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 : مقدمة

من  –ضمن منظومة التعليم الجامعي المصري  – في ظل ما تقوم به جامعة الزقازيق 

وظائف تتصل بمجاالت العمل الجامعي بمجاالته المختلفة : التعليم والبحث العلمي وخدمة 

المجتمع . فإن إسهامات كلية التربية جامعة الزقازيق تتعدد وتتنوع في إطار تلك الوظائف ، 

لتخصصات والمراحل التعليمية، باإلضافة حيث تقوم الكلية بإعداد المعلمين األكفاء لمختلف ا

والدكتوراه وأبحاث الترقي  إلي القيام بالبحوث والدراسات العلمية من خالل رسائل الماجستير

 ألعضاء هيئة التدريس.

ً للخبرة في الميدان التربوي  وال يقتصر األمر على ذلك ، بل إن الكلية تمثل بيتا

ات ودراسات ودورات تدريبية قيمة تسهم بقدر عاٍل في والتعليمي من خالل ما تقدمه من استشار

حل المشكالت التي يعاني منها التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، و هو ما يمثل سعياً  حثيثاً 

لتحقيق التطوير المنشود لمنظومة التعليم المصري . يضاف إلى ذلك ما تقوم به الكلية من خالل 

علومات التربوية والنفسية من مشاركة مجتمعية حقيقية تسهم بحل مركز تعليم الكبار ومركز الم

 المشكالت المجتمع المحيط . 

والكلية تنشد تحقيق التميز والسبق في تحقيق كل تلك األمور ، وذلك من خالل بناء 

القدرة المؤسسية التي تحقق لها ذلك كله . بيد أنها تواجه العديد من التحديات نتيجة للمتغيرات 

ً وعالمياً. ولعل هذا هو ما يفرض  التي ً وإقليميا يشهدها مجتمعنا في اآلونة األخيرة محليا

 ضرورة األخذ بمنهج التخطيط على نحو سليم يحقق للكلية الغايات التي تصبو إليها .

إن نجاح الكلية في تحقيق ما تنشده يستلزم تبني فكر التخطيط االستراتيجي ، حيث يمثل 

يجعل الكلية قادرة على تحديد قدراتها وإمكاناتها الحقيقية ) نقاط قوتها  نموذج التخطيط الذي

وضعفها ( ، واستغالل تلك القدرات بما يضمن لها النجاح في تحقيق غاياتها وأهدافها ضمن 

 اعتبارات البيئة الخارجية وما تمثله من فرص وتحديات .

في كونه عملية يتم من خاللها ويتمثل منهج التخطيط االستراتيجي الذي تأخذ به الكلية 

صياغة الرؤية والرسالة والقيم واألهداف اإلستراتيجية ، وتحليل البيئة الداخلية لتحديد نقاط قوته 

وضعفه ، باإلضافة إلى تحليل البيئة الخارجية للتعرف على الفرص التي يمكن اإلفادة منها 
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ا وضع خطة تنفيذية لتحقيق الرؤية والتحديات الواجب مواجهتها ، ثم تحديد الفجوة ومن بعده

 والرسالة واألهداف اإلستراتيجية .
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 نبذة عن الكلية                                   

 

 ( 2012-2011) للعام الجامعي  بيانات وصفية عامة : -1

 

الزقازيقاسم الجامعة:     -   

 كلية التربية   اسم المؤسسة: -

 حد الكليات لجامعة الزقازيق كفرع لجامعة عين شمس()كأ  1971 تاريخ إنشاء المؤسسة: -

ً لجامعة عين شمس في العام الجامعي  وقد صدر ، م 69/1970بدأت جامعة الزقازيق فرعا

، بإنشاء جامعة الزقازيق مكونة من الكليات الست لفرع م14/4/1974بتاريخ  18القانون رقم 

رة والطب البيطري والطب البشري جامعة عين شمس بالزقازيق وهي كليات الزراعة والتجا

 ، وتوالى بعد ذلك إنشاء بقية الكليات.والتربية والعلوم

  -: وسائل اإلتصال بالكلية -2

 محافظة الشرقية  -جامعة الزقازيق  -كلية التربية العنوان:  -

 www.foe.zu.edu.egالموقع اإللكتروني للكلية :  -

 055/2303728 – 055/2314166ون الكلية : تليف -

 055/2301197فاكس الكلية :  -

http://www.foe.zu.edu.eg/
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 الهيكل التنظيمي للكلية -3
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 : القيادة األكاديمية للكلية -4

 

 الدرجة العلمية األسم الوظيفة م

 أستاذ أ.د. عادل عبدهللا محمد عميد الكلية 1

 أستاذ م الشوربجيأ.د. أبوالمجد إبراهي وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع 2

 أستاذ أ.د. عبدالمنعم عبدالمنعم نافع وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث 3

 أستاذ أ.د. إيمان فؤاد الكاشف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب 4
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 (2012-2011أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية )للعام الجامعي عدد  -5

 

 ريس العاملين بالمؤسسة التعليمية:عدد أعضاء هيئة التد -

 على رأس العمل
إجمالي عدد المعارين أو 

 األجازات/ متفرغين
 اإلجمالي الكلي

 أستاذ
أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

 169 (متفرغ 32+ ) 18 119 56 20 43

 

 عدد أعضاء الجهاز المعاون :  -

 على رأس العمل

مدرس  الكلي اإلجمالي إجمالي عدد المعارين أو األجازات

 مساعد
 اإلجمالي معيد

35 39 74 2 76 

 

 قائمة بأسماء األقسام العلمية بالمؤسسة التعليمية : -6

 قسم علم النفس التربوي. -1

 قسم الصحة النفسية. -2

 قسم المناهج وطرق التدريس. -3

 قسم أصول التربية -4

 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية -5
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  رياإلداالعاملون بالجهاز  -7

 

 إدارة مالية شئون طالب
شئون إدارية 

 أخرى

دراسات 

 عليا

فنيين وأمناء 

 معامل
 اإلجمالي الكلى

38 30 151 25 23 267 

 

 : الكلية تمنحهاالبرامج التعليمية التي  -الكلية  تقدمهاالبرامج التعليمية التي  -8

 .31/8/2006التي تم الموافقة عليها بتاريخ :  الكلية طبقاً لالئحة

 اسم البرنامج التعليمي م
عدد المقررات لكل 

 برنامج

نسبة أعضاء هيئة التدريس : 

 الطالب

 69 برنامج اللغة العربية 1
69  :446  

  1 :15 

 78 برنامج اللغة االنجليزية 2
78  :806 

1 :10 

 81 برنامج اللغة الفرنسية 3
81  :419 

1 :19 

 81 برنامج الجغرافيا 4
81  :33 

5 :1 

 76 ج التاريخبرنام 5
76  :214 

1 :36 

 70 برنامج الكيمياء 6
70  :56 

1 :36 

 77 برنامج الفيزياء 7
77  :9 

12 :1 

 226:  74 74 برنامج الرياضيات 8



  
 

 

 

- 9 - 

 

1 :33 

 70 برنامج علم النفس 9
70  :366 

1 :19 

 71 برنامج الفلسفة واالجتماع 10
71  :25 

4 :1 

 67 برنامج اللغة العربية أساسي 11
67  :505 

1 :13 

12 
برنامج اللغة االنجليزية 

 أساسي
83 

83  :783 

1 :11 

13 
برنامج الدراسات االجتماعية 

 أساسي
74 

74  :517 

1 :14 

 73 برنامج الرياضيات أساسي 14
73  :134 

1 :5 

 83 برنامج العلوم أساسي 15
83  :48 

6 :1 

 70 برنامج الطفولة 16
70  :340 

1 :21 

 80 ولوجيبرنامج البي 17
80  :30 

4 :1 

 17إجمالي عدد البرامج =  

إجمالي عدد المقررات 

)الغير مكررة( =  

1277 

- 

 أربع سنوات دراسية مدة الدراسة بالبرنامج : -

 .ال يوجدعدد مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة ( :  -
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ً لالئحة التي تم عليا (: البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية ) دراسات  ** طبقا

 .31/8/2006الموافقة عليها بتاريخ : 

 عدد المقررات لكل برنامج اسم البرنامج التعليمي م
نسبة أعضاء هيئة التدريس : 

 الطالب

1 
الدبلوم العامة في التربية 

 نظام العام الواحد
 43: 1 مقرر لكل تخصص 19

2 
الدبلوم العامة في التربية 

 نظام العامين
 1:  6 مقرر لكل تخصص 19

3 
الدبلوم المهنية في 

 التربية
 7:  1 مقررات لكل تخصص 10

4 
الدبلوم الخاصة في 

 التربية
 5: 1 مقررات لكل تخصص 8

 2:  1 مقررات لكل تخصص 6 الماجستير في التربية 5

 1: 3 مقررات لكل تخصص 6 الدكتوراه في التربية 6

 6إجمالي عدد البرامج= 
عدد المقررات )غير مكررة( = إجمالي 

271 
 

 أعداد الطالب  -9

 م 2011/2012  عدد طالب المؤسسة التعليمية للعام الجامعي: -

 الفرقة اإلعدادية

 )إن وجدت(

الفرقة 

 األولى

 الفرقة

 الثانية

 الفرقة

 الثالثة

الفرقة 

 الرابعة

 الفرقة

 الخامسة

 اإلجمالي

________ 1547 1668 1400 363 _____ 4978 

 

 عدد طالب الدراسات العليا بالمؤسسة التعليمية: -

 اإلجمالي مرحلة الدكتوراه مرحلة الماجستير مرحلة الدبلوم

6528 210 36 6774 
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 البرامج التعليمية التي تمنحها المؤسسة التعليمية ) الشعب الطالبية(:** 

  12/9/2006طبقاً لالئحة التي تم الموافقة عليها بتاريخ . 
 2014هممذه البممرامج بإضممافة شممعبة التربيممة الخاصممة العممام  تممم تحممديث 

/2015. 
 

 اسم البرنامج التعليمي م
عدد المقررات لكل 

 برنامج
نسبة أعضاء هيئة 
 التدريس : الطالب

 7:    1 69 برنامج أعداد معلم اللغة العربية 1

 10:    1 78 برنامج أعداد معلم اللغة االنجليزية 2

 5:    1 81 اللغة الفرنسية برنامج أعداد معلم 3

 3:    1 73 برنامج أعداد معلم التاريخ 4

 1:    3 89 برنامج أعداد معلم الجغرافيا 5

 1:    2 76 برنامج أعداد معلم الفلسفة  6

 1:    2 76 برنامج أعداد معلم االجتماع 7

 5:    1 66 برنامج أعداد معلم علم النفس التربوي 8

 3:    1 79 معلم الرياضيات برنامج أعداد 9

 2:    3 75 برنامج أعداد معلم الكيمياء 10

 1:    7 79 برنامج أعداد معلم الفيزياء 11

 3:    7 77 برنامج أعداد معلم العلوم الجيولوجية والبيولوجية  12

 10:    1 54 برنامج أعداد معلم اللغة العربية تعليم أساسي 13

 10:    1 73 اللغة االنجليزية تعليم أساسي برنامج أعداد معلم 14

 10:    1 53 برنامج أعداد معلم الدراسات االجتماعية تعليم أساسي 15

 10:    7 66 برنامج أعداد معلم رياضيات تعليم أساسي 16

 3:    4 69 برنامج أعداد معلم العلوم تعليم أساسي 17

 4:    1 69 برنامج أعداد معلم  الطفولة والتربية 18

 10:    1 70 برنامج أعداد معلم  التربية الخاصة 19

19إجمالي عدد البرامج =   إجمالي عدد  
 المقررات 

 )الغير مكررة(
  =1346 

 

 مدة الدراسة بالبرنامج : أربع سنوات -
 عدد مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة ( :ال يوجد -

 
المؤسسررة التعليميررة ) دراسررات عليررا (: طبقرراً البرررامج التعليميررة الترري تمنحهررا  - 7

وأعرداد الطرالب المنتظمرين  12/9/2006لالئحة التي ترم الموافقرة عليهرا بتراريخ 
 م:2016/2017بالدراسة وفقا إلحصاءات العام 
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 اسم البرنامج التعليمي م
عدد المقررات لكل 

 برنامج
 أعداد الطالب

 3270 19 لواحد الدبلوم العامة في التربية نظام العام ا 1

 13 20 الدبلوم العامة في التربية نظام العامين 2

 ( طالب 7.32:  1الدبلوم المهنية في التربية :  بنسبة متوسطها : عضو هيئة تدريس  )   

   سياسات التعليم وتخطيطه 1

   اإلدارة المدرسية 2

   تربية الطفل 3

   اإلرشادالنفسي 4

   التربية الخاصة 5

   كنولوجيا التعليمت 6

   تطوير المناهج 7

   القياس النفسي والتربوي 8

 815 المجموع الكلي ألعداد الطالب

 ( طالب 3.03:  1الدبلوم الخاص في التربية : بنسبة متوسطها : عضو هيئة تدريس  )   

   التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 1

   المناهج وطرق التدريس 2

   فس التربويعلم الن 3

   الصحة النفسية 4

   أصول التربية 5

   تكنولوجيا 6

   التربية الخاصة 7

 613 المجموع الكلي ألعداد الطالب

 ( طالب 1.98:  1درجة الماجستير في التربية : بنسبة متوسطها : عضو هيئة تدريس  )   

   التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 1

   التدريسالمناهج وطرق  2

   علم النفس التربوي 3

   الصحة النفسية 4

   أصول التربية 5

   تكنولوجيا 6

   التربية الخاصة 7

 18 المجموع الكلي ألعداد الطالب

 ( طالب 00.29:  1درجة الدكتوراه في التربية : بنسبة متوسطها : عضو هيئة تدريس  )   

   ةالتربية المقارنة واإلدارة التعليمي 1

   المناهج وطرق التدريس 2

   علم النفس التربوي 3
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   الصحة النفسية 4

   أصول التربية 5

   تكنولوجيا 6

   التربية الخاصة 7

 61 المجموع الكلي ألعداد الطالب

إجمالي عدد المقررات  31إجمالي عدد البرامج =  
 47)الغير مكررة( =  

 

 
 المؤسسة التعليمية :قائمة بأسماء األقسام العلمية ب

 . قسم المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم1 -
 . قسم علم النفس التربوي.2 -
 . قسم أصول التربية.3 -
 قسم الصحة النفسية -4 -
 قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية -5 -

  

 
 عدد الوحدات ذات الطابع الخاص: 

 لمؤسسة :أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدمها ا
 مركز المعلومات التربوية والنفسية والبيئية -
 مركز تعليم الكبار. -
 وحدة القياس والتقويم وبنوك األسئلة. -
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 منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية

 

 وهي  : للكلية،تم إتباع الرؤى المنهجية في كافة مراحل بناء الخطة اإلستراتيجية  

 

  اإلعداد والتحضير لوضع الخطة اإلستراتيجية.مرحلة المرحلة األولى :  

 مرحلة إعداد ووضع الخطة اإلستراتيجية. المرحلة الثانية :  

 مرحلة التنفيذ والمتابعة وتقويم األداء .المرحلة الثالثة : 

 

 وتفصيلها على النحو التالي :

 

 المرحلة األولى

 مرحلة اإلعداد والتحضير لوضع الخطة اإلستراتيجية

 ت هذه المرحلة على ما يلي :واشتمل

 تشكيل فريق عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية : -1

حيث صدر قرار إداري من عميد الكلية بتشكيل لجنة فريق عمل إلعداد الخطة اإلستراتيجية 

للكلية، وعقدت اللجنة  العديد من االجتماعات بتواريخ متتالية  ، وتم رفع جميع محاضر 

 عميد الكلية العتمادها . الجلسات المختصة إلى سعادة

 :  للكليةمراجعة األداء اإلستراتيجي السابق  -2

 

مراجعة الخطة اإلستراتيجية منذ بدء  للكليةحيث أجرى فريق عمل التخطيط اإلستراتيجي 

إنشائها لالستفادة منها والبناء عليها في ضوء المستجدات التكنولوجية والرؤى المستقبلية 

معة الزقازيق ومعايير الجودة واالعتماد األكاديمي للهيئة القومية لألهداف اإلستراتيجية لجا

بُغية التطوير والتجويد باالستغالل األمثل لمواردها المتاحة  ،لضمان جودة التعليم واالعتماد

اليب الحديثة والوفاء بمتطلبات الكلية والجامعة في استخدام أحدث استراتيجيات التدريس واألس

ة لمواكبة االتجاهات العالمية المعاصرة  في هذا المجال ؛ من أجل االرتقاء يمفي اإلدارة التعلي

بالخدمة التعليمية التي تقدمها الكلية لكافة الهيئات اإلدارية والتدريسية والطالبية بُغية إحداث 

 التنامي المتكامل لكافة قدراتهم ومهاراتهم بما يُحقق أعلى معدالت األداء اإلنجازي للكلية.  

 

 : التحليل الرباعي -3

 SWOT)تقييم الواقع الراهن لكليمة التربيمة جامعمة الزقمازيق ممن خمالل التحليمل الربماعي  يهدف

Analysis) للبيئمة الداخليمة إلبمراز نقماط القموةStrengths   و ونقماط الضمعفWeaknesses   ،

ممن   Threatsوالتهديمدات   Opportunitiesوأيضا ممن عنصمرين خمارجيين ؛ همما: والفمرص 



  
 

 

 

- 15 - 

 

قبل الهيئات التدريسية واإلدارية والطالبية والقيادية والمستفيدين وأرباب الشمراكات المهنيمة ممن 

 خارج الجامعة.

 

 واعتمد التحليل الرباعي على ما يلي:  

 

 إعداد استمارات تقييم الواقع وتوزيعها على كافة المستفيدين . -1

 ليل الرباعي .جمع وتحليل هذه االستمارات للتعرف على أبعاد التح -2

إذ يُسممهم التحليممل الربمماعي فممي بلممورة التوجهممات اإلسممتراتيجية للخطممة ، فيجعلهمما أكثممر واقعيممة   

 وفاعلية ، وفيما يلي عرض مختصر لنتائج التحليل الرباعي لبيئة كلية التربية.

 

 المرحلة الثانية

 مرحلة إعداد ووضع الخطة اإلستراتيجية

 

إلستراتيجية السابقة للكلية، وإعداد تقارير نوعية بكافة منهجية مراجعة الخطة ا وتشمل: 

المعوقات والصعوبات التي حالت دون تحقيق كافة الفعاليات واألنشطة، وإجراء التحليل 

الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية للكلية، وتحليل نتائج التحليل الرباعي، مشفوعاً ذلك بعرض 

المجالس المعنية ) مجلس التعليم والطالب، ومجلس الكلية (، كافة النتائج وتقاريرها الفنية على 

 واقتراح سياسات الكلية وفقاً لذلك في كافة المجاالت والقطاعات والفعاليات واألنشطة بالكلية،

 والتي اشتملت على العديد من اإلجراءات، منها:

 

 . مرحلة صياغة الرؤية والرسالة والغايات اإلستراتيجية واعتمادها** 
 شكيل فريق عمل صياغة الرؤية والرسالة وتحديد الغايات اإلستراتيجية بمشاركة ت

 المستفيدين من الخدمة .
 . إعداد استطالع رأى المستفيدين عن الرؤية والرسالة والغايات اإلستراتيجية 
 .عرض الصياغات على سعادة عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية 
 مراجعة الصياغات وعرضها على المجلس .قرار العميد بتشكيل لجنة فنية ل 
 .اعتماد مجلس الكلية للصياغات النهائية 
وصياغة األهداف   عرض ومناقشة نتائج تحليل الفجوة على األطراف المعنية** 

 اإلستراتيجية، وشملت ما يلي:
  عرض ومناقشة نتائج تحليل الفجوة واألهداف اإلستراتيجية على مجلس شئون البيئة

 تمع .وخدمة المج
  عرض ومناقشة نتائج تحليل الفجوة واألهداف اإلستراتيجية على مجلس شئون

 .  الطالب والتعليم
  عرض ومناقشة نتائج تحليل الفجوة واألهداف اإلستراتيجية على مجلس الدراسات

 العليا والبحوث .
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يذ طبقا وضع الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية والموازنة التقديرية وأولويات التنف** 
 للوزن النسبى والتمويل المتاح وعرضها على األطراف المعنية.

  عرض ومناقشة نتائج تحليل الفجوة والخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية بلجنة
برئاسة أ.د. عميد الكلية وعضوية كل من : أ.د. المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة 

 تراتيجي بالكلية.واالعتماد ، وأ.د. مدير وحدة التخطيط اإلس
 ى السيد أمين عام الكلية عرض ومناقشة الخطة التنفيذية لتطوير الجهاز اإلداري عل

 لإلدارات العامة بالكلية . ن العموميوالمدير
 .تحديد إدارة الخطة 
 . المراجعة الداخلية والخارجية للخطة 
 .عرض الخطة على مجلس الكلية العتمادها 
 . طباعة ونشر الخطة 
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 السمات المميزة للكلية                         

 * السمات المميزة للكلية ودورها فى المجتمع :
 

تعكس استراتيجية كلية التربية شخصيتها المستقلة وخصائصها المميزة وفق مجالها األكاديمي 
 والتربوي واإلرشادي بصفة عامة.

مع المحلى بصورة واضحة وتبرز استراتيجية المؤسسة مسئولياتها المجتمعية نحو المجت
ومحددة، حيث تحدد المشكالت المجتمعية التى ينبغى أن تتصدى لها المؤسسة بما يساعد على 
تعميق صلتها بالمجتمع )التأهيل اإلحترافي للطالب المعلمين، التدريب المتخصص للمعلمين 

كالت والموجهين والمدراء أثناء الخدمة، انتاج األبحاث العلمية ذات الصلة بالمش
 المجتمعية...إلخ (.

 
 * الوضع التنافسى للكلية :

 
، نظراء داخل مصر وخارجهاتم تحديد الوضع التنافسى للكلية على أساس المناظرة مع كليات 

وكذلك تحديد مواطن القوة والضعف فى المنافسين وكل ذلك فى ضوء التحديات المحلية 
أخوذة عن خريج كلية التربية بأنه أكثر تعمقا فى واالقليمية والعالمية، وكذلك الصورة الذهنية الم

 تخصصه. ومن خالل تحليل الوضع التنافسى بالكلية تم التوصل إلى ما يلى :
تسهم الكلية بدور كبير فى خدمة المجتمع ودعم االنشطة الثقافية لالقليم. وتبلور ذلك في  -1

راكز المتخصصة التي تقدم العديد من الممارسات الفعلية، ومن أهمها: انشاء عدد من الم
الخدمات األكاديمية والمهنية للطالب وكافة المهتمين بالعملية التعليمية وذوي الشأن 

مركز المعلومات التربوية والنفسية، مركز القياس واإلحصاء التربوي، واالختصاص، ومنها: 
 ووحدة ضمان الجودة واإلعتماد، ووحدة التخطيط اإلستراتيجيي .

ية بفاعلية فى دعم الكليات األخرى من خالل انتداب الزمالء أعضاء هيئة التدريس تسهم الكل -2
لهذه الكليات ، ومنها )اآلداب، الهندسة، التمريض، التربية النوعية، التربية الرياضية بنين 

 وبنات، الطب، الصيدلة (.
للجان العلمية يوجد عدد من أعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، تم اختيارهم كأعضاء في ا -3

 . الدائمة لترقية األساتذة واألساتذة المساعدين
حصول بعض أعضاء هيئة التدريس على دورات التدريب للمراجعيين الخارجين )الجامعى  -4

 وقبل الجامعى ( من الهيئة القومية لضمان الجودة.
 اظرة.قيام بعض أعضاء هيئات التدريس بالمراجعة الداخلية ومراجعة الكليات المن -5
 تزايد أعداد الدرجات الممنوحة وأعداد الطالب الوافدين والدرجات العلمية الممنوحة. -6
وجود كوادر بشرية متميزة ومدربة من أعضاء هيئة التدريس وحاصلين على جوائز قومية  -7

 ومحلية :
 أ.د/ عادل عبدهللا محمد )قسم الصحة النفسية ( حاصل على جائزة الدولة التشجيعية. -
 د/ عبدالباسط خضر )قسم الصحة النفسية ( حاصل على جائزة الدولة التشجيعية. أ. -
أ.د/ احمد نجم الدين عيداروس )قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية( كأفضل  -

 م2005رسالة دكتوراة في تخصص العلوم اإلنسانية والتربوية بالجامعة عام 
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رسالة دكتوراة في تخصص العلوم  كأفضل د./ مها السيد بحيري ) قسم المناهج( -
 م.2010/2011اإلنسانية والتربوية بالجامعة عام 

كأفضل رسالة ماجستسر في تخصص العلوم  أ/ أحمد سمير مجاهد )قسم علم النفس( -
 م.2012اإلنسانية والتربوية بالجامعة عام 

كأفضل رسالة ماجستسر في تخصص  أ/ هبة محمود السيد )قسم الصحة النفسية( -
 م2013وم اإلنسانية والتربوية بالجامعة عام العل

كأفضل رسالة ماجستسر في تخصص  أ/ محمد مصطفى عليوة)قسم علم النفس( -
 م.2014العلوم اإلنسانية والتربوية بالجامعة عام 

 د / عربى محمد زيد )قسم الصحة النفسية ( حاصل على جائزة الدولة التشجيعية . -
 لوحدة تعليم الكبار بالجامعة.تعيين د / محمد عبدهللا مديراً   -

ويوجد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ممن تبوأ بعض المركز القيادية داخل 
 وخارج الجامعة منهم :

أ.د / أحمد الرفاعي بهجت العزيزي. ) نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم  -
 م.2010/2011والقائم بعمل رئيس الجامعة  والطالب(

 المري محمد إسماعيل ) رئيس مركز التقويم واالمتحانات ( .أ.د / محمد  -
 أ.د / عادل عبد هللا محمد ) مدير المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية(. -

 

  ومنهم إنتداب عدد من أعضاء هيئة التدريس للتدريس في كليات مختلفة مثل كلية الصيدلة
 -: على سبيل المثال

 . أ.د. محمد أحمد الدسوقي -
 . . محمد المري محمد إسماعيلأ.د -
 .أ.د. الشناوي عبدالمنعم الشناوي  -
 

أن الكلية تخدم أكثر من ) ستة ( ماليين من سكان اإلقليم من محافظات ثالث ) الشرقية  -8
مركز التل الكبير (، مع العلم أن المعايير  –واالسماعيلية   –مركز ميت غمر  –والدقهلية 

 ترض أن تكون هناك جامعة لكل عدد ) اثنين ( مليون نسمة.الدولية تنص على أنه من المف
م، 2015/ 2014تم افتتاح قسم جديد بالكلية، هو قسم التربية الخاصة في العام الجامعي  -9

وتم قبول مائة طالب في السنة الدراسية األولى، باإلضافة الفتتاح قسم الطفولة وقسم علم النفس 
 خصصين في هذين المجالين.الذي يُسهم في تخريج الطالب المت

االنتظام بعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية، وآخرها مؤتمر الفعالية التعليمية  – 10
 م.2017يناير  30 – 29للكلية والذي سيعقد يومي األحد واإلثنين الموافقين 

 
افسى للكلية هذا وقد أسهمت سياسات وخطط الكلية إلى حد كبير فى تحسين الوضع التن        

من خالل تعدد الدراسات واألبحاث األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بالكلية والذين تمت 
أستاذ ( والتي تميزت بكونها دراسات وأبحاث  –ترقيتهم للدرجات العلمية ) أستاذ مساعد 

 ميدانية، ارتكزت في آلياتها البحثية حول دراسة االحتياجات الفعلية لسوق العمل، وتنمية
مهارات وقدرات الهيئات التدريسية واإلدارية والطالبية بدورات تدريبية فى تخصصات متنوعة 
إلعداد كوادر متميزة ، وهكذا ينعكس على الطالب وارتفاع مستواهم، كذلك تشترط الكلة 
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حصول طالب الدراسات العليا على دورات فى الحاسب اآللى واللغة االنجليزية للحصول على 
مية باالضافة إلى دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مما يسهم فى صقل الدرجة العل

 وتنمية أعضاء الهيئة المعاونة على المستوى الشخصى والعلمى.
 
 
 

 ** التاثير اإليجابي وطموحات الكلية على المدى الطويل:

 * الوضعية الراهنة للتأثير الفعلي للكلية، ومن أهم مالمحها:

 ية اإلرشادية في مجال محو األمية وتعليم الكبارالقوافل التعليم -1

 اقامة الندوات وورش العمل والدورات المتخصصة في مجال التربية الخاصة. -2

المشاركة اإليجابية مع األكاديمية المهنية للمعلمين في مجال تعزيز  آليات التدريب  -3

 والمدراء. والتمهين المستدام أكاديمياً ومهارياً ومؤسسياً للمعلمين والموجهين

 ** التأثير طويل المدى:

  تخريج المتخصصين من أبناء اإلقليم لتلبية احتياجات سوق العمل في كافة

 المجاالت التعلييمة واإلرشادية

  زيادة معدالت الوعي التربوي واإلرشادي وسد العجز في الخدمات التعليمية الناتجة

 إلداريين والمدراء.عن ضعف القدرات والمهارات المهنية لبعض المعلمين وا

  تقديم كافة اإلستشارات المهنية في مجال اإلدارة التربوية والمناهج والتربية الخاصة

 لذوي الشأن والعالقة .

 **   الطموحات على األجل الطويل :    
 

تتضمن االستراتيجية ما يفيد عن طموحات الكلية على األجل الطويل على مستوى      
قوم المؤسسة بتجميع وتحليل البيانات عن االتجاهات المستقبلية ذات اإلقليم/الدولة، حيث ت

الطبيعة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التى يمكن أن تؤثر على أداء المؤسسة على 
المدى البعيد كالتوسع فى التعليم االلكترونى، واحتياجات المؤسسات المجتمعية المستقبلة، وأيضاً 

ية من معامل حاسب آلى وتوفير الوسائل التكنولوجية الحديثة للقاعات التدريبية البنية التحت
 والتدريسية وكذلك تعيين أعضاء هيئة معاونة وتدريب الموظفين على استخدام التكنولوجيا.

ويمكن أن تساعد سياسات وخطط المؤسسة على تحقيق هذه الطموحات فى األجل        
اسات مقارنة على نحو دورى بينها وبين نظيرتها على المستويين الطويل، حيث تجرى الكلية در

 المحلى والعالمى.
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 مضامين الرئيسة للخطةالة للكلية مع يجمية االتساق بين الخطة اإلستراتيوانطالقاً من حت** 

اإلستراتييجة للجامعة، نعرض الرؤية والرسالة واألهداف اإلستراتيجية للجامعة من واقع 

 على النحو التالي:م(2022 – 2013 ) تيجية لجامعة الزقازيقالخطة اإلسترا

 
 رؤية جامعة الزقازيق  **
 

"تتطلع جامعة الزقازيق إلى أن تصبح جامعة معتمدة ومشهود لها بما تقدمه من مستوى متميز 
 " فى التعليم والبحث العلمي والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة

  

 قرسالة جامعة الزقازي** 

 
جامعة مصرية حكومية تقدم تعليما متميزا و بحوثا أكاديمية وتنموية رائدة وخدمات مجتمعية "

متفردة وتنمية متواصلة لمواردها البشرية في إطار من االبتكار والجودة واالستقاللية والقيم 
 األخالقية"

  

 األهداف اإلستراتيجية لجامعة الزقازيقالغايات / ** 

 
وفعال قادر على إنتاج المعرفة والمنافسة في سوق العمل والمساهمة خريج متميز     .1

 الفعالة في تنمية المجتمع.
 .بحوث أكاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعايير عالمية    .2
 .عضو هيئة تدريس متميز علميا ومهنيا وثقافيا    .3
 . والمستدامة للمجتمع المساهمة في التنمية المتكاملة    .4
قدرات مادية وأنظمة تشغيلية وموارد بشرية تحقق المستويات القياسية فى األداء     .5

 . وتهيئ وتحسن مناخ العمل
 .ترتيب متقدم على المستوى القومي واإلقليمي والعالمي    .6

******************************************************* 
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 لكلية التربيةالة الرؤية والرس

 التحديث (المراجعة والرؤية والرسالة ) قبل اجراء اجراءات 

 الرؤية والرسالة : 
 

 
 رؤيــة الكليــة     

 

كلية التربية مؤسسة تربوية تعمل على إعداد معلم متميز عملياً وتربوياً وتكنولوجيماً وفمق 
معرفمى وبحثمى مجتمعيماً وقوميماً ، تعليم عالى الجودة ونظم حديثة متطورة ، وهى منارة إشعاع 

وتستفيد فى ذلك من نتمائج البحموث التربويمة والتعماون بمين الكليمة وسمائر المؤسسمات المجتمعيمة 
األخرى بما يحقق تنمية بشرية شماملة ومسمتدامة وفمق مبمادي وقميم المجتممع المصمرى. وتطممح 

 الكلية لالعتماد.

 
 الكليــة رسـالة  

 

وتممدريب معلمممين مهنيممين أكفمماء واعممين ومهتمممين برسممالتهم ، تسممعى الكليممة إلممى إعممداد 
ومتمسكين بالقيم األخالقية الفاضلة ، ذوى مهارات عالية لعالم سمريع التغيمر قمائم علمى المعرفمة 
ومتعاظم التكنولوجيا ، باإلضمافة إلمى إعمداد البماحثين التربمويين المتميمزين القمادرين علمى إنتماج 

توظيفها فى حمل المشمكالت التعليميمة علمى كافمة المسمتويات وتموفير المعرفة التربوية وترقيتها و
الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة ممن خمالل مراكزهما ، وتمدعيم الشمراكة والتعماون ممع 

 وزارتى التربية والتعليم العالى وكافة األطراف المعنية.
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 ث (التحديو المراجعة اجراءات تنفيذالرؤية والرسالة ) بعد  

 الرؤية:

****** 
 

أن تكون الكلية مؤسسة تربوية ذات رؤى ريادية في مجال إعداد المعلمين والباحثين التربويين  

 أكاديمياً ومهارياً وتقنياً وفق آليات األُطر التنافسية وطنياً وإقليمياً.

 

 الرسالة:

****** 
لمعلمين والباحثين ذوي القدرات لالريادي  عداديمية الداعمة لإلتسعى الكلية لتهيئة البيئة التنظ

 ، وتطبيقها بطرق ووسائل إبداعيةالُمعززة إلنتاج المعارف التربوية والمهنية والتقنية األكاديمية

من خالل التجويد األمثل للبرامج الدراسية والدورات التدريبية وكافة الفعاليات واألنشطة 

مدعوماً ، ة لضمان جودة التعليم واالعتمادفي ضوء المعايير األكاديمية للهيئة القوميالجامعية 

 .ذلك بالتفعيل األمثل للشراكات المجتمعية وبما يتسق ومضامين الخطة اإلستراتيجية للجامعة

 

 : ، وتتمثل في الخطة اإلستراتيجية للجامعةو ذات االتساق الغايات االستراتيجية للكلية
 

إنتماج المعرفمة والمنافسمة فمى  خريج ذوي قدرات أكاديميمة ومهمارات مهنيمة، تمكنمه ممن -1
 وطني والدولي.لاسوق العمل 

ريمة إعداد الباحثين األكاديميين ذوي القدرات المهنية القادرة علمى إنتماج البحموث اإلبتكا -2
بداعيممة فممي مجممال اإلدارة التربويممة ونظممم التعلمميم والتربيممة الخاصممة وعلممم الممنفس واإل

 دة واالعتماد وطنياً ودولياً.ر ضمان الجوبما يتسق ومعاييوالمناهج وتكنولوجيا التعليم 
 المعياريمةلمسمتويات ل تنامي القدرات والطاقات والكفاءات التدريسية واإلدارية الُمعمززة -3

 .على المستويات التنظيمية واإلدارية والقيادية والتعليمية والبحثيةفى األداء 
 واإلقليمى والعالمى. الوطنيترتيب متقدم على المستوى  -4

 
 

 :ف اإلستراتيجية لكلية التربيةهدااأل

تنبثق األهداف اإلستراتيجية للكلية من األهداف اإلستراتيجية للجامعة ، وتم وضعها فى ضوء ما 

 أسفر عنه التحليل البيئى للبيئة الداخلية والخارجية للكلية.

 وتتمثل األهداف االستراتيحية للكلية فيما يلى: 

 ل برامج ذات جودة عالية في جميع التخصصات.اإلعداد المتميز للمعلمين من خال -1 
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تحديث نظم الدراسة وبرامجها بالكلية فى ضوء االحتياجات المجتمعية ومعايير ضمان  -2

 الجودة واالعتماد.   

 إنتاج البحوث األكاديمية المتميزة ذات االتساق ومعايير ضمان الجودة واالعتماد.  -3

الت اإلدارة التربوية والمناهج وأصول التربية وعلم النفس تقديم االستشارات المهنية في مجا -4

 والتربية الخاصة لكافة المهتمين وذوي الشأن.   

تطوير الكفاءة اإلدارية للهيئات القيادية واإلدارية بالكلية من أجل تجويد كافة الخدمات  -5

 والفعاليات المؤسسية بالكلية.    

 عمل والتعليم بالكلية.تحسين الموارد التعليمية وبيئة ال -6

إرساء ثقافة التنمية المهنية المستدامة لدى كافة المتأثرين بالعملية التعليمية ) مدراء  -7

 المدارس، المعلمين، الموجهين، الهيئات التدريسية واإلدارية بالكلية(.  

ً يمكنهم من أدا -8 ء دورهم المشاركة في إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة إعداداً تربويا

 بكفاءة وفاعلية مهنية .

 

 : والمبادئ الحاكمة للكلية قيمال 

 فيما يلي : المؤسسية بالكليةتتمثل أهم القيم 

 الحرية األكاديمية ألعضاء المجتمع األكاديمي . .1

 التحسين المستمر لألداء األكاديمي والمؤسسي . .2

 المصداقية والشفافية . .3

 جتمع المؤسسي .االحترام المتبادل بين جميع أعضاء الم .4

 المساءلة والمحاسبية . .5

 التميز واإلبداع أكاديمياً وأدارياً ومؤسسياً . .6

 االستجابة اإلحترافية الحتياجات المستفيدين . .7

 االنفتاح على المجتمع المحيط . .8

 اللتزام بآليات التنافسية األكاديمية والمهنية وطنياً ودولياً .ا .9
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 راف المستهدفة من برامج اإلعداد التربوي والمهني بالكليةقائمة باألط            **

 

 األطراف المستهدفة م

 الطالب المعلمين 1

 طالب الدراسات العليا 2

 المعلمين 3

 الموجهين 4

 مديري المدارس واإلدارات التعليمية 5
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 دراسة الواقع الراهن للكلية: **
 

 -:  SWOTالتحليل البيئي لدراسة الوضع الراهن  (1

 : عناصر البيئة الداخلية

نات المادية ) القاعات اإلمكا –الهيئة اإلدارية  –أعضاء هيئة التدريس  –الطالب 
المناهج وطرق التدريس  –والتجهيزات والمستلزمات ( ، المعامل ، المكتبة ، والمدرجات

 األنشطة الطالبية. –وأساليب التقويم 

 عناصر البيئة الخارجية

 –الوضع السياسى  –الوضع الثقافى  –الوضع االجتماعى  –الوضع االقتصادى 
 المؤسسات التعليمية المستفيدة من كلية التربية. –الوضع المعرفى 

 :مصادر جمع البيانات 

 . الدراسات واألبحاث التى أجريت داخل الكلية 

  التربويون.الخبراء 

 . المحكمين من أعضاء هيئة التدريس من شيوخ األساتذة 

 التى تعقد على مستوى الكلية عن طريق المحاضرين والمدربين فيها. ورش العمل 

 مكتبة الكلية من خالل الدوريات والمراجع والمؤتمرات والرسائل العلمية ودوائر 

 والنشرات العلمية والكتب واألبحاث والندوات. المعارف

 . شبكة اإلنترنت وقواعد البيانات العالمية 

 :أداوت جمع البيانات 

 المغلقة المفتوحة (. –ة المقننة ) المفتوحة المقابل 

  (.المفتوحة  – المغلقة المفتوحة –االستبيانات ) المغلقة 

  المادى ( داخل الكلية . –استمارة المسح اإلحصائى ) البشرى 

 . استمارة المالحظة 

 . المقاييس العلمية 

 .المقابالت الفردية والجماعية 
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 :)*(وأوزانها النسبية خليةالقوة والضعف في البيئة الدا جوانب

 

 القدرة المؤسسية : –أوالً 

 المعيار األول : التخطيط اإلستراتيجي

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجرررررود رؤيرررررة ورسرررررالة للكليرررررة

 واضحة ومحددة.

  مراجعرررة وتحرررديث رؤيرررة ورسرررالة

 الكلية بشكل دورى .

  مشررراركة أعضررراء هيئرررة التررردريس

واإلداريررررين واألطررررراف  والطررررالب

المجتمعيررررة فررررى صررررياغة الرؤيررررة 

 والرسالة.

 الكليررة مررع  ورسررالة اتسرراق رؤيررة

 رؤية ورسالة الجامعة.

  توافر آليات لنشرر الروعى والرؤيرة

برررررين أعضررررراء هيئرررررة والرسرررررالة 

التررررردريس والطرررررالب واإلداريرررررين 

 واألطراف المجتمعية.

  ورسررررالتهاالكليررررة  رؤيررررةارتبرررراط 

 برؤيرررررةة وأهررررردافها اإلسرررررتراتيجي

وأهرررررردافها  ورسررررررالتهاالجامعررررررة 

 اإلستراتيجية.

0.19 

 

0.14 

 

0.17 

 

 

 

0.17 

 

0.15 

 

 

 

0.18 

  مشرراركة جميررع وعررى وضررعف

أعضاء هيئة التدريس والطالب 

واإلداريرررررررررررررين واألطرررررررررررررراف 

 المجتمعية فى التحليل البيئى.

  ضعف االهتمرام بمناقشرة نترائج

التحليل البيئى مع أعضاء هيئة 

واإلداريررين الترردريس والطررالب 

 واألطراف المجتمعية.

  ال يوجد مراجعة دورية للتحليل

 البييئى .

  متابعررررة وتقررررويم الخطررررة قلررررة

لكليرررررة بشررررركل ل اإلسرررررتراتيجية

 دورى.

  ضررعف مشرراركة أعضرراء هيئررة

الترردريس والطررالب واإلداريررين 

إعرداد واألطراف المجتمعية فى 

الخطرررررة اإلسرررررتراتيجية للكليرررررة 

 .وتنفيذها

 الماليرة  عدم كفاية المخصصرات

 الالزمة لتنفيذ الخطة التفيذية .

0.18 

 

 

 

0.16 

 

 

0.16 

 

0.15 

 

0.18 

 

 

 

0.17 

 

                                                           

 لجوانرب النسربية األوزان مجمروع يكرون بحيرث الضرعف وجوانرب القوة جوانب لكل النسبي الوزن تحديد تم )*(

ً  يساوى الضعف لجوانب النسبية األوزان ومجموع صحيح، واحد يساوى القوة  . صحيح واحد أيضا
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 المعيار الثانى : الهيكل التنظيمي

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجررررود هيكرررررل تنظيمرررري مالئرررررم

 لطبيعة نشاط الكلية .

  يتصف الهيكرل التنظيمري الحرالي

طات برررين للكليرررة بوضررروح السرررل

 عناصره .

  يعتمرررد الهيكرررل التنظيمررري للكليرررة

 على تفويض بعض السلطات.

  ال يوجررد تشرراب  فرري المسررئوليات

واالختصاصررات بررين اإلدارات أو 

 األقسام التنفيذية في الكلية .

  ارتفاع مستوى كفراءة األداء فري

بعض إدارات الكلية مثل الخبرة، 

المهررررررارة الفنيررررررة والسررررررلوكية، 

، ترررررروافر السرررررررعة فرررررري األداء

 التسهيالت .... وغيرها .

  توجرررررد بالكليرررررة وحررررردة لتوكيرررررد

 الجودة .

  توجررررد لوحرررردة الجررررودة بالكليررررة

 الئحة معتمدة .

  تبعية وحدة الجرودة واضرحة فري

 الهيكل التنظيمي للكلية.

  وجود عالقات متبادلة بين وحدة

الجررودة بالكليررة ومركررز الجررودة 

 بالجامعة .

0.15 

 

0.14 

 

 

0.13 

 

0.12 

 

 

0.13 

 

 

 

0.10 

 

0.09 

 

0.08 

 

0.06 

 

  عرردم اسررتحداث إدارات / أقسررام

وحررردات جديررردة فررري الهيكرررل  /

 التنظيمي للكلية .

  عررررردم كفايرررررة بعرررررض اإلدارات

المتخصصررة بالكليررة مثررل إدارة 

شرررررررررررررئون الطرررررررررررررالب وإدارة 

الدراسرات العليرا وإدارة الماليررة 

 والحسابات .... وغيرها .

  عررردم كفايرررة الوسرررائل المتاحرررة

 ع األزمات والكوارث.للتعامل م

  عرررررردم إدراج بعررررررض وحرررررردات

 الكلية بالهيكل التنظيمي.

  تعيررين القيررادات اإلداريررة العليررا

بالكليررررة بشرررركل مركررررزي مررررن 

 الجامعة وليس من الكلية.

 

 

0.28 

 

 

0.26 

 

 

 

 

0.25 

 

0.24 

 

0.22 
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 المعيار الثالث : القيادة والحوكمة

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

ن الوز جوانب الضعف

 النسبي

  توجد عالقة فعالرة برين إدارة

 الكلية والمرؤوسين .

  انتظررررررام انعقرررررراد المجررررررالس

الرسررررررمية بصررررررفة دوريررررررة 

 بالكلية.

  مسرراهمة المجررالس الرسررمية

في مناقشة القضرايا المتعلقرة 

برررررالتعليم والرررررتعلم والبحرررررث 

 العلمي وخدمة المجتمع .

0.37 

 

0.34 

 

 

0.29 

  قلررررررة مسرررررراهمة المجررررررالس

ذ القررارات الرسمية في اتخرا

المتعلقرررررة برررررالتعليم والرررررتعلم 

والبحرررررث العلمررررري وخدمرررررة 

 المجتمع .

  قلرررة مسررراهمة القيرررادات فررري

تنمية المروارد الذاتيرة للكليرة 

. 

  عرررردم وجررررود آليررررة للتقيرررريم

المستمر لكفراءة إدارة الكليرة 

. 

  قلررررررررة ترررررررردريب القيررررررررادات

 األكاديمية.

0.27 

 

 

 

 

0.26 

 

0.24 

 

 

0.23 

 

 

 

 داقية واألخالقياتالمعيار الرابع : المص

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجررررررود ميثرررررراق أخالقرررررري

 للكلية.

  تراقررررررب الكليررررررة تطبيررررررق

الممارسات األخالقيرة علرى 

كافررة المسررتويات )االلتررزام 

األمانررررررة/ التعامررررررل مررررررع /

الرررررررررررزمالء والرؤسررررررررررراء 

والمرءوسرررررررين/ احتررررررررام 

0.18 

 

0.16 

 

 

 

 

  استخدام البررامج الجراهزة غيرر

المرخصة على أجهزة الحاسرب 

 اآللي بالمؤسسة. 

  عررردم الترررزام بعرررض المتررررددين

علررررررررى المكتبررررررررة بالضرررررررروابط 

المنصررروص عليهرررا فررري قرررانون 

 الملكية الفكرية.

  شرعور بعررض أفرراد الكليررة بقلررة

0.27 

 

 

0.25 

 

 

0.26 
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 حقوق اآلخرين/ وغيرها(.

 لمعلومررررات تترررريح الكليررررة ا

الكافيررة عنهررا فرري الوسررائل 

المختلفررررة، مررررع الحرررررص 

علرررررررررى تحرررررررررديث هرررررررررذه 

 المعلومات بصفة مستمرة.

  يوجررررد بالمؤسسررررة آليررررات

معلنرررررة لتلقررررري الشررررركاوى 

والمقترحررررات واالسررررتجابة 

 لها.

  تتحرررى الكليررة المصررداقية

في اإلعالنرات والمعلومرات 

 المنشورة. 

  تكفرررررل المؤسسرررررة حريرررررة

 الرأي.

 

 

0.15 

 

 

 

0.16 

 

 

0.17 

 

 

0.18 

حرصرررها علرررى ضرررمان العدالرررة 

هيئرة وعدم التمييز بين أعضاء 

 التدريس والعاملين والطالب.

  شعور بعرض أفرراد الكليرة بعردم

وجرررررررررود آليرررررررررات لتصرررررررررحيح 

الممارسرررات غيرررر العادلرررة فرررور 

 اكتشافها.

 

 

 

0.22 

 

 المعيار الخامس : الجهاز اإلدارى

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجرررود جهررراز إداري يقررروم

ألدوار المطلوبررة بالمهرام وا

 منه.

  إدخرررررررررررررال تكنولوجيرررررررررررررا

المعلومررررات فررررى األعمررررال 

 اإلدارية.

  تحسين بيئة العمل اإلدارية

 إلرضاء كافة العاملين.

  تهتم الكلية بتحقيرق الرضرا

 الوظيفي بين العاملين.

0.28 

 

 

0.27 

 

0.26 

 

 

0.19 

  تعيررين قيررادات الجهرراز اإلدارى

 بشكل ذاتى. 

  نررردرة وجرررود معرررايير الختيرررار

 يادات اإلدارية.الق

  قلرررة اهتمرررام العررراملين بتنميرررة

 مهاراتهم اإلدارية.

  قلة اهتمرام العراملين باسرتخدام

حررردث األسررراليب التكنولوجيرررة أ

 في العمليات اإلدارية.

  تكرررار األعمررال اإلداريررة بشرركل

 روتينى حرفى.

0.13 

 

0.18 

 

0.16 

 

0.15 

 

0.14 
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  ضرررعف تهيئرررة المنرررا  اإلداري

المساعد على اإلبداع واالبتكار 

. 

 ادات قلرررررررة تقيررررررريم أداء القيررررررر

اإلداريررررررررة بشرررررررركل مسررررررررتمر 

 وموضوعي .

0.13 

 

0.11 

 

 

 المعيار السادس : الموارد المالية والمادية

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  تررررروفير عررررردد أكبرررررر مرررررن

المعامررررل وتجهيزهررررا بمررررا 

يالئم أعداد الطالب وطبيعة 

 التدريس . 

 عرررات ومررردرجات تررروفير قا

مزودة بوسائل التكنولوجيا 

 DATAالحديثرررة مثرررل 

SHOW. 

0.52 

 

 

 

0.48 

  ضرررعف كفايرررة المررروارد الماليرررة

المخصصرررررة ألنشرررررطة التعلررررريم 

والبحررررررررث العلمرررررررري وخدمررررررررة 

المجتمررررع ولتحررررديث األجهررررزة 

 وصيانتها.

  ضعف إتاحة األماكن الموجرودة

بالجامعررررررررة مثررررررررل المالعررررررررب 

المختلفررررررة باسررررررتاد الجامعررررررة 

ليترررررررري التربيررررررررة ومالعررررررررب ك

الرياضررية بنررين وبنررات إلجررراء 

 األنشطة الطالبية.

  قلة وجود خطة سرنوية لصريانة

األجهرررزة والمعررردات والمعامرررل 

 الموجودة بالكلية.

  نرردرة ترروافر فنيررين متخصصررين

قررادرين علررى اسررتخدام وتشررغيل 

وسائل التكنولوجيا الحديثة مثل 

 الفيديو كونفرانس.

  قلة عردد الحاسربات اآلليرة الترى

تتناسرررررب مرررررع عررررردد الطرررررالب 

 وطبيعة البرامج التعليمية. 

0.22 

 

 

 

 

0.21 

 

 

 

 

0.18 

 

 

0.19 

 

 

 

0.20 
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 وتنمية البيئة المشاركة المجتمعيةالمعيار السابع : 

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجرررررود مراكرررررز متنوعرررررة

لخدمررررة المجتمررررع وتنميررررة 

البيئرررة مثررررل مركررررز تعلرررريم 

ومركررز المعلومررات  الكبررار

 التربوية والنفسية.

  اعتبرررررار المؤسسرررررة بيرررررت

خبررررة يقررردم الررردعم الفنرررى 

واالستشررررارات فررررى شررررتى 

المجاالت التعليمية وخاصة 

االعتمرررررررررراد المؤسسررررررررررى 

 لمدارس التربية والتعليم. 

0.56 

 

 

 

 

0.44 

 آليرررررات لمعرفرررررة  قلرررررة تررررروافر

احتياجرررررات المجتمرررررع والبيئرررررة 

 المحيطة.

 مسررراهمة الطرررالب فرررى  ضرررعف

 المشاركة المجتمعية.

 دورية فرى مجرال النشطة األ قلة

 خدمة المجتمع .

  عررررردم وجرررررود خطرررررة وبررررررامج

واضرررررررحة ومحرررررررددة لخدمرررررررة 

 المجتمع وتنمية البيئة.

  قلررررة مسرررراهمة أعضرررراء هيئررررة

التدريس ومعاونيهم فرى بررامج 

خدمررة المجتمررع وتنميررة البيئررة 

 المحيطة.

  عدم وجود آليرة لقيراس وتقرويم

مرررل رضررراء منظمرررات سررروق الع

والمجتمررررع المرررردنى علررررى أداء 

 المؤسسة.

0.19 

 

 

0.18 

 

0.15 

 

0.16 

 

 

0.14 

 

 

0.18 
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 وإدارة الجودة التقويم المؤسسيالمعيار الثامن : 

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجرررررود وحررررردة ضرررررمان

 الجودة بالكلية.

   اقتنررراع القيرررادات العليرررا

بالكليرررة بأهميرررة وفائررردة 

ن الجررررودة ودعررررم ضررررما

التحسرررررررررين المسرررررررررتمر 

 للكلية.

0.51 

 

0.49 

  ضررررعف كفايررررة آليررررات التقررررويم

الرررذاتي المسرررتمر لتقيررريم األداء 

 الكلي للكلية.

  ضعف إلمام بعض أعضاء هيئة

الترررردريس بمؤشرررررات التقررررويم 

 الكلي للكلية. لألداءالذاتي 

  ضررررعف االسررررتفادة مررررن نتررررائج

أداء  فيالتقويم الذاتي المستمر 

 ودة بالكلية.إدارة الج

  قلة اقتنراع بعرض أعضراء هيئرة

التدريس بأهمية وفائدة التقرويم 

 الذاتى المستمر.

  قلة االهتمام بدراسرة احتياجرات

 سوق العمل.

  ضررررعف التعرررراون بررررين جميررررع

العرراملين بالكليررة لعمررل التقررويم 

 الذاتى السنوى للكلية. 

0.19 

 

 

0.18 

 

 

0.17 

 

0.17 

 

 

0.16 

 

0.13 

 

 التعليمية : الفاعلية –ثانياً 

 المعيار األول : الطالب والخريجون

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  دقررررررررة اإلعررررررررالن عررررررررن

 سياسات التحويل.

  خطة لتقديم خدمات دعرم

 الطالب.

0.17 

 

0.16 

 

  عدم توافق سياسات القبول مرع

الرسررررالة واألهررررداف الرؤيررررة و

 .اتيجيةاإلستر

  ضرررعف إتاحرررة المعلومرررات عرررن

0.19 

 

 

0.19 
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  وجرررود سياسرررة واضرررحة

 .وإدارته الماليللدعم 

  ترررروفير رعايرررررة صرررررحية

 للطالب داخل المؤسسة.

  دعررررررم  أسرررررراليبتنرررررروع

الطررررررررررررالب  ورعايررررررررررررة

 المتفوقين والمبدعين.

  تررررررروفير نظرررررررام يكفرررررررل

اكتشرررررررررررراف الطررررررررررررالب 

المعرضرررررررين للرسررررررروب 

لمساعدتهم ودفعهم نحرو 

 التقدم في دراستهم.

  إجررراءات القبررول بالكليررة

 تتسم بالشفافية.

0.15 

 

0.14 

 

0.13 

 

 

0.13 

 

 

 

0.12 

 سياسات القبول.

  ضررعف تميررز األنشررطة الطالبيررة

 بالكلية.

  إلعدادندرة وجود برامج مفعلة 

 الخرجين لسوق العمل.

  ترررردنى مسررررتوى التواصررررل مررررع

 جين.يالخر

  عررررررردم وجرررررررود إدارة للقبرررررررول

 والتسجيل وإدارة للخريجين.

 

 

0.17 

 

0.16 

 

0.15 

 

0.14 

 

 : المعايير األكاديميةالثانى المعيار

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  تتبنررى الكليررة معررايير

تطرررررررررروير كليررررررررررات 

 التربية.

1.00   ضعف وضوح معايير تطروير كليرات التربيرة

 بالنسبة للعديد من أعضاء هيئة التدريس.

   ضررعف اإلجررراءات الرسررمية بالكليررة لتبنرري

 .المعايير األكاديمية

  ضرررعف التوافرررق بررررين المعرررايير األكاديميررررة

 ورسالة الكلية.

  ضررعف آليررات التحقررق مررن تطبيررق المعررايير

 األكاديمية.

  قلة الجهود المبذولرة فري التوعيرة بالمعرايير

 األكاديمية.

 توافررق البرررامج الحاليررة مررع المعررايير  ضررعف

 األكاديمية.

0.19 

 

0.18 

 

0.17 

 

0.17 

 

0.15 

 

0.14 
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 لبرامج التعليمية والمقرراتا: الثالث المعيار

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  توجد توصيفات وتقرارير

للبررررررررامج والمقرررررررررات 

 التعليمية بالكلية.

  يوجررد تطرروير فررى لرروائح

البرررررررررررامج التعليميررررررررررة 

 باستمرار.

  يوجررررررد تحليررررررل لنتررررررائج

الطرررررالب فرررررى البررررررامج 

والمقررررررات التعليميررررة . 

ال كمررررررا أن هنررررررا  مجرررررر

 لالطالع عليها.

0.36 

 

 

0.34 

 

 

0.30 

  ضرررررررعف مواءمرررررررة البررررررررامج

التعليميررررررررة مررررررررع احتياجررررررررات 

المجتمرررررررع وخطرررررررط التنميرررررررة 

 القومية.

  ضررررعف مواءمررررة الخررررريج مررررع

 متطلبات سوق العمل.

  ضعف مرونة البرامج التعليمية

السررررتجابة بابمررررا يسررررمح لهررررا 

لمتطلبات خطط التنمية المحليرة 

 والقومية.

 ة الدوريرة ضعف آليات المراجعر

 للبرامج والمقررات التعليمية.

  ضررررررعف مشرررررراركة األطررررررراف

 المعنية فى المراجعة والتطوير.

0.23 

 

 

 

0.22 

 

0.20 

 

 

0.18 

 

0.17 

 

 التعليم والتعلم والتسهيالت الماديةالمعيار الرابع: 

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  توجرررد ضررروابط مناسررربة

 طالب.لحضور وغياب ال

  توجرررررد ضررررروابط جيررررردة

لحضور الطالب التردريب 

 الميداني بالمدارس.

0.55 

 

0.45 

  محترررررروى وخبرررررررات الررررررتعلم ال

يكسرررررررب الطرررررررالب المهرررررررارات 

 المهنية والعامة بالقدر الكافي.

  األسرررراليب الترررري تسرررراعد علررررى

الرررررتعلم الرررررذاتي قليلرررررة وغيرررررر 

 نظامية.

  عررررردد المقرررررررات أو المواقرررررع

م االلكترونية المستخدمة في دع

 التدريس الجامعي غير كاف.

0.09 

 

 

0.09 

 

 

0.08 
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  تجهيرررز قاعرررات التررردريس غيرررر

 كاف.

  ضررعف تناسررب سررعة المرردرجات

 مع أعداد الطالب.

  نرردرة اإلرشررادات للطررالب داخررل

 قاعات الدرس.

  معظرررررم القاعرررررات والمررررردرجات

يوجد بها مدخل واحد وال يوجد 

 بها مخرج للطوارئ.

  ضررعف مناسرربية نظررم اإلضرراءة

والتهويررررة بمرررردرجات وقاعررررات 

 لية.الك

  النقص فري عمرل الخردمات ممرا

يقلرررررل مرررررن مسرررررتوى الخدمرررررة 

 بالمرافق.

  ضعف كفايرة عردد المقرررات أو

المواقع االلكترونية المستخدمة 

 في دعم التدريس الجامعي.

  ال توجد تدريبات عمليرة بربعض

المررررواد األدبيررررة رغررررم وجررررود 

 ساعات تدريس عملي بالخطة.

  النتررررائج التعليميررررة المسررررتهدفة

مقررررررات، ركررررزت للبرررررامج وال

علرررى النرررواحي المعرفيرررة فقرررط 

علررى حسرراب المهررارات الذهنيررة 

 والمهنية والعامة.

  قلة االلترزام بمواصرفات الورقرة

 االمتحانية.

  ضعف مناسبية البنية األساسية

لكررررررررررل المعامررررررررررل وقاعررررررررررات 

 المحاضرات.

0.08 

 

0.07 

 

0.07 

 

0.06 

 

 

0.09 

 

 

0.05 

 

0.05 

 

 

0.04 

 

 

0.06 

 

 

 

0.08 

 

0.09 
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 المعيار الخامس: أعضاء هيئة التدريس

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجررود عرردد مررن أعضرراء

هيئررة الترردريس والهيئررة 

المعاونرررررررة المخلصرررررررين 

 موذوى الررررروعى ولرررررديه

حرررررررص علررررررى إنجرررررراح 

 كليتهم.

  وجررررود بعررررض أعضرررراء

هيئة التدريس كمحكمرين 

 فررررررى دوريررررررات علميررررررة

 يررررررررررررة وإقليميررررررررررررةمحل

 عالمية.و

  وجررررود بعررررض أعضرررراء

هيئررة الترردريس كأعضرراء 

 فى لجان الترقيات.

  حصرررول بعرررض أعضررراء

هيئرررررة التررررردريس علرررررى 

الجررررررررررروائز المحليرررررررررررة 

 والقومية.

0.24 

 

 

 

 

 

0.27 

 

 

 

0.25 

 

 

0.24 

  قلررة التناسررب بررين عرردد أعضرراء

هيئرررررة التررررردريس ومعررررراونيهم 

 وعدد الطالب.

  ضعف وجرود سياسرات وقواعرد

يررررين أعضرررراء هيئررررة ثابتررررة لتع

التدريس والهيئة المعاونة بنراًء 

الحاليررة  الكليررة علررى احتياجررات

 والمستقبلية.

  قلررررررة إجررررررراء مسررررررح لتحديررررررد

االحتياجررات التدريبيررة ألعضرراء 

هيئررررررررة الترررررررردريس والهيئررررررررة 

 المعاونة.

  القصرررررور فرررررى وضرررررع خطرررررة

واضررحة لترردريب أعضرراء هيئررة 

 التدريس والهيئة المعاونة.

 أداء  القصررور فرررى آليررات تقيررريم

أعضاء هيئة التردريس والهيئرة 

 المعاونة.

  قلة اهتمام إدارة الكليرة بالرضرا

الرررررررروظيفى ألعضرررررررراء هيئررررررررة 

 التدريس والهيئة المعاونة.

0.19 

 

 

0.19 

 

 

 

 

0.18 

 

 

0.17 

 

 

0.14 

 

0.13 
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 البحث العلمى واألنشطة العلميةالمعيار السادس: 

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 سبيالن

  تمتل  األقسام األكاديميرة

 خطط بحثية .

  عقرررررررد حلقرررررررات بحرررررررث

وسررررريمينارات أسررررربوعياً 

 ومؤتمر سنوى للكلية.

  وجرررررود مجلررررررة علميررررررة

 محكمة ربع سنوية.

  الخطررط البحثيررة باألقسررام

تتسرررررق مرررررع المجررررراالت 

البحثيرررة ألعضررراء هيئرررة 

 التدريس.

  تمتلررررر  الكليرررررة قواعرررررد

بيانرات خاصرة بالرردرجات 

 العلمية الممنوحة.

0.22 

 

0.21 

 

 

0.20 

 

0.19 

 

 

0.18 

  ال توجرررد خطرررة بحثيرررة مجمعرررة

 على مستوى الكلية.

  عررررردم وجرررررود لجنرررررة لتخطررررريط

 .األبحاثإدارة وتطوير و

  عررررردم وجرررررود نظرررررام لتسرررررويق

 أبحاث أعضاء هيئة التدريس.

  ضررعف الميزانيررة وعرردم ترروفير

 مصادر لتمويل األبحاث.

  الخطررط البحثيررة باألقسررام غيررر

 مفعلة.

 عرد بيانرات لألبحراث توجد قوا ال

 واألنشطة البحثية.

  ضعف وجود تنسيق في البحرث

العلمررررري برررررين أقسرررررام الكليرررررة 

 المختلفة.

0.16 

 

0.15 

 

0.14 

 

0.15 

 

0.13 

 

0.15 

 

0.12 

 

 

 المعيار السابع : الدراسات العليا

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  يوجررررد تحررررديث مسررررتمر

 الكلية. للوائح الداخلية ب

  وجررررررررود تنرررررررروع فررررررررى

تخصصررررررات الدراسررررررات 

 العليا بالكلية.

  وجررود عرردد مناسررب مررن

األسررررررراتذة فرررررررى شرررررررتى 

0.37 

 

0.35 

 

0.28 

   عدم حرص الكلية علرى تروفير

مرشرررررررررد أكررررررررراديمي لطرررررررررالب 

 الدراسات العليا  .

  عرررردم وجررررود كتيبررررات إلرشرررراد

 طالب الدراسات العليا.

   لجنرررة مختصرررة تقررروم ال توجرررد

للروائح  المستمربتقييم التحديث 

0.09 

 

 

0.09 

 

0.08 
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تخصصررررررات الدراسررررررات 

 العليا بالكلية.

 

 الداخلية .

  بررررامج الررردبلوم تررررابط ضرررعف

والماجسررررتير والرررردكتوراه مررررع 

احتياجات المجتمرع والتطرورات 

 األكاديمية الحديثة

  ضعف تفعيل المعايير األكاديمية

المتعلقرررررررة ببررررررررامج الررررررردبلوم 

 والماجستير والدكتوراه.

 ال يررتم مراجعررة برررامج الرردبلوم 

والماجسررررررررررتير والررررررررررردكتوراه 

 بواسطة مراجعين خارجيين.

  ضررعف التناسررب بررين مخرجررات

الرررررتعلم المسرررررتهدفة و بررررررامج 

الدبلوم والماجستير والردكتوراه 

 .بالكلية

  ضعف توافق محتوى المقررات

الدراسررية مررع مخرجررات الررتعلم 

المسرررررتهدفة ببررررررامج الررررردبلوم 

 والماجستير والدكتوراه

  ضرررررعف التوافرررررق برررررين طررررررق

ويم المسررررررررتخدمة مررررررررع التقرررررررر

 المخرجات المستهدفة للتعلم

  شرررريوع إتبرررراع طرررررق التقررررويم

 التقليدية 

  قلة وجود وسائل مقننرة لقيراس

 رضاء طالب الدرسات العليا

    ال يررررتم تحليررررل نتررررائج تقيرررريم

رضرراء الطررالب لالسررتفادة منهررا 

فرررى تطررروير بررررامج الدراسرررات 

 العليا .

 

 

0.07 

 

 

0.07 

 

 

0.08 

 

 

0.07 

 

 

0.09 

 

 

0.10 

 

 

0.08 

 

0.09 

 

0.09 

 

 

 

 



  
 

 

 

- 39 - 

 

 المعيار الثامن: التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

الوزن  جوانب القوة

 النسبي

الوزن  جوانب الضعف

 النسبي

  وجرررررود وحررررردة ضرررررمان

الجررررررودة بالكليررررررة ممررررررا 

يسرررررراعد علررررررى إجررررررراء 

التقرررررررررررررويم الشرررررررررررررامل 

والمسررررررررتمر للفاعليررررررررة 

 التعليمية.

 ء وجررود عرردد مررن أعضررا

هيئرررة التررردريس بالكليرررة 

يعملرررررررررون كمرررررررررراجعين 

خارجيين تم تدريبهم فرى 

الهيئرررة القوميرررة لضرررمان 

جودة التعلريم واالعتمراد، 

لررررديهم الخبرررررة الكافيررررة 

إلجررراء التقررويم الشررامل 

والمسررررررررتمر للفاعليررررررررة 

 التعليمية. 

0.54 

 

 

 

 

 

0.46 

  القصررررور فررررى األسرررراليب التررررى

فى عمليرة التقرويم  الكليةتتبعها 

والمسرررررتمر للفاعليرررررة الشرررررامل 

 التعليمية.

 تتم مناقشة نتائج التقرويم مرع  ال

القيرررادات األكاديميرررة واإلداريرررة 

 وباقى المستفيدين.

  قلررررررة وجررررررود خطررررررط تنفيذيررررررة

لتحسررررررين وتعزيررررررز الفاعليررررررة 

 التعليمية

  ضررررررعف الممارسررررررات الفعليررررررة

للتحسين والتطوير فى الفاعليرة 

 التعليمية.

  ضررررعف النظررررام الررررداخلى إلدارة

 .بالكليةلتعليم والتعلم جودة ا

  ال توجررد مؤشرررات يعتمررد عليهررا

فررررررى التقيرررررريم المسررررررتمر ألداء 

 الفاعلية التعليمية.

  قلرررة مراجعرررة وتفعيرررل اللررروائح

والقرررروانين الحاليررررة والمتعلقررررة 

بالمساءلة فى مجراالت الفاعليرة 

 التعليمية

  قلة القرارات المستحدثة لتفعيرل

نظررام المسرراءلة والمحاسرربة فررى 

مرررا يخرررص تحسرررن المؤسسرررة في

 الفاعلية التعليمية.

0.14 

 

 

 

0.15 

 

0.14 

 

 

0.13 

 

 

0.12 

 

0.11 

 

 

0.11 

 

 

0.10 
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 : )*(وأوزانها النسبية الفرص والتهديدات في البيئة الخارجية

 المؤسسية:القدرة  –أوالً 

 المعيار األول : التخطيط اإلستراتيجي

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

 دة مرررن الررردورات االسرررتفا

التررررررررى تعقرررررررردها وزارة 

التربيررة والتعلرريم ووزارة 

التعلرريم العررالى والخاصررة 

بضرررررررررررررمان الجرررررررررررررودة 

 واالعتماد.

  االسرررتفادة مرررن الهيئرررات

والمؤسسررات المجتمعيررة 

مررررن خررررارج الكليررررة فررررى 

تحقيررررق رؤيررررة ورسررررالة 

 الكلية .

  الررردعم المسرررتمر لوحررردة

ضرررمان الجرررودة بالكليرررة 

مرررن قبرررل مركرررز ضرررمان 

 جامعة.الجودة بال

0.35 

 

 

 

 

 

0.33 

 

 

 

 

0.32 

  ضرررررعف اقتنررررراع اإلدارة العليرررررا

بأهميررة التخطرريط اإلسررتراتيجي 

 فى تحسين األداء المؤسسي.

  ضرررعف إيمررران المجتمرررع بفكرررر

 التخطيط اإلستراتيجي.

  عررررردم االتصرررررال برررررين وحرررررردة

التخطرريط اإلسررتراتيجي برروزارة 

التعلرريم العررالي وفريررق التخطرريط 

 اإلستراتيجي بالكلية.

 تاحرررررررررة البيانرررررررررات ضرررررررررعف إ

والمعلومررررات الخاصررررة بالبيئررررة 

الخارجيرررة المطلوبرررة للتخطررريط 

 اإلستراتيجي.

   ضرررعف مشررراركة المسرررتفيدين

مررن خررارج الكليررة فررى التخطرريط 

 اإلستراتيجي.

0.22 

 

 

0.21 

 

0.19 

 

 

0.20 

 

 

 

0.18 

 

 

 

 

                                                           

 واحمد يسماوى للفمرص النسمبية األوزان مجمموع يكمون بحيمث والتهديدات الفرص لكل النسبي الوزن تحديد تم )*(

ً  يساوى لتهديداتل النسبية األوزان جموعوم صحيح،  . صحيح واحد أيضا
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 المعيار الثانى : الهيكل التنظيمي

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

 قتنررررررراع اإلدارة العليرررررررا ا

وأعضراء هيئررة الترردريس 

واإلداريررررررررين بالهيكررررررررل 

 المطور . التنظيمي

  دعررررررم أعضرررررراء هيئررررررة

التررررررردريس واإلداريرررررررين 

التنظيمري بالكلية للهيكرل 

 المطور. 

0.55 

 

 

 

0.45 

 

 

 

  تسررييد ثقافررة البيروقراطيررة فررى

 التعامل اإلداري.

  نقررص التمويررل الررالزم لتطرروير

 البنية المعلوماتية.

 ن القيررادات اإلداريررة العليررا تعيرري

بالكلية بشكل مركزى مرن إدارة 

 الجامعة.

  عدم وجود دعم مالى مخصرص

 إلدارة األزمات والكوارث.

0.28 

 

0.26 

 

0.27 

 

0.19 

 

 المعيار الثالث : القيادة والحوكمة

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  االسرررررررتعانة بالمررررررردربين

المرررؤهلين مررررن أعضرررراء 

التررردريس بالكليرررة  هيئرررة

فرررى نشرررر ثقافرررة الجرررودة 

واالعتمرراد بررين القيررادات 

 األكاديمية بالكلية .

  إرسرررررراء مبرررررردأ اختيررررررار

القيرررررررررادات الجامعيررررررررررة 

 باالنتخاب.

  الشروع فى تغيير قرانون

 تنظيم الجامعات.

0.36 

 

 

 

 

 

0.35 

 

 

0.29 

  عدم قناعرة القيرادات األكاديميرة

بررالتقييم المسررتمر لكفرراءة إدارة 

 الكلية.

  صررررررررعوبة الحصررررررررول علررررررررى

المصررررررررداقية عنررررررررد تطبيررررررررق 

استمارات التقيريم المسرتمر مرن 

قبررررررل فئررررررات أعضرررررراء هيئررررررة 

التررردريس والعررراملين والطرررالب 

 بالكلية.

0.53 

 

 

0.47 
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 المعيار الرابع : المصداقية واألخالقيات

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  تنرررامى اهتمرررام المجتمرررع

ت األكرررررراديمي بأخالقيررررررا

المهنررة فررى مجررال تررأليف 

 الكتب ونشرها.

  تنرررامى اهتمرررام المجتمرررع

األكرررررراديمي بأخالقيررررررات 

المهنة فى مجال األبحاث 

 العلمية.

  مصرررررررررداقية القيرررررررررادات

الجامعيررة فررى ظررل نظررام 

 االنتخاب.

0.36 

 

 

 

0.35 

 

 

0.29 

  تررررررردنى المكانرررررررة االقتصرررررررادية

واالجتماعيررررة ألعضرررراء هيئررررة 

 التدريس.

 خالقية.تذبذب منظومة القيم األ 

  المجرررامالت فرررى اللجررران شررريوع

 العلمية للترقيات.

  شررريوع المجرررامالت برررين بعرررض

أعضراء هيئرة التردريس وبعرض 

 القيادات داخل الحرم الجامعى.

0.28 

 

 

0.27 

0.25 

 

0.20 

 

 

 

 اإلداريالمعيار الخامس : الجهاز 

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  تنرررررامى اهتمرررررام الحكومرررررة

ة األساسررررررررررررررية بالبنيرررررررررررررر

لتكنولوجيررررررررا االتصرررررررراالت 

 والمعلومات.

 ظم اهتمرررررام الحكومرررررة اتعررررر

بترررررررررررررررروفير البيانررررررررررررررررات 

والمعلومات الالزمة لتسيير 

 العمل اإلدارى.

  تنررررامى االتجرررراه الحكررررومى

بتحسرررررررين أداء العررررررراملين 

 .اإلداريين

0.35 

 

 

 

0.34 

 

 

0.31 

  ضررعف ترروافر الخبررراء فرري مجررال

 التطوير اإلداري . 

 ز اإلداري ضرررررعف قناعرررررة الجهرررررا

بالكليرررررة برررررالتطوير فرررررى المهرررررام 

 اإلدارية .  

  صررررعوبة قيرررراس رضررررا القيررررادات

اإلداريررة وأعضرراء هيئررة الترردريس 

والعررررررراملين عرررررررن جرررررررودة األداء 

 للقيادات اإلدارية .

0.37 

 

0.35 

 

 

0.28 
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 المعيار السادس : الموارد المالية والمادية

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

 ير مبنرررى جديرررد فيررره تررروف

قاعات ومردرجات تسراعد 

علررررررى تنفيررررررذ األنشررررررطة 

 التعليمية المختلفة.

  تعرررررردد فرررررررص ترررررردريب

أعضررراء هيئرررة التررردريس 

والمعاونين والفنيين على 

تكنولوجيرررررررررررا التعلررررررررررريم 

 الحديثة.

  قبول بعض التبرعات من

بعرررررض رجرررررال األعمرررررال 

لررررررردعم الطرررررررالب غيرررررررر 

 القادرين.

0.36 

 

 

 

0.34 

 

 

 

 

0.30 

 ارد الماليررة المخصصررة تقلرريص المررو

لزيررادة عرردد القاعررات وزيررادة أعررداد 

أعضرراء هيئررة الترردريس واالسررتعانة 

بالوسررررائل والتكنولوجيررررا التعليميررررة 

 الحديثة.

  تقلررررررررريص الميزانيرررررررررات الماليرررررررررة

المخصصة للتنمية المهنية ألعضراء 

 هيئة التدريس.

  الالزمررة تقلرريص الميزانيررات الماليررة

نشررراء وحررردة التنسررريق واإلرشررراد إل

 األكاديمي.

  قلرررررة المررررروارد الماليرررررة مرررررن قبرررررل

 الجامعة.

  تقلررررررررريص الميزانيرررررررررات الماليرررررررررة

 المخصصة للصيانة الدورية.

  قلررررة المرررروارد الماليررررة المخصصررررة

للخرردمات الصررحية ومكافررالت الطررالب 

 سواء للمتفوقين أو غير القادرين.

  ضرررعف كفايرررة المراجرررع والمصرررادر

والمكتبررررة الكليررررة  الحديثررررة بمكتبررررة

وعرررردم كفايررررة المركزيررررة بالجامعررررة 

 الموارد المالية المخصصة لذل .

  عرررردم وجررررود نظررررام القررررروض ممررررا

يساعد الطالب على قضاء حوائجهم 

 الدراسية.

0.14 

 

 

 

 

0.13 

 

0.13 

 

 

0.12 

 

0.14 

 

0.12 

 

 

0.11 

 

 

0.11 

 



  
 

 

 

- 44 - 

 

 

 المعيار السابع : المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

زن الو الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  اسررررتثمار جهررررود بعررررض

رجررررررررررررررال األعمررررررررررررررال 

لمشاركتهم فى حل بعض 

 المشكالت داخل الكلية.

  وجود تنسيق برين الكليرة

والهيئررررة العامررررة لمحررررو 

 األمية وتعليم الكبار.

  وجود تنسيق برين الكليرة

واألكاديميرررررررة المهنيرررررررة 

 للمعلمين.

  وجود تنسيق برين الكليرة

 ية والتعليم.ووزارة الترب

0.27 

 

 

 

0.26 

 

 

0.25 

 

0.22 

  أوعررررردم موافقرررررة مجلرررررس الكليرررررة 

هيئرررة التنظررريم  أومجلرررس الجامعرررة 

شرررئون  إدارة إنشررراءعلرررى  واإلدارة

 تنمية البيئة وخدمة المجتمع .

 عررردم اقتنررراع بعرررض أعضررراء هيئرررة 

التررررررردريس بالكليرررررررة بالمشررررررراركة 

 مجتمعية.ال

 اع جميع العاملين والطالب قتنعدم ا

 بالمشاركة المجتمعية . بالكلية

0.36 

 

 

 

0.35 

 

 

0.29 

 

 المعيار الثامن : التقويم المؤسسي وإدارة الجودة

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  وجرررررود مركرررررز الجرررررودة

 بالجامعة.

  وجود العديد من أعضراء

هيئرررة التررردريس بالكليرررة 

كمررررررراجعين خرررررررارجيين 

بالهيئررة القوميررة لضررمان 

 واالعتماد.جودة التعليم 

  اسرررررررررتثمار المررررررررردربين

المرررؤهلين مررررن أعضرررراء 

0.23 

 

0.22 

 

 

 

 

0.20 

  كثررررررة لجررررران المتابعرررررة والتقيررررريم

 الداخلية من قبل الجامعة.

  ضررررعف إلمررررام العديررررد مررررن لجرررران

المتابعة بطبيعرة عمرل كليرة التربيرة 

الرتباطهرررررا بعمرررررل أعضررررراء هيئرررررة 

التررررررردريس بكليرررررررة اآلداب وكليرررررررة 

 العلوم.

  ضرررعف الثقرررة برررين الهيئرررة القوميرررة

ان جوة التعليم واالعتماد وبين لضم

0.18 

 

0.19 

 

 

 

0.17 
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هيئررة الترردريس للترردريب 

علررررى عمليررررات التقررررويم 

الررررررررررذاتى والتحسررررررررررين 

 المستمر للكلية.

  التدعيم المستمر من قبل

الجهات المختصرة سرواء 

مرررررن الجامعرررررة أو مرررررن 

 وزارة التعليم العالى.

  وجررررود دورات تدريبيررررة

تابعرررررة لررررروزارة التعلررررريم 

ودة العرررالى لضرررمان الجررر

 واالعتماد.

 

 

 

 

0.18 

 

 

 

0.17 

 الجهات الراغبة فى االعتماد.

  ندرة وجود سياسرة ثابترة ألغرراض

 التحسين المستمر.

  ضرررعف تررروافر السرررلطات المناسررربة

ألعضرراء هيئررة الترردريس لممارسررة 

 مهامهم.

  ارتبرررراط فكرررررة االعتمرررراد برررراألوراق

والمسررتندات والوثررائق لرردى العديررد 

 من األفراد. 

 

0.15 

 

0.16 

 

 

0.15 

 

 الفاعلية التعليمية : –ثانياً 

 المعيار األول : الطالب والخريجون

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  وجود موقرع إلكترونرى للكليرة

ووحرردة الجررودة يسرراعد علررى 

نشر المعرايير الخاصرة بتقيريم 

 الطالب.

  االستفادة من إدارة الخريجين

إنشررراء وحررردة بالجامعرررة فرررى 

 مناظرة لها فى الكلية.

  االسرررررررتفادة مرررررررن المررررررروارد

المخصصة لألنشطة الطالبيرة 

فررررى ترررروفير حرررروافز للطررررالب 

 المتفوقين.

  رغبرررة الطرررالب فرررى االلتحررراق

برررردورات تدريبيررررة إرشررررادية 

تركررز علررى كيفيررة االسررتذكار 

0.29 

 

 

 

0.26 

 

 

0.24 

 

 

 

0.21 

 ديرى المردارس مرع ضعف تعاون مر

وحرردة الجررودة لعمررل قواعررد بيانررات 

 للخريجين.

  صررررعوبة تتبررررع بعررررض الخررررريجين

 لسفرهم بالخارج.

0.56 

 

 

0.44 
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وتحصرريل المعلومررات وتنظرريم 

 أوقاتهم.

 المعيار الثانى: المعايير األكاديمية

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  إعرررادة النظرررر فرررى تطررروير

المعرررايير األكاديميرررة حترررى 

 يتم التروازن برين السراعات

العمليرررررررررررة والسررررررررررراعات 

 النظرية.

1.00   تقلررررص الموازنررررات المخصصررررة

للكليرررررة لالسرررررتعانة بمرررررراجعين 

 خارجيين.

  ضررعف كفايررة الرردورات التدريبيررة

المخصصررررررة مررررررن قبررررررل وزارة 

التعلرريم العررالى فررى وضررع قائمررة 

بالمعررررايير األكاديميررررة الخاصررررة 

 بكليات التربية.

  قلة مشاركة بعض المتدربين فى

 داخل الكلية.األنشطة والبرامج 

0.36 

 

 

0.33 

 

 

 

0.31 

 

 المعيار الثالث: البرامج التعليمية والمقررات

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  وجرررررود دعرررررم مرررررن وزارة

التعلرريم العررالى لمشررروعات 

التطرررررروير وخاصررررررة فررررررى 

البرررررررررررامج والمقررررررررررررات 

 التعليمية.

  وجررررررود دعررررررم مررررررن إدارة

الجامعرررررررررة لمشرررررررررروعات 

صررررررة فررررررى التطرررررروير وخا

البرررررررررررامج والمقررررررررررررات 

 التعليمية.

0.54 

 

 

 

0.46 

 

  صررررررررعوبة مواكبررررررررة البرررررررررامج

والمقررات لتنامى التقردم العلمرى 

 والتكنولوجى المستمر.

  ضرررررررعف الثقرررررررة برررررررين الكليرررررررة

والمجتمررع المحرريط بهررا فررى دور 

 الكلية لحل مشكالت المجتمع.

0.53 

 

 

0.47 
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 لماديةالمعيار الرابع: التعليم والتعلم والتسهيالت ا

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  االسرررررررتفادة مرررررررن بعرررررررض

المنترردبين لسررد العجررز فررى 

 بعض التخصصات النادرة.

  االستفادة من دورات مركز

تنمية قدرات أعضراء هيئرة 

الترررردريس علررررى الترررردريب 

علرررى الطررررق الفعالرررة فرررى 

اسرررررتخدام االسرررررتراتيجيات 

 الحديثة وإجراءاتها.

 يجابيررررة وجررررود اتجاهررررات إ

لرردى بعررض أعضرراء هيئررة 

الترررردريس للترررردريب علررررى 

 التعليم االلكترونى. 

0.36 

 

 

0.33 

 

 

 

 

0.31 

  تناقص أعرداد الطرالب المرشرحين

 من قبل مكتب التنسيق.

  ضررعف كفايررة المصررادر التعليميررة

المطلوبة لتغطية متطلبات العملية 

 التعليمية بالجامعة.

0.53 

 

0.47 

 

 التدريس المعيار الخامس: أعضاء هيئة

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  وجرود مركرز تنميرة قردرات

 أعضاء هيئة التدريس.

  وجررررررود قواعررررررد بيانررررررات

عالمية متاحة على الموقرع 

 اإللكترونى للجامعة.

0.54 

 

0.46 

  ضررعف الوضررع المررالى ألعضرراء

هيئة التردريس بمرا يشرغلهم عرن 

مهرررررامهم الرئيسرررررية واالرتقررررراء 

 لمى والمهنى.بمستواهم الع

  كثرررة األعبرراء اإلداريررة والمهررام

الروتينيررررررررة ألعضرررررررراء هيئررررررررة 

 التدريس.

0.57 

 

 

 

0.43 

 



  
 

 

 

- 48 - 

 

 

 المعيار السادس: البحث العلمى واألنشطة العلمية

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  توفير العديرد مرن المهمرات

والبعثلرررت والمرررنح العلميرررة 

 للخارج.

 ة الرغبررة الصررادقة لمشررارك

غالبيررررررة أعضرررررراء هيئررررررة 

التررررردريس فررررري الحلقرررررات 

والمررررررؤتمرات والنرررررردوات 

 العلمية

0.55 

 

 

0.45 

 .صعوبة النشر الدولي 

  ضرررعف الررردعم المرررالى مرررن قبرررل

 الجامعة للبحوث.

 .قلة األبحاث الجماعية 

  ضرررررررعف توظيرررررررف التطبيقرررررررات

 التربوية لألبحاث.

0.27 

0.26 

 

0.25 

0.22 

 

 المعيار السابع : الدراسات العليا

الوزن  لفرصا

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  تزايررررد الطلررررب المجتمعررررى

علرررررى بررررررامج الدراسرررررات 

 العليا بالكلية.

1.00   قلررررررة احتيرررررراج سرررررروق العمررررررل

لخريجرري الدراسررات العليررا بكليررة 

 التربية.

  ضرررعف الررردعم المرررالى مرررن قبرررل

الجامعررررررة والرررررروزارة لبرررررررامج 

 الدراسات العليا.

  تزايرررررد مصرررررروفات الدراسرررررات

 .العليا

0.36 

 

 

0.35 

 

 

0.29 
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 المعيار الثامن: التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

الوزن  الفرص

 النسبي

الوزن  التهديدات

 النسبي

  وجود مركز ضمان الجودة

 بالجامعة.

  وجرررررود الهيئرررررة القوميرررررة

لضررررررمان جررررررودة التعلرررررريم 

 واالعتماد.

0.53 

 

0.47 

 

  ضررررعف اقتنرررراع بعررررض أعضرررراء

قرررويم هيئرررة التررردريس بعمليرررة الت

الشرررررامل والمسرررررتمر للفاعليرررررة 

 التعليمية.

  نظررررررة بعرررررض أعضررررراء هيئرررررة

التدريس لعمليرة التقرويم الشرامل 

والمسرررتمر للفاعليرررة التعليميرررة، 

ولعمليررة الجررودة ككررل علررى أنهررا 

 مجرد أوراق.

0.55 

 

 

 

0.45 
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 دراسة لتحديد الفجوة الحالية                              

 

األهداف  م

 ةاإلستراتيجي

 توصيف الفجوة الوضع الحالي للكلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

اإلعررررداد المتميررررز   1

خرالل مرن للمعلمين 

بررررامج ذات جرررودة 

عاليررررة فرررري جميررررع 

  التخصصات

  دقممة اإلعممالن عممن

 سياسات التحويل.

  خطمممممممممة لتقمممممممممديم

خممممممممدمات دعممممممممم 

 الطالب.

  وجمممممممود سياسمممممممة

واضممممممحة للممممممدعم 

 المالى وادارته.

  تمممممممموفير رعايممممممممة

الب صمممممحية للطممممم

 داخل المؤسسة.

  تنوع أسماليب دعمم

ورعايممممة الطممممالب 

المتفممممممممممممممممممممممموقين 

 والمبدعين.

  تمموفير نظممام يكفممل

اكتشممماف الطمممالب 

المعرضمممممممممممممممممممين 

للرسممممممممممممممممممممممممموب 

لمساعدتهم ودفعهم 

نحممممو التقممممدم فممممي 

 دراستهم.

  إجممممراءات القبممممول

بالكليمممممممممة تتسمممممممممم 

 بالشفافية.

  عدم توافق سياسات القبول

ممممممممع الرسمممممممالة والغايمممممممة 

 ية.واألهداف االستراتيج

  ضممعف إتاحممة المعلومممات

 عن سياسات القبول.

  ضمممممعف تميمممممز األنشمممممطة

 الطالبية بالكلية.

  نممدرة وجممود بممرامج مفعلممة

إلعمممداد الخمممريجين لسممموق 

 العمل.

  تدنى مستوى التواصل مع

 الخرجين.

  عممدم وجممودة إدارة للقبممول

والتسممممممممممممممممممممممممجيل وإدارة 

 للخريجين.

 

توجمممد فجممموة بمممين مممما 

هممو مسممتهدف متمممثالً 

فمممممممممممممممى الهمممممممممممممممدف 

تراتيجي وممممممما اإلسمممممم

هممممو واقممممع بالفعممممل ، 

وتتمثمممل تلمممك الفجممموة 

فممممممى وجممممممود نقمممممماط 

الضممممعف الموضممممحة 

والتمممى تعممموق تحقيمممق 

همممممممممممممممذا الهمممممممممممممممف 

 اإلستراتيجى.
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 نظررررررررررم تحررررررررررديث 2

 وبرامجهررا الدراسررة

 ضررروء فرررى بالكليرررة

 االحتياجرررررررررررررررررررررات

المجتمعية ومعرايير 

ضرررررررمان الجرررررررودة 

 .واإلعتماد

  توجممممد توصمممميفات

وتقمممارير للبمممرامج 

والمقممممممممممممممممممررات 

 ية بالكلية.التعليم

  يوجممد تطمموير فممى

لمممممموائح البممممممرامج 

التعليميمممممممممممممممممممممممممة 

 باستمرار.

  يوجد تحليل لنتمائج

الطمممممممممالب فمممممممممى 

البمممممممممممممممممممممممممممرامج 

والمقممممممممممممممممممررات 

التعليميمممة. كمممما أن 

هنممممممممماك مجمممممممممال 

 لالطالع عليها.

  ضمممعف مواءممممة البمممرامج

التعليميممممة مممممع احتياجممممات 

المجتممممع وخطمممط التنميمممة 

 القومية.

  ضمممعف مواءممممة الخمممريج

 مل.مع متطلبات سوق الع

  ضممممعف مرونممممة البممممرامج

التعليميمممة بمممما يسممممح لهممما 

لالستجابة لمتطلبات خطط 

 التنمية المحلية والقومية.

  ضمممعف آليمممات المراجعمممة

الدوريمممممممممممممة للبمممممممممممممرامج 

 والمقررات التعليمية.

  ضعف مشماركة األطمراف

المعنيمممممة فمممممى المراجعمممممة 

 والتطوير.

تنشمممد الكليمممة تحمممديث 

نظممممممممممممم الدراسممممممممممممة 

وبرامجهمممممما ، ولكممممممن 

ى الوضمممممممممع الحمممممممممال

للكليممة بممما يعانيممه مممن 

نقممماط ضمممعف عديمممدة 

فممى هممذا الصممدد تحممد 

ممممممن قمممممدرتها علمممممى 

تحقيمممق همممذا الهمممدف، 

ممممما يسمممتلزم السمممعى 

الجمممماد للتغلممممب علممممى 

نقممممممممممماط الضمممممممممممعف 

وتحويلهممما إلمممى نقممماط 

 قوة.

البحرررررررروث  إنترررررررراج 3

األكاديمية المتميرزة 

ذات االتسررررررررررررررررراق 

ومعررررررايير ضررررررمان 

  .الجودة واإلعتماد

  تمتلمممممممك األقسمممممممام

يمممة خطمممط األكاديم

 بحثية .

  عقممد حلقممات بحممث

وسمممممممممممممممميمينارات 

أسمممبوعياً وممممؤتمر 

 سنوى للكلية.

  وجود مجلة علميمة

محكممممممممممة ربمممممممممع 

 سنوية.

  الخطمممممط البحثيمممممة

باألقسام تتسمق ممع 

المجممماالت البحثيمممة 

ألعضمممممماء هيئممممممة 

 التدريس.

  تمتلك الكلية قواعد

  ال توجممممممد خطممممممة بحثيممممممة

مجمعمممممة علمممممى مسمممممتوى 

 الكلية.

  عممدم وجممود لجنممة لتخطمميط

 إدارة وتطوير االبحاث.

  عممدم وجممود نظممام لتسممويق

أبحمممممماث أعضمممممماء هيئممممممة 

 س.التدري

  ضممممعف الميزانيممممة وعممممدم

تمممموفير مصممممادر لتمويممممل 

 األبحاث.

  الخطمممط البحثيمممة باألقسمممام

 غير مفعلة.

  ال توجممممد قواعممممد بيانممممات

لألبحمممممممممماث واألنشممممممممممطة 

 البحثية.

الفجمممموة واسممممعة بممممين 

المسممممممممممتهدف مممممممممممن 

الكليمممة القيمممام بمممه ممممن 

البحممممممموث التربويمممممممة 

وبمممممممممممين وضمممممممممممعها 

الحممممالى بممممما يعانيممممه 

ممممممن نقممممماط ضمممممعف 

تعممممموق تقمممممدم الكليمممممة 

نحممممممو تحقيممممممق هممممممذا 

الهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممدف 

اإلسمممممتراتيجى، ممممممما 

يوجممب السممعى الجمماد 

للتغلمممممب علمممممى كمممممل 

 نقاط الضعف تلك.
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بيانممممممات خاصممممممة 

بالممدرجات العلميممة 

 الممنوحة.

  يوجمممممممد تحمممممممديث

مسممممممتمر للمممممموائح 

 اخلية بالكلية. الد

  وجمممود تنممموع فمممى

تخصصممممممممممممممممممات 

الدراسممممات العليمممما 

 بالكلية.

  وجود عدد مناسب

ممممن األسممماتذة فمممى 

شمممتى تخصصمممات 

الدراسممممات العليمممما 

 بالكلية.

  ضممعف وجممود تنسمميق فممي

البحممث العلمممي بممين أقسممام 

 الكلية المختلفة.

  عممدم حممرص الكليممة علممى

تممممموفير مرشمممممد أكممممماديمي 

 لطالب الدراسات العليا  .

  وجود كتيبات إلرشاد عدم

 طالب الدراسات العليا.

   ال توجمممد لجنمممة مختصمممة

تقمممممموم بتقيمممممميم التحممممممديث 

 المستمر للوائح الداخلية .

  ضمممممعف بمممممرامج المممممدبلوم

والماجسمممممتير والمممممدكتوراه 

مممممع احتياجممممات المجتمممممع 

والتطممممممورات األكاديميممممممة 

 الحديثة

  ضممممعف تفعيممممل المعممممايير

األكاديمية المتعلقة ببمرامج 

سممممممممممتير الممممممممممدبلوم والماج

 والدكتوراه.

  ال يمممممتم مراجعمممممة بمممممرامج

الممممممممممدبلوم والماجسممممممممممتير 

والمممممممممدكتوراه بواسمممممممممطة 

 مراجعين خارجيين.

  ضممممممعف التناسممممممب بممممممين

مخرجات التعلم المستهدفة 

و بمممممممممممممرامج المممممممممممممدبلوم 

والماجسمممممتير والمممممدكتوراه 

 بالمؤسسة .

  ضممممعف توافممممق محتمممموى

المقمممررات الدراسمممية ممممع 

مخرجات التعلم المستهدفة 
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ببمممممممممممممممرامج المممممممممممممممدبلوم 

 والماجستير والدكتوراه

  ضعف التوافمق بمين طمرق

التقممممويم المسممممتخدمة مممممع 

المخرجمممممممات المسمممممممتهدفة 

 للتعلم

  شيوع إتبماع طمرق التقمويم

 التقليدية 

  قلمممة وجمممود وسمممائل مقننمممة

لقيممممماس رضممممماء طمممممالب 

 الدرسات العليا

    ال يتم تحليمل نتمائج تقيميم

رضمماء الطممالب لالسممتفادة 

منهممما فمممى تطممموير بمممرامج 

 ليا .الدراسات الع

إلستشرررارات تقرررديم ا 4

المهنية في مجاالت 

رة التربويرررررررررة اإلدا

والمنررراهج وأصرررول 

وعلم النفس  التربية

و التربيررة الخاصرررة 

لكافررررررة المهتمررررررين 

 . وذوي الشأن

  وجمممممممود مراكمممممممز

متنوعممممممة لخدمممممممة 

المجتمممممع وتنميمممممة 

البيئممة مثممل مركممز 

تعلممممممممميم الكبمممممممممار 

ومركز المعلومات 

 التربوية والنفسية.

  اعتبممممار المؤسسممممة

بيممممت خبممممرة يقممممدم 

المممممممممدعم الفنمممممممممى 

واالستشممارات فممى 

مجممممماالت شمممممتى ال

التعليميممة وخاصممة 

االعتماد المؤسسى 

لمممممدارس التربيممممة 

 والتعليم.

  ال توجممممد آليممممات لمعرفممممة

احتياجات المجتمع والبيئمة 

 المحيطة.

  عمدم مسماهمة الطمالب فمى

 المشاركة المجتمعية.

  ال توجد أنشطة دورية فمى

 مجال خدمة المجتمع .

  عمدم وجمود خطمة وبممرامج

واضمممحة ومحمممددة لخدممممة 

 ة البيئة.المجتمع وتنمي

  قلة مسماهمة أعضماء هيئمة

التمممدريس ومعممماونيهم فمممى 

بمممممرامج خدممممممة المجتممممممع 

 وتنمية البيئة المحيطة.

  عمممدم وجمممود آليمممة لقيممماس

وتقمممويم رضممماء منظممممات 

سمممموق العمممممل والمجتمممممع 

توجمممد فجممموة بمممين مممما 

هممو مسممتهدف متمممثالً 

فمممممممممممممممى الهمممممممممممممممدف 

اإلسممممممتراتيجي وممممممما 

هممممو واقممممع بالفعممممل ، 

تتمثمممل تلمممك الفجممموة و

فممممممى وجممممممود نقمممممماط 

الضممممعف الموضممممحة 

والتمممى تعممموق تحقيمممق 

همممممممممممممممذا الهمممممممممممممممف 

 اإلستراتيجى.
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المممممممممممممدنى علممممممممممممى أداء 

 المؤسسة.

تطررررررروير الكفررررررراءة  5

اإلداريررررة للهيئررررات 

القياديرررة واإلداريرررة 

بالكليررررة مررررن أجررررل 

تجويررررررررررد كافررررررررررة 

الخررررررررررررررررررررررررررردمات 

والفعاليررررررررررررررررررررررات 

 المؤسسية بالكلية  

  وجمممممممممود هيكمممممممممل

تنظيمممممممي مالئممممممم 

لطبيعمممممممة نشممممممماط 

 الكلية.

  يتصممممممف الهيكممممممل

لتنظيممممي الحمممالي ا

للكليمممممة بوضممممموح 

السممممممملطات بمممممممين 

 عناصره .

  يعتمممممممممد الهيكممممممممل

التنظيممممممي للكليمممممة 

علمممممممى تفمممممممويض 

 بعض السلطات .

  ال يوجد تشابك في

المسممممممممممممممممممئوليات 

واالختصاصمممممممات 

بممممممين اإلدارات أو 

األقسممممام التنفيذيممممة 

 في الكلية.

  ارتفممممماع مسمممممتوى

كفمممماءة األداء فممممي 

بعممممممممممممض إدارات 

خمممممممدمات المممممممدعم 

بالكليممممممممممة مثممممممممممل 

ة، المهممممارة الخبممممر

الفنيممة والسمملوكية، 

السمممممممممرعة فمممممممممي 

األداء، تمممممممممممممموافر 

التسمممممممممهيالت .... 

 وغيرها .

  توجد بالكلية وحدة

  / عممممدم اسممممتحداث إدارات

أقسام / وحدات جديمدة فمي 

 الهيكل التنظيمي للكلية .

  عدم كفاية بعض اإلدارات

م المتخصصمممة والتمممي تقمممد

خدمات الدعم بالكليمة مثمل 

إدارة شممممممممئون الطممممممممالب 

وإدارة الدراسمممممات العليممممما 

وإدارة الماليممة والحسممابات 

 .... وغيرها .

  عدم كفاية الوسائل المتاحة

للتعاممممممل ممممممع األزمممممممات 

 والكوارث.

  عدم إدراج بعمض وحمدات

 الكلية بالهيكل التنظيمي.

  تعيمممين القيمممادات اإلداريمممة

العليممممممما بالكليمممممممة بشمممممممكل 

ممممممن الجامعمممممة مركمممممزي 

 وليس من الكلية.

  قلمممممة مسممممماهمة المجمممممالس

الرسممممممممية فمممممممي اتخممممممماذ 

القرارات المتعلقمة بمالتعليم 

والمممتعلم والبحممممث العلمممممي 

 وخدمة المجتمع .

  قلممة مسمماهمة القيممادات فممي

تنميمممممة المممممموارد الذاتيممممممة 

 للكلية.

  عمممدم وجمممود آليمممة للتقيممميم

المسمممممممتمر لكفممممممماءة إدارة 

 الكلية.

تنشمممممد الكليمممممة رفمممممع 

كفممممممممممممممممممممممممماءة األداء 

اإلدارى، ولكمممممممممممممممممن 

الوضمممممممممع الحمممممممممالى 

للكليممة بممما يعانيممه مممن 

نقممممماط ضمممممعف فمممممى 

هممذا الصممدد تقلممل مممن 

قمممدرتها علمممى تحقيمممق 

همممممذا الهمممممدف، ممممممما 

السممممممممممعى  يسممممممممممتلزم

للتغلممممب علممممى نقمممماط 

الضمممممعف وتحويلهممممما 

 إلى نقاط قوة.
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 لتوكيد الجودة .

  توجمممممممممد لوحمممممممممدة

الجممممممودة بالكليممممممة 

 الئحة معتمدة.

  تبعية وحدة الجودة

واضمممممممممحة فمممممممممي 

الهيكمممل التنظيممممي 

 للكلية.

  وجممممممود عالقممممممات

متبادلممة بممين وحممدة 

الجممممممودة بالكليممممممة 

دة ومركمممممز الجمممممو

 بالجامعة .

  توجد عالقمة فعالمة

بممممين إدارة الكليممممة 

 والمرؤوسين .

  انتظممممممممام انعقمممممممماد

المجممالس الرسمممية 

بصمممممممفة دوريمممممممة 

 بالكلية.

  مسمماهمة المجممالس

الرسممممممممممية فمممممممممي 

مناقشمممممة القضمممممايا 

المتعلقممممة بممممالتعليم 

والمممممتعلم والبحمممممث 

العلمممممممي وخدمممممممة 

 المجتمع .

  وجممممممممود جهمممممممماز

إداري يقمممممممممممممممممموم 

بالمهممممممام واألدوار 

 نه.المطلوبة م

  إدخمممال تكنولوجيممما

  قلممممممة تممممممدريب القيممممممادات

 ديمية.األكا

  تعيمممممين قيمممممادات الجهممممماز

 اإلدارى بشكل ذاتى. 

  نمممممممدرة وجمممممممود معمممممممايير

 الختيار القيادات اإلدارية.

  قلة اهتمام العماملين بتنميمة

 مهاراتهم اإلدارية.

  قلمممممممة اهتممممممممام العممممممماملين

باسممتخدام احممدث األسمماليب 

التكنولوجيممة فممي العمليممات 

 اإلدارية.

  تكمممرار األعممممال اإلداريمممة

 بشكل روتينى حرفى.

 عف تهيئممممممة المنمممممماخ ضمممممم

اإلداري المسمممممماعد علممممممى 

 اإلبداع واالبتكار .

  قلممممة تقيمممميم أداء القيممممادات

اإلداريممممة بشممممكل مسممممتمر 

 وموضوعي .
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المعلومممممممات فممممممى 

 األعمال اإلدارية.

  تحسين بيئة العممل

اإلداريممة إلرضمماء 

 كافة العاملين.

  تهتم الكلية بتحقيمق

الرضمممما المممموظيفي 

 بين العاملين.

تحسرررررين المررررروارد  6

التعليميررررررة وبيئررررررة 

العمرررررررل والتعلررررررريم 

 . بالكلية

  تممموفير عمممدد أكبمممر

ممممممممممن المعاممممممممممل 

وتجهيزهمممممما بممممممما 

يالئممممممممممم أعممممممممممداد 

الطممممالب وطبيعممممة 

 التدريس . 

  تممممممموفير قاعمممممممات

ومممدرجات مممزودة 

بوسممممممممممممممممممممممممممممائل 

التكنولوجيمممممممممممممممممما 

الحديثمممممممممة مثمممممممممل 

DATA 

SHOW. 

 جممممممد ضممممممموابط تو

مناسممممبة لحضممممور 

 وغياب الطالب.

  توجممممممد ضممممممموابط

جيممممممدة لحضممممممور 

الطمممالب التمممدريب 

الميممممممممممممممممممممممممممداني 

 بالمدارس.

  ضمممممعف كفايمممممة المممممموارد

المالية المخصصة ألنشطة 

التعلمممميم والبحممممث العلمممممي 

وخدمة المجتممع ولتحمديث 

 األجهزة وصيانتها.

  ضمممممعف إتاحمممممة األمممممماكن

الموجمممودة بالجامعمممة مثمممل 

اد المالعممب المختلفممة باسممت

الجامعمممة ومالعمممب كليتمممي 

التربيممممة الرياضممممية بنممممين 

وبنمممات إلجمممراء األنشمممطة 

 الطالبية.

  قلمممة وجمممود خطمممة سمممنوية

لصيانة األجهزة والمعدات 

والمعاممممممممممل الموجمممممممممودة 

 بالكلية.

  نممممممممدرة تمممممممموافر فنيممممممممين

متخصصممين قممادرين علممى 

اسمممتخدام وتشمممغيل وسمممائل 

التكنولوجيممما الحديثمممة مثمممل 

 الفيديو كونفرانس.

 حاسممبات اآلليممة قلممة عممدد ال

التممممى تتناسممممب مممممع عممممدد 

الطممالب وطبيعممة البممرامج 

الفجمممموة واسممممعة بممممين 

المسممممممممممتهدف مممممممممممن 

الكليمممممممة القيمممممممام بمممممممه 

لتحسممممممممين الممممممممموارد 

التعليميمممممممممة وبيئمممممممممة 

والتعلمممممممممميم  العمممممممممممل

بالكليممممممممممممة وبممممممممممممين 

وضمممعها الحمممالى بمممما 

يعانيممممممه مممممممن نقمممممماط 

ضممممعف تعمممموق تقممممدم 

الكليممممة نحممممو تحقيممممق 

هممممممممممممممذا الهممممممممممممممدف 

اإلسمممممتراتيجى، ممممممما 

يوجممب السممعى الجمماد 

للتغلمممممب علمممممى كمممممل 

 نقاط الضعف تلك.
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 التعليمية.

  محتوى وخبرات المتعلم ال

يكسممب الطممالب المهممارات 

المهنيممممة والعامممممة بالقممممدر 

 الكافي.

  األساليب التي تساعد على

الممتعلم الممذاتي قليلممة وغيممر 

 نظامية.

  عدد المقمررات أو المواقمع

االلكترونية المستخدمة في 

يس الجممممامعي دعممممم التممممدر

 غير كاف.

  تجهيمممز قاعمممات التمممدريس

 غير كاف.

  ضممممممعف تناسممممممب سممممممعة

المممممممدرجات مممممممع أعممممممداد 

 الطالب.

  نممدرة اإلرشممادات للطممالب

 داخل قاعات الدرس.

  معظمممممممممممممممم القاعمممممممممممممممات

والممممممدرجات يوجمممممد بهممممما 

مدخل واحد وال يوجمد بهما 

 مخرج للطواري.

  ضممممممعف مناسممممممبية نظممممممم

اإلضممممممممممماءة والتهويمممممممممممة 

 بمدرجات وقاعات الكلية.

 نقص في عممل الخمدمات ال

مممممما يقلممممل مممممن مسممممتوى 

 الخدمة بالمرافق.

  ضممممممممعف كفايممممممممة عممممممممدد

المقمممممممررات أو المواقمممممممع 

االلكترونية المستخدمة في 
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 دعم التدريس الجامعي.

  ال توجمممد تمممدريبات عمليمممة

ببعض المواد األدبية رغمم 

وجممممود سمممماعات تممممدريس 

 عملي بالخطة.

  النتائج التعليمية المسمتهدفة

 للبممممممممرامج والمقممممممممررات،

ركمممممزت علمممممى النمممممواحي 

المعرفية فقط على حسماب 

المهارات الذهنية والمهنية 

 والعامة.

  قلمممة االلتمممزام بمواصمممفات

 الورقة االمتحانية.

  ضمممممعف مناسمممممبية البنيمممممة

األساسممممية لكممممل المعامممممل 

 وقاعات المحاضرات.

اء ثقافرررررررررة إرسررررررررر 7

التنميررررررة المهنيررررررة 

المسررررررتدامة لرررررردى 

كافررررررة المترررررررأثرين 

  بالعمليرررة التعليميرررة 

 مرردراء المرردارس،)

المعلمررررررررررررررررررررررررين، 

الموجهين، الهيئات 

التدريسرررررررررررررررررررررررية 

 واإلدارية بالكلية (.

  وجممود بروتوكممول

تعممماون بمممين كليمممة 

التربية واألكاديمية 

المهنيمممة للمعلممممين 

لتمممدريب المعلممممين 

 أثناء الخدمة.

  وجممممممود أعضمممممماء

هيئة تمدريس علمى 

درجمممة عاليمممة ممممن 

الكفمممماءة كمممممدربين 

لبممممممرامج التنميممممممة 

 المهنية للمعلمين.

 حداثممممممممة بممممممممرامج 

التنميممممممة المهنيممممممة 

وفقمممماً لالتجاهممممات 

العالميمممممممممممممممممممممممممممة 

  عمممممممدم كفايمممممممة القاعمممممممات

 المجهزة للتدريب.

  تعمممارض أوقمممات التمممدريب

مع أوقمات العممل الرسممى 

 ألعضاء هيئة التدريس.

  ضمممممعف عمليمممممة التقمممممويم

المسممتمر لبممرامج التممدريب 

 أثناء الخدمة.

تنشممممممممممممممد الكليممممممممممممممة 

المسممممممممممماهمة فمممممممممممى 

تمممممممدريب المعلممممممممين 

، ولكمممن أثنممماء الخدممممة

الوضمممممممممع الحمممممممممالى 

للكليمممة بمممه عمممدد ممممن 

نقممماط الضمممعف التمممى 

تقلممممممل مممممممن قممممممدرتها 

علمممممى تحقيمممممق همممممذا 

الهممدف، ممممما يسمممتلزم 

العممممل للتغلمممب علمممى 

نقممممممممممماط الضمممممممممممعف 

وتحويلهممما إلمممى نقممماط 

 قوة.
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 المعاصرة.

المشاركة في إعداد  8

أعضررررررررراء هيئرررررررررة 

الترردريس بالجامعررة 

إعررررررررداداً تربويرررررررراً 

يمكرررررنهم مرررررن أداء 

دورهررررررررم بكفائررررررررة 

 . ةوفعالية مهني

  وجممممود عممممدد مممممن

أعضمممممممماء هيئممممممممة 

التمممدريس والهيئمممة 

المعاونمممممممممممممممممممممممممة 

المخلصممممين وذوى 

المممممممموعى ولديممممممممه 

حممممممممرص علممممممممى 

 إنجاح كليتهم.

  وجممممممممود بعممممممممض

أعضمممممممماء هيئممممممممة 

التمممممممممممممممممممممممممدريس 

كمحكممممممممين فمممممممى 

دوريمممممات علميمممممة 

 عالمية.

  وجممممممممود بعممممممممض

أعضمممممممماء هيئممممممممة 

التدريس كأعضماء 

فممممممممممممى لجممممممممممممان 

 الترقيات.

  حصممممممول بعممممممض

أعضمممممممماء هيئممممممممة 

التممممممدريس علممممممى 

حليممممة الجمممموائز الم

 والقومية.

  هيئممة التممدريس ومعمماونيهم

 وعدد الطالب.

  ضممممعف وجممممود سياسممممات

وقواعممممممد ثابتممممممة لتعيممممممين 

أعضمممماء هيئممممة التممممدريس 

والهيئة المعاونة بناًء علمى 

احتياجاتهممممممممممما الحاليمممممممممممة 

 والمستقبلية.

  قلمممة إجمممراء مسمممح لتحديمممد

االحتياجمممممممات التدريبيمممممممة 

ألعضممماء هيئمممة التمممدريس 

 والهيئة المعاونة.

 ضممع خطممة القصممور فممى و

واضممحة لتممدريب أعضمماء 

هيئممممة التممممدريس والهيئمممممة 

 المعاونة.

  القصممور فممى آليممات تقيمميم

أداء أعضاء هيئة التدريس 

 والهيئة المعاونة.

  قلممممة اهتمممممام إدارة الكليممممة

بالرضا الوظيفى ألعضماء 

هيئممممة التممممدريس والهيئمممممة 

 المعاونة.

تنشممممممممممممممد الكليممممممممممممممة 

المسممماهمة فمممى إعمممداد 

أعضمممممممممممماء هيئممممممممممممة 

التمممممدريس بالجامعمممممة 

، ولكمممممممممن الوضمممممممممع 

الحمممممالى للكليمممممة بمممممه 

عمممممممدد ممممممممن نقممممممماط 

الضممممعف التممممى تقلممممل 

ممممممن قمممممدرتها علمممممى 

تحقيمممق همممذا الهمممدف، 

مممممما يسممممتلزم العمممممل 

للتغلممممب علممممى نقمممماط 

الضمممممعف وتحويلهممممما 

 إلى نقاط قوة.
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 االستراتيجيات والسياسات الخاصة بالكلية

 

 ون التعليم والطالب : أوال : سياسات الكلية فى مجال شئ

 ما يلى :على سياسات الكلية فى مجال شئون التعليم والطالب  تركز 

  جيده لطالب الكلية .  تعليميةاالستمرار فى تقديم خدمه 

  للمحافظة على مكانة الكلية التعليمية ومواكبة التطورات العالمية  الدءوبالسعى
ن أجل إعداد  خريج متميز يلبى فيما تطرحه الكلية من برامج ومقررات تعليمية م

 .  وإقليميااحتياجات سوق العمل محليا 

 سياسات شئون التعليم والطالب فى العناصر التالية : وتتمثل

 : األولىالجامعية  بالمرحلةالكلية فى قبول الطالب  سياسة

  شروط القيد 

داب والتربيمة يشترط لقيد الطالب للدراسمة بالدرجمة الجامعيمة األولمى ، الليسمانس فمى اآل
 والبكالوريوس فى العلوم التربية وبكالوريوس الطفولة والتربية ما يلى : 

على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها ممن بمالد أخمرى  أن يكون حاصالً  -1
 . 

 ان يكون متفرغا للدراسة بالكلية .  -2
لمهنمة التعلميم  لياقتمهممدى أن يجتاز االختبارات التى يقررهما مجلمس الكليمة والتمى تحمدد  -3

 مثل : 

  . الكشف الطبى لبيان صالحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم 

  الشخصيةاختبارات المقابلة  . 

  . اختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليم 
 
 

 سياسة الكلية فى توزيع الطالب على الشعب العلمية : 

 : شعب الدراسة 
 

 األول على الشعب اآلتية :يوزع الطالب ابتداء من العام 

 ( شعب التعليم اإلعدادي و الثانوي التالية :1
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الجغرافيا  –التاريخ  –اللغة األلمانية  –اللغة الفرنسية  –اللغة اإلنجليزية  –اللغة العربية       

           –الفيزياء  –الكيمياء  –الرياضيات  –علم النفس التربوي  -الفلسفة واالجتماع   –

 وم البيولوجية و الجيولوجية .العل

 ، وأحد التخصصات التالية : )الحلقة األولى(  ساسي( شعب التعليم األ2

 علوم. –رياضيات   -الدراسات االجتماعية  –لغة إنجليزية  -لغة عربية 

 ( شعبة الطفولة و التربية .3

ً كما   لدرجاتهم في يوزع الطالب الراغبين في دخول الشعب العلمية باللغة األجنبية وفقا

مواد التخصص ذات العالقة بالشعبة ، باإلضافة إلى درجاتهم في اللغة األجنبية التي يدرسون 

 بها.

 مرحلتين: إلىتنقسم الدراسة بكلية التربية و

 . ، وتشمل الفرقتين األولى والثانيةالمرحلة األولى

 . ، وتشمل الفرقتين الثالثة والرابعةالمرحلة الثانية

ً  لطالباوال ينقل  فى جميع  من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانية إال إذا كان ناجحا

 المقررات الدراسية.

وينقل الطالب من الفرقة األولى إلى الفرقة الثانية، وكذلك من الفرقة الثالثة الى الفرقة 

ً الرابعة، إذا كان  ً  ناجحا أن  فى مقررين على األكثر، على فى جميع المقررات، أو كان راسبا

 يؤدى االمتحان فيما رسب فيه فى الفرقة التى نقل إليها.

 سياسة الكلية فى نظام التقويم واالمتحانات 

درجة لكل ساعة مناقشة  25درجة لكل ساعة نظرية +  50النهاية العظمى لكل مقرر  -1
 أو تطبيقات أو عملى. وتوزع على النحو اآلتى:

  للتقويم المستمر خالل الفصل  % من درجة المقرر20المقررات النظرية، يخصص
الدراسي ) أعمال السنة بما تشمله من تكليفات وامتحانات واختبارات شفهية ( والذي 

 % من درجة المقرر لالمتحان النهائى.80تنظمه مجالس األقسام العلمية، 

  من درجة 15المقررات التى تتوزع ساعاتها بين النظرى والعملى ، يخصص %
 %70% لالمتحان العملى، )وفق خطة كل مقرر( ، 15، المقرر ألعمال السنة

 لالمتحان التحريرى النهائى.
% على األقل من درجة االمتحان التحريرى 50يشترط لنجاح الطالب أن يحصل على  -2

 أو التطبيقى النهائى.
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3-  ً ألكثر من مقرر، ينبغى أن ينجح الطالب  إذا تضمنت الورقة االمتحانية الواحدة امتحانا
ر على حدة، وتخصص لدرجات كل مقرر حقل مستقل فى كشف رصد فى كل مقر

 الدرجات.ويعيد الطالب االمتحان فى المقرر الذى رسب فيه فقط.
4-  ً فى المقرر كله، وعليه أن يؤدى جميع  يعتبر الطالب الغائب فى االمتحان التحريرى غائبا

 امتحاناته إذا كان من حقه دخول االمتحان.
ى نهاية الفصل الدراسى ألى مقرر دراسى، بجميع الشعب زمن االمتحان التحريرى ف -5

 والفرق الدراسية، يكون على النحو اآلتى:
 قل عدد ساعات تدريسه عن ثالث ساعات.يساعتان للمقرر الذي  .أ

 أو أكثر . ثالث ساعات للمقرر الذي تكون عدد ساعات تدريسه ثالث ساعات .ب
و رسب الطالب في فرع دون اآلخر جـ . إذا تضمنت الورقة االمتحانية أكثر من مقرر 

 يخصص نصف الزمن الخاص بالمقرر عند أدائه االمتحان في هذا الفرع.

تشكل لجان االمتحانات التحريرية من عضوين من أعضاء هيئة التدريس على األقل   -6
ويكون أحدهم أستاذاً أو أستاذ مساعد ، وثالثة أعضاء للشفوية والعملية ، وتشكل لجنة 

ن امتحانات المقررات المختلفة في كل فرقة أو شعبة دراسية برئاسة عميد عامة من لجا
الكلية تعرض عليها نتيجة االمتحان ويدون محضر الجتماعاتها يعرض على مجلس 

 الكلية للنظر في اعتماده.
بذاته ، و عليه ال توجد مواد متصلة طوال العام الدراسي  يعتبر كل فصل دراسي مستقالً  -7

 على مستوى الفرق األربع بالكلية ما عدا مقرر التدريب الميداني .في جميع الشعب 
ال يسمح للطالب الراسب فى مقرر التدريب الميدانى بالمدارس بالتقدم لالمتحانات فى  -8

 المواد األخرى.
الرابعة إذا رسب في مقرر التدريب  الطالب لإلعادة بالفرقة الثالثة أو يبقى -9

 ضافة إلى المقررات التي رسب فيها.الميداني)التربية العملية( باإل
مقرر أو يعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة الراسبين فى  -10

  النجاح في هذه المقررات بتقدير مقبول .، ويقدر  مقررين على األكثر
% على األقل من النهاية 60ال يعتبر الطالب ناجحا فى أى مقرر إال إذا حصل على  -11

مى لدرجة هذا المقرر، و تقدر نتيجته فى المقررات الدراسية، والتقدير العام لكل العظ
 والمجموع التراكمى، على النحو اآلتى:، فرقة من الفرق األربع 

  100% الى 90ممتاز من.% 
  90% الى أقل من 80جيد جدا من.% 
  80% الى أقل من 70جيد من.% 
  70% الى  أقل من 60مقبول من.% 
  60% الى أقل من 30ضعيف من.% 
  30ضعيف جدا أقل من.% 

يحسب التقدير العام للطالب في درجة الليسانس و البكالوريوس على أساس المجموع  -12
التراكمي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا 

، على تازاً أو جيد جداً يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام ممالمجموع ، و 
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بشرط عدم رسوبه ، أال يقل تقديره العام فى أية فرقة من الفرق الدراسية عن جيد جداً 
  بالكلية . فى أى مقرر فى جميع سنوات الدراسة

تخصص درجة األعمال الفصلية و العملية في مادة تعليم الكبار و تطبيقاته بالفرقة 

ة وعشرون درجة" لجهود الطالب في المشاركة في محو الثالثة )جميع الشعب( و قدرها "خمس

األمية، و ذلك بواقع خمس درجات عن كل أمي تمحى أميته بعد أن يجتاز األمي اختبار محو 

 األمية بمعرفة هيئة تعليم الكبار و تحت إشراف قسم أصول التربية بالكلية .

 :سياسة الكلية فى التدريب الميدانى

ساسى من مكونات برنامج إعداد المعلم، وهو البوتقة التى تنصهر التدريب الميدانى مكون أ -1
 فيها المكونات األخرى التخصصية والتربوية.

يهدف التدريب الميدانى الى أن يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمهنية  -2
مكنوا والثقافية، بما تتضمنه من معارف واتجاهات ومهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم ليت

 . من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء، ومرشدين وموجهين

3-  ً ، وأسبوع دراسي  التدريب الميدانى بالفرقتين الثالثة و الرابعة لمدة يوم دراسي  أسبوعيا
 ( ساعات عملية لليوم الدراسي الواحد .4بواقع ) فى نهاية كل فصل دراسى متصل كامل

ريس بمائة درجة في كل من الفرقتين الثالثة درجة مقرر التدريب الميداني على التد تحدد -4
درجة لمدير المدرسة أو ناظر  20 : والرابعة و يضاف للمجموع الكلي للدرجات، منها

درجة للمشرف التخصصي، وتصرف مكافأة  40درجة للمشرف التربوي ،  40المدرسة ، 
 4ه بواقع % من الراتب األساسي للقائمين على التدريب الميداني أو تنظيم5مقدارها 

 ساعات في اليوم بالفرقتين الثالثة و الرابعة وذلك في ضوء موافقة مجلس الكلية  .

وتوجيههم فى  تدريس بالكلية فى اإلشراف على الطالبالهيئة  يشارك جميع أعضاء -5
 التدريب الميدانى .

 لشئون التدريب الميدانى تحت إشراف وكيل الكليةو طرق التدريس ينظم قسم المناهج  -6
تعليم والطالب، ويختار المدارس التى يتم تدريب الطالب بها، ويحدد المشرفين الذين لا

يمكن االستعانة بهم فى االشراف على الطالب من : المتخصصين فى العلوم التربوية ، 
، والموجهين بوزارة التربية و التعليم بواقع مشرفين على كل مجموعة  والمواد التخصصية

لتربوي و يمثل اآلخر الجانب التخصصي و ذلك في ضوء موافقة يمثل أحدهما الجانب ا
 مجلس الكلية .

 سياسة الكلية فى توفير الدعم المادى للطالب : 

مالية من خالل عمل  إعانةتلتزم الكلية بتوفير الدعم المادى لغير القادرين فى صورة  -
 االجتماعية وتدعمها إلدارة رعاية الشباب .  األبحاث

بتوفير الدعم المادى للطالب فى صورة دعم الكتاب الجامعى من خالل تلتزم الكلية  -
 البونات . 
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 التعامل مع الطالب :  أسلوبسياسة الكلية فى 

وعدم التميز بين الطمالب فمى كافمة  المساواةتلتزم الكلية بالحياد التام وتطبيق كل أشكال  -
 على مستوى الكلية .  اإلجراءات

 فى اتخاذ كافة القرارات .  شفافيةوال بالمصداقيةتلتزم الكلية  -
 تلتزم الكلية باالهتمام بحل مشكالت جميع الطالب .  -
 الخريجين.  أوائلالعادلة فى تعين  اإلجراءات وكافةتلتزم الكلية بتطبيق القانون واللوائح  -

 سياسة الكلية فى األنشطة الطالبية 

 مسارات . تؤمن الكلية بأهمية وضرورة األنشطة الطالبية على كافة ال -
 تشجيع الكلية الطالب على المشاركه وممارسه االنشطة الطالبية .  -
 الموافقة فى ضوء القانون واللوائح على انشاء االسر وإقامة االنشطة الطالبية المختلفة .  -

 

 ثانيا : سياسات الكلية فى مجال الدراسات العليا والبحوث 

جامعة للبحث العلمى فى ضوئها تضع الكلية خطة للبحث العلمى منبثقة من خطه ال

بحثيه خاصه بها بحيث تراعى احتياجات المجتمع  خططتضع األقسام العلمية المختلفة بالكلية 

 ات مدارس التعليم قبل الجامعى . المحلى واالقليمى واحتياج

 الكلية فى مجال الدراسات العليا والبحوث فى العناصر التالية :  سياسات تمثلوت

 

 لقبول الطالب فى الدراسات العليا :  سياسة الكلية

 بالنسبة للدبلوم العام فى التربية :  -

تهدف الدبلوم العامة فى التربية إلى إعداد الطالب من خريجى الكليات الجامعية غير 
 التربوية للعمل كمعلمين بالمرحلتين اإلعدادية والثانوية.

داب أو درجة البكالوريوس تقبل الكلية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس فى اآل
فى العلوم التى تمنحها الجامعات المصرية أو على درجة علمية من الخارج معادلة لها من 

 المجلس األعلى للجامعات، بتقدير عام جيد على األقل.

يشترط لقبول الطالب الراغب فى االلتحاق بالدبلوم العامة فى التربية النجاح فيما تجريه 
 ت. الكلية من اختبارا

 بالنسبة للدبلوم المهنى فى التربية  -

ً فى تخصص من  ً ومهنيا تهدف الدبلوم المهنية الى إعداد خريجى كليات التربية علميا
 تخصصات الدبلومات المهنية التى تقدمها الكلية.
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تقبل كلية التربية بالدبلوم المهنية فى التربية الحاصل على درجة الليسانس فى اآلداب 
بكالوريوس فى العلوم والتربية بتقدير عام جيد على األقل ، أو الدبلوم العامة فى والتربية أو ال

التربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على األقل أو أى مؤهل تربوى جامعى 
آخر، أو على درجة علمية أجنبية معادلة ألى منها من المجلس األعلى للجامعات إلعدادهم مهنيا 

 وم المهنية التى يتقدم لاللتحاق بها.لتخصص الدبل

 يحدد مجلس الكلية شروط االلتحاق بكل دبلوم من الدبلومات المهنية.

 

 فى التربية  الخاصة للدبلومبالنسبة  -

تهدف الدبلوم الخاصة فى التربية إلى إعداد الدارسين وتمكينهم من أساسيات البحث    
 ن للتسجيل به  لدرجة الماجستير .التربوى فى تخصصات القسم التربوى الذى يقيدو

درجة الدبلوم  على يشترط لقيد الطالب بالدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصالً 
 المهنية فى التربية بتقدير عام جيد على األقل.

للمتقدمين لاللتحاق بالدبلوم الخاصة فى التربية امتحان قبول يجتازونه بنجاح )في  يعقد
 كلية ( فى :ضوء ما يقرره مجلس ال

 إحدى اللغات األجنبية. -1
 الحاسب اآللى.األساسية في مهارات ال -2

 بالنسبة لدرجة الماجستير فى التربية -

يشترط لقيد الطالب بدرجة الماجستير فى التربية الحصول على الدبلوم الخاصة فى 
نبى التربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير عام جيد على األقل أو على مؤهل تربوى أج

 آخر معادل لها من المجلس األعلى للجامعات.

 بالنسبة لدرجة الدكتوراه فى التربية -
 قيد الطالب لدرجة دكتور الفلسفة فى التربية:ليشترط 

أن يكون حاصال على درجة الماجستير فى التربية فى التخصص التربوى من احدى  -1
 الجامعات المصرية بتقدير عام جيد جدا على األقل.

ً أن يجتاز  -2 ً )شفوية وتحريراً(  للكشف عن قدراته على التفكير العلمي  امتحانا تأهيليا
و يقرره مجلس الكلية في ، ومواصلة البحث التربوي في ضوء ما يقدمه القسم المختص 

 شهر سبتمبر من كل عام .
 

 سياسة الكلية فى نظام الدراسة الدراسات العليا : 

 بالنسبة للدبلوم العام فى التربية -

الدراسة للحصول على درجة الدبلوم العامة فى التربية سنة جامعية للطالب مدة 
المتفرغين للدراسة ، تنقسم كل سنة إلى  فصلين دراسيين . ويجوز قبول المعلمين العاملين 
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 -مع عدم تفرغهم تفرغا كامال -بمدارس التعليم قبل الجامعى بالدبلوم العامة فى التربية
ميع المقررات الدراسية المقررة على الدبلوم العامة فى التربية نظام ويدرسون فى هذه الحالة ج

 العام الواحد موزعة على عامين جامعيين وفقاً لنظام الفصول الدراسية .

 و يجوز تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالدبلوم العامة في التربية .

 

 التدريب الميدانى -

المعلم، وهو البوتقة التى تنصهر إعداد مج التدريب الميدانى مكون أساسى من مكونات برنا -1
 فيها المكونات األخرى التخصصية والتربوية.

يهدف التدريب الميدانى إلى أن يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمهنية  -2
والثقافية، بما تتضمنه من معارف واتجاهات ومهارات التخطيط والتنفيذ والتقويم ليتمكنوا 

 م كمعلمين أكفاء، ومرشدين وموجهين. من أداء مهامه

ً التدريب الميدانى لمدة يوم دراسي واحد  -3 ً أسبوعيا و أسبوع  بواقع أربع ساعات أسبوعيا
 الفصل الدراسى الثانى .دراسي كامل متصل في نهاية 

درجة مقرر التدريب الميداني على التدريس بمائة درجة و تضاف للمجموع الكلي  تحدد -4
، ربويدرجة للمشرف الت 40رجة لمدير المدرسة أو ناظر المدرسة ، د 20للدرجات منها 

 درجة للمشرف التخصصي  40

وتوجيههم فى التدريب  فى اإلشراف على الطالببالكلية تدريس الأعضاءهيئة  يشارك جميع -5
 الميدانى

لشئون التدريب الميدانى تحت إشراف وكيل الكلية و طرق التدريس ينظم قسم المناهج  -6
، ويختار المدارس التى يتم تدريب الطالب بها، ويحدد المشرفين العليا والبحوث الدراسات

الذين يمكن االستعانة بهم فى االشراف على الطالب من المتخصصين فى العلوم التربوية 
و الموجهين بوزارة التربية والتعليم بواقع مشرفين على كل مجموعة  والمواد التخصصية

وي ويمثل اآلخر الجانب التخصصي، وتصرف مكافأة مقدراها يمثل أحدهما الجانب الترب
% من الراتب األساسي للقائمين على التدريب الميداني أو تنظيمه بواقع أربع ساعات في 5

 .اليوم  خالل الفصل الدراسي الثاني وذلك في ضوء موافقة مجلس الكلية

 بالنسبة للدبلوم المهنية فى التربية -

الدبلوم المهنية عام جامعى، وتسير الدراسة وفقا لنظام مدة الدراسة للحصول على 
الفصلين الدراسيين. و يجوز تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالدبلوم المهنية فى التربية في حالة 

 توافر المتطلبات الالزمة.

 يدرس الطالب فى كل فصل دراسى المقررات اآلتية:

 أربعة مقررات دراسية. -1
 مقرر قاعة البحث. -2
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ساعات عملية  4لمدة يوم دراسي واحد بواقع  )وفق التخصص(ب الميدانىالتدري -3
 أسبوعياً .

 فى التربية  الخاصة للدبلومبالنسبة  -

 دراسيين.مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة سنة جامعية، تنقسم إلى فصلين 

  و يجوز تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالدبلوم الخاصة في التربية في حالة توافر
 متطلبات الالزمة.ال

 يدرس الطالب بالدبلوم الخاصة فى التربية المقررات اآلتية.

 الفصل الدراسى األول 

مقرران من بين المقررات التي يقدمهما القسم التربوي الذي يقيد به الطالب، على أن  -1
يدرس واحد منهما على األقل بإحدى اللغات األجنبية)في ضوء ما يقرره مجلس 

 الكلية(.
 تياري من قسم تربوى آخر.مقرر اخ -2
 . مقرر مناهج البحث التربوى -3

 

 الفصل الدراسي الثانى 

مقرران من بين المقررات التي يقدمهما القسم التربوي الذي يقيد به الطالب، على أن  -1
يدرس واحد منهما على األقل بإحدى اللغات األجنبية )في ضوء ما يقرره مجلس 

 الكلية(.
 مقرر اإلحصاء التربوى. -2
 قاعة البحث. مقرر -3

يحضر الطالب حلقة البحث ) السيمنار ( التى يعقدها القسم التربوى الذى يقيد به 
كمتطلب من متطلبات دراسة مقرري مناهج البحث التربوي)الفصل الدراسي األول ( ، وقاعة 

 البحث )الفصل الدراسي الثاني (.

 

 بالنسبة لدرجة الماجستير فى التربية -
ى درجة الماجستير فى التربية عامين ميالديين على األقل مدة الدراسة للحصول عل

 على النحو اآلتى:

 ، وتسير الدراسة فيه وفقا لنظام الفصلين الدراسيين العام األول -1
ويدرس الطالب فى كل فصل دراسى مقررين من المقررات التى يقدمها القسم التربوي        

البحث فى الفصل  الدراسى األول،  الذي يقيد به الطالب ، باإلضافة إلى مقرر قاعة

 وحلقة البحث فى الفصل الدراسى الثانى.

 :، ويبدأ من تاريخ تسجيل الرسالة، ويشترط للموافقة على التسجيلالعام الثانى -2
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 أن ينجح الطالب فى المقررات التى درسها فى العام األول بتقدير عام جيد على األقل. (أ
درجة على األقل ، و الرخصة  400عدل أن يكون حاصالً على شهادة التويفل بم (ب

 ( . ICDLالدولية للكمبيوتر)
ويجوز تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمرحلة الماجستير في التربية في حالة توافر 

 المتطلبات الالزمة .

 

 ويشترط قبل تقديم الرسالة للمناقشة:

مدة ستة شهور على األقل أ( أن يحضر الطالب قاعة البحث ) السيمنار ( في القسم المسجل فيه ل
 من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل.

 ب( أن يكون الطالب قد اشتغل بالتعليم لمدة سنتين على األقل.

يقدم الطالب رسالة علمية تتضمن نتائج بحثه، تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد أداء 
ن تاريخ موافقة مجلس الكلية على مناقشة علنية فيها بعد سنة على األقل وسنتين على األكثر م

 التسجيل.  

ً بناء على تقارير المشرفين، وموافقة مجلس  ً ثالثا لمجلس الكلية أن يمد للطالب عاما
 القسم المختص.

يلغى مجلس الكلية تسجيل الطالب إذا انقضت المدة المنصوص عليها دون الحصول 
صالحية الطالب للبحث من المشرف / على درجة الماجستير بناء على تقريرين متتاليين بعدم 

 المشرفين موافق عليهما من مجلسي القسم و الكلية .

 

 بالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى التربية -

مدة الدراسة للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى التربية ثالثة أعوام ميالدية  على 
 األقل على النحو اآلتى:

 ه وفقا لنظام الفصلين الدراسيين :، وتسير الدراسة فيالعام األول -1

ويدرس الطالب فى كل فصل دراسى مقررين من المقررات التى يقدمها القسم التربوي 
 البحث.ويتصالن بالمجال الذي يوافق القسم على التسجيل ومقرر قاعة  الذي يقيد به الطالب ،

 :ط للموافقة على التسجيلمن تاريخ تسجيل الرسالة، ويشتر ويبدآن، العامان الثاني والثالث  -2

 أن ينجح الطالب فى المقررات التى درسها فى العام األول بتقدير عام جيد على األقل. (أ
 درجة على األقل . 500أن يكون حاصالً على شهادة التويفل بمعدل  (ب

ويجوز تطبيق نظام الساعات المعتمدة بمرحلة دكتور الفلسفة في التربية في حالة توافر 
 زمة .المتطلبات الال

 ثانياً : ويشترط قبل تقديم الرسالة للمناقشة:
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أن يحضر الطالب قاعة البحث ) السيمنار ( في القسم المسجل فيه لمدة ستة شهور على 
 األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل.

 يقدم الطالب رسالة علمية، تتضمن نتائج بحثه تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشته
فيها مناقشة علنية بعد عامين على األقل وأربعة أعوام على األكثر من تاريخ موافقة مجلس 
الكلية على تسجيل الرسالة ، ولمجلس الكلية المد لعام خامس بناء على تقارير المشرفين وموافقة 

 مجلس القسم المختص.

 

 سياسه الكلية فى نظام التقويم واالمتحانات 

 فى التربية بالنسبة للدبلوم العام -
على النحو يطبق على طالب الدبلوم العامة نفس نظام التقويم واالمتحانات والتقديرات 

 التالى:

درجة لكل ساعة مناقشة أو  25درجة لكل ساعة نظرية +  50النهاية العظمى لكل مقرر  -1
 تطبيقات أو عملى. وتوزع على النحو اآلتى:

  للتقويم المستمر خالل الفصل  % من درجة المقرر20المقررات النظرية، يخصص
الدراسي ) أعمال السنة بما تشمله من تكليفات وامتحانات واختبارات شفهية ( والذي 

 % من درجة المقرر لالمتحان النهائى.80تنظمه مجالس األقسام العلمية، 

  من درجة 15المقررات التى تتوزع ساعاتها بين النظرى والعملى ، يخصص %
 %70% لالمتحان العملى، )وفق خطة كل مقرر( ، 15، المقرر ألعمال السنة

 لالمتحان التحريرى النهائى.
% على األقل من درجة االمتحان التحريرى أو 50يشترط لنجاح الطالب أن يحصل على  -2

 التطبيقى النهائى.
3-  ً ألكثر من مقرر، ينبغى أن ينجح الطالب فى  إذا تضمنت الورقة االمتحانية الواحدة امتحانا

ر على حدة، وتخصص لدرجات كل مقرر حقل مستقل فى كشف رصد كل مقر
 الدرجات.ويعيد الطالب االمتحان فى المقرر الذى رسب فيه فقط.

4-  ً فى المقرر كله، وعليه أن يؤدى جميع  يعتبر الطالب الغائب فى االمتحان التحريرى غائبا
 امتحاناته إذا كان من حقه دخول االمتحان.

ى نهاية الفصل الدراسى ألى مقرر دراسى، بجميع الشعب زمن االمتحان التحريرى ف -5
 والفرق الدراسية، يكون على النحو اآلتى:

 قل عدد ساعات تدريسه عن ثالث ساعات.يساعتان للمقرر الذي  -أ
 أو أكثر. ثالث ساعات للمقرر الذي تكون عدد ساعات تدريسه ثالث ساعات  -ب
ب الطالب في فرع دون الورقة االمتحانية أكثر من مقرر و رس تضمنتإذا   -ت

اآلخر يخصص نصف الزمن الخاص بالمقرر عند أدائه االمتحان في هذا 
 الفرع.

تشكل لجان االمتحانات التحريرية من عضوين من أعضاء هيئة التدريس على األقل   -6
ويكون أحدهم أستاذاً أو أستاذ مساعد ، وثالثة أعضاء للشفوية والعملية ، وتشكل لجنة عامة 

تحانات المقررات المختلفة في كل فرقة أو شعبة دراسية برئاسة عميد الكلية من لجان ام
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تعرض عليها نتيجة االمتحان ويدون محضر الجتماعاتها يعرض على مجلس الكلية للنظر 
 في اعتماده.

بذاته ، و عليه ال توجد مواد متصلة طوال العام الدراسي  يعتبر كل فصل دراسي مستقالً  -7
 مستوى الفرق األربع بالكلية ما عدا مقرر التدريب الميداني .على في جميع الشعب 

ال يسمح للطالب الراسب فى مقرر التدريب الميدانى بالمدارس بالتقدم لالمتحانات فى المواد  -8
 األخرى.

الطالب لإلعادة بالفرقة الثالثة أو الرابعة إذا رسب في مقرر التدريب الميداني)التربية  يبقى -9
 إلى المقررات التي رسب فيها. العملية( باإلضافة

مقرر أو يعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة الراسبين فى  -10
  النجاح في هذه المقررات بتقدير مقبول .، ويقدر  مقررين على األكثر

% على األقل من النهاية 60ال يعتبر الطالب ناجحا فى أى مقرر إال إذا حصل على  -11
درجة هذا المقرر، و تقدر نتيجته فى المقررات الدراسية، والتقدير العام لكل العظمى ل

 والمجموع التراكمى، على النحو اآلتى:، فرقة من الفرق األربع 
  100% الى 90ممتاز من.% 
  90% الى أقل من 80جيد جدا من.% 
  80% الى أقل من 70جيد من.% 
  70% الى  أقل من 60مقبول من.% 
  60ى أقل من % ال30ضعيف من.% 
  30ضعيف جدا أقل من.% 

يحسب التقدير العام للطالب في درجة الليسانس و البكالوريوس على أساس المجموع  -12
التراكمي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية كما يتم ترتيبهم وفقاً لهذا 

، على  أو جيد جداً يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقديره العام ممتازاً المجموع ، و 
بشرط عدم رسوبه فى ، أال يقل تقديره العام فى أية فرقة من الفرق الدراسية عن جيد جداً 

  بالكلية . أى مقرر فى جميع سنوات الدراسة

تخصص درجة األعمال الفصلية و العملية في مادة تعليم الكبار و تطبيقاته بالفرقة 

شرون درجة" لجهود الطالب في المشاركة في محو الثالثة )جميع الشعب( و قدرها "خمسة وع

األمية، و ذلك بواقع خمس درجات عن كل أمي تمحى أميته بعد أن يجتاز األمي اختبار محو 

 األمية بمعرفة هيئة تعليم الكبار و تحت إشراف قسم أصول التربية بالكلية .

انات فى المقررات ال يسمح للطالب الراسب فى مقرر التدريب الميدانى بالتقدم لالمتح
األخرى في الفصل الدراسي الثاني. ويجوز لمجلس الكلية إعادة قيده فى العام الجامعى التالى 

 كطالب مستجد، حيث يعيد السنة دراسة وامتحاناً. وتكون إعادة القيد لمرة واحدة فقط.

يعقد امتحان دور ثان في شهر سبتمبر للطالب الراسبين فيما ال يزيد عن مقررين 
 راسيين فقط، ال يكون التدريب الميدانى منها.د

لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص حرمان الطالب المقيد من          
% من ساعات 75دخول االمتحانات فى مقرر واحد أو أكثر إذا قلت نسبة حضوره عن 

 الدراسة النظرية و العملية .
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التربية تخصص الطالب في الدرجة الجامعية  يبين فى شهادة الدبلوم العامة فى     
 األولى الحاصل عليها .

 

 

 فى التربية  ةبالنسبة للدبلوم المهني -
تعقد االمتحانات التحريرية فى نهاية كل فصل دراسى ، ويعيد الطالب الراسب السنة  (ب

 دراسة وامتحاناً.
االمتحان  ، و % ألعمال السنة30درجة يخصص منها  100النهاية العظمى لكل مقرر  (ج

 % لالمتحان التحريرى.70الشفوي،
تحسب درجات أعمال السنة على إنجازات الطالب فى ورش العمل والبحوث والمقاالت  (د

 التى يكلف بها واالختبارات التحريرية والشفهية  التى تعقد له خالل الفصل الدراسى.
المتحان % على األقل من درجة ا50يشترط لنجاح الطالب في مقرر ما أن يحصل على (ه

 التحريري 
ً في أي مقرر إال إذا حصل على  (و % على األقل من النهاية 60ال يعد الطالب ناجحا

 العظمى لدرجة هذا المقرر 
 

 و يقدر التقدير العام للطالب على الحو التالي :

  فأكثر من الدرجة.90ممتاز % 
  من الدرجة 90أقل من  -% 80جيد جدا من % 
  من الدرجة. %80الى أقل من  -% 70جيد من 
  من الدرجة.70% الى أقل من 60مقبول من % 
  من الدرجة.60% الى أقل من 40ضعيف من % 
  من الدرجة.40ضعيف جدا أقل من % 

لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص حرمان الطالب المقيد من دخول 
ات الدراسة % من ساع75االمتحانات فى مقرر واحد أو أكثر إذا قلت نسبة حضوره عن 

 و العملية . النظرية

يحق للطالب الراسب فى مقررين من المقررات  دخول امتحان الدور الثانى. ويجوز  
 ، ً لمجلس الكلية أن يعيد قيده إذا تكرر رسوبه. وفى هذه الحالة يعيد السنة دراسة وامتحانا

 وتكون إعادة القيد لمرة  واحدة فقط .

 

 لتربية فى ا ةالخاص ةبالنسبة للدبلوم -
حان ، واالمت % ألعمال السنة30درجة يخصص منها  100النهاية العظمى لكل مقرر  (أ

 % لالمتحان التحريرى فى نهاية العام.70 الشفوي،
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تحسب درجات أعمال السنة على إنجازات الطالب فى ورش العمل والبحوث والمقاالت  (ب
لتحريرية والشفهية(  التى يكلف بها وحضور حلقة البحث ) السيمنار(  واالختبارات)ا

 التى تعقد له خالل الفصل الدراسى .
% على األقل من درجة 50لنجاح الطالب في مقرر ما أن يحصل على يشترط  (ج

 االمتحان التحريري 

، ويعيد الطالب الراسب السنة  تعقد االمتحانات التحريرية فى نهاية كل فصل دراسى
 ً  .دراسة وامتحانا

ً في أي ال % على األقل من النهاية 60مقرر إال إذا حصل على  يعد الطالب ناجحا
 .العظمى لدرجة هذا المقرر

 

 و يقدر التقدير العام للطالب على النحو التالي :

  فأكثر من الدرجة.90ممتاز % 

  من الدرجة 90أقل من  -% 80جيد جدا من % 

  من الدرجة.80الى أقل من  -% 70جيد من % 

  الدرجة.% من 70% الى أقل من 60مقبول من 

  من الدرجة.60% الى أقل من 40ضعيف من % 

  من الدرجة.40ضعيف جدا أقل من % 

 

لمجلس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص حرمان الطالب المقيد من دخول 
% من ساعات الدراسة 75االمتحانات فى مقرر واحد أو أكثر إذا قلت نسبة حضوره عن 

 النظرية و العملية .

الراسب فى مقررين من المقررات دخول امتحان الدور الثانى. ويجوز يحق للطالب 
لمجلس الكلية أن يعيد قيده إذا تكرر رسوبه. وفى هذه الحال يعيد السنة دراسة وامتحاناً، و تكون 

 إعادة القيد لمرة واحدة فقط .

 

 بالنسبة لدرجة الماجستير فى التربية  -
حان ، واالمت % ألعمال السنة30منها درجة يخصص  100النهاية العظمى لكل مقرر  (أ

 % لالمتحان التحريرى فى نهاية العام.70 الشفوي،
تحسب درجات أعمال السنة على إنجازات الطالب فى ورش العمل والبحوث والمقاالت  (ب

التى يكلف بها وحضور حلقة البحث ) السيمنار(  واالختبارات)التحريرية والشفهية(  
 دراسى .التى تعقد له خالل الفصل ال
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% على األقل من درجة االمتحان 50لنجاح الطالب في مقرر ما أن يحصل على يشترط (ج
 التحريري 

، ويعيد الطالب الراسب السنة  االمتحانات التحريرية فى نهاية كل فصل دراسى تعقد
 دراسة وامتحاناً.

أداء  الطالب رسالة علمية تتضمن نتائج بحثه، تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد يقدم
مناقشة علنية فيها بعد سنة على األقل وسنتين على األكثر من تاريخ موافقة مجلس الكلية على 

 .  التسجيل

ً بناء على تقارير المشرفين، وموافقة مجلس  ً ثالثا لمجلس الكلية أن يمد للطالب عاما
 القسم المختص.

 

 بالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة  فى التربية  -
حان ، واالمت % ألعمال السنة30درجة يخصص منها  100لكل مقرر النهاية العظمى   (أ

 % لالمتحان التحريرى فى نهاية العام.70 الشفوي،
تحسب درجات أعمال السنة على إنجازات الطالب فى ورش العمل والبحوث والمقاالت  (ب

التى يكلف بها وحضور حلقة البحث ) السيمنار(  واالختبارات)التحريرية والشفهية(  
 ى تعقد له خالل الفصل الدراسى .الت

% على األقل من درجة االمتحان 50يشترط لنجاح الطالب في مقرر ما أن يحصل على (ج
  .التحريري

تعقد االمتحانات التحريرية فى نهاية كل فصل دراسى ، ويعيد الطالب الراسب السنة  
 دراسة وامتحاناً.

لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشته  يقدم الطالب رسالة علمية، تتضمن نتائج بحثه تقبلها
فيها مناقشة علنية بعد عامين على األقل وأربعة أعوام على األكثر من تاريخ موافقة مجلس 
الكلية على تسجيل الرسالة ، ولمجلس الكلية المد لعام خامس بناء على تقارير المشرفين وموافقة 

 مجلس القسم المختص.

 

 

عضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى مجال البحث الكلية فى تنمية قدرات أ سياسة -
 العلمى 

بما يلبى  العلميفى مجال البحث  همتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ومعاوني -
 واحتياجات التعليم قبل الجامعى .  واإلقليميةاحتياجات البيئة المحلية 

 ى . العلمية والبحث العلم الكتابةمعاونى أعضاء هيئة التدريس مهارات  إكساب -

 تحفيز أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ودعمهم فى االشتراك فى المؤتمرات العلمية .  -
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 سياسات الكلية فى مجال خدمه المجتمع وتنمية البيئة  -

يسعى قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى تنمية البيئة والمجتمع المحلى واالقليمى 
المهنية للمعلمين  واألكاديميةيق الصلة بين الكلية المجتمع بين األعضاء ، وتوث ةخدم ثقافةونشر 

فى مجال تدريب المعلمين أثناء الخدمة وبرامج التنمية المهنية ، وتتمثل السياسات الرئيسيه 
  : البيئة فى العناصر التالية وتنميةلقطاع خدمة المجتمع 

بين الهيئة العامة تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة متمثله فى كلية التربية و -
وتعليم الكبار فيما يخص محو أمية األميين عن طريق مادة تعليم الكبار  األميةلمحو 

 بقسم أصول التربية . 
 تقديم خدمات مجتمعيه تلبى احتياجات ومتطلبات المجتمع المحلى .  -
 المشاركة فى برامج التنمية المهنية للمعلمين .  -
 تطويرها . تنمية الوحدات ذات الطباع الخاص و -
المجتمع المختلفة من خالل مركز المعلومات التربوية  لفئاتتنظيم دورات تدريبيه  -

 . والنفسية
مكتبه الورقية الالعلمية من خالل  اإلصداراتتوفير مصادر االطالع على أحدث  -

 والرقمية . 

 

 الكلية فى االرتقاء بالبحث العلمى  سياسة -
لمى بالكلية من خالل وضع خطه بحثيه للكلية فى تسعى الكلية إلى االرتقاء بالبحث الع -

 ضوء احتياجات المجتمع المحلى ويتفرغ منها خطط بحثية لألقسام . 
 بناء قاعدة بيانات عن رسائل الماجستير والدكتوراه بالكلية .  -
بناء قاعدة بيانات عن البحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس والبحوث العلمية بمجلة  -

 الكلية . 
 ع الحصول على المشاريع البحثية . تشجي -
تطوير البحوث العلمية للتغلب على المشكالت التعليمية المتنوعة فى التعليم قبل  -

 الجامعى والتعليم الجامعى . 

 * ترتيب لألولويات في ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح:

 ا يلي:فى ضوء األهمية النسبية والتمويل المتاح يمكن ترتيب األولويات كم

 الليسانس / الدراسات العليا –تحسين كفاءة العملية التعليمية لمرحلتى البكالوريوس  .1

 تنفيذ آليات لتفعيل البحث العلمى .2

 تحسين قدرات قيادات المؤسسة واعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم .3

 تنمية القدرة المؤسسية للكلية .4

 تطوير وتنفيذ آليات خدمه المجتمع وتنمية البيئة .5

 بيئة العمل والتعليمتطوير  .6
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تبنى وتفعيل أنظمة الجودة بالكلية للتأهيل لالعتماد من قبل الهيئة القومية لضممان جمودة  .7
 التعليم واالعتماد 

 برنامج لتطبيق معايير أكاديمية تتوافق مع متطلبات سوق العمل. .8

 وضع برامج أكاديمية متميزة لجذب الطالب. .9

 ام بالطالب المتفوقين والمتعثرين.وضع نظام إرشاد أكاديمى وبرامج لالهتم .10

وضع برنامج لمتابعة صيانة وتحديث وتطوير مستلزمات العملية التعليمية وباألخص  .11
 األجهزة التكنولوجية.

 وضع برنامج لقياس أداء أعضاء هيئة التدريس والتقويم المستمر. .12

 . تحديد الصعوبات والتحديات المتوقعة .13

 

 لفة لتوفير التمويلتحديد المصادر المتاحة المخت - **

 يمكن أن يتم تمويل المشروع واألنشطة المرتبطة به، من خالل مجموعة من اإلجراءات مثل:

  تخصيص جزء من عوائمد الوحمدات ذات الطمابع الخماص )كمركمز المعلوممات التربويمة
 والنفسية(.

  تخصممميص جمممزء ممممن مصمممروفات الطمممالب لاللتحممماق بالدراسمممات العليممما )المممدبلومات
 والدكتوراه(. والماجستير

  تخصمميص جممزء مممن الميزانيممة المخصصممة لتحسممين الخممدمات التعليميممة بالكليممة لممنفس
 األهداف السابقة.

 .االستفادة من عوائد الدورات الدورية وغير الدورية التي تنفذها الكلية 

  مادية(. –تقديم رجال األعمال والمجتمع المحلى مساهمات )عينية 

 

 
 


