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 .بيانات عامة: 1

 فاروسامعة ج –اسم الكلية: العلوم المالية واإلدارية 

 تمنحها الكلية: بكالوريوس يالدرجات الت

 31/8/2017( بتاريخ 8تاريخ اعتماد التقرير: مجلس كلية رقم )

 

 .رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها:2

 رؤية الكلية:

كمؤسسة تعليمية وبحثية الوصول الي مركز علمي  جامعة فاروس -تتطلع كلية العلوم المالية واالدارية

االقليمية التطوير المستمر في مجاالت األعمال المتعددة بمختلف مستوياتها المحلية ومتقدم يعمل على 

 .والدولية

 

 رسالة الكلية:

مؤسسة تعليمية بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلم المتميز  جامعة فاروس -تعد كلية العلوم المالية واالدارية

خدمة لمستمر لمعارفهم وخبراتهم ومهاراتهم وفي مجاالت األعمال التي تمكن خريجيها من التطوير ا

 .المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

 

 

 االهداف االستراتيجية المنبثقة من الغايات:

 

 ؤسسية لتحسين الوضع التنافسي.رفع كفاءة القدرة الم -الغاية االولى

 االولىاألهداف االستراتيجية للغاية 

 ارد البشرية بالكلية.تطوير المو 1-1

 تطوير التسهيالت الداعمة للعملية التعليم والتعلم 1-2
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 دعم المنظومة التعليمية وتعزيزها. -الغاية الثانية

 األهداف االستراتيجية للغاية الثانية

 استحداث برامج جديدة وتطوير البرامج القائمة.2-1

 .دعم التعلم الذاتي.لالتدريس والتعلم تطوير استراتيجية  2-2

 تطوير نظم تقييم الطالب لقياس المخرجات التعليمية. 2-3

 دويل الكلية وتعزيزها.التوسع في دعم   برامج ت -الغاية الثالثة

 األهداف االستراتيجية للغاية الثالثة

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

 دعم المشروعات الدولية الممولة. 3-2

 

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

 األهداف االستراتيجية للغاية الرابعة

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

 طورات العلمية وتخدم رسالة الكلية واهدافها.ضع خطة للدراسات العليا لمواكبة التو 4-2

 

 لمجتمع وتنمية البيئة.التوسع في مجاالت خدمة ا -الغاية الخامسة

 األهداف االستراتيجية للغاية الخامسة

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

 ريجي الكلية وإتاحة فرص التعليم المستمر من أجل تطوير قدراتهم المهنيةخالتواصل مع 5-2

 والبحثية 
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 . التخطيط االستراتيجي1

ليمي للكلية رسالة ورؤية واضحة ومعلنة، شارك في وضعهما األطراف المعنية، وتعبر عن دورها التع

تسق مع بلة للتنفيذ تتضمن أهدافًا محددة، وتوالبحثي والمجتمعي، ولها خطة استراتيجية واقعية وقا

 استراتيجية الجامعة

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

 عند صياغة رؤية ورسالة الكلية على ثالث عناصر:

 تطبيق نظم جودة التعليم الصادرة عن الهيئة -1

 التحليل البيئي للكلية -2

 التوافق بين رؤية ورسالة الكلية مع رؤية ورسالة الجامعة -3

 لية وقد تم عمل استبيانات خاصة بإعداد رؤية ورسالة الكلية وزعت على المستفيدين داخل وخارج الك

 ، كما هو موضح في الجدول التالي:تم عمل مقابالت مع المستفيدين داخل وخارج الكلية

 الفئة
حليل عدد االستبيانات القابلة للت

 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 الب مرحلة البكالوريوسط -5

 %21.4 68 لجهات المستفيدة.ا-6

 %100 317 اإلجمالي

 

 واعتماد الصيغة النهائية للرؤية والرسالة وهي كالتالي: اقشةوتمت من
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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" 

كمؤسسة تعليمية وبحثية الوصول الي مركز علمي  جامعة فاروس -تتطلع كلية العلوم المالية واالدارية"

االقليمية مستوياتها المحلية ومتقدم يعمل على التطوير المستمر في مجاالت األعمال المتعددة بمختلف 

 ".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." 

مؤسسة تعليمية بحثية تقدم لطالبها التعليم والتعلم المتميز  جامعة فاروس -داريةتعد كلية العلوم المالية واال"

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

 ".المجتمع من خالل التعاون والتكامل بين الجهود التعليمية والبحثية والمجتمعية

اللوحات ا داخل وخارج الكلية، منه رؤية والرسالة داخل الكلية وخارجها بوسائل متعددةتعلن الكلية ال

لطالب في والموقع اإللكتروني للكلية وايضا يقوم اعضاء هيئة التدريس بشرح مفهوم الرؤية والرسالة ل

 المحاضرة االولى.
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  معية بما ومسؤوليتها المجتتحلل الكلية مدى وضوح رسالتها وأنها تعكس دورها التعليمي والبحثي

ة متميزة يتفق مع التوقعات المجتمعية، حيث تضمنت رسالة الكلية حرصها على تقديم برامج تعليمي

على إمداد  لطالبها في مجال األعمال وفقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة. كما حرصت الكلية

الكلية  ارفهم ومهاراتهم، وقد واظبتسوق العمل بخريجين قادرين على تحقيق التطور المستمر لمع

 تبط رسالةوترن بين الجهود التعليمية والبحثية. على التفاعل مع البيئة المحيطة من خالل التعاو

سالة رويتضح هذا االرتباط من خالل مقارنة منطوق تحقيقها  وتسهم فيكلية برسالة الجامعة ال

 الجامعة بمنطوق رسالة الكلية.

 من اكتمال  وتتأكد 2020 -2016منهجية إلعداد الخطة االستراتيجية  خذ المؤسسة خطواتتت

 عناصرها الرئيسية والتي تمثلت في:

 .2020/  2016تشكيل لجنة إلعداد الخطة االستراتيجية  .1

وطرق تحليل البيئة  عقد عدد من ورش العمل للتوعية بأهمية التخطيط االستراتيجي .2

 الخطة االستراتيجية الداخلية والخارجية ألعضاء لجنة إعداد 

 شريةو الب واعداد بيان الموارد المادية SWOT Analysisالرباعي اعداد التحليل البيئي .3

 .المتاحة

 مناقشة واعتماد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. .4

 ( SWOT Analysisوضع األولويات للخطة االستراتيجية بناء على التحليل البيئي ) .5

يجي االستراتالعوامل الخارجية والداخلية المؤثرة على الوضع  مناقشة واعتماد مصفوفة .6

 .للكلية

 تحديد الغايات النهائية واألهداف االستراتيجية. .7

 التنفيذية للخطة االستراتيجية.الخطة وضع واعتماد  .8

 تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية. .9

 

 للجامعة. مع الخطة االستراتيجية لكليةترتبط مجاالت الخطة االستراتيجية ل كما 

 راعت المؤسسة عند إجراء التحليل البيئي ما يلي:و 
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الموضوعية والبعد عن التحيز في توصيف وتشخيص مجاالت القوة والضعف وكذلك الفرص  .1

 والتهديدات

 امحيطة بهالشمولية بحيث يشمل التحليل جميع اوجه نشاط المؤسسة وقدراتها وإمكانياتها والبيئة ال .2

هيئة  المشاركة الفعالة حيث اشترك في التحليل البيئي اعضاء من داخل المؤسسة )قيادات، اعضاء .3

ت تدريس الهيئة المعاونة، إداريين، وطالب(. كما شاركت أطراف خارجية كممثلين لبعض منظما

 كما هو موضح في الجدول التالي: األعمال في سوق العمل من خالل االستبيانات

 

 الفئة
االستبيانات القابلة للتحليل عدد 

 اإلحصائي

 النسبة

 إلى إجمالي العينة

 %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 الب مرحلة البكالوريوسط -5

 %21.4 68 لجهات المستفيدة.ا-6

 %100 317 اإلجمالي

 

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

الضعف ومختلف االطراف المعنية والمستفيدين من خدمات المؤسسة وخاللها تم ترتيب نقاط القوة 

ة جية للبيئوالفرص والتهديدات وفقاً لألهمية النسبية تمهيداً إلعداد مصفوفة العوامل االستراتي

 الداخلية والخارجية وتحديد البدائل االستراتيجية المناسبة.

 ( ووضع في إعداد الخطة االستراتيجية على تقييم الوضع الحالي )التحليل البيئي لكليةا تعتمد

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

Analysis  ًحديات لنتائج التحليل، باإلضافة إلى دراسة الوضع التنافسي للمؤسسة والت ( طبقا

 الحالية والمستقبلية.
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 يجية تم تحديد وصياغة مجموعة من الغايات والتي استخلص منها مجموعة من األهداف االستراتي

ألداء، التعليم اللمؤسسة تغطي مجاالت عديدة )منها، الموارد المالية والمادية وثقافة الجودة وتطوير 

 والتعلم، البحث العلمي وخدمة وتنمية المجتمع( 

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

 للمؤسسات التعليمية. 

 الزمني للخطة،  من ان اهدافها االستراتيجية واضحة وقابلة للتنفيذ والقياس وفق الجدول كليةتتأكد ال

لتحقق وفقا لواضحة وقابلة  كليةحيث أن الخطة التنفيذية للكلية توضح أن األهداف االستراتيجية لل

 .للفترة الزمنية لخطتها االستراتيجية

 ع حات، الموقجها بوسائل متعددة )اللوتعلن المؤسسة غاياتها النهائية داخل المؤسسة وخار

 ارسال البريد اإللكتروني للجهات المعنية.  وعن طريقااللكتروني للكلية(، 

 ت التنفيذ اولويا والتي تعكس، تعد المؤسسة خطط تنفيذية سنوية استناداً إلى الخطة االستراتيجية

المتابعة  المالية ومؤشراتفة وبدقة االنشطة ومسؤوليات التنفيذ والجدول الزمنى المالئم والتكل

 .والتقييم

 تم تحديد يما تم تحديد الوضع الحالي للمؤسسة من خالل تحليل البيئتين الداخلية والخارجية لها، كي

 الوضع المأمول من خالل أهداف المؤسسة االستراتيجية، إلى جانب الرؤية والرسالة.

 ستويات تدرس المؤسسة مدى تحقق ميذية، التنف سنوية لمتابعة الخطط تتوافر لدى الكلية تقارير

، سبةاألداء المستهدفة بالخطة وترصد أسباب عدم اإلنجاز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المنا

وجد يكما ، تتضمن الخطة مؤشرات لتقييم وتطوير عمليات التنفيذ، وتترجم إلى موازنة تقديرية

 لها.ذ، ووضع أي خطط بديلة أو تعديآليات متابعة محددة الزمن، من حيث متابعة تطور التنفي



Page 9 of 44 

 

 . القيادة و الحوكمة2

وكيل  -يمية )عميد تطبق كلية العلوم المالية واإلدارية بجامعة فاروس معايير موضوعية الختيار القيادات االكاد

مان الجودة وغيرهم( ، وكذلك معايير الختيار القيادات اإلدارية )مديرو اإلدارات مدير وحدة ض -الكلية 

ظيم الجامعات والوحدات وغيرهم( ، تتضمن تحديد واضح لمهام ومسئوليات هذه القيادات، بما يتفق مع قانون تن

يم الجامعات الباب الثالث وقانون تنظ 1992لسنة  151وتعديالته والئحته التنفيذية رقم  1972لسنة  49رقم 

 ة للجامعة.والئحته التنفيذية والالئحة الداخلي 2009لسنة  112الخاصة رقم 

 ير على وقد روعي في وضع هذه المعايير القدرات االدارية والقيادية والمشاركة في مجاالت التطو

 مستوى الكلية ومستوى الجامعة واجتياز دورات تدريبية الكتساب مهارات القيادة والتخطيط

ات وآليات تراتيجياالستراتيجي والجودة الشاملة وتطبيقها في السياق األكاديمي والقدرة على وضع اس

العالقة الطيبة الذي يشهد بااللتزام والنزاهة والنشاط العلمي و لسير العمل، اضافة الى السجل الوظيفي

 والتعاون المثمر مع الزمالء رؤساء ومرؤوسين.

 بالبريد  تعلن الكلية عن تلك المعايير بوسائل متعددة شملت الموقع اإللكتروني، كما يتم ارسالها

هيئة لألطراف المعنية باإلضافة الي وجود حافظة استالم ألعضاء هيئة التدريس وال اإللكتروني

 المعاونة موقع عليها من جانبهم. 

  مية واإلدارية، ر القيادات األكاديلية واضحة ومحددة الختياآكلية الولضمان الموضوعية والشفافية تتبع

نات حيث قامت بوضع مجموعة من الضماتتخذ الجامعة اجراءات لضمان تداول السلطة بالكلية كما 

ضمانات لتداول السلطة في المناصب القيادية وتم اعتماد تلك الضمانات في مجلس الجامعة وهذه ال

ا فيه معلنة على موقع الجامعة وموزعة على جميع وحدات ضمان الجودة بمختلف كليات الجامعة بما

 .كلية العلوم المالية واإلدارية

 ية حيث تقوم الجامعة وسائل مناسبة لتنمية قدرات القيادات الحالية وإعداد القيادات المستقبلتخدم الكلية تس

عمل بأعداد خطة تدريب لكل عام دراسي تقدم من خاللها مجموعة من الدورات التدريبية وورش ال

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

ط للدورات لعمل خط حيث تقوم الجامعة باستقصاء أراء القيادات بالكلية لقياس احتياجاتهم التدريبية

 . التي يتم إعالنها لجميع القياداتالتدريبية التي تتناسب مع احتياجاتهم و

  2016/2017كما تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية خالل عامleading changes/developing 

evaluation plans)  for university programs/tips for exam questions) 
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  معاونة هيئة التدريس والهيئة ال ألعضاءكما تم عقد العديد من ورش العمل بمركز ضمان الجودة

امثله ورش  المعايير، ومن وتطبيق تلك وكيفية استيفاءلتعزيز معرفتهم بالمعايير الخاصة بالجودة 

جعة العمل التي عقدت "تحليل الفجوة بين مصفوفة المقررات ومصفوفة البرامج"، "اعداد ومرا

 المعايير االكاديمية". واعداد وتبني ملف المقرر،

 حديثة ومنها تكليف حدث الكلية مواقع قيادية تدعم توجهاتها وتساعد في تطوير العملية التعليمية الكما تست

، منسق لجنة تلفة مثل المرشد األكاديمي العام، رائد األنشطة الطالبيةضاء هيئة التدريس بمهام مخأع

 . طوير المناهج والمقررات الدراسية، وكذلك مقرر لجنة تالشكاوى

 ع اراء بتقييم اداء القيادات وفق معايير و مؤشرات تقييم موضوعيه )مثل استطال كليةكما تقوم ال

باالستبيان و  تم دراسة نقاط القوة و الضعف المتعلقةيعن اداء نمط القيادة المتبع واالطراف المعنية 

اء الطلبة عمل خطة تصحيحية ومنها تفعيل دور التمثيل الطالبي لكل فرقة التي يتم من خالله نقل ار

يتعلق  ي شيءواقتراحاتهم الي القيادات األكاديمية فيما يخص جداول االمتحانات او اراء الطلبة في ا

بة  و دمجهم  كلية علي تعزيز دور الطلالباإلضافة الي حرص  التدريس، المواد الدراسية او اعضاء هيئة

كلية مثل بالبيئة الخارجية وتوثيق صلتهم بالمجتمع و يتمثل ذلك في دور لجنه االنشطة طالبية بال

وم بها الخيرية التي تق معرض التوظيف و السوق الخيري اللذان يقامان كل عام الي جانب االنشطة

 ارات لدور ايتام او مسنين.اللجنة من زي

  فة العددية لطالب مشكلة الكثاتواجهها وتقدم حلول عملية لها، مثل  مع مشكالت التعليم التيالكلية تتعامل

روس مشكلة الد، مشكلة العجز في أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، الفرقة االولى

 .والكتاب الجامعي، مشكلة الطالب المتعثرين الخصوصية،

 فافية في التعامل الش :في القيم هذه الجوهرية واالخالقية المعتمدة وتتمثل القيم من كلية مجموعةالتبنى ت

والرأي  أيوالوضوح في األنظمة والتعليمات والقرارات واإلجراءات والعمل بروح الفريق واحترام الر

هد لتقديم الخرين وتعزيز روح االنتماء للكلية والجامعة، بذل اقصى الجاالخر وتبادل الخبرات مع ا

راعاة التنوع كافة خدمات الكلية بكفاءة عالية، التحسين المستمر واإلبداع وثقافة التميز، احترام وم

لقيم واألخالقيات اوتعمل هذه الجامعة. تتبناه  الذيالثقافي واالجتماعي، وباإلضافة إلى الميثاق األخالقي 

التمييز  وعدم الممارسة وعدالةعلى طمأنة كافة األطراف المتعاملة مع الكلية بما تضمنه من شفافية في 

 بين الطالب من خالل آلية معتمدة لضمان حقوق العدالة وعدم التمييز  
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 لى الموقع عالمعنية  لألطراف حهارالمهنية الخاصة بها وتط واألخالقيات الجوهرية القيم الكلية تعلن

 معاونة عالوةال والهيئة التدريس هيئة اعضاء لجميع اإللكتروني بالبريدا للكلية، وإرساله اإللكتروني

 على اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والعاملين. اعلى توزيعه

 بالنسبة سواء هاتنفيذ وتتابع بها االلتزام عدم حالة اإلجراءات في وتتخذ المهنة أخالقيات الكلية تُفعل 

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

 محاضرات تعقد كل بداية فصل دراسي.وأهمية الميثاق األخالقي من خالل ندوات و

 حددة موجود مهام ومسؤوليات  خاللمن  الملكية عن اإلدارة فصل لضمان آليات الكلية كما تتخذ

سنة ل 252لمجلس االمناء وأخرى لمجلس الجامعة وفقا لقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 

 بشأن انشاء جامعة خاصة باسم جامعة فاروس المادة السادسة، المادة الثامنة. 2006

 أنشطتها يتغط التي معلوماتال المختلفة حيث توفر الوسائل في عنها الكافية المعلومات الكلية تتيح 

لجامعة اومن خالل مجلة  ،المختلفة من خالل دليل الطالب المتاح في صورة ورقية واخري الكترونية

 .اإللكتروني الموقع ، وكذلك من خاللتتضمن آخر أخبار الكلية روس" والتيا"صوت ف

 وال نشرها  فال يتم إعالنهاالمنشورة  والمعلومات االعالنات والملصقات في المصداقية الكلية تتحرى

ية، مدير وحدة إال بعد التوقيع عليها واعتمادها من الجهة المختصة بإصدارها سواء تمثلت في عميد الكل

 الميداني ضمان الجودة، المرشد األكاديمي العام أو رائد االنشطة الطالبية أو مدير وحدة التدريب

 .والعميد

 ساسية.األ اإلدارات على واشتماله أنشطتها ونوع لحجم يميالتنظ الهيكل مالئمة من الكلية تتحقق 

 حديدابدقة ويتضمن ت المسؤوليات واالختصاصات يحدد وظائفها لجميع وظيفيا توصيفا الكلية أعدت 

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

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

 أخرى جهة من والقوانين واللوائح العمل سياسات

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

 .تلفةالوظائف المخفي حاالت التعيين واإلعارة واالنتداب في  تلتزم الكلية بالتوصيف الوظيفي
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 . إدارة الجودة والتطوير3

 ية المؤهلة من ، ويتوفر لها الكوادر البشرة معتمدةلدى كلية العلوم المالية واالدارية وحدة لضمان الجود

 من الهيكل التنظيمي للوحدة.اعضاء هيئة التدريس بالكلية والمدرجين كجزء 

  الجامعة في مجال ويتم تأهيل الكوادر البشرية من أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة واالداريين بالكلية

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

ة ولجن EDCز تطوير التعليم لضمان جودة التعليم واالعتماد، مركز ضمان الجودة بالجامعة، ومرك

ل العام يوضح بعض الدورات التدريبية التي اقيمت خال والجدول التالي، التدريب والتوعية بالكلية

 2017-2016الجامعي 

 تاريخ انعقادها اسم الدورة م.

 11/10/2016 متطلبات معيار ادارة الجودة و التطوير 1

 18/10/2016 توصيف البرامج 2

 25/10/2016 و مصفوفة البرنامج المقرراتتحليل الفجوة بين مصفوفة  3

4 Assessment and testing 25/10/2016 

 1/11/2016 اعداد و مراجعة ملف المقرر 5

 15/11/2016 اعداد قواعد البيانات 6

 18/11/2016 مهام منسقي االقسام العلمية 7

 22/11/2016 خرائط المنهج 8

 7/3/2017 البرنامجتقرير  9

 14/3/2017 دورة المراجعة الداخلية 10

 28/3/2017 ابتكارية حل المشكالت و صنع القرار 11

 

  لتدريس والهيئة اتكلف إدارة الكلية بالعمل في هذا الكيان كوادر من مختلف فئات الكلية مثل أعضاء هيئة

الهيئة والمعاونة واإلداريون والطالب، حيث يتم مشاركة كل فئات الكلية من أعضاء هيئة التدريس 

لخبرات الضمان تنوع  المعاونة والطالب في اللجان الفرعية المختلفة لوحدة ضمان الجودة بالكلية،

لذاتية لكلية والمهارات للفئات التي تعمل بها وذلك من خالل تشكيل اللجان المسؤولة بقيام الدراسة ا

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

طرابيزة  جودة بالكلية وتم تجهيزها بكافة التجهيزات المناسبة من مكتب،لوحدة ضمان ال D424غرفة 

 ، وتكييفواليب، مكتبات، حاسب آلي، طابعةاجتماعات، كراسي، لوحة اعالنات، وحدات أرفف، د

 كمل وجه.لتوفير المناخ المناسب واالحتياجات المناسبة للقيام بمتطلبات الجودة على أ

 

 دارة المؤسسة الئحة داخلية محدد بها الهيكل التنظيمي للوحدة وتبعيتها إل لوحدة ضمان الجودة بالكلية

 وآليات عمل الوحدة. ومسئوليات

 تمثل في توجد عالقة وطيدة بين مركز ضمان الجودة بالجامعة مع وحدة ضمان الجودة بالكلية وذلك ي

الفني،  زيارات الدعم صورة مخاطبات بين المركز والوحدة، كما يقدم المركز الدعم الفني من خالل

لجودة يعتبر المركز حلقة وصل بين وحدات ضمان ا ودورات تدريبية، استشارات و مراجعة داخلية، 

ومية لضمان جودة من الهيئة الق وبين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وذلك بتوفير مدربين

وحدات ضمان  م مركز ضمان الجودة بدعوة مديري، كما يقوإللقاء الدورات التدريبية التعليم واالعتماد

 صفة دورية مرة كل فصل دراسيالجودة بكليات الجامعة لحضور اجتماعاتها ب

 ويم تضع الوحدة خططا سنوية تصدر مع بداية كل عام دراسي جديد ألنشطتها من حيث منهجية التق

لى عة وحدة ضمان الجودة ، وتحتوي خطاخلية والخارجية والتدريب وغيرهاالذاتي والمراجعة الد

ت النجاح، والتمويل المهام الواجب تأديتها واألنشطة التنفيذية ومسئولي التنفيذ وكذلك مدة التنفيذ ومؤشرا

ميد إلى رئيس تتابع الوحدة تنفيذ الخطط السنوية ويقدم تقريرسنوي من الع الالزم لتنفيذ هذه المهام.

ن ن أنشطتها وإنجازاتها وتحتوي على خطط التحسيالجامعة تقوم بإعداده وحدة ضمان الجودة ع

ئة والتعزيز وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة، ويشارك في اعدادها مجموعة من أعضاء هي

لية. ويتم اعداد التدريس والهيئة المعاونة بالكلية تحت إشراف كل من المدير التنفيذي للوحدة وعميد الك

 ة بعد مناقشتهلدراسي الثاني من كل عام ويتم اعتماده في مجلس الكليالتقرير السنوي في نهاية الفصل ا

ة حيالتي تمت وتحتوي على خطط التحسين والتعزيز واالجراءات التصحي واستعراض اهم اإلنجازات

 .المناسبة الواجب اتخاذها
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  شملها يالتي تحدد الجامعة منهجية دورية عملية التقويم الذاتي )نصف سنوية أو سنوية( والعناصر

  والفئات المشاركة.

 بإخراجها تقوم الوحدة دور هام من حيث اعداد التقارير السنوية التي وحدة ضمان الجودة بالكليةل ،

تقارير ، DITي المراجعة بمعرفة الشريك االيرلند الخارجية التي تتم الداخلية، المراجعةالمراجعة و 

 دورية مع الجهات المختلفةالاالجتماعات ، و االستبياناتالمقررات، 

 تستفيد ، وعنية لمناقشتها وإبداء المقترحاتنتائج التقويم الذاتي على األطراف الم كليةتعرض ال

بعقد مجالس  تقوم وحدة ضمان الجودة، وفي عملية التقويم الذاتي و التحسين و التطوير هاالكلية من

 .يةلمناقشة التقارير الناتجة عن الوحدة، و عمل خطط تصحيح

 



Page 15 of 44 

 

 . أعضاء هيئه التدريس4

لى الطالب اتتخذ المؤسسة اجراءات لتحقق اتفاق نسبه اعداد اعضاء هيئه التدريس والهيئة والمعاونة 

مية لضمان على مستوى المؤسسة والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة القو

 .واالعتمادجودة التعليم 

 اسبه وان كما يتضح من الجدول التالي ان نسبة اعضاء هيئة والهيئة المعاونة الى الطالب من

ودة التعليم جاالمكانات البشرية والمادية متفقه مع النسب التي أقرتها الهيئة القومية لضمان 

 ألعضاء الهيئة المعاونة  15: 1ألعضاء هيئة التدريس، و 50: 1واالعتماد وهي 

 

هيئة عدد أعضاء 

 التدريس المعينين

عدد أعضاء هيئة 

 التدريس المنتدبين

نسبة أعضاء هيئة التدريس  أجمالي عدد الطالب

 ألجمالي عدد الطالب

 1:30.2 362 2يكافئ    4 عضوا 12

 

عدد اعضاء الهيئة المعاونة 

 المعينين

ألجمالي عدد  نسبة أعضاء الهيئة المعاونة أجمالي عدد الطالب

 الطالب

 1:14.48 362 عضوا 25

 

 وء اعداد ضلكلية آلية للتعامل مع العجز والفائض في اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في ل

 الطالب المتوقعة.

 تدريس م ئة ال مة التخصصصصصصصص العلمي لعضصصصصصصو هي ية واالدارية من مالئ مال ية العلوم ال كد كل تأ ع ت

 .ج العلميةوالبرامالمقررات الدراسية التي يشارك في تدريسها عند إعداد الخطة التدريسية للكلية 

حيث تحرص الكلية على أن يكون تخصصصصصصص المقرر الدراسصصصصصي الذي يقوم عضصصصصصو هيئة التدريس 

ج اقع في صصصميم تخصصصصصصه البحثي، وتقوم الكلية بانتداب أعضصصاء هيئة تدريس من خاربتدريسصصه و

سجيل للدرجات العلمية  تمشيا مالكلية في حالة عم توافق التخصصات وتراعى الكلية أن يكون الت

 مع التخصصات
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 يتيح ما تحدد الكلية عبء العمل ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم على مستوى البرامج العلمية ب

التدريسية لكل  لهم أداء كافة المهام بكفاءة وفاعلية، فبالنسبة للتدريس يوجد نصاب قانونيا للساعات

 عضو هيئة تدريس وهو كاآلتي:

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

 األعباء التدريسية لكل عضو ساعة(. ووفقاً لهذا النصاب يتم تحديد  18المعيد )

  لطالب اكما يشترك اعضاء هيئه التدريس في انشطه الطالب داخل الكلية بصوره فعالة مثل تدريب

 علي اداره الندوات والمؤتمرات. 

  جات ومركز تطوير التعليم ومركز ضمان الجودة وسائل مالئمه لتحديد االحتيا ةكليالتستخدم

تدريب عن طريق ويتم تقييم فعالية ال دوريه.والهيئة المعاونة بصفه  ألعضاء هيئة التدريس التدريبية

شمل عدد من االستبيانات التي يتم توزيعها على المتدربين بعد االنتهاء من الدورات التدريبية وت

والبحثي،  لوظيفيالعناصر لتقييم المدرب، والبرنامج التدريبي، تأثير البرنامج التدريبي على األداء ا

راءات مية المعارف والمهارات واالتجاهات، ويتم تحليل تلك االستبيانات التخاذ اإلجونسب تن

  التصحيحية

  المعاونة  جامعة معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئةالتتبع

بية الطالوالخدمي والمشاركة في أعمال ضمان الجودة واألنشطة  التعليمي والبحثيمثل األداء 

 وغيرها

 عضاء تم عمل دراسة لقياس الرضا الوظيفي بالكلية من خالل نماذج استبيان الرضا الوظيفي أل

يس والهيئة هيئة التدريس الهيئة المعاونة وتم توزيعها لتقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدر

ا في وضع االستفادة منهالمعاونة، ثم بعد ذلك تم التحليل االحصائي والوصول إلى النتائج، وتم 

 خطط التحسين والتعزيز

  



Page 17 of 44 

 

 اإلداريمعيار الجهاز  -5

  ن فنيين( ملدى الجامعة جهاز إداري مركزي وتوجد قاعدة بيانات عن أعضاء الجهاز اإلداري )بما فيه

ة مثل ومؤهالتهم طبقا إلدارات وكليات الجامعة ومراكزها، وتوضح توزيعهم في اإلدارات المختلف

لقياسية افات القاعات ومعامل اللغات والكمبيوتر والمكتبة وغيرها وفق طبيعة نشاط الكلية والمواص

حجم وطبيعة  أعضاء الجهاز اإلداري بما فيه من فنيين ومؤهالتهم مع ويتالءم عددالصادرة عن الهيئة، 

 نشاط الكلية.

  ات مصوغات التعيين وأيضا يوجد معايير واضحة ومحددة الختيار القيادكما يوجد لدى الجامعة

رات المختلفة أعضاء الجهاز اإلداري موزعين على اإلدااإلدارية والعاملين بالجهاز اإلداري للجامعة. 

ل وبما يضمن وفقًا للتوصيف الوظيفي بما يحقق التوازن في توزيع الموارد البشرية بناء على عبء العم

ا آللية كفاءة األداء. وتتعامل الجامعة في حال وجود عجز أو فائض في أعداد الجهاز اإلداري وفق

ء العمل على حيث يوجد لدى الجامعة سياسة واضحة لتوزيع أعباشرية المتاحة لالستفادة من الموارد الب

فنيين المعامل وتقوم كلية العلوم المالية واإلدارية باالستعانة ببعض أخصائيين  الموارد البشرية، كما

 ذلك، تقوم عند الحاجة إليهم خاصة في فترة االمتحانات للمساعدة في أعمال المراقبة، باإلضافة إلى

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

 للجامعة.

  وذلك  دورية،فة مناسبة لتحديد االحتياجات التدريبية للجهاز اإلداري بص والكلية وسائلتستخدم الجامعة

الحتياجات حيث يتم تحديد ا لية،والتدريب بالك ولجنة التوعيةمن خالل مركز ضمان الجودة بالجامعة 

تدريبية لكل التدريبية من خالل استبيانات سنوية خاصة بذلك ثم يتم تحليلها واستخالص االحتياجات ال

 فئة.

 تعد  كما يتم وضع وتنفيذ خطة للتدريب لتطوير القدرات اإلدارية والمهنية ألعضاء الجهاز اإلداري

ن كل فئة إلى ملبرامج المنفذة وعدد الحضور ونسبة المتدربين الكلية ومركز ضمان الجودة بياناً بعدد ا

 إلى كشوف حضور الدورات التدريبية  العدد اإلجمالي باإلضافة

  قوف على نقاط القوة استقصاء لتقييم الدورة فور انتهائها للويتم تقييم فعالية البرامج التدريبية من خالل

، لمختلفةعلى التطور المعرفي للمتدربين في الدورات ااختبار قبلي واختبار بعدى للوقوف ، والضعف

ريبية وذلك من يتم قياس أثر ومردود التدريب على األداء بعد مرور ستة أشهر من انتهاء الدورة التدثم 

 اإلداري. خالل تقييم العاملين بالجهاز
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  كل لجامعة الفقد وضعت  اإلداري،تتبع الجامعة معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء الجهاز

د عليه في مدى االعتما -ى النظام المحافظة عل -العاملين بها نماذج تقييم أداء )انجاز االعمال 

النضباط ا -البتكار والتطوير االقدرة على  -ق المظهر الالئ-لعمل سرعة أداء ا -االعمال اإلضافية 

 كما تم وضع وظيفة، بالمواعيد واإلجازات( باإلضافة لمجموعة معايير أخرى حسب طبيعة كل

 ن الجهاز اإلداريموتعلن الجامعة تلك المعايير واآلليات بوسائل مناسبة ويوقع العاملين  للتقييم.آلية 

مهم وتناقشهم ييبإخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج تق وتقوم الجامعةبالعلم على معايير التقييم. 

لموظفين المتميزين لتقييم للمحاسبة )منح حافز األداء تقوم الجامعة باستخدام نتائج الفيها عند اللزوم. 

الجامعة  تقوم. أو حرمانهم من هذا الحافز(، ووضع برنامج تدريبي لتطوير األداء إذا استدعى ذلك

 ليات الثواب والعقاب آباالستفادة من نتائج التقييم عن طريق 

 ة وتوزيع عبء ي عن بيئة العمل والعدالاستبيانات لقياس أراء أعضاء الجهاز اإلدار تقوم الجامعة بعمل

 دارية.واإلاالستبيان الخاص بالجهاز اإلداري التابع لكلية العلوم المالية  تم عملي العمل كما

  تحليل  خطة تصحيحية في ضوء ما أسفرت عنه نتائجبوضع جامعة التقوم بعد تحليل نتائج االستبيان

 .خاص ككل والكلية بوجه المؤسسة استبيانات الرضا الوظيفي وذلك ألفاده
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 والمادية المالية.الموارد 6

 سالتها وأهدافها ر لتحقيق العامة للجامعة كافية كلية من الموازنةلل المتاحة السنوية المالية الموارد

 .االستراتيجية

  دارية من خالل ما فيهم كلية العلوم المالية واإلبكليات الجامعة بتمويل الالموازنة السنوية: تقوم

لجامعة اللجامعة، حيث تحصل  الموازنة السنوية المقترحة من مجلس األمناء طبقا للنظام المالي

استخدام دق، أخرى مثل )اإلقامة بالفنالرسوم الدراسية من طلبة الجامعة باإلضافة إلى رسوم خدمات 

عة تقدم الكلية ستخدام موقف السيارات(، وطبقا للنظام المالي للجاما -۔ استخراج الكارينية ملالمعا

خطة لرئيس الجامعة كل عام بمقترح لموازنة العام التالي يسمح بتحقيق الخطة التنفيذية لل

لية على أنشطة يتم مشاركه المجالس الرسمية بالجامعة في توزيع الموارد الما. واالستراتيجية للكلية

ا لالحتياجات ع وهذا يتم وفقوالبحثية وانشطة خدمه المجتم التعليمية الكلية المتعددة مثل األنشطة

 .االستراتيجية التي تناسب مع احتياجات المؤسسة ومزاولة أنشطتها بالخطة الفعلية

 الطالب و ةالمؤتمرات الدوليمن  تتنوع مصصصصصادر التمويل األسصصصصاسصصصصية المتاحة للموارد المالية للكلية

 .الوافدين

 دى الكلية ليتوفر  عملية التعليمية كمايتوفر لدى الكلية األجهزة والمعدات والمعامل المناسصصصصصصبة لل

مكن اسصصصتخدامها المعامل بتجهيزاتها الالزمة. يتوفر لدى الكلية األجهزة التكنولوجية الحديثة التي ي

دة، في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ويتم تدريب الطلبة على اسصصصصصصتخدامها بصصصصصصصورة جي

عدد  اليلى )متطلبات الجامعة(، بما يالئم إجممعامل للغة اإلنجليزية والحاسصصب األ 10فضصصال عن 

رى تتأكد الكلية باسصصصصصتمرار من صصصصصصالحية األجهزة والمعدات والمعامل لالسصصصصصتخدام وتجالطالب. 

 الصيانة الدورية لها. 

 وابواب الطوارئ وايضا يوجد نموذج كما يوجد رسومات هندسيه توضح مداخل ومخارج الكلية 

ألرضية ا وتوزيع المساحات البشرية والمرافق والموارد المباني تقييم مالئم لمساحات وتجهيزات

 .Norms guidelinesللجامعات والكلية 

 سب اآللي كاف سية ومعامل اللغة والحا ية ومالئمة تعد مباني الكلية وأعداد القاعات والفصول الدرا

ات الحتياجات الكلية لمزاولة أنشصصصطتها من حيث التصصصصميم والمسصصصاحة والتجهيزات وفق المواصصصصف

 .NORMSالقياسية للهيئة 
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 سبه لممارسة جميع األنشطة لخضراء ا ان وجود المساحات ابالكلية، كم تعتبر مساحة المباني منا

ات واإلضصصصصصصصصاءة الطبيعيصصة للقصصاعصص والفراغصصات البينيصصة من العوامصصل التي تسصصصصصصهم في توفير التهويصصة

 األنشطة ةالمختلفة يوجد اماكن وتسهيالت متاحه كافيه للممارسة كاف بالمباني والمدرجات ومكاتب

سرح طالبي مه لعقد الندوات وقاعة جامعة مثل: المالعب الرياضية وقاعالبالكلية توفرها  الطالبية

 والثقافية لطالب الكلية بصوره دورية ومالئمه. الفنية يسمح بممارسة األنشطة

 لتحتية إدارة الصصصصصصصيانة المركزية بالجامعة تعد خطة سصصصصصصنوية لصصصصصصصيانة القاعات والمعامل والبنية ا

تقرير سصصصصصصنوي  والمرافق، حيث يتم تنفيذها بشصصصصصصكل دوري سصصصصصصنويا في أوقات محددة، ويتم عمل

تتم خالل  باألعمال التي تمت، كما يوجد سجالت لألعطال يتم بها تسجيل كافة أعمال الصيانة التي

 يانة، وعقود صيانة وغيرها(.العام )مثل خطة ص

 ويتم صيانتها  هذا وتعد المرافق المتاحة بالكلية صالحة لالستخدام ومالئمة لتغطية احتياجات الكلية

يع ة الصصصيانة السصصنوية للكلية وتشصصمل الفصصصول والمدرجات والطرقات وجمبصصصفة دورية طبقا لخط

المعصصامصصل ودورات الميصصاه وجميع المكصصاتصصب وغرف الكهربصصاء. وتتم صصصصصصصيصصانصصة األجهزة والمعصصدات 

كما  والمرافق والمصصصاعد بصصصفة منتظمة ودورية، حيث تسصصتدعى الكلية الفني عند تعطل األجهزة،

أما عن  لتكيفات بواسصصصصطة الشصصصصركات المتعاقدة مع الكلية سصصصصنوياً يتم صصصصصيانة المرافق والمولدات وا

الحاسبات  المصاعد فيتم صيانتها شهرياً بواسطة الشركات المتعاقدة مع الكلية. ويتم أيضا صيانة

كلية بإعداد ، وكذلك صيانة األجهزة التي تتوقف عن العمل وتقوم القبل فني الكلية مرتين سنويامن 

 نفقات الصيانة. صيانة وذلك لتقليلدورات لتدريب فني ال

 ير متابعهوتقار المنشاة تلتزم الكلية باالطالع علي حمله حماية زنيتم متابعه اذونات صرف المخا 

 المعامل. وبمتابعه اجهزه االسانسير

 موظفو  /اإلداري / مشصصرفو المبنى  يتم توافر مسصصئولين لرشصصراف على تنفيذ خطة االخالء )المدير

والسالمة  بمختلف كليات الجامعة. تتخذ الجامعة الممارسات المناسبة للمحافظة على األمناألمن( 

فصصة ووفرت التجهيزات المالئمصصة التي تتمثصصل في خطصصة لرخالء وإدارة األزمصصات والكوارث بمعر

رطفاء لإدارة السالمة والصحة المهنية المركزية /شبكة فوهات خارجية كمصدر للمياه / خراطيم 

وضصصصصوئي( / شصصصصبكة إنذار يدوي بجميع  ة بحالة جيدة / جهاز إنذار ضصصصصد الحريق )صصصصصوتيمطاطي

ات الطوابق/شصصصبكة إنذار تلقائي في قاعات التدريس والممرات/ كشصصصف دخان وغاز وفقا الشصصصتراط

 األمن والسالمة.
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 لفة لمختوتقوم إدارة السصصصصصصالمة والصصصصصصصحة المهنية بالجامعة بتنفيذ تجارب إلخالء مباني الجامعة ا

  خالل كل عام دراسي بغرض التدريب على اإلخالء في حالة األزمات والكوارث(

  ما يتوفر ك، ببنك المعرفةجامعة التوفر الجامعة ألعضاء هيئه التدريس ومعاونيهم والطلبة اشتراك

 .لدى الكلية وسائل االتصال الحديثة وتكنولوجيا المعلومات المناسبة 

 

  هيئة التدريس والعاملين بها وسائل اتصال حديثة وتكنولوجيا معلومات توفر الكلية للطلبة وأعضاء

عصرية تالئم  عملية التدريس و تتالءم مع حجم الجامعة والكلية حيث يتوفر لدى الكلية موقع على 

اإلنترنت يتم تحديثه بصورة دورية وموقع الجامعة على االنترنت متوفر باللغة العربية واللغة 

خدمة االنترنت بالجامعة متاحة ألعضاء هيئة التدريس /http://www.pua.edu.egاالنجليزية

ومعاونيهم والطالب والعاملين سواء عن طريق المكتبة أو المعامل بشبكه سلكيه وال سلكيه 

  لألنترنت

  اجع والخدمات حيث التجهيزات والمرتوفر الجامعة لكلية العلوم المالية واإلدارية مكتبة مالئمة من

، وستائر للكتبو ارفف  عد،امقبمستفيد، ومجهزة  93تتسع لعدد  2م 221والمكتبة بمساحة  المقدمة،

 .حاسب آلي متصل باألنترنت تصوير،مقاومة للحريق، ماكينة 

 ي كلية يخدم روادها من الباحثين والطالب ، ويعمل بالمكتبة مدير يعاونه أخصائي مكتبة من خريج

عامل نظافة ، باإلضافة إلى مديرة المكتبات على مستوى  2اآلداب تخصص مكتبات ، وفني ، و

، كتاب 984 عدد 2017-2016لكتب في العام الجامعي  الجامعة بصفة مركزية ، وقد بلغ عدد ا

راءة وتوفر المكتبة خدمة البحث الورقي واإللكتروني من خالل االستعانة بالكتب المتاحة سواء للق

أو االستعارة والدخول على االنترنت للدوريات العلمية والمكتبات الرقمية من خالل بنك المعرفة 

المصري ، كما يوجد سجال للزائرين، وتهتم الكلية بتقييم خدمات المكتبة بعمل استبيانات مستمرة 

حيحية المالئمة حول خدمة المكتبة لروادها من الطالب والباحثين وتحللها وتتخذ االجراءات التص

  باإلضافة لمركز تصوير بجانب المكتبة 

http://www.pua.edu.eg/
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 .المعايير االكاديمية والبرامج التعليمية7

 فيودة قامت الكلية بتوفير مصادر التعلم الالزمة من خالل المحاضرات والمراجع من الكتب الموج 

فردية  (الى استخدام طرق التقويم المختلفة من امتحانات وواجبات وابحاث باإلضافةمكتبة الكلية 

 ( ومهمات وانشطة تفاعلية يقوم بها الطلبة داخل المحاضرة.وفريق

  ستقراءالواستقصاء اخر  الخريجيناراء الجهات المستفيدة من  الستقراءقامت الكلية بعمل استقصاء 

 البرامج التعليمية. في الخريجيناراء 

 رجات تحقق من استيفاء مخرجات التعلم المستهدفة: يقوم استاذ كل مادة بعمل مصفوفة توضح مخلل

 باإلضافة. مجوالبرناالتعلم المستهدفة لكل محاضرة وتوضيح مخرجات التعلم المستهدفة المقابلة للمادة 

 هايتهون سيالدرامنتصف الفصل  يالى مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة من االسئلة االمتحانية ف

  طبقا  لمقرراتقوم الكلية بمراجعة البرامج والمقررات الدراسية طبقا لالئحة الدراسية وتطوير محتوى

 للمستجدات والتطورات االدارية واالقتصادية والمالية المحلية والعالمية.

  المراجعة الدورية للشريك في الشهادةDIT  
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 . التدريس والتعلم8

 ير االكاديمية لكلية العلوم المالية واإلدارية استراتيجية للتدريس والتعلم و التقويم تحقق المعاي

ثلة في كل من المرجعية المتبناة ورسالة الكلية واهدافها، شارك في إعدادها األطراف المعنية المتم

طراف دة من األالسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الطالب والجهات المستفي

 المجتمعية 

 ات كل وألهمية التعليم التفاعلي والمشروعات المجتمعية أرسل رئيس الجامعة خطاب بتوزيع درج

ية العلوم من التعليم التفاعلي والمشروعات المجتمعية على كليات الجامعة المختلفة ، وتتأكد كل

لنواتج التعلم  والتعلم والتقويم مالئمةالمالية واإلدارية من ان االستراتيجية تتضمن طرقا للتدريس 

 ويتم متابعتها من خالل لجنة الجامعة لمتابعة التعليم التفاعلي  المستهدفة.

 ( عمال سصصصصنة أدرجة  20تُنوع المؤسصصصصسصصصصة من طرق تقويم الطالب. حيث يتم تقييم الطالب وفقا لالئحة الكلية

ر النهائي و يتضصصصح ذلك في ملف  المقردرجة االمتحان  60درجة امتحان نصصصصف الفصصصصل الدراسصصصي و 20و

فق وربط تتبع الكلية آليات محددة للتأكد من مدى تواحيث يقوم كل اسصصصصصتاذ مقرر بتوزيع الدرجات . و

مقرر  االمتحانات بمخرجات التعلم المسصصصصتهدفة وتوازن توزيع الدرجات عليها حيث يقوم كل اسصصصصتاذ

رية (، ويتم بصصصصفة دوExam Matrixباالمتحان ) المسصصصتهدفة بأعداد مصصصصفوفة قياس نواتج التعليم

 .فحص الورقة االمتحانية ويتم اعداد تقرير يرسل للسيد االستاذ الدكتور عميد الكلية

  وتتبع 27/10/2010للجامعة الئحة داخلية لالمتحانات معتمدة بقرار مجلس الجامعة بتاريخ ،

 الكلية إجراءات إلدارة االمتحانات بكفاءة وعدالة

  رها تقوم متابعة أعمال الكنترول من قبل لجنة متابعة الكنتروالت وغرف األرشيف والتي بدووتتم

مين تقديم تقريرا مفصال إلى مركز ضمان الجودة. تنظم الكلية عمل الكنتروالت بما يضمن تأ

قفل، بتأمين غرفة الكنترول بباب حديد مغلق االمتحانات وضمان سريتها عند نسخها وتوزيعها و

 وجد حديد محكم على جميع شبابيك غرفة الكونترولكما ي

  ثل عدم تعارض متوفر كلية العلوم المالية واإلدارية اليات محددة للتأكد من عدالة نظام االمتحانات

المتحانات االمصالح مع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدم السماح ألستاذ أي مادة بوضع 

صحيح أوراق تريسه إذا تواجد أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة. يتم الخاصة بالمقرر الذي يقوم بتد

المتحان إجابة االمتحان بواسطة اثنين من اعضاء هيئة تدريس على االقل ويتم التعامل مع ورق ا

 بأرقام سرية لضمان أقصى درجات الشفافية.
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  وقابلة لالستدعاء  بالنتائج مؤمنةتطبق الكلية آليه فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات بما يتيح االحتفاظ

لفصل ايتم حفظ اوراق إجابات امتحانات نهاية  39في ضوء قرار رئيس الجامعة رقم عند الحاجة 

جات ، كما تتم عمليات رصد الدر ( سنوات جامعية ويتم بعدها التخلص منها.4الدراسي لمدة )

 كونترول .لجميع االمتحانات من خالل اجهزة الكمبيوتر الخاصة بغرفة ال

 ئل والتوقيتات تعلم المؤسسة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة )التكويني والجمعي( عبر الوسا

 المناسبة وتناقشها معهم لدعم تعلمهم.

 ة/ تقوم المؤسصصصصصصسصصصصصصة بتحليل نتائج امتحانات الطالب على المسصصصصصصتويات المختلفة )الفرق الدراسصصصصصصي

والمقررات  ادة من نتائج االمتحانات في تطوير البرامجالمقررات( ، كما تحدد الكلية أوجه االسصصتف

 الدراسية واستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم.

 وسيتم  2017 -2016 اعتبارا من هذا العام هتم تنفيذلي ضافة برنامج التدريب الميداني الصيفيام ت

 تقرير كامل على نتائج البرنامج في نهاية فصل الصيف.
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 والخريجين.الطالب 9

 تتوافق هذه لدى الكلية العلوم المالية واالدارية قواعد واضحة و عادلة لقبول و تحويل الطالب، و

ب الحاصلين تقبل الكلية الطالالسياسات مع الرسالة والغايات واالهداف االستراتيجية للكلية حيث 

مجلس األعلى على شهادة الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها تبعاً للقواعد التي ينص عليها ال

رامج، كل ب 3كما تقدم الكلية للجامعات والقواعد التي يحددها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية 

ف دراسية و هي فصلي الربيع والخريفصول  8ساعة معتمدة مقسمة علي  140برنامج متكون من 

ي سنوات وعلي كل طالب أن يحدد احدى التخصصات التي يرغب في االلتحاق به وذلك ف 4لمدة 

لمعتمدة موعد أقصاه نهاية الفصل الرابع ، كما إنه على كل طالب اجتياز اجمالي عدد الساعات ا

 وعلوم المالية واالدارية التي يدرس بها كل التخصصات  للحصول علي شهادة بكالوريوس ال

 الموضحة في الخطة الدراسية.

 عدة طرق وتعلن الكلية عن قواعد القبول والشروط الواجب توافرها في المتقدمين لاللتحاق بها ب

عليق لوحات تتتمثل في: اإلعالن عن فتح باب القبول بالجرائد المصرية وعلى المواقع اإللكترونية، 

يه اجراءات ديم بالجامعة على مداخل الجامعة وفي المبنى الذي تتخذ فتوضح االوراق المطلوبة للتق

ديم في الصيف كما إنه وضع جدول بحيث يتواجد أحد أعضاء الهيئة المعاونة يوميا فترة التق، التقديم

لكلية ا. كما تقوم  food courtوذلك للرد على استفسارات الطالب الجدد وأولياء أمورهم في ال 

عين للطالب المستجدين خالل االسبو orientation dayالمفتوح )يوم التوعية( بتنظيم اليوم 

   faculty presentationالسابقين للدراسة حيث يوزع على الحاضرين أجندة اليوم التي تتضمن 

 دخوله الكلية. يحتاجه الطالب في بداية للتعريف بنظام الدراسة والخدمات التي تقدمها الكلية وكل ما

  ا وتحللها الكلية بيانات عن عدد الطالب المقبولين ونسب التحويالت من الكلية وإليها سنويً  توفر

 وتتخذ اإلجراءات المناسبة

 لى الكلية يوجد حصر بأعداد نسبة التحويالت من والى الكلية سنويا ويعد من أهم أسباب التحويل إ

ألساتذة للمناقشة والتحاور مع ا تناسب عدد الطالب مع القدرة المؤسسية مما يتيح للطالب فرصة

لتقييم المستمر وهو ما ال يتاح في كثير من الكليات المناظرة، كذلك تطبيق نظام الساعات المعتمدة وا

ى مستواه وتوزيع درجات المادة ما بين أعمال فصلية وامتحان نهائي، مما يتيح للطالب التعرف عل

 الحقيقي. 

 وارد الكلية، ويتم استعراض ذلك في معيار المواردتناسب اعداد الطالب المقبولين مع م 
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 سة مساء يتم اشغال االماكن الدراسية )قاعات المحاضرات( من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخام

اد المقيدة ليتيسر االستفادة القصوى من االماكن المتاحة، ويقسم الطالب الى مجموعتين حسب االعد

الموارد معايير مالئمة مساحات وتجهيزات المباني والمرافق و بكل فرقة دراسية، كما يتم تطبيق

 البشرية.

 تمام تستخدم الكلية أساليب وأنشطة متنوعة لجذب ورعاية الطالب الوافدين وذلك في ضوء االه

دين )مثل المتزايد للجامعة ككل بالعالقات الدولية وهو ادى إلى وضع سياسات لجذب الطالب الواف

لوافدين االيات لجذب الطالب فارات وتقديم خدمات اجتماعية وغيرها. وتتبنى اإلعالن وزيارة الس

 للدراسة بالكلية وذلك من خالل ادارة الجامعة المركزية..

 د امتحانات توفر الكلية نظاًما للدعم الطالبي تراعي فيه ظروف واحتياجات الطالب الفعلية مثل عق

خاصة اوراق االمتحان، والتماس االنذارات ال بديلة لألعذار المقبولة والتماس اعادة تصحيح

 بالغياب.

 من  بالنسبة الى الرعاية الصحية فتحرص الكلية على رعاية الطالب من الناحية الصحية وذلك

لطبية خالل وجود عيادة طبية للطالب داخل الكلية, مزودة بالتجهيزات الالزمة والمستلزمات ا

من  لكشف على الطالب المترددين وتقديم ما يلزمهمواالسعافات االولية في حالة الطوارئ، ل

خدمات طبية، كما إنه يمكن استدعاء عربة اإلسعاف للحاالت الحرجة، و عن دعم ورعاية 

 المتفوقين:

 ات الطالبية تستخدم الكلية وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين والمبدعين، اما عن الخدم

ية والخدمة فهي متعددة ومنها على سبيل المثال الخدمة االلكتروناألخرى المتوفرة بداخل الجامعة 

م البنكية وركن االطعمة وموقف السيارات واالمن الجامعي ووجود مدينة جامعية داخل الحر

 الجامعي فيقوم جميع الطالب باستخدام تلك الخدمات بحسب الحاجة اليها

 لمعاونة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة ا وباإلشارة الى الطالب المتعثرين فيتم رعايتهم بواسطة

اونة ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس وهيئة مع 6خالل الساعات المكتبية, حيث يتم تخصيص 

لية الكتشاف وتوجد الية للكالتدريس والطالب المتعثرين اسبوعيا، عقد لقاء مباشر بين اعضاء هيئة 

 السنوي للجامعة. لحفل الفنيالطالب الموهوبين والمتميزين لتقديمهم في ا
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 دليل الطالب تستخدم الكلية وسائل متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم، منها دليل الطالب بالجامعة ،

إلداري على الموقع اإللكتروني، كما يوجد موظف لشؤن الطالب بالمبنى ا الخاص بالكلية، النشر

ت الالزمة، علي الطالب الحصول على المعلوما للجامعة خاص بكلية العلوم المالية واالدارية ليسهل

قامته في إباإلضافة إلى كل ذلك فإن الكلية تعرف الطالب بنظام الدعم في يوم التعارف الذي يتم 

 .بداية كل عام جامعي

 جابته لحاجات باإلضافة الى است ويمثل االرشاد األكاديمي ركنا اساسيا ومحوريا في النظام التعليمي

تدريس لكل مج الساعات المعتمدة، يتم تعيين مرشدا أكاديميا من بين اعضاء هيئة الالطالب في برا

اديمي مجموعة من الطالب، يمكن ان يستمر معه حتى نهاية فترته بالكلية، ويلتزم المرشد األك

لدراسي، بمتابعة اداء الطالب ومعاونته في اختبار المقررات كل فصل دراسي. وفى حالة التعثر ا

الطالب تحت المالحظة ووضع خطة للمواد المقترح تسجيلها كل فصل دراسي حتى يتم وضع 

لعام االتخرج، ايضا توفر الكلية دليل طالب مطبوع ومتاح ويتم توزيعه على الطالب في بداية 

ول اداء الدراسي ومتاح على موقع الكلية على االنترنت، وتقوم الكلية باستطالع اراء الطالب ح

 من خالل عمل استبيانات. مي، وذلكاالرشاد األكادي

 نحدراً االحتياجات الخاصة إال إن تصميم المبنى به م على الرغم من إنه ال يوجد طالب من ذوي

ت الخاصة عند مداخل مباني الكلية مصمم الستخدام الكراسي المتحركة للزائرين من ذوي االحتياجا

 او ايام االمتحانات.ثناء الدراسة او للطلبة الذين تعرضوا إلصابة مؤقتة ا

 ( لدى الكلية فريق(Innovation team  ألنشطة لويقوم هذا الفريق باالجتماع دوريا للتحضير لكل

 .البية المقامة بالكليةوالفعاليات الط

 ن هذا المنطلق تولى تهدف األنشطة الطالبية إلى بناء الطالب بدنياً، ثقافياً، أخالقياً، واجتماعياً، وم

ة وإدارة األنشطة اهتماماً كبيراً باألنشطة الطالبية تحت رعاية رائد األنشطة الطالبية بالكليالكلية 

رياضية وذلك الطالبية بالجامعة. كما تهتم الكلية بتوفير أنشطة علمية وثقافية وفنية واجتماعية و

لبدنية ية االستغالل طاقات الطالب وتنمية مهاراتهم العامة والسلوكية وما يتبع ذلك من التنم

يط وتنفيذ والشخصية وقدرة التعامل مع االخرين. وتم تشكيل لجنة لألنشطة الطالبية بالكلية لتخط

إدارة  االنشطة الطالبية. وتساهم لجنة األنشطة الطالبية في تنفيذ خطة األنشطة بالتنسيق مع

ة ولجنة تمع والبيئاألنشطة الطالبية بالجامعة والتي تتبع نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المج

 األنشطة الطالبية بالكلية.
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 لمتنوعة،توفر الكلية األماكن والتجهيزات وأنواع الدعم المالئمة لممارسة األنشطة الطالبية ا 

الكرة  -كرة سلة  -كرة يد  -كرة خماسية  -المالعب الخاصة بالجامعة والتي تشمل )كرة قدم 

بي وقاعة المؤتمرات مجهزين بأحدث األنظمة طال تنس طاولة(، ومسرح -أرضى  تنس -الطائرة 

د قاعة مسرح يسمح بممارسة االنشطة الفنية والثقافية لطالب الكلية بصورة كافية ومالئمة وتوج مما

 طالبي مجهز بالوسائل السمعية والبصرية ونظم االضاءة الخاصة بالعروض الفنية 

  بوعيا المختلفة، وذلك بتخصيص ساعتين استشجع الكلية الطالب للمشاركة في األنشطة الطالبية

قامة للطلبة إلقامة االنشطة الطالبية، وتقوم الكلية باإلعالن عن االنشطة الم في الجدول الدراسي

نترنت، الملصقات بلوحات االعالنات المختلفة بالكلية ومن خالل موقع الكلية عبر االعن طريق 

 االنشطة الطالبية المختلفةويقوم بعض اعضاء هيئة التدريس بالمشاركة في 

 لكلية يتم وضع خطة لألنشطة الطالبية موزعة على العام الدراسي، وتفعيال لهذه الخطة عقدت ا

 ندوات علمية وثقافية ذات أهمية مجتمعية شارك في إعدادها وحضورها الطالب

 ب ابحاث لطالتشارك الكلية سنويا في مسابقة االنشطة المجتمعية على مستوى الجامعة، حيث يقدم ا

 لشئون خاصة بالبيئة والمجتمع 

  وفي نهاية كل عام دراسي تعد الكلية تقريًرا عن االنشطة الطالبية المختلفة 

 تعليمية وجودة في العملية ال قوم الكلية بقياس آراء الطالب وذلك من خالل االستبيانات حول آرائهمت

 لمقدمةالصحية والثقافية والرياضية ا االكاديمي وللخدمات لررشاد التعليم والتعلم تقييمهم

  وم جامعة بعمل حفل تخرج للخريجين على مستوى الجامعة ومن ضمنهم خريجي كلية العلالتقوم

 المالية واالدارية
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 يلبحث العلما 10

 وجه ارتباط وتتأكد كلية العلوم المالية واالدارية من ا خطة استراتيجية للبحث العلمي للكلية

 وضعت وفق خطوات منهجيه خطتها البحثية بخطة الجامعة واولويات المجتمع 

 ويق معتمدة )محاسبه وتمويل واستثمار وتس هذا وقد تم وضع خطة بحثية للبرامج العلمية بالكلية

 وموثقة لضمان تنفيذ الخطة البحثية للكلية 

  كزية من خالل الكلية الموارد المالية للبحث العلمي من مصادر تمويل مختلفة )الموارد المالية مرتوفر

 ادارة الجامعة(.

 على  معاونةتتبني كلية العلوم المالية واالدارية اساليب لتحفيز اعضاء هيئة التدريس والهيئة ال

م في الدولية ونشر ابحاثهالمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية ووممارسة البحث العلمي 

 المجالت المحلية والدولية. 

 رات الباحثين تضع الجامعة و الكلية   في خطتها التدريبية برامج لتنمية المهارات البحثية ورفع قد

يتم عمل  في مجال البحث العلمي و من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لمعرفه احتياجاتهم

نفيذ الخطط يس و الهيئة المعاونة يتم تحليلها و في ضوئها يتم وضع وتاستبيان ألعضاء هيئه التدر

 التدريبية  و يتم عمل دورات تدريبه بناء على هذه االحتياجات 

 ة في كما تدعم الجامعة االبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المشتركة بين تخصصات مختلف

افئة معة قرارا بشأن مكافئة النشر ومكذات المؤسسة أو مع جهات خارجية حيث أصدر رئيس الجا

 الترقية 

 برامج العلمية كما تشجع الكلية االبحاث المشتركة بين أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة بين ال

 ومع جامعات في الخارج وايضا تشجع الكلية االشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه 

 ء هيئة تاج البحثي بالكلية تبين منها أن عدد أعضاوفي هذا اإلطار تم عمل احصائية لرصد اإلن

 (في عام غوالمؤتمرات بل التدريس المشاركين في البحث العلمي من خالل النشر بالدوريات العلمية

 بحث منشور في مؤتمر  17دوريه علميه وي فبحث منشور  2( 2016

 لتدريس اركة أعضاء هيئة اتستخدم كلية العلوم المالية واإلدارية وسائل فعالة لتشجيع ودعم مش

يمية والدولية والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات العلمية المحلية واإلقل

 اآلتي: حيث توفر الكلية دعماً متمثال في

  



Page 30 of 44 

 

يس االعالن عن المؤتمرات قبل موعد انعقادها بفترة كافية، ليتسنى ألعضاء هيئة التدر [1]

 المشاركةولمعاونيهم 

ى توفير المأموريات )مهمة رسمية( لحضور المؤتمرات وورش عمل والمناسبات العلمية حت [2]

 يتسنى ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حضور المؤتمرات. 

 .صرف مساهمة مادية للمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية [3]

 لجامعة لعضو ر المساهمة المالية لكما تدعم الجامعة االبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية وتقتص

لي أي مؤتمر داخ أي مؤتمر دولي خارجي، ولعضو واحد فقط من كلية بالجامعة في واحد فقط في

ث بالكامل من أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين الذين لهم أبحاث مقبولة محكمة على البح

 بشرط توافر ما يلي:

 بالجامعةمرور عام كامل على تاريخ االلتحاق  .1

ى مرور عامين على آخر مساهمة للجامعة في مؤتمر خارجي سابق أعوام كامل واحد عل .2

 آخر مساهمة للجامعة في مؤتمر داخلي سابق

ة نفس البحث تصرف المساهم فاروس فيفي حالة اشتراك أكثر من مؤلف ينتمي لجامعة  .3

 المالية على أساس مؤلف واحد يتم اختياره بقرار من مجلس الكلية

 ا أعضاء نشرهدد األبحاث العلمية التي قام بتشمل ع للكلية قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية

لمحلية المؤتمرات العلمية اح قاعدة البيانات الخاصة بالكلية، يوضهيئة التدريس وسنة النشر 

ألعضاء  أنشطة علمية أخرىتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها، و واإلقليمية والدولية التي نظم

ي المؤسسة مثل المشاركة في عضوية هيئات دولية وفي تحكيم أبحاث أو مشروعات والتمثيل ف

 منظمات وجمعيات محلية وإقليمية ودولية

 3لية تحرص الكلية على إقامة مؤتمر علمي دوري والمشاركة في تنظيم المؤتمرات حيث اقامات الك 

 .مؤتمرات تنظيمهموتتولى لجنه تنظيم ال ٢٠١٤ منذمؤتمرات دوليه 

 Pharos Third International Conference of Business Development, Innovation, 

& Challenges, April 2017. 

 Pharos Second International Conference of Business Development, 

Innovation& وChallenges, November 2015. 

 Pharos International Conference of Business Development, Innovation & 
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 .المشاركة المجتمعية12

 والتي . للكلية تحرص الكلية على تنفيذ خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة المتضمنة بالخطة االستراتيجية

 لمجتمعيةاستطالع رأى الجهات احيث تم تراعي احتياجات واولويات المجتمع المحيط والمهني 

ن المجتمع مالمحيطة بالكلية لتحديد االحتياجات المجتمعية وذلك من خالل استبيانات لهيئات مختلفة 

دوات او قوافل نالمحيط باإلضافة الى اللقاءات المختلفة مع األطراف المجتمعية، وتحديد احتياجاتهم من 

 خيرية.... وغيرها.

 تدريس والهيئة جتمع وتنمية البيئة للطالب وأعضاء هيئة التوفر الكلية برامج للتوعية بأنشطة خدمة الم

نمية البيئة المعاونة واالطراف المجتمعية ذات العالقة حيث اشتملت التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وت

ت، ندوات/ ملصقات ونشرا، لألطراف المعنية العديد من الوسائل مثل اإلعالن على الموقع اإللكتروني

 طة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمختلف األطراف. ورش عمل للتوعية بخ

  جنة التدريب خدمة المجتمع )مثل لاللجان والوحدات والمراكز التي استحدثت لدعمتقوم الكلية من خالل

عيل بتف (innovation teamالميداني، لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مركز ريادة االعمال،

النشطة المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة من خالل أنشطتها، وتقدم تقاريرها السنوية عن هذه ا

 والخدمات 

  تنوع كلية العلوم المالية واالدارية من أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية الموجهة لتنمية البيئة ولخدمة

 ثل:المجتمع والتي تلبى احتياجات المجتمع وأولوياته م

لباحثين من امثل المؤتمر الدولي الذي تنظمه الكلية سنويا ويشارك فيه العديد من  انشطة بحثية [1]

 الكلية وخارجه

جتمعية حيث تقوم الكلية بالعديد من المساهمات الم انشطة موجهه لحل المشكالت المجتمعية: [2]

 في هذا االتجاه مثل مشكلة اطفال الشوارع ومشكلة بنوك الدم 

ين الكلية بمثل الندوات التي تقيمها الكلية للتوعية الثقافية والشراكات ما  فية:انشطة تثقي [3]

طرق ووالجهات الخارجية لهذا الهدف كندوة عن االسعافات االولية، وعن االمراض المعدية 

 الوقاية منها 

ات مثل زيارات المنظمة الى دار المسنين ومؤسسات االطفال ذوي االحتياج انشطة خيرية: [4]

 ة ومالجئ االيتام والسوق الخيري المقام للعاملين بالجامعة الخاص
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 2017-2016خالل العام  بيان بالخدمات واألنشطة المجتمعية والتي قامت بها الكلية

 

 حملة توعية للتبرع بالدم  

 ندوة بعنوان "كيف تلتحق بالعمل في الشركات العالمية"

 ندوة عن اإلسعافات األولية

 How to brand yourself and start your own businessندوة بعنوان

 

  ألطراف اتشارك بعض توفر الكلية بيانات بالمجالس واللجان التي يشارك فيها ممثلو المجتمع حيث

يئة بالجامعة المجتمعية ذات العالقة في مجلس الكلية وكذلك في لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية الب

كلية يقومون بالحضور ويشاركون بالحوار والمناقشة وتبادل الخبرات وتقديم األفكار وربط ال

البيئة،  مة المجتمع وتنميةبالمجتمع المحيط ويظهر ذلك من خالل آرائهم بمجلس الكلية ولجنة خد

ي تقدمها ومن خالل الندوات والمؤتمرات باإلضافة الى استطالع رأى العديد منهم في الخدمات الت

 الكلية. 

 

 مال لدى تحدد الكلية اوجه المشاركة المجتمعية في صنع القرار وتدريب الطالب ودعم ريادة االع

ة في الطالب وغيرها من خالل مشاركة االطراف المجتمعية في انشطتها المختلفة )مثل المشارك

توظيف المجالس الرسمية ولجنة خدمة المجتمع والمساهمة في احتفالية الخريجين وتوفير فرص ال

 للخريجين وتقديم منح ماليه وماديه وغيرها( 

  خدماتها وتستخدم الكلية الوسائل المناسبة في قياس أراء المجتمع ومنظمات سوق العمل عن دورها

 المقدمة مثل: استبيانات قياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل حول الخدمات

ات جيها لالستفادة منها واتخاذ القرارالمجتمعية المقدمة ودورها في المجتمع ومستوى خري

ذلك واالجراءات المناسبة التي تساعد على زيادة رضاها عن اداء الكلية ومستوى خريجيها. ك

تدريس استبيانات لقياس نسبة الرضا عن االرشاد األكاديمي. ايضا استطالع رأى اعضاء هيئة ال

 والهيئة المعاونة بالنسبة لرأيهم في الخطة المقترحة.
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 رة الكلية على تستفيد الكلية من نتائج هذه االستبيانات في اتخاذ اجراءات تصحيحية لزيادة تنمية قد

حتياجات اخدمة المجتمع، مثل تعديل الخطط السنوية لتتوافق مع االوليات االكثر اهمية، وتعديل 

 الجهات المختلفة عند اقامة زيارات لهم 

 لمجتمع ء هيئة التدريس مدى مشاركتهم في أنشطة خدمة اايضا توضح السير الذاتية لعدد من أعضا

 وتنمية البيئة
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 السوق الخيري للكلية
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 توزيع معونة الشتاء على المناطق األكثر

 احتياجا بمنطقة غرب اإلسكندرية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Page 37 of 44 

 

 قيام أعضاء هيئة التدريس بالكلية

بتقديم ورش عمل ودورات تدريبية ألعضاء هيئة 

  التدريس والقيادات جامعة اإلسكندرية
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 زيارة الكلية لدار المسنين وتقديم هدايا
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 حملة الكلية للتبرع بالدم
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 استضافة الكلية لألطفال األيتام 

 وقضاء يومي ترفيهي معهم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قيام أعضاء هيئة التدريس بالكلية
 بعقد ورشة تدريبية لقيادات الدفاع الجوي والقوات البحرية
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 تقييم المراجعين الخارجيين لمشاريع تخرج الطالب
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 للكليةالسفير اإليرلندي زيارة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراجعة عميد كلية جامعة إيرلندا والوفد المرافق 

 لملفات الجودة بوحدة ضمان الجودة بالكلية
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 تدريب طالب الكلية بشركة البتروكيماويات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدريب طالب الكلية بكارفور
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 المصرفية الذي نظمته الكلية ملتقى إدارة المؤسسات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


