من خالل مقارنة منطوق رسالة الجامعة  االرتباطرسالة المؤسسة في تحقيق رسالة الجامعة. ويتضح هذا 

 بمنطوق رسالة الكلية.

 مدى التوافق رسالة الكلية رسالة الجامعة

إلى  فأروستهدف جامعة 

ت توفير فرص تعليمية ذا

مستوى متميز تساعد الطالب 

 مهاراتهمعلى تنمية وتطوير 

و معارفهم وتمكن خريجيها 

من خدمة مجتمعاتهم وتطوير 

إنتاجية مؤسساتهم من خالل 

تحقيق التكامل بين القدرات 

 التعليمية والبحثية والتطبيقية.

تعد كلية العلوم المالية 

 جامعة فاروس -واالدارية

مؤسسة تعليمية بحثية تقدم 

التعليم والتعلم المتميز  لطالبها

في مجاالت األعمال التي تمكن 

خريجيها من التطوير المستمر 

لمعارفهم وخبراتهم ومهاراتهم 

وخدمة المجتمع من خالل 

التعاون والتكامل بين الجهود 

 .التعليمية والبحثية والمجتمعية

  فرص تتفق رسالة الكلية مع رسالة الجامعة في توفير

وتطوير مهارتهم من خالل  زة للطالبتعليمية متمي

 بيةبرنامج الشراكة الدولية بين الكلية والجامعات األجن

  تتفق أيضا رسالة الكلية مع الجامعة في تقديم خريج

خدمة المجتمع الداخلي والخارجي لسوق العمل يمكنه 

 بالجامعة المحيط

  مناخ للبحث تتفق رسالة الكلية مع الجامعة في توفير

لك من خالل تسهيل عملية البحث العلمي ، وذالعلمي

وتحفيز أعضاء هيئة التدريس لزيادة معدالت النشر 

 الدولي وعقد الكلية لمؤتمرات دولية سنوية
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 الخطة االستراتيجية للكلية معتمدة ومكتملة العناصر، وتتسق مع استراتيجية الجامعة.  1-3

  وتتأكد من اكتمال  2020 -2016 تيجيةاالستراتتخذ المؤسسة خطوات منهجية إلعداد الخطة

 في:تمثلت عناصرها الرئيسية والتي 

 

-3-26( بتاريخ 3الكلية رقم )في مجلس  2020/  2016 االستراتيجيةتشكيل لجنة إلعداد الخطة  [1]

 (1.3.1)مرفق 2015

البيئة الداخلية  وطرق تحليل االستراتيجيالتخطيط  بأهميةعقد عدد من ورش العمل للتوعية  [2]

 (2.3.1لجنة إعداد الخطة االستراتيجية )مرفق: ارجية ألعضاءوالخ

 المتاحة الماديةوتم اعداد بيان الموارد  SWOT Analysis اعيالرب البيئيوتم اعداد التحليل   [3]

. 2015-11-26في تاريخ  11رقم  الكليةوكذلك تم اعتماده في مجلس  البشريةوالموارد 

 (3.3.1)مرفق

 (4.3.1:)مرفقوالتهديدات. ة والضعف والفرص نقاط القو واعتمادمناقشة  [4]

( SWOT Analysis)البيئي  على التحليلبناء  االستراتيجيةوضع األولويات للخطة  [5]

 (5.3.1)مرفق:

للمؤسسة.  االستراتيجيوالداخلية المؤثرة على الوضع  العوامل الخارجية واعتماد مصفوفةمناقشة  [6]

 (6.3.1)مرفق:

 (7.3.1. )مرفق:داف االستراتيجيةواألهتحديد الغايات النهائية  [7]

 (8.3.1)مرفق:التنفيذية. الخطة  [8]

 2015-12-31بتاريخ ( 12)رقم في مجلس الكلية  االستراتيجيةالخطة  اعتمادحيث تم  [9]

 (.9.3.1مرفق)

 (10.3.1)مرفق:التنفيذية. تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة  [10]
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  للجامعة. ةاالستراتيجيللمؤسسة مع الخطة  االستراتيجيةترتبط مجاالت الخطة 

. واألهدافللكلية ارتباطاً وثيقاً بخطة الجامعة من ناحية التوجه العام والرسالة  االستراتيجيةحيث ترتبط الخطة 

فبالنسبة للرسالة والرؤية فإن رسالة ورؤية الكلية تنبثق من رسالة ورؤية الجامعة وتشتمل على المهام األساسية 

للكلية  واألهداف االستراتيجيةوخدمة المجتمع، كما يوجد ارتباط بين الغايات النهائية  من التعليم والبحث العلمي

للكلية تحت مظلة الغايات النهائية  االستراتيجيةبالخطة  وبرامج التطويربنظائرها في الجامعة. كما تتدرج أنشطة 

 (11.3.1)مرفق:تتبناها. التي  االستراتيجيةواألهداف 

شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه األطراف المعنية، وتعددت الوسائل التحليل البيئي  1-4

 المستخدمة في إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة.

  والبيئة الخارجيةعلى البيئة الداخلية  البيئييشتمل التحليل 

( لتغطية كل من البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysisتم االعتماد على التحليل البيئي الرباعي ) 

والتي شملت جميع أوجه نشاط الكلية من التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع، وذلك قبل تصميم 

استراتيجية المؤسسة لتحديد مجاالت نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وقد تم عمل مصفوفة مجاالت 

 (1.4.1والتهديدات الخارجية. )مرفق: القوة والضعف والفرص

  ،استخدمت المؤسسة وسائل مناسبة ومتعددة عند إجراء التحليل البيئي )مقابالت استبيانات، مالحظة

 ورش عمل، فحص وثائقي( وقد روعي مالئمة الوسيلة المستخدمة مع موضوع التحليل

 (2.4.1)مرفق:والهيئة المعاونة. استبيان أعضاء هيئة التدريس  .1

 (3.4.1:والخريجون. )مرفقستبيان الطالب ا .2

 (4.4.1)مرفق:اإلداري. استبيان الجهاز  .3

 (5.4.1)مرفق:المستفيدة. استبيان الجهات  .4

  تم عرض ومناقشة نتائج التحليل البيئي من خالل ورشة عمل تضمنت مناقشات علنية، شارك فيها

 (6.4.1)مرفق:المؤسسة. خدمات  والمستفيدين منمختلف االطراف المعنية 
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 نقاط الضعف نقاط القوة

وجود برنامج أكاديمي مشترك مع جامعة إيرلندا  [1]

وحصول الطالب على شهادة مزدوجة واحدة من جامعة 

 فاروس والثانية من جامعة إيرلندا.

 -معتمد لجميع الوظائف بالكليةي توصيف وظيف [2]

 .ومتابعة االداءمعتمدة لتقييم  آليهووجود  الجامعة

على الموقع اإللكتروني للكلية  رفع المحاضرات [3]

 وتحميل اسبوعي

وجود مشاريع تخرج سنوية للطالب محكمة من  [4]

 بحثية مجتمعيةالى مشاريع  باإلضافةمراجعين دوليين، 

 .دراسيكل فصل  فيللطالب 

 وحاصلون علىأعضاء هيئة التدريس متميزون  [5]

دوريات  ومراجعين فيعلمية  وشهادات تقديرجوائز 

 علمية محكمة.

برامج تبادل أعضاء هيئة  فيافر قوى للكلية تو [6]

 Erasmus +برنامج. خالل  والطالب منالتدريس 

في  DITمشاركة محاضرين من الطرف األجنبي  [7]

التدريس للطالب مرة على االقل لمدة اسبوع في كل فصل 

 دراسي.

توافر آليات تدريب ميداني للطالب كمتطلب  [8]

 تخرج من الجامعة.

ة للطالب ذوي تجهيزات وتسهيالت مادي [9]

 االحتياجات الخاصة.

سنويا بالمشاركة  دولي علميمؤتمر تنظم الكلية  [10]

 .JAMKوجامعة  DIT,مع جامعة 

 أنشطة متعددة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. [11]

وجود آليه مفعلة لدعم الباحثين وتحفيزهم للبحث  [12]

 العلمي.

تنوع أنماط الدعم الطالبي اكاديمياً وثقافياً  [13]

 ورياضياً.

بة البرامج التعليمية المقدمة مع متطلبات مواك [14]

 سوق العمل.

 توافر تسهيالت واماكن لألنشطة الطالبية. [15]

 تنظيم ملتقى توظيفي سنوي بصفة دورية. [16]

 

 

 

محدودية عدد المشروعات البحثية الممولة  [1]

 من الخارج.

 عدم وجود مجلة علمية محكمة بالكلية. [2]

قلة الكوادر المدربة في كتابة المشاريع  [3]

 لة.الممو

برامج قواعد البيانات الخاصة  فيقصور  [4]

 بالجامعة لتسهيل حفظ البيانات وتداولها.

محدودية الترويج للبرامج التعليمية المقدمة  [5]

 من الكلية.

 محدودية أنشطة رابطة الخريجين. [6]

 التهديدات الفرص
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إقبال االسر المصرية على التعليم األجنبي  [1]

 والشهادات المعتمدة دولياً.

توى جوده خريج معاهد التعليم انخفاض مس [2]

 الخاص وعزوف سوق العمل عن توظيفهم.

وجود بروتوكوالت التعاون مع جامعات وهيئات  [3]

 قومية وعالمية.

توافر آليات للتواصل مع الملحقين بسفارات  [4]

 الدول العربية.

توافر فرص االعتماد المؤسسي من الهيئة  [5]

 القومية لضمان الجودة واالعتماد.

  ي المالئم للكلية.الموقع الجغراف [6]

 

محدودية توافر هيئة التدريس في بعض  [1]

 التخصصات مثل المحاسبة.

انخفاض المستوى العلمي للطالب التقدمين  [2]

 كمدخل للعملية التعليمية.

تنوع احتياجات سوق العمل من  [3]

 التخصصات المختلفة.

مواكبة التطورات المتالحقة في تكنولوجيا  [4]

 االتصاالت والمعلومات.

راطات المجلس االعلى للجامعات قواعد اشت [5]

لتطوير اللوائح وفتح برامج جديدة والسماح 

 بالدراسات العليا.

ارتفاع التكلفة المالية لحضور المؤتمرات  [6]

 العلمية.

الزيادة في عدد الكليات والمعاهد التي تقدم  [7]

 درجة علمية مماثلة داخل االسكندرية.

محدودية الطالب المقبولين بالكلية نتيجة  [8]

 .DITارات الختب

 

 يشارك مختلف االطراف داخل وخارج المؤسسة في التحليل البيئي :

 راعت المؤسسة عند إجراء التحليل البيئي ما يلي:

 القوة والضعف وكذلك الفرص والتهديدات وتشخيص مجاالتالموضوعية والبعد عن التحيز في توصيف  [1]

 راتها وإمكانياتها والبيئة المحيطة بهاالشمولية بحيث يشمل التحليل جميع اوجه نشاط المؤسسة وقد [2]

تدريس ، اعضاء هيئة )قياداتالمشاركة الفعالة حيث اشترك في التحليل البيئي اعضاء من داخل المؤسسة  [3]

خارجية كممثلين لبعض منظمات األعمال في  أطرافالمعاونة، إداريين، وطالب(. كما شاركت  الهيئة

  االستبياناتسوق العمل من خالل 

  االستبياناتيلي جدول يبين فئة ونسبة المشاركين في تلك وفيما 
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 (7.4.1)مرفقاالستبيانات. فئة ونسبة المشاركين في 

 الفئة

عدد االستبيانات 

القابلة للتحليل 

 اإلحصائي

  النسبة

 إلى إجمالي العينة

 %6.68 21 عضاء هيئة التدريسأ -1

 %11.04 35 عضاء الهيئة المعاونةأ -2

 %5.4 17 ارياالدالجهاز  -3

 %22.08 70 الخريجين -4

 %33.4 106 الب مرحلة البكالوريوسط -5

 %21.4 68 لجهات المستفيدة.ا-6

173 اإلجمالي  100% 

 

  بعد إعداد مصفوفة واضحة ومحددة لمجاالت القوة والضعف )تحليل البيئة الداخلية( والفرص والتهديدات

قشة نتائج التحليل البيئي من خالل ورشة عمل تضمنت مناقشات )تحليل البيئة الخارجية(، تم عرض ومنا

علنية، شارك فيها مختلف االطراف المعنية والمستفيدين من خدمات المؤسسة وخاللها تم ترتيب نقاط 

القوة والضعف والفرص والتهديدات وفقاً لألهمية النسبية تمهيداً إلعداد مصفوفة العوامل االستراتيجية 

 ة والخارجية وتحديد البدائل االستراتيجية المناسبة.للبيئة الداخلي

  2015-8-27خ ( بتاري8)تم اعتماد نتائج التحليل البيئي للكلية في مجلس الكلية رقم 
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األهداف االستراتيجية للكلية معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البيئي، وتسهم في تحقيق  1-5

 ياس والتحقق في المدى الزمني للخطة.رسالة الكلية، وقابلة للق

  اعتمدت المؤسسة في إعداد الخطة االستراتيجية على تقييم الوضع الحالي )التحليل البيئي( ووضع

 SOWTاألهداف االستراتيجية المرغوب تحقيقها لتحسين هذا الوضع بناء على التحليل البيئي )

Analysis)  سة الوضع التنافسي للمؤسسة والتحديات الحالية بقاً لنتائج التحليل، باإلضافة إلى دراط

 والمستقبلية.

  تم تحديد وصياغة مجموعة من الغايات والتي استخلص منها مجموعة من األهداف االستراتيجية

للمؤسسة تغطي مجاالت عديدة )منها، الموارد المالية والمادية وثقافة الجودة وتطوير األداء، التعليم 

 وخدمة وتنمية المجتمع(  والتعلم، البحث العلمي

 

 االستراتيجيةوفيما يلي توضيح للغايات واألهداف 

 االهداف االستراتيجية المنبثقة من الغايات:

 رفع كفاءة القدرة المؤسسية لتحسين الوضع التنافسي. -الغاية االولى

 األهداف االستراتيجية للغاية االولى

 تطوير الموارد البشرية بالكلية. 1-1

 التسهيالت الداعمة للعملية التعليم والتعلم تطوير 1-2

 

  دعم المنظومة التعليمية وتعزيزها. -الغاية الثانية

 األهداف االستراتيجية للغاية الثانية

 استحداث برامج جديدة وتطوير البرامج القائمة.2-1

 .تطوير استراتيجية التدريس والتعلم لدعم التعلم الذاتي. 2-2

 لطالب لقياس المخرجات التعليمية.تطوير نظم تقييم ا 2-3
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 التوسع في دعم برامج تدويل الكلية وتعزيزها. -الغاية الثالثة

 األهداف االستراتيجية للغاية الثالثة

 دعم شراكات الكلية مع المؤسسات التعليمية العالمية وتعزيزها.. 3-1

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 3-2

 

 ة البحث العلمي ودعم برامج الدراسات العليا بالكلية.تطوير منظوم -الغاية الرابعة

 األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة

 تطوير الخطط البحثية ووضع آليات للتنفيذ والمتابعة على مستوى الكلية. 4-1

 وضع خطة للدراسات العليا لمواكبة التطورات العلمية وتخدم رسالة الكلية واهدافها. 4-2

 

 التوسع في مجاالت خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -الغاية الخامسة

 األهداف االستراتيجية للغاية الخامسة

 تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 5-1

التواصلللللللل مع خريجي الكلية واتاحة فرص التعليم المسللللللتمر من أجل تطوير خبراتهم المهنية  5-2

 والبحثية 

 

 24( بتاريخ 9رقم )لنهائية واالهداف االستراتيجية للكلية من مجلس الكلية تم مناقشة واعتماد الغايات ا-

 (1.5.1الخطة التنفيذية )مرفق:بمدرج و 9-2015

  تسهم االهداف االستراتيجية للكلية في تحقيق رسالتها وتعكس مدى وعي الكلية باالتجاهات الحديثة

 للمؤسسات التعليمية. 

 تراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس وفق الجدول الزمني للخطة، تتأكد المؤسسة من ان اهدافها االس

حيث أن الخطة التنفيذية للكلية توضح أن األهداف االستراتيجية للمؤسسة واضحة وقابلة للتحقق وفقا 

 (2.5.1مرفق:) االستراتيجية.للفترة الزمنية لخطتها 

 ي تحقيق رسالة الكليةويبين الجدول التالي مدى اسهام األهداف االستراتيجية ف
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 مدى اسهام األهداف االستراتيجية في تحقيق رسالة الكلية

 رسالة الكلية األهداف االستراتيجية 

 األهداف االستراتيجية للغاية االولى

 تطوير الموارد البشرية بالكلية. 

 لمتطوير التسهيالت الداعمة للعملية التعليم والتع 

مؤسسة تعليمية  جامعة فاروس -ريةتعد كلية العلوم المالية واالدا

 عمالوالتعلم المتميز في مجاالت األبحثية تقدم لطالبها التعليم 

التي تمكن خريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم 

هود ومهاراتهم وخدمة المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين الج

 التعليمية والبحثية والمجتمعية

 ية للغاية الثانيةاألهداف االستراتيج

 استحداث برامج جديدة وتطوير البرامج القائمة. 

  تطوير استراتيجية التدريس والتعلم لدعم التعلم

 ..الذاتي

  تطوير نظم تقييم الطالب لقياس المخرجات

 التعليمية.

مؤسسة تعليمية  جامعة فاروس -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

عمال تعلم المتميز في مجاالت األبحثية تقدم لطالبها التعليم وال

خريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم التي تمكن 

من خالل التعاون والتكامل بين  ومهاراتهم وخدمة المجتمع

 الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

 األهداف االستراتيجية للغاية الثالثة

  دعم شراكات الكلية مع المؤسسات التعليمية

 ..المية وتعزيزهاالع

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 

 ة البحث العلمي تطوير منظوم -الغاية الرابعة

 .ودعم برامج الدراسات العليا بالكلية

مؤسسة تعليمية  جامعة فاروس -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

عمال بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلم المتميز في مجاالت األ

التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم ن خريجيها من التي تمك

وخدمة المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين  ومهاراتهم

 الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

 األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة

  تطوير الخطط البحثية ووضع آليات للتنفيذ

 .والمتابعة على مستوى الكلية

 ت العليا لمواكبة التطورات وضع خطة للدراسا

 .العلمية وتخدم رسالة الكلية واهدافها

مؤسسة تعليمية  جامعة فاروس -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

عمال بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلم المتميز في مجاالت األ

التي تمكن خريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم 

المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين ومهاراتهم وخدمة 

 الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

 جاالت خدمة التوسع في م -الغاية الخامسة

 .المجتمع وتنمية البيئة

 األهداف االستراتيجية للغاية الخامسة 

  تعزيز دور الكلية في خدمة المجتمع وتنمية

 .البيئة

  التواصل مع خريجي الكلية واتاحة فرص

لتعليم المستمر من أجل تطوير خبراتهم ا

 المهنية والبحثية

مؤسسة تعليمية  جامعة فاروس -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

عمال بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلم المتميز في مجاالت األ

التي تمكن خريجيها من التطوير المستمر لمعارفهم وخبراتهم 

خالل التعاون والتكامل بين  من ومهاراتهم وخدمة المجتمع

 والمجتمعيةالجهود التعليمية والبحثية 
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  تعلن المؤسسة غاياتها النهائية داخل المؤسسة وخارجها بوسائل متعددة )اللوحات، الموقع االلكتروني

 (3.5.1)مرفق:المعنية. ارسال البريد اإللكتروني للجهات  وقد تمللكلية(. 

وتعكس اولويات تنفيذ األنشطة  االستراتيجيةألنشطة التي تحقق األهداف الخطة التنفيذية تتضمن ا 1/6

 .وتسلسلها المنطقي، ومحدد بها مسئولية التنفيذ والجدول الزمني للتنفيذ، ومؤشرات األداء والتكلفة المالية

  فيذية ، حيث قامت بعمل خطط تناالستراتيجيةتعد المؤسسة الخطط التنفيذية السنوية استناداً إلى الخطة

 (1.6.1للمؤسسة. )مرفق  االستراتيجيةسنوية مشتقة من الخطة 

  المالئم  والجدول الزمنىالخطط التنفيذية تعكس اولويات التنفيذ وبدقة االنشطة ومسؤوليات التنفيذ

 .والتقييم ومؤشرات المتابعة والتكلفة المالية

 لية والخارجية لها، كما تم تحديد الوضع تم تحديد الوضع الحالي للمؤسسة من خالل تحليل البيئتين الداخ

 ، إلى جانب الرؤية والرسالة.االستراتيجيةالمأمول من خالل أهداف المؤسسة 

  بتطوير استراتيجيات محددة وتحديد المصادر الالزمة لسد الفجوة بين الوضع الراهن  قامت المؤسسة

 2015-9-24( بتاريخ 9لس الكلية رقم )الكلية، وتم اعتمادها بمج ولتنفيذ استراتيجيةوالوضع المأمول 

للكلية تقارير دورية لمتابعة وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقًا للجدول الزمني وتحقق مستويات  1/7

 األداء المستهدفة.

 ذلك التنفيذية ويوجد بند ثابت في مجالس الكلية لمتابعة  طلمتابعة الخط سنوية تتوافر لدى الكلية تقارير

 (1.7.1: )مرفق

  تدرس المؤسسة مدى تحقق مستويات األداء المستهدفة بالخطة وترصد أسباب عدم اإلنجاز وتتخذ

 اإلجراءات التصحيحية المناسبة.

  الخطة  بأعدادتتضمن الخطة مؤشرات لتقييم وتطوير عمليات التنفيذ، وتترجم إلى موازنة تقديرية، وقام

آليات متابعة محددة الزمن، من حيث متابعة تطور التنفيذ،  كما يوجد بالكلية،وتنفيذها األطراف لمعنية 

 (1.7.2ووضع أي خطط بديلة أو تعديلها )مرفق 
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 أبرز نقاط التميز والتنافسية

  للكلية رؤية ورسالة وأهداف استراتيجية معتمدة ومعلنة شارك في وضعها مختلف االطراف المعنية

 داخل وخارج الكلية

 س رسالة ورؤية الجامعةرسالة الكلية ورؤيتها تعك 

 تحرص الكلية على مراجعة رؤيتها ورسالتها في ضوء المتغيرات المحلية والدولية 

 خطة استراتيجية معتمدة ومعلنة. 

  تقارير سنوية معتمدة لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية 

 

 االدلة والوثائق

 نص رسالة الكلية ورؤيتها 

 نص رسالة الجامعة ورؤيتها.  

 ستراتيجية للمؤسسةالخطة اال 

   الملخص التنفيذي الستراتيجية الجامعة 

 نماذج االستبانات/ االدوات المستخدمة في التحليل البيئي 

 الخطط التنفيذية السنوية للخطة االستراتيجية.  

 تقارير متابعة الخطط التنفيذية السنوية.  

  الموقع االلكتروني للمؤسسة  
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 جياالستراتيقائمة بمرفقات التخطيط 

 البيان رقم المرفق

 استبيان أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 1.1.1

 استبيان الطالب و الخريجون 2.1.1

 استبيان الجهاز االداري 3.1.1

 المستفيدةاستبيان الجهات  4.1.1

  الكليةمقابالت مع المستفيدين داخل و خارج  5.1.1

 نتائج االستبيان 6.1.1

 الكليةساله نص رؤيه ر 7.1.1

 الرسالةو  الرؤيةلمناقشه  الكليةمجلس  8.1.1

 الرسالةو  الرؤيةاعالن و نشر  9.1.1

ساله مع ر الكليةجدول يوضح مدي توافق رساله )و رؤيتها  الكليةتحليل نص رساله  1.2.1

 (الجامعة

 االستراتيجية الخطة ألعدادتشكيل لجنه  1.3.1

لبيئة او طرق تحليل  االستراتيجيالتخطيط  بأهميةتوعية عقد عدد من ورش العمل لل 2.3.1

 الداخلية و الخارجية ألعضاء لجنة إعداد الخطة االستراتيجية

3.3.1 

 

 .الرباعي البيئيالتحليل 

 بيان بالموارد المادية المتاحة.

 بيان بالموارد البشرية المتاحة

 تهديدات.نقاط القوة والضعف والفرص وال واعتمادمناقشة  4.3.1

  SWOTبناء على  التحليل البيئي )  االستراتيجيةوضع األولويات للخطة  5.3.1

ANALYSIS ) 

 مصفوفة العوامل  الخارجية والداخلية المؤثرة على الوضع اعتمادمناقشة و  6.3.1

 للمؤسسة. االستراتيجي
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 .االستراتيجيةتحديد الغايات النهائية و األهداف  7.3.1

 التنفيذية طةالخ 8.3.1

 اعتماد الخطة االستراتيجية 9.3.1

 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية. 10.3.1

 الجامعةو  الكلية استراتيجيةاالرتباط بين  11.3.1

 (SWOT ANALYSIS)التحليل البيئى العتماد  الكليةمجلس  1.4.1

 استبيان أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 2.4.1

 استبيان الطالب و الخريجون 3.4.1

 استبيان الجهاز االداري 4.4.1

 المستفيدةاستبيان الجهات  5.4.1

 نتائج التحليل البيئي  6.4.1

 االستبياناتفئة ونسبة المشاركين في  7.4.1

 مناقشة واعتماد الغايات النهائية واالهداف االستراتيجية للكلية 1.5.1

 هام االهداف االستراتيجية فى تحقيق رسالة الكليةجدول يوضح مدى اس 2.5.1

 تعلن المؤسسة غايتها النهائية داخل المؤسسة و خارجها بوسائل متعددة 3.5.1

 الخطط التنفيذية السنوية استنادا على الخطة االستراتيجية. 1.6.1

 التنفيذية الخطةتقرير متابعه تنفيذ  1.7.1

 يات التنفيذمؤشرات لتقييم و تطوير عمل 2.7.1
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 : القيادة والحوكمة2معيار 
جامعة فاروس قيادات مؤهلة، يتم اختيارها وتنمية قدراتها وتقييم أدائها وفقًا لمعايير  -لكلية العلوم المالية واإلدارية 

ية والشفافية واألخالقيات المهنية انطالقا من قيم جوهرية. وللمؤسسة موضوعية، وتلتزم الكلية بالنزاهة والمصداق

هيكل تنظيمي يالئم حجم ونوع أنشطتها، بما يضمن تحقيق رسالتها وأهدافها، ولها توصيف موثق لكل الوظائف، 

 يحدد بوضوح المسئوليات واالختصاصات

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

ا لمعااايير ال -1 قيااادات األكاااديميااة واإلداريااة مختااارة وفقااً

موضااااااوعية ومعلنة وذليات ذات شاااااافافية تحقق تكافؤ 

 وتداول السلطة. الفرص

√   

ها والعمل -2 قدرات ية  لة يتم تنم ية والمحتم حال يادات ال  الق

 على تكوين كوادر جديدة من القيادات. 

√   

ألطراف معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك ا -3

المعنية في عملية التقييم، وتسااااااتخدم النتائج لتحسااااااين 

 األداء المؤسسي.

√   

   √  إلدارة الكلية ذليات فاعلة للتعامل مع مشكالت الكلية. -4

للمؤسااسااة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وذليات  -5

فاعلة لضاااااامان الشاااااافافية والممارسااااااات العادلة وعدم 

 لمهنية بين أفراد الكلية.التمييز وتطبيق األخالقيات ا

√   

المعلومات المعلنة عن الكلية شااااااااملة وتغطي ساااااااائر  -6

 أنشطتها، وتضمن الكلية مصداقيتها وتحديثها. 

√   

الهيكااال التنييمي معتماااد ومعلن ومالئم لحجم الكلياااة  -7

سية الالزمة لتحقيق  ونشاطها، ويتضمن اإلدارات األسا

 رسالتها وأهدافها.

√   

ي معتمد ومعلن، ويحدد المساااائوليات التوصاااايف الوظيف -8

واالختصاااااصااااات وفقًا للهيكل التنييمي، ويحقق التكافؤ 

بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم في حاالت التعيين 

 والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة. 

√   
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فافية القيادات األكاديمية واالدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وذليات ذات ش -2/1

 تحقق تكافؤ الفرص وتداول السلطة

  معايير موضوعية الختيار القيادات االكاديمية )عميد  فأروستطبق كلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة- 

مدير وحدة ضمان الجودة وغيرهم( ، وكذلك معايير الختيار القيادات اإلدارية )مديرو  -وكيل الكلية 

( ، بما 1.1.2ام ومسئوليات هذه القيادات )مرفقتتضمن تحديد واضح لمهاإلدارات والوحدات وغيرهم( ، 

 1992لسنة  151التنفيذية رقم  والئحتهوتعديالته  1972لسنة  49يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 

والئحته التنفيذية  2009لسنة  112( وقانون تنظيم الجامعات الخاصة رقم 2.1.2الباب الثالث )مرفق:

 (.3.1.2الداخلية للجامعة )مرفق:والالئحة 

  مجاالت التطوير على مستوى  فيوضع هذه المعايير القدرات االدارية والقيادية والمشاركة  في روعيوقد

والجودة  االستراتيجيالكلية ومستوى الجامعة واجتياز دورات تدريبية الكتساب مهارات القيادة والتخطيط 

والقدرة على وضع استراتيجيات وآليات لسير العمل، اضافة الى  ياألكاديمالسياق  فيالشاملة وتطبيقها 

والعالقة الطيبة والتعاون المثمر مع الزمالء  العلمييشهد بااللتزام والنزاهة والنشاط  الذي الوظيفيالسجل 

 .نومرؤوسيرؤساء 

  ما يتم ارسالها ك (،4.1.2:مرفق)اإللكتروني تعلن الكلية عن تلك المعايير بوسائل متعددة شملت الموقع

هيئة  ألعضاءالي وجود حافظة استالم  باإلضافة( 5.1.2لألطراف المعنية )مرفق:  اإللكترونيبالبريد 

 (. 6.1.2موقع عليها من جانبهم )مرفق:  والهيئة المعاونةالتدريس 

  آلية واضحة  باإلسكندرية فأروسجامعة  -ولضمان الموضوعية والشفافية تتبع كلية العلوم المالية واإلدارية

ان يعرف  باألمرشخص معني  أليومحددة الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية التي من خاللها يتوضح 

 . (7.1.2 يار متخذي القرار بالجامعة )مرفقكيفية اخت

  تتخذ الجامعة اجراءات لضمان تداول السلطة بالكلية حيث قامت بوضع مجموعة من الضمانات لتداول

مجلس الجامعة وهذه الضمانات معلنة على  فيمناصب القيادية وتم اعتماد تلك الضمانات ال فيالسلطة 

موقع الجامعة وموزعة على جميع وحدات ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة بما فيها كلية العلوم المالية 

 .)8.1.2:)مرفقواإلدارية 
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 مل على تكوين كوادر جديدة من القياداتالقيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والع -2/2

  تستخدم الكلية وسائل مناسبة لتنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد القيادات المستقبلية حيث تقوم الجامعة

بأعداد خطة تدريب لكل عام دراسي تقدم من خاللها مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي 

العاملين بالجامعة سواء من اعضاء هيئة التدريس او تدعم وتساعد علي زيادة كفاءه 

، حيث تقوم الجامعة باستقصاء أراء القيادات بالكلية لقياس احتياجاتهم التدريبية (1.2.2)مرفق:.العاملين

( لعمل خطط للدورات التدريبية التي تتناسب مع احتياجاتهم والتي يتم إعالنها لجميع 2.2.2.)مرفق: 

(. كما استحدثت الكلية مواقع قيادية تدعم توجهاتها وتساعد في تطوير العملية 3.2.2القيادات )مرفق: 

التعليمية الحديثة ومنها تكليف أعضاء هيئة التدريس بمهام مختلفة مثل المرشد األكاديمي العام )مرفق: 

رر لجنة وكذلك مق (،6.2.2)مرفق:الشكاوى ، منسق لجنة (5.2.2(، رائد األنشطة الطالبية )مرفق:4.2.2

 (. 7.2.2تطوير المناهج والمقررات الدراسية )مرفق:

معايير تقييم أداء القيادات الموضوعية و تشارك األطراف المعينة في عمليه التقييم و تستخدم النتائج 3/2

 لتحسين األداء المؤسسي 

  تطالع اراء اداء القيادات وفق معايير و مؤشرات تقييم موضوعيه )مثل اس مبتقييكما تقوم المؤسسة

االطراف المعنية عن اداء نمط القيادة المتبع و من خالل هذا االستبيان تبين ان نمط القيادة من وجهة نظر 

طالب من طالب كليه علوم  100الطالب يعتبر مرضي نسبيا فمن خالل استطالع الرأي لعينة مكونة من 

فيما  الكليةاسلوب االستشارة التي تعتمده  علي طرق اتخاذ القرار و الطلبةمالية واداريه  واتضح موافقة 

نقاط القوة و الضعف المتعلقة  دراسة(وتم 1.3.2الدراسية)مرفق: المنظومةيخص اي شأن خاص بالطلبة او 

باالستبيان و عمل خطة تصحيحية ومنها تفعيل دور  التمثيل الطالبي لكل فرقة التي يتم من خالله نقل اراء 

يتعلق  ءشيفي اي  الطلبةفيما يخص جداول االمتحانات او اراء  األكاديميةلقيادات واقتراحاتهم الي ا الطلبة

الي حرص كلية علوم المالية واالدارية علي تعزيز  باإلضافةالمواد الدراسية او اعضاء هيئة التدريس, 

نشطة طالبية دور الطلبة  و دمجهم  بالبيئة الخارجية وتوثيق صلتهم بالمجتمع و يتمثل ذلك في دور لجنه اال

بالكلية مثل معرض التوظيف و السوق الخيري اللذان يقامان كل عام الي جانب االنشطة الخيرية التي تقوم 

 (2.3.2ارات لدور ايتام او مسنين  )مرفق: يمن ز اللجنةبها 
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  بع االيجابي  هيئة التدريس و الهيئة المعاونة فقد غلب الطا بأعضاءاما بالنسبة الستبيان نمط القيادة الخاص

علي ان القيادات  المعاونة(  حيث اتفق معظم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة 3.3.2:علي االستبيان) مرفق

االكاديمية تضع في االعتبار اراء ومقترحات االخرين عند اتخاذ القرار وتقوم بتفويض بعض المهام بغرض 

لي عقد اجتماعات دوريه مع هيئة التدريس التعلم و قد اشتمل مقترح الخطط التصحيحية علي التركيز ع

لمعرفة العراقيل التي تواجههم في سير العمل و االستماع الي االقتراحات التي تعرض من  المعاونةوالهيئة 

 (.4.3.2جانبهم لتحسين االداء بصفة عامه)مرفق: 

 :ه اإليجابي و رضاء (االتجا5.3.2كما أوضح تحليل استبيان نمط القيادة الخاص بالجهاز اإلداري )مرفق

العاملين عن أساليب القيادة و المشاركة في اتخاذ القرار و اتاحه الفرصة للكوادر من الجهاز اإلداري لتنميه 

 (6.3.2قدراتهم )مرفق:

 

 الكلية  مشكالت مع للتعامل فاعلة ذليات الكلية إلدارة -2/4

  تواجهها  التيمع مشللللللكالت التعليم  ندريةباإلسللللللك فأروسجامعة  –تتعامل كلية العلوم المالية واإلدارية

  يلي:وتقدم حلول عملية لها ومنها ما 

للطالب الى مجموعات  الجامعييتم حلها بتوزيعهم طبقا للرقم  االولى:مشكلة الكثافة العددية لطالب الفرقة  [1]

ين . ومرفق بيان بعدد الطالب الملتحق(1.4.2:طالب )مرفق 100صغيرة بحيث ال تزيد المجموعة عن 

 (2.4.2السابقة )مرفق:  لألعوامبالبرامج التعليمية 

من واالدارية  الماليةأعداد أعضاء هيئة التدريس لكلية العلوم بعض  فيمشكلة العجز أما بالنسبة ل [2]

 (3.4.2)مرفق: االنتداب من كلية التجارة جامعة اإلسكندريةللتعامل من خالل  آليةتخصصات معينة فتوجد 

على  تتضمن(4.4.2بالكلية آلية للتعامل مع الدروس الخصوصية )مرفق:  صية:الخصومشكلة الدروس  [3]

  يلي:منها ما  يةالخصوصعدة طرق للتغلب على مشكلة الدروس 
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A. الخصوصية. بالدروس يختص فيما الجامعات تنظيم قانون تفعيل 

B. الطالب نبي التفاعل زيادة عملية من يؤدي إلى تسلللهيل مما صلللغيرة مجموعات الى الطالب تقسللليم 

 (5.4.2)مرفق: الفهم عملية لتيسير واالستاذ

C.  (6.4.2اتاحة كل الكتب الدراسية المستعان بها لكافة المواد بمكتبة الكلية )مرفق: علىحرص الكلية 

D.  وتفعيللل لجنللة لمتللابعتلله لتحفيز الطالب على حضللللللور المحللاضللللللرات.  التفللاعليتفعيللل نظللام التعليم

 (7.4.2)مرفق:

E. لمعرفة الطالب الى التقرب من التدريسهيئة  عضو فيها يسعى والتي األكاديمي االرشاد نظام تفعيل 

 هذه حل عملية في يسللاهم وذلك الخارجية المسللاعدة طلب الى الطالب ولجوء المسللتوى اسللباب تدنى

 (8.4.2)مرفق: المشكلة 

F. للكلية  كترونياإللورفع المادة العلمية على الموقع  تدريس هيئةألعضللللللاء  اإللكتروني البريد إعالن

 (9.4.2 )مرفق مهبين التواصل لزيادة بها الطالب واعالم

G. (10.4.2)مرفق: تحققها  من والتأكد المكتبية الساعات أداء في التوسع أو االلتزام 

H. التدريس هيئة أعضلللاء على التدريسلللية األعباء توزيع أثناء للطالب المرجعية التغذية من االسلللتفادة 

 (11.4.2)مرفق: ومعاونيهم

  جميع  إلىلكي تضمن الوصول  الكليةهناك العديد من اإلجراءات التي تتبعها  المتعثرين:مشكلة الطالب

ومن ثم تقوم بالمتابعة الدقيقة  (12.4.2الطالب الذين يعانون من تعثر خالل سنوات دراستهم بالكلية )مرفق 

حدة لكي يتم التعامل معها  أسباب التعثر لكل طالب علي علىالمنتظمة لمستواهم الدراسي والتعرف 

 :التاليالنحو  علىاإلجراءات  وتتلخص هذهمع سبب تعثر الطالب  يواءماألمثل الذي  األسلوبباستخدام 
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وتسجيلهم في سجل خاص لمتابعتهم والوقوف  االختباراتحصر الطالب المتأخرين دراسيا من واقع نتائج  [1]

 (13.4.2على مستوياتهم أوال بأول )مرفق:

تحول دون تحقيق  الدراسية العمليةكان هناك اي عوائق في  إذالمعرفة ما  الطلبةباجتماعات دوريه مع قيام  [2]

 (14.4.2المستوي المطلوب )مرفق:

  على وجه العموم وكلية العلوم المالية واإلدارية على وجه  فأروسفإن من مميزات جامعة الجامعي: الكتاب

بها  االستعانةيتم  التيوقع الكلية كما يتم رفع أسماء المراجع الخصوص أنها تهتم برفع المحاضرات على م

بنك  في فأروسجامعة  اشتركتمكتبة الكلية، كما  فيعملية التدريس والحرص على ان تكون متوفرة  في

وعقد دورات تدريبية مما شجع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطالب  المصريالمعرفة 

 (15.4.2)مرفق: Assignmentطريق تكليفهم بتحضير تكليفات  عن استخدامهعلى 

 

 والممارسات الشفافية لضمان فاعلة قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنين وذليات كليةلل - 2/5

 الكلية أفراد بين المهنية األخالقيات تطبيقو التمييز العادلة وعدم

 ( 9)رقم لجوهرية واالخالقية المعتمدة بمجلس كلية ا القيم من مجموعة تتبنى كلية العلوم المالية واإلدارية

التعامل والوضللللوح في األنظمة  فيالشللللفافية  :في القيم هذه ( وتتمثل1.5.2)مرفق: 30/9/2015بتاريخ 

االخر وتبادل الخبرات  والرأي الرأيوالتعليمات والقرارات واإلجراءات والعمل بروح الفريق واحترام 

بذل اقصللللللى الجهد لتقديم كافة خدمات الكلية بكفاءة  والجامعة،تماء للكلية مع االخرين وتعزيز روح االن

وباإلضللافة  واالجتماعي،عالية، التحسللين المسللتمر واإلبداع وثقافة التميز، احترام ومراعاة التنوع الثقافي 

دارية ميثاقا ( تتبنى كلية العلوم المالية واإل2.5.2)مرفق:  فأروسالذى تتبناه جامعة  األخالقيإلى الميثاق 

 (. 3.5.2)مرفق: 30/9/2015( بتاريخ 9بمجلس كلية رقم ) معتمد .خالقيا لممارسة المهنةأ

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 35 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

  فيمن شللللللفافية  تضللللللمنهوتعمل هذه القيم واألخالقيات على طمأنة كافة األطراف المتعاملة مع الكلية بما 

ن حقوق العدالة وعدم التمييز  تمييز بين الطالب من خالل آلية معتمدة لضلللللماال الممارسلللللة  وعدالة وعدم

( مثل وضع ارقام سريه قبل التصحيح, اعالن الجدول الدراسي لكل طالب و اعالن جدول 4.5.2)مرفق:

االمتحانات المبدئي الذي يضلللعه ممثلي كل فرقه دراسلللية لمنع التعارض بين المواد مشلللاركه الطالب في 

نتائج االمتحانات  فيكلية للطالب تقديم االلتماس ، كما تتيح ال(5.5.2) مرفق :وضلللللع جدول االمتحانات  

الي وجود الية واضحة و محددة لعمل لجنة الطالب المتعثرين )مرفق:  باإلضافة,(6.5.2)مرفق: المختلفة

الشكاوى والمقترحات والعمل  بتلقي(  كما قامت الكلية بتشكيل لجنة للشكاوى والمقترحات تختص 7.5.2

تقييم الطالب  فيوفق الية واضللللحة  ، كما تتبع الكلية آلية واضللللحة وشللللفافة  (8.5.2على حلها و  )مرفق

( كما تتبنى كلية العلوم المالية واإلدارية اجراءات وقواعد محددة  9.5.2)مرفق الميدانيخالل التدريب 

)مرفق:  29/9/2016( بتللاريخ 9لحمللايللة حقوق الملكيللة الفكريللة والنشللللللر المعتمللدة بمجلس كليللة رقم)

 المكافأةخالل تقديم  وتحفيزهم مندراسلللللليا  المتفوقينتشللللللجيع الطلبة  على(. كما تعمل الجامعة 10.5.2

 (11.5.2)مرفق:حفل يقام سنويا لهم  والعينية وتكريمهم في والمنح والحوافز المادية

 المعنية على الموقع لألطراف وتطيحهاالمهنية الخاصة بها  واألخالقيات الجوهرية القيم الكلية تعلن 

على  عالوة المعاونة، والهيئة التدريس هيئة اعضاء لجميع اإللكتروني بالبريد للكلية، وإرساله اإللكتروني

 (.12.5.2توزيعه على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والعاملين )مرفق:

 بالنسبة سواء تنفيذها بها وتتابع االلتزام عدم حالة فياإلجراءات  وتتخذ المهنة أخالقيات الكلية تُفعل 

الطالب حيث تحرص الكلية على توعية الطالب بمضمون  أو المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء

( ومن 13.5.2:من خالل ندوات ومحاضرات تعقد كل بداية فصل دراسي )مرفق األخالقيوأهمية الميثاق 

 ما يلي: المهنة وحماية الملكية الفكرية ألخالقياتأمثلة تفعيل الكلية 

بالجامعة  العلمياالعالن بالمكتبة لحث الطالب على احترام قواعد حماية الملكية الفكرية والنشر  (1

 (، 14.5.2)مرفق: 

 (15.5.2االحتفاظ بفواتير شراء الكتب وبرامج الكمبيوتر )مرفق: (2

 (16.5.2تعليمات للطالب لتوعيتهم بحقوق الملكية الفكرية والنشر )مرفق:  (3
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و قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية و  بإجراءاتتبة يحث الطالب بضرورة االلتزام عالن بالمكإ (4

 (17.5.2النشر بالجامعة )مرفق:

ال تُذكر بها المراجع العلمية  التيعلى اعضاء هيئة التدريس بعدم قبول االبحاث الطالبية  التنبيه (5

 (،18.5.2:)مرفق

 (، 19.5.2:معاونة بعنوان النزاهة االكاديمية )مرفقهيئة التدريس والهيئة ال ألعضاءتنظيم محاضرة  (6

 (20.5.2)مرفق:  العلميالبحث  ألخالقياتتشكيل لجنة  (7

متناول الطالب يتم فضها بصفه  فيالشكاوى والمقترحات وتوفير صناديق  فيتشكيل لجنة للنظر  (8

  (21.5.2:دورية بمعرفة اللجنة وعمل تجميع وحصر لهذه الشكاوى )مرفق

االلتماسات جمع ورصد درجاتهم وعمل حصر لهذه  فيالنظر  إلعادة التماسب من عمل تمكين الطال (9

 ( 22.5.2والبت فيها بصفة عاجلة )مرفق: 

 (.23.5.2الكلية )مرفق  إلدارةمقبولة  بأعذارعمل امتحانات بديلة للطالب الذين تقدموا  (10

مهام ومسؤوليات محددة لمجلس  ودوج من خالل الملكية عن اإلدارة فصل لضمان آليات الكلية تتخذكما 

بشأن انشاء  2006لسنة  252وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم  خرى لمجلس الجامعةأاالمناء و

 جامعة خاصة باسم جامعة فاروس المادة السادسة، المادة الثامنة.

 المادة السادسة يختص مجلس األمناء بما يلى :

 خذ بما يراه من توصيات المؤتمرات العلمية.رسم السياسة العامة للجامعة واال -

وشلللئون االدارية  والشلللئونوضلللع اللوائح الداخلية لتسللليير اعمال الجامعة الخاصلللة بالشلللؤون المالية  -

كل كلية او وحدة بحثية ، ولوائح المكتبات والمعامل وغيرها من  يالعاملين وشللللللئون التعليم والطالب ف

 أى مجلس الجامعة.المنشآت الجامعية ، وذلك بعد اخذ ر

وضع القواعد الخاصة باستخدام صافى الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوية بعد  -

 اخذ رأى رئيس الجامعة.

 ادارة أموال الجامعة. -

وضلللع خطط الدراسلللة ومواعيد بدايتها ونهايتها، ونظام الفصلللول الدراسلللية والسلللاعات المعتمدة لكل  -

 العطالت ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.شهادة، ومناهجها ، و
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تعيين نواب رئيس الجامعة وامينها العام واعضاء مجلس الجامعة والعمداء والوكالء واعضاء مجلس  -

 الكليات والوحدات البحثية.

 اعتماد ميزانية الجامعة. -

 .يتعيين رئيس الجامعة بعد موافقة وزير التعليم العال -

 خاصة بمنح الدرجات الفخرية.وضع القواعد ال -

شكيل لجان متخصصة منبثقة من مجلس الجامعة ومجالس الكليات والوحدات البحثية تختص بشؤن  - ت

للمتقدمين لشغل وظائف االساتذة  يالتعليم والطالب وشؤن الدراسات العليا والبحوث وفحص االنتاج العلم

 واالساتذة المساعدين.

 تحقق اغراض الجامعة من داخل البالد وخارجها. يوالمنح الت قبول التبرعات والوصايا والهبات -

 المادة الثامنة يختص مجلس الجامعة بما يأتي: 

 العلمية والبحثية واالدارية للجامعة. الشئونتيسير  -

 تحديد شروط القبول واعداد الطالب، والمصروفات الدراسية لكل كلية أو وحدة بحثية. -

فضلللة أو بالمجان للطالب المصلللريين على أن يكون ذلك للنابغين وضلللع القواعد الخاصلللة بالمنح المخ -

% من أعداد طالب الجامعة في 10والمتفوقين ومن تحل بهم الكوارث وعلى أال تزيد هذه المنح عن 

  جميع مراحل التعليم سنويا.

 على المنح الدراسية.للحصول وضع القواعد الخاصة بالبعثات واالجازات الدراسية وااليفاد  -

 يم شئون خدمات الطالب وشئونهم الثقافية والرياضية واالجتماعية.تنظ -

 .تحديد قواعد اختيار عمداء ووكالء الكليات والمعاهد العالية والوحدات البحثية وأعضاء مجالسها -

 تعيين اعضاء هيئة التدريس وندبهم. -

ات ونظم تحديد اختصلللاصلللات العمداء ووكالء الكليات واعضلللاء هيئة التدريس والبحث واختصلللاصللل -

 .العمل باللجان

 .اعتماد نظم المحاضرات والبحوث والتمرينات العملية ونظم االمتحانات -
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 .منح الدرجات والشهادات العلمية واقتراح منح الدرجات الفخرية -

 .متابعة تنفيذ السياسة العامة للجامعة ومتابعة توصيات المؤتمرات العلمية -

االدارية الشلللئون المالية و بالشلللئونعمال الجامعة والخاصلللة اعداد مشلللروع اللوائح الداخلية لتسللليير ا -

كل كلية او مركز بحوث ولوائح المكتبات والمعامل  يالتعليم والطالب فوشللللللئون العاملين  وشللللللئون

 وغيرها من المنشآت الجامعية.

 ة.اقتراح القواعد الخاصة باستخدام صافي الفائض الناتج عن نشاط الجامعة طبقا لميزانيتها السنوي -

اقتراح خطة الدراسة ومواعيد بدايتها ونهايتها ونظام الفصول الدراسية والساعات المعتمدة لكل شهادة  -

 ومناهجها والعطالت ووقف الدراسة وعودتها طبقا لمقتضيات الظروف.

  .اعداد مشروع ميزانية الجامعة -

 تنفيذ قرارات مجلس االمناء -

 .يحيلها اليه مجلس االمناء التيالمسائل االخرى  في الرأيدراسة وابداء 

 من خالل وجود مهام ومسؤوليات محددة لمجلس  الملكية عن اإلدارة فصل لضمان آليات الكلية كما تتخذ

 (24.5.2االمناء وأخرى لمجلس الجامعة )مرفق: 

 مصداقيتها الكلية وتضمن أنشطتها، سائر وتغطى شاملة الكلية عن المعلنة المعلومات -2/6

 وتحديثها

 أنشلللللطتها تغطي التي المعلومات المختلفة حيث توفر الوسلللللائل في عنها الكافية المعلومات الكلية تتيح 

ومن خالل  ،(1.6.2)مرفق:الكترونيةصللللللورة ورقية واخري  فيالمختلفة من خالل دليل الطالب المتاح 

 (.، وكذلك من خالل1.6.2تتضللللللمن آخر أخبار الكلية )مرفق والتي" روسافمجلة الجامعة "صللللللوت 

 (2.6.2:)مرفق والنشرات والملصقات االجتماع وصفحة على اإللكتروني

  فة دورية على موقعها  خالل من اإللكترونيتحرص الكلية على تنويع هذه المعلومات وتحديثها بصلللللل

سللللياسللللات  :التالية المجاالت حول كافية يتيح معلومات ( بما3.6.2بالكلية )مرفق:  اإللكترونيالمنسللللق 

 . (4.6.2:مرفقالخ )عام، الوظائف الشاغرة...... كل من األكاديمي التقويم ،والتحويلالقبول 
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 فال يتم إعالنها وال نشلرها إال  المنشلورة والمعلومات االعالنات والملصلقات في المصلداقية الكلية تتحرى

حدة عميد الكلية، مدير و فيبعد التوقيع عليها واعتمادها من الجهة المختصلللللة بإصلللللدارها سلللللواء تمثلت 

وفي  الميدانيالعام أو رائد االنشلللطة الطالبية أو مدير وحدة التدريب  األكاديميضلللمان الجودة، المرشلللد 

 (.5.6.2)مرفق: العميد  النهاية

 الالزمة لتحقيق األساسية االدارات ويتضمن ومالئم ومعلن معتمد يالتنييم الهيكل - 2/7

 وأهدافها: رسالتها

 األسللاسللية حيث  اإلدارات على واشللتماله أنشللطتها ونوع لحجم التنظيمي لالهيك مالئمة من الكلية تتحقق

 التنظيمي الهيكل مالئمة من الكلية لحجم الكلية وطبيعة نشللللاطها ، وتتحقق مالئم هيكل الكلية لدي يوجد

 ضللوء في للكلية التنظيميتحديث الهيكل  تم األسللاسللية، حيث اإلدارات على واشللتماله وطبيعة أنشللطتها

( بتاريخ 7( وقد تم اعتماده بمجلس الكلية رقم)1.7.2لها  )مرفق االسللتراتيجيةواألهداف  والرسللالة الرؤية

 االكاديميتنتمى اليها الكلية وهيكلها  التيفيه أن يتوافق مع رسللللللالة الجامعة  روعيوقد  30/7/2018

يوضح وحدة ضمان  الكلية( كما يشمل الهيكل التنظيمي صوره من موقع 2.7.2والئحتها الداخلية )مرفق

 (3.7.2الجودة بما فيها من اقسام و لجان)مرفق: 

 رؤية ورسللالة  تحقيق في والتطوير وتسللهم التغيير احتياجات الهيكل لتلبية فيلجان جديدة  اسللتحداث وتم

و تذليل العقبات التي  الطلبةالكلية المحدثة ، ومنها لجنه شللللكاوي الطالب التي تهتم باسللللتقصللللاء شللللكاوي 

( بتاريخ 9( المعتمدة بمجلس الكلية رقم)4.7.2االزمات والكوارث بالكلية )مرفق إلدارةولجنة تواجههم 

و يتم تطبيق تجارب لها  (5.7.2)مرفق:  مدروسللللة لإلخالءكذلك تعتمد الجامعة علي خطة  29/9/2016

محاضره  من ادوات ادارة االزمات والكوارث كما يتم عملكأداة ( 6.7.2كل بداية فصل دراسي )مرفق: 

الي حرص الكلية علي تنمية  باإلضللللافة (7.7.2دورية للتعليمات الواجب اتباعها في هذه المواقف  )مرفق

 (.8.7.2الكوادر و القدرات  عن طريق مركز االعداد المهني و ريادة االعمال )مرفق: 
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  9-30تاريخ ( 9)رقم ( بمجلس الكلية 9.7.2)مرفق:  النهائي شللللكله في التنظيمياعتمدت الكلية الهيكل-

 ومتعددة اشللتملت على الموقع مناسللبة بوسللائل المعنية لألطراف التنظيمي الهيكل وقد تم اعالن ،2015

 للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة اإللكترونيبالبريد  وإرساله اإلعالنات،لوحات  اإللكتروني،

 (.10.7.2:)مرفق والجهاز اإلداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015-9-30( بتاريخ 9)المعتمدة من مجلس الكلية رقم 
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 للهيكل وفقا واالختصاصات المسئوليات ويحدد ومعلن، معتمد الوظيفي التوصيف -2/8

 والنقل التعيين حاالت في ويستخدم والمسئوليات، السلطات بين ويحقق التكافؤ التنييمي،

 المختلفة للوظائف واالنتداب

 بدقة ويتضمن تحديدا واالختصاصاتالمسؤوليات  يحدد وظائفها لجميع وظيفيا توصيفا الكلية أعدت 

 في المناسب الشخص وضع لمهام ومسئوليات واختصاصات كل وظيفة، ويضمن هذا التوصيف واضحا

 سياسات بين يحقق التوافق وبما جهة، من الوظيفة ومتطلبات ومهارات لمؤهالت طبقا المناسب المكان

 (1.8.2أخرى )مرفق:  جهة من القوانينو واللوائح العمل

 المعنية، حيث يتم  لألطراف الوظيفي التوصيف على تسمح بالتعرف مناسبة إعالن وسائل الكلية تستخدم

أعضاء  كل وتم ارساله الى الجودة بوحدة ضمان تتوفر منه نسخ ورقية كما الكلية موقع اإلعالن عنه على

 (.2.8.2وتوزيع نسخة ورقية عليهم )مرفق:  اإللكترونيريين بالبريد واإلدا المعاونة والهيئة التدريس هيئة

   الوظائف المختلفة حيث يتم  فيحاالت التعيين واإلعارة واالنتداب  في الوظيفيكما تلتزم الكلية بالتوصيف

التعيين والندب واإلعارة  في قبل االعالن عن الوظائف كما يُستخدم الوظيفيالرجوع الى دليل التوصيف 

 المؤهل ، التدريبالسابقة الخبرة ، سنواتالعلمية الدرجة حيث من الوظيفة سواء شغل لشروط للكلية طبقا

 يمنع بما والمسؤوليات للمهام الواضح الوظيفة مع التحديد في تحقيقها يجب التي األداء لشغلها، مستويات

 (3.8.2االزدواجية )مرفق:  أو التداخل

 

 :أبرز نقاط التميز

 تمدة ومعلنة الختيار القيادات االكاديمية واالداريةمعايير مع. 

 كتيب معتمد للتوصيف الوظيفي. 

 ميثاق أخالقيات مزاولة المهنة. 

 آليات فعالة ومعتمدة للتعامل مع مشكالت الكلية.  

 برامج تدريبية لتنمية قدرات القيادات الحالية والمحتملة. 

 آليات معتمدة لضمان فصل االدارة عن الملكية. 

 معلومات المعلنة عن الكلية شاملة وتغطى سائر أنشطتهاال. 

 .هيكل تنظيمي معتمد ومعلن مالئم لحجم ونشاط الكلية 
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 والوثائقاالدلة 

 المعايير المعتمدة الختيار القيادات 

 وسائل تنمية قدرات القيادات 

  .)أدوات ومؤشرات تقييم أداء القيادات )وسائل استطالع رأي األطراف المعنية 

 سات / إجراءات التعامل مع مشكالت التعليم التي تواجهها الكلية ونتائج تطبيقها.سيا 

 .وثيقة القيم الجوهرية واألخالقيات المهنية للكلية 

 .الهيكل التنظيمي المعتمد 

 .قرارات إنشاء / تشكيل اإلدارات والوحدات ولوائحها الداخلية 

 قرارات تشكيل المجالس واللجان الرسمية 

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

 .كتيب التوصيف الوظيفي 

 .الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
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 و الحوكمه القيادةقائمة بمرفقات معيار 

 

 البند رقم المرفق

 معايير الختيار القيادات اإلدارية  واالكاديمية  - 1.1.2

قانون الالئحة التنفيذية  لو  1972لسنة  49رقم   الجامعاتقانون تنظيم  - 2.1.2

 الباب الثالث 1992لسنة  151تنظيم الجامعات رقم 

ية والئحته التنفيذ 2009لسنة  112قانون تنظيم الجامعات الخاصة رقم  - 3.1.2

 والالئحة الداخلية للجامعة.

 للكلية اإللكترونيالموقع اعالن المعايير علي  - 4.1.2

اديمية و المرسل لمعايير اختيار القيادات االك اإللكترونيصورة من البريد  - 5.1.2

 االدارية 

من  هيئة التدريس و الهيئة المعاونة موقع عليها ألعضاءحافظة استالم  - 6.1.2

  لمعايير اختيار القيادات األكاديمية جانبهم

 آلية اختيار القيادات األكاديمية واإلدارية. - 7.1.2

 تداول السلطة بالمناصب القيادية  اتنضما - 8.1.2

 خطة التدريب للقيادات االكاديمية  - 1.2.2

 التدريبية  احتياجاتهمأراء القيادات لقياس  استقصاء - 2.2.2

و  المرسلة الي أعضاء هيئه التدريس خطط الدورات التدريبية للقيادات - 3.2.2

  الهيئة المعاونة

 العام األكاديميقرار تعيين المرشد  - 4.2.2

 قرار تعيين رائد األنشطة الطالبية - 5.2.2

 قرار تعيين منسق لجنة الشكاوى - 6.2.2

 قرار تعيين  مقرر لجنة تطوير المناهج والمقررات الدراسية. - 7.2.2

 استبيان نمط القيادة من وجهه نظر الطالب  - 1.3.2
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2.3.2  تحليل استبيان نمط القيادة من وجهه نظر الطالب 

3.3.2  بيان نمط  القيادة الخاص بأعضاء هيئه التدريساست 

ة تحليل استبيان نمط القيادة من وجهه نظر اعضاء هيئة التدريس والهيئ - 4.3.2

 المعاونة

 استبيان نمط القيادة من وجهه نظر الجهاز االداري  - 5.3.2

  نمط القيادة من وجهه نظر الجهاز االداريالخاص ب استبيان تحليل - 6.3.2

 طالب 100وزيع الطلبة علي محاضرات بحيث ال يزيد عددهم عن ت - 1.4.2

 السابقة  لألعوامبيان بعدد الطالب الملتحقين بالبرامج التعليمية  - 2.4.2

 قرار انتداب بعض من اعضاء هيئة التدريس من الخارج - 3.4.2

 آلية للتعامل مع الدروس الخصوصية  - 4.4.2

  tutorialsتوزيع الطلبة علي مختلف ال  - 5.4.2

 قائمة بالكتب المتاحة بمكتبة الكلية  - 6.4.2

 نظام التعليم التفاعلي  - 7.4.2

 كتيب االرشاد االكاديمي - 8.4.2

لى الموقع ورفع المادة العلمية ع تدريس هيئةألعضاء  اإللكتروني البريد إعالن - 9.4.2

 . بها الطالب للكلية واعالم اإللكتروني

 .والهيئة المعاونةهيئة التدريس  عضاءألالمكتبية  الساعات - 10.4.2

 ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء علي التدريسية األعباء توزيع - 11.4.2

 الية التعامل مع الطالب المتعثرين - 12.4.2

 حصر الطالب المتأخرين دراسيا - 13.4.2

 المتعثرين الطلبةصوره من  االجتماعات دوريه مع  - 14.4.2

 كيفيه استخدام  بنك المعرفة المصريدورات تدريبية ل - 15.4.2

 واألخالقية الخاص بالكليةالجوهرية  ميثاق القيم - 1.5.2
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 للجامعة  األخالقيالميثاق  - 2.5.2

 اخالقيات ممارسة المهنة . - 3.5.2

 آلية معتمدة لضمان حقوق العدالة وعدم التمييز - 4.5.2

عارض رقة دراسية لمنع التجدول االمتحانات المبدئي الذي يضعه ممثلي كل ف - 5.5.2

 بين المواد

 نتائج االمتحانات ينموذج لاللتماسات ف - 6.5.2

 الية عمل لجنة الطالب المتعثرين - 7.5.2

 لجنة للشكاوى والمقترحات - 8.5.2

 الميدانيآلية تقييم الطالب خالل التدريب  - 9.5.2

 لحماية حقوق الملكية الفكرية والنشر قواعد - 10.5.2

 لتكريم الطالب المتفوقينحفل  - 11.5.2

الطالب القيم الجوهرية على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و  توزيع - 12.5.2

 والعاملين .

 محاضرات للتوعية للقيم الجوهرية واالخالقية - 13.5.2

ة والنشر اعالن بالمكتبة لحث الطالب على احترام قواعد حماية الملكية الفكري - 14.5.2

 معةبالجا العلمي

 فواتير شراء الكتب وبرامج الكمبيوتر - 15.5.2

 تعليمات للطالب لتوعيتهم بحقوق الملكية الفكرية والنشر - 16.5.2

ية و قواعد حما بإجراءاتاالعالن بالمكتبة يحث الطالب بضرورة االلتزام  - 17.5.2

 حقوق الملكية الفكرية و النشر بالجامعة

 تُذكر بها ال التيريس بعدم قبول االبحاث الطالبية على اعضاء هيئة التد التنبيه - 18.5.2

 المراجع العلمية

 اديميةهيئة التدريس والهيئة المعاونة بعنوان النزاهة االك ألعضاءمحاضرة  - 19.5.2

 العلميالبحث  ألخالقياتتشكيل لجنة  - 20.5.2
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 البودليل الط الملصقات  صوره من موقع الكلية توضح النشرات و االخبار و - 2.6.2

 المنسق االلكتروني للكلية - 3.6.2

 و التقويم االكاديمي سياسات القبول والتحويل . - 4.6.2

لطالبية من رائد االنشطة ا المنشور معتمدة والمعلومات االعالنات والملصقات - 5.6.2

 و العميد

 للكلية التنظيميالهيكل  - 1.7.2

 والالئحة الداخلية للجامعة كاديمياالرسالة الجامعة وهيكلها  - 2.7.2

 جانيوضح وحدة ضمان الجودة بما فيها من اقسام و ل الكليةصوره من موقع  - 3.7.2

 لجنه الكوارث و االزمات  - 4.7.2

 خطه االخالء للجامعة - 5.7.2

 لإلخالءتطبيق تجارب  - 6.7.2

 محاضره دورية للتعليمات الواجب في حالة الكوارث واالزمات - 7.7.2

 مركز االعداد المهني و ريادة االعمال - 8.7.2

 للكلية التنظيميالهيكل  - 9.7.2

البريد ب وإرساله ، لوحات اإلعالنات ، اإللكتروني موقعال التنظيمي علي الهيكل اعالن - 10.7.2

 اإلداريالمعاونة و الجهاز للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة  اإللكتروني

 التوصيف الوظيفي - 1.8.2

 اإلعالن عن التوصيف الوظيفي - 2.8.2

 امثله إلعالنات الوظائف المختلفة - 3.8.2

  

 نماذج للشكاوي المقدمة للجنه الشكاوي و المقترحات - 21.5.2

 جمع ورصد درجاتهم فيالنظر  إلعادةت الطلبة التماسا - 22.5.2

 الكلية ةإلدارمقبولة  بأعذاراعالن عمل امتحانات بديلة للطالب الذين تقدموا  - 23.5.2

 .  الملكية عن اإلدارة فصل لضمان آليات - 24.5.2

 " .روسفامجلة الجامعة "صوت  - 1.6.2
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 : ادارة الجودة والتطوير3معيار 
راء تقويم ذاتي شامل نيام إلدارة الجودة توفر له القيادة سبل الدعم، وتلتزم بإجلكلية العلوم المالية واالدارية 

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

 في تطوير األداء

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

للمؤسسة وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر  .1

الئمة، ويشارك فيها ممثلون المؤهلة والتجهيزات الم

عن مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعى تباين الخبرات 

 والمهارات لتغطية المهام المتعددة. 

√   

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكالً  .2

عالقة  واضحة وتحددتنظيمي ًا ذا تبعية وعالقات 

الوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في 

 ل دورها ويساند أنشطتها. تفعي

√   

لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن  .3

 نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها.

√   

تقويم أنشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام  .4

مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة، 

 ومراجعات داخلية وخارجية

√   

 نيين وفينتائج تقويم أنشطة المؤسسة تُناقَش مع المع .5

مجالسها الرسمية، ويُستفاد منها في توجيه التخطيط 

 واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

√   
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  مختلف الفئات بالمؤسسة ويراعي تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة 3/1

 بتاريخ     ١٢ا بمجلس الكلية رقم لدى كلية العلوم المالية واالدارية وحدة لضمان الجودة والتي تم اعتماد انشائه

، ويتوفر لها الكوادر البشرية المؤهلة من اعضاء هيئة التدريس بالكلية (1.1.3:)مرفق ٣١/١٢/٢٠١٣

 (2.1.3والمدرجين كجزء من الهيكل التنظيمي للوحدة )مرفق 

 مجال  فيلية والجامعة يتم تأهيل الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة واالداريين بالك

ضمان الجودة من خالل حضور العديد من الدورات التدريبية وورش العمل المنظمة من قبل الهيئة القومية 

ولجنة التدريب  EDC، مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومركز تطوير التعليم واالعتمادلضمان جودة التعليم 

 (. 3.1.3والتوعية بالكلية )مرفق 

 2017/2018لتالي بيان بالدورات التي تم تنفيذها للعام الجامعي ويوضح الجدول ا: 
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 :2017/2018بيان بالدورات التي تم تنفيذها للعام الجامعي 

 اسم الدورة التدريبية جهة التدريب
توقيت 
 الدورة

عدد 
الحضور 
 من الكلية

نسبة الحضور 
 الفئة المستهدفة

نسبة 
الحضور من 

اجمالي 
اءاالعض  

 مركز ضمان الجودة 
 

وارسال االنذارات  onlineكيفية تسجيل الطالب 

 للطالب 
17/10/2017  1 

% من الفئة 100

 المستهدفة
3%  

رةاالرشاد االكاديمي والتعامل مع الحاالت المتعث  17/10/2017  9 
% من الفئة 100

 المستهدفة
30%  

العلمية البرامجمهام منسقي   17/10/2017  3 
فئة % من ال100

 المستهدفة
10%  

24/10/2017 مهام اداري وحدة ضمان الجودة  1 
% من الفئة 100

 المستهدفة
3%  

31/10/2017 المعايير االكاديمية و البرامج الدراسية  4 
% من الفئة 15

 المستهدفة
13%  

31/10/2017 ادارة االزمات و الكوارث  3 
% من الفئة 100

 المستهدفة
10%  

لإلداريينالمهام  إلنجازة ادارة الوقت بفاعلي  15/11/2017  2 
% من الفئة 100

 المستهدفة
7%  

Course report workshop 5/8/2018  9 
% من الفئة 100

 المستهدفة
30%  

23/10/2018 القيادة الملهمة و التفكير االستراتيجي  3 
% من الفئة 100

 المستهدفة
10%  

27/11/2018 اعمال الكونترول  6 
% من الفئة 85

لمستهدفةا  
20%  

EDC 
 

Welcome address 24/9/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Fundamentals of teaching 25/9/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Class Room Management 26/9/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Learning Styles and strategies 72/9/2017  4 
من الفئة % 100

 المستهدفة
13%  

Course file 28/9/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Registration and academic advising 1/10/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Syllabus design and construction 6/11/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Interactive Modalities  72/11/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Self Archiving and proper scientific 
writing 

4-12-2017 % من الفئة المستهدفة3 1   3%  

Academic Integrity 13/12/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Student's Assessment 1 18/12/2017  4 
% من الفئة 100

 المستهدفة
13%  

Student's Assessment 2 25/12/2017 % من الفئة المستهدفة100 4   13%  
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 اسم الدورة التدريبية جهة التدريب
توقيت 
 الدورة

عدد 
الحضور 
 من الكلية

نسبة الحضور 
 الفئة المستهدفة

نسبة 
الحضور من 

اجمالي 
 االعضاء

لجنة التدريب 

 والتوعية بالكلية

DIT research project session by Damian Oreilly 27/3/2018 % من الفئة المستهدفة76 19   76%  

How to search within the scientific database 
for students 

14/4/2018 من الطالب % من الفئة المستهدفة80 75   

The writing of scientific references using 
Mendeley application for students 

14/4/2018 من الطالب الفئة المستهدفة % من95 66   

Research project orientation session 19/4/2018 % من  الفئة المستهدفة80 20   67%  

Research Project orientation session Project II 24/4/2018  
% من الفئة المستهدفة25 7  23%  

% من الفئة المستهدفة من الطالب 91 85  

Orientation session for students research 
project II 

31/5/2018 % من الفئة المستهدفة50 13   43%  

Effective Time management 25/12/2018 % من الفئة المستهدفة60 15   60%  
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  تكلف إدارة الكلية بالعمل في هذا الكيان كوادر من مختلف فئات الكلية مثل أعضاء هيئة التدريس والهيئة

، حيث يتم مشاركة كل فئات الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالبواإلداريون المعاونة 

اللجان الفرعية المختلفة لوحدة ضمان الجودة بالكلية، لضمان تنوع الخبرات والمهارات للفئات  والطالب في

واالدارية ة لكلية العلوم المالية التي تعمل بها وذلك من خالل تشكيل اللجان المسؤولة بقيام الدراسة الذاتي

 (4.1.3مرفق)

  توفر المؤسسة لهذا الكيان الموارد المادية والتجهيزات المالئمة لممارسة أنشطتها، حيث تم تخصيص غرفة

D424  ،اجتماعات،  طرابيزةلوحدة ضمان الجودة بالكلية وتم تجهيزها بكافة التجهيزات المناسبة من مكتب

، دواليب، مكتبات، حاسب آلي، طابعة، ماكينة تصوير، وتكييف فرفأوحدات  كراسي، لوحة اعالنات،

 (5.1.3كمل وجه )مرفق أت الجودة على لتوفير المناخ المناسب واالحتياجات المناسبة للقيام بمتطلبا

الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنييميا ذا تبعية وعالقات واضحة، وتحدد عالقة  .3/2

 لوحدة بمركز ضمان الجودة بالجامعة، بما يسهم في تفعيل دورها ويساند انشطتها: ا

  محدد  23/9/2018بتاريخ  9الكلية رقم  معتمدة بمجلسمحدثة ولوحدة ضمان الجودة بالكلية الئحة داخلية

وحدة ضمان  متابعةوآليات  تومسئوليا (1.2.3بها الهيكل التنظيمي للوحدة وتبعيتها إلدارة المؤسسة )مرفق

 (2.2.3)مرفق  الجودة بالكلية لنظم الجودة
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  توجد عالقة وطيدة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة مع وحدة ضمان الجودة بالكلية وذلك يتمثل في

(، كما يقدم المركز الدعم الفني من خالل زيارات 3.2.3.ق:مخاطبات بين المركز والوحدة )مرفصورة 

دورات تدريبية، استشارات و مراجعة داخلية، و كذلك زيارة المحاكاة قبل التقدم لالعتماد  الدعم الفني،

حيث يعتبر المركز حلقة وصل بين وحدات ضمان الجودة وبين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

دورات التدريبية إللقاء ال الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد من مدربينواالعتماد وذلك بتوفير 

(، كما يقوم مركز ضمان الجودة بدعوة مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة 4.2.3ق:)مرف

 (5.2.3ق:صفة دورية مرة كل فصل دراسي )مرفب ااجتماعاتهلحضور 

 

 :ألنشطتها وقواعد بياناتلوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها،  3/3

 تصدر مع بداية كل عام دراسي جديد ألنشطتها من حيث منهجية التقويم الذاتي  تضع الوحدة خططا سنوية

خطة وحدة ضمان الجودة على  وتحتوي، (1.3.3والمراجعة الداخلية والخارجية والتدريب وغيرها )مرفق 

تمويل والالمهام الواجب تأديتها واألنشطة التنفيذية ومسئولي التنفيذ وكذلك مدة التنفيذ ومؤشرات النجاح، 

  لتنفيذ هذه المهام. الالزم

  من العميد إلى رئيس الجامعة تقوم بإعداده وحدة  سنوي ويقدم تقريرتتابع الوحدة تنفيذ الخطط السنوية

ضمان الجودة عن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوي على خطط التحسين والتعزيز وتتخذ اإلجراءات 

ن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية تحت التصحيحية المناسبة، ويشارك في اعدادها مجموعة م

إشراف كل من المدير التنفيذي للوحدة وعميد الكلية. ويتم اعداد التقرير السنوي في نهاية الفصل الدراسي 

 وتحتويتمت  التي اإلنجازاتاهم  واستعراض مناقشتهفي مجلس الكلية بعد  اعتمادهالثاني من كل عام ويتم 

 .(2.3.3سين والتعزيز واالجراءات التصحيحية المناسبة الواجب اتخاذها )مرفق على خطط التح

 الجهاز االداري والهيئة المعاونةاعداد اعضاء هيئة التدريس قاعدة بيانات توضح  لوحدة ضمان الجودة ،

والى من المحولين  والوافدين وكذلك الطالب، اعداد الطالب المقبولين االنتاج البحثي، والعاملين بالكلية

 (.3.3.3)مرفق  و المقررات المتاحة الكلية
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تقويم انشطة المؤسسة يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات اداء موضوعية، وأدوات مالئمة ومراجعات  3/4

 داخلية وخارجية

 لمشاركة.عملية التقويم الذاتي )نصف سنوية أو سنوية( والعناصر التي يشملها والفئات ا منهجية دوريةتحدد الجامعة 

 :ذكرها اآلتيتتم عملية التقويم بشكل دوري للبنود السبعة 

 التوقيت بنود التقييم
 مرة سنويا في نهاية العام الدراسي التقارير السنوية .1

  المراجعة الداخلية: .2

 مرة سنويا في نهاية العام الدراسي أعضاء هيئة تدريس 

 سيمرتين سنويا في نهاية كل فصل درا الهيئة المعاونة  

 ثالث مرات في كل فصل دراسي أمناء المعامل 

 مرتين سنويا لوحدة ضمان الجودة 

  مراجعة أعمال

 الكونترول

 مرتين سنويا

  مراجعة الورقة

 االمتحانية

 مرتين سنويا

مرة سنويا في نهاية الفصل الدراسي الذي   المراجعة الخارجية .3

 يدرس به المقرر من الشريك االجنبي.

  سنوات 4برنامج كل مراجع خارجي لكل 

مرتين سنويا في نهاية الفصل الدراسي الذي  تقارير المقررات .4

 يدرس به المقرر

مرتين سنويا في نهاية الفصل الدراسي الذي  االستبيانات .5

 يدرس به المقرر

مراجعة ملف المقرر من  .6

 المركز

مرة كل فصل دراسي بعد نهاية االمتحانات 

 النصف فصلية

مرة كل فصل دراسي  عليميةمراجعة الجلسات الت .7  
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 بالكلية:دور وحدة ضمان الجودة 

 أوال: اعداد التقارير السنوية:

 مثل: بإخراجهاكما يوجد عدة تقارير تقوم الوحدة 

 تقرير المراجعة الداخلية لملفات المقررات 

  للكونترولتقرير المراجعة الداخلية 

 تقرير متابعة أعضاء هيئة التدريس 

 المعاونةهيئة تقرير متابعة ال 

 تقرير متابعة أمناء المعامل 

 تقرير البرنامج 

  تقرير مراجعة الورقة االمتحانية ومدى توافقها مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج

 االمتحانات وخطة التحسين والتطوير.

 ثانيا: المراجعة الداخلية:

هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة )مثل األداء كما تتبع الكلية معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء 

 والخدمي والبحثي التعليمي

والمشاركة في أعمال ضمان الجودة 

واألنشطة الطالبية وغيرها( كما 

تقوم بإخطارهم بنتائج تقييمهم 

 اللزوم.وتناقشها معهم عند 

بنظام  فأروسوتنفرد جامعة 

للمراجعة الداخلية يتم مركزيا على 

امعة. ويشمل نظام مستوى الج

 فأروسالمراجعة الداخلية بجامعة 

 على ما يلي:
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 : المتابعة الدورية ألعضاء هيئة التدريس وتقييم ادائهم ويتمثل هذا التقييم في أربعة نقاط هامة 

 تقييم السيد نائب رئيس الجامعة حسب نوع النشاط [1]

رة األولى في منتصف الترم تقييم ملفات المقررات: وتتم على مرحلتين لكل فصل دراسي الم [2]

نتائج امتحانات اخر الفصل. وتتناول عملية تقييم ملفات المقررات  اعتمادوالمرة الثانية بعد 

مجموعة من البنود قام بصياغتها مركز ضمان الجودة بالجامعة في صورة نموذج معد لهذا الغرض 

 بأرسالحدة ضمان الجودة وجدير بالذكر انه في بداية العام الدراسي تقوم و (1.4.3:)مرفق

مع متطلبات الجودة.  يتماشىاستكمال ملفات المقررات بما  على للتأكيد( 2.4.3:خطابات )مرفق 

 ويرفق رأي(، 3.4.3رات برفع تقرير مفصل )مرفق ويقوم العضو المكلف بفحص ملفات المقر

 (4.4.3االستبيان الخاص بهم )مرفق الطالب بعضو هيئة التدريس من خالل 

بعد أن يقوم عضو هيئة التدريس بمأل  دراسي()مرة سنويا في نهاية كل عام  منسقي البرامجييم تق [3]

 (5.4.3مرفق ) QAC-1) نموذجالنموذج السنوي للتقرير الذاتي )

 (.6.4.3:المقدم من قبل أعضاء هيئة التدريس )مرفق  الذاتي وكذلك التقويم [4]

 (7.4.3التفاعلي )مرفق  عة التعليمكما يتم متابعة االداء من خالل متاب [5]

 

  المتابعة الدورية للهيئة المعاونة ألعضاء هيئة التدريس وتقييم ادائهم ويتمثل هذا التقييم في ثالث

 نقاط هامة وهي: 

 تقييم السيد نائب رئيس الجامعة حسب نوع النشاط  [1]

 (8.4.3رأي الطالب في الهيئة المعاونة من خالل االستبيان الخاص بهم )مرفق  [2]

( بعد أن يقوم 9.4.3)مرتين سنويا في نهاية كل فصل دراسي( )مرفق  منسقي البرامجرؤساء  تقييم [3]

 (10.4.3 )مرفق QAC-2) نموذجالمعيد أو المدرس المساعد بمأل التقرير السنوي الذاتي )

  تقييم أمناء المعامل 

ل كشف مجمع وقد تم عم (11.4.3:مرات سنويا )مرفقثالث وتقييمهم تتم متابعة أمناء المعامل 

 ( 12.4.3)مرفق بأسماء أمناء المعامل بمعامل الكلية 
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 ثالثا: المراجعة الخارجية:

تحرص الكلية على المراجعة الخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية لضمان التقويم الشامل 

الخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات والمستمر للفاعلية التعليمية، كما تستفيد الكلية من تقارير المراجعين 

مرتين سنويا في كل  DITالدراسية في تطوير البرامج التعليمية، حيث تتم المراجعة بمعرفة الشريك االيرلندي 

(، كما يقوم مراجعين خارجيين بمراجعة البرامج التعليمية 13.4.3)مرفق   DITفصل دراسي من قبل اعضاء 

 (14.4.3)مرفق .ة الثالث

 ابعا: تقارير المقررات:ر

الكلية يتم ترشيحهم من قبل السيد العميد ليمثلوا القسم في اجتماعات وحدة ضمان  برامجيوجد منسقين للجودة لمختلف 

. ويقوم المنسقين بمتابعة ومراجعة توصيف منسقي البرامجالجودة وليكونوا همزة الوصل بين وحدة ضمان الجودة و

محتويات ملف المقرر وتقارير المقررات التي اعدها اساتذة المقررات ومتابعة تنفيذ  المقررات ومتابعة واستكمال

 ( 15.4.3ة المجمعة للمقررات. )مرفق الخطط التصحيحي

 خامسا: االستبيانات: 

كما تقوم وحدة ضمان الجودة من خالل لجنة االستبيانات بتوزيع االستبيانات وتحليلها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

 مناسبة وهذه االستبيانات هي: ال

 تقوم الوحدة بمجموعة من االستبيانات لمعرفة اراء الطالب في نواحي مختلفة منها:

 ويتم توزيع استبيان لكل مقرر في االسبوع العاشر والحادي عشر من كل ة العملية التعليمية مدى فاعلي

 والقوة لكلر لمعرفة نقاط الضعف فصل دراسي ويتم تحليله كما يتم تسليم نسخة منه لكل استاذ مقر

 (16.4.3)مرفق  مقرر.

 بساعات  األكاديميواتضح منه رضا الطالب عن تواجد المرشد  عم واالرشاد الطالبي خدمات الد

)مرفق  االرشاد وانه يقوم بواجبه نحو توعية الطالب بواجبات المرشد ودوره في مساعدة الطالب.

17.4.3) 
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 رفة مدى تأثير المقررات الدراسية في اكتسابهم المهارات العلمية والعملية وكذلك استبيان الخريج لمع

% من 85و الذي تبين منه ان الشخصية والسلوكية   لممارسة المهنة وكذلك دورها في تنمية مهاراتهم

الخريجين افادوا ان المقررات الدراسية التي تلقوها في الكلية كافية الكتساب المهارات الخاصة باللغة 

% من الخريجين ان مهارات الحاسب االلي التي اكتسبها مناسبة لما احتاجه 55االنجليزية، كما يرى 

% من الخريجين قد حصلوا على المقدار الكافي من التدريب الميداني اثناء 55سوق العمل، و ان 

رات % من الخريجين ان المقررات الدراسية اتاحت لهم تنمية المها50الدراسة بالكلية، ويرى 

الشخصية و السلوكية لهم . تحرص الكلية دوريا على قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 

ي قد تؤدي إلى والهيئة المعاونة والعاملين ألجل المحافظة على الكوادر المميزة ومعالجة السلبيات الت

 (18.4.3)مرفق  نقص هذه الكفاءات

 وكونها عالقةضين عن العالقة مع القيادات االكاديمية نتيجة استبيان اعضاء هيئة التدريس انهم را 

% عن 80بنسبة  وانهم راضينمجهزة،  وان المعاملفعالة، وايضا راضين عن توفر قاعات التدريس 

 (.19.4.3العمل )مرفق  وعن نظامنظام توزيع المكافآت 

  لقاء مع رئيس  وتم عقداستبيان رضا الهيئة المعاونة نتج عنه عدم رضا بعض اعضاء الهيئة المعاونة

لمناقشة اسباب عدم الرضا  13/6/2018 والطالب بتاريخالجامعة لشئون التعليم  ونائب رئيسالجامعة 

 (. 20.4.3من االمور )مرفق  وتوضيح لكثيربعض المشاكل  وتم حل

  بنسبة  التي يعملون بها وعن البيئة، إليهم واالعمال المسندةنتيجة استبيان رضا العاملين عن المهام

% عن وجود دورات تدريبية 70وبنسبة % عن عدالة توزيع االعباء الوظيفية، 90%، وبنسبة 100

 (.21.4.3)مرفق  لتنمية قدراتهم

  المعامل انهم راضين عن توزيع العمل داخل االدارات، وراضين بنسبة  أخصائييننتيجة استبيان رضا

الى التقدير الذي يحصل عليه عند القيام  ضافةباإل% عن التطوير الذي يقوم به المدير المباشر 100

 .(.22.4.3بعمل مميز )مرفق 

عن  آرائهملمعرفة الجهات المستفيدة من الخريج كما تقوم الكلية بعمل استبيان لألطراف المجتمعية المختلفة و

 (23.4.3 ق)مرف .والشخصيةمستوى الخريج العلمية والعملية والسلوكية 
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 طراف المجتمعية المختلفة مثل الجهات المستفيدة من اصحاب الشركات، و تبين من استبيان اال

 ومالجئاالطراف المجتمعية مثل بنك الدم، دار المسنين ومؤسسات االطفال ذوى االحتياجات الخاصة 

% عن ممارسات الكلية الفعالة في مجال االستشارات الخارجية، وكذلك 100االيتام رضاهم بنسبة 

%، بينما رات االطراف 80ة مع الجامعة في فاعليات االنشطة المختلفة بنسبة رضاهم عن المشارك

%، و تم 41.8برامج مناسبة للتوعية البيئية و خدمة المجتمع بنسبة  بأعدادالمجتمعية ان الكلية ال تقوم 

 تدارك ذلك بعمل حمالت توعية للتبرع بالدم و كذلك زيارة القرى الفقيرة و التبرع لها.

 من الجهات المستفيدة اجمعوا ان خريجي الكلية يجيدون التعامل مع 60من االستبيان ان  كما تبين %

تطبيقات الحاسب االلي بما يتناسب مع حاجة العمل كما يتميزون بالمهارات الشخصية كالمظهر 

 العمل في جماعة. والقدرة علىالخارجي 

 مع الجهات المختلفة سادسا: االجتماعات دورية

 (24.4.3االجتماعات بالوحدة( )مرفق لوحدة )الرجوع الى ملف محاضر اجتماعات با 

  ؛ يجتمع السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الدراسيبداية العام  فياجتماع نائب رئيس الجامعة مع الطلبة

 (25.4.3الجامعة لشئون الطالب بالطلبة لمناقشة مشاكلهم )مرفق 

 

مع المعنيين وفي مجالسها الرسمية، و يستفاد منها في توجيه نتائج تقويم أنشطة المؤسسة تناقش  3/5

 التخطيط واتخاذ االجراءات التصحيحية و التطوير:

 تعرض المؤسسة نتائج التقويم الذاتي على األطراف المعنية لمناقشتها وإبداء المقترحات.

تقوم وحدة ، والتحسين و التطويرتستفيد الكلية من المراجعات الداخلية والخارجية في عملية التقويم الذاتي و 

حيث تقوم الكلية ضمان الجودة بعقد مجالس لمناقشة التقارير الناتجة عن الوحدة، و عمل خطط تصحيحية، 

بعرض ومناقشة نتائج المراجعات الداخلية والخارجية على أعضاء هيئة التدريس )من تقييم ملف المقررات و 

بيانات الطالب( و تشتمل تقارير المقررات على اجراءات تصحيحية كما تقييم مراجعة الورقة االمتحانية و است

بعد كل فصل برنامج بتقديم تقرير مجمع عن الخطط التصحيحية للمقررات المختلفة بال كل برنامجيقوم منسق 

 (1.5.3)مرفق مجلس الكلية. يوتتم اعتماد الخطط التصحيحية ف  .دراسي
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 .وابداء المقترحاتطراف المعنية لمناقشتها تعرض الكلية نتائج تقويم على اال

 تعرض الكلية وتناقش نتائج تقويم أنشطتها في مجالسها الرسمية.

عن تقارير المقررات وعن نتائج استبيان  تقارير متابعةتقوم الوحدة بمتابعة عملية التقويم ويقوم المسئول برفع 

توصيات لتحسين نقاط القصور  إلصدارالوحدة  يروالداخليين لمدالطالب وعن تقارير المراجعين الخارجيين 

 وبناء على ذلك قامت وحدة ضمان الجودة بمناقشة نتائجها عن كل مما يلي:

  والورقة االمتحانية( الكونترولمراجعة( 

 مراجعة ملف المقررات 

  (وأمناء المعامل والهيئة المعاونةالتقييمات )أعضاء هيئة التدريس 

 راتنتائج مراجعة تقارير المقر 

 نتائج االستبيانات 

وذلك في مجلس الكلية بحضور ممثلين عن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وممثلين من األطراف 

المجتمعية ذات الصلة والطالب الذين يحضرون ممثلين عن زمالئهم في مجالس الكلية التخاذ االجراءات 

 (.2.5.3رفق مجالس الكلية )م فيالتصحيحية المناسبة ويتم اعتمادها 

تستفيد الكلية من النتائج في إعداد خطط التحسين والتعزيز )نماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التي 

 .(3.5.3)مرفق  اتُِخذت بناًء على نتائج التقييم(

 

 والتنافسية:أبرز نقاط التميز 

  ئمة.المالبالكلية وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات 

  أنشطتها.الئحة داخلية محدثة لوحدة ضمان الجودة تفعل دورها وتساند  

  الكلية.توافر قواعد بيانات لمختلف أنشطة  

  تقويم أنشطة الكلية يتم بصفة دورية باستخدام مؤشرات أداء موضوعية وأدوات مالئمة ومراجعات

 وخارجية.داخلية 

 المناسبة.جراءات التصحيحية مناقشة نتائج التقييم مع المعنيين واتخاذ اال  
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 والوثائق:األدلة 

  .الالئحة الداخلية للوحدة 

 .خطط عمل الوحدة 

 .التقارير السنوية للوحدة 

  الرأي(. استقصائياتاألدوات المستخدمة في التقييم الذاتي )نماذج 

 .تقارير تحليل نتائج االستقصاء واستطالعات الرأي 

 قضايا الجودة. محاضر مجلس الكلية التي نوقشت فيها 

 تقارير المراجعة الداخلية 

  متضمنًا خطط التحسين(. للكليةالدراسة الذاتية/ التقرير السنوي( 

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

 .ما توفره الكلية من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 
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 يار إدارة الجودة والتطوير.قائمة بمرفقات مع

 

 

 البيان رقم المرفق

 

وحدة ضمان الجودة بالكلية انشاء مجلس اعتماد 1.1.3  

 الهيكل التنظيمي لوحدة ضمان الجودة 2.1.3

يبي، الدورات التدريبية )استبيان احتياجات، خطة تدريب، كشف حضور، محتوى تدر 3.1.3

 شهادات حضور(

الذاتية تشكيل لجان الدراسة 4.1.3  

 تجهيزات غرفة ضمان الجودة 5.1.3

 الالئحة الداخلية للوحدة 1.2.3

متابعة وحدة ضمان الجودة بالكلية لنظم الجودةآليات  2.2.3  

33.2.  مخاطبات بين مركز ضمان الجودة بالجامعة ووحدة ضمان الجودة بالكلية 

 مثال جدول زيارات الدعم الفني لمركز ضمان الجودة 4.2.3

.2.35  مركز ضمان اجتماعاتدعوة مديري وحدات ضمان الجودة بكليات الجامعة لحضور  

 الجودة 

 الخطة السنوية لوحدة ضمان الجودة 1.3.3

 التقرير السنوي لوحدة ضمان الجودة 2.3.3

33.3.  قاعدة بيانات 

 نموذج تقييم ملفات المقررات 1.4.3

جودةمع متطلبات ال يتماشىالمقررات بما علي استكمال ملفات  للتأكيدخطابات   2.4.3  

33.4.  تقرير العضو المكلف بفحص ملفات المقررات  
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 استبيان رأي الطالب بعضو هيئة التدريس 4.4.3

لعضو هيئة التدريس منسقي البرامجتقييم  5.4.3  

المقدم من أعضاء هيئة التدريس الذاتيالتقويم  6.4.3  

 متابعة التعليم التفاعلي 7.4.3

 استبيان رأي الطالب بعضو الهيئة المعاونة 8.4.3

للهيئة المعاونةمنسقي البرامج تقييم  9.4.3  

المقدم من الهيئة المعاونة الذاتيالتقويم  10.4.3  

 نموذج تقييم امناء المعامل 11.4.3

امناء المعامل بأسماءكشف  12.4.3  

   DITتقرير الشريك االيرلندي  13.4.3

ر مراجعين خارجيين للبرامج التعليمية الثالثةتقري 14.4.3  

تقرير المقرراتنموذج من  15.4.3  

 استبيان اراء الطالب عن مدى فاعلية العملية التعليمية 16.4.3

 استبيان اراء الطالب عن خدمات الدعم واالرشاد الطالبي 17.4.3

مهارات في اكتسابهم ال استبيان اراء الخريجين عن مدى تأثير المقررات الدراسية 18.4.3

ية العلمية والعملية لممارسة المهنة وكذلك دورها في تنمية مهاراتهم الشخص

 والسلوكية  

 استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس 19.4.3

 استبيان الرضا الوظيفي للهيئة المعاونة 20.4.3

 استبيان الرضا الوظيفي للعاملين 21.4.3

المعامل ألخصائيلرضا الوظيفي استبيان ا 22.4.3  

 استبيان لألطراف المجتمعية المختلفة والجهات المستفيدة من الخريج 23.4.3

.4.342  اجتماعات وحدة ضمان الجودة بالكلية 

.4.352 الدراسيبداية العام  فياجتماع نائب رئيس الجامعة مع الطلبة    

ط التصحيحية مجمع عن الخط برنامجتقرير مقدم من منسق كل  1.5.3  
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للبرامج الثالثللخطط التصحيحية  اعتماد مجلس الكلية 2.5.3  

 نماذج من اإلجراءات التصحيحية التي اتخذت 3.5.3
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  4معيار 
 و الهيئة املعاونةأ عضاء هيئة التدريس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 66 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 : اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة4معيار 
الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بما يتناسب مع  ية العلوم المالية واالدارية العددلكل

على تنمية قدرات  لكليةمتطلبات البرامج التعليمية المقدمة، وبما يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها. وتعمل ا

 .م وضمان قياس آرائهمومهارات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وتلتزم بتقييم أدائه

 التقييم الذاتي

 مؤشر

 التقييم 

مستوف  مستوف

 جزئيا

غير 

 مستوف

نساااااابة أعضاااااااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب  [1]

لعلمية تتفق مع المعدالت والبرامج على مساااتوى المؤساااساااة 

 .المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالمؤسسة

√   

ت للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاااااء للمؤسااااسااااة ذليا [2]

 هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

√   

التخصاااااص العلمي ألعضااااااء هيئة التدريس مالئم للمقررات  [3]

 الدراسية التي يشاركون في تدريسها. 

√   

أعباء العمل تتيح ألعضاااااااء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  [4]

 ءة.ارية وغيرها بكفاالقيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلد

√   

نة االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاو [5]

تحاادد بصااااااورة دوريااة، وتءتخااذ اإلجراءات المالئمااة لتنفيااذ 

 البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة. 

√   

معااايير تقييم أداء أعضااااااااء هيئااة التاادريس والهيئااة المعاااونااة  [6]

ند القيادة بنتائج التقييم، وتناقشاااهم فيها ع هموتبلغ، موضاااوعية

 الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء.

√   

للمؤساااساااة وساااائل مناسااابة لقياس ذراء أعضااااء هيئة التدريس  [7]

تفادة والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالس

 من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

√   

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 67 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

تتفق مع المعدالت  الكليةمستوى  الطالب على. نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى 4/1

 بالكلية. المقدمة التعليميةالبرامج  وطبيعةلنوع  المرجعية

 

الى الطالب على  والمعاونة والهيئةاجراءات لتحقق اتفاق نسبه اعداد اعضاء هيئه التدريس  المؤسسةتتخذ 

القومية لضمان جودة  الهيئةعن  الصادرة القياسيةمع المواصفات  التعليميةالبرامج و المؤسسةمستوى 

 (1.1.4مرفقالتعليم و االعتماد )

  الى الطالب مناسللللللبه وان  والهيئة المعاونةان نسللللللبة اعضللللللاء هيئة  التاليكما يتضللللللح من الجدول

ومية لضمان جودة التعليم واالعتماد مع النسب التي أقرتها الهيئة الق والمادية متفقه البشريةاالمكانات 

 (3.1.4) (2.1.4ألعضللللللاء الهيئة المعاونة )مرفق  15: 1وألعضللللللاء هيئة التدريس،  50: 1وهي 

(4.1.4) 

 *2017/2018علي مستوي الكلية الي الطالب للعام الجامعي أعضاء هيئة التدريس  نسبة

عدد أعضاء هيئة 

 المعينين التدريس

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس المنتدبين

عدد الطالب أجمالي نسبة أعضاء هيئة التدريس  

عدد الطالب ألجمالي  

 1:24.9 524 5 يكافئ 2.5 أي 2  19 عضوا

 

النسب المرجعية للهيئة  وتتفق مع 1:27.5مستوي الكلية  علىاعضاء هيئة التدريس الي الطالب  وتمثل نسبة

 . واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم 

 2017/2018مستوي الكلية الي الطالب للعام الجامعي  على الهيئة المعاونةاء أعض نسبة

هيئة المعاونة العدد اعضاء 

 المعينين

عدد الطالب أجمالي عدد  ألجمالي المعاونةهيئة النسبة أعضاء  

 الطالب

 1:14.9 524 عضوا 35

 

النسب المرجعية للهيئة  وتتفق مع 1:14.9مستوي الكلية  علىاعضاء الهيئة المعاونة الي الطالب  وتمثل نسبة

 . واالعتمادالقومية لضمان جودة التعليم 

__________________________________ 

 عضو هيئة تدريس زائر لم يتم احتسابهم في تلك النسبة 12علما بأن هناك 
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 مستوي البرامج على للطلبة والهيئة المعاونةنسبه اعضاء هيئه التدريس 

 

 General Business مج العام .البرنا1

نسبة عدد أعضاء هيئة  عدد الطالب عدد اعضاء هيئة التدريس

 التدريس لعدد الطالب

 1:19.3 طالب 407  عضو   21

 

 

عدد اعضاء هيئة التدريس 

 المعاونة المعينين

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  عدد الطالب

 لعدد الطالب المعاونة

 1:11.6 طالب 407 عضو  35

 

 

 Finance and Investment.برنامج التمويل واالستثمار 2

نسبة عدد أعضاء هيئة  عدد الطالب عدد اعضاء هيئة التدريس

 التدريس لعدد الطالب

 1:15.5 طالب 62 اعضاء 4

 

عدد اعضاء هيئة التدريس 

 المعاونة المعينين

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  عدد الطالب

 لعدد الطالب المعاونة

 1:12.4 طالب 62 اعضاء 5
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 gAccountin المحاسبة.برنامج 3

 

نسبة عدد أعضاء هيئة  عدد الطالب عدد اعضاء هيئة التدريس

 التدريس لعدد الطالب

 1:20 طالب 40 اعضاء2 

 

عدد اعضاء هيئة التدريس 

 المعاونة المعينين

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  عدد الطالب

 لعدد الطالب المعاونة

 1:6.6 طالب 40    اعضاء 6

 

 Marketing .برنامج التسويق4

 

نسبة عدد أعضاء هيئة  عدد الطالب عدد اعضاء هيئة التدريس

 التدريس لعدد الطالب

 1:2.5 طالب 15  اعضاء6

 

عدد اعضاء هيئة التدريس 

 المعاونة المعينين

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس  عدد الطالب

 لعدد الطالب المعاونة

 1:5 طالب 15 اعضاء3
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 . للمؤسسة ذليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.4/2

  للتعامل مع  31/12/2013بتاريخ  12معتمدة بمجلس الكلية رقم . آليةلكلية العلوم المالية واالدارية

ة في ضوء اعداد الطالب المتوقعة العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

وفقا البرامج ( لسد العجز في بعض 2.2.4( ويوجد للكلية الية معتمدة للمنتدبين)مرفق:1.2.4)مرفق:

للخطة الدراسية المعتمدة من الجامعة حيث يتم اعداد الخطة الدراسية للعام الجامعي ويتم اعتمادها من 

ت على المعينين وبعد استيفاء النصاب القانوني لألساتذة مجلس الكلية وبناء عليه يتم توزيع المقررا

 المعينين يتم انتداب اعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعة للمقررات الشاغرة.

  يقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية واألستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالموافقة على خطة

س لعمل المخصص المالي لهذا الغرض و ( وكذلك شئون أعضاء هيئة التدري3.2.4االنتداب)مرفق:

يتم مراجعة الخطة الدراسية مع الالئحة عن طريق عمادة القبول والتسجيل ويتم اعتماد الموافقة على 

انتداب السادة أعضاء هيئة التدريس للمقررات الشاغرة وعندما تصل الموافقة للسيد األستاذ الدكتور 

الدكتور عميد الكلية يعتمده األستاذ الدكتور رئيس الجامعة عميد الكلية يتم ارسال خطاب من األستاذ 

 (4.2.4إلى األستاذ الدكتور عميد الكلية التي سيتم االنتداب منها)مرفق:

 (5.2.4)مرفق: ويتم عمل بيان بأسماء المرشحين لالنتداب من الجامعات المصرية والجامعات االجنبية 
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 1جدول 

  المنتدبينبيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس 

 2017/2018 يالعام الدراس

 أوال: من الجامعات المصرية
 الوظيفة التخصص جهة الندب االسم م

 مدرس محاسبة كلية التجارة جامعة االسكندرية هيبت عبد القادر تمام د. 1

 مدرس محاسبة كلية التجارة جامعة االسكندرية محمد جابر غنيم د. 2

 مدرس محاسبة تجارة جامعة االسكندريةكلية ال رحاب حافظ البقرى د. 3

سمدر محاسبة كلية التجارة جامعة االسكندرية محمد فوزى د. 4  

 مدرس تمويل محاضر حر نهاد صالح د. 5
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  Visiting Professorsثانيا أساتذة زائرون 

 DITمن جامعة إيرلندا 

S Name Degree Position Major 

1 Prof. John Jameson  Professor Head of Retail School, DIT  Management 

2 
Dr. Joseph 

Coughlan 
Doctor 

Head of School of Accounting, 

DIT 
Accounting 

3 
Prof. Edward 

Fleming 
Professor Faculty of Business, DIT Accounting 

4 
Dr. Eoghan 

O'Grady 
Doctor Faculty of Business, DIT 

Human 

Resource  

5 Dr. Sharon Feeney Doctor Faculty of Business, DIT Marketing 

6 
Dr. Damian 

O'reilly 
Doctor Faculty of Business, DIT  Accounting 

7 
Dr. Kathleen 

Hughes 
Doctor Faculty of Business, DIT Accounting 

8 Dr. Amr Arisha Professor Faculty of Business, DIT Marketing 

9 Dr Ayman Tobil Doctor School of Marketing, DIT 
Quantitative 

Methods 

10 
Dr Edmund 

O'Callaghan 
Professor Faculty of Business, DIT Accounting 

11 Dr. Joan Keegan Doctor Faculty of Business, DIT  Accounting 
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  Visiting Professorsثالثا أساتذة زائرون 

 JAMKجامعة العلوم التطبيقية فنلندا من 

S Name Degree Position Major 

1 Dr. Pia Kreus Doctor 
Senior Lecturer Faculty of 

Business  
Management 

 

 2 جدول

 سنوات  3 وترقيتهم خاللالمتوقع حصولهم على درجة الدكتوراه  هيئة التدريس المعاونةاعداد 

 2017/2018 دراسيالالعام 

المتوقع حصولهم  هيئة التدريس المعاونةاعداد  الجامعيالعام 

 سنوات 3على درجة الدكتوراه و ترقيتهم خالل 

2017/2018 1 

2018/2019 2 

2019/2020 3 

 

ويتم تسليم عضو هيئة التدريس المنتدب الخطاب ويوقع على استالم األصل مع التعهد بتسليم الخطاب لجامعته 

صلية وتسليم الجامعة خطاب الموافقة على الندب وتقوم شئون أعضاء هيئة التدريس باستالم أصل الموافقة األ

من عضو هيئة التدريس المنتدب ويتم تسليم صورة للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية لالحتفاظ بها في ملفات 

هذه  فيالمعيدين والمدرسللللين المسللللاعدين  وأن تكون أولوية التسللللجيل للدرجات العلمية منالكلية لحين طلبها 

.  ونجد أن هناك تناسللب (6.2.4)مرفق:التخصللصللات لتوفير جيل من أعضللاء هيئة التدريس يسللد العجز فيها

للتعيين  الخاليةبعرض اعالنات الوظائف  الجامعةوتقوم  معقول بين الدرجات العلمية ألعضللاء هيئة التدريس.

من خالل  القادمةسلللنوات  3لسلللد العجز خالل ال  الكلية تضلللح خطةو بها عجزيوجد  التيالتخصلللصلللات  في

 (.8.2.4()مرفق:7.2.4. )مرفق: لسد العجز وخطة الكلية المتوقعةالترقيات  وتعتبر خطةالجدول 
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 . التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها. 4/3

  من مالئمة التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات  لية واالداريةالعلوم الما كليةتتأكد

 .للكلية والبرامج العلمية الدراسية التي يشارك في تدريسها عند إعداد الخطة التدريسية

  حيث تحرص الكلية على أن يكون تخصص المقرر الدراسي الذي يقوم عضو هيئة التدريس بتدريسه

ثي، وتقوم الكلية بانتداب أعضاء هيئة تدريس من خارج الكلية في حالة واقع في صميم تخصصه البح

عم توافق التخصللللللصللللللللات وتراعى الكليللة أن يكون التسللللللجيللل للللدرجللات العلميللة متمشلللللليللا مع 

 :كما يوضح الجدول التالي (1.3.4)مرفق:التخصصات

 بيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس المعينين

 ) 2017/2018) الدراسيالعام 

 المقرر الذى يقوم بتدريسه التخصص  و هيئة التدريس عض م
 Marketing research تسويقإدارة أعمال/  طارق طه أحمدأستاذ دكتور  1

 International Management اقتصادإدارة أعمال/  محمد محروس اسماعيل .أستاذ دكتور 2

 Research Project I إدارة انتاجإدارة أعمال/  يمحمد توفيق ماضأستاذ دكتور  3

Research Project II 

 Macroeconomics االقتصاد نجوى محمد غرابأستاذ مساعد  4

Business and Society 

 Entrepreneurship 

 Microeconomics االقتصاد وحيد مهدى عامرأستاذ مساعد  5

Financial Econometrics 

  Financial Strategy تمويل واستثمار وائل مصطفى حسن د. 6

Corporate Finance 

Financial Service 

Islamic Finance  

Financial Reporting 

 Research Methods إدارة اعمال محمود السيد حسنين د. 7

Management Science 1 

Strategic Management 1 

إدارة اساليب إدارة أعمال/  مصطفى احمد شلش د. 8

 كمية

Quantitative Methods 1 

Quantitative Methods 2 

 Human Resource Management ادارة اعمال محمد عبد الفتاح رجب د. 9

 Management 1 بشرية موارد  د. محمد محمود حماد 10

Management  2 

 Marketing Communication نظم معلومات ادارية د. ردينة عبد السالم علي 11

Information Management 1 

Information Management 2 

Strategic Information System 

 Marketing تسويقإدارة األعمال/  د. سالي رؤوف جرس 12

Managing Marketing Strategy 

Strategic Marketing 

Consumer Behavior 
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  بيان تفصيلي بأعضاء هيئة التدريس المعينين

 ات االتصالبمراكز اللغة اإلنجليزية والعربية والحاسب االلي ومهار

 2017/2018للعام الدراسي 

 المقرر الذى يقوم بتدريسه التخصص عضو هيئة التدريس م

 Communication Skills مهارات اتصال احمد ابراهيم د. 1

 English Courses انجليزيه لغة هدي سالم د. 2

 English Courses انجليزيه لغة سيلفيا الفريد د. 3

 Arabic Language عربيه لغة يغنبو تمام احمد المرأ د. 4

 Arabic Language عربيه لغة محمد فريد عبدهللا د. 5

 Arabic Language عربيه لغة وحيد فريد د. 6

 Computer Skills حاسب الي د. مني ابو عوف 7
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 بأعضاء هيئة التدريس المعاونة المعينين تفصيليبيان 

 *2017/2018 الدراسيالعام 

 

عضو هيئة التدريس  م

 المعاون

 التخصص الوظيفة

 تسويق مدرس مساعد أمنية محمد محرم 1

 تمويل واستثمار مدرس مساعد يارا مجدى متولى ابراهيم 2

 إدارة اعمال مدرس مساعد جيالن عبد العزيز عبده 3

 محاسبة مدرس مساعد نهى سعيد محمد جبر 4

 ةمحاسب معيد محمد ناجى طه احمد نفعى 5

 محاسبة معيد سارة محمد خميس عيد 6

 محاسبة معيد ينورهان عصام الحصر 7

 تمويل واستثمار مدرس مساعد ايرين روبير ديكريان باليان 8

 محاسبة معيد رنا عادل عبد العزيز قمرة 9

 تسويق معيد أميرة عصام خميس 10

 تمويل واستثمار معيد يشهد محمد حمد 11

 تسويق معيد ن احمدمنه هللا رمضان حس 12

 محاسبة معيد نهى طارق يوسف قطايا 13

 تمويل معيد أسماء السيد بالل 14

 تمويل معيد اليكسندر أحمد ورد 15

 

____________________________________________ 

 –هشام  أمنية -)ياسمين سمير 2019-2018من الهيئة المعاونة اعتبارا من العام الجامعي  3* تم تعيين عدد 

 محمد مسعد(
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 المعينين المعاونةبأعضاء هيئة التدريس  تفصيليبيان 

 ومهارات االتصال والعربية والحاسب االلي اإلنجليزية اللغةبمراكز  

 2017/2018 الدراسيللعام 

 الهيئةعضو  م

 المعاونة

 التخصص

 مهارات اتصال مريم فوده 1

 مهارات اتصال سيلفيا سعيد 2

 مهارات اتصال مدتقي محمد اح 3

 مهارات اتصال محمد اشرف 4

 انجليزيه لغة ايه اسماعيل 5

 انجليزيه لغة ميرنا مجدي 6

 انجليزيه لغة هدي الشاذلي 7

 انجليزيه لغة وفاء سعيد 8

 انجليزيه لغة نادين عصام 9

 انجليزيه لغة ماجده العوضي 10

 عربيه لغة محمد عبدالفتاح 11

 هارات اتصالم رضا عبدالحميد 12

 مهارات اتصال نيفين محمد 13

 مهارات اتصال نهال عصام 14

 مهارات اتصال ماهر حبشي 15

 مهارات اتصال محمد طه 16

 مهارات اتصال ياسر عبدالعزيز 17

 انجليزيه لغة يسري توفيق 18

 انجليزيه لغة نهي حلمي 19

 انجليزيه لغة يارا محمد 20
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 تحتفظ الكلية بنسخة ورقية لعضو هيئة التدريس مع المقررات  العلمي التخصص مالئمةيتم  حتى

والكترونية من السيرة الذاتية لكل عضو هيئة تدريس توضح المؤهالت العلمية والخبرات العلمية التي 

تتوافق مع تخصصات البرامج العلمية بالكلية هذا باإلضافة الى وجود صفحة الكترونية يتم من خاللها 

 (2.3.4لكل برنامج علمي وفقا للخطة الدراسية المعتمدة من الكلية )مرفق: رفع الواد

 

. أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية واإلدارية 4/4

 وغيرها بكفاءة.

 

  بما يتيح لهم  مج العلميةالبراتحدد الكلية عبء العمل ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مستوى

للساعات التدريسية لكل عضو  قانونيافبالنسبة للتدريس يوجد نصاب  وفاعلية،أداء كافة المهام بكفاءة 

 كاآلتي:هيئة تدريس وهو 

 ( ساعة 12األستاذ،) ( المدرس المساعد أو المعيد  16ساعة(، المدرس ) 14واألستاذ المساعد ،)ساعة

نصاب يتم تحديد األعباء التدريسية لكل عضو حيث يقوم بمأل استمارة العبء ساعة(. ووفقاً لهذا ال 18)

(، والجداول الدراسية موضحا بها مواعيد 1.4.4( )مرفق:2)د استمارة( وأيضا 1التدريس )د

، كما يلتزم أعضاء  (3.4.4)مرفق: (2.4.4.والتمارين بتلك الجداول )مرفق: والعمليالمحاضرات 

، األنشطة الطالبية ، األكاديميهم بكل ما يسند إليهم من مهام مثل ) اإلرشاد هيئة التدريس ومعاوني

والمراقبة ... أخرى ( ، وفى نظام المراقبة يقتصر مهام عضو  الكنترولأعمال الجودة ، أعمال لجان 

لجان المراقبة . ولتخفيف العبء  فيوالمشاركة  الكونترولالهيئة المعاونة على إعداد ملفات لجان 

دراساتهم العليا يتم منحهم يومين تفرغ مدفوعي  استكمالعلى الهيئة المعاونة حتى يتنسى لهم  تدريسيال

 أجازهوكذلك يتم منحهم  ،(3)مادة أوال/ التدريسهيئة  لمعاونياألجر وفقا لالئحة التنفيذية لتنظيم العمل 

الحاصلين منهم على درجة  كذلك يتم منح ،(ج-4)مادة ثانيا/مدفوعة األجر خالل فترة امتحاناتهم 

)مادة للحصول على درجة الدكتوراه  -قابلة للمد  -غير مدفوعة األجر مدتها سنة  أجازهالماجستير 

 .(4.4.4مرفق:( (أ -4ثانيا/
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  بصوره فعالة مثل تدريب الطالب  الكليةكما يشترك اعضاء هيئه التدريس في انشطه الطالب داخل

 الكليةمنسق لرياده االعمال يقوم بالنسيق بين  الكليةكما يوجد في  .والمؤتمراتعلي اداره الندوات 

 (4.4.5)مرفق . والتوعوية بالمركز التدريبية األنشطة بكافةرياده االعمال فيما يتعلق  وبين مركز

 .(4.4.6مرفق:(

 

خذ اإلجراءات . االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتءت4/5

 المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

  وسائل مالئمه لتحديد  واإلدارية ومركز تطوير التعليم ومركز ضمان الجودة الماليةتستخدم كليه العلوم

جات يتم بصفه دوريه ولتحديد االحتيا والهيئة المعاونةهيئة التدريس  ألعضاء التدريبيةاالحتياجات 

 (.1.5.4مرفق )ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  التدريبية االحتياجاتلتحديد  استبيانعمل 

  من المشاركين يرغبون في الحصول 67تبين من تحليل االستبيان لقياس االحتياجات التدريبية ان %

يبيه إلدارة االزمات و % طالبوا بدوره تدر67علي دوره القيادة و التفكير االستراتيجي في حين ان 

الكوارث و قد طلب جميع المشاركين من القيادات األكاديمية الحصول علي دوره البتكاريه حل 

% طالبوا بالدورات األتية: تنظيم المؤتمرات العلمية و اداره الوقت و 33المشكالت و صنع لقرار و 

جية لمؤسسات التعليم العالي, في حين االجتماعات و مهارات القيادة التنفيذية و دوره المراجعة الخار

و التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم   Team and Leadership% من المشاركين بدورات 67طالب 

% من المشاركين بالحصول 63العالي, و فيما يتعلق بأعضاء هيئه التدريس و الهيئة المعاونة طالب 

ية و دوره معايير اعتماد البرامج و دوره معايير علي دورات في المعايير األكاديمية و البرامج الدراس

% من أعضاء هيئه التدريس قد طالبوا 38اعتماد مؤسسات التعليم العالي. وقد أوضح االستبيان ان 

% من أعضاء هيئه التدريس 75بدورات في التخطيط االستراتيجي والمراجعة الداخلية، في حين طالب 

الذاتية لمؤسسات التعليم العالي والتقرير السنوي، وقد أوضحت والهيئة المعاونة بدوره في الدراسة 

% من أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة يرغبون في الحصول على 50نتائج االستبيان بان 

  (2.5.4)مرفق: العلمية ودور الطالب في االعتماد والجودة البرامجدورات تدريبيه في مهام منسقي 
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 تدريب لتطوير القدرات اإلدارية والمهنية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة يتم وضع وتنفيذ خطط ال

وتفعيل  العلميبمستوى جودة العملية التعليمية والبحث  الجودة واالرتقاءقبل مركز ضمان  المعاونة من

( 3.5.4من قبل مركز تطوير التعليم )مرفق  المستقبليالمشاركة المجتمعية ووضع خطط تطوير التعليم 

وورش  -2014من تم حصر دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم خالل الفترة  كذلك

 تمت من قبل وحدة ضمان الجودة.. التيالعمل والندوات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الى العدد  فئةسنويا من كل  وعدد ونسبة المتدربين (4.5.4قمرفالمنفذة)بيانا بعدد البرامج  الكليةتعد

 المنفذةالبرامج  وتحديد عدد والهيئة المعاونةهيئة التدريس  ألعضاءيث تم عمل ورش ح اإلجمالي

والهيئة اعضاء هيئة التدريس  وكشف حضور التدريبيةومرفق نسخ من الدورات  ،الدراسيخالل العام 

لحضورهم الدورات  للمتدربين( كما يوجد شهادات 5.5.4الحضور )مرفق  المعاونة وايضا نسب

يتم توزيعها على المتدربين بعد  التيويتم تقييم فعالية التدريب عن طريق االستبيانات ، (6.5.4)مرفق 

االنتهاء من الدورات التدريبية وتشمل عدد من العناصر لتقييم المدرب، والبرنامج التدريبي، تأثير 

 تجاهاتواال، ونسب تنمية المعارف والمهارات والبحثي الوظيفيالبرنامج التدريبي على األداء 

مردود التدريب  انعكسوقد  ةاإلجراءات التصحيحي التخاذويتم تحليل تلك االستبيانات ، (7.5.4ق:)مرف

 :على سبيل المثالو (8.5.4)مرفق:على االعضاء  الدورات بهذه
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 (9.5.4)مرفق تعديل وتحديث توصيفات وتقارير المقررات والبرامج  [1]

 (10.5.4لمحلية والدولية )مرفق:المجاالت العلمية ا ينشر ابحاث علمية ف [2]

 (11.5.4للطلبة بطرق متنوعة )مرفق: (Assignments)كيفية عمل  [3]
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  2017/2018الدورات التدريبية للعام 

 الجودةبمركز ضمان 

 

 جهة التدريب

 اسم الدورة التدريبية

 

 

 توقيت الدورة

عدد 

الحضور 

من 

 الكلية

نسبة 

الحضور 

الفئة 

تهدفةالمس  

نسبة 

الحضور 

من 

اجمالي 

 األعضاء*

 

 

 

 

 

 

مركز ضمان 

 الجودة

 

 onlineكيفية تسجيل الطالب 

 وارسال االنذارات للطالب

17/10/2017 % من 100 1 

الفئة 

 المستهدفة

5.2%  

االرشاد االكاديمي والتعامل مع 

 الحاالت المتعثرة

17/10/2017 % من 100 9 

الفئة 

 المستهدفة

47%  

العلمية البرامج مهام منسقي  17/10/2017 % من 100 3 

الفئة 

 المستهدفة

15.7%  

24/10/2017 مهام اداري وحدة ضمان الجودة % من 100 1 

الفئة 

 المستهدفة

5.2%  

المعايير االكاديمية و البرامج 

 الدراسية

31/10/2017 % من 100 4 

الفئة 

 المستهدفة

21%  

15/11/2017 إدارة األزمات والكوارث   3 100% 15.7%  

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

 المنتدبين)*( باستبعاد أعضاء هيئة التدريس 
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  2018 الدورات التدريبية للعام

 الجودةبمركز ضمان 

 جهة التدريب

 اسم الدورة التدريبية

 

 

 توقيت الدورة

عدد 

الحضور 

من 

 الكلية

نسبة 

الحضور 

الفئة 

 المستهدفة

نسبة 

الحضور 

من 

اجمالي 

 االعضاء

مركز ضمان 

 الجودة

%100 3 23/10/2018 و التفكير االستراتيجي القيادة  15.7%  

%100 6 27/11/2018 لالكنترواعمال   31.5%  

 

  2018/2017الدورات التدريبية للعام 

 (EDCبمركز تطوير التعليم)

 اسم الدورة التدريبية جهة التدريب

 

 

من عدد الحضور  توقيت الدورة

عضاء هيئة أ

والهيئة  التدريس

 المعاونة الجدد

نسبة الحضور 

 الفئة المستهدفة

 

ر التعليم
طوي

ز ت
رك
 م

   

Course File 28/9/2017 4 100 من الفئة %

 المستهدفة

Registration and 

academic advising 

% من الفئة 100 4 1/10/2017

 المستهدفة

Syllabus design 6/11/2017 4 100ة % من الفئ

 المستهدفة

Academic integrity 13/12/2017 4 100 من الفئة %

 المستهدفة

Interactive modalities 27/11/2017 4 100 من الفئة %

 المستهدفة

Student Assessment 18/12/2017 4 100 من الفئة %

 المستهدفة
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 2018الدورات التدريبية للعام 

 (EDCبمركز تطوير التعليم)

ريبجهة التد  اسم الدورة التدريبية 

 

 

عدد الحضور  توقيت الدورة

من أعضاء 

 هيئة التدريس

والهيئة 

 المعاونة الجدد

نسبة الحضور 

 الفئة المستهدفة

 

ر التعليم
طوي

ز ت
رك
 م

   

Interactive Modalities 11/11/2018 5 100 من الفئة %

 المستهدفة

Syllabus design and 

construction 

% من الفئة 100 5 12/11/2018

 المستهدفة

Student assessment 13/11/2018 5 100 من الفئة %

 المستهدفة

Academic integrity 14/11/2018 5 100 من الفئة %

 المستهدفة

Course file 15/11/2018 5 100 من الفئة %

 المستهدفة

Registration and 

academic advising 

% من الفئة 100 5 17/11/2018

لمستهدفةا  

 

 

  الفوريتقوم الجامعة والكلية بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة حيث يتم قياس المردود 

ويتم  .لفهم محتوى الدورات التدريبية المنفذة والبعدي القبليللدورات التدريبية وذلك من خالل االختبار 

ء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتدريب من خالل رصد مدى تحسن أدا الفعليقياس المردود 

 الدراسية،وتحديث توصيف البرامج والمقررات  )مراجعةوعلى سبيل المثال  عمليا،وتطبيق ذلك 

اكتساب العديد من اعضاء هيئة التدريس مهارة  والمختلفة،الحديثة  التفاعلياستخدام أساليب التعليم 

 الذاتية، اعداداعداد الدراسة  والجامعة،اء داخل الكلية العمل كمراجعين داخليين للجودة وتقييم األد

 (12.5.4)مرفق: .االستراتيجيةالخطة 
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. معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج التقييم، 4/6

 وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسين األداء

معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة مثل  فأروسة تتبع جامع

أعمال ضمان الجودة واألنشطة الطالبية وغيرها  فيوالمشاركة  والخدمي والبحثي التعليمياألداء 

 (1.6.4)مرفق:

 وهي:بالكلية وفقاً لألساليب  (2.6.4)مرفق:يتم تقييم عضو هيئة التدريسو

  أسابيع ويتم  6تقرير المتابعة الدورية يقدمه عضو هيئة التدريس عن كل مقرر يقوم بتدريسه وذلك كل

اعتماده من عميد الكلية ويرسل إلى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم لتقييم األداء خالل الفصل 

 .الدراسي

 ة لتشمل اسلوب التعامل داخل المحاضر (3.6.4)مرفق:استبيان الطالب عن اداء عضو هيئة التدريس

مع الطالب وطريقة التدريس والتقييم ومدى التزام المحاضر بمحتويات المقرر ومواعيد المحاضرات 

 .والتفاعل مع الطالب ومعالجة موضوعات المقرر بعمق

  يقوم على معايير  والذيشهر مايو من كل عام  فييقدمه كل عضو هيئة تدريس  الذي السنويالتقييم

م على أساسها تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس تشمل األنشطة الوظيفية، البحثية، األنشطة موضوعية يت

التدريسية وااللتزام بمعايير الجودة  النواحياالجتماعية والثقافية واإلدارية. وتشمل األنشطة الوظيفية: 

 إلى تفعيل الريادة العلمية. باإلضافة واالمتحانيةالتدريسية  النواحي في

 -الذاتيم األداء الذي يقدمه العميد بناًء على المعلومات المدرجة بالتقييم تقيي  

  من عميد الكلية اعتمادهعن العمل داخل الوحدة ويتم  الجودةيقدمه مدير وحدة ضمان  الذيتقييم األداء 

 )مرفق:

  عميد الكلية من اعتمادهيقدمه رائد األنشطة الطالبية عن رواد لجان األنشطة ويتم  الذيتقييم األداء 

  )مرفق:

  االمتحانية )مرفق:للورقة  والشكلي الفنيالتقييم  

 األتيةوفقاً لألساليب  (4.6.4)مرفق:ويتم تقييم أعضاء الهيئة المعاونة

  (5.6.4)مرفق: ستبيان الطالب عن أداء الهيئة المعاونةا [1]

 (6.6.4)مرفق: لعضو هيئة المعاونة المقدم لعميد الكلية الذاتيلتقييم ا [2]
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على المعلومات المدرجة بناء يقدمه عميد الكلية  الذيألداء عضو الهيئة المعاونة  السنويالتقييم  [3]

 (7.6.4الذاتي)مرفق:بالتقييم 

من  اعتمادهعن العمل داخل الوحدة ويتم  الجودةيقدمه مدير وحدة ضمان  الذيتقييم األداء  [4]

 عميد الكلية 

من عميد  اعتمادهلطالبية عن رواد لجان األنشطة ويتم يقدمه رائد األنشطة ا الذيتقييم األداء - [5]

 الكلية 

  مجال التخصص  فيالمجالت والدوريات العلمية المحلية والدولية  فيأما األنشطة البحثية فتشمل النشر

المؤتمرات والندوات، حضور الدورات التدريبية واإلشراف على الرسائل واألبحاث العملية.  في

مجالس الكلية / اللجان المنبثقة عنها،  فيجتماعية والثقافية فتشمل المشاركة وبالنسبة لألنشطة اال

 أنشطة الجودة بالكلية  فيللمشاركة  باإلضافةندوات وورش عمل خدمة المجتمع  فيوالمشاركة 

 يتم ارسال و، متابعة األداء من خالل فحص ملف المقرر من قبل مركز ضمان الجودة بالكلية والجامعة

ب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب والذي يتضمن مدى االلتزام بمعايير الجودة السابق تقرير نائ

 (8.6.4ذكرها ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )مرفق 

  تقوم الكلية بإخطار أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بنتائج تقيمهم وتناقشهم فيها عند

على  الطالعهمد اجتماعات مع أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الكلية بعق اللزوم فتقوم

، .نتائج تقييمهم ومناقشتهم فيها سواء كانت النتائج إيجابية أو سلبية وذلك عبر مجلس الكلية والرد عليها

ة كما أن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب يقوم بإرسال إيميل لكل عضو هيئة تدريس وهيئ

مناقشة سبب التقييم وللتظلم تحدد الكلية أوجه  فيمعاونة بنتيجة تقييمه وإتاحة الفرصة لمقابلة الراغبين 

تنمية المهارات وتطوير تصحيحية وخطط لووضع خطط  (المحاسبة )مثل:من نتائج التقييم  االستفادة

 (10.6.4)مرفقو (9.6.4)مرفق: األداء وغيرها

لقياس ذراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة . للمؤسسة وسائل مناسبة 4/7

 .لدراستها، واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

ثم ( 1.7.4ويتم قياس الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل االستبيانات )مرفق 

 ائي والوصول إلى نتائج يتم االستفادة منها في وضع خطط التحسين والتعزيزالتحليل اإلحص يتم ذلك بعد

 : يكالتال
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 ألعضاء الهيئة المعاونة هناك بعض نقاط عدم الرضا (. أن2.7.4)مرفق االستبيانوقد اتضح من نتائج تحليل 

 والتي منها:

  لكونترول والتدريبوا واالرشاد األكاديمي المراقبةال يوجد مبالغ اضافيه نظير اعمال مثل 

  تأمين صحي مخالف للتأمين الصحي الحكومي المعاونة الهيئةطالبت 

  يؤديوهو ما  اإلسكندريةجامعه  التجارةاشتكي الجميع من عدم وجود جدول للدراسات العليا في كليه 

 تغيب المعيدين من حضور المحاضرات وبعض االحيان الدراسةالي ارباكهم اثناء 

 14/1/2018بتاريخ  (3.7.4الخاص بأعضاء هيئة التدريس)مرفق: االستبيان نتائج ع لمناقشهتم عقد اجتماوقد 

وتم بمكتب سيادته بحضور اعضاء هيئه التدريس  الكليةالدكتور عميد  ذاالستا برئاسةظهرا  12:30 الساعة

ع الجامعات الدولية النقاط التي تحتاج الي دعم وتطوير من الكلية مثل زيادة الدعم للبحث العلمي م مناقشه

  األتية:القرارات  وتم اتخاد وطرق االستفسار ومناقشة االداء مع إدارة الجامعة

  تم تفعيل برامجErasmus +وجامعه  ةالتعاون العلمي بين الكلي والتي تتيحJAMK  تمنح بفنلندا

وحضور  العلميةت المجال فيللنشر  المعاونة والهيئةتشجيعيه لألعضاء هيئه التدريس  مكافأة الجامعة

 المؤتمرات 

 بالكلية التعليمية للعملية الداعمةعدد الكتب  زيادة  

  هذا مناقشه  ويسمح لهمباشره لعضو هيئه التدريس يفيد التقدير العام له  بريد إلكترونييتم ارسال

 .باألداءارتباط الحافز  ومعرفه مدي األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعةالتقرير مع 

 

 :وهيظهرت بعض نقاط عدم الرضا  هيئه التدريسيانات الرضا الوظيفي لمعاوني في استب

 ظهرا بحضور  2:30تمام الساعة  في 13/6/2018عقد اجتماع لمناقشة هدا االستبيان بتاريخ  وقد تم

 نقاط  والطالب وتم مناقشهالجامعة لشؤن التعليم  ونائب رئيسهيئة التدريس مع رئيس الجامعة  معاوني

 األتية واتخاد القراراتلرضا عدم ا : 

 فيالدكتور رئيس الجامعة ان المرتب الدى يتم تقاديه  ذاوضح االستا 1بخصوص الشكوى رقم  [1]

 أخرىللمعيد شامل هده االعمال على عكس ما تقوم به مؤسسات  روسفاجامعة 
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راج دفتر المعيدين الستخ بإرشادالدكتور رئيس الجامعة األستاذ قام  2رقم  وبخصوص الشكوى [2]

من زيارات منزليه تعويضيه  وما يوفرهلما له من اهمية عند أخد االجازات  الصحيالتأمين 

الجامعة  والطالب انعن العيادة الطبية بالجامعة كما اكدت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

 تعمل على اعداد نظام التأمين مع شركات تأمين خاصه

فقا و  Tutorialsلدروس العمليةمواعيد اتنسيق د العمي يتولى 3بخصوص الشكوى رقم  [3]

داخل الكلية حرصا منه علي مساعده أعضاء الهيئة المعاونة للحصول علي  المتاحةلألوقات 

 الماجيستير و الدكتوراه.

( 4.7.4التصحيحية)مرفق:( لخطط 14/1/2018)بتاريخ  ونتائج المناقشةمرفق محضر اجتماع    

 

 :سيةوالتنافأبرز نقاط التميز 

 المرجعية.نسبه أعضاء هيئه التدريس مع المعدالت  اتفاق 

  التدريس.عدد اعضاء هيئة  فيوجود آلية منضبطة للتعامل مع حاالت العجز 

  بتدريسها.يقومون  يالتدريس متوافق مع المقررات الت هيئةألعضاء  العلميالتخصص 

 واإلدارة. والبحثيةيام بالمهام التدريسية أعباء العمل تتيح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الق 

  العليا.دراساتهم  اتماملتمكينهم من  المعاونة الهيئة ألعضاءمنح تفرغ مدفوعة 

  التدريبيةخطه معتمدة للتدريب على مستوى الجامعة والكلية لتلبيه االحتياجات. 

  على درجه  للحصولدراستهم  فيوجود خطة للتعيين ومتابعة مدى تقدم اعضاء الهيئة المعاونة

 الدكتوراه.

  المعاونة.معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء هيئه التدريس والهيئة 

  اللزوم.تقوم الكلية بإخطار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنتيجة تقييمهم وتناقشها معهم عند 

 اتخاذ  في النتائجة واالستفادة من استبيانات لقاءات لقياس أراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاون

 التصحيحية.اإلجراءات 
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 والوثائق:األدلة 

  العلمية البرامجتشمل مؤهالتهم وتوزيعهم على  ومعاونيهم،بيان إعداد أعضاء هيئة التدريس 

 .إحصائية بنسبه القائمين على العمل إلى المشغول الفعلي ألعضا هيئة التدريس 

 مجتمعية،خدمة  بحث،تدريس المعاونة )عضاء هيئة التدريس والهيئة إحصائية توزيع عبء العمل أل 

 إدارية. الخ(. مسؤوليات

  التي تم تنفيذها  التدريبيةالتدريس والهيئة المعاونة وقائمة البرامج  هيئةخطة تنمية قدرات أعضاء

 وأعداد المشاركين.

   ماذج التقييم المستخدمة.التدريس والهيئة المعاونة متضمنة نهيئة آلية تقييم أداء أعضاء 

  الموجه ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.اآلراء نماذج استبيانات قياس 

 .ما توفره الكلية من مطبوعات ووثائق تدلل على تحقيق المعيار 
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 قائمة بمرفقات معيار أعضاء هيئه التدريس

 اسم المرفق رقم المرفق

العداد اضوابط تحديد -جامعات الخاصةامين مجلس ال-ليم العاليخطاب وزارة التع 1.1.4

 األعلى المقررة للقبول بكليات الجامعات الخاصة و االهلية طبقا لقرار المجلس

 للجامعات.

للعام  إلداريةاو  الماليةو معاونيهم بكليه العلوم أعضاء هيئة التدريس قاعده بيانات  2.1.4

2017الجامعي  /2018 

  للكليةاد الطالب اعد 3.1.4

 نسبه اعضاء هيئه التدريس للطالب 4.1.4

العتماد ترشيح المنتدبين الكليةمجالس  1.2.4  

 اليه االنتداب 2.2.4

 خطاب ترشيحات المنتدبين 3.2.4

 خطاب شامل للمنتدبين 4.2.4

 جدول اسماء المرشحين المنتدبين 5.2.4

لسد العجز الترقيةقرارات  6.2.4  

ارات التعيينقر 7.2.4  

 اعالنات وظائف شاغره 8.2.4

أعضاء هيئة التدريساسماء  1.3.4  

سو صفحة رفع المقرر من الموقع لعضو هيئه تدري الذاتية السيرةنسخة من  2.3.4 . 

و معاونيهم ألعضاء هيئة التدريسالعبء التدريسي  ةاستمار 1.4.4  

هيئة تدريسالجدول الزمني لمهام عضو  2.4.4  

2017/2018للعام الجامعي  ةالجداول الدراسي 3.4.4  

 منح التفرغ 4.4.4

 انشطه الطالب 5.4.4
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 رياده االعمال  6.4.4

كل منها. و تحليلها و نسبه التدريبيةاستبيانات لتحديد االحتياجات من الدورات  1.5.4  

 تحليل االستبيانات 2.5.4

دةالجوخطه التدريب من المركز و مركز ضمان  3.5.4  

المنفذةعدد البرامج  4.5.4  

في الدورات. المعاونة الهيئةكشف حضور اعضاء هيئه للتدريس و  5.5.4  

 صور شهادات المتدربين 6.5.4

لتقييم دورات مركز تطوير التعليم استبيانات 7.5.4  

 توصيف البرامج والمقررات الدراسية 8.5.4

الدورات هذهمن  دةاالستفاورة لتوضيح مدى شأبحاث عملية من 9.5.4  

10.5.4 Assignments 

تقييم دورات مركز تطوير التعليمتحليل استبيانات   11.5.4  

 نماذج من المردود الفعلي للدورات التدريبية 12.5.4

ل تقييمات معايير الجامعة لتقييم اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من خال 1.6.4

 مختلفة

ذاتي السنوي لعضو هيئة التدريسنماذج التقويم ال 2.6.4  

 نماذج تقارير متابعة االداء 3.6.4

المعاونة الهيئةتقييم  4.6.4  

 نتائج استطالع رأي الطالب في المقررات الدراسية 5.6.4

 نماذج التقييم الذاتي للهيئة المعاونة 6.6.4

 تقرير مراجعة ملفات المقرر 7.6.4

ضو الهيئة المعاونةنموذج تقييم عميد الكلية لع 8.6.4  

لشئون التعليم و الطالب الجامعةتقرير نائب رئيس  9.6.4  

 خطط تصحيحيه 10.6.4

 خطط لتنميه المهارات 11.6.4
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الوظيفيالرضا  استبيانات 1.7.4  

 نتائج تحليل الرضا الوظيفي 2.7.4

 محاضر اجتماع 3.7.4

تصحيحية إجراءات 4.7.4  
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  5معيار 
 اجلهاز الإداري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 94 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 : الجهاز اإلداري5معيار 
إداري مالئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة  واإلدارية جهازلكلية العلوم المالية 

ده وتلتزم ويتسم بكفاءة األداء بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص الكلية على التنمية المستمرة ألفرا

 بتقييم أدائهم وضمان قياس آرائهم

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة،  .1

والعاملون موزعون وفقًا لمؤهالتهم وقدراتهم على 

الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة، وتوجد 

 عامل مع النقص والزيادة في أفراده.ذليات للت

√   

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية،  .2

وتءتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي 

 االحتياجات التدريبية لكل فئة.

√   

للمؤسسة نيام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري  .3

القيادة يتضمن معايير موضوعية ومعلنة، وتخطرهم 

بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتحرص 

على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة ولوضع برامج 

 التدريب والتطوير.

√   

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس ذراء أعضاء الجهاز  .4

ة اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، واالستفاد

 التصحيحية.من النتائج في اتخاذ اإلجراءات 

√   

الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة،  .5

والعاملون موزعون وفقًا لمؤهالتهم وقدراتهم على 

الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة، وتوجد 

 ذليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفراده.

√   
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طة المؤسسة، والعاملون موزعون وفقًا لمؤهالتهم وقدراتهم الجهاز اإلداري مالئم مع حجم وطبيعة أنش 5/1

 على الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة، وتوجد ذليات للتعامل مع النقص والزيادة في أفراده

 

  الجهاز اإلداري )بما فيه من فنيين(  عن أعضاءبيانات  وتوجد قاعدة مركزي إداريلدى الجامعة جهاز

وتوضح توزيعهم في اإلدارات  (،1.1.5مرفق :ومراكزها )قا إلدارات وكليات الجامعة ومؤهالتهم طب

المختلفة مثل القاعات ومعامل اللغات والكمبيوتر والمكتبة وغيرها وفق طبيعة نشاط الكلية والمواصفات 

 (2.1.5ق:القياسية الصادرة عن الهيئة )مرف

 حيث أنه  الكلية،يين ومؤهالتهم مع حجم وطبيعة نشاط بما فيه من فن اإلداريعدد أعضاء الجهاز  يتالءم

عشرة( موظف ينتمون إلى إدارات مركزية ومجموعات نوعية متعددة  خمسةبلغ عددهم ) 2018في يوليو 

وضعتها الهيئة القومية لضمان  التيالمعاونة( وتتفق مع المعايير المرجعية  -المكتبية  -الفنية  -)التخصصية 

 (2.1.5-1.1.5مرفق: ) عتماد.واالجودة التعليم 

  ومحددة وأيضا يوجد معايير واضحة  (3.1.5:مصوغات التعيين )مرفق  فأروسكما يوجد لدى جامعه

 (4.1.5:اإلداري للجامعة )مرفق والعاملين بالجهازالقيادات اإلدارية  الختيار

  بما يحقق التوازن في  موزعين على اإلدارات المختلفة وفقًا للتوصيف الوظيفي اإلداريأعضاء الجهاز

 (.5.1.5 مرفق:على عبء العمل وبما يضمن كفاءة األداء ) بناءتوزيع الموارد البشرية 

  وفقا آللية لالستفادة من الموارد  اإلداريحال وجود عجز أو فائض في أعداد الجهاز  فيوتتعامل الجامعة

ء العمل على الموارد البشرية حيث يوجد لدى الجامعة سياسة واضحة لتوزيع أعباالبشرية المتاحة 

عند  وفنيين المعامل أخصائيينببعض  واإلدارية باالستعانةتقوم كلية العلوم المالية  (، كما6.1.5:)مرفق

باإلضافة إلى ذلك،  (،7.1.5:للمساعدة في أعمال المراقبة )مرفق االمتحاناتالحاجة إليهم خاصة في فترة 

تقوم الجامعة باإلعالن عن الوظائف الشاغرة بالجهاز اإلداري للجامعة على الموقع اإللكتروني الرسمي 

 (8.1.5 :)مرفقللجامعة 

 1-5في جدول  وهو الموضح 664وعدده ككل  بالجامعةلوجود جهاز اداري مركزي خاص  باإلضافة 

 5/2وهو الموضح بجدول  موظف 15عددهواإلدارية و ةالماليالعلوم  بكليةيوجد جهاز اداري خاص 

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 96 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 (:5/1جدول )

 واألقسام المختلفةباإلدارات  ونسب توزيعهمأعداد العاملين 

 2017/2018للعام الجامعي 

 القسم العدد النسبة
 ICDLمركز  7 1.1

2.6 17 IT 

 إدارة الجامعة 3 0.5

 إدارة المراجعة 5 0.75

 اإلدارة التجارية 7 1.1

 التسويق و العالقات العامة 6 0.9

 الحسابات 17 2.6

 الشئون القانونية 3 0.5

 الصيانة 25 3.8

 المطبعة/مركز النسخ 10 1.5

 المكتبات 10 1.5

 الموارد البشرية 14 2.1

 النقطة الطبية 4 0.6

 النقل و الحركة 2 0.3

 الوسائط التعليمية 1 0.15

 أمناء المباني 36 5.4

عاية شبابر 5 0.75  

 سكرتارية 51 7.7

 شئون طلبة 26 3.9

 مخازن 8 1.2

 مركز اللغة اإلنجليزية 33 5.0

 مركز المعلومات 2 0.3

 مشتريات 9 1.4

 شئون البيئة 154 23.2

 البريد و المراسالت 18 2.7

 أمناء المعامل 105 15.8

 التمريض 46 6.9

 الزراعة 7 1.1

 إدارة األمن 33 5.0

100%  646  اإلجمالي 
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 (:5/2جدول )

 2017/2018للعام الجامعي  واألقسام المختلفةباإلدارات  ونسب توزيعهمأعداد العاملين 

 الجهاز اإلداري الخاص بكلية العلوم المالية واإلدارية

 النسبة العدد اإلدارة

 %13.3 2 المكتبات

 %33.3 5 امناء المباني

 %20 3 سكرتارية

 %20 3 شئون الطلبة

 %13 2 معامل

 %100 15 االجمالي

 

 

االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتءتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبى  5/2

 االحتياجات التدريبية لكل فئة

  ية ، وذلك بصفة دور اإلداريتستخدم الجامعة و الكلية وسائل مناسبة لتحديد االحتياجات التدريبية للجهاز

من خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة و لجنة التوعية و التدريب بالكلية ، حيث تم تحديد االحتياجات 

ثم يتم تحليلها واستخالص االحتياجات (1.2.5:سنوية خاصة بذلك )مرفق   استبياناتالتدريبية من خالل 

بيان الجهات التدريبية لعام ، و أوضحت النتائج الخاصة باست(2.2.5:التدريبية لكل فئة )مرفق 

رغبة معظم أعضاء الجهاز اإلداري في الحصول على دورات القيادة و التفكير  2017/2018

 ، ادارة األزمات و الكوارث، تنظيم المؤتمرات العلميةاالستراتيجي
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  ( 3.2.5ق )مرف اإلدارييتم وضع وتنفيذ خطة للتدريب لتطوير القدرات اإلدارية والمهنية ألعضاء الجهاز

الجودة بياناً بعدد البرامج المنفذة وعدد الحضور ونسبة المتدربين من كل فئة  ومركز ضمانتعد الكلية  كما

 (4.2.5)مرفق:إلى كشوف حضور الدورات التدريبية  اإلجمالي باإلضافةإلى العدد 
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  5/3جدول 

 لى اإلجماليأسماء الدورات و نسبة المتدربين من كل فئة إ

توقيت  اسم الدورة التدريبية جهة التدريب مسلسل

 الدورة

عدد 

 الحضور

نسبة الحضور 

 الفئة المستهدفة

نسبة الحضور 

من اجمالي 

 االعضاء

دور الموظف الجامعي  مركز ضمان الجودة 1

االعتمادفي الجودة و   

18/10/2016 % من الفئة 100 26 

 المستهدفة

4%  

ظم تقييم الجهاز ن مركز ضمان الجودة 2

 اإلداري

1/11/2016 % من الفئة 100 35 

 المستهدفة

5%  

15/11/2016 إعداد قواعد البيانات مركز ضمان الجودة 3 % من الفئة 100 54 

 المستهدفة

8%  

مهام اداري وحدة  مركز ضمان الجودة 4

 ضمان الجودة

24/10/2017 % من الفئة 100 10 

 المستهدفة

3%  

دارة االزمات و إ مركز ضمان الجودة 5

 الكوارث

31/10/2017 % من الفئة 100 28 

 المستهدفة

10%  

تنمية المهارات القيادية  مركز ضمان الجودة 6

 و التنفيذية

8/11/2017 % من الفئة 100 20 

 المستهدفة

3%  

إدارة الوقت بفاعلية  مركز ضمان الجودة 7

المهام  إلنجاز

 لإلداريين

15/11/2017 % من الفئة 100 2 

تهدفةالمس  

7%  

وحدة ضمان الجودة  8

بكلية العلوم المالية و 

 اإلدارية

إدارة الوقت و 

 االجتماعات

15/4/2018-

16/4/2018 
% من الفئة 100 3

 المستهدفة

100% 

وحدة ضمان الجودة  9

بكلية العلوم المالية و 

 اإلدارية

-15/7/2018 إدارة ضغوط العمل

16/7/2018 
% من الفئة 100 3

 المستهدفة

100% 

 4/2/2018 ورشة عمل ايزو مركز ضمان الجودة 10

25-

26/2/2018 

14/2/2018 

48 

 

50 

12 

% من الفئة 100

 المستهدفة

% من الفئة 100

 المستهدفة

% من الفئة 100

 المستهدفة

100% 

 

100% 

 

 

100% 

القيادة الملهمة و  مركز ضمان الجودة 11

 استشراف المستقبل

23/10/2018 % من الفئة 100 10 

 تهدفةالمس

3%  
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 يتم تقييم فعالية البرامج التدريبية من خالل:

 (5.2.5:استقصاء لتقييم الدورة فور انتهائها للوقوف على نقاط القوة والضعف )مرفق 

  للمتدربين في الدورات المختلفة، مثال  المعرفياختبار قبلي واختبار بعدى للوقوف على التطور

المهارات  والقيام بمقارنةه في دورة مهام اداري وحدة الجودة الذي تم القيام ب االستبيانعلى ذلك، 

على مدى تطور المهارات لدى المتدربين.  وبعدها للوقوفالمعرفية لدى المتدربين قبل الدورة 

 (6.2.5:)مرفق

  وذلك الدورة التدريبية  انتهاءيتم قياس أثر ومردود التدريب على األداء بعد مرور ستة أشهر من

( اإلدارياإلداري )مرفق نماذج من تقييم أداء العامليين بالجهاز  العاملين بالجهازيم خالل تقي من

 (7.2.5)مرفق :

 

للمؤسسة نيام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري يتضمن معايير موضوعية ومعلنة، وتخطرهم القيادة  5/3

ج التقييم للمحاسبة ولوضع برامج بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتحرص على استخدام نتائ

 :التدريب والتطوير، حيث

  لكل العاملين  فأروستتبع الجامعة معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء الجهاز اإلداري ، فقد وضعت جامعة

 -االعمال اإلضافية  فيمدى االعتماد عليه  -المحافظة على النظام  -بها نماذج تقييم أداء )انجاز االعمال 

االنضباط بالمواعيد واإلجازات(  -القدرة على االبتكار والتطوير  -المظهر الالئق -أداء العمل  سرعة

لمجموعة معايير أخرى حسب طبيعة كل وظيفة ، كما تم وضع آلية التقييم حيث يقوم عميد الكلية  باإلضافة

دة بالجامعة ثم يتم إرساله بتقييم السكرتارية شهرياً من خالل نموذج معد لذلك وإرساله لمركز ضمان الجو

للموظفين بالجامعة ، و يعتمد التقييم ثالثة مرات سنوياً ، ويتم تقييم كل موظف باإلدارات  اإلداريللمدير 

نموذج التقييم إلعطائه نسبة معينة من  فياألخرى من خالل المدير المباشر مقابل المعايير الموضحة 

، (2.3.5:)مرفق أمناء المعاملأيضاً وضع نموذج للتقييم  ، كما تم(1.3.5:)مرفق % كل فصل دراسي100

كما يتم إعداد نموذج للتقرير  (3.3.5:باإلضافة إلى وجود نماذج محددة لتقييم أداء السكرتارية )مرفق

 .(4.3.5:عن عام )مرفق  الدوري
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  بالعلم على  دارياإلمن الجهاز  ويوقع العاملينوتعلن الجامعة تلك المعايير واآلليات بوسائل مناسبة

 (5.3.5:معايير التقييم )مرفق

 ( 6.3.5مرفق:تقوم الجامعة بإخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم) 

  نتائج التقييم للمحاسبة )منح حافز األداء للموظفين المتميزين أو حرمانهم من  باستخدامتقوم الجامعة

 (.7.3.5:ج تدريبي لتطوير األداء إذا استدعى ذلك )مرفقهذا الحافز(، ووضع برنام

  آليات الثواب  يتم إعداد والعقاب حيثمن نتائج التقييم عن طريق أليات الثواب  باالستفادةتقوم الجامعة

تم تكريمهم من الجامعة والموظفين المستفيدين  الذينبيان بالموظفين إلى  بالجامعة باإلضافةوالعقاب 

: )مرفق ونماذج لعقوبات موقعة على بعض العاملين بالجامعة (8.3.5ق:لتشجيعية )مرفمن المكافآت ا

9.3.5) 

 

للمؤسسة وسائل مناسبة لقياس ذراء أعضاء الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها،  5/4

 .واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية

 عبء  والعدالة وتوزيععن بيئة العمل  اإلداريلقياس أراء أعضاء الجهاز  استبيانات تقوم الجامعة بعمل

 (1.4.5ق:مرفواإلدارية )الخاص بالجهاز اإلداري التابع لكلية العلوم المالية  االستبيان تم عمل العمل كما

  وقد أظهرت، (2.4.5:بتحليل استبيانات الرضا الوظيفي الخاص بالجهاز اإلداري )مرفق  الجامعةتقوم 

 ما يلي: 2018-2017الخاص بالجهاز اإلداري لعام  االستبياننتائج تحليل 

% 95إليهم باإلضافة إلحساس  واألعمال المسندةرضا جميع العاملين بالجهاز اإلداري عن المهام  [1]

 منهم بعدالة توزيع األعباء الوظيفية

 فقط% 60بلغ  والحوافز والنمو الوظيفيكما تبين أن مستوى الرضا عن األجور  [2]

%، بينما كانت نسبة الرضا عن العمل 95 والنمو الوظيفيالرضا عن فرص الترقي  وبلغت نسبة [3]

 %90الجماعي 
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   ( بتاريخ 2بمحضر الكلية رقم ) الوظيفيكما تتم مناقشة التقرير الخاص بعوامل الرضا وعدم الرضا

لمناقشة نتائج  اإلداريالجهاز  لقاء إلدارة الجامعة مع أعضاء يتم عمل، كما (3.4.5:)مرفق 28/2/2018

 (4.4.5:)مرفق الوظيفيالرضا  استبيان

  وذلك الرضا الوظيفي  استبياناتخطة تصحيحية في ضوء ما أسفرت عنه نتائج تحليل  روسافتقوم جامعة

بوضع جهاز البصمة إلثبات حضور  روسافخاص، مثلما قامت جامعة  والكلية بوجهككل  المؤسسة ألفاده

 (5.4.5)مرفق   على رغبتهم. بناءالرئيسية الجهاز اإلداري عند البوابة  ءوانصراف أعضا

 

  أبرز نقاط التميز والتنافسية:

 الجامعة.مالئم لجحم وطبيعة أنشطة  مركزي إداريجهاز   [1]

 الوظيفي.العاملين والفنيين موزعون على مختلف االدارات وفقا للتوصيف   [2]

مبنية على االحتياجات  اإلداريإلدارية وأعضاء الجهاز توفر خطط تدريب سنوية مفعلة للقيادات ا  [3]

 .الفعلية

 اللزوم.بنتائج التقييم ومناقشتها معهم عند  وتخترهم اإلداريأداء الجهاز  معلنة لتقييمللجامعة معايير   [4]

 تصحيحية.سنويا واتخاذ ما يلزم من اجراءات  الوظيفيقياس مستوى الرضا   [5]

 

 األدلة والوثائق

 في. التوصيف الوظي 

  لعلمية.والبرامج بيان بأعداد العاملين والفنيين ومؤهالتهم، ونسب توزيعهم على اإلدارات 

  خطة تنمية قدرات أعضاء الجهاز اإلداري والفني / قائمة بالبرامج التي تم تنفيذها وأعداد

 المشاركين فيها.

 .نموذج تقييم أداء العاملين 

 ين.نماذج استقصاء قياس اآلراء الموجهة للعامل 

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 
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 اإلداريقائمه بوثائق معيار الجهاز 

 الوثائق المرفق

اإلدارية وو فنيين المعامل التابعيين لكلية العلوم المالية  أخصائيينو  بإداريينبيان  1.1.5  

م في اإلدارات مؤهالتهم مع توضيح توزيعه بيان بأعداد الجهاز اإلداري) بما فيه من فنيين( و 2.1.5

 و المعامل و القاعات و الورش و المكتبات و غيرها.

ةمصوغات التعيين بالجامع 3.1.5  

القيادات العاملين اختيارمعايير  4.1.5  

 بطاقة الوصف الوظيفي االداريين بالجامعة. 5.1.5

لموارد البشرية.وثيقة سياسة الكلية في توزيع أعباء العمل على ا 6.1.5  

من العاملين في حالة وجود عجز. االستفادةنماذج  7.1.5  

بالجامعة. اإلداريعن وظائف شاغرة بالجهاز  لإلعالننماذج  8.1.5  

2015/2016 اإلدارياستبيان االحتياجات التدريبية للجهاز  1.2.5  

2016/2017 اإلدارياستبيان االحتياجات التدريبية للجهاز   

2017/2018 اإلدارين االحتياجات التدريبية للجهاز استبيا  

التدريبية  ياجاتاالحتوفقاً لالستبيان )تحليل استبيان  لإلداريينبيان باالحتياجات التدريبية  2.2.5

2015/2016)  

 ياجاتاالحتوفقاً لالستبيان )تحليل استبيان  لإلداريينبيان باالحتياجات التدريبية 

(2016/2017التدريبية  

التدريبية  ياجاتاالحتوفقاً لالستبيان )تحليل استبيان  لإلداريينبيان باالحتياجات التدريبية 

2017/2018)  

2017/ 2016نموذج خطة تدريبية فعالة طبقاً لالحتياجات 3.2.5  

2017/2018   نموذج خطة تدريبية فعالة طبقاً لالحتياجات  
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2016/2017 لياإلجمانسبة المتدربين من كل فئة إلى العدد بيان بعدد البرامج المنفذة وعدد و 4.2.5  

2017/2018 لياإلجمابيان بعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين من كل فئة إلى العدد   

 .التدريجية الدورات حضور كشوف من نماذج

 انتهائها  فور الدورة لتقييم استقصاء نماذج 5.2.5

 .للمتدربين المعرفي التطور على للوقوف بعدى رواختبا قبلي اختبار 6.2.5

 .اإلداري بالجهاز العاملين أداء تقييم من نماذج 7.2.5

فأروسآلية تقييم أداء الجهاز اإلداري بجامعة  1.3.5  

أمناء المعاملنموذج تقييم أداء  2.3.5  

 نموذج تقييم السكرتارية . 3.3.5

عن عام الدورينموذج للتقرير  4.3.5  

3.5.5 .اإلدارينماذج من وسائل إعالن الجامعة لمعايير تقييم أداء الجهاز    

.3.56 بالعلم على معايير التقييم. اإلداريتوقيع بعض العاملين من الجهاز    

.3.57 لزوم.نماذج من إخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج تقييمهم ومناقشتها معهم عند ال   

.3.58 امعة.آليات الثواب والعقاب بالج   

آت التشجيعية .تم تكرمهم من الجامعة والموظفين المستفيدين من المكاف الذينبيان بالموظفين   

.3.59  نماذج لعقوبات موقعة على بعض العاملين بالجامعة. 

بء العمل ععن بيئة العمل والعدالة وتوزيع  اإلداريلقياس أراء أعضاء الجهاز  استبيانات 1.4.5

2016/2017لعام   

بء العمل ععن بيئة العمل والعدالة وتوزيع  اإلداريلقياس أراء أعضاء الجهاز  ستبياناتا

2017/2018لعام   

توزيع عبء وعن بيئة العمل و العدالة  اإلداريلقياس أراء أعضاء الجهاز  استبياناتتحليل  2.4.5

 العمل.
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نالعاملين اإلداريي نباستبيا الوظيفيمناقشة تقرير بعوامل الرضا وعدم الرضا    3.4.5  

وظيفيالالرضا  استبيانلمناقشة نتائج  اإلداريلقاء إدارة الجامعة مع أعضاء الجهاز  4.4.5  

من إجراءات تصحيحية. اتخاذهنماذج لما تم  5.4.5  
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 ية: الموارد المالية والماد6معيار 
لكلية العلوم المالية واالدارية مواردها المالية والمادية والتسهيالت الداعمة المالئمة لطبيعة نشاطها وحجمه، بما 

 .يمكنها من تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص على كفاءة استخدام تلك الموارد وتنميتها

 

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

ب، د المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالالموار .1

من  ويتم توزيُعها وفقًا لالحتياجات الفعلية بما يمكن المؤسلللسلللة

 تحقيق رسالتها وأهدافها.

√   

مصلللادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية  .2

 الموارد الذاتية للمؤسسة.

√   

والفصلللول الدراسلللية  مباني المؤسلللسلللة وقاعات المحاضلللرات .3

والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة لطبيعة نشللللللاط 

 المؤسسة وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

√   

 صلللللليانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتية .4

 والمرافق يتم بصورة دورية.

√   

   √ سسة مناسبة.إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤ .5

مالئمة وسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة و .6

وقع للنشلللاط األكاديمي للمؤسلللسلللة وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسلللسلللة م

 إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا.

√   

 المكتبة مالئمة لنشللاط المؤسللسللة من حيث توافر الكتب والمراجع .7

باحثين، والتجهيزات والخدمات ياجات الطالب وال  التي تلبي احت

 والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

√   

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 108 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

الموارد المالية للمؤسسة كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيعءها وفقًا لالحتياجات الفعلية  6/1

 بما يمكن المؤسسة من /تحقيق رسالتها وأهدافها

 لتحقيق العامة للجامعة كافية لكلية العلوم المالية واالدارية من الموازنة المتاحة السنوية المالية الموارد 

 االستراتيجيةويظهر ذلك بوضوح من خالل الخطة التنفيذية للخطة  االستراتيجية،رسالتها وأهدافها 

تحدد بنود  التيوالموازنة المالية ، 2015-12-31بتاريخ  (12)والمعتمدة من مجلس الكلية رقم 

 ( ميزانية(6/1مختلف المجاالت األكاديمية واألنشطة األخرى بالكلية جدول رقم  فيإلنفاق ومصادر ا

 .2017/2018 الجامعيللعام  باإلسكندرية فأروسجامعة  -واالدارية المالية  كلية العلوم

  ية من بتمويل كليات الجامعة بما فيهم كلية العلوم المالية واإلدار روسفاتقوم جامعة  السنوية:الموازنة

حيث تحصل الجامعة  للجامعة، الماليخالل الموازنة السنوية المقترحة من مجلس األمناء طبقا للنظام 

الرسوم الدراسية من طلبة الجامعة باإلضافة إلى رسوم الخدمات األخرى مثل )اإلقامة بالفندق. استخدام 

للجامعة تقدم الكلية  الماليام وطبقا للنظ السيارات(،استخدام موقف  - الكارينيةالمعامل۔ استخراج 

لرئيس الجامعة كل عام بمقترح لموازنة العام التالي يسمح بتحقيق الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية 

 .(1.1.6للكلية )مرفق

    يتم مشاركه المجالس الرسمية بالجامعة في توزيع الموارد المالية على أنشطة الكلية المتعددة مثل

 بالخطة الفعليةوفقا لالحتياجات  وهذا يتمالمجتمع  والبحثية وانشطة خدمه التعليمية األنشطة

 .أنشطتهاتناسب مع احتياجات المؤسسة ومزاولة  ( التي2.1.6)مرفق : االستراتيجية
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 (1 /6جدول رقم )

 باإلسكندرية فأروسجامعة  - العلوم المالية واإلداريةميزانية كلية 

 2018-2017للعام الجامعي 

 ميزانية الكلية أجمالي الجامعيالعام 

2017-2018 4011937.88 

 

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة. 6/2

 النحو التالي  على للكليةتتنوع مصادر التمويل األساسية المتاحة للموارد المالية  

 (1.2.6)مرفق:  كلية بعقد مؤتمر دولي سنوي.المؤتمرات الدولية: تقوم ال. 

  فدين:الطالب فدين  الوا هداف أسلللللللاسلللللليلة لجلذب الطالب الوا لة وأ ية ورسلللللللا للجلامعلة رؤ

 ( حتى3.2.6:)مرفقالطالب الوافدين  بأسلللللماءيصلللللدر كشلللللف  عليه (. وبناء2.2.6:)مرفق

 (4.2.6:)مرفق الخدمةمقابل  صاالتايبجمع  الكليةتتمكن 

 

سسة وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها مالئمة . مباني المؤ6/3

 لطبيعة نشاط المؤسسة وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحي بالمباني.

  األلى(معامل الحاسللللللب  -المكتبة -العيادة -المعامل -الفصللللللول–)المدرجات  للكلية الماديةاالمكانات 

عه العدد،متضللللللمنه  ية األجهزة  حدي.محتويات كل معمل على  التجهيزات، ،السلللللل لدى الكل يتوفر 

يتوفر لدى الكلية المعامل بتجهيزاتها الالزمة. يتوفر  والمعدات والمعامل المناسبة للعملية التعليمية كما

ثة التي يمكن اسللللللتخدامها في التعليم والبحث العلمي وخدمة  ية األجهزة التكنولوجية الحدي لدى الكل

معامل باللغة اإلنجليزية  10فضللللال عن  جيدة،اسللللتخدامها بصللللورة  علىجتمع ويتم تدريب الطلبة الم

العام  فيطالب  524عدد الطالب البالغ عددهم  إجماليبما يالئم  الجامعة(،والحاسب األلى )متطلبات 

  (1.3.6)مرفق: .. 2017/2018 الجامعي
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 معدات والمعامل لالسللتخدام وتجرى الصلليانة الدورية تتأكد الكلية باسللتمرار من صللالحية األجهزة وال

 (1.3.6:)مرفق  جدول يبين معامل الكلية وعدد أجهزة الكمبيوتر بها والتجهيزات. يليلها. وفيما 

 - وايضللا  (2.3.6)مرفق وابواب الطوارئ ومخارج الكليةكما يوجد رسللومات هندسلليه توضللح مداخل

شرية والمرافق والموارد ت المبانيوتجهيزانموذج تقييم مالئم لمساحات  يوجد  وتوزيع المساحات الب

 (3.3.6)مرفق Norms guidelinesوالكلية للجامعات  األرضية

  كافية ومالئمة  اآلليتعد مباني الكلية وأعداد القاعات والفصللللول الدراسللللية ومعامل اللغة والحاسللللب

تجهيزات وفق المواصفات القياسية وال التصميم والمساحةالحتياجات الكلية لمزاولة أنشطتها من حيث 

  (3.3.6)مرفق:  NORMS للهيئة 

  دراسية( فصول 10على عدد ) وتحتويالعلوم المالية واإلدارية  الرابع لكليةفقد تم تخصيص الطابق 

بالدور الخامس بالمبنى  امتحانات كونترولغرفه  1 الى عدد محاضللللللرات باإلضللللللافةقاعه  2وعدد 

  (4.3.6ات بالدور األول على النحو الموضح بالجدول )مرفق:وقاعه محاضر (،D) النظري

  معامل اللغات(  اآللي،الحاسللللب  )معاملكما يتوفر بالكلية بيان بالتسللللهيالت الداعمة للبرامج التعليمية

 (5.3.6 )مرفق:

 . ان وجود المسللاحات الخضللراء  بالكلية، كما األنشللطةمناسللبه لممارسللة جميع  المبانيمسللاحة  تعتبر

والمدرجات للقاعات  واإلضللللاءة الطبيعية التهويةتوفير  فيتسللللهم  التيمن العوامل  فراغات البينيةوال

 بالكلية الطالبية األنشطة كافةكافيه للممارسة  وتسهيالت متاحهيوجد اماكن  المختلفة بالمباني ومكاتب

طالبي يسلللللمح وقاعه لعقد الندوات وقاعة مسلللللرح  الرياضللللليةمثل: المالعب  فأروستوفرها جامعة 

 (1.3.6)مرفق:بصوره دورية ومالئمه. الكليةلطالب  والثقافية الفنية األنشطةبممارسة 
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  بها من غرف تبديل المالبس والحمامات  الخاصلللةمنذ انشلللائها المالعب والخدمات  الجامعةلقد اقامت

لطالبات وذلك لتسلللهيل النشلللاط الرياضلللي منها قسلللم للطالب وقسلللم ل مزاولةبها اماكن لالسلللتحمام بعد 

النشللاط الرياضللي فيوجد ملعبان للتنس االرضللي وملعب كرة قدم بمدرجات ومعلب كرة سللله وملعب 

 القانونيةوجدير بالذكر ان المالعب تخضلللع للمواصلللفات  الطاولةكرة طائره وكرة يد وطاولتين لتنس 

لمرطبات بعد مزاولة النشللاط بجوار المالعب مباشللرة لتناول العصللائر وا ترفيهيكافي لكل لعبه يوجد 

مجهز  والثقافية الفنية لألنشللللطة روسافيوجد مسللللرح طالبي لطالب كليات جامعة  الرياضللللي. كذلك

 (1.3.6)مرفق: كرسي 500وسعة  2م839 الفنية األنشطةلممارسة تلك  والبصرية السمعيةبالوسائل 
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 عدد المعمل

 أجهزة الحاسب 

 ىالتجهيزات األخر

D114 36 ( 1جهاز كمبيوتر منها )

 جهاز كمبيوتر ماستر

 Projectorو لكونتروبوصة بالريموت  120شاشة 

 باناسونيك

أذن سماعة  29دد ع-سماعة كمبيوتر مكتب 65عدد 

 اكينة طباعة ليزرم-للطالب

D116 36 ( 1جهاز كمبيوتر منها )

 جهاز كمبيوتر ماستر

 لنتروكوبوصة بالريموت بالريموت  120شاشة 

 لكونتروباناسونيك بالريموت  Projectorو

 باناسونيك  Projectorو

 اكينة طباعة ليزرم-ماعة أذن للطالبس 27عدد -

D117 1 معمل صوتي جهاز كمبيوتر 

123D 1 معمل صوتي جهاز كمبيوتر 

214D 1 معمل صوتي جهاز كمبيوتر 

216D 1 معمل صوتي جهاز كمبيوتر 

E117 36 عمل كمبيوترم جهاز كمبيوتر 

E119 36 معمل كمبيوتر جهاز كمبيوتر 

E218 36 معمل كمبيوتر جهاز كمبيوتر 

E619 36 معمل كمبيوتر جهاز كمبيوتر 

E621 36 معمل كمبيوتر جهاز كمبيوتر 
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 (6/2جدول )

 مساحة القاعات والفصول الدراسية والمعامل وسعتها الطالبية 

 2المساحة /م سعة الطالب الوصف القاعة م

1 443D  2م 35 35 دراسيفصل 

2 435D  2م 35 32 دراسيفصل 

3 431D  2م 35 32 دراسيفصل 

4 421D  2م 70 50 دراسيفصل 

5 419D  2م 53 55 دراسيفصل 

6 D418  2م 53 55 دراسيفصل 

7 420D  2م 70 50 دراسيفصل 

8 426D  2م 35 32 دراسيفصل 

9 430D  2م 35 35 دراسيفصل 

10 434D  2م 35 32 دراسيفصل 

11 442D  2م 35 35 دراسيفصل 

12 528D  2م 35 35 دراسيفصل 

13 532D  2م 35 35 دراسيفصل 

14 D415 2م 107 150 قاعه محاضرات 

15 D414 2م 107 150 قاعه محاضرات 

16 D 121 2م 107 150 قاعه محاضرات 

17 D113 2م 107 150 قاعه محاضرات 

18 D114 2م110 55 ملمع 

19 D116 2م110 55 معمل 

20 D117 2م110 55 لغة معمل 

21 123D 2م110 55 لغة معمل 

22 214D 2م110 55 لغة معمل 

23 216D 2م110 55 لغة معمل 

24 E117  2م110 55 آليمعمل حاسب 

25 E119  2م110 55 آليمعمل حاسب 

26 E218  2م110 55 آليمعمل حاسب 

27 E619 2م110 55 آليب معمل حاس 

28 E620  2م110 55 آليمعمل حاسب 
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 بصوره دوريه  يتم والمرافق والمعامل واآلالت والمعدات والبنية التحتيةالقاعات  صيانة. 6/4

  والمرافق،إدارة الصيانة المركزية بالجامعة تعد خطة سنوية لصيانة القاعات والمعامل والبنية التحتية 

تمت،  التيباألعمال  سلللنويويتم عمل تقرير  محددة،أوقات  فيسلللنويا  ريدوحيث يتم تنفيذها بشلللكل 

تتم خالل العام )مثل خطة صيانة،  التيكما يوجد سجالت لألعطال يتم بها تسجيل كافة أعمال الصيانة 

 (.1.4.6وعقود صيانة وغيرها( )مرفق:

  الكلية ويتم صلللليانتها  تياجاتاحومالئمة لتغطية  لالسللللتخدامهذا وتعد المرافق المتاحة بالكلية صللللالحة

بصللللفة دورية طبقا لخطة الصلللليانة السللللنوية للكلية وتشللللمل الفصللللول والمدرجات والطرقات وجميع 

وجميع المكاتب وغرف الكهرباء. وتتم صلللللليانة األجهزة والمعدات والمرافق  المياهالمعامل ودورات 

صللليانة  تما يكم األجهزة،طل والمصلللاعد بصلللفة منتظمة ودورية، حيث تسلللتدعى الكلية الفني عند تع

بواسللللطة الشللللركات المتعاقدة مع الكلية سللللنوياً أما عن المصللللاعد فيتم  والتكيفاتالمرافق والمولدات 

صيانتها شهرياً بواسطة الشركات المتعاقدة مع الكلية. ويتم أيضا صيانة الحاسبات من قبل فني الكلية 

تتوقف عن العمل وتقوم الكلية بإعداد  التي، وكذلك صلللللليانة األجهزة (2.4.6:مرتين سللللللنويا )مرفق

 (3.4.6مرفق:نفقات الصيانة ) وذلك لتقليلدورات لتدريب فني الصيانة 

 المنشلللللاة حمايةباالطالع علي حمله  الكلية( تلتزم 4.4.6:يتم متابعه اذونات صلللللرف المخازن )مرفق 

 (7.4.6:المعامل )مرفق وبمتابعه اجهزه (6.4.6االسانسير)مرفق: وتقارير متابعه( 5.4.6:)مرفق

 

 . إجراءات األمن والسالمة المتبعة في المؤسسة مناسبة.6/5

  مشلللللرفو المبنى / موظفو  اإلداري )المديريتم توافر مسلللللئولين لإلشلللللراف على تنفيذ خطة االخالء /

بمختلف كليات الجامعة. تتخذ الجامعة الممارسللللات المناسللللبة للمحافظة على األمن والسللللالمة  األمن(

مة وو ثل  التيفرت التجهيزات المالئ خطة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث بمعرفة إدارة  فيتتم

السالمة والصحة المهنية المركزية /شبكة فوهات خارجية كمصدر للمياه / خراطيم لإلطفاء مطاطية 

ة بجميع الطوابق/شللبك يدويشللبكة إنذار  /وضللوئي(  صللوتيبحالة جيدة / جهاز إنذار ضللد الحريق )

 والسالمة.إنذار تلقائي في قاعات التدريس والممرات/ كشف دخان وغاز وفقا الشتراطات األمن 
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  الجامعة المختلفة خالل  مبانيوتقوم إدارة السلللللالمة والصلللللحة المهنية بالجامعة بتنفيذ تجارب إلخالء

لجنة  وتم اسللللللتحداث حالة األزمات والكوارث( فيبغرض التدريب على اإلخالء  دراسلللللليكل عام 

  إلدارة األزمات والكوارث بمختلف كليات الجامعة(

  كل  وفي حضللور 30.4.2018دقائق يوم 3المبني النظري بنجاح في فتره زمانيه  ألخالءتمت تجربه

 السالمة وايضا اخصائيصالح الدين  حسام /طه م / هشام قرني ع  امين /من: ع / هشام خطاب ع 

 بالجامعة وضباط ومشرفين االمنظري الن والصحة المهنية وامناء المباني

  الجامعة. مبانيبمختلف  وإعالنه الطوارئ تليفون 3877888مباشر  - 888تحديد رقم 

  (1.5.6:)مرفق الطوارئتم وضع خرائط وعالمات لتحديد مخارج واتجاهات 

  (2.5.6:مرفقدوريا )ويوجد بمختلف كليات الجامعة طفايات حريق يتم الكشف عنها. 

 ت وندوات ألعضاء هيئة التدريس والطالب والعاملين لمعرفة مفهوم السالمة والصحة عقد محاضرا

وكذلك  المختلفة،الجامعة  بمبانيوأنواع وسللللللائل اإلطفاء الموجودة  الحريق،شللللللرح نظرية  المهنية،

واإلخالء وشللللللرح مختصللللللر لعمل  الطوارئشللللللرح خطة تأمين الكلية ضللللللد الحريق وبيان حاالت 

 (3.5.6:. )مرفقاالسعافات األولية

 

وسائل االتصال والموارد والنيم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمي للمؤسسة  6/6

 وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع إلكتروني فاعل ويحدث دوري ًا.

 حيث: التكنولوجية البنية واإلدارية الماليةتوفر وتحدث كليه العلوم 

  ببنك المعرفة  فأروساشتراك جامعة  والطلبةهيئه التدريس ومعاونيهم  ألعضاءتوفر الجامعة

كما يتوفر لدى الكلية وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة  ،2/2016

 (1.6.6مرفق:)
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  توفر الكلية للطلبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها وسائل اتصال حديثة وتكنولوجيا معلومات

مع حجم الجامعة والكلية حيث يتوفر لدى الكلية موقع على  تتالءمعصرية تالئم  عملية التدريس و 

اإلنترنت يتم تحديثه بصورة دورية وموقع الجامعة على االنترنت متوفر باللغة العربية واللغة 

هيئة التدريس  ألعضاءنترنت بالجامعة متاحة خدمة اال / http://www.pua.edu.egاالنجليزية

 لألنترنتومعاونيهم والطالب والعاملين سواء عن طريق المكتبة أو المعامل بشبكه سلكيه وال سلكيه 

 (2.6.6:)مرفق
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  (3.6.6:)مرفق الكلية.عدد حاسبات كافيه وفق طبيعة نشاط  المؤسسةتوفر 

  من خالله حيث: التقويم  المتوافرةشبكة االنترنت وتنوع الخدمات  علىعها وتحدث موق المؤسسةتوفر

 الدولية،مع الجامعات  الجامعةتعاقدات  الوظائف،اعالنات  المحاضرات، الدراسية، الخطة األكاديمي،

 الطالب. وحفالت تكريماخبار عن انشطه الكليات 

  التعليمية  العمليةشبكة االنترنت لتسهيل  من خالل موقعها على الطالبيةالخدمات الكلية توفر أيضا

 (4.6.6من خالله )مرفق: المتوافرةشبكة االنترنت وتنوع الخدمات  علىموقعها  وتحدث
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من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي  المؤسسةمالئمه لنشاط  المكتبة. 6/7

 للمعنيين.متاحه  الرقمية والمكتبةاحتياجات الطالب والباحثين 

  توفر الجامعة لكلية العلوم المالية واإلدارية مكتبة مالئمة من حيث التجهيزات والمراجع والخدمات

رف للكتب،  12 ،مقعد 93ومجهزة ب  مستفيد، 93تتسع لعدد  2م 221 والمكتبة بمساحة المقدمة،

 (1.7.6)مرفق: باألنترنتمتصل حاسب آلي  9 تصوير،ماكينة  للحريق،وستائر مقاومة 

  أخصائي مكتبة من خريجي كلية  يعاونهيخدم روادها من الباحثين والطالب ، ويعمل بالمكتبة مدير

عامل نظافة ، باإلضافة إلى مديرة المكتبات على مستوى الجامعة  2اآلداب تخصص مكتبات ، وفني ، و

 21كتاب فضال عن  1007عدد  2017/2018بصفة مركزية ، وقد بلغ عدد الكتب في العام الجامعي 

نسخة ، وتوفر المكتبة  3: 1دوريات علمية ، وعدد النسخ من كل كتاب من  30رسالة علمية أجنبية ، 

خدمة البحث الورقي واإللكتروني من خالل االستعانة بالكتب المتاحة سواء للقراءة أو االستعارة 

تبات الرقمية من خالل بنك المعرفة المصري ، كما والدخول على االنترنت للدوريات العلمية والمك

يوجد سجال للزائرين ، وتهتم الكلية بتقييم خدمات المكتبة بعمل استبيانات مستمرة حول خدمة المكتبة 

( 2.7.6)مرفق:لروادها من الطالب والباحثين وتحللها وتتخذ االجراءات التصحيحية المالئمة 

 (3.7.6:)مرفقبة لمركز تصوير بجانب المكت باإلضافة

  (4.7.6:مستخدمي الكمبيوتر )مرفق بأسماءيتوفر كشوف 

 

 :النيريملخص تجهيزات مكتبة المجمع 

 

  

 طاوالت المقاعد الكتب المكتبة

 االطالع

دواليب  الكمبيوترات

 الكتب

كاميرات 

 المراقبة

 ةالمساح

مكتبة المجمع 

 النظري

كلية العلوم 

المالية 

 واإلدارية

  اإلجمالي

 (1007) 

 2م221 6 51 9 10 93
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  لوحة إعالنات كما تتاح خدمة ال  (1)حامل للجرائد وعدد  (1)حيث يوجد بكل مكتبة عددWi-Fi 

 (6/7/30)مرفق المكتبة  في المتوفرةيرصد بها اعداد الكتب  ويوجد قائمه

 : أبرز نقاط التميز والتنافسية

 ا وأعداد الطالب. كفاية الموارد المالية للكلية ومالءمتها لطبيعة نشاطه 

  مالءمة مباني الكلية وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وخالفه وتجهيزاتها وفق

  للهيئة.المواصفات القياسية 

  وغيرها.خطة مفعلة للصيانة الدورية للبنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات والمعامل 

  والسالمة.مناسبة إجراءات األمن 

 ومحدث دوريا.روني فاعل موقع الكت  

  الكلية.المكتبة وتجهيزاتها ونوعية المراجع واعدادها مالئمة لنشاط 

 األدلة والوثائق :

  بيان إحصللائي بمصللادر وقيمة الموارد المالية الذاتية )صللناديق وحسللابات( وتطورها )لألعوام الثالثة

 السابقة(.

  .الحساب الختامي للعام السابق 

 آت للمؤسللللسللللة، متضللللمنا قائمة بالمدرجات وقاعات الدرس، والمعامل والورش دليل األبنية والمنشلللل

 والعيادات والمزارع والمكتبة وخالفه ومساحاتها وسعتها االستيعابية وتجهيزاتها المتخصصة.

  .بيان بالمراكز والوحدات 

  الداعمة.قائمة بالتسهيالت 

 .خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق 

 ة باألمن والسالمة )أعداد وأماكن ونوعيات وتحديث طفايات الحريق واإلطفاء الذاتي في بيانات خاص

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

  .خطط اإلخالء وإدارة األزمات والكوارث 
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 في بنك المعرفة المصري. االشتراك 

  الكلية(.قائمة بالكتب والمراجع مقسمة تبعا للتخصص )في مكتبة 

 ما توفره الكلية من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 

 .الموقع اإللكتروني للمؤسسة 
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 :قائمة بمرفقات معيار الموارد المالية والمادية

 البند الوثيقةرقم 

 روسفأجامعة  اإلداريةو  الماليةالعلوم  بيان  بموازنة كلية - 1.1.6

 الكلية استراتيجيةالخطة التنفيذية لتطبيق 

 الكلية الستراتيجية التنفيذية الخطة - 2.1.6

 ميزانية المؤتمر الدولي. - 1.2.6

 سياسة الجامعة لجذب الطالب الوافدين وبيان بأعدادهم - 2.2.6

 الوافدين الطلبةو اعداد  بأسماءكشف  - 3.2.6

 الخدمةدفع مقابل إيصاالت  - 64.2.

 للكلية الماديةاالمكانيات  - 1.3.6

 رسومات هندسيه - 2.3.6

3.3.6 - NORMS planning Guidelines 

 بيان بمحتويات الغرف - 4.3.6

 الداعمةالتسهيالت  - 5.3.6

 خطة الصيانة الدورية للمرافق بالجامعة - 1.4.6

 عقود الصيانة - 2.4.6

 يل نفقات الصيانةحمالت للتوعية لتقل - 3.4.6

 أذونات صرف المخازن - 4.4.6

 الجامعة منشأةحملة حماية  - 5.4.6

 تقارير متابعة األسانسير - 6.4.6

جداول بها حصر ألجهزة معامل )اللغة اإلنجليزية  - 7.4.6

 ( موضحا بها حالة وكفاءة كل جهاز.اآلليالحاسب /

 خطة الجامعة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث. - 1.5.6

 الحريق طافياتتجهيزات  - 2.5.6

 دورات تدريب للعاملين بالمعمل. - 3.5.6

 ببنك المعرفة فأروسجامعة  اشتراكوثيقة  - 1.6.6

 (.كيهال سلبيان بتوزيع نقاط اإلنترنت بالكلية )شبكه سلكيه و  - 2.6.6
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 بيان معتمد بعدد الحاسبات - 3.6.6

نترنت و تنوع موقعها علي شبكه اال المؤسسةتوفر و تحدث  - 4.6.6

 خللها المتوفرةالخدمات 

 بيان بتجهيزات المكتبة. - 1.7.6

 بالكلية الخاصة االستعارةكشوف  - 2.7.6

 كشوفات بالتصوير - 3.7.6

 مستخدمي الكمبيوتر بأسماءكشوفات  - 4.7.6
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 اديمية: المعايير األك7معيار 
تتبنى كلية العلوم المالية واالدارية المعايير القومية المرجعية المعتمدة من الهيئة القومية لالعتماد والجودة لبرنامج 

التمويل واالستثمار والتسويق بما يتوافق مع  برنامجيبصياغة المعايير الخاصة بها لكل من  وتقوم الكليةالمحاسبة 

 .ق العمل. وتقوم المؤسسة حاليا بمراجعة برامجها التعليميةرسالتها واهدافها واحتياجات سو

 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

 غير مستوف

الل التي تبنتها المؤسسة من خ المرجعية المعايير األكاديمية .1

 المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة المؤسسة وأهدافها.

√   

تنطوي  بات سوق العمل وفقًا لماالبرامج التعليمية مالئمة لمتطل .2

 عليه رسالة المؤسسة.

√   

فة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعل .3 م لكل البرامج التعليمية موص 

 برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية المتبناة.

√   

ية، نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراس .4

س والتقويم التي تحقق وتوصيف المقررات يوضح طرق التدري

 .نواتج التعلم

√   

رة البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصو .5

 .دورية بمشاركة المراجعين الداخليين والخارجيين

√   

يمية للمؤسسة تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعل .6

يطَلع ، وبما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمقررات الدراسية

عليها المعنيون، وتستفيد المؤسسة منها في وضع خطط 

 التحسين والتطوير.

√   
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المعايير األكاديمية المرجعية التي تبنتها المؤسسة من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة  7/1

 المؤسسة وأهدافها

  مج التعليمية للمرحلة الجامعية األولى  إلجراءات الرسمية لتبنى المعايير األكاديمية للبرااتتخذ المؤسسة

لبرنامج  NARSكلية العلوم المالية واإلدارية المعايير األكاديمية القومية المرجعية  تبنتحيث 

 فيواالعتماد  التعليم جودة لضمان القومية الهيئةاصدرتها  التي األولى المحاسبة للمرحلة الجامعية

 (7.1.2)مرفق:  2015-9-30  تاريخ ٩بمجلس الكلية رقم اعتمادهاتم  والتي( 7.1.1)مرفق:  2009

   بتاريخ  2 ثمار والتمويل بمجلس الكلية رقمالتسويق واالست ببرنامجيكما تم اعتماد المعايير الخاصة

( وتم الحصول على موافقة اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة و 7.1.3)مرفق: 11-2-2018

و تم تبنى المعايير االكاديمية المعتمدة من قبل الهيئة  (7.1.4ق:)مرف 25/9/2018االعتماد بتاريخ 

 (7.1.5مرفق:) 28/10/2018بتاريخ  10مجلس الكلية رقم  فيالقومية لضمان الجودة واالعتماد 

 ( كما إنه تم مراجعة 7.1.6المختلفة )مرفق: بالبرامج وتمت مناقشة المعايير الثالثARS  فيداخليا 

(، كما قامت الكلية بعمل مضاهاة لدراسة 7.1.7)مرفق:  DITمعايير  نبطة منوالمستمجالس الكلية 

 (.7.1.8)مرفق:  المتبناةمدى توافق مواصفات الخريج لكل برنامج مع المعايير األكاديمية الثالثة 

  حيث وأهدافها االستراتيجيةتتحقق المؤسسة من مدى توافق المعايير األكاديمية المتبناة مع رسالتها كما 

 االستراتيجية ( ومع األهداف7.1.9األكاديمية المتبناة مع رسالة الكلية )مرفق: مطابقة المعاييروتم 

 29/9/2018بتاريخ  9مجلس الكلية رقم  فيتلك المصفوفات  اعتمادوتم  (.7.1.10للكلية )مرفق:

 (7.1.11مرفق:)

 

 وي عليه رسالة المؤسسةالبرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقًا لما تنط 7/2

  سوق  احتياجاتتحرص كلية العلوم المالية واإلدارية على إعداد خريج متميز وقادر على التفاعل مع

تسمح باالستجابة  التيالعمل وذلك بتطبيق المعايير االكاديمية من خالل برامج تعليمية تتصف بالمرونة 

 .والمحتوىخالل تنوع المقررات  ومية منوالقخطط التنمية المحلية  والى متطلباتالى التغيير 
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  الكلية مع  برامجسوق العمل حيث يتم سنويا قياس مدى مالئمة  الستقراءولهذا تطبق الكلية آليات

اكتسبوه من معلومات  فيمااحتياجات سوق العمل من خالل عمل استبيانات الستطالع رأي الخريجين 

الئمتها لمتطلبات سوق العمل و أدائهم الوظيفي بعد ومهارات مهنية أثناء سنوات الدراسة و مدى م

 التخرج وعن مدى كفاية ومالئمة البرامج المقدمة إلعدادهم لسوق العمل

  االستبيان( و أظهرت نتائج تحليل 7.2.1اراء الخريجين )مرفق: استبيانتم  2017/2018وفى عام 

رضاهم عن مستوى اللغة اإلنجليزية رضا الخريجين عن التدريب الميداني المقدم لهم باإلضافة إلى 

 Easyفيالحاسب اآللي التي حصلوا عليها كما إنه تم عمل استبيان للجهات المستفيدة المتمثلة ومهارات 

care   وفندقTulip  :(7.2.2)مرفق 

  إجادة تطبيقات الحاسب اآللي أظهرت النتائج رضا الجهات المستفيدة عن مستوى الخريجين في وقد

، ومن تلك النتائج تم الوقوف عند نقاط القوة ونقاط الضعف ووضع الخطة لشخصيةومهاراتهم ا

برامج لمؤسسات نظيرة محليا ودوليا  علىوالمقررات  البرامجلجنة تطوير  اطلعتالتصحيحية. كما 

  DITالكليةلمقارنتها ببرنامج ومقررات 

 ل لجنة تطوير المقررات والبرامج تربط المؤسسة برامجها التعليمية بمتطلبات سوق العمل وذلك بتشكي

 Auditingمواد مثل  باستحداثتتخذ إجراءات لتطوير البرامج الدراسية  والتي( 7.2.3)مرفق: 

 Research Project1 and 2وتطوير منظومة دراسة وتقييم مشاريع التخرج ( 7.2.4)مرفق 

 (7.2.5)مرفق:

 

فة ومعتمدة، وتتوافق نوا 7/3 تج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية المرجعية البرامج التعليمية موص 

 المتبناة.

  قامت كلية العلوم المالية واإلدارية بتوصيف البرامج التعليمية طبقا لنماذج الهيئة القومية لضمان جودة

 30/8/2018بتاريخ  8مجلس الكلية رقم  فيتم اعتمادها  والتي(، 7.3.1واالعتماد )التعليم 

 (7.3.2)مرفق:
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 كما تتحقق الكلية من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية 

 ILOs of طريق إعداد مصفوفة البرنامج التعليمي / المعايير األكاديمية المتبناة عنالمرجعية 

NARS/ARS and ILOs of the Program Specs ( :7.3.3مرفق) 

 

لكل برنامج تعليمي تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس نواتج التعلم  7/4

 والتقويم التي تحقق نواتج التعلم

 ومن  الخارجيمن خالل المراجع  تتحقق الكلية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية

 (. وتقوم7.4.1مرفق: ) Program Matrixالبرنامج التعليمي  البرنامج واعداد مصفوفةمنسق  خالل

بتوصيف المقررات الدراسية متضمنة اهداف المقرر  روسافكلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة 

 وتحديث التوصيف Course Specs المقررونواتج التعليم المستهدفة عن طريق إعداد توصيف 

 واعداد تقرير دراسيكل فصل  فيدوريا  ويتم اعتماده( 7.4.3مرفقواعتماده )( 7.4.2)مرفق

 (7.4.5)مرفق وتقرير البرنامج( 7.4.4المقرر)مرفق

  كما تتأكد الكلية من مدى توافق طرق التدريس مع نواتج التعلم من خالل إعداد مصفوفة المقرر

Course Matrix ( 7.4.6مرفقوتحديثها واعتمادها .)توصيف المقررات الدراسية  وتعلن الكلية

المحاضرة  فيمية في بداية العام الجامعي أو الفصل الدراسي للطالب بالوسائل المناسبة والبرامج التعلي

 (.7.4.8الكلية )مرفق  وعلى موقع( 7.4.7التعريفية األولى )مرفق

 

التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين البرامج  7/5

 والخارجيين.

 مرفق  التعليميةلبرامج امراجعة تقوم ب( 7.5.1مرفق)بتشكيل لجنة للمراجعة الداخلية لية قامت الك(

كما قامت  ( 7.5.3مرفق بصورة دورية )بالمراجعة مركز ضمان الجودة بالجامعة  ويقوم (7.5.2

 8مجلس الكلية رقم  فيالترشيح رسميا  اعتمادوتم  (7.5.4)مرفق خارجيين  مراجعينالكلية بترشيح 

 (.7.5.5مرفق ) 30/8/2018بتاريخ 
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  جامعة إيرلندا وحيث إنه يوجد برامج مشتركة معDIT  فإنه تتم المراجعة الدورية من قبل الشريك

مرفق ضوء تقارير تلك المراجعة ) في( كما يتم وضع الخطط التصحيحية 7.5.6مرفق ) اإليرلندي

 .(7.5.8المجالس الرسمية )مرفق في اعتمادهايتم  والتي (7.5.7

  في  والمقررات الدراسيةالتعليمية  والخارجيين للبرامجالداخليين  المراجعينتستفيد الكلية من تقارير

 . فعلى سبيل المثال:(7.5.9مرفق التعليمية )تطوير البرامج 

 فريق بالكلية  التدريسهيئة  اعضاء بين تم الذى اللقاء على بناءDIT  معهد دبلن  -) الشريك  االيرلندي

 الضعف نواحي بعض الى التطرق تم ، 2017 أبريل في للكلية   األكاديمية زيارتهم تكنولوجيا ( خالللل

الطالب ) مثل ضرورة  تحديد مشكلة البحث بصورة اوضح،  يقوم بها التي التخرج ببحوث الخاصة

ث استخدام انماط مختلفة من منهجية البحو ضرورةتعديل عنوان بعض االبحاث ليعكس المحتوى، 

الدراسات المقارنة بين الصناعات والمؤسسات والدول والثانوية  البياناتكدراسة الحاالت و تحليل 

 بشكل التوصل تم قد و  APA) باستخدامالى اهمية كتابة المراجع العلمية بطريقة صحيحة  باإلضافة

 التيالتطور  نواحيتلخيص  فيالمشرفين من االعتماد عليه  لألساتذةتصميم نموذج يمكن  الى محدد

 (.7.5.10مرفق حدثت بناء على التوصيات المذكورة  )

  إضافة مقرر المراجعةAuditing واإلدارية المالية العلوم كلية تواكب الى الخطة الدراسية حتى 

مرفق ) الدوليالمناظرة بعد اعتماده من لجنة ادارة البرنامج  الكليات مقررات على تطرأ التي التطورات

7.5.11.) 

 بالكلية وفريق التدريس هيئة اعضاء بين تم الذي اللقاء على اءوبن DIT  التطرق  تم 2018مارس  في

وذلك   Research Project 1 and 2لطالب  الى اهمية وضع الية محددة لتنفيذ مشروع التخرج

 النقاط التالية: ي(، ويمكن تلخيص هذه اآللية ف7.5.12)مرفق:. والية التقييمالجهد  لتوحيد

الى مشرف على البحث  باإلضافة Research coordinator بحثيتعيين منسق  تم [1]

supervisor لكل مجموعة من الطالب 

للبحث  المصري واختيار موضوعبنك المغرفة  على Accountحسابِ  بأنشاءإلزام الطالب  [2]

 ( 2015طبقا لالتجاهات البحثية الحديثة )بعد 

متضمنا بيان  البحثيملخص للمقترح م يقدم مقالة على االقل ث 20يقوم الطالب بقراءة  [3]

 البحث  في باالستنادسوف عليها يقوم الطالب  التيبالمراجع 
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وبيان يقوم بفحص المقاالت  الذي وتقديمها للمشرفهذه النماذج  علىيقوم الطالب بالتوقيع  [4]

 ئمةومدى مال APA referencing لطبقا  تفصيليا للتأكد من صحة كتابة المراجع المراجع

  Research coordinatorالتوقيع عليه قبل تسليمه للمنسق  البحث ثمالمراجع لموضوع 

يقوم المنسق بإدخال هذه االبحاث لقاعدة بيانات صممت للتأكد من عدم تشابه الموضوعات  [5]

 ثم تسلم الوثائق السابقة الى لجنة المراجعة البحثية لالعتماد  

لما تم إنجازه  PowerPoint باستخدام تطبيق Presentation يقوم كل طالب بتقديم عرض  [6]

/  ٢٨خالل الفترة من السبت  DIT في مشروعه البحثي في حضور المشرف أمام لجنة من

 طبقا لجدول معلن.  1/5/2018 إلى الثالثاء  ٢٠١٨/ ٤

على المقترح المقدم من الطالب يبدأ فورا في كتابة المشروع  DIT في حالة موافقة لجنة  [7]

 المطلوبة من لجنة التعديالتأما في حالة عدم الموافقة فيتعين على الطالب إجراء  البحثي،

DIT  على المشرف، وأخذ توقيع سيادته بأن كافة التعديالت المقترحة من  وعرضهافو را

 وذلك قبل استكمال مشروعه البحثي. بالكامل، استيفاءهاتم  DIT لجنة

مغلفا ومطبوعا  النهائيةمنسق البحثي في صورته يلتزم كل طالب بتسليم المشروع البحثي لل [8]

قبل الساعة  2018 /6/ 14الخميس في موعد أقصاه  DIT وفقا لنماذج المشاريع البحثية لـ

 مساء وعند التسليم يوقع الطالب في سجل المنسق البحثي السابق ذكره. ٣

 حثيةيتعين على المنسق البحثي السابق ذكره إخطار لجنة إدارة المشروعات الب [9]

Research   Committee Management   فورا بأي صعوبات أو مشاكل تعوق تنفيذ

 اآللية. هذهأي بند من بنود 

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 130 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف المعلن للمؤسسة  7/6

 ة منها في وضع خطط التحسين والتطويرللمقررات الدراسية، ويطَلع عليها المعنيون، وتستفيد المؤسس

 العلمية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة نتائج تحليل  منسقي البرامجعد ي

( ومدى توافق محتوى 7.6.1بينها تقرير المقرر )مرفق والمستفيدين ومنآراء المراجعين والطالب 

( ونتائج االمتحانات وخطة التحسين 7.6.2صيف المعلن)مرفقمع نواتج التعلم بالتوة االمتحانيالورقة 

 (7.6.3والتطوير وغيرها من خالل إعداد تقرير البرنامج )مرفق 

  (7.6.4مرفق)بصورة دورية سنويا  والبرامج التعليميةتقوم الكلية بإعداد التقرير السنوي للمقررات 

 وتنفيذهاالمثال تم إعداد خطط التحسين سبيل  والتطوير فعلىعليه، يتم إعداد خطط التحسين  وبناء 

 (7.6.5)مرفق  Research Project 1 and Research Project 2بالنسبة لمقرر 

 الشهادة  يالمراجعة الدورية للشريك فDIT (7.6.6)مرفق. 

 

  أبرز نقاط التميز والتنافسية:
من الهيئة القومية لضمان  لدى الكلية معايير أكاديمية مرجعية لبرنامجي التسويق والتمويل معتمدين [1]

 جودة التعليم واالعتماد

 تتوافق مع رسالة الكلية وأهدافها المتبناةالمعايير األكاديمية  [2]

 مع المعايير األكاديمية التي تبنتها. التعليمي تتوافقنواتج التعلم للبرنامج  [3]

 الدراسية.للبرامج والمقررات  تقارير سنوية [4]

 التعليمية. رامجوخارجية للبتقارير مراجعة داخلية  [5]

 جديدة. واضافة مقرراتتطوير البرامج التعليمية  [6]

 

 والوثائقاألدلة 

  .الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى 

  محاضر مجالس المؤسسة المعنية الخاصة بتبني المعايير األكاديمية 

  المعتمدة.وثيقة المعايير 

 .نماذج األدوات المستخدمة الستقراء سوق العمل 
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 فوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المعايير األكاديمية التي تبنتها.مص 

 .مصفوفة توافق نواتج التعلم للبرنامج التعليمي مع المقررات الدراسية 

  .توصيف البرنامج التعليمي والمقررات الدراسية 

 .أمثلة من محاضر مجلس الكلية الخاصة بتصميم وتطوير البرامج التعليمية 

 .استراتيجية التعلم والتدريس والتقويم 

 .تقارير المراجعة الداخلية والخارجية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

  تقارير المقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة خطط التحسين 

 .ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 
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 المعايير األكاديميةبيان بمرفقات معيار 

 

 الوثيقة الداعمة رقم المرفق

المتبناةالمعايير  7.1.1   (NARS) 

 بمجلس الكلية NARSقرار اعتماد  7.1.2

 ARSمحضر مجلس الكلية العتماد ال 7.1.3

 موافقة هيئة ضمان الجودة  7.1.4

ن الهيئة لمعتمدة مالتمويل و االستثمار و التسويق ا ببرنامجيالمعايير الخاصة  تبني 7.1.5

 القومية لضمان الجودة

في المجالس الرسمية برامج التعليميةمناقشة المعايير في ال 7.1.6  

 ARSللالمراجعة الداخلية  7.1.7

 توافق مواصفات الخريج مع المعايير المتبناة 7.1.8

 توافق المعايير مع رسالة الكلية 7.1.9

 األهداف االستراتيجيةمع  المتبناةمدى توافق المعايير  7.1.10

 اعتماد المصفوفات 7.1.11

المصفوفات اعتماد 7.1.12  

 استبيانات الخريجين 7.2.1

 استبيانات الجهات المستفيدة 7.2.2

 تشكيل لجنة تطوير المقررات والبرامج 7.2.3

دة تقارير معتمدة للجنة تطوير البرامج و المقررات الدراسية )تقرير اضافة ما 7.2.4

Auditing) 

 Research projectsتطوير منظومة مراجعة المشاريع البحثية  7.2.5

 توصيف البرنامج . 7.3.1

 اعتماده بمجلس الكلية . 7.3.2
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7.3.3 ILOs of NARS and ILOs of The Program Specs. 

7.4.1 Program Matrix 

7.4.2 Course specifications 

الكليةس اعتماد التوصيف بمجال 7.4.3  

المقرر تقرير 7.4.4  

 تقرير البرنامج 7.4.5

7.4.6 .Course Matrix 

 أول محاضرة تعريفية للطالب  7.4.7

 الموقع اإللكتروني 7.4.8

 تشكيل لجنة للمراجعة الداخلية 7.5.1

 تقارير المراجعة الداخلية  7.5.2

37.5.  تقارير المراجعة الداخلية من قبل مركز ضمان الجودة 

 ترشيح سيادة العميد للمراجعين الخارجيين 7.5.4

57.5.  اعتماد الترشيح في المجالس الرسمية 

 تقرير المراجع الخارجي 7.5.6

77.5.  الخطط التصحيحية 

87.5.  اعتماد الخطط التصحيحية 

97.5.  تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين 

107.5.  نموذج كتابة المراجع العلمية 

117.5.  اعتماد إضافة مقرر المراجعة من لجنة إدارة البرنامج الدولي 

27.5.1 و  Research project 1آلية تنفيذ مشاريع التخرج للطالب     Research project 2 

 تقرير المقرر 7.6.1

االمتحانيةتقرير الفحص الشكلي و الفني للورقة  7.6.2  
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 تقرير البرنامج 7.6.3

نوي للمقررات و البرامج التعليميةالتقرير الس 7.6.4  

 خطط تحسين وتطوير المقررات 7.6.5

 المراجعة الدورية للشريك اإليرلندي 7.6.6
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  8معيار 
 التدريس والتعمل
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 : التدريس والتعلم8معيار 
يتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية بما لكلية العلوم المالية واإلدارية استراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم 

يضمن تحقق المعايير األكاديمية، ويسهم في تحقيق رسالتها وأهدافها. وتحرص المؤسسة على مالءمة طرق 

التدريس والتعلم والتقويم لنواتج التعلم المستهدفة، وتعمل على تهيئة فرص التعلم الذاتي، وتقدم بمشاركة الجهات 

دريب التي تسهم في إكساب الطالب المهارات الالزمة لتحقيق مواصفات الخريج، وتوفر المجتمعية برامج الت

لتلك البرامج الموارد المالئمة وتضمن جودة تنفيذها وجدية اإلشراف عليها، وتحرص على تقييم فاعليتها 

وعة تالئم وتطويرها. وتحرص الكلية على تقويم الطالب بموضوعية وعدالة، وباستخدام أساليب وأدوات متن

 .نواتج التعلم وبما يدعم العملية التعليمية
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 التقييم الذاتي

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

كاديمية للكلية اسلللللتراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسلللللق مع المعايير األ .1

 المرجعية وتالئم نواتج التعلم المستهدفة.

√   

تعلم الذاتي ية التدريس والتعلم والتقويم يدعم اكتساب مهارات التطبيق استراتيج .2

 ومهارات التوظف لدى الطالب.

√   

ا لنواتج التعلم  .3 فللة وفقللً برامج التللدريللب للطالب مصللللللممللة وموصلللللل 

ارد اآلليلات والمو المسللللللتهلدفلة للبرنلامج التعليمي، ويتوافر لتنفيلذهلا

 الالزمة.

√   

ع مم بأسللللللاليب متنوعة بما يتوافق تقويم أداء الطالب في التدريب يت .4

 نواتج التعلم المستهدفة. 

√   

تائج فاعلية التدريب تقيم باسلتخدام أدوات ومؤشلرات موضلوعية، وتسلتخدم الن .5

 في تطوير آلية التدريب وأدواته وموارده.

√   

ستهدف الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم الم .6

 قياسها.

√   

نسلللخها وملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يُأمن وضلللعها ع .7

 وتوزيعها بما يضمن سريتها. 

√   

آليات تقويم الطالب تضلللمن عدالة التصلللحيح ودقة وضلللع ورصلللد الدرجات  .8

 واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة وقابلة لالستدعاء.

√   

   √ √ م تعلمهم.التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدع .9

ستراتيجيات نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية وا .10

 التدريس والتعلم والتقويم.

√   

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

 آليات لمراقبة تطبيقها.

√   
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والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية المرجعية وتالئم نواتج التعلم للكلية استراتيجية للتدريس والتعلم  8/1

 المستهدفة.

 تحقق المعايير االكاديمية المرجعية  لكلية العلوم المالية واإلدارية استراتيجية للتدريس والتعلم و التقويم

كل  فيالمتمثلة  إعدادها األطراف المعنية في(، شارك 1.1.8ورسالة الكلية واهدافها )مرفق: المتبناة

من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطالب والجهات المستفيدة من األطراف 

( كما يوجد 2.1.8التدريس والتعلم )مرفق باستراتيجيةخاصة  استبياناتالمجتمعية وذلك من خالل 

  9مجلس الكلية رقم  ( معتمدة ب3.1.8بالكلية آلية لمتابعة استراتيجية التدريس و التعلم والتقويم )مرفق :

وقد قامت الكلية بمراجعة استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم داخليا وخارجيا  28/9/2017بتاريخ

على تقارير المراجعة الداخلية والخارجية وتوصيات لجنة  ( وبناء 5.1.8( )مرفق  4.1.8)مرفق :

( تم استحداث استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم  6.1.8و المقررات الدراسية )مرفق  تطوير البرامج

ولقد تم نشر االستراتيجية من خالل الموقع  28/9/2017بتاريخ  9بمجلس الكلية رقم  واعتمادها

)مرفق  اإللكترونيوتوزيعها على جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة عبر البريد  اإللكتروني

7.1.8 .) 

 الجامعة خطاب بتوزيع درجات كل من  أرسل رئيسوالمشروعات المجتمعية  التفاعلي وألهمية التعليم

 ( باإلضافة8.1.8المختلفة )مرفق  فأروسوالمشروعات المجتمعية على كليات جامعة  التفاعليالتعليم 

اللجنة المشكلة  بأسماء والطالب لألعالمالي خطاب موجه من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم 

التدريس والتعلم  استراتيجية( كما أن 9.1.8)مرفق بالجامعة عة التعليم التفاعلي بالجلسات التعليمية لمتاب

 (.10.1.8وأساليب التقويم مدرجة بالالئحة الداخلية للكلية )مرفق 

 والتعلم والتقويم مالئمةالعلوم المالية واإلدارية من ان االستراتيجية تتضمن طرقا للتدريس  وتتأكد كلية 

 ( 11.1.8لنواتج التعلم المستهدفة )مرفق 

 Teaching and learning strategy methods, teaching and learning strategy for a 

course  (12.1.8)مرفق 

 course specification ( 13.1.8مرفق) 

 . student’s assessment matrix  (.14.1.8)مرفق 
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والتقويم يدعم اكتساب مهارات التعلم الذاتي ومهارات التوظف تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم  8/2

 لدى الطالب.

  ان طرق  وتتأكد منمدى تطبيق االستراتيجية  فأروسجامعة  -تتابع كلية العلوم المالية واإلدارية

التوظف لدى الطالب وترتكز  واكتساب مهاراتتطبيق التعلم الذاتي  والتعلم والتقويم تدعمالتدريس 

 وأساليب متنوعة للتدريس والتعلم لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي: راتيجياتاستعلى 

A.  التعاونيالتعلم (Cooperative Learning)  

B. التعلم الذاتي(Self-Learning)   

C.  اإللكتروني التعليم(Computer Based Learning)    

D. المشاريع الميدانية (Field projects)   

  منسللللللق البرنامج لمتابعة كما يوجد مهام ل(، 1.2.8)مرفق  التفاعليعليم لمتابعة التتشللللللكيل لجنة ويتم

 مرفق:مع الطلبة ) التفاعلي(، نماذج من التعليم 2.2.8حسللللللن سللللللير العملية التعليمية بالكلية )مرفق 

(، ونسخة من أول محاضرة 4.2.8( وكذلك نماذج من مشروعات التخرج والمجتمعية )مرفق 3.2.8

(، 5.2.8ريف الطلبة بأسلللللاليب التدريس والتعلم وكذلك أسلللللاليب التقويم )مرفق على تع تحتوي والتي

  Examples of assignments, Tutorials & course works 6.2.8 مرفق

 

فة وفقًا لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمي، ويتوافر  8/3 برامج التدريب للطالب مصممة وموص 

 لالزمة.اآلليات والموارد ا لتنفيذها

  ( 1.3.8)مرفق المستهدفة التدريب الميداني للطالب وفقا لنواتج التعلم  وتوصف برامجتصمم الكلية

 الميداني التدريبمحددة وواضحة لتنفيذ هذه البرامج ووفقا لالئحة مركز  المؤسسة آلياتكما تتبع 

وذلك بعقد  الميدانيلتدريب وتوفر الكلية الموارد الالزمة ل(، 2.3.8)مرفق  واالشراف عليهابالجامعة 

 ، البتروكيماويات، الىEasy Carمع جهات التدريب على سبيل المثال وليس الحصر شركة  اتفاقيات

 .(3.3.8اخره )مرفق

 :(، وأيضا بتوفير 4.3.8ويتم توزيع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على الطالب )مرفق

 التأهيلي االسبوع فيمع الطالب  الميدانيالتدريب  مشرفيالسادة  الجتماعاتالقاعات المالئمة 

وذلك بتوزيع ورقة  الميدانيمع الطالب يتم تعريفهم ببرنامج التدريب  االجتماع، وفى (5.3.8)مرفق:

كما  التعلم المستهدفة(. حيث تم توصيف برامج التدريب بما يتناسب مع نواتج 6.3.8)مرفق:التعليمات 

 .(7.3.8)مرفق: (DITالتدريب المعتمد من المراجع الخارجي )يتضح من ملف المقرر الخاص ب
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 تقويم أداء الطالب في التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. 8/4

  التدريب بما  فيتسللللللتخدم كلية العلوم المالية واإلدارية أسللللللاليب و أدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب

الفترة  فيالمطلوبة من التدريب واالسللللللتفادة القصللللللوى للطالب من ادائهم  يضللللللمن تحقيق االهداف

درجة للمشللرف  30كما موضللح بالئحة التدريب الميداني يتم تقييم الطالب كاآلتي المحددة للتدريب  و

درجللة على التقرير المقللدم من الطللالللب  30درجللة للمشللللللرف الخللارجي و 40الللداخلي بللالكليللة و

 ( 1.4.8)مرفق:

 منفصللللللل لكل طالب يتضللللللمن انجازاته والمتطلبات الخاصللللللة به و تقييم  يه يتم عمل ملفبناء علو

و ( 2.4.8)مرفق:تقييم الطالب باألماكن المختلفة  اسلللتمارةالمشلللرفين وتقارير جهات التدريب مرفق 

 (.3.4.8)مرفق: فترة التدريب بنجاح اجتازشهادات من أماكن التدريب تفيد بأن الطالب 

 

تدريب يتم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج في تطوير ذلية التدريب فاعلية ال 8/5

 وأدواته وموارده.

  تسلللتخدم المؤسلللسلللة مجموعة من األدوات والمؤشلللرات الموضلللوعية لقياس فاعلية التدريب الميداني

التدريب  للطالب وتسلللتفيد من النتائج في التطوير )مثل اسلللتقصلللاء رأي الطالب والمشلللرفين وجهات

وفق مؤشللللرات محددة وأوجه االسللللتفادة من نتائج تحليلها(.  حيث تقوم الكلية باسللللتخدام عدة وسللللائل 

 ( 1.5.8لقياس فاعلية التدريب منها االستبيانات يتم توزيعها على الطالب وجهة التدريب )مرفق: :

 تدريبهم لمعرفة المشللللللكالت التي واجهتهم و ويتم عد  قابالت مع الطالب ب ما هي االقتراحات عقد م

على نتائج هذه الوسللللللائل يتم وضللللللع خطة تصللللللحيحية لتالفي هذه  ( وبناء2.5.8للتحسللللللين )مرفق: 

 (.3.5.8الصعوبات )مرفق:
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 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها. 8/6

  20درجة أعمال سلللنة و 20الب وفقا لالئحة الكلية )حيث يتم تقييم الط الطالب.تُنوع المؤسلللسلللة من طرق تقويم 

و يتضلللح ذلك في ملف   (1.6.8)مرفق: درجة االمتحان النهائي  60درجة امتحان نصلللف الفصلللل الدراسلللي و

تتبع المؤسسة آليات محددة للتأكد من .و( 2.6.8)مرفق: المقرر حيث يقوم كل استاذ مقرر بتوزيع الدرجات 

حيث يقوم كل  بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها  مدى توافق وربط االمتحانات

)مرفق:  (Exam Matrixباالمتحان ) المسلللللتهدفة مصلللللفوفة قياس نواتج التعليم بأعداداسلللللتاذ مقرر 

،ويتم بصلللفة دورية فحص الورقة االمتحانية ويتم اعداد تقرير يرسلللل للسللليد االسلللتاذ الدكتور  (3.6.8

 (.5.6.8)مرفق:  4.6.8فق: )مرعميد الكلية 

 

عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يءأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن  8/7

 سريتها.

  27/10/2010الئحة داخلية لالمتحانات معتمدة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ  فأروسلجامعة 

،  حيث يوجه (2.7.8)مرفق: انات بكفاءة وعدالة( ، وتتبع الكلية إجراءات إلدارة االمتح1.7.8)مرفق:

)مرفق  االلتزام بشكل الورقة االمتحانية بضرورةخطاب من السيد األستاذ الدكتور عميد الكلية 

(، المرسلة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة للعمل به على مختلف كليات الجامعة  3.7.8

(  5.7.8د الكلية بتشكيل لجان تسيير االمتحانات )مرفق: ( ويقوم السيد األستاذ الدكتور عمي4.7.8)مرفق

و اعتماد جدول االمتحانات من عميد الكلية و إدارة  (6.7.8وتشكيل لجان المراقبة )مرفق: 

 (7.7.8الجامعة)مرفق: 

 :( وكذلك 8.7.8كما يقوم عميد الكلية بتشكيل وتوزيع الكنتروالت على أعضاء هيئة التدريس )مرفق

( كما يتم تشكيل لجنة لفحص الورقة االمتحانية 3موذج حصر أوراق اإلجابة )سيتم توزيع ن

(  ويتم اعتماد 10.7.8(   ويتم تقديم تقرير عن متابعة الورقة االمتحانية الفصلية )مرفق9.7.8)مرفق:

 ( . 11.7.8النتيجة في نهاية كل فصل دراسي )مرفق:
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 بدورها تقوم   يعة الكنتروالت وغرف األرشيف والتوتتم متابعة أعمال الكنترول من قبل لجنة متاب

( تنظم الكلية عمل 12.7.8)مرفق:  عن متابعة أعمال الكنترول واألرشيفتقديم تقريرا مفصال ب

الكنتروالت بما يضمن تأمين االمتحانات وضمان سريتها عند نسخها وتوزيعها، حيث يتم إيداع أوراق 

تنظم الكلية عمل الكنتروالت بما (. و13.7.8سمية )مرفق:األسئلة بعد طباعتها بموجب إيصاالت ر

يضمن تامين االمتحانات و ضمان سريتها عند نسخها و توزيعها وذلك بتأمين غرفة الكنترول بباب 

، كما يقوم (14.7.8مرفق) الكونترولجميع شبابيك غرفة  علىكما يوجد حديد محكم ، حديد مغلق بقفل

ويدبسها  يالنصف فصلية والفصلية بنفسه بمطبعة داخل الحرم الجامع االمتحاناتأستاذ المادة بطبع 

الفرقة الخاصة  كونترولبنفسه ويضعها داخل األظرف حسب سعة كل ظرف ويغلقه ويسلمه لرئيس 

ستمارة تسليم أوراق األسئلة ابيومين على األقل وذلك من خالل  االمتحانبمادته قبل موعد 

دوالب محكم الغلق بطبلة  يبدوره بوضع تلك األظرف ف نترولالكوويقوم رئيس ( 15.7.8)مرفق:

 (.16.7.8اتباع تعليمات ضمان سرية االمتحانات )مرفق: أيضا ويتموقفل 

 

ذليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائج مؤمنة  8/8

 وقابلة لالستدعاء.

 دارية اليات محددة للتأكد من عدالة نظام االمتحانات مثل عدم تعارض توفر كلية العلوم المالية واإل

مادة بوضع االمتحانات  أيوعدم السماح ألستاذ  والهيئة المعاونةالمصالح مع اعضاء هيئة التدريس 

 (. يتم1.8.8تواجد أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة )مرفق: إذايقوم بتدريسه  الذيالخاصة بالمقرر 

بواسطة اثنين من اعضاء هيئة تدريس على االقل ويتم التعامل مع ورق  االمتحان إجابة قأورا تصحيح

درجات الشفافية وال تقوم الهيئة المعاونة بتصحيح كراسات  أقصىسرية لضمان  االمتحان بأرقام

ع تختيم كراسات اإلجابة وأرقامها المسلسلة ونز فيإنما تشارك  الكونترول في ورصد الدرجاتاإلجابة 

التخاذ اإلجراء  بالخطأ الكونترول ويخطر رئيسوالترحيل  األرقام السرية قبل تسليمها لألستاذ المقرر

 واإلجابات النموذجية ودقة ورصد الدرجاتالمناسب كما توجد اليات محددة للتأكد من عدالة التصحيح 

 (. 4.8.8( )مرفق:3.8.8)مرفق: 2.8.8مرفق: والتدقيق والمراجعة وغيرها )
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  بالنتائج مؤمنة  االحتفاظبما يتيح  االمتحاناتتطبق كلية العلوم المالية واإلدارية آليه فعالة لتوثيق نتائج

يتم حفظ اوراق  39ضوء قرار رئيس الجامعة رقم  في( 3.8.8)مرفق:عند الحاجة  وقابلة لالستدعاء

 مرفق:) التخلص منها. هاويتم بعد( سنوات جامعية 4لمدة ) الدراسيإجابات امتحانات نهاية الفصل 

، كما تتم عمليات رصد الدرجات لجميع االمتحانات من خالل اجهزة الكمبيوتر الخاصة بغرفة (4.8.8

واألرشيف  الكونترولتقرير متابعة أعمال  (5.8.8مرفق:الجهاز الخاص بها. ) ولكل فرقة الكونترول

 )مرفق: "،"األرشيف المركزيالحفظ  من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة عن التأمين الخاص بغرفة

6.8.8 (7.8.8). 

 

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم في التقويم تدعم تعلمهم. 8/9

  تعلم المؤسلللللسلللللة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة )التكويني والجمعي( عبر الوسلللللائل والتوقيتات

ت ومحتوى التغذية الراجعة لدعم ( وتناقشلللللها معهم لدعم تعلمهم )يراعى توقي1.9.8)مرفقالمناسلللللبة

 .(2.9.8)ب( استفادة الطال

نتائج تقويم الطالب يستفاد منها في تطوير البرامج التعليمية واستراتيجية التدريس والتعلم  8/10

 والتقويم.

  /المقررات( تقوم المؤسسة بتحليل نتائج امتحانات الطالب على المستويات المختلفة )الفرق الدراسية

تحليل نتائج االمتحانات النهائية في نهاية كل فصللللل دراسللللي ويتم تجميعها وتسللللليمها لغرفة يتم  حيث

(.  كما تعد المؤسسة إحصائيات عن تطور نسب النجاح للمستويات 1.10.8الحفظ المركزي )مرفق:

( 2.10.8المختلفة للمرحلة الجامعية األولى )لعدد من األعوام مسلللللاو لمدة البرنامج التعليمي( )مرفق:

النتيجللة  العتمللادوتعللد تقريًرا عللامللا عن نتللائج االمتحللانللات وتعرضلللللللله على المجللالس المعنيللة 

(، كما تحدد الكلية أوجه االستفادة من نتائج االمتحانات في تطوير البرامج والمقررات 3.10.8)مرفق:

سب النجاح في واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم، حيث يقوم كل أستاذ مقرر بمراجعة ن الدراسية

 (.4.10.8)مرفق:  التصحيحيةالمقرر ويعلق في تقرير المقرر على النتيجة ويقوم بوضع الخطة 
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 قواعد التعامل مع تيلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد ذليات لمراقبة تطبيقها. 8/11

 تطبيقها متحانات، وتعلنها وتتابع تضع المؤسسة قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج اال

تمدة بمجلس (مع1.11.8توجد آلية يتبعها الطالب لتقديم االلتماس إلعادة رصد الدرجات )مرفق: حيث

(ويتم اإلعالن عن اآللية بعدة وسللللللائل منها موقع 2.11.8)مرفق: 2017-9-29بتاريخ  9الكلية رقم 

( يقوم الطالب بتقديم 3.11.8ية )مرفق: الخاصللللة بالكل االجتماعيالكلية وعلى صللللفحات التواصللللل 

(  وبعد إعادة رصد الدرجات يقوم السيد األستاذ الدكتور 4.11.8للتظلم من النتيجة )مرفق:   االلتماس

(  ثم يتم قبولها من قبل 5.11.8عميد الكلية بتوجيه خطاب لنائب رئيس الجامعة بالتظلمات)مرفق: 

(  وبعد إعادة رصلللللد النتيجة يتم إصلللللدار خطاب يفيد 6.11.8نائب رئيس الجامعة لفحصلللللها )مرفق:

 (.7.11.8بعد الفحص )مرفق:  بنتيجة االلتماس

 

  أبرز نقاط التميز والتنافسية:

  قامت الكلية باسلللتخدام اسلللاليب تعليم غير تقليدية وتم وضلللع اسلللتراتيجية للتعليم والتعلم توضلللع كافة

 ئة التدريساألساليب غير التقليدية التي يستخدمها أعضاء هي

  على تنفيذ االستراتيجية وكذلك لجنة خارجية مشكلة من الجامعة باألشرافوتقوم لجنة داخلية 

  يتم اعداد ملف لكل مقرر يتضللللمن )توصلللليف المقررات الدراسللللية متضللللمنا خطط التدريس والتقويم

 تقييم مهارات الطالب ونماذج من تكليفات الطالب وخالفه(. ونماذج أدوات

 بالفحص الشللكلي والفني للورقة االمتحانية وذلك في اطار خطة لتحسللين نظم التقويم، ويتم  تقوم الكلية

 ( DITمراجعة الورقة االمتحانية من قبل لجنة من إيرلندا )

  ويتم عقد اجتماع في نهاية كل فصلللللل دراسلللللي لدراسلللللة النتيجة وتحليلها، وتحديد مواطن التحسلللللين

 المستقبلية

  العام بلقاء الطالب لمعرفة شللللكواهم، وقامت إدارة الكلية بدراسللللتها ووضللللع قامت إدارة المتابعة هذا

 خطة تصحيحية

  تم التحسللين عن طريق اضللافة برنامج التدريب الميداني الصلليفي، حيث تم تنفيذ هذا البرنامج اعتبارا

 تقرير كامل على نتائج البرنامج في نهاية فصل الصيف. تقديم ويتم 2017منذ العام 
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 الوثائق:األدلة و

 .الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولى 

 .استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم 

  تقييم  ونماذج أدواتملف المقرر )توصللللليف المقررات الدراسلللللية متضلللللمنا خطط التدريس والتقويم

 مهارات الطالب ونماذج من تكليفات الطالب وخالفه(.

  .توصيف التدريب 

 التدريب. أدوات تقييم الطالب في 

 .)أدوات تقييم التدريب )استقصاء رأي الطالب والمشرفين وجهات التدريب 

  جهات تدريب وخالفه(. –وثائق اتفاقيات التعاون/ الشراكة مع الجهات الخارجية )جامعات 

  عينة من ملفات إنجاز الطالب(Portfolios) )إن وجدت(. 

  مواصفات الورقة االمتحانية وخالفه(. -لوريوس مرحلة البكا كونترولدليل إدارة االمتحانات )الئحة 

  وثائق الكنتروالت ونماذج أوراق االمتحانات التحريرية ووثيقة اإلجابة النموذجية وكراسللللات إجابات

 الطالب.

 .ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 
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 التدريس والتعلمقائمه بوثائق معيار 

ئقالوثا المرفق  

 استراتيجية التدريس و التعلم 1.1.8

 التدريس و التعلم باستراتيجيةاستبيانات خاصة  2.1.8

 آلية لمتابعة استراتيجية التدريس و التعلم 3.1.8

 داخلية مراجعة استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم 4.1.8

 خارجية مراجعة استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم 5.1.8

 لجنة تطوير البرامج و المقررات الدراسية 6.1.8

 هْيه التدريس ألعضاء اإللكترونيمن خالل البريد  االستراتيجيةنشر  7.1.8

 خطاب رئيس الجامعة بتوزيع درجات التعليم التفاعلي 8.1.8

 ليم التفاعبأسماء اللجنة المشكلة لمتابعة التعلي لألعالمخطاب من نائب رئيس الجامعة   9.1.8

 الالئحة الداخلية للكلية 10.1.8

 Teaching and learning strategy method القراراتنماذج التعليم المستخدمة في تدريس  11.1.8

12.1.8 Teaching and learning strategy for a course 

13.1.8 Student's assessment matrix . 

14.1.8 Course specification 

 جنة الجامعة لمتابعة التعليم التفاعلي للكليةل تشكيل 1.2.8

 منسق البرنامج مهام 2.2.8

 نماذج من التعليم التفاعلي مع الطلبة 3.2.8

 نماذج من مشروعات مجتمعية و مشروعات التخرج 4.2.8

 نسخة من اول محاضرة  5.2.8

6.2.8 Examples of assignments ,Tutorials and course work 

 صيف التدريب الميداني تو 1.3.8
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 الوثائق المرفق

 مركز التدريب الصيفي( الالئحةآلية التدريب الصيفي ) 2.3.8

 امثلة التفاقيات مع جهات التدريب  3.3.8

 توزيع اعضاء هيئة التدريس و معاونيهم علي الطالبب بريد إلكتروني 4.3.8

 رفي  التدريب مع الطالب.السادة مش الجتماعاتتوفير القاعات المالئمة  5.3.8

 التأهيلي للتدريب األسبوعتقرير عن  6.3.8

 .DITاعتماد المقرر الخاص بالتدريب من قبل ال 7.3.8

 استمارة تقويم طالب من جهة التدريب 1.4.8

 يتضمن انجازاته في التدريب طالبملف منفصل لكل  2.4.8

 شهادات من اماكن التدريب  3.4.8

 رأي الطالب وجهات التدريب و المشرفين استبيانات 1.5.8

 عقد مقابالت مع الطالب لمعرفة المشاكل التي قابلتهم وكيفية مواجهتها 2.5.8

3.5.8 Summer training report(including corrective actions) 

1.6.8 Student's assessment matrix . 

2.6.8 Course specification 

3.6.8 Exam Matrix 

 الفحص الفني و الشكلي للورقة األمتحانية 4.6.8

 نموذج لشكل الورقة األمتحانية 5.6.8

 الئحة و قوانين االمتحانات 1.7.8

 إجراءات إلدارة االمتحانات بكفاءة و عدالة. 2.7.8

 بوضع األسئلة.  لاللتزامخطاب مرسل من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  3.7.8

  متحاناتااللجنة تسيير  4.7.8
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 الوثائق المرفق

 لجان المراقبة و المالحظة  5.7.8

 اعتماد جدول االمتحانات 6.7.8

 الكونترولتشكيل لجان  7.7.8

 (3نموذج بيانات حصر اوراق االجابة )س 8.7.8

 تشكيل لجنة لفحص الورقة االمتحانية 9.7.8

 لتقرير عن متابعة الورقة األمتحانية في الكنترو 10.7.8

 اعتماد النتيجة 11.7.8

 تقرير مفصل عن أعمال الكنترول من قبل مركز ضمان الجودة  12.7.8

 من المطبعة  االمتحاناتطبع  ايصاالت 13.7.8

 أبواب حديد 14.7.8

 تسليم ورقة األسئلة  استمارة 15.7.8

 و سريتها االمتحاناتتعليمات هامة لضمان سرية  16.7.8

 دم وجود أقارب حتي الدرجة الرابعةخطاب يمرر بع 1.8.8

 االمتحاناتالية مراجعة و تحليل نتائج  2.8.8

 االمتحاناتالية توثيق نتائج  3.8.8

 (D401غرفة الحفظ المركزي  )  4.8.8

 الكونترولأجهزة الكمبيوتر  بغرف  5.8.8

 ةواألرشيف من قبل مركز ضمان الجود تأمين غرف الكنترولتقرير متابعة  6.8.8

 الكونترولكشف بمحتويات غرفة  7.8.8

 اإللكترونيالنتائج علي الموقع  إعالن 1.9.8

2.9.8 Feedback (actual/expected) 
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 الوثائق المرفق

1.10.8 Statistical analysis of students exam sheet 

ام مساو لمدة  )عدد األعواحصائية بنسب النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة الجامعية األولي 2.10.8

 البرنامج التعليمي(

 االمتحاناتتقرير عن نتائج  3.10.8

 Course Reportو  الخطة التصحيحية 4.10.8

 عادة رصد  الدرجات واعتمادهاآلية االلتماسات وإ 1.11.8

 من مجلس الكلية اآلليةاعتماد  2.11.8

 األلية إعالنوسائل  3.11.8

 ات الطلبةنماذج من تظلم 4.11.8

 خطابات لنائب رئيس الجامعة بتظلمات بعض الطالب 5.11.8

 الطالب خطابات من نائب رئيس الجامعة بقبول التماس 6.11.8

 نماذج من نتائج األلتماسات بعد فحصها 7.11.8
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  9معيار 
 الطالب واخلرجيون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 151 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 : الطالب والخريجون9معيار 
لكلية العلوم المالية واالدارية قواعد معلنة وعادلة لقبول الطالب يتم مراجعتها دوري ًا، وتعمل على جذب الطالب 

وتلتزم الكلية بتقديم الدعم واإلرشاد للطالب، وتكفل مشاركتهم في صنع القرار، وتشجع األنشطة الوافدين. 

 .مرارية التواصل مع الخريجينالطالبية، وتحرص على قياس آراء الطالب، وتعمل على است

 

 التقييم الذاتي:

التقييم مؤشر مستوف  مستوف 

 جزئيا

غير 

 مستوف

قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج  .1

 التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.
√   

   √ للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. .2

ماعي ًا طالب مادي ًا واجتللكلية نيام متكامل وفعال لدعم ال .3

 وصحي ًا ويتم تعريف الطالب به بوسائل متعددة. 
√   

قدم  .4 لدعم األكاديمي للطالب وت عال ل يام ف ية ن للكل

 لهم خدمات التوجيه المهني.
√   

للكلية ذليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة  .5

في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشااااءات 

 والتجهيزات.

√   

   √ وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. .6

األنشااااااطااة الطالبيااة متنوعااة، وتوفر لهااا الكليااة  .7

الموارد المالئمااة من حيااث األماااكن والتجهيزات 

 واإلشراف.

√   

للكلية وسائل مناسبة لقياس ذراء الطالب، واتخاذ  .8

لدراسااااااتها واالسااااااتفادة من  اإلجراءات الالزمة 

 اءات التصحيحية.النتائج في اتخاذ اإلجر

√   

للكلية ذليات لمتابعة الخريجين والتواصااااال معهم،  .9

 وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية.
√   

برامج للتنمياااة المهنياااة والتعليم الكلياااة توفر  .10

 .المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق العمل
√   
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 عليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج الت 9/1

  قواعد واضحة و عادلة لقبول و تحويل الطالب،  فأروسجامعة  –لدى كلية العلوم المالية واالدارية

تقبل الكلية الطالب وتتوافق هذه السياسات مع الرسالة والغايات واالهداف االستراتيجية للكلية حيث 

ينص عليها المجلس  التيالمصرية أو ما يعادلها تبعاً للقواعد الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 

( كما تقدم 1.1.9)مرفق: يحددها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية  التياألعلى للجامعات والقواعد 

فصول دراسية و هي فصلي  8ساعة معتمدة مقسمة علي  140برامج، كل برنامج متكون من  3الكلية 

 االلتحاق فييرغب  التيسنوات و علي كل طالب أن يحدد احدى التخصصات  4الربيع و الخريف لمدة 

موعد أقصاه نهاية الفصل الرابع ، كما إنه على كل طالب اجتياز اجمالي عدد الساعات  فيبه وذلك 

العلوم المالية واالدارية و  المعتمدة التي يدرس بها كل التخصصات  للحصول علي شهادة بكالوريوس

 (.2.1.9خطة الدراسية )مرفق: الموضحة في ال

  وتعلن الكلية عن قواعد القبول والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لاللتحاق بها بعدة طرق تتمثل

، تعليق لوحات توضح اإللكترونية وعلى المواقعفي: اإلعالن عن فتح باب القبول بالجرائد المصرية 

وفي المبنى الذي تتخذ فيه اجراءات التقديم  لجامعةاعلى مداخل  بالجامعةللتقديم  المطلوبةاالوراق 

كما إنه وضع جدول بحيث يتواجد أحد أعضاء الهيئة المعاونة يوميا فترة التقديم (، 3.1.9)مرفق رقم 

مرفق ) food courtال  فيالطالب الجدد وأولياء أمورهم  استفساراتالصيف وذلك للرد على  في

للطالب orientation day يم اليوم المفتوح )يوم التوعية( (. كما تقوم الكلية بتنظ4.1.9رقم 

تتضمن  اليوم التيالحاضرين أجندة  علىالمستجدين خالل االسبوعين السابقين للدراسة حيث يوزع 

faculty presentation    يحتاجه وكل ماتقدمها الكلية  التيللتعريف بنظام الدراسة والخدمات 

مجلس الكلية مثل  فيوذلك تحت رعاية السيد العميد والمعتمد سنويا  ،الكليةبداية دخوله  فيالطالب 

 .(5.1.9)مرفق رقم  2018-9-23بتاريخ  9مجلس رقم 

  توفر الكلية بيانات عن عدد الطالب المقبولين ونسب التحويالت من الكلية وإليها سنويً ا وتحللها وتتخذ

 (6.1.9اإلجراءات المناسبة )مرفق رقم 
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 بالجامعة ثم يتم تحديد  االلتحاقطلب  استمارة الستيفاءشئون الطلبة  إلىب وكذلك ولى أمره يتوجه الطال

ميعاد للجنة المقابالت الشخصية وتتم المقابلة بصفة شخصية مع الطالب كما يتم مقابلة ولى األمر، 

ل هذه المقابلة الطالب خال ويتم تقييموالمعلومات العامة  اإلنجليزيةشفهي للغة  اختبار إلىباإلضافة 

بالطالب المقبولين واعالمهم بالنتيجة. وتخضع الكلية المحولين  االتصال(، وبعد ذلك يتم 7.1.9)مرفق: 

لها لتقييم موقفهم األكاديمي ومعادلة المقررات التي سبق وأن اجتازوها من قبل لجنة متخصصة )لجنة 

 (.8.1.9)مرفق رقم لته األكاديمية ( على أن يخضع الطالب المحول إلى دراسة دقيقة لحاةالمقاص

  ( ويعد من أهم أسباب 9.1.9نسبة التحويالت من والى الكلية سنويا )مرفق رقم  بأعداديوجد حصر

التحويل إلى الكلية تناسب عدد الطالب مع القدرة المؤسسية مما يتيح للطالب فرصة للمناقشة والتحاور 

كذلك تطبيق نظام الساعات المعتمدة والتقييم  المناظرة،يات مع األساتذة وهو ما ال يتاح في كثير من الكل

مما يتيح للطالب التعرف على  نهائي، وامتحانأعمال فصلية  ما بينالمستمر وتوزيع درجات المادة 

الطالب الذين عدلوا عن الدراسة بالكلية على مدار  بأسماءوكذلك تم إعداد إحصائية  الحقيقي.مستواه 

 التي(، ويعد من أهم أسباب العدول عن الدراسة بالكلية هو الصعوبة 10.1.9ثالث سنوات )مرفق: 

للطالب الملتحقين  العلميالدراسة باللغة االنجليزية، كذلك ضعف المستوي  فييقابلها بعض الطالب 

نظرا لتدني مجموع القبول للكلية. وتتخذ الكلية اليه للتعامل مع حاالت العدول عن الدراسة وذلك من 

 (.11.1.9اجراء عميد الكلية مقابلة شخصية مع الطالب وولى امره )مرفق  خالل

  معيار الموارد فيويتم استعراض ذلك  الكلية،تناسب اعداد الطالب المقبولين مع موارد 

  صباحا وحتى الخامسة مساء  التاسعة الساعةيتم اشغال االماكن الدراسية )قاعات المحاضرات( من

ويقسم الطالب الى مجموعتين حسب االعداد المقيدة  المتاحة،ى من االماكن ليتيسر االستفادة القصو

بكل فرقة دراسية، كما يتم تطبيق معايير مالئمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد 

 (.12.1.9البشرية )مرفق 
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 .للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين 9/2

 المتزايد  االهتمامضوء  فينوعة لجذب ورعاية الطالب الوافدين وذلك تستخدم الكلية أساليب وأنشطة مت

للجامعة ككل بالعالقات الدولية وهو ادى إلى وضع سياسات لجذب الطالب الوافدين )مثل اإلعالن 

 بأعدادتقوم الكلية ايضا  ا(. كم1.2.9مرفق رقم وغيرها )وزيارة السفارات وتقديم خدمات اجتماعية 

، (.2.2.9مية مفصلة تتضمن البيانات المختلفة الخاصة بالطالب الوافدين )مرفق رقم قواعد بيانات رس

لجذب الطالب الوافدين للدراسة بالكلية وذلك من خالل ادارة الجامعة المركزية )مرفق  الياتوتتبنى 

 (.3.2.9رقم 

 

 تعريف الطالب به بوسائل متعددة.للكلية نيام متكامل وفعال لدعم الطالب مادي ًا واجتماعي ًا وصحي ًا ويتم  9/3

 وفر الكلية نظاًما للدعم الطالبي تراعي فيه ظروف واحتياجات الطالب الفعلية مثل عقد امتحانات بديلة ت

االنذارات الخاصلللللة بالغياب )مرفق  والتماس، اعادة تصلللللحيح اوراق االمتحان والتماسالمقبولة  لألعذار

 (1.3.9رقم 

 فتحرص الكلية على رعاية الطالب من الناحية الصلللللحية وذلك من خالل  بالنسلللللبة الى الرعاية الصلللللحية

وجود عيادة طبية للطالب داخل الكلية, مزودة بالتجهيزات الالزمة والمسللللللتلزمات الطبية واالسللللللعافات 

، للكشللللللف على الطالب المترددين وتقديم ما يلزمهم من خدمات طبية، كما إنه الطوارئحالة  فياالولية 

 (، و عن دعم ورعاية المتفوقين:2.3.9عربة اإلسللللللعاف للحاالت الحرجة )مرفق رقم  ءاسللللللتدعايمكن 

تسللللتخدم الكلية وسللللائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمبدعين, حيث يتم عقد احتفالية سللللنوية 

البية الط (، اما عن الخدمات 3.3.9لتكريم الطالب المتفوقين ومنحهم جوائز وشللللهادات تقدير )مرفق رقم

متعددة ومنها على سللللبيل المثال الخدمة االلكترونية والخدمة البنكية  فهيالمتوفرة بداخل الجامعة  األخرى

يارات واالمن الجامعي ووجود مدينة جامعية داخل الحرم  فيقوم  الجامعيوركن االطعمة وموقف السلللللل

 (4.3.9جميع الطالب باستخدام تلك الخدمات بحسب الحاجة اليها )مرفق:
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 الى الطالب المتعثرين فيتم رعايتهم بواسللطة اعضللاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل  وباإلشللارة

 سللاعات مكتبية لكل عضللو هيئة تدريس وهيئة معاونة اسللبوعيا 6تخصلليص السللاعات المكتبية, حيث يتم 

(، 6.3.9)مرفق رقم (، عقد لقاء مباشللر بين اعضللاء هيئة التدريس والطالب المتعثرين5.3.9)مرفق رقم 

وجود لجنة لدعم الطالب المتعثرين وتقديم خطط دراسللللللية للطالب بما يناسللللللب اسللللللباب تعثرهم )مرفق 

مل مع (، وتوجد اليلة للكليلة 7.3.9رقم ية رقم  للجلامعلةالمتعثرين الطالب للتعلا مدة من مجلس الكل  9معت

 (.8.3.9)مرفق رقم  2016-9-29بتاريخ 

 الطالب  بالجامعة، دليلمنها دليل الطالب  ،الدعمدة لتعريف الطالب بنظام تخدم الكلية وسللللللائل متعدسللللللت

للجامعة  اإلداريكما يوجد موظف لشؤن الطالب بالمبنى  اإللكتروني،الموقع  على بالكلية، النشرالخاص 

ى باإلضافة إل الالزمة،المعلومات  علىخاص بكلية العلوم المالية واالدارية ليسهل علي الطالب الحصول 

 جامعيبداية كل عام  فييتم إقامته  الذييوم التعارف  فيكل ذلك فإن الكلية تعرف الطالب بنظام الدعم 

 (.9-3-9)مرفق رقم 

 

 للكلية نيام فعال للدعم األكاديمي للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهني. 9/4

  الى استجابته لحاجات  اإلضافةب التعليميالنظام  فيركنا اساسيا ومحوريا  األكاديميويمثل االرشاد

من بين اعضاء هيئة التدريس لكل  أكاديميايتم تعيين مرشدا  المعتمدة،برامج الساعات  فيالطالب 

بمتابعة  األكاديميويلتزم المرشد  بالكلية،يمكن ان يستمر معه حتى نهاية فترته  الطالب،مجموعة من 

يتم وضع  الدراسي،. وفى حالة التعثر دراسي اختبار المقررات كل فصل فياداء الطالب ومعاونته 

حتى التخرج )مرفق  دراسيالطالب تحت المالحظة ووضع خطة للمواد المقترح تسجيلها كل فصل 

بداية العام  فيويتم توزيعه على الطالب  ومتاح(، ايضا توفر الكلية دليل طالب مطبوع 1.4.9رقم 

باستطالع اراء  وتقوم الكلية(، 2.4.9مرفق رقم ) االنترنتومتاح على موقع الكلية على  الدراسي

 (3.4.9وذلك من خالل عمل استبيانات )مرفق رقم األكاديمي،الطالب حول اداء االرشاد 

  فيقام العديد من  والتوظف،تقدم الكلية خدمات التوجيه المهني للطالب بما يدعم ريادة األعمال

على الحصول على الوظائف المناسبة لهم )مرفق تساعد الطالب فيما بعد  التيالمحاضرات والندوات 

شركات مختلفة وتجعل من التدريب  فيكما تقوم ايضا بتوفير فرص للطالب للتدريب  (،4.4.9رقم 

 (.5.4.9بالكلية )مرفق رقم  الميدانيوذلك من خالل لجنة التدريب  للتخرج،شرطا اساسيا 
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 معتمدة من مجلس الكلية رقم  الموهوبين والمتميزينتستخدم الكلية آليات الكتشاف الطالب المتعثرين و

يتم اعداد تقرير مفصل عن نتائج الفصل  حيث)الطالب مثل نتائج امتحانات  2018-2-11بتاريخ  2

الدراسي لكل الفرق(، بيان بالطالب المتعثرين من خالل المرشد األكاديمي والساعات المكتبية )مرفق 

 (.6.4.9رقم 

 لدعم لكل فئة من الطالب:تقدم الكلية وسائل ا 

وتقدم الكلية لهم  دراسي،كل عام  فيالمتفوقين دراسيا: تقام حفالت لتكريم المتوفين دراسيا  [1]

 (7.4.9مالية )مرفق رقم  مكافأة

مواهب الكلية الفنية وتقدم الدعوة لجميع  لتقديم Talent Show الالموهوبين: تقام بالكلية حفلة  [2]

 (8.4.9مشاركة )مرفق رقم الطالب بالجامعة للحضور وال

وتقام لهم  المقررات،المتعثرين: تقوم الكلية بحصر الطالب المتعثرين سنويا ويخفض لهم عدد  [3]

 (8-3-9)مرفق رقم  األكاديمييناجتماعات مع المرشدين 

 

للكلية ذليات فاعلة لدمج ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعاة مالءمة اإلنشاءات  9/5

 لتجهيزات.وا

الخاصة إال إن تصميم المبنى به منحدراً عند مداخل  االحتياجات ذويطالب من  دال يوجعلى الرغم من إنه 

من ذوي االحتياجات الخاصة او للطلبة الذين  المتحركة للزائرينمباني الكلية مصمم الستخدام الكراسي 

 (.1.5.9فق رقم مؤقتة اثناء الدراسة او ايام االمتحانات )مر إلصابةتعرضوا 

 

 وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصلة. 9/6

 ( لدى الكلية فريق(Innovation team  لألنشطةويقوم هذا الفريق باالجتماع دوريا للتحضير لكل 

 (.1.6.9والفعاليات الطالبية المقامة بالكلية )مرفق رقم 

  ودة، وذلك من خالل احتساب مدة تواجد وحدة ادارة الج فيايضا اتخذت الكلية اجراء لمشاركة الطالب

وكذلك وجود طالب  ،وحدة ضمان الجودة من تدريبهم الصيفي الالزم لتخرجهم فيالطلبة المشاركين 

 (.2.6.9)مرفق رقم )ممثلين في مجلس الكلية 
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 إلشراف.األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات وا 9/7

  تهدف األنشطة الطالبية إلى بناء الطالب بدنياً، ثقافياً، أخالقياً، واجتماعياً، ومن هذا المنطلق تولى

الكلية اهتماماً كبيراً باألنشطة الطالبية تحت رعاية رائد األنشطة الطالبية بالكلية وإدارة األنشطة 

وثقافية وفنية واجتماعية ورياضية وذلك الطالبية بالجامعة. كما تهتم الكلية بتوفير أنشطة علمية 

الستغالل طاقات الطالب وتنمية مهاراتهم العامة والسلوكية وما يتبع ذلك من التنمية البدنية والشخصية 

لجنة لألنشطة الطالبية بالكلية لتخطيط وتنفيذ االنشطة الطالبية.  وتم تشكيلوقدرة التعامل مع االخرين. 

بية في تنفيذ خطة األنشطة بالتنسيق مع إدارة األنشطة الطالبية بالجامعة األنشطة الطال وتساهم لجنة

 والتي تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة ولجنة األنشطة الطالبية بالكلية.

  المالعب  المتنوعة،توفر الكلية األماكن والتجهيزات وأنواع الدعم المالئمة لممارسة األنشطة الطالبية

تنس  -الكرة الطائرة  -كرة سلة  -كرة يد  -كرة خماسية  -اصة بالجامعة والتي تشمل )كرة قدم الخ

يسمح بممارسة  ومسرح طالبي وقاعة المؤتمرات مجهزين بأحدث األنظمة مما (،تنس طاولة -أرضى 

بالوسائل  مسرح طالبي مجهز ومالئمة وتوجد قاعةالكلية بصورة كافية  والثقافية لطالباالنشطة الفنية 

 (1.7.9الخاصة بالعروض الفنية )مرفق رقم  والبصرية ونظم االضاءةالسمعية 

  فيوذلك بتخصيص ساعتين اسبوعيا  المختلفة،تشجع الكلية الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبية 

ن طريق عن االنشطة المقامة للطلبة ع باإلعالنوتقوم الكلية  الطالبية،االنشطة  إلقامة الدراسيالجدول 

ويقوم بعض  االنترنت،الملصقات بلوحات االعالنات المختلفة بالكلية ومن خالل موقع الكلية عبر 

 (.2.7.9)مرفق رقم االنشطة الطالبية المختلفة  فياعضاء هيئة التدريس بالمشاركة 

  ندوات وتفعيال لهذه الخطة عقدت الكلية  الدراسي،يتم وضع خطة لألنشطة الطالبية موزعة على العام

 (.3.7.9علمية وثقافية ذات أهمية مجتمعية شارك في إعدادها وحضورها الطالب )مرفق: 

  (.4.7.9المختلفة )مرفق رقم  لألنشطةانتخابات اتحاد طالب  بأعدادتقوم الكلية 

  مسابقة االنشطة المجتمعية على مستوى الجامعة، حيث يقدم الطالب ابحاث  فيتشارك الكلية سنويا

 (.5.7.9بالبيئة والمجتمع )مرفق رقم  لشئون خاصة

 (.3-7-9تعد الكلية تقريًرا عن االنشطة الطالبية المختلفة )مرفق رقم دراسيكل عام  وفي نهاية 
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للكلية وسائل مناسبة لقياس ذراء الطالب، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واالستفادة من النتائج  9/8

 في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 العملية التعليمية وجودة  في آرائهمحول  تاالسلللللتبياناقوم الكلية بقياس آراء الطالب وذلك من خالل ت

وللخدمات الصحية والثقافية والرياضية المقدمة لهم )مرفق  االكاديمي لإلرشاد والتعلم تقييمهمالتعليم 

(، كما شكلت 2.8.9مرفق رقم (، وتحلل الكلية وتقيِّم آراء الطالب  لالستفادة من نتائجها )1.8.9رقم 

الكلية لجنة لتلقى الشللللللكاوى والمقترحات من الطالب ووضللللللعت الية لتقديم الشللللللكاوى )مرفق رقم 

حالة وجود عدم  في(، وتقوم الكلية باتخاذ االجراءات التصللحيحية بناء على نتائج االسللتبيانات 3.8.9

 (.4.8.9رضا، وعلى المشاكل الخاصة بالطالب )مرفق رقم 

 

 للكلية ذليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية. 9/9

  (.1.9.9تحتفظ الكلية بقواعد بيانات خاصة بالخريجين متكاملة وتحدثها دوريا )مرفق رقم 

  في سللللللوق العمل وتحقيق التواصللللللل معهم )مثل نماذج لتواصللللللل  الخريجينتحرص الكلية على متابعة

امات الخريجين في الفعاليات والمشروعات، تطوير البرامج التعليمية والتبرعات واستقصاء آرائهم وإسه

 (.2.9.9وغيرها( )مرفق رقم 

  كلية العلوم  خريجيبعمل حفل تخرج للخريجين على مسلللتوى الجامعة ومن ضلللمنهم  روسافتقوم جامعة

 (.3.9.9المالية واالدارية )

 

 مية المهنية والتعليم المستمر وفقًا الحتياجات وتطورات سوق العمل.الكلية توفر برامج للتن 9-10

سوق العمل في التخصص مثل برامج  يطلبهاتوفر الكلية برامج متنوعة تتضمن تنمية المهارات الحديثة التي 

 (.1.10.9)مرفق رقم الميداني التنمية المهنية وتنمية مهارات ريادة األعمال والتوظف والتدريب 
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 نقاط القوة والتنافسية  أبرز

  جامعة إيرلندامن قبل لجنة من  مقابالت شخصيةاختيار الطالب بناء على DIT. 

  اعمال الجودة  فياشراك الطالب 

  أكاديمياوجود نظام فعال لدعم الطالب 

 وجود اتحاد طالب ولجان لتنظيم االنشطة 

 وجود ممثل من الطالب عن كل دفعة لتقديم الشكاوى والمقترحات 
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 االدلة والوثائق

 قواعد قبول وتحويل الطالب ومعايير التوزيع على البرامج التعليمية والتخصصات.   

 بيان بأعداد الطالب، ونسب الوافدين في الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثة السابقة.  

 دليل الطالب. 

 تشكيل اتحاد الطالب. 

 نظام موثق لدعم الطالب. 

  لجنة الدعم األكاديمي، ولجنة اإلرشاد األكاديمي، ونماذج من محاضر اجتماعاتهماتشكيل. 

 بيان عن األنشطة الطالبية المتنوعة ووسائل تشجيع المشاركة فيها. 

 نماذج محاضر اجتماعات اللجان والمجالس التي يتضمن تشكيلها ممثل عن الطالب.  

 (االستقراءاتين )نماذج استمارات التقييم / األدوات المستخدمة في قياس آراء الطالب والخريج. 

 قواعد بيانات الخريجين. 

 أدلة الفعاليات التي شارك فيها الخريجون. 

 الموقع اإللكتروني للمؤسسة. 

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 161 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

 الطالب والخريجون بيان بمرفقات معيار

 البيان رقم المرفق

1.1.9 

 دليل قواعد قبول الطالب بالجامعات الخاصة واالهلية -

 اعالن بسياسات القبول والتسجيل على موقع الكلية  -

 القبول المبكر  بإجراءاتاعالن  -

 للطالب البرامجاستمارة تحديد رغبات  2.1.9

3.1.9 

 الئحة الكلية عن التحويالت والخطة الدراسية للكلية -

 ة استمارة طلب التحاق بالكلي -

 اعالن الجامعة عن بدأ االلتحاق -

4.1.9 
 تعليمات لجنة استقبال الطالب الجدد  -

 Food courtجدول ال -

 وكشف حضور له Orientation dayمذكرة خاصة بال 5.1.9

 بالكليةقاعدة بيانات للطالب المقبولين  6.1.9

 نتائج اختبارات القبول 7.1.9

 للمقاصاةقرار لجنة  8.1.9

9-1-9 
 ن الئحة الكلية عن التحويالتصورة م

 اعداد الطلبة المحولين من والى الكلية

 الطالب الذين عدلو عن الدراسةنماذج من  10.1.9

 اجراءات العدول عن الدراسة 11.1.9
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12.1.9 
 صورة للجداول الدراسية  -

 معايير مالئمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق والموارد البشرية -

 خاطبة السفاراتنموذج م 1.2.9

 اسماء الطالب الوافدين واعدادهم 2.2.9

3.2.9 
 السياسات المتبعة للطالب الوافدين

 االعترافات العربية

1.3.9 
 جدول االمتحانات البديلة

  نماذج لاللتماس

2.3.9 

 صورة لعيادة الكلية ومواردها

 المعامل ألمناءنموذج تقييم 

 خطة الصيانة الدورية لمرافق الجامعة

 دورات السالمة والصحة المهنية

 التعاقد العالجي مع مستشفى السراية

 اسماء الطالب المستحقين لمنح  3.3.9

 الخدمات داخل الجامعة 4.3.9

 الجدول الزمنى لمهام اعضاء هيئة التدريس 5.3.9

 لإلرشاد األكاديمي اعالن اجتماع مع الطالب 6.3.9

 يننموذج للخطة المقترحة للمتعثر 7.3.9

 التعامل مع الطالب المتعثرينالية  8.3.9
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9-3-9  جدول يوم التوعية للكليات بالجامعة 

1.4.9 

 األكاديميتوجيهات واستمارات االرشاد  -

 األكاديمييننموذج من توزيع الطالب على المرشدين  -

 األكاديميينرئيس االرشاد بالمرشدين  البريد اإللكترونيصورة من  -

 اعات المرشدين مع الطالب نماذج من محاضر اجتم -

 معوقات االرشاد األكاديمي -

 دليل االرشاد األكاديمي -

 دليل الطالب 2.4.9

 االكاديميعن الرضا عن االرشاد  تاستبيانا 3.4.9

 المهنيللتوجيه  ندواتتقرير عن  4.4.9

 ومتطلباته الميدانيايميل لمركز التدريب  5.4.9

6.4.9 

 دراسيا وتقديراتهم الطالب المتعثرين بأسماءحصر 

 آلية اكتشاف الطالب الموهوبين

 نتائج مجمعة

 مكافئات مالية إلصدارالطالب االوائل على الجامعة  بأسماءكشف  7.4.9

 talent showتقرير عن ال 8.4.9

 تسهيالت الجامعة لذوى االحتياجات الخاصة 1.5.9

 innovation teamاوراق ومحاضر اجتماعات  1.6.9

2.6.9 
  وحدة ضمان الجودة فيريب الطالب تد

 قرار بتحديث األطراف والطالب الممثلين في مجالس الكلية
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1.7.9 
 الطالبية لألنشطةتسهيالت الكلية على موقع الجامعة 

 صورة للجداول الدراسية بها ساعات مخصصتين لألنشطة 

 اعالنات وملصقات االنشطة 2.7.9

3.7.9 
 تقرير االنشطة الطالبية 

 ر االنشطة الطالبيةصو

 مستندات انتخابات اتحاد الطلبة 4.7.9

 الطالبيةاالنشطة  فيمشاركة الطالب  5.7.9

 تقارير االنشطة المجمعةنماذج ل 6.7.9

1.8.9 
الرشاد ا -قدمةالخدمات الم -م والتعلمجودة التعلي -الطالب عن العملية التعليمية تاستبيانا

 االكاديمي

 ياناتتحليل االستب 2.8.9

 الية الشكاوى والمقترحات 3.8.9

 نماذج من الخطط التصحيحية. 4.8.9

 قواعد بيانات الخريجين 1.9.9

2.9.9 

 بيانات جهات العمل للخريجينتنماذج الس

 مقامة لخريجين الكلية ندوةتقرير عن 

 رؤية ورسالة ومهام رابطة الخريجين بالجامعة

 حفل الخريجين 3.9.9

1.10.9 

 الميدانيطوات التدريب اعالن بخ

 بروتوكول التعاون مع الجهات الخارجية

 دورات ريادة األعمال

 رؤية ورسالة وأهداف مركز ريادة األعمال بالجامعة
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 العلمية األنشطةو العلمي: البحث 10معيار
الية واالدارية خطة بحثية تتسق مع خطة الجامعة، وتحرص الكلية على توفير وتنمية الموارد لكلية العلوم الم

الالزمة التي تمكن الباحثين من القيام بالنشاط البحثي، وتشجع التعاون والمشاركة بين التخصصات المختلفة 

 .في مجال البحوث، وتخلق مناًخا داعًما لألنشطة العلمية

 لتقييم الذاتيا

مستوف  مستوف التقييممؤشر 

 جزئيا

غير 

 مستوف

قة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات  [1] خطة البحث العلمي موث

نات  القوميلة واحتيلاجلات المجتمع المحيط، وتتنلاسلللللللب مع إمكلا

 المؤسسة.

√   

اقبة للكلية آليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومر [2]

 تطبيقها.

√   

نميلة تنشطة البحث العلمي، وتعمل الكلية على الموارد المتللاحللة كللافيللة أل [3]

مصلللادر التمويل، وتسلللعى للمشلللاركة في مشلللروعات بحثية ممولة من 

 مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

√   

ة توافر مناخ وأسللللللاليب مفعلة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمي [4]

قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم األبحاث المشتركة بين التخصصات 

 تلفة واألبحاث التطبيقية.المخ

√   

 اإلنتاج البحثي للكلية في نمو مسللتمر، ويتناسللب مع عدد أعضللاء [5]

 هيئة التدريس.

√   

أعضللللاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشللللاركون في  [6]

 األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية والبحثية.

√   

   √ ة.للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمي [7]

   √ للكلية مؤتمر علمي دوري. [8]
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خطة البحث العلمي موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية واحتياجات المجتمع المحيط،  10/1

 وتتناسب مع إمكانات المؤسسة.

 ( معتمدة بمجلس الكلية 1.1.10 العلمي)مرفقللبحث  استراتيجيةكلية العلوم المالية واالدارية خطة ل

اوجه ارتباط خطتها  واالدارية منالعلوم المالية  وتتأكد كلية( 2.1.10) 2015-9-24بتاريخ  9رقم 

 :يليوفق خطوات منهجيه كما  توضع(3.1.10)  واولويات المجتمعالبحثية بخطة الجامعة 

الخطة االستراتيجية للبحث العلمي للكلية برئاسة  ألعدادتشكيل فريق عمل من داخل الكلية  [1]

 .واالطراف المستفيدة والهيئة المعاونةمن اعضاء هيئة التدريس بالكلية  ة وعددالكليعميد 

تشخيص الوضع الحالي للبحث العلمي للكلية من خالل تحليل نقاط القوة والضعف والفرص  [2]

 والتهديدات )التحليل البيئي(.

 تحديد الغايات النهائية واالهداف االستراتيجية [3]

 راتيجية الكلية للبحث العلميوضع الخطة التنفيذية لتطبيق است [4]

 اعتماد الخطة االستراتيجية للبحث العلمي من مجلس الكلية  [5]

 متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية الستراتيجية الكلية للبحث العلمي [6]
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 الجامعةمع خطه  العلميللبحث  االستراتيجية الكليةاتفاق خطه  :1جدول رقم 

 

كليةلل البحثية الخطة المحور للجامعة البحثية الخطة   التوافق 
دعم البحوث و 

 الدراسات العليا

 العلميالبحث  استراتيجيةتسعى 

 الخاصةالعتماد اللوائح  للكلية

بالدراسات العليا و اعتماد المعايير 

 ARS المرجعية األكاديمية

للمقررات و ابرام اتفاقيات شراكه 

من جذب الوافدين و  للتمكندوليه 

ر متنوعه للدخل.توفير مصاد  

  اعتماد لوائح الدراسات العليا

 .الدراسةبدء  واستيفاء ضوابط

  للدراسات  متميزةانشاء برامج

 العليا.

  جذب الوافدين لبرامج

 الدراسات العليا.

  تنويع مصادر الدعم و التمويل

 للدراسات العليا.

و  البحثيتحقيق التميز 

و  حسيلزياده 

 العلميمخرجات البحث 

ده التعليم.و زياده جو  

قواعد االنتاج 

 المبادئو  العلمي

 المهنية

 العلميالبحث  استراتيجيةتسعى 

 البحثيةالمجاالت  فيللتوسع  بالكلية

 و تطوير قاعده الكليةتتميز بها  التي

 .بيانات اعضاء هيئه التدريس

  انشاء قواعد بيانات االنتاج

 .العلمي

  عام لقواعد  إطاروضع

 نتاجوأعداد ونشر اال الجامعة

 .للجامعة العلمي

  وأخالقيات وضع ضوابط

 .العلمي البحث

  من البحث  االستفادةتعظيم

 العلمي

 علميوجود اطار 

 العلميلمتابعه االنتاج 

هيئه التدريس  ألعضاء

و متابعه عدد االبحاث 

.المنشورة  

رفع كفاءة و فاعليه 

 العلميالبحث 

 المتميز

 البحثيةلتحديث الخطط  الكليةتهدف 

عبر  ورمستمر لتواكب التطبشكل 

بكل  الخاصة البحثيةتحديث الخطط 

هيئه  وتشجيع اعضاءبرنامج 

 في المشاركةالتدريس على 

 الدولية البحثيةالمشروعات 

من خالل  والمشروعات الممولة

 . الماديتقديم الدعم 

  والبحثية  األكاديمية الكفاءةرفع

هيئه  والوظيفية لعضو

 التدريس.

  اراتوتحفيز االبتكدعم 

 .واالختراعات

  متكاملةوضع خطط بحثيه. 

  المشتركة البحثيةدعم المشاريع 

 دوليا.

تشجيع أعضاء هيئه 

التدريس على التقدم 

بمشروعات بحثيه 

بالتعاون مع الجامعات 

و الهيئات  الصناعةو 

و ربط  البحثية

 العلميمخرجات البحث 

 المجتمع. تباحتجاجا

عقد المؤتمرات و 

الندوات و وورش 

لعملا  

سنويا  دوليبعقد مؤتمر  الكليةتقوم 

 التيو تنظم وورش عمل و ندوات 

يتم من خاللها تبادل الخبرات و 

 فيالتعرف على كل ما هو جديد 

.العلميمجاالت البحث   

  عقد مؤتمرات علميه دوليه

 بالكليات. متخصصة

  متخصصةانشاء مجله دوريه. 

  عقد ندوات علميه و لقاءات

 وورش عمل.

د المؤتمرات تشجيع عق

 وورش العمل.

تعزيز البنيه 

للبحث  التحتية

 العلمي

 العلميالبحث  استراتيجيةتهدف 

عمل ماديه و  بيئةالى تهيئه  للكلية

مؤسسيه مشجعه و داعمه للبحث 

.العلمي  

  وفاعليه البنيةرفع كفاءه 

 .العلميللبحث  التحتية

  المتاحةتعزيز استخدام الموارد 

 اتيا.ذ الماليةلرفع القدرات 

توافر المكتبات و قواعد 

تخدم  التيالبيانات 

.العلميالبحث   
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  وتمويل واستثمار وتسويق )مرفق )محاسبه العلمية بالكليةهذا وقد تم وضع خطة بحثية للبرامج 

( 12رقم )( معتمدة وموثقة لضمان تنفيذ الخطة البحثية للكلية وتم اعتمادها بمجلس الكلية 4.1.10

 :األتية البحثيةتتضمن المجاالت  (5.1.10 )مرفق 2015-12-31بتاريخ 

 المحاسبةمجاالت برنامج 

  .العامة المنشأةفي  األداءدور التقرير السنوي في مسائلة ادارة  .1

 ممارسات التجنب الضريبي على المستوى الدولي .2

  .تأثير الضرائب .3

 المراجعةدور  .4

 نظم معلومات محاسبيه .5

 رواالستثمامجاالت برنامج التمويل 

 والشركاتالبنوك  في المالية اإلدارة .1

 الماليةاالسواق  .2

 اداره المخاطر .3

 اإلسالميالتمويل  .4

 البورصة فياسعار االسهم  .5

 الماليعلى اداء الشركات  وتأثيرها الحوكمة .6

 صناديق االستثمار .7

 مجاالت برنامج التسويق

 والخطط التسويقيةاالستراتيجيات  .1

 اإلعالن والترويج .2

 التسويق اإللكتروني .3

 سويق الخدماتت .4

 السياسي التسويق . .5

 للمؤسسات االجتماعية المسئوليةو األخضر التسويق . .6

 السياحي التسويق . .7

 سلوكيات المستهلك  .8
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 ذليات فاعلة لنشر الوعي بأخالقيات البحث العلمي ومراقبة تطبيقها. للكلية 10/2

 ( بتاريخ 9)الكلية رقم  معتمدة بمجلس أنشأت كلية العلوم المالية واإلدارية لجنة البحث العلمي واخالقياته

البحث  وللكلية ألخالقيات( كما وضعت اللجنة إجراءات تشغيل قياسية لها 1.2.10)مرفق  24-9-2015

 - :.(2.1.10العلمي )مرفق 

  أخالقيات البحث  قنشر ميثاكما تم توزيع الميثاق على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية بهدف

متضمن الميثاق  إلكتروني وأرسال بريد( 3.2.10)مرفق المعنية مختلف الفئات  ومعلن علىمعتمد  العلمي

ثقافة وأخالقيات البحث العلمي عبر  تم نشروقد  والهيئة المعاونةلجميع أعضاء هيئه التدريس  األخالقي

ورش العمل والندوات  وقد قامت لجنة اخالقيات البحث العلمي بعقد العديد من اإلليكتروني الجامعةموقع 

 (.4.2.10)مرفق  العلميللتوعية بأخالقيات البحث 

 

الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمي، وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل، وتسعى  3 /10

 للمشاركة في مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

 حث العلمي من مصادر تمويل مختلفة )الموارد المالية مركزية من خالل ادارة توفر الكلية الموارد المالية للب

 الجامعة(.

  جامعه اتفاقيه دوليه مع  بالكليةيوجدHeilbronn University العلميةاالبحاث  في للشراكة بألمانيا 

 )مرفقالحصول على منح  والطالب علىاعضاء هيئه التدريس  الكلية وايضا تشجع وخدمه المجتمع

 األوروبيالتدريس الحاصلين من منح من االتحاد  واعضاء هيئهيوضح اسماء الطالب  الذي (1.3.10

 (.2.3.10)مرفق  Eastern Finland   وجامعه  الفنلندية JAMKللسقر لجامعه 

 األوربيالى برنامج االتحاد  باإلضافةErasmus plus for staff and students mobility أرسل  الذي

من األعضاء هيئه التدريس  ألربعه الفرصةالى اتاحه  باإلضافةهيئه التدريس الى فنلندا  عضوين من

 (3.3.10 مرفقDublin Institute of Technologyإلى للسفر  طالب 10و المعاونة

 (4.3.10جامعه التشيك )مرفق  فيالدكتوراه  لدراسة الكليةمقدمه من  وتوجد منح 
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علة لدعم البحث العلمي وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم توافر مناخ وأساليب مف 4 /10

 األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

  ممارسة  على والهيئة المعاونةلتحفيز اعضاء هيئة التدريس  واالدارية اساليبتتبني كلية العلوم المالية

في  والدولية ونشر ابحاثهمالمؤتمرات العلمية المحلية  مشاركة فيوال واتباع اخالقياتهالبحث العلمي 

 ( 1.4.10)والدولية. المجالت المحلية 

    خطتها التدريبية برامج لتنمية المهارات البحثية ورفع قدرات الباحثين من  فيتضع الجامعة و الكلية

بحث العلمي  و يتم عمل استبيان مجال ال في احتياجاتهمأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمعرفه 

) يتم تحليلها و في ضوئها يتم وضع و تنفيذ الخطط التدريبية  المعاونةهيئه التدريس و الهيئة  ألعضاء

) مرفق  فيو يتم عمل دورات تدريبه بناء على هذه االحتياجات كما هو موضح   (1.4.10مرفق 

يضا يحصل الباحثين بعدها على شهادات تفيد و محتواها و ا التدريبةالذى يشمل الدورات  (2.4.10

 (3.4.10حضورهم لتلك الدورات التدريبية  ) مرفق 

  ذات  فيكما تدعم الجامعة االبحاث التطبيقية و المشروعات البحثية المشتركة بين تخصصات مختلفة

لترقية المؤسسة أو مع جهات خارجية حيث أصدر رئيس الجامعة قرارا بشأن مكافئة النشر ومكافئة ا

مجلة  فيحالة نشر بحث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  فيوالذى يتمثل 4.4.10) ) مرفق 

النشر مؤتمر علمي متخصص يصرف للمؤلف مكافأة  فيمعتمد أو  دوليعلمية متخصصة لها ترقيم 

نتمي ويشترط أن يظهر بوضوح أن المؤلف ي الميالديالعام  فيبحد أقصى أربعة أبحاث   IF وفقا

للبحث الواحد تقسم  فأروسوفى حالة وجود أكثر من مؤلف ينتمى لجامعة  باإلسكندرية فأروسلجامعة 

وهذا يتضح من بيان يوضح امثلة لبعض أعضاء هيئة التدريس  بالتساويمكافأة النشر بين المؤلفين 

 ( 6.4.10و   5.4.10) مرفق  العلميالذين حصلوا على مكافئة النشر 

  البرامج العلميةبين  والهيئة المعاونةبين أعضاء هيئه التدريس  المشتركةاالبحاث  يةالكلكما تشجع 

االشراف على رسائل الماجستير  الكلية وايضا تشجع(  7.4.10)مرفقالخارج  في ومع جامعات

 (8.4.10 والدكتوراه )مرفق
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 تسليط الضوء على  مثل الصناعة فيمنها  االستفادةعلى عمل ابحاث تطبيقيه يمكن  الكلية تحرص

الشركات، وكذلك دراسة االختالفات الرئيسية بين البنوك اإلسالمية والبنوك  حوكمةأهمية ممارسات 

التقليدية فيما يتعلق بممارسات حوكمة الشركات ، ومعرفه العوامل األكثر تأثيراً على ممارسات حوكمة 

 40رى هذا البحث استبيان يحتوي على الشركات. في كال من البنوك اإلسالمية والتقليدية و لقد أج

(، ةسؤال مقسم إلى سبع فئات عامة وهي: ممارسات حوكمة الشركات ، فعالية المجلس ، لجنه )الرقاب

 (.9.4.10)مرفق  .، التدقيق واإلفصاح والشفافيةالمكافأةحقوق المساهمين، 

 

 هيئة التدريس.اإلنتاج البحثي للكلية في نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء  5 /10

  اإلنتاج ألعضاء هيئة التدريس  واإلدارية ومتوسطلكلية العلوم المالية  البحثي تطور اإلنتاجيعتمد تحليل

والهيئة المعاونة ومتوسط النشر الدولي على المتابعة الدورية للبحوث العلمية للوقوف على آخر المستجدات 

ألعضاء هيئة التدريس المختلفة  االهتمامها ومجاالت تم نشر التيللعملية البحثية من حيث عدد األبحاث 

 (1.5.10مجاالت عالمية كما هو )مرفق  فيتم نشرها  التيوبيان عدد األبحاث 

 

 2018الى  2016سنه  واإلدارية من الماليةلكليه العلوم  البحثيتطور االنتاج 

 

 2018 2017 2016 السنه

 4 6 2 مجاالت علميه في المنشورةعدد االبحاث 

 7 5 17 مؤتمرات علميه في المنشورةعدد االبحاث 

 11 11 19 اإلجمالي
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 واإلدارية الماليةلكليه العلوم  البحثيالتطور االنتاج  (:1بيان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بالكلية تبين منها أن عدد أعضاء هيئة التدريس  البحثيوفي هذا اإلطار تم عمل احصائية لرصد اإلنتاج

بحث  2( 2016 (عام في والمؤتمرات بلغ العلميةمن خالل النشر بالدوريات  العلميالبحث  فياركين المش

دوريه  فيبحث منشور  6  (2017) عام وبلغ فيمؤتمر  فيمنشور  بحث 17ودوريه علميه  فيمنشور 

نشور م بحث 7ودوريه علميه  فيبحث منشور  4( 2018عام ) وبلغ فيمؤتمر  فيبحث منشور  5علميه و

مؤتمر على الترتيب كما تشير اإلحصائية الي تناقص النشاط البحثي الخاص بأعضاء هيئة التدريس  في

 بالنسبة لعددهم. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Journals Conference Total

2016

2017

2018

http://www.pua.edu.eg/
mailto:Business@pua.edu.eg


Self-Study [FACULTY OF FINANCIAL AND ADMINISTRATIVE SCIENCES] 

 

Page 174 of 191 

www.pua.edu.eg Business@pua.edu.eg 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات  10/6

 العلمية والبحثية.

 ية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة تستخدم كلية العلوم المالية واإلدار

المعاونة والطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية حيث توفر 

 :اآلتي فيالكلية دعماً متمثال 

  التدريس ولمعاونيهم  بفترة كافية، ليتسنى ألعضاء هيئة انعقادهااالعالن عن المؤتمرات قبل موعد

 (1.6.10 )مرفقالمشاركة 

  مهمة رسمية( لحضور المؤتمرات وورش عمل والمناسبات العلمية حتى يتسنى المأموريات توفير(

 (2.6.10ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حضور المؤتمرات. )مرفق 

  من  وايضا نسخه (3.6.10المؤتمرات المحلية والدولية )مرفق  فيصرف مساهمة مادية للمشاركة

 4.6.10)موضحه )مرفق  والهيئة المعاونةشهادات حضور أعضاء هيئه التدريس 

 

فيما يخص المؤتمرات تسمح الجامعة بحضور المؤتمر بعد موافقة رئيس الجامعة مع اعتبار فترة التغيب عن 

 اآلتية: الشروط عتوافر تجميالجامعة خالل فترة المؤتمر مأمورية رسمية مدفوعة المرتب إذا 

 أن يحضر العضو المؤتمر أو أن يكون للعضو بحث مقبول في المؤتمر [1]

 أن يكون البحث محكم على مادة البحث بالكامل وليس على الملخص [2]

 باإلسكندرية فأروسالى جامعة  ينتميالبحث بوضوح أن العضو  فيأن يظهر  [3]

 السنة الميالدية عن ثالثة فيأال يزيد عدد المؤتمر  [4]

 لمؤتمر عن سبعة أيام متصلة بما فيها االجازات بجميع أنواعهاأال تزيد فترة ا [5]

 

  وتقتصر المساهمة المالية للجامعة لعضو  والمشروعات البحثيةكما تدعم الجامعة االبحاث التطبيقية

من  داخليمؤتمر  أي فيواحد فقط من كلية بالجامعة  خارجي، ولعضومؤتمر دولي  أي فيواحد فقط 

المدرسين المساعدين الذين لهم أبحاث مقبولة محكمة على البحث بالكامل بشرط أعضاء هيئة التدريس و

 :ما يليتوافر 
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 مرور عام كامل على تاريخ االلتحاق بالجامعة [1]

كامل واحد على آخر  أعوامسابق  خارجيمؤتمر  فيمرور عامين على آخر مساهمة للجامعة  [2]

 مؤتمر داخلي سابق فيمساهمة للجامعة 

نفس البحث تصرف المساهمة المالية على  في فأروسلجامعة  ينتميأكثر من مؤلف  حالة اشتراك في [3]

 أساس مؤلف واحد يتم اختياره بقرار من مجلس الكلية

 

  التالي:مصاريف المؤتمرات على النحو  فيتساهم الجامعة 

 -المؤتمر قيمة رسم االشتراك والتسجيل ب -تذكرة السفر كاملة بالدرجة السياحية  :المؤتمر الخارجي [1]

يراعى أال  -دوالر أمريكي لليوم الواحد بحد أقصى سبعة أيام  100مصاريف إقامة العضو بواقع 

 مبلغ سبعة آالف جنية.  خارجيمؤتمر  أييتجاوز الحد األقصى لمساهمة الجامعة في 

 -جنيه طوال فترة المؤتمر  200نفقات بدل انتقال إلى المؤتمر بحد أقصى  -المؤتمر الداخلي:  [2]

جنيه بحد أقصى ثالثة  150بدل سفر يوم للعضو وبواقع  -المؤتمر  فيقيمة رسم االشتراك والتسجيل 

كما يتم صرف مكافآت للهيئة المعاونة بعد الحصول على لدرجتي الماجستير والدكتوراه، وأيضا  -أيام 

ذين حصلوا على تصدر المؤسسة بيانا سنويا بحصر أسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ال

 المؤتمرات الدولية. فيللمشاركة  مكافأة

 

  البحثية  وتنقسم المشاريعمقرراتهم الدراسية.  فيتعد المشاريع البحثية نتاج ما قام الطالب بدراسته وتحصيله

التخرج  وتعد مشاريع. والمشاريع الميدانيةيشارك فيها الطالب بالكلية الى نوعين: مشاريع التخرج  التي

مجلس  ويتم اعتمادعتبر أحد المقررات الدراسية وتوجد نسخ عديدة من هذه المشاريع بمكتبة الكلية ت فهي

 للدرجات. الكلية
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 للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. 7 /10

  :تعد المؤسسة قواعد بيانات تشمل 

( يوضح 1.7.10)مرفق  عدد األبحاث العلمية التي قام بنشرها أعضاء هيئة التدريس وسنة النشر .1

 قاعدة البيانات الخاصة بالكلية.

)مرفق  الصناعةحل مشكالت  فيبعمل ابحاث تساهم  والهيئة المعاونةتقوم هيئه التدريس  .2

9.4.10). 

االتفاقيات المفعلة مع المؤسسات التعليمية أو البحثية المحلية واإلقليمية والدولية، ومخرجاتها  .3

 الخاصة بالكلية. Dublinجامعة اتفاقية  يوضح(  3.7.10)مرفق

المؤتمرات العلمية المحلية واإلقليمية والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها )مرفق  .4

4.7.10.)  

المشاركة في عضوية هيئات دولية وفي تحكيم أبحاث  المؤسسة مثلأنشطة علمية أخرى ألعضاء  .5

ومرفق   5.7.10 )مرفقوإقليمية ودولية  أو مشروعات والتمثيل في منظمات وجمعيات محلية

 ((7.7.10ومرفق 6.7.10

 

 للكلية مؤتمر علمي دوري. 10/8

  ٤ الكليةتحرص الكلية على إقامة مؤتمر علمي دوري والمشاركة في تنظيم المؤتمرات حيث اقامات 

 رفق قرارومتنظيم المؤتمرات تنظيمهم  وتتولى لجنه ٢٠١٨الي . ٢٠١٤من  الفترةمؤتمرات دوليه خالل 

 .(1.8.10)تشكيل لجنه تنظيم المؤتمرات 

 Pharos Fourth International Conference of Business Development, Innovation, & 

Challenges, March 2018. 

 Pharos Third International Conference of Business Development, Innovation, & 

Challenges, April 2017. 

 Pharos Second International Conference of Business Development, Innovation و

&Challenges, November 2015. 

 Pharos International Conference of Business Development, Innovation & 

Challenges, October 2014. 
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 والتنافسية:أبرز نقاط التميز 

  مع جامعه  مزدوجة شهادةوجودDIT. 

 .وجود خطة بحثية للكلية مرتبطة بخطة الجامعة 

  الكليةتقوم بتنظيمها  سنويةوجود مؤتمرات. 

  وجود أساليب تحفيز لنشر االبحاث والترقيات 

 .وجود قاعدة بيانات خاصة بأبحاث أعضاء هيئة التدريس 

 وجود آليات لنشر ثقافة أخالقيات البحث العلمي. 

 االدلة والوثائق

 سة وللجامعةالخطة البحثية للمؤس 

 تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمي وضوابط عملها وعينة من محاضر اجتماعاتها وأنشطتها 

 قائمة بالمؤتمرات التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها 

  الثالثة السابقة لألعوامقاعدة بيانات البحوث. 

 البحوث التطبيقية 

 ؤسسات الصناعة/ الجهات المهنية/ أخرىوثائق اتفاقيات التعاون/ الشراكة البحثية مع م 

 ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدلل على تحقق المعيار. 
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 واألنشطة العلمية العلميقائمه بمرفقات معيار البحث 

 

رقم 

 المرفق
 البند

2016/0202 سروافبجامعه  اإلداريةو  الماليةلكليه العلوم  العلميللبحث  االستراتيجية الخطة 1.1.10  

الكليةبمجلس  العلميللبحث  ةاالستراتيجي الخطةاعتماد  2.1.10  

لعلمي للجامعةالخطة االستراتيجية للبحث امع  االستراتيجية للبحث العلمي للكلية ةخطالتقرير مدى توافق  3.1.10  

التعليمية للبرامج البحثيةالخطط  4.1.10  

الكليةبمجلس  التعليمية للبرامج البحثيةاعتماد الخطط  5.1.10  

العلميتشكيل لجنه أخالقيات البحث  1.2.10  

العلمييثاق أخالقيات البحث م 2.2.10  

3.2.10 

م من أعضاء توقيع االستالعلى الموقع اإللكتروني للكلية و العلمينشر ميثاق أخالقيات البحث 

والهيئة المعاونة هيئه التدريس  

العلميمحاضره عن نشر ثقافه البحث  4.2.10  

1.3.10 Heilbronn University   مع الكليةاتفاقيه  

2.3.10 Jamk University   مع الكليةاتفاقيه  

3.3.10 Erasmus   مع الكليةاتفاقيه  

المعاونة الهيئةحصل عليها عدد من أعضاء هيئه التدريس و  التيمثله لبعض المنح ا 4.3.10  

التدريبيةللدورات  المعاونة الهيئةاحتياجات أعضاء هيئه التدريس و  ستبيانا 1.4.10  

للباحثين التدريبيةدورات لا 2.4.10  

التدريبيةللدورات  المعاونة الهيئةهادات حضور أعضاء هيئه التدريس و ش 3.4.10  

الترقية مكافأةبشأن مكافئه النشر و  الجامعةقرار رئيس  4.4.10  

لميةالعالمجاالت  فييان يوضح صرف مكافئات للنشر ب 5.4.10  

العلميةالمؤتمرات  فييان يوضح صرف مكافئات للنشر ب 6.4.10  

خارج مصر مختلفةو جامعات  الكليةبحاث مشتركه بين ا 7.4.10  

المختلفة العلمية البرامجمشترك بين  بأشرافو الدكتوراه  الماجستير لدرجتيمثله للتسجيل ا 8.4.10  
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 منها في الصناعةماذج ألبحاث تطبيقية تم االستفادة ن 9.4.10

لألعوام الثالثة الماضية البحثيلتطور االنتاج  المؤسسةحليل ت 1.5.10  

الخارجية المبكر عن المؤتمرات العالنا 1.6.10  

الرسميةموذج طلب مأموريه لحضور المؤتمرات وورش العمل و المناسبات ن 2.6.10  

الدوليةو  محليةالالمؤتمرات  في للمشاركةموذج صرف مساهمه ماديه ن 3.6.10  

هادات حضور المؤتمراتش 4.6.10  

البحثي للكلية  لإلنتاج قاعدة بيانات 1.7.10  

الدولية المستمرة الخاصة بالكلية التفاقياتا 2.7.10  

الكليةتنظمها  التيلمؤتمرات العلمية ا 3.7.10  

هيئات دولية فيل لعضوية أعضاء هيئة التدريس ثام 4.7.10  

تحكم  فيمثلة لمشاركة أعضاء هيئة التدريس بالكلية أ 5.7.10  

العلميةثال لعضويه اعضاء هيئه التدريس لبعض الجمعيات م 6.7.10  

جنه تنظيم المؤتمراتل 1.8.10  
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  11معيار 

 ادلراسات العليا
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 الدراسات العليا: 11معيار 

 ال ينطبق.
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  12معيار 

 املشاركة اجملمتعية وتمنيه البيئة
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة :12معيار 
، وتعمل على تنمية البيئة. تحرص كلية العلوم المالية واالدارية على تلبية احتياجات وأولويات مجتمعها المحيط

وتقوم الكلية بتفعيل المشاركة المجتمعية في صنع القرار وأنشطتها المختلفة، وتحرص على قياس آراء المجتمع 

 عن الخدمات واألنشطة التي تقدمها.

 التقييم الذاتي

 

مستوف  مستوف مؤشر التقييم

 جزئيا

غير 

 مستوف

   √ لبيئة.للكلية خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية ا .1

 فاعلة في مجال خدمة المجتمع وتنمية للكلية كيانات .2

 البيئة. 
√   

 للكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة .3

 بها وخدمة المجتمع تلبي احتياجاته وأولوياته.
√   

للكلية ذليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في  .4

 امجها.صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ بر
√   

للكلية وسائل مناسبة لقياس ذراء المجتمع  .5

واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات 

 التصحيحية.

√   

 

  (. 1.1.12) للكليةاالستراتيجية  بالخطة المتضمنةتحرص الكلية على تنفيذ خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

استطالع رأى الجهات المجتمعية حيث تم مهني والتي تراعي احتياجات واولويات المجتمع المحيط وال

المحيط  المجتمع من مختلفة المحيطة بالكلية لتحديد االحتياجات المجتمعية وذلك من خالل استبيانات لهيئات

اعداد خطة  فيتم تحليلها واستخدام نتائجها  والتيالى اللقاءات المختلفة مع األطراف المجتمعية  باإلضافة

وتحديد  ،2018-9-23بتاريخ  9معتمدة من مجلس الكلية مثل مجلس الكلية رقم سنوية  خدمة مجتمع

 .(2.1.12احتياجاتهم من ندوات او قوافل خيرية.... وغيرها )مرفق 
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  هيئة التدريس والهيئة  أعضاءبأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة للطالب و للتوعيةبرامج  الكليةتوفر

التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  اشتملتات العالقة حيث ذ المجتمعيةواالطراف  المعاونة

  وهي:لألطراف المعنية العديد من الوسائل 

 .(3.1.12)مرفق  اإللكترونياإلعالن على الموقع  [1]

 (4.1.12ملصقات ونشرات )مرفق  [2]

 (5.1.12)مرفق  األطراف.ندوات/ ورش عمل للتوعية بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمختلف  [3]

 

  البيئة.مجال خدمة المجتمع وتنمية  فيالعلوم المالية واالدارية كيانات فاعلة  لكلية 12/2

  لجنة التدريب  )مثلخدمة المجتمع  اللجان والوحدات والمراكز التي استحدثت لدعمتقوم الكلية من خالل

بتفعيل المشاركة المجتمعية وتنمية  ،(االعمالمركز ريادة  البيئة،لجنة خدمة المجتمع وتنمية  الميداني،

تقاريرها السنوية عن هذه االنشطة والخدمات )مرفق  موتقد أنشطتها،البيئة من خالل 

 (1.2.12,2.2.12,3.2.12رقم

 

 للكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع تلبى احتياجاته وأولوياته 12/3

 لتنمية البيئة ولخدمة  الموجهةلوم المالية واالدارية من أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية تنوع كلية الع

 مثل:تلبى احتياجات المجتمع وأولوياته  والتيالمجتمع 

الكلية سنويا ويشارك فيه العديد من الباحثين من  تنظمه الذي الدوليمثل المؤتمر  انشطة بحثية [1]

 (1.3.12الكلية وخارجها )مرفق رقم 

 فيحيث تقوم الكلية بالعديد من المساهمات المجتمعية  انشطة موجهه لحل المشكالت المجتمعية: [2]

)مرفق رقم  و مشكله حوادث المرور هذا االتجاه مثل مشكلة اطفال الشوارع ومشكلة بنوك الدم

2.3.12) 

ت تقيمها الكلية للتوعية الثقافية والشراكات ما بين الكلية والجها التيمثل الندوات  انشطة تثقيفية: [3]

الخارجية لهذا الهدف كندوة عن االسعافات االولية، وعن االمراض المعدية وطرق الوقاية منها 

 Business side by sideعن "  و ندوه "العالميةالشركات  في" كيف تلتحق بالعمل  وندوه 

with Adobe”  (3.3.12)مرفق رقم 

االحتياجات  ذويمثل زيارات المنظمة الى دار المسنين ومؤسسات االطفال  انشطة خيرية: [4]

 (.4.3.12المقام للعاملين بالجامعة )مرفق رقم  الخيريااليتام والسوق  ومالجئالخاصة 
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 ألطفال مرضى السرطان وتقديم الهدايا العينية أعضاء هيئة التدريس والطالبزيارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتقديم الهدايا العينيةلدار المسنين  أعضاء هيئة التدريس والطالبزيارة 
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  يتم تحديثها و الماضية،ث بيانات بتلك الخدمات واالنشطة التي قامت بها خالل االعوام الثال الكليةتوفر

قامت بها الكلية خالل الثالث أعوام  والتيقائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية  يليدوريا، وفيما 

 (1)الماضية كما هو موضح بجدول رقم 

 

 (1جدول رقم )

 قامت بها الكلية خالل الثالث أعوام الماضية والتيقائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية 

 

 الخدمات واألنشطة المجتمعية معيالجاالعام 

 المشكالت التي تواجه بنوك الدم في اإلسكندريةندوة عن  2015/2016

 في عيد األم زيارة الى دار المسنين

 السنوي السوق الخيري

 يتاماالزيارة الى دار 

 ندوة بعنوان "كيف تلتحق بالعمل في الشركات العالمية"

 د من ذوي االحتياجات الخاصةحفل تكريم أبطال األولمبيا

 زيارة إلى المستشفى الجامعي في رمضان 

 الخاصةلألطفال ذوى االحتياجات  الفكرية التربيةمدرسه  زيارة إلى 

 حملة توعية للتبرع بالدم  مرفق 2016/2017

 ندوة بعنوان "كيف تلتحق بالعمل في الشركات العالمية"

 ندوة عن المشروعات الصغيرة وريادة األعمال

 األولية اإلسعافاتندوة عن 

  How to brand yourself and start your own business ندوة بعنوان

 السوق الخيرى 2017/2018

 منطقة عبد القادر يتوزيع بطاطين الشتاء ف

 Business side by side with ADOBEندوة عن 

 ملتقى التوظيف

 اندوة توعية عن أهمية التبرع بالدم واألمراض المعدية وطرق الوقاية منه

 الدمحملة توعية للتبرع ب

 "زيارة الى دار المسنين

 الطالبية وخدمة المجتمع باألنشطةندوة توعية الطالب  2018/2019

 المناطق األكثر احتياجات بغرب اإلسكندرية  يتوزيع بطاطين الشتاء ف

 How to start your business as a freelancerبعنوان ندوة 

 دورة تدريبية عن االسعافات االولية
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 للكلية ذليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ برامجها. 12/4

  تشارك بعض األطراف توفر الكلية بيانات بالمجالس واللجان التي يشارك فيها ممثلو المجتمع حيث

 كليةبالية البيئة مجلس الكلية وكذلك في لجنة شئون خدمة المجتمع وتنم العالقة فيالمجتمعية ذات 

يقومون بالحضور ويشاركون بالحوار والمناقشة وتبادل الخبرات وتقديم األفكار وربط الكلية بالمجتمع 

المجتمع وتنمية البيئة، ومن خالل  ولجنة خدمةبمجلس الكلية  آرائهمذلك من خالل  المحيط ويظهر

مدينة داخل المرور حوادث و)مثل مشكلة أطفال الشوارع،  المجتمعيةالمشاريع و والمؤتمراتالندوات 

 فيالى استطالع رأى العديد منهم  باإلضافة، ( والتي يتم تقييمها من خالل أطراف خارجيةاإلسكندرية

 .(1.4.12(، )مرفق 2.4.12تقدمها الكلية. )مرفق  التيالخدمات 

  في صنع القرار وتدريب الطالب ودعم ريادة االعمال لدى  المجتمعية المشاركةتحدد الكلية اوجه

في  المشاركة)مثل  المختلفةفي انشطتها  المجتمعيةالطالب وغيرها من خالل مشاركة االطراف 

في احتفالية الخريجين وتوفير فرص التوظيف  والمساهمةمة المجتمع ولجنة خد الرسميةالمجالس 

 : يليوتتمثل فيما  وغيرها(للخريجين وتقديم منح ماليه وماديه 

 (3.4.12)مرفق  للتوظيف. السنويالملتقى  [1]

 (4.4.12مرفق) ين الكلية والهيئات المختلفةبالتعاون وبروتوكوالت  اتفاقيات [2]

 (5.4.12فق مرواللجان )المجالس الرسمية  فيالمشاركة  [3]

  (6.4.12 )مرفق الخريجين.احتفالية  [4]

 (7.4.12)مرفقمنح مالية ومادية  [5]

 

 وسائل مناسبة لقياس ذراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية للكلية 12/5

ها المقدمة الوسائل المناسبة في قياس أراء المجتمع ومنيمات سوق العمل عن دورها وخدمات الكليةتستخدم 

  مثل:
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قياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل حول الخدمات المجتمعية المقدمة  استبيانات [1]

ي ودورها في المجتمع ومستوى خريجيها لالستفادة منها واتخاذ القرارات واالجراءات المناسبة الت

على  االستبياناتتوزيع  يقعن طر تساعد على زيادة رضاها عن اداء الكلية ومستوى خريجيها، وذلك

من  الكليةحاجة اليها من انشطة  فيهم  التيتقوم بزيارتها من اجل تحديد الخدمات  التيالمؤسسات 

ايضا لقياس مدى رضاهم عن انشطة  ،(1.5.12قوافل وزيارات وندوات ودورات تدريبية )مرفق رقم 

رأى الجهات المستفيدة من  وزيعها لقياستم ت ستبيانات. اال(2.5.12الكلية لخدمة المجتمع )مرفق رقم 

الخريجين، رضا االطراف المجتمعية عن خدمة المجتمع وتنمية البيئة المقدمة من الكلية، رضا 

االطراف المجتمعية عن دور الكلية وخدماتها، قياس احتياجات المجتمع المحيط، تحديد احتياجات 

 قياس اراء الطالب حول خدمات الكلية. المجتمع من الدورات التدريبية والندوات والقوافل،

 لألنشطةاستبيان رضا الطالب عن الخدمات المقدمة وكانت نسب الرضا مقبولة  فينفس االمر  [2]

اتها المقدمة، تم استطالع المختلفة. بالنسبة الى استبيان رضا االطراف المجتمعية عن دور الكلية وخدم

 % لجميع االسئلة على حدا.50الرضا ال  وتخطت نسبجهة خارجية  15رأى 

أي ر، فقد تم استطالع واالداريةخريج كلية العلوم المالية  فيى الجهات المستفيدة وبالنسبة الى رأ [3]

 ونسبة اكتسابخريج الكلية  فيمتواجدة  هامة،تراها  التي اغلب المهاراتواوضحت النتائج ان  الجهات

 جميع البنود. في% 50المهارات من وجهة نظرهم نسبة مقبولة تتخطى ال  هذه
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  تصحيحية لزيادة تنمية قدرة الكلية على اتخاذ اجراءات  فينتائج هذه االستبيانات تستفيد الكلية من

)مرفق رقم  ولويات واحتياجات المجتمعأخدمة المجتمع، مثل تعديل الخطط السنوية لتتوافق مع 

3.5.12.) 

 مشاركتهم في أنشطة خدمة المجتمع  التدريس مدىء هيئة ايضا توضح السير الذاتية لعدد من أعضا

 .(4.5.12رقم  )مرفقوتنمية البيئة 

 نقاط التميز والتنافسية:

 .وجود خطة سنوية مفعلة لخدمة المجتمع 

 .وجود بروتوكوالت تعاون مع جهات خارجية كثيرة لالستفادة المتبادلة 

 ستفيدة واحتياجاتهم.تعديل متطلبات االنشطة السنوية وفق اراء الجهات الم 

 

 االدلة والوثائق:

  .قائمة بالخدمات واألنشطة المجتمعية التي قامت بها المؤسسة خالل األعوام الثالثة السابقة 

 جهات المهنية. ذوثائق اتفاقيات التعاون مع ال 

  .)خطة االستراتيجية للمؤسسة )الجزء الخاص بخطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

 /اللجان التي شارك فيها ممثلو المجتمع، ونماذج من محاضر اجتماعاتها.  قائمة بالمجالس 

  الخاصة بالمشاركة المجتمعية.  لألنشطةالتقارير السنوية 

 .نماذج استقصاء الرأي الموجهة للمجتمع 

 ق المعيار.ما توفره المؤسسة من مطبوعات/ وثائق تدل على تحق 
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 بيان بمرفقات معيار المشاركة المجتمعية

 البيان رقم المرفق

1.1.12 
 2020-2016 خطة خدمة المجتمع المتضمنة بالخطة االستراتيجية للكلية 

 الخطط السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للكلية.

 عيةنموذج استطالع رأى للجهات المجتمعية المحيطة بالكلية لتحديد االحتياجات المجتم 2.1.12

3.1.12 
لنة على الموقع بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لكلية العلوم المالية واإلدارية المععريف ت

 للكلية اإللكتروني

 اإلداريةالمجتمع وتنمية البيئة لكلية العلوم المالية ودمة خ بأنشطةخاصة ونشرات ملصقات  4.1.12

 للتوعية بالخطط السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  الندوات وورش العمل 5.1.12

1.2.12 
وتنمية  المقدمة من الكلية في مجال خدمة المجتمع التقارير السنوية عن االنشطة والخدمات

 البيئة

 الميداني دورات مركز التدريب 2.2.12

 مركز ريادة األعمال ورات د 3.2.12

 العلمي السنوي للكليةلمؤتمر ا 1.3.12

 المجتمعية لمشكالتاعن األنشطة الموجه لحل قارير ت 2.3.12

 عن األنشطة التثقيفية التي نظمتها الكليةقارير ت 3.3.12

 عن األنشطة الخيرية التي نظمتها الكليةقارير ت 4.3.12

 ومحضر لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةمحضر اجتماع مجلس الكلية  1.4.12

2.4.12 
 كة في تقييم المشاريع المجتمعيةباألطراف الخارجية المشاريان ب 

  خارجية، جتمعيةمالتي شارك في إلقاءها أطراف  الندواتببيان 

  للكليةالمؤتمرات العلمية  المشاركة فيالخارجية األطراف 

 السنوي للتوظيفلملتقى ا 3.4.12

 بروتوكوالت التعاون بين الكلية والهيئات المختلفةواتفاقيات  4.4.12

 واللجان  المجالس الرسمية فيالمشاركة المجتمعية  5.4.12

 احتفالية الخريجين 6.4.12

 المنح المالية المقدمة 7.4.12
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 المحيط احتياجات المجتمعديد حاستبيانات ت 1.5.12

2.5.12 
دى رضا االطراف المجتمعية عن أنشطة الكلية في مجال خدمة مرضا قياس استبيانات 

  لمجتمعا

 جراءات التي تم اتخاذهاالت واالستبيانااتحليل نتائج  3.5.12

 مشاركة اعضاء هيئة التدريس المجتمعية 4.5.12

 

 

 مت حبمد اهلل
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