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البيانات الوصفية عن الكلية

أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أستاذ

إسم القسم العلمى
متفرغ

غير

متفرغ

أستاذ

عامل مساعد

هيئة معاونة
مدرس

مدرس

مساعد

إجمإلى

معيد

علوم الحاسب

5

1

4

4

12

20

40

86

تكنولوجيا المعلومات

3

0

7

8

7

18

35

77

نظم المعلومات

1

1

2

5

13

13

28

63

بحوث العمليات ودعم القرار

2

0

2

6

3

19

15

47

11

2

15

23

35

70

118

274

إجمإلى أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بالكلية

األقسام العلمية وتوزيع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (علي رأس العمل):
أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
أستاذ

إسم القسم العلمى
متفرغ

غير
متفرغ

أستاذ
عامل مساعد

هيئة معاونة
مدرس

مدرس
مساعد

إجمإلى

معيد

علوم الحاسب

5

1

2

2

8

9

33

60

تكنولوجيا المعلومات

3

0

7

4

6

7

25

52

نظم المعلومات

1

1

1

3

9

10

18

43

بحوث العمليات ودعم القرار

1

0

1

5

2

9

14

32

10

2

11

14

25

35

90

187

إجمإلى أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة بالكلية

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102-
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

4

البيانات الوصفية عن الكلية

التوزيع اإلجمالي للسادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية:
النسبة

الجنس

الدرجة

المئوية

 %للذكور  %لإلناث

النسبة

الحالة الوظيفية

المئوية

%144

 %للمعين

 %للمنتدب

%144

أستاذ (جميع الفئات)

%75

%25

%611

%611

%1

%611

أستاذ مساعد

%74

%26

%611

%611

%1

%611

مدرس

%77

%23

%611

%611

%1

%611

مدرس مساعد

%31

%69

%611

%611

%1

%611

معيد

%33

%67

%611

%611

%1

%611

اإلجمالي

إناث

ذكور

إجمإلى عدد أعضاء هيئة التدريس

11

16

16

إجمإلى عدد أعضاء هيئة التدريس علي رأس العمل

11

61

46

إجمإلى عدد المعارين من أعضاء هيئة التدريس

61

6

66

إجمإلى عدد األجازات الخاصة من أعضاء هيئة التدريس

61

1

9

إجمإلى عدد أعضاء الهيئة المعاونــة

611

611

16

إجمإلى عدد أعضاء الهيئة المعاونــة علي رأس العمل

616

11

11

إجمإلى عدد المبعوثين فى الخارج من أعضاء الهيئة المعاونة

11

66

11

إجمإلى عدد األجازات الخاصة من أعضاء الهيئة المعاونة

11

11

1

نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب (علي رأس العمل)

11 : 6

نسبة أعضاء الهيئة المعاونــة للطالب (علي رأس العمل)

66 : 6

نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس

%64

نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس

%64

نسبة المبعوثين فى الخارج إلجمالي أعضاء الهيئة المعاونة

%61

نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء الهيئة المعاونة

%61
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البيانات الوصفية عن الكلية

أعدادالعاملين بالجهاز اإلداري:
عدد العاملين بالجهاز اإلداري

العدد

اإلجمالي

156

إناث

73

ذكور

83

مؤقت

10

دائم

146

البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:
أو اال  :المرحلة الجامعية األولى :

أسماء البرامج التعليمية التى تقدمها المؤسسة:
 تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات. -تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي نظم المعلومات.

 تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار. -تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي علوم الحاسب.

 -تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي نظم المعلومات.

 تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار. -تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي علوم الحاسب.

 تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات. تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي بحوث العمليات ودعم القرار. -تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي علوم الحاسب.

 تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات. تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي نظم المعلومات.العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة61 :
عدد البرامج المطبقة بالفعل 61 :
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البيانات الوصفية عن الكلية

ثانيا  :مرحلة الدراسات العليا:

أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة:
 -ماجستير في علوم الحاسب.

 ماجستير في تكنولوجيا المعلومات. -ماجستير في نظم المعلومات.

 ماجستير في بحوث العمليات ودعم القرار. -دكتوراه في علوم الحاسب.

 دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات. -دكتوراه في نظم المعلومات.

 دكتوراه في بحوث العمليات ودعم القرار.العدد اإلجمالي للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 1 :
عدد البرامج المطبقة بالفعل1 :
نسب طالب الدراسات العليا حسب الدراجات المختلفة:
العدد

النسبة

تمهيدي ماجستير

161

41%

مسجلين ماجستير

161

33%

تأهيلي دكتوراه

61

8%

تمهيدي دكتوراه

14

5%

مسجلين دكتوراه

19

12%

إجمإلى

635

%144

عدد الدرجات التى تم منحها خالل الخمس سنوات األخيرة:
العدد

 %من إجمإلى الدرجات العلمية الممنوحة

الدرجة
ماجستير

155

68%

دكتوراه

73

32%

إجمإلى

228

%144
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البيانات الوصفية عن الكلية

أعدادالخريجين:
أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة:
النسبة

العام

أعداد الطالب

يذكر آخر عام دراسى تم تخريج دفعة من خالله ()1166 - 1164

313

21%

العام السابق له مباشرة ()1164 - 1161

619

9%

()1161 - 1161

310

21%

()1161 - 1166

114

26%

حتى العام الخامس ()1166 - 1161

111

23%

إجمإلى الخريجون

1469

%144

المئوية

أعدادالوحدات ذات الطابع الخاص:
عدد الوحدات ذات الطابع الخاص4 :
أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص:
 مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات. -مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية.

 -مركز التنقيب عن البيانات والنمذجة الحاسوبية.

 -وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية.

وسائل اإلتصال بالمؤسسة:

 العنوان البريدى 5 :ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة -الموقع اإللكترونىwww.fci-cu.edu.eg :

 العنوان اإللكترونى (dean.office@fci-cu.edu.eg:)E-Maili.saroit@fci -cu.edu.eg
 تليفون11155333 : -فاكس11155353 :
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القسم الثاني :محاور
الدراسة الذاتية

المحور األول:

القدرة المؤسسية

الفصل األول :التخطيط
اإلستراتيجي

الفصل األول :التخطيط اإلستراتيجي

 1/1الخطة اإلستراتيجية للمؤسسة

تمثل الخطة اإلستراتيجية إطار عمل الكلية ودستور القائمين عليها من فريق أعضاء هيئة التدريس

ومعاونيهم واالداريين ،حيث أن الكل مسئول عن تطبيقها واإللتزام بقواعدها وسياساتها تحقيقا ألهدا

الكلية

ورؤيتها ،ويمكن متابعة انجازات الخطة بل وتقويم مسارها من خالل مؤشرات األداء الحاكمة للخطة
اإلستراتيجية.
تم وضع خطة إستراتيجية خمسية تتضمن الرؤية المستقبلية للكلية والرسالة التي تسعى إلى تحقيقها
والغايات النهائية واألهدا

اإلستراتيجية في ضوء هذه الرسالة .وتم إعتماد الخطة اإلستراتيجية

 2017/2012في مجلس الكلية رقم ( )311المنعقد بتاريخ  .1531/3/33وتعتبر الخطة أساسا لجميع
األنشطة بالكلية والتى تتمثل فى التعليم والدراسات العليا والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية .ولقد اتبعت
الكلية منهجية محددة في إعداد خطتها اإلستراتيجية حيث حرصت الكلية في تصميم الخطة على أن
تتماشى مع توجهات جامعة القاهرة اإلستراتيجية.
قامت الكلية بعمل بالتحليل البيئي ( )SWOT Analysisلعام  1535/1553بناء على منهجية
موصفة حيث حددت محاور التحليل لتتناسب مع نوعية العمل في الكلية ونوعية المشاركين .تم التحليل
البيئي بشكل تفصيلي ثم تجميعي باإلضافة إلى مراجعة الشكل النهائي للتحليل البيئي من قبل المشاركين.
وقد شارك فى هذا التحليل فريق متميز يتكون من أط ار

مختلفة من داخل وخارج الكلية وهم:

 .3أعضاء هيئة التدريس القائمين بالعمل والمنتدبين والمعاريين.
 .1نماذج من أعضاء الهيئة المعاونة من أقسام علمية مختلفة.
 .1مديروادارات الكلية ورؤساء األقسام.
 .4الموظفون من غير المديرين ورؤوساء األقسام.
 .5أصحاب ومديروشركات من الذين يستفيدون من مخرجات الكلية من خريجين وباحثين.
 .6خريجوالكلية خالل العشر سنوات الماضية.
 .3الطالب خاصة طالب السنة الدراسية األخيرة.
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الفصل األول :التخطيط اإلستراتيجي

وفي إطار تحديث التحليل البيئي ليتالئم مع وضع الكلية الفعلي في عام  1531/1533تم إتباع
منهجية موصفة ،وتم إستخدام اإلستبيانات لتشارك األط ار المختلفة (أعضاء هيئة التدريس ،أعضاء الهيئة
المعاونة ،الطالب ،الخريجون وطالب الدراسات العليا ،اإلداريون والعاملون ،أصحاب ومديرو الشركات)
في إبداء رأيهم من خالل تقييم نقاط التميز والضع

الموجودة واضافة نقاط اخرى .ويوضح الجدول3-3

أعداد المشاركين فى استبيانات التحليل البيئى للعام .1531/1533
جدول  2-2أعداد المشاركين في استبيان التحليل البيئي

عدد المشاركين

اجمإلى العدد

النسبة

النوع
أعضاء هيئة التدريس

13

55

62%

أعضاء الهيئة المعاونة

11

34

39.3%

الطلبة (جميع المستويات)

355

3333

43.7%

الخريجون وطالب الدراسات العليا

353

-

-

اإلداريون والعاملون

61

333

36.3%

الشركات

31

-

-

وقد قام الفريق بتجميع نتائج االستبيانات وتحليلها إلى نقاط قوة ،فرص ،ضع

وتهديدات وترتيبهم

حسب أهميتهم وذلك عن طريق حساب متوسط األراء لكل المشاركين .وقد تم إضافة بعض النقاط اإلضافية
التى ذكرت من قبل المشاركين ،فعلى سبيل المثال أضيفت نقاط التمييز التالية:
 عمل بعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجهات خارجية يؤدي إلى وجود صالت شراكةوترابط ما بين الكلية وخارجها.
 شراكة الطالب في التدريب وتحسين إدارة العملية التعليمية بالكلية (من خالل المؤتمر الطالبيوالتدريب الذاتي).
 الحرص الدائم على مساعدة الطالب وذلك من خالل المرونة في التعامل والقدرة على التواصلمع الطالب مما يؤثر تأثي ار إيجابيا عليهم.
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الفصل األول :التخطيط اإلستراتيجي

وكذلك تم إضافة نقاط الضع

التالية:

 إفتقار الكلية لمجموعات بحثية منظمة في الكلية تجمع التخصصات المتقاربة وتقوي المشاركة بيناألقسام العلمية المختلفة واإلعتماد فقط على االجتهادات الفردية في البحث العلمي.
 ال توجد آلية واضحة لتقييم النشاط البحثي ألعضاء هيئة التدريس أولجمع هذا النشاط. إفتقار الكثير من أعضاء الهيئة المعاونة للمهارات البحثية مما يطيل فترة دراسة الماجستير -عدم تفعيل الدبلومات المهنية بالكلية يؤدي إلى ضع

دور الكلية في خدمة المجتمع وتنميته

تكنولوجيا.
 إنشغال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالعمل بالخارج يؤثر على مشاركتهم فى الخدمةالمجتمعية والوحدات ذات الطابع الخاص في الكلية مما يضع

فرص إيجاد مصادر تمويل ذاتي

للكلية.
 اإلعتماد على التلقين في بعض المقررات على حساب البحث والتعلم الذاتي.وقد استخدم فريق التخطيط االستراتيجي منهجية جودة تنفيذ الخدمات والتي تحدد نوعيات الفجوات
في ال خدمات التى تقدمها المؤسسة .ونتيجة لكل ما سبق تم تحديث التحليل البيئي لعام  1535/1553إلى
التحليل البيئى لعام  1531/1533طبقا لمحاور المؤسسة وطبقا لمعايير الجودة.
تعبر الرؤية والرسالة عن طموحات الكلية والرسالة التى يجب أن تؤديها وتلتزم بها كما روعي أ ن
تتماشى الرؤية والرسالة والغايات مع توجهات جامعة القاهرة .كما يوضح الجدول 1-3و 1-3مدى ارتباط
رؤية ورسالة وغايات الكلية مع نظيرتها بجامعة القاهرة.
جدول  1-2ارتباط رؤية ورسالة مع جامعة القاهرة

المكون

جامعة القاهرة

الخدمة المقدمة

خلق ونشر وتطبيق المعرفة

السوق المستهدف

السوق المحلية واالقليمية والعالمية

كلية الحاسبات والمعلومات
خلق ونشر وتطبيق المعرفة
التكنولوجية وفى خدمة كافة مجاالت
التطبيق
تستهدف الكلية السوق المحلي
واالقليمي فى المقام االول مع وضع
قدم فى المجال العالمي
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الفصل األول :التخطيط اإلستراتيجي

المكون
المستفيدون من
الخدمة

جامعة القاهرة
الدولة ،الهيئات التشريعية ،االعالم،
الهيئات االقتصادية واالجتماعية،
العاملون والطالب

التكنولوجيا

تعظيم االستفادة والتطبيق فى التعليم
والبحث العلمى

القوى البشرية

تنمية رأس مال الجامعة الفكري
وتعظيم العائد منه

البقاء والنمو

الحفاظ على تراث الجامعة مع
اللحاق بركب التقدم

الرؤية الذاتية

منارة العلم فى مصر ومحيطها
االقليمي

الفلسفة
الصورة المجتمعية

تميز األداء يحقق التقدم الحقيقي
إيمان عميق بدور الجامعة التنموي
فى خدمة المجتمع

كلية الحاسبات والمعلومات
نفس اصحاب المصالح ويضاف اليها
الشركات المتخصصة فى مجاالت
تكنولوجيا المعلومات
التكنولوجيا هو مجال الكلية وهى
المسئولة عن تحقيق رؤية الجامعة
التكنولوجية
تنمية رأس مال الكلية الفكري وتعظيم
العائد منه
ال بديل عن مالحقة التغير السريع
والبحث فى مجاالت تكنولوجيا
المعلومات
منارة التعليم فى مجال الحوسبة
والمعلوماتية ودعم القرار بمصر
ومحيطها االقليمى
اإلعتماد بداية طريق جودة األداء
خدمة المجتمع هو محور مطامح الكلية
وأهدافها

جدول  3-2ارتباط غايات الكلية بغايات جامعة القاهرة

المكون
قطاع البحوث
قطاع شئون الطالب
والبحوث
البناء المؤسسى
والتطوير
قطاع خدمة المجتمع
الموارد البشرية
تطبيق الجودة الشاملة

خطة جامعة القاهرة اإلستراتيجية
تطوير البحث العلمي ودعمه
واستثماره في تنمية االقتصاد
القومي ،وتوجيه األبحاث نحوتعزيز
الخدمات العامة والحكومية
زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة
القاهرة.
رفع كفاءة األداء المؤسسى لتحسين
الوضع التنافسي للجامعة
تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها
مع مؤسسات المجتمع المدني
وتنمية البيئة.
تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
ومهاراتهم وتحسين الخدمات
المقدمة لهم.
االلتزام بتطبيق معايير الجودة
وتقييم القدرة المؤسسية والفاعلية
التعليمية دوريا

خطة كلية الحاسبات والمعلومات
القاهرة اإلستراتيجية
 -1إستراتيجية دفع البحث العلمي
والتطبيقي
 -2إستراتيجية زيادة فاعلية العملية
التعليمية
-3إستراتيجية رفع كفاءة األداء
المؤسسى والتحول للحوكمة
-4إستراتيجية التواصل المجتمعى
وخدمة البيئة
 -5إستراتيجية تعزيز المهارات
وبنــاء القـدرات
 -6إستراتيجية تطبيق الجودة الشاملة
وكفاءة األداء
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وقام مجلس الكلية بإعتماد الرؤية في جلسته رقم ( )335المنعقدة بتاريخ  1535/3/13كما قام
بتحديث واعتماد الرسالة في الجلسة رقم ( )123المنعقدة بتاريخ  ،1531/10/09وفيمايلي نص الرؤية
والرسالة المحدثة:
نص الرؤية:
"أن تكون كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاهرة هي المصدر األفضل محلي ا واقليمياا
للتعليم األكاديمي والبحث العلمي والتطبيقي في مجاالت الحوسبة والمعلوماتية ودعم القرار"
نص الرسالة:
"تلتزم كلية الحاسبات والمعلومات  -جامعة القاهرة بتقديم تعليم وبحث جيد لخلق كوادر ذات
قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار .كما توفر
الكلية برامج لبناء القدرات وتقدم إستشارات وحلوالا تقنية مساهمة منها فى التنمية االجتماعية
واالقتصادية".
تم األتفاق على أن تكون مراجعة الرؤية والرسالة خطوة تنفيذية يتم تكرارها بمنهجية ثابتة كل خمس
سنوات وتتم تلك المراجعة أثناء تحديث الخطة اإلستراتيجية .وقد صيغت الرؤية والرسالة عن طريق لجنة
تشمل مختل

األط ار

داخل وخارج الكلية ،كما هو مبين فى منهجية إعداد وصياغة الرؤية والرسالة .وتم

عرض ومناقشة رؤية ورسالة الكلية على أط ار

الكلية المختلفة كما أعد استبيان لطالب الكلية يفند رؤية

ورسالة الكلية ويسمح بإبداء الرأى وقد أخذت نتائجه فى االعتبار .ويوضح الجدول 4-3عدد الطالب
المشاركين فى االستبيان .وحدثت الرؤية والرسالة بناء على أراء جميع المشاركين .يتم نشر الرؤية والرسالة
باستخدام العديد من الوسائل مثل إعداد الالفتات ونشرها فى مواقع واضحة بالكلية ،وعرضها على الموقع
اإللكتروني للكلية والموقع الخاص بوحدة ضمان الجودة ،وادراجها فى معظم منشورات الكلية ومطبوعاتها
وباألخص أدلة الطالب وطالب الدراسات العليا.
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جدول  4-2أعداد المشاركين في استبيان للطالب لمعرفة ارائهم حول الرؤية والرسالة

العدد

الفرقة
األولى

16

الثانية

619

الثالثة

الرابعة

علوم الحاسب
تكنولوجيا المعلومات
نظم المعلومات
بحوث العمليات ودعم القرار
علوم الحاسب
تكنولوجيا المعلومات
نظم المعلومات
بحوث العمليات ودعم القرار

أعدت الغايات النهائية واألهدا

11
616
11
1
9
64
14
4

اإلستراتيجية للكلية وسياساتها ضمن خطتها اإلستراتيجية

 1533/1531والتى تعتبر ترجمة لرؤيتها ورسالتها لنفس الفترة ،ونتاجا للتحليل البيئى الذي أتاح صياغتها
بشكل جيد ومالئم لوضع الكلية الحالي .وقد تم إعتماد الغايات النهائية واألهدا
الكلية رقم ( )333المنعقد بتاريخ  .1531/2/31يتم نشر األهدا
العديد من الوسائل مثل إعداد الالفتات التى تتضمن هذه األهدا

اإلستراتيجية في مجلس

اإلستراتيجية وسياسات الكلية باستخدام
ونشرها فى مواقع واضحة بالكلية،

وعرضها على الموقع اإللكتروني للكلية وموقع وحدة ضمان الجودة ،وادراج األهدا

اإلستراتيجية فى معظم

منشورات الكلية ومطبوعاتها وباألخص دليل الطالب وطالب دليل الدراسات العليا ،كما تقرر عرض
الالفتات المتضمنة لألهدا

اإلستراتيجية فى القاعات التى تستضي

مؤتمرات وندوات وورش عمل الكلية

وأقسامها ووحداتها ذات الطابع الخاص سواء كان النشاط داخل أوخارج الكلية.
أعدت خطة تنفيذية لتطبيق إستراتيجية الكلية حيث يعتمد إعداد الخطة التنفيذية على سياسات
الكلية األسترشادية وعلى إستراتيجية الكلية ومجموعة من الخطط اإلستراتيجية وخطط التحسين الخاصة
بالمعايير المختلفة .وتتضمن الخطة التنفيذية مجموعة من األنشطة المنبثقة من الغايات اإلستراتيجية وآليات
تنفيذ هذه األنشطة والمجموعة المستهدفة منها واإل طار الزمنى للتنفيذ ومؤشرات المتابعة وتقييم األداء
والتكلفة .ومن الخطط التي تم اإلعتماد عليها في إعداد الخطة التنفيذية للكلية:
 خطة البحث العلمي على مستوى الكلية 1536/1533
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 خطة تطوير الدراسات العليا 1533/1535
 خطة تحسين معيار الهيكل التنظيمي 1531
 خطة تحسين معيار الجهاز االداري 1531
 خطة النشاط المقترحة 1533/1535
 خطة الكلية فى قطاع خدمة المجتمع وشئون البيئة 1536/1533
 خطة تحسين معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 1531
 خطة تدريب السادة العاملين بالكلية 1531
 الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم 1533
 الخطة اإلستراتيجية لتنمية الموارد الذاتية 1531
 خطة سنوية لدعم وصياغة البنية التحتية والمرافق
 مبادرة تشجيع اشتراك أعضاء هيئة التدريس بالمشروعات البحثية
 الخطة اإلستراتيجية تنمية القدرات اإلدارية للقيادات الكلية 1531
ولقد عرضت الخطة اإلستراتيجية في شكلها النهائي على لجنة داخلية وخارجية لمراجعتها وابداء
الرأي في محتوى ومضمون الخطة وبناء على ذلك تم أخذ اراء ومالحظات اللجنتين في االعتبار وحدثت
الخطة اإلستراتيجية طبقا للمالحظات المطروحة .كما تم عمل تقرير بخصوص ما تم انجازه من أنشطة
الخطة التنفيذية بدءا من العام األكاديمي  2013/2012وحتى العام األكاديمي  1535/1534لمتابعة
الخطة التنفيذية وذلك لتقييم مستوى األداء وتحديث الخطة التنفيذية لباقية السنوات اذا لزم األمر.

 2/1الوضع التنافسي للمؤسسة

تبرز اإلستراتيجية دور الكلية المتميز فى المجتمع المحيط .وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة لتحديد

السمات المميزة للكلية بالقرار التنفيذى رقم  2/269بتاريخ  ،1535/6/6واعتمدت سمات التميز في مجلس
الكلية رقم ( )33المنعقد بتاريخ  .1535/3/31ويمكن تلخيص أهم سمات التميز التى أقرتها اللجنة فيما
يلي:
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 .3قوة ض ــاربة من أعض ــاء هيئة التدريس فى التخصـ ـص ــات العلمية الدقيقة خارج المنافس ــة مع كافة
الكليات والمعاهد المماثلة الحكومية منها والخاصة.

 .1غالبية أعضــاء هيئة التدريس من الحاصــلين على شــهادات الدكتوراه من أهم الجامعات األمريكية
واألوروبية .

 .1تغطية ش ـ ـ ـ ــامل ة لكل ربوع الكلية باتصـ ـ ـ ـ ــاالت الس ـ ـ ـ ــلكية قوية بشـ ـ ـ ـ ــبكة االنترنت ومكتبة الكترونية
متخصصة للباحثين دون الحاجة للتواجد بالمكتبة.

 .4الدراسة بنظام الساعات المعتمدة للدرجة الجامعية األولى وكذلك للدراسات العليا.
 .5مجلة كلية متميزة يتم توزيعها من خالل ناشر عالمى.

 .6جوائز وأوس ـ ـ ـ ـ ـ ــمة دولة وجوائز جامعة وبراءات اختراع وجوائز مس ـ ـ ـ ـ ـ ــابقات علمية دولية فى جعبة
أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

 .3وجود برامج بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في تخصصات متفردة ال تتواجد بالكليات المناظرة.

 .3مراكز بحثيــة وخــدميــة لهــا جــدارات فى خــدمــة المجتمع والبيئــة المحيطــة وفى البحوث التطبيقيــة
المتطورة (مثال :وحدة تكنولجيا المعلومات البصرية والسمعية)

 .3تقديم خدمات الدراسات العليا للهيئات المعاونة بالكليات المناظرة الحكومية والخاصة
 .35ش ـ ــغل بعض أس ـ ــاتذة الكلية المعاريين لمناص ـ ــب قيادية بالكليات المناظرة وتفض ـ ــيل هذه الكليات
تعيين خريجى الكلية فى هيئاتها المعاونة.

 .33يش ــغل العديد من خريجي الكلية مناص ــب متميزة في الش ــركات العالمية (مثال :فيس ــبوك وجوجل
وانتل)

 .31تزايد التحاق الطالب الوافدين من دول اخرى فى برامج البكالوريوس والماجسـ ــتير والدكتوراه عاما
من بعد عام.
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الفصل الثاني :الهيكل التنظيمي

 1/2الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة

يعتبر الهيكل التنظيمي (الشكل  )1-2اإلطار التنظيمي العام لوحدات الكلية المختلفة – سواء

الوحدات األكاديمية أواإلدارية .وتتكامل أهدا

وأنشطة هذه الوحدات لتحقيق غايات وأهدا

الكلية .لذا

تسعى الكلية دوما لتحديث الهيكل التنظيمي ليكون أكثر مالئمة إلحتياجات الكلية .إلى جانب الهيكل
التنظيمي ،يلعب التوصي

الوظيفي دو ار أساسيا داخل الكلية لوضع األشخاص المناسبين في الوظائ

المناسبة لهم ومن ثم زيادة فرص نجاحهم في أداء مهامهم وكذلك لضمان كفاءة التواصل بين العاملين،
هذا باإلضافة لزيادة الرضا الوظيفي .وعليه ،قامت الكلية قرب نهاية العام األكاديمي 2112/2111
بدراسة نقاط القوة والضع

المتعلقة بالهيكل التنظيمي والتوصي

الوظيفي ووضعت خطة للتحسين للعام

األكاديمي  2113/2112والتي إعتمدت فى محضر مجلس الكلية الجلسة رقم ( )122المنعقد بتاريخ
 ،2112/9/11ويتم متابعة تنفيذ هذه الخطة.
صدر أول هيكل تنظيمي للكلية معتمد من الجامعة في  .1556/4/6ثم مر الهيكل بعدة مراحل
للتعديالت ،سواء باإلضافة أوبالحذ  ،طبقا إلحتياجات الكلية وتوصيات لجان المراجعة من قبل مركز
ضمان الجودة بالجامعة حتى يصبح الهيكل التنظيمي أكثر مالئمة للكلية .تمت التعديالت عن طريق
تشكيل لجنة لدراسة الهيكل التنظيمى للكلية بالقرار التنظيمى رقم ( )2/4بتاريخ  ،2119/5/13ثم تشكيل
لجنة جديدة بالقرار التنظيمى رقم ( )1/545بتاريخ  2111/3/21لتحديث الهيكل التنظيمي .وكما هو
مبين في شكل  ، 3-1فإن العالقات الرأسية تظهر بوضوح في الهيكل التنظيمي ،فكل وحدة داخل الهيكل
يتم رسمها بمستوى أعلى من الوحدات التابعة لها .أما بالنسبة للعالقات والتداخالت األفقية فتستخدم بطاقات
التوصي

الوظيفي للتعبير عنها من خالل بند "عالقات واتصاالت" الذي يوضح العالقات واإلتصاالت

التي يتطلبها العمل مع اإلدارات والوحدات داخل الكلية وخارجها.
كما يعرض جدول  3-1بعض اإلدارات-األقسام-الوحدات التي تم استحداثها وتاريخ االستحداث.
وقد بدأت بالفعل بعض الوحدات المستحدثة بالقيام بأنشطتها مثل وحدة رعاية الخريجين التي أنشأت موقع
إلكتروني للتواصل مع الخريجين ( ،)http://alumni.fci.cu.edu.egوكذلك وحدة تكنولوجيا المعلومات ووحدة
ال ICDLووحدة إدارة األزمات والكوارث ،وجاري تفعي ل وحدة تنمية الموارد المالية ووحدة خدمة البيئة .ويتم
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إعالن الهيكل التوظيفي على موقع الكلية ،كما يتم إعإلنه للعاملين في اإلجتماعات الدورية بخصوص
تحسين الجهاز اإلداري.

شكل  2-1الهيكل التنظيمي للكلية
جدول  2-1اإلدارات والوحدات المستحدثة

اإلسم

التاريخ

اإلسم

التاريخ

إدارة األمن

1533/6/34

وحدة تنمية الموارد المالية

1531/6/13

وحدة األزمات والكوارث

1531/5/1

وحدة خدمة البيئة

1531/6/13

وحدة رعاية ومتابعة الخريجين

1531/5/35

وحدة الـ ICDL

1531/6/13

وحدة تكنولوجيا المعلومات

1531/5/13

قسم تدريب العاملين والقيادات اإلدارية

1531/3/33

كما يتميز الهيكل التنظيمي بال مركزية السلطات حيث ال يشترط التبعية المباشرة لعميد الكلية ويتم
توزيع الوحدات بين العميد والوكالء المختصين وأمين الكلية تبعا لطبيعة عمل الوحدة .كما يتم تفويض
بعض السلطات كلما تطلب األمر حفاظا على انتظام سير العمل ،ويوضح الجدول  1-1بعض األمثلة
لق اررات التفويض.
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جدول  1-1أمثلة لبعض قرارات التفويض

المسلسل وصف قرار التفويض
قرار تنظيمي رقم  1/16بتاريخ  1553/3/31بتفويض من العميد لمدير وحدة الجوده
3

لمخاطبة الساده الوكالء ورؤساء األقسام والسيده أمينة الكلية في كل ما يخص أعمال الجوده
والتطوير في الكلية
قرار تنظيمي رقم  633بتاريخ  1531 /5/13بقيام األستاذة الدكتورة هدى أنسى وكيلة الكلية

1

لشئون الدراسات العليا بأعمال عميد الكلية فيما يتعلق بالشئون اإلدارية والتعليمية دون
المالية في الفترة من  1531/6/3إلى 1531 /6/3
قرار تنظيمي رقم  633بتاريخ  1531 /3/1بقيام األستاذة الدكتورة فاطمة عبد الستار عمارة
بأعمال عميد الكلية بما يتعلق بالشئون اإلدارية والتعليمية دون المالية في الفترة من

1

 1531/3/3إلى  .1531 /3/34وقيام األستاذة الدكتورة إيمان على ثروت بأعمال عميد
الكلية بما يتعلق بالشئون اإلدارية والتعليمية دون المالية في الفترة من  1531/3/35إلى
.1531/3/13
قرار تنظيمي رقم  6/333بتاريخ  1531/35 /3بقيام السيدة سعاد السيد عبد الوهاب رئيس

4

قسم الدراسات العليا بالمهام الوظيفية ألمين الكلية خالل فترة أجازة الحج لمدة شهر إعتبا ار
من 1531/35 /3
قرار تنظيمي رقم  4/154بتاريخ  1534/3/1بقيام األستاذ الدكتورة  /هدى محمد أنسي –

5

وكيل الكلية لشئون الد راسات العليا والبحوث – بأعمال األستاذ الدكتورة  /عميد الكلية فيما
يتعلق بالشئون اإلدارية والتعليمية دون المالية إعتبا ار من األحد  1534/3 /35وحتى
الخميس 1534 /3/15
قرار تنظيمي رقم  1/335بتاريخ  1535/3 /35بقيام األستاذ الدكتور  /رضا عبد الوهاب

6

أحمد الخريبى – وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب – بأعمال األستاذ الدكتورة  /عميد
الكلية فيما يتعلق بالشئون اإلدارية والتعليمية دون المالية إعتبا ار من األحد 1535/3 /36
وحتى الخميس 1535/3/13

وتسعى الكلية إلعتماد هيكلها التنظيمي الحالي من الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة حيث قامت
أ.د .عميد الكلية بإرسال الهيكل التنظيمي المعدل لإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة بالجامعة مع توضيح
التعديالت التي تمت على الهيكل األول الصادر عام  1556ومبررات التعديالت .كما تم إعتماد الهيكل
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التنظيمي المعدل في  1531/3/33من مجلس جامعة القاهرة بتاريخ  .1531/1/13وبناء على مخاطبة
الجامعة بشأن تعديل مكان وحدة األزمات والكوارث ليكون تبعيتها لوكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية
البيئة فقد تم تعديل آخر في الهيكل واعتمد في مجلس الكلية رقم ( )313المنعقد بتاريخ .1531/4/3
تستخدم الكلية وسيلتين للتحديد الدقيق للمهام والمسؤوليات اإلدارية:
 .3التوصي

الوظيفي

 .1خطط العمل السنوية لإلدارات واألقسام
توضح خطط العمل األهدا

التي يسعى القسم أواإلدارة لتنفيذها خالل العام ،وتوضح أيضا الجدول

الزمني لتنفيذ األنشطة وآليات التنفيذ .وقد تم عرض وشرح نموذج الخطة السنوية على السادة اإلداريين
خالل إجتماع يوم  1531/6/13ثم قاموا بالفعل بصياغة ومراجعة الخطط السنوية لإلدارات واألقسام.
إيمانا من الكلية بأهمية التعامل مع األزمات والكوارث  ،فقد تم إنشاء لجنة برئاسة أ.د .محمد حسن
رسمي للتعامل مع األزمات والطوارئ طبقا للقرار التنظيمى رقم ( )111بتاريخ  .2119/11/21ثم توسع
عمل هذه اللجنة وتحولت إلى وحدة خاصة منفصلة في الهيكل التنظيمي تسمى "وحدة إدارة األزما ت
والكوارث" وكانت تتبع عميد الكلية مباشرة نظ ار ألهمية هذه الوحدة وتأثيرها على كافة قطاعات الكلية .وتم
إعتماد إنشاء الوحدة في مجلس الكلية رقم ( )116المنعقد بتاريخ  2111/5/11واسناد مهمة اإلش ار
األكاديمي لألستاذ الدكتور معتز خورشيد بناء على القرار التنظيمى رقم ( )693بتاريخ  .2112/5/3تم
تحديد أدوار هذه الوحدة بدقة واعتماد الهيكل التنظيمى واللجان الفرعية للوحدة واختيار مقرري اللجان ،وذلك
فى محضر إجتماع مجلس اإلدارة رقم ( .) 3ولكن في مجلس الكلية رقم ( )129المنعقد بتاريخ 2113/4/9
تقرر أن تكون وحدة إدارة األزمات والكوارث تابعة لألستاذ وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بناء على قرار مجلس الجامعة رقم ( )1111المنعقد بتاريخ  2113/3/25حيث أن هذه الوحدة ضمن
إختصاصات هذا القطاع .
ويتوفر لدى الكلية عد ة وسائل للتصدي للكوارث والتعامل معها في حال حدوثها .فعلي سبيل المثال ال
الحصر ،للتصدي للحرائق يوجد طفايات حريق متنوعة وخراطيم حريق موزعة في أماكن الكلية المختلفة
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كما تم انشاء خزان ماء ويتم حاليا توصيله بخراطيم المياه .وقد أثبتت طفايات الحريق فاعليتها وقت حدوث
حريق بمبنى المجمع الطالبي في  2113/6/6واستخدمت الكلية الطفايات وتمكنت من إطفاء الحريق رغم
تأخر رجال اإلطفاء في الحضور .كما تتوافر كاميرات مراقبة للمعامل للتصدي للسرقة وجاري رفع قدرة
الخادم الخاص بها وتحسين أداء شبكة اإلنترنت بجامعة القاهرة لتفعيل عمل كاميرات المراقبة .كما أن
للكلية دليل عن إخالء المباني يص

أماكن توزيع طفايات الحريق ومخارج الهروب وقت الطواريء وغيرها

من المعلومات في هذا الصدد.

 2/2التوصيف الوظيفي

الوظيفي للسادة اإلداريين بعدة مراحل من اإلعداد والمراجعة حتى وصلت

لقد مرت بطاقة التوصي

إلى الشكل النهائي الذى اعتمد من مجلس الكلية رقم ( )311المنعقد بتاريخ  .1531/3/33في البداية تم
عمل توصي

وظيفي خالل العام األكاديمي  1533/1535وعرض على موظفي الكلية يوم األحد الموافق

 ،1533/3/11ولكن كانت توصيات لجان المراجعة الخارجية بضرورة تعديل هذه البطاقات لتوضح بشكل
أدق مسئوليات وتبعيات كل وظيفة والتداخالت األفقية والرأسية بين وحدات الهيكل .لذا شكلت لجنة لتحديث
بطاقات التوصي

الوظيفي ،وقد قامت اللجنة بعمل إطار جديد لبطاقة التوصي

المشكالت .وتم إعادة توصي
بطاقات التوصي
استلم كل موظ

كافة الوظائ

األكاديمية واإلدارية بناء على اإلطار الجديد .وعرضت

الجديدة على اإلداريين بالكلية في إجتماع يوم الخميس الموافق  .1531/6/13كما
بطاقة التوصي

وبعد اإلنتهاء من توصي
التوصي

الوظيفي لحل هذه

الخاصة به لمراجعتها وابداء الرأي فيها.
كافة الوظائ  ،تقدم رئيس اللجنة المسئولة عن تحديث بطاقات

بمذكرة لعميد الكلية إلعتماد التوصي  ،واعتمدت في مجلس الكلية رقم ( )311المنعقد بتاريخ

 ،1531/3/33وفي مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ  .1531/1/13وبدأ استخدام التوصي

الوظيفي الجديد

في التعيين والنقل والندب بدءا من تاريخ إعتماده في مجلس الكلية.
ولقد قامت أمينة الكلية بعمل دراسة عن مدى توافق التعيينات السابقة لإلداريين مع بطاقات
التوصي

المحدثة ،وتم عرض الحاالت الغير متوافقة على األستاذة عميدة الكلية حيث تقرر بقاء الوضع
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الوظيفي للعاملين كما هو ،نظ ار لوجود عدد من المبررات مثل الخبرة الطويلة في العمل لبعض الحاالت
وتم التوصية بضرورة توافق الموظ

المعين مستقبال ببطاقة التوصي

الوظيفي ،وسو

النقل والندب .وبناء عليه تمت بالفعل بعض عمليات النقل طبقا للتوصي

يتم ذلك أيضا في

الوظيفي الجديد.

 3/2خطط العمل السنوية

إعداد إطار عام لخطط العمل لجميع اإلدارات واألقسام داخل الكلية يضمن االتي:

 -عدم التداخل بين اإلدارات واألقسام.

 تحديد الغايات التى تسعى كل إدارة أوقسم لتحقيقها لضمان تكامل غايات اإلدارات واألقسامليصب فى نهايه العام لتحقيق غايات الكلية.

إلى جانب التوصي

الوظيفى ،فإن الخطط السنويه تحدد بشكل أدق دور كل عضوفى تحقيق

غايات اإلداره أوالقسم التابع له.
-

تم إعداد إطار عام لخطط العمل لجميع األقسام في شكل نموذج للخطط السنوية لجميع األقسام

من قبل مسؤل معيار الهيكل التنظيمي

 تم عرض وشرح اإلطار العام للخطة السنوية على السادة اإلداريين خالل إجتماع يوم1531/6/13

 قام مديري اإلدارات ورؤساء األقسام بإعداد الخطة السنوية لإلدارة أوالقسم. -بعد ذلك يتم تسجيل ما تم إنجازه من تلك الخطط في نهاية العام.

 قام مسئول معيار الجهاز اإلداري بإعداد إطار لإلنجازات المقدمة من كل قسم إداري خالل العاماألكاديمي وتم عرضه في إجتماع يوم .1420/2/12
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الفصل الثالث :القيادة والحوكمة

 1/3إختيار القيادات األكاديمية
نظ ار لتابعية الكلية لجامعة القاهرة وكذلك تابعية الجامعة للمجلس األعلي للجامعات لذا تطبق الكلية
القواعد التي أقرها المجلس إلختيار القيادات األكاديمية بعد قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم
( )52لسنة  2114الصادر بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات ،واختيار القيادات بالتعيين بدال من
األنتخاب .وتضمنت المادة الثانية" :يصدر بتشكيل اللجنة المختصة بترشيح األساتذة المتقدمين لشغل
وظيفة عميدة كلية أومعهد ،ق ار ار من رئيس الجامعة على أن تتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء يتولى
رئيس الجامعة إختيار ثالثة منهم ،على أن يكون من بينهم أحد نواب رئيس الجامعة والتى يسند له رئاسة
اللجنة ،ويتولى مجلس الكلية أوالمعهد إختيار األثنين الباقيين ،على أن يتم إختيار مرشح أحتياطى من كل
من الجهتين السابق اإلشارة إليهما ،ويكون مدة العمادة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ،واذا لم يتسن
اتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها إلختيار عميد الكلية أوالمعهد ألى سبب من األسباب ،فلرئيس الجامعة
أن يكل

من يراه إلدارة الكلية أوالمعهد باعتباره قائما بالعمل لمدة عام واحد" .وحول شروط الترشح لوظيفة

عميد الكلية:
 يجب أن يكون المتقدم للترشيح من األساتذة العاملين بالجامعة . أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في احدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوباتأوما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أوبعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشر أواألمانة.
 أال يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي عدم سبق شغل المتقدم لوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين. أال يكون المرشح متوليا أي منصب حزبي وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.وقرر المجلس في اآلليات النهائية اإلعالن عن خلوالوظيفة قبل نهاية المدة بشهرين على األقل.
حيث يتم فتح باب التقديم وتلقى األوراق لمدة أسبوع على األقل ،على أن يتقدم المرشحون بأوراق ترشيحهم
إلى اللجنة متضمنة طلب الترشيح وبيان حالة رسمي من الكلية المختصة مشفوعا بالسيرة الذاتية للمرشح
وما يؤيدها وخطة العمل الخاصة به مبينا بها أوجه القصور وطرق اإلصالح ومقترحات التنمية والتطوير
طبقا للوظيفة المتقدم لها كما يلتزم بتقديم كل ما تطلبه منه لجنة اإلش ار

من مستندات الزمة للترشيح،

وأوضحت قواعد المجلس إنه يتم فحص أوراق المتقدمين ،واستبعاد غير المستوفى للشروط القانونية للترشيح
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بقرار مسبب منها يثبت مضمونه في محاضر أعمال اللجنة ،البت فيما يقدم إليها من طعون على المرشحين
خالل ثالثة أيام من استيفاء كافة األوراق المتعلقة بالطعن ،بحد أقصى أسبوع من تاريخ غلق باب الطعون،
ويتم إعداد الجدول الزمني لعرض المرشحين لبرامجهم .وتعرض اللجنة قراراها بإختيار أفضل ثالثة مرشحين.
وتصدر ق اررات اللجنة بأغلبية أعضائها وتنتهي أعمال اللجنة بمجرد عرض توصياتها على رئيس الجامعة.
أما بالنسبة إلختيار رؤساء األقسام العلمية سيتم عن طريق اإلختيار من بين أقدم ثالثة اساتذة في
القسم وفقا لنصوص قانون تنظيم الجامعات السابقة للمادة ( )13وذلك ألن القرار الجمهوري الصادر بإحالل
نظام إختيار القيادات الجامعية بدال من نظام االنتخابات ألغي نص المادة ( )13الخاصة بانتخاب شاغلي
المناصب الجامعية ونص علي تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات عن طريق رئيس الجمهورية من
بين عدد من المرشحين تختارهم لجان أكاديمية بينما لم يتطرق القرار إلي رؤساء األقسام بما يعني العودة
للنظام السابق لتلك المادة والذي ينص علي اإلختيار من بين أقدم ثالثة اساتذة لم يبلغوا سن المعاش ويتم
تعيينهم عن طريق رؤساء الجامعات.
وبالرجوع إلي النظام المتبع من قبل ،ففي عام  1533وفى إطار الحوار الذى كان قائما على
مستوى المجتمع الجامعي ا نذاك والذى كان يسعى لصياغة بدائل إلختيار القيادات الجامعية ،أخطرت الكلية
في  1533/3/13بخطاب من رئيس الجامعة بما يفيد إنه تم التوافق على طرح بديلين يمثالن رؤية أعضاء
هيئة التدريس فيما يخص إختيار أنسب الكفاءات لشغل المناصب القيادية فى الجامعات (رئيس القسم،
عميد الكلية ،رئيس الجامعة ونوابه) على أن يتم عرض البديلين على مجالس األقسام العلمية بكليات
الجامعة إلختيار أحدهما وارسال النتيجة (استمارة رأى القسم) التخاذ القرار على مستوى الجامعات الحكومية.
كما تم إخطار الكلية في  1533/3/3بخطاب من رئيس الجامعة بمعايير التقييم والمفاضلة للقيادات ودليل
معايير إختيار المرشحين لشغل المناصب القيادية .وبعرض هذين المقترحين على المجتمع األكاديمى بفئاته
المختلفة عن طريق األقسام العلمية فقد انحازت األغلبية إلى أسلوب "اإلنتخاب المباشر بضوابط" إلختيار
ُخ ِطرت الكلية باآلليات المستخدمة في إختيار القيادات األكاديمية والتي تتبع
القيادات األكاديمية .لذا فقد أ ْ
أسلوب اإلنتخاب المباشر بضوابط ،وذلك من خالل الخطاب الوارد إلى الكلية من مكتب أمين عام جامعة
القاهرة بتاريخ  ، 1533/3/5والذى يحتوى على:
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-

آليات إختيار رؤساء األقسام والعميد ورئيس الجامعة.

-

األوراق المطلوبة للتقدم للترشح.

-

معايير استرشادية إلختيار القيادات الجامعية.

-

البرنامج الزمنى لعام .2111
وقد تم اإلعالن عن دليل إختيار المرشحين والمعايير والمؤشرات المستخدمة الخاصة للترشح

للمناصب المختلفة بالكلية سواء العميد أورئيس قسم علمي للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
من خالل األقسام والبريد اإللكتروني .وبناء علي ذلك تم انتخاب عميد الكلية في الفترة من سبتمبر 2111
وحتي سبتمبر  2114ثم تطبيق القواعد الجديدة علي إختيار العميد الحالي للكلية.
تحرص الكلية على تحقيق المشاركة الفعالة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،ويتمثل ذلك
في التعبير عن آرائهم عند تعيين واختيار القيادات األكاديمية .وتستخدم المؤسسة نظام اإلنتخاب كآلية
تسمح لجميع أعضاء الكلية إبداء الرأي والمشاركة في إختيار القيادات األكاديمية .وكان قد تم استفتاء
أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك في اإلنتخابات التي أقيمت إلختيار عميد الكلية بتاريخ
 .2111/9/24كما تم إستفتاء أعضاء هيئة التدريس إلختيار ممثلي الكلية فى المجمع اإلنتخابي النتخاب
رئيس جامعة القاهرة بتاريخ .2111/9/24
أما في عام  2111وقبل إرساء نظام "اإلنتخاب المباشر بضوابط" إلختيار القيادات األكاديمية،
سعت الكلية لتحديد معايير موضوعية لترشيح واختيار القيادات األكاديمية التي تتضمن:
-

النشاط العلمى.

-

القدرات اإلدارية والقيادية.

-

المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية.

-

المساهمات في مجاالت الجودة والتطوير.

-

المشاركة في األنشطة القومية.

-

السجل الوظيفي الذي يشهد باإللتزام والنزاهة.

-

التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين.
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وتم عرض المعايير المقترحة واعتمادها من مجلس الكلية رقم ( )33المنعقد بتاريخ .1535/3/34
كما تم تحديد معايير ترشيح واختيار وظيفة مدير وحدة ضمان الجودة.

 2/3نمط القيادة وممارسات المجلس الرسمية
تتبنى الكلية نمط قيادة ديموقراطي يشجع على المشاركة وابداء الرأي وحرية النقد واإلبتكار ،وتستخدم
أسلوب الحوار في الوصول إلى الق اررات .وتقوم الكلية بعمل استبيانات لمعرفة تقييم جميع أعضاء الكلية
ألسلوب القيادة المتبع فيها .وفي هذا اإلطار يتم عمل إستبيان ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب
واإلداريين بداية من العام االكاديمي  .2111/2111ويمكن من الجدول  1-3مالحظة مستوى رضاء
األط ار

المختلفة عن أسلوب القيادة األكاديمية.

جدول  2-3مستوى رضاء األطراف المختلفة عن أسلوب القيادة األكاديمية

صاحب المصلحة
أعضاء هيئة
التدريس وأعضاء
الهيئة المعاونة
الطالب
اإلداريين

عنصر التقييم

0200/0202

متوسط تقييم العام األكاديمي
0203/0200 0200/0200

0202/0203

القيادة األكاديمية

2.68

2.71

2.78

2.88

سياسات عدم التمييز
والعدالة
العدالة في العمل

2.40

2.63

2.77

2.52

2.83

2.77

2.96

3.11

وتحرص القيادة األ كاديمية على أخذ نتائج اإلستبيانات واستطالع رأى أعضاء الكلية ألسلوب القيادة
المتبع فيها بعين اإلعتبار ،وعليه فقد قامت القيادة األكاديمية باتخاذ العديد من اإلجراءات التصحيحية على
أ ثر ما جاء فى تلك اإلستطالعات فى السنوات السابقة ،األمر الذى أثر باإليجاب فى إستطالعات الرأى
التى أجريت بعد ذلك ،ومن بين هذه اإلجراءات:
 قواعد عامة لتوزيع أعباء التدريس على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية. قواعد صر المكافآت والحوافز ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والكادر العام بالكلية. حرص الكلية على تمثيل الطالب فى اللجان المختلفة. سياسة لتقييم كفاءة إدارة الكلية والقيادات األكاديمية. سياسة لبحث االراء والمقترحات والشكاوى الخاصة بالطالب والعاملين بالكلية. سياسة تضمن العدالة وعدم التمييز بين الطالب فى جميع جوانب العملية التعليمية.الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
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 آليات للتوجيه والمتابعة لألقسام األكاديمية واإلدارية.تمارس مجالس الكلية الرسمية مسئوليتها في مناقشة جميع قضايا التعليم والتعلم بما يحقق أعلى
مستوى لال داء ،حيث تمت مناقشة موضوعات واتخاذ عدة ق اررات بالمجالس الرسمية للكلية تتعلق بقضايا
التعليم والتعلم سواء علي مستوي المرحلة الجامعية األولي أومرحلة الدرسات العليا وذلك بنسبة كبيرة كما
هو موضح بالجدول  1-1نسبة الموضوعات المتعلقة بقضايا التعليم والتعلم للعام األكاديمي
.1534/1531
جدول  1-3نسبة الموضوعات المتعلقة بقضايا التعليم والتعلم للعام األكاديمي 1025/1024

تاريخ المحضر

عدد الموضوعات
عدد
الخاصة بشئون
الموضوعات
التي تم مناقشتها التعليم والطالب

عدد
الموضوعات
الخاصة
بشئون
الدرسات العليا

نسبة الموضوعات
الخاصة بشئون
التعليم والطالب

نسبة الموضوعات
الخاصة بشئون
التعليم والطالب +
شئون الدرسات
العليا

20%
7%
8%
13%

47%
41%
40%
41%
38%
48%
46%

2114/9/9
2114/11/14
2114/11/11

49
61
52

11
4
4

13
21
17

2114/12/9
2115/1/13
2115/2/15
2115/3/11
2115/4/14
2115/5/12
2115/6/9

46
42
42
41

6
5
1
9

13
11
12
10

12%
19%
22%

68
57
41

11
1
11

20
15
13

15%
14%
24%

44%
40%
56%

2115/6/23
2115/5/14

2
63

1
12

1
20

50%
19%

50%
51%

ومن بعض الق اررات المتميزة لمساهمات المجالس الرسمية بالكلية:
 -إعتماد توصي

المقررات الدراسية الخاصة باألقسام العلمية فى مرحلة البكالوريوس وكذلك المقررات

العامة.
 -السماح للطالب بسحب مقررات (مع عدم تسجيل غيرها) بما ال يخال

الحد األدنى لعدد ساعات

التسجيل خالل مدة ال تزيد عن ستة أسابيع من بداية الفصل الدراسي.
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 مذكرة معروضة بناء على توصيات لجنة شئون التعليم والطالب بشان إعتماد النسخة المعدلة منسياسات التعليم والتعلم في مرحلة الجامعية االولى.
 مذكرة معروضة بشأن عرض الئحة الكلية المعدلة ،وذلك بعد موافقة المجلس األعلى للجامعاتعلى إجراء تعديل المواد  22 ،21 ،21بالالئحة الداخلية للكلية ،وقد اعتمدت اللجنة الالئحة
المعدلة.
 مذكرة معروضة بشأن اإلحاطة بالطالب المفصولين بعد نهاية العام الجامعى  2114/2113وذلكتطبيقا للمادة ( )12من الئحة الكلية.
 أغلب قررات لجنة الدرسات العليا (منح -قيد -تسجيل-مد تسجيل-ألغاء) لدرجات الماجيسترأوالدكتوراه.
 -إعتماد توصي

مقررات مرحلتي الماجيستير والدكتوراة بعد المراجعة

 3/3تنمية المهارات اإلدارية
توفر المؤسسة خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية للقيادات األكاديمية بالكلية ،وقد تم إعتمادها
من مجلس الكلية رقم ( )111المنعقد بتاريخ  ،2112/5/13وتم فيها حصر اإلحتياجات التدريبية الالزمة.
وتتضمن الخطة عدد من الدورات التدريبية السنوية الفعالة لتحقيق أهدا

الخطة وعددهم برنامجان تدريبيان:

القيادة واإلدارة ،االتصال والسلوك والتعامل مع المجموعات.
يشمل برنامج القيادة واإلدارة على  4موضوعات تدريبية" :التخطيط اإلستراتيجي" و"اإلدارة
الجامعية"" ،الجوانب المالية والقانونية فى األعمال الجامعية" و"إدارة األزمات وحل المشكالت" .كما يشمل
برنامج االتصال ،السلوك والتعامل مع المجموعات على  3موضوعات تدريبية" :إدارة الوقت واإلجتماعات"،
"مهارات اإلتصال"" ،أداب وسلوك المهنة فى العمل الجامعى" .وبما أن خطة التدريب قد تم إعدادها من
فترة قصيرة فلم يسمح ذلك بإستنتاج مؤشرات لتقييم التدريب أوقياس مردود هذه الدورات التدريبية.

 4/3دور القيادة فى تنمية التمويل الذاتى

نالت تنمية الموارد الذاتية بالكلية اهتماما من اإلدارة العليا حيث تضمن محضر مجلس الكلية رقم

( )333المنعقد بتاريخ  1531/5/31إعتماد خطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية ،حيث احتوت علي تحليل
نقاط القوة والضع

في عملية التنمية الذاتية واإلجراءات واآلليات لتطبيق السياسات الخاصة بتنمية الموارد
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الذاتية والخطة التنفيذية وكذلك طرق حل المشكالت كما تحتوي على آليات ضمان طرق التقويم والمتابعة
للخطة  .كما تم تشكيل وحدة لتنمية الموارد المالية بالكلية وتم صدور قرار تنظيمي رقم ( )1/631بتشكيل
مجلس إدارتها .وقد تمت جهود من قبل الكلية لتنمية الموارد المالية بالكلية في ثالث اتجاهات:
 )3مجال المشروعات البحثية والتعاون مع الشركات الكبرى  :حيث تحرص الكلية على الحصول على
تمويل للمشروعات البحثية من جهات خارجية أومن الجامعة وقد تمت الموافقة على تمويل  5مشروعات
عام  1531/1533من جهات خارجية ومن الجامعة و 3مشروعات عام  1531/1531بنسبة زيادة
قدرها  %45و 35مشروعات عام  1534/1531بنسبة زيادة قدرها .%41
 )1مجال التدريب والخدمات المضافة لألفراد والهيئات :حيث تم إنضمام وحدة جامعة القاهرة للرخصة
الدولية للحاسب  ICDLلتكون تابعة للكلية وبذلك تم إضافة حسابها بالكامل لحساب الكلية .وتقوم
الكلية أيضا بالتعاقد مع المؤسسات الخارجية لتقديم دورات تدريبية وخدمات الكترونية مثل التوقيع علي
بروت وكول تعاون بين و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبين الكلية تقوم بموجبه الكلية بعقد
الدورات التدريبية الخاصة بالو ازرة مقابل نسبة من قيمة الدورات وكذلك مشروع أقامة وحدة للخدمات
اإللكترونية بالكلية من خالل مشروعات  ICTPللخدمات اإللكترونية بكليات الجامعة .وكذلك المشاريع
التى تتم من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص.
 )1مجال إنشاء برامج دراسية خاصة بمصروفات :تسعى الكلية إلى إنشاء برامج دراسية خاصة بمصروفات
لتنمية الموارد المالية للكلية حيث تم تفعيل البرنامج الخاص "تكنولوجيا الشبكات" فى العام األكاديمى
 1534/1531مما أضا

مبلغ  113,155إلى إيرادات الكلية ،وتمت الموافقة من قبل الجامعة على

برنامج خاص جديد وهو"هندسة البرمجيات" وسيتم تفعيله بدءا من العام األكاديمى ،1535/1534
كما إنه جارى حاليا التحضير لبرنامج خاص جديد للدراسات العليا.
هذا باإلضافة إلى الدعم المالي التي تسعى الكلية للحصول عليه من جهات داعمة متنوعة لتمويل
بعض األنشطة الطالبية والمؤتمر العلمي وحفل الخريجين .ويوضح الجدول  1-1تطور حجم الموارد
الذاتية للكلية خالل السنوات األخيرة وبلغت نسبة الزيادة من عام  1553/1553إلى عام 1534/1531
.%33
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جدول  3-3ملخص تطور الموارد الذاتية للكلية خالل الست األعوام األخيرة

العام األكاديمى
0222/0222
0202/0222
0200/0202
0200/0200
0203/0200
0202/0203

الحسابات
الخاصة
994,111
6,661,161
916,169
6,111,111
6,111,111
6,419,111

المراكز

ICDL

119,161
111,116
6,661,111
411,466
111,111
119,111

411,141
161,111
116,111

اإلجمالي

CIQAP
144,111
6,111,111
91,111
6,194,111
6,111,111

6,114,149
1,611,416
1,144,116
1,111,111
1,161,111
1,961,166

ولضمان رفع كفاءة استخدام الموارد المالية الحالية فإن الكلية تعتمد نظاما للمراجعة والمراقبة
الدورية على استخدام موارد المؤسسة المالية حيث يتم المراجعة بواسطة قسم الشئون المالية بالكلية على
البنود التالية:


المراجعة على تحصيل الرسوم الدراسية بواسطة هيئة البريد.



المراجعة على خزينة الكلية.



مراجعة أذون التوريد للبنك.



المراجعة المالية للمشتريات الواردة عن طريق قسم المشتريات والمخازن بالكلية.



مراجعة السل

المستديمة.

كما تقوم الوحدة المالية بالجامعة بالمراجعة على قسم الشئون المالية بالكلية وكذلك على حسابات
الوحدات الخاصة .وتوجد بالكلية عدد اربعة وحدات ذات طابع خاص وهي :مركز الدراسات وتطوير نظم
الحاسبات والمعلومات ،مركز دعم القرار والبحوث المستقبلية ،مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة
الحاسوبية ،ومركز تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية.
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 1/4حقوق الملكية الفكرية والنشر
حرصا من إدارة الكلية على نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية والنشر فقد قامت الكلية بإعداد دليل
حقوق الملكية الفكرية وتمت إعتماده من قبل مجلس الكلية رقم ( )331المنعقد بتاريخ ،1533/33/33
ويحتوى الدليل على تعري

حقوق الملكية الفكرية ،كيفية حماية الملكية الفكرية ،اإلجراءات التى تتبعها

الكلية لحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال البحث العلمى والتألي

والنشر ،كما يحتوى الدليل أيضا على

كيفية احترام الطالب لحقوق الملكية الفكرية.
وتسعى الكلية لعقد ندوات ولقاءات مفتوحة لمناقشة حقوق الملكية الفكرية وأهميتها وضرورة اإللتزام
بها حتى يدرك كل أفراد الكلية بمدى أهمية حماية تلك الحقوق ،ومن ضمن هذه الندوات ،فقد دعت الكلية
األستاذ محمد حجازي  -مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات إللقاء
محاضرة لطالب الكلية وأعضائها للتعري

عن حقوق الملكية الفكرية ،وقد عقدت الندوة بتاريخ

 .1533/31/31كذلك نظمت إدارة الكلية بإسم لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلومات بالمجلس األعلى
للجامعات ورشة عمل عن الملكية الفكرية وبراءات اإلختراع وذلك في  .1531/1/33كما تقوم الكلية بنشر
ثقافة حقوق الملكية الفكرية وذلك بنشر دليل حقوق الملكية الفكرية على الموقع اإللكتروني للكلية والموقع
اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة كما يتم توزيعه على كل األقسام بالكلية.
وتتبع الكلية مجموعة من اإل جراءات لحماية وضمان حقوق الملكية الفكرية لشتى المصنفات
كالبرامج اإللكترونية والمصنفات العلمية والمصنفات الخاصة بمشاريع التطوير بالكلية ،حيث تحظر الكلية
استخدام البرامج غير المرخصة على أجهزة الحاسب اآللي الخاص بمعامل الكلية أوالعاملين بها ،وتحذر
الكلية العاملين من نسخ المصنفات بما يشكل اعتداء على حقوق المؤل

لحماية المصنفات الفنية واألدبية.

كما تستفيد الكلية من اتفاقية الشراكة والتعاون بين المجلس األعلى للجامعات وشركة ميكروسوفت وذلك
للحصول على البرمجيات األصلية ألعضاء هيئة التدريس والطلبة وألغراض التعليم .ورغم توق
األتفاقية حديثا ،اال أن جامعة القاهرة مازال لديها رخص لبرمجيات مايكروسوفت التي سبقت ايقا

هذه

األتفاقية.

كما تم استحداث وحدة تكنولوجيا المعلومات بتاريخ  1531/5/13ليقع على عاتقها كل ما يخص البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الكلية من تطبيقات وشبكات وأجهزة .وبدأت الكلية في استخدام نظام
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لينوكس إلى جانب نظام الويندوز وذلك لالنتقال التدريجي للنظم مفتوحة المصدر لتجنب مشكلة توق
األتفاقية بين المجلس األعلى للجامعات مع مايكروسوفت .وجاري حاليا البحث مع شركة مايكروسوفت
لدراسة امكانية استخدام أحدث نسخة من نظام التشغيل ويندوز على أجهزة المعامل بالكلية.
وتعمل الكلية على توفير عدة نسخ أصلية من المراجع المتعلقة بالمناهج الدراسية في مكتبة الكلية
مما يتيح للطالب قراءتها داخل المكتبة أوا ستعارتها مع مراعاة شروط إستعارة الكتب المتعار

عليها،

وبالتالي يساعد على محاربة تداول أوبيع كتب مصورة بالكلية .كما تتيح الكلية الدخول على بعض المواقع
لمكتبات محلية وعالمية وتحميل الكتب واألبحاث العلمية من خالل اإلتصال بخدمة اإلنترنت المتاحة بداخل
الكلية ،تلك الخدمة تساعد الطالب والباحث للحصول على المواد العلمية بشكل يضمن حقوق النشر وعدم
اللجوء لجهات طبع غير شرعية.
وكذلك يتم السماح للطالب ب تصوير صفحات من الكتب الدراسية بمكتبة الكلية أوبوحدة التصوير على
أن يكون في حدود النسبة المتعار عليها وال تي تحافظ على حقوق الملكية الفكرية للمؤل  ،وذلك لإلستخدام
الشخصي للطالب في الدراسة .كما يتم الحرص على وضع إرشادات للمترددين على المكتبة وعلى وحدة
التصوير لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص عليها فى قانون الملكية الفكرية .ويتم إتباع القواعد العلمية
المسموح به ا في توثيق عمليات اإلقتباس من المراجع العلمية أوالكتب الدراسية أوالرسائل العلمية أوأي وثائق
أوكتابات أومقاالت للغير ،سواء كانت منشورة في مكتبات أومؤتمرات أومحفل علمي أوغير منشورة .كما
تسعى الكلية للتأكيد على مراعاة توثيق المراجع لكل أجزاء الرسائل العلمية واألبحاث العلمية مع مراعاة
األمانة فى النقل واإلشارة إلى المؤلفين الذين تم النقل عنهم .ويتم تسجيل بيانات الرسائل العلمية (عنوان
الرسالة ،اسم المشر  ،اسم الباحث ... ،ألخ) في قاعدة بيانات ومراجعة محتواها وذلك لضمان حقوق
الملكية الفكرية للباحث.
وفي إطار الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية تحظر الكلية على أي من العاملين بها استخدام المعلومات
أو البيانات أو المؤلفات التى تتضمنها مشاريع التطوير بالكلية أو الوحدات ذات الطابع الخاص بها أو أي
تقارير أو أبحاث أخرى تعتبر من منتجات الكلية كشخصية اعتبارية دون تصريح أو اتفاق رسمي من
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مجلس الكلية أو من عميد الكلية بعد أخذ رأي مجلس الكلية أوبتفويض منه .وتقوم الكلية بمعاقبة أى
مخالفات من خالل تطبيق القانون رقم  31لعام  1551والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية والذي
يتضمن حماية المصنفات (الكتب والكتيبات والمقاالت والنشرات ،وغيرها من المصنفات المكتوبة ،برامج
الحاسب اآللي ،قواعد البيانات ،المحاضرات وأ ية مصنفات شفوية اخرى إذا كانت مسجلة  ...الخ).
كما تُطب ق حقوق الملكية الفكرية على طالب الكلية إلنهم من أهم أفراد المؤسسة العلمية حيث يخضع
الطالب للعملية التعليمية ويقوم بتقدي م األبحاث والمشاريع ،وذلك كل ما يقدمه الطالب يجب ان يكون
بمجهوده الذاتي واال يعتبر قد انتهك حقوق الملكية الفكرية لآلخرين عن طريق الغش أو إقتباس أجزاء من
مراجع (كتب ،أبحاث علمية ،مقاالت ... ،إلخ) بطريقة مباشرة دون التوثيق ،ومن خالل أخذ أو إعطاء
حلول الطالب الخاصة بالتمارين أو المشاريع لطالب آخر ،أو استخدام حلول تم تسليمها في فصول دراسية
سابقة ،واستخدام التمرين أوالمشروع الخاص بطالب آخر جزئيا أو كليا ،أو محاولة تداول أو بيع نسخ
مصورة من كتب بالكلية ،أو تصوير أجزاء من كتب دراسية تخال

النسبة المحددة لحماية حقوق الملكية

الفكرية للمؤل .
كما تسعى الكلية لعمل إستطالعات رأى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب لمعرفة
إنطباعهم عن فاعلية اإلجراءات التى تتبعها الكلية للمحافظة على الملكية الفكرية والنشر .وفي ذلك اإلطار
قامت الكلية بإضافة بعض األسئلة في االستبيان السنوي منذ العام األكاديمي  .1533/1535ويوضح
الجدول  3-4نتائج تقييم األط ار

المختلفة لدور الكلية فى نشر مبادىء حقوق الملكية الفكرية حيث يظهر

تحسن فى نتائج التقييم نتيجة تطبيق اإلجراءات السابق ذكرها.
جدول  2-4نتائج اإلستبيانات عن دور الكلية في نشر مبادىء حقوق الملكية الفكرية

م
1
2

عناصر التقييم
هيئة التدريس والهيئة
المعاونة
الطالب

0200 / 0202
2.45
2.32

العام األكاديمي
/ 0200
0200 / 0200
0203
--2.66
2.45

2.52

0202/0203
2.5
2.63
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 2/4الممارسات العادلة وعدم التمييز

لضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب واحترام مبادئ حقوق اإلنسان قامت الكلية بتشكيل لجنة

المقترحات والشكاوى بالكلية بقرار تنفيذى رقم ( )451بتاريخ  1535/35/33وتعمل هذه اللجنة بناء على
آليات موصفة حيث تقوم اللجنة بجمع ودراسة شكاوى ومقترحات الطالب ،وتوجيه الشكاوي أو المقترحات
إلى الجهة المختصة ،باإلضافة إلى جمع الردود على الشكاوى والمقترحات واعإلنها للطلبة .وتقوم اللجنة
في نهاية كل فصل دراسي بتوضيح طبيعة الشكاوي والمقترحات من الطالب ،وارسال توصياتها إلى عميد
الكلية والسادة الوكالء المختصين بأمر الشكوى .وقد حددت اللجنة اآللية المطبقة العتبار الشكاوى
والمقترحات في اجتماعها رقم  3بتاريخ  1535/35/13سواء من خالل تقديمها مكتوبة بعد مأل نموذج
اإلستمارة الموجودة بجانب صناديق الشكاوى والمقترحات بالكلية ،والموجودة أيضا بمكتب السيدة أمينة
الكلية ،كما يمكن تحميل اإلستمارة من على نظام التواصل اإللكتروني " ،"E-Comويمكن التواصل مباشرة
مع العميد أو وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب ورؤساء األقسام من خالل نظام التواصل اإللكتروني
" ،"E-Comأو وضع استمارة الشكوى أو االقتراح في صناديق المقترحات والشكاوى بالكلية.
ونظ ار لضع

إقبال الطالب على وضع مقتراحاتهم وشكواهم فى الصناديق ومع زيادة تواصلهم

مع وكالء الكلية وخاصة وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مما شكل عبء كبير عليه ،فقد تم تعديل
تشكيل لجنة المقترحات والشكاوى لتحتوى على بعض أعضاء هيئة تدريس ُموكلين باستالم الشكوى من
الطالب ودراستها وكتابة توصيتهم على استمارة الشكوى قبل ارسالها لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
ثم التعامل معها حسب نوع الشكوى .ولضمان توحيد المعاملة ،فقد أعدت أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم
والطالب جدول بجميع أنواع الشكاوى التي تصل من الطالب وكيفية التعامل مع كل نوع وتم شرح هذا
الجدول ألعضاء هيئة التدريس باللجنة.
وفي حالة وجود أي ممارسات غير صحيحة ،يتم التعامل مع هذه الممارسات من خالل القنوات
القانونية كحرمان الطالب من المقرر فى حاالت الغش .وفي إطار الحرص على عدم التمييز بين الطالب،
يقوم أستاذ المادة بوض ع توزيع درجات اإلمتحان النهائى على األسئلة ويوضح ذلك للطالب فى ورقة
األسئلة .أما بالنسبة لمجهودات الكلية لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة ،فقد قامت الكلية بتحديد قواعد توزيع العبء التدريسي على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
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وتم إعتمادها من قبل عميد الكلية بتاريخ  1533/31/15ثم عرضه على مجلس الكلية بتاريخ
 .1531/1/13كما قامت إدارة الدراسات العليا والبحوث بالتصني
لتوزيع عبء اإلش ار
إلش ار

العلمى ألعضاء هيئة تدريس وذلك

على الرسائل العلمية تطبيقا لقرار مجلس الجامعة بخصوص التوزيع العادل بالنسبة

أعضاء هيئة التدريس على الرسائل العلمية .كما قامت الكلية بتحديد قواعد صر

المكافآت

والحوافز بالكلية والتي تم إعتمادها من قبل عميد الكلية .كذلك تقوم الكلية بمحاسبة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة لمعالجة الممارسات المخالفة واتخاذ اإلجراءات الالزمة تبعا لكل حالة .فاذا جاءت شكوى
اتجاه أحد أعضاء الهيئة المعاونة ،فيتم تحويلها لرئيس القسم لدراستها واتخاذ ما يلزم .وفي حالة ما اذا
كانت الشكوى من ممارسات خاصة بعضوهيئة تدريس ،تقوم أ.د .عميد الكلية بتشكيل لجنة خاصة لدراسة
الشكوى وتقديم التوصيات الالزمة.
كما تتبع الكلية مجموعة من القواعد المتعار

عليها لضمان عدم تعارض المصالح لألط ار

المختلفة في المؤسسة ،وذلك حرصا من الكلية على مصلحة الطالب؛ فمثال ال يضع االمتحان عضوهيئة
التدريس لطالب تربطه بأحدهم صلة مصاهرة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ،كما تتكون لجان اإلش ار
على رسائل الماجستير والدكتوراه أو لجان الحكم على الرسالة أو لجان االمتحان التأهيلى بحيث ال توجد
صلة مصاهرة أو قرابة حتى الدرجة الرابعة بين أي عضوين في اللجنة أو بين الطالب وأي عضوفي اللجنة.

 3/4األخالقيات المهنية
لكل مهنة فى المجتمع أخالقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم العالقات اإلنسانية داخل بيئة العمل
والتى ينبغي احترامها وااللتزام بها باعتبارها تعكس صورة التوجه األخالقي العام في حياة الشعوب واألمم.
إن أخالقيات مهنة التعليم هى الصفات الحميدة والسلوكيات الفاضلة التي يتعين أن يتحلى بها العاملون
في حقل التعليم منهجا وسلوكا ،والتى يترتب عليهم واجبات أخالقية تنطوى على الصدق والشفافية مع
النفس .وفى هذا السياق قامت الكلية بإعداد الميثاق األخالقي بغية إرساء مجموعة من المواثيق األخالقية
بهد

تعزيز إنتماء كل عضومن أعضاء الكلية لرسالته ومهنته واالرتقاء بها واإلسهام في تطوير المجتمع

الذي يعيش فيه .وفي سبيل تحقيق ذلك ،قامت الكلية بتشكيل لجنة المصداقية واألخالقيات فى .1535/3/5
وقامت اللجنة بإعداد دليل ألخالقيات المهنة لكل من الطالب ،وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،
والكادر العام .حيث تم عرض الدليل على السادة أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة واإلداريين
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إلبداء الرأى فيه ،ثم تم إعتماد ه فى مجلس الكلية جلسة رقم ( )356المنعقدة بتاريخ  .1533/5/35وقد تم
نشر دليل أخالقيات المهنة بجميع أقسام الكلية وعلى الموقع اإللكترونى للكلية وموقع وحدة ضمان الجودة
ليكون متاحا لجميع أعضاء الكلية وذلك حرصا من الكلية على نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية واحترام
الملكية الفكرية.
ويحتوى الدليل على آليات التعامل مع مخالفة ميثاق اخالقيات المهنة ومنها اآلتى:
"فى حالة استالم األستاذ الدكتور عميد الكلية لشكوى مكتوبة يذكر فيها مخالفة لعضوبالكلية
ألخالقيات المهنة الواردة بدليل الكلية ،يقوم األستاذ الدكتور عميد الكلية بإرسال الشكوى إلى لجنة لفحص
الشكوى واعداد تقرير بنتائج الفحص والتوصيات ويرفع التقرير للجهة المختصة وذلك وفقا لما ورد بقانون
تنظيم الجامعات رقم ( )43لسنة ( 3331المادة  35إلى المادة  )331فى حالة ما إذا كانت الشكوى تجاه
عضوهيئة التدريس ،وما ورد بقانون العاملين المدنيين فى الدولة إذا كانت الشكوى تجاه عضومن الكادر
العام".
أما بالنسبة لمخالفة ميثاق أخالقيات الطالب فيحتوى دليل أخالقيات الطالب على آليات للتعامل
مع المخالفات كاآلتى:
بناء على قانون تنظيم الجامعات رقم ( )43لسنة  3331ومواده ( )314،314،316،313كل
إخالل بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية يعتبر مخالفة تأديبية مثل األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات
الجامعية ،تعطيل الدراسة أو تحريض على أو اإلمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال
الجامعية األخرى التى تقضى اللوائح المواظبة عليها ،كل فعل يتنافى مع الشر والكرامة أو مخل بحسن
السير والسلوك داخل الحرم الجامعى وخارجه.
وبالنسبة لحاالت الغش ،كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا فيه ويضبط فى حالة تلبس
يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة االمتحان ويحرم من دخول اإلمتحان فى باقي المواد ويعتبر
الطالب راسبا فى جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس التأديب ،أما فى األحوال األخرى فيبطل
االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد ُمنحت
للطالب قبل كش

الغش.
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ويجوز األمر بإعالن القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخل الكلية ويجب إبالغ الق اررات إلى ولي
أمر الطالب ،وتحفظ الق اررات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي فى مل

الطالب ،ولمجلس

الجامعة أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى بعد مضي ثالث سنوات على األقل من تاريخ
صدور القرار .وال توقع عقوبة من العقوبات الواردة سابقا إال بعد التحقيق مع الطالب كلية وسماع أقواله
فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر فى الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه فى سماع أقواله ويتولى التحقيق
من ينتدبه عميد الكلية.
وعلى صعيد اخر ،تحرص الكلية على نشر أي معلومات عنها على اإلنترنت وذلك من خالل
نشر أي ق اررات واردة إلى الكلية ،أو صادرة عن إدارتها إما على الموقع الرسمي للكلية أو الموقع الخاص
بالطالب  ECOMأو من خالل البريد االلكتروني ألعضاء الكلية أو طالبها .كما تقوم بنشر جميع
إصداراتها سواء على الموقع الرسمي للكلية ،أو الموقع اإللكتروني لوحدة ضمان الجودة .وذلك باإلضافة
إلى إرسال الق اررات المختلفة ،والمعلومات عن ِ
المنح ،والندوات أو ورش العمل عبر البريد اإللكتروني التابع
للكلية الخاص بأعضاء الكلية المعنيين بتلك الق اررات واإلعالنات .وضمانا لمصداقية المعلومات المنشورة
على موقع الكلية ،فإن جميع ما يتم نشره يكون بأمر كتابي من عميد الكلية
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 1/5تنمية القيادات وتقييم األداء

نظ ار للدور الكبير الذي يقع على عاتق أعضاء الجهاز اإلداري في اإلدارات واألقسام والوحدات

المختلفة لتحقيق أهدا

الكلية وتوصيل خدماتها للمستفيدين المختلفين (طالب  ،خريجون  ،أعضاء هيئة

التدريس وغيرهم) ،لذا تولي الكلية إهتماما كبي ار بتطوير الجهاز اإلداري من كافة جوانبه وتحسين مستوى
الرضاء الوظيفي أيضا .وجدير بالذكر إنه في مارس  2112تم تشكيل لجنة لدراسة نقاط القوة ونقاط
الضع

في الجهاز اإلداري واعداد خطة للتحسين ،حيث تقوم اللجنة بمتابعة تنفيذ هذه الخطة.
ومن المبادئ األساسية التي تعتمد عليها الكلية في تحسين الجهاز اإلداري ،ضرورة مشاركة أعضاء

الجهاز اإلداري أنفسهم في عملية التطوير عن طريق تقديم اآلراء والمقترحات والتعبير عن عوامل الرضاء
وعوامل عدم الرضاء لديهم ومناقشة إدارة الكلية في ما يستجد من أعمال التطوير .لذا فيتم عمل اجتماعات
دورية للموظفين مع إدارة الكلية ولجنة تحسين الجهاز اإلداري لعمل هذه المناقشات .كما يتم عمل استبيان
سنوي لقياس مستوى الرضاء الوظيفي ويتم مقارنة نتائج كل عام بالعام الذي يليه لدراسة مدى التحسن.
مما الشك فيه أ ن تطوير إمكانيات الموارد البشرية ،عن طريق توفير فرص تدريبية لتنمية مهاراتهم
الفنية والسلوكية واإلدارية ،يكون له بالغ األثر على تحسين كفاءة العمل وتحسين الرضاء الوظيفي .ولتنظيم
مجهودات الكلية فيما يخص التدريب فقد تم تشكيل لجنة في مارس  2111لصياغة خطة تتبعها الكلية
سنويا لتنمية قدرات القيادات اإلدارية والعاملين بناء على اإلحتياج وتم بالفعل إصدار هذه الخطة واعتمادها
في مجلس الكلية بتاريخ  .2112/5/13وتم مراجعة هذه الخطة وتحديثها في مارس  2113ليتم ربط
الخطة التدريبية بالخطة اإلستراتيجية للكلية لمواكبة إحتياجات الكلية من التطوير .وتم إعتماد التحديث في
مجلس الكلية بتاريخ .2113/4/9
ويلخص شكل  1-5األنشطة األساسية المستخدمة في خطة تدريب العاملين حيث تحتوي الخطة
على آليات تنفيذ هذه األنشطة .فعلى سبيل المثال ،إلعداد جدول زمني للتدريب يتم:

 حصر الدورات التدريبية المتاحة من الجهات المختلفة (سواء مجانية أو غير مجانية). -حصر اإلحتياجات من التدريب.
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 -الحصول من إدارة الكلية على المخصصات المالية المتاحة للتدريب.

 اإلستفادة من تقييم الموظفين للدورات التي حصلوا عليها في العام السابق إلستبعاد الدوراتالغير جيدة.

 اإلستفادة من تقييم مديري اإلدارات ورؤساء األقسام عن مدى تحسن أداء الموظلحصوله على التدريب الستبعاد الدورات الغير جيدة.

نتيجة

 إعداد جدول زمني للتدريب وعرضه على مجلس الكلية للمناقشة واإلعتماد.األنشطة األساسية في خطة تدريب القيادات
اإلدارية والعاملين

توثيق التدريب

تحديد اإلحتياجات

تخطيط سنوي
للجدول الزمني
للتدريب

متابعة تنفيذ
الجدول الزمني
للتدريب

قياس مردود
التدريب على
تحسن األداء

شكل  2-5األنشطة األساسية في خطة تدريب القيادات اإلدارية والعاملين

وتم تنفيذ هذه اآلليات في األعوام التالية إلعداد الجدول الزمني للتدريب المستهد  .ويوضح
الجدول التالي الجهات المانحة للتدريب التي تم اإلستفادة منها خالل تلك الفتره.
جدول  2-5الجهات المانحة للتدريب

العام األكاديمي
2115/2114
2114/2113

2113/2112

2112/2111

الجهات المانحة للتدريب
مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
مركز  ICIPبجامعة القاهرة
جامعة القاهرة
الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة
وزارة المالية
مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
جامعة القاهرة
مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي
مركز  ICIPبجامعة القاهرة
وزارة المالية
مركز ال ICDLبكلية الحاسبات والمعلومات  /جامعة القاهرة
الجهاز المركزي للتنظيم و اإلدارة
جامعة القاهرة
شركه حلوان للصناعات الهندسيه
مركز اللغات األجنبيه بكلية االداب  -جامعة القاهره
جامعة القاهره-اإلداره العامه للتنظيم واإلداره
جامعه القاهره -معهد الدراسات والبحوث اإلحصائيه
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إستحداث قسم التدريب :في بداية العام األكاديمي  2113/2112قامت لجنة تحسين الجهاز
اإلداري بعمل مقارنة بين الجدول الزمني للتدريب للعام السابق مع ما تم تنفيذه بالفعل من الخطة ،لوحظ
وجود فارق كبير بينهما مما دل على ضرورة العمل على تحسين المتابعة المستمرة لتنفيذ خطة التدريب
وكذلك معرفة أسباب رفض الجهات المانحة لبعض المرشحين للتدريب .لذا فقد تقدم مسئول اللجنة بطلب
لإلدارة إل ستحداث قسم للتدريب ليختص بكافة شئون تدريب العاملين والذي يقع على عاتقه تخطيط الجدول
الزمني للتدريب ومتابعة تنفيذه .وتم بالفعل موافقة مجلس الكلية رقم ( )122المنعقد بتاريخ 2112/9/11
على إستحداث قسم التدريب.
وكانت أولى المهام التي قام بها القسم هو إعداد المخطط الزمني للتدريب لعام 2113-2112
بناء على إحتياجات العاملين .ولهذا الهد

يقوم مسؤول معيار الجهاز اإلداري بإرسال نتائج استبيانات

لمدير قسم التدريب لإلستعانة بها لتحديد إحتياجات العاملين ،إلى جانب الحصول على المتاح من تدريب
من الجهات المختلفة .وتم بالفعل إصدار الجدول الزمني للتدريب لعام  2113-2112وتم إعإلنه للعاملين
لبدءا الترشح في الدورات المتاحة .كما تم عرض خطة التدريب في إجتماع  2112/11/25مع أعضاء
الجهاز اإلداري .ويقوم مدير قسم التدريب في منتص

العام األكاديمي بإستطالع آراء مديري اإلدارات

واألقسام على الخطة التدريبية لمعرفة الحاجة لعمل تعديالت بالخطة.
وق د أصدر رئيس قسم التدريب تعليمات منظمة لعملية التدريب تم إبالغها للعاملين .تتضمن هذه
التعليمات شروط وكيفية الترشح وضرورة تسليم تقرير عن مدى اإلستفاده من الدورة بعد التدريب .ونظ ار
ألهمية معرفة إحتياجات العاملين للتدريب في المجاالت المختلفة ،فتوفر الكلية من خالل قسم التدريب عدة
طرق للموظ

للتعبير عن إحتياجه لدورات معينة:

-

الطريقة األولى :إستبيان الرضاء الوظيفي.

-

الطريقة الثانية :توجيه خطاب لرئيس قسم التدريب باإلحتياج لدورة معينة.

-

الطريقة الثالثة :ترشيح المدير المباشر للموظ

لحضور دورة معينة تفيده في مجال عمله.
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ويقوم مسؤولي قسم التدريب خالل العام بإجراءات تنفيذ خطة التدريب عن طريق اإلعالن عن
الدورات المتاحة وتقبل ترشيحات المديرين ورؤساء األقسام ثم إرسال الترشيحات للجهات المانحة .وعند رد
الجهة المانحة بالموافقة أوالرفض لبعض الترشيحات يتم إبالغ الموظ

بذلك القرار.

لقياس مردود التدريب على أداء الموظفين ،يستخدم قسم التدريب نموذج لتقييم الدورة التدريبية
ويلزم الموظ

بضرورة مأل هذا النموذج بعد الدورة .وفي نهاية العام يتم تحليل تقييم الدورات لمعرفة الدورات

المفيدة والغير مفيدة .كما يتم قياس مردود التدريب من خالل تقييم ا لمدير المباشر لمدى تأثير الدورة
التدريبية في تحسن أداء الموظ  .ومن أهم األدوات التي يعتمد عليها قسم التدريب ،وجود قاعدة بيانات
بكافة الدورات التدريبية التي تم تنفيذها من عام  2119حتى اآلن وتكون الدورات في قاعدة البيانات مصنفة
بحسب نوعها سواء فنية ،سلوكية أو إدارية .كما يحتفظ قسم التدريب بصور الشهادات المعتمدة من الجهات
المانحة للمتدربين.
أما بخصوص نظم تقييم األداء ،ف يحتوي استبيان الرضاء الوظيفي على بعض األسئلة التي تقيس
مدى الرضاء عن نظم التقييم المطبقة بالكلية .يوضح الجدول التالي نتائج اإلستبيانات في األربع أعوام
ويظهر من األرقام تحسن مستوى الرضاء عن التقييم.
جدول  1-5رضاء العاملين على التقييم

السؤال
يتم تقييم عملي بصفه دورية
يتم مكافأة العاملين وفقا ألدائهم
وضوح المعايير التي يتم على
أساسها تقييم أداء العاملين

0200/0202
جيد
2.97
جيد
2.72
2.90

جيد

متوسط تقييم العام األكاديمي
0203/0200
0200/0200
 3.05جيد
جيد
2.75
ضعيف  2.77جيد
2.42
2.86

جيد

2.96

جيد

0202/0203
جيد
3.20
جيد
2.73
3.07

جيد

تطبق الكلية نماذج اإلدارة العامة لشئون األفراد لعمل التقييم السنوي للعاملين .والى جانب ذلك
قامت الكلية بإبتكار معاييرها الخاصة لعمل تقييم ربع سنوي لمنح الموظ
نقاط الضع

تقييما دوريا يساعده على تحسين

عنده وتعزيز نقاط القوة أوال بأول .ولكن للعمل على تحفيز العاملين وتعزيز اإلستفادة من

التقييم كان من الضروري إصدار آلية لربط المكافأة ال سنوية بالتقييم .لذا فقد قام مسؤولي معيار الجهاز
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اإلداري في نهاية شهر يناير  1531بدراسة آلية التقييم المطبقة في ذلك الوقت وتم صياغة إقتراح بتعديل

التقييم ليكون نصف سنوي نظ ار ألن إجراء التقييم كل ثالثة شهور يستهلك الكثير من الوقت والجهد،
غير أن فترة الثالث شهور قد تكون قصيرة لعمل إنجازات جديدة مختلفة عن الثالث شهور السابقة.
ذلك إلى جانب إقتراح آلية لربط نسبة المكافأة السنوية بنتيجة التقييم النص

سنوي ،وقد تم إعتماد المقترح

من مجلس الكلية رقم ( )313المنعقد بتاريخ  1531/4/3ليتم تطبيقه من ذلك التاريخ .ويوضح الجدول
 1-5كيفية ربط التقييم النص

السنوي بنسبة المكافأة السنوية التي يحصل عليها الموظ  .إلى جانب

ذلك فلدى الكلية قواعد تحدد شروط وآليات صر مكافئات الجهود الغير عادية ،أما بالنسبة للجزاءات
فتطبق الكلية قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم  43لسنه .3333
بناء على التقييم النصف سنوي
جدول  3-5كيفية حساب نسبة المكافأه السنوية ا

تقدير أحد التقيمين تقدير التقييم اآلخر
غير مرضي
غير مرضي
واف إلى حد ما
غير مرضي
واف
غير مرضي
قوي
غير مرضي
واف إلى حد ما
واف إلى حد ما
واف
واف إلى حد ما
متميز
غير مرضي
قوي
واف إلى حد ما
متميز
واف إلى حد ما
واف
واف
قوي
واف
متميز
واف
قوي
قوي
متميز
قوي
متميز
متميز

التقدير السنوي

نسبة المكافأه

غير مرضي

60%

واف إلى حد ما

80%

واف

85%

قوي

95%

متميز

100%

نظ ار ألن كفاءة القيادة اإلدارية تصب مباشرة على مستوى أداء اإلدارة وتؤدي الرتفاع مستوى أداء
العاملين تحت إش ار

هذه القيادة ،فقد حرصت الكلية على إصدار معايير مبتكرة إلختيار القيادات اإلدارية

وتم إعتمادها في مجلس الكلية رقم ( )311المنعقد بتاريخ  .1531/3/33تم تحديد عدد من المعايير ولكل
معيار عدة مستويات من التقييم ،تنقسم المعايير لثالث مؤشرات رئيسية هى الشروط األساسية ،الكفاءة
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والخبرة والسمات الشخصية .الشروط األساسية تضمن اإللتزام بقواعد الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة رقمى
 145و 143لسنه  .1553ولضمان موضوعية المعاي ير ومالئمتها للتطبيق ،تم في البداية دراسة المعايير
المقترحة من مسؤولي معيار الجهاز اإلداري مع أمين الكلية ونتج عن ذلك بعض التعديالت ،ثم تم عرض
هذه المعايير على الموظفين في اجتماع يوم الخميس الموافق  .1531/6/13وبعد اإلجتماع تم إرسال
المعايير لمديري اإلدارات ورؤساء األقسام إلبداء الرأي .وقامت أمين الكلية بمناقشة المالحظات التي وردت
إليها وتوضيح بعض النقاط الغير واضحة لدى البعض ،وبعد الموافقة تم صياغة مذكرة من أمين الكلية
لعميد الكلية إلعتماد المعايير.
تسعى الكلية لتعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية المتاحة وذلك عن طريق التطوير المستمر
لمهارات العاملين بالجهاز اإلداري وأ ستغالل هذه الكفاءات المدربة في أنشطة إضافية سواء في أعمال
داخل الكلية أو لتقديم خدمات لكليات أخرى داخل الجامعة ،وتنقسم هذة المهام إلى:
 مهام تنظيمية في أنشطة الكلية الثقافية والعلمية :متمثلة في مشاركة العاملين باإلدارات المختلفةفي تنظيم ورش عمل وندوات ثقافية علمية بالكلية ،والمؤتمر العلمي للكلية ( ،)INFOSوحفل
الخريجين السنوي.
 مهام تدريبية :متمثلة في قيام العاملين في مجال ميكنة الكلية بوحدة تكنولوجيا المعلومات بتدريبعدد من العاملين بجامعة القاهرة من خالل مشروع  ،ICTPوقيام العاملين بمركز المكفوفين بتدريب
ذوي اإلحتياجات الخاصة من طالب وخريجي الجامعات على استخدام تكنولوجيا المعلومات.
 مهام فنية :متمثلة في إستغالل الكوادر الفنية بإدارة المعامل والورش في صيانة أجهزة الحاسباتالموجودة في معامل بعض الكليات واإلدارات بالجامعة وتقديم اإلستشارات الفنية للكليات األخرى.
ونظ ار إلنه كلما زاد التوافق بين مؤهل الموظ
اإلستفادة من إمكانيات ذلك الموظ

وخبراته ومهاراته مع العمل المسند إليه كلما زادت

في صالح العمل .لذا فقد قام أمين الكلية ،في أثناء إعداد التوصي

الوظيفي لكافة الوظائ  ،بعمل دراسة بمدى التوافق بين المؤهل الدراسي لكل موظ
التوصي

والمؤهل المطلوب في

الوظيفي ولوحظ وجود حاالت عدم توافق .وبعد عرض الموضوع على عميد الكلية تقرر بقاء
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الوضع الوظيفي للعاملين كما هو نظ ار لوجود عدد من المبررات مثل الخبرة الطويلة في العمل لبعض
الحاالت.
مما ال شك فيه أن توفير مناخ مالئم للعمل وتوفير التجهيزات الالزمة لمتطلبات الوظيفة أم ار حتميا
ليتمكن الموظ

من تأدية وظيفته بشكل ميسر ولزيادة الرضاء الوظيفي لديه .لذا فلدى الكلية خطة سنوية

لصيانة مرافق الكلية والبنية التحتية لضمان مالئمتها لمتطلبات العمل .كما تم عمل حصر باإلمكانيات
والتجهيزات المتاحة في كافة األقسام وتم تحليل هذه البيانات لمعرفة أوجه القصور .ونظ ار لضيق األماكن
وعدم وجود مبنى مستقل للكلية ،فقد لوحظ صغر المساحة من المتر المربع المخصصة لبعض الموظفين
خاصة بقسم شئون العاملين .لذا فقد قامت الكلية بإنشاء غر

جديدة في األماكن المتاحة داخل الكلية

(أمام مبنى المعامل) ،كما تسعى الكلية لبناء مبنى جديد من عشر أدوار الذي تم الموافقة على تخصيص
الموارد المالية له من الجامعة عام  . 1553وقد تم إعداد الرسوم الهندسية له ولكن تأخرت خطوات التقدم
لترخيص البناء وطرح مناقصة البناء بسبب نقص الموارد المالية بالجامعة خالل عامي 1531-1533
و 1531-1531بسبب األوضاع اإلقتصادية التي تمر بها الدولة .إال أن إدارة الجامعة وافقت على البدءا
في تعلية مبنيين بالكلية هما مبنى ابن سينا ومبنى مركز المكفوفين .كما تقوم الجامعة باعادة تأهيل مبنى
إداري في أرض بين السرايات .كما يتم اعداد وتوزيع إستقصاء رأي الموظفين فيما يتعلق باألماكن
والتجهيزات في العنصر الثالث من اإلستبيان .الجدول التالي يقارن بين نتائج اإلستبيان.
جدول  4-5رضاء العاملين على مناخ العمل والتجهيزات

السؤال
تتوافر األدوات والمعدات (بما في
ذلك أجهزة الكمبيوتر والبرمجيات)
التي تسمح بتحقيق أعلى مستويات
األداء
تتوافر وسائل االتصال المناسبة
(تليفونات أرضية واتصال بشبكة
االنترنت)
تتناسب أماكن العمل/الحجرات مع
عدد الموظفين بها
تتوافر التهوية واإلضاءة السليمة
في أماكن العمل

0200/0202

متوسط تقييم العام األكاديمي
0203/0200
0200/0200

0202/0203

3.03

جيد

3.12

جيد

 3.15جيد

3.28

جيد

3.09

جيد

3.08

جيد

 3.34جيد

3.34

جيد

2.35

ضعيف

2.17

ضعيف

 2.51جيد

2.76

جيد

2.99

جيد

2.77

جيد

 2.81جيد

3.08

جيد
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السؤال

0200/0202

جميع المرافق في الكلية تتميز
بنظافتها وكفايتها
تتميز المرافق والمعامل بالسالمة
2.82
واألمان
2.73
متوسط التقييم
2.21

متوسط تقييم العام األكاديمي
0203/0200
0200/0200

0202/0203

ضعيف

2.07

ضعيف

 2.18ضعيف 2.56

جيد

جيد

2.80

جيد

 2.52جيد

2.64

جيد

جيد

06.2

جيد

 2.75جيد

0622

جيد

 2/5الرضاء الوظيفي
تستخدم الكلية اإلستبيان السنوي لقياس مستوى الرضاء الوظيفي .يتم في كل عام قبل توزيع اإلستبيان،
مراجعة األسئلة لتوض ـيح المبهم منها أو إضافة أو حذ

بعض األسئلة .ويوضح الجـ ـدول  5-5عدد

المشاركين في اإلستبيان على مدار أربع سنوات .ولوحظ أن من تحليل نتائج اإلستبيانات أن المستوى العام
للرضاء الوظيفي "جيد".
جدول  5-5عدد المشاركين في إستبيانات الرضاء الوظيفي

عدد المشاركين في إستبيانات الرضاء الوظيفي للعام األكاديمي
0200/0202
52

0200/0200
63

0203/0200
51

0202/0203
92

يتم سنويا تحليل بيانات اإلستبيانات ومقارنتها بنتائج العام السابق وعرض النتائج على إدارة الكلية.
و من المبادئ األساسية التي تعتمد عليها الكلية في تحسين الجهاز اإلداري ضرورة مشاركة أعضاء الجهاز
اإلداري أنفسهم في عملية التطوير .كما إنه يتم تكريم السادة اإلداريين عند الترقية أو عند اإلحالة للمعاش
وذلك للتعبير عن تقدير اإلدارة لجهودهم المبذولة في العمل .كما تسعى إدارة الكلية مع مسؤولي معيار
الجهاز اإلداري لعقد إجتماعات دورية لمناقشة تحسين الجهاز اإلداري وأيضا لعرض ومناقشة نتائج
اإلستبيان .من الموضوعات التي تم مناقشتها خالل هذه اإلجتماعات ،التالي:
 .1إجتماع يوم  :2112/6/21عرض بطاقة التوصي

الوظيفي المحدثة ،عرض معايير إختيار

القيادات اإلدارية ،عرض نتائج إستبيان الرضاء الوظيفي ،عرض نموذج الخطط السنوية لإلدارات،
عرض آليات التدريب ،مناقشة معايير التقييم الدوري للعامليين.
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 .2إجتماع يوم  :2112/11/25أهدا

تحسين الجهاز اإلداري (العدالة في العمل ،تطوير مهارات

العاملين من خالل التدريب ،تحسين مناخ العمل ،والمشاركة الفعالة ألعضاء الجهاز اإلداري في
التحسين والتطوير) ،تحديد المهام والمسؤوليات من خالل التوصي

الوظيفي وخطط العمل ،معايير

إختيار القيادات اإلدارية ،ال تقييم الربع سنوي ،خطة التدريب بناء على اإلحتياج وتعليمات التدريب
وقياس مردود التدريب ،خطة تحسين الجهاز اإلداري.
 .3إجتماع يوم  :2113/4/23مناقشة نتائج إستبيان عام  2113/2112والمقترحات المقدمة من
اإلداريين ،ومناقشة آلية ربط الحوافز بالتقييم.
 .4إجتماع يوم  :2114/5/21مناقشة اإلطار المستخدم إلعداد الخطط السنوية لألقسام واإلدارات
وعرض نماذج من خطط بعض األقسام .كما تم عرض ومناقشة اإلطار المستخدم إلعداد إنجازات
األقسام واإلدارات من تلك الخطط .كما تم عرض مقارنة بين تحليل إستبيان الرضا الوظيفي لكل
من عامي  2112-2111و 2113-2112وبيان كيفية إرتفاع مستوي رضا العامليين نتيجة لما
تم إتخاذه من ق اررات معتمدة على نتائج تلك اإلستبيانات .كما تم شرح عناصر اإلستبيان الجديد
للعاماألكاديمي  .2114-2113باإلضافة إلى تكريم العامليين الخارجين على المعاش.
تم عمل تلخيص للق اررات المتخذة لتحسين عوامل عدم الرضاء بناء على نتائج اإلستبيان ومن أمثلة

هذه الق اررات:

 إصدار آليات للتقييم ولربط الحوافز بمستوى األداء إصدار معايير إلختيار القيادات اإلدارية -إصدار التوصي

الوظيفي لتحديد المسؤوليات وليتم إستخدامه في التعيين

 إستحداث قسم التدريب ليعمل على متابعة كل ما يتعلق بتنمية مهارات اإلداريين قيام أمين الكلية بعمل جدول لتوزيع عمال النظافة على مباني الكلية وعمل جدول للمتابعة اليوميةلنظافة دورات المياه نظ ار لتعبير الموظفين في اإلستبيان عن عدم رضاهم عن مستوى نظافة
المرافق.
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الفصل السادس :الموارد المالية والمادية

 1/6كفاية الموارد المالية والمادية

تمثل الموارد المالية للكلية الشريان الرئيسي لإلنفاق على كافة اإلحتياجات المتعلقة بالعملية التعليمية

والبحثية وخدمة المجتمع .وتنحصر الموارد المالية للكلية في الموارد المتوفرة من الجامعة (باب اول من
الموازنة الخاص بالمرتبات والمكافآت وباب ثاني من الموازنة الخاص بالمشتريات والخدمات) وكذلك الموارد
الذاتية للكلية ،باإلضافة إلى مخصص الكلية من بنك االستثمار سواء لمشتريات أو مباني غير سكنية.
وفى األعوام من  1533/1535وحتى  1534/1531تم تغطية كافة األجور والمكافآت من باب
أول فى الموازنة عدا نسبة  %15من الساعات المكتبية اإل ضافية (الحوافز المكتبية) يتم تغطيتها من الموارد
الذاتية بالكلية  ،وذلك ألن الجامعة لم تحصل على المبلغ اإلجمالي المطلوب لتغطية كافة األجور من و ازرة
المالية نظ ار للظرو

اإلقتصادية التي تمر بها الدولة .وعليه تقرر أن تشارك الكليات من موا ردها الذاتية

عن طريق دفع نسبة من الساعات المكتبية اإلضافية .بينما زادت إحتياجات الكلية في المشتريات والخدمات
عن إجمالي مساهمة الجامعة في المشتريات والخدمات الخاصة بالكلية وتم تغطية الفارق بين اإلحتياجات
للمشتريات والخدمات وأيضا الستكمال المتبقي من الساعات المكتبية وبين الموارد المتوفرة من الجامعة
بواسطة الموارد الذاتية للكلية .ويتم خصم نسبة  %15من جميع مواردنا لحساب و ازرة المالية باستثناء
المشروعات البحثية ،وقد نقصت النسبة إلى  %35من تاريخ .1531/3/3
ويوضح جدول  3-6ملخص إجمإلى ميزانية الكلية خالل األربع أعوام األخيرة (خال

ميزانية مشروع

الـ CIQAPوالوحدات ذات الطابع الخاص ووحدة الـ ICDLوالحسابات بالعملة الصعبة) .حيث يتضح ان
نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية إلى الموازنة العامة لعام  1533/1535هي
 353,333الي ( 5,643,313باب اول  1,366,466 +باب ثاني) =  ،%3.1ولعام 1531/1533
هي  333,354الي ( 6,333,134باب اول  533,631 +باب ثاني) =  ، %33.31بينما فى العام
األكاديمى  1531/1531فقد بلغت النسبة  %35وهي  3,333,533الي ( 3,135,133باب اول +
 1,113,615باب ثاني) ,وفى العام األكاديمى  1534/1531بلغت النسبة  %35.6وهي
.3,536,133الي ( 3,333,163باب اول  333,351 +باب ثاني) .وفى حالة إضافة الموارد المالية
القادمة من مشروع ال  CIQAPفى السنوات األخيرة تزيد هذة النسبة إلى  %35.4فى عام ،1533/1535
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و %36.4فى عام  1531/1533و %36.3فى العام األكاديمى  ,1531/1531و  %34.1فى العام
األكاديمى .1534/1531
جدول  2-6ملخص اجمالي ميزانية الكلية خالل األربع أعوام األخيرة

العام األكاديمى
0111/0111

البند
بند أول (موازنة الجامعة)
بند ثاني (موازنة الجامعة)
حسابات خاصة (موارد ذاتية)

0110/0111

بند أول (موازنة الجامعة)
بند ثاني (موازنة الجامعة)
حسابات خاصة (موارد ذاتية)

0116/0110

بند أول (موازنة الجامعة)
بند ثاني (موازنة الجامعة)
حسابات خاصة (موارد ذاتية)

0202/0203

بند أول (موازنة الجامعة)
بند ثاني (موازنة الجامعة)
حسابات خاصة (موارد ذاتية)

االيرادات
6,141,911
1,611,411
916,169.1
االجمالي
1,161,114
611,161
6,111,111.11
االجمالي
1,196,119
1,111,116
6,111,111.11
االجمالي
1,116,111
191,911
6,419,111.11
االجمالي

المصروفات
6,141,911
1,611,411
116,111.11
1,161,114
611,161
911,614.6
1,196,119
1,111,116
6,611,691.11
1,116,111
191,911
6,161,111.14

الفائض
.
.
669,941.61
669,941.61
1
1
116,616.91
116,616.91
1
1
614,419.11
614,419.11
4
4
191,166.11
191,166.11

ومن أهم مصادر اإليرادات األخرى للكلية خالل السنوات األخيرة )3 :قيام الكلية بالتعاقد مع برنامج
التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد ( )CIQAPفى  1553/33/3مما زاد من ايرادات الكلية خالل السنوات
السابقة وساهم بشكل كبير فى توفير موارد مالية لشراء أجهزة ودعم أعمال الجودة وتطوير البرامج الدراسية
وكذلك صيانة المعامل والمدرجات والمنشأت األخرى )1 .إيرادات الوحدات ذات طابع خاص وهي :مركز
الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات ،مركز دعم القرار والبحوث المستقبلية ،مركز التنقيب فى
البيانات والنمذجة الحاسوبية ،ومركز تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية )1 .إنضمام
وحدة جامعة القاهرة للرخصة الدولية للحاسب اإللى  ICDLلتكون تابعة للكلية وبذلك تم إضافة حسابها
بالكامل لحساب الكلية من العام األكاديمى  1531/1533الى العام األكاديمى  .1534/1531ويوضح
الجدول  1-6ايرادات ومصروفات المصادر السابقة خالل األربع سنوات األخيرة .هذا باإلضافة إلى
الحسابات بالعمالت األجنبية والتى تورد من جهات خارجية لدعم المشاريع البحثية والمؤتمرات والمجالت
العلمية والتى بلغت  41,316.3دوالر امريكى و 13,636.11يورو حتى .1534/1/36
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وبناء على الخطة اإلستراتيجية للكلية لألعوام من  1531إلى  ،1533فإن الكلية بحاجة إلى تنمية
مواردها الذاتية لتنفيذ أهدافها المراد تحقيقها خالل السنوات الخمس القادمة وأهمها تأسيس مبنى جديد للكلية
بتكلفة تقديرية خمسة وثالثون مليون جنيه وحيث أن هذه التكلفة التقديرية تمت فى عام  1533ومع التغير
المستمر فى األسعار فإنه يتم حالي ا تحديد قيمة تقديرية جديدة ،كما تشمل الخطة تعلية دورين في مركز
المكفوفين ومركز ابن سينا حيث تم اإلنتهاء من التعلية والبدء فى إستخدامهم من العام اإلكاديمى
 .1535/1534كذلك تشمل الخطة الخمسية تحديث لأل جهزة والمعدات والوسائل التعليمية (حيث يجب
التحديث للحاسبات دوريا نظ ار لطبيعة التطور الحادث بها) وأيضا تحديث األثاث وأماكن جلوس للطلبة.
جدول  1-6ملخص مصادر اإليرادات األخرى للكلية خالل األربع أعوام األخيرة

العام األكاديمى
0111/0111

0110/0111
0116/0110
0114/0116

البند

االيرادات

المصروفات

فائض

مشروع CIQAP

6,111,111

161,414

635356

الوحدات ذات الطابع الخاص
وحدة ICDL
مشروع CIQAP
الوحدات ذات الطابع الخاص
وحدة ICDL
مشروع CIQAP
الوحدات ذات الطابع الخاص
وحدة ICDL
مشروع CIQAP
الوحدات ذات الطابع الخاص
وحدة ICDL

6,661,111
91,111
411,466
411,141
6,194,111
111,111
161,111
6,111,111
119,111
116,111

6,161,119
446,411
114,691
141,119
919,164
191,111
111,116
461,111
614,491
641,191

91,141
*149,411-
96,166
19,114
114141
11,914
66,111
611,611
14,611
14,166

*تم تعويض العجز عن طريق الفائض المرحل من السنوات السابقة.

وقد بلغ إجمالي اإلحتياجات الماليه لتنفيذ الخطة الخمسية بحوالى  53مليون جنيه مصرى منها
 15,555,555مخصصة لبداية العمل بالمبنى الجديد .وتشمل هذه الخطة مبلغ من الموارد الذاتية وهو
ما يمثل  %45من قيمة الخطة بدون المباني .ويساهم مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد CIQAP
بمليونى جنيه  .وبذلك فان متوسط الموارد المالية الذاتية المطلوبة سنويا لتحقيق الخطة هو حوالى
 3,555,555فحين ان متوسط الموارد الذاتية السنوية للكلية خالل الست سنوات الماضية يصل إلى
 .3,163,314ويتناقص المبلغ إلى حوالى  346.455بعد خصم مساهمة الكليه فى الحوافز المكتبية.
وقد نالت تنمية الموارد الذاتية بالكلية اهتماما من اإلدارة العليا حيث تضمن محضر مجلس الكلية
رقم ( )333المنعقد بتاريخ  1531/5/31إعتماد خطة لتنمية الموارد الذاتية للكلية ،حيث احتوت علي
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تحليل نقاط القوة والضع

في عملية التنمية الذاتية واإلجراءات واآلليات لتطبيق السياسات الخاصة بتنمية

الموارد الذاتية والخطة التنفيذية وكذلك طرق حل المشكالت كما تحتوي على آليات ضمان طرق التقويم
والمتابعة للخطة .كما تم تشكيل وحدة لتنمية الموارد المالية بالكلية وتم صدور قرار تنظيمي رقم ()1/631
بتشكيل مجلس إدارتها.
وقد تمت جهود من قبل الكلية لتنمية الموارد المالية بالكلية في ثالث اتجاهات:
 )3مجال المشروعات البحثية والتعاون مع الشركات الكبرى  :حيث تحرص الكلية على الحصول على
تمويل للمشروعات البحثية من جهات خارجية أو من الجامعة وقد تمت الموافقة على تمويل  5مشروعات
عام  1531/1533من جهات خارجية ومن الجامعة و 3مشروعات عام  1531/1531بنسبة زيادة
قدرها  %45و 35مشروعات عام  1534/1531بنسبة زيادة قدرها .%41
 )1مجال التدريب والخدمات المضافة لألفراد والهيئات :حيث تم إنضمام وحدة جامعة القاهرة للرخصة
الدولية للحاسب  ICDLلتكون تابعة للكلية وبذلك تم إضافة حسابها بالكامل لحساب الكلية من العام
األكاديمى  1531/1533الى العام األكاديمى  .1534/1531وتقوم الكلية أيضا بالتعاقد مع
المؤسسات الخارجية لتقديم دورات تدريبية وخدمات الكترونية مثل التوقيع علي بروتوكول تعاون بين
و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات وبين الكلية تقوم بموجبه الكلية بعقد الدورات التدريبية الخاصة
بالو ازرة مقابل نسبة من قيمة الدورات وكذلك مشروع أقامة وحدة للخدمات اإللكترونية بالكلية من خالل
مشروعات  ICTPللخدمات اإللكترونية بكليات الجامعة .وكذلك المشاريع التى تتم من خالل الوحدات
ذات الطابع الخاص.
 )1مجال إنشاء برامج دراسية خاصة بمصروفات :تسعى الكلية إلى إنشاء برامج دراسية خاصة بمصروفات
لتنمية الموارد المال ية للكلية حيث تم تفعيل البرنامج الخاص "تكنولوجيا الشبكات" فى العام األكاديمى
 1534 – 1531مما أضا

مبلغ  113,155إلى إيرادات الكلية فى هذا العام ،كما تم تفعيل برنامج

خاص اخر "هندسة البرمجيات" فى العام األكاديمى  1535/1534وبذلك تبلغ إيرادات الكلية فى العام
األكاديمى  1535/1534من البرامج الخاصة  .404,375كما إنه جارى حاليا التحضير لبرنامج
خاص جديد للدراسات العليا.
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هذا باإلضافة إلى الدعم المالي التي تسعى الكلية للحصول عليه من جهات داعمة متنوعة لتمويل
بعض األنشطة الطالبية والمؤتمر العلمي وحفل الخريجين .ويوضح الجدول  1-6تطور حجم الموارد
الذاتية للكلية خالل السنوات األخيرة وبلغت نسبة الزيادة من عام  1553/1553إلى عام 1534/1531
.%33
جدول  3-6ملخص تطور الموارد الذاتية للكلية خالل الست األعوام األخيرة

العام األكاديمى
0222/0222
0202/0222
0200/0202
0200/0200
0203/0200
0202/0203

الحسابات
الخاصة
994,111
6,661,161
916,169
6,111,111
6,111,111
6,419,111

المراكز

ICDL

119,161
111,116
6,661,111
411,466
111,111
119,111

411,141
161,111
116,111

CIQAP
144,111
6,111,111
91,111
6,194,111
6,111,111

اإلجمالي
6,114,149
1,611,416
1,144,116
1,111,111
1,161,111
1,961,166

ولضمان رفع كفاءة استخدام الموارد المالية الحالية فإن الكلية تعتمد نظاما للمراجعة والمراقبة
الدورية على استخدام موارد المؤسسة المالية حيث يتم المراجعة بواسطة قسم الشئون المالية بالكلية على
البنود التالية:


المراجعة على تحصيل الرسوم الدراسية بواسطة هيئة البريد



المراجعة على خزينة الكلية



مراجعة أذون التوريد للبنك



المراجعة المالية للمشتريات الواردة عن طريق قسم المشتريات والمخازن بالكلية



مراجعة السل

المستديمة

كما تقوم الوحدة المالية بالجامعة بالمراجعة على قسم الشئون المالية بالكلية وكذلك على حسابات
الوحدات الخاصة .وتوجد بالكلية عدد اربعة وحدات ذات طابع خاص وهي :مركز الدراسات وتطوير نظم
الحاسبات والمعلومات ،مركز دعم القرار والبحوث المستقبلية ،مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة
الحاسوبية ،ومركز تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية.
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على صعيد آخر ،تعتبر الكلية من الكليات الجديدة نسبيا بجامعة القاهرة حيث بدءا استقبالها ألولى
الدفعات في العام األكاديمي  .3333/3336وقد رأت إدارة الجامعة وقت انشاء الكلية إنه يمكن للكلية
مشاركة معهد الدراسات والبحوث اإلحصائية في مبانيه ومدرجاته .حيث تشارك الكلية المعهد في المبنى
الرئيسي للمعهد ،والذي يوجد به مكاتب إدارة الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومكتب أمين الكلية
وغر الكونترول وغر شبكة االنترنت ،باإلضافة إلى أربع مدرجات تدريس مشتركة بين الكلية والمعهد
في هذا المبنى .كما تقوم الكلية بالتدريس في مبنى مدرج أ.د إبراهيم فرج الذي يقع في المبني الخلفي ويسع
هذا المدرج حوالى  135طالبا ،وكذلك مدرج أ.د عبد المنعم الشافعى ويسع حوالى  135طالبا.
ويبلغ طالب الكلية للعام األكاديمي  1535/1534عدد  3356طالبا موزعون على اربعة مستويات
ومقسمون إلى أربعة اقسام بدءا من المستوى الثالث .ونظ ار لزيادة عدد الطالب عن المكان المتاح للتدريس
فقد قامت إدارة الكلية بالتنسيق مع معهد الدراسات والبحوث األ حصائية الستخدام مدرجات المعهد في
التدريس لطلبة الكلية ،كذلك قامت إدارة الكلية مع بداية العام األكاديمي  1535/1553بمخاطبة مدير
مركز التعليم المفتوح لتخصيص بعض القاعات الستخدام الكلية ،مما أتاح للكلية مزيدا من القاعات للتدريس
للطالب.
وبناء على األتفاق يات السابقة مع معهد الدراسات والبحوث االحصائية ومعهد التعليم المفتوح بلغت عدد
القاعات المخصصة للتدريس لطلبة الكلية عدد  31قاعة بإجمالي سعة استيعابية حوالى  1531طالبا (في
نفس الوقت) وبإجمالي مساحة  1415متر مربع وهو يتناسب تماما مع العدد الحالي للطالب بالكلية
( 3334طالبا) حيث ان المحاضرات ال تتم جميعها في نفس الوقت لكل الطالب.
ولتحقيق حل جذري لمشكلة المساحة المتاحة للتدريس بالكلية فقد قامت إدارة الكلية بمواصلة
مساعيها مع الجامعة النشاء مبني رئيسي جديد للكلية يتكون من بدروم  +ارضي  +تسعة ادوار بمسطح
( 36555ستة عشر ال

متر مربع) مما اسفر عن تصديق رئيس الجامعة على تنفيذ المبنى بقيمة تقديرية

( 15,555,555خمسة وثالثون مليون جنيه) طبقا لتقدير االستشاري وقد تم تخصيص الميزانية من
الجامعة .وفور إعتماد إنشاء المبنى الجديد للكلية تم إ عداد الرسوم الهندسية الخاصة به حيث يحتوي المبنى
الجديد على خمسة مدرجات كبيرة بمساحات تتراوح بين  135متر مربع و 163متر مربع للواحد كما يحتوي
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على عشرة قاعات (معامل) للحاسبات بمساحة  355متر مربع للقاعة الواحدة باإلضافة إلى خمس عشرة
قاعة للمحاضرات بمتوسط مساحة  355متر للقاعة الواحدة ،ولكن لم يتم استصدار تراخيص البناء بسبب
نقص الموارد المالية خالل العامين السابقيين.
وحرصا من الكلية على توفير أماكن مناسبة لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس واإلداريين فقد
قامت الكلية بإستغالل أماكن مختلفة فى الكلية إلنشاء غر إضافية ،على سبيل المثال:
 إنشاء ملحق يحتوى على غرفة للعيادة الطبية وغرفة لقسم الورش وغرفتين لألنشطة الطالبية. إنشاء اماكن جلوس للطلبة ( )FCI City 1و) (FCI City 2وجارى االن تجهيز اماكن أخرى،وجميع هذة األماكن تحتوى على الكهرباء وخدمة االنترنت.
-

إنشاء غرفة جديدة مناسبة لألرشي

حيث ان الغرفة القديمة كانت غير صالحة وغير مؤمنة.

 تخصيص غر جديدة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بحيث تتيح لهم بعض الخصوصيةللقيام بأعمالهم البحثية.
كما قامت الكلية بتعلية دورين في مركز المكفوفين ومركز ابن سينا لتوفير أماكن جديدة ،باإلضافة
إلى مساهمة الجامعة بتخصيص مبنى جديد للكلية فى منطقة بين السرايات ولكنه مازال تحت التجهيز،
حيث من المخطط إستغالله فى توفير اماكن إضافية لبرامج الدراسات العليا وبعض الوحدات ذات الطابع
الخاص ،وكذلك سيستخدم فى توفير اماكن جديدة للبرامج الخاصة الجارى تفعيلها.
وتتميز القاعات المستخدمة للتدريس بوجود كافة اإلحتياجات المطلوبة للتدريس والوسائل السمعية
والبصرية واالضاءة الكافية والتهوية الجيدة وعوامل األمن والسالمة وخدمة االنترنت وتجهيزات الحريق .كما
تحتوي الكلية على العديد من المعامل الحديثة التي تخدم اإلحتياجات الدراسية لمقررات الكلية المختلفة مثل
البرمجيات ودعم القرار والدوائر المنطقية والواقع االفت ارضي ومشاريع التخرج .ولتأمين المعامل ضد السرقات
فقد تم تثبيت عدد  31كامي ارت مراقبة متصلة بغرفة مراقبة مركزية لضمان منع أي سرقة او معرفة الفاعل
حال حدوثها .كما تتميز المعامل بالكلية بجودة التجهيزات حيث تحتوي كافة المعامل على اجهزة حاسبات
حديثة مناسبة للمقررات التدريسية وكذلك تحتوي المعامل على تجهيزات إطفاء للحريق وسبورات واضاءة
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جيدة وتغطية بشبكة االنترنت الالسلكية المتاحة لكل الطالب باإلضافة إلى التكيي

واالثاث المكتبي

المناسب.
وألهمية إجراءات األمن والسالمة فقد وفرت إدارة الكلية العالمات االرشادية المناسبة إلجراءات
األمن والسالمة كما اعدت أجهزة االطفاء التلقائي وأجهزة اإلطفاء بالبودرة سعات  6كجم و 31كجم ووزعتها
في االماكن المختلفة بالمباني .كما أن للكلية دليل عن إخالء المباني يص

أماكن توزيع طفايات الحريق

ومخارج الهروب وقت الطواريء وغيرها من المعلومات في هذا الصدد .كما قامت الكلية بتركيب خط حريق
لجميع مبانى الكلية.
كذلك انشأت الكلية لجنة إلدارة األزمات والكوارث طبقا للقرار التنظيمى رقم ( )111بتاريخ
 .2119/11/21وتوسعت هذه اللجنة وتحولت إلى وحدة خاصة منفصلة في الهيكل التنظيمي ،تسمى
"وحدة إدارة األزمات والكوارث" والتي تم إعتماد إنشاءها في مجلس الكلية رقم ( )116المنعقد بتاريخ
 .2111/5/11وتختص اللجنة بوضع الخطط الالزمة لمواجهة األزمات وكيفية الوقاية منها ،وكذلك وضع
آليات للتعامل مع األزمات ،كما تختص اللجنة بتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب
على الوقاية من الكوارث وما يترتب على حدوثها .وقامت اللجنة يوم  2115/1/11باجراء تجربة اخالء
كامله للتدريب على الطوارئ مع ما يصحبها من دورات ارشادية وتوعية للطالب والعاملين على كيفية
اجراءات االخالء واألمان .كما قامت الكليه بتدريب مجموعة من العاملين على استخدام لوازم مكافحه
الحريق.
ونظ ار لطبيعة الدراسة في الكلية فإنه ال يوجد تعامل مع الكيماويات أو المواد الحارقة أو المفرقعات
كذلك ال يوجد تعامل مع المواد البيولوجية أو الجرثومية أو األمراض المعدية ،أيضا ال تحتاج الدراسة بالكلية
إلى ورش للسباكة أو الحدادة أو النجارة أو غيرها من الماكينات التي تتطلب اتخاذ العديد من عوامل األمن
والسالمة ضد خطورة الكيماويات أو نقل االمراض المعدية أو ارتداء خوذات االمان أثناء التعامل مع
الماكينات في الورش (شأن بعض الكليات األخرى).
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وتهتم إدارة الكلية بنظافة المؤسسة ومن أجل ذلك تم توزيع العمال على المباني المختلفة بالكلية
والحدائق والمكاتب وتم تحديد المشرفين عليهم من رؤساء العمال وكذلك تدوين طرق االتصال بهم لضمان
سهولة الوصول اليهم حال االحتياج الطارئ ،كذلك توجد تعليمات خاصة بأعمال النظافة وعدد مرات
التنظي

لدورات المياه وتوقيتاتها وكيفية اإلخطار بطلبات أعمال الصيانة وارسالها إلى إدارة الورش والمعامل

التخاذ الالزم.
وتختص إدارة الورش والمعامل بأعمال الصيانة الخاصة بالبنية التحتية للمنشأة وتقوم بتنفيذ تلك
األعمال إما عن طريق العاملين بها أو مخاطبة اإلدارة الهندسية بالجامعة للتنفيذ وتقوم إدارة الورش بالكلية
بالمتابعة واإلستالم .ومن أمثلة األعمال التي قامت بها اإلدارة لصيانة وترميم منشآت البنية التحتية بالكلية
توسعة غرفة الكنترول وعمل المقايسات التقديرية الخاصة بها وترميم وصيانة شاملة لدورات المياه (صحي
 كهرباء  -دهانات  -ارضيات) وانشاء مطالع للمعوقين بمبنى المجمع الطالبى وانشاء مصعد بمبنىالمجمع الطالبى ونقل غرفة الكهرباء من مبني المجمع الطالبي لخطورتها على المبنى وزيادة االضاءة
للتأمين ضد السرقات ،باإلضافة إلى أعمال الصيانة للمدرجات والمعامل التابعة للكلية وغيرها من األعمال
المرتبطة بصيانة البنية التحتية .كما تهتم الكلية بصيانة التكييفات واألجهزة وماكينات التصوير وكذلك
صيانة الحدائق وغيرها من المرافق العامة ،ونظ ار لمشاركة الكلية مع معهد االحصاء فى إستخدام معظم
المرافق العامة وغلق بعض المرافق من قبل موظفين المعهد فإن الكلية تعانى من نقص فى عدد وجودة
المرافق العامة المتاحة للطلبة.
وكذلك تختص إدارة الورش والمعامل بمتابعة الصيانة واإلصالح ألجهزة الحاسبات داخل أو خارج
الضمان والتاكد من قيام الشركات المنفذة بدورها على أكمل وجه واإلستالم منهم والتوقيع بعد اإلنتهاء من
األعمال .وحيث ان التركيز األساسي في الكلية على مقررات الحاسبات وما يتبع ذلك من االحتياج لشبكة
ربط بين الحاسبات في االماكن المختلفة وتوفير خدمات االنترنت الالسلكية للطالب وأعضاء هيئة التدريس
فقد تم تزويد البنية التحتية للكلية بشبكة السلكية متميزة وعمل تغطية واسعة لكافة االماكن داخل حرم الكلية
وكافة مبانيها والحدائق المحيطة بها باإلضافة إلى شبكة سلكية للتوصيل في كل الغر

والمباني حيث

يمثل ذلك جزء أساسي من البنية التحتية في الكلية.
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 2/6موارد التعلم والتسهيالت المادية وتكنولوجيا المعلومات
تعد المكتبة األكاديمية مكون أساسي للعملية التعليمية وتهد

إلى خدمة كال من الطالب وأعضاء

هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع الفئات األخرى المستفيدة .ونظ ار لمشكلة المساحة التى تعانى منها
الكلية بشكل عام فإن مساحة المكتبة بالنسبة لعدد الطالب غير مناسبة وال يوجد مساحات خالية بالكلية
لعمل توسعات في مساحة المكتبة حاليا .وبالتالي لجأت الكلية إلى مجموعة من الحلول الغير تقليدية منها
مد فترة العمل األسبوعية إلى ستة أيام بدال من خمسة أيام  -حسب توفر مسئولي المكتبة ،وكذلك قامت
الكلية بنشر قوائم الكتب والمراجع العلمية ومشروعات التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه على الموقع
اإللكتروني للكلية مشتمال على رقم اإل يداع والحفظ بحيث تقلل احتياج المستفيدين للذهاب للمكتبة فقط
للتعر على مقنيتها .باإلضافة إلى إ تاحة الجامعة لعدد كبير من المراجع والدوريات على المكتبة الرقمية
وعنوانها ( )dlib.eul.edu.egمما يعمل على تقليل الكثافة العددية للمكتبة من قبل كال من أعضاء هيئة
التدريس ،الهيئة المعاونة ،وطالب الدراسات العليا.
كما تتوافر بالمكتبة أجهزة حاسب آلي ت وفر إمكانية البحث في محتويات المكتبة من الكتب والمراج ع
العلمية ومشروعات التخرج السابقة ورسائل الماجستير والدكتوراه السابقة ،واتاحة خدمات التصوير والطباعة
واإلنترنت مع الحفاظ على قواعد حقوق الملكية الفكرية .وجدير بالذكر أن مكتبة الكلية مشتركة في نظام
المستقبل الخاص بإتحاد مكتبات الجامعات المصرية والذى يتيح لمستخدميه الكثير من مصادر المعرفة
مثل مقتنيات مكتبات الجامعات المصرية ورسائل الماجستير والدكتوراه للباحثين المصريين وأبحاث أعضاء
هيئة

التدريس

بالجامعات

المصرية

وغيرهم

( ،)http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspxوقد حصل موظفي مكتبة الكلية
على تقدير واشادة إدارة مشروع نظام المستقبل بجامعة القاهرة وذلك لجهدهم المتميز في ادخال بيانات
بأقرنهم بالكليات األخرى.
مكتبة الكلية على النظام بالمقارنة ا
وتعانى الكلية من نقص بسيط فى أعداد أخصائي المكتبات من العاملين بالمكتبة حيث يالحظ أن
نسبة أخصائي المكتبة إلى الطالب  133:3وهذه النسبة تتفق مع نسبة المعدالت المرجعية التي وضعتها
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد وهى .155:3
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كما تحرص الكلية على تزويد المكتبة بأحدث الكتب والمراجع العلمية وذلك من خالل قيام الكلية
بمخاطبة األقسام لمعرفة إحتياجاتهم من المراجع الحديثة في تخصصاتهم .ويوضح الجدول  4-6ملخص
بأعداد الكتب والمراجع التي تم شرائها في الفترة من العام األكاديمي  1535/1553وحتي العام األكاديمي
 .1535/1534كما تحتوي المكتبة على الرسائل العلمية للدكتوراه والماجستير ومشاريع التخرج الخاصة
بالكلية .ونجد زيادة في اعداد المستفيدين من الطالب وأعضاء هيئة التدريس من المكتبة حيث وصل عدد
المترددين على المكتبة إلى  1133متردد في العام األكاديمي  1535-1534وبلغت عدد الكتب المعارة
إلى  11كتاب في نفس العام الدراسي.
جدول  4-6أعداد الكتب والمراجع التي تم شرائها خالل الخمس أعوام السابقة

العام األكاديمي

عدد الكتب والمراجع الجديدة

1535/1553

455

1533/1535

536

1531/1533

163

1531/1531

361

1534/1531

35

1535/1534

36

أما من جهة المدرجات ،تستخدم الكلية مدرج أ.د .ابراهيم فرج طوال أيام األسبوع وطوال اليوم،
وهو مدرج يسع حوالى  133طالب .وتتشارك الكلية مع معهد الدراسات والبحوث االحصائية في بعض
مدرجاته حيث تستخدم الكلية خمسة مدرجات من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية والنص

عص ار،

وكذلك تستخدم  6مدرجات من التعليم المفتوح التي مقرها في مالعب الجامعة من الثامنة صباحا حتى
الرابعة عص ار .بهذا نجد أن القدرة االستيعابية لمجموع القاعات حتى الساعة الثانية والنص

عص ار تستوعب

جميع الطالب وليس فقط  %45 - %15من أعداد الطالب وفقا للمعدالت المرجعية للطالب كما هو
موضح في جدول  ،5-6وحتى الساعة الرابعة عص ار تستوعب  %31من مجموع الطالب ،ومن بعد
الساعة الرابعة عص ار نجد تراجع نسبة االستيعاب إلى  %15وهي أقل من النسبة المطلوبة وذلك لتوفر
مدرج أ.د .ابراهيم فرج فقط .وعليه يتم توزيع الجدول الدراسي تبعا ألوقات توافر القاعات الدراسية وهوما
يكفي إحتياجات الكلية حتى اآلن .كما يتوافر بجميع القاعات الوسائل والتجهيزات الالزمة للعملية التعليمية.
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جدول  5-6بيان عن المدرجات التى تستخدمها الكلية للعام األكاديمى 1025/1024

المساحة
(م)0

السعة
(طالب)

كلية الحاسبات
والمعلومات
معهد اإلحصاء

395

379

طوال اليوم

395

379

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 5المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

130

175

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 1المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

104

125

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 9المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

75

70

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 11المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

75

70

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 261مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

294

266

الرابعة عصرا

مدرج  - 261مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

203

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 561مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

203

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 561مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

168

120

الرابعة عصرا

مدرج  - 563مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

210

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 559مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

168

120

الرابعة عصرا

تابع لـــ

القاعة
المدرج الكبير  -مدرج أ.د .إبراهيم فرج
مدرج أ.د .عبدالمنعم الشافعى

اإلتاحة (حتى الساعة)

أما بالنسبة للمعامل فيتوفر عدد  36معمال منهم  35معمال متاحا للطالب ومجهزة بأحدث األجهزة
والبرامج الالزمة للتخصصات المختلفة .ويوضح الجدول  6-6بيانات المعامل المتاحة للطالب حيث تلتزم
الكلية بتوزيع الطالب على المجموعات في المعامل من  55 – 15طالب وفقا للقدرة االستيعابية لكل
معمل ،وبذلك نجد أن المساحة المخصصة لكل طالب تتراوح ما بين 1.3 – 3.45م ،1وبهذه النسبة نجاد
نتفق مع نسبة المعدالت المرجعية .وتبلغ نسبة عدد الطالب لكل حاسب هي  4.3 = 136 / 3356طالب
لكل حاسب ،وهي نسبة مقاربة للمعدل المطلوب في قياسات الجودة ( 4طالب لكل حاسب).
جدول  6-6بيان عن المعامل التي تستخدمها الكلية للعام األكاديمى 1025/1024

المعمل
معمل 3
معمل 4
معمل 5

تابع لـــ

عدد أجهزة
الكمبيوتر

المساحة

كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات

المساحة األرضية
المخصصة لكل طالب

2

 44جهاز

 1.11م / 2جهاز

2

 22جهاز

 1.12م / 2جهاز

2

 50جهاز

 1.14م / 2جهاز

79م
40م
92م
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تابع لـــ

المعمل
معمل 6
معمل 5
معمل 1
معمل 1 ICDL
معمل 2 ICDL
معمل أبن سينا
معمل نادى
التكنولوجيا

كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات
كلية الحاسبات
والمعلومات

عدد أجهزة
الكمبيوتر

المساحة

المساحة األرضية
المخصصة لكل طالب

2

 50جهاز

 3.00م / 2جهاز

2

 50جهاز

 3.00م / 2جهاز

2

 50جهاز

 3.00م / 2جهاز

2

 25جهاز

 1.61م / 2جهاز

2

 25جهاز

 1.61م / 2جهاز

2

 50جهاز

 1.40م / 2جهاز

2

 20جهاز

 3.15م / 2جهاز

150م
150م
150م
42م
42م
70م
63م

كذلك بالنسبة لطبيعة الدراسة بالكلية فإن امتالك العديد من طالب الكلية ألجهزة حاسبات محمولة
يقومون ببرمجة التكليفات المطلوبة منهم عليها والقيام بعرض برامجهم من أجهزتهم المحمولة مباشرة (بدال
من نقلها إلى اجهزة المعمل ثم عرضها) أدى ذلك إلى تقليل اإلحتياج إلى أ عداد جديدة من الحاسبات في
المعامل .وتتميز أ جهزة الحاسبات بمعامل الكلية بالحداثة حيث تم تغيير معظمها فى خالل العامين
السابقين.
تختص إدارة الورش والمعامل بمتابعة الصيانة واالصالح ألجهزة الحاسبات داخل أو خارج الضمان
والتأكد من قيام الشركات المنفذة بدورها على أكمل وجه واالستالم منهم والتوقيع بعد االنتهاء من األعمال.
وأيضا تضم إدارة الورش والمعامل عددا من الفنيين المتخصصين في إصالح أجهزة الحاسبات بالكلية للقيام
بالصيانة الفورية لأل جهزة خارج الضمان والتي ليس لها عقود صيانة وكذلك اإلصالح الفوري لألعطال
البسيطة (التي ال تحتاج إلى قطع غيار) لألجهزة ،ويوجد باإلدارة  3من الفنيين.
وعلى صعيد آخر ،تقدم الكلية العديد من التسهيالت للطالب لممارسة األنشطة الطالبية وقد قامت
الكلية بتخصيص العديد من األماكن لممارسة بعض هذه األنشطة مثل أماكن للتنس الطاولة وكرة اليد .كما
نسقت الكلية مع اإلدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة من أجل حجز المالعب وقاعات األنشطة بالجامعة
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ليستخدمها طالب الكلية في أنشطتهم الرياضية ،وخاصة أن هذه المالعب على بعد دقائق من الكلية .وقد
تم بالفعل األتفاق على حجز مالعب كرة القدم  -كرة السلة  -كرة الطائرة  -ملعب الهوكي مجانا لخدمة
الطالب .كما تم األتفاق على تكلفة حجز مالعب االسكواش وحمامات السباحة وصاالت الجيم ،باإلضافة
إلى قيام الكلية ببناء غرفة خاصة التحاد الطالب وألقامة وتنظيم األنشطة الطالبية.
وفي مجال النشاط الثقافي شارك طالب الكلية في مسابقة البانوراما الثقافية وحصلت الكلية علي
العديد من المراكز المتقدمة ،كما شاركت الكلية فى العديد من المسابقات الثقافية األخري .وفي مجال لجنة
االسر قام طالب الكلية بالعديد من األنشطة وتم تنفيذها في مالعب الجامعة وداخل الكلية .وكذلك في
مجال لجنة الجوالة فقد قام الطالب بالعديد من حفالت االستقبال وبعض انشطة الجوالة وذلك في قاعة
االحتفاالت وجمعية الكشافة باإلضافة إلى كلية الحاسبات .وأيضا في مجال النشاط االجتماعي والرحالت
شارك العديد من طالب الكلية في األنشطة المقامة الخاصة باللجنة مثل بطوالت الشطرنج والطلبة المثاليين.
وكذلك فى اللجنة الفنية ،واللجنة العلمية والتكنولوجية ،واألنشطة الرياضية .وتعتبر المسابقة الدولية
للبرمجيات  ACMمن اكبر المسابقات العالمية فى مجال الحاسبات والمعلومات حيث أحرزت الكلية مراكز
متقدمة في المسابقة على مدار األعوام السابقة ،ودعما من إدارة الكلية للطالب المشاركين في المسابقة فق د
قامت الكلية بتخصيص معمل خاص لتدرب هؤالء الطالب ،باإلضافة إلى الدعم المالي لحضورهم للمسابقة
سواء على المستوى المحلي (إن تمت خارج القاهرة ،أو على مستوى المنطقة أو المسابقة الدولية) وذلك
كلما أمكن .وتيسي ار على الطالب ولزيادة التفاعل بين الطالب وادارة رعاية الشباب في مجال األنشطة
الطالبية قد تم طباعة وتوزيع دليل األنشطة الطالبية على الطالب والذي يعطي نبذة عن األنشطة التي
تمارس بالكلية وطبيعة كل نشاط.
أما بالنسبة إلى تكنولوجيا المعلومات ،فقد انشأت الكلية موقعا خاصا بها على شبكة االنترنت
( .)www.fci.cu.edu.egوقد تم تصميم الموقع وتنفيذه كامال بواسطة المتخصصين في الكلية ،والموقع
يعمل باللغتين العربية واالنجليزية ،وجاري ترجمة الصفحات المتناظرة تدريجيا .وكذلك يحتوي الموقع على
معلومات تغطي مختل

انشطة الكلية (أقسام الكلية واألخبار وبيانات أعضاء هيئة التدريس وشئون

الخريجين والدراسات العليا والبرامج األكاديمية المقدمة من الكلية والبرامج البحثية...الخ) وغيرها من
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المعلومات التي تتاح لكافة مستخدمي االنترنت من اي مكان على مستوى العالم .ويتم تحديث الموقع بصفة
دورية لضمان صحة ودقة المعلومات الواردة به ،كذلك يتم متابعة الموقع والتأكد من إنه يعمل بصورة جيدة
ويتم صيانته اذا حدث اي طاريء يحول دون القدرة على الوصول إليه عبر اإلنترنت.
كذلك قامت الكلية بتصميم وتنفيذ موقع خاص لشئون طالب الكلية ( )E-COMويحتوي على
كافة المعلومات الخاصة بالمقررات ودرجات الطالب وكل ما يهم الطالب في العملية التدريسية مثل اإلتاحة
للطالب تسجيل المقررات وطلب استخراج الشهادات ومتابعة الجداول الدراسية وبيان الدرجات والمقررات
والساعات المعتمدة والتواصل مع إدارة الكلية واالنتقال من مجموعة دراسية ألخري وغيرها من الوظائ
المفيدة للطالب .وقد تم تصميم الموقع بطريقة احترافية بحيث ال يتاح الوصول اليه واستعراض البيانات
الموجودة عليه لغير طالب الكلية أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بها وكذلك يحفظ الخصوصية
للمستخدمين عن طريق كلمات السر وبه حماية ضد االقتحام من قبل الهاكرز .ونظ ار الهمية المعلومات
المتاحة للطلبة على الموقع وكذلك اإلعتمادية الكبيرة عليه فقد صدر امر إداري من عميد الكلية بتكلي
عدد اثنين من المهندسين بالكلية بمهمة صيانة وتحديث موقع  E-COMالخاص بالمجتمع الطالبي.
وحيث ان استخدام موقع  E-COMمن قبل الطالب يمثل اهمية قصوى النتظام سير العملية التعليمية
والتسجيل والتواصل بين الكلية والطالب فقد تم كتابة دليل لكافة وظائ

موقع  .E-COMكما تعتمد أعمال

شئون الطالب وشئون الخريجين بشكل كبير على نظام  E-COMوبالتالي فهى شبه مميكنة.
ولتسهيل عملية التواصل بين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فقد تم إنشاء خدمة البريد
الكتروني بواسطة الشركة العالمية  Googleوهى شركة توفر خدمة البريد االلكترونى للمؤسسات وذلك
لضمان جودة واستم اررية الخدمة ،وتم عمل بريد األلكترونى لكل عضو هيئة تدريس وعضو هيئة معاونة
بحيث يسهل عملية التواصل بينهم ويتيح عمل مجموعات إلك ترونية لألقسام المختلفة لزيادة التفاعل بينهم
والقيام بالمناقشات العلمية.
كما قامت الكلية بإنشاء عدة قواعد للبيانات تعتمد على تكنولوجيا الويب وتشمل العديد من اإلدارات
داخل الكلية مما يوفر نظام فعال لحفظ واستدعاء الوثائق المختلفة داخل اإلدارات ،وذلك مثل قاعدة بيانات
خاصة بأسماء المراجع العلمية ،قاعدة بيانات خاصة باستعارات الكتب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
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المعاونة والطالب ،قاعدة بيانات خاصة برسائل الماجستير والدكتوراه ،قاعدة بيانات لتسجيل مشاريع التخرج،
قاعدة بيانات خاصة بأعضاء هيئة التدريس ،قاعدة بيانات خاصة باألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس،
قاعدة بيانات للخريجين وجارى تجميع بياناتها ،وغيرها من قواعد البيانات التى تستخدم فى ميكنة عمل
اإلدارات المختلفة .كما إنه جدير بالذكر أن أعمال الكونترول وجميع أعمال المكتبة مميكنة ،وكذلك تم
انشاء نظام مميكن لتمهيدي الماجستير وتمهيدي الدكتوراه ،كما إنه يوجد نظام إستحقاقات مميكن يستخدم
من قبل شئون العاملين.
كما تتيح الكلية خدمة االنترنت لكافة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق شبكة
السلكية واسعة التغطية تشمل كل مساحة الكلية والمباني الخاصة بها وكذلك شبكة سلكية تحتوي على
مخارج في معظم الغر والمباني  .وتعانى هذه الشبكة من ضع

السعة الترددية المتاحة للكلية من قبل

الجامعة وذلك لعدم اإلدارة الجيدة للسعة الترددية المخصصة لجامعة القاهرة ،وقد أدركت إدارة الجامعة هذه
المشكلة لدى معظم الكليات وخصصت وحدة مستقلة إلدارة شبكة الجامعة برئاسة د.هيثم حمزة عضوهيئة
التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات وقد بدأت الوحدة عملها من بداية العام األكاديمي ،1534/1531
مما أثر ايجابيا على توافر أفضل لخدمات األنترنت بالكلية والكليات األخرى.
وحرصا من إدارة الكلية على تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات فى جميع إدارات الكلية والهمية
انتظام عمل الشبكتين السلكية والالسلكية على مدار اليوم ،فقد تم تشكيل وحدة خاصة بتكنولوجيا المعلومات
تختص بتطوير الخطة اإلستراتيجية لخدمات تكنولوجيا المعلومات بالكلية ورفع كفاءة شبكة المعلومات
وبخاصة الشبكات الالسلكية ،باإلضافة إلى تطوير وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات فى األعمال
اإلدارية وكذلك التعليمية فى الكلية ،حيث تقوم الوحدة بالمتابعة الدائمة لمستوى أداء الشبكة السلكية
والالسلكية للتأكد من استمرار الخدمة بشكل جيد ،كما قامت الوحدة بتطبيق نظام الكترونى لتسجيل الحضور
وجارى تفعيله ،وكذلك تقوم بمتابعة تأمين الخوادم الموجودة بالكلية لضمان استمرار خدماتها.
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 1/7خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
يمثل ﺍلتعليﻡ ﺍلعالي الركن األساسى فى تقﺩﻡ ﺍلمجتمعاﺕ ﻭنمﻭها .ومن أهم الوظائ

ﺍلمﺭتبطة

بالتعليﻡ ﺍلجامعي :ﺍلتﺩﺭيﺱ ،ﻭﺍلبحﺙ ﺍلعلمي ،ﻭخﺩمة ﺍلمجتمع .ومن هذا المنطلق تولي إدارة الكلية اهتماما
بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،حيث تقوم الكلية بتنفيذ جميع برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن
طريق الوحدات اإلدارية التابعة للجنة خدمة المجتمع وهم وحدة متابعة الخريجين ،وحدة خدمة المجتمع،
ووحدة تطوير الموارد المالية وكذلك من خالل المراكز ذات الطابع الخاص التابعة للكلية وهي:
 )0مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات:
في إطار جهود ال كلية في خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،تم إنشاء مركز الدراسات وتطوير نظم
الحاسبات والمعلومات  CSDSعام  2113ليقدم العديد من الخدمات االستشارية وخدمات التدريب المهني
المتخصص في مجاالت نظم وتكنولوجيا المعلومات وذلك بهد

تحديث وتطوير نظم واجراءات العمل

ودعم اإلدارة بكافة مستوياتها .ويقوم المركز إعتمادا على الخبرات العلمية والمهنية المتاحة بتقديم
االستشارات واإلش ار

الفنى على التنفيذ طبقا لمعايير الجودة العالمية ،ويقوم بتنفيذ المشروعات المعلوماتية

باستخدام أحدث التكن ولوجيات والمنهجيات والتقنيات وأدوات التطوير .كما يقوم المركز بتنفيذ الدراسات
االستشارية التى تحتاجها القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية فى مجاالت تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والتخطيط االستراتيجى للمشروعات المعلوماتية .وكذلك يقوم المركز بالتعاون مع العديد من
المؤسسات والهيئات بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية عالية التخصص للشباب حديثى التخرج لتأهيلهم لمتطلبات
واحتياجات سوق العمل المحلى والعربى والعالمى ،وكذلك للعاملين فى مجاالت المعلومات بالهيئات
والو ازرات والمحافظات والقيادات الحكومية والمحلية .وجدير بالذكر أن مركز الدراسات وتطوير نظم
المعلومات هو المسئول عن تطوير البوابة األلكترونية لجامعة القاهرة والتى حصلت على المركز األول
فى تقييم المواقع اإللكترونية للجامعات على مستوى أفريقيا والشرق األوسط.
 )0مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية:
يهد

المركز إلى تنمية وتعميق الوعى المجتمعى بقيمة صناعة المعلومات ودعم إتخاذ القرار

على كافة المستويات والمشاركة فى تغطية إحتياجات الجامعة والمجتمع والدولة نحوتطوير أداء النظم
وايجاد البدائل المناسبة لحل المشكالت .حيث يقوم المركز بتقديم االستشارات التكنولوجية فى مجال دعم
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القرار والدراسات المستقبلية ،ويهد

المركز أيضا إلى تقديم الخدمات التدريبية فى نفس التخصصات،

وأقامة المشروعات البحثية التى تخدم المجتمع فى مجاالت دعم القرار والدراسات المستقبلية.
 )6مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة الحاسوبية:
يتخصص هذا المركز فى إنشاء وتطوير المشروعات الخاصة بالتنقيب عن البيانات وكذلك
مشروعات النمذجة الحاسوبية ،حيث أطلق المركز أربع مشروعات ارئدة تجمع ما بين البحوث النظرية
والتطبيقات الصناعية والمشروعات األربعة هي )1 :مشروع تطبيق تقنيات التنقيب في البيانات وبناء
النماذج الحاسوبية في مجاالت البترول والغاز الطبيعى في مصر بإشتراك مع شركة إنفورماتكس الدولية
وهي شركة مصرية متخصصة في هذا المجال )2 ،مشروع التنقيب في البيانات وبناء النماذج الحاسوبية
لرفع مستوى الدخل القومي من السياحة في مصر )3 ،مشروع التنقيب في النصوص العربية والمواقع
الشبكية ومعالجة اللغات الطبيعية )4 ،مشروع التعر على هوية البيانات الغارية والتصوير المرئي لها في
تطبيقات التنقيب في البيانات باإلشتراك مع الجامعة األمريكية بالقاهرة.
 )4مركز تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية:
يهد

المركز إلى تمكين األشخاص ذو االعاقة من الدمج فى المجتمع باستخدام تكنولوجيا

االتصاالت لتحقيق المساواة في الحصول على الموارد وفرص العمل التي من شإنها ضمان حرية اإلختيار
في حياتهم ،وذلك عن طريق ت وعية المجتمع المدنى بدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتكنولوجيا
المساعدة فى مساعدة ذوى اإلحتياجات الخاصة ،ومناقشة اهم القضايا االجتماعية والسياسية والصحية
المرتبطة بذوى اإلحتياجات الخاصة بجانب القضايا التكنولوجية من خالل المؤتمرات وورش العمل ،وكذلك
التدريب على استخدام الكمبيوتر واالنترنت لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية باستخدام البرامج الصوتية
واالستعانة بمدربى لغة االشارة للصم.
وتتبع الكلية برنامجا محددا للتوعية المستمرة بأهمية المشاركة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة
وباألنشطة التي تقوم بها الكلية وتم إعتماد البرنامج فى مجلس الكلية رقم ( )311المنعقدة بتاريخ
 ،1531/35/3ويشمل البرنامج التوعية للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين
والمجتمع الخارجى ،وذلك لتحقيق األهدا

اآلتية:

 )3التوعية بأ همية خدمة المجتمع وتنمية البيئة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين
والمجتمع الخارجى فى محاور الصحة والبيئة والعمل التطوعى.
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 )1تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطالب والخريجين على المشاركة فى األعمال التطوعية والمشاركة
في أنشطة ذوى اإلحتياجات الخاصة.
 )1العمل على التحديث المستمر للوحدات اإلدارية والوحدات ذات الطابع الخاص المشاركة فى التوعية
بخدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وتقوم الكلية بمجموعة من األنشطة لتنفيذ البرنامج السابق مثل:
 عقد الندوات المختلفة للتوعية بأهمية خدمة المجتمع وتنمية البيئة ألعضاء هيئة التدريسوالهيئة المعاونة واإلداريين والمجتمع الخارجي فى المحاور اآلتية:
 oفى مجال الصحة  :يتم عقد ندوات سنوية عن التوعية بالصحة والظواهر المستحدثة
أو العارضة المؤثرة فى الصحة.
 oفى مجال البيئة  :يتم عقد ندوات دورية للتوعية بالعالقة بين الحاسبات والمعلومات
وبين البيئة.
 oفى مجال العمل التطوعى  :يتم عقد ندوات عن أهمية العمل التطوعى وتأثيره على
المجتمع.
-

التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة واإلعالن عن أنشطة القطاع عن طريق الملصقات
والدعاية الورقية ودليل الطالب ومن خالل موقع الكلية .كما يتم اإلعالن عن أنشطة المراكز
ذات الطابع الخاص عن طريق موقع الكلية والدعاية الورقية.

 التوعية بمتطلبات األشخاص ذوى اإلحتياجات الخاصة عن طريق أنشطة مركز تكنولوجياالمعلومات لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية حيث يقوم المركز بتنظيم العديد من األنشطة
للتوعية بحقوق األشخاص ذوى اإلحتياجات الخاصة ،كما ينظم المركز المؤتمر العلمى السنوى
لتكنولوجيا اإلتصاالت لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية والذى يناقش قضايا الدمج
اإلجتماعى للفئات الخاصة لتحقيق التنمية االجتماعية فى المجتمع وكذلك تطويع إمكانيات
تكنولوجيا المعلومات الذكية فى بناء جيل جديد من البرمجيات الصوتية لمساعدة ذوى
اإلحتياجات الخاصة فى القراءة والدراسة.
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-

دعم األنشطة والمبادرات الطالبية التى تتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث دعم قطاع
خدمة المجتمع فى عام  1166/1164اربع نشاطات للطلبه وهى نموذج محاكاه لمنظمة
التعاون األسالمى بكلية اقتصاد وعلوم سياسية ونموذج المرصد القومى لحقوق الطفل بكلية
اقتصاد وعلوم سياسية ونموذج محاكاة مركز العموم البريطانى بكلية اإلعالم وندوة التوعية عن
بعض األمراض بكلية الطب.

-

نشر ثقافة الحفاظ على البيئة داخل مجتمع الكلية حيث تم وضع أسس للسياسات البيئية بالكلية
ونشرها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.

وعلى صعيد آخر فقد قامت الكلية بوضع الخطة اإلستراتيجية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة
لألعوام  1536 - 1533بما يتفق ويتكامل مع خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة،
وتم مناقشتها فى اجتماعات لجنة خدمة المجتمع كما تم إعتمادها فى مجلس الكلية رقم ( )331المنعقد
بتاريخ  .1533/31/31وتنص الرسالة الخاصة بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة على اآلتى:
" رفع كفاءة وفاعلية قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى العمل على تنمية
المشاركة والتعاون مع المؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية ومؤسسات المجتمع
المدنى على المستوى المحلى واإلقليمى والعالمى .زيادة قدرة قطاع البيئة على
المساهمة فى التنمية المستدامة وخدمة المجتمع والبيئة وتفعيل دور المراكز ذات
الطايع الخاص وتسويق خدمات الجامعة التعليمية والبحثية والتطبيقية واالستشارية"
كما تشمل الخطة على مجموعة من الغايات الالزمة لتحقيق هذة الرسالة:
 تدعيم عالقات الشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالحوسبة والمعلوماتية. تشجيع ودعم الطالب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى أنشطة خدمةالمجتمع وتنمية البيئة داخليا وخارجيا
 -تدعيم قنوات االتصال بالخريجين فى مجاالت التقيييم والتنمية
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وتم وضع الخطة بناء على األهدا

العامة المتضمنة في خطة الكلية الخاصة بخدمة المجتمع

وتنمية البيئة ونتائج االستقصاء السنوى للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والجهات
الخارجية لمعرفة إحتياجات المجتمع الداخلي والخارجي.
وتقوم الكلية بالعديد من الممارسات الفعلية لتطبيق الغايات السابقة:
 .3تدعيم عالقات الشراكة مع الجهات والمؤسسات المعنية بالحوسبة والمعلوماتية:
 .3تقوم الكلية بإقامة العديد من الندوات وورش العمل بمشاركة مؤسسات خارجية للتعر على
احتياجات المجتمع الخارجى وتوطيد العالقة بين الكلية وهذة المؤسسات.
 .1تقوم الكلية بإقامة دورات تدريبية بواسطة مؤسسات خارجية مثل  IBM, DAADللطلبة
وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحسن مهاراتهم.
 .1المؤتمرات التى تقام بواسطة الكلية وتشمل حضور اط ار

خارجية وطلبة وأعضاء هيئة تدريس

وهيئة معاونة وخريجين مثل المؤتمر الدولى للمعلوماتية والنظم ,واليوم العلمى لتكنولجيا المعلومات
الذكية للمكفوفين وضعا

البصر ,والمؤتمر العلمى فى تأثير تكنولوجيا اإلتصاالت والشبكات

اإلجتماعية فى دمج متحدى اإلعاقة وفن اإلتيكيت فى التعامل مع ذوى االحتياجات الخاصة,
والمؤتمر الدولى لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة العربية.
 . 4تقوم الكلية بإقامه زيارات أو أستضافة زيارات لمؤسسات خارجية مثل زيارة الى مركز التوثيق
الحضارى بالقرية الزكية وزيارة الى مركز نظم المعلومات بو ازرة الدخلية و زيارة وفد مركز نظم
المعلومات بو ازرة الدخلية وزيارة وفد جامعة المنيا.
 . 5الحرص على إقامه مشروعات بحثية بالمشاركة مع المؤسسات الخارجية مثل  ITEAو EU
و  ITACو .Tempus
 .6إنشاء قاعدة بيانات تشمل بيانات ووسائل اإلتصال بالمؤسسات الخارجية حيث تم تسجيل
البيانات الخاصة بحوالى  533مؤسسة.
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 . 3تقديم دورات تدريبية للمجتمع الخارجى فى مجال الحوسبه عن طريق المراكز ذات الطابع
الخاص.
 .3تشجيع المؤسسات الخارجية على المشاركة فى أنشطة الكلية وحفالت التخرج والمؤتمرات.
 .1تشجيع ودعم الطالب والهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى أنشطة خدمة
المجتمع وتنمية البيئة داخلي ا وخارجي ا:
 .3إقامة ندوات عن العمل التطوعى واقامة أحتفاليات يوم اليتيم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس.
 .1تقوم الكلية بوضع أساسيات وفلسفة الدبلومات المهنية لتشجيع التعاون المجتمعى والمشاركة
المجتمعية.
 .1وضع أسس للسياسات البيئية بالكلية ونشرها على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه.
 .4تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بمجال ذوى اإلعاقة عن طريق مركز تكنولوجيا
المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية.
 .3تدعيم قنوات االتصال بالخريجين فى مجاالت التقيييم والتنمية:
 .3تم عمل موقع الكترونى لخريجين الكلية وجارى تكوين قاعدة بيانات للخرجيين لسهولة التواصل
معهم ودعوتهم للمشاركة فى أنشطة الكلية حيث تم تسجيل البيانات الخاصة بحوالى  131خريج,
وتعمل الكليه حاليا على تشجيع وتحفيز الخريجين للتسجيل على الموقع لزيادة العدد المسجل.
 .1يتم مراسلة الخريجين إلخبارهم عن فرص العمل الجديدة وكذلك ورش العمل المقامة بالكلية.
 .1العمل على تحسين الموقع الكترونى للخريجين لجذب عدد اكبر منهم للتسجيل به.

 2/7تفاعل المؤسسة مع المجتمع

تسعى الكلية إلى ترسيخ العالقة مع مختل

ممثلين لألط ار

األط ار

المجتمعية حيث تحرص الكلية على وجود

المجتمعية في عضوية مجلس الكلية وكذلك كأعضاء في مجالس إدارة الوحدات ذات

الطابع الخاص ،كما يتضح في الجدول .1-3
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جدول  1-7مشاركة األطراف الخارجية فى مجالس الكلية

المجلس
مجلس الكلية 2115 – 2114
مجلس الكلية 2114 – 2113
مجلس الكلية 2113 – 2112
مجلس إدارة مركز تكنولوجيا المعلومات لذوى اإلحتياجات البصرىة والسمعية
مجلس إدارة مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية
مجلس إدارة مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة الحاسوبية
مجلس إدارة مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات

عدد األطراف الخارجية المشاركة
0
3
0
2
5
3
5

ولتطوير العالقة بين الكلية والمؤسسات الخارجية تم عمل قاعدة بيانات مبدئية تشمل البيانات
الخاصة بكل مؤسسة ووسائل االتصال بها حيث تشمل بيانات أكثر من  455مؤسسة ويتم العمل على
تفعيلها فى إدارات الكلية المعنية  .كما يتم تحديثها حاليا عن طريق جمع كروت العمل الخاصة بأعضاء
هيئة التدريس .كما تتبلور العالقة بين الكلية واألط ار
 .3مشاركة األط ار

الخارجية فى االتجاهات اآلتية:

الخارجية فى حفالت التخرج حيث تقوم إدارة الكلية بدعوة المؤسسات الخارجية

للمشاركة فى حفالت الخريجين ،والجدول  1-3يوضح مساهمة الشركات فى حفالت التخرج للدفعات
السابقة ،هذا باإلضافة إلى حرص الكلية على دعوة عدد من األط ار

المجتمعية لحضور حفالت

التخرج (وزراء – ممثلي مؤسسات حكومية – مستشارين ثقافيين).
جدول  3-7عدد المؤسسات المساهمة في حفالت التخرج

الدفعة
الدفعة الرابعة عشر () 2113 – 2112
الدفعة الثالثة عشر () 2112 – 2111
الدفعة الثانية عشر () 2111 – 2111
الدفعة الحادية عشر () 2111 – 2119
الدفعة العاشرة () 2119 – 2111

 .1رعاية األط ار

عدد الشركات
المساهمة
4
1
1
5
1

المجتمعية للمؤتمر الدولي للمعلوماتية والنظم للكلية ،حيث شاركت العديد من

المؤسسات فى دعم المؤتمر العلمي للكلية ألعوام 1553و 1535و 1531و  .1534ويتضح من
الجدول  4-3تناقص عدد المؤسسات الداعمة للمؤتمر فى األعوام األخيرة وذلك نتيجة تدهور الوضع
االقتصادى العالمي فى عام  1535وبالتالى نقص الموارد المالية للمؤسسات الداعمة .ويلى ذلك ثورة
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 15يناير  1533وما تبعها من تأثر الوضع األمني وتعسر الحالة االقتصادية لمعظم المؤسسات
الكبرى فى مصر.
جدول  4-7عدد المؤسسات الداعمة لمؤتمر الكلية

المؤتمر
المؤتمر الدولى التاسع للمعلوماتية والنظم للكلية 2114
المؤتمر الدولى الثامن للمعلوماتية والنظم للكلية 2112
المؤتمر الدولى السابع للمعلوماتية والنظم للكلية 2111
المؤتمر الدولى السادس للمعلوماتية والنظم للكلية 2111

 .1رعاية األط ار

عدد المؤسسات
المساهمة
5
5
14
25

المجتمعية للمؤتمر الطالبي السنوي حيث ساهمت العديد من المؤسسات فى هذا

المؤتمر خالل السنوات السابقة ،كما هو موضح في الجدول .5-3
جدول  5-7عدد المؤسسات الداعمة للمؤتمر الطالبى

المؤتمر
المؤتمر الطالبى 2114
المؤتمر الطالبى 2113
المؤتمر الطالبى 2112
المؤتمر الطالبى 2111
المؤتمر الطالبى 2111
المؤتمر الطالبى 2119

 .4مشاركة األط ار

الخارجية فى أنشطة توظي

عدد المؤسسات المساهمة
19
11
11
16
11
12

الخريجين حيث حرصت إدارة الكلية على مدار

األعوام السابقة على التنسيق بين المؤسسات الخارجية والطلبة لتوفير فرص عمل لخريجي الكلية:
 فى عام  1161 – 1119قامت الكلية بإقامة الملتقى التوظيفى األول لخريجى الحاسباتوالمعلومات.
 فى عام  1166 – 1161لم تستطع الكلية إقامة الملتقى التوظيفي نظ ار لظروساهمت فى ملتقى توظي

الدولة ولكنها

الجمعية العمومية لمهندسي البرمجيات.

 فى عام  1161 – 1166قامت الكلية بإقامة الملتقى التوظيفي الثانى لخريجي الحاسبات . فى عام  1161 – 1161كان مقر ار عقده فى تاريخ  1531/3/1ولكن تم تأجيله للظرواألمنية التى مرت بها البالد فى هذه الفترة وكذلك في محيط الكلية.

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

79

الفصل السابع :المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة

 فى عام  1164 – 1161تم التعاون مع هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية ( )ITIDAإلقامةالملتقى التوظيفى
 .5مشاركة األط ار

الخارجية في تدريب الطالب ودعم مشاريع التخرج حيث تقوم الكلية بمجموعة

من األنشطة لدعم دور المؤسسات الخارجية فى تدريب الطالب كاآلتى:
-

إنشاء لجنة التدريب الميدانى للطالب وهدفها توفير فرص التدريب للطلبة فى المؤسسات
الخارجية.

 عقد العديد من بروتوكوالت التعاون مع المؤسسات الخارجية لتقديم خدمات تدريبية وتعليميةللطالب ،مثل ا تفاقية التعاون مع المعهد السويدى لعلوم الحاسب  ،SICSواتفاقية مع شركة
 ،IBMهذا باإلضافة إلى بروتوكول تعاون بين الكلية ومعهد تكنولوجيا المعلومات ،كما تم
توقيع بروتوكول مع جامعة  1أكتوبر للتعاون في برامج الدراسات العليا.
 دعوة المؤسسات الخارجية لتبنى أفكار الطالب والمشاركة فى التدريب الصيفي حيث تقومالكلية بدعوة الشركات الخارجية لتدريب الطالب ،كما تتعاقد الكلية مع مجموعة من الشركات
الخارجية لتدريب الطالب فى الفترة الصيفية لكى يكونوا على دراية بإحتياجات سوق العمل
الحالية ومن أمثلة هذه الشركات شركة ميكروسوفت ،شركة  ،IBMشركة كمبيوتك ،شركة
 ،Googleشركة سيسكو ،شركةُ  ،EMC2والبنك األهلى المصرى.
 دعوة الشركات لدعم مشاريع التخرج ومشاركة الكلية فى مشروع (مشروعنا) مع الجمعيةالمصرية لمهندسى البرمجيات لدعم الشركات لمشاريع التخرج.
 .6التعاون مع جهات خارجية لتقديم خدمات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة سواء
داخل الكلية مثل التدريبات التى تقدم من شركات  IBMو  TICأو خارج الكلية مثل التدريبات التى
تقدم من شركة  , EMC2وكذلك تنظيم وتقديم ندوات ثقافية وعلمية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة وطالب الكلية.
 .3مشاركة األط ار

الخارجية فى إعداد البرامج التعليمية حيث يوجد برامج خاصة تدرس بالكلية من

جهات خارجية.
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 .3مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جهات خارجية ،كما يتم ندب مجموعة من
أعضاء هيئة التدريس في تدريس مقررات في جامعات أخري سواء كانت حكومية أو خاصة.
 .3مساهمة المراكز ذات الطابع الخاص فى تطوير الموقع اإللكترونى لجامعة القاهرة.
 .35مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى تطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات فى الجامعة.
 .33تنظيم المؤتمر الدولى لعلوم وهندسة الحاسوب باللغة العربية داخل الكلية برعاية أط ار

خارجية.

 .31مساهمة الكلية فى توفير أجهزة الحاسب إلدارات الجامعة حيث أن الكلية تحدث أجهزة الحاسب
الموجودة فى المعامل كل  5-1سنوات وتكون فى حالة جيدة لإلستعمال اإلدارى فيتم توزيعها على
اإلدارات داخل الجامعة.
 .31مشاركة المؤسسات الخارجية مع الكلية في مشاريع بحثية حيث تمت الموافقة على تمويل 5
مشروعات عام  1531/1533من جهات خارجية ومن الجامعة و 3مشروعات عام 1531/1531
بنسبة زيادة قدرها  %45و 35مشروعات عام  1534/1531بنسبة زيادة قدرها .%41
بناء على المشاركات سالفة الذكر تحرص وحدة ضمان الجودة بالكلية على قياس رضا األط ار
المجتمعية الخارجية والداخلية عن أداء الكلية بشكل عام وذلك لالستفادة بآرائهم ،وتوزع اإلستبيانات من
خالل إرسالها عن طريق البريد اإللكتروني الخاص بالشركات أو ملئها إلكترونيا على  Googleأو قيام
أحد أعضاء الكلية بزيارة الشركة وتسليمها يدويا .وتقوم الوحدة بتجميعها وتحليلها إحصائيا.
وقد وجدت الكلية صعوبة شديدة فى إقناع المؤسسات الخارجية لملء االستبيانات حيث شارك فى
ا ستبيان رضا األط ار

المجتمعية الخارجية عدد  31مؤسسة ويوضح الجدول  6-3نتائج تحليل

االستبيانات ،حيث يتضح وجود ضع

فى الجزء الخاص بمساهمة المؤسسات فى المؤتمرات والندوات

والدورات التدريبية وأنشطة التنمية االجتماعية التى تقام بالكلية وذلك لضع
األنشطة ولظرو

إقبال الشركات على هذه

البالد األمنية واالقتصادية الحالية .بينما يتضح تقدير أعلى فى التعاون األكاديمى

والتدريب الميدانى ومستوى خريج الكلية .وتقوم الكلية بمجموعة من األنشطة لجذب عدد أكبر من المؤسسات
الخارجية إلعادة توزيع االستبيانات حيث انها تعمل حاليا على توسيع قاعدة بيانات المؤسسات الخارجية
وذلك بتجميع كروت العمل الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ,كما انه تم عمل موقع تواصل
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لخريجى الكلية يشمل بيانات المؤسسات الخارجية التى يعملون بها .وكذلك تقوم إدارة الكلية بتوطيد العالقة
بين الكلية وبعض المؤسسات الخارجية مثل  IBMو .EMC2
جدول  6-7نتائج تحليل استبيان األطراف المجتمعية لعام 1021/1022

م

عناصر التقييم

دور القيادة الكلية فى بناء العالقات األكاديمية بين
1
الكلية والمؤسسات الخارجية
إتاحة الكلية للمعلومات الخاصة بها للمؤسسات
2
الخارجية لألستفادة منها
الدعم المالي وغير المالي للكلية
3
الممارسات الفعلية لتنمية المجتمع وخدمة البيئة
4
مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والندوات
5
مشاركة المؤسسة في الدورات التدريبية لتنمية
6
القدرات
التدريب الميداني لطالب الكلية
5
تقييم مستوي خريج الكلية
1
متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط التقييم
من 5
0622
0622
0632
0620
0602
0622
06.2
3602
06.2

وقد تم مناقشة النتائج كأحد الموضوعات خالل االجتماع الخاص بين إدارة الكلية وبعض من
أعضاء هيئة التدريس ووحدة ضمان الجودة لمناقشة مدى مالئمة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية
الحتياجات سوق العمل ،وقد إنتهي االجتماع إلى أنه يتم حاليا تطوير الئحة الكلية للمرة الثانية في خالل
عشر سنوات كما سبق تغيير الئحة برامج الدراسات العليا في عام  1533وذلك بناء على توصيات
أصحاب المصلحة من األط ار المجتمعية وأعضاء هيئة التدريس وفي ضوء احتياجات سوق العمل سريعة
التغير في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار .كما أنه يتعين على الكلية طرح مقررات خاصة
بالنظم المدمجة الحتياج بعض الشركات لهذه الخبرة والمعرفة.
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الفصل الثامن :الطالب والخريجون

 1/8سياسات قبول وتحويل وتوزيع الطالب

طبقا لسياسات التعليم والتعلم فى المرحلة الجامعية األولى تقبل الكلية الطلبة الواردين من قبل

مكتب التنسيق وادارة الوافدين فقط علي أن يتم قبول الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة تخصص
علمى رياضة أو ما يعادلها من الشهادات في نفس التخصص (مثل شهادة الـ  IGCSEوالدبلومة األمريكية
 ...الخ)  .وبموجب قرار المجلس األعلى للجامعات ،فإن الكلية ال تقبل خريجى مدرسة تكنولوجيا المعلومات
باإلسماعيلية (خالفا لباقى كليات الحاسبات والمعلومات) بدءا من العام األكاديمي  .1535/1534يتم
إعالن تلك القواعد للطلبة من خالل دليل الطالب المنشور علي الموقع اإللكتروني للكلية ،كما يتم إعداد
وتنظيم برامج تعريفية للطالب الجدد من خالل حفل رسمى إلستقبال الطالب الجدد في بداية الفصل
الدراسي األول من كل عام أكاديمي .باإلضافة إلى حفل إستقبال الطالب الرسمي ،يقوم إتحاد الطالب
واألسر وبعض أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بتنظيم أنشطة إلستقبال الطالب الجدد أثناء فترة
تقدمهم بأوراقهم حيث يتم من خالل تلك األنشطة تعري

الطالب بالنظام الدراسي واألقسام العلمية بالكلية

وكذلك ترتيب بعض األنشطة الترفيهية .وجدير بالذكر إنه تتم مراجعة قواعد القبول سنويا في إجتماع لجنة
شئون التعليم والطالب ثم يتم إعتمادها من قبل مجلس الكلية.
يقوم الطالب بإختيار تخصصه الرئيسي والفرعي عن طريق قيامه بتحديد ثالث رغبات للتخصص
الرئيسى والفرعى إلكترونيا من خالل موقع الكلية على شبكة اإلنترنت وذلك أثناء شهور الصي

ويتم إيقا

عملية إختيار التخصص قبل بداية العام الدراسي مباشرة حتى يتسنى للطالب إختيار المقررات التابعة للقسم
الذي إختاره .ومنذ بدءا الدراسة ببرنامج الساعات المعتمدة ،تتيح الكلية للطالب فرصة اإلختيار الحر
لتخصصه ،حيث يتم قبول اإلختيار األول له ،مع إحتفاظ الكلية بحقها في تغيير هذا النظام إذا ارتأت أن
المصلحة تستدعي تطبيق تنسيق داخلي في هذا الشأن .كما يمكن للطالب تغيير تخصصه الرئيسي أو
الفرعي عن طريق إستكمال نموذج ورقى وتقديمه الي إدارة شئون الطالب خالل األسبوع األول من الفصل
الدراسي األول .أما في حالة مرور عام أو أكثر على إختيار التخصص سواء الرئيسي أو الفرعي فيجب
على الطالب أن يتقدم بطلب إلى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب لعرضه على لجنة شئون التعليم
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والطالب ثم مجلس الكلية ،وفي حالة عدم إجتياز الطالب ألي مقرر ف ي القسم المطلوب التحويل منه فيتم
الموافقة علي طلب التغيير واال يتم رفض الطلب.
يتم تطبيق القواعد المقترحة بواسطة اإلدارة العامة لشئون التعليم بجامعة القاهرة للتحويل بين
الكليات ،مع األخذ في اإلعتبار إنه تم إيقا
بسبب إختال

التحويل إلى الكلية للفرق األعلى من المستوى األول وذلك

نظام الساعات المعتمدة المطبق بالكلية عن األنظمة المتبعة في بعض كليات الحاسبات

والمعلومات االخرى ،باإلضافة إلي محدودية األماكن الدراسية المتاحة بالكلية .ويتم مراجعة تلك القواعد
في نهاية كل عام أكاديمي من ِقـبل لجنة شئون التعليم والطالب ثم إعتمادها من مجلس الكلية .ويوضح
الجدول  3-3نسبة الطلبة المحولين من الكلية.
جدول  2-4نسب الطلبة المحولين من الكلية

العام األكاديمي

عدد المحولين

اإلجمالي قبل التحويل

النسبة

2111-2119
2111-2111
2112-2111
2113-2112
2114-2113
2115-2114

24
42
56
43
34
32

1915
1551
1519
1534
1514
1156

%1.25
%2.51
%2.92
%2.45
%1.91
%1.52

تحرص الكلية على ضرورة مالئمة عدد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة ولذلك يقترح مجلس
الكلية عدد الطالب الممكن قبولهم في نهاية كل عام أكاديمي ،ولكن عادة ما يوافق المجلس األعلى
للجامعات على عدد يفوق بكثير العدد المقترح .وبالتالي نظ ار لزيادة األعداد وطبيعة الدراسة بالكلية فقد تم
تقسيم الطالب إلي مجموعات من  15طالب وهو ما يتناسب مع القدرة االستيعابية للمعامل مقارنة بالمعدالت
المرجعية ،ويتم جمع مجموعتين معا في المعامل ذات القدرة االستيعابية المناسبة.
نظ ار إلهتمام الكلية بالطالب الوافدين وتحقيقا لرسالها بأن تكون هي المصدر األفضل محليا واقليميا
للتعليم األكاديمي والبحث العلمي والتطبيقي ،فقد وضعت وفعلت الكلية مجموعة من السياسات لجذبهم
وتقديم الرعاية لهم ،باإلضافة إلي حرص إدارة الكلية علي وجود موظ

يجيد التحدث باللغة االنجليزية فى

إدارة شئون الطالب .ومن ناحية اخرى ،تهتم الكلية بمتابعة نسب وأعداد الطالب ال وافدين المقبولين في
الكلية من كل عام أكاديمي ويوضح الجدول  1-3نسبة الطالب الوافدين إلى العدد اإلجمالي للطالب.
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جدول  1-4نسب الطالب الوافدين بالكلية

العام األكاديمي

إجمإلى عدد الطالب

عدد الطالب الوافدين

نسبة الطالب الوافدين

2111-2119
2111-2111
2112-2111
2113-2112
2114-2113
2115-2114

1915
1551
1519
1534
1514
1156

164
121
155
116
151
151

%1.56
%5.54
%9.11
%6.61
%9.22
%1.14

ويالحظ من الجدول السابق إنخفاض نسبة الطالب الوافدين في العام األكاديمي 1166/1161
ُ
وذلك بسبب أحداث ثورة  16يناير ،أما بالنسبة لإلنخفاض الحادث في العام االكاديمي 1161/1161
فيرجع ذلك إلي عدم االستقرار األمني فى البالد ،ثم يالحظ عودة النسبة لألرتفاع مره اخرى وذلك بسبب
استقرار الوضع األمني للبالد.
يتم السماح للطالب الوافدين بدخول اإلمتحانات لحين وصول الملفات الخاصة بهم والموافقة األمنية
وذلك بناء علي خطابات من إدارة الوافدين بالجامعة وذلك بالنسبة للملتحقين بالمستوي األول .ونظ ار
لألحداث الجارية في سوريا فقد أصدر المجلس األعلي للجامعات قرار يقضى بقبول الطالب السوريين
ومعاملتهم معاملة الطالب المصريين سواء في المستوي األول أو في المستويات األعلي من المرحلة الدراسة
الجامعية األولى .ولكن في حالة اإللتحاق بالمستويات األعلى ،فإنه يتم عمل مقاصات لهؤالء الطالب
لتحديد المقررات المعادلة والمستوي الذي يمكن للطالب اإلتحاق به.

 2/8الدعم الطالبى

توفر الكلية نظاما متكامال لدعم الطالب أكاديميا وماديا واجتماعيا وصحيا ،إضافة إلي وجود رعاية

خاصة للمتفوقين ومعاونة للمتعثرين دراسيا .حيث يتم تقديم خدمات الدعم الطالبى من خالل إعالن إدارة
رعاية الشباب مع بداية كل عام أكاديمي عن بدءا تقديم طلبات الدعم واإلعانات االجتماعية ،وهى تتمثل
فى سداد المصروفات الدراسية أو سداد رسوم األقامة للطالب المقيمين بالمدن الجامعية أو إعانة دعم
الكتاب الجامعى أو توفير حاسب آلي محمول أو إعانة نقدية أو إعانات دعم مالبس أو أدوات طبية مثل
النظارات .ولكن هذه اإلعانات ال تُتسحق إال طبقا لشروط محددة ويتم صر الكثير من تلك اإلعانات من
ميزانية صندوق التكافل اإلجتماعى بالجامعة .إال أن الكلية تتواصل مع بعض أفراد المجتمع الذين يرغبون
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في تقديم الدعم لطالب الكلية وبعضهم يقوم بتوفير حواسب آلية محمولة سنويا للطالب يتم توزيعها من
خالل إدارة رعاية الشباب وفقا لشروط محددة ،ويتم قبول هذا الدعم سنويا من قبل مجلس الكلية .كما قامت
الكلية في شهر يوليو 1161بإنشاء صندوق تكافل إجتماعي خاص بها ويتم تمويله من خالل تبرعات
بعض األشخاص من داخل وخارج الكلية باإلضافة إلى نصيب الكلية من إيجار الكافتيريا بالكلية .وقد تم
إقرار سياسات خاصة للصندوق وقواعد ألوجه الصر

والئحة مالية تم إعتمادها من مجلس الكلية رقم

( )611المنعقد بتاريخ  .1161/1/61ويوضح الجدولين  1-1و 4-1المساعدات المالية فى الستة أعوام
األخيرة وذلك للفصل الدراسي األول وا لفصل الدراسي الثاني.
جدول  3-4المساعدات المالية للفصل الدراسي األول

العام األكاديمي

(دعم الكتاب)
بالجنية

2111-2119
2111-2111
2112-2111
2113-2112
2114-2113
2115-2114

5365
14126
9311
6525
11611
12511

(سداد المصروفات) (مساعدات مالية)
بالجنية
بالجنية
23951
9151
13621
12196
11556
21144

4651
2211
5391
-

إجمإلى الطالب
المستفيدين
321
243
134
119
145
112

جدول  4-4المساعدات المالية للفصل الدراسي الثاني

العام
األكاديمي

(دعم الكتاب)
بالجنية

2111-2119
2111-2111
2112-2111
2113-2112
2114-2113
2115-2114

4156
9111
5211
1391
12311

(سداد المصروفات) (مساعدات مالية)
بالجنية
بالجنية
591
534
3431
2154
3156

3951
4121
4111

إجمإلى الطالب
المستفيدين
152
65
6
64
12
114

أما بالنسبة لذوي اإلحتياجات الخاصة  ،فإن سياسات وقواعد القبول بالكلية ال تسمح بقبول ضعا
البصر أو السمع ولكنها تسمح بقبول الطالب ذوى اإلعاقة الحركية في الجزء األسفل .وقد قامت الكلية
بتركيب مطالع خاصة لمستخدمى الكراسى المتحركة وتركيب مصعد في المبني الطالبي الجديد.
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وتحرص الكلية علي مراعاة طالبها ذوي اإلحتياجات الخاصة مثل الطالب محمد إبراهيم سليمان
الذي فقد بصره اثناء أحداث ثورة  16يناير  1166وكان آنذاك طالبا بالمستوي الثالث .فقد قامت الكلية
بإرسال مذكرة للعرض علي رئيس الجامعة بشأن حالة الطالب وتم إحالة الموضوع إلي مكتب أ.د .المستشار
القانوني لإلفادة بالرأى في هذا مع إحاطه سيادته بما ترتب علي أثر هذة اإلصابة من عدم تمكن الطالب
من أداء اإلمتحانات الخاصة به بصورة طبيعية لحاجته إلي مرافق يكتب له اإلجابة ،باإلضافة الي إحتياجه
إلي إعداد إمتحان خاص ذوطبيعة مختلفة وأسئلة تتوافق مع حالته ،وهذه الحالة تعتبر فريدة بالكلية .وقد
أفاد السيد المستشار القانوني إنه المانع في هذا الشأن وذلك بعد التأكد من إصابته .أيضا قامت الكلية
بإستثناء الطالب من شرط الحد األدني لتسجيل المقررات وكذلك السماح له بدراسة مقررات ألول مرة في
الفصل الدراسي الصيفي ،كما قام عدد من أعضاء الهيئة المعاونة القائمين علي التدريس له بتحديد ساعات

مكتبية خاصة به .ويقوم مركز تكنولوجيا المعلومات لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية التابع للكلية
بتقديم المساعدة للطالب من خالل األجهزة الحديثة التي تساعده علي إستيعاب المقررات الدراسية.
أما بالنسبة للرعاية الصحية ،تقوم الكلية بتقديم الرعاية الصحية للطالب من طريق العيادة الطبية،
حيث يتوافر بها عالج معظم الحاالت التى تحتاج إلى إسعا

فورى أما بالنسبة للحاالت الخطيرة فيتم

إسعافها جزئيا لحين نقلها إلى المستشفى .وقد قامت الكلية بتكرار مطالبة الجامعة بتعيين طبيب خاص
بالكلية ومن ثم خاطبت الجامعة الجهات الخاصة باإلسعا

دون أي جدوى ،وحتى اآلن فإن المسئول عن

العيادة الطبية هم السادة الممرضين المعينين من قبل الجامعة.
ومن ناحية الطالب المتفوقين والمتعثرين ،فقد قامت الكلية بوضع آليات إلكتشا

المتفوقين وقواعد

لتحديد المتعثرين دراسيا وكيفية التعامل معهم .حيث تقوم الكلية بتكريم أوائل الخرجين ببعض الهدايا القيمة
أثناء حفل التخرج التي تحرص الكلية علي إقامته فى شهر أبريل أو مايومن كل عام ،وقد قامت الكلية
خالل العام األكاديمي  1534/1531بتسليم الطالب المتفوقين علميا من مختل

مستويات الكلية أجهزة

تابلت المقدمه من الجامعة لعدد  35طالب ،باإلضافة إلي مكافأة التفوق التي تمنحها الدولة للطالب
المتفوقين كل عام .كما تقوم الكلية بتوفير الدعم المالي للطالب المتفوقين في المسابقات العالمية لدعم
مشاركتهم في هذه المسابقات وذلك بناء على توصية من السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين على هذه
الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

89

الفصل الثامن :الطالب والخريجون

األنشطة ،مثال على ذلك هو توفير الدعم المالي لمشاركة الطالب في مسابقة الـ  .ACM ICPCيتم
تعري

الطالب المتعثر بالطالب الذي يقل متوسط مجموعه التراكمى ( )GPAعن  .1وللحد من الطلبة

المتعثرين فقد قامت الكلية بإعتماد سياسات خاصة بالتعامل مع الطالب المتعثرين وهى:
 تطبيق نظام الغياب بحزم ،حيث وجدت الكلية أن عدم حضور الطالب يزيد من عدم إستيعابهم
للمقررات وبالتالي يزيد من عدد الطالب المتعثرين .ولهذا قامت الكلية بتطبيق الئحتها التي
تنص علي حرمان الطالب من اإلمتحان حال تجاوز نسبة الغياب  %16وذلك بداية من العام
األكاديمي .1161/1161
 تقليل عدد المقررات المسجلة للطالب المتعثرين حتي يتمكنوا من التركيز في تلك المقررات،
علي النحوالتالي:
 oالحد األقصي للساعات المسجلة للطالب الحاصلين علي متوسط تراكمى أعلي من 6
وأقل من  1هو 66ساعة معتمدة.
 oالحد القصي للساعات المسجلة للطالب الحاصلين علي متوسط تراكمي أقل من أو
يساوي  6هو 61ساعة معتمدة.
ولكن تم تأجيل تنفيذ القرار خالل العام األكاديمي  1161/1161بعد موافق مجلس الكلية رقم
( )611المنعقد بتاريخ  1161/9/61علي أن يتم تطبيقه اعتبا ار من العام األكاديمي  1164/1161إلعطاء
فرصة لرفع متوسط المجموع التراكمى الخاص بهم .ولكن تم تأجيل تطبيقه للمرة الثانية بعد موافقة مجلس
الكلية رقم ( )611المنعقد بتاريخ  1161/1/64وذلك نظ ار ألن عدد كبير من الطالب لن يستطيعوا حضور
الفصل الصيفي هذا العام بسبب للظرو

المحيطة بالكلية (إعتصام النهضة) ،مع الموافقة على التعديل

المقترح من لجنة شئون التعليم والطالب بأن يتم أخذ متوسط المجموع التراكمى للطالب خالل العام السابق
وليس متوسط المجموع التراكمى منذ بدءا دراستة بالكلية.
ومن جانب آخر تحرص إدارة الكلية على إصدار دليل الطالب سنويا وتوزيعه على جميع الطالب
فى بداية العام األكاديمي .كما يتم إستخدام نظام اإلرشاد األكاديمى حيث يتم تحديد مرشد أكاديمى من
أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطلبة ويقوم المرشد األكاديمى بمساعدة كل من يرغب من الطال ب
على إختيار المقررات وتوجيهم طوال فترة دراستهم بالكلية .وتقوم أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
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بتحديد المرشد األكاديمي لمجموعات الطالب ويتم مراجعة هذا التوزيع سنويا نظ ار إلنضمام طال ب مستجدين
وتخرج بعض الطالب مع األخذ في اإلعتبار التغيرات التي تحدث في قائمة أعضاء هيئة التدريس الذين
على رأس العمل بالكلية .ويعتبر رأى المرشد األكاديمى استشاريا .ويستطيع الطالب معرفة المرشد االكاديمى
الخاص به من الموقع االلكترونى للكلية .وقد لوحظ أن الكثير من الطالب ال يلجأون للمرشد األكاديمي
ويفضلون لقاء أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مما يشكل عبء كثير علي سيادتها .وعليه ،فقد
حددت الكلية عددا من أعضاء لجنة شئون التعليم والطالب لتلقي إستفسارات ومقترحات وشكاوي الطالب.
وبذلك أصبح للطالب حرية إختيار المساعدة إما من خالل المرشد األكاديمي أو من خالل اللجنة المشكلة.
وقامت أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتوثيق جميع أنواع شكاوى وطلبات الطالب وقواعد التعامل
مع كل حالة وطورت إستمارة المقترحات والشكاوى لتعطي الفرصة ألعضاء هيئة التدريس من لجنة شئون
التعليم والطالب إلضافة توصياتهم على اإلستمارة.

 3/8األنشطة الطالبية

تهتم الكلية بتوفير أنشطة مختلفة للطالب ،تساعد علي تنمية مهاراتهم واستغالل طاقتهم وقدراتهم

استغالال أفضل في مجاالت متنوعة وتتيح لهم الفرص للتفوق واالبتكار والتميز في المجتمع علي أن تكون
األنشطة تحت رعاية إدارة الشباب ،كما يساهم اتحاد طالب الكلية واألسر في تنفيذ بعض األنشطة المختلفة
بالتعاون مع إدارة رعاية الشباب ،وتقدم تلك األنشطة عبر عدة وسائل منها:
 لجنة نشاط األسر :يتم ممارسة األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والفنية.
 لجنة النشاط الرياضى :تقام دورات فى كرة القدم والطائرة والسلة … الخ.
 لجنة النشاط الثقافى واالعالمى :تقام مسابقات ثقافية ودينية.
 لجنة النشاط الفنى :تتضمن الفنون التشكيلية والفنون الشعبية والفنون المسرحية.
 لجنة نشاط الجوالة والخدمة العامة :تتضمن المخيمات والرحالت الترفيهية… الخ.
 لجنة النشاط االجتماعى :ت تضمن حمالت تبرع بالدم ومشاركة فى بطوالت … الخ.
 لجنة النشاط العلمى والتكنولوجى :تتضمن عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل… الخ.
ويوضح الجدول  6-1عدد الطالب المشاركين في مختل

األنشطة الطالبية خالل العام األكاديمي

.1164/1161
الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

91

الفصل الثامن :الطالب والخريجون
جدول  5-4عدد الطالب المشاركين في األنشطة الطالبية للعام األكاديمي 1025/1024

النشاط

طالب

طالبة

اإلجمالي

األسر

611

16

218

الرياضي

111

611

336

الثقافي

666

61

123

الفني

61

1

25

االجتماعي

119

616

414

العلمي

11

---

المجموع

119

111

26
6641

تحرص الكلية علي تشجيع الطالب على المشاركة في األنشطة الطالبية المختلفة حيث تقوم رعاية
الشباب بالدعاية بين الطالب الجدد للتعر علي نشاطهم السابق ومن ثم ضمهم ألنشطة الكلية ،باإلضافة
إلي ذلك تقوم الكلية بتقديم تسهيالت عديدة للطلبة المشتركين فى األنشطة ومنها:


تراعي الكلية توفير وقت خاص مشترك بين جميع الطالب ال توجد به محاضرات أو معامل
في الجدول الدراسي لتشجيعهم على ممارسة األنشطة المختلفة وهو من الساعة الحادية عشرة
صباحا وحتى الثانية عشرة ونص



ظه ار يوم الثالثاء من كل أسبوع.

رفع الغياب للطالب المشارك باألنشطة وعدم إحتسابه ضمن نسبة الغياب المسموحه له ،ويتم
ذلك بتقديم طلب لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من خالل رعاية الشباب.



تأجيل اإلمتحانات النصفية للطالب ،وذلك في حالة مشاركته في نهائي مسابقة خالل فترة
اإلمتحانات المعلن عنها.



إحتساب المقرر غير مكتمل للطالب (بدال من راسب) ،وذلك في حالة مشاركته في نهائي
مسابقة سواء كانت إقليمية أو عالمية خالل فترة اإلمتحانات النهائية المعلن عنها.



الدعم المالي للمشاركة في المسابقة بناء على تقييم عضوهيئة التدريس المشر على النشاط.
هذا وقد حصلت الكلية على العديد من المراكز المتقدمة فى العديد من المسابقات سواء كانت علي

مستوي الجامعة أو المحلي أو األقليمي أو العالمي فعلي سبيل المثال ال الحصر خالل العام األكاديمي
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 1166/1164يوضح الجدول  1-1أمثلة من المراكز المتقدمة التي حصلت عليها الكلية في العديد من
المسابقات.
جدول  6-4أمثلة للمراكز التي حصلت عليها فرق الكلية علي مختلف المستويات للعام األكاديمي 1024/1023

المركز

المسابقة/المجال

المستوي

الثاني

 611متر عدو

الجامعة

األول

 111متر عدو

الجامعة

األول (كاس الجامعه)

دوري المعلومات

الجامعة

األول والثاني

مجال األبحاث

الجامعة

األول

مجال البرمجيات

الجامعة

الرابع والخامس

مجال شعر العامية

الجامعة

الثاني

مصارعة الذراعين

الجامعة

الخامس

بطولة الشطرنج فرق

الجامعة

األول

المسابقة العلمية

الجامعة

األول

مجال االبداع االبتكاري

الجامعة

الثالث

مجال االلكترونيات

الجامعة

األول

دوري المعلومات العلمية

الجامعة

األول

دوري المعلومات

الجامعات المصرية

الثاني

مجال الحاسبات

الجامعات المصرية

الثالث

دوري المعلومات

الجامعات المصرية

الثاني

أحسن باحث

الدولة

ومن ناحية أخري تقوم رعاية الشباب بتنظيم مسابقات ،بطوالت ،ندوات دورات تدريبية خالل العام
األكاديمي ،فمثال خالل العام األكاديمي  1166/1164قامت رعاية الشباب بتنظيم الكثير من مختل
األنشطة الطالبية وتحرص دائما علي استحداث أنشطة جديدة للكلية ،ويوضح الجدول  1-1أمثلة من
النشطة التي تم تنظيمها.
جدول  7-4أمثلة لألنشطة المختلفة التي نظمتها رعاية الشباب خالل العام األكاديمي 1025/1024
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المسئول عن التنظيم

النشاط
دورات تدريبية في مجال الدراسة

لجنة نشاط األسر

أقامت يوم ترفيهي لطلبة الكلية

لجنة نشاط األسر

دورة تنشيطية في كرة القدم

لجنة النشاط الرياضى

بطولة تنس الطاولة

لجنة النشاط الرياضى

بطولة مصارعة الذراعين

لجنة النشاط الرياضى

بطولة الشطرنج علي مستوي الفرق الدراسيه

لجنة النشاط االجتماعى

العديد من حمالت التبرع لصالح المجتمع

لجنة النشاط االجتماعى

مسابقة سباق المعلومات

لجنة النشاط الثقافى

مسابقة الشعر

لجنة النشاط الثقافى

مسابقة القصة القصيرة

لجنة النشاط الثقافى

وتحرص إدارة رعاية الشباب في نهاية كل عام أكاديمي علي أقامة حفل نهاية النشاط الطالبي
بحضور وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفون علي
األنشطة ،ويتم خاللها تقديم جوائز نقدية وعينية وهدايا وشهادات تقدير للطالب المتفوقين فى مختل
األنشطة.
وعلي صعيد آخر ،يقوم مجموعة من طالب الكلية تحت رعاية واش ار

عميد الكلية ووكيل الكلية

لشئون التعليم والطالب بتنظيم المؤتمر الطالبي السنوي الذي يساعد الطالب ليصبح لديهم قدرات متميزة
في مجاالت علمية وتطبيقية مختلفة متناسبة مع إحتياجات سوق العمل ،حيث تساهم بعض من المؤسسات
المختلفة في هذا المؤتمر.

 4/8الخريجون

يحظي الخريجون بإهتمام الكلية حيث يتم تأهيلهم بشكل مناسب لسوق العمل ،إضافة إلي تحقيق

التواصل معهم .يوجد بالكلية وحدة لمتابعة الخريجين ومن أ هم المهام التنفيذية للوحدة انشاء قاعدة البيانات
عن الخريجين ،وموقع اإلكترونى للتواصل معهم ،عقد وتنظيم الملتقي التوظي

السنوى ،تنظيم حفل

الخريجين السنوي ،طرح أفكار ومشاريع صغيرة للخريجين ومساعدتهم في الحصول علي التمويل من
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الشركات والمؤسسات ذات الصلة واإلتصال بالخريجين وحل مشاكلهم واشراكهم في فعاليات الكلية واطالعهم
علي كل ما هو جديد بالكلية.
ومن ناحية آخري تحرص الكلية على المشاركة فى ملتقى التوظي

لخريجى كليات الحاسبات

والمعلومات ،حيث تم عقد:
 فى عام  1161 – 1119قامت الكلية بأقامة الملتقى التوظيفى األول لخريجى الحاسباتوالمعلومات.
 فى عام  1166 – 1161لم تستطع الكلية أقامة الملتقى التوظيفي نظ ار لظروساهمت فى ملتقى توظي

الدولة ولكنها

الجمعية العمومية لمهندسي البرمجيات.

 فى عام  1161 – 1166قامت الكلية بأقامة الملتقى التوظيفي الثانى لخريجي الحاسبات . فى عام  1161 – 1161كان مقر ار عقده فى تاريخ  1531/3/1ولكن تم تأجيله للظرواألمنية التى مرت بها البالد فى هذه الفترة وكذلك في محيط الكلية.
-

فى عام  1164 – 1161تم التعاون مع هيئة تنمية الصناعات التكنولوجية ( )ITIDAألقامة
الملتقى التوظيفى.
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 1/9المعايير األكاديمية القومية المرجعية أو معايير أخري معتمدة من الهيئة

تبنت الكلية المعايير األكاديمية القومية القياسية ( )NARSالمقترحة من الهيئة القومية لضمان

جودة التعليم واإلعتماد كحد أدني للمهارات المطلوبة لمرحلة البكالوريوس وذلك وفقا لرسالة الكلية واألهدا
اإلستراتيجية .وتم ذلك من خالل تشكيل لجنة المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية بالقرار التنظيمي رقم
( )535بتاريخ  1535/3/16لتتولى دراسة المعايير األكاديمية وتوصي

البرامج التعليمية والمقررات

الدراسية .وقامت اللجنة بإعداد مسودة مبدئية للبرامج متوافقة مع المعايير األكاديمية القومية القياسية
وأوصت في  1533/5/33بعرض البرامج على مجالس األقسام إلعتماد تبني األقسام للـ .NARSوبعد
إقرارها من مجالس األقسام تم الموافقة من مجلس الكلية على تبني الـ NARSفي مجلس الكلية رقم ()353
المنعقد بتاريخ .1533/3/33
وقد قامت اللجنة في بدىء األمر بدراسة المعايير األكاديمية القومية القياسية ( )NARSمن منطلق
مواصفات الخريج والمهارات المطلوبة في التخصصات التي توفرها برامج الكلية .ومن ناحية آخرى وضعت
اللجنة المهارات التي تسعي الكلية في توفيرها في الخريج حرصا من الكلية علي تلبية إحتياجات سوق
العمل المختلفة والمتغيرة من خالل برامجها التعليمية المقدمة والمقررات التي يتم بالفعل تدريسها حسب
الالئحة الداخلية للمرحلة الجامعية األولي الموضوعة في عام  ،1554حيث تنص الالئحة علي أن يقوم
الطالب بدراسة إجمالي  43مقرر دراسي للحصول علي درجة البكالريوس في أى من برامجها التعليمية
موزعة كالتالي  13مقرر عام (مشترك بين جميع البرامج) يتم تدريسهم علي مدار خمس فصول دراسية
و 31مقرر من التخصص الرئيسي و 5مقررات من التخصص الفرعي باألضافة إلي مشروع التخرج
(يحسب بمقررين) .وبعد مطابقة المهارات التي وردت في الــ NARSمع المهارات التي تسعي الكلية منحها
للطالب من خالل برامجها التعليمية ،وصلت اللجنة إلي:
 -3المهارات/مخرجات التعلم المستهدفة المنصوص عليها في ال ـ NARSيوجد بها عجز عن
التي تسعي الكلية إلي منحها للطالب من خالل برامجها التعليمية وعلي األخص المهارات
العامة.
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 -1تكرار لبعض المهارات العامة في بعض المهارات التخصصية.
 -1تصني

بعض المهارات علي أنها مهارات عملية وهي في األساس مهارات عامة ،وذلك في

برنامج علوم الحاسب.
 -4ال ـ NARSلم تأخذ في االعتبار أن البرامج التعليمية قد تحتوي علي تخصص فرعى.
وبناء علي ذلك أصبح أمام اللجنة حل من األثنين للتعامل مع هذة القصور ،الحل األول االلتزم
بالـ NARSكما هي مع محاولة تعويض النواقص ،الحل الثاني إعادة صياغة المهارات مع إضافة النواقص
مع االلتزام بالـ NARSكحد ادني من المهارات واعداد مصفوفة مقارنة بين المخرجات المصاغة ومخرجات
الـ NARSللتأكد من تغطية مخرجات الـ .NARSوللوصول للحل األمثل تم عقد إجتماع مع األستاذ الدكتور
أشر

برقاوي (نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد لشئون التعليم العالي فى ذاك

الوقت) مع إدارة الكلية وبعض رؤساء األقسام وأعضاء وحدة ضمان الجودة وذلك في  .1531/3/36وتم
مناقشة الـ NARSوبعض القصور بها والمشاكل التي تواجه الكلية في ظل برامجها التي تحتوي علي
تخصصات فرعية .وكانت التوصية بإعادة صياغة المخرجات نظ ار لطبيعة البرامج التعليمية للكلية والقصور
في مخرجات برامج الـ NARSمع إعداد مصفوفات مقارنة .وبالفعل عملت اللجنة مع األقسام ووحدة ضمان
الجودة علي صياغة مخرجات التعلم المستهدفة ل لبرامج التعليمية المختلفة وتم إعداد توصي
التعليمية وتوصي

البرامج

ما يقرب من  365مقرر دراسي.

وبعد األنتهاء من إعداد التوصيفات والمصفوفات ،تم عرض المنتج النهائى علي لجان المراجعة
التي كانت تأتي في إطار زيارات المتابعة من مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد ()CIQAP
ولجان مركز ضمان الجودة بجامعة القاهرة في إطار زيارات متابعة أو زيارة المحاكاة للكلية .وكالهما
أوصي باإللتزام بالـ NARSكما ورد مع إعادة صياغة بعض المخرجات وايجاد آلية لسد العجز .ومن ثم
إجتمعت لجنة المعايير األكاديمية والبرامج الدراسية بالكلية وتوصلت إلي الحل المأخوذ بة حاليا وهو:
 -3اإللتزام بمخرجات الـ NARSمع إضافة بعض الكلمات التوضيحية.
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 -1عمل تحليل الفجوة ما بين المهارات المطلوبة من قبل الكلية والمهارات المنصوص عليها
بالـ NARSوباألخص المهارات العامة ،للوقو

علي الوضع الراهن ولتحديد المهارات التي لم

تغطي بعد.
 -1سد العجز في المهارات العامة من خالل المهارات الخاصة للتخصصات المعنية.
 -4إختيار من التخصص الرئيسي المهارات التي تفي الغرض لنفس التخصص الفرعي.
ثم قامت اللجنة بعرض المقترح خالل أجتماع مع عميد الكلية ورؤساء القسام وأعضاء اللجنة
ووحدة ضمان الجودة ،وانتهي األجتماع بالموافقة علي األقتراح المقدم من قبل اللجنة واللجوء إلي أستخدام
المهارات التخصصية بالـ NARSلتغطية العجز في المهارات العامة المنصوص عليها بالـ NARSوالعكس
بما أنها ال تلبي إحتياجات بعض المقررات العامة المشتركة ،وبناءا عليه تم توصي

البرامج التعليمية

والمقررات الدراسية التي تقدمها الكلية من جديد.
وحرصا من الكلية علي توصي

برامجها على األسلوب األمثل فقد حثت الكلية بعض من أعضاء

هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة بها على حضور دورات تدريبية عن المعايير األكاديمية وتوصي
البرامج والتى تم تنظيمها م ن قبل مركز ضمان الجودة واإلعتماد بالجامعة ،باإلضافة إلي تنظيم ورش
العمل والندوات من خالل وحدة ضمان الجودة بالكلية ،كما هو موضح في الجدول .3-9
جدول  2-90أسماء الدورات وورش العمل والندوات

النوع

الجهة المنظمة

المعايير األكاديمية وتوصيف البرامج
التطوير المستمر والتاهيل لإلعتماد
توصيف البرامج والمعايير األكاديمية القومية القياسية

دورة تدريبية
ندوة
ورشة عمل

كيف تتأهل إلعتماد منظمة ABET

دورة تدريبية

مركز ضمان الجودة واإلعتماد
وحدة ضمان الجودة
وحدة ضمان الجودة
المنظمة العربية لضمان الجودة
في التعليم – جامعة الدول
العربية

ورشة عمل

وحدة ضمان الجودة

ورشة عمل

وحدة ضمان الجودة

توصيف المقررات الدراسية طبقا للنموذج الجديد لقسم علوم
الحاسب
توصيف المقررات الدراسية طبقا للنموذج الجديد لقسم تكنولوجيا
المعلومات
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توصيف المقررات الدراسية طبقا للنموذج الجديد لقسم نظم
المعلومات
توصيف المقررات الدراسية طبقا للنموذج الجديد لقسم بحوث
العمليات ودعم القرار

ورشة عمل

وحدة ضمان الجودة

ورشة عمل

وحدة ضمان الجودة

كما حرصت الكلية على أن تتوافق المعايير األكاديمية التى تبنتها الكلية مع رسالتها وأهدافها
االستراتيجية ،حيث تم تقسيم الرسالة إلى مجموعة من السمات المراد تحقيقها فى الخريج وتمت مطابقتها
مع المخرجات التعليمية المستهدفة لكل برنامج تعليمي.
وتتخذ الكلية اإلجراءات الالزمة للوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية المتبناه ،فقد قامت الكلية
بعرض البرامج األكاديمية على مراجعين خارجيين لمراجعة مدى توافق البرامج مع المعايير األكاديمية .ففي
مجلس الكلية رقم  31بتاريخ  ،1535/5/31تم إعتماد أسماء المراجعين الخارجيين بناء على ترشيحات
األقسام .وكان إختيار المراجعين الخارجيين بناء على المعايير األربعة التالية:
 .6أستاذ في التخصص العام للبرنامج األكاديمي
 .1خبرة في مجال جودة التعليم من خالل شغله لمناصب إدارية
 .1خبرة عملية في مجال التخصص العام من خالل إشتراكه في مشروعات مع الصناعة
 .4خبرة أكاديمية في نظم التعليم سواء بنظام التعليم القائم على الفصول الدراسية أو بنظام الساعات
المعتمدة.
وتم فيما بعد تحديث هذه المعايير واصدار معايير الكلية التفصيلية إلختيار المراجع الداخلي
والخارجي والتي تم إعتمادها في مجلس الكلية رقم ( )333المنعقد بتاريخ  ،1531/5/31وعند تقديم
المراجعين الخارجيين لتقاريرهم ،يتم عرضها على مجالس األقسام لدراستها واتخاذ الالزم من التعديالت.
وقد أكد المراجعين الخارجيين علي توافق البرامج مع المعايير األكاديمية المتبناه ،ولكن بعض
المراجعين كان لهم بعض المالحظات علي صياغة نواتج التعلم المستهدفة للبرامج وتوصي

المقررات،

حيث نجد أن بعض المقررات تفتقد إلي تحدي د نواتج التعلم المستهدفة التي يتم تغطيتها من قبل المواضيع
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التي تدرس وعدد ساعات كل موضوع اسبوعيا .كما يوجد بعض المقررات كانت تفتقد معامل أو تمارين.
وبناءا عليه قامت وحدة ضمان الجودة بالتعاون مع األقسام العلمية علي إعادة صياغة نواتج التعلم
المستهدفة للبرامج مع مراجعة تطابقها مع المعايير األكاديمية المتبناه واعادة توصي

المقررات حسب

النموذج المقترح من قبل هيئة ضمان الجودة واإلعتماد .كما تم مراجعة طرق التعليم والتعلم المستخدمة
وكذلك طرق التقويم لتكون مناسبة لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة للمقررات.

 2/9البرامج التعليمية

تقدم الكلية  31برنامجا أكاديميا للمرحلة الجامعية األولي بنظام الساعات المعتمدة في أربعة

تخصصات رئيسية هي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات وبحوث العمليات ودعم
القرار .وتحرص الكلية علي تلبية احتياجات سوق العمل من خالل برامجها التعليمية المتعددة ،وهو ما أكده
االجتماع الخاص بين إدارة الكلية وبعض من أعضاء هيئة التدريس ووحدة ضمان الجودة لمناقشة مدي
مالئمة البرامج التعليمية التي تقدمها الكلية الحتياجات سوق العمل ،باإلضافة إلي مناقشة نتائج استبيان
رضا األط ار

المجتمعية عن أداء الكلية ،وقد تم التوصل في نهاية االجتماع إلي النقاط اآلتية:

 .2مالئمة البرامج التعليمية مع إحتياجات سوق العمل وهو ما أكدت علية األط ار

المجتمعية من

خالل نتائج االستبيان ،كما أكدوا علي أن درجة اقبالهم الكبيرة علي خريجي الكلية متأثرة بأسمها العريق،
كما هو موضح في الجدول .1-3
جدول  1-9تقييم مستوي خريج الكلية من وجهة نظر األطراف المجتمعية

م
1
2
3
4
5
6
5
1

بنود التقييم
توجد بمؤسستكم معايير يتم على أساسها تقييم مستوى الخريجين العاملين
لديها.
تقوم مؤسستكم بإبالغ الكلية بمقترحاتها لرفع مستوى خريجيها.
توفر المهارات األساسية من معارف ومعلومات حديثة لدى خريج الكلية
ألداء المهام المطلوبة.
توفر المهارات الفنية الالزمة لدى الخريج ألداء العمل.
قدرة خريجي الكلية على أداء المهام التي يكلفون بها عالية.
خريج الكلية ملتزم بأخالقيات المهنة.
خريج الكلية مالئم الحتياجات سوق العمل.
جودة خريجي كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة مرتفعة.

متوسط
التقييم

التقدير

3.30

جيد

2.40

ضعيف

3.25

جيد

3.18
3.36
3.50
3.17
3.67

جيد
جيد
جيد جدا
جيد
جيد جدا
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بنود التقييم

م

في حالة نعم ،ما هو وضع كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة
9
بالنسبة لكم؟
متوسط تقييم العنصر

 .1تتص

متوسط
التقييم

التقدير

3.58

جيد جدا

3602

جيد

البرامج التعليمية بالمرونة واالستجابة للتغيرات ومواكبة سوق العمل ،من خالل مايلي:

 تم تطوير الئحة الكلية في عام  1554لتكون بنظام الساعات المعتمدة ولتشمل برامج تحتويعلى تخصص رئيسي وتخصص فرعي.
 طالب الكلية لديه حرية اختيار تخصصه الرئيسي والفرعي فيتمتع بالمرونة عند تخرجه بالعملفي إحدى التخصصين.
 الطالب لديه الحرية الختيار المقررات االختيارية حسب ما يتم عرضه من قبل األقسام العلمية.-

يوجد في كل برنامج مقررين "موضوعات مختارة" في التخصص لمنح القسم العلمي المرونة
لعرض ما هو جديد في التخصص نظ ار للتطور السريع في مجاالت المعلوماتية والحوسبة
ودعم القرار.

 تحتوي برامج الكلية على مقررات اختيارية منها  4مقررات للتخصص الفرعي التي تمثل %3حسب مجاالت المواضيع ( ،)Subject Areasأما إجمالي االختياري في البرامج ( 34مقرر)
تمثل .%13
-

بروتوكول التعاون المبرم بين الكلية وو ازرة التعليم العالي وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات منذ عام  1553على تدريس مقرر اختياري تدريبي في مجاالت حديثة يحتاجها
سوق العمل المحلي والذي يعتبر من احدي مقررات التخصص الفرعي.

 .3هناك تعديالت في البرامج التعليمية ،وذلك بناءا علي:
-

إضافة مقرر الـ  Embedded Systemsفى العام األكاديمى  1531/1531والـ  Roboticsفى
العام األكاديمى  1531/1534بناءا على توصيات دراسة مالئمة برامج الكلية إلحتياجات سوق
العمل.
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-

االستراتيجية للكلية للفترة من  1531إلى  1533والتي تشمل التحديث المستمر

الغايات واألهدا
للبرامج والمقررات.

-

توصيات أصحاب المصلحة من األط ار

المجتمعية وأعضاء هيئة التدريس في ضوء احتياجات

سوق العمل سريعة التغير في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار حيث يتم حاليا تطوير
الئحة الكلية للمرحلة الجامعية األولى للمرة الثانية في خالل عشر سنوات.
تحرص الكلية على توصي

جميع البرامج التعليمية والمقررات الدراسية وذلك للتأكد من أن مخرجات

التعلم المستهدفة لكل برنامج محققة من خالل مقرراته وأن هذه المخرجات تحقق أهدا
لرسالة الكلية .وتم إعتماد توصي

البرنامج وفقا

البرامج األكاديمية بالكلية ألول مرة فى مجلس الكلية رقم  35بتاريخ

 1535/3/13بناء على إعتماد مجالس األقسام.
يحتوي توصي

البرامج على مصفوفات توضح عالقة مخرجات التعلم المستهدفة بين البرنامج

والمقررات ،والمتطلبات السابقة لكل مقرر .ويتضح من توصي

البرامج والمقررات توزيع الساعات الدراسية

بين الساعات النظرية ،العملية والتطبيقية وذلك في ظل الشكل العام لهيكل برامج الكلية وهو كاآلتي:
-

متطلبات جامعية ( 4مقررات) :إجباري (مقررين) ،اختياري (مقررين من أصل  3مقررات).

-

متطلبات كلية ( 14مقرر) :إجباري ( 11مقرر) ،اختياري (مقررين من أصل  5مقر ارت).

-

متطلبات تخصص رئيسي ( 35مقرر) :إجباري ( 3مقررات  1 +مقرر مشروع تخرج) ،اختياري
( 5مقررات من أصل  13في علوم الحاسب 13 ،في تكنولوجيا المعلومات 15 ،في نظم المعلومات،
 11في بحوث العمليات ودعم القرار).

-

متطلبات تخصص فرعي ( 5مقررات) :اختياري ( 5مقررات من أصل  3مقررات).
تسهم البرامج التعليمية في تنمية المهارات المختلفة للطالب حيث نجد أن مصفوفة البرامج تغطي

جميع مخرجات التعلم المستهدفة حسب المهارات المختلفة من مهارات المعرفة والفهم ،المهارات الذهنية،
المهارات المهنية والمهارات العامة ،كما هو موضح في الجدول .1-3
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جدول  3-9عدد المهارات المختلفة التي يغطيها كل برنامج علي حدى

المهارات
البرنامج
تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات
تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي نظم المعلومات
تخصص رئيسي علوم الحاسب – تخصص فرعي بحوث العمليات ودعم
القرار
تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي علوم الحاسب
تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي نظم المعلومات
تخصص رئيسي تكنولوجيا المعلومات – تخصص فرعي بحوث العمليات
ودعم القرار
تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي علوم الحاسب
تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات
تخصص رئيسي نظم المعلومات – تخصص فرعي بحوث العمليات ودعم
القرار
تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي علوم
الحاسب
تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي
تكنولوجيا المعلومات
تخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار – تخصص فرعي نظم
المعلومات

المعرفة
والفهم

الذهنية

المهنية

العامة

21
21

21
21

21
21

9
9

21

21

21

9

25
25

21
21

23
23

9
9

25

21

22

9

25
25

21
21

25
24

9
9

25

21

24

9

25

16

19

9

25

16

11

9

25

16

19

9

وتشمل المهارات العامة القدرة علي:
-

استخدام وسائل التعلم مختلفة وادارة تطوير الذات.

-

العمل في فريق و إدارة الوقت.

-

تحصيل المعلومات.

-

مهارات كتابة التقارير العلمية.

-

فهم وتحليل االبعاد الكمية ألي مشكلة.

-

مهارات االتصال.

-

استخدام وسائل االتصال والتكنولوجيا بكفاءة.

-

التعلم الذاتي.

-

القدرة على التفكير النقدي وحل المشاكل.
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كما تحرص الكلية على تخريج طالب مالئم لسوق العمل وقاد ار على المنافسة ،لذا تقوم بعمل
استبيانات للطلبة في نهاية كل فصل دراسي لتقييم المقرر الدراسي من حيث المقرر والمادة العلمية والكتاب
الجامعي وأهمية المقرر باال ضافة إلى عضو هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة القائمين على التدريس.
كما يتم إعداد تقارير المقررات بواسطة أستاذ المقرر في نهاية الفصل الدراسي .وبعد ذلك تقوم وحدة ضمان
الجودة بتحليل بيانات االستبيانات للحصول على احصائيات لمتابعة العملية التعليمية بالكلية وتجميع تقارير
المقررات وارسالها إلى األقسام العلمية المختلفة في بداية كل فصل دراسي لعرضها ومناقشتها مع توصي
جميع البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي سو

يتم تدريسها وذلك لمراجعتها وتطويرها لكي تواكب

متطلبات سوق العمل الحديثة ،أخذا في االعتبار نتائج التقييم .وبعد إعتمادهم في مجالس األقسام العلمية،
تقوم الكلية بإعتمادهم في مجلسها.
وقد قامت الكلية بأخذ رأي المراجعين الخارجيين في توصي

البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

وكما هو موضح فى القسم السابق (المعايير األكاديمية) مدي االستفادة من تقاريرهم.
تعتمد الكلية على عدة مؤشرات لقياس مدى فاعلية البرامج التعليمية ومنها:
المؤشر األول :تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج دراسي
تم دراسة نسب اإللتحاق بالبرامج على مدى الخمس أعوام السابقة وكانت النتائج كالتالي:
جدول  4-9عدد الملتحقين بكل برنامج على مدار الخمس أعوام السابقة

البرنامج
تخصص
رئيسي

تخصص
فرعي

علوم
الحاسب

تكنولوجيا
المعلومات
نظم معلومات
بحوث
العمليات
ودعم القرار

تكنولوجيا علوم حاسب
المعلومات نظم معلومات

عدد الطالب الملتحقين
0202/0203 0200/0203 0200/0200 0200/0202 0202/0222
11

31

12

32

2

15

49

41

17

3

15

46

62

49

4

11
11

11
64

15
53

22
29

4
-
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البرنامج
تخصص
تخصص
فرعي
رئيسي
بحوث
العمليات
ودعم القرار

نظم
المعلومات

بحوث
العمليات
ودعم
القرار

علوم حاسب
تكنولوجيا
المعلومات
بحوث
العمليات
ودعم القرار
علوم حاسب
تكنولوجيا
المعلومات
نظم معلومات

عدد الطالب الملتحقين
0202/0203 0200/0203 0200/0200 0200/0202 0202/0222

1

51

63

25

9

51

25

21

11

-

6

2

2

1

-

54

59

91

92

13

11

11

6

2

2

1

1

1

1

-

31

15

31

22

4

ويتضح من الجدول السابق أنه في التخصص الرئيسي علوم الحاسب ،يتناقص اإلقبال على
تخصص فرعي نظم المعلومات بينما يتزايد اإلقبال على التخصص الفرعى بحوث العمليات ودعم القرار.
أما بالنسبة للتخصص الرئيسي تكنولوجيا المعلومات ،نجد أن اإلقبال على تخصص فرعي بحوث العمليات
ودعم القرار يتزايد ،بينما اإلقبال ثابت تقريبا على تخصص فرعي علوم الحاسب .أما بالنسبة للتخصص
الرئيسي نظم المعلومات ،يتزايد اإلقبال على التخصص الفرعي بحوث العمليات ودعم القرار بينما يقل
بالنسبة للتخصصات الفرعية األخرى .وفي التخصص الرئيسي بحوث العمليات ودعم القرار ،يتناقص
اإلقبال على التخصص الفرعي علوم الحاسب ويتباين بالنسبة للتخصص الفرعي نظم المعلومات .وبشكل
عام ،نالحظ انخفاض األعداد فى العام األكاديمي  1534/1531وذلك بسبب التحاق دفعة الفراغ بالثانوية
العامة بالبرامج فى عامها األخير.
المؤشر الثاني :تطور نسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج دراسي
تقوم الكلية فور ظهور نتائج االمتحانات بدراسة نتائج واحصائيات النجاح من خالل وحدة ضمان
الجودة ،ويوضح الجدول  5-3نسب النجاح في المقررات حسب الدفعة والمستوي.
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جدول  5-9نسب النجاح في المقررات حسب الدفعة والمستوي

المستوى

دفعة االلتحاق
بالكلية
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
0200/0203
0202/0203
0205/0202
متوسط المستوى

األول
88.0%
84.8%
82.3%
80.3%
82.3%
79.0%
68.3%
81.6%
82.7%
82.4%
14.5%

الثانى
89.3%
85.5%
79.7%
73.8%
77.0%
74.0%
62.3%
77.8%
78.4%
55.1%

الثالث
92.6%
91.1%
87.9%
83.3%
82.2%
81.1%
78.6%
81.5%
12.5%

الرابع
93.4%
91.5%
87.8%
85.7%
81.3%
83.7%
80.3%
91.1%

82.4%

71.4%

84.6%

87.9%

متوسط الدفعة
90.9%
88.5%
84.6%
81.1%
82.1%
79.5%
75.2%
13.1%
81.3%
81.1%
14.5%

ويتضح من الجدول السابق:
 نسب النجاح فى المقررات تناقصت مع الدفعات حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها مع دفعة( 1533/1535دفعة الفراغ) وعاودة االرتفاع إلى معدالتها الطبيعية ( %35كنسبة نجاح)
للدفعات التالية.
-

نسب النجاح تقل في مقررات المستوي الثاني ثم تعود إلي االرتفاع في المستويات التالية ويرجع
ذلك إلي (من وجهة نظر الكلية):
 مقررات المستوى األول مكملة لمقررات الثانوية العامة ولكن مقررات المستوى الثانى
تتناول مواضيع جديدة (من مفاهيم وأساسيات) فى صميم تخصصات الكلية.
 طالب المستوي الثالث يختار التخصص الرئيسي الذى يرغب فيه.
 طالب المستوى الرابع يختار التخصص الفرعي الذي يرغب في دراسته باالضافة إلى
أن الطالب قد أصبح ناضجا فكريا.

نظ ار لما تنص عليه الئحة الكلية للمرحلة الجامعية األولي على أن يدرس الطالب خالل المستوي
األول والثاني مقررات عامة تتيح له معرفة معلومات عامة عن كل تخصص لكي يكون قاد ار على اختيار
التخصص الرئيسي الذي يدرسه في المستوى الثالث وكذلك التخصص الفرعي الذي يدرسه في المستوى
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الرابع ،وبهذا يكتمل اإلثني عشر برنامج الذي تقدمه الكلية للطالب .ولذلك تم دراسة نسب التخرج علي
ثالثة مستويات علي النحو التالي:
 .3نسب التخرج علي مستوى إجمالي البرامج التي تقدمها الكلية على مدار الستة أعوام السابقة ،كما
هو موضح في الجدول .6-3
جدول  6-9نسب التخرج من دفعة الدخول (النجاح على مستوى الدفعة)

دفعة الدخول

سنة التخرج

متوسط طالب فى
المستوى أولى

0225/0222
022./0225
0222/022.
0222/0222
0222/0222
0202/0222
0200/0202
0200/0200

0222/0222
0222/0222
0202/0222
0200/0202
0200/0200
0203/0200
0202/0203
0205/0202

487
461
683
617
519
513
111
541

عدد طالب الدفعة
متوسط حضور
امتحان فى مقررات
المستوى األول
429
377
518
445
434
389
12
411

خريجين
الدفعة

نسبة النجاح
علي مستوي
الدفعة

270
269
322
247
272
228
21
215

%62.9
%71.4
%62.2
%55.5
%62.7
%58.6
%0362
%5260

ويتضح لنا من الجدول السابق ،أن متوسط إجمالي الخريجين من إجمالي البرامج المقدمة من
الكلية يزيد عن الـ  %55بأستثناء دفعة الفراغ لألسباب التى ذكرت سابقا.
 .1نسب التخرج على مستوى البرامج الرئيسية التي تبدأ من التحاق الطالب بالمستوى الثالث خالل
األربع أعوام السابقة ،كما هو موضح في الجدول .3-3
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جدول  7-9نسب النجاح علي مستوى التخصص الرئيسى

تخصص رئيسى
سنة تخرج

0202/0222

0200/0202

0200/0200

0203/0200

0202/0203

0202/0203

ثالثة
0222/0222
خريجين
0202/0222
نسبة النجاح
ثالثة
0202/0222
خريجين
0200/0202
نسبة النجاح
ثالثة
0200/0202
خريجين
0200/0200
نسبة النجاح
ثالثة
0200/0200
خريجين
0203/0200
نسبة النجاح
ثالثة
0203/0200
خريجين
0202/0203
نسبة النجاح
ثالثة
0202/0203
خريجين
0205/0202
نسبة النجاح

علوم
الحاسب

تكنولوجيا
المعلومات

نظم المعلومات

بحوث عمليات
ودعم القرار

116

108

158

38

105

94

134

35

%90.5

%87.0

%84.8

%92.1

123

126

112

21

114

106

92

21

%92.7

%84.1

%82.1

%100.0

128

160

128

39

110

129

109

36

%85.9

%80.6

%85.2

%92.3

102

149

107

26

95

118

77

20

%2063

%79.2

%72

%77

13

15

16

5

9

11

11

5

%69.2

%64.7

%68.8

%71.4

91

91

53

11

53

51

61

13

%2260

%2.62

%236.

%2060

نجد من الجدول السابق أن عدد الملتحقين بالتخصص الرئيسي علوم الحاسب قد زاد بمعدالت
طفيفة ،أما بخصوص التخصص الرئيسي تكنولوجيا المعلومات نالحظ أن معدالت الزيادة كبيرة مع هبوط
بالنسبة للتخصص الرئيسي نظم المعلومات ،بينما يعتبر التخصص رئيسي بحوث العمليات ودعم القرار
هو أقل التخصصات إقباال.
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أما علي مستوي التخرج ،نجد أن هناك تباين في نسب الخريجين بين التخصصات الرئيسية ،حيث
نجد أن أعلى نسب تخرج لتخصصى علوم الحاسب وبحوث العمليات (فى األغلب تتعدى )%35
وللتخصصين تكنولوجيا المعلومات ونظم المعلومات تتراوح نسب التخرج بين  %35و ،%35كما يالحظ
أن نسب التخرج تناقصت ألخر دفعتين وباألخص دفعة الفراغ ،أكثر التخصصات ثباتا على مستوى نسب
التخرج هى علوم الحاسب يليها نظم المعلومات ،ونجد تناقص علي مستوي التخصص الرئيسي تكنولوجيا
المعلومات ،أما بالنسبة للتخصص الرئيسي بحوث العمليات ودعم القرار نجد ارتفاع ملحوظ بنسب وذلك
يرجع إلي األعداد القليلة الملتحقة به.
 .1أعداد الطالب الملتحقين في التخصصات الفرعية وذلك بدءا من المستوي الرابع ،كما هو موضح
في الجدول .3-3
جدول  4-9أعداد الطالب الملتحقين علي مستوى التخصصات الفرعية

سنة التخرج
0202/0222
0200/0202
0200/0200
0203/0200
0202/0203
0205/0202

علوم الحاسب
92
53
44
35
6
21

تخصص فرعي
نظم المعلومات
تكنولوجيا المعلومات
195
16
121
33
144
14
69
33
7
2
11
1

بحوث عمليات ودعم القرار
95
155
215
234
26
131

يوضح الجدول السابق أن التخصصات الفرعية األكثر أقباال هي بحوث العمليات ودعم القرار يليها
نظم المعلومات واألقل أقباال هو تخصص فرعي تكنولوجيا المعلومات .كما نجد أن األقبال علي تخصص
بحوث العمليات ودعم القرار في تزايد ملحوظ رغم قلة أعداد الملتحقين بهذا التخصص كتخصص رئيسي
أقل بكثير من غيره وذلك ألقتناع الطالب بأهمية مقررات التخصص في التعامل مع حل المشكالت ولكنه
غير معرو

في سوق العمل .أما بالنسبة لعلوم الحاسب كتخصص فرعي نجد أن عدد الملتحقين يتناقص

علي مدار األربع سنوات السابقة .وبالنسبه لتخصص فرعى نظم المعلومات يتناقص بصفة عامة وزاد هذا
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التناقص بشدة فى العام األكاديمى  1531/1531حيث مثل نسبة  %33.6من إجمالى الدفعة مقارنة ب ـ
 %14.5من إجمالى الدفعة السابقة.
أما بالنسبة لنسب التخرج لإلثني عشر برنامج كما هو موضح في الجداول التالية.
-

بالنسبة لبرامج التخصص الرئيسي علوم الحاسب ،يوضح الجدول  3-3نسب التخرج منه على

مدار الخمس أعوام السابقة.
جدول  9-9نسب الخريجين لبرامج التخصص الرئيسى علوم الحاسب

سنة التخرج

تخصص فرعي
تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات بحوث عمليات ودعم القرار

رابعة 0202/0222
 0202/0222خريجين 0202/0222
نسبة النجاح
رابعة 0200/0202
 0200/0202خريجين 0200/0202
نسبة النجاح
رابعة 0200/0200
 0200/0200خريجين 0200/0200

10
10
%100.0
31
26
%83.9
12
11

85
83
%97.6
49
48
%98.0
40
38

15
12
%80.0
46
40
%87.0
62
61

نسبة النجاح
رابعة 0203/0200
خريجين
0203/0200
0203/0200
نسبة النجاح
رابعة 0202/0203
خريجين
0202/0203
0202/0203
نسبة النجاح
رابعة 0205/0202
خريجين
0205/0202
0205/0202
نسبة النجاح

%91.7
32

%95.0
15

%98.4
49

32

14

49

%100.0
2

%82.4
3

%100.0
4

2

3

4

%100.0

%100.0

%100.0

5

39

39

6

31

29

%2562

%2262

%2262

-

بالنسبة لبرامج التخصص الرئيسي تكنولوجيا المعلومات ،يوضح الجدول  35-3نسب التخرج منه

علي مدار الخمس أعوام السابقة.
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جدول  20-9نسب الخريجين لبرامج التخصص الرئيسى تكنولوجيا المعلومات

تخصص فرعي

سنة التخرج

0202/0222

0200/0202

0200/0200

0203/0200

0202/0203

0205/0202

-

علوم الحاسب نظم المعلومات بحوث عمليات ودعم القرار
رابعة 0202/0222
خريجين 0202/0222
نسبة النجاح
رابعة 0200/0202
خريجين 0200/0202
نسبة النجاح
رابعة 0200/0200
خريجين 0200/0200
نسبة النجاح
رابعة 0203/0200
خريجين
0203/0200
نسبة النجاح
رابعة 0202/0203
خريجين
0202/0203
نسبة النجاح
رابعة 0205/0202
خريجين
0205/0202
نسبة النجاح

10
6
%60.0
18
14
%77.8
17
13
%76.5
22

80
80
%100.0
64
46
%71.9
73
60
%82.2
29

8
8
%100.0
50
46
%92.0
63
56
%88.9
95

17

14

87

%77.3
4

%48.3
-

%91.2
9

3

-

8

%75
5

21

%88.9
45

6

25

35

%2562

%2.62

%2262

بالنسبة لبرامج التخصص الرئيسي نظم المعلومات ،يوضح الجدول  33-3نسب التخرج منه علي

مدار الخمس أعوام السابقة.
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جدول  22-9نسب الخريجين لبرامج التخصص الرئيسى نظم المعلومات

تخصص فرعي

سنة التخرج

0202/0222

0200/0202

0200/0200

0203/0200

0202/0203

0202/0203

-

علوم الحاسب تكنولوجيا المعلومات بحوث عمليات ودعم القرار
رابعة 0202/0222
خريجين 0202/0222
نسبة النجاح
رابعة 0200/0202
خريجين 0200/0202
نسبة النجاح
رابعة 0200/0200
خريجين 0200/0200

71
63
%88.7
25
19
%76.0
21
18

6
5
%83.3
2
0
%0.0
2
1

74
66
%89.2
79
73
%92.4
90
90

نسبة النجاح
رابعة 0203/0200
خريجين
0203/0200
نسبة النجاح
رابعة 0202/0203
خريجين
0202/0203
نسبة النجاح
رابعة 0205/0202
خريجين
0205/0202
نسبة النجاح

%85.7
11

%50.0
1

%100.0
92

5

0

72

%45.5
-

%0
13

%78.3
-

-

11

-

12

%84.6
-

52

12

-

49

%022

-

%2260

بالنسبة لبرامج التخصص الرئيسي بحوث العمليات ودعم القرار ،يوضح الجدول  31-3نسب

التخرج منه علي مدار الخمس أعوام السابقة.
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جدول  21-9نسب الخريجين لبرامج التخصص الرئيسى بحوث العمليات ودعم القرار

تخصص فرعي

سنة التخرج

0202/0222

0200/0202

0200/0200

0203/0200

0202/0203

0205/0202

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

رابعة 0202/0222
خريجين 0202/0222
نسبة النجاح
رابعة 0200/0202
خريجين 0200/0202
نسبة النجاح
رابعة 0200/0200
خريجين 0200/0200

11
9
%81.8
10
7
%70.0
6
6

0
0

0
0

30
26
%86.7
15
14
%93.3
31
30

نسبة النجاح
رابعة 0203/0200
خريجين
0203/0200
نسبة النجاح
رابعة 0202/0203
خريجين
0202/0203
نسبة النجاح
رابعة 0205/0202
خريجين
0205/0202
نسبة النجاح

%100.0
2

1

%96.8
22

2

1

17

%100.0
2

%100.0
-

%77.3
4

1

-

4

%50
1

1

%100
14

1

-

12

%020

%2

%2562

0
0

المؤشر الثالث :تطور أعداد الخريجين في كل برنامج دراسي
تم دراسة تطور أعداد الخريجين في كل برنامج على مدار الخمس أعوام السابقة ويوضح الجدول
 31-3النتائج كالتالي:
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جدول  13-9تطور أعداد الخريجين في الخمس أعوام

البرنامج
تخصص
رئيسي

تخصص
فرعي
تكنولوجيا
المعلومات

علوم
الحاسب

تكنولوجيا
المعلومات

نظم
المعلومات

بحوث
العمليات
ودعم
القرار

عدد الطالب الخريجين
0205/0202 0202/0203 0200/0203 0200/0200 0200/0202
26

11

32

2

6

41

31

14

3

31

41

61

49

4

29

علوم حاسب
نظم معلومات

14
46

13
61

15
14

3
-

6
25

نظم معلومات
بحوث
العمليات
ودعم القرار

بحوث
العمليات
ودعم القرار

46

56

15

8

35

علوم حاسب

19

11

5

-

12

1

1

1

-

-

53

91

52

11

49

5

6

2

1

1

1

1

1

-

-

14

31

15

4

12

تكنولوجيا
المعلومات
بحوث
العمليات
ودعم القرار
علوم حاسب
تكنولوجيا
المعلومات
نظم معلومات

المؤشر الرابع :توزيع تقديرات الطالب في المقررات المختلفة ومتوسط الدرجات
عند اإلنتهاء من إعالن نتائج المقررات فى نهاية الفصل الدراسى يتم إستخراج تقرير يضم بعض
اإلحصائيات عن المقررات وتوزيع تقديرات الطالب لدراستها وتصنيفها إذا كانت تتبع أو ال تتبع التوزيع
اإلحصائي الطبيعي .ويتم إرسال هذه اإلحصائيات إلى األقسام العلمية لمناقشة نتائج المقررات المقدمة من
قبل القسم بمجلس القسم وتقديم تقرير ومجموعة من التوصيات يرفع إلى مجلس الكلية .كما يتم دراسة
متوسط الدرجات للمقررات المعروضة لكل فرقة بالبرامج المختلفة لمعرفة وجود تباين بين الفرق وبعضها
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وبين البرامج على مدار األعوام المتتالية .ويوضح الجدول  34-3هذه اإلحصائيات للفرق منذ بدء نظام
الساعات المعتمدة حتى العام المنصرم .1535-1534
جدول  24-9إحصائية بالمقررات التي تتبع أو ال تتبع نتائجها للتوزيع الطبيعي

العام األكاديمى

المستوي األول

المستوي الثاني

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013

65.5%
63.4%
62.4%
61.6%
65.1%
60.3%
53.4%
62.7%
62.5%

67.7%
63.7%
59.5%
57.3%
61.1%
56.7%
50.7%
60.3%

70.7%
68.6%
65.2%
61.7%
62.0%
61.5%
59.1%

71.9%
69.3%
67.4%
66.3%
67.6%
65.2%

2013/2014

62.2%

60.1%

62.4%

62.1%

2014/2015

64.8%

61.3%

63.7%

70.7%

متوسط الفرقة

62.8%

60.4%

63.9%

68.0%

المستوي الثالث

المستوي الرابع

ويتضح من الجدول السابق إن أدنى مستوى للمتوسطات يكون للمستوي الثاني عبر األعوام
األكاديمية ويتزايد ليكون األعلى للمستوي الرابع ،وتتماشى هذه األحصائيات مع مؤشرات نسب النجاح التى
تم عرضها سابقا ،حيث أن مقررات المستوي الثاني تتناول مواضيع جديدة (من مفاهيم وأساسيات) فى
صميم تخصصات الكلية ومع المستوي الرابع يكون الطالب أكثر نضجا فكريا وفى التخصص الذى يرغب
فيه .كما يتضح من الجدول إن أدنى متوسطات المستويات المختلفة كانت تتزامن مع طلبة دفعة الفراغ
بدءا من المستوي األول فى العام األكاديمي  1535/1533حتى تخرجهم فى عام  .1531/1534ويتضح
أيضا من الجدول إرتفاع المتوسطات فى العام المنصرم وعلى األخص مواد المستوي الرابع.
كما يتم دراسة وج ود تباين فى متوسطات المقررات المعروضة فى البرامج المختلفة للمستويات الثالث
والرابع ،وكما هو موضح فى األشكال  3-3و 1-3التباين طفي

بين البرامج عبر األعوام األكاديمية.
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شكل  2-9متوسط درجات مقررات البرامج المقدمة فى المستوي الثالث

شكل  1-9متوسط درجات مقررات البرامج المقدمة فى المستوي الرابع
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الفصل العاشر :التعليم والتعلم
والتسهيالت المادية

الفصل العاشر :التعليم والتعلم والتسهيالت المادية

 1/10إستراتيجية التعليم والتعلم

تحقيقا لرسالتها ،تلتزم الكلية بإعداد الكوادر البشرية التي تحتاجها قطاعات العمل واإلنتاج

والخدمات في المجتمع وذلك من خالل برامج تعليمية متطورة تدعم آليات البحث العلمى ومهارات التعلم
الذاتى .يتطلب إنجاز ذلك وجود خطة إستراتيجية للتعليم والتعلم تخاطب المستقبل وترتكز على الواقع.
ولهذا صدر قرار تنظيمي ( )1/135بتاريخ  1535/3/15بتشكيل لجنة إلعداد الخطة اإلستراتيجية للتعليم
والتعلم في الفترة من العام األكاديمي  1531/1533وحتي نهاية العام األكاديمي  .1536/1535واجتمعت
اللجنة عدة مرات لتُعد اإلصدار األول من الخطة .ولقد تم عرض الخطة على مجلس الكلية لمناقشتها ،وتم
بالفعل إعتمادها في مجلس الكلية رقم ( )331المنعقد بتاريخ .1533/31/31
وحيث أن الخطة تنص على ضرورة مراجعتها كل عام دراسى فقد صدر قرار تنظيمي رقم ()6/635
بتاريخ  1531/6/35بتشكيل لجنة لمراجعة الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم للعام األكاديمي
 1531/1531باإلضافة لمناشدة رؤساء األقسام العلمية لمناقشة الخطة وارسال أي مقترحات لتطويرها.
وبالفعل ،إجتمعت اللجنة المذكورة والتى تضم فى عضويتها أعضاء من هيئة أعضاء التدريس بالكلية
وممثلي أط ار

المجتمع من خارج الكلية وممثلين لطلبة الكلية فى  1531/35/34وأصدرت بعض

التوصيات لتعديل الخطة .وأيضا قامت بعض األقسام بإرسال مقترحاتها لتطوير الخطة اإلستراتيجية .وبناء
على ذلك قامت اللجنة بـتعديل الخطة اإلستراتيجية آخذة في األعتبار هذه التوصيات والمقترحات واصدار
نسخة معدلة.
تحرص الكلية على تنوع أساليب التدريس بالكلية حيث تتضمن أنماط غير تقليدية مثل تنظيم ندوات
وورش عمل بالتعاون مع األط ار

المجتمعية باإلضافة إلى التوسع فى إستخدام التكنولوجيا فى العملية

التعليمية فعلى سبيل المثال يستخدم معظم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة المجموعات اإللكترونية
للتواصل مع الطلبة والعروض اإللكترونية ( )PowerPoint presentationsلشرح المناهج .هذا باإلضافة
إلي إشتراك الطلبة في مسابقات البرمجة التي تستلزم تدريبا مكثفا للمشاركين ،والتي تعتبر من أهم أنماط
التعلم الغير تقليدية المستخدمة بالكلية .ول تحديد مدى مالئمة أنماط التعلم المستخدمة للمخرجات المستهدفة
بالنسبة لكل مقرر دراسي يتم إتخاذ الخطوات التالية:
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 -مراعاة أن يحتوى توصي

المقرر على تعري

األنماط المختلفة التى تغطى مخرجاته.

 يقوم القسم العلمي بمراجعة واعتماد المقررات التي يتم تدريسها من خالله بينما تقوم لجنة شئونالتعليم والطالب بإعتماد المقررات العامة ثم يتم بعد ذلك إعتماد توصي

جميع مقررات الفصل

الدراسي بمجلس الكلية.
كما تحرص الكلية على تنمية القدرة على التعلم الذاتي لدى الطالب ويتضح ذلك من خالل توصي
المقررات حيث يتضمن مجاالت التعلم الذاتي مثل البحث على شبكة اإلنترنت ،العروض التقديمية
( ) Presentationsوالمشاريع الجماعية .تقوم الكلية بتوفير االتصال الدائم بشبكة اإلنترنت واإلنترنت
الالسلكى الذى يغطى الكلية بأكملها بحسب الدليل التخطيطى للبنية التحتية للكلية وكذلك توفير الكتب
والمراجع العلمية ومشروعات التخرج السابقة بالمكتبة كمصادر للتعلم.
وفي إطار سعي الكلية للتأكد من تشجيع الطالب على التعلم الذاتي مع توفير المصادر المختلفة له فقد
قامت الكلية بإدراجه كأحد بنود استبيان مستوى الرضا للطالب منذ العام األكاديمي  .1533/1535ويوضح
الجدول  3-35نتائج تقييم الطالب علي اهتمام الكلية بتشجيعهم على التعلم الذاتي وتوفر له المصادر
المختلفة مع األخذ في االعتبار أن نسبة  %65-65من الطالب اجابوا إنه يتم اإلهتمام بالتعلم الذاتى فى
المواد المختلفة .ونالحظ تحسن فى نتائج التقييم فى االعوام المتتالية .كما أشار إستبيان رضا األط ار
المجتمعية عن أداء الكلية أن القدرة على التعلم الذاتى بسرعة كبيرة من أهم نقاط القوة فى خريج الكلية.
جدول  2-20نتائج اإلستبيانات علي اهتمام الكلية بتشجيع الطالب علي التعلم الذاتي

م
1

عنصر التقييم
يتم تشجيع الطالب على
التعلم الذاتي وتوفر له
المصادر المختلفة

0200/0202
2.61

العام األكاديمي
0203/0200 0200/0200
2.66

2.12

0202/0203
2.9

كذلك تسعى الكلية إلى تشجيع الطالب على البحث العلمي وذلك من خالل مشاركتهم في الندوات
البحثية التي تٌعقد بالكلية .كما يتم ارسال بعض المقاالت العلمية المنشورة في مجالت الـ ACMوالـIEEE
ويشجع الطالب على المشاركة بالحضور وكذلك المشاركة في تنظيم مؤتمرات
لهم على البريد اإللكترونيُ .
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الكلية وورش العمل التي تعقدها الكلية .وكذلك تشجع الكلية األنشطة الغير تعليمية من خالل بعض
السياسات مثل:
 تراعي الكلية توفير وقت خاص مشترك بين جميع الطالب ال توجد به محاضرات أو معامل
في الجدول الدراسي لتشجيعهم على ممارسة األنشطة المختلفة وهو من الساعة الحادية عشرة
صباحا وحتى الثانية عشرة ونص

ظه ار يوم الثالثاء من كل أسبوع.

 رفع الغياب للطالب المشارك باألنشطة وعدم إحتسابه ضمن نسبة الغياب المسموحه له ،ويتم
ذلك بتقديم طلب لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب من خالل رعاية الشباب.
 تأجيل اإلمتحانات النصفية للطالب ،وذلك في حالة مشاركته في نهائي مسابقة خالل فترة
اإلمتحانات المعلن عنها.
 إحتساب المقرر غير مكتمل للطالب (بدال من راسب) ،وذلك في حالة مشاركته في نهائي
مسابقة سواء كانت إقليمية أو عالمية خالل فترة اإلمتحانات النهائية المعلن عنها.
 الدعم المالي للمشاركة في المسابقة بناء على تقييم عضوهيئة التدريس المشر على النشاط.

 2/10السياسات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم

تسعى الكلية لحل بعض المشاكل الشائعة فى التعليم مثل الكثافة العددية العالية للطالب عن

طريق تقسيم الطالب إلى مجموعات يتناسب عددها مع نوع النشاط التعليمي (محاضرة – معمل –
مجموعات مناقشة ... ،إلخ) بما يسمح بقدر أكبر من التفاعل ويتم التقسيم طبقا لسياسة جدولة المقررات
والقاعات .ونتيجة للزيادة المطردة فى أعداد الطالب فإن الكلية تلجأ لزيادة المشاركة في قاعات محاضرات
خارجية مع معهد الدراسات والبحوث االحصائية ومبنى التعليم المفتوح بجامعة القاهرة كما هو موضح فى
جدول  .1-35ويوضح الجدول  1-35مقارنة البنية التحتية المتاحه (قاعات محاضرات وتمارين – معامل
– أجهزة حاسب إلى) المستخدمة في العملية التعليمية للطالب ومقارنتها بـنسب المعدالت المرجعية
(.)NORMS
ويسهم إستخدام الكلية للكثير من أساليب التعلم الذاتي (بحسب طرق التدريس المدرجة في توصي
المقررات) في تخفي

الكثافة العددية الزائدة .وعلى الرغم من تطبيق كل السياسات السابقة فإنه يوجد كثافة

عددية زائدة فى محاضرات الفرقة األولى والثانية وجارى العمل على إنشاء مبنى جديد لحل تلك المشكلة.
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ومما يذكر أن الكلية قامت بتجربة تقسيم محاضرات طالب الصفين األول والثانى إلى مجموعتين ولكنها
لم تنجح لعدة أسباب تم مناقشتها فى مجلس الكلية رقم ( )333المنعقد بتاريخ  1531/6/31منها أن
معظمهم يحضر في مجموعة واحدة حسب الوقت المالئم لهم حيث يوجد فراغات في الجدول التستطيع
الكلية تجنبها بسببب محدودية األماكن .وأيضا لوحظ تكدس الطالب في مجموعة واحدة في حالة قيام
عضوين من أعضاء هيئة التدريس بتدريس المقرر بناء على تفضيل الطالب ألي منهما.
جدول  1-20بيان عن المدرجات التى تستخدمها الكلية

المساحة
(م)0

السعة
(طالب)

كلية الحاسبات
والمعلومات
معهد اإلحصاء

395

379

طوال اليوم

395

379

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 5المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

130

175

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 1المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

104

125

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 9المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

75

70

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 11المبنى الرئيسى

معهد اإلحصاء

75

70

الثانية والنصف عصرا

مدرج  - 261مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

294

266

الرابعة عصرا

مدرج  - 261مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

203

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 561مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

203

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 561مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

168

120

الرابعة عصرا

مدرج  - 563مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

210

150

الرابعة عصرا

مدرج  - 559مبنى التعليم المفتوح

التعليم المفتوح

168

120

الرابعة عصرا

القاعة
المدرج الكبير  -مدرج أ.د .إبراهيم فرج
مدرج أ.د .عبدالمنعم الشافعى

تابع لـــ

اإلتاحة (حتى الساعة)
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جدول  3-20بيان احصائي بالمدرجات والمعامل بالكلية مقارنة بالـ NORMS

العام األكاديمي
NORMS

0/0202
200

02/0200
00

02/0200
03

02/0203
02

02/0202
05

1550

1719

1734

1514

1156

عدد المدرجات

-

12

14

13

12

12

عدد المعامل

-

8

8

12

11

11

1.20

1.08

1.31

1.29

1.11

5.3

5.9

4.7

4.4

4.1

3.74

3.37

3.91

3.53

3.26

عدد الطالب

المساحة المخصصة لكل
طالب في المعامل م2
عدد الطالب لكل جهاز
المساحة المخصصة لكل
طالب في قاعات
المحاضرات والتمارين م2

 2.11م/ 2
طالب
جهاز لكل 4
طالب
 2.11م/ 2
طالب

كبير لمعالجتها حيث توجد خطة كاملة
أما بالنسبة لمشكلة ضعف الموارد فتبذل إدارة الكلية جهدا ا
لتنمية الموارد المادية للكلية معتمدة بمجلس الكلية رقم ( )333المنعقد بتاريخ  .1531/5/31وطبقا لخطة
تنمية الموارد المادية للكلية فقد قامت الكلية بتصميم برنامج خاص بمصاري

فى تخصص الشبكات وتم

بالفعل المواقفة على هذا البرنامج وتم تفعيله بداية من العام األكاديمي  1534/1531كما أعدت الكلية
برنامج خاص آخر في تخصص هندسة البرمجيات وتم تفعيله بداية من العام األكاديمي .1535/1534
وتقوم الكلية بإستغالل الموارد المتوافرة بالفعل حيث أبرمت الكلية بروتوكول تعاون مع معهد تكنولوجيا
المعلومات التابع لو ازرة اإلتصاالت لتوفير دورات تدريبية فى قاعات ومعامل الكلية فى مقابل نسبة من
عائد الدورات .وتستغل الكلية أيضا إمكاناته ا الفنية حيث أبرمت عقدا مع كلية اآلثار بجامعة القاهرة لصيانة
أجهزة الحاسب بها فى مقابل مادى .ولقد قامت الكلية بإنشاء عدة وحدات ذات طابع خاص بعضها بدأ
بالفعل يدر دخال للكلية .تشمل الوحدات ذات طابع خاص بالكلية:
 وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية.
 مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية.
 مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات.
 مركز التنقيب فى البيانات والنمذجة الحاسوبية.
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وتقوم الكلية أيضا ب توفير مدربين لوحدة جامعة القاهرة للرخصة الدولية لقيادة الحاسب كما تقوم
بتأجير كافيتيريا في مقابل مادى يخصص لدعم صندوق التكافل االجتماعي .ويوجد للكلية مصادر دخل
أخرى متنوعة مثل مصروفات الطالب الوافدين في الدراسات العليا ووحدة التصوير والمشاركة في مشارع
بحثية أو تعليمية ممولة من جهات متنوعة .وبدراسة مصادر التمويل الذاتى ومتوسط دخل الكلية الذاتى
فى األعوام من  1553وحتى 1531؛ يالحظ زيادة الدخل الذاتي للكلية بإضطراد بإستثناء عام -1535
 1533وذلك إلنخفاض عدد الطلبة الوافدين لظرو

أحداث  15يناير  .1533كما أن الكثير من أنشطة

الكلية يتم تمويلها بالكامل من خالل هيئات داعمة مثل أنشطة المؤتمر الطالبي ومشاركة الطالب في
مسابقة  ACM ICPCالعالمية ومؤتمر الكلية وهدايا حفل الخريجين.
وتتعامل الكلية مع العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريس من خالل "إستراتيجية الكلية للتعامل
مع العجز والفائض فى أعضاء هيئة التدريس" معتمدة بمجلس الكلية رقم ( )333المنعقد بتاريخ
 1531/4/35حيث تتضمن كيفية توزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس وسياسة االنتدابات.
وعلى الرغم من أن مشكلة الدروس الخصوصية تكاد تكون غير موجودة بالكلية فإنه توجد سياسة
لمكافحة تلك المشكلة وذلك من خالل عمل حصص مراجعة للطالب من قبل الهيئة المعاونة وعمل دورات
مجانية للتعري

بلغات البرمجة المختلفة.

ومن ناحية الكتاب الجامعي ،تعتمد مناهج الكلية على أحدث المراجع العالمية والتى يراعى عند
إختيارها مجموعة من الضوابط المنصوص عليها في الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم للكلية مثل
االجراءات القانونية في النشر وأسعار الكتب.
وتتعامل الكلية مع إنتدابات أعضاء هيئة التدريس طبقا لخطة التعامل مع العجز والفائض فى
أعضاء هيئة التدريس السابق ذكرها.
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وتعاني الكلية (مثل الكليات األخرى) من مشكلة ضعف حضور الطالب وحيث أن الئحة الكلية
تنص على حرمان الطالب من اإلمتحان حال تجاوز نسبة غياب  .%15فقد بدأت الكلية فى تطبيق سياسة
صارمة منذ العام األكاديمي  1531/1531للحد من تلك الظاهرة.
أحد أهم مشاكل التعليم والتعلم بأى مؤسسة هى تعثر الطالب ولقد أولت الكلية لتلك المشكلة إهتماما
خاصا فأنشأت لجنة للتعامل معها وأوصت اللجنة عدة توصيات قامت الكلية بإعتمادها ضمن سياسات
التعليم والتعلم منها تقليل عدد المقررات للطالب المتعثرين.
يعتبر اإلرشاد األكاديمي أحد أعمدة نظم التعليم القائمة على الساعات المعتمدة ولذلك تم عمل
دليل اإلرشاد األكاديمي لطالب المرحلة الجامعية األولى وتم إعتماده بمجلس الكلية رقم ( )356المنعقد
بتاريخ  .1533/5/35ويتم تحديد مرشد أكاديمى من أعضاء هيئة التدريس لكل مجموعة من الطالب
ويقوم المرشد األكاديمى بمساعدة كل من يرغب من الطالب على إختيار المقررات وتوجيهم طوال فترة
دراستهم بالكلية .وتقوم أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتحديد المرشد األكاديمي لمجموعات
الطالب ويتم مراجعة هذا التوزيع سنويا نظ ار إلنضمام طالب مستجدين وتخرج بعض الطالب م ع األخذ
في اإلعتبار التغيرات التي تحدث في قائمة أعضاء هيئة التدريس الذين على رأس العمل بالكلية .ويعتبر
رأى المرشد األكاديمى استشاريا .ويستطيع الطالب معرفة المرشد األكاديمى الخاص به من الموقع
اإللكترونى لطالب الكلية .وقد لوحظ أن الكثير من الطالب ال يلجئون للمرشد األكاديمي ويفضلون لقاء
أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب مباشرة مما يشكل عبء كثير على سيادتها .وعليه ،فقد حددت
الكلية عددا من أعضاء لجنة شئون التعليم والطالب لتلقي استفسارات ومقترحات وشكاوى الطالب وتم
أعالن هذا للطالب .وبذلك أصبح للطالب حرية إختيار المساعدة إما من خالل المرشد األكاديمي أو من
خالل اللجنة المشكلة .وقامت أ.د .وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بتوثيق جميع أنواع شكاوى أو
طلبات الطالب وقواعد التعامل مع كل حالة وعدلت في استمارة المقترحات والشكاوى لتعطي الفرصة
ألعضاء هيئة التدريس من لجنة شئون التعليم والطالب إلضافة توصياتهم على اإلستمارة.
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 3/10برامج التدريب الميداني للطالب

تحرص الكلية على تخريج طالب مالئم لسوق العمل وقادر على المنافسة وذلك من خالل تنوع

أوجه التدريب بالكلية ،حيث يوجد نوعين للتدريب وهما التدريب الميداني والتدريب العملي.
التدريب الميداني وبه يقوم الطالب بالتدريب في شركة أو مؤسسة للحصول على خبرة ميدانية في
سوق العمل وهو تدريب إختياري حيث أن الئحة الكلية ال تنص عليه .جدير بالذكر أن الكلية تبذل أقصى
جهد لتوفير فرص تدريب ميدانى لعدد من الطالب عن طريق عقد إتفاقيات مع جهات تدريبية مثل األتفاقية
المبرمة مع شركة أي بي أم ويتم من خاللها التدريب الصيفي لبعض طالب الفرقة الثالثة والتعاون بين قسم
نظم المعلومات وشركة  EMC²لتدريب الطالب ودعم مشاريع التخرج .وكذلك تدريب  CISCOالذي يتم
في الكلية لطالب قسم تكنولوجيا المعلومات حيث ان الكلية جهة معتمدة لتدريب  .CISCOوأيضا يسعى
أعضاء هيئة التدريس لتحقيق نفس الهد

من خالل مراسالتهم الشخصية لجهات مختلفة لتدريب الطالب

ويتم اإلعالن عن الفرص التدريبية للطالب عن طريق البريد اإللكتروني .ويتم تقييم التدريب الميداني بصفة
ودية عن طريق مراسالت غير رسمية بين الكلية وجهة التدريب بغرض اإلطمئنان على مستوى طلبة الكلية
مقارنة بنظ ارئهم فى الكليات المشابهة .ولكن هذا التقييم ال يؤثر على تقديرات الطالب.
التدريب العملي وهو تدريب إجباري لطالب المستوي الرابع كما هو منصوص عليه في سياسات
التعليم حيث يتدرب الطالب على إستخدام أحدث التقنيات والبرمجيات (مثل تطوير برمجيات الهوات
المحمولة بإستخدام  Androidو )iOSفى معامل مجهزة خصيصا لذلك ويتم التدريب العملى من خالل
بروتوكول تعاون مبرم بين و ازرة التعليم العإلى وو ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .مع العلم إنه يتم
توصي

هذه المقررات من قبل أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة مع الشركات المسئولة عن التدريس ويشر

عليها لجنة أكاديمية برئاسة عميد الكلية .وت حرص الكلية على مشاركة القائمين بالتدريب فى قياس مستوي
الطالب أ ثناء وبعد اإلنتهاء من فترة التدريب بواسطة إجراء االختبارات المناسبة .وتتكون لجنة الممتحنين
لمقررات التدريب العملي من رؤساء األقسام باإلضافة إلى المنسق العلمى المسئول عن المقرر .وُيعامل
ويضا
التدريب العملى كمقرر عادي من حيث التقييم ُ

إلى تقديرات الطالب ويعادل  1ساعات معتمدة.
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 4/10تقويم الطالب

تحرص الكلية على تنوع أساليب التقويم للطالب مثل إمتحان منتص

الفصل الدراسي ،اإلمتحان

النهائي للفصل الدراسي ،المشاريع الجماعية والفردية ،اإلمتحانات العملية ،العروض التقديمية ،الواجبات،
اإلختبارات المفاجئة وكتابة التقارير .ويحتوي نموذج توصي

المقررات على مصفوفة (فى الشكل )3-35

توضح كيفية إستيفاء وسائل التقييم لمخرجات التعلم المستهدفة .وتطبق الكلية آلية للتأكد من مدى توافق
وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة من خالل نموذج "األسئلة في مقابل مخرجات التعلم المستهدفة"
ويراجع بواسطة لجنة في القسم في مقابل توصي
والذى يستوفيه الممتحن طبقا لقواعد اإلمتحانات النهائية ُ
المقررات.
تقوم الكلية ببذل قصارى جهدها لضمان أقصى قدر ممكن من العدالة فى تقويم الطالب ومن
األدلة على ذلك:
 .3عدم إقتصار أسلوب التقويم على اإلمتحان النهائي فقط ولكن تستخدم الكلية العديد من الوسائل
السال

ذكرها (الشكل .)3-35

شكل  2-20مصفوفة وسائل التقييم مع مخرجات التعلم المستهدفة
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 .1يلتزم أستاذ المقرر بإعداد نموذج إجابة لإلمتحان وتسليمه قبل اإلمتحان وفقا لسياسات الكلية
المتعلقة بلجان اإلمتحانات والكنترول ومخاطبة وكيل الكلية لهيئة أعضاء التدريس للقيام بإستيفاء
نماذج اإلجابة.
 .1يتم إخفاء إسم الطالب حتى ال يعلم ُمصحح اإلمتحان النهائى إسم الطالب لضمان العدالة من
جميع الممتحنين.
 .4يتم منع الهيئة المعاونة من المراقبة على امتحان المقررات التي تدرس في أقسامهم.
 .5يتم إستبعاد استاذ المقرر من لجان الرصد.
 .6تقوم لجان الرصد بمراجعة تجميع الدرجات داخل وخارج ورقة اإلجابة الرصد.
 .3تستخدم الكلية نظام مميكن لرصد وتجميع الدرجات (نظام كونترول إلى) لضمان أكبر قدر من
الدقة.
 .3تقوم لجنة (عضوين من هيئة التدريس شاملة عضوهيئة التدريس القائم على تدريس المقرر )
بمراجعة بعض أوراق إجابة الطالب للتأكد من دقة تصحيح أسئلة االمتحان وضمان صحة مجموع
الدرجات.
 .3تقوم لجنة إمتحانات بمراجعة الدرجات قبل إعإلنها للتأكد من عدم شذوذها واتخاذ إجراءات
تصحيحية إذا لزم األمر بعد موافقة مجلس الكلية.
 .35تسمح الكلية بتظلمات الطالب من النتائج االمتحان النهائي من خالل موقع الكلية (ال ـ)Com E-
ويتم التعامل معها طبقا لسياسة التظلمات ،مع التأكيد على عدم قبول تظلمات من أعمال الفصل
الدراسي بعد اعالن النتائج النهائية إال بعذر مقبول من قبل إدارة الكلية – وهذا لضمان أال تكون
التظلمات شكلية بهد

رفع النتيجة الكلية للطالب.

وتتبع الكلية آلية ممنهجة لتوثيق نتائج اإلمتحانات عن طريق إعتمادها من وكيل الكلية لشئون
التعليم والطالب وعميد الكلية واعإلنها من خالل الصفحة المخصصة لكل طالب على النظام اإللكتروني
للكلية "."E-Com
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ويتيح نظام الكنترول اآللي للكلية مجموعة كبيرة من التقارير واإلحصائيات التي توفر الكثير من
الوقت والجهد بدقة متناهية مع إمكانية عرض آداء الطالب في كل مقرر على حدة في شكل رسم بياني،
وكذلك نسب النجاح فيها مع إمكانية رفع نتائج الطالب الراسبين في بعض المقررات نتيجة لق اررات اللجنة
العامة لإلمتحانات .وتقوم وحدة ضمان الجودة بعمل تحليل إحصائي لنتائج اإلمتحانات النهائية لجميع
المقررات ويتم وعرضها على لجنة شئون التعليم والطالب لمناقشتها واتخاذ الالزم نحوها.
وجدير بالذكر إنه تم دراسة إقتراح بإستخدام أسلوب الممتحن الخارجي ولكن لم يتم قبول هذا
االقتراح للحفاظ على سرية اإلمتحانات واقتصار هذه المسئولية على أعضاء هيئة التدريس القائمين على
تدريس المقرر.

 5/10رضا الطالب

تحرص الكلية على قياس وتقييم مستوى رضا الطالب سنويا وذلك من خالل عمل استبيان يتم

طرحه عن طريق وحدة ضمان الجودة بالكلية .وقد قامت الوحدة بعمل استبيانات خالل العام األكاديمي
 ،1533/1535العام األكاديمي  ،1531/1533والعام األكاديمي  1531/1531وذلك لإلستفادة بآراء
الطالب في الس ياسات التي تطبقها الكلية في عدم التمييز والعدالة وكذلك سياسات القبول والتحويالت ونظم
تقويم الطالب المتبعة في الكلية والتسهيالت المستخدمة لدعم عملية التعليم والتعلم وبرامج خدمة المجتمع
وتنمية البيئة التي تنفذها الكلية ،ويوضح الجدول  4-35ملخص نتائج االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها.
جدول  4-20ملخص نتائج استبيان رضا الطالب

م
1
2
3
4
5
6

عناصر التقييم
سياسات عدم التمييز
والعدالة
سياسة القبول والتحويالت
التسهيالت الداعمة للتعليم
والتعلم
نظم تقويم الطالب
الدعم الطالبي
برامج خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط تقييم العام األكاديمي
0200/0202

0200/0200

0203/0200

0202/0203

2.41

2.63

2.55

2.52

2.33

2.49

2.56

2.13

2.51

2.53

2.51

2.55

2.29
2.29

2.31
2.14

2.55
2.41

2.13
2.51

1.15

2.33

2.61

2.65

0602

0620

2.63

0620
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ويتضح من الجدول أن هناك تحسن في الرضاء من ناحية الطالب في كافة محاور التقييم من
بين عام الخر .ولكن لوحظ ان هناك زيادة في عدم الرضا عن الدعم الطالبي المقدم للطالب خالل العام
األكاديمي  ،1531/1533وهذا قد يفسر لقلة الموارد المالية المتاحة لدعم الطالبي خصوصا خالل عامي
الثورة وكذلك عدم اإلعالن الكافي عن فرص الدعم المتوفرة للطالب وقد تم زيادة دعم الطالب عن طريق
أنشاء صندوق التكافل األجتماعي الخاص بالكلية وعمل ذلك علي زيادة رضا الطالب عن هذا المحور.
كما تم مناقشة نتائج اإلستبيان مع الطالب ومقارنة النتائج ومعرفة مقترحاتهم لتعزيز نقاط القوة وتحسين
نقاط الضع

وقد تم إتخاذ ق اررات على مستوى المجالس الرسمية بناء على نتائج اإلستبيان.

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

130

الفصل الحادي عشر :أعضاء
هيئة التدريس

الفصل الحادي عشر :أعضاء هيئة التدريس

 1/11كفاية أعضاء هيئة التدريس  /الهيئة المعاونة

تحرص الكلية دائما علي أن يكون لديها قوة ضاربة من حيث العدد والتخصص لكل من أعضاء

هيئة التدريس والهيئة المعاونة في تخصصاتها األربعة الرئيسية لتكون دائما محتفظة بريادتها وسط قرنائها
من الكليات المناظرة التي لديها نفس التخصصات على مستوي جمهورية مصر العربية ،ولهذا يالحظ خالل
العام األكاديمي  1161/1166أن نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي الطالب  3441ونسبة أعضاء الهيئة
المعاونة إلي الطالب  ،2441وبهذه النسب تكاد تتفق مع نسبة المعدالت المرجعية التي وضعتها الهيئة
القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد بجمهورية مصر العربية حيث نجد أن نسبة أعضاء هيئة التدريس
إلي الطالب  2541ونسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلي الطالب  ،1541بينما خالل العام األكاديمي
 1161/1161أصبحت نسبة أعضاء هيئة التدريس إلي الطالب  3241ونسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلي
الطالب  ،1641ثم تحسنت هذه النسبة في العام األكاديمي  1164/1161لتصبح نسبة أعضاء هيئة
التدريس إلي الطالب  2941ونسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلي الطالب  1541ويوضح الجدول 6-66
نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب خالل األربعة أعوام األخيرة.
جدول 2-22نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب

نسبة أعضاء هيئة
التدريس للطالب

نسبة أعضاء الهيئة
المعاونة للطالب

النسبة المرجعية من الهيئة القومية
لضمان الجودة واإلعتماد
2115/2114
2114/ 2113
2113/ 2112

25:1

15:1

31:1
29:1
32:1

15:1
15:1
16:1

2112/ 2111

34:1

21:1

العام األكاديمي

وتحرص الكلية علي أن يكون تخص ــص المقرر الد ارس ــي الذي يقوم عضـ ـوهيئة التدريس بتدريس ــة
واقع ضـمن تخصـصه العلمي وذلك من خالل خطابات موجهة من األستاذ الدكتور عميد الكلية إلي وكيل
الكلية لشــئون التعليم والطالب ورؤســاء االقســام العلمية المختلفة لقياس مدي مالئمة تخص ـصــات أعضــاء
هيئة التدريس للمقررات التى يقومون بتدريسـ ـ ـ ـ ــها وذلك خالل األعوام األكاديمية الثالثة األخيرة بفص ـ ـ ـ ـ ــليها
األول والثاني ومن خالل الرد الوارد من الس ـ ـ ــادة وكيل الكلية لش ـ ـ ــئون التعليم والطالب ورؤس ـ ـ ــاء االقس ـ ـ ــام
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العلمية اتضح أن نسبة المالئمة هي  %611وهذا يدل علي حرص الكلية دائما أن يكون لديها نخبة كبيرة
من أعض ـ ــاء هيئة التدريس كال في تخصـ ـ ـصـ ـ ـه العلمي لتكون دائما ص ـ ــاحبة الريادة علي مس ـ ــتوي كليات
الحاس ــبات والمعلومات بالنس ــبة للمس ــتوي المحلي أو األقليمي وذلك حتي تتمكن الكلية من تحقيق رس ــالتها
ورؤيتها.
وتقوم الكلية بجمع السـ ــير الذاتية ألعضـ ــاء هيئة التدريس وأعضـ ــاء الهيئة المعاونة لحصـ ــر اتجاهاتهم
العلمية والبحثية ،إلى جانب حصـر اإلنجازات والجوائز التي يحصلون عليها نظير تفوقهم وتميزهم العلمي
في التخصصات المختلفة ،ومن أمثلة هذه اإلنجازات:
 حص ـ ـ ـ ـ ـ ــول أ.د .أبوالعال عطيفي حس ـ ـ ـ ـ ـ ــنين على جـ ــائزة التفوق العلمي من جـ ــامعـ ــة القـ ــاهرة في
1161/61/11
 حص ـ ــول أ.د .إبراهيم فرج وأ.د .عمرو بدر عن براءة إختراع في أكتوبر  1161عن الورقة العلمية
بـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـوان " Image Understanding Based on Fuzzy Pulse Coupled Neural
"Network
 حص ـ ـ ــول أ.د .هش ـ ـ ــام نبيه المهدى على جائزة أفض ـ ـ ــل أس ـ ـ ــتاذ تكنولوجيا معلومات في أفريقيا لعام
 1161المقدمة من منظمة جوائز رواد التعليم في أفريقيا.
 حصـ ــول د .ش ـ ـري

مهدي المدرس علي براءة إختراع في نوفمبر  1111عن البحث بعنوان "نظام

تعليم تالوة الق ارن الكريم من خالل تقييم تالوة المستخدم".
 حص ــول د .أحمد ش ــوقي موس ــى على براءة إختراع في أكتوبر  1116عن البحث بعنوان "الض ــبط
الدقيق للنغمات الموسيقية عبر شبكات الملتيميديا اإلليكترونية ()MIDI
 حصــول أ.د .س ــلوى الجمل عدة ش ــهادات تقدير كجائزة الدولة التش ــجيعية في العلوم الهندس ــية لعام
 2111وشــهادة إمتياز من الطبقة األولى لعام  2112وعدة شــهادات حديثة لمجهودات خاصــة في
االش ار

على مسابقات  ACM ICPCللبرمجيات.
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وقامت الكلية بوضع إستراتيجية للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس وتم إعتمادها
خالل مجلس الكلية رقم ( )661المنعقد بتاريخ  1161/4/61ومن أهم النقاط التي تشمل عليها في كيفية
التعامل مع العجزهي:
 االستفادة من األساتذة المتفرغين وغير متفرغين ومن خبراتهم المتراكمة بعدة طرق منها مشاركتهم
ألعضاء هيئة التدريس في تدريس بعض المقررات محاولين سد العجز .وكذلك مشاركتهم م ع
األقسام العلمية كال في تخصصه في وضع استراتيجيات التدريس للمقررات لتطويرها لكي تواكب
متط لبات سوق العمل ومشاركتهم في لجان الممتحنين ودراسة مدي مطابقة الورقة االمتحانية مع
نواتج التعلم المستهدفة للمقررات.
 أن تكون أولوية التسجيل للدرجات العلمية من المعيدين والمدرسين المساعدين في التخصصات
التي لديها عجز لتوفير جيل من أعضاء هيئة التدريس.
 انتداب أعضاء هيئة تدريس من كليات أخرى لتدريس مقررات بعض التخصصات خارج تخصصات
الكلية.
وأيضا قامت الكلية بوضع إستراتيجية للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء الهيئة المعاونة،
وكان من أهم نقاطها للتعامل مع العجز هي:
 زيادة عدد القبول لوظيفة معيد من دفعات البكالوريوس مع مراعاة قواعد التعيين وتوزيع نسب تعيين
الهيئة المعاونة بحسب مجاالت التخصصات التي لديها عجز.
 إعادة توزيع المهام الغير دراسية ألعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات ذات العجز بحيث يتم
اإلستفاده األمثل من وقتهم في سد العجر.
وتقوم الكلية بإعداد خطة باألعداد المقترح تكليفها لوظائ

الهيئة المعاونة (المعيدين) خالل األربعة

أعوام القادمة مع مراعاة قواعد تعيين أعضاء الهيئة المعاونة وكذلك قواعد توزيع العبء التدريسي المحددة
بدقة من خالل األقسام العلمية .يوضح الجدول  1-66الخطة التي تم إعدادها بنهاية العام األكاديمي
 11642013 /باألعداد المقترحة بدءا من العام األكاديمي  1166/1164حتى العام األكاديمي
 1161/1161وقد وافق مجلس الكلية عليها في جلستة رقم ( )641المنعقدة بتاريخ .1164/9/9
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جدول 1-22نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب

األعداد المقترحة
القسم

0205/0202

020./0205

0202/020.

0202/0202

علوم الحاسب

1

4

4

4

تكنولوجيا المعلومات

1

4

4

4

نظم المعلومات

1

3

3

4

بحوث العمليات ودعم القرار

1

3

3

4

وعلي صعيد آخر ،قامت الكلية باإلعالن عن وظائ

مدرس لسد العجز وزيادة نسبة أعضاء هيئة

التدريس بالنسبة للطالب خالل العام األكاديمي  1161/1161وقد أ ثمرت هذه الحلول عن تحسن في نسبة
أعضاء هيئة التدريس إلي الطالب وكذلك نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلي الطالب في ظل تزايد أعداد
الطالب المقبولين الجدد للكلية خالل هذا العام األكاديمي بالنسبة للفرقة األولي مقارنة بالعام الذي يسبقه
لتصبح النسبة هي  6126 ،1126علي التوالي .والى جانب التعيينات ،تقوم الكلية بندب وانتداب أعضاء
هيئة التدريس إلى ومن كليات وجامعات أخرى حسب الحاجه.

 2/11تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  /الهيئة المعاونة

تبنـت الكليـة تنميـة القـدرات المهنيـة والعلميـة واإلداريـة ألعضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاء هيئـة التـدريس والهيئـة المعـاونة

لتجعلهم على دراية كاملة بما هو جديد في مجال تخصـصـهم العلمي والعملي .وتسـعى الكلية إلستفادة من
الفرص التـدريبيـة المتـاحـة من جهـات التدريب المعتمدة والش ـ ـ ـ ـ ـ ــركات العالمية لس ـ ـ ـ ـ ـ ــد اإلحتياجات التدريبية
ألعض ـ ـ ــاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أكاديميا وتقنيا ،ومن أمثلة الهيئات التي يتم التعاون معها لتوفير
تدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
 مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة FLDC -الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

 شركة EMCالمتخصصة في الحوسبة السحابية شركة  Ciscoالمتخصصه في الشبكات شركة Oracle -شركة IBM
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كما تقوم الكلية برعاية وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل وندوات داخل الكلية يحاضر بها أساتذة
متخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــين ،ومن أمثلة التدريبات التى تقوم بها الكلية تدريب  TICوالذى يهد

إلى تدريب أعض ـ ـ ــاء

الهيئة المعاونة الجدد على أحدث أساليب التدريس والعرض.
وفي سبيل إعداد خطة للتدريب ،قامت الكلية بحصر اإلحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر القيادة األكاديمية من خالل نموذج اسـ ــتبيان المتطلبات
التدريبية ،وتم تحليل نتائج االستبيان واإلستفادة منها في إعداد خطة الكلية للتدريب وتبادل خبرات أعضاء
ه يئ ــة الت ــدريس والهيئ ــة المع ــاونـ ــة التي تم إعتم ــادهـ ــا خالل مجلس الكليـ ــة رقم ( )661المنعق ــد بتـ ــاريخ
 .1161/4/61وجدير بالذكر إنه بمراجعة البرامج التدريبية المقدمة من خالل مركز تنمية قدرات أعضـ ــاء
هيئــة التــدريس والقيــادات بــالجــامعــة تبين أن هنــاك مجموعــة كبيرة من اإلحتيــاجــات الت ـدريبيــة متوفر بهــا.
وقامت الكلية بتشــكيل لجنة برئاســة وكيل الكلية لشــئون الد ارســلت العليا والبحوث لمراجعة وتحديث الخطة
وفقا لإلحتياجات والمتطلبات الجديدة وقد تم إعتماد خطة التدريب بعد تحديثها بمجلس الكلية بجلسـ ــته رقم
( )646المنعقدة بتاريخ  .1164/1/61وقد تم أعداد تقرير انجازات ومتابعة خطة تطوير قدرات أعض ـ ـ ــاء
هيئة التدريس والهيئة المعاونة وذلك خالل ش ـ ـ ــهر يوليو .1164باإلض ـ ـ ــافة إلي ،لدى الكلية قاعدة بيانات
بتدريبات أعض ــاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واحص ــائيات بأعداد الحاص ــلين على تدريبات وش ــهادات
الدورات التدريبية .ويتضح من هذه البيانات مشاركة ما يقارب من  %11من األعضاء في التدريب.
كما تستخدم الكلية إستبيانات لتقييم جودة الدورات التدريبية وورش العمل والندوات من قبل الحاضرين
من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لقياس مدى اإلستفادة والرضاء عن جودة التدريب .وتسعى الكلية
لتطبيق آلية لقياس مردود التدريب على تحسن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ،وفي ذلك الصدد،
تم إعداد نموذج تقييم ليقوم بملئه رئيس القسم لقياس مدى تحسن أداء عضوهيئة التدريس أو عضو الهيئة
المعاونة وجاري العمل على تطبيق هذه اآللية.

 3/11تقييم أداء ورضا أعضاء هيئة التدريس  /الهيئة المعاونة

لكي تتمكن الكلية من تحقيق رسالتها في تقديم خدمة تعليمية وبحثية متميزة إلخراج كوادر ذات

قدرة تنافسية عالية من المتخصصين في مجاالت المعلوماتية والحوسبة ودعم القرار ،يتم تقييم أداء أعضاء
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هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل طريقتين .الطريقة األولى تتم من خالل تقييم أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة وفقا لمعايير موضوعية محدده بدقة .وذلك من خالل إستمارة المعايير التي يقوم باستيفائها
رئيس كل قسم في نهاية كل عام أكاديمي لكل عضوهيئة تدريس وهيئة معاونة ويقوم بعد ذلك برافعها إلي
عميد الكلية .ولقد تم إعتماد أول نسخة من معايير التقييم خالل مجلس الكلية المنعقد بتاريخ 1161/4/61
وتم تعديله لفصل معايير أعضاء هيئة التدريس عن معايير تقييم أعضاء الهيئة المعاونة وتم إعتماد النسخة
المعدلة فى مجلس الكلية المنعقد بتاريخ .1161/1/61
أما الطريفة الثانية فتتم من خالل تقييم المقررات في نهاية كل فصل دراسي عن طريق نموذج
إستبيان علي النظام االلكتروني الخاص بالكلية ( )E-COMويتم تقييم المادة العلمية للمقرر وأعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة القائمين عل ي تدريس المقرر ويتضمن التقرير السنوى للمقررات نتائج هذة التقيمات.
ويتم االستفادة من نتائج التقييم في تحسين أداء عضوهيئة التدريس والهيئة المعاونة واختيار القائمين علي
تدريس المقررات كما يتم اإلستفادة من التقييم فى النواحى الدراسية والبحثية والخدمية وينعكس نتيجة هذا
التقييم فى الحصول على الحوافز والمكافئات وعلى شهادات التقدير من اإلدارة للمتميزين من أعضاء هيئة
التدريس والهيئة المعاونة .ويوضح الجدول  1-66ملخص لنتائج التقييم خالل األعوام الثالثة الماضية
الذي يوضح إرتفاع األداء في المقررات وأرتفاع أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
كما تحرص الكلية على قياس وتقييم الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة سنويا
وذلك لإلستفادة بآرائهم السديدة في نمط القيادة وأداء الكلية وخبراتهم المتميزة في أساليب التعليم والتعلم
وتطوير العملية التعليمية بالكلية وذلك من خالل إستبيان مستوى الرضاء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة ،وتهتم الكلية بمناقشة نتائج تحليل اإلستبيان في إجتماعات سنوية مع السادة أعضاء هيئة التدريس
والهيئة المعاونة ومعرفة مقترحاتهم لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضع  .ويوضح الجدول  4-66نتائج
االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها حيث يتضح من الجدول أن هناك تحسن في الرضاء الوظيفي في كافة
محاور التقييم.
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جدول  3-22ملخص لنتائج التقييم من العام األكاديمي  1023/1021إلي العام األكاديمي 1025/1024

تقييم

المقرر
عضوه
يئة
تدريس
المقرر
أعضاء
الهيئة
المعاونة
المقرر

التقدير
جيد جدا
جيد
ضعيف
ضعيف جدا
جيد جدا
جيد
ضعيف
ضعيف جدا
جيد جدا
جيد
ضعيف
ضعيف جدا

العام األكاديمي
0203/0200
الفصل
الفصل
الدراسي
الدراسي
الثاني
األول
4
3
40
29
1
3
0
0
10
16
28
18
0
0
0
0
51
74
81
74
7
7
1
1

العام األكاديمي
0202/0203
الفصل
الفصل
الدراسي
الدراسي
الثاني
األول
5
1
43
32
1
1
1
1
15
11
43
21
1
2
1
1
55
13
133
125
5
11
1
3

العام األكاديمي
0205/0202
الفصل
الفصل
الدراسي
الدراسي
الثاني
األول
1
4
43
33
2
1
1
1
16
11
36
33
4
1
1
1
53
115
125
111
6
6
1
1

جدول 4-22مقارنة نتائج استبيان الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

م

عناصر التقييم

 1القيادة األكاديمية
التسهيالت الداعمة للتعليم
2
والتعلم
 3معايير األداء
 4التحفيز المادي والمعنوي
 5فاعلية وحدة ضمان الجودة
متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط تقييم العام األكاديمي
0200/0202
2.61

0200/0200
2.71

0203/0200
2.78

0202/0203
2.11

2.59

2.59

2.79

2.11

2.65
2.15
2.41
2.50

2.55
2.11
2.52
2.54

2.91
2.69
2.79
0622

2.91
2.55
2.16
0623
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الفصل الثاني عشر :البحث العلمي

 1/12خطة البحث العلمي

إعتمدت الكلية سابقا في التخطيط للبحث العلمي على خطط بحثية سنوية تتماشى مع اإلتجاهات

البحثية الموضوعة من األقسام العلمية بحيث كانت تتضمن هذه الخطط متابعة سنوية لما تم إنجازه خالل
كل عام أكاديمي .وفي إطار إهتمام الكلية بوضع سياسات وخطة بحثية تكون لها رؤية طويلة المدى نوعا
ما وترتكز على تحليل إلمكانيات الكلية الفعلية ولغايات مطلوب الوصول اليها تعبر عن رؤية ورسالة
وأهدا

الكلية  ،تم إعداد السياسات الخاصة بقطاع الدراسات العليا والبحوث والتي تم إعتمادها بمجلس

الكلية رقم( )661المنعقد بتاريخ  . 1166/61/61كما تم وضع خطة بحثية خمسية ( )1161 -1166وتم
إعتمادها بمجلس الكلية رقم ( )661المنعقد بتاريخ .1161/1/61
إشتملت الخطة الخمسية على دراسة تحليلية لنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تؤثر
وتتأثر بكفاءة وجودة البحث العلمي بالكلية لكي يتم تدعيم نقاط القوة وتحسين نقاط الضع
شاملة ألهدا

وغايات واضحة يمكن تحقيقها على مدار زمني يمكن من خالله تحقيق هذه األهدا

وضع المعايير التي سو
بعض األهدا

من خالل رؤية
وكذلك

تتم لتقييم اإلنجازات ومدى موائمتها للخطة الموضوعة ودراسة أسباب عدم تحقيق

لتالفي ذلك في المرحلة الزمنية الالحقة .كما إشتملت الخطة على تحليل رباعي حيث تم

االستعانة باستبيانات الرأي لكل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألقسام العلمية المختلفة لرفع
الرؤية الكاملة لهم عن عناصر البحث العلمي وتحديد نقاط القوة والضع

لكل عنصر ،كما تم استعراض

نتائج تحليل الفجوة بين الغايات المطلوب تحقيقها وتحليل البيئة الداخلية والخارجية .وكذلك إشتملت على
موازنة تقديرية مطلوبة لتحقيق األهدا

المرجوة ،هذه الموازنة تم وضعها على أساس اإلمكانيات المادية

التي تتوفر كل عام من الجامعة وكذلك من الدعم المادي الذي توفره المؤسسات العلمية والمشروعات التي
تشترك بها الكلية مع األخذ في اإلعتبار الميزانية المخصصة لدعم العملية البحثية في السنوات السابقة مع
تقدير الزيادة المطلوبة في البنود المختلفة .
كما تم بالخطة استعراض المالمح الرئيسية للكلية والتركيبة البحثية بها ومن ثم المتطلبات
واإلمكانات والموارد البحثية المطلوبة حيث تم مراعاة ارتباط الخطة البحثية باإلتجاهات العلمية لألقسام
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وربطها بموضوعات التسجيالت للرسائل العلمية بالدراسات العليا .وقد تم تحديد الغايات للخطة البحثية
اإلستراتيجية في خمس محاور رئيسية بحيث تبلور األهدا

العامة وتتفق مع رؤية ورسالة الكلية وفي نفس

الوقت تتماشي مع الغايات اإلستراتيجية لجامعة القاهرة كما هو مبين بالجدول :6-61
جدول  2-21الغايات اإلستراتيجية وترابطها مع األهداف اإلستراتيجية للجامعة

الخمس غايات للخطة اإلستراتيجية للكلية
تحقيق التميز في البحث العلمي وزيادة القدرة
التنافسية للمنتج البحثي

الغايات المناظرة للجامعة
غ -3رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للجامعة
غ -4تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم وتحسين الخدمات
المقدمة لهم

تطوير برامج الدراسات العليا واألنشطة البحثية

غ -1زيادة القدرة التنافسية لطالب جامعة القاهرة

تطويرالبنية األ ساسية للبحث العلمي ودعم

غ -4تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس وقدراتهم وتحسين الخدمات

الباحثين

المقدمة لهم
غ -5تطوير ودعم البحث العلمي واستثماره في تنمية االقتصاد

تعزيز دورالبحث العلمي في تحقيق التنمية وخدمة
المجتمع

القومي ،وتوجيه األبحاث نحوتعزيز الخدمات العامة أو الحكومية
غ -6تدعيم عالقات الشراكة وبرامجها مع مؤسسات المجتمع المدني
وتنمية البيئة

رفع كفاءة األداء المؤسسي لإلدارات التابعة
لقطاع الدراسات العليا والبحوث

غ -3رفع كفاءة األداء المؤسسي لتحسين الوضع التنافسي للجامعة
غ -1اإل لتزام بتطبيق معايير الجودة وتقييم القدرة المؤسسة والفاعلية
التعليمية دوريا

كما اهتمت الكلية بضرورة متابعة الخطة بشكل دوري ،وقد تم إعداد تقارير متابعة لماتم إنجازه
بالنسبة لمحاور الخطة عن العام األكاديمي  2013/2012،1161/1166وكذلك عن العام األكاديمي
 .2014/2013ويشترك في اإلعداد لتقارير متابعة الخطة منسقين من األقسام العلمية لضمان تحقيق
الغايات ومتابعة مجاالت األبحاث العلمية وتطورها لكل قسم .ويتم إعتماد تقارير المتابعة السنوية من
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مجلس الكلية كما يتم إفادة الجامعة بهذه التقارير لضمان إتساقها مع خطة الجامعة ولقد أشادت إدارة
الجامعة بالمجهود الذي تم في اإلعداد لتقرير المتابعة األول للخطة وتم إرسال خطاب شكر من السيد
االستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على المجهود الذي تم إلعداد هذا التقرير.
قامت الكلية بتشكيل لجنة المصداقية واألخالقيات فى  1161/9/6حيث قامت اللجنة بإعداد دليل
ألخالقيات المهنة لكل من الطالب  -أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكذلك الكادر العام .تم إعتماد
هذا الدليل فى مجلس الكلية جلسة رقم ( )611المنعقدة بتاريخ  1166/6/61وقد تم نشر دليل أخالقيات
المهنة بجميع أقسام الكلية وعلى الموقع اإللكترونى للكلية ليكون متاحا لجميع أعضاء الكلية وذلك حرصا
من الكلية على نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية .كما تم إعداد وثيقة أخالقيات البحث العلمي للكلية
واعتمادها بمجلس الكلية المنعقد بتاريخ  1161/6/66والتي إ شتملت على قواعد األخالقيات الحاكمة في
ا إلش ار

على رسائل الدراسات العليا كما تم بها حصر االنحرافات (الالأخالقيه) الممنوعة في نشر البحث

العلمي وتحديد مسئولية مراعاة أخالقيات البحث العلمي وقواعد األخالقيات الحاكمة والمطبقة في المجلة
العلمية ووضع المسئوليات لمراقبة أخالقيات البحث العلمي.

 2/12كفاءة العملية البحثية

يتم حاليا حصر – حسب ما يتوفر من معلومات -األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس من

خالل قاعدة بيانات النشر العلمي وادخال البيانات تباعا والتي تحتوي على بيانات خاصة بالنشر (محليا
أو عالميا) – معامل التأثير  – IFأبحاث الباحثين المشتركين بالبحث – اسم القسم العلمى المنتسب له
الباحث (عضوهيئة التدريس  /الهيئة المعاونة) – سنة النشر وغيرها من البيانات التى تساعد فى عملية
البحث فى قاعدة البيانات حيث تم إدخال بيانات حوالى  111ورقة علمية حسب ما جاء بتقرير متابعة
الخطة  1161/1166وتزايدت إلى  641ورقة علمية  .1161/1161ولقد تم رصد ما تم نشره من أبحاث
من خالل التقدم لجائزة الجامعة للنشر العالمي والتي تقدم للناشرين بمجالت عالمية وتتحدد قيمة المكافأه
بمعامل التأثير  Impacy Factorللمجلة العلمية الناشرة للبحث .ويوضح الجدول  1-61عدد األوراق
العلمية التي منحت جائزة النشر العلمي من الجامعة.
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جدول  1-21عدد األوراق العلمية التي تقدم مؤلفيها للحصول على جوائز النشر العالمي من الجامعة

العام

عدد األوراق العلمية الحاصلة على جوائز الجامعة

0111

2

0111

11

0110

12

0116

 1+21كتاب

2014

8

هذا باإلضافة إلى حوالى  611بحث تم تسجيلهم بقاعدة البيانات حتى اآلن تم نشرهم خالل
عام 1161ولم يتم التقدم بها لجوائز النشر العلمي بالجامعة بأجمالي  611بحث باإلضافة إلي  1كتب
علمية خالل عام  1161منها ما يزيد عن  11ورقة علمية نشر عالمي.
 مؤشر بحث/عضو( عام ( 6.11 :)1161بإعتبار عدد أعضاء هيئة التدريس  16عضو) مؤشر بحث/عضو( عام ( 6.11 :)1161بإعتبار عدد أعضاء هيئة التدريس  11عضو)ويالحظ ان المؤشر االبحاث لكل عضوهيئة تدريس قد زادت بنسبة  %61تقريبا.
تم عمل تحليل نسبة المشاركة ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون باإلش ار

على تسجيالت

الدراسات العليا لكل قسم ويوضح الجدول  1-61هذة النسب ،ويالحظ من الجدول أن نسبة مشاركة أعضاء
هيئة التدريس في اإلش ار

خالل األربعة أعوام األكاديمية السابقة على مستوى جميع األقسام تتراوح بين

.%61: %66
ال يوجد في الوقت الحالي بحوث مشتركة مع مؤسسات دولية ولكن يتم توقع أن تكون هناك بحوث
مشتركة نتيجة لإلتفاقيات العلمية التي تمت في السنوات األخيرة مثل األتفاقية التي تمت مع المعهد السويدي
لعلوم الحاسب وكذلك من خالل المشروعات البحثيه المشتركة مع جهات أخرى ولكن توجد أبحاث منشوره
من أعضاء هيئة التدريس مع مؤلفين أجانب.
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جدول  3-21نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في االشراف على الرسائل العلمية لألقسام العلمية المختلفة

العام األكاديمي
1022/1020

القسم العلمي

مشارك إجمالي

*

نسبة

المشاركة

1021/1022
مشارك إجمالي

*

نسبة
المشاركة

1023/1021
مشارك إجمالي

*

نسبة
المشاركة

2014/2013
مشارك إجمالي

*

نسبة
المشاركة

علوم الحاسب

36

11

70%

34

14

58%

34

11

64%

31

15

48%

تكنولوجيا المعلومات

3

14

38%

3

11

39%

31

14

54%

31

15

48%

نظم المعلومات

3

34

64%

3

33

53%

3

33

42%

6

13

29%

4

31

33%

3

33

73%

4

31

33%

6

31

46%

13

31

52%

45

35

53%

13

33

51%

16

34

43%

بحوث العمليات ودعم
القرار
إجمالي الكلية

* يتم إحتساب اإلجمالي بالنسبة ألعضاء هيئه التدريس علي رأس العمل والمعارين بالداخل أوبالخارج واألجازات الخاصة
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بالرغم من أن معظم األبحاث العلمية التي تقوم بها الكلية ذات طبيعة تطبيقية لخدمة المجاالت
المختلفة فإن الكلية تسعى الستفادة المؤسسات االنتاجية والخدمية سواء كانت حكومية أوخاصة من نتائج
هذه األبحاث وفي إطار رؤية الكلية بضرورة إستفادة المؤسسات االنتاجية والخدمية من البحوث العلمية
يتم:
 -إشتراك الشخصيات ذات الخبرة األكاديمية من المؤسسات االنتاجية والبحثية في االش ار

على

الرسائل العلمية في الموضوعات العلمية ذات الصفة التطبيقية أو االشتراك في لجان الحكم
والمناقشة.
 إشتراط خطاب يفيد أهمية الرسائل العلمية من الناحية التطبيقية من الجهة المستفيدة في حالة ترشحالرسالة لجائزة أحسن رسالة علمية عن العام.
 عن طريق الوحدات ذات الطابع الخاص التي تعمل بمشروعات لخدمة هذه المؤسسات (يوجدبالكلية  0وحدات ذات طابع خاص من بينهم مركز التميز في تنقيب البيانات والنمذجة الحاسوبية
والذي أنشيئ بدعم من و ازرة االتصاالت لما له من طبيعة بحثية وأهمية كبرى في خدمة المجتمع)
 تشكيل لجنة للعمل على تنسيق النشاط البحثي العلمي وأنشطة خدمة المجتمع بعضوية وكيلىالكلية للدراسات العليا والبحوث وخدمة المجتمع وتنمية البيئة وكذلك بعض ممثلى الوحدات ذات
الطابع الخاص.
ال تمانع الكلية في اشتراك أعضاء هيئة التدريس من أقسام علمية مختلفة لدعم البحوث البينية ويتم
السماح ألعضاء هيئة التدريس على اإلش ار المزدوج على رسائل الماجستير والدكتوراه سواء كان األعضاء
من نفس القسم أو من أقسام مختلفة وذلك لدعم ثقل تناول موضوعات البحوث وكذلك للخروج من اإلطار
التقليدي للبحوث بكل قسم.
يتم ادخال نتائج البحوث ألعضاء هيئة التدريس في بعض المقر ارت العلمية بهد

ربط المقررات

بأحدث التقنيات أو التطبيقات الموجودة في مجال تخصص المقرر .ومثال علي ذلك اإلستفادة من بحث
بعنوان "" Enforcing Compliance on Business Processes Through The Use of Patterns
في دراسة مادة موضوعات متقدمة في نظم المعلومات لطلبة تمهيدي ماجستير في قسم نظم المعلومات.
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كما تم االستفادة من بحث بعنوان ") "Pest Control Expert System for Tomato (PCESTفى
تدريس مادة نظم قواعد البيانات لطلبة السنة الرابعة قسم علوم حاسب للعام األكاديمى .1421/1422
يقوم طالب الدراسات العليا في بعض األحيان بالمشاركة في المشروعات البحثية ومثال على ذلك
مشاركة بعض طالب الدراسات العليا في مشاريع بحثية ( . )Easy Cloud -TEMPUSكما يتم تشجيع
مجموعات البحث لطلبة الدراسات العليا والتي يقوم فيها الطالب بدراسة مجال معين يختارونهم "بأنفسهم
كتجربة مجموعة البحث لطالب لموضوع ( )Computer Visionحيث يتم تحديد كتاب للدراسة وتقسيم
موضوعاته على الطلبة وعمل ورش عمل يتم بها عرض من الطلبة لهذه الموضوعات مع إستضافة أعضاء
هيئة تدريس متخصصين للحضور والمشاركة كما يقوم الطالب بإعداد استبيانات الستطالع الرأي نحوورشة
العمل الخاصة بالمجموعة الدراسية .وتعتبر هذه المجموعات البحثية تجربة رائدة للتعلم الذاتي تسمح إدارة
الكلية بإتاحتها وتشجيعها .أيضا يشارك طالب الدراسات العليا في تنظيم بعض ورش العمل العلمية ( مثل
ورشة العمل  )Third LinkSCEEM Cross-sectional HPC Workshopباالشتراك مع الجامعة
األمريكية نوفمبر(  ) 1421والتي أشترك بها بعض طلبة الدراسات العليا من الهيئة المعاونة (دينا محمود
إبراهيم – إسالم محمد حسن) .

 3/12تمويل البحث العلمي

بالرغم من وجود مصادر لتمويل البحث العلمي فإن إحتياجات الكلية للتمويل ال تزال غير كافية

نظ ار لما يلى:
 إ ستمرار محدودية األماكن المتاحة للعملية التعليمية البحثية وعدم تيسر تأجير أماكن خارجالكلية.

 وجود طلبات معملية بحثية ألعضاء هيئة التدريس ال يتم اإلستجابه لها نظ ار لعدم وجود تمويلكا .

 اإلعتماد على مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد فى دعم بعض األنشطة العلمية (دعمإضافي لشراء الكتب – دعم إشتراك المجلة مع الناشر العالمى وطباعتها – دعم النشر العلمى
– دعم تلبية إحتياجات الباحثين من مستلزمات) مما سيترتب على إنتهاءه وجود مشكلة في

دعم هذه األنشطة وعليه البد أن تكون هناك بدائل للتمويل عن طريق التوسع فى المشروعات
الممولة والتنسيق مع الجامعة لتلبية اإلحتياجات البحثية.
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تعتمد الكلية فى تمويل دعم النشاط البحثى حاليا على المصادر التالية:
 .2الجامعة:

 دعم الجامعة من بند  1بحوث (معدات ومستلزمات بحثية) دعم الجامعة لحضور مؤتمرات وندوات -دعم شراء الكتب

 دعم طباعة الرسائل العلمية للهيئة المعاونه .1مشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد:
 -معدات ومستلزمات بحثية .

 دعم الهيئة المعاونة لحضور ورش عمل ودورات تدريبية محلية لتنمية ورفع كفاءة المعيدين. دعم إشتراك المجلة مع الناشر العالمى  Elsevierلتصبح اآلن مجلة عالمية يتم النشرفيها من المصريين واألجانب وتم إعتماد ذلك فى مجلس الكلية رقم ( )12بتاريخ

.1424/0/21

 دعم المكتبة بميزانية إضافية تصل إلى  444،144جنيه مصرى خالل  1أعوام حوالى 444،244للعام الواحد .

 -دعم النشر العلمى للباحثين .

 .1دعم المؤسسات العلمية والتنفيذية الخارجية:

 دعم علمى قدمته أكاديمية البحث العلمى فى إشتراك مجلة الكلية مع الناشر العالمى Elsevierوالذى تحدد بـ  % 24والذي استمر طوال فترة التعاقد (خمس سنوات من

.)1421-1441

 .0دعم و ازرة االتصاالت لمشروعات كانت نواة إلنشاء مركز تميز فى التنقيب فى البيانات.

 .2مشروعات ممولة من جهات خارجية أو من الجامعة فلقد تمت الموافقة على  2مشروعات
عام  1421/1422و 3مشروعات عام  1421/1421بنسبة زيادة قدرها  %04و35

مشروعات عام  1534/1531بنسبة زيادة قدرها .%41

 .2عائد من مشروعات الوحدات ذات الطابع الخاص حيث تعمل الكلية على وضع رؤية لدعم
دور الوحدات ذات الطابع الخاص في التسويق لألبحاث العلمية حيث أن معظم األبحاث

العلمية التي تتم باألقسام المختلفة لها بعد تطبيقي ويمكن أن تتحول إلى مشروعات تخدم

متطلبات المجتمع.

تم عمل تقرير إنجازات سنوى فى نهاية العام األكاديمى إلبراز أهم اإلنجازات بالنسبة للخطة البحثية

والتى تمت خالل العام (المردود) .ويتمثل قياس العائد أو المردود من اإلنفاق على البحث العلمى فيما يلى:
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 .2المجلة العلمية :تم تطوير المجلة وأصبحت من أهم المجالت العلمية المصرية المتخصصة
فى مجال المعلوماتية نظ ار لعالميتها وجذب المؤلفين األجانب للنشر بها كما تم زيادة عدد

اإلصدارات السنوية من مرتان فى السنة إلى  1إصدارات مما يتيح فرصة أكبر للباحثين لنشر

أبحاثهم .كما يتم اإلستعانة بمحكمين أجانب لبعض األبحاث ما من شإنه رفع المستوى العلمي

للعالمية .وكذلك يتم متابعة المجلة دوريا من الناشر العالمي  Elsevierلمتابعة مدى تقدم
المجلة وانتشارها عالميا.

 .1النشر العالمى ألعضاء هيئة التدريس :تم زيادة النشر العالمى ألعضاء هيئة التدريس فى
السنوات الثالث الماضية (حسب ما تم تقديمه من الباحثين لجوائز النشر العالمى من الجامعة)

من خمسة عام  1535إلى واحد وثالثون عام  6( 1531مرات تقريبا) هذا باإلضافة إلى

النشر العلمي الذي لم يتقدم لجوائز الجامعة كما تم حصره من قاعدة بيانات النشر العلمي

( 01ورقة علمية) ليصبح العدد خالل عام  1421فقط  33ورقة علمية .أما بالنسبة لعام
 1421فقد تم منح جائزة الجامعة  21ورقة بحث و 1كتاب(الذين تم منحهم في النص

األول

من العام  ،)1420هذا باإلضافة إلى حوالى  214ورقة بحث تم تسجيلهم بقاعدة البيانات و3
كتب لم يتقدموا لجوائز الجامعة.

 .1المشروعات الممولة :نتيجة تشجيع الكلية إلشتراك أعضاء هيئة التدريس في المشروعات
البحثية واإلعالن المستمر عن هذه المشروعات التي يتم طرحها من المؤسسات العلمية العالمية
والمحلية في مواعيد مناسبة تسمح بإعداد مقترحات المشروعات للتقدم حيث تم فى عام

( )1421إقبال أعضاء هيئة التدريس على التقدم بمشروعات ممولة سواء من جهات عالمية

(مثل - TEMPUSمركز البحوث للتنمية الدولية) أو مشروعات ممولة من خالل اتفاق تعاون
علمى (مثل مشروع بحثي بين الحكومة المصرية والحكومة التونسية) أو مشروعات مع جهات

محلية (مثل مشروع انشاء وحدة خدمات إلكترونية بالكلية ممول من مشروع تطوير نظم
وتكنولوجيا المعلومات).
 .0الوحدات ذات االطابع الخاص :زاد عدد الوحدات ذات االطابع الخاص منذ عام  1424من
وحدتين إلى اربع وحدات حيث تم انشاء:

 -2مركز تميز فى التنقيب فى البيانات والذي له طبيعة بحثية.
 -1وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوى اإلحتياجات البصرية والسمعية ويعتبرمن نقاط
التميز لضرورة أنشطته في خدمة المجتمع باإلضافة إلى نشاطه البحثي.
باإلضافة إلى الوحدات القائمة من قبل:
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 -1مركز دعم القرار والدراسات المستقبلية

 -0مركز الدراسات وتطوير نظم الحاسبات والمعلومات
 .2تفخر الكلية بوجود أعداد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز وبراءات اختراع
ومن أمثلة براءات االختراع تلك التي حصل عليها األستاذ الدكتور إبراهيم فرج واألستاذ الدكتور
عمروبدر (أكتوبر )1421عن الورقة العلمية بعنوان " Image Understanding Based
 ."on Fuzzy Pulse Coupled Neural Networkكما تم منح األستاذة الدكتورة سلوى
الجمل عدة شهادات تقدير كجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الهندسية لعام  2111وشهادة
إمتياز من الطبقة األولى لعام  2112وعدة شهادات حديثة لمجهودات خاصة في االش ار
على مسابقات  ACM ICPCللبرمجيات  .كما تم حصول األستاذ الدكتورهشام نبيه المهدي
على جائزة أفضل أستاذ تكنولوجيا معلومات بأفريقيا عن العام  1421والمقدمة من منظمة
جوائز رواد التعليم في أفريقيا .كذلك حصل الدكتور أحمد شوقي المدرس بقسم علوم الحاسب
على براءة إختراع عن البحث بعنوان "الضبط الدقيق للنغمات الموسيقية عبر شبكات الملتيميديا
اإلليكترونية (( )MIDIأكتوبر  ،)1442وبراءه اإلختراع التي حصل عليها الدكتور شري
مهدي المدرس بقسم تكنولوجيا المعلومات عن البحث بعنوان "نظام تعليم تالوة الق ارن الكريم
من خالل تقييم تالوة المستخدم" (نوفمبر .)1443

 4/12أنشطة علمية
 -مشروعات بحثية

يوضح الجدول  0-21المشروعات الممولة التي تم األتفاق عليها خالل األعوام الماضية منذ عام
.1424
جدول  4-21أسماء المشروعات البحثية مع مؤسسات علمية عالمية أومحلية

إسم المشروع
Local-e Government in
Egypt: Integrating Lessons
into Planning for a Next
Phase of Government
Service Improvements

رئيس الفريق

التمويل

البحثى
د.هشام عبد
السالم

111،151
دوالر كندى

جهة التمويل
مركز البحوث
للتنمية الدولية
(كندا)

تاريخ بدء ا
المشروع
2111
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إسم المشروع
Capacity Building: Special
،Project Management Unit
Faculty of Computers and
Cairo University،Information
Mobile Knowledge
Management for Saving
Slum

رئيس الفريق

التمويل

جهة التمويل

أ.د.هشام عبد
السالم

600،13
دوالر كندى

مركز البحوث
للتنمية الدولية
(كندا)

د .عبير محمد
القرني

 000،70جنية
مصري

البحثى

مشروع بحثى مشترك من خالل إتفاق
تعاون علمى وتكنولوجى بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والجمهورية
التونسية

أ.د .أبوالعال
حسنين

 000،50جنية
مصري

مشروع تطوير البوابة االلكترونية الجديدة
لجامعة القاهرة مع مركز الدراسات
وتطوير الحاسبات والمعلومات (وحدة
ذات طابع خاص)

د.هيثم صفوت
حمزة

 000،16جنية
مصري

مشروع أقامة وحدة للخدمات اإللكترونية
بالكلية من خالل مشروعات ICTP
الخدمات اإللكترونية بكليات الجامعة.

د.هيثم صفوت
حمزة

562،111
جنية مصري

أ.د .أبوالعال
حسنين
أ.د .هشام حسن

261.111
جنية مصري
1221321
يورو
295121
ZAR
عملة جنوب
أفريقيا

مشروع نظام ذكي لمراقبة جودة المياه

مشروع لبرنامج ماجستير مشترك لهندسة
البرمجيات
 Towards a generalizationد .هشام عبد
 model for e-serviceالسالم
improvement in public health
care in Africa
أ.د.فاطمة عمارة
Easi-Cloud

إجمالي المشروع:
1364136
جنيه
نصيب جامعة
القاهرة:

CU/UNDP
MDGs
Awareness
Initiative
Research
Grants
حكومتي
جمهورية مصر
العربية
والجمهورية
التونسية
جامعة القاهرة مع
مركز الدراسات
وتطوير
الحاسبات
والمعلومات
وزارة التعليم
العالي وجامعة
القاهرة

تاريخ بدء ا
المشروع
2111

2111

2112

2112

2112

جامعة القاهرة

2113

TEMPUS

2113

National
Research
Foundation

2113

ITEA
Program

2113

525313،2
جنيه

 اتفاقيات ثقافيةبالنسبة لإلتفاقيات الثقافية تم فى الفترة األخيرة حصر األتفاقيات الثقافية الغير مفعلة والغائها وحاليا
توجد إتفاقيتان ثقافيتان فقط مفعلتين :
 .2إتفاقية التعاون مع المعهد السويدى لعلوم الحاسب .SICS
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 .1إتفاقية مع شركة .IBM
حيث يتم طلب تقرير دوري من المنسق العلمي لإلتفاقية لمتابعة الموق

العلمي لالتفاقية .هذا

باإلضافة إلى بروتوكول تعاون بين الكلية ومعهد تكنولوجيا المعلومات  .تم توقيع بروتوكول مع جامعة 2
أكتوبر للتعاون في برامج الدراسات العليا كما يتم اإلعداد لبروتوكول تعاون مع االكاديمية العربية للنقل
البحري والتكنولوجيا إلتاحة برامج الدراسات العليا بالئحة الكلية وتقديمها لطالبهم.
-

المؤتمرات والندوات
بالنسبة للمؤتمرات يشارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى المؤتمرات العالمية والمحلية.

ويتم حصر إشتراك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للمؤتمرات الخارجية عن طريق طلبهم للسفر
(وأحيانا للتمويل من الجامعة) وموافقة مجلس الكلية على هذه الطلبات  .كما يتم حصر األبحاث المنشورة
في مؤتمرات عالمية عن طريق طلب أعضاء هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة للسفر لنشر هذه األبحاث.
باإلضافة إلي عمل قاعدة بيانات لحصر الق اررات الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس .أما االشتراك في
المؤتمرات المحلية فيصعب حصره لعدم افادة عضوهيئة التدريس بمعلومات عنها اال لمن يريد تحديث
ابحاثه بقاعدة بيانات األبحاث المنشورة بالكلية (نسبة قليلة جدا) .ويوضح الجدول  2-21عدد المشاركين
في مؤتمرات علمية عالمية ومحلية خالل الثالث أعوام األكاديمية السابقة .هذا وباإلضافة إلي مشارك ة
طالب الدراسات العليا فى المؤتمرات المحلية  /الدولية لنشر األبحاث المطلوب منهم كحد أدنى (ورقة
علمية للماجستير – ورقتان علميتان للدكتوراه) أو النشر فى المجالت العلمية سواء كانت محلية أو عالمية.
وتدعم الجامعة أعضاء الهيئة المعاونة من طلبة الدراسات العليا للسفر للمؤتمرات الخارجية .
جدول  5-21عدد المشاركين في مؤتمرات عالمية ومحلية خالل األربع أعوام السابقة

العام األكاديمي

عدد المشتركين في مؤتمرات
داخليه

خارجية

1421/1422

2

1

1421/1421

1

14

1420/1421

1

23

1422/2014

0

12
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أما بالنسبة للندوات تقام ندوات علمية بالكلية في حدود  24ندوات سنويا وكذلك دورات تدريبية
لتنمية المهارات العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس كشرط للترقي.
 مؤتمر الكلية العلميتنظم الكلية مؤتمر علمى عالمى مرة كل سنتين (( )INFOSتم حتى االن  1مؤتمرات) .كما تنظم
العديد من ورش العمل التى تطرح بها موضوعات علمية حديثة ( 2ورش عمل لعام 1 -1422/2012
ورش عمل لعام  2 - 2013/1421ورش عمل لعام  .)1420/1421كما تساهم الكلية في أنشطة علمية
أخرى كمساهمتها على سبيل المثال ال الحصر في:
 تنظيم مؤتمرات علمية خاصة بإستخدام تكنولوجيا المعلومات في خدمة ذوي اإلحتياجات البصرية
والسمعية تنظمها وحدة تكنولوجيا المعلومات لذوي اإلحتياجات البصرية والسمعية بالكلية.

 االشتراك مع شركات عالمية (مثل شركة

العالمية) باتفاقيات لخدمة الطالب .

 تعاون علمي مع الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات
 عضوية جمعية دولية  ACMلبعض أعضاء هيئة التدريس مع العلم بأن أغلب أعضاء هيئة
التدريس هم أعضاء ب ـ  IEEEويقومون بالتحكيم بالدوريات العلمية المحلية والدولية ولكن يصعب
حصر ذلك.
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العليا

الفصل الثالث عشر :الدراسات العليا

 1/13الدرجات الممنوحة

قامت الكلية بتطبيق الئحة الدراسات العليا (النظام الجديد) بنظام الساعات المعتمدة منذ العام

األكاديمي  ،1422/1424وتم منح بعض من دارسيها الدرجات العلمية مع العلم إنه مازال يتم منح بعض
الدرجات العلمية داخل الكلية طبقا لالئحة الدراسات العليا (النظام القديم) .وتهتم الكلية بالتعري

ببرامج

الدراسات العليا واإلعالن عنها عن طريق:
 توزيع دليل الدراسات العليا (والذي يتضمن الالئحة) على الطلبة وذلك عند التقدم لإللتحاق والتسجيلألحد البرامج العلمية ،ويحتوي الدليل على القواعد العامة للقبول وشروط المنح والقواعد المتعلقة
بنظام الدراسة كمايحتوي الدليل على تعري

بالبرامج المقدمة من الكلية ،وكذلك اإلرشادات الخاصة

بكتابة الرسائل العلمية ونماذج اإلستمارات المطلوبة لكافة المراحل أثناء التسجيل.
 اإلعالن عن الئحة الدراسات العليا على موقع الكلية. تقوم الكلية بعمل إعالنات ورقية يتم تعليقها بلوحة اإلعالنات المخصصة للدراسات العليا (أمام إدارةالدراسات العليا بالكلية) والتي تشمل مثال:
 اإلعالن عن متطلبات التقديم ومواعيد فتح باب القبول ومواعيد سداد الرسوم.
 اإلعالن عن الجداول الدراسية
 اإلعالن عن مواعيد وأماكن ونتائج اإلمتحانات.
 اإلعالن عن مواعيد تقديم اإللتماسات.
يتم حفظ بيانات طالب الدراسات العليا من حيث التسجيل والمنح للدرجات العلمية المختلفة بالكلية
في قاعدة بيانات لجميع السنوات منذ إنشاء الكلية بإدارة الدراسات العليا والبحوث ،كما توجد نسخة لقاعدة
البيانات بوحدة ضمان الجودة يتم تحديثها سنويا .ويتم اإلستفادة من قاعدة بيانات الدراسات العليا فيما يلي:
 -6إدراج بيانات المنح والتسجيل لكل قسم علمي بتقرير اإلنجازات السنوي.
 -1متابعة الموضوعات البحثية التي يتم التسجيل بها للرسائل العلمية من كل قسم وتحليلها لمتابعة
مدى توافقها مع الخطة البحثية الخمسية ( )1161-1166والمعتمدة بمجلس الكلية رقم  222المنعقد
بتاريخ .1421/1/21
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 -1متابعة نسبة مشاركة أعضاء هيئة التدريس في اإلش ار

على الرسائل العلمية

 -4متابعة األقسام العلمية ألعداد التسجيالت سنويا.
 -6متابعة أعداد الطلبة الوافدين.
 -1متابعة المتوسط الزمني في التسجيل للرسائل العلمية
 -1إعداد قوائم اإلش ار

لكل عضو هيئة تدريس عند طلبها (للترقية أو غيرها)

 -1إحتساب نسبة طلبة الدراسات العليا من الهيئة المعاونة إلجمالي الطلبة.
كما توجد قاعدة بيانات أخرى خاصة بالمرحلة التمهيدية للماجستير والدكتوراة (مرحلة دراسة
المقررات) يتم بها تسجيل بيانات الطالب وبيانات المقررات التي يتم التسجيل بها بكل فصل دراسي وتقدير
الطالب بكل مقرر.
ونظ ار لرؤية الكلية الشاملة والتي تعتبر طالب الدراسات العليا هو النواة للعملية البحثية فإنه يتم
إدراج أعداد وتوزيع التسجيالت والمنح لطالب الدراسات العل يا بتقرير متابعة الخطة البحثية السنوي ،كما
كان يتم إدراج هذه المعلومات في السابق بتقرير إنجازات الدراسات العليا والبحوث والذي كان يصدر سنويا
في نهاية العام األكاديمي والذي تم إستبداله بتقرير المتابعة للخطة لكي تكون الرؤية التحليلية لمؤشرات
هذه األعداد واضحة وتتفق مع الخطة الموضوعة .ويوضح الجدول  6-61والجدول  1-61أعداد المسجلين
والممنوحين للرسائل العلمية لكل قسم علمي خالل الست أعوام األكاديمية السابقة.
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جدول  2-23أعداد المسجلين للرسائل العلمية خالل الست أعوام األكاديمية السابقة

تسجيل الرسائل العلمية
ماجستير

القسم
0111/0119

1022/1020

1021/1022

1023/1021

0114/0116

0115/0114

0111/0119

1022/1020

المعلومات

1021/1022

نظم

1023/1021

المعلومات

0114/0116

تكنولوجيا

0115/0114

علوم الحاسب

دكتوراه

25

19

27

17

27

01

2

4

-

4

6

4

15

2

24

9

10

4

3

5

3

-

3

1

11

2

7

11

15

12

8

4

9

2

2

3

بحوث
العمليات

4

0

7

4

8

0

4

0

4

-

3

3

ودعم القرار
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جدول  1-23أعداد الممنوحين للدرجات العلمية خالل الست أعوام األكاديمية السابقة

الدرجات العلمية الممنوحة
ماجستير

القسم
0111/0119

1022/1020

1021/1022

1023/1021

0114/0116

0115/0114

0111/0119

1022/1020

المعلومات

1021/1022

نظم

1023/1021

المعلومات

0114/0116

تكنولوجيا

0115/0114

علوم الحاسب

دكتوراه

11

11

25

26

3

15

6

2

7

6

1

4

6

4

11

7

11

5

6

4

3

4

1

6

10

9

5

5

9

5

0

1

-

3

4

6

بحوث
العمليات

0

6

6

5

0

4

-

-

3

1

3

1

ودعم القرار
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 2/13العملية التعليمية فى الدراسات العليا

قامت الكلية بتبني المعايير األكاديمية القياسية القومية ( ) 2009،NARSلبرامج الدراسات العليا

كحد أدنى ،وقد قامت الكلية بإعتماد ذلك بمجلس الكلية رقم ( )14المنعقد بتاريخ  1441/2/21كما تم
البرامج بحيث تتضمن هذه المعايير وتتوافق معها من حيث األهدا

توصي

ومخرجات التعلم المستهدفة.

ثم تم إعتماد برامج الدراسات العليا للنظام القديم (ماجستير ودكتوراه) في مجالس األقسام المختلفة وفي
مجلس الكلية رقم ( )33المنعقد بتاريخ  1535/3/31حيث يحتوي كل برنامج ماجستير على مصفوفة
لقياس مدى توافق محتوى المقررات الدراسية مع مخرجات التعلم للبرنامج مع العلم بأن برامج الدكتوراة
للنظام القديم لم تكن تحتوي على مقررات دراسية.
قامت الكلية باإلستعانة بمراجعين خارجيين لمراجعة وتقييم برامج الدراسات العليا لألقسام العلمية
األربعة المختلفة بالكلية (نظام قديم) ويوضح الجدول  1-31أسماء المراجعين الخارجيين الذين قاموا
بمراجعة البرامج واعداد تقارير تتضمن مالحظاتهم والتي قام السادة رؤساء األقسام بالرد والتعقيب عليها.
جدول  3-23أسماء المراجعين الخارجيين لمراجعة برامج ومقررات الدراسات العليا

القسم

اسم المراجع

الوظيفة

علوم الحاسب

أ.د .احمد رافع

تكنولوجيا المعلومات

أ.د .محمد اسماعيل رشدى

نظم المعلومات
بحوث العمليات ودعم
القرار

أ.د .محمد زكى عبد المجيد

أ ستاذ علوم الحاسب بالجامعة االمريكية
أ ستاذ علوم الحاسب وعميد كلية الحاسبات
ومعلومات جامعة عين شمس
أ ستاذ متفرغ بكلية هندسة جامعة األزهر
أستاذ بقسم بحوث العمليات ودعم القرار– كلية
الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية

أ.د .وائل فتحى عبد الواحد

قامت الكلية بتحديث برامج الدراسات العليا وفقا لبعض المراجعات وتم إستبدالها ببرامج محدثة بنظام
الساعات المعتمدة تلبية إلحتياجات المجتمع والتطورات األكاديمية الحديثة .تم إعتماد الالئحة الجديدة
للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بتاريخ أغسطس  1535وتم البدء في تطبيق هذا النظام في العام
األكاديمي  1533/1535بالتوازي مع النظام القديم حيث كان به بعض المتخلفين في مقررات تمهيدي
ماجستير وكذلك بعض المسجلين بالرسائل العلمية المختلفة بالنظام القديم .ويتيح هذا النظام الجديد للدارس
ما يلي:
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 إتاحة الفرصة للطالب بالتسجيل في مقررات حسب رغبته (مقررين كحد أدنى و 4مقررات كحدأقصى للفصل الدراسي الواحد)
 يمكن للطالب تغيير المقرر اإلختياري في حالة رسوبه بمقرر آخر يمكن للطالب تسجيل الرسالة العلمية في أي وقت من العام وال يشترط مواعيد محددة للتسجيل. الطالب الناجح في المقررات المطلوبة بالبرنامج يحق له التسجيل بدون شرط حد أدني لتقديره العاملتسجيل الرسالة العلمية.
 -يمكن للطالب تأجيل الدراسة أثناء المرحلة التمهيدية بحد أقصى فصلين دراسيين ألي ظرو

يتقدم

بها الطالب.
 يمكن للطالب اإلنسحاب من المقرر خالل  3أسابيع من بدء الدراسة. يمكن للطالب إضافة تسجيل مقرر أو الغاء تسجيل مقرر خالل أسبوعان من بدء الدراسة. يمكن للطالب التقدم بطلب إجراء إمتحان "غير مكتمل" خالل فترة أقصاها  35أيام من تاريخ عقداإلمتحان النهائي إذا تغيب عن حضور اإلمتحان النهائي لظرو

قاهرة يتم الموافقة عليها من قبل

إدارة الكلية مع األخذ باإلعتبارات التي جاءت بالالئحة.
 يمكن للطالب حضور مقرر إضافي كمستمع وبدون دخول االمتحان النهائي وضع مقررات دراسية ببرامج الدكتوراة ( 4مقررات) حيث يمكن للطالب تسجيل الرسالة العلمية بعدإجتيازه لمقررين فقط ويمكن له أن يسجل المقررين اآلخرين في أي وقت قبل تشكيل لجنة الحكم
والمناقشة.
 النشر العلمي شرط من شروط منح الدرجة (ورقة علمية على األقل للماجستير وورقتان علميتانعلى األقل للدكتوراة)
تتم عملية توثيق البرامج الجديدة ومراجعتها من قبل األقسام العلمية بالتنسيق مع وحدة ضمان الجودة
بالكلية حيث يتم عمل النماذج الخاصة بتوصي

المقررات ومراجعة المهارات المستهدفة للمقررات ومدى

توافقها مع المعايير المرجعية األكاديمية والمهارات المستهدفة لكل برنامج .ولقد أعتمد مجلس الكلية مجموعة
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المراجعين الداخليين والخارجيين لبرامج الدراسات العليا بالئحة الساعات المعتمدة كما رشحتها األقسام
العلمية كما هو موضح بجدول .4-31
جدول  4-23أسماء المراجعين الداخليين والخارجيين المراجعة برامج ومقررات الدراسات العليا (الئحة جديدة)

القسم

اسم المرجع الداخلي

علوم الحاسب

أ.د .سلوى الجمل

تكنولوجيا المعلومات

أ.د .محمود أحمد
إسماعيل
أ.د .أبوالعال عطيفي
حسنين

المراجع الخارجي
الوظيفة
اسم المراجع
وكيل كلية الحاسبات والمعلومات
أ.د .مصطفى عارف
للدراسات العليا – جامعة عين شمس
استاذ بقسم هندسة االتصاالت – كلية
أ.د .محمد إبراهيم
الهندسة جامعة حلوان
العدوي

نظم المعلومات

أ.د .عثمان حجازي

أ.د .محمد زكي عبد
المجيد

استاذ بقسم هندسة االتصاالت – كلية
الهندسة جامعة حلوان
استاذ متفرغ بكلية هندسة – جامعة
األزهر

أ.د .إيهاب علي

بحوث العمليات
ودعم القرار

أ.د .معتز خورشيد

أ.د .أمير سولاير عطية

استاذ بكلية الهندسة – جامعة القاهرة

ي تم عمل بيان سنوى لحساب متوسط الفترة الزمنية للحصول على الماجستير والدكتو ارة لكل قسم
علمي مستخرجة من قاعدة البيانات الخاصة ببيانات التسجيالت للرسائل العلمية ،حيث تم إحتساب متوسط
الفترة الزمنية للحصول على الماجستير ب ـ  4سنوات وبينما متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدكتو ارة
 .4.1وتعتبر هذه المعدالت غير مرضية بالنسبة للماجستير في حين إنها مقبولة إلى حد ما بالنسبة لرسائل
الدكتوراة.
ولقد تم عمل إستمارات للمتابعة الدورية (نص

سنوية) يتم فيها متابعة الطالب المسجل للرسالة

العلمية من قبل المشر الرئيسي بحيث يتم فيها إبداء رأي المشر

عن مدى إنجاز الطالب .كما يتم

إخطار األقسام العلمية بخطابات قبل إنتهاء تاريخ تسجيل الطالب (إنتهاء المدة الزمنية للحد األقصى لفترة
التسجيل لكي يتم إلغاء أو مد التسجيل لكي تكون الصورة مكتملة أمام مجلس القسم حين إتخاذ ق ارره) .كما
أن معدالت زيادة أعداد الطالب ال ارغبين في التسجيل بكل قسم تؤثر إيجابيا في ق اررات السادة المشرفين
على إلغاء التسجيالت للطالب الذين استنفذوا الوقت الالزم لإلنتهاء من الرسائل العلمية لعدم الجدية وذلك
للتسجيل في موضوعات جديدة مع طالب جدد.
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يتم تطبيق الئحة الدراسات العليا القديمة على الطالب الذين تم تسجيلهم قبل إعتماد الالئحة
الجديدة من المجلس األعلى للجامعات بشكل كامل كما يتم في نفس الوقت تطبيق الالئحة الجديدة على
الطالب المستجدين منذ  1533/1535بشكل كامل واإلستفادة بكل مميزات النظام الجديد .كما يتم اإلستفادة
في بعض األحيان من بعض ق اررات الكلية بعد تطبيق النظام الجديد بالنسبة للطالب (النظام القديم) والذين
كان يحددهم ما كان ساريا بشأن التسجيل للرسالة في أوقات محددة من العام حيث تم قبول تسجيلهم في
أي وقت من العام طالما تم إجتياز المقررات المطلوبة كشرط للتسجيل .كما تم السماح للطالب الذين تم
إلغاء تسجيلهم من النظام القديم بإعادة التسجيل بالنظام الجديد كطالب مستجد تطبق عليه لوائحها بصورة
كاملة.
تقوم الكلية باإلعالن عن إجراءات التسجيل باستمرار بلوحة اإلعالنات الخاصة بإدارة الدراسات
العليا وكذلك على الموقع االلكتروني للكلية .كما يتم تسليم الطالب المقبولين ببرامج الدراسات العليا دليل
الدراسات العليا والذي يحتوي على الالئحة التفصيلية المطبقة للدراسات العليا والقواعد العامة والشروط.
كذلك يحتوي الدليل على توصي

للمقررات بالبرامج المختلفة وكذلك مواصفات الرسالة العلمية ونماذج

لصفحات لها .كما قامت الكلية بتحديث إجراءات التسجيل بهد

التطوير والسيما أن الكلية في مرحلة

إنتقالية لإلنتهاء من الطلبة المسجلين بالدراسات العليا (نظام قديم) ،حيث تم تعديل إجراءات التسجيل
للرسالة لتصبح في أي شه ر من شهور السنة طالما أن الطالب قد أتم بنجاح المقررات الدراسية المؤهلة
لتسجيل رسالة الماجستير وبحيث أصبح الطالب غير مضطر إلى التسجيل للرسالة في شهري مارس
وأكتوبر فقط من كل عام كما كان سابقا .ولقد تمت إجراءات لتطوير تسجيل طالب الدراسات العليا للدرجات
العلمية المختلفة ليصبح التسجيل الكترونيا للمقررات حيث كانت هناك ضرورة لهذا التطوير لمواكبة الالئحة
بنظام الساعات المعتمدة.
كما يتم تسجيل بيانات الطالب المسجل للرسالة العلمية بقاعدة بيانات من حيث تاريخ التسجيل ،واسم
موضوع البحث ،وأسماء المشرفين ،وبيانات عن النشر العلمي في حاالت النشر ،وتاريخ منح الدرجات
العلمية وموثق بقاعدة البيانات هذه جميع بيانات الرسائل العلمية منذ إنشاء الكلية .يقوم بعملية التوثيق إدارة
الدراسات العليا وتوجد نسخة من قاعدة البيانات بوحدة ضمان الجودة بالكلية.
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تلتزم األقسام العلمية بتوزيع اإل ش ار

على الرسائل وفقا للتخصص حيث تتوافر في كل قسم من

األقسام العلمية المختلفة بالكلية التخصصات الدقيقة التي تغطي معظم المجاالت البحثية الخاصة بالقسم،
ويوجد تشابك بالفعل في التخصصات العلمية بين األقسام المختلفة بالكلية ،كما يتم اإلستعانة بأعضاء
هيئة تدريس من أقسام أخرى في بعض الحاالت لإلش ار
توجد مشكلة في توزيع اإلش ار

على الرسائل ذات الموضوعات البينية لذا فال

على الرسائل العلمية من حيث توافر التخصصات الدقيقة والمتنوعة بأقسام

الكلية .تقوم الكلية بعمل تقارير متابعة لطالب الدراسات العليا خالل فترة تسجيلهم للدرجات العلمية ،كما
تشترط الكلية عمل سمينار لعرض النتائج النهائية للرسالة والذي يقام قبل إعداد تقرير للرسالة يتقدم به
المشر والذي يحتوي على توصي
بتوصي

كامل ألبواب الرسالة وسرد للنشر العلمي الذي تم من خالل الرسالة

كامل(إسم الورقة العلمية  -مكان النشر – تاريخ النشر -أسماء المؤلفين لكل ورقة علمية) .
نظ ار إلمكانية الكلية القوية فى القدرات البشرية والتى تعتبر نقطة من نقاط القوة بالكلية فإنه يتم

األخذ فى اإلعتبار أ ن تقع المقررات التى تدرس من قبل أعضاء هيئة التدريس فى مجال تخصصهم أو
مجال بحثهم العلمى وأن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد المقررات واألبحاث في كل برنامج مالئمة
للمعايير األكاديمية فعلى سبيل المثال بلغت نسبة أعضاء هيئة التدريس  /مقرر دراسات عليا بما يعادل
مقرر لكل عضوهيئة تدريس تقريبا مع العلم بأن نسبة أعضاء التدريس الذين يقومون بآداء التدريس لمقررات
مرحلة البكالوريوس متقاربة لهذه النسبة لحد قريب .يوضح الجدول  5-31نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد
المقررات التي تم طرحها لكل قسم علمي للمرحلة التمهيدية سواء كانت ماجستير أو دكتوراة للثالث أعوام
األكاديمية السابقة .كما يوضح جدول  6-31نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تسجيالت رسائل
الماجستير والدكتوراة خالل الثالثة أعوام األكاديمية السابقة .كما تحاول الكلية توفير اإلمكانيات والتسهيالت
المادية الال زمة للعملية البحثية فى برامج الدراسات العليا حيث يتم إعداد تقرير سنوى بالتجهيزات
والمستلزمات التى تم تدبيرها لدعم العملية البحثية.
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جدول  5-23نسبة أعضاء هيئة التدريس لعدد مقررات الدراسات العليا التي تم طرحها للمرحلة التمهيدية

القسم العلمي

العام األكاديمي
عدد األعضاء

1021/1022

35

36

31

3

55

33

33

31

3

41

3.4

3.5

5.3

3.5

3.1

36

17

14

8

55

31

33

31

33

51

3.1

3.5

3.1

5.5

3.3

33

33

31

3

53

31

31

36

36

53

3.5

3.5

5.3

5.6

3.5

33

15

35

3

61

34

33

35

33

53

1.3

1.8

1.0

0.8

1.2

*

عدد المقررات
نسبة عض وهيئة
تدريس لكل مقرر
عدد األعضاء

1023/1021

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات ودعم القرار

إجمالي الكلية

*

عدد المقررات
نسبة عض وهيئة
تدريس لكل مقرر
عدد األعضاء

*

2014/2013

عدد المقررات
نسبة عض وهيئة
تدريس لكل مقرر
*
عدد األعضاء

2015/2014

عدد المقررات
نسبة عض وهيئة
تدريس لكل مقرر

* يتم إحتساب عدد أعضاء هيئه التدريس علي رأس العمل
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جدول  6-23نسبة أعضاء هيئة التدريس المشاركين في تسجيالت رسائل الماجستير والدكتوراة

العام األكاديمي
1022/1020

القسم العلمي

*

1021/1022
نسبة

*

مشارك

إجمالي

34

11

64%

14

54%

31

42%

6

13

6

31

46%

16

34

43%

مشارك

علوم الحاسب

36

11

70%

تكنولوجيا المعلومات

3

14

38%

3

نظم المعلومات

3

34

64%

3

33

4

31

33%

3

33

73%

13

31

52%

45

35

53%

بحوث العمليات ودعم
القرار
إجمالي الكلية

1023/1021

نسبة
المشاركة

إجمالي

المشاركة

2014/2013

*

نسبة
المشاركة

مشارك

إجمالي

31

15

48%

15

48%
29%

مشارك

إجمالي

34

14

58%

11

39%

31

53%

3

33

4

31

33%

13

33

51%

*

نسبة
المشاركة

* يتم إحتساب اإلجمالي بالنسبة ألعضاء هيئه التدريس علي رأس العمل والمعارين بالداخل أو بالخارج واألجازات الخاصة
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 3/13طالب الدراسات العليا

تقوم الكلية بإعداد بيان سنوي لحصر أعداد المسجلين للرسائل العلمية باألقسام األربعة ،وأعداد

المقيدين بتمهيدي ماجستير ،وأعداد المنح (ماجستير ودكتو ارة) لألقسام األربعة ،مع إدراج هذا البيان بتقرير
اإلنجازات في السابق وتقرير متابعة الخطة البحثية في الوقت الحالي والذي يعد سنويا ويعتمد من مجلس
الكلية .وتستخدم هذه البيانات في حساب بعض المعدالت (معدل تزايد /تناقص أعداد الطالب المسجلين
في الدرجات العلمية المختلفة) ودراسة ما بها من مؤشرات ودالالت .ويوضح الجدول  3-31على بيان
بأعداد تسجيالت طالب الدراسات العليا لتمهيدي ماجستير باألقسام العلمية األربعة كما يوضح جدول -31
 3أعداد التسجيالت لرسائل الماجستير لكل قسم علمي مع إحتساب نسبة الزيادة السنوية .كما يوضح
جدول  3-31أعداد الممنوحين درجة الماجستير لكل قسم.
جدول  7-23بيان بتسجيالت طالب الدراسات العليا لتمهيدي ماجستير باألقسام العلمية األربعة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

2414-2449

تكنولوجيا
المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات
ودعم القرار

اإلجمالي

41
16
61
11
41
46

69
61
61
16
16
11

11
11
41
41
41
11

1
61
4
64
9
1

96
124
127
148
125
88

2411-2414
2412-2411
2413-2412
2014-2013
2015-2014

جدول  4-23بيان بأعداد الطالب المسجلين لدرجة الماجستير باألقسام العلمية األربعة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

2414-2449

تكنولوجيا
المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي

16

66

61

4

54

2411-2414

69

1

1

1

35

2412-2411

61

64

1

1

45

2413-2412

11

9

66

4

2014-2013

11

66

61

1

2015-2014

11

4

61

1

51
63
43
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جدول  9-23بيان بأعداد الطالب الذين تم منحهم درجة الماجستير

نظم
المعلومات
10

بحوث العمليات ودعم القرار

اإلجمالي

2

28

3

26
37
33
30

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

2414-2449

10

6

2411-2414

10

4

9

2412-2411

15

11

5

6

2413-2412
2014-2013
2415-2414

16
1
66

7
66
6

5
9
6

5
2
4

29

حيث يتضح من هذه البيانات بعض المؤشرات:
 زيادة معدالت أعداد الطالب الذين تم تسجيلهم بعد تطبيق الئحة الساعات المعتمدة بدءا من العاماألكاديمي .1531/1533
 يالحظ انخفاض في اعداد المتقدمين لمرحلة التمهيدي للعام األكاديمي  1535/1534وذلك بسببتخرج دفعه الفراغ في العام األكاديمي .1534/1531
 زيادة معدالت المتقدمين للتسجيل بقسمي علوم الحاسب ونظم المعلومات حيث وصلت األعدادالمتقدمة لقسم علوم الحاسب حوالى  %53من النسبة اإلجمالية وقسم نظم المعلومات  %53خالل
عام .)1531/1531
 زيادة نسبة أعداد تسجيالت الرسائل العلمية للذين إنه وا المرحلة التمهيدية للماجستير في السنتين( 1531/1533و )1531/1531وهو مؤشر جيد النخفاض نسبة الرسوب من البرامج وكذلك
الحفاظ على المعدالت الزمنية المطلوبة إلنجاز البحث العلمي.
 عدم الثبات النسبي ألعداد الممنوحين من األقسام المختلفة في السنوات األخيره (-1533/1535 )1531/1531- 1531/1533والتي من المفترض أن تزداد وباألخص ( )1531/1531تبعا
للزيادة في أعداد المتقدمين ببرامج الماجستير ()1533/1535
كما يوضح الجدول  35-31على أعداد الطالب المتقدمين المتحان تأهيلي دكتوراة والمطلوب
إجتيازه قبل اإللتحاق ببرامج الدكتوراة المطروحة من األقسام العلمية .وكذلك جدول  33-31يوضح أعداد

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

166

الفصل الثالث عشر :الدراسات العليا

الطالب المسجلين لرسالة الدكتوراة مع توضيح نسبة الزيادة السنوية كما يوضح الجدول  31- 31أعداد
الممنوحين لدرجة الدكتوراة.
جدول  20-23بيان بأعداد الطالب المتقدمين المتحان تأهيلي دكتوراة

علوم
الحاسب
10

10

2411-2414

9

5

6

2412-2411

13

8

9

7

2413-2412
2014-2013
2415-2414

20
12
11

7
3
1

7
8
14

3
6
1

العام األكاديمي
2414-2449

تكنولوجيا المعلومات

نظم
المعلومات
14

بحوث العمليات ودعم
القرار
2

36

1

21
37
37
29
61

اإلجمالي

جدول  22-23بيان بأعداد الطالب المسجلين لدرجة الدكتوراة باألقسام العلمية األربعة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

2414-2449

بحوث العمليات
ودعم القرار

اإلجمالي

7

6

8

4

25

2411-2414

4

5

4

2

15

2412-2411

-

3

9

4

16

4
7
1

3
1

2
2
1

3
6

6
15
61

2413-2412
2014-2013
2415-2414

جدول  21 -23بيان بأعداد الطالب الذين تم منحهم درجة الدكتوراة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

2414-2449

نظم
المعلومات

بحوث العمليات ودعم القرار

اإلجمالي

3

3

2

-

8

2411-2414

7

4

1

-

12

2412-2411

7

3

-

3

13

2413-2412

6
2
4

4
1
1

3
8
1

2
1
1

15
64
69

2014-2013
2415-2414
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ويتضح من البيانات السابقة المؤشرات التالية:
 قلة عدد المتقدمين نسبيا إلمتحان تأهيلي دكتوراة عام ( )1533/1535وهو العام األكاديميالذي تم به تطبيق الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة نظ ار للتغيير الكبير ببرنامج
الدكتوراة والذي تم فيه إقرار مرحلة تمهيدية تتضمن دراسة مقررات قبل التسجيل للرسالة العلمية
وزيادة األعداد في السنوات التالية.
 تناقص معدالت تسجيالت رسائل الدكتوراة في عام ( 1531/1531حوالى  )%61يرجع إلىالمرحلة اإلنتقالية في تطبيق الئح ة الدراسات العليا والتي تشترط إجتياز مقررين على األقل
للتسجيل وتفضيل أغلبية الطالب اإلنتهاء من المقررات المطلوبة قبل التسجيل للرسالة.
 الثبات النسبي في معدالت المنح (زيادة ال تتعدى .)%35وجدير بالذكر أن الطالب الذين تم تسجيلهم بالمرحلة التمهيدية للدكتوراة بالنظام الجديد بدءا من
الفصل الدراسي الثاني للعام األكاديمي  1533/1535ويوضح الجدول  31-31مدى الزيادة في األعداد
المتقدمة.
جدول  23-23بيان بتسجيالت طالب الدراسات العليا لتمهيدي دكتوراة باألقسام العلمية األربعة

2411-2414

علوم
الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم
المعلومات

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي

6

6

6

-

1

2412-2411

1

1

1

1

66

2413-2412

9
22
1

6
3
6

1
5
1

9
5
1

19
35
61

العام األكاديمي

2014-2013
2415-2414

تقوم الكلية بحصر بيانات أعداد طالب الدراسات العليا من الوافدين للتقييم والدراسة .جدول -31
 34يوضح أعداد الطلبة الوافدين الذين تقدموا بالتسجيل بتمهيدي ماجستير باألقسام العلمية المختلفة كما
يوضح جدول  35-31أعداد الطلبة الوافدين الذين سجلوا رسالة الماجستير وجدول  36-31يوضح أعداد
الطلبة الوافدين الذين تم منحهم درجة الماجستير.
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جدول  24-23بيان ب أعداد الطلبة الوافدين الذين تم تسجيلهم بالمرحلة التمهيدية للماجستير

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

2414-2449

بحوث العمليات
ودعم القرار

اإلجمالي

10

7

9

-

26

2411-2414

4

-

5

1

10

2412-2411

14

5

4

-

23

3
2
1

6
2
6

2
1

-

9
6
1

2413-2412
2014-2013
2415-2414

جدول  25-23بيان ب أعداد الطالب الوافدين الذين تم تسجيلهم رسالة الماجستير

بحوث العمليات ودعم
القرار
-

1

2411-2414

3

1

5

-

9

2412-2411

1

6

2

6

61

2413-2412

6
9
1

3
2
1

2
2
-

-

11
13
4

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

2414-2449

3

3

2

2014-2013
2415-2414

اإلجمالي

جدول  26-23أعداد الطالب الوافدين الذين تم منحهم درجة الماجستير

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي

2414-2449

-

6

1

-

1

2411-2414

1

-

-

-

1

2412-2411

1

-

-

-

2

2413-2412

6
4

2
7
1

1
2
1

1
-

9
10
9

2014-2013
2415-2414

حيث يتبين من البيانات السابقة مايلي:
 إرتفاع تدريجي لنسب الملتحقين ببرامج الماجستير من الوافدين حتى 1535/1553 أنخفاض نسبة الملتحقين ببرامج الماجستير من الوافدين خاصة عام  1531/1531ويرجع ذلكللظرو

السياسية التي تمر بها البالد.

 الثبات النسبي لعدد تسجيالت الرسائل العلمية للوافدين في السنوات االخيره. -زيادة أعداد الممنوحين في عام  1531/1531حوالى  1أضعا

السنة السابقة .1531-1533
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يوضح الجدول  33-31أعداد الوافدين الذين تم تسجيلهم لرسائل الدكتوراه كما يوضح جدول -31
 33أعداد المتقدمين لبرامج الدكتوراة من الوافدين بالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة .كما
يوضح الجدول  33-31أعداد الممنوحين من الوافدين .ويتضح قلة عدد الوافدين الملتحقين ببرامج الدكتوراه
بصفة عامة سواء بالنظام القديم أو النظام الجديد بالنسبة لبرامج الماجستير.
جدول  27-23الطالب الوافدين الذين تم تسجيلهم لرسالة الدكتو ارة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي

2414-2449

-

6

2

-

3

2411-2414

-

-

6

-

6

2412-2411

-

-

1

-

1

2413-2412

1
6

2
-

-

-

3
6

2014-2013
2415-2414

جدول  24-23أعداد الطالب الوافدين الذين تم تسجيلهم بالمرحلة التمهيدية للدكتوراة

العام األكاديمي

علوم الحاسب

2411-2414

-

2412-2411

-

-

2413-2412

6
2
-

6
-

2014-2013
2415-2414

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي

6

-

6

1

-

1

1
-

-

1
3
-

جدول  29 -23أعداد الطالب الذين تم منحهم درجة الدكتوراة

بحوث العمليات ودعم
القرار

اإلجمالي
4

العام األكاديمي

علوم الحاسب

تكنولوجيا المعلومات

نظم المعلومات

2414-2449

1

1

-

-

2411-2414

1

-

-

-

1

2412-2411

-

6

-

-

6

2413-2412

-

-

1
1

-

1
1

2014-2013
2415-2414
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يتم تقويم طالب الدراسات العليا من خالل إلتحاقه بالبرنامج من خالل:
 أوالا :المرحلة التمهيديةيتم تقويم الطالب في الالئحة القديمة (حتى نهاية عام  )1535/1553بدرجة إجتيازه للمقرر في
اإلمتحان النهائي فقط .ولقد تم تعديل هذه الجزئية في الالئحة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة حيث تم
إحتساب  %45من درجة الطالب في كل مقرر ألعمال السنة و %65لإلمتحان النهائي .كما أضافت
الالئحة الجديدة مرحلة تمهيدية لبرامج الدكتوراة على الطالب أن يقوم بدراسة مقررات يتم فيها تقويم الطالب
بنفس األسلوب ( %45أعمال سنة و %65إمتحان نهائي) .وفي محاولة للتحسين يتم محاولة تطبيق
واستحداث الية جديدة لتقييم إمتحانات الدراسات العليا ولقياس مدى تطابق محتويات اإلمتحان مع توصي
المقررات من حيث المحتوى وتحقيق المخرجات المستهدفة للتعلم.
 ثانيا :مرحلة التسجيل في الرسالة العلميةيتم عمل تقارير متابعة لطالب الدراسات العليا خالل فترة تسجيلهم للرسالة العلمية لتقييم أداء
الطالب ،ويمكن للمشر أن يقوم بإلغاء قيد الطالب فى حالة عدم رضائه عن إنتاجه العلمى ،كما تقوم
لجنة اإلش ار

فى نهاية البحث بإعداد تقرير صالحية عن الرسالة المقدمة ويجب أن تحتوي تقارير

الصالحية على ما يثبت النشر العلمي ليتم إعتمادها وتعتبر مناقشة الرسالة هي وسيلة التقويم النهائية
للطالب المسجل للحصول على الدرجة علمية .يتم اإلستعانة بمحكمين خارجيين في مناقشة رسالة الطالب
باإلضافة إلى المشرفين (بصوت واحد) وامكانية اإلستعانة بمحكم داخلى فى حالة درجة الماجستير  -وذلك
طبقا للوائح الدراسات العليا بالكلية والجامعة ويقوم كل محكم بكتابة تقرير فردي عن الرسالة باإلضافة
للتقرير الجماعى من لجنة الحكم والمناقشة.
وطبقا لالئحة الدراسات العليا بالك لية يشترط لمنح الدرجة أن يكون الطالب قد قام بنشر أحد أبحاثه
أو تم قبول البحث للنشر بأحد المجالت أو المؤتمرات العلمية المحكمة ذات التخصص (ورقة علمية على
ا ألقل بالنسبة للماجستير ،وورقتان علميتان على األقل بالنسبة للدكتوراه) ،ويتم عمل استمارة معلومات
للرسائل التي تمت مناقشتها بحيث تحتوي على البيانات األساسية للطالب وأعضاء لجنة الحكم والمناقشة
التي قامت بمناقشة الطالب والبيانات األساسية عن الرسالة وتحتوي أيضا على أسماء المشرفين على رسالة
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الطالب وملخص للرسالة باللغتين العربية واإلنجليزية واألبحاث المستخرجة من الرسالة والمنشورة في مجالت
أو مؤتمرات علمية.
يتم عمل استبيانات رضاء طالب الدراسات العليا في المقررات المختلفة ،ويتم توزيع االستبيان المعد
على الطالب ورقيا حتى اآلن ويتم بحث عمل اإلستبيان إلكترونيا ،ويتم تجميع اإلستبيانات وتحليلها كوسيلة
لقياس رضاء طالب الدراسات العليا عن المقررات والبرامج المختلفة ،واخطار رئيس كل قسم بتقرير منفصل
لكل مقرر .كما يتم التعامل مع إلتماسات وتظلمات الطالب الخاصة بالدراسات العليا حسب القواعد
الموضوعة لذلك وهى التقدم باإللتماسات إلى إدارة الدراسات العليا خالل اسبوعان من تاريخ إعالن نتيجة
المقرر ويتم تجميع اإللتماسات ورفعها للسيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث حيث
يتم تمويل كل مقرر لرئيس كنترول القسم العلمى المختص لمراجعة أوراق اإلجابات والتأكد من صحة
الدرجة أو تعديلها ويتم إعالن الطالب بنتيجة ما تم إق ارره بخصوص اإللتماس.
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الفصل الرابع عشر :نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر

 1/14وحدة ضمان الجودة

تمثل وحدة ضمان الجودة اآللية التي يتم من خاللها التقويم والمراجعة الداخلية بهد

ضمان جودة

أنشطة الكلية التعليمية والبحثية والخدمية والعناصر المؤثرة فيها وتحسين مستوي أدائها .ويتضمن ذلك مهام
التقويم الذاتى المستمر سواء لقدرتها المؤسسية أو لفاعليتها التعليمية ،تحديد نقاط القوة لتدعيمها ومواطن
القصور والمعوقات لعالجها والتعر علي الممارسات الجيدة ووضع مقترحات للتحسين المستمر .كما إنها
تلعب دو ار مهما فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد الكلية وفى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس والجهاز
اإلداري فيما يتعلق بإدارة نظم الجودة .ومن هذا المنطلق تم تشكيل واعتماد وحدة ضمان الجودة بقرار
مجلس كلية رقم ( )51بتاريخ  .1553/3/36ثم مرت الالئحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للوحدة بعدة
مراحل للتعديالت باإلضافة أو بالحذ

طبقا إلحتياجات الكلية وتوصيات مركز ضمان الجودة بالجامعة

وقد تم إعتماد اخر تعديل في مجلس الكلية رقم ( )313المنعقد بتاريخ .1531/31/35
نظ ار للدور الفعال الذي تقوم به وحدة ضمان الجودة في عملية التقويم ،فقد تم أصدار قرار تنظيمى
رقم ( )1/16بتاريخ ( )1553/3/31بتفويض مدير وحدة ضمان الجودة لمخاطبة السادة الوكالء ورؤساء
األقسام العلمية وأمينة الكلية فى كل ما يخص أعمال الجودة والتطوير بالكلية .هذا باإلضافة إلى مهامها
األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية للوحدة ومنها:
 إعداد ونشر تقرير سنوي للكلية مع نهاية كل عام أكاديمي يعكس مستوى األداء في كافة األنشطة
ويتضمن خطة تنفيذية للتطوير بما يضمن جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية وذلك
بناء على بيانات موثقة ويتم عرضه علي مجلس الكلية لمناقشته واعتماده وقد قامت الوحده بإصدار
التقارير السنوية من العام األكاديمي  1553/1553إلى العام األكاديمي .1531/1531
 قياس رضاء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب والخريجين واإلداريين واألط ار المجتمعية
عن الخدمات التي تقدمها الكلية والموارد المتاحة من خالل استبيانات دورية خالل العام األكاديمي،
ويتم تحليل النتائج إحصائيا ومناقشتها في مجلس الكلية ألتخاذ الق اررات المتعلقة بالتطوير.
وعلى صعيد آخر ،تتوافر بالوحدة كوادر بشرية مؤهلة وكافية لتحقيق رسالتها السامية ،حيث صدر
قرار تنظيمي رقم( )361بتاريخ  1531/5/35بتشكيل مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة .كما يوجد بالهيكل
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التنظيمي للوحدة مجموعة من اللجان الفرعية المختلفة تحت إش ار

بعض أعضاء هيئة التدريس وبمساعدة

مجموعة من أعضاء الهيئة المعاونة من ذوي الخبرات والكفاءة العالية في مجال الجودة وذلك بعد إجتيازيهم
لدورات تدريبية وورش عمل ممنوحة من خالل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد ومركز ضمان
الجودة بجامعة القاهرة ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة القاهرة.
ومن ناحية اخرى ،تعتمد الوحدة في مخصصاتها المالية علي التمويل سواء من قبل مشروع التطوير
المستمر والتأهيل لإلعتماد أو من قبل الميزانية الخاصة بالكلية والتي تتيح للوحدة ممارسة أنشطتها تنفيذا
لما ورد في خططتها السنوية ،ومن هذا المنطلق قام مجلس الكلية رقم ( )345المنعقد بتاريخ 1534/3/36
بإعتماد الميزانية المقترحة ألعمال وأنشطة وحدة ضمان الجودة للعام األكاديمي  1534/1531المقدمة من
مدير الوحدة .كما تتوافر بالوحدة التجهيزات الكافية والمالئمة التي تساعد فريق العمل علي اتمام المهام
الموكلة اليهم ،ويوضح الجدول  1-14التجهيزات التي تحتوي عليها الوحدة ،باإلضافة إلي األدوات المكتبية
واإلتصال الدائم بشبكة اإلنترنت.
جدول  2-24الوسائل والتجهيزات المتاحة الوحدة

العدد

العدد
المكاتب

5

طابعات

5

الكراسي

36

طابعات الوان

3

دوالب خشب لحفظ المستندات

6

جهاز ماسح ضوئي

1

طاولة إجتماعات

1

جهاز قارىء لالستبيان

1

طاولة كمبيوتر

5

جهاز فرم ورق  +اسطوانات

3

أجهزة الكمبيوتر

5

ماكينات التصوير

3

كما تتعاون وحدة ضمان الجودة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة في كثير من المواضيع المختلفة
المتعلقة بالجودة ،ويمكن تلخيص أوجه التعاون فيما يلي:
 مشاركة مدير الوحدة في حضور بعض إجتماعات المركز. مشاركة مدير الوحدة وبعض من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في حضور الدورات التدريبيةوورش العمل التي ينظمها المركز.
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 استفادة الوحدة من الدراسات والبيانات المعدة من قبل المركز. مساهمة الوحدة في المشروع الخاص بمقارنة برامج كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة القاهرة وجامعة 6أكتوبر تمهيدا لعمل إتفاقية تعاون بين الطرفين.
 قام المركز بعمل مجموعة من زيارات الدعم الفني للوحدة وذلك في ديسمبر  ،1535مايو ،1533ابريل.1531
 قيام المركز بعمل زيارة محاكاة للكلية خالل ديسمبر .1531يشارك مدير وحدة ضمان الجودة في عرض ومناقشة قضايا الجودة بالكلية علي مستوي مجلس
الكلية ،حيث أصبح مدير الوحدة عضوا من أعضاء مجلس الكلية بدءا من العام األكاديمي ،1535/1553
حيث يقوم مدير الوحدة بتقديم تقرير ربع سنوي لمناقشة ما تم تنفيذة من خطة الكلية ،عرض التقارير الناتجة
عن تحليل استبيانات مستوي رضا مختل

أصحاب المصلحة من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء الهيئة

المعاونة والطالب واإلداريين والخريجين واألط ار

المجتمعية عن الكلية والخدمات التي تقدمها ،عرض

ومناقشة التقرير السنوي المعد الذي يعكس مستوى أداء الكلية علي مدار العام األكاديمي في كافة األنشطة
ويتضمن خطة تنفيذية للتطوير بما يضمن جودة العملية التعليمية والبحثية والمشاركة المجتمعية ،عرض
تقارير نتائج الزيارات الميدانية للكلية ،هذا باإلضافة إلي ما يستجد من قضايا آخري تتعلق بالجودة .وكذلك
مخاطبة مجالس االقسام المختلفة لعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بالجودة.

 2/14التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية
يعد التحديد الدقيق والواضح ألهدا

أي نظام الخطوة األولي علي الطريق لتحقيق رسالته المرجوه

وأهدافه اإلستراتيجية ،لذا تقوم وحدة ضمان الجودة بـ تقييم األداء الكلي للكلية لتحديد المؤشرات االيجابية
والسلبية العامة والخاصة بأدائها والوصول إلي استنتاجات واضحة بشأن تطور كفاءة أدائها وفاعليتها
العلمية واإلدارية من خالل عمليات إعادة التقييم المستمرة واللجوء إلي المقارنات .لذلك تحرص وحدة ضمان
الجودة في هذا الصدد على ما يلي:
 التقييم بصفة دورية من خالل عمل التقرير السنوي في نهاية كل عام اكاديمي لتقييم أداء الكلية.
ويوضح هذا التقرير مجاالت القوة واليات تعزيزها من ناحية ومجاالت الضع

وايجاد اليات
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للنهوض بها من ناحية اخرى .ويبين هذا التقرير االيجابيات والسلبيات وتوضيح النقاط التي
لم يتم تفعيلها والعمل على تنفيذها في المستقبل من خالل أنشطة للمعالجة والتحسين .باإلضافة
إلى عمل تقرير سنوي بما تم انجازه في الخطة اإلستراتيجية.


مشاركة االط ار

المعنية في عملية التقويم حيث تقوم الوحدة بقياس رضا جميع أصحاب

المصلحة الذين يؤثرون ويتأثرون في أداء الكلية وهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
والطالب والخريجين واإلداريين واألط ار

المجتمعية من خالل استبيانات دورية خالل العام

األكاديمي.
 تحليل النتائج وعمل التقارير وتنظيم لقاءات مع كل من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
واإلداريين والطالب والخريجين لمناقشة نتائج االستبيانات معهم ومناقشتهم في نقاط القوة لطرح
طرق لدعمها ومواطن الضع

لطرح طرق لمعالجتها.

 عمل مقارنات بين نتائج االستبيانات لالعوام المتتالية لدراسة التغيرات في مستوى أداء الكلية
ورصد ما طرح خالل المناقشات من نتائج وآراء لألستفادة في وضع خطط الكلية للتحسين
والتطوير .ثم عرض كل هذه النواتج بعد توثيقها علي مجلس الكلية للمناقشة واتخاذ الالزم
نحوهذه التوصيات.
لذا تقوم الوحدة آخذة في اعتبارها طبيعة المحاور التي يتم التقييم عي اساسها كل من األط ار
المختلفة ،فعلي سبيل المثال ال الحصر فيتم تقييم من خالل عناصر مختلفة فمن ناحية:
 .3أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:
 القيادة األكاديمية

 التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم

 التحفيز المادي والمعنوي

 فاعلية وحدة ضمان الجودة

 معايير األداء

 .1الطالب:

 سياسات عدم التمييز والعدالة

 نظم تقويم الطالب

 سياسة القبول والتحويالت

 الدعم الطالبي

 التسهيالت الداعمة للتعليم والتعلم

 برامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

177

الفصل الرابع عشر :نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر

 .1اإلداريين:
 الدورات التدريبية

 العدالة في العمل

 فاعلية وحدة ضمان الجودة

 مناخ العمل والدعم
 األماكن والتجهيزات

وهذه العناصر تندرج تحت منها الكثير من العناصر الفرعية ويتم التقييم من خاللها مرة سنويا.
ومن هذا المنطلق قامت وحدة ضمان الجودة بقياس وتقييم الرضا لكال من أعضاء هيئة التدريس والهيئة
المعاونة واإلداريين والطالب خالل األعوام األكاديمية  1533/1535و 1531/1533و،1531/1531
كما قامت بعمل استبيانات للخريجين واألط ار

المجتمعية خالل العام األكاديمي  1531/1533ولكن

خالل العام األكاديمي  1531/1531تعثر عمل االستبيانات لكال من الخريجين واألط ار
بسبب ظرو

البلد واألحداث المحيطة بالكلية .وفيما يلي نتائج االستبيانات لمختل

المجتمعية

أصحاب المصلحة:

 .3أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :لألستفادة بآرائهم السديدة في نمط القيادة وأداء الكلية وخبراتهم
المتميزة في اساليب التعليم والتعلم وتطوير العملية التعليمية بالكلية وذلك من خالل استبيان مستوى
الرضاء ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ويوضح الجدول  1-34نتائج االستبيانات بعد تفريغها
وتحليلها.
جدول  1-24نتائج استبيان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

م

عناصر التقييم

 1القيادة األكاديمية
التسهيالت الداعمة للتعليم
2
والتعلم
 3معايير األداء
 4التحفيز المادي والمعنوي
 5فاعلية وحدة ضمان الجودة
متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط تقييم العام األكاديمي
0200/0202
2.61

0200/0200
2.71

0203/0200
2.78

0202/0203
2.11

2.59

2.59

2.79

2.11

2.65
2.15
2.41
2.50

2.55
2.11
2.52
2.54

2.91
2.69
2.79
0622

2.91
2.55
2.16
0623

 .1اإلداريين :لألستفادة بآرائهم في العدالة في العمل ونمط القيادة وأداء الكلية واحتياجاتهم التدريبية وذلك
من خالل استبيان مستوى رضائهم وتحديد إحتياجات التدريب وتنمية المهارات اإلدارية للعاملين
بالكلية ،ويوضح الجدول  1-34نتائج االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها.
جدول  3-24نتائج استبيان اإلداريين
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م

عناصر التقييم

العدالة في العمل
1
مناخ العمل والدعم
2
األماكن والتجهيزات
3
الدورات التدريبية
4
فاعلية وحدة ضمان الجودة
5
متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط تقييم العام األكاديمي
0200/0202
2.13
2.61
2.53
2.12
2.96
2.79

0200/0200
2.55
2.53
2.65
2.12
2.15
0623

0202/0203
3.11
2.19
2.94
3.15
3.11
0622

0203/0200
2.96
2.88
2.75
3.05
3.04
0622

 .1الطالب :لألستفادة بآرائهم في السياسات التي تطبقها الكلية في عدم التمييز والعدالة وكذلك سياسات
القبول والتحويالت ونظم تقويم الطالب المتبعة في الكلية والتسهيالت المستخدمة لدعم عملية التعليم
والتعلم وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة التي تنفذها الكلية ،ويوضح الجدول

 4-34نتائج

االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها.
جدول  4-24نتائج استبيان الطالب

م

عناصر التقييم

1
2

سياسات عدم التمييز والعدالة
سياسة القبول والتحويالت
التسهيالت الداعمة للتعليم
والتعلم
نظم تقويم الطالب
الدعم الطالبي
برامج خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

3
4
5
6

متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط تقييم العام األكاديمي
0202/0203 0203/0200 0200/0200

0200/0202
2.41
2.33

2.63
2.49

2.55
2.56

2.52
2.13

2.51

2.53

2.51

2.55

2.29
2.29

2.31
2.14

2.55
2.41

2.13
2.51

1.15

2.33

2.61

2.65

0602

0620

2.63

0620

ويتضح من الجداول السابقة أن هناك تحسن تتدريجي اجابي في كال من عناصر التقييم علي
مختل

المستويات سواء كانوا أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو اإلداريين أو الطالب وذلك نتيجة

الهتمام إدارة الكلية ووحدة ضمان الجودة بمناقشة نتائج تحاليل األستبيانات مع مختل

المستفدين والوقو

علي الوضع الراهن ومعرفة مقتراحاتهم والعمل على إيجاد وتنفيذ حلول للتغلب علي نقاط الضع

واالستمرار

في تعزيز نقاط القوة.
وكذلك قامت وحدة ضمان الجودة بقياس وتقييم رضا الخريجين واألط ار

المجتمعية للخدمات التي

تقدمها الكلية خالل األكاديمي  1531/1533كالتالي:
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 .4الخريجين :ذلك لألستفادة بآرائهم في نقاط الضع

في أسلوب الدراسة التي تلقوها بالكلية ،مالحظاتهم

على أسلوب التدريس بالكلية ،إحتياجاتهم كي يكونوا قارين على المنافسة في سوق العمل ،مقتراحاتهم
في تقدم الكلية لتدعم خريجيها في سوق العمل وكذلك معرفة التطبيقات واألدوات التي يستخدموها فى
المؤسسة التي يعملوا بها يرون إنه من المناسب إضافة إلي مقررات الكلية .ويوضح الجدول 5-34
بعض من نتائج االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها.
جدول  5-24بعض من نتائج استبيان الخريجين

م
1
2
3
4
5
6
5
1

عناصر التقييم
هل تعمل في تخصصك؟
هل أنت مع اإلبقاء علي التخصص الفرعي؟
هل حصلت علي تدريب أثناء فترة الدراسة؟
هل قامت الكلية بمساعدتك في الحصول علي هذا التدريب؟
هل كان التدريب مناسبا؟
هل كونك من خريجي الكلية ساعدك في االلتحاق بالعمل؟
هل تطلب التحاقك بالعمل تقوية مهاراتك بتدريب إضافي؟
هل المقررات التي درستها ساعدتك في أداء عملك بالقدر المطلوب؟

نعم
64
41
59
61
41
53
25
51

ال
11
22
26
25
21
14
51
15

إلي حد ما
11
15
25
11
11
21

 .5األط ار المجتمعية :ذلك لألستفادة بآرائهم حول وضع واعداد برامج ومقررات أكاديمية وتدريبية للكلية
وذلك من خالل الدورات التدريبية التي يقدموها لتنمية قدرات خريجي الكلية ،التدريب الميداني للطالب
التي يوفروها ،التعاون بينهم وبين الكلية لتنمية المجتمع وخدمة البيئة ومعايير تقييم مستوي خريج
الكلية .ويوضح الجدول  6-34نتائج االستبيانات بعد تفريغها وتحليلها.
جدول  6-24نتائج استبيان األطراف المجتمعية

م

عناصر التقييم

العالقات األكاديمية
1
إتاحة المعلومات عن الكلية
2
الدعم المالي وغير المادي للكلية
3
الممارسات الفعلية لتنمية المجتمع وخدمة البيئة
4
المشاركة في المؤتمرات والندوات
5
الدورات التدريبية لتنمية القدرات
6
التدريب الميداني لطالب الكلية
5
تقييم مستوي خريج الكلية
1
متوسط تقييم العام األكاديمي

متوسط التقييم
0200/0200
2.11
2.44
2.35
2.41
2.29
2.45
2.65
3.25
06.2

يالحظ من نتائج أستطالعات الرآي التي قامت بها وحدة ضمان الجودة علي مختل

أصحاب

المصلحة للكلية خالل الثالثة أعوام األكاديمية السابقة تقدم ملموس في األداء المؤسسي.
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بناء على تقرير المراجعين النظ ارء خالل فبراير  ،1553تم رصد نقص شديد في اإلمكانيات المادية
التي يجب تغطيتها حتى تتمكن الكلية من تطوير قدرتها المؤسسية والنهوض بفاعلية العملية التعليمية حيث
إنه ا تملك الخبرات األكاديمية واإلدارية الالزمة لذلك ،ومن هنا نشأت فكرة التقدم للحصول على تمويل
لمشروع التطوير المستمر والتأهيل لإلعتماد كأحد مشروعات التعزيز للقدرة المؤسسية وبالفعل تم الحصول
علي المشروع في نوفمبر  1535بإجمالي ميزانية  3مليون جنية مصري .وقد ساعد المشروع علي تجديد
وصيانة البنية التحتية وتطوير المعامل الطالبية والبحثية وتطوير البرامج التعليمية بالكلية لمرحلتي
البكالوريوس والدراسات العليا وانشاء دبلومات تخصصية ومهنية وتنظيم الدورات التدريبية للطالب وأعضاء
هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة واإلداريين بالكلية .كما ساعد علي تطوير نظام الكنترول وانشاء
قواعد البيانات الالزمة وتطوير المجلة العلمية بالكلية والمؤتمر العلمي للكلية .ومن أهم أهدا

المشروع،

ربط مخرجات الكلية والمتمثلة في الخريجين وتوجهات البحث العلمي بالهيئات التي تعمل في مجاالت
تخصصات الكلية الرئيسية.

 3/14التقويم المستمر للفاعلية التعليمية

تستخدم الكلية أساليب متنوعة للتقويم الشامل لعناصر الفاعلية التعليمية (طالب وطالب دراسات

عليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وخريجون) كالتالي:
 الطالب  :تحرص الكلية علي تنوع أساليب التقويم للطالب مثل إمتحان منتص

الفصل

الدراسي ،اإلمتحان النهائي للفصل الدراسي ،المشاريع الجماعية أو الفردية ،اإلمتحانات
العملية ،العروض التقديمية ،الواجبات ،اإلختبارات المفاجئة وكتابة التقارير .ويحتوي نموذج
توصي

المقررات على مصفوفة توضح كيفية إستيفاء وسائل التقييم لمخرجات التعلم

المستهدفة ،ويتم توثيق جميع األساليب المستخدمة لكل مقرر في مل

المقرر .كما تقوم الكلية

بعمل مجموعة من التقارير واألحصائيات لنسب النجاح في كل مقرر علي حدى .باإلضافة
إلي قيام إدارة رعاية الشباب بتقييم إداء األنشطة الطالبية علي مختل

المستويات.

 طالب الدراسات العليا :تتنوع أساليب التقويم لطالب الدراسات العليا بحيث تفتح آفاق جديدة
للبحث العلمي تتوافق مع التغير التكنولوجي السريع في التخصصات المختلفة ،مثل إمتحان
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منتص

الفصل الدراسي ،اإلمتحان النهائي للفصل الدراسي ،المشاريع الجماعية أو الفردية،

العروض التقديمية ،الواجبات وكتابة تقارير وأوراق بحثية .ويحتوي نموذج توصي

المقررات

على مصفوفة توضح كيفية إستيفاء وسائل التقييم لمخرجات التعلم المستهدفة .كما تقوم الكلية
بعمل مجموعة من التقارير واألحصائيات لنسب النجاح في كل مقرر علي حدى .ومن ناحية
آخري تقوم الكلي ة بتقييم الرسائل العلمية من خالل عمل إستمارات للمتابعة الدورية (نص
سنوية) يتم فيها متابعة الطالب المسجل للرسالة العلمية من قبل المشر الرئيسي بحيث يتم
فيها إبداء رأي المشر عن مدى إنجاز الطالب .كما يتم إخطار األقسام العلمية بخطابات
قبل إنتهاء تاريخ تسجيل الطالب (إنتهاء المدة الزمنية للحد األقصى لفترة التسجيل لكي يتم
إلغاء أو مد التسجيل لكي تكون الصورة مكتملة أمام مجلس القسم حين إتخاذ ق ارره) .بإلضافة
إلي تشترط الكلية عمل سمينار لعرض النتائج النهائية للرسالة والذي يقام قبل إعداد تقرير
للرسالة يتقدم به المشر والذي يحتوي على توصي
الذي تم من خالل الرسالة بتوصي

كامل ألبواب الرسالة وسرد للنشر العلمي

كامل(إسم الورقة العلمية  -مكان النشر – تاريخ النشر-

أسماء المؤلفين لكل ورقة علمية).
 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :تقوم الكلية بتقييم األداء من خالل طريقتين .الطريقة
األولى تتم من خالل إستمارة المعايير التي يقوم باستيفائها رئيس كل قسم في نهاية كل عام
أكاديمي .الطريقة الثانية عن طريق نموذج إستبيان علي النظام االلكتروني الخاص بالكلية
ويتم من خاللة تقييم المقررات الدراسية بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة
المعاونة القائمين علي تدريس المقررات في نهاية كل فصل دراسي ويتضمن التقرير السنوى
للمقررات نتائج هذة التقييمات.
 البرامج التعليمية :يتم مراجعة البرامج التعليمية من قبل األقسام العلمية ثم إعتمادها من مجلس
الكلية في بداية كل عام أكاديمي باإلضافة إلي قيام وحدة ضمان الجودة بعمل التقارير السنوية
للبرامج في نهاية كل عام أكاديمي .وعلي صعيد آخر تهتم الكلية بمراجعة برامجها التعليمية

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

182

الفصل الرابع عشر :نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر

عن طريق مراجعين داخلين وخارجين كل فترة لكي تكون مواكبة للتقدم التكنولوجي في مختل
التخصصات.
 المقررات الدراسية :يتم م راجعتها من قبل األقسام العلمية ثم إعتمادها من مجلس الكلية في
بداية كل فصل دراسي باإلضافة إلي قيام كل عضوهيئة التدريس القائم علي تدريس المقرر
بكتابة تقرير المقرر في نهاية كل فصل دراسي .وأيضا يقوم الطالب بتقييم المقررات في نهاية
كل فصل دراسي عن طريق نموذج إ ستبيان علي النظام االلكتروني الخاص بالكلية ،وتقوم
وحدة ضمان الجودة بعمل التقارير واألحصائيات ورفعها للمجالس الرسمية بالكلية لمناقشتها
واتخاذ االزم نحوها.
 الخريجون :قامت الكلية بإنشاء وحدة لمتابعة الخريجين ومن أهم المهام التنفيذية للوحدة انشاء
قاعدة البيانا ت عن الخريجين وموقع الكتروني للتواصل معهم وعقد وتنظيم الملتقى التوظيفي
السنوي وتنظيم حفل الخريجين السنوي وطرح أفكار ومشاريع صغيرة للخريجين.
 البحث العلمي :تقوم الكلية بمتابعة خطتها للبحث العلمي بشكل دوري من خالل إعداد تقارير
متابع ة لماتم إنجازه بالنسبة لمحاور الخطة عن العام األكاديمي .ويشترك في اإلعداد لتقارير
متابعة الخطة منسقين من األقسام العلمية لضمان تحقيق الغايات ومتابعة مجاالت األبحاث
العلمية وتطورها لكل قسم .ويتم إعتماد تقارير المتابعة السنوية من مجلس الكلية كما يتم إفادة
ال جامعة بهذه التقارير لضمان إتساقها مع خطة الجامعة.
كما تقوم الكلية بمناقشة نتائج التقويم للعناصر المختلفة للفاعلية التعليمية كال في وقته وعلي حدى
مع القيادات األكاديمية واألط ار

المعنية لعمل األجراءات التصحيحية المطلوبة .باإلضافة إلى سعى الكلية

على نقاط القوة والضع

المؤثرة على الفاعلية التعليمية والخروج بخطط تنفيذية للتحسين والتعزيز

للوقو

تتماشى مع األهدا

اإلستراتيجية للكلية ،حيث يقوم مسؤولوا المعايير بمتابعة تنفيذ هذه الخطط.
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 4/14المساءلة والمحاسبة

تعتبر عملية المساءلة والمحاسبة من العمليات الضرورية للتحقق من التزام القيادات األكاديمية

واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ،والعاملين بالكلية بالقوانين .حيث تعمل الكلية على التطبيق
الدقيق للقوانين المنظمة للعمل بها وتشمل القوانين:
 أعضاء هيئه التدريس والهيئه المعاونه :تعمل الكلية على تطبيق قانون تنظيم الجامعات فيما يخص
مسائله أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على أي تقصير قد يؤثر سلبا على العملية التعليمية.
مثال ذلك اإلنقطاع الغير مبرر عن العمل أو عدم حضور المحاضرات واإلجتماعات الهامه أو
التأخر على موعد حضور محاضرة أو إمتحان .وقد يودي التحقيق لفرض عقوبات تتدرج بين لفت
النظر أو اللوم أو الخصم من المرتب أو العزل .كما يقوم مجلس الكلية بدراسة حاالت عدم اإللتزام
في واجبات العمل وكيفية تحسينها .فعلى سبيل المثال ،ناقش مجلس الكلية رقم ( )221المنعقد
بتاريخ  1422/22/23عدم إلتزام بعض أعضاء الهيئة المعاونة بتقديم ساعاتهم المكتبية مع بداية
الفصل الدراسي .وكان القرار بإنه في حاله عدم تقديم عضوالهيئة المعاونة للساعات المكتبيه
الخاصة به يقوم القسم بتحديدها له.
 الطالب :يحتوى دليل أخالقيات الطالب المعتمد من مجلس الكلية رقم  356المنعقدة بتاريخ
 1533/5/35على آليات للتعامل مع المخالفات بناء على قانون تنظيم الجامعات رقم ( )43لسنة
 3331ومواده ( )314،315،316،313كل إخالل بالقانون واللوائح والتقاليد الجامعية يعتبر
مخالفة تأديبية مثل األعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشات الجامعية ،تعطيل الدراسة أو تحريض
على أو اإلمتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات واألعمال الجامعية األخرى التى تقضى
اللوائح المواظبة عليها ،كل فعل يتنافى مع الشر والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل
الحرم الجامعى وخارجه .أما بالنسبة لحاالت الغش ،كل طالب يرتكب غشا فى امتحان أو شروعا
فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه فى لجنة االمتحان ويحرم من دخول
اإلمتحان فى باقي المواد ويعتبر الطالب راسبا فى جميع مواد هذا اإلمتحان ويحال إلى مجلس
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التأديب ،أما فى األحوال األخرى فيبطل االمتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب
عليه بطالن الدرجة العلمية إذا كانت قد ُمنحت للطالب قبل كش

الغش.

 اإلداريين :تطبق الكلية نماذج اإلدارة العامة لشئون األفراد لعمل التقييم السنوي للعاملين .والى
جانب ذلك قامت الكلية بإبتكار معاييرها الخاصة لعمل تقييم نص
دوريا يساعده على تحسين نقاط الضع

سنوي لمنح الموظ

تقييما

عنده وتعزيز نقاط القوة أوال بأول مع ربط المكافأة السنوية

بالتقييم .ذلك إلى جانب قواعد الكلية لتحديد شروط وآليات صر مكافئات الجهود الغير عادية،
أما بالنسبة للجزاءات فتطبق الكلية قانون العاملين المدنيين بالدوله رقم  03لسنه .2131
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القسم الثالث :خطة
التحسين

خطة التحسين

نقاط القوة
المعيار
الخطة األستراتيجية

الهيكل التنظيمي

القيادة والحوكمة

المصداقية واألخالقيات

الجهاز اإلداري

النقطة

المسلسل
ق3-3

وجود خطة استراتيجية

ق1-3

وجود سمات تمييز للكلية

ق3-1

التحديث المستمر للهيكل التنظيمي للكلية بناء على إحتياجات الكلية بما يضمن التعاون المتبادل الرأسي واألفقي بين مستوياته ووحداته.
الوظيفي للإلداريين وللهيئة األكاديمية معتمد ومعلن ومفعل (مستخدم في عمليات التعيين والنقل والندب)

ق1-1

التوصي

ق1-1

وجود خطط سنوية لإلدارات واألقسام مما ساعد على عدم التداخل بين اإلدارات واألقسام.

ق4-1

وجود وحدة لألزمات والكوارث موصفة ومفعلة.

ق3-1

حرص القيادة األكاديمية على معرفة تقييم أعضاء الكلية ألسلوبها المتبع الخاصة بسياساتها وق ارراتها واتخاذ إجراءات تحسينية

ق1-1

وجود اتفاقيات تعاون علمي وتطبيقي مبرمة مع عدة قطاعات علمية وانتاجية وخدمية في المجتمع العلمي المحلي والدولي

ق3-4

توفير جميع الكتب الدراسية بالمكتبة و يسمح باستعارتها

ق1-4

توفير الكتب العلمية الحديثة بالمكتبة بناءا علي طلب أعضاء هيئة التدريس

ق1-4

وجود دليل أخالقيات المهنة لكل من :أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة والعاملين

ق4-4

وجود دليل حقوق الملكيه الفكريه

ق5-4

وجود قواعد لتوزيع األعباء التدريسية على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
النسخ الغير قانونى للرسائل واألوراق العلميه ألعضاء هيئة التدريس فى قطاع الحاسبات عند التقدم للترقيه

ق6-4

وجود نظام الكترونى إلكتشا

ق3-5

التحسين المستمر للجهاز اإلدارى ومتابعة تنفيذ خطة التحسين المعدة سابقا.

ق1-5

وجود خطه لتنميه قدرات العاملين وأليات تنفيذية إلعداد الخطة السنويه للتدريب وكذلك متابعة تنفيذها

ق1-5

وجود معايير مبتكره خاصه بالكليه للتقييم الدورى (نص

ق4-5

التحسين المستمر إلستبيان الرضا الوظيفي وتحليل نتائجه

سنوى) لإلداريين وربطها بتحديد نسبة المكافأة السنوية.
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خطة التحسين

المعيار

الموارد المالية والمادية

خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

الطالب والخريجين

المعايير األكاديمية
والبرامج التعليمية
التعليم والتعلم
والتسهيالت المادية

النقطة

المسلسل
ق3-6

وجود دليل إخالء لجميع مبانى ومنشآت الكلية

ق1-6

استحداث برامج دراسية خاصة ودبلومات مهنية بمصروفات لزيادة الموارد الذاتية للكلية

ق1-6

معامل الكلية محدثة ويتم صيانتها بصفة دورية

ق4-6

وجود وحدة مستحدثة ومفعلة لتكنولوجيا المعلومات تختص برفع كفاءة شبكة المعلومات بالكليه وبالجامعة

ق5-6

معظم العمل داخل إدارات الكليه مميكن بناءا على قواعد البيانات المعدة سابقا

ق3-3

تهتم الكلية برعاية األفراد ذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل مركز علمي ذي طابع خاص

ق1-3

مشاركة الوحدات ذات الطابع الخاص فى تقديم خدمات تكنولوجية لوحدات جامعة القاهرة
استضافة الكلية العديد من الندوات وورش العمل من قبل الشركات المتخصصة مما يفيد الطالب للتعر على التقنيات المقدمة من قبل هذه

ق1-3

الشركات

ق4-3

مشاركة ممثلون عن المجتمع المحلي في مجلس الكلية

ق3-3

وجود وسيلة تواصل اليكترونية مع الطالب  e-communityتحتوى على كل ما يهم الطالب فى العملية التعليمية

ق1-3

وجود لجنة خاصة لرعاية الطالب المتعثرين مع وضع آلية للحد منها

ق1-3

حصول الكلية على مراكز عديدة متقدمة نتيجة المشاركة في االنشطة الطالبية

ق4-3

وجود وحدة لمتابعة الخريجين

ق5-3

اقامة عدد من دورات التدريب الصيفي لطلبة المرحلة الثالثة

ق3-3

برامج الكلية األكاديمية على مستوى البكالوريوس تواكب احتياجات سوق العمل

ق3-35

إستخدام العديد من أنماط التعلم الذاتى واألنماط الغير تقليدية

ق1-35

نظام التدريب العملى بالتعاون مع الشركات والذى يؤهل طالب السنة األخيرة لسوق العمل ويقوى عالقة الكلية بالصناعة

ق1-35

وجود لجنة لتولى القترحات والشكاوى من الطالب
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خطة التحسين

المعيار
أعضاء هيئة التدريس

الدراسات العليا

البحث العلمي

النقطة

المسلسل
ق3 -33

تتميز الكلية بكفاءات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من الناحية العلمية والتعليمية

ق1 -33

وجود الية موثقة ومعتمدة للتعامل مع العجز والفائض في أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ق1 -33

وجود معايير مبتكرة خاصة بالكلية للتقييم في نهاية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

ق4 -33

تفعيل برنامج  TICلتدريب المعيدين الجدد

ق3-31

وجود قاعدة بيانات خاصة بطلبة الدراسات العليا

ق1-31

حرص المؤسسة على عمل استبيانات لتقييم رضاء طالب الدراسات العليا في المقررات المختلفة
النسخ الغير قانونى للرسائل واألوراق العلميه المقدمة من طلبة الدراسات العليا

ق1-31

وجود نظام الكترونى إلكتشا

ق3-31

وجود خطة بحثية خمسية للكلية

ق1-31

دعم الباحثين ماديا لنشر أبحاثهم

ق1-31

وجود مجلة علمية للكلية تنشر عن طريق الناشر العالمي Elsevier
وانشطة الوحدة

نظم ادارة الجودة

ق3-34

وجود كوادر مؤهلة لتنفيذ اهدا

والتطوير المستمر

ق1-34

االئحة التنفيذية والهيكل التنظيمى للوحدة محدث حسب توصيات مركز ضمان الجودة بالجامعة
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خطة التحسين

نقاط الضعف
المعيار

النقطة

المسلسل

الخطة األستراتيجية

ض3-3

الهيكل التنظيمي

ض3-1

لم يتم توصي

القيادة والحوكمة

ض3-1

خطة تدريب القيادات األكاديمية غير مفعله

المصداقية واألخالقيات

ض3-4

االستبيان الحاليه ال تخدم بوضوح قياس مدى التعري

الجهاز اإلداري

ض3-5

عدم كفايه األماكن المتاحة نظ ار لصغر مساحه مبانى الكلية.

ض3-6

تعانى الكلية من نقص فى عدد وجودة المرافق العامة المتاحة للطلبة

الموارد المالية والمادية

خدمة المجتمع وتنمية
البيئة

الطالب والخريجين

عدم وجود آلية لتيسير متابعة انجاز الخطة التنفيذية
وحدة تنمية الموارد المالية كما أنها غير مفعلة.
بحقوق الملكية الفكرية والنشر

ض1-6

تعانى شبكة االنترنت بالكلية من ضع

ض1-6

محدودية قاعات التدريس التي تستخدمها الكلية بمفردها

ض3-3

الخطة التنفيذية تحتاج إلى إعادة هيكلة واضافة تصور لتنمية الموارد المالية

ض1-3
ض1-3

السعة الترددية المتاحة من الجامعة

عدم وجود معلومات كافية عن احتياجات الشركات األساسية التى يجب ان تتوفر في خريج الكلية وعن مستوى رضاها عن الخريج وعن
أحتياجات سوق العمل
الحاجة إلى زيادة التوعية بمجاالت خدمة المجتمع و تنمية البيئة
ايرادات المراكز ذات الطابع الخاص

ض4-3

ضع

ض3-3

عدم وجود سياسة لرعاية الطالب المتفوقين

ض1-3

ال توجد سياسة لجذب الطالب الوافدين

ض1-3

محدودية الرعاية الصحية بالكلية

ض4-3

عدم تفعيل دور المرشد األكاديمي بشكل قوي
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خطة التحسين

المعيار
المعايير األكاديمية
والبرامج التعليمية
التعليم والتعلم
والتسهيالت المادية
أعضاء هيئة التدريس
الدراسات العليا

البحث العلمي

نظم ادارة الجودة والتطوير
المستمر

المسلسل
ض3-3

النقطة
عدم تفعيل اإلستفادة من نتائج إحصائيات الطالب الملتحقين بالبرامج التعليمية في زيادة الفاعلية التعليمية للبرامج

ض3-35

ال يوجد الية لتنظيم التدريب الميدانى بل يعتمد على العالقات الشخصية ألعضاء هيئة التدريس.

ض3-33

لجوء بعض من أعضاء هيئة التدريس إلى االعارات الداخلية أو الخارجية مما يؤثر في نسبهم بالنسبة للطالب

ض1-33

عدم تفعيل المعايير المستخدمة في تقييم أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم

ض1-33

عدم تفعيل الية جمع المتطلبات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  ,إلدخالها في خطة التدريب

ض3-31

محدودية األماكن مما يؤثر سلبيا على التوسع في طرح برامج الدراسات العليا

ض3-31

عدم استجابة أعضاء هيئة التدريس لتحديث بيانات النشر العلمي

ض1-31

قلة عدد األبحاث العلمية المشتركة مع المؤسسات العلمية الدولية

ض1-31

قلة االهتمام ببرامج تنمية المهارات البحثية للهيئة المعاونة

ض4-31

قلة المشاركة من قبل الطالب في المشاريع البحثية

ض3-34

ضع

الموارد المالية للوحدة بعد انتهاء مشروع CIQAP
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خطة التحسين

خطة التحسين
المعيار األول 4التخطيط اإلستراتيجي
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز

ق3-3

آليات التنفيذ

التوقيت

تقديم تقرير سنوي عن 

تجميع أنشطة الخطة التنفيذية للعام

أكتوبر

ما تم انجازه بالخطة

األكاديمي . 1536/1535

1536

التنفيذية



رصد كل ما تم انجازه من معيار تقييم

مسؤولية التنفيذ
ادارة الكلية والسادة الوكالء

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة

المطلوبة

وتقييم األداء

ال يوجد



تقرير متابعة تنفيذ
الخطة لعام
1536/1535

األداء الخاصة بأنشطة الخطة للعام
األكاديمي . 1536/1535

العمل على تنمية



سمات التمييز
ق1-3

أضافة أنشطة في الخطة التنفيذية تشمل

أكتوبر

لجنة معيار التخطيط

تنمية سمات التمييز (في حالة عدم

1536

االستراتيجي

وجودها لعام .)2016/2015


ال يوجد



تقرير عن وضع
سمات الكلية لعام
 1536/1535ومدى

متابعة ما تم انجازه من أنشطة الخطة

تطورها ونموها

التنفيذية المتعلقة بتنمية السمات.

بالمقارنة باألعوام
السابقة.
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
وضع آلية لمتابعة

آليات التنفيذ


الخطة التنفيذية بشكل
ض3-3

االستعانة بتقارير المتابعة الخاص

أكتوبر

لجنة معيار التخطيط

بخطط قطاعات الكلية المختلفة (البحث

1536

االستراتيجي

العلمي ،الدراسات العليا ،خدمة

سنوي

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة

المطلوبة

وتقييم األداء

ال يوجد



تحديث الخطة
التنفيذية لعام
1533/1536

المجتمع ،الطالب ،اعضاء هيئة
التدريس ... ،الخ).


مقارنة التقارير بالخطة التنفيذية للعام
األكديمي الحالي.



تحديث الخطة التنفيذية للعام الجديد.
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خطة التحسين

المعيار الثاني 4الهيكل التنظيمي
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
المراجعة الدورية للهيكل

الموارد
التوقيت

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة


إنعقاد لجنه مراجعه الهيكل

أكتوبر

لجنه مراجعه الهيكل

التنظيمي بصفه دوريه لدراسه

1536

التنظيمي.

الوضع القائم واإلحتياج

ق3-1

ال يوجد



إنعقاد جلسات اللجنة



الهيكل التنظيمي المعدل
معتمد ومعلن

للتعديالت بالهيكل


أقتراح التعديالت وعرضها على
مجلس الكليه لإلعتماد

تحديث دليل التوصي

ق1-1



تعديل دليل التوصي

الوظيفي

الوظيفي والتحقق من استخدام

بناء على المستجدات وتوصيات

الدليل في عمليات التعيين

وحدة ضمان الجودة.

والنقل والندب



يونيو

لجنه تحديث التوصي

1536

الوظيفي

ال يوجد



دليل التوصي

الوظيفي

المعدل معتمد ومعلن


صدور ق اررات التعيين والنقل

متابعة عمليات التعيين والنقل

والندب مطابقة للتوصي

والندب بما يتناسب مع التوصي

الوظيفي.

الوظيفي.
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز

ق1-1
ق4-1

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة

متابعة تنفيذ التخطيط



المسبق ألعمال اإلدارات

تقديم تقرير سنوي يفيد ما تم

يونيو

مديري اإلدارات ورؤساء

إنجازه من تلك الخطط.

1536

األقسام

ال يوجد



لوحدة

تنمية الموارد المالية
المستحدثة وتفعيل نشاطها.



إستكمال التوصي

لوحدة تنمية

الموارد المالية.


تفعيل الوحدة ومتابعة نشاطها

مايو  1536رئيس مجلس إدارة
الوحدة

التقارير السنوية عن
إنجازات األقسام واإلدارات
من الخطة المعدة سابقا.

واألقسام
إستكمال التوصي

ض3-1

الموارد

ال يوجد

للوحدة.



صدور توصي



تقرير متابعة أنشطة الوحدة
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خطة التحسين

المعيار الثالث 4القيادة والحوكمة
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
توثيق االجراءات المتبعة

آليات التنفيذ


لعملية تقييم أعضاء
ق3-1

المؤسسة ألسلوب القيادة
المتبع وكيفية إتخاذ

وضع آلية واضحة وموثقة لكيفية

إبريل

إتخاذ اإلجراءات التحسينية الالزمة

1536



وحدة ضمان

تم إتخاذها بناء على تطبيق االليه

الجودة

المقترحه

لمناقشتها واعتمادها

االجراءات التحسينية
زيادة الوعي للقطاعات



وضع آلية لنشر الوعي بالخدمات

سبتمبر

التي تقدمها الكلية لزيادة ومتابعة

1536

العلمية واإلنتاجية
العلمي المحلي والدولي
بالخدمات التي تقدمها
الكلية.

ال يوجد



تقرير باإلجراءات التحسينية التى

عرض االليه على مجلس الكليه



والخدمية في المجتمع

المطلوبة



إعالن االليه وتطبيقها

الالزمة.

ق1-1

التوقيت

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

إدارة الكلية

والمترتبة على نتائج اإلستبيانات.


مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

واستم اررية اإلتفاقات والمشروعات.


عرض االليه على مجلس الكليه
لمناقشتها واعتمادها





أ.د .وكيل الكلية
لشئون خدمة

ال يوجد



إعتماد اآلليه.



استم اررية اإلتفاقات والمشروعات

المجتمع وتنمية
البيئة

المفعلة


جلب اتفاقيات ومشروعات جديدة
للكلية

إعالن االليه وتطبيقها
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
تفعيل خطة تدريب

آليات التنفيذ


القيادات األكاديمية
ض3-1

التوقيت

مراجعة وتحديث الخطة الحالية

مايو

بناءا علي متطلبات القيادات

1536

األكاديمية.


إعتماد الخطة المعدلة



متابعة تنفيذ الخطة من خالل لجنة

مسؤولية التنفيذ


لجنة التدريب

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم األداء

المطلوبة
ال يوجد



إعتماد الخطة المحدثة



تقرير متابعة تنفيذ الخطة.

التدريب.
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خطة التحسين

العيار الرابع 4المصداقية واألخالق
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
توفير عدد مناسب من

آليات التنفيذ


الكتب الدراسية بالمكتبة
ق3-4

التعاون مع دور النشر لتوفير

يوليو

نسخ أصلية بأسعار مناسبة

1536

للطالب باإلضافة إلى توفير

خدمة للطالب غير

التوقيت

عدد مناسب من الكتب الدراسية

القادرين



مسؤولية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

التنفيذ

المطلوبة

األداء

وكيل الكلية

الموارد المطلوبه

لشئون التعليم

للتعاقد مع دور

والطالب


أمين المكتبة



وجود اتفاقيات تعاون مع دور
النشر

النشر

بالمكتبة خدمة للطالب غير
القادرين


طرح مناقصات بين دور النشر
والطباعة

ق1-4

توفير جميع الكتب العلمية 

دعوة أعضاء هيئة التدريس

فبراير



أمين المكتبة

الموارد المطلوبه

الحديثة بمكتبة الكلية بناء

والهيئة المعاونة إلقتراحات

1536



رؤساء

لشراء الكتب

الكتب الجديدة سنويا من خالل

على احتياج أعضاء هيئة
التدريس

األقسام


األقسام



الئحة من األقسام بأسماء الكتب
المطلوبة



الرد من المكتبة باسماء الكتب
الجديدة بعد الشراء

تجميع المقترحات وارسالها الى
المكتبه للشراء
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
نشر بنود الميثاق

آليات التنفيذ


األخالقى داخل وخارج
ق1-4

تعميم نشر الميثاق األخالقى

مايو



للكلية بجميع األقسام واإلدارات

1536



مدير وحدة

مصاري

الطباعة



وجود الميتاق معلن على موقع
الكليه

ضمان

الكلية بشكل ثابت


التنفيذ

المطلوبة

األداء

ادارة الكلية

بالكلية وللطلبة وعلى موقع

الكليه

التوقيت

مسؤولية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم



تحليل االستبيانات للسنة الالحقة

الجودة

عمل منشورات لتوزيعها على
الطالب والعاملين



عمل ندوات لشرح بنود الميثاق
األخالقى

نشر دليل حقوق الملكيه



الفكريه داخل وخارج

الفكريه للكلية بجميع األقسام

1536



مدير وحدة

واإلدارات بالكلية وللطلبة وعلى

الكليه
ق4-4

تعميم نشر دليل حقوق الملكيه

مايو



ادارة الكلية

موقع الكلية بشكل ثابت


ضمان
الجودة



مصاري



الطباعة


الموارد الالزمه
إلقامه الندوات

وجود الدليل معلن على موقع
الكليه



تنفيذ ندوة واحدة لشرح دليل
حقوق الملكيه الفكريه

عمل منشورات لتوزيعها على
الطالب والعاملين



عمل ندوات لشرح دليل حقوق
الملكيه الفكريه
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
متابعة تنفيذ قواعد توزيع
األعباء التدريسية على

ق5-4

أعضاء هيئة التدريس

آليات التنفيذ



التوقيت

عمل إحصائية باألعباء

يونيو

التدريسية الموكلة لكل عضو

1536

إقامة استبيان للتأكد من تطبيق
هذه القواعد ومعرفه اراء أعضاء

ومعاونيهم




مسؤولية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

التنفيذ

المطلوبة

األداء

رؤساء

مصاري

األقسام


إدارة الكلية



مدير وحدة

هيئة التدريس ومعاونيهم فيها

ضمان

تعديل القواعد بناء على نتائج

الجودة

الطباعة



تقرير بنتائج األستبيانات



قواعد توزيع األعباء التدريسية
محدثة بناء على نتائج االستبيان

االستبيان
تعميم أستخدام النظام
اإللكترونى إلكتشا
ق6-4

النسخ الغير قانونى فى
قطاعات أخرى غير قطاع




مخاطبة وكيل الكلية لرؤساء

يوليو

القطاعات األخرى لتعمم النظام

1536

إقامة اإلتفاقيات مع قطاعات
أخرى



وكيل الكليه
للدراسات

ال يوجد



وجود إتفاقيات مع قطاعات
أخرى لتعميم النظام

العليا
والبحوث

الحاسبات
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
زيادة نشر ثقافة حقوق
الملكية الفكرية

آليات التنفيذ





التوقيت

إقامة العديد من الندوات عن

مارس

حقوق الملكية الفكرية

1536

توزيع نشرات ولوحات إضاحية



مسؤولية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

التنفيذ

المطلوبة

األداء

وحدة ضمان



الجودة


وكيل الكليه

في الكلية عن حقوق الملكية

لشئون خدمة

الفكرية والنشر

المجتمع

اإلتصال بدور النشر لتوفير

وتنمية البيئة

مصاري



الطباعة


الموارد الالزمه
إلقامه الندوات

توثيق الندوات المنعقدة بحد أدني
ندوتين في السنة



نتائج االستبيانات عن مدى
التعري

بحقوق الملكية الفكرية

والنشر

نسخ مخصصة للطالب من

ض3-4

الكتب الدراسية المطلوبة لمنع
اضطار الطالب للجوء للكتب
المصورة


طلب من الجامعه ب ارسال دعم
الكتب المطلوبة حتي تتمكن
الكلية من توفير الكتب
االلكترونية للطلبة بسعر
مخفض
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خطة التحسين

المعيار الخامس 4الجهاز اإلداري
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز

ق3-5

تحديث خطة التحسين

الموارد
آليات التنفيذ




لتحسين الجهاز اإلدارى و تحديث

1536

الجهاز اإلداري

تحديث وسائل اإلستبيان حول الدورات

يوليو

قسم التدريب

التدريبية للقيام بتحليل وتقييم شامل

1536

لمقترحات وأراء المتدريبين وكذلك

تقويم و تطوير منظومة
ق1-5

إنعقاد لجنه تطوير الجهاز اإلداري

يوليو

لجنه تطوير

خطة التحسين المعدة سابقا.

الدورات التدريبية لسرعة
التدريب.

المالية

األداء

المطلوبة

المعدة سابقا.
تطوير أساليب تقييم

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم

ال يوجد



إنعقاد جلسات اللجنة



تحديث خطة تحسين الجهاز
اإلداري إن لزم األمر.

ال يوجد



إصدار إستبيانات محدثة
لتقييم منظومة التدريب

رؤساء األقسام واإلدارات


العمل على تطوير مجاالت الدورات
التدريبية بما يتناسب مع مقترحات
المتدربين وكذلك مع مجاالت
التكنولوجيا الحديثة
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
تطوير التقييم النص

ق1-5

سنوي لإلداريين بناء على
أرائهم فى التقييم الحالى
تحديث اإلستبيان السنوي
للرضا الوظيفي ومتابعة

ق4-5

اإلستفادة من نتائجه.

الموارد
آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة


عمل أستبيان عن مدى رضا اإلداريين

مايو  1536ادارةا الكلية

عن معايير التقييم الحالية


تعديل التقييم النص

واألمين

سنوي بناء على

مصاري



معايير التقييم الجديدة معتمدة
ومفعلة

الطباعة

نتائج اإلستبيان


مراجعه اإلستبيان الحالي وتحديثه

مايو  1536وحدة ضمان

حسب الحاجه


مناقشه نتائج اإلستبيان مع الموظفين



عمل تقرير بالق اررات التحسينيه

ال يوجد



تقرير عن الق اررات التحسينيه
المطلوبه من إداره الكليه

الجودة



تقرير متابعة تنفيذ القرارت
التحسينية

المطلوبه من إداره الكليه

ض3-5



متابعة تنفيذ هذة الق اررات

العمل على إتاحة أماكن



بحث إحتياجات العامليين من أماكن.

يوليو

مناسبة للعامليين بالكلية



متابعة تنقيذ المبنى الجديد المخصص

1536

للكليه مع ادارة الجامعة

عميد الكلية

الموارد
المطلوبة لتوفير



إتاحة األماكن المطلوبة
للعامليين بالكلية.

تلك األماكن
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خطة التحسين

المعيار السادس 4الموارد المالية والمادية
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
مراجعة دليل اإلخالء
وتحديثه

ق3-6

آليات التنفيذ



التوقيت

عمل تجربة اخالء إلكتشا

يوليو

المشاكل

1536

مراجعة دليل اإلخالء بالمقارنة

مسؤولية التنفيذ


ادارة الكلية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



عمل تجربة اخالء جديدة بعد
التعديالت لقياس مدى نجاحها



بالوضع الحالى للمبانى وتحديثه

تقرير عن مدى مطابقة الدليل
مع الوضع الحالى للمبانى

عند الحاجة
التوسع فى البرامج
الخاصة بمصروفات
ق1-6

لزيادة الموارد الذاتية
للكلية




عمل دراسة لسوق العمل لتحديد

سبتمبر

التخصصات المطلوب توافرها

1536

إعداد وتصميم برامج خاصة



ادارة الكلية

الموارد المالية الالزمة
لتنظيم البرامج وتنفيذها



تصميم  3برنامج خاص
والموافقة عليه من قبل ادارة
الجامعة

بمصروفات


عرض البرامج المقترحة على
الجامعة ألخذ الموافقة
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
انشاء دبلومات مهنية
بمصروفات لزيادة

ق1-6

الموارد الذاتية للكلية

آليات التنفيذ



التوقيت

عمل دراسة لسوق العمل لتحديد

سبتمبر

التخصصات المطلوب توافرها

1536

إعداد وتصميم دبلومات مهنية

مسؤولية التنفيذ


ادارة الكلية

المطلوبة

األداء

الموارد المالية الالزمة



تصميم  3دبلومة مهنية والموافقة
عليها من قبل ادارة الجامعة

لتنظيم الدبلومات
وتنفيذها

بمصروفات


الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

عرض دبلومات المقترحة على
الجامعة ألخذ الموافقة

إنشاء قواعد بيانات
ق5-6

جديدة لإلدارات الغير
مميكنة

متابعة اعمال تجهيز
ض3-6

المبنى الجديد اإلداري
فى بين السرايات




عمل تقرير باإلدارات الغير

يونيو

مميكنة

1536

دراسة مدى إمكانية ميكنة هذه



رئيس وحدة

ال يوجد



تكنولوجيا

ميكنة لبعض اإلدارات الغير
مميكنة حاليا

المعلومات

اإلدارات


ميكنة بعض اإلدارات



متابعة اعمال تجهيز المبنى

يناير



إدارة الكلية

الموارد المالية لتجهيز

الجديد فى بين السرايات مع ادارة

1536



قسم الورش

المبنى

الجامعة



تجهيز المبنى بالكامل

والمعامل
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
تحسين جودة شبكة

ض1-6

االنترنت بالكلية

آليات التنفيذ



التوقيت

العمل على زيادة السعة الترددية

مايو

المتاحة من الجامعة

1536

زيادة نطاق التغطية للشبكة

مسؤولية التنفيذ


الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

رئيس وحدة

الموارد المالية الالزمة

تكنولوجيا

لتحسين جودة الشبكة

المعلومات

 زيادة السعة الترددية المتاحة من
الجامعة
 زيادة األماكن المغطاة بالشبكة

الالسلكية
ض1-6
ض3-6

المتابعه مع الجامعه
لتوفير موقع

اغسطس



ادارة الكليه

ال يوجد



تقرير عن المتابعة مع إدارة
الجامعة

1536

مخصص للكلية.
دعم وتطوير وحدة
تكنولوجيا المعلومات

ق4-6



المتابعة إدارة الجامعة

الالسلكية




وضع خطة لتطوير الوحدة خالل

مايو

الثالث سنوات القادمة

1536

توفير األجهزة والمعدات الالزمة
لتنفيذ الخطة





الموارد المالية



خطة تطوير الوحدة

رئيس وحدة
تكنولوجيا

الالزمة لشراء



تقرير باألجهزة والمعدات الالزمة

المعلومات

األجهزة والمعدات



لتنفيذ الخطة


تعين  3موظ

علي االقل

توفير عدد من العاملين في
التخصص
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
متابعه الحاله الحاليه
لمعامل الكلية

ق1-6

آليات التنفيذ



التوقيت

عمل تقرير عن الحاله الحاليه

مايو

لمعامل الكليه وأجهزاتها

1536

أخذ االجراءات الالزمة بناء على
هذا التقرير (شراء أو اصالح
أجهزة ,استبدال اجهزة)

مسؤولية التنفيذ




وكيل الكليه



الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

الموارد المالية

لشئون التعليم

الالزمة لتطوير

والطالب

المعامل



تقرير عن الحاله الحاليه لمعامل
الكليه وأجهزاتها



إداره المعامل

تقرير عن األجراءات المتخذة
بناء على هذا التقرير



زيادة عدد األجهزة



قلة اإلعطال
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خطة التحسين

المعيار السابع 4المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة
نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

ق1-3
ض4-3

التوقيت

والتعزيز
دعم اإلعالن

ق3-3

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ



والتسويق للمراكز
ذات الطابع
الخاص

إعداد مواد دعائية واعالنية

يوليو

مطبوعة والكترونية للمراكز التي

1536

تخلو من المواد الدعائية


استخدام قاعدة بيانات الجهات
الخارجية في توزيع المواد
الدعائية



إقامة الزيارات لجهات خارجية



مديرى المراكز
تحت إش ار

وكيل

الكلية لشئون خدمة

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

الموارد المالية الالزمة



لطباعة المواد الدعائية

كل المراكز لها مواد دعائية
مطبوعة وفي صورة إلكترونية



المجتمع

زيادة توزيع المواد اإلعالنية
للمراكز



إقامه زيارتين على األقل لجهات
خارجية سنويا لإلعالن عن
أنشطة المراكز

لإلعالن عن أنشطة المراكز
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

التوقيت

والتعزيز
تحديث وتطوير
امكانيات مركز

ق3-3

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

تكنولوجيا
المعلومات لذوي
االحتياجات
البصرية والسمعية




عمل خطة لتطوير المركز

ابريل

خالل الثالث أعوام القادمة

1536

التعاقد مع جهات خارجية لدعم



مدير المركز

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



خالل الثالث أعوام القادمة


أنشطة المركز


مخاطبة المؤسسات المجتمعية
لدعم المركز

خطة معتمدة لتطوير المركز
أتفاقيات بين المركز وجهات
خارجيه لدعم أنشطة المركز



زيادة عدد األجهزة الخاصة بذوى
األحتياجات الخاصة
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

والتعزيز
توطيد العالقة بين



الكلية والمؤسسات
الخارجية

االتصال المستمر من الكلية

يونيو

بالمؤسسات الخارجية لعرض

1536

خدمات الكلية


دعوة الكلية للمؤسسات
الخارجية لحضور ورش العمل

ق1-3
ق4-3

مسؤولية التنفيذ


وكيل الكلية لشئون

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



خدمة المجتمع

زيادة مشاركة المؤسسات
الخارجية فى األنشطة المقامة
فى الكلية



زيادة دعم المؤسسات الخارجية
لمشاريع التخرج

المقامة فى الكلية ومؤتمر الكلية


دعوة الكلية للمؤسسات
الخارجية إلقامة ورش عمل

ض1-3

ودورات داخل الكلية


دعوة الكلية للمؤسسات
الخارجية لدعم مشاريع التخرج
المقامة فى الكلية وحضور حفل
التخرج
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

بيانات المؤسسات

ق1-3

التوقيت

المطلوبة

األداء

والتعزيز
تحديث قاعدة

ق1-3

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

الخارجية وتعظيم




تجميع معلومات عن

مارس

المؤسسات الخارجية

1536

توزيع قاعدة البيانات على



وكيل الكلية لشئون

ال يوجد

خدمة المجتمع

على البيانات الكاملة للمؤسسات

وتنمية البيئة

الخارجية

جميع اإلدارات ذات الصلة

االستفادة منها





لالستفادة منها وتجميع

ق4-3

قاعدة بيانات مستحدثة تحتوى

استخدام قاعدة البيانات فى
جميع اإلدارات ذات الصلة

اقتراحات


ض1-3

وضع آلية تضمن اإلضافة
المستمرة للمؤسسات الخارجية
الجديدة التى تتعامل معها
الكلية

تطوير الخطة



االستراتيجية
ض3-3

والتنفيذية لتنمية
الموارد المالية
الذاتية للكلية

مرجعة الخطة االستراتيجية

مايو

والتنفيذية لتنمية الموارد المالية

1536

الذاتية للكلية وتطويرها




وكيل الكلية لشئون
خدمة المجتمع

ال يوجد



خطة مستحدثة معتمدة لتنمية
الموارد المالية الذاتية

اعتماد الخطة المعدلة من
مجلس الكلية
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

األنشطة داخل
الخطة التنفيذية
لقطاع خدمة
المجتمع وتنمية





تطوير دور الكلية
فى التوعية بخدمة
المجتمع وتنمية
البيئة

المطلوبة

األداء

وضع مقترح لتصور إعادة

مايو



مسئول المعيار

هيكلة األنشطة

1536



رئيس لجنة خدمة

تحتوي على هيكل جديد

المجتمع وشئون

لألنشطة

عرض التصور على لجنة
خدمة المجتمع

ال يوجد



خطة تنفيذية معدلة معتمدة

البيئة

اعتماد الخطة التنفيذية المعدلة
من مجلس الكلية

البيئة

ض1-3

التوقيت

والتعزيز
إعادة هيكلة

ض3-3

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم



إقامة دورات وورش عمل

يونيو

للتوعية بأهمية خدمة المجتمع

1536

وتنمية البيئة وبأنشطة الكلية فى
هذا المجال



وكيل الكليه لشئون



الموارد الالزمة

خدمة المجتمع

لتوفير أماكن

وتنمية البيئة

الدورات وكذلك



إقامة دورتين سنويا عن التوعية
بخدمة المجتمع وتنمية البيئة



إقامة دورة سنويا عن أنشطة

األدوات المكتبية

قطاع خدمة المجتمع وتنمية

الالزمه لكل دورة

البيئة
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خطة التحسين

المعيار الثامن 4الطالب والخريجون
نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

المطلوبة

األداء

والتعزيز
زيادة خدمات ال

ق3-3

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

e-community




عمل استقصاء للخدمات

يونيو

المطلوبة.

2016

عمل دراسة لهذه الخدمات
لمعرفة امكانية تنفيذها.



وكيل الكلية

ال يوجد



لشئون التعليم
والطالب

زيادة الخدمات بناء علي نتائج
االستقصاء



أن يكون كل الطالب بالكلية
مسجلون على ال E-comm
ويستخدمون جميع خدماتة
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

المطلوبة

األداء

والتعزيز
تفعيل دور لجنة
رعاية الطالب
المتعثرين وقياس
نتائج تطبيق آلية

ق1-3

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

التعامل معهم



عمل حصر للطالب المتعثرين
فى الكلية.



تصني

الطالب طبقا لل

يناير 
1536

رئيس لجنة
رعاية المتعثرين

ال يوجد



ارتفاع المستوى العلمي للطالب
المتعثرين بعد التعامل معهم

GPA.


دراسة كل الحاالت من قبل
اللجنة.



اعداد توصيات للتعامل مع هذه
الحاالت بناءا على االلية
الموضوعة.



رفع التوصيات الدارة الكلية
لدراستها وتنفيذها.



قياس النتائج.
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

المطلوبة

األداء

والتعزيز
زيادة تحفيز
الطالب عن طريق
اتاحة فراغات

ق1-3

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

جدولية لتنفيذ
األنشطة غير




اتاحة فراغات جدولية كافية

ابريل

لتنفيذ األنشطة غير الدراسية

1536

االعالن عن اى انجازات



وكيل الكلية

الموارد المالية المطلوبة

لشئون التعليم

لشراء الجوائز وتجهيز

والطالب

لتشجيع الطالب


األماكن



 حصول الكلية على المزيد منالمراكز المتقدمة في األنشطة
المختلفة.



توفير أماكن مناسبة لممارسة

 وجود مكان مناسب للممارسةاألنشطة

األنشطة داخل الكلية

الدراسية وزيادة
المكافآت والجوائز.
تفعيل دور وحدة
ق4-3

رعاية الخريجين
وزيادة التواصل مع
الخريجين



عمل دراسة لكيفية التعاون بين

فبراير

الكلية والخريجين

1536



تحديث قاعدة بيانات الخريجين



عمل ورش عمل للخريجين
للتواصل معهم



وكيل الكلية

الموارد المالية المطلوبة

لخدمة المجتمع

النشاء الموقع و قاعدة

وتنمية البيئة


رئيس وحدة

البيانات



 وجود بيانات  %15منخريجى الكلية منذ انشائها فى
قاعدة بيانات الخريجين

رعاية الخريجين
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

المطلوبة

األداء

والتعزيز
تنوع وزيادة



الدورات التدريبة
ق5-3

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

الصيفية



وضع سياسة



دراسة احتاجات السوق

مارس

واحتياجات الطلبة

1536



وكيل الكلية

اليوجد

لشئون التعليم



زيادة عدد الدورات



زيادة عدد الطلبة المتدربين

والطالب

عقد بروتوكوالت تعاون مع
كيانات متخصصة ( IBM,
Microsoft, Cisco, EMC2
)

ض3-3

ض1-3

لرعاية الطالب

تشكيل لجنة لرعاية الطالب

فبراير

المتفوقين

1536

المتفوقين



وضع آلية لرعايتهم

وضع سياسات



وضع مقترح لسياسات جذب

ستمبر

الطالب الوافدين.

1536

لجذب و رعاية
الطالب الوافدين



مناقشة المقترح وأعتماده من
مجلس الكلية



وكيل الكلية

اليوجد



لشئون التعليم

وجود آلية مفعلة وتقرير
باالنجازات

والطالب


وكيل الكلية

ال يوجد



لشئون التعليم
والطالب

وجودد سياسات لجذب الوافديين
معتمدة



زيادة عدد الوافدين الملتحقين
بالكلية

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

216

خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير


الصحية بالكلية

تفعيل دور المرشد

طلب توفير طبيب (ممارس

أكتوبر

عام) دائم بالعيادة.

1535



توفير االجهزة الطبيه الالزمة.



زيادة توعية الطالب بنظام

يناير

اإلرشاد األكاديمى.

1536

االكاديمي
ض4-3

المطلوبة

األداء

والتعزيز
زيادة الرعاية

ض1-3

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم



عقد ندوات مع أعضاء هيئة



ادارة الكلية



الموارد الالزمة لتوفير



وجود طبيب دائم بالعيادة

االجهزة الطبيه الالزمة



وجود االجهزة الطبيه الالزمة
بالعيادة



وكيل الكلية
لشئون التعليم
والطالب

ال يوجد



نتائج االستبيانات الخاصة
بقياس مدى معرفة الطالب عن
دور المرشد األكاديمى

التدريس لتوعيتهم بدور المرشد
األكاديمي.
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خطة التحسين

المعيار التاسع 4المعايير األكاديمية والمقررات الدراسية
نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

والتعزيز
الوصول إلحتياجات سوق

أبريل



إدارة الكلية

تطوير الئحة
الكلية بناء على

العمل المستجدة من خالل

1536



رؤساء االقسام

مستحدثات سوق

إقامة ورش عمل للمؤسسات

العمل.

الخارجية ومن خالل



ال يوجد



مقترح معتمد لتطوير الالئحة
بناء على متطلبات سوق العمل.

االستبيانات الخاصة باألط ار

ق3-3

المجتمعية.


عمل مقترح لتطوير الالئحة
بناء على تحليل النتائج
السابقة.
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

ض3-3

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

والتعزيز

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

تفعيل اإلستفادة من 

مناقشة نتائج االحصائيات

ديسمبر



إدارة الكلية

نتائج إحصائيات

والتوصيات المرفقة بها على

1535



رؤساء االقسام

الطالب الملتحقين

مجالس األقسام وعمل تقرير

التحسين بناء على احصائيات

بالبرامج التعليمية

عن مقترحات التحسين فى

الطالب الملتحقين بالبرامج

في زيادة الفاعلية

البرامج الدراسية بناء على هذة

التعليمية

التعليمية للبرامج.

النتائج.




ال يوجد



مقترح معتمد لتطوير الالئحة
بناء على متابعة مقترحات

االخذ في االعتبار مقترحات
التحسين في الالئحة الجديدة
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خطة التحسين

المعيار العاشر 4التعليم والتعلم والتسهيالت المادية
نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

والتعزيز
تشجيع أعضاء هيئة التدريس

يوليو

زيادة تطبيق التعلم
الذاتى واألنماط

على تحويل موادهم إلى محتوى

1536

الغير تقليدية للتعلم

إلكتروني بالتعاون مع مركز



التعليم اإلكترونى بجامعة



وكيل الكلية

ال يوجد



لشئون التعليم
والطالب


رؤساء االقسام

نسبة مناهج الكلية التي تم
تحويلها لمحتوى إلكتروني



نسبة مناهج الكلية التي يوجد لها
موقع على اإلنترنت

القاهرة.

ق3-35

إستحداث نموذج موحد لمواقع
المناهج لتسهيل تعامل الطالب
مع تلك المواقع.



إنشاء قاعدة بيانات
( )repositoryلتجميع وتخزين
مواقع المناهج إلعادة
إستخدامها.
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

والتعزيز
زيادة تنوع مجاالت



التدريب العملى.

التواصل مع المزيد من

يوليو

الشركات والهيئات العاملة في

1536



لشئون التعليم

المجال للمشاركة في التدريب

ق1-35

وكيل الكلية

ال يوجد



تقرير عن مدى تطور مجاالت
التدريب العملى .

والطالب

الميدانى.



وكيل الكلية
لشئون المجتمع
والبيئة

متابعة دورية للجنة
المقترحات
ق1-35

والشكاوى واتخاذ
اي اجراءات




متابعة اللجنة ودراسة

يونيو

المقترحات والشكاوي دوريا

1536

اتخاذ االجراءات االزمة
واالعالن عنها

تصحيحية





وكيل الكلية

ال يوجد



االجراءات المتخذة بناء على

لشئون التعليم

مقترحات اللجنة (تقرير انجازات

والطالب

اللجنة لكل فصل اكاديمى)

لجنة المقترحات
والشكاوى
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

المطلوبة

األداء

والتعزيز
زيادة التواصل مع

ض3-35

آليات التنفيذ

التوقيت

مسؤولية التنفيذ

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

مراسلة جميع الشركات العاملة

مايو

الصناعة لزيادة

في المجال لمعرفة إحتياجاتهم

1536

فرص التدريب

السنوية من المتدربين

العملى






مطابقة إحتياجات الشركات



وكيل الكلية
لشؤن التعليم

ال يوجد

تقرير عن نسبة الطلبة الحاصليين
على فرص تدريب ميدانى

والطالب


وكيل الكلية

بمهارات خريجى الكلية

لشؤن المجتمع

تقييم أداء الطالب من خالل

والبيئة

رؤسائهم في أماكن التدريب
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خطة التحسين

المعيار الحادى عشر 4أعضاء هيئة التدريس
نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

التوقيت

والتعزيز
العمل المستمر

ق 3 -33

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

على زيادة الكفاءة
العلمية و التعليمية
ألعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم




استحداث اتفاقيات تبادل علمى مع

يونيو

جامعات خارج مصر

1536

التحديث المستمر لقاعدة البيانات
الخاصة بانجازات أعضاء هيئة
التدريس و معاونيهم



وكيل الكلية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



للدراسات العليا
والبحوث ومسؤول
المل

وجود اتفاقية تبادل واحدة على
األقل مع جامعة خارجية



وجود قاعدة بيانات مستحدثة
تشمل إنجازات أعضاء هيئة
التدريس
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

والتعزيز
متابعة تنفيذ الية



التعامل مع العجز
والفائض في
ق 1 -33

مسؤولية التنفيذ

أعضاء هيئة

مقارنة نسبة عدد أعضاء هيئة

فبراير

التدريس ومعاونيهم بالنسبة لعدد

1536

الطالب




وحدة ضمان

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



تقرير متابعة االلية

الجودة

تحديد وجود عجز أو فائض في
عدد أعضاء هيئة التدريس

التدريس ومعاونيهم

ومعاونيهم


تطبيق الية العجز أو الفائض
وتعديل االلية بناء على
المستحدثات (وجود برامج تعليمية
جديدة – استقاالت)....-

تطوير معايير
ق 1-33
ض 1-33

تقييم أعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم




مراجعة معايير تقييم أعضاء هيئة

يونيو

التدريس ومعاونيهم

2016

تحديث معايير تقييم رئيس القسم



مسؤول المل

ال يوجد



معايير التقييم مستحدثة ومعتمدة
من مجلس الكلية

ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم


عرض المعايير على مجلس الكلية
واعتمادها وتوثيقها وتطبيقها
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
التطوير

التوقيت

والتعزيز
تحديث برنامج
تدريب المعيدين

ق 4 -33

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

الجدد




تطوير المادة التعليمية لبرنامج

يونيو

تدريب المعيدين الجدد

1536

عمل استبيانات للمعيدين الجدد



ادارة الكلية

الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

ال يوجد



المعيديين

نتائج قياس رضا

الجدد عن محتوى التدريب

لقياس مدى رضاهم عن المحتوى
التدريبي


تعميم برنامج التدريب على كليات
أخرى لزيادة الموارد الذاتية

جذب أعضاء هيئة
ض 3 -33

توفير تسهيالت ألعضاء هيئة

يونيو

التدريس ومعاونيهم

التدريس ومعاونيهم للقيام باعمالهم

داخليا

البحثية

1536







ادارة الكلية ووكيل

ال يوجد



نسبة عدد االعارات الداخلية

الكلية لشئون

والخارجية ألعضاء هيئة

الدراسات العليا

التدريس ومعاونيهم

والبحوث

العمل على توفير مصادر مالية
لهم (مشروعات بحثية)

وجود بدائل فى
ض 1 -33

حاالت االعارات
الداخلية والخارجية




زيادة اعداد الهيئة المعاونة من

يونيو

أوائل الخريجين فى كل عام

1536

عدم اإلعتماد على عضو هيئة
تدربيس واحد فى مجال معين.



ادارة الكلية

ال يوجد



نسبة

اعضاء

هيئة

ومعاونيهم بالنسبة للطالب في كل
مجال علي حدة.
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خطة التحسين

نقط
الضعف/القوة

مقترحات
آليات التنفيذ

التطوير

التوقيت

والتعزيز
تحديث الخطة



التدريبيه بناءا على
ض 3 -33

مسؤولية التنفيذ

المتطلبات التدريبية
ألعضاء هيئة
التدريس ومعاونيهم

توزيع نموذج المتطلبات التدريبية

يونيو

على أعضاء هيئة التدريس

1536

ومعاونيهم





الموارد المالية

مؤشرات المتابعة وتقييم

المطلوبة

األداء

رئيس لجنة

الموارد المالية

التدريب

الالزمة للتدريبات



الخطة التدريبيه الجديدة معلنه
ومعتمدة .



قياس رضا أعضاء هيئة

ربط خطة تدريب الكلية بالمتطلبات

التدريس ومعاونيهم عن الخطة

التدريبية

الجديدة.

اعالن الخطة التدريبية
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خطة التحسين

المعيار الثانى عشر 4الدراسات العليا
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
تحديث قاعدة بيانات
الدراسات العليا
ومتابعة البيانات
المستحدثة من خالل

ق3-31

تحليلها

آليات التنفيذ


مسؤولية

التوقيت

اصدار تقارير بعد تحديث قاعدة

فبراير 1536

التنفيذ


وكيل الكلية

الموارد

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة
ال يوجد



التقارير الخاصة بمتابعة

البيانات و التى تحتوي على:

لشئون

قاعدة البيانات باألضافة

 oمتابعة الموضوعات البحثية التي

الدراسات

لإلحصائيات الناتجة من

العليا

تحليلها

يتم التسجيل بها للرسائل العلمية من
كل قسم وتحليلها لمتابعة مدى
توافقها مع الخطة البحثية الخمسية.
 oمتابعة نسبة مشاركة أعضاء هيئة
التدريس في اإلش ار

على الرسائل

العلمية ومتابعة أعداد الطلبة
الوافدين واحتساب نسبة طلبة
الدراسات العليا من الهيئة المعاونة
إلجمالي الطلبة.
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
تطوير المقررات وفقا

آليات التنفيذ


لنتائج االستبيانات


ق1-31



تجميع نتائج إستبيانات رضاء طالب

مسؤولية

التوقيت
سبتمبر2016

التنفيذ


وكيل الكلية

الموارد

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة
ال يوجد



تقرير عن المقررات التي تم

الدراسات العليا وتحليلها كوسيلة لتقييم

لشثون

تطويرها من خالل تقييم

المقررات والبرامج المختلفة

الدراسات

الطالب

إخطار رئيس كل قسم بتقرير منفصل

العليا

لكل مقرر

والبحوث

اصدار التغييرات الالزمة لتطوير



المقررات من قبل رؤساء األقسام

مدير وحدة
ضمان الجودة
ورؤساء
األقسام

تعميم أستخدام النظام



اإللكترونى إلكتشا
ق1-31

النسخ الغير قانونى
فى كليات أخرى



مخاطبة وكيل الكلية لشئون الدراسات

مارس2016



وكيل الكلية

العليا والبحوث لعمداء الكليات االخرى

لشثون

لتعمم النظام

الدراسات

إقامة اإلتفاقيات مع كليات أخرى

العليا

ال يوجد



وجود إتفاقيات مع كليات
أخرى لتعميم النظام

والبحوث

الدراسة الذاتية – كلية الحاسبات والمعلومات – جامعة القاهرة 5102 -
 2ش أحمد زويل – االورمان – الجيزة – ت – 150021020 :ف1500021010 :

228

خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
إيجاد حلول لمشكلة

ض3-31

المبني اإلضافي
للكلية

آليات التنفيذ


مخاطبة الجامعة إليجاد مبني لكلية
الحاسبات والمعلومات.



مسؤولية

التوقيت
سبتمبر 1536

التنفيذ


ادارة الكلية

الموارد

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة
 55مليون



زيادة األماكن المتاحة بنسبة
%15

التنسيق مع معهد اإلحصاء كحل
وقتي.
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خطة التحسين

المعيار الثالث عشر 4البحث العلمي
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
متابعة دورية لما تم انجازه
خالل العام األكاديمي ومدى
توافقه مع الخطة الموضوعة
األصلية

الموارد
آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

التوقيت

مؤشرات المتابعة

المالية

وتقييم األداء

المطلوبة


االستمرار في المتابعة مع اجتماعات إبريل 1536
دورية كل  6شهور على األقل قبل (اجتماع عن
التقرير السنوي.
تقرير

ق3-31

اإلنجازات)
وأكتوبر



وكيل الكلية

ال يوجد



تقرير متابعة ما تم

للدراسات العليا

انجازه

والبحوث

متعلقة بالبحث العلمي
للعام

أنشطة

من

األكاديمي

1535/1534

1535
(اجتماع
لمراجعة
التقرير
السنوي)
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
ايجاد الوسائل و اآلليات

ق1-31

الموارد
آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

التوقيت

مؤشرات المتابعة

المالية

وتقييم األداء

المطلوبة


لإلستمرار في دعم الباحثي ين
ماديا



التدبير المالي لالشتراك



وكيل الكلية

 45555جنيه

اإلعالن عن طرق الدعم ألعضاء

مايو 1536

هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.

للدراسات العليا

مخاطبة الشركات العالمية في ( IBM,

والبحوث

(الجامعة)





قيمة اإلستثمارات
لدعم الباحثين

) )EMC2, CISCO,..etcلدعم
الباحثين.

ق1-31

السنوي مع الناشر العالمي

تشجيع التعاون العلمي مع

(بداية التعاقد)



جهات خارجية وحصر ما
ض3-31

طلب دعم الجامعة.

يتم نشره من أبحاث علمية

مارس 1536



ادارة الكلية

تقرير متابعة بعد كل  6شهور من منسق يناير و أكتوبر
اإلتفاقية.



متابعة للنشر العلمي مع جهات خارجية.

ألعضاء هيئة التدريس مع

1536

3155555



تقرير الناشر العالمي

جنيه



وكيل الكلية

ال يوجد



عدد اإلنجازات التي

للدراسات العليا

تمت

والبحوث

أكاديمي


خالل

عام

عدد األبحاث العلمية

جهات خارجية (تحديث

التي تتم بيها المشاركة

قاعدة البيانات).

مع مؤسسات خارجية
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
ربط الموضوعات البحثية

الموارد
آليات التنفيذ

التوقيت

المالية

وتقييم األداء

المطلوبة


بالمؤسسات الخارجية.

عمل استبيانات و تحليل دوري لها بجمع يوليو 1536
رأي

المؤسسات

الموضوعات
ض1-31

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة



الخارجية

البحثية



في

لتسجيالت

وكيل الكلية

 65555جنيه



عدد

المشروعات

لخدمة المجتمع

والبحوث بما يخدم

وتنمية البيئة

المؤسسات الخارجية

الماجستير و الدكتوراه.

ووكيل الكلية

التوسع في عمل ورش العمل واستضافة

للدراسات العليا

ممثلي المؤسسات لتشجيع احتياجات

والبحوث

السوق من البحث العلمي و من خالل
مؤتمر الكلية
زيادة ورش العمل للهيئة
ض1-31



المعاونة لتنمية مهاراتهم
البحثية.

عمل ورش متنوعة لتنمية المهارات يونيو 2016



ادارة الكلية

 55555جنيه



عدد

الحاضرين

البحثية المختلفة.

المستفيدين من ورش



االعالن عن الورش في موقع الكلية.

العمل



تشجيع الهيئة المعاونة على الحضور
والمشاركة.
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خطة التحسين

نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز

ض4-31

الموارد
آليات التنفيذ

التوقيت

المالية

وتقييم األداء

المطلوبة

تشجيع أعضاء هيئة



تجميع مشاريع التخرج

التدريس علي االستفادة من



انعقاد لجنة لدراسة امكانية عمل أوراق

مشاريع التخرج في

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة

علمية من مخرجات مشروعات التخرج

مشروعات بحثية.

يونيو 1536

 31555جنيه



رؤساء األقسام



وكيل الكلية

المقدمة من مشاريع

لشئون للدراسات

تخرج الطالب



عدد األوراق العلمية

العليا والبحوث
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خطة التحسين

المعيار الرابع عشر 4نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر
نقط

مقترحات التطوير

الضعف/القوة

والتعزيز
عمل خطة تدريبية لتنمية

ق3-34

الموارد
التوقيت

آليات التنفيذ

مسؤولية التنفيذ

مؤشرات المتابعة وتقييم

المالية

األداء

المطلوبة


حصر

احتياجات

الكوادر يوليو

قدرات ومهاراة الكوادر

البشرية التى تشارك فى أعمال 1536

البشرية العاملة فى أنشطة

وحدة ضمان الجودة

الجودة المختلفة



التحديث المستمر لالئحة



مدير وحدة ضمان

ال يوجد



التوصي

الكامل

إلحتياجات

الوحدة من الكوادر البشرية

الجودة



عمل خطة تدريبية بناء على

تقرير يوضح الوضع الحالى
والوضع المستهد

االحتياجات السابقه
التنفيذية والهيكل التنظيمى
ق1-34

للوحدة بناء على المتغيرات



وتوصيات وحدة ضمان

مراجعة الال ئحة دوريا وعمل

يونيو

مدير وحدة ضمان

اي تعديالت او اضافات الزمة

1536

الجودة

عرص الالئحه المعدله على

ال يوجد



تقرير عن التعديالت المقترحه
لالئحه



الئحة مستحدثة ومعتمدة

مجلس الكليه العتمادها

الجودة
توفير مصادر تمويل إضافية
ض3-34

لسد االحتياجات المالية بعد
انتهاء مشروع ال CIQAP



مراجعة خطة تنمية الموارد

يونيو

الذاتية وتحديد بنود لتمويل

1536

أحتياجات وحدة ضمان الجودة



ادارة الكلية

ال يوجد



الوثيقة والالئحة الخاصة بالموارد
المالية المخصصة لوحدة ضمان
الجودة معتمدة
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فريق إعداد الدراسة الذاتية

فريق إعداد الدراسة الذاتية
أعضاء هيئة التدريس
أ.د .ريم بهجت
عميد الكلية (السابق)
أ.د .ايمان ثروت
عميد الكليه (الحالي)
أ.د .هدى أنسى
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث (السابق)
د .ايهاب الخضرى
مدير وحدة ضمان الجودة – كلية الحاسبات والمعلومات
أ.د .عبير القرني
رئيس قسم علوم الحاسب
د .محمد الوكيل
مدرس  -قسم نظم المعلومات
أعضاء الهيئة المعاونه
م.م .بسمة عزت
مدرس مساعد – قسم بحوث العمليات ودعم القرار
م.م .إيمان نجم
مدرس مساعد – قسم علوم الحاسب
م.م .ليلى الصافوري
مدرس مساعد – قسم علوم الحاسب
م.م .ساره سالم
مدرس مساعد – قسم علوم الحاسب
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فريق إعداد الدراسة الذاتية
م.م .ميريت مجدى
مدرس مساعد  -قسم نظم المعلومات
م.م .منار القاضي
مدرس مساعد – قسم علوم الحاسب
م .محمود خضير
معيد – قسم علوم الحاسب
م .فرح سمير
معيد – قسم تكنولوجيا المعلومات
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