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 لكلية ل العامة سياساتالوثيقة 
 

 
ترنو كلية اآلداب جامعة الزقازيق إلى أن تصبح واحدة من أرقي الكليات إقليميا وعالمياا  إيماناا 

منها إن كليات اآلداب تمثل "ضمير األمة" من خالل الطاقات البشرية المتباينة والمتفاعلاة داخلهاا مان 

م جاامعي رفياا المواتو    طالب وأساتذة وعاملين  يحكمهم جميعا رسالة سامية متمثلة في تقديم تعلاي

وذلك بعد أن اصبح التعليم الجاامعي النرارو والتطبيقاي ضارورة ملحاة فاي عصار تتطاور فيا  المعرفاة 

والتقنيات والوسائل وتزداد في  التحديات أماا  المجتمعاات النامياة لكاي تحقاق طموحهاا وحتاى تواتطيا 

رفااي المتزايااد ومواكبااة التطااور العلمااي أن تتااابا التقااد  العلمااي والمعلوماااتي اسااتيعاب اانفجااار المع

الوريا من أجل استثماره في توسايا ففااا الفكار اانوااني فاي أعلاي طاقاتا  لالستشارا، األمثال   كال 

والتفاعاال الموااتمر بااين  ةذلااك فااي جااو ماان الحريااة والديمقراطيااة وااسااتقاللية األكاديميااة المواا ول

ز إدارو للتعبياار عاان فا  وفمااال وطموحااات قااو  مكوناتهااا البشاارية الثالنااة ماان أساااتذة وطلبااة وجهااا

المجتما الممثلاة داخال الكلياة فاي إطاار الانرم واألعارا، الجامعياة المشاروعة  إيماناا باالقيم اانواانية 

الرفيعة ما حفظ وتأكيد الهوية ااقليمية للمجتما. وناود أن نناوه إلاى أنا  قاد تام إجارا  دراساة تحليلياة 

ورناا المتتلفاة  كماا تام ااعتمااد علاى اساتراتيجية تطاوير جامعاة الزقاازيق للواقا الارانن للكلياة بمحا

 التي اعتمدت على دراسة تحليلية تمثل المجتما المحيط للجامعة.

 

 جامعة الزقازيق –نبذة عن كلية اآلداب     

 

  : جامعة الزقازيق . –كلية اآلداب  اسم المؤسسة 

  : محافظة الشرقيــة  الموقع الجغرافى 

  جامعة (.الزقازيق ) حرم ال :   مدينــــة 

 : 1974 تاريخ التأسيس . 

  :  أربـع سنوات . مدة الدراسة 

 : اللغـــة العربيـــة فـــا كـــ  اسقســـام غـــدا أقســـام ف اللغـــة ا نجليزيـــة وال رنســـية لغـــة الدراســـة 
 [. وا سبانية

  أقسام وتقع داخل حرم جامعة الزقازيق  عشروالكلية اآلن بها 
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 تتوافر لدى الكلية رؤية ورسالة غلا النحو التالا:

 رؤية الكلية ورسالتهـــا

 الكليــة رؤيــــــــــة 

  تتطلع الكلية إلى أن تصبح كلية معتمدة ومشهود لها بمـا
تقدمــــ  مــــن مســــتول متميــــز فــــى التعلــــيم والبحــــ  العلمــــى 

 . والتنمية المجتمعية المستدامة

 رسالـــــــــة الكليـة        

   كليــة اآلداـ ـ جامعــة الزقــازيق كليــة مصــرية حكوميــة
لغـــاا واآلداـ تقـــدم بـــرامم تعليميـــة متميـــزة فـــى ميـــدان ال

والعلـــــــوم اةجتماعيـــــــة والدراســـــــاا ا نســـــــانية   وبحـــــــو  
أكاديميــة متدــردة ودراســاا تنمويــة رااــدة وخــدماا ت قيديــة 
لتطــــوير المجتمـــــع اةقليمـــــى وتنميـــــة متواصـــــلة لموارد ـــــا 
البشرية فى اطار من اةبتكار والجودة واةستقاللية والقيم 

 األخالقية.
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 يــة الغايات االستراتيجية للكل

 :نفس الغايات ااستراتيجية للجامعة على النحو التالى  الزقازيقكلية اآلداب جامعة  تتبنى

خريج متميز وفعال قادر على انتاج المعرفة والمنافسة فى سوق العمل  والمسلاةمة الاعاللة  -1

 فى تنمية المجتمع.

 يير عالمية.بحوث اكاديمية وتنموية فاعلة قائمة على االبتكار ومنتجة للمعرفة بمعا -2

 عضو ةيئة تدريس متميز علمياً ومهنيا وثقافيا. -3

 تنمية متكاملة ومستدامة للمجتمع . -4

قدرات مادية وانظمة تشغيلية و موارد بشرية تحقق المسلتويات القياسلية فلى اءدات وتهيل   -5

 وتحسن مناخ العم .

 ترتيب متقدم على المستوى القومى واالقليمى والعالمى . -6
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 الطالب والخريجون ةسياس( 1

 سياسات القبو  :  1/1

 توافق سياسات القبو  مع الرسالة والغايات واسهداف ا ستراتيجية : 1/1/1
 
تتوافــق سياســاا القبــول بالكليــة مــع الرســالة والداعليــاا واأل ــدا    حيــ  يــتم قبــول الطــالـ وفقــا  لقواعــد  (1

 تى يحدد ا المجلس األعلى للجامعاا فى ضوء تخصصاا الطالـ السابقة ) علمى / أدبى ( .القبول ال

تقــوم سياســة القبــول بــالبرامم التعليميــة بالكليــة فــى توزيــع الطــالـ المرشــحين لاللتحــاق بالكليــة علــى البــرامم  (2
ـــى تحقيـــق تكـــافؤ الدـــر  اســـتنا ـــرامم   والتـــى تقـــوم عل ـــة المختلدـــة وعـــدد ا تســـعة ب دا  إلـــى القواعـــد التعليمي

 والمعايير التالية :

o  عدد الطالـ المقرر قبول  بكـل برنـامم   والـيل يحـددل مجلـس إدارة الكليـة وفقـا  ل مكانـاا البشـرية
 المادية المتاحة   ومدل حاجة سوق العمل من مخرجاا كل برنامم.

o . رغبة الطالـ 

o . درجة الطالـ فى مادة التخص  المرشحة لاللتحاق بالبرنامم 

o . المجموع الكلى لدرجاا الطالـ فى ال انوية العامة 

وجـدير بالـيكر أن  ـيل السياسـاا تحقـق أ ـدا  وغايـاا رسـالة الكليـة   والتـى يـتم مراجعتهـا بشــكل دورل    (3
 لتحديد مدل مناسبتها وشمولها أل دا  البرامم التعليمية بصدة خاصة   وغاياا الكلية بصدة عامة .

ياساا القبول بالكلية وأعداد الطالـ التى يتم توزيعها من قبل مكتـ التنسيق و ناك بعض التعارض بين س (4
ة سـيما فـى أقسـام اللغــاا   إي تبنـا الكليـة تقبـل عــدد الطـالـ لزيـادة الدـر  المتاحــة لتـدريبهم عمليـا ويــتم 

امم التغلــ علــى  ــيا التعـارض عــن طريــق الـتحكم فــى توزيــع الطـالـ الــواردة مــن مكتــ التنســيق علــى البــر 
 األكاديمية فى ضوء القدرة الدعلية ألقسام الكلية وطبيعة الدراسة بها .

يتم مراجعة  يل السياساا سنويا من خالل المؤتمر العلمى السنوي لألقسام والمؤتمر العلمى السنول للكليـة  (5
 فى نهاية كل عام دراسى ةعتماد أية تعديالا مقترحة لتطبيقها على طالـ العام الجديد.

 إجراءات القبو  بالمؤسسة :  1/1/2
جــراءاا القبــول بــالبرامم التعليميــة بالشــدافية   حيــ  يــتم ا عــالن عنهــا فــور اعتماد ــا مــن  (6 تتســم سياســة واء

مجلــس إدارة الكليــة   ويلــك ســواء عــن طريــق الملصــقاا الورقيــة أو الموقــع اةلكترونــى للكليــة   كمــا يجــرل 
ســتطالعاا رأل الطــالـ   با ضــافة إلــى دليــل الطالـــ مراجعــة  ــيل السياســاا بصــدة دوريــة فــى ضــوء ا

دارة شـاون الطــالـ . وفيمــا يتعلــق بسياســة القبــول بالشـعـ   تســتند سياســة القبــول بالشــعـ المتدرعــة عــن  واء
 بعض البرامم ) الجغرافيا وا عالم ( وفقا  للقواعد والمعايير اآلتية :
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o قــا ل مكانــاا البشــرية والماديــة المتاحــة   عــدد الطــالـ بكــل شــعبة   والــيل يحــددل مجلــس القســم وف
 ومدل حاجة سوق العمل لمخرجاا كل شعبة .

o . رغبة الطالـ 

o  ـــة ـــة لكـــل شـــعبة   وكـــيلك اةختبـــاراا الشـــدهية التحريري مجمـــوع درجـــاا الطالــــ فـــى المـــواد المؤ ل
 والعملية   التى تعقد كأساس للمداضلة بين الطالـ .

جــراءاا القبــول بالشــ (7 عـ ) قســمى اةعــالم والجغرافيــا ( بالشــدافية   حيــ  يــتم اعالنهــا فــور وتتســم سياســة واء
انتهــاء اةمتحانــاا الدصــلية للدرقــة ال انيــة   حتــى يتهيــأ الطــالـ المتوقــع انتقــالهم إلــى الدرقــة ال ال ــة لمرحلــة 

 التشعيـ    ويتم كيلك مراجعة سياسة التشعيـ فى البرامم التعليمية بصدة دورية.

ظـــيم بـــرامم تعريديـــة للطـــالـ المقبـــولين مـــن خـــالل وكيـــل الكليـــة لشـــاون التعلـــيم والطـــالـ يوجـــد إجـــراءاا تن (8
بالتنســيق مــع مكتـــ شــاون الطــالـ واتحــاد الطلبــة. كمــا يتــولى كــل قســم تــوفير المعلومــاا الدنيــة المرتبطــة 

ء المسـاولين بالقبول بالقسم من خالل أعضاء  ياة التدريس وفقـا  لجـداول معلنـة باألقسـام ويـتم اعتمـاد أسـما
 عن تلك المهام بمجالس األقسام.

 النشر والمعلومات غن سياسات القبو  :  1/1/3
سياساا القبول معلنة بدليل الطالـ ويتم انشاء مكتـ استعالماا فى مدخل الكلية مع بداية وفـود الطـالـ  (9

 من مكتـ التنسيق لتوفير الدعم المناسـ.

الرغبــاا التــى يقــوم الطالـــ بملاهــا عنــد ترشــيح  للكليــة  كــيلك يــتم نشــر المعلومــاا مــن خــالل اســتمارة (11
وكـــيلك أنشـــطة األســـر الطالبيـــة مـــن خـــالل إدارة رعايـــة الشـــباـ التـــى يلتقـــى فيهـــا الطـــالـ القـــدامى بالجـــدد 

 وتعريدهم باألقسام العلمية المختلدة وتوزيع المنشوراا عليهم .

يعـــر  الطـــالـ باألقســـام العلميـــة  وكـــيلك دليـــل مشـــروع الجـــودة الخـــا  بوحـــدة ضـــمان الجـــودة والـــيل (11
 وسياساا قبول الطالـ .

كيلك يعقد عميد الكلية والوكالء وروساء األقسام اجتماعا مع الطالـ فى اليوم األول للدراسـة لتعـريدهم  (12
 بشروط كل قسم ومزايال ومطالـ التأ يل في  .

 تناسب أغداد الطالب المقبولين مع موارد المؤسسة :  1/1/4
وارد والتســهيالا الماديــة المتاحــة ةســتيعاـ أعــداد الطــالـ بالكليــة   حيــ  تحتــول الكليــة ة تكدــى المــ (13

 على اآلتى :

o ( مـــدرجاا 4تتم ــل أمــاكن الدراســـة والمحاضــراا فــى الـــدرجاا والقاعــاا الدراســية   حيـــ  تضــم )
( قاعــة دراسـية تســتوعـ 11طالــ   با ضــافة إلـى ) 511رايسـية   يسـتوعـ المــدرو الواحـد نحــو 
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طالـ   و يا ة يتناسـ مع أعداد الطالـ الملتحقين بالبرامم التعليمية   والتى  211الواحدة نحو 
 طالبا  . 511 – 311تتراوح طاقتها اةستيعابية بين 

o :وبالنسبة للمعامل والمختبراا بالكلية   فتضم الكلية ستة معامل   مم لة فى 

  طالـ. 25  يستوعـ نحو معمل نظم المعلوماا الجغرافية بقسم الجغرافيا 

  طالـ. 25معمل اةستشعار عن بعد بقسم الجغرافيا   يستوعـ نحو 

  طالـ. 41معمل الخرااط بقسم الجغرافيا   يستوعـ نحو 

 . معمل علم الندس   بقسم علم الندس 

 .معمل الصوتياا   ويخدم العملية التعليمية بقسمى : اللغة اةنجليزية والدرنسية 

 طالـ(. 31لى واةنترنا لخدمة طالـ الكلية   ) معمل الحاسـ اآل 

جمـالى القـوة البشـرية مـن طـالـ مرحلتـى  (14 وفى ضوء  يل الموارد واةمكاناا المادية المتاحة بالكلية   واء
 الليسانس والدراساا العليا   وبيانها كالتالى :

o 21111 .طالـ وطالبة فى مرحلة الليسانس بالبرامم التسعة بالكلية 

o 311 السنة التمهيدية للماجستير .طالـ ب 

o 211 . طالـ ماجستير 

o 46 . طالـ دكتورال 
يستنتم مدل القصور اليل تعانى من  أماكن التدريس والمعامل واألجهزة والمختبـراا   حيـ  أن الكليـة  (15

فـــى حاجـــة ماســـة إلـــى دعمهـــا بـــاألجهزة والمعـــدالا التـــى تخـــدم وت ـــرل العمليـــة التعليميـــة   وبصـــدة خاصـــة 
 اا السعة الكبيرة .المدرجاا ي

وأجهزة  Data Showبا ضافة إلى تزويد ا باألجهزة الصوتية   وأجهزة العرض الدعال م ل   جهاز   (16
 البروجيكتور   والسبوراا الرقمية.

 سياسات التحوي  والنق  :  1/1/5
جراءتهـا تتسم سياساا التحويل والنقل بالكليـة بالعلنيـة والشـدافية   با ضـافة إلـى موضـوعية وعـدالته (17 ا واء

 بالنسبة لجميع الطالـ .

ليهــا إلــى القواعــد التــى يضــعها المجلــس األعلــى للجامعــاا  والتــى  (18 وتســتند سياســة التحويــل مــن الكليــة واء
 تتم ل بصدة عامة فى القواعد التالية :

o  بالنســبة لتحويــل الطــالـ علــى مســتول الدرقــة األولــى   يشــترط حصــول الطالـــ علــى الحــد األدنــى
 جاا اليل حدد للكلية من مكتـ التنسيق   ومستوفيا لشروط التوزيع الجغرافى.لمجموع الدر 
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o  بالنسبة للطالـ الحاصلين على الشهادة ال انوية العامـة مـن مصـر أو مـا يعادلهـا   يشـترط النجـاح
فــى المــواد المؤ لــة للقبــول بالكليــة   واســتيداء الحــد األدنــى لمجمــوع الــدرجاا الــيل قبلتــ  الكليــة فــى 

 لعام .ندس ا

o  بالنسبة لتحويل الطالـ على مستول الدرق األعلى   يشترط أن يـتم التحويـل مـن الكليـاا المنـاظرة
% 21  وأن يكــون الطالـــ ناجحــا ومقــوة إلــى الدرقــة األعلــى   ويلــك فــى حــدود نســبة ة تزيــد عــن 

يــل للطــالـ مــن أعــداد الطــالـ المقيــدين بالدرقــة المطلـــو التحويــل إليهــا   وتكــون األولويــة للتحو 
الحاصــلين علــى أعلــى المجــاميع   وة يــتم القبــول إة بعــد معادلــة المــواد التــى درســها الطالـــ بمــواد 

 الدرقة المطلـو التحويل إليها.

o  بالنسبة للتحويل من كلياا مناظرة فى جامعـاا عربيـة أو أجنبيـة   يشـترط أن يـتم التحويـل مركزيـا
 مصرية  بعد معادلة المواد المؤ لة للقبول بالكلية.عن طريق مكتـ تنسيق القبول بالجامعاا ال

o    بالنســبة للطــالـ الوافــدين   يشــترط الحصــول علــى مــا يعــادل الشــهادة ال انويــة العامــة المصــرية
والنجــاح فــى المــواد المؤ لــة للقبــول بالكليــة   واســتيداء الحــد األدنــى لمجمــوع الــدرجاا الــيل قبلتـــ  

اء الطالـ الوافدين من شـرط النجـاح فـى اللغـة األجنبيـة التـى لـم الكلية فى ياا العام   ويمكن اعد
 يدرسو ا   على أن يؤدل الطالـ امتحانا تكميليا فى  يل المادة .

امتـدادا  لسياسـة القبـول فـى  –أما فيما يتعلق بسياسة التحويل بين البرامم   فقد منح مجلس إدارة الكلية  (19
األولــى فرصــة التحويــل مــن برنــامم تعليمــى إلــى  خــر   لتصــحيح الراســبين فــى الدرقــة  –البــرامم المختلدــة 

المســار بشــرط أن يكــون الطالـــ مســتوفيا  لشــروط اةلتحــاق بالبرنــامم الــيل يرغـــ التحويــل إليــ    علــى أن 
تكــون ســنة التحويــل  ــى الدرصــة ال انيــة واألخيــرة أمــام  ــيا الطالـــ فــى الدرقــة األولــى   والتــى يعامــل فيهــا 

 .كباق ل عادة 
ليها فى المشـكالا الناجمـة عـن البعـد الجغرافـى مـن  (21 وتتم ل أ م األسباـ الرايسية للتحويل من الكلية واء

مكــان ا قامــة   بينمــا تشــكل أ ــم األســباـ للتحويــل إلــى الكليــة فــى وجــود بعــض التخصصــاا الدقيقــة فــى 
ق   م ـــل : شـــعبتى نظـــم بعـــض البـــرامم التعليميـــة بالكليـــة   والتـــى تكـــاد ة توجـــد ســـول فـــى جامعـــة الزقـــازي

المعلومـــاا الجغرافيـــة   والبياـــة اةستشـــعارية عـــن بعـــد   ومـــن  ـــم يســـا م وجـــود  ـــاتين الشـــعبتين فـــى زيـــادة 
معــدةا اةقبــال علــى الكليــة مــن جانـــ   ومعــدةا القبــول ببرنــامم الجغرافيــا مــن جانـــ  خــر   ســواء فــى 

 ال انية لدراسة التشعيـ . السنواا األولى من مرحلة الليسانس   أو فى نهاية السنة

كمــا بلغــا مكانــة طــالـ الدراســاا العليــا بالكليــة دورا  كبيــرا  فــى زيــادة معــدةا القبــول والتســجيل بالكليــة  (21
فــى ضــوء تــد ور قطــاع الدراســاا العليــا وندرتـــ    خاصــة فــى جامعــاا قنــاة الســويس والمنصــورة   وبنهـــا 

 وبخاصة قطاع كلياا اآلداـ.
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 فدون :الطالب الوا  1/1/6
تضــم الكليــة مــن بــين طالبهــا عــدد ضــايل مــن الطــالـ الوافــدين مــن الــدول العربيــة   ســواء فــى مرحلــة  (22

 الليسانس أو الدراساا العليا   وبيانهم كالتالى :
 الطالب الوافدين بمرحلة الدراسات العليـا الطالب الوافدين بمرحلة الليسانس العام الدراسا

 الدولة العدد الدولة العدد

 ليبيا + الكويت 4 فلسطين 8 م2005/2006

 ليبيا + اليمن + الكويت 7 فلسطين 35 م2006/2007

 ليبيا + اليمن + فلسطين + الكويت 8 فلسطين 36 م2007/2008

 قطر + ليبيا + اليمن + السودان 8 فلسطين+قطر+اليمن 37 م2008/2009

  يقوم الطالـ الوافد بدفع مصروفاا دراسية   كما يلى : (23
o 2411 . جني  استرلينى فى مرحلة تمهيدل الماجستير 

o 1211 .جني  استرلينى كل عام فى درجة الماجستير لحين المناقشة 

o 3211     جني  استرلينى للسنواا التالية . 2111جني  استرلينى أول سنة بعد تسجيل الدكتورال 

عـالن عـن الـدرجاا العلميـة التـى وتتبنى المؤسسة  لياا للترويم لجلــ الطـالـ الوافـدين تتم ـل فـى ا  (24
 تقدمها الكلية على موقعها اةلكترونى .

 كما يتم دعوة مم لى السداراا لحضور مناقشاا رساال الماجستير والدكتورال . (25

كــيلك تحســن ادارة الكليــة وأعضــاء  ياــة التــدريس اســتقبال الطــالـ الوافــدين وتقــدم لهــم جميــع التيســراا  (26
 لتعر  عليهم وتساعد م فى اةستمرار بالدراسة بالكلية. والمعلوماا التى يرغبون فى ا

 جارل إعداد برامم وأنشطة للطالـ الوافدين من خالل وحدة الجودة وادارة الكلية . (27

 وجارل أيضا  تصميم استبيان لمعرفة احتياجاا الوافدين. (28
 الدغم الطالبـا 1/2
 تحديد خصائص واحتياجات الطالب :  1/2/1
طــة محــددة لــدعم الطــالـ المقيــدين بهــا فــى حــدود اةمكانــاا والمــوارد المتاحــة .   تعتمــد الكليــة علــى خ (29

وتقوم ادارة رعاية الشباـ بدراسة حالـة الطـالـ الـيين يطلبـون دعـم مـادل ويلـك مـن خـالل بحـ  اجتمـاعى 
يقــوم بــ  الطالـــ الراغـــ فــى الــدعم عــن طريــق الوحــدة اةجتماعيــة التــابع لهــا ســكن الطالـــ ويتضــمن  ــيا 

بحــ  معلومــاا عــن الطالـــ واســرت  ومتوســط دخــل األســرة ويــتم علــى  ــيا األســاس تحديــد مــدل مالءمــة ال
 الطالـ للحصول على الدعم .

كما تخص  بعض األقسام نسبة من الكتـ مجانا  ونسبة أخرل بتخديض وفقا  لرغبـة الطالــ وظروفـ   (31
. 
 عم مادل أو أكاديمى.وتتشكل فى بعض األقسام لجان لدعم الطالـ اليين يحتاجون إلى د (31
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 خطة خدمات دغم الطالب :  1/2/2
و ناك الدعم اةكاديمى مم ال  فى دعم الكتاـ الجامعى من الجامعة واةنتساـ الموج  فـى حـدود مـادة  (32

 واحدة لكل فرقة من الدرق األربع بالبرامم الدراسية المختلدة.

دماا الطالبيــة إلــى        ) دعــم و نــاك خطــة متكاملــة مــن جانـــ الكليــة لــدعم الطــالـ وتنقســم الخــ (33
 مصروفاا ـ اعاناا شهرية ـ اجهزة تعويضية ـ دعم الكتـ ـ وجباا غيااية مدعمة(.

ويقــوم صــندوق التكافــل اةجتمــاعى الــيل يرأســ  وكيــل الكليــة لشــاون الطــالـ ويشــر  عليــ  إدارة رعايــة  (34
نتم عن عجز دخولهم المادية وبيلك الشباـ بتقديم المساعداا السال  يكر ا للطالـ لحل مشاكلهم التى ت

يحقــق لهـــم الرعايـــة اةجتماعيــة واةســـتمرار الهـــادق فــى دراســـتهم. ويقـــدم صــندوق التكافـــل اةجتمـــاعى  ـــيل 
 الخدماا للطالـ فى إطار خطة محددة معتمدة  ومو قة طبقا للميزانية التى ترد من الجامعة.

جراءات الدغم المالا :  1/2/3  إدارة وا 
جنيــــــ  )مــــــااتين وعشــــــرة ألــــــ  جنيهــــــا( فــــــى العــــــام الجــــــامعى  211111  مبلــــــ  حيــــــ  تــــــم تخصــــــي (35

 لدعم طالـ اةنتساـ الموج  غير القادرين. 2118/2119

جـــراءاا الحصـــول علـــى الـــدعم المـــالى بالكليـــة بالعلنيـــة والشـــدافية   والـــيل يســـتند إلـــى  (36 وتتســـم سياســـة واء
وعـدد أفـراد األسـرة   والـدخل   ويلـك مـن خـالل مجموعة من القواعد والمعايير   منهـا الحالـة اةجتماعيـة   

 بح  اجتماعى معتمد .

 الرغاية الصحية  : 1/2/4
 الكلية مزودة بوحدة عالجية للطالـ وأعضاء  ياة التدريس   ويعمل بها طبيـ و ال  ممرضاا . (37

 الوحدة بحاجة إلى أجهزة وادواا ةاقة ةسعا  الطالـ   وكيلك للحاةا الطاراة. (38

 مج دغم ورغاية المت وقين والمبدغين :برا  1/2/5
الطـالـ المســتجدين بالدرقـة األولــى مـن أبنــاء جمهوريـة مصــر العربيـة والحاصــلين علـى ال انويــة العامــة  (39

 جني  مرة واحدة فى السنة . 84% فأك ر يتم صر  مكافأة قدر ا  81من جمهورية مصر العربية 

تقــدير جيــد جــدا وكــان يســتحق مكافــأة تدــوق فــى الطالـــ الحاصــل علــى امتحانــاا النقــل بالكليــة علــى  (41
 ( جنيها فى السنة ويسمى يلك استمرار تدوق.84الدرقة األولى المشار إليها سابقا يصر  ل  مكافأة )

الطالـ الحاصل فى امتحانـاا النقـل بالكليـة والحاصـل علـى تقـدير جيـد جـدا ولـم يكـون يسـتحق مكافـأة  (41
 جني ( فى السنة تدوق ألول مرة .61  يحصل على مكافأة تدوق )التدوق بالدرقة األولى العام السابق ل

( مـرة واحـدة 121الطالـ اليل يحصل على تقدير امتياز فى سـنواا النقـل يحصـل علـى مكافـأة قـدر ا) (42
 فى السنة.
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 ناك برامم دعم للمبدعين من خالل المسابقاا التى تعلـن عنهـا رعايـة الشـباـ م ـل مسـابقة مصـطدى  (43
 أمين .. وغير ا .

كما يتم تكريم الطالـ المتدوقين فى بعض األقسام مـن خـالل رعايـة الكليـة وبعـض مؤسسـاا المجتمـع  (44
ديسـمبر مـن  16المدنى ) م ل رابطة اةخصاايين الندسيين ( التى تكـرم أوااـل قسـم علـم الـندس بالكليـة فـى 

 كل عام .

 رغاية الطالب المتعثرين دراسيًا :  1/2/6
المتع ــرين دراســيا  حيــ  تقــوم الكليــة فــى الوقــا الحــالى بانشــاء مكتـــ لرعايــة توجــد  ليــة لرعايــة الطــالـ  (45

 الطالـ المتع رين ويلك من خالل حصر م ومعرفة احتياجاتهم وتوفير برامم ارشادية وفنية مناسبة لهم .

 الخدمات المقدمة لذوى ا حتياجات الخاصة  :  1/2/7
 الكلية ، حيث :يحظا المك وفين بالكلية برغاية خاصة من ادارة  (46

قامــا الكليــة بانشــاء معمــل يضــم معمــل للحاســـ اآللــى وتــم تزويــدل بــالبرامم  المناســبة للمكدــوفين وتــم  (47
تسجيل كافة المقـرراا الدراسـية بطريقـة برايـل   وتـوفر الكليـة التيسـيراا الممكنـة للطـالـ الوافـدين بمسـاعدة 

ا يقوم بعض الزمالء من أعضاء  ياة التـدريس ) زمالاهم حي  يقوم الزمالء بتسجيل المقرراا الدراسية كم
د. نجــول عبــد الســتار ( بــالتبرع بجــزء كبيــر مــن وقتهــا لرعايــة ومتابعــة الطــالـ وحــل مشــكالتهم أوة  بــأول 
وتـــوفير الكتــــ الدراســـية لهـــم مجانـــا ومســـاعدتهم فـــى مقابلـــة اةســـاتية وازالـــة الحـــواجز الندســـية بيـــنهم وبـــين 

 اساتيتهم .

عض الخدماا المميزة ليول اةحتياجاا الخاصة   م ل كديدى البصـر   مـن خـالل تـوفير تقدم الكلية ب (48
 أفراد للكتابة لهم خالل فترة اةمتحاناا ومساعدتهم على  داء دروسهم .

 وفرا الكلية لهم مكتبة   وأفراد يقومون بتعليمهم طريقة برايل  . (49

 اعى   إة أن  يل البرامم غير كافية .كما وفرا لهم من يقوم بارشاد م الندسى والصحى واةجتم (51

 المنح الدراسية  :  1/2/8
ة توفر الكلية أية منح دراسية للطالـ سواء فى مرحلـة الليسـانس أو مرحلـة الدراسـاا العليـا   ومـن  ـم  (51

 ينبغى أن ُيدرس إمكانية توفير يلك   وتدبير الموارد المالية ليلك.

 دلي  الطالب  :  1/2/9
باـ ضــمن أنشــطتها الســنوية دلــيال  للطــالـ الجــدد ســنويا    يــوزع علــيهم فــى بدايــة العــام تقــدم رعايــة الشــ (52

الدراســـى للتعريـــ  بالكليـــة وبرامجهـــا التعليميـــة   ورؤســـاء تلـــك البـــرامم والمقـــرراا الدراســـية خـــالل مرحلتـــى 
 رامم وأ دافها .الليسانس والدراساا العليا   والمخرجاا التعليمية المستهدفة   با ضافة إلى رسالة الب
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يتم تحدي   سنويا  ليعكس المتغيـراا الجديـدة سـواء فـى الخطـط الدراسـية أو اللـوااح والقـوانين ا داريـة أو  (53
 سياساا القبول ... وغير ا .

 اإلرشاد اسكاديما:  1/2/10
 ة يوجد إرشاد أكاديمى بالكلية   حي  أنها ة تطبق نظام الساعاا المعتمدة . (54

ية معلنة لدل كل عضو  ياة تدريس سواء من خالل الملصقاا أو أ نـاء المحاضـرة يوجد ساعاا مكتب (55
 أو من خالل المتابعة من مجلس إدارة الكلية.

 
 اسنشطة الطالبية   1/3

 تميز المؤسسة فا اسنشطة الطالبية : 1/3/1
ـ تهـــتم بتـــوفير بالنســـبة لمـــدل تـــوافر األنشـــطة والخـــدماا الطالبيـــة وتنديـــي ا بالكليـــة   فـــ ن كليـــة اآلدا (56

 مختل  األنشطة الطالبية وتقديمها لطالبها . ويلك من خالل إدارة متخصصة )إدارة رعاية الشباـ ( .

 تقوم أيضا  باةشرا  على األنشطة الطالبية المختلدة ومتابعتها وتنظيمها وتطوير ا بشكل مستمر . (57

نجـازاتهم   تبـين فيـ  مسـتول األنشـطة كيلك تقـوم ادارة رعايـة الشـباـ بالكليـة ب عـداد تقريـر سـنول عـن إ (58
 الطالبية بالكلية   ومن  م موق  إنجازاتهم فى العام الجامعى المنصرم.
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 وثيقة سياسات الكلية فى البحث العلمى
 

 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية األخرى :

 خطة البحث العلما :
 توافر خطط للبحث العلما :

و ـى تشـمل مـا  29/3/2119اعتماد ـا مـن مجلـس الكليـة بتـاريخ  تتوافر خطة بح ية للكلية مو قـة وتـم (59
 يلى :

o . دراسة لمشكالا طالـ الجامعة ومستقبلهم المهنى   قسم علم الندس واةجتماع 

o  دور اةعالم اةقليمى فى نشر الوعى بمخاطر اةدمان ونشر  قافة حقـوق اةنسـان   قسـم اةعـالم
 والدلسدة وعلم الندس .

o توياا الطــالـ فــى اللغــاا األجنبيــة وطــرق معالجتهــا   قســم اللغــة اةنجليزيــة أســباـ انخدــاض مســ
 واللغة العربية .

o . جغرافيا التلو  البيئ بمحافظة الشرقية   قسم الجغرافيا 

o .وضع استراتيجية لتطوير البالغة العربية   قسم اللغة العربية 

مرتبطــة بخطــة الكليــة   كمــا أن  ــيل كــيلك توجــد  خطــط بح يــة لألقســام العلميــة و ــيل الخطــط البح يــة  (61
 الخطط مو قة ومعتمدة من أقسام علمية .

 
 التزام اسقسام العلمية بتن يذ خطة المؤسسة فا البحث العلما :

 تلتزم اةقسام العلمية بتنديي خطة المؤسسة فى البح  العلمى . (61
 ك اءة العملية البحثية 

 مؤشرات الك اءة :
 لعلمية المنشورة الخاصة بأعضاء  ياة التدريس .توجد قاعدة بياناا لألبحا  ا (62

تســـتخدم انشـــطة البحـــ  العلمـــى للمؤسســـة فـــى معالجـــة مشـــكالا المجتمـــع واغـــراض التنميـــة   م ـــال )  (63
ابحا  وكتـ المخدراا   للدكتور عبد اهلل عسـكر ( يـتم اةسـتدادة بهـا فـى دوراا مكافحـة اةدمـان والوقايـة 

تــورال للــدكتورة  بــة محمــد علــى( تعــالم أســباـ وجــيور مشــكالا العنــ  منــ  )العنــ  ضــد المــرأة   رســالة دك
 ضد المرأة.
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يسهم الدكتور البسيونى جاد بأبحا   فى الجوانـ القانونية اةجتماعية   كما يقدم اسهاماا للمرأة بحكم  (64
 عضويت  بالمجلس القومى للمرأة . 

ليدزيون والسينما علـى جوانــ متعـددة فـى ويقدم قسم اةعالم العديد من الرساال عن تأ ير مشا داا الت (65
 الشخصية ) العدوان   تقديم المساعدة .. إلخ(

 مساهمة البحث العلما فا دغم وتعزيز العملية التعليمية:
تشـجع المؤسســة البحــو  المشـتركة بــين اةقســام العلميــة و نـاك العديــد مــن اةم لـة لم ــل  ــيا التعــاون )  (66

 سبق يكر ا فى الخطة البح ية(.

ظــرا  أل ميــة البحــ  العلمــى فقــد وضــعا المؤسســة قواعــد عديــدة لتحديــز أعضــاء  ياــة التــدريس علــى ون (67
 البح  العلمى فهناك البع اا الخارجية وبع اا اةشرا  المشترك .

كيلك يوجـد بع ـاا داخليـة والتـى تتضـمن السـدر لمـدة سـتة أشـهر لجمـع المـادة العلميـة    ـيا با ضـافة  (68
 التى تمنحها الجامعة لرساال الماجستير والدكتورال .إلى المكافآا المالية 

ولضــمان اســتمرار تدــوق البحــ  العلمــى تقــوم الكليــة بالتعــاون مــع الجامعــة بتنظــيم دوراا لتنميــة قــدراا  (69
أعضــاء  ياــة التــدريس فــى مجــال البحــ  العلمــى م ــل دورة النشــر العلمــى وأخالقيــاا البحــ  العلمــى ودورة 

 ة المحلية والعالمية .لمشروعاا البحو  التنافسي

وتقوم الجامعة بعمل يوم للتدوق لمكافأة المتميزين من الجامعة واليين نشروا أبحا هم فى مجـالا دوليـة  (71
أو كــان لهـــم انتـــاو علمـــى متميــز علـــى المســـتول المحلـــى   وكـــيلك أفضــل رســـالة ماجســـتير ودكتـــورال علـــى 

 مستول كل كلية.

يل الدراساا دعما كليـا فـى ك يـر مـن اةحيـان أو يقـوم عضـو والجدير باليكر أن المؤسسة تقوم بدعم   (71
  ياة التدريس بدفع رسوم رمزية لحضور  يل الندواا.

 تموي  البحث العلما 
 مصادر تموي  البحث العلما :  
 مكافأة مسا مة الجامعة فى اعداد رسالة الماجستير والدكتورال . (72

o  جني . 451بالنسبة لمرحلة الماجستير 

o  جني  . 751حلة الدكتورال بالنسبة لمر 

 وتخص  الجامعة مكافأة مالية كبيرة للنشر فى مجالا علمية عالمية . (73

 جني . 211أما النشر الداخلى لألبحا  العلمية واةشتراك فى المؤتمراا فيقدر بمبل   (74
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وعمومــا فــ ن الميزانيــة المخصصــة للبحــ  العلمــى للكليــة مــن الجامعــة ضــعيدة وة تدــى بحاجــة األقســام  (75
 لعلمية. وتحاول الكلية الحصول على مشروعاا تنافسية من مشروعاا التطويرا

 قياس غوائد البحث العلما :
ة يتم قياس عوااد أو مردود المخصصاا المالية للبح  العلمـى ويـتم فقـط التعـر  علـى عوااـد البحـ   (76

 . العلمى من خالل تطوير طرق التدريس وتطوير الكتـ وتطوير طرق التقويم والمنا م
 أنشطة غلمية أخرى 

 مشروغات بحثية ممولة وات اقيات :
الكليــة فــى طريقهــا لعقــد اتدــاق ممــ ال  فــى أ.د عبــد اهلل عســكر مــع اةتحــاد األوروبــى وبعــض الجامعــاا  (77

 المصرية لعمل دبلوم  فى الجريمة .
 المؤتمرات والندوات العلمية :

 لم ال ة الحصر ما يلى :قاما الكلية بعقد عدد من المؤتمراا   منها على سبيل ا (78

o  إلى  31/11المؤتمر الدولى للمحليين الندسيين العـر اليل عقد بالقا رة فى             الدترة من
وقـد شــارك قســم علــم الــندس بالكليــة ممـ ال  فــى أ.د حســين عبــد القــادر   أ.د عبــد اهلل  2/11/2118

اعلياتـــ  ورااســـة لجانـــ  واةشـــتراك الســـيد عســـكر أ.د عمـــاد مخيمـــر فـــى اةعـــداد للمـــؤتمر ومتابعـــة ف
 بأبحا  علمية في .

o  : يعقد قسم اةجتماع مؤتمرا  دوليا سنويا فى شهر مارس وقد تم عقد المـؤتمر األول وكـان بعنـوان
 العلوم اةجتماعية وصورة مستقبل المجتمع .

o  لية المجتعية أما المؤتمر ال انى فجارل التحضير ل  وسو  يكون بعنوان:الجامعاا العربية والمساو
 تجال مجتمعاتها.

o  يعقــد قســم الدلســدة بالتعــاون مــع اليونســكو مــؤتمرا دوليــا ســنويا حيــ  يتــولى أ.د حســن حمــاد كرســى
 اليونسكو .

o . عقد قسم اللغة العربية مؤتمرا  سنويا وجارل التحضير للمؤتمر ال انى 

o . تشارك بعض األقسام فى حضور المؤتمراا على المستول القومى 
 ت العليا :الدراسا

 الدرجات الممنوحة :
 التعريف ببرامج الدراسات العليا :

تحر  الكلية على تقديم مجموعة من برامم الدراساا العليا تتناســ مـع مكانتهـا وسـمعتها الطيبـة مـن  (79
جهــة ومــا يلبــى احتياجــاا ســوق العمــل واحــد  اةتجا ــاا العلميــة والبح يــة مــن جهــة أخــرل بمــا يســهم فــى 

 كلية ويتضح يلك فيما يلى :تحقيق رسالة ال
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 أوً  : التمهيدى للماجستير :
 شروط ا لتحاق :

o . شهادة التخرو بشرط أن يكون التقدير التراكمى جيد على األقل 

o .شهادة الميالد 

o . شهادة تقدير السنواا األربع 

o . شهادة الخدمة العسكرية للطالـ 

 ثانيًا : درجة الماجستير :
o . إعداد خطة البح 

o سم العلمى بعقـد سـيمنار يحضـرل أعضـاء القسـم وطـالـ الدراسـاا العليـا للموافقـة علـى فكـرة قيام الق
 الموضوع .

o  الموافقة على الموضوع من قبل مجلس القسم  م مجلس الكلية  م مجلـس الدراسـاا العليـا بالجامعـة
. 

 اسوراق المطلوبة للتسجي  لدرجة الماجستير :

o .شهادة التخرو 

o . شهادة الميالد 

o ة الخدمة العسكرية للطالـ.شهاد 

o . شهادة السنة التمهيدية للماجستير 

o .  ال  نسخ من خطة البح  

وعلـــى الطالــــ احضـــار مـــا يديـــد أن الموضـــوع غيـــر مســـجل بالجامعـــاا المصـــرية ردا  علـــى خطابـــاا  (81
 استدسار يأخي ا من ادارة الدراساا العليا .

 الرسوم الدراسية :
o  ني  ( للتمهيدل والماجستير .جني  ) سبعمااة ج 711يدفع الطالـ 

 ثالثًا : الدكتوراه :
o . ندس اجراءاا تسجيل الماجستير باةضافة إلى شهادة الماجستير مع  األوراق 

 الرسوم الدراسية :

o  جني  ) تسعمااة جني  فقط(. 911يدفع الطالـ 

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة :
 دبلوم ا غالم من قسم ا غالم . (1)

 لتحاق :شروط ا  
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o . شهادة التخرو بتقدير مقبول من قسم اةعالم أو أل مؤ ل أخر بشرط العمل فى مجال اةعالم 

o . شهادة الخدمة العسكرية للطالـ 

o . شهادة الميالد 

 جني  ) خمسمااة جني  (  511لـ يدفع الطاالمصروفات :  

 دبلوم تنمية اجتماغية من قسم ا جتماع  (2)

 شروط ا لتحاق :
o خرو بتقدير مقبول من قسم اةجتماع.شهادة الت 

o . شهادة الخدمة العسكرية للطالـ 

o . شهادة الميالد 

 ويمكن للطالـ اليين يعملون فى مجال التنمية عمل دبلوم فى التنمية اةجتماعية.

 جني  ) خمسمااة جني  (  511يدفع الطالـ المصروفات : 
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 لربط الحوافز باألداءو يقة سياساا الكلية 

تهتم  يل الو يقة بوضع اطار عمل يتضمن تحقيق مبدأ ربط الحوافز باألداء بين اعضاء  ياة 
 كلية فيما يلى :التدريس ومعاونيهم وتضم اةجراءاا والسياساا التى تتبعها ال

 ـ والعقاـ وربط الحوافز باةنتاوأن تكون المتابعة واةشرا   ى وسيلة لتحديد معايير ال وا. 
  السعى ةكتشا  الطاقاا الكامنة فى الموارد البشرية فى الكلية لتحديز الخامل وترقية الك ء

 مما يسهل عملية ربط الحافز باةنتاو واةنجاز.

 داء واةنتاو العلمى .ربط المكافاا واةجور الزاادة بجودة اة 

  التعر  بشكل دورل على مدل الرضا الوظيدى لكافة اعضاء  ياة التدريس بشكل فورل وحل
 اسباـ عدم الرضا الوظيدى .

 التى تعمل على ضمان رضا العاملين بشكل داام ومستمر وستعمل الكلية على  توفير األلياا
اءاا اخرل تلزم لتحقيق العدالة والمساواة مراجعة  يل األلياا دوريا واضافة ما يمكنها من اجر 

 والرضا بين افراد الكلية .

 


