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انطالق فعاليات املعرض السنوي 
الخامس للكتاب بجامعة حلوان

العدد 36

التعليم تشارك فی  تكنولوجيا  كلية  طالب 
بزراعة  وذلك  األخضر  األوسط  الشرق  مبادرة 
أشجار لتنمية البيئة الخارجية بمحيط الكلية

فی  حلوان  جامعة  طالب      

املصرية  الفضاء  لوكالة  زيارة 
بالعاصمة اإلدارية

بكليات  الهجين  التعليم  نظام  تطبيق    
جامعة حلوان بسبب جائحة كورونا خالل 
الجامعی  للعام  الثانی  الدراسی  الفصل 

2020/2021م  

اإلدارة العامة للمكتبات بالجامعة. تقام فعاليات املعرض السنوي الخامس 
يوم  من  الفرتة  خالل  وذلك  األرض  بالدور  املركزية  املكتبة  مببنى  للكتاب 
األحد املوافق 14/3/2021 إىل يوم األحد املوافق 4/4/2021. يتميز معرض 
دار   ١٨ إيل  تصل  والتي  فيه  املشاركة  النرش  دور  بتنوع  العام  هذا  كتاب 
نرش) إنفينيتي - مريك - دار الكتاب الحديث - األنجلو - املجموعة العربية 
 - للمعارف  العرىب  -املكتب  للكتاب  الدولية  املؤسسة   - سامرت   - للنرش 
دار   - والتوزيع  للنرش  الفجر  دار   - -روابط  أوزوريس  إميك-  العلوم-  دار 
العرىب - أمازون - املكتبة االكادميية- مؤسسة  الفكر  العربية - دار  النهضة 
والوقائية  االحرتازية  اإلجراءات  كافة  تطبيق  وسط  يقام  املعرض  األهرام(. 
االجتامعي  التباعد  مسافات  عيل  والحفاظ  الطبية  الكاممات  ارتداء  من 
من  إقباال  املعرض   دورية،ويشهد  بصفة  تجري  التي  التعقيم  وأعامل 
ومعاونيهم  التدريس  هيئة  أعضاء  وكذا  الكليات  مختلف  من  الطالب 
والفكر.  العقل  ترثي  التي  العلوم  مختلف  يف  الكتب  القتناء  والعاملني 

وزير السياحة واألثار يكرم رئيس 
جامعة حلوان للمشاركة الفعالة 
فی  الجامعة  كليات  من  لطالب 
املومياوات  نقل  فعاليات موكب 
 شارك  طالب من كليات جامعة حلوان ) 450 طالب( يف احتفالية موكب 
نقل املومياوات امللكية حيث قام طالب من كلية الرتبية الرياضية بنني بالهرم 
بالسري بجانب عربات املومياوات امللكية حاملني األوشاح والجعرانات والهاالت 
املضيئة. كام شاركوا يف طابور العرض الجنائزي مرتدين الزي الفرعوين املبهر،

  انطلقت فعاليات املعرض السنوي الخامس للكتاب بجامعة حلوان الذي تنظمه اإلدارة العامة 
للمكتبات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية 
عام مدير  الدين  بهى  محمد  سحر  وإرشاف  والبحوث،  العليا  للدراسات  الجامعة  رئيس  نائب 

 تطبيقا لقرارات املجلس االعىل للجامعات قرر مجلس جامعة حلوان تطبيق نظام  التعلم الهجني 
كنظام ميزج بني الحضور والتعليم أون الين، وذلك لتقليل الكثافات الطالبية ىف كليات الجامعة 
من خالل منصة الجامعة، وذلك خالل الفصل الدراىس الثاىن للعام األكادميى 2020/2021م ،مع 
تخصيص أيام للكليات عالية الكثافة ) التجارة والحقوق والخدمة االجتامعية ( بواقع يومان ىف 
ىف  الجامعى  بالحرم  العالية  الكثافة  ذات  الكليات  من  كليتني  يجتمع طالب  ال  بحيث  األسبوع 
توقيت واحد ، وذلك لتخفيف الزحام والحفاظ عىل إجراءات التباعد االجتامعى بالحرم الجامعى 
باالستعانة  الحرارة  قياس  مثل  شديد  بحزم  تطبيقها  يتم  إجراءات  هناك  أن  كام   . واملدرجات 
بالجامعة والتشديد عىل  املنترشة  الطبية  باإلدارة  الطبية  الحرارية من خالل األطقم  بالكواشف 
إىل  اإلنتساب  لحضور طالب  الجمعة  يوم  تخصيص   تم  كام   . الطبية  الكاممات  الطالب  ارتداء 
الحرم الجامعى، وذلك لضامن عدم وجود كثافات داخل املدرجات والحفاظ عىل سالمة الطالب 
وأخرى  للدخول  منافذ  تخصيص  مع   ، التعليمية  باملنظومة  العاملني  جميع  وسالمة  وحاميتهم 
للخروج، مع إجراء تعقيم دورى لقاعات املحارضات للوقاية من الفريوس وااللتزام بتهوية املدرجات.  

جامعة  رئيس  نجم  ماجد  الدكتور  األستاذ  رعاية  تحت  والتعليم   التكنولوجيا  كلية  أطلقت     
الكلية  طالب  فيها  يشارك  مبادرة  الكلية  عميد  محمد  لطفى  الدكتورإبراهيم  واألستاذ  حلوان 
لزراعة األشجار باملحيط الخارجى للكلية ، حيث قام الطالب بزراعة شتالت حول مبنى الكلية، 
وذلك لدعم ونرش املساحات الخرضاء ىف البيئة املحيطة.  اشاد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة 
عن رضورة تنظيم األنشطة الطالبية التى تدعم مشاركة الطالب ىف الخدمة املجتمعية والحفاظ 
املنتج  النظيف بزيادة األكسجني  الهواء  الحفاظ عىل  املبادرة  البيئة، حيث تستهدف هذه  عىل 
إبراهيم  الدكتور  البيئة. أكد  املواطنة واملحافظة عىل  الكربون، وغرس روح  وتقليل ثاىن أكسيد 
لطفي عميد كلية التكنولوجيا والتعليم أن املبادرة التي دعا إليها الدكتور أحمد إبراهيم رئيس 
قسم العلوم األساسية بكلية التكنولوجيا والتعليم تستهدف أن يكون لطالب الجامعة دور مهم 
ىف زراعة أشجار باملناطق املجاورة للمدن وعىل الطرق الجديدة بالتنسيق مع وزارة البيئة ووزارة 

الزراعة، وذلك تضامنا مع مبادرة "الرشق 
الرشاكة  إىل  والهادفة  األخرض"،  األوسط 
مع دول الرشق األوسط لزراعة 40 مليار 
يساهم  مبا  املنطقة،  ىف  إضافية  شجرة 
مليون   200 تعادل  مساحة  استعادة  ىف 
وتخفيض  املُتدهورة  األراىض  من  هكتار 
 .%.  2.5 بنحو  العاملية  الكربون  معدالت 

 نظمت إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي باإلدارة العامة لرعاية الشباب 
بالعاصمة  إىل  زيارة  والرياضة  الشباب  وزارة  مع  وبالتعاون  حلوان  جامعة 
اإلدارية ،الزيارة متت تحت رعاية األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، 
وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب، 
وبالتنسيق مع الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، والدكتور 
محمد حسنني ربيع عميد كلية الهندسة باملطرية، والدكتور عامد أبو الدهب 
العامة  اإلدارة  عام  مدير  عصام  محمد  راشد  وإرشاف  العلوم،  كلية  عميد 
لرعاية الشباب، ومدحت عالم مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي حيث 
استقبل مكتب تايكو لوكالة الفضاء املرصية طالب  كليات العلوم والهندسة 
التقى الطالب  بحلوان والهندسة باملطرية لقضاء يوم داخل الوكالة  حيث 

مع الدكتور محمد 
الرئيس  القويص 
لوكالة  التنفيذي 
املرصية  الفضاء 
االستاذ  أكد   .
ماجد  الدكتور 
نجم ىف بيان صادر 
عن جامعة حلوان 

املختلفة  الزيارات  وتنظيم  للطالب  وامليداين  العميل  التدريب  أهمية  عىل 
التي من شأنها أن  تساهم يف إكساب الطالب خربات إضافية تخدم  مجاالت 
والتعرف  املهارات  واكتساب  الخربات  تبادل  مبدأ  تفعل  أنها  دراستهم، كام 
منها  النادرة  وخاصًة  املختلفة،  العلمية  املجاالت  يف  ما هو جديد  كل  عىل 
العرص.  هذا  يف  فيه  للتعمق  بأرسه  العامل  يتجه  الذي  الفضاء،  مجال  مثل 
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اليتيم  جامعة حلوان تحتفل بيوم 
يف كفر العلو

القديم مبيدان  الفنون يف عمل جداريات هائلة عن املرصي  كام شارك طالب كليات 
مبدخل  النباتات  أحواض  تجميل  ويف  خالله،  من  املوكب  مر  الذي  بوليفار   سيمون 
القديم،  املرصي  الطابع  ذات  الزخرفية  الوحدات  وبعض  املرصية  الحضارة  متحف 
واإلسالمي والقبطي والروماين واليوناين والشعبي. كام تم عمل 6  لوحات من الرخام 
العصور زادت من جامل وروعة مدخل املتحف  املحفور بها تصميامت من مختلف 
املتحف.  مداخل  وعىل  الواجهة  يف  تعليقها  تم  بانرات   6 عمل  تم  كذلك  الخارجى، 
قام السيد األستاذ الدكتور خالد العناين وزير السياحة واآلثار بتكريم األستاذ الدكتور 
ميسون  :الدكتورة  الفنية  الكليات  عمداء  والسادة  حلوان  جامعة  رئيس  نجم  ماجد 
قطب عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة 
الرياضية بنني  الرتبية  الفنية، وعميد كلية  الرتبية  والدكتور محمود حامد عميد كلية 
املجتمع وتنمية  الكليات لشئون خدمة  العزباوي  ووكالء هذه  الدكتور عامد  بالهرم 
البيئة ، هذا باإلضافة إىل تكريم الطالب املشاركني يف املوكب الجنائزى لنقل املومياوات 

الحضارة  متحف  تجميل  و  امللكية، 
والوزارات  بوليفار،  سيمون  وميدان 
والفنانني  واإلعالميني  الدولة  وهيئات 
خالل  وذلك  للحدث  املنظمة  والرشكة 
باملتحف  أقيم  الذي  التكريم  حفل 
املهيب. الحدث  هذا  يف  للمشاركني 

عن  نجم  ماجد  الدكتور  األستاذ  أعرب 
عىل  مؤكداً  التكريم،  بهذا  سعادته 
بهذا  واعتزازها  حلوان  جامعة  فخر 

الذي أظهر للعامل قدر الحضارة املرصية األصيلة  القومي والتاريخي املرشف،  الحدث 
استعداد  سيادته  أبدى  كام  فريدة،  سياحية  وجهة  منها  جعل  مام  ملوكها   وعظمة 
جامعة حلوان لبذل املزيد و املزيد من أجل الوطن الغايل، ورصح بأن مشاركة كليات 
الفنية  للدولة وللحركة  القومية  للمرشوعات  الكامل  الدعم  تؤكد عىل  جامعة حلوان 
املرصية التي تعمل عىل رفع الذوق الفني وإظهار املشاريع القومية ىف أبهى صورة.

  نظم قطاع خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس 
الجامعة، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية 
الكليات  بهذه  الطالبية  األرس  العلو،شاركت  كفر  مبنطقة  اليتيم  بيوم  احتفالية  البيئة 
يف فعاليات االحتفالية من خالل أرس تنمية البيئة وركز الربنامج عىل عرض مجموعة 
من الفقرات الغنائية لألطفال، فقرات ترفيهية وألعاب، مسابقه كاراتيه، تجميل ورسم 
وتلوين لألطفال، مسابقه أغاىن ومواهب، أكد األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة 
أن استمرار األنشطة يف منطقة  كفر العلو يدعم التواصل وتحقيق أهداف الجامعة 
 أكد األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن استمرار األنشطة يف منطقة  كفر 
العلو يدعم التواصل وتحقيق أهداف الجامعة للعمل مع املجتمع املحيط، إذ  يعترب 
وبناتنا  أبنائنا  تجاه  والرحمة  والتآلف  الحب  تعكس  التي  األيام  أهم  من  اليتيم  يوم 
عىل  البسمة  لرسم  لهم  العون  يد  مد  مبثابة  وأنه  إليهم،  الناس  أقرب  فقدوا  الذين 
األستاذ  أشارد  لهم.  ومرشق  آمن  مستقبل  لضامن  وثقافياً  فكرياً  وبنائهم  وجوههم 
الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة إىل أن خطة الجامعة االسرتاتيجية 2025 
بالجامعة،  املحيط  املجتمع  دعم  عىل  والعمل  املجتمعية  القدرات  بناء  تستهدف  م 
الفئات  مع  املجتمعي  للتواصل  الجامعة  خطة  إطار  يف  اليتيم  يوم  احتفالية  وتعد 
عليهم.   البهجة  وإدخال  واسعادهم  بهم  لالهتامم  األيتام  األطفال  من  العمرية 
سناء  الدكتورة  األستاذة  إرشاف  تحت  املجتمعية  املشكالت  ودراسة  رصد  مركز  نظم 
املوسيقية  الرتبية  الصيدلة،  كليات  مع  بالتنسيق  املركزاالحتفالية  مدير  حجازى 
لالطفال  وتلوين  رسم  ورش  بعقد  التطبيقية  الفنون   ، وغناىئ  موسيقى  بتنظيم حفل 
، الرتبية، الخدمة اإلجتامعية، اآلداب، ومكتب نائب رئيس الجامعة لقطاع البيئة،كام 
مهندس محمد سعيد مسؤل  بحضور  االحتفالية  "أسمنت حلوان" ىف  شاركت رشكة  
إطار  يف  االسرتاتيجية  الجامعة  خطة  ضمن  املشاركه  هذه  وتعد  بالرشكة،  االتصاالت 
مكتب  ساهم  واملجتمع،كام  الجامعة  بني  التكامل  لتحقيق  املجتمعية  املسئولية 
نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة بالتنسيق من خالل 
واملحبة. املودة  من  جو  يف  لألطفال  الهدايا  توزيع  وتم  رمضان  سهام  األستاذة 

نهضة األمم ال تتحقق إال 
بالتعليم املتميز

ال٥٣  الدورة  فعاليات  انطلقت 
الجامعات  التحاد  العام  للمؤمتر 
األمري  جامعة  ضيافة  ىف  العربية 
العربية  باململكة  فهد  بن  محمد 
السعودية والتى أقامته مؤمترافرتاضياً 
كونفراس. الفيديو  خالل  من 

أبو  أحمد  املؤمتر  فعاليات  حرض 
الدول  لجامعة  العام  األمني  الغيط 
عزت  عمرو  الدكتور  و  العربية 

العلمي  والبحث  العاىل  التعليم  ووزير  العربية  الجامعات  العام التحاد  األمني  سالمة 
استهل   العربية.  الجامعات  ومديرو  رؤساء  و  األسبق،  حلوان  جامعة  ورئيس  األسبق 
األستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان  كلمته بالتعبري عن سعادته و فخره 
العربية  الجامعات  التحاد  التنفيذى  واملكتب  السابقة  للدورة  حلوان  جامعة  برئاسة 
عىل مدار عامني كاملني مؤكدا عىل اعتزازه بهذه املسئولية القومية العظيمة ، و التى 
جاء اليوم لتسليمها  للدكتور عيىس بن حسن األنصاري مدير جامعة األمري محمد بن 
فهد الغراء باململكة العربية السعودية مؤكًدا عىل ثراء هذه التجربة ، وعىل أهمية 
وتجاربه  كل خربته  أعلن عن وضع  وقد   ، والرؤى  الخربات  وتبادل  القيادات  تواصل 
العمل. أجل صالح  من  القادم  التنفيذي  املكتب  ورئاسة   ٥٣ ال  الدورة  رئاسة  أمام  

االجتامعات  من  العديد  عقد  اهمية  إىل  نجم  ماجد  الدكتور  أشاراألستاذ  كام   
ساهم  مام  الرقمي  التحول  ظل  ىف  افرتاضيا  العمل  وورش  ويبينار(   ( واللقاءات 
األمري  جامعة  بشكر  كلمته  اختتم   ، العربية  الجامعات  يف  الفكر  آليات  إثراء  ىف 
اإلفرتايض  املؤمتر  لهذا  استضافتها  عىل  السعودية  العربية  باململكة  فهد  بن  محمد 
إىل  السعودية  العربية  اململكة  سعي  عىل  حسن  بن  عيىس  الدكتور  يف،أكد  
مع  بالتعاون  الرقمي  التحول  ظل  يف   واألكادميية  التعليمية  املنظومة  تطوير 
. واإلبداع  املنافسة  عىل  قادرين  طالب  لتخريج  العرىب،  بالوطن  الفكر  قادة 

العربية بأن نهضة  الدول   العام لجامعة  الغيط األمني  أبو  الدكتور أحمد  كام رصح  
والتكنولوجيا  العلوم  مبختلف  اهتامم  و  متميز  تعليم  خالل  من  إال  تأيت  ال  األمم 
تعليمية  طفرة  مؤخرا  العربية  الدول  من  العديد  شهدت  قد  و  العلمي،  والبحث 
انعكست ىف ارتفاع تصنيفات جامعاتها دولياً، مشيًدا بقرب إطالق أول تصنيف عريب 
الشكر  سالمة  عزت  عمرو  الدكتور  قدم   كام  الدولية  التصنيفات  بقوة  للجامعات 
بإطالق  فهد  بن  األمري محمد  املؤمتر، وأشاد  مببادرة جامعة  لكل من شارك يف هذا 
البحث  تشجيع  بهدف  علمي  انتاج  ألفضل  دوالر  ألف   2٥٠ إىل  قيمتها  تصل  جائزة 
بالتعليم  متعلقة  قضايا  لتناوله  املؤمتر  أهمية  عىل  مؤكًدا  العريب،  الوطن  يف  العلمى 
ظل  يف  األكادميية  القيادات  ومشاركة  التعليم  من  املرأة  ومتكني  املستدامة  والتنمية 
املعيارية العاملية ومواصلة العمل والتعاون مع املؤسسات التعليمية وتنظيم األنشطة 

ورش عمل افتراضية عن تطبيقات 
برنامج اإلحصاء التطبيقي يف 

العلوم اإلنسانية تنظمها جامعة 
حلوان لدعم منظومة البحث 

العلمي، واإلبداع واالبتكار 
برنامج  باستخدام  اإلنسانية  العلوم  يف  التطبيقي  »اإلحصاء  عن  عمل  ورشة  عقدت   
زووم، والتي نظمتها وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان تحت رعاية األستاذ 
الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، واألستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب 
رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإرشاف األستاذ الدكتور محمد القصاص، 
العليا  الدراسات  لقطاع  العلمي  البحث  العلمي ومستشار  البحث  مدير وحدة دعم 
واإلبداع  العلمي،  البحث  منظومة  دعم  إىل  العمل  ورشة  هدفت   . حلوان  بجامعة 
واالبتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية، لتوفر مخرجاتها حلواًل للمشاكل التي 
النهوض  العلمي، مبا يساهم يف  البحث  التميز يف  املجتمع، ومتكني مقومات  يواجهها 
بالبحث العلمي ويعود عىل الجامعة بتحقيق مراكز متقدمة يف التصنيفات الدولية. 
التدريس ومعاونيهم   الباحثني  وأعضاء هيئة  العمل مشاركة عدد من  شهدت ورشة 
)340 مشارك( من مختلف كليات الجامعة والعديد من الجامعات املرصية، ناقشت 
وعرض  وتنظيم  البيانات،  جمع  خالل  من  اإلحصايئ  التحليل  خطوات  العمل  ورشة 
البيانات، وتحليل البيانات، واالستقراء واتخاذ القرارات، كام تم التعريف عىل وظائف 
. االستداليل  اإلحصاء  علم  وتتمثل  اإلحصايئ  االستدالل  ىف  وتتمثل  اإلحصاء  علم 
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عىل  الحصول  من  التعليمية  املؤسسات  متكني  إىل  تهدف  التى  املنهجية  العملية  تلك  إيل  يشرياالعتامد 
اسرتاتيجيات  تطبيق  نجاحها ىف  بوضوح  تعكس  والتى   ً، بها محليا ودوليا  متميزة، وهوية معرتف  صفة 
يفوق  أو  يقابل  مبا    ، ومخرجاتها  وأنشطتها  عملياتها  ىف  الجودة  لتحسني  فعالة  إجراءات  و  وسياسات 
توقعات املستفيدين النهائيني، ويحقق مستويات عالية من رضائهم.اإلعرتاف عىل املستوى املحىل مينح 
من الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واإلعتامد، وقد استقبلت كلية الرتبية وكلية الرتبية الفنية زيارة 
اإلعتامد بينام استقبلت كال من كلية الصيدلة وكلية الخدمة اإلجتامعية زيارة تجديد اإلعتامد من قبل 
الهيئة القومية لضامن جودة التعليم واإلعتامد. تضمن  جدول الزيارة للكليات زيارات تفقدية ومقابالت 
متت عىل ثالثة ايام : يومان زيارة افرتاضية تتم خاللهام تنظيم عدة مقابالت ولقاءات افرتاضية مع الفئات 
املستهدفة ، وزيارة ميدانية للكلية متت ىف األسبوع التاىل للزيارات اإلفرتاضية. بدأت الزيارة امليدانية لكل 
كلية مبقابلة فريق املراجعني الخارجيني  مع السيد أ.د/ ماجد نجم رئيس الجامعة والسيدة أ.د/ هناء محمد 
الحسينى مدير مركز ضامن الجودة ثم توجه فريق املراجعني اىل مقر الكلية إلستكامل اجراءات الفحص 
للوثائق وبعض األنشطة واللقاء مع فريق العمل بوحدة ضامن الجودة للتعرف عىل مدى فعالية وحدة 
ضامن الجودة وعالقتها مع وحدات ضامن الجودة بالكليات ،حيث يدعم املركز الكليات من خالل ما يىل:

-زيارات املتابعة الدورية )تقارير نتيجة الزيارة(.
-الدعم الفنى املقدم والرد عىل اإلستفسارات.

-التدريب ىف مجال الجودة ومعايري اإلعتامد املؤسىس والربامجى.
-اللقاءات الدورية مع مدير الوحدات )باملركز / اون لني(.

-زيارات املحاكاة.

-مراجعة للوثائق.
-مناذج اإلستبيانات  والنامذج اإلسرتشادية عىل موقع املركز اإللكرتوىن.

-التواصل املبارش مع مدير مركز ضامن الجودة لتيسري امور الجودة او لحل بعض املشكالت التى 
تواجهه مديرو الوحدة.

* متنياتنا بالنجاح والتوفيق للكليات التى استقبلت زيارات اإلعتامد والكليات التى استقبلت زيارات 
تجديد اإلعتامد، كذلك متنياتنا بحصول باقى كليات الجامعة عىل اإلعتامد .

  استقبلت جامعة حلوان زيارات اإلعتماد لبعض 
الكليات وتجديد إعتماد  كليات آخرى من قبل 
من  مشكل  الخارجين  املراجعين  من  فريق 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد

مجاالت ومؤشرات التطوير املستمر 
باملؤسسات التعليمية / البرامج 

األكاديمية

    أمثلة لبعض مجاالت ومؤرشات التطوير املستمر باملؤسسات التعليمية والربامج األكادميية:
 املجال :1( تطوير متكامل ومستمر للربامج األكادميية للمرحلة الجامعية األوىل والدراسات العليا . 

املؤرشات: تطوير اللوائح الدراسية للربامج وتطوير املقررات الدراسية.
املجال :2( تحسني البنية التحتية والتسهيالت املادية الداعمة للتدريس والتعلم.

 املؤرشات: ) املكتبة/القاعات/املعامل: معامل ومعامل الكمبيوتر -ورش-البنية التكنولوجية -نظم 
ومصادر معلومات .....(               

املجال :3( تبنى نظم وتقنيات حديثة يف التدريس والتعلم .
املؤرشات: تفعيل ملقررات الكرتونية، التعليم اإللكرتوىن، التعليم الهجني، املعامل اإلفرتاضية.

املجال :4( اإلرتقاء بالبحث العلمي والنرش ىف الدوريات العاملية.
املؤرشات: الربط بني البحث العلمى والقطاعات املجتمعية ذات العالقة، بروتوكوالت تعاون، دعم 
جهات مجتمعية وهيئات للبحث العلمى ، عدد األبحاث العلمية املنشورة ىف مجالت علمية ذات 

معامل تأثري مرتفع.
املجال :5( تنمية الروابط والتفاعل بني املؤسسة واملجتمع والصناعة /الخدمى وسوق العمل 

املؤرشات: متثيل بالقطاعات املجتمعية ىف املجالس الحاكمة واللجان، التدريب امليداىن مبشاركة 
اصحاب الألعامل ،مساهمة قطاعات مجتمعية ىف انشاء معامل متخصصة او اإمداد بتجهيزات 

ومعدات ،توظيف الخريجني، وغريها...(
املجال :6( تنمية القدرات التنافسية للخريجني ورفع قدراتهم لتلبية إحتياجات سوق العمل 

املؤرشات: زيادة مطلب من جهات العمل عىل خريجى الكلية ، طلب الدول العربية ىف اإلعارات 
إلعضاء هيئة التدريس من تخصصات الكلية، تقلد بعض خريجى الكلية مراكز مرموقة )عىل 

املستوى املحىل/ اإلقليمى/ الدوىل(.

امليثاق األخالقي

الجامعة  التي تسعى  العليا  القيم  : هو مجموعة  امليثاق األخالقي 
او العاملون بها اىل االلتزام بها أثناء مامرسة العمل ، ويتم صياغتها 
بأسلوب يجب او سوف نلتزم او يحظر او ما شابة ذلك ، ويحدد 
امليثاق القواعد الواجبة يف السلوك املتوقع ويف السلوك املحرم الغري 
مقبول أيضا . يقصد بالقيم العليا ذلك التنظيم الخاص لخربة اإلنسان 
مبا يعمل عىل تكوين الضمري االجتامعي ، وتوجيه السلوك يف املواقف 
املختلفة وفق املعايري السائدة يف املجتمع  ، مثال ذلك قيم الصدق 
يف القول واإلخالص يف العمل وعدم الرسقة . هناك فرق بني القيم 
الروحية والقيم االجتامعية فاألوىل تستمد من الدين والثانية تستمد 
من الثقافة السائدة من مراحل منو الشخص وما يتلقاه من تربية . 

الفوائد املرتتبة عىل االلتزام األخالقي   
1.االهتامم باألخالق يسهم يف تحسني املجتمع ككل ، فترتاجع 

املامرسات القامئة وتتوافر الفرص املتكافئة للناس ، وتنفذ االعامل 
بواسطة األعىل كفاءه ، وتستخدم املوارد املحدودة فيام هو اكرث 
نفعا ، ويقطع الطريق عىل املرتبحني تدريجيا ، ويتسع بالتدريج 

أيضا امام املجتهدين . كل هذا وغريه يتحقق اذا التزم الجميع 
باألخالق .

2.االلتزام بأخالقيات العمل يسهم يف شيوع الرضا االجتامعي بني 
غالبية الناس كنتيجة لعدالة التعامل واملعامالت والعقود واسناد 

األعامل وتوزيع الرثوة وربط الدخول باملجهود ... الخ .
3.اخالقيات العمل تدعم البيئة املواتية لروح الفريق وزيادة 

اإلنتاجية ، وهو ما يعود بالنفع عىل الفرد وعىل املنظمة وعىل 
املجتمع .

4.إدارة أخالقيات العمل بكفاءة تشعر العاملني واألساتذة بالثقة 
بالنفس . والثقة يف العمل وبأنهم يقفون عىل ارض صلبة ونزيهة 
ورشيفة ، وكل هذا يقلل القلق والتوتر والضغوط ويحقق املزيد 

من االستقرار والراحة النفسية .
5.ان االلتزام الخلقي يف املنظمة يؤمنها ضد املخاطر بدرجة كبرية 

. حيث يكون هناك التزام بالرشعية واالبتعاد عن املخالفات 
والجرائم والتمسك بالقانون . فالقانون من قبل ومن بعد ليس اال 

قيمة أخالقية .
6.االلتزام بأخالقيات العمل يدعم عددا من الربامج األخرى الهامة 

مثل برامج التنمية البرشية ، وبرامج الجودة الشاملة ، وبرامج 
التخطيط االسرتاتيجي ، وكل هذا يصب يف اتجاه دعم املنظمة 

وتنميتها ونجاحها .
7. االلتزام مبواثيق أخالقية صارمة يدفع املتعاملني اىل اللجوء يف 
تعامالتهم اىل الجهات امللتزمة أخالقيا ، وبالتايل تنجح املامرسة 

الجيدة او الصحيحة يف طرد املامرسة السيئة من ساحة االعامل .
8.ان وجود ميثاق أخالقي تلتزم به املهنة او املنظمة يكون مبثابة 
دليل او مرجع يسرتشد به الجميع ليس فقط يف ترصفاتهم ، وامنا 

أيضا عندما تثور الخالفات او يثور الجدل حول ما هو السلوك 
الواجب اتباعه .

منهجية اعداد امليثاق :      
تستخدم املنهجية التالية لوضع ميثاق أخالقي للكلية يلتزم به 

جميع االفراد يف تعامالتهم مع بعض ومع االخرين :
-تشكيل لجنه متثل جميع أطراف الكلية املعنية وممثلني 

للمستفيدين من خارجها .
-االطالع عىل املواثيق األخالقية املامثلة يف مرص والعامل .

-االطالع عىل نصوص قانون حامية الجامعات ذات الصلة .
-االطالع عىل وثيقة قيم الكلية وسياستها املعتمدة .

-اعداد مقرتح للميثاق املأمول وعرضه عىل جميع األطراف .
-مراجعة املقرتحات وصياغة الوثيقة النهائية .

-اعداد نرشات وحمالت توعية يف الكلية لنرش الوعي بامليثاق 
والدعوة لاللتزام به .
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أسرة تحرير النشرة
رئيس التحرير: أ.د/هناء محمد الحسيني
هيئة التحرير:أ.د/ هناء محمود فهمى

 أ/ياسمني إبراهيم الدسوقي
أ/ رنا عيل محمود

      أ/ أحمد حمدي أحمد  

وحفظ  لتسجيل  يستخدم  "علم  إنه  منها  عديدة  تعريفات  التوثيق  العلامء  عرف 
والفائدة  للبحث  أولية  مادة  لجعلها  وإعدادها  وترتيبها  وتبويبها  وتنسيقها  املعلومات 
العلمية  واملعلومات  األحداث  حفظ  أيضاً  هو  إليها".  العودة  وسهولة  حفظها  بهدف 
ونقلها من املايض إىل الحارض ثم إىل املستقبل وإىل األشخاص الذين ميكنهم االستفادة 
منها وينتقل هذا عىل التناقل الشفاهي للمعلومات واملعارف واملهارات  . كام يضيف 
والكتاب  الوثيقة  تتضمن  ان  ميكن  التي  املعلومات  عىل  السيطرة  علم  أنه  البعض 
الفنية  والعمليات  االلكرتونية  والنصوص  والفيديوهيه  الصوتية  والتسجيالت  والصورة 
مجموعة  هو  فالتوثيق  أذن  والتصنيف.  والفهرسة  واالختزان  كالتجميع  التقليدية  
للمعلومات  ممكن  استخدام  أقىص  لتوفري  الالزمة  الفنية  واألساليب  العمليات  من 
عىل  واملال  والجهد  الوقت  ينفق  ال  حتى   ، والفنية  العلمية  واملطبوعات  املنشورة 
تصوير  أو  ونسخ  وجمع  تقديم  العمليات:  هذه  وتشمل   ، بها  القيام  سبق  أعامل 
املختلفة. االحتياجات  وفق  املعلومات  ونرش  واسرتجاع  وخزن  وتنظيم  وتحليل 

أهداف التوثيق:
أ( أهداف إدارية تنظيمية:

•تنظيم العمل وتحديد اختصاصات كل فرد وتقييم األداء.
•تسهيل تقديم الخدمات 

•بناء قواعد للبيانات تشمل مختلف االدارات مع الحرص عىل دقة املدخالت وتحديثها 
املستمر.

•توفري نظام فعال لحفظ واستدعاء واتاحة تداول الوثائق.
ب( أهداف تعليمية تدريبية:

•وسيلة تدريب وتقديم خدمة من خالل اإلطالع عىل الوثائق
•التوثيق وسيلة هامة من وسائل اإلرشاف.

•تقييم الجهد واكتشاف جوانب القوة يف العمل وتدعيمه وسد الثغرات إن وجدت يف 
ميدان  العمل.
أهمية التوثيق:

•هو الركيزة األساسية التي يعتمد عليها األفراد واملؤسسات يف البحث عن الحقيقة.
•نعرف به مدى التطور الذي حصل يف عمل فرق الوحدة يف جميع لجانها ووحدات 

هيكلها التنظيمي.
•يسهل توفري التسجيل والحفظ الصحيح املحكم املؤكد.

•يؤخذ به عىل وجه الدقة والصحة والواقع والحقيقة كام كانت وكام هي.
•يوفر رسعة اإلحاطة باملعلومات املناسبة للمستفيد منها فتكون عنده بأكرث األشياء 

مالءمة.
•التوثيق ذاكرة الوحدة وكلام كان ترتيبه وتنظيمه جيداً كلام سهلت العودة اليه 

واالستفادة منه من قبل الباحثني واملهتمني وغريهم ألجل االستفادة منه.
•يسهم يف وضع قواعد  بنية تعليمية وأكادميية وفاعلية يف مؤسسية واسترشاف 

املستقبل وتهيئة املؤسسة للتحرك باتجاه التطور.
•هو جانب من جوانب العمل املكتبي يف الوحدة، الحديثة، لتيسري استخدام 

املعلومات ملن يحتاجونها من فرق الوحدة أو فرق الجودة يف األقسام.
ضوابط التوثيق:

من أهم العوامل التي تساعد عىل التوثيق وتطويره، هو تعميق العالقة بني وحدة 
ضامن الجودة وإدارة املؤسسة وذلك من خالل االلتزام باألسس التالية:

•التزام أفراد وحدة الجودة بصورة دامئة، بتفهم واجباته وتقديره ملسئوليته ومهمته 
األساسية.

•فهم وتقدير مجلس إدارة الوحدة وإدارة الكلية لطبيعة العمل بالوحدة.
•التزام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم مع الوحدة باألعامل املطلوبه منهم قدر 

اإلمكان بالحقائق املوضوعية.
•االلتزام بالدقة واألمانة  واملوضوعية  وااللتزام باهتامم الوثائق التي تقرر حفظها.

• التعاون الثابت والراسخ  واملستمر بني مختلف عنارص العمل بالوحدة.
•املعرفة الجيدة بأهمية عمليات التوثيق  وأهمية رسالته.

•املرونة املناسبة يف اختيار وانتقاء املعلومات واملواد األخرى للتوثيق.
•االلتزام برتميم أو تجديد الوثائق ، وإعادة طبعها أو تصويرها كلام استدعى الحال.
•االلتزام مبتابعة االنشطة املختلفة ليتم تقييم املعلومات بدقة ، ومن ثم انتقاؤها 

وحفظها.

وسائل تحديد االحتياجات 
التدريبية ألعضاء الجهاز اإلدارى
يجب إستخدام  وسائل متنوعه لتحديد اإلحتياجات التدريبية ألى فئة مستهدفة ، 

والتى ميكن تلخيصها عىل الوجه التاىل:

1. تقارير متابعه األداء الدورية )الشهرية / الربع سنوية/ السنوية( :  

يعد كل رئيس او مدير ادارة  تقارير األداء الدورية ملتابعة أداء العاملني بكل إدارة  والتى 

تعد بجدية وبعدالة وتعكس مدى  التزام العاملني مبتطلبات الوظيفة واألعامل املسنده 

الية  ومدى استجابته للمستجدات وفنيات العمل . بناء عىل تحليل هذه التقارير يتم 

. إدارة  للعاملني بكل  املتخصصة واملتطورة  التدريبية  وضع رؤية واضحة لالحتياجات 

2. استقصاءات الرأى : 

     يجب تكثيف البحث والتقيص وتطبيق استقصاءات رأى دورية من قبل القيادات 

اإلدارية بالكلية/ الجامعة  إلجراء دراسة دقيقة لتحديد اإلحتياجات التدريبية السنوية 

والفنية  اإلدارية  التخصصات  جميع  يف  القصور  أوجه  وتحديد   ، إدارة  بكل  املطلوبه 

والقدرات الذهنية واالستيعابية املتفاوتة بني العاملني . تقرير دراسة اإلحتياجات سوف 

ادارة. هذا سوف  العاملني بكل  التى يحتاجها  التدريبية املطلوبه  الربامج  يحدد فعليا 

 ، منهم  كال  وفقا إلختصاصات  للعاملني  املطلوبة  واملهارات  املعارف  تنمية  ىف  يساهم 

كام سيكون  لها مردود إيجاىب ىف تحسني أداء العاملني ومن ثم تحسني رضا املستفيدين 

الجهات  ادارة  كل  مدير  او  رئيس  يخاطب  اإلدارة.   تقدمها  التى  الخدمات  من 

املطلوب  التدريبية  الربامج  يوضح  ببيان  الجامعة  الكلية/  داخل  بالتدريب  املختصة 

التدريبية  تنفيذها سنويا . كام يجب انشاء قاعدة بيانات بكل إدارة توضح الدورات 

السابق أن حصل عليها كل موظف  ملتابعة مردود هذه الدورات عىل أداءه للعمل.

3. دراسة االحتياجات التدريبية باالستعانة بخبري  :

من  اإلدارات  له  تعرضت  ما  عىل  وبناء  عام  كل  نهاية  يف  الكلية  ألمني  ميكن       

سلبيات عكست قصورا يف األداء الفني واإلداري أن يقوم بإعداد توصيات ومقرتحات 

باإلجراءات التصحيحية املطلوبه ورفعها اىل أمني عام الجامعه لطرح إمكانية االستعانة 

التخصصية  الربامج  لوضع  السلبيات  مواجهة  يف  الجامعة  يف  العليا  اإلدارات  بخربات 

املثال:  املختصة، عىل سبيل  الجهات  مع  بالتواصل  وذلك  والتطوير  للتحسني  املتطورة 

•مركز ضامن الجودة بالجامعة .

•مركز تنمية القدرات بالجامعة.

•اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة .

•أساتذة كليات التجارة بالجامعة .

•اساتذة ىف السئون القانونية، وغريها من التخصصات

.

التوثيق واألرشفة وعالقتها بأداء 
وحدة ضمان الجودة


