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 (5نموذج )

 كلية العلوم جامعة حلوان من مقدم تقريرسنوي

 جودةالتعليم لضمان القومية للهيئة

 2016- 2015 الجامعي العام عن

 .عامة بياناتاوال: 

 كلية العلوم المؤسسة

 جامعة حلوان الجهةالتابعةلها

 التي العلمية الدرجات

 المؤسسة تمنحها

 

  □دبلوم             □ليسانس          □√بكالوريوس  

 □√ دكتوراه          √□ماجستير     

 التقرير اعتماد تاريخ

 

 عميد كليه العلوم

 لاله يملح رهام .د.أ

 المؤسسة ختم

 

 
 

 :وأهدافها ورسالتها المؤسسة رؤيةثانيا : 

 
 جامعة حلوان: –كلية العلوم  رؤية

مجال العلوم  تقديم خدمة تعليمية في تحقق التميز في تطمح كلية العلوم جامعة حلوان أن

 والتكنولوجيا الحديثة. التطبيقي األساسية والبحث العلمي

 جامعة حلوان: –كلية العلوم  رسالة

كلية العلوم جامعة حلوان مؤسسة تعليمية حكومية تعمل على إعداد خريج متميز علميا قادر 

مجال العلوم  ل تقديم برامج أكاديميةفيسوق العمل وذلك من خال على المنافسة في

األساسية والتطبيقية طبقا لمعايير الجودة وبحوث ودراسات علمية لبناء قاعدة بحثية 

 خدمة وتنمية المجتمع محليا وإقليما. تكنولوجية متطورة والمشاركة الفعالة في
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 جامعة حلوان: –كلية العلوم  أهداف

 

للفاعلية التعليمية والبرامج التعليمية  لتحقيق مخرجات التحسين والتطويرالمستمر   •

 التعليم المستهدفة لتواكب إحتياجات  سوق العمل

 تحسين وتطوير القدرة المؤسسية وتكنولوجيا المعلومات بالكلية •

 تنمية قدرات و مهارات الكوادر البشريه األكاديمية واإلدارية  لرفع مستوى األداء •

جهزة اإلدارية والخدمية وتحقيق الرضا الوظيفي للعاملين زيادة كفاءة وإنتاجية األ •

 في مجاالتها المختلفة

 تنميه برامج الدراسات  العليا بالكليه •

 تعزيز البحث العلمى للوصول الى ابحاث علميه نوعيه عاليه •

 تعزيز المشاركة  مجتمعية •

 تمنيه  الموارد الذاتيه للكليه •

 

 

 

 2015- 2016التي شاركت بها الكلية عن العام متميزةال نشطةاألو نجازاتاإل:لثاثا
 

 وضع خطة لتحسين المعايير وإعتمادها من مجلس الكلية. •

االستعانة بخبير معتمد ومراجع خارجي لعقد دورةو في توصيف البرامج والمقررات الدراسية  •

 ألعضاء هيئة التدريس.

 البية علي مستوي الجامعة.هذا وحصل عدد من الطالب علي مراكز متقدمة في االنشطة الط •
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 تقريراألداء -رابعا 

المعد من  المراجعين الخارجيينبناء علي تقرير لجنه  وضعت وحدة ضمان الجوده خطه لتحسن المعايير

يناير من أول  أشهرقبل الهيئه القوميه لضمان جوده التعليم و اإلعتماد. ووضعت إطار زمني مدته ثالثه

 . لتنفيذ األنشطه المختلفه و تم إعتماد الخطه بمجلس الكليه و نشرها  2016و حتي اخر مارس  2016

 

 القدرةالمؤسسيةمحور

 :اإلستراتيجي التخطيط- 1

تحديث الخطة اإلستراتيجية للكلية بناءا على تحديث الخطة اإلستراتيجية لجامعة حلوان البدء بإجراءات  تم 

 . لتتوافق مع خطة الجامعة 2020ـ 2015

 

 :التنظيمي الهيكل – 2

تم عمل مراجعة للتعاون المتبادل االفقي والراسي بين المستويات والوحدات واالقسام للهيكل 

 هذا وقد تم مراجعة كتيب التوظيف الوظيفي واعتماده ونشره علي الموقع الكلية االلكتروني.التنظيمي.

  :والحوكمة القيادة –٣

تم وضع وثيقة بمعايير إختيار القيادات االكاديمية وإعتمادها من مجلس الكلية ونشرها علي االقسام العلمية 

 والموقع االلكتروني للكلية.  

مجموعه المعايير اإلضافية التي تبنتها الكلية واعتمدتها كمعايير مكملة لمعاييراألختيار المنصوص عليها و

 :ألختيار القيادات األكاديمية والتى تمت مراعاتها عند ترشيح االساتذة هىفي قانون تنظيم الجامعات 

i. القدرات اإلدارية والقيادية. 

ii. النشاط البحثي والعلمي للمتقدم. 

iii. المشاركة في مشاريع التطوير والجودة. 

iv. المشاركةفى األنشطة القومية. 
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v. المشاركة في خدمة المجتمع واألنشطة الطالبية. 

vi. مهارات االتصال. 

vii. جل الوظيفى الذى يشهد بااللتزام والنزاهةالس. 

viii. العالقات الطيبه مع الزمالء والرؤساء والمرؤسين 

ix.  انجاز مجموعه من الدورات الخاصه مثل ادارة الوقت وادارة االزمات والشئون الماليه

 والقانونية.

 :واألخالقيات المصداقية-4

تم إدراج دورة تدريبية تستهدف قطاعات الكلية من طالب وإداريين وهيئة معاونة وأعضاء هيئة تدريس باسم 

 حقوق الملكية الفكرية ضمن خطة التدريب للكلية وذلك للتعريف بأهمية الحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية. 

 :الجهازاإلدارى - 5

فة للعاملين والدورات التدريبية الحاصلين عليها ودراسة ادارة الكلية بعد دراسة التخصصات المختل قامت

االحتياجات المختلفة باإلدارات وتوزيعات االداريين والعمال بقطاعات الكلية المختلفة وتوزيعات االعباء بها 

 .بإعادة توزيع السادة االداريين والعمال طبقا لذلك وبما يحقق العدالة بينهما

 :والمادية المالية الموارد- 6

للتناسب مع االنشطة وظبط الموازنة ومراجعة التقديرات  تم مراجعة وتحديث خطة الموارد المالية والمادية

 .المالية

  :البيئة وتنمية المجتمعية المشاركة- ٧

تم تحديد مساحة علي موقع الكلية لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للتوعية بدور الكلية في خدمة المجتمع 

 البيئة.وتنمية 
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 الفاعليةالتعليميةمحور 

 :والخريجون الطالب- 8

ً لقواعد القبول المحددة من المجلس األعلى للجامعات وكذلك فى ضوء  يتم قبول الطالب الجدد طبقا

علمى رياضيات( وذلك وفقا لرغبات  –تخصصات الطالب السابقه في مرحلة الثانوية العامة )علمى علوم 

مجموعة من البرامج  الكلية البرامج الدراسية المتاحة بالكلية. وفى بداية العام نظمت الطالب لالنضمام ألحدي

التعريفية للطالب الجدد بالكلية و األقسام المختلفه وقواعد القبول لكل برنامج أكاديمى وذلك من خالل وكيل 

 .الكليه لشئون التعليم والطالب

الكلية من قبل مكتب التنسيق في ازدياد مستمر مقارنة  وجدير بالذكر ان األعداد التي يتم توزيعها علي

باألعداد التى يتم طلبها من قبل الكلية والمحددة وفقا لموارد الكلية و إمكاناتها مما يزيد االعباء علي االدارة 

 لوفير البيئة التي تتالئم مع نسبة الزيادة.

 غذائية ووجبات الكتب ودعم المالي الدعم السياسة تلك وتشمل الطالبي للدعم سياسة وضع تم
 ومكتب الطالب دليل في الطالبي للدعم المختلفة السياسات وضعت وقد. األكاديمي الدعم إلى باإلضافة

 – الطالب ألسرة والمالي االجتماعي الوضع تشمل) الدعم لتوزيع المطبقة المعايير يوضح الشباب رعاية
 إعتمادها ويتم الشباب ورعاية والطالب التعليم شئون  لجنة خالل من لجنة تشكيل ويتم( الدخل – السكن مكان

 صندوق  خالل من لهم المطلوب الدعم وتقديم دعما   المستحقين الطالب حالة لدراسة الكلية مجلس من
 الذي الطالبي والدعم المساعدات توضح التالية والجداول. الطالب إتحاد لصندوق  باإلضافة الطالبى التكافل

 .السابقين العامين خالل تقديمه تم

2015/2016 الجامعي العام خالل للطالب منحت التي والعينية المالية المساعدات  
 المبلغ العدد المساعدة نوع

 47437 950 األتحاد ولجان الطالبية لألسر دعم
 57425.60  212 دراسية رسوم سداد

 7950 53 تغذية

 600 6 طبية نظارة

 107521.60 271 االجمالي
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 :األكاديميةوالبرامج  المعايير- 9

تم تشكيل لجان مراجعة داخلية وذلك بهدف التأكد من توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 

 ومراجعة ومتابعة ملفات ووثائق البرامج و قياس مدي تطبيق المعايير األكاديمية المتبناة.

 

 :الداعمة والتسهيالت والتعلم التعليم-10

تإدارة وشكل للتعليم والتعلم موثقة ومعلنة على موقع الكلية وكذلك بدليل الطالب يوجد لدي الكلية استراتيجية

ً في ضوء  الكلية لجنة لمتابعة تنفيذها وإعداد تقارير عن معدل اإلنجاز في تنفيذ ها ومراجعتها دوريا

 إحصائيات نتائج وآراء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والمستفيدين ومن ثم تحديثها طبقا لذلك.

 

 :التدريس هيئة أعضاء-11

 2016 /2015وذلك في العام الجامعي  114و الهيئة المعاونة  268اجمالي عدد أعضاء هيئة التدريس  بلغ

 2015/2016وكانت أحصائية اعضاء هيئة التدريس الكلية الي أعداد الطالب في مرحلة البكالوريوس للعام 

إال أن الكلية تقوم باإلستفادة من االساتذة المتفرغيين في التدريس واألشراف علي وهي كافية  1:10.6هي 

طالب بعض الفرق في مرحلة البكالوريوس لتغطية النقص في عدد أعضاء هيئة التدريس وكذلك تقوم 

 بانتداب بعض أعضاء هيئة التدريس الخارجيين لتغطية العجز في التخصصات غير المتوفرة بالكلية. 

هي   2016 /2015مرحلة الدراسات العليا كانت نسبة اعضاء هيئة التدريس الي نسبة الطالب في العام وفي 

 وتحرص الكلية ان يتالئم التخصص العلمى لعضو هيئة التدريس مع المقررات التى يسند إليه تدريسها.1:12

 

  :العلمية واألنشطة العلمي البحث-12

الجدول التالي عدد الجدول التالي  فى البحث العلمى ويوضح ساهم عدد كبيرمن أعضاء هيئة التدريس

 سنتين السابقتين.اآلبحاث والرسائل الممنوحة والمهمات العلمية خالل ال



 
 كلية العلوم

 ن جــودة العلـوم األساسية هي الضمان للعلـوم اآلخرىإ
 

 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

7 
_________________________________________________________________________________________ 

 1922+  داخلي:20 2 2555 2468فاكس: ليت حلوان،11790عين حلوان،  - جامعة حلوان -كلية العلوم -
Facebook➢وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم جامعة حلوان 

Email➢ science.qualityunit@gmail.com 

 

 وبناءا علي تقارير الجامعة فإن كلية العلوم تشارك بنسبة كبيرة في االنتاج العلمي الدولي للجامعة. 

 

 :العليا الدراسات-13 

دكتوراه " في المجاالت  –ماجستير  –تقوم الكلية بتقديم مجموعة من برامج الدراسات العليا " دبلوم 

حيث يحرم الطالب من حضور امتحان طبقا لما ورد باالئحة نسبة حضور الطالب  ويتم متابعةالمختلفة. 

للمقرر في الفصل الدراسي من عدد الساعات الدراسية المعتمدة  %25المقرر الدراسي إذا تعدت نسبة غيابه 

ويقيد راسبا في المقرر ويكون ذلك بناء على تقرير من أستاذ المادة مع إحاطة مجلس القسم المختص بموافقة 

لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية إال إذا تقدم الطالب بعذر يقبله مجلس الكلية فيعتبر غياب بعذر 

 مقبول. 

 

 

 



 
 كلية العلوم

 ن جــودة العلـوم األساسية هي الضمان للعلـوم اآلخرىإ
 

 

 وحدة ضمان الجودة
 

 

8 
_________________________________________________________________________________________ 

 1922+  داخلي:20 2 2555 2468فاكس: ليت حلوان،11790عين حلوان،  - جامعة حلوان -كلية العلوم -
Facebook➢وحدة ضمان الجودة بكلية العلوم جامعة حلوان 

Email➢ science.qualityunit@gmail.com 

 الجودة والتطوير المستمر:نظام إدارة  -14

 ميلعتلا هدوج نامضل هيموقلا هئيهلا نم دراولا و هيجراخلا هعجارملا هنجلل يئاهنلا ريرقتلا مالتسإعقب  -

 ريرقت تاظحالم ءافيتسإل نيسحتلل هطخ حضوبقامت وحده ضمان الجوده  2015, ربمفون يف دامتعإلاو

 و نيسحتلا هطخ هطشنأ  ذيفنت يف هيلكلاب هدوجلا قرف تأدب و تدمتعأو تعجور و هيجراخلا هعجارملا هنجل

قامت إداره الكليه بإختيار فريق  مث. عن كيفيه توصيف المقرارت و البرامج األكاديميهعمل  ةورش  اهلوأ ناك

 . ره الوحده إلستكمال مهمه إعداد الكليه للتقدم لإلعتمادجديد إلدا


