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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 

 جبيعت كفر انشيخ اســـى انجبيعـــــــــــــــــــــت :

 كهيّ انتجبرة اســى انًؤسســـــــــــــــت    :

 عُـــٕاٌ انًؤسســـــت       :
 –جبيعت كفر انشيخ  –كهيت انتجبرة  –شبرع انجيش 

 ٕٓريت يصر انعربيتجً –يحبفظت كفر انشيخ 

 (740)  3611163 انتهيفــــــــــــــــــــــــــــــــٌٕ:

 (740)  3634466 انفبكــــــــــــــــــــــــــــــــــس:

 D/KAF/3/04 كــــٕد انًشــــــــــــــــــرٔع :

 يسئٕل االتصـــــــــــــــــبل  :     

 

 أ . د / رضب ابراْيى صبنح

 هيــــــــــــــــــــــــــــت            عًيذ انك

 د / عهٗ يجبْذ احًذ انسيذأ .  يذيـــــر انًشـــــــــــرٔع    :

 سُٕاث 4برَبيج دراسي يذة انذراست  6 برايج انكهيــــــــــــــــــــــــت      

 4741 عذد طالة انكهيـــــــــــــــــت        

 1178 هيب       عذد طالة انذراسبث انع

 28 عذد أعضبء ْيئت انتذريس 

 51 عذد أعضبء انٓيئت انًعبَٔت   

 عذد األقسبو انعهًيــــــــــــــــت
 أقسبو عهًيّ   4

 اإلحصبء (–االقتصبد  –إدارة األعًبل  –) انًحبسبت 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 التخطُط اإلسرتاتُجٍ –1

 ضدغاداتػواألظذطظػاضدارطظػاضخطظػاإلدتراتغجغظػضضصضغظػواػػ1/1

ػ(SWOTاضتحضغلػاضبغئيػضضصضغظػبادتخدامػأدضوبػ)ػػ1/1/1

تـ تشكيؿ لجنة مف أعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة إلعداد التحميؿ البيئي لمكمية ككتـ االنتياء منو 

  (SWOTأسمكب )باستخداـ 

ػاضرؤغظػواضرداضظػػ1/1/2

تتفؽ مع رؤية  جامعة كفر الشيخ كرسالتيا ، كقد شارؾ في كضع رؤية تكجد لمكمية رؤية كرسالة خاصة بيا 

كرسالة الكمية كؿ مف القيادات اإلدارية كاألكاديمية ) العميد ، كالككالء كأعضاء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة 

 كمديرم اإلدارات ( باإلضافة لممثميف عف الطالب كاألطراؼ المجتمعية.

التيا كمناقشتيا مع أطراؼ مف داخؿ الكمية كخارجيا ، كما تـ مناقشة االقتراحات تـ عرض رؤية الكمية كرس

الخاصة بصياغتيا كمف ثـ تـ اعتمادىا مف قبؿ عميد الكمية ، كقد تـ نشر الرؤية كالرسالة داخؿ الكمية كخارجيا 

لتي عقدت بالكمية حيث كالندكات كالمقاءات ا تمف خالؿ عدد مف المنشكرات ، كدليؿ الطالب ، كلكحة اإلعالنا

تـ تكزيع مطكيات تتضمف رؤية الكمية كرسالتيا تحث عمي المشاركة في ىذه الندكات كالمقاءات )مرفؽ طيو 

 نماذج مف المنشكرات كالمطكيات ( .

 Visionرؤَت الكلُت : 

قميميا ودوليا في تقديم ا لبرامج الدراسية أن تكون الكمية أحد المراكز الرئيسية المتميزة والرائدة محميا وا 

واألنشطة البحثية فى مجال العموم اإلدارية واإلقتصادية، وبما يتفق مع معايير الجودة المحمية والعالمية ، 

 ويمبى احتياجات السوق المحمى والعالمى خالل الخمس سنوات القادمة.

 Mission: رسبلت الكلُت
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 العمػػكـ مجػػاالت فػػ  متخصصػػة كمجتمعيػػة حثيػػةكب تعميميػػة حككميػػة مؤسسػػة الشػػيخ كفػػر جامعػػة التجػػارة كميػػة  

 مػػػع يتكافػػػؽ كبمػػػا العالميػػػة لممعػػػايير كفقػػػان  كمياريػػػا فكريػػػا متميػػػز خػػػري  المجتمػػػع إلػػػ  تقػػػدـ كاإلقتصػػػادية، التجاريػػػة

 ، متطػكرة كتدريبيػة تعميميػة كمقػررات بػرام  إتاحػة خػالؿ مػف ، كالػدكل  كاإلقميمػ  المحمػ  العمػؿ سكؽ إحتياجات

 كاإلبتكار اإلبداع مناخ كتشجيع ، البشرية الكفاءات أفضؿ كتكظيؼ ، التعميمية الخدمة لجكدة رالمستم كالتحسيف

 المجتمػع كتنميػة البيئػة خدمػة فػ  الكميػة تسػاىـ كمػا ، التكنكلكجيػا أسػاليب بأحػدث كاإلسػتعانة ، المتميػزة كالبحػكث

 مػف مجمكعػة إطػار فػي كذلػؾ ، متميػزة ةكبحثيػ كتدريبيػة استشػارية خػدمات تقػديـ ف  بشرية كفاءات مف لدييا بما

 .عمييا المتعارؼ كالعممية األخالقية القيـ

 من ما سبق يمكن تحقيق اآلتي :

 . تخري  خري  متميز يالءـ احتياجات سكؽ العمؿ 

   تػػػكفير خػػػري  يتمتػػػع بقػػػدرات كميػػػارات كمعمكمػػػات فػػػ  المجػػػاالت اإلداريػػػة كالماليػػػة كاالقتصػػػادية ال تقػػػؿ عػػػف مثيمتيػػػا فػػػ

 معات المصرية كالت  حصمت عم  شيادة االعتماد كالجكدة الجا

  االعتماد عم  تكنكلكجيا لممعمكمػات كاالتصػاالت عمػ  مسػتكل عػاؿ مػف الكفػاءة كتػدعيـ العمميػة التعميميػة كاإلداريػة بالكميػة

 بيذه التقنية 

 د االسػػتراتيجي كالقػػدرة عمػػ  اكتسػػاب االعتمػػاد عمػػ  أسػػاليب تعمػػيـ مبتكػػرة كمتميػػزة إلعػػداد خػػريجيف لػػدييـ الفيػػـ الكػػافي لمبعػػ

 المعمكمات كالقدرات كالميارات الالزمة .

 . ربط العممية التعميمية بالكمية بمراكز األبحاث ف  الييئات كالمنظمات عم  المستكل القكمي كالعربي كاألجنبي 

 ب احتياجات سكؽ العمؿ .إيجاد ىكية متميزة لمكمية مف خالؿ تطكير المحتكل العممي لممقررات الدراسية بما يناس 

 . تحسيف إنتاجية العامميف كأعضاء ىيئة التدريس كرعايتيـ مف خالؿ برام  متكاممة لمرعاية كالتدريب كالتحفيز كالتقكيـ 

  احتػراـ قػيـ  كتقاليػد المجتمػػع كتػدعيـ التعػاكف لنشػػر العمػـ كالمعرفػة بيػذا المجتمػػع مػف خػالؿ بػػرام  الدراسػات العميػا كمراكػػز

 امة بالكمية لنشر تكنكلكجيا المعمكمات كتدعيـ الميارات اإلدارية كالمحاسبية كاالقتصادية ألبناء المجتمع .الخدـ الع
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػاضعاغاتػاضظؼائغظػواألعدافػاإلدتراتغجغظػػػ1/1/3

تبنت الكمية مجمكعة مف األىداؼ اإلستراتيجية لتحقؽ بيا رؤيتيا كرسالتيا ، كمف أمثمة األىداؼ اإلستراتيجية ما 

 مي:ي

 سكؽ العمؿ.  فيإعداد خري  متميز قادر عم  المنافسة 

 رفع كفاءة العممية التعميمية.

 الجامعات العالمية.  فيرفع كفاءة عضك ىيئة تدريس لجعمو عضكان متميزان يضاىي نظيره 

 االرتقاء بمستكل البحث العممي. 

 زيادة كفاءة كفاعمية األجيزة اإلدارية بالكمية

 ية المستدامة لممجتمع المحمي.التنم فيالمشاركة 

 رفع كفاءة كفعالية مؤسسات المجتمع ذات االرتباط الكثيؽ بالكمية 

كافتقدت األىداؼ اإلستراتيجية في إعدادىا إل  االعتماد عمي التحميؿ البيئي ، كما افتقدت مشاركة األطراؼ 

ىيئة التدريس ، كلـ يشارؾ في المجتمعية في صياغتيا كاقتصر إعدادىا عمي العميد ، كالككالء كأعضاء 

صياغتيا الطالب كالعامميف في الكمية كتنكم الكمية القياـ بإعادة صياغة األىداؼ اإلستراتيجية اعتمادان عمي 

التي  تالتحميؿ البيئي لتدعيـ جكانب القكة كمعالجة جكانب الضعؼ كاستغالؿ الفرص المتاحة كتجنب التيديدا

قياـ بإشراؾ مختمؼ األطراؼ داخؿ الكمية كخارجيا في صياغة األىداؼ تؤثر سالبا عمي أداءىا .مع ال

 اإلستراتيجية.

ػ

ػ

ػ
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػ

ػاضدغاداتػػػ1/1/4

يقـك عميد الكمية كالسادة الككالء انتيجت الكمية أساليب كمنيجية محددة ككاضحة لتنفيذ كمتابعة سياستيا حيث 

كتحديث ىذه السياسات مف حيث التقكيـ كالتعديؿ ىذا كتنكم الكمية كضع آليات لمراجعة بتنفيذ ىذه السياسات  

 كالمالئمة كاإلجادة بشكؿ دكرم كمما دعت الحاجة إل  ذلؾ

 

ػاضخطظػاضتظغغذغظػضتطبغقػإدتراتغجغظػاضطؤددظػػ1/1/5

 المعنية األطراؼ كتنفيذىا الخطة كضع في شارؾيك . كاالعتماد الجكدة لمعايير طبقا لمتطكير  الكمية حاجة تبرز

دارتيا بأقساميا الكمية داخؿ مف ةالمختمف  حيث مف الزمف محددة متابعة آليات كضع جارل كما ، المتعددة كا 

 .   ذلؾ األمر استدع  إف القائمة الخطة في تعديؿ أك بديمة خطط أية ككضع التنفيذ في التطكر متابعة

ػ

ػارتباطػاضخطظػاإلدتراتغجغظػبخطظػاضجاططظػػ1/2

ػباضظدبظػضضرداضظػ1/2/1

  .جيدة بصكرة الجامعة رسالة تعكسل  الكمية رسالةتطكير  جارم

ػباضظدبظػضضعاغاتػاضظؼائغظػواألعدافػاإلدتراتغجغظػػ1/2/2

 الخاصة اإلستراتيجية كاألىداؼ النيائية الغايات جميع الجارم إعدادىا الخطة تغط تحاكؿ إدارة الكمية أف  

 . بالكمية

ػباضظدبظػضخططػوبراطجػاضتطوغرػػ1/2/3
 .للجامعة اإلستراتيجية واألهداف الغايات وبين الكلية إستراتيجية في التطوير وبرامج خطط بين جيدول إدارة الكلية أن يكون هناك ارتباط تحا
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 اضوضدػاإلدتراتغجيػضضصضغظػػ1/3

ػاضدطاتػاضططغزةػضضصضغظػودورعاػسيػاضطجتطدػ1/3/1

 التشابو بعض مف الرغـ فعم  نشاطيا، لطبيعة المميزة كخصائصيا المستقمة شخصيتيا الكمية إستراتيجية تعكس  

 إستراتيجية أف إال األخرل بالكميات المقدمة البرام  كبعض الكمية برام  في المقدمة األكاديمية التخصصات في

 .المحيطة البيئة خدمة في الكمية رسالة نحك األكاديمية التخصصات ىذه تكجيو عم  تعمؿ الكمية

 خػالؿ مػف كمحػددة كاضػحة بصػكرة كالػدكلي المحمػي المجتمػع نحػك المجتمعية مسئكلياتيا الكمية إستراتيجية كتبرز  

  المجتمع مشكالت حؿ عم  يساعد بما العممي لمبحث خطة كضع

ػاضوضدػاضتظاسديػضضطؤددظػػ1/3/2

المحميػػة بػػالرغـ مػػف قصػػر عمػػر الكميػػة إال أنيػػا تحػػاكؿ بشػػكؿ ممحػػكظ أف تحتػػؿ مركػػز تنافسػػي بػػيف كميػػات التجػػارة 

 كاإلقميمية 

 اذلُكل التىظُمٍ -2

ػاضؼغصلػاضتظظغطيػطالئمػوططتطدػ2/1

ػطالئطظػاضؼغصلػاضتظظغطيػضطبغطظػظذاطػاضطؤددظػ2/1/1

 الييكؿ التنظيمي مالئـ لطبيعة نشاط المؤسسة  ، كيتككف مف:

 أكالن : الييكؿ األكاديمي لمكمية كيضـ :  

  مجمس الكمية 

 عميد الكمية 

 الكمية كحدة الجكدة ب 

 ككالء الكمية 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

o . ككيؿ الكمية لشئكف خدمة المجتمع كتنمية البيئة 

o . ككيؿ الكمية لشئكف الدراسات العميا كالبحكث 

o . ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب 

 ( أقساـ عممية عم  النحك التالي:4األقساـ العممية ، حيث يكجد بالكمية عدد ) 

 ػ المحاسبة

 ػ إدارة  األعماؿ

 صادػ االقت

 التأميفك  ػ اإلحصاء كالرياضة

 ثانيان : الييكؿ اإلدارم لمكمية كيضـ :

 . أميف الكمية 

 :اإلدارات اإلدارية كتشمؿ 

 ػ  شئكف التعميـ كالطالب 

   الشباب ػ رعاية

 ػ الشئكف اإلدارية 

 ػ الشئكف المالية 

 ػ الدراسات العميا كالبحكث كالعالقات الثقافية 

 ػ المكتبة.

ارة مف اإلدارات السابقة عددا مف األقساـ اإلدارية كما ىك مكضح بالخريطة التنظيمية الكاردة مف كيتبع كؿ إد

 قسـ التنظيـ كاإلدارة 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

كتعمػػؿ إدارة الكميػػة عمػػػ  إف يػػتـ اختيػػار كػػػؿ عضػػك مػػف أعضػػػاء الييئػػة اإلداريػػة بنػػػاء عمػػ  تخصصػػو الػػػدقيؽ، 

 دة منيا في مجاؿ تخصصو.كخبرتو، كالدكرات التدريبية التي اشترؾ فييا كاالستفا

( درجممات وظيفيممة  والجممدول التممالي 7( موظممم ممموز ين  مممى  ممدد  47يضممم الجيمماز اإلداري بالكميممة  ممدد   

 ويضح ذلك من الجدول التالي 

ػبغان

 تبؾردادػاضوظائفػاضطذعوضظػ)ضعغرػأرضاءػعغئظػاضتدرغس(طوزرغنػحدبػاضطجطوراتػاضظورغظػواضغئا
 انفئبث

 

انًجًٕعبث 

 انُٕعيت

 إجًبني  سبدست خبيست رابعت ثبنثت ثبَيت  أٔنٗ        ويذير عب
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رك

 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
ٕر 

رك
 

ث
َب

إ
 

انٕظبئف 

 انتخصصيت
3 6 6 1 6 6 0 1 - - - - - - 14 6 

 - - - - - - - - - - - - - - - - ٔظبئف انقبٌَٕ

 - - - - - - - - - - - - - - - - انٕظبئف انفُيت

انٕظبئف انفُيت 

 نغير انًؤْهيٍ
- - - - - - 6 - - - - - - - 6 - 

انٕظبئف 

 انحرفيت
- - - - - - 1 - 1 1 - - - - 6 1 

انٕظبئف 

 انًكتبيت
1 3 1 - 0 3 1 6 6 - - - - - 16 4 

انٕظبئف 

انًكتبيت نغير 

 انًؤْهيٍ

- - - - - - - - - - - - - - - - 

ٔظبئف 

انخذيبث 

 انًعبَٔت

- - - - - - 1 - - - 3 3 6 1 5 4 

 16 35 1 6 3 3 1 3 3 16 5 13 1 3 5 4 اإلجًبني
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دارة خريطػػػة الييكػػػؿ التنظيمػػػي المطبقػػػة مػػػع اسػػػتحداث كحػػػدة تككيػػػالتػػػالي كيبػػػيف  الشػػػكؿ  د الجػػػكدة كاالعتمػػػاد كا 

دارة العالقات العامة كخدمة البيئة   األزمات كمكتب الخريجيف كا 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 اذلُكل التىظُمً مه امني الكلُت

ػاضدضطاتػواضطدؤوضغاتػواالختصاصاتػػػ2/2

ػرالشاتػاضدضطظػ2/2/1

السػػػػمطة كتحديػػػػد االختصاصػػػػات، لكػػػػؿ عضػػػػك مػػػػف  يتصػػػػؼ الييكػػػػؿ التنظيمػػػػي الحػػػػالي لمكميػػػػة بكضػػػػكح خطػػػػكط

، أعضائيا ، فالعميد ىك المسئكؿ األكؿ كيعاكنو ثالثة مف الككالء كؿ فيما يخصو طبقا لشكؿ لمييكػؿ التنظيمػي

لعدـ كجكد مجمس لمكميػة  مجمس الكمية طبقا لقانكف تنظيـ الجامعات كالئحتو التنفيذية كينكب رئيس الجامعة عف

 .حت  اآلف

ػاضطدئوضغاتػواالختصاصاتػػ2/2/2

تعمػػػؿ الكميػػػة عمػػػ  أف يكػػػكف أعضػػػائيا فػػػي الييكػػػؿ التنظيمػػػي فػػػي أمػػػاكنيـ المناسػػػبة ليػػػـ، كالمتفقػػػة مػػػع كػػػؿ مػػػف 

الشػػػيادات العمميػػػة الحاصػػػػميف عمييػػػا، كالتخصصػػػػات الدقيقػػػة، كالخبػػػػرات كالميػػػارات الحياتيػػػػة، كالقػػػدرات العقميػػػػة، 

 ؿ عضك في المؤسسة.كالميارات العممية، كالخصائص الكجدانية لك

ػاإلداراتػاضطتخصصظػضخدطاتػدرمػاضططضغظػاضتطضغطغظػػ2/3

انتسػاب ،يتكافر بالكمية مجمكعة مف اإلدارات المتخصصة لتقديـ خدمات الدعـ امثؿ قسـ شئكف الطالب انتظػاـ 

اءة فػي أداء كؿ منيا يقػدـ الػدعـ فيمػا يخصػو. كتتميػز كػؿ اإلدارات بالكفػوك قسـ رعاية الشباب كقسـ الخريجيف 

 المياـ؛ حيث تكجد لكؿ إدارة مدير، كأعضاء مف ذكل الكفاءات .

ػإدارةػاألزطاتػواضصوارثػػ2/4 

ػصغاغظػاضودائلػاضطتاحظػضضتطاطلػطدػاألزطاتػواضصوارثػػ2/4/1

فػي ممػرات الحريػؽ طفايػات  عػدد مػف  الكسائؿ المتاحة في المؤسسة كافية لمتعامؿ مع األزمات كالككارث، فتكجػد

 معامؿ الكمية ، كتتكافر اإلسعافات األكلية ، كاإلرشادات الالزمة لمكاجية األزمات كالككارثك 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػاألزطاتػواضصوارث:ػإدارةطدئوضغظػػػ2/4/2

تبع  ككيؿ الكمية لشئكف البئية  تكجد إدارة متخصصة بالمؤسسة لمكاجية األزمات كالككارث كليا تشكيؿ كمياـ 

 .كؿ دكرم كيتـ عقد لجاف كاجتماعات ليا بش

 

ػوحدةػإدارةػاضجودةػػ2/5

ػاضجواظبػاضتظظغطغظػضوحدةػإدارةػاضجودةػ2/5/1

ػظذؾةػاضطذروع:

 عم  إنشاء المشركع . 5/4/7007تـ مكافقة المجنة القكمية لضماف الجكدة كاالعتماد في 

 عم  إنشاء المشركع. 44/5/7007تـ مكافقة رئيس الجامعة ممثالن عف مجمس الكمية في 

ػذروعػ:رؤغظػاضط

الجكدة شعارنا كالتميز سبيمنا لدعـ القدر التنافسية لكميتنا بيف كميات التجارة خالؿ العقديف األكؿ كالثػاني مػف ىػذا 

 . القرف

ػرداضظػاضطذروعػ:

تػتمخص رسػػالة المشػركع فػػ  ضػماف الجػػكدة كالتطػػكير المسػتمر لتحسػػيف كفػاءة األداء بالكميػػة بالشػكؿ الػػذم يمكػػف 

 : تيالكمية مف تحقيؽ اآل

 . تخري  خري  متميز يالءـ احتياجات سكؽ العمؿ 

  تػكفير خػػري  يتمتػع بقػػدرات كميػارات كمعمكمػػات فػي المجػػاالت اإلداريػة كالماليػػة كاالقتصػادية ال تقػػؿ عػػف

 مثيمتيا في الجامعات المصرية كالتي حصمت عم  شيادة االعتماد كالجكدة 

 مستكل عػاؿ مػف الكفػاءة كتػدعيـ العمميػة التعميميػة االعتماد عم  تكنكلكجيا لممعمكمات كاالتصاالت عم  

 كاإلدارية بالكمية بيذه التقنية 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

  االعتماد عم  أساليب تعميـ مبتكرة كمتميزة إلعداد خريجيف لدييـ الفيـ الكػافي لمبعػد االسػتراتيجي كالقػدرة

 عم  اكتساب المعمكمات كالقدرات كالميارات الالزمة .

 ميػػة بمراكػػز األبحػػاث فػػي الييئػػات كالمنظمػػات عمػػ  المسػػتكل القػػكمي كالعربػػي ربػػط العمميػػة التعميميػػة بالك

 كاألجنبي .

  إيجػػاد ىكيػػة متميػػزة لمكميػػة مػػف خػػالؿ تطػػكير المحتػػكل العممػػي لممقػػررات الدراسػػية بمػػا يناسػػب احتياجػػات

 سكؽ العمؿ .

 مرعايػػة كالتػػدريب تحسػػيف إنتاجيػػة العػػامميف كأعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كرعػػايتيـ مػػف خػػالؿ بػػرام  متكاممػػة ل

 كالتحفيز كالتقكيـ .

  احتراـ قيـ  كتقاليد المجتمع كتدعيـ التعاكف لنشر العمـ كالمعرفة بيذا المجتمع مف خالؿ برام  الدراسػات

العميػػػا كمراكػػػز الخػػػدـ العامػػػة بالكميػػػة لنشػػػر تكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات كتػػػدعيـ الميػػػارات اإلداريػػػة كالمحاسػػػبية 

 ع .كاالقتصادية ألبناء المجتم

ػأعدافػاضطذروعػ:

 . نشر ثقافة الجكدة بيف أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنييـ 

 . اقتراح كتجديد البرام  األكاديمية لمكمية طبقان لممعايير األكاديمية 

 . تقكيـ األداء 

 .مراقبة تككيد الجكدة كتحقيؽ االستمرارية 

 . تجييز الكمية لالعتماد مف قبؿ الييئة القكمية لمجكدة 

 لتنظيمي لوحدة ضمان الجودة واال تمادالييكل ا

 ينقسـ الييكؿ التنظيمي لمكحدة إلي ثالث مستكيات إدارية ىي :

 ة:ٔتتكٌٕ يٍ ػًيذ انكهيت ٔانسبدة انٕكالء ٔيذير انٕدذ انهجُت انعهيبانًستٕٖ األٔل : 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

  مدير الوحدةالمستكل الثاني :  -4

 عية كعددىا خمس لجاف فر  المجان الفر يةالمستكل الثالث :  -7

 كعمي ذلؾ يككف الييكؿ التنظيمي لمكحدة كما يمي :

 صالح عبدالقادر ا. د/ رضا ابراىيـ رئيس مجمس اإلدارة : األستاذ الدكتكر عميد الكمية 

 -ك عضكية اآلتي: 

 ا.د/ يكسؼ عبد القادر عبد الكىاب 

 ا.د/ رمضاف عبد السالـ 

 فكده السيد / شكقيا. د

 د/ عم  السيد مجاىدا. 

 لة عبد الفتاح العجميد/ ىا

 د/ شيريف حامد محمد أبك كردةا. 

 د/ سمكل لطفي الخياط

 د/ عزت ممكؾ قناكم

 د/ محمد عبد النبي محمد سالـ

 أ.ـ.د/ كليد محمد عفيف 

 أ.ـ.د/ عبدالعزيز عم  عبدالمنصؼ مرزكؽ

 د/ أيمف صبرل شعباف نخاؿ
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

  اضغرغقػاضتظغغذيػضضوحدة

 -ة لمكحدة كى  كما يم :كيشمؿ كؿ أعضاء المجاف الفرعي

 ميام المجنة تشكيل المجنة أسم المجنة

 لجنة التو ية والتدريب

 د/ شيريف حامد محمد أبك كردة

 ياسر زكريا الشافعي

 عم  أحمد عبد القادر

 إبراىيـ زكريا

  كرش العمؿ 

  التكعية اإلعالمية 

   المعايير األكاديمية القكمية

 القياسية كالمرجعية 

 

 ألداءلجنة تقييم ا

 طد/ سمكل لطفي الخيا

 تامر حمادة الشيخ      

 عبد الحميـ محمكد شاىيف                         

 خالد محمد صالح ماضي               

 إبراىيـ محمد منشاكم                  

         صالح الديف محسف صالح الديف 

   تقييـ أداء أعضاء ىيئة

 التدريس بالكمية

  الطالب  تقييـ أداء

كاألنشطة الطالبية 

 كالمجتمعية

   تقييـ الخدمات العممية

 كالبحثية

 لجنة المقررات

 د/ ىالة عبد الفتاح العجمي

ياسر زكريا الشافعي                  

 عمي احمد عبد القادر                   

 تامر حمادة الشيخ                        

  تكصيؼ المقررات الدراسية 

  إعداد تقارير المقررات

 الدراسية
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

           مركة عبد الحميد السيد         

 لجنة البرامج

 د/ عزت ممكؾ قناكم

 عبده أحمد عبده احمد عتش

 إبراىيـ محمد عبد الكريـ الطحاف

  تكصيؼ البرام  الدراسية 

    إعداد تقارير البرام

 الدراسية

 لجنة إ داد التقرير السنوي

 

 طارؽ محمد عمارة

 ا شاكر عم  عبدا لكريـرض

 عبد الحميـ محمكد شاىيف

 خالد محمد صالح ماضي

 إبراىيـ محمد منشاكل

 الرسالة / الرؤية / األىداؼ 

 كحدة ضماف الجكدة 

  تكاصؿ الكحدة مع المركز

 بالجامعة

 إعداد التقرير السنكم لمكمية 

ػ

عميد الكمية كما ىك مكضح بالييكؿ كما أف تبعية الكحدة كاضحة ف  الييكؿ التنظيم  لمكمية كتتبع مباشرة 

 . التنظيم  لمكمية

كقد تـ عقد عدة دكرات ألعضاء ىيئة التدريس كالعامميف بالكمية. كقد تـ تشكيؿ مجمس إدارة ىذه الكحدة 

ليساعدىا عم  تحقيؽ أىدافيا ، كينعقد مجمس إدارة الكحدة بصكرة دكرية، كتحتفظ الكحدة بمحاضر اجتماعاتو. 

ؿ تشكيؿ مجمس اإلدارة كالفريؽ التنفيذم أف مياـ تمؾ الفرؽ تفي بالكفاء بمتطمبات المعايير كيتضح مف خال

 الكمية.عميد الستة عشر. كتشكيؿ مجمس إدارة ىذه الكحدة معتمد مف 

 

ػ.ػاضطذارصظػسىػاألظذطظػػػ2/5/2
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

الس الرسمية  فالكحدة حد كبير في عرض كمناقشة قضايا الجكدة بالكمية عم  مستكل المج إل تشارؾ الكحدة   

لكحدة الجكدة لحضكر بعض  التنفيذمممثمة بجميع المجاف مف خالؿ أحد أعضائيا كقامت الكمية بدعكة المدير 

 الكمية كيكجد بكؿ قسـ منسؽ جكدة يتكل  شيريان عرض كمناقشة قضايا الجكدة   جمسات مجمس

 تتمثؿ أشكاؿ ىذه المشاركة في:

 ة اإلستراتيجية كالخطط التنفيذية.تشكيؿ كمتابعة عمؿ لجاف الخط -

الدعـ الفني لألقساـ كأعضاء ىيئة التدريس في إعداد تكصيؼ كتقارير البرام  كالمقررات  -

 الدراسية.

 استطالع آراء الطالب في العممية التعميمية كجكانب األداء بالكمية. -

 ة تقرير البرام تحديد جكانب القكة كالضعؼ في عممية التعميـ كالتعمـ مف خالؿ عرض كمناقش -

. 

 التقرير السنكم لمكمية كمناقشتو في مؤتمر الكمية العممي السنكم. جارم إعداد -

كتتمثؿ الكسائؿ المتاحة لمكحدة لممارسة أنشطتيا الخاصة بتككيد الجكدة في الكمية في  تكفير 

 ة .المطبكعات، كعقد كرش العمؿ كاالجتماعات كالتقييـ الذاتي مع المقارنة بكميات مختمف

ػاضوظغغيػػاضتوصغفػػ2/6

، كقد تـ عرضو  الكظيفيبيا  مف خالؿ دليؿ التكصيؼ  كاإلدارم األكاديميتكفر الكمية تكصيفا مكثقا لمييكؿ 

. كيتضمف  ىذا الدليؿ تحديدا كاضحا لممياـ الكظيفية القيادية كاألكاديمية كاإلدارية  كاعتماده مف مجمس الكمية

المختمفة داخؿ الكمية كىذا التكصيؼ مشتؽ مف لكائح الكمية كقانكف تنظيـ  تمثؿ األساس لمعمؿ بالكظائؼ

 . كاإلدارةالكاردة مف قسـ التنظيـ  الكظيفيالجامعات كبطاقات التكصيؼ 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

الكمية الستخداـ دليؿ التكصيؼ الكظيفي كمرشد ليا عند التعييف كالنقؿ كاالنتداب لمكظائؼ المختمفة  إدارةكتسع  

الفرد المناسب في المكاف المناسب مف جية، كبما يحقؽ التكافؽ بيف سياسات العمؿ كالمكائح ، بما يضمف كضع 

كالقكانيف مف جية أخرل. كيتـ العمؿ عم  تطكير ىذا التكصيؼ كؿ فترة طبقا لمتطمبات التطكير المعاصرة 

 لمكمية. كمف خالؿ المقابالت الشخصية .

 طجضسػاضصضغظ 

 -في اآلتي:تتمثؿ اختصاصات مجمس الكمية 

 رسـ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث العممية في الكمية كتنظيميا كتنسيقيا بيف األقساـ المختمفة  (4

نشاء المباني كدعـ المعامؿ كالتجييزات كالمكتبة في الكمية (7  كضع خطو استكماؿ كا 

 إعداد خطو الكمية لمبعثات كاإلجازات الدراسية كاإليفاد عمي المنح األجنبية  (3

 برنام  الستكماؿ أعضاء ىيئة التدريس في الكمية  إعداد (4

 إعداد  السياسة الكفيمة بتشجيع الدراسة في بعض أقساـ الكمية (5

إعػػداد السياسػػة الكفيمػػة بتيسػػير حصػػكؿ طػػالب الكميػػة عمػػي الكتػػب كالمػػذكرات الجامعيػػة كتشػػجيع  (6

 التأليؼ في بعض المكاد

 ظيـ التنسيؽ بيف ىذه األقساـرسـ اإلطار العاـ لنظـ العمؿ في أقساـ الكمية كتن (7

 إقرار المحتكم العممي لممقررات الدراسية في الكمية كالتنسيؽ بينيا في األقساـ المختمفة (8

عداد الالئحة الداخمية لمكمية  (9  أبداء الرأم في كضع الالئحة التنفيذية لمجامعات كا 

 كضع الالئحة الداخمية لمكتبة الكمية (40

 ديد إعدادىـتنظيـ قبكؿ الطالب في الكمية كتح (44

عماؿ االمتحانات في الكمية  (47  تنظيـ الدركس كالمحاضرات كالبحكث كالتمرينات العممية كا 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

مناقشة التقرير السنكم كتقارير األقساـ كتكصيات المؤتمرات العممية لمكمية كلألقسػاـ كتقيػيـ نظػـ  (43

التقػػػدـ  الدراسػػػة كاالمتحػػػاف كالبحػػػث فػػػي الكميػػػة كمراجعتيػػػا كتجديػػػدىا فػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ كفػػػي إطػػػار

 العممي كالتعميمي كمطالب المجتمع كحاجاتو المتطكرة 

 تنظيـ الشئكف اإلدارية كالمالية في الكمية  (44

 أعداد مشركع مكازنة الكمية (45

 متابعة تنفيذ السياسة العامة لمتعميـ كالبحكث في الكمية  (46

 تكزيع االعتمادات المالية عمي األقساـ  (47

 يياتحكيؿ الطالب كنقؿ قيدىـ مف الكمية كال (48

قيػػػد الطػػػالب لمدراسػػػات العميػػػا كتسػػػجيؿ رسػػػائؿ الماجسػػػتير كالػػػدكتكراه كتعيػػػيف لجػػػاف الحكػػػـ عمػػػي  (49

لغاء  القيد كالتسجيؿ  الرسائؿ كا 

 تكزيع الدركس كالمحاضرات كالتمرينات العممية  (70

تحديد مكاعيد االمتحاف ككضع جداكلو كتكزيع إعمالو كتشكيؿ لجانو كتحديد كاجبات المختصيف  (74

قرار مدل  كالت لجاف االمتحاف كنتائ  الجامعات الخاضعة ليذا القانكفكا 

 اقتراح منح الدرجات كالشيادات العممية كالدبمكمات مف الكمية (77

 الترشيح لمبعثات كالمنح كاإلجازات الدراسية كمكافآت التفرغ لمدراسات العميا. (73

 اقتراح تعييف أعضاء ىيئة التدريس بالكمية أك نقميـ. (74

 لييا الندب مف الكمية كا (75

جازات التفرغ العممي (76  الترشيح لمميمات العممية كاإلعارات كا 

 رعاية الشئكف االجتماعية كالرياضية لمطالب (77
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 اقتراح قبكؿ التبرعات مع مراعاة حكـ المادة السابعة  (78

قبكؿ تحكيؿ طالب الفرؽ اإلعدادية كطالب الفرؽ األكلي بحسب األحكاؿ مػف الكميػات كالمعاىػد  (79

 ات الخاضعة ليذا القانكفالمناظرة في الجامع

 قبكؿ تحكيؿ كنقؿ قيد الطالب مف كميات غير تابعة لمجامعات الخاضعة ليذا القانكف  (30

لغاء التسجيؿ  (34  تسجيؿ رسائؿ الماجستير كالدكتكراه كتعييف لجاف الحكـ عمي ىذه الرسائؿ كا 

 المسائؿ األخرل التي يحيميا عميو مجمس الجامعة  (37

 يا كفقا لمقانكف .المسائؿ األخرل التي يختص ب (33

 رطغدػاضصضغظ

 -تتمثؿ اختصاصات عميد الكمية في اآلتي:

 الكمية صتنفيذ قرارات مجمس الجامعة كالمجمس األعم  لمجامعات كمجمس الكمية فيما يخ (4

 كضع السياسات العامة إلعداد الخطة التعميمية كالعممية في الكمية كمتابعة تنفيذىا (7

دارية بالكمية كالعمؿ عمي تنفيذ القكانيف كالمكائح الجامعية في ىػذه التنسيؽ بيف األجيزة الفنية كاإل (3

 المجاالت.

العمؿ عمػي تقػديـ االقتراحػات بشػاف اسػتكماؿ حاجػة الكميػة مػف ىيئػات التػدريس كالفنيػيف كالفئػات  (4

 المساعدة األخرل كالمنشآت كالتجييزات كاألدكات كغيرىا 

بالغ رئيس الجامعة عف كؿ ما مف  مراقبة سير الدراسة كاالمتحانات كحفظ النظاـ (5 داخؿ الكمية كا 

خطػػار الييئػػات  شػػأنو المسػػاس بسػػير العمػػؿ بالكميػػة أك مػػا ينسػػب إلػػي أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كا 

 كالسمطات  الجامعية المختصة بالقرارات التي يجب إبالغيا إلييا

 اإلشراؼ عمي العامميف باألجيزة اإلدارية بالكمية كمراقبة أعماليـ (6
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ريػػر فػػي نيايػػة كػػؿ عػػاـ جػػامعي عػػف شػػئكف الكميػػة العمميػػة كالتعميميػػة كاإلداريػػة كالماليػػة أعػػداد تق (7

 كتعرض عمي مجمس الكمية إلبداء الرأم بشأنيا تكطئة لعرضيا عمي مجمس الجامعة 

 

ػ-طصتبػرطغدػاضصضغظػوغختصػباآلتي:

 دراسة كعرض المكضكعات التي ترد إلي المكتب كمتابعو المكضكعات الصادرة منو (4

 إبالغ القرارات كاألكامر كالتعميمات التي يصدرىا العميد إلي الكحدات المختصة كمتابعة تنفيذىا (7

 القياـ بالدراسات كالبحكث التي يرم العميد تكميفو بيا (3

 تنظيـ المقابالت كالمكاعيد كاالجتماعات  الخاصة بالعميد (4

 القياـ بأعماؿ الصادر كالكارد كالحفظ كالنسخ الخاصة بالمكتب (5

عػػػداد كسػػػائؿ كبػػػرام  التعريػػػؼ كذلػػػؾ تج (6 ميػػػع المعمكمػػػات عػػػف أكجػػػو النشػػػاط المختمفػػػة بالكميػػػة  كا 

 بالتعاكف مع إدارة العالقات العامة بالجامعة

كضػػع الخطػػط كالبػػرام  التػػي تسػػاعد عمػػي تػػدعيـ الصػػمة بػػيف الكميػػة كالكميػػات األخػػرل بالجامعػػة  (7

 لعالقات  العامة بالجامعةكالييئات العممية كالثقافية كذلؾ بالتعاكف مع إدارة ا

األخػػرل بالجامعػػة  تكضػػع الخطػػط كالبػػرام  التػػي تسػػاعد عمػػي تػػدعيـ الصػػمة بػػيف الكميػػة كالكميػػا (8

 كالييئات العممية كالثقافية كذلؾ بالتعاكف مع إدارة العالقات العامة بالجامعة

كمػػػات طبقػػػا متابعػػػة مػػػا ينشػػػر أك يػػػذاع فيمػػػا يتعمػػػؽ بنشػػػاط الكميػػػة كتزكيػػػد كسػػػائؿ اإلعػػػالـ بالمعم (9

 لمسياسة التي ترسميا الجامعة

تنظػػيـ اشػػتراكات الكميػػػة فػػي االحتفػػاؿ بالمناسػػػبات العمميػػة كالثقافيػػة كالكطنيػػػة كالقكميػػة كالعالميػػػة  (40

 كذلؾ بالتعاكف مع أدارة العالقات العامة بالجامعة
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 المختمفة  واالشتراؾ في أعداد لتقرير السنكم كتقكيـ الكمية ككافة التقارير المتعمقة باال نشط (44

جمع البيانات كاإلحصاءات المختمفة عف أعضاء ىيئة التػدريس كمسػاعدييـ كالعػامميف كالطػالب  (47

كالخػػػريجيف كسػػػائر األنشػػػطة بالكميػػػة كتفريػػػو ىػػػذه البيانػػػات كتحميميػػػا كدراسػػػتيا كتنظيميػػػا حسػػػب 

 االحتياجات المختمفة 

ييميػػا كاالشػػتراؾ مػػع المسػػئكليف حصػػر إمكانيػػات الكميػػة كمكاردىػػا مػػف القػػكم البشػػرية كالماديػػة كتق (43

 بالكميات ككضع الخطة الالزمة الستخداـ ىذه المكارد أفضؿ استخداـ ممكف

تجميع الخطط السنكية لألقساـ كالكحدات اإلدارية المختمفة بالكميػة كالتنسػيؽ بينيػا كاالشػتراؾ مػع  (44

 المختمفة في أعداد مشركع الخطة العامة بالكمية  والمختصيف باال نشط

عػػػة تنفيػػػذ مشػػػركعات الخطػػػة العامػػػة لمكميػػػة بعػػػد اعتمادىػػػا مػػػع بيػػػاف الصػػػعكبات التػػػي تعػػػكؽ متاب (45

 تنفيذىا كاقتراح انسب الحكؿ لتذيميا 

أعػػػداد تقػػػارير متابعػػػو كػػػؿ ثػػػالث شػػػيكر عمػػػا تػػػـ انجػػػازه مػػػف بنػػػكد بميزانيػػػة الكميػػػة ككػػػذلؾ أعػػػداد  (46

 عة التقارير  الدكرية السنكية عف نشاط المعمكمات كالتخطيط كالمتاب

إصػػدار نشػػرات إحصػػائية دكريػػة عػػف األنشػػطة المختمفػػة بالكميػػة كتقػػديـ البيانػػات الالزمػػة لمتقريػػر  (47

 السنكم 

 

ػ-طصتبػخدطظػاضطواطظغنػوغختصػباآلتيػ:

رشػادىـ إلػي  (4 استقباؿ طػالبي الخدمػة كالتعػرؼ عمػي مطػالبيـ كالػرد عمػي استفسػاراتيـ كتػكجيييـ كا 

 جيات االختصاص

تػػذليؿ مػػا يصػػادؼ العمػػؿ التنفيػػذم مػػف معكقػػات كصػػكال لحػػؿ المشػػكالت المعاكنػػة االيجابيػػة فػػي  (7

 الجماىيرية كالعامة



 
 

 

 

 -25- 

  

 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 

حالتيػػا إلػػي  (3 تمقػػي استفسػػارات كشػػكاكم كمطالػػب المػػكاطنيف كتجميػػع مػػا يحتػػاج منيػػا إلػػي بحػػث كا 

 المسئكليف كمتابعة الرد عمييا.

خطار (4 المكاطنيف بالنتيجة  العمؿ عمي حؿ المشاكؿ الجماىيرية كمتابعة الكصكؿ إلي حمكؿ ليا كا 

 سمبا أك إيجابا 

بحث كدراسػة مػا تنشػره الصػحؼ كالمجػالت كمػا تبثػو كسػائؿ اإلعػالـ المختمفػة خاصػة بالمشػاكؿ  (5

 الجماىيرية فرديو أك عامة بقصد الكصكؿ إلي إزالة أسبابيا كحميا 

لتحسػيف إظيار المؤشرات التي تػدؿ عمػي مسػتكم األداء فػي الخػدمات العامػة كتقػديـ االقتراحػات  (6

 كتطكير ىذه الخدمات كتبسيط إجراءات أدائيا 

تجميػػع البيانػػات عػػف تكزيػػع األعمػػاؿ الخاصػػة بالخػػدمات ككاقػػع األقسػػاـ كالمػػكاطنيف القػػائميف بيػػا  (7

 كتبكيب ىذه البيانات كتحميميا بالشكؿ الذم ييسر استخداميا كتعديميا كمما كاف ذلؾ ضركريا

ادات كأدلػة العمػؿ التػي تكضػح أسػمكب الحصػكؿ عمػي تقديـ المعاكنة لمجميػكر عػف طريػؽ اإلرشػ (8

رشاد الجميكر إلي أماكف كجكدىا   الخدمة المطمكبة كاألكراؽ كالمستندات الالزمة ذلؾ كا 

 المراجعة المبدئية لألكراؽ كالمستندات المقدمة لمحصكؿ عمي الخدمة كذلؾ ضمانا لمالئمتيا (9

كالتعرؼ عمي مالحظاتيا بشػأف المشػكالت  تمقي المعمكمات مف اإلدارة المختصة بأداء الخدمات (40

 التي تعترض أداء الخدمات  كاقتراحات حمكليا

فػػي  ةتمقػػي شػػكاكم المػػكاطنيف كمتابعػػة بحثيػػا كعمػػي األخػػص مػػا يتعمػػؽ فييػػا بعػػد انجػػاز الخدمػػ (44

 الكقت المحدد ليا

 معاكنة المسئكليف  في التعرؼ عمي المشكالت الخاص بػإجراءات الخدمػة كتزكيػدىـ بمالحظػات (47

 عف طريؽ ىذه المشكالت 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 العمؿ عمي تالفي أسباب الشكاكم كمتابعة استصدار القرارات كاتخاذ الخطكات المطمكبة لحميا (43

 الدكرية عف مستكم أداء الخدمات التي تؤدييا الجية كما يطرأ عمييا مف تحسيف  رأعداد التقاري (44

 متابعة بحث الشكاكم كتحديد المكقؼ بشأنيا قبؿ الرد عي الشاكي  (45

أعداد التقارير عف اتجاىات الشكاكم كالمؤشرات ألمستخمصو منيا كتقديميا لرئاسة المكتػب كفقػا  (46

  ضلمنظاـ الذم يكضع ليذا الغر 

 االتصاؿ بقيادات كمسئكلي العمؿ بالجامعة لمتعرؼ عي حمكؿ المشاكؿ التي تكاجو الجماىير  (47

دارة التنظػػيـ كطػػرؽ العمػػؿ بالجامعػػة ل (48 معمػػؿ عمػػي تبسػػيط اإلجػػراءات فػػي التنسػػيؽ بػػيف اإلدارات كا 

 التعامؿ مع الجماىير

 

ػوصغلػاضصضغظػضذئونػاضتطضغمػواضطالب

 -تتمثؿ اختصاصات ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب في :

 تصريؼ الطمبة في الكمية كاإلشراؼ عمي التدريب العممي لمطالب  .4

ارج الكميػػة تكطئػػو لعرضػػيا عمػػي دراسػػة مقترحػػات األقسػػاـ فػػي شػػأف النػػدب لمتػػدريس كاالمتحانػػات مػػف خػػ .7

 مجمس الكمية

 اإلشراؼ عمي رعاية الشئكف الرياضية كاالجتماعية لمطالب  .3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       اإلشراؼ عمي متابعو تدريس المقررات القكمية كالتربية العسكرية في الكمية .                                                       .4

 إعداد ما يعرض عمي المؤتمر السنكم لمكمية فيما يخصو  .5
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ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػ-طصتبػوصغلػاضصضغظػضذئونػاضتطضغمػواضطالبػوغختصػباآلتيػ:

 دراسة كعرض المكضكعات التي ترد إلي المكتب كمتابعة المكضكعات الصادرة منو  .4

 متابعة تنفيذىاإبالغ القرارات كاألكامر كالتعميمات التي يصدرىا الككيؿ إلي الكحدات المختصة ك  .7

 القياـ بالدراسات كالبحكث التي يرم الككيؿ تكميفو بيا  .3

عداد تقارير لنتائ  تمؾ المتابعة .4  متابعو تعميمات كتكجييات الككيؿ كا 

 تنظيـ المقابالت كالمكاعيد كاالجتماعات الخاصة بالككيؿ   .5

عماؿ النسخ الخاصة بالمكتب . .6  القياـ بأعماؿ  الصادر كالكارد كالحفظ كا 

تابعػػػػة مػػػػا ينشػػػػر أك يػػػػذاع فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بنشػػػػاط الكميػػػػات فػػػػي مجػػػػاؿ الدراسػػػػات العميػػػػا كالبحػػػػكث م .7

 كالعالقات الثقافية

 االشتراؾ في أعداد التقرير السنكم كتقكيـ الكمية ككافة التقارير المتعمقة باألنشطة المختمفة .8

ػوصغلػاضصضغظػضضدراداتػاضطضغاػواضبحوث

 -ات العميا كالبحكث ف  :تتمثؿ اختصاصات ككيؿ الكمية لمدراس

إعػػداد خطػػة الدراسػػات العميػػا كبػػالبحكث العمميػػة فػػي الكميػػة بنػػاء عمػػي اقتراحػػات مجػػالس األقسػػاـ  .4

 كالمجاف المختصة

 متابعة تنفيذ ىذه الخطة في األقساـ المختمفة بالكمية  .7

 الشأفاإلشراؼ عمي شئكف النشر العممية في الكمية كمتابعة تنفيذ السياسة المرسكمة في ىذا  .3

 اقتراح تنظيـ المؤتمرات كالندكات العممية في الكمية كتكلي شئكف العالقات الثقافية الخارجية  .4

 أعداد ما يعرض عمي المؤتمر المحمي السنكم لمكمية فيما يخصو .5

 . اإلشراؼ عمي شئكف المكتبة كاقتراح الخطة لتزكيدىا بالكتب كالمراجع كالدكريات .6
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ػ-طضغاػواضبحوثػوغختصػباآلتىػ:طصتبػوصغلػاضصضغظػضضدراداتػاض

التأكد مف مراجعة جميع المكاتبات كالمذكرات كاألمػكر األخػرم ذات الصػمة التػي تػرد إلػي مكتػب  (4

 قبؿ عرضيا عمي السيد أ.د / ككيؿ الكمية كالتكجيو حسب تأشيرة سيادتو .

 القياـ بأعماؿ مقرر لبعض المجاف التي يرأسيا سيادتو . (7

بعػػة ألعمػػاؿ االجتماعػػات كالمجػػاف التػػي يشػػارؾ فييػػا السػػيد أ.د / ككيػػؿ التحضػػير كاإلعػػداد كالمتا (3

 الكمية سكاء داخؿ الجامعة أك خارجيا .

رشػػػػادىـ إلػػػػي جيػػػػات  (4 اسػػػػتقباؿ المػػػػكاطنيف طػػػػالبي الخدمػػػػة كالػػػػرد عمػػػػي استفسػػػػاراتيـ كتػػػػكجيييـ كا 

 االختصاص

لحػػؿ المشػػكالت  المعاكنػػة االيجابيػػة فػػي تػػذليؿ مػػا يصػػادؼ العمػػؿ التنفيػػذم مػػف معكقػػات كصػػكال (5

 بالكمية 

 تقديـ االقتراحات لتحسيف كتطكير الخدمات كتبسيط إجراءات األداء . (6

 متابعة يكمية كأسبكعية كشيرية كدكرية لمرد عمي االستفسارات كالمكاتبات . (7

 إبالغ القرارات كاألكامر كالتعميمات التي يصدرىا السيد أ.د / ككيؿ الكمية . (8

كالشخصػػية كتنسػػيقيا كمراجعتيػػا كحفظيػػا كالمحافظػػة عمػػي سػػريتيا  متابعػػة إنشػػاء الممفػػات العامػػة (9

 كسالمتيا.

 القياـ بأية مياـ أخرم يكمفو بيا السيد أ.د / ككيؿ الكمية . (40

ػوصغلػاضصضغظػضخدطظػاضطجتطدػوتظطغظػاضبغئظ

 إعداد خطة الكمية بناء عم  اقتراحات مجالس األقساـ كالمجاف المختصة . (1

 ي األقساـ المختمفة بالكمية .متابعة تنفيذ ىذه الخطط ف (7
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 اإلشراؼ عم  شئكف خدمات المجتمع كتنمية البيئة كمتابعة تنفيذ التكصيات ف  ىذا الشأف . (3

 اقتراح تنظيـ المؤتمرات كالندكات في ىذا الشأف . (4

 إعداد ما يعرض عم  المؤتمر المحم  السنكم لمكمية فيما يخصو . (5

 : ظطغظػاضبغئظػوغختصػباآلتيطصتبػوصغلػاضصضغظػضذئونػخدطظػاضطجتطدػوت

التأكػػد مػػف مراجعػػة جميػػع المكاتبػػات كالمػػذكرات كاألمػػكر األخػػرل ذات الصػػمة التػػي تػػرد إلػػ  مكتػػب قبػػؿ  (4

 عرضيا عم  السيد أ.د / ككيؿ الكمية كالتكجيو حسب تأشيرة سيادتو .

 القياـ بأعماؿ مقرر لبعض المجاف التي يرأسيا سيادتو . (7

ة ألعماؿ االجتماعات كالمجاف التي يشارؾ فييا السيد أ.د / ككيؿ الكمية سكاء التحضير كاإلعداد كالمتابع (3

 داخؿ الجامعة أك خارجيا .

رشادىـ إل  جيات االختصاص . (4  استقباؿ المكاطنيف طالبي الخدمة كالرد عم  استفساراتيـ كتكجيييـ كا 

 لحؿ المشكالت بالكمية. المعاكنة اإليجابية في تذليؿ ما يصادؼ العمؿ التنفيذم مف معكقات كصكال (5

 تقديـ االقتراحات لتحسيف كتطكير الخدمات كتبسيط إجراءات األداء . (6

 متابعة يكمية كأسبكعية كشيرية كدكرية لمرد عم  االستفسارات كالمكاتبات. (7

 إبالغ القرارات كسالمتيا.التعميمات التي يصدرىا السيد أ.د / ككيؿ الكمية . (8

 الشخصية كتنسيقيا كمراجعتيا كحفظيا كالمحافظة عم  سريتيا كسالمتيا .متابعة إنشاء الممفات العامة ك  (9

 القياـ بأية مياـ أخرل يكمفو بيا السيد أ.د / ككيؿ الكمية . (40

 أمني الكلُت

 -ويختص باآلتي : 

 اإلشراؼ عمي حسف سير العمؿ باألقساـ المالية كاإلدارية بالكمية كتنظيـ العمؿ بيا  (4
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 لمكائح كالقرارات كالمنشكرات التي تصدر مف السمطات المختصة كمتابعو إنجازىا .مراقبة تنفيذ القكانيف كا (7

متابعػػة تحصػػيؿ األمػػكاؿ المسػػتحقة لمجامعػػة فػػي نطػػاؽ الكميػػة قبػػؿ الطػػالب كغيػػرىـ كرقابػػة الصػػرؼ عمػػي  (3

ميزانية الكمية في حدكد االعتمادات المخصصة ليا كفي حدكد اكجػو الصػرؼ التػي تػنص عمييػا القػكانيف 

 مكائح كمتابعة كافة األعماؿ المتعمقة بالشئكف المالية بالكمية كال

تكجيػػو العػػامميف كاإلشػػراؼ عمػػي أعمػػاليـ كتػػدريبيـ  كاقتػػراح كسػػائؿ .عػػالج الصػػعكبات التػػي تعػػكؽ سػػير  (4

 العمؿ بعد دراستيا مع العامميف كرؤسائيـ المباشريف

الزمػػة لبحػػث المكضػػكعات المعركضػػة عمييػػا إمػػداد مجػػالس الكميػػة كاألقسػػاـ كالمجػػاف المختمفػػة بالبيانػػات ال (5

  تكمتابعة تنفيذ القرارا

اإلشػػراؼ عمػػي تحصػػيؿ األمػػكاؿ المسػػتحقة لمجامعػػة فػػي نطػػاؽ الكميػػة قبػػؿ الطػػالب كغيػػرىـ كرقابػػة أكجػػو  (6

الصرؼ المختمفة في حدكد االعتمػادات المخصصػة ليػا كمتابعػة كافػة األعمػاؿ المتعمقػة بالشػئكف الماليػة 

 بالكمية 

 قارير السنكية لمعامميف بالكمية بعد اخذ رأم الرؤساء المباشريف كضع الت (7

 اإلشراؼ عمي كافة األعماؿ المتعمقة بالمشتريات كالمخازف بالكمية. (8

االتصاؿ المستمر بإدارة الجامعة لمتنسػيؽ بػيف الكحػدات اإلداريػة بالكميػة كاألجيػزة المقابمػة بػإدارة الجامعػة  (9

 ازه. بضماف حسف أداء العمؿ كسرعة انج

 العمؿ عمي المحافظة عمي منشات الكمية كممتمكاتيا ككضع النظـ الكفيمة لذلؾ كمراقبة تنفيذىا  (40

أعداد البيانات كالتقارير الشيرية كالدكرية عف سير العمؿ بالكمية كتقديـ االقتراحات التي مف شػأنيا زيػادة  (44

 العمؿ 
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ػ-شدمػأطاظظػطجضسػاضصضغظػوغختصػباآلتيػ:

 عػداد جػداكؿ األعمػاؿ كتكجيػو الػدعكم كالقيػاـ تمقي المكضكعا ت المطمكب عرضػيا عمػي مجمػس الكميػة كا 

 باألعماؿ المتعمقة بسكرتارية المجمس 

  أعداد المذكرات المطمكب عرضيا عمي مجمس الكمية كال تدخؿ في اختصاص الكحدات األخرل 

 معػػات بالنسػػبة لممكضػػكعات متابعػػة تنفيػػذ قػػرارات مجمػػس الكميػػة كمجمػػس الجامعػػة كالمجمػػس األعمػػي لمجا

 المتعمقة بالكمية 

   تمقػػي كتصػػنيؼ حفػػظ قػػرارات المجػػالس كالمجػػاف المختمفػػة ككػػذلؾ القػػكانيف كالمػػكائح كالمنشػػكرات كالقػػرارات

 كالفتاكل المتعمقة بسير العمؿ في الكمية كتنفيذ تعميمات السمطات الرئاسية في شأنيا

 لكميات متابعة أعماؿ السكرتارية بمجالس األقساـ با 

 . اتخاذ إجراءات صرؼ مكافآت األعضاء مف الخارج في مجالس الكمية كلجانيا 

 أعداد التقارير الدكرية كالسنكية عف نشاط مجمس الكمية كلجانيا 

 القياـ بأعماؿ الكارد كالصادر كالحفظ كالنسخ كالطبع كتكزيع األعماؿ التي تتطمب ذلؾ . 

 القُبدة واحلىكمت  - 3

ػغاداتػاألصادغطغظاختغارػاضػػػ3/1

ػططاغغرػاالختغارػ3/1/1

متمثمػػة فػػي إدارة الكميػػة  األكاديميػػةترجػػع كفػػاءة العمميػػة التعميميػػة كمخرجاتيػػا عمػػ  االختيػػار الصػػحيح  لمقيػػادات 

كعميػػد الكميػػة كككػػالء الكميػػة كرؤسػػاء األقسػػاـ لػػذلؾ فقػػد تػػـ كضػػع معػػايير الختيػػار القيػػادات ارتكػػزت عمػػ  النقػػاط 

 -التالية:
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 كالقيادية لمشخص المختار اإلداريةرات القد 

 السجؿ الكظيفي الذم يشيد بااللتزاـ كالنزاىة 

  الدراسية كالكاجبات الكظيفية باألعباءالتكاجد كااللتزاـ 

 استمرار نشاطو ف  البحث العممي 

  التعاكف كالعالقات الطيبة مع الزمالء كالمرؤكسيف كالرؤساء 

  ات الطالبيةالقكمية كالخدم األنشطةالمشاركة في 

الحاليػػة  األكاديميػػةكفػػ  ضػػكء قػػانكف تنظػػيـ الجامعػػات  كاعتمػػادا عمػػ  المعػػايير السػػابقة  فقػػػد تػػـ اختيػػار القيػػادات 

 بكؿ شفافية ككضكح. كفي ضكء ذلؾ تـ اختيار ككالء الكمية:  

 ككيؿ الكمية لشئكف التعميـ كالطالب 

 ككيؿ الكمية لشئكف البحث العممي كالدراسات العميا 

 يؿ الكمية لشئكف البيئة كخدمة المجتمعكك 

ػاضرأيػوإبداءاضطذارصظػػػ3/1/2

الػرأم كالمشػاركة فػي اختيػار القيػادات  بإبػداءيحرص عميد الكمية عم  استعماؿ آلية تسمح لجميػع أعضػاء الكميػة 

تػػػتـ لػػػرئيس حيػػػث يرفػػػع عميػػػد الكميػػػة تقريػػػران بنتػػػائ  اسػػػتطالع الػػػرأل الشػػػفيية التػػػ   ديمقراطػػػي بأسػػػمكب األكاديميػػػة

المختػارة مػف  اآلليػةكدكف تحيػز أك تعصػب. كيتضػح صػحة  كنزاىػةالجامعة ليساعده في عممية االختيار بشػفافية 

 .األكاديميةكاقع مكافقة رئيس الجامعة عند اختيار/تعييف القيادات 

ػظططػاضػغادةػوططارداتػاضطجاضسػاضردطغظػػػ3/2

ػظططػاضػغادةػ3/2/1
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الػػرأم كسػػعة الصػػدر فػػي  إبػػداءالػػديمقراطي لمتشػػجيع عمػػ  المشػػاركة فػػي  األسػػمكباـ اتسػػمت قيػػادة الكميػػة باسػػتخد

الحػػػكار  أسػػػمكبكالحمػػػكؿ غيػػػر النمطيػػػة كاسػػػتخداـ  كاإلبػػػداعكالنقػػػد كتشػػػجيع االبتكػػػار  األخػػػرسػػػماع الػػػرأل كالػػػرأل 

ا جػػاء بيػػا لتأكيػػد التبػػادلي لمكصػػكؿ إلػػ  القػػرارات الصػػائبة كاسػػتخداـ اسػػتبيانات كتحميػػؿ نتائجيػػا كاالىتمػػاـ بكػػؿ مػػ

 كاإلداريػػيفكالطػػالب  األقسػػاـكجػػكد نمػػط ديمقراطػػي فػػي القيػػادة كمػػا تحػػرص الكميػػة عمػػ  كضػػع ممثمػػيف مػػف كافػػة 

كمشػاركة الجيػات المجتمعيػة كأعضػاء خارجيػػة فػي تمثيػؿ المجػاف الميتمػة بعمميػػة التعمػيـ كالػتعمـ كأسػاليب التقػػكيـ 

كل سػكاء مػف الطػالب أك مػف العػامميف أك مػف أعضػاء ىيئػة كخدمة الطالب كتحرص الكمية عم  بحث كؿ الشكا

 . التدريس بيدؼ اتخاذ القرار المناسب بشأف أكلكيات كمتطمبات التطكير بمركنة كافية كشفافة

 

تأخػػذ القيػػادة بػػآراء كمقترحػػات ممثمػػي األطػػراؼ المجتمعيػػة كذلػػؾ مػػف خػػالؿ  تطبيػػؽ استقصػػاء السػػتطالع         

 سكؽ العمؿ.ممتق  التكظؼ لتكصيؿ الخريجيف بكمستكل خريجيا كعقد ندكة عف  رأل المجتمع حكؿ الكمية

ػطداعطظػاضطجاضسػاضردطغظػسيػطظاشذظػواتخاذػاضػراراتػاضطتطضػظػباضتطضغمػواضتطضمػػ3/2/2

مػف  ال  عميد الكمية بشكؿ مباشػر لعػدـ كجػكد مجػالس لالقسػاـ عمميػة اك مجمػس لمكميػةاتخاذ القرار  أسمكب يسند

 تراتيجيات التدريس كخطط التطكير كمساعدات التعميـ مف كتب ككسائؿ تعميمية.حيث اس

ػتظطغظػاضطؼاراتػاإلدارغظػضضػغاداتػاألصادغطغظػػ3/3

ػتدرغبػاضػغاداتػاألصادغطغظػػػ3/3/1ػ

تتبنممي الجامعممة سياسممة  امممة لتاىيممل أ ضمماء ىيئممة التممدريس وا ممداد القيممادات األكاديميممة مممن خممالل 

ي أصبح شرطا أساسيا لمحصول  مى الدرجمة العمميمة واجتيماز  مدد محمدود ممن المدورات والذ FLDPمشروع 

 اال مي. ةوأصبح الحضور في حد ذاتو كجزء مكمل لمتطمبات شغل الدرج
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ولكن يوجد الكثير من التحفظات  مى ىذه الدورات من حيث المردود الفعممي  ممى رفمع كفماءة أ ضماء 

ممن حيمث تماثيره  ممي  FLDPريسمية ولمذا ممن الضمروري تقيميم مشمروع ىيئة التدريس سمواء البحثيمة أو التد

 مستوى الطالب وكذلك  مي مستوي البحث أو النشر أو التعامل اإلداري.

ػآضغاتػتظغغذػاضبراطجػػػ3/3/2

 الدكرات التدريبية لمقيادات األكاديمية كيتـ ذلؾ مف خالؿ :/تستخدـ إجراءات محددة لتنفيذ البرام    

عالميا باسـ الدكرة كميعاد الدكرة .مف خالؿ مخا -1  طبة الكمية كا 

 ترسؿ الكمية جكاب ترشيح بأسماء ىيئة التدريس كالييئة المعاكنة المرشحيف ليذه الدكرة. -2

 يتـ تنفيذ البرنام  . -3

ػاضطخصصاتػاضطاضغظػضضتدرغبػػ3/3/3

 أفطمكحػػة اال  طػػط تدريبيػػةكػػاف مػػف المػػأمكؿ  اف تتػػكافر مخصصػػات ماليػػة كافيػػة لتنفيػػذ كتطػػكير خ             

إال  عمػػ  ىػػػذه الػػدكرات المفيػػػدة اإلقبػػػاؿكقممػػت  أعاقػػػتماليػػػة عمػػ  المتػػػدرب مقابػػؿ اشػػػتراكات ماديػػة  أعبػػاءكضػػع 

 اإلجبارية منيا.

ػطؤذراتػتػغغمػاضتدرغبػػ3/3/4

كتتمثػػؿ ىػػػذه  تػػنـ تنفيػػذ عػػػدد مػػف البػػػرام  ك الػػدكرات التدريبيػػػة فػػ  السػػػنكات الػػثالث السػػػابقة لمقيػػادات األكاديميػػػة 

البػػػرام  فػػػي إدارة الكقػػػت كضػػػغكط العمػػػؿد ك الميػػػارات اإلداريػػػة د كتكنكلكجيػػػا المعمكمػػػات د كتقيػػػيـ أداء ميػػػارات 

االتصػػاؿ كالجكانػػب القانكنيػػة  كالماليػػة  كاتخػػاذ القػػرارات كحػػؿ المشػػكالت  د إدارة الكقػػت كاالجتماعػػات  د أسػػاليب 

البحث العممي د اتخاذ القػرارات كحػؿ المشػكالت د تنظػيـ المػؤتمرات  البحث العممي د سمككيات المينة  دأخالقيات

العمميػػػة د أخالقيػػػات كآداب المينػػػة كنسػػػبة الحاصػػػميف عمػػػ  ىػػػذه الػػػدكرات سػػػنكيا عػػػدد ال بػػػأس بػػػو مػػػف القيػػػادات 

 .اإلدارية
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػظظمػاضططضوطاتػواضتوثغقػاضردطغظػػػ3/4

ػشواردػاضبغاظاتػوظظمػاضططضوطاتػػ3/4/1

ىػذا الشػأف نظػـ إداريػة مكحػدة عمػ  مسػتكل الجامعػة حيػث يػتـ اآلف االنتيػاء مػف قاعػدة بيانػات  تتبع الجامعة قػ 

الكتركنيػة تضػػـ جميػػع أعضػاء ىيئػػة التػػدريس كالييئػة المعاكنػػة بالجامعػػة كقػد تػػـ االنتيػػاء مػف قكاعػػد بيانػػات تضػػـ 

نػت مثػؿ التسػجيؿ كالتحكيػؿ جميع الطػالب كيػتـ االف تنفيػذ معظػـ اإلجػراءات الخاصػة بػالطالب عػف طريػؽ االنتر 

 .  كالنتيجة كما تكفر الجامعة بريد الكتركن  لكؿ طالب لسيكلة االتصاؿ بو

 

 

 

ػدرمػاضػغاداتػاألصادغطغظػإلدارةػاضجودةػػػ3/5

ػاضدرمػاضطاديػضظظمػاضجودةػاضداخضغظػػ3/5/1

 تد م المؤسسة نظم الجودة الداخمية من خالل :     

 تػكفير المكػاف المالئػـ كالتجييػزات المناسػبة  بػإدارة الجػكدة ، اذ كفػرت مكمية تـ بعد استالـ المبن  الجديد ل

أجيزة كمبيكتر كبرمجيات إحصائية لمتعامؿ مػع البيانػات ككتابػة التقػارير كداتػا شػك لعقػد التػدريب  7عدد 

 عم  نظـ الجكدة .

 كمكظؼ إدخاؿ بيانػات(،  مكظفيف )محاسب ، 7الكمية عم  إمداد الكحدة بالككادر المؤىمة ، عدد  يدؼت

كالحرص عم  تنمية قدرات العامميف بيا ، حيث تـ اختيار العامميف في الكحدة بناء عم  ميػارات محػددة 

 .منيا حؿ المشكالت كاتخاذ القرارات كالتعامؿ الجيد مع البيانات كاستخالص النتائ 

ػاضدرمػاضططظويػػػ3/5/2
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

مباشػرة كاتخػاذ القػرار  أنشطتياميد الكمية حيث يتـ مناقشة كعرض جميع كفنيا مباشرة لع إدارياتتبع الكحدة        

 المناسب بالسرعة المطمكبة فيما يتعمؽ بقضايا الجكدة.

ػاضتوجغهػواضطتابطظػضألشدامػاألصادغطغظػواإلدارغظػػػػػػ3/5/3

جػػراءاتتيػػتـ إدارة الكميػػة بالتكجيػػو كالمتابعػػة بشػػأف االلتػػزاـ بتنفيػػذ سياسػػات  دة الداخميػػة ككػػذلؾ متابعػػة نظػػـ الجػػك  كا 

 .متطمبات االعتماد االكاديمي المحمية لالستفادة المستمرة كالمستديمة منيا 

ػدورػاضػغاداتػاألصادغطغظػسىػتظطغظػاضطواردػاضذاتغظػضضطؤددظػػ3/6

ػخطظػضتظطغظػاضطواردػاضذاتغظػػ3/6/1

ك تسػػع   حتياجػػات الحاليػػة كالمسػػتقبميةتسػػع  القيػػادة لكضػػع  خطػػة كاقعيػػة لتنميػػة مكاردىػػا الذاتيػػة فػػي ضػػكء اال 

 الكمية لالعتماد عم  القكة البشرية كاإلمكانات  المادية المتاحة إذ تقدـ الكمية برام  تدريبيػة لعديػد مػف المسػتفيديف

 .عف طريؽ مركز الحساب العمم  كمركز الخدمة العامة 

ػسىػاضطجتطدػتطددػاضطالشاتػواضتغارلػطدػاضػطاراتػاإلظتاجغظػواضخدطغظػػ3/6/2

تحػػرص الكميػػة عمػػ  تفعيػػؿ قنػػكات االتصػػاؿ مػػع القطاعػػات اإلنتاجيػػة كالخدميػػة فػػي المجتمػػع المحػػيط بيػػا كتتمثػػؿ 

 الممارسات الفعمية لمتفاعؿ مع ىذه القطاعات في إجراء ندكات عممية .

ػتحغغزػأرضاءػعغئظػاضتدرغسػضتظطغظػاضطواردػاضذاتغظػػ3/6/3

 .لتنمية المكارد الذاتية لممؤسسةكاضحة ألعضاء ىيئة التدريس  كسائؿ تحفيز ماديةال يكجد    

ػدورػاضػغادةػسيػتغطغلػاضوحداتػذاتػاضطابدػاضخاصػػ3/6/4

مركػػز  – الحسػػاب العممػػ  يكجػػد بالمؤسسػػة كحػػدات كمراكػػز ذات طػػابع خػػاص تتمثػػؿ فػػي كحػػدات ىػػي : مركػػز  

تجػات أك خػدمات ذات الطػابع الخػاص كمػف أمثمػة . تسػتخدـ المؤسسػة بػرام  التػركي  كالتسػكيؽ لمنخدمة العامػةال

 ذلؾ:
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

إعداد دليؿ يتضمف الخػدمات التػي تقػدميا كػؿ كحػدة كتكزيعػو عمػ  األطػراؼ المعنيػة كمػا  مف خالؿ  -

 يدعا المسئكليف بيذه الجيات لحضكر االحتفاالت الخاصة بالكحدات.

 حدة مف الكحدات.تسع  الكمية إل  عقد ندكة بشكؿ غير دكرم لإلعالف عف إنجازات كؿ ك   -

ػاضتػغغمػاضطدتطرػضصغاءةػإدارةػاضطؤددظػػػ3/7

ػدورػاضػغادةػاألصادغطغظػسيػادتطرارغظػوتطزغزػاضتطوغرػباضطؤددظػػ3/7/1

السػابقة  األعػكاـالكمية عم  جذب مشركعات التطكير كالمنح لتطكير الكمية فقػد حػازت الكميػة خػالؿ  إدارةتحرص 

 .جكدة لمتأىيؿ لالعتماد لم داخميعم   مشركع إنشاء نظاـ 

ػتػغغمػصغاءةػإدارةػاضطؤددظػواضػغاداتػاألصادغطغظػػ3/7/2

 تكجد آليات لتقييـ كفاءة إدارة الكمية كالقيادات األكاديمية كتتمثؿ ىذه اآلليات في :

 صندكؽ لمتقكيـ كتقديـ المقترحات الخاصة بالتطكير. (7عدد ) تكافر 

  كالييئػة المعاكنػة مػف اإلداريػيف حػكؿ فعاليػة دكر إدارة الكميػة كالقيػادة استطالع أراء عينة مف ىيئة التدريس

 األكاديمية.

 .تقديـ مقترحات تفعيؿ دكر اإلدارة كالقيادة عبر المكقع االلكتركني لمكمية 

 وتضطمع  الكمية لالستفادة  من نتائج التقييم المستمر في تطوير ادائيا من خالل المجاالت المنتظرة لما يمى:

 ر الئحة الدراسات العميا .تطكي 

 .إنشاء التعميـ عف بعد 

 . بث الكعي البيئي 

 . حؿ مشكالت الطالب 

 .إنشاء نظاـ داخمي لمجكدة كاالعتماد 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 .التدريب عم  ميارات االتصاؿ 

ػدورػاضطذارصظػاضطالبغظػسيػاتخاذػاضػراراتػاضطؤددغظػػػ3/7/3

طػػالب فػػي اتخػػاذ جميػػع القػػرارات الخاصػػة بيػػـ مثػػؿ كضػػع تيػػتـ إدارة الكميػػة باسػػتطالع اراء ممثمػػيف عػػف ال       

جػػداكؿ الدراسػػة كاالمتحانػػات كأسػػمكب التػػدريس كالتقيػػيـد كمػػف يقكمػػكف بالتػػدريس ليػػـد ككػػذلؾ ارائيػػـ  فػػ  نكعيػػة 

كفاعمية األنشطة الطالبية أثناء الدراسة كنشاط الفترة الصيفية مع إتباع سياسة المقاءات الدائمػة كاسػتخداـ سياسػة 

 . اب المفتكح لالستماع آلراء الطالب دكف حساسية حت  يمكف معرفة أرائيـ بشفافية دكف أم ضغكطالب

 ادلصذاقُت واألخالقُبث -4

ػحػوقػاضطضصغظػاضغصرغظػواضظذرػػ4/1

ػاالضتزامػبحػوقػاضطضصغظػاضغصرغظػواضظذرػػ4/1/1

المؤسسػػػة ثابتػػػة تتبعيػػػا إجػػػراءات يكجػػػد كلكػػػف ال ، كبيػػػرتمتػػػـز الكميػػػة بحقػػػكؽ الممكيػػػة الفكريػػػة ك النشػػػر إلػػػ  حػػػد  

 .لممحافظة عم  حقكؽ التأليؼ ك النشر

ػثػاسظػحػوقػاضطضصغظػاضغصرغظػػ4/1/2

تحاكؿ الكمية نشر ثقافة حقكؽ الممكية الفكرية ك النشر، ك في سبيؿ ذلؾ يقكـ المختصيف بالتجييز لعقد مجمكعة 

ر ىذه الثقافػة كالتشػجيع عمػ  االلتػزاـ بيػا ،كمػا تحػرص سيتـ عقدىا بصفة دكرية لنش التيمف الندكات ك الحمقات 

 كافة اإلجراءات القانكنية حالة إثبات سرقة أبحاث أك كتب عممية. اتخاذالمؤسسة عم  

ػتطبغقػاضططارداتػاضطادضظػوػردمػاضتطغغزػػ4/2

ػضطانػاضطداضظػوردمػاضتطغغزػبغنػأرضاءػعغئظػاضتدرغس/ػاضؼغئظػاضططاوظظػ/ػاضطالبػ.ػػ4/2/1

 : فيتكجد إجراءات محددة لضماف العدالة كعدـ التمييز بيف أعضاء المؤسسة تتمثؿ 

 الترقيات ك البعثات. فيتكافر الفرص المتكافئة  -
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ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

تطبيؽ شػركط الترقيػة عمػ  جميػع أعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة المعاكنػة  كفقػا لقػانكف تنظػيـ الجامعػات  -

 العامميف المدنييف الخاص بالجياز اإلدارم.كقرارات المجمس األعم  لمجامعات كقانكف تنظيـ 

تكزيع المكافآت كالحكافز في ضكء القكانيف  المنظمة ليػا ك التػي تكضػع مػف قبػؿ الجامعػة ك التػي تشػمؿ  -

أغمبية المكافآت إال إنو يكجد بعض المكافآت التػي تػكزع عمػ  بعػض العػامميف أك أعضػاء ىيئػة التػدريس 

 ف خالؿ لجاف مشكمو ليذا الغرض.دكف قكاعد معمنة ، كاف كانت تتـ م

تػػكافر الفػػرص المتكافئػػة لمبعثػػات لمييئػػة المعاكنػػة ككػػذلؾ المسػػاكاة فػػي األعمػػاؿ المكمفػػيف بيػػا ،إال أنػػو ال  -

 تكجد خطة محددة لكؿ قسـ عممي تحدد البعد الزمني لترقية الييئة المعاكنة .

فػرص الػتعمـ ك ممارسػة  فػيالمسػاكاة كما تطبؽ قكاعػد العدالػة ك المسػاكاة عمػ  كافػة الطػالب مػف حيػث   -

ضػػػكء أحكػػػاـ الدسػػػتكر كالقػػػانكف  كضػػػماف الحيػػػاد التػػػاـ أثنػػػاء تصػػػحيح إجابػػػات  فػػػياألنشػػػطة ك التقيػػػيـ ، 

 الطالب.

ضركرة تصحيح كرقة اإلجابة بكاسطة أثنيف مف أعضاء ىيئة التدريس عم  األقؿ كذلؾ في ضكء المػادة  -

 الجامعات .مف الالئحة التنفيذية  لقانكف تنظيـ  74

يػػتـ تشػػكيؿ لجػػاف الممتحنػػيف كالمصػػححيف كذلػػؾ بعػػد التأكػػد مػػف عػػدـ كجػػكد قريػػب حتػػ  الدرجػػة الرابعػػة  -

لكضع االمتحاف كالمصػحح مػف أعضػاء ىيئػة التػدريس كذلػؾ لضػماف الحيػاد كالمسػاكاة كعػدـ التميػز بػيف 

 الطالب.

ػضضذصاويػواضطػترحاتػادتجابظاضطصداشغظػسىػاضورودػاضطػدطظػػػػ4/2/2

تضع المؤسسة أكثر مػف صػندكؽ خػاص بالشػكاكل كالمقترحػات ، كتكضػع الصػناديؽ فػ  أمػاكف بػارزة بالمؤسسػة 

مثػػؿ أمػػاـ مكتػػب العميػػد كالػػككالء كىػػ  تتبػػع كحػػدة إدارة الجػػكدة بالكميػػة كيػػتـ فػػتح صػػندكؽ الشػػكاكل كالمقترحػػات 

ػحاتبصفة دكرية كما يتـ محاكلة حؿ المشاكؿ التي تكجد فييا كدراسة المقتر 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػإجراءاتػتصحغحػاضططارداتػزغرػاضطادضظػػ4/2/3

 تـ اتخاذ إجراءات تصحيحية في المؤسسة لمعالجة بعض الممارسات غير العادلة كمف ىذه اإلجراءات 

إعػادة تصػحيح أكراؽ الطػػالب المتظممػيف مػػف درجػاتيـ كيػػتـ رفػع درجػػات المتظممػيف حالػػة إثبػات أحقيػػتيـ  -

 ليذا األمر كالكاردة مف الجامعة.في ذلؾ في ضكء القكاعد المنظمة 

إعادة تكزيع جدكؿ المحاضرات بيف األساتذة عندما يتقدـ أحدىـ بشككل مع مراعاة ظركؼ أعضاء ىيئة  -

 التدريس الذيف يقيمكف في المحافظات األخرل .

ك تسػػع  المؤسسػػػة إلػػػ  كضػػػع خطػػػة فكريػػػة لتصػػػحيح المسػػارات غيػػػر العادلػػػة فػػػكر اكتشػػػافيا سػػػكاء كانػػػت تتعمػػػؽ 

الطالب أك أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس أك الجيػػػاز اإلدارم مثػػػؿ ) تكزيػػػع األعبػػػاء الدراسػػػية ، الحػػػكافز كالمكافػػػآت ، بػػػ

 أساليب التعمـ ، أدكات التقكيـ (.

ػردمػاضتطارضػسىػػاضطصاضحػبغنػاألطرافػاضطختضغظػسيػاضطؤددظػ4/2/4

يػػؼ دقيػػؽ الختصاصػػات تعمػػؿ المؤسسػػة عمػػ  تكصػػيؼ األنشػػطة المختمفػػة بػػداخميا مػػف خػػالؿ كضػػع تعر  -

كمسػػػػئكليات كػػػػؿ قسػػػػـ مػػػػف األقسػػػػاـ كاإلدارات المختمفػػػػة ، كمػػػػا تفػػػػض المؤسسػػػػة الصػػػػراعات كالمصػػػػالح 

المتعارضػػػػة المختمفػػػػة فػػػػكر كقكعيػػػػا مثػػػػؿ التعػػػػارض بػػػػيف اختصاصػػػػات األقسػػػػاـ العمميػػػػة كالتعػػػػارض بػػػػيف 

 اإلدارات المتشابية داخؿ المؤسسة.

يػـ  أقػارب حتػ  الدرجػة الرابعػة سػكاء بالنسػب أك المصػاىرة يحظر اشتراؾ أعضاء ىيئة التػدريس الػذيف ل -

 .في أعماؿ االمتحانات الخاصة بالفرقة التي يكجد بيا قريب لمعضك

-  

ػاألخالشغاتػاضطؼظغظػضضطؤددظػاضتطضغطغظػػ4/3ػ

ػاالضتزامػبؾخالشغاتػاضوظغغظػػػػػ1/ػ4/3
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ة تطبيػؽ جميػع الممارسػات األخالقيػة لمكظيفػة يمتـز جميع العاممكف بالمؤسسة بأخالقيات الكظيفة كتراقب المؤسسػ

عم  كافة المستكيات مثؿ االلتػزاـ بأخالقيػات المينػة كأمانػة التعامػؿ مػع الػزمالء كالرؤسػاء كالمرؤكسػيف ، كاحتػراـ 

 حقكؽ األخرييف 

ػاضودائلػاضطختضغظػػسياضططضوطاتػاضطتاحظػرنػاضطؤددظػػػ4/4

ػذطوضغظػظذرػاضططضوطاتػػػ4/4/1

كتركنػػي لممؤسسػػة لكحػػدة الجػػكدة كاالعتمػػاد بالكميػػة كتقػػـك المؤسسػػة بإتاحػػة المعمكمػػات التػػي تغطػػ  يكجػػد مكقػػع ال

 األنشطة المختمفة.

يكجد مكقع الكتركني لممؤسسة بالكمية كتقكـ المؤسسة بإتاحة المعمكمات التي تغط  األنشطة المختمفة مف خػالؿ 

 ./http://www.kfs.edu.eg/comمكقع 

 ( (II2T/MIS/PRTفي مشركع بكابة الكتركنية  كتـ اشراؾ الكمية 

تعمػػيـ كبمكجػب ىػذا المشػركع تػػـ تعيػيف فريػؽ تحريػػر لمكميػة برئاسػة السػػيد األسػتاذ الػدكتكر / ككيػػؿ الكميػة لشػئكف ال

كمجمكعة مػف السػادة أعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة المعاكنػة لنشػر كافػة البيانػات كالمعمكمػات الخاصػة  كالطالب

 المكقع االلكتركني لمكمية كالجامعة كالتحديث المستمر ليا.بالكمية عم  

ػتحدغثػاضططضوطاتػػػػ4/4/2

تقػػـك المؤسسػػة بعػػرض البيانػػات الخاصػػة بيػػا كتحػػديثيا كفقػػا ألحػػدث التغيػػرات المحميػػة كالعالميػػة مػػف خػػالؿ مركػػز 

 تركنية لمكمية. نظـ المعمكمات اإلدارية كااللكتػركنية كمكقع الكمية كمف خالؿ مشركع البكابة االلك

 اجلهبز اإلدارٌ - 5

ػتطغغنػوتظطغظػاضػغاداتػاإلدارغظػواضطاطضغنػ5/1

ػططاغغرػاختغارػوتطغغنػوترشغظػاضػغاداتػاإلدارغظػ5/1/1
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

يؤخذ بالكفػاءة كاألقدميػة فػي اختيػار كترقيػة رؤسػاء األقسػاـ اإلداريػة كالرؤسػاء كالمرؤكسػيف، تتصػؼ ىػذه المعػايير 

 بالمكضكعية ألنيا :

 يح الفرص المتكافئة بيف جميع العامميف لمترقي.يت 

 .تتسـ بالتحديد الكاضح كالفيـ مف قبؿ الجميع 

كتتكافؽ ىذه المعايير مع تخصصات الكػكادر اإلداريػة لمكظػائؼ الحاليػة كلكػف فػي حاجػة إلػ  تطػكير لتػتالءـ مػع 

 الكظائؼ المستقبمية في الكمية.

ػواضطاطضغنػػاضتظطغظػاضطدتطرةػضضػغاداتػاإلدارغظػ5/1/2

تحدد الكميػة االحتياجػات التدريبيػة لمعػامميف بصػكرة دكريػة كتسػتخدـ آليػات متعػددة لتنفيػذىا مثػؿ : تقػارير المتابعػة 

 . كيتـ تدريب القيادات اإلدارية كالعامميف كفقا لخطة الجامعة كالرؤية الحتياجات التطكير كغيرىا .

ػضبذرغظػاضطتاحظػصغاءةػاإلدارةػسيػاالدتغادةػطنػاضطواردػاػػ5/2

ػطالئطظػتوزغدػاضطواردػاضبذرغظػوحدنػادتعالضؼاػػ5/2/1

 .يتالءـ تكزيع المكارد البشرية المتاحة كفقا لالحتياجات الفعمية لممؤسسة 

 ستخداـ المكارد البشرية المتاحة بكفاءة.تكما 

ػظروفػاضططلػوسػاػضطتطضباتػاضوظغغظػػ5/2/2

ت الكظيفػة مػف حيػث التيكيػة الجيػدة ككسػائؿ االتصػاؿ مثػؿ شػبكة اتصػػاؿ تتػكافر ظػركؼ العمػؿ المناسػبة لمتطمبػا

داخميػػة كخارجيػػة مػػف تميفكنػػات كفػػاكس تػػتالءـ مػػع حجػػـ الكميػػة ، كتجييػػز شػػبكة لالتصػػاؿ باالنترنػػت كعػػدد مػػف 

 .  الكمبيكترات

ػربطػاضحواسزػ/اضطصاسؽتػبطدتوغاتػاضوظغغظػػػ5/2/3
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ميف بالمؤسسػة بمسػتكيات األداء، فينػاؾ حػكافز ماديػة كمكافػآت ألعضػاء يتـ ربط الحكافز/المكافػآت المقدمػة لمعػام

 .  ىيئة التدريس الذيف تتكافر لدييـ معايير جكدة األداء ، ككذا لمقيادة األكاديمية ، كالعامميف مف الجياز االدارل

ػتػغغمػأداءػاضطاطضغنػػػ5/3

ػظظمػودائلػاضتػغغمػػ5/3/1

لتقييـ أداء العػامميف، كتسػتخدـ أسػاليب مقننػة لتقيػيـ أداء العػامميف كالقيػادات تستخدـ المؤسسة نظـ تقكيـ صادقة  

كعمػػػػ  ضػػػػكءه تتخػػػػذ إدارة الكميػػػػة  اإلداريػػػػة داخػػػػؿ المؤسسػػػػة ، مثػػػػؿ تقريػػػػر سػػػػنكم يػػػػتـ أعػػػػداده عػػػػف أداء العػػػػامميف

 . أداء العامميف اإلجراءات الالزمة لتطكير

أداء العػػامميف ككفػػاءاتيـ كاسػػتطالع أراء الطػػالب حػػكؿ أداء  كتنػػكم الكميػػة اف تسػػتخدـ نظػػاـ تقييمػػي رقمػػي لتقيػػيـ

أقساـ شئكف الطالب كالدراسات العميا كالمكتبػة ككػذا اسػتطالع آراء أكليػاء األمػكر كأعضػاء ىيئػة التػدريس كالييئػة 

 بالكمية.   اإلداريةالمعاكنة حكؿ رضائيـ عف أداء الكحدات 

ػاضطاطضغنػاضرضاءػاضوظغغيػضضػغاداتػاإلدارغظػوػػ5/3/2

كالعػامميف بشػكؿ دكرم لمكقػكؼ  اإلداريػةتنكم إدارة الكمية اف تقكـ باستطالع الرأم حكؿ الرضا الكظيفي لمقيػادات 

 عم  مدل التحسف النات  عف القرارات المتخذة في ىذا الشأف.

كتػـ ،  ائـ استقصػاءتيتـ الكمية بقياس مسػتكل الرضػا الػكظيفي لمقيػادات اإلداريػة كالعػامميف فػي الكميػة بتطبيػؽ قػك ك 

 .جمعو كجارل تحميمو إحصائيان التخاذ القرارات الالزمة ليذا الشأف

 ادلىارد ادلبلُت وادلبدَت - 6

ػصغاغظػاضطواردػاضطاضغظػواضطادغظػػ6/1

ػصغاغظػاضطواردػاضطاضغظػواضطادغظػاضدظوغظػضتحػغقػاضرداضظػواضعاغاتػواألعدافػاإلدتراتغجغظػػ6/1/1
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

متاحة سنويا لمكمية تكفي إلى حد ما لتحقيق رسالة الكمية وغاياتيا وأىدافيا اإلستراتيجية فمي الموارد المالية ال

 -خدمة العممية التعميمية من خالل :

 ككػذلؾ  شػعبة المغػة االنجميزيػة  مكافاة الجامعة بمتحصالت صندكؽ الخدمة التعميمية ككػذلؾ متحصػالت

           حصة الجامعة مف االنتساب المكجو .            

 الكحػػدات ذات الطػػابع الخػػاص  باإلضػػافة إلػػ  الميزانيػػة المخصصػػة مػػف الجامعػػة تسػػتفيد الكميػػة مػػف دخػػؿ

 لتحقيؽ أىدافيا.

ػصغاغظػوطالئطظػاضطباظيػ6/1/2

ف  ظؿ الكضع الحالي المباني كافية ك مالئمة كذلؾ بعد استالـ المبن  الرئيسي الجديػد لمكميػة فػي شػير سػبتمبر 

7040 . 

 تمامافر لدل الكمية تجييزات كمعدات لتحقيؽ األمف كالسالمة في مباني الكمية كىي كافية كتتكا

ػاضظظاسظػواضطظاخػاضصحيػضضطباظيػ6/1/3

 . إل  حد ما تتصؼ مباني الكمية بالنظافة  كما تتمتع الكمية بالتيكية كاإلضاءة الطبيعية كالصناعية

ػاضطراسقػاضطاطظػواضخاصظػ6/1/4

كالخاصػػػة كافيػػػة لمعمميػػػة التعميميػػػة كاإلداريػػػة .المرافػػػؽ بالكميػػػة متاحػػػة كصػػػالحة لالسػػػتخداـ .كتػػػتـ  المرافػػػؽ العامػػػة

 .الصيانة الدكرية ليذه المرافؽ كالتجديدات بالفعؿ

ػصغاظظػاضطباظيػواضتدؼغالتػاضتطضغطغظػ6/1/5

 . لإلدارة اليندسية بالجامعة خطة صيانة المباني كالتسييالت التعميمية  سندت

ػضتدؼغالتػاضطادغظاػ6/2

ػاضتدؼغالتػاضطادغظػضططاردظػاألظذطظػاضطالبغظػ6/2/1
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

التجييػزات المتاحػة مناسػبة مسػرح الكميػة  يتكافر بالكمية بعض األماكف المناسػبة لممارسػة األنشػطة الطالبيػة مثػؿ 

 كلكنيا غير كافية .كمالئمة لممارسة األنشطة الطالبية 

ػاألجؼزةػواضططداتػواضططاطلػػ6/2/2

 كافر إل  حػد مػا األجيػزة كالمعػدات كالمعامػؿ داخػؿ الكميػة كالمعػدات كاألجيػزة كالمعامػؿ حديثػة كذلػؾ مػف خػالؿيت

كأدكات مسػاعدة تسػتخدـ  اآلليػة جيػز عػدد مػف اال  معمػؿ نادم تكنكلكجيا المعمكمات كالحاسب اآللي كيكجػد بكػؿ

اسػػب آلػػي معػػيف بالكميػػة كذلػػؾ إلجػػراء كمػػا اف ىنػػاؾ صػػيانة دكريػػة باإلضػػافة لكجػػكد مينػػدس ح فػػي المحاضػػرات

     صيانة األجيزة. بأعماؿكنحتاج إل  مزيد مف الفنيف لمقياـ  الصيانة الالزمة

ػظدبظػاضحادباتػاآلضغظػإلجطاضيػرددػاضطالبػػ6/2/3

عػػدد الحاسػػبات اآلليػػػة المتاحػػة بالكميػػة مػػع عػػػدد الطػػالب حيػػث تبمػػػو نسػػبة الحاسػػبات مػػػع  الػػي حػػد مػػػا تناسػػبت 

 .  معقكلة( كىذه النسبة 75:  4طالب )  75جياز لكؿ الطالب 

ػودائلػاالتصالػاضحدغثظػوتصظوضوجغاػاضططضوطاتػ6/2/4

يشػػمؿ بيانػػات كافيػػة عػػف الكميػػة مػػف نبػػذة عػػف الكميػػة ، كرؤيػػة  يتػػكافر مكقػػع لمكميػػة عمػػ  شػػبكة المعمكمػػات الدكليػػة

العمميػػة كأعضػػاء ىيئػػة  كاألقسػػاـكالييكػػؿ التنظيمػػي  ، كالقيػػادات االكاديميػػة اإلسػػتراتيجية كاألىػػداؼكرسػػالة الكميػػة 

العمميػػة ، كنشػاط رعايػػة الشػػباب كاسػػتقباؿ  األقسػػاـكمنيػػا دليػػؿ الكميػػة كأدلػة  األدلػةالتػدريس كتخصصػػاتيـ كبعػػض 

ذات العالقػػة فػػي تطػػكير الكميػػة ،ىػػذا كجػارم العمػػؿ عمػػ  اسػػتكماؿ قاعػػدة البيانػػات عمػػ   األطػػراؼآراء كمقترحػات 

. كتتيح الكمية خدمة االنترنت لمجميع مف خالؿ نادم تكنكلكجيا المعمكمات كتتكافر لدل الكمية كسائؿ مكقع الكمية

البريػػػد  –الفػػػاكس  –اتصػػػاؿ حديثػػػة إلػػػ  حػػػد مػػػا بمػػػا يػػػتالءـ مػػػع حجػػػـ الكميػػػة كيػػػتـ ذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ ) التميفػػػكف 

 االلكتركني (.

ػصغاءةػادتخدامػاضطواردػػ6/3
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ػواضرشابظػاضدورغظػرضىػادتخدامػاضطواردػتتواسرػأظظطظػضضطراجطظػػ6/3/1

تكجػػد أنظمػػة مكثقػػة لممراجعػػة كالرقابػػة الدكريػػة عمػػ  اسػػتخداـ مػػكارد الكميػػة الماديػػة كالماليػػة كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ 

الكحػػدات الحسػػابية حيػػث تػػتـ مراجعتيػػا قبػػؿ الصػػرؼ كتػػتـ المراجعػػة الدكريػػة طبقػػا لمػػكائح الماليػػة مػػف خػػالؿ إدارة 

بمعرفػػة المػػراجعيف  جامعػػةقبػػؿ الصػػرؼ ثػػـ ترسػػؿ لممراجعػػة كالصػػرؼ مػػف الكحػػدة الحسػػابية بال الحسػػابات بالكميػػة

 المالييف .

 البُئت  ادلشبركت اجملتمعُت وتىمُت  -7

ػخطظػوبراطجػخدطظػاضطجتطدػوتظطغظػاضبغئظػػ7/1

ػخطظػتحدغدػاالحتغاجاتػاضحػغػغظػضضطجتطدػاضطحغطػػػ7/1/1

 .  دمة المجتمع كتنمية البيئة المحيطةتتكافر لدل الكمية خطة معتمدة لخ

كيػػتـ تطبيػػؽ ىػػذه الخطػػة بالفعػػؿ فػػ  اآلكنػػة األخيػػرة كمػػف أمثمػػة الممارسػػات الفعميػػة لمتطبيػػؽ الحػػال  لمخطػػة: عقػػد 

  كالمؤتمرات ندكةال

لمناقشػػػة أحػػػدث القضػػػايا المجتمعيػػػة لمنيػػػكض بمسػػػتكل المشػػػاركة المجتمعيػػػة.  سػػػنكمكتسػػػع  الكميػػػة لعقػػػد مػػػؤتمر 

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػ  المؤسسػػات المجتمعيػػة كالجمعيػػات األىميػػة كمػػا كرد بالسػػيرة الذاتيػػة لسػػيادتيـ  كيسػػاىـ

 .كشيادات لبعض منيـ  بإفاداتمدعمة 

ػبراطجػاضتورغظػبخدطظػاضطجتطدػوتظطغظػاضبغئظػػ7/1/2

ات كالنشػػرات كلكػػف تكجػػد بعػػض اإلجػػراءات  لمتكعيػػة بخدمػػة المجتمػػع كتنميػػة البيئػػة داخػػؿ المؤسسػػة منيػػا الممصػػق

تفتقػػػر الكميػػػة إلػػػ  كجػػػكد بػػػرام  تكعيػػػة منظمػػػة كمخططػػػة عمػػػ  نحػػػك جيػػػد.  جػػػارم اإلعػػػالف عمػػػي مكقػػػع الكميػػػة 

 االلكتركني عبارات محدكدة عف أىمية التكعية  بخدمة المجتمع.

ػتظظغمػأظذطظػخدطظػاضطجتطدػوتظطغظػاضبغئظػػ7/2
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ػإدارغظتواسرػوحدةػػػ7/2/1

 مة بمركز الخدمة العامة.تتكافر كحدة ادارية ممث

ػططارداتػخدطظػاضطجتطدػوتظطغظػاضبغئظػػ7/2/2

محدد مف قبؿ الجامعة  كظيفييمارس العاممكف بقطاع خدمة المجتمع كتنمية البيئة اختصاصاتيـ طبقا لتكصيؼ 

ذات  ، فككيػػؿ الكميػػة المخػػتص بشػػئكف خدمػػة المجتمػػع كالبيئػػة يمػػارس ميامػػو بالنسػػبة لمكحػػدة اإلداريػػة كالكحػػدات

لكظيفتػػػو المعػػػيف ليا.كمػػػا تقػػػـك المؤسسػػػة بتكثيػػػؽ الخػػػدمات كاألنشػػػطة  الػػػكظيفيالطػػػابع الخػػػاص طبقػػػا لمتكصػػػيؼ 

المقدمة لخدمة المجتمع كتنمية البيئة ، فقد أصدرت الكمية دليال يتضػمف أنشػطة الكحػدات ذات الطػابع الخػاص ، 

 . كالمتعمقة بخدمة المجتمع كالبيئة المحيطة

ػددظػطدػطظظطاتػاضطجتطدتغارلػاضطؤػػ7/3

ػطذارصظػاألطرافػاضطجتططغظػسيػطجاضسػاضطؤددظػػ7/3/1

 كتشكيؿ الكحدات ذات الطابع الخاص. ةالمجتمعية في مجالس الكمي األطراؼمشاركة  إل تسع  الكمية مستقبالن 

ػطذارصظػاألطرافػاضطجتططغظػسىػأظذطظػاضطؤددظػػ7/3/2

البرام  التعميميػة كممثمػيف مػف سػكؽ العمػؿ كتشػارؾ بعػض األطػراؼ تشارؾ بعض األطراؼ المجتمعية في إعداد 

 المجتمعية المختمفة ف  تدريب الطالب ف  أماكف العمؿ.

ػاالتصاالتػواضطالشاتػطدػاألطرافػاضطدتغغدةػػ7/3/3

قػة يتـ االتصاؿ كالعالقات المستمرة بيف المؤسسة ككافة األطراؼ ذات العالقة ؛ مػف خػالؿ عقػد المػؤتمرات المتعم

 .بخدمة المجتمع

ػاضططارداتػاضغطضغظػضتظطغظػوحطاغظػاضبغئظػػ7/4ػ

ػظطاذجػاضططارداتػاضغطضغظػػ7/4/1ػ
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 وحدة ضمان الجودة

قامت الكمية بعقد عدة ندكات منيػا نػدكة تطػكير كميػة التجػارة فػي ضػكء متطمبػات سػكؽ العمػؿ كنػدكة رؤيػة معػايير 

كؽ العمػػػؿ كنػػػدكة تعزيػػػز الشػػػراكة بػػػيف نمكذجيػػػة إلجػػػازة خريجػػػي التعمػػػيـ التجػػػارم الجػػػامعي كفقػػػان الحتياجػػػات سػػػ

 مؤسسات التعميـ التجارم كسكؽ العمؿ

ػطداعطاتػاضطالبػوأرضاءػعغئظػاضتدرغسػسىػبراطجػخدطظػاضطجتطدػػ7/4/2

تكجػػد مسػػاىمات كألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كمعػػاكنييـ فػػ  بػػرام  خدمػػة المجتمػػع كتنميػػة البيئػػة المحيطػػة ، كلكػػف 

 بيف جميع أعضاء المجتمع المؤسسي بأىمية تقديـ ىذه الخدمات. الكعيتتطمب خدمة المجتمع زيادة 

ػرضاءػطظظطاتػدوقػاضططلػواضطجتطدػاضطدظيػرنػأداءػاضطؤددظػػ7/4/3

بشكؿ منيجي كجارل إعػداد  عف أداء المؤسسة المدنيتـ قياس كتقييـ رضاء منظمات سكؽ العمؿ كالمجتمع لـ ي

 .قائمة استقصاء لذلؾ 

 كلٍ للمؤسستتقىَم األداء ال  - 8

 ادتطرارغظػاضتػوغمػاضذاتيػضألداءػاضصضيػضضطؤددظػػػ8/1

ػدورغظػوتوشغتػاضتػوغمػاضذاتيػػػ8/1/1

تكجػػػد كحػػػدة لتككيػػػد الجػػػكدة بالكميػػػة بػػػدأت بالقيػػػاـ بعمميػػػة التقػػػكيـ الػػػذاتي لمكميػػػة مػػػع نيايػػػة العػػػاـ الدراسػػػي 

.كقػػد تمػػت زيػػارة التطػػكير عؼ كعالجيا، كذلػػؾ لتحديػػد نقػػاط القػػكة كتػػدعيميا كتحديػػد مػػكاطف الضػػ7007/7008

كقػد قػػدـ  7040بالمشػاركة مػف قبػؿ كزارة التعمػيـ العػالي )برنػام  التطػكير المسػتمر كالتأىيػؿ لالعتمػاد( فػ  ابريػؿ 

 تقرير الزيارة يشمؿ جكانب القكة كالضعؼ كسكؼ يتـ مراعاة تمؾ الجكانب مف قبؿ فريؽ كحدة ضماف الجكدة

ػوإدارةػاضجودةػباضصضغظػظتائجػاضتػوغمػاضذاتيػػ8/2

ػاضجودةػإدارةاظطصاسػظتائجػاضتػوغمػاضذاتىػضألداءػاضصضىػضضصضغظػرضىػػػ8/2/1
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يػػتـ العمػػؿ حاليػػان عمػػ  اتخػػاذ بعػػض القػػرارات التصػػحيحية لػػألداء الكمػػي لممؤسسػػة فػػي ضػػكء نتػػائ  التقػػكيـ الػػذاتي  

 كمف أمثمة ىذه القرارات:.

 قدرات أعضاء ىيئة التدريس . يتـ العمؿ بشكؿ دائـ كمستمر عم  تطكير -

تيتـ الكمية بطالبيا كخريجييا، كمتابعتيـ في سكؽ العمؿ، كتحسيف مخرجاتيػا ككضػعيا التنافسػي داخػؿ منظكمػة 

مػع خريجػي الكميػة عمػ  التكاصػؿ  مكتب ككيؿ الكمية لشػئكف خدمػة المجتمػع كتنميػة البيئػة المجتمع. حيث يعمؿ 

 ع حكؿ أداء الكمية كالبرام  التعميمية .كاستطالع رأم الخريجيف كرأم المجتم

ػأظذطظػاضتطزغزػإلدارةػاضجودةػػ8/2/2

أمكف تحديد بعض مجاالت مستقبمية لمتعزيػز كالتطػكير فػ  ضػكء نتػائ  التقػكيـ الػذاتي لػألداء الكمػ   لمكميػة كمػف 

 ىذه المجاالت:

 تـ تعزيز إدارة الجكدة في الكمية مف خالؿ :

 رم ف  استخداـ التكنكلكجيا .تطكير ميارات الجياز اإلدا -

ػاضططارداتػاضغطضغظػضضتطزغزػواضتطوغرػػ8/2/3

تـ تحسف الكضع التنافسي لمكمية فيما يتعمؽ باإلقباؿ عم  التسػجيؿ فػي البػرام  الحديثػة التػي تػـ تقػديميا 

العمػؿ عمػ  انػو لػـ يحػدث تزايػد مممػكس فػي إقبػاؿ المنظمػات فػي سػكؽ  مغػة االنجميزيػة االالشػعبة في الكمية مثؿ 

 .خريجي الكمية حيث لـ يتـ بعد تخري  دفعات يطبؽ عمييا نظاـ الجكدة بالكمية
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 الطالة واخلرجيىن  -1

ػدغاداتػاضػبولػػ1/1

ضػػكء  فػػيكذلػػؾ  اإلسػػتراتيجية كاألىػػداؼتتكافػػؽ سياسػػات القبػػكؿ الحاليػػة فػػ  الكميػػة مػػع الرسػػالة كالغايػػات  1/4/4

ضكء تخصصات الطالب السابقة ف  الثانكيػة العامػة )  فيلمجامعات  األعم قكاعد القبكؿ الت  يحددىا المجمس 

الثانكيػة التجاريػة  خريجػيلمجامعػات لقبػكؿ  األعمػ يقررىػا المجمػس  التػي اإلعػداد( ، أك ف  ضػكء  أدبي –عمم  

 نظاـ الثالث سنكات أك الخمس سنكات .

ب فػػػ  التخصصػػػات  المختمفػػػة )البػػػرام  الدراسػػػية ( حسػػػب رغبػػػاتيـ حيػػػث يػػػكزع كشػػػؼ يػػػتـ قبػػػكؿ الطػػػال 4/4/7

 الرغبات عم  طالب الفرقة الثالثة خالؿ امتحانات الفصؿ الدراسي الثاني.

كيتـ تعريؼ الطالب الجدد المقبكليف بالكمية بنظاـ الدراسة ككذا التخصصات المختمفة لمبرام  الدراسية مف خالؿ 

كف التعميـ كالطالب بالتنسيؽ مع مكاتب شئكف الطالب كاتحاد الطمبػة بالكميػة ، كمػا تعمػؿ الكميػة ككيؿ الكمية لشئ

عم  إنشاء مكتب اسػتعالمات فػي المػدخؿ الرئيسػي السػتقباؿ الطػالب الجػدد لمػرد عمػ  أيػة استفسػارات كتػكجيييـ 

كالطػالب الجػدد فيمػا يتعمػؽ كتخصيص عدد مف أعضاء ىيئػة التػدريس لمػرد عمػ  أل استفسػارات ألكليػاء األمػكر 

 بالعممية التعميمية كالفرص الكظيفية لخريجي الكمية.

ال تكفػػػ  المػػػكارد كالتسػػػييالت الماديػػػة المتاحػػػة بالكميػػػة السػػػتيعاب اعػػػداد الطػػػالب سػػػكاء مػػػا يتعمػػػؽ منيػػػا   1/4/3

لمشكمة زيػادة أعػداد بأماكف الدراسة مف قاعات محاضرات كفصكؿ دراسية أك معامؿ الكمبيكتر كالمغات ، كتفاديا 

الطػالب ػ بالنسػػبة لمقػدرة االسػػتيعابية لقاعػات المحاضػػرات ػ فقػػد قامػت إدارة الكميػػة بتقسػيـ الطػػالب فػي كػػؿ فرقػػة 

 لمتغمب عم  زيادة األعداد . اتمجمكع 4دراسية إل  
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػدغاداتػاضتحوغلػػ1/1/4

لمجامعات كالقكاعد المعمكؿ بيا فػ  يتـ التحكيؿ مف كال  الكمية ف  ضكء السياسة العامة لممجمس األعم   -

كقد تـ إعالف ىذه السياسات بدليؿ الطالب الػذم يجػرل العمػؿ عمػ  تكزيعػو عمػ  الطػالب  كفر الشيخجامعة 

عػػػدد طػػػالب كػػػؿ فرقػػػة كفقػػػا لتعميمػػػات  إجمػػػالي% مػػػف 70الجػػػدد كال تتعػػػدل نسػػػبة التحكيػػػؿ مػػػف كالػػػ  الكميػػػة 

 الجامعة  .

ػاضطالبػاضواسدغنػػػ1/1/5

 د بالكمية طالب كافديفال يكج

ػاضدرمػاضطالبيػػ1/2

تقكـ الكمية بحصر إعداد الطالب الذككر كاإلنػاث فػي كػؿ فرقػة دراسػية بالكميػة مػف خػالؿ بيانػات مكاتػب  4/7/4

 شئكف الطالب  لتقديـ الدعـ الالـز لكؿ فئة عم  حدة

اب الجامعي كدعـ الكجبات يكجد الئحة معتمدة مف مجمس الجامعة لدعـ الطالب  كى  تشمؿ دعـ الكت حيث

 الغذائية  ، كالرعاية الطبية لمطالب.

تقكـ الكمية مف خالؿ مكتب رعاية الطالب باإلعالف عف سياسات الدعـ المالي الذم تقدمو الكمية إل  الطػالب و

، كيػػتـ اإلعػػالف عػػف ىػػذه السياسػػات فػػي دليػػؿ الطػػالب لتكضػػيح معػػايير تكزيػػع الػػدعـ مثػػؿ الكضػػع االقتصػػادم 

 رة كالنطاؽ الجغرافي لمسكف. لألس

تعتمػػد الكميػػة فػػي الرعايػػة الصػػحية التػػ  تقػػدميا لمطػػالب عمػػ  العيػػادة الطبيػػة المكجػػكدة بالجامعػػة كقػػد تػػـ  4/7/7

تزكيػػد ىػػذه العيػػادات بالمسػػتمزمات الطبيػػة الالزمػػة لمطػػكارئ العاديػػة كطػػكارئ إصػػابات المعامػػؿ ىػػذا باإلضػػافة إلػػ  

الالزمػة لمكاجيػة أزمػة أنفمػكنزا الخنػازير كفػ  ىػذا الخصػكص قامػت الكميػة بتػكفير  المستمزمات الطبيػة كالمطيػرات

 حجرة طكارئ كتجييزىا لمكشؼ كعزؿ حاالت المشتبو في إصابتيـ بمرض أنفمكنزا الخنازير . 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

كفيما يتعمؽ بػالطالب المتفػكقيف تقػـك الكميػة بعمػؿ حصػر سػنكم ليػـ عمػ  مسػتكل كػؿ دفعػة دراسػية بنػاء  4/7/3

 اعتماد نتيجة امتحانات كؿ مستكل مف قبؿ مجمس الكمية ف  نياية كؿ عاـ دراسي .عم  

كبالنسػػبة لمطػػالب المتعثػػريف دراسػػيا  تقػػـك إدارة الكميػػة بعػػد أخػػذ مكافقػػة الجامعػػة بتطبيػػؽ قكاعػػد لمرأفػػة  – 4/7/4

 أعم  مما يتـ منحو ف  الحاالت العادية خاصة بالنسبة لمحاالت المعرضة لمفصؿ .

كفيما يتعمػؽ بػالطالب مػف ذكل االحتياجػات الخاصػة تعمػؿ إدارة  الكميػة مػف خػالؿ مكتػب ككيػؿ الكميػة  -4/7/5

لشػػئكف التعمػػيـ كالطػػالب كقسػػـ رعايػػة الشػػباب بالكميػػة إلػػ  مسػػاعدة ىػػؤالء الطػػالب عمػػ  مكاصػػمة دراسػػتيـ كتػػذليؿ 

المتحانػػات ، كغيػػر ذلػػؾ مػػف العقبػػات التػػي تعترضػػيـ نظػػرا لظػػركفيـ الخاصػػة مثػػؿ عقػػد لجػػاف خاصػػة ليػػـ فػػي ا

 الخدمات المتعمقة بالرعاية الصحية كالنفسية ليؤالء الطالب .

تسع  الكمية ف  المرحمة القادمة ال  عقد بركتكككالت تعػاكف مػع بعػض الجامعػات األجنبيػة لالسػتفادة  – 4/7/6

يػدىا كيػتـ اإلعػالف عنيػا مػف منيا ف  تقديـ منح دراسية لمطالب المتفكقيف ، كذلؾ في ظؿ معايير معينة يتـ تحد

 جانب مجمس الكمية كاألقساـ العممية لحصكؿ  ىؤالء الطالب عم  ىذه المنح .

تـ إعداد دليؿ لمطالب في الكمية ، كما تـ تحديث ىذا الدليؿ مف خالؿ كحػدة الجػكدة بالكميػة لتضػمينو   -1/7/7

دارتيا المختمفة كما تقدمو مف خدمات  المعمكمات الجديدة التي ييـ الطالب االطالع عمييا كمعرفتيا عف الكمية كا 

 لمطالب كاألقساـ العممية كالمقررات الدراسية التي يتـ تدريسيا في األقساـ العممية المختمفة .

تسع   الكمية نحك تفعيؿ االستفادة مف نظاـ اإلرشاد االكاديم  بما يتناسب مع نظامو الدراس  ، حيث  -1/7/8

نظػاـ السػاعات المكتبيػة ألعضػاء ىيئػة التػدريس ، كاف كػاف ىػذا النظػاـ يحتػاج إلػ  تفعيػؿ أنيا تعتمػد حاليػا عمػ  

عف طريؽ زيادة مساحة اإلعالف عػف ىػذه السػاعات عمػ  مكاتػب أعضػاء ىيئػة التػدريس ، بجانػب ضػركرة التػزاـ 

 .أعضاء ىيئة التدريس بالتكاجد في مكاتبيـ لمرد عم  استفسارات كأسئمة الطالب كحؿ مشاكميـ 

ػاألظذطظػاضطالبغظػ.ػ1/3
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

تتميػػز الكميػػة بمشػػاركتيا فػػي األنشػػطة الطالبيػػة عمػػ  مسػػتكل الجامعػػة ككػػذا عمػػ  مسػػتكل الجميكريػػة مػػف  1/3/4

 خالؿ المجاف المختمفة التحاد الطالب .

 يشارؾ في األنشطة الطالبية أعداد كبيرة مف طالب الكمية . - 4/3/7

ة الطالبيػة المختمفػة مػف خػالؿ مػنحيـ شػيادات التقػدير التػ  يػتـ يتـ تكريـ الطالب المتميزيف في األنشػط -

تكزيعيػػػا عمػػػييـ  فػػػ  حفػػػؿ تنصػػػيب اتحػػػاد طػػػالب الكميػػػة الػػػذم يحضػػػره عميػػػد الكميػػػة كالػػػككالء كاألسػػػتاذ 

كميات  حيث تقيـ إدارة الكمية  ىذا الحفؿ مف خػالؿ قسػـ رعايػة الالدكتكر رئيس الجامعة  كالسادة عمداء 

 الشباب 

عضاء ىيئة التدريس في اإلشراؼ عم  األنشطة الطالبية كاالجتماعية المختمفة بالكميػة بصػفتيـ يشارؾ أ -

مستشػػػاريف لمجػػػاف اتحػػػاد الطػػػالب المختمفػػػة ، إال إف األمػػػر يتطمػػػب ضػػػركرة زيػػػادة تفعيػػػؿ ىػػػذه المشػػػاركة 

 تحقيقا لمزيد مف النجاح في تحقيؽ أىداؼ ىذه األنشطة الطالبية بالكمية .

ػخرغجغنػ:ػخدطاتػاضػ1/4

تـ إنشاء كحدة خاصة بالخريجيف تتبع ككيؿ الكمية لشئكف البيئة لمتابعة الخريجيف كمحاكلػة ايجػاد فػرص  1/4/4

 عمؿ ليـ .

 ( ادلعبَري األكبدميُت 2

تطبقػاضصضغظػاضططاغغرػاألصادغطغظػاضػغادغظػاضػوطغظػاضتىػوضطتؼاػاضؼغئظػاضػوطغظػضضطانػجـودةػػػ2/1

ػاضتطضغمػواالرتطادػ

ػاضططاغغرػاألصادغطغظػاضططبػظػسىػاضصضغظػ2/1/1

 .تبنت الكمية المعايير األكاديمية لقطاع كميات التجارة 

 األكبديًيتتى يراعبة انًعبيير ٔقذ  .مجمس الكميةرئيس الجامعة ممثال  حيث تـ اعتماد ىذه المعايير مف

 -انقيبسيت انعبيت عهٗ انُحٕ انتبنٗ :
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 : اضتجارة غظصض ضخرغج اضطاطظ اضطواصغات .1

 :عم  قادرا خري  ىذه المعايير تيدؼ إل  إعداد

 .المشكالت كحؿ التفكير ف  العممي المني  استخداـ (أ 

 بشكؿ المحيطة كالبيئة لخدمة المجتمع التخصص مجاؿ ف  المكتسبة كالميارات المعارؼ تكظيؼ (ب 

 .إيجابي

 .باآلخريف الفعاؿ كاالتصاؿ التكاصؿ (ج 

 عم  كالمتغيرات المستجدات كتأثير تمؾ طبيعة كاستشراؼ العالمية يراتكالمتغ المستجدات مع التفاعؿ (د 

 .تخصصو مجاؿ

 بمجاؿ التخصص. المرتبطة المينية كالميارات المعارؼ لتطكير المستمر التعميـ (ق 

نجاز المسئكلية كتحمؿ االلتزاـ (ك   األخالقية كالمعايير القانكنية مع القكاعد يتفؽ بما إليو المسندة األعماؿ كا 

 .ينيةكالم

 .االستثمارية المقترحات كتقييـ المشركعات جدكل دراسات إعداد (ز 

 .المعمكمات كتكنكلكجيا اآللي الحاسب استخداـ (ح 

ػ:واضطغاعغم اضططارف .2

 :فيـ عم  قادرا ك المعارؼ اكتسب قد الخري  يككف أف يجب

 .لكؿ منيا المميزة كالسمات األعماؿ لمؤسسات المختمفة كاألنكاع األشكاؿ - أ

 .معيا التعامؿ كأساليب المنظمات فييا تعمؿ الت  المختمفة تالبيئا - ب

 .بمجاؿ التخصص المرتبطة المعاصرة كالقضايا الحديثة كاالتجاىات التطكرات - ت

 .التخصص ف  مجاؿ الفكرية كالمدارس كاالتجاىات كالنظريات األساسية المبادئ - ث

 .الطالب يدرسو الذم بالتخصص الصمة كثيقة العمـك - ج
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 .كالتحميؿ القياس كأساليب كأدكاتو لعمميا البحث مناى  - ح

 .االجتماعية العمـك مف كغيرىا التجارية العمـك بيف التكامؿ - خ

 .التخصص مجاؿ ف  المينية كالممارسة األعماؿ أخالقيات - د

 :اضطؼظغظ اضطؼارات .3

 :التالية المينية لمميارات مكتسبنا الخري  يككف أف يجب

 .عمييا كتنميتيا كالمحافظة األخرل كالمكارد شريةكالب المادية لممكارد الفعاؿ التكظيؼ (أ 

 .األسكاؽ كتحميؿ بدراسات القياـ (ب 

 .صدقيا مف كالتحقؽ المختمفة المعمكمات مصادر عف البحث (ج 

 .كاجتماعية اقتصادية مف مؤشرات تعكسو كما كتفسيرىا تحميميا ك كاإلحصائيات البيانات جمع (د 

 .مجاؿ تخصصو ف  كؿ تأمينيةكال كالمحاسبية اإلدارية النظـ كتشغيؿ تصميـ (ق 

 .العممية المشكالت حؿ ف  العممية األساليب استخداـ (ك 

 .األداء كتقييـ الرقابة كمبادئ أسس (ز 

 .عممي بأسمكب التخصص مجاؿ ف  التقارير كتفسير كعرض إعداد (ح 

 .مجاؿ التخصص ف  المعمكمات كتكنكلكجيا اآللي الحاسب تطبيقات استخداـ (ط 

 .األداء مستكيات العمؿ كتحسيف تطكير في كالدراسات ثالبحك  نتائ  كتكظيؼ استخداـ (م 

 :اضذعظغظ اضطؼارات .4

 :عم  قادرا الخري  يككف أف يجب

تباع كاالستنتاج التحميؿ (أ   .التفكير ف  العممي المني  كا 

 .اإلبتكارل التفكير كمبادئ أسس تطبيؽ (ب 



 
 

 

 

 -58- 

  

 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 .المطركحة ياالمسائؿ كالقضا ف  كالسمبية اإليجابية العناصر كاكتشاؼ كالتمييز النقد (ج 

 .مدلكالتيا كتفسير كتحميميا األرقاـ مع التعامؿ (د 

 .فرص التيديدات الي تحكيؿ مف يمكف بما المختمفة المكاقؼ مع االيجابي التعامؿ (ق 

بداء بكضكح النظر ككجيات األفكار عرض (ك   .كالمكضكعية باألدلة عمم  مدعـ بأسمكب الرأل كا 

 :اضطاطظ اضطؼارات .5

 :التالية العامة لمميارات سبنامكت الخري  يككف أف يجب

 .لمكقت الفعالة اإلدارة (أ 

 .اآلخريف في كالتأثير الفعاؿ االتصاؿ (ب 

 .الجماعي العمؿ (ج 

 .المستمر الذاتي كالتعمـ كالفكرية المعرفية التنمية (د 

 .عالية المؤسسي بكفاءة أك الفردم المستكل عم  المشكالت حؿ أساليب استخداـ (ق 

 .كالحكار كالتقديـ العرض (ك 

 .العمؿ ضغكط مع كالتعامؿ لذاتا إدارة (ز 

 .العمؿ ف  المستمر كالتحسيف كالتطكير االبتكار (ح 

 .البرنام  بمكضكعات الصمة ذات الفنية المصطمحات استخداـ (ط 

 

ػاضططارداتػاضتطبغػغظػضضططاغغرػاألصادغطغظػػ2/1/2



 
 

 

 

 -59- 

  

 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ادة أعضػاء ىيئػة التػدريس قامت كحدة الجكدة بالكمية بعقد عدة ندكات لمتكعية بالمعايير األكاديمية لمسػ 7/4/7/4

كالييئػػة المعاكنػػة بالكميػػة حتػػ  يتسػػن  اعػػداد تكصػػيؼ البػػرام  كالمقػػررات الدراسػػية فػػ  ضػػكء ىػػذه المعػػايير، عممػػا 

 .بأنيا تتكافؽ مع رسالة الكمية كأىدافيا اإلستراتيجية 

 ( الربامج التعلُمُت / ادلقرراث الذراسُت 3

ػدػواضتظطغظػاضبراطجػاضتطضغطغظػواحتغاجاتػاضطجتطػ3/1

ػطالئطظػاضبراطجػاضتطضغطغظػالحتغاجاتػدوقػاضططلػػ3/1/1

قامت كحدة الجكدة بالكمية بعمؿ استبياف الستطالع رأل المجتمع حكؿ مدل مالئمة البرام  التعميمية الت  تقدميا 

 الحتياجات سكؽ العمؿ   الكمية

لتعميميػة التػ  تقػدميا الكميػة تعتبػر مالئمػة إلػ  كأظيرت نتائ  التحميؿ االحصائ  ليذه االستطالعات أف البرام  ا

  .حد كبير مع ضركرة استحداث برام  جديدة لمكاكبة التغيرات في بيئة األعماؿ 

كمػػا تػػـ أيضػػا عقػػد نػػدكة مػػع ممثمػػي المجتمػػع المحمػػ  كرجػػاؿ األعمػػاؿ كأصػػحاب المصػػالح لمناقشػػتيـ حػػكؿ مػػدل 

تطمبػػػات سػػػكؽ العمػػػؿ كقػػػد أثمػػػرت ىػػػذه النػػػدكة عػػػف بعػػػض الػػػرؤل مالئمػػة البػػػرام  التعميميػػػة التػػػ  تقػػػدميا الكميػػػة لم

كجارل إعػداد كاعتمػاد الئحػة جديػدة لمكميػة كفقػا كالمقترحات لزيادة القدرة التنافسية لخريجي الكمية ف  سكؽ العمؿ 

 .لنظاـ الساعات المعتمدة

ػطروظظػاضبراطجػاضتطضغطغظػادتجابظػضضتعغغرػ3/1/2

لتطػػكير لممقػػررات الدراسػػية المكجػػكدة بالالئحػػة الحاليػػة لمكميػػة كذلػػؾ فػػ  سػػياؽ تػػـ تقػػديـ  مجمكعػػة مػػف مقترحػػات ا

إعداد التقارير السنكية لمبرام  الدراسية كقد تضمنت ىذه المقترحات تعديؿ بعض المقررات الحالية كحػذؼ بعػض 

كاعتمػػاد  كجػػارل إعػػدادالمقػػررات األخػػرل كاسػػتحداث مقػػررات جديػػدة لكػػي تتماشػػ  مػػع التغيػػرات فػػي سػػكؽ العمػػؿ 

 الئحة جديدة لمكمية كفقا لنظاـ الساعات المعتمدة  .
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػتصطغمػاضبراطجػاضتطضغطغظػػ3/2

ػتوصغفػوتواسقػاضبراطجػاضتطضغطغظػطدػرداضظػوزاغاتػاضصضغظػػ3/2/1

يكجػػد تكصػػيؼ كاضػػح كمكثػػؽ كمعمػػف لمبػػرام  التعميميػػة كالمقػػررات الدراسػػية التػػ  تقػػدميا الكميػػة يتكافػػؽ مػػع رسػػالة 

  .الكمية كغايات 

ػطخرجاتػاضتطضمػاضطدتؼدفػطنػاضبرظاطجػػ3/2/2

 تتطابؽ مصفكفة المخرجات المستيدفة لمتعمـ مع أىداؼ البرنام  التعميم  

 .كما تساىـ مخرجات التعميـ المستيدفة ف  تنمية الميارات الذىنية كالعامة لدل الطالب 

ػطدتوىػتػدمػاضبراطجػاضدرادغظػػػ2/3/ػ3

عمػػ  إنشػػاء  ـ 44/4990/ 7األعمػػ  لمجامعػػات بتػػاريخ  ةكافػػؽ المجمسػػلجامعػػة طنطػػا كفقػػا لم أنشػػئت الكميػػة لفػػرع

 4995شػػيخ كقػػد بػػدأ الفػػرع فػػي قبػػكؿ الطػػالب الجػػدد مػػف مكتػػب التنسػػيؽ اعتبػػارا مػػف العػػاـ الجػػامعي لبكفػػر ا  فػػرع الكميػػة

 ـ .  4996/

 -تقدـ الكمية أربعة برام  تعميمية كى :

 برنام  المحاسبة 

 دارة األعماؿبرنام  إ 

 برنام  االقتصاد 

 برنام  اإلحصاء 

 كالبرام  المفعمة ى  :

 برنام  المحاسبة 

 برنام  إدارة األعماؿ 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

     الدراسية المقررات

 -يدرس الطالب :

/  7005أكالن: المقػررات الدراسية المقػررة عم  طالب الكمية ) الجدد ( الممتحقيف بالدراسة اعتبارا مف العاـ الجامعي 

) الالئحة الداخمية بكمية التجارة  4993/  6/ 77بتاريخ  674ـ كفقان لالئحة الصادر بيا القرار الػكزارم رقػـ  7006

 .ـ ) الئحة جديدة ( 7006/  8/ 77جامعة طنطا ( كالمعتمدة مف مجمس جامعة كفر الشيخ بتاريخ 

 -: الفرقة األكل : 4

 

ممرراخ انفصم 

 انذراسٍ األول

 تطثُك محاضرج
خ انفصم انذراسٍ ممررا

 انثاوٍ
 تطثُك محاضرج

 1 3 (2)  مثــادئ محاسثــح 1 3 ( 1مثادئ محاسثــح ) 

 1 3 مثادئ انمحاسثُح اإلدارَــح 1 3 إدارج أعمـــــال

 - 3 إدارج عــامـــــــح ـ 3 انتىظُمٍانسـهىن 

 1 3 أصــىل االلتصــاد
دراساخ التصادَح تهغح 

 إوجهُسَح
3 - 

 - 2 حمــــىق إوســــان 1 3 ألعمـالرَاضُــاخ ا

لاوىن تجاري 

 وسُاساخ 

 مـــانُـــــــح

 ـ 3

 1 3 آنٍحاســــة 

 1 3 ريبضيـــبث االستثًـبر

 4 22  4 11 اإلجمانٍ

 تطبؽ ذات الالئحة عم  طالب شعبة المغة االنجميزية كالدراسة بالمغة االنجميزية.* 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 -: انفرلح انثاوُح : 2

 

انفصم  ممرراخ

 انذراسٍ األول

 تطثُك محاضرج ممرراخ انفصم انذراسٍ انثاوٍ تطثُك محاضرج

محاسثـح شركاخ 

 األشخاص
 1 3 محاسثــح شركـــاخ األمــــىال 1 3

مثادئ محاسثح 

 (1تكانُف )
3 1 

تطثُماخ محاسثُح وإدارَح عهً 

 اِنٍانحاسة 
3 1 

دراساخ محاسثُح 

 تهغح إوجهُسَح
 1 3 ــــــــــــاجإدارج إوتـــ ـ 3

 1 3 مــىارد تشـــرَــح
دراساخ إدارَـــح تهغح 

 إوجهُسَــــح
 ـ 3

 1 3 مانُـــــــح عـامــــــــح 1 3 إدارج تســـىَــــك

 1 3 تــؤمُـــــــــــــــــه 1 3 التصـاد ومـىد وتىــىن

 1 3 اإلحصــاء  مثــادئ
لاوىن تجاري وسُاســاخ 

 (2مـانـُـح )
 ـ 3

 5 21  6 21 اإلجمانٍ

 -: انفرلح انثانثح: 3

 تطثُك محاضرج ممرراخ انفصم انذراسٍ األول
ممرراخ انفصم 

 انذراسٍ انثاوٍ
 تطثُك محاضرج

 ( 2مثادئ محاسثح انتكانُف ) 

 ) مىها ساعح تهغح اوجهُسَح (
3 1 

 أصـــىل مراجعـــح 

 ورلاتـــح داخهُـــح
3 1 

 1 3 (1محاسثـح ضرَثُح ) 1 3 مشاكم محاسثُـح معاصـرج

 ـ 3 إدارج أعمال دونُح 1 3 محاسثـــح حكىمُح ولىمُح

 1 3 إدارج استــثمار 1 3 إدارج مـــــــــىاد

 1 3 تــمىَــم وإدارج مانُـح
تىمُح وتخطُط 

 التصادٌ
3 1 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 1 3 التصــاد تحهُـــهـٍ 1 3 تطثُمٍإحصـــاء 

 1 3 تجـــارج خارجُــــح

ُح تطثُماخ محاسث

وإحصائُح عهً 

 انحـاسة اِنٍ

3 1 

 6 21  7 21 اإلجمانٍ

 

 : شعثح انمحاسثح ( أانفرلح انراتعح )  : 4

 

 ممرراخ انفصم انذراسٍ األول
 تطثُك محاضرج

ممرراخ انفصم 

 انذراسٍ انثاوٍ
 تطثُك محاضرج

 1 3 محاسثح إدارَح متمذمح 1 3 وظـــم انتكانُف انفـعهُح

 ـ 3 محاسثح دونُح 1 3 مراجعـــح انحساتــاخ

 1 3 ( 2محاسثــح ضرَثُـح ) 
تكانُف معُارَح 

 ومىازواخ
3 1 

 1 3 محاسثح مانُـــح متمذمــح
محاسثح مىشآخ 

 انمتخصصح
3 1 

 1 3 وظم انمعهىمــاخ انمحاسثُح
تحىث انعمهُاخ فٍ 

 انمحاسثح
3 1 

  انمحاسثٍانتحهُم 

 نهمىائـــــم انمانُـــح

3 1 
 أسىاقإدارج 

 ؤسساخ مانُحوم
3 1 

 1 3 يشبكم التصبديت يؼبصـرة  

 6 21  6 11 اإلجمانٍ

 

 : شعثح إدارج أعمال (  بانفرلح انراتعح ) 

ممرراخ انفصم انذراسٍ 

 األول 
 تطثُك محاضرج

ممرراخ انفصم انذراسٍ 

 انثاوٍ
 تطثُك محاضرج

 1 3مـحاسثـح إدارَــــح  ـ 3 وظرَــاخ انتىظُــــم
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 متمذمــح

 1 3 إدارج مشروعــــاخ صغــُرج 1 3 رج انجــــــــىدجإدا

 تحىث انعمهُـاخ اإلدارَـح
إدارج أسىاق ومؤسسـاخ  1 3

 مانُــــح

3 1 

 1 3 دونٍتــسىَــــــك  1 3 تحــىث انتســىَــك

 ــ 3 إعـالن وعــاللاخ عامــــــح 1 3 اإلدارج اإلستـراتُـجـُـح

 وظــم انمعهىماخ اإلدارَح

دراساخ جذوي  1 3

 انمشروعاخ

3 1 

 1 3 يشبكم التصبديت يؼبصرة 

 6 21   5 11  اإلجمانٍ

 

وجاري العمل  مي إ داد برامج تعميمية ا تمادًا  مي المعايير األكاديمية الخاصة بكمية التجارة جامعة 

ميمة التجمارة جامعمة طنطما طنطا حيث أن ىناك تشابو كبير في البرامج بين الالئحة الداخمية المعمول بيا فمي ك

والبرامج المعمول بيا بكمية التجارة بكفر الشيخ باإلضافة إلمى انمو وجمارى إ مداد وا تمماد الئحمة جديمدة لمكميمة 

 وفقا لنظام السا ات المعتمدة .

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 -65- 

  

 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 انًمرراث انذراسيت

 نذبهٕيبث انذراسبث انؼهيب 

 
 

 :انًذبسبت لسى فٗ انؼهيب انذراسبث دبهٕيبث : أٔال

 :دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ انًحبسبت انًبنيت ٔانًراجعت -1

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 ررـــــانًمــ
سبػت 

 أسبٕع
 ـررـــــــانًمــ

سبػت 

 أسبٕع

 3 محاسبة إدارية 3 محاسبة مالية
 3 مراجعة 3 محاسبة ضريبية

 3 مشاكل معاصرة فى المراجعة 3 أنظمة الرقابة الداخمية
 3 تصميم نظم محاسبية 3 التكاليم محاسبة

 3 مشاكل محاسبية معاصرة 3 محاسبة المنشات المتخصصة

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

    

 

 

 

 

 

 انذبهٕيــــــــــــبث
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ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ انًحبسبت انضريبيت:

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 ـررـــــــانًمــ سبػت أسبٕع ررـــــانًمــ
سبػت 

 أسبٕع

(1محاسبة ضريبية    3 (2محاسبة ضريبية   3 

  وفحص ضريبى مراجعة 3 مراجعة الحسابات

 3 المحاسبة  ن الضرائب غير المباشرة 3 محاسبية مالية

 3  ن ضريبة األيمولة المحاسبة 3 محاسبة تكاليم

 3 نظم ضريبية مقارنة 3 أنظمة الرقابة الداخمية

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 3- دبهٕو انذراسبث انعهيب في انتكبنيف:
 

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 انًمــــــرر

سبػت 

 أسبٕع

 3 مشاكل فى محاسبة التكاليم 3 محاسبة التكاليم
 3 الموازنات التخطيطية 3 المحاسبة اإلدارية

 3 نظم المعمومات المحاسبية 3 محاسبة مالية
 3 التقويم المحاسبى لممشرو ات 3 ومراقبة إنتاجتخطيط 

 3 مشاكل فى المحاسبة اإلدارية 3 أساليب التحميل الكمى في التكاليم

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 

 :دبهٕو انًحبسبّ انحكٕييّ ٔانقٕييّ -4
 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 انًمـــــرر

سبػت 

 بٕعأس

 3 مراجعو ورقابو الحسابات الحكوميو 3 االطار العممى لممحاسبو الحكوميو
 3 انظمو الرقابو الداخميو فى الوحدات الحكومية 3 محاسبو ماليو

 3 المحاسبو القوميو 3 نظام المحاسبو الحكوميو
 3 نظم المعمومات المحاسبيو 3 محاسبو تكاليم

 3 الموازنو العامو لمدراسو 3 اقتصاد كمى وحسابات الدخل القومى

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 .بالنسبة لدبمومات قسم المحاسبة يقبل الحاصمين  مي بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة
 :األػًبل إدارة في انؼهيب انذراسبث دبهٕو : ثبَيب

 1- دبهٕو انذراسبث انعهيب في إدارة األعًبل:

 َيتانفرلت انثب انفرلت األٔنٗ

 سبػت أسبٕع انًمـــــرر سبػت أسبٕع انًمـــــرر

 3 بحوث العمميات اإلدارية 3 إدارة التسويق
 3 إدارة الموارد البشرية 3 إدارة اإلنتاج

 3 دراسة جدوى المشرو ات 3 السموك التنظيمى
 3 إدارة المشتريات والمخازن 3 إدارة مالية

 3 وسياسيات إداريةاستراتيجيات  3 نظم المعمومات اإلدارية

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث
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ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 6- دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ إدارة انًستشفيبث:

 انثبَيتانفرلت  انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 انًمـــــرر

سبػت 

 أسبٕع

 3 إدارة المستشفيات 3 مبادئ اإلدارة والسموكيات
 3 الصحية تسويق الخدمات 3 محاسبة مستشفيات

 3 نظم المعمومات فى المستشفيات 3 الشراء والتخزين فى المستشفيات
 3 اإلدارة الصحية العامة والتغذية 3 دراسة الجدوى االقتصادية

 3 األساليب الكمية وتطبيقاتيا في المستشفيات 3 تخطيط صحي

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 

 3- دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ انتسٕيق:

 انثبَيتانفرلت  انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر سبػت أسبٕع انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع

 3 إدارة اإل الن 3 إدارة منظمات األ مال
 3 األساليب الكمية فى التسويق 3 سموكيات المستيمك

 3 التسويق الدولى 3 بحوث التسويق ونظم المعمومات التسويقية
 3 إدارة المبيعات والتوزيع 3 إدارة المشتريات والمخازن

إدارة مشمممماكل تسويقية          3 يقاستراتيجيات التسو 
  دراسات حاالت(

3 

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث
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ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 :دبهٕو االدارِ انعبيت  -4

 انثبَيتانفرلت  انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 سبػت أسبٕع انًمـــــرر

 3 ةمقارن ة ام إدارة 3 ةامالع ةدار إلصول اأ
 3 ةالموارد البشري ةدار إ 3 إدارة محمية

 3 جدوى المشرو ات ةدراس 3 السموك التنظيمى
 3 مخازنالمشتريات و ال ةدار إ 3 تسويق الخدمات

 3 ةنظم المعمومات االداري 3 ة ام ةمالي

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 

 

 :دبهٕو االدارِ انًبنيت  -5
 

 انثبَيتانفرلت  انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 انًمـــــرر

سبػت 

 أسبٕع

 3 االستثمار 3 اداره بنوك وشركات التامين
 3 التمويل الدولى 3 اسواق راس المال

 3 المشر ات دراسو جدوى 3 نظم معمومات اداريو
 3 بحوث العمميات االداريو 3 الييكل المالى
 3 تحميل ادارى 3 و والسموكيو لمقرراتالجوانب التنظيمي

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 والتامين االدصبء لسى فٗ انؼهيب انذراسبث دبهٕيبث : ثبنثب

 :االحصاء دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ -1

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 ررـــــانًمــ
سبػت 

 أسبٕع
 ـررـــــــانًمــ

سبػت 

 أسبٕع

 3 بحوث  مميات 3 بحتورياضو 
 3  ينات وتصميم تجارب 3 احصاء تطبيقي

 3 اقتصاد رياضي وقياسي 3 لغو برمجو وحاسب الي
 3 معمل احصائي  3 احصاءات سكانيو وحيويو

 3 احصاءرياضي 3 احتماالت 

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 

 6- دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ انتأييٍ:

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 سبػت أسبٕع انًمــــــــــرر

 3 احصاء اكتواري 3 رياضيات اال مال  البحتو واالستثمار(

 3 التامينات العامو 3 نظريو الخطرواداره منشات التامين

 3 رياضيات التامين  3 احصاء تطبيقي

 3 خاصتامينات االش 3 نظم المعمومات وحاسبات اليو

 3 ا اده التامين 3 محاسبو شركات التامين

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 االلتصبد فٗ انؼهيب انذراسبث دبهٕيبث : رابؼب 
 الدراسات المصرفيو : دبهٕو انذراسبث انعهيب فٗ -1

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 ررـــــانًمــ
سبػت 

 أسبٕع
 ـررـــــــانًمــ

سبػت 

 ٕعأسب

 3 اقتصاديات النقود والبنوك واالئتمان المصرفي 3 النظريو االقتصاديو 
 3 االسواق الماليو 3 التنميو االقتصاديو والتخطيط االقتصادي

 3 االئتمان المصرفي 3 دراسات الجدوي االقتصاديو
 3 المعامالت المصرفيو االسالميو 3 اساليب التحميل الكمي 

 3 محاسبو البنوك 3 لغو برمجو الحاسب االلي

 15 يجًٕع انسبػبث 15 يجًٕع انسبػبث

 

 6- دبهٕو انذراسبث انعهيب في اقتصاديات المشروع ودراسات الجدوي:

 انفرلت انثبَيت انفرلت األٔنٗ

 انًمـــــــرر
سبػت 

 أسبٕع
 سبػت أسبٕع انًمــــــــــرر

 3 اقتصاديات المشروع 3 النظريو االقتصاديو 
 3 التحميل المالي لممشرو ات  3 قتصاديو والتخطيط االقتصاديالتنميو اال

 3 التحميل االجتما ي لممشروع 3 دراسات الجدوي االقتصاديو
 3 التمويل واالسواق الماليو  3 اساليب التحميل الكمي 

 3 لغو برمجو الحاسب االلي
 

 جذٖٔ انًشرٔع عًهيّ في دراسبث يشبكم

 

3 

       15 نسبػبثيجًٕع ا 15 يجًٕع انسبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 انًمرراث انذراسيت

 نهذراست انتًٓيذيت نهًبجستير ٔانذكتٕراِ
 1- درجت انًبجستير فٗ انًذبسبت:

 انفرقت األٔنٗ
 

 انسبػبث / أسبٕع ــررــــانًمــــ

 3 نظرية المحاسبة -
 3 أساليب التحميل الكمى فى المحاسبة -
 3 مناىج البحث العممى -
 3 نظم المعمومات المحاسبية -
 3 النظرية االقتصادية -
 3 نظرية التمويل -

 11 يجًٕع انسبػبث
 

 انفرقت انثبَيت
 

 انسبػبث / أسبٕع انًمــــــــــــــرر

 3 محاسبة مالية -
 3 مراجعة -
 3 المحاسبة الضريبية -
 3 محاسبة التكاليم -
 3 المحاسبة اإلدارية -
 3 تصميم النظم المحاسبية -

 11 يجًٕع انسبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 2- درجت انًبجستير فٗ إدارة األػًبل:

 انفرقت األٔنٗ
 انسبػبث / أسبٕع ررـــــــــــانًم

 3 نظرية التنظيم والسموك التنظيمى -
 3 إدارة الموارد البشرية -
 3 دراسات فى منيجيو البحوث اإلدارية -
 3 إدارة  مميات -
 3 إدارة تسويق -
 3 إدارة مالية -

 11 يجًٕع انسبػبث

 

 انفرقت انثبَيت

 انسبػبث / أسبٕع ـــــــررانًمــــ

 3 بحوث تسويق -
 3 أساليب التحميل الكمى فى اإلدارة -
 3 نظم معمومات إدارية -
 3 أسواق مالية -
 3 إدارية تسياسات واستراتيجيا -
 3 بحوث  مميات إدارية -

 11 يجًٕع انسـبػبث
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

  
 

 انًذبسبت فٗ انفهسفت دكتٕراِ تًٓيذٖ
 

 سبٕعانسبػبث / أ ررــــــــــــانًم

 3 مشاكل معاصرة فى المحاسبة المالية -
 3 مشاكل معاصرة فى المراجعة وانظمو الرقابة الداخمية -
 3 مشاكل معاصرة فى التكاليم والمحاسبة اإلدارية -
 3 أساليب التحميل الكمى فى المحاسبة -
 3 منيجية البحوث فى الدراسات المحاسبية  يدرس بالمغة االنجميزية( -

 15 يجًٕع انسبػبث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درجّ دكتٕر انفهسفت
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 

ػطراجطظػوتحدغثػاضبراطجػواضطػرراتػاضدرادغظػػ3/3ػ

ػإجراءاتػاضطراجطظػػ3/3/1

كمسػاعدة أعضػاء قامت كحدة الجكدة بالكمية  بتشكيؿ لجنو لممراجعػة الداخميػة لمبػرام  كالمقػررات الدراسػية بالكميػة 

 . ىيئة التدريس في إعدادىا

 للتعلم :(  التعلُم والتعلم والتسهُالث ادلبدَت 4)

ػإدتراتغجغظػاضتطضغمػواضتطضم:ػ4/1

ػتواسرػإدتراتغجغظػضضتطضغمػواضتطضم:ػ4/1/1ػػػ

تتبن  الكمية أساليب كاستراتيجيات لمتعمػيـ كالػتعمـ ، حيػث تعتمػد الكميػة فػي معظػـ المقػررات الدراسػية عمػ   -    

ي يتـ تدريسػيا لمطػالب أنماط التعمـ التقميدية التي تحقؽ طبيعة كأىداؼ المقررات المستيدفة كالت

 طبقا لالئحة الرئيسية المعتمدة.

حيػػث يحػػدث تكامػػؿ بػػيف األقسػػاـ العمميػػة فػػي كضػػع كاختيػػار اسػػتراتيجيات التػػدريس المالئمػػة لمطػػالب فػػي  -   

 خارج الكمية.  األطراؼالمقررات الدراسية المختمفة ك مع  

 .مف خالؿ دليؿ الطالب كميةكضعتيا ال كما تكجد كسائؿ كاضحة لإلعالف عف االستراتيجيات التي -   

ػ:ػأظطاطػاضتطضمػ4/1/2ػػػ

 مـ التقميديػػة التػػي تحقػػؽ طبيعػػة كأىػػداؼ المقػػرراتتعتمػػد الكميػػة فػػي معظػػـ المقػػررات الدراسػػية عمػػ  أنمػػاط الػػتع  -

 المستيدفة كالتي يتـ تدريسيا لمطالب كتتناسب مع أعداد الطالب الكبيرة نسبيا بالكمية.

لمقػػررات كالبػػػرام  التػػػي يػػتـ تدريسػػػيا لمطػػػالب عػػف طريػػػؽ األقسػػػاـ العمميػػة ،حيػػػث قامػػػت إدارة تػػـ تكصػػػيؼ ا   -

الجػكدة بالكميػػة بتػػكفير نمػػاذج تكصػػيؼ المقػػررات الدراسػػية  كذلػػؾ مػػف المكقػػع االلكتركنػػي لكحػػدة إدارة 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ذا كقامػػت بتكزيعيػػا عمػػ  األقسػػاـ العمميػػة كتػػـ االلتػػزاـ بػػالمحتكل العممػػ  ليػػ(qaap2) المشػػركعات 

 . التكصيؼ، كشارؾ في إعدادىا أعضاء ىيئة التدريس في كؿ قسـ  عممي بالكمية

كمػا يكجػد لػػدل إدارة الجػكدة تكصػيؼ لمقػػررات األقسػاـ العمميػػة المختمفػة بالكميػة ، بحيػػث يػتـ االلتػػزاـ             

يػػث يػػتـ بيػػذه التكصػػيفات حتػػ  لػػك تػػـ تغييػػر عضػػك ىيئػػة التػػدريس الػػذم يقػػـك بتػػدريس المقػػرر ، كبح

 تطكيرىا باستمرار.

ػاضطراجطظػاضدورغظػإلدتراتغجغظػاضتطضغمػواضتطضم:ػ4/1/3ػػػ

تػػـ اسػػتطالع رأم طػػالب الكميػػة حػػكؿ مػػدل تحقيػػؽ أىػػداؼ البػػرام  الدراسػػية كتقػػـك الكميػػة حاليػػا بػػربط            

العمميػة  سػاـاألقنتائ  تمؾ االسػتطالعات كنتػائ  االمتحانػات لتحميػؿ كتقيػيـ كمراجعػة اسػتراتيجيات 

 .في ضكء النتائ  التعميمية المستيدفة 

ػاضططارداتػاضغطضغظػضضتطضغمػواضتطضم:ػ4/2

ػطصادرػاضتطضمػاضذاتي:ػ4/2/1ػػػ

 ىناؾ محاكالت لتنمية مصادر التعمـ الذاتي في الكمية مثؿ:      

داده لمكميػػة قػػاـ بإعػػ  الكتركنػػيمكقػػع  إطػػالؽإنشػػاء نػػادم لتكنكلكجيػػا المعمكمػػات كمػػا أنػػو تػػـ  -

 .   مركز نظـ المعمكمات اإلدارية بالجامعة كتصميمو 

أنػػو ال يػػتـ  إال عضػػك ىيئػػة تػػدريس كلكػػؿ طالػػبلكػػؿ  (E-mail)كمػػا يكجػػد بريػػد الكتركنػػي  -

 .تفعيؿ استخداـ ىذه اإليميالت بالشكؿ المأمكؿ 

ػدغاداتػاضطؤددظػسيػاضتطاطلػطدػطذصالتػاضتطضغم:ػ4/2/2ػ 

 كالت الشائعة في التعميـ مثؿ:سعت الكمية لحؿ بعض المش    
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

حيػػث تػػـ تقسػػيـ طػػالب الفرقػػة الكاحػػدة فػػي المسػػتكل ، زيػػادة الكثافػػة العدديػػة لمطػػالب فػػي المحاضػػرات  -

كؿ فرقة كبما يساعد عم  تحقيؽ مزيػد مػف التفاعػؿ فػي العمميػة لحسب  أربعة مجمكعات  إل الدراسي 

 .التعميمية

رات المعػدة بصػكرة الكتركنيػػة عمػ  مسػتكل الجامعػػة  إال تعمػؿ الكميػة عمػ  االسػػتفادة مػف مشػركع المقػػر  -

أف االعتماد األساسي  ما زاؿ عم  الكتب التقميدية. كما يكجد نظػاـ لمتػأليؼ الجمػاعي لمكتػب الدراسػية 

فػػػي  بعػػػض أقسػػػاـ الكميػػػة ضػػػمانان لجػػػكدة محتػػػكل الكتػػػاب ، كمػػػا يػػػتـ كضػػػع نسػػػخ مػػػف الكتػػػب الدراسػػػية  

ات األسػػتاذ الػػدكتكر عميػػد الكميػػة حتػػ  تكػػكف متاحػػة لالسػػتعارة مػػف قبػػؿ بمكتبػػة الكميػػة بنػػاء عمػػ  تعميمػػ

الكميػػة بالتعػػاكف مػػع إدارة الجامعػػة بتحديػػد مكاصػػفات كمعػػايير لطباعػػة  إدارةطػػالب الكميػػة. كمػػا تسػػع  

 .  يالكتاب الدراس

تـ معالجة مشكمة ضعؼ حضكر الطالب كعدـ انتظاميـ في الدراسة عف طريػؽ  كضػع آليػة ألعمػاؿ  -

 .% مف الدرجة الكمية30المكافقة عم  تفعيؿ نظاـ أعماؿ السنة بنسبة  سنة حيث تـال

ػبراطجػاضتدرغبػاضطغداظيػضضطالبػ4/3

ػبراطجػاضتدرغبػاضطغداظيػ4/3/1ػػػ

اال انػػو يػػتـ التػػدريب بشػػكؿ غيػػر مػػنظـ مػػف قبػػؿ  مطػػالبليكجػػد بالئحػػة الكميػػة نظامػػان لمتػػدريب العممػػي  ال-       

 ات ىذه النقطة ف  اعداد الالئحة الجديدة .الكمية، كتـ مراع

حيث يتـ العمؿ عم  تصميـ كتكصيؼ البرام  التدريبيػة لبرنػام  تػدريس المػكاد التجاريػة كفقػان لمخرجػات  -      

 التعمـ المستيدفة.
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

ػتػوغمػسارضغظػاضتدرغبػاضطغداظيػ4/3/2ػػػ

ػتػوغمػاضطالبػ4/4ػ

ػأداضغبػتػوغمػاضطالبػ4/4/1ػػػ

يمتـز كثير مف أعضاء ىيئة التدريس بمكاصفات كرقة االمتحاف سكاء مف ناحية الشكؿ أك المحتػكل ،  -        

حيػػػث أف معظػػػـ أكراؽ امتحانػػػات المقػػػررات تكػػػكف مكتكبػػػة عمػػػ  الكمبيػػػكتر كتحتػػػكل عمػػػ  جميػػػع 

ة  البيانات المتعمقة بمادة االمتحاف كالكمية كالقسـ كالجامعة كمكزع عمييا درجات كؿ سؤاؿ عم  حد

، كما أف كثير مػف ىػذه األكراؽ االمتحانيػة تتضػمف أسػئمة مكضػكعية كدراسػة حالػة كمقػاؿ كغيرىػا 

ممػػػا يجعميػػػا أكثػػػر فعاليػػػة فػػػي تقػػػكيـ الطػػػالب ممػػػا يسػػػاعد عمػػػ  قيػػػاس المسػػػتكيات المختمفػػػة مػػػف 

الميػػارات المعرفيػػة لمطػػالب ،ىػػذا فضػػالن عمػػ  أنػػو يسػػاعد عمػػ  تحقيػػؽ كثيػػر مػػف النتػػائ  التعميميػػة 

   .مستيدفة في خري  الكمية بشكؿ مالئـال

يػػتـ تقػػكيـ الطػػالب مػػف خػػالؿ اختبػػارات أعمػػاؿ الفصػػؿ باإلضػػافة إلػػ  االختبػػارات النيائيػػة فػػي المقػػررات  -     

 .الدراسية في نياية كؿ فصؿ دراسي ، كىك ما يتماش  مع ما كرد بالئحة الكمية 

ػظظامػاضططتحظغنػ4/4/2ػػػ

كبنػػاء عمػػ   لمنظػػاـ العػػاـ بالكميػػة الممتحنػػيف كلجػػاف التصػػحيح طبقػػا لنظػػاـ كػػؿ قسػػـ يػػتـ تحديػػد السػػادة  -      

 الئحة الكمية .

 كتعمؿ الكمية عم  االستعانة  بنظاـ الممتحنيف الخارجييف . -      

 طراجطظػوتحضغلػظتائجػتػوغمػاضطالب:ػ4/4/3ػػػ

اية االختبارات ، كيمتـز جميع أعضاء ىيئة يتـ إعالف نتائ  االمتحانات في مكعد أقصاه أسبكعيف مف ني -     

التػػػدريس بيػػػذا النظػػػاـ نظػػػران لتحفيػػػز الجامعػػػة المػػػادم ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس سػػػكاء فيمػػػا يتعمػػػؽ 
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) الحػػد االقصػ  لتصػحيح أكراؽ االجابػػة لكػؿ مقػرر عشػػرة أيػاـ مػف تػػاريخ  اإلجابػةبتصػحيح أكراؽ 

عػداامتحاف المقرر ( أك فيما يتعمػؽ برصػد الػدرجات  النتػائ  بػالكنتركالت ، حيػث تقػكـ الجامعػة  دكا 

قد بصرؼ مكافأة تميز لمسادة أعضاء ىيئة التدريس ، ىذا باإلضافة إل  أف إدارة الجامعة كالكمية 

مػػف كضػػع نظػػاـ يػػتـ مػػف خاللػػو إعػػالف نتػػائ  االمتحانػػات عمػػ  المكقػػع االلكتركنػػي  انتيػػت بالفعػػؿ

 .لمجامعة

اب الػػتظمـ مػف نتػػائ  االمتحانػات مػػف خػػالؿ مكتػب ككيػػؿ الكميػة لشػػئكف التعمػػيـ تقػـك إدارة الكميػػة بفػتح بػػ -       

كالطػالب ، كيػػتـ الػرد عمػػ  تظمػػـ الطالػب خػػالؿ أسػبكعيف مػػف تػػاريخ الػتظمـ كيخطػػر بػو مػػف خػػالؿ 

 .يتـ نشرىا عم  المكقع االلكتركني لمكمية  كمكتب ككيؿ الكمية في المكعد المحدد 

ػغمػواضتطضم:اضتدؼغالتػاضطتاحظػضضتطضػ4/5ػ

ػاضطصتبظ:ػ4/5/1ػػػ

تعػػد مسػػاحة المكتبػػة بالنسػػبة لعػػدد الطػػالب غيػػر مناسػػبة عمػػ  اإلطػػالؽ كال تكجػػد حاليػػان مسػػاحات خاليػػة 

يمكف عمؿ تكسعات ليذه المكتبة . كمػا أف عػدد الكتػب ك الػدكريات العمميػة بالمكتبػة ال تتناسػب كػذلؾ مػع أعػداد 

ك لعػػؿ السػػبب فػػي ذلػػؾ يرجػػع إلػػ  أف القػػرار الجميػػكرم الصػػادر فػػي الطػػالب كال مػػع متطمبػػات البحػػث العممػػي . 

ـ  بإنشػاء الكميػػة لػػـ يمػػض عميػػة أكثػػر مػػف عػاميف . ك قػػد كرثػػت اإلدارة الحاليػػة لمكميػػة تمػػؾ المكتبػػة 49/4/7006

 الفقيرة مف فصكؿ كمية التجارة جامعة طنطا باعتبار أف كميات كفر الشيخ كانت فرعان مف جامعة طنطا . ك برغـ

إال أف ’ المجيكدات الكبيرة التي تبذليا اإلدارة الحالية لتزكيد المكتبة بما تحتاجو مف مصادر ك مراجع ك دكريات 

مشكمة التمكيؿ المادم تقؼ حجر عثرة في ىذا الطريؽ . كالمكتبة تحاكؿ تدبير المكارد المالية سكاء مف الميزانيػة 

مثؿ االنتساب المكجو ك الكحدات ذات الطابع الخاص أك الدكرات  التي تصميا مف الجامعة أك مف المكارد الذاتية

التدريبية التي تعقدىا الكمية . كأيضا تحاكؿ الكمية إيجاد حمكؿ غير تقميدية لحؿ مشكمة المكتبة ، كما تعمؿ عم  
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تاحة الكصكؿ إلييا مف خالؿ شبكة االنترنت. ك مف المقترحات ال تي سػتعمؿ مكتبة إجراءات العمؿ في المكتبة كا 

الكميػػة عمػػ  تطبيقيػػا مسػػألة التنسػػيؽ بػػيف األقسػػاـ العمميػػة بالكميػػة بحيػػث يضػػع كػػؿ قسػػـ مجمكعػػة مػػف الكتػػب ك 

المراجػػع التػػي تقػػع فػػي صػػميـ تخصػػص القسػػـ داخػػؿ القسػػـ نفسػػو بغػػرض تقميػػؿ الكثافػػة الطالبيػػة داخػػؿ المكتبػػة 

 ء مف إنشاء المبن  الجديد لمكمية . الرئيسية . ك لكف ذلؾ االقتراح لف يتـ تنفيذه إال بعد االنتيا

تبق  نقطة أخيرة كىي العجز الحاد في إعداد أخصائي المكتبات العامميف بالمكتبة مما يػؤثر عمػ  حسػف 

استخداـ المكتبة سكاء لمطالب أك لمسادة أعضاء ىيئة التدريس . ك ىنػاؾ اقتػراح مػازاؿ محػؿ الدراسػة ك ىػك عقػد 

بػػة يقػػـك بالتػػدريب فييػػا متخصصػػكف فػػي عمػػـ المكتبػػات مػػف أحػػدل كميػػات التجػػارة دكرات تدريبيػػة لمعػػامميف بالمكت

بغػػػرض تػػػدريب مػػػكظفي المكتبػػػة الحػػػالييف ك مػػػف يرغػػػب فػػػي العمػػػؿ فػػػي إدارة المكتبػػػة عمػػػ  أعمػػػاؿ التصػػػنيؼ ك 

الفيرسػػػة . كػػػذلؾ سػػػتعمؿ الكميػػػة عمػػػ  تػػػدريب ىػػػؤالء المػػػكظفيف عمػػػ  ميػػػارات اسػػػتخداـ الحاسػػػب االلػػػ  كميكنػػػة 

 ات. المكتب

ػشاراتػاضدرادظػواضططاطل:ػ4/5/2ػ

  -يكجد بالكمية مجمكعة مف معينات التعمـ كالتعميـ التي تحقؽ جكدة فرص التعمـ كتشمؿ:    

 معبمل ختصصُت -1

طالػػػب ( ك ىػػػذا المعمػػػؿ يخػػػدـ جميػػػع الطػػػالب ك ىػػػك  75(معمػػػؿ لمحاسػػػب اآللػػػي ) سػػػعة  6يكجدعػػدد)          

حاسػػب فػػي حػػيف أف الطػػالب الػػذيف 300جيػػزة الحاسػػب االلػػ  بيػػذا المعمػػؿ كػػافي بشػػكؿ معقػػكؿ  حيػػث أف عػػدد أ

طالػػب ( . ك لحػػؿ  5000يدرسػػكف مػػادة الحاسػػب اآللػػي ) الفرقػػة األكلػػ  ك الفرقػػة الثانيػػة كالفرقػػة الثالثػػة مػػا يقػػرب 

 ىذا الكضع تعمؿ إدارة الكمية عم  زيادة عدد الحاسبات اآللية. 
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 قبعبث احملبضراث -2

فػػاف الكميػػة تحػػرص عمػػ  حسػػف اسػػتخداـ قاعػػات  –ك المنشػػآت الخاصػػة بيػػا  تة اإلمكانيػػابػػالرغـ مػػف قمػػ

التدريس ك المدرجات ك المعامؿ كفقا ألعداد الطالب ، ك يتـ إعداد الجداكؿ الدراسية بما يتناسب مع المتػاح مػف 

التنسػيؽ مػع إدارة شػئكف ىذه المدرجات كالقاعات الدراسية خاصة ك أف ىذه المدرجات ك القاعات يػتـ اسػتغالليا ب

الطالب بالجامعػة ألف ىػذه المػدرجات ك القاعػات بعضػيا يخػص كميػة التجػارة ك اآلخػر يخػص كميػة الزراعػة . ك 

بالتنسػػيؽ بػػيف الكميػػات ك إدارة شػػػئكف التعمػػيـ بالجامعػػة يػػػتـ كضػػع الجػػداكؿ الدراسػػػية . فالقاعػػات الكبػػرل تسػػػتقبؿ 

صػغرل تسػتقبؿ األعػداد األقػؿ كفقػان لسػعتيا . تكجػد أجيػزه عػرض مرئػي األعداد الكبيػرة مػف الطػالب ك القاعػات ال

Data show  في أربػع مػدرجات فقػط ك مػف ىنػا يتضػح عػدـ ك جػكد مػدرجات ك قاعػات خاصػة بكميػة التجػارة ك

سكؼ يحؿ ىػذا الكضػع كمػا  7040لكف انتياء العمؿ في المبن  الجديد لمكمية كالذم سينتيي العمؿ بو في مايك 

ف السمبيات عػدـ كجػكد عػدد مػف الفنيػيف المػؤىميف لصػيانة أجيػزة المعامػؿ المتػكفرة بالكميػة . ك تسػعي أف مف ضم

الكميػػة لتعيػػػيف بعػػض الفنيػػػيف بنظػػاـ العقػػػكد المؤقتػػة أك تبػػػادؿ الخبػػرات مػػػع كميتػػ  العمػػػـك ك اليندسػػة بحيػػػث يقػػػـك 

 الفنيكف بيذه الكميات بإصالح ال عطب يحدث لألجيزة بالكمية . 
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  أعضبء هُئت التذرَس :/  5

تـ حصر بياف بالسادة أعضاء ىيئة التدريس باألقساـ العممية كالبرام  الدراسية المختمفة كتـ تبكيبيا في    

 الجداكؿ المرفقة:

جميع أ ضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مشاركة فمي العمميمة التعميميمة  التمدريس( واألنشمطة  -

رك في الخمدمات المجتمعيمة وفيمما يممي بيمان إحصمائي با ضماء ىيئمة التمدريس والييئمة البحثية. وبعضيم يشا

 -المعاونة داخل األقسام العممية بالكمية وىي  مي النحو التالي:

( يوضح التوزيع العددي أل ضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة داخل أقسام الكمية 1جدول رقم  

 2113/ 2112 ن العام الجامعي 

 انذرجت أعضبء ْيئت انتذريس انٓيئت انًعبَٔت ٕعانًجً

يذرس  يؼيذ انقسى

 يسبػذ

أستبر  يذرس

 يسبػذ

أستبر 

 يتفرؽ

 أستبر

 انًذبسبت 1 2 1 6 7 11 36

 إدارة األػًبل 1 1 2 4 1 7 63

 االلتصبد ٔانًبنيت انؼبيت - - 1 4 4 1 17

 اإلدصبء ٔانريبضت ٔانتبييٍ - 1 1 3 3 2 17

 انًجًٕع 2 4 5 17 22 21 01
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كفبَةت أعضةبء هُئةت التةذرَس واذلُئةت ادلعبووةت ومىا ةةفبتهم مةه أجةل  قُةل رسةبلت الكلُةت وأهةةذا هب ػ5/1

 -اإلسرتاتُجُت:

تعاني كمية التجارة من نقص في أ ضاء ىيئة التدريس لبعض األقسام خاصة في جميع أقسام الكميمة 

لتد يم األقسام العممية بالتعيين أو النقمل ممن جامعمات أخمرى. ولمذلك البمد ممن . وىي مشكمة البد من  الجيا 

 ترتيب إل الن  ن وظائم شاغرة لتغطية العجز في األقسام السابق ذكرىا.
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ػتطغغنػأرضاءػعغئظػاضتدرغسػ/ػاضؼغئظػاضططاوظظ:ػ5/2

ػشواردػواجراءاتػاضتطغغن:ػ5/2/1ػػػ

جراءات التعييف كفقان لنص قانكف تنظيـ الجامعات.يتـ التعييف كفقان لالحتياجات الفعم -    ية لمكمية طبقا لقكاعد كا 

ػ/ػاضؼغئظػاضططاوظظ:ػاضتدرغستظطغظػشدراتػوطؼاراتػأرضاءػعغئظػػ5/3

ػخطظػاضتدرغب:ػ5/3/1ػػػ

والمذي أصمبح  FLDPتتبني الجامعة سياسة  امة لتاىيل أ ضاء ىيئمة التمدريس ممن خمالل مشمروع 

ى الدرجة العممية واجتيماز  مدد محمدود ممن المدورات وأصمبح الحضمور فمي حمد ذاتمو شرطا أساسيا لمحصول  م

 اال مي. ةكجزء مكمل لمتطمبات شغل الدرج

ولكن يوجد الكثير من التحفظات  مى ىذه الدورات من حيث المردود الفعممي  ممى رفمع كفماءة أ ضماء 

ممن حيمث تماثيره  ممي  FLDPمشمروع ىيئة التدريس سمواء البحثيمة أو التدريسمية ولمذا ممن الضمروري تقيميم 

  مستوى الطالب وكذلك  مي مستوي البحث أو النشر أو التعامل اإلداري.

ػتػغغمػأداءػأرضاءػعغئظػاضتدرغسػ/ػاضؼغئظػاضططاوظظ:ػ5/4ػ

ػططاغغرػواجراءاتػتػغغمػاضتدرغب:ػ5/4/1ػػػ

 عمؿ استمارة لتقييـ أداء عضك التدريس كفقا لممعايير التالية:جارى  -  

 االلتزاـ بجداكؿ التدريس لمرحمة البكالكريكس . -4  

 االلتزاـ بجدكؿ التدريس لمرحمة الدراسات العميا. -7  

 االلتزاـ باألنشطة العممية المرتبطة بالقسـ . -3  

 المساىمة في أنشطة الريادة الطالبية كخدمة المجتمع. -4  
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 لمكمية. المشاركة في انشطة ضماف الجكدة كالتطكير المستمر -5  

 المساىمة في تنمية مكارد الكمية. -6  

 المشاركة في تنمية  تطكير الكمية. -7  

كيػتـ التقيػيـ مػف خػالؿ المعػايير  بمعرفػة أ.د.  3إلػ   4عم  أف يقكـ أ.د. رئيس القسـ بتقييـ المعايير مػف       

 عميد الكمية ككحدة الجكدة . 

  ( البحث العلمٍ واألوشطت العلمُت األخري6)

ػواألظذطظػاضطضطغظػاألخرىػػاضطضطياضبحثػػ6/6

ػػػاضطضطيخطظػاضبحثػػ6/1

ػػػاضطضطيتواسرػخططػضضبحثػػ1/1/ػ6

تسع  الكمية اآلف إل  كضع خطة عممية شاممة بالتنسيؽ مع األقساـ العممية د كما بػدأت بعػض األقسػاـ 

،  كقسػـ اإلحصػاء  ة كقسػـ االقتصػادكضع الخطة الخاصة بيا بالفعؿ مثؿ قسـ اإلدارة كقسـ المحاسب فيالعممية 

حيػػث تقػػـك الخطػػط البحثيػػة عمػػ  أسػػاس تبنػػ  األبحػػاث المتعمقػػة   العممػػيضػػكء خطػػة الجامعػػة لمبحػػث  فػػيكذلػػؾ 

 .خمحافظة كفر الشيبقضايا 

 .كجارل الحصكؿ عم  المكافقة الالزمة لبدء برام  الدراسات العميا  دراسات عميا بالكميةحاليا مرحمة تكجد  الك  

 لنائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا  كتقديمياخطة بحثية قد تـ اقتراح ك  

 

        اضخطظػاضبحثغظػاضطػترحظ

 األزيت انًبنيت انؼبنًيت ٔاَؼكبسبتٓب االلتصبديت ػهٗ لطبع األػًبل في يصر -1

 دٕكًت انشركبث ٔأثرْب ػهٗ بٕرصت األٔراق انًبنيت انًصريت.  -2

 . انذذيثتبيئت اإلَتبج انميبس االستراتيجي نألداء في  -3
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 ػهٗ إدارة انربخ ٔانتكهفت . انذذيثتانتصُيغ  أثر تكُٕنٕجيب -4

 دٔر انًشرٔػبث انصغيرة في انذذ يٍ يشكهت انبطبنت .  -5

 دٔر َظى انًؼهٕيبث في تذهيم انبيبَبث ألغراض ترشيذ انمراراث ٔتخصيص انًٕارد االلتصبديت.  -6

 .ٔاإلداريتبث انًذبسبيت ػهٗ َظى انًؼهٕي االنكترَٔيتأثر انتجبرة   -7

 انًذبسبت انبيئيت ٔدٔرْب في تمذير ٔترشيذ تكبنيف انًذبفظت ػهٗ انبيئت . -1

 انميبس ٔاإلفصبح انًذبسبي ػهٗ أسبس انميى انؼبدنت . -1

 . نتذٕط ا انًشتمبث ٔاألدٔاث انًبنيت انذذيثت ٔأَشطت  -11

 انذذيثت في انتذليك ٔانرلببت انًبنيت. االتجبْبث -11

 -: 2111/2111خالل انؼبو انًُمضي  بنكهيتبانُذٔاث انؼهًيت ٔٔرش انؼًم  ذيذ ئٍلذ تى ػمذ انؼ

ػػػاضطضطياضتزامػاألشدامػاضطضطغظػبتظغغذػخطظػاضصضغظػسىػاضبحثػػ6/1/2

سػػيتـ إلػػزاـ األقسػػاـ العمميػػة بتنفيػػذ ىػػذه الخطػػة بعػػد إعػػداد خطػػة البحػػث العممػػ  لمكميػػة كاعتمادىػػا مػػف   

لخطة البحثية سيتـ كضع آليات لمتابعة التنفيذ ، ككذلؾ سيتـ كضع مؤشرات اإلنجاز مجمس الكمية د عند تكثيؽ ا

 لتقييـ مستكل نجاح تنفيذ الخطة البحثية.

 كفاءة العممية البحثية  6/2

 طؤذراتػاضصغاءةػػ2/1/ػ6

 فػػيكجمػػيعيـ يشػػارؾ عضػػك  44متفػػرغ  ، كالييئػػة المعاكنػػة  4عضػػك مػػنيـ 49عػػدد أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس 

بػػرام  عػػدـ كجػػكد  يػػة البحثيػػة سػػكاء برسػػائؿ ماجسػػتير أك دكتػػكراه أك أبحػػاث فيػػذا ىػػك صػػميـ عمميػػـ كجػػكىرهالعمم

 .لمدراسات العميا بالكمية يصنع صعكبة في البحث العممي كبخاصة الييئة المعاكنة 

يػػث تػػـ كبػػالرغـ مػػف أنػػو يكجػػد عجػػز بالكميػػة فػػ  األجيػػزة كاألدكات إال أف الكميػػة تحػػاكؿ التغمػػب عمػػ  ذلػػؾ ح

تاحػػػة االتصػػػاؿ بكافػػػة المكتبػػػات كقكاعػػػد البيانػػػات المدرجػػػة عمػػػ  شػػػبكة  تفعيػػػؿ المكتبػػػة الرقميػػػة لخدمػػػة البػػػاحثيف كا 

 المجمس األعم  لمجامعات . 
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كجػػارل اسػػتكماؿ بيانػػات مكقػػع الكميػػة بنشػػر بيانػػات عػػف بحػػكث السػػادة أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كالييئػػة المعاكنػػة 

 لمكتبة الرقمية ، بالكمية باإلضافة إل  تفعيؿ ا

ػتذجغدػوتحغغزػاضبحثػاضطضطىػ:ػ2/ػ2/ػ6

 تضع الكمية عدة كسائؿ لتحفيز كرعاية كدعـ الباحثيف كالتال  :

 . I.C.D.Lتتحمؿ الجامعة بقيمة تكاليؼ امتحاف التكيفؿ الدكل  بالمستكل المطمكب ، كتكاليؼ دكرة  -

 ؿ  :كما يتـ تقدير الباحثيف المتميزيف ماديا كمعنكيا مف خال

 . الترشيح لجكائز الدكلة التقديرية 

  لمجامعة  السنكمالحفؿ   فيتكريـ الباحثيف 

ػدرمػوتطزغزػاضططضغظػاضتطضغطغظػ:ػسيػاضطضطيطداعطظػاضبحثػػ6/2/3

كأخالقياتو كاضحة كمكجكدة ضمف أىػداؼ الػتعمـ المسػتيدفة  العمميتحرص الكمية عم  أف تككف منيجية البحث 

معظػـ المقػررات حيػث يكجػد ارتبػاط بػيف المقػررات الدراسػية كالحيػاة العمميػة ، كمػا أف  فيؾ لبرامجيا ، كيتضح ذل

 .بعض األساتذة قد أضافكا أبحاثيـ إل  المناى  الدراسية 

ػتطوغلػاضبحثػاضطضطىػػ3/ػ6

ػطصادرػتطوغلػاضبحثػاضطضطىػػػ1/ػ6/3

  ي عدـ كجكد درسات عميا بالكميةبخاصة ف البحث العمم  بالكمية  مف التدن  الشديد لمميزانيةيعاني 

ػأظذطظػرضطغظػأخرىػ4/ػػ6

ػطذروراتػبحثغظػططوضظػواتغاشغاتػػ1/ػػ4/ػ6

ترتبط الكمية بعدد مف االتفاقيات مع الدكؿ األجنبية عف طريؽ الجامعػة ، كتشػارؾ فػ  مشػركعات بحثيػة مػف 

يػة ، كبعثػات خارجيػة كمػا تكجػد آليػات خالؿ مبعكثييا إلػ  الػدكؿ األجنبيػة ،كىػذه البعثػات تنقسػـ إلػ  بعثػات داخم

لتبػػادؿ الخبػػرات مػػع المؤسسػػات التعميميػػة المنػػاظرة مػػف خػػالؿ االنتػػدابات بالكميػػة، حيػػث ال تػػدخر الكميػػة جيػػدا فػػ  
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تيسػػير كتشػػجيع التعػػاكف العممػػ  بينيػػا كبػػيف الكميػػات المنػػاظرة كغيػػر المنػػاظرة عمػػ  المسػػتكل المحمػػ  مػػف خػػالؿ 

فػػػادة السػػػادة أعضػػػاء ىيئػػػة  ترشػػػيح أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس لمتػػػدريس بالمؤسسػػػات العمميػػػة مػػػف خػػػالؿ االنتػػػدابات كا 

 .التدريس إل  الجامعات العربية 

ػاضطؤتطراتػواضظدواتػاضطضطغظػ:ػػ2/ػػ4/ػ6

 اضطؤتطراتػاضطضطغظػواضظدواتػوورشػاضططل

 ػهٗ يصر . االلتصبديتٔاَؼكبسبتٓب  انؼبنًيتانًبنيت  األزيت -1

 االػتًبد .انطريك إنٗ  –انجٕدة  -2

 . انًصريت انًبنيت األٔراقدٕكًت انشركبث ٔآثرْب ػهٗ بٕرصت  -3

 انًشرٔػبث انصغيرة في انذذ يٍ يشكهت انبطبنت . دٔر -4

 ( الذراسبث العلُب  7) 

 7047/7043تـ البدء في الدراسة مف العاـ الجامعي كقد تـ اعتماد الئحة الدراسات العميا 

ػاضدرجاتػاضططظوحظػػ7/1

ػضتطرغفػببراطجػاضدراداتػاضطضغاػاػ1/ػػ1/ػػ7

تؼدفػاضدرادظػباضدراداتػاضطضغاػاضىػإتاحظػسرصػاضتطضغمػطاػبطدػاضجاططىػوإذباعػاضرزبظػضدىػ -1

 أسرادػاضطجتطدػسىػطواصضظػاضتطضغمػواضترشىػوطواصبظػاضتطورػاضطاضطىػ.ػ

ىػدرجتـىػػصضغظػاضتجارةػبراطجػضضحصولػرضىػدبضومػاضدراداتػاضطضغـاػوبـراطجػضضحصـولػرضـػػػػ  تػدم -2

ػاضطاجدتغرػودصتوراةػاضغضدغظػسيػاضطضومػاضتجارغظ.

غــتمػرػــدػاطتحــانػشبــولػضضطــالبػاضــرازبغنػاإلضتحــاقػســىػأحــدػبــراطجػاضدرادــاتػاضطضغــاػوذضــكػػػػػ -3

رضىػأنػغذطلػاإلطتحانػاضتحػـقػطـنػاضطاضـبػرضـىػطـدىػاضطاطـظػبطؼـاراتػػػػػػػػ بططرسظػاضػدمػاضطختص

اضتواصــلػطــدػاضصطبغــوترػواألظترظــتػوصــذاػػػاضتحــدثػواضصتابــظػباضضعــظػاألظجضغزغــظػوطؼــاراتػ

 اضططضوطاتػاضطاطظ.
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ــدعمػػػػػػػػػ -4 ــوبػشغ ــدادػاضطــالبػاضططض ــاػوصــذضكػأر ــدػبؼ ــرادػاضػغ ــراطجػاضط ــتصػاضب ــددػاضػدــمػاضطخ غح

باضدراداتػاضطضغاػطبػاػإلطصاظاتهػاضبذرغظػواضطادغظػوذضكػشبلػاإلرالنػرنػاضتػدمػضضدراداتػ

ػاضطضغا.

ــاػضضططغــدغنػواضطدردــغنػاضطدــاردغنػباضصضغــظػػػػػغصــونػأوضوغــظػاضػغــدػســىػاضدرادــاتػاضػػػػ -5 طضغ

واضصضغاتػاضطظاظرةػباضجاططاتػاألخرىػوطداردىػاضباحثغنػباضطراصزػاضبحثغظ,ػوذازضىػاضصـادرػػ

ػاضطامػباضجاططظػ,ػثمػغضغؼمػاضطتغرزغنػضضدرادظػواضرازبغنػسىػادتصطالػاضدراداتػاضطضغا.

ػغـدػاوػاضتدـجغلػباضدرادـاتػاضطضغـاػػػػػالػغدطحػضضططغدغنػواضطدردغنػاضطدـاردغنػباضصضغـظػباضػػ -6

خارجػاضصضغظػإالػسىػحاضظػردمػوجودػطذرفػطتخصصػبصضغاتػاضجاططظػأوػردمػوجودػدراداتػرضغـاػػ

باضػدمػاضذىػغططلػبـظػاضططغـدػأوػاضطـدرسػاضطدـاردػشػوغذـترطػسـىػعـذةػاألحـوالػاضحصـولػرضـىػػػػػػػػػػػ

ػاضطضغاػواضبحوثػ.طواسػظػاضػدمػاضطختصػوطجضسػاضصضغظػوظائبػرئغسػاضجاططظػضضدراداتػ

غغتحػضصلػطاضبػغتمػشغدةػباضدراداتػاضطضغاػدجلػدرادىػغحتوىػرضىػإدمػاضبرظاطجػاضدرادىػ -7

,رــــددػاضدــــاراتػاضططتطــــدةػاضطدــــجضظ,ػاضطػــــرراتػاضتــــىػدــــغتمػدرادــــتؼا,ػادــــمػاضطرذــــدػ

ػاألصادغطى.........اضخ

ةػاضطاضـبػرضـىػػػغطػدػضضطالبػاضطػغدغنػضدرجظػاضدصتوراةػاطتحـانػذـاطلػغؼـدفػاضـىػشغـاسػشـدرػػػػػػ -8

ػاضتؾطلػواضتحضغلػواإلدتظتاجػواشتراحػاضحضولػباإلضاسظػاضىػاضططضوطاتػاضخاصظػباضبحث.ػ

غطتبـرػتــارغخػاضتدـجغلػضــدرجتىػاضطاجدـتغرػودصتــوراةػاضغضدـغظػعــوػتـارغخػطواسػــظػطجضــسػػػػػػػ -9

 اضدراداتػاضطضغاػواضبحوثػباضجاططظػرضىػاضتدجغل.ػ

ــىػاضضعــظػػضعــظػاضدرادــظػســىػاضدرادــاتػاضطضغــاػبصضغــاتػػػػػ -10 اإلظجضغزغــظػأواضضعــظػػاضجاططــظػع

ػاضطربغظػأوػاضضعتغنػططاػوتطتطدػرضىػبرظاطجػاضدرادظػ.ػ
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تذصلػضجظظػاإلذرافػطنػاثظغنػطنػأرضاءػعغئظػاضتدرغسػرضىػاألشلػوالػتزغدػرنػثالثـظػبذـرطػػػ -11

وجودػأدتاذػأوػأدتاذػطداردػسىػاضضجظظػوالػغزغـدػرـددػاضطدردـغنػسـىػاضضجظـظػرـنػاألدـاتذةػأوػػػػػػػػ

ػداتذةػاضطداردغن.األ

ػاضدبضوطاتػواضدرجاتػاضطضطغظػاضططظوحظػ:ػ2/ػ1/ػػ7

تطــظحػجاططــظػصغراضذــغخػبظــاءػرضــىػاشتــراحػطجضــسػصضغــظػاضتجــارةػدبضــومػاضدرادــاتػاضطضغــاػودرجتــىػػػػػػ

اضطاجدتغرػودصتوراةػاضغضدغظػسيػأحدػاضبراطجػاضدرادغظػاضتيػتطرحؼاػاضصضغظػرضىػانػغـذصرػاضتخصـصػػػ

ػثػاضطاضب.اضدشغقػطبػاػضطجالػبح

ػاضططضغظػاضتطضغطغظػسيػاضدراداتػاضطضغاػػ7/2

ػردادػاضطالبػإاضضوائحػوػ1/ػ2/ػ7

شػوغطتبـــرػاضطـــامػاضحـــاضيػػ2012/2013بـــدأتػاضدرادـــظػباضـــدبضوطاتػواضطاجدـــتغرػســـيػاضطـــامػاضجـــاططيػ

ػعوػاضطامػاضثاظيػسيػتظغغذػبرظاطجػاضدرادـاتػاضطضغـاػشػوشـدػتطغـزػظذـاطػاضدرادـاتػاضطضغـاػػػػػػػػ2013/2014

ػباإلثراءػواضغطاضغظػصطاػغضيػ:

ػ2013/2014(ػرددػاضطالبػاضطػغدغنػباضغرشظػاألوضيػواضثاظغظػضضطامػاضجاططيػ1)

ػصطاػسيػاضجدولػاآلتيػ:ػ

تطؼغــــــــــديػ اإلجطاضي

 دصتوراه

ــديػ تطؼغـــــــــــــــــ

 طاجدتغر

  اضدبضــــــــوطات

ػاضغرشظ

 
إدارةػ طحادبظ 

 األرطال

دراداتػ طحادبظ

 طصرسغظ

إدارةػ

 طدتذغغات

إدارةػ

 األرطال

طحادبظػ

 طاضغظ

 األوضي 179 177 149 18 149 58 1 
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 اضثاظغظ 93 160 87 ____ 65 15 ____ 

 االجطاضي 272 337 236 18 214 73 1 1151

ػ

ػ(ػطاضبػ18(ػبدأتػاضدرادظػعذاػاضطامػسيػدبضومػاضدراداتػاضطصرسغظػبؿجطاضيػرددػطػغدغنػ)ػػ2)ػ

ػ

ػ

ػ

ػظػاضبراطجػاضطضطغظػاضطختضغػػػ2/ػػ2/ػ7

تضػػـ الخطػػة الدراسػػية لمكميػػة كاحػػد أك أكثػػر مػػف البػػرام  الدراسػػية التػػي تؤىػػؿ لدرجػػة الماجسػػتير كالػػدكتكراة كدبمػػـك 

الدراسات العميا. كالبرنام  الدراسي يتيح لمطالب فرصة إختيار مجمكعة مقررات تكسبو عمقان في تخصػص فرعػي 

 داخؿ التخصص الرئيسي لمبرنام .

ػ

 إلذرافػاضطضطيػظظامػاضتدجغلػواػ3/ػػ7

ػإجراءاتػاضتدجغلػواإلذرافػػ1/ػػ3/ػ7

تظذرػطوارغدػاضػغدػدواءػصانػذضكػباضظدبظػضضطالبػاضجددػأوػاضطالبػاضطدتطرغنػسىػاألولػطـنػدـبتطبرػػػ

طنػغظـاغرػضضػغـدػضغصـلػاضذـتاءػوضطـدةػأدـبورغنشػوغجـوزػستحؼـاػػػػػػػػػػ15ضضػغدػضغصلػاضخرغفشػوػ طنػصلػرام

غوظغـظػضضػغــدػضغصـلػاضصــغف.ػغـتمػإرــالنػاضطـالبػاضضــذغنػشبضـواػضضػغــدػػػػػػضطـدةػأدــبوعػسـىػاــألولػطـنػذــؼرػػػػ

رضىػاألصثـرػباضظدـبظػضغصـضىػاضخرغـفػػػػػ ضضدراداتػاضطضغاػباضجاططظػبطدػأدبورغنػطنػإظتؼاءػسترةػاضػغد

واضذتاءػوأدبوعػباضظدبظػضغصلػاضصغفػوذضكػرنػطرغقػصغحظػاضجاططظػرضىػذبصظػاضططضوطاتػاضدوضغـظػػ

ػwww.kfs.edu.egضصتروظىػطنػخاللػاضطظوانػاأل

http://www.kfs.edu.eg/
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

تــتمػتدــطغظػضجظــظػاإلذــرافػاألصــادغطىػضصــلػطاضــبػطاجدــتغرػوضصــلػطاضــبػدصتــوراةػبططرســظػاضػدــمػػ

اضطخــتصػحــالػتدــجغضهػضبحــثػاضردــاضظ.ػغرســدػاضػدــمػاضطخــتصػتوصــغظػبتدــطغظػاضطذــرفػواضطذــرسغنػػػػػ

اضطضغــاػواضبحــوثػواضــذىػبــدورةػغرسطؼــاػاضــىػطجضــسػاضصضغــظػػاضطذــارصغنػاضــىػوصغــلػاضصضغــظػضضدرادــات

اضطختصػضضطواسػظ.ػتردلػطواسػظػاضصضغظػاضـىػظائـبػرئـغسػاضجاططـظػضضدرادـاتػاضطضغـاػواضبحـوثػضطرضـؼاػػػػػػػػػ

 رضىػطجضسػاضدراداتػاضطضغاػواضبحوثػضضطواسػظ.

ػ

 تػوغمػطالبػاضدراداتػاضطضغاػػػ4/ػػ7

ػاألرطالػاضغصضغظػ-

طاضبػسيػطػررػطاػبطجطوعػدرجظػاألرطالػاضغصضغظػودرجـظػاالطتحـانػاضظؼـائيػضؼـذاػػػػػغػغمػظذاطػوطدتوىػاض

اضطػررشػودرجظػاألرطالػاضغصضغظػضضطػرراتػعيػاضدرجظػاضتيػتػغمػبؼاػأرطالػاضطاضبػخاللػاضغصلػاضدرادـي,ػػ

ػوالػغػلػرددػاطتحاظاتػأرطالػاضغصلػرنػأثظغنشػاألولػغطػدػشبلػظؼاغظػاألدـبوعػاضخـاطس;ػوشـدػغذـطلػػػػ

أىػأظذـطظػتطضغطغـظػطختضغـظػػػػ تدرغباتػرطضغظ,ػأوػبحوث,ػأوػتػارغرشػأو اضتػوغمػاطتحاظاتػتحرغرغظػأو

ضضطػررشػوتطادػأوراقػاإلجابظػأوػاضتػارغرػأوػاضبحوثػبطدػتصحغحؼاػضضطاضبػخـاللػأدـبوعػرضـىػاألصثـرػطـنػػػػػػ

ػتارغخػاالطتحان.ػ

لػاضغصلػبدونػرذرػغػبضهػاضطحاضرػتػـدرػػصلػطاضبػغتخضفػرنػأىػاطتحانػططضنػطدبػاػطنػاطتحاظاتػأرطا

درجتهػبصغرشػوتدخلػسىػحدابػدرجظػأرطالػاضغصل.ػأطاػإذاػصانػاضتخضفػبطذرػطػبولػسغطصنػضضطحاضرػأنػ

ػغدطحػضضطاضبػباطتحانػتطوغضى.

ػاالطتحانػاضظؼائيػ-

طـرةػػاالطتحانػاضظؼائيػضطػررػربارةػرنػاطتحـانػذـاطلػسـيػاضطػـرر,ػغطػـدػسـيػظؼاغـظػصـلػسصـلػدرادـيػػػػػػػػػػػ

واحدة,ػوغطصنػأنػغصونػاختبارًاػظظرغـًاػأوػرطضغـًاػأوػذـغوغًاشػأوػصـلػذضـكػبظـاءػرضـىػطتطضبـاتػاضطػـرر.ػػػػػػػػػػ
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

واضدرجظػاضتيػغحصلػرضغؼاػاضطاضـبػعـيػدرجـظػاالطتحـانػاضظؼـائي.ػرضـىػاضططتحظـغنػتػـدغمػتػرغـرػذـاطلػػػػػػػػػػػ

تطدادػاضطاضـب/اضطالبػػضظائبػرئغسػاضجاططظػضضدراداتػاضطضغاػغبغنػسغظػطدتوىػاضطاضب/اضطالبشػطـدىػادـػػ

ضطواصضظػاضبحـثشػاضودـائلػاضتـىػادـتخدطتػسـىػاضتػغـغمشػدرجـاتػاضتػغـغمشػطـواطنػاضػـوةػواضضـطفػرظـدػػػػػػػػػػػػػ

ػاضطالبػوػطدتوىػجودةػاضتدرغسػواضتطضمػواضتىػغوضحؼاػاضذصلػاضطامػضضطالب.ػ

ػاضدرجظػاضظؼائغظػ-

الطتحـانػاضظؼـائيػضؼـذاػاضطػـررػوسػـًاػػػػػػاضدرجظػاضظؼائغظػضطػررػطاػعيػطجطوعػدرجظػاألرطالػاضغصضغظػودرجظػا

ػضضظدبػاآلتغظ:

ػضألرطالػاضغصضغظػ25٪

ػضالطتحانػاضظؼائيػ75٪

ػدائطاػتجظبػصدرػاضدرجظػسىػجطغدػاألحوالػغطبرػرنػاضدرجظػاضظؼائغظػبرشمػصحغحشػطدو

ػ

ػرضاءػطالبػاضدراداتػاضطضغاػػ5/ػػ7

صصاتػالبداءػرأغؼمػسيػاضبـراطجػاضطػدطـظػػػتمػتوزغدػادتبغاظاتػرضيػطالبػاضدراداتػاضطضغاػبصاسظػاضتخ

 وشدػابديػبطضػاضطالبػطالحظاتؼمػوجاريػدرادظػعذهػاضطالحظاتػاضغؼمػ

 ( التقُُم ادلستمر للفبعلُت التعلُمُت8)

ػادتطرارغظػاضتػوغمػاضذاتيػضألداءػاضصضيػضضطؤددظػػ8/1

ػدورغظػوتوشغتػاضتػوغمػاضذاتيػػ8/1/1

، كذلؾ 7007/7008بدأت بالقياـ بعممية التقكيـ لمكمية مع نياية العاـ الدراسي  تكجد كحدة لتككيد الجكدة بالكمية

 لتحديد نقاط القكة كتدعيميا كتحديد مكاطف الضعؼ كعالجيا. 

ػ:ػظتائجػاضتػوغمػاضذاتيػوإدارةػاضجودةػباضصضغظ:8/2
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 جبمعت كفر الشُخ
ػصضغظػاضتجارةػ

 وحدة ضمان الجودة

 الجودة: إدارةلألداء الكمى لممؤسسة  مى  الذاتي: انعكاس نتائج التقويم 8/2/1

 رم اتخاذ بعض القرارات التصحيحية لألداء الكمي لممؤسسة في ضكء نتائ  التقكيـ الذاتي  جا

ػ:ػأظذطظػاضتطزغزػإلدارةػاضجودة:8/2/2

ضػػكء نتػػائ  التقػػكيـ الػػذاتي لػػألداء الكمػػ   لممؤسسػػة  فػػيأمكػػف تحديػػد بعػػض مجػػاالت مسػػتقبمية لمتعزيػػز كالتطػػكير 

 كمف ىذه المجاالت:

 إدارة الجكدة في الكمية:جارم العمؿ عم  تعزيز 

 التطكير المستمر ألىداؼ المقررات الدراسية بما يتالءـ مع التكجيات العالمية. -

 استخداـ التكنكلكجيا فيتطكير ميارات الجياز اإلدارم  -

تطػػكير قػػدرات أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس فػػي مجػػاؿ الجػػكدة مػػف خػػالؿ عقػػد النػػدكات ككرش العمػػؿ  -

 بصفة مستمرة .

ػاضغطضغظػضضتطزغزػواضتطوغرػ:ػاضططاردات8/2/3

تـ تحسف الكضع التنافسي لمكمية فيما يتعمؽ باإلقباؿ عم  التسجيؿ في البرام  الحديثة التي تـ تقديميا في الكمية 

 شعبة المغة االنجميزية حيث تتزايد أعداد الطالب بو كؿ عاـ .مثؿ برنام  

خريجػي الكميػة حيػث لػـ يػتـ بعػد تخػري  دفعػات  لـ يحدث تزايد مممكس في إقباؿ المنظمات في سكؽ العمؿ عمػ 

 يطبؽ عمييا نظاـ الجكدة بالكمية.

المنظمات التي يعممكف بيا لالستفادة مػف التغذيػة العكسػية كالعمػؿ عمػ   فيتـ استقصاء مستكل كفاءة الخريجيف 

 . تطكير مياراتيـ حت  تتناسب مع احتياجات أصحاب العمؿ

 

 


