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 أدوات مجع بياىات التكويه الذاتي ومصادرٍا

ر٤ٌِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن   ػ٤ِٔش حُظو٣ْٞ حٌُحط٢ ُزَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش أػظٔيص

 ٗٞػ٤ٖ ٖٓ حُز٤خٗخص ٛٔخ ًٔخ ٢ِ٣.ػ٠ِ 

 ضتيدي املأواًل: البياىات 

ػ٠ِ حُز٤خٗخص حٍُٔ٘٘ٞس ٝؿ٤َ حٍُٔ٘٘ٞس ًحص حُِٜش ٢ٛٝ حُظ٢ أػظٔيص حُز٤خٗخص حُٞػخثو٤ش ٣ٝوٜي رٜخ 

حُٔٔظ٘يحص حُيحػٔش  رخُظو٣ْٞ حٌُحط٢ ُزَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٖٝٓ ٜٓخىٍٛخ حُٔظ٘ٞػش، ٝك٢ ٓويٓظٜخ

ُٔـخُْ حُٔوظِلش، ٝطوخ٣ٍَ حُظو٣ْٞ، حُٔظؼِوش رٔؼخ٤٣َ حُيٍحٓش حٌُحط٤ش ٓؼَ هَحٍحص ح ُِٞهخثغ ٝحألكيحع

حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘ظٔش ُِؼَٔ رخ٤ٌُِش، ٝأىُش ٟٔخٕ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ حُٜخىٍس ٖٓ ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ ٝ

حَُؿٞع ا٠ُ حُٜٔخىٍ حُٔوظِلش ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى ك٢ َٜٓ. ٝهي طٔؼِض ١َم ؿٔغ حُز٤خٗخص ك٢ 

 ٤َِ ح٠ُٕٔٔٞ ٌُخكش حُز٤خٗخص حُٞحٍىس ٖٓ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ.ٝطل كلٚ حُٞػخثن ػْ ٖٓ ٓٔئ٤ُٖٝ رخ٤ٌُِش

 ثاىيًا: البياىات امليداىي 

ك٢ رخ٤ٌُِش  طٔؼِض حُز٤خٗخص ح٤ُٔيح٤ٗش حُٔطِٞرش ُٟٞغ حُظو٣ْٞ حٌُحط٢ ُزَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٝهي 

غ ٌٛٙ طو٤٤ْ حُٟٞغ حُلخ٢ُ ُٔٞحٍى ح٤ٌُِش )ر٣َ٘ش ٝٓخى٣ش ٝٓخ٤ُش( ٝهي طْ آظويحّ ػيس ١َم ُـٔ

 حُز٤خٗخص ٜٝٓ٘خ:

 املالحظُ: -1

ٝهي طْ آظويحّ ٌٛح حألِٓٞد ٖٓ هالٍ حإلػظٔخى ػ٠ِ ٗٔخًؽ حُظو٤٤ْ ح٢ٌُٔ ٤ُِٜجش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ 

ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى ُظل٤َِ حُٔٞحٍى حُٔخ٤ُش ٖٓ ٓزخ٢ٗ ٝهخػخص ٝٓؼخَٓ ٝٓيٍؿخص ٝىٍٝحص 

 ٤ٓخٙ ًٝ٘ظَٝالص ٝؿ٤َٛخ.

 الكذح الذيين: -2

ٌٛٙ حُط٣َوش ٓٞحء ٓغ أػ٠خء ُـخٕ حُٔؼخ٤٣َ حُوخٛش إلػظٔخى رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ  ٝهي طْ آظويحّ

أٝ ٓغ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ٝحإلىح٣ٍش ٝأػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ، ٝحُؼخ٤ِٖٓ  حإلىح٣ٍش

ٝحُطالد. ٝطٔؼَ حُٜيف حَُث٢ٔ٤ إلٓظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ك٢ حُظٞحَٛ ا٠ُ حألكٌخٍ ٌَُ ٖٓ ٍإ٣ش 
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ف ٝؿخ٣خص رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش. ًٔخ طْ آظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش ُظلي٣ي ٓـخالص ٍٝٓخُش ٝأٛيح

ٝؿخ٣خص ٝأٛيحف ٝطلي٣ي حَُٔ٘ٝػخص حُٔطِٞرش اٗ٘خءٛخ ك٢ ٟٞء ٍٓخُش  ٍٓخُش ٍٝإ٣شطلي٣غ 

 ٝأٛيحف ٝؿخ٣خص رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش.

 املكابالت اجلماعًُ املتعمكُ: -3

٤ٔش ٣ِٓي ٖٓ حألكٌخٍ كٍٞ ػ٘خَٛ ٌٝٓٞٗخص حُظو٣ْٞ حٌُحط٢ ُزَحٓؾ طْ آظويحّ ٌٛٙ حُط٣َوش رـَٝ ط٘

هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش. ٝهي ٗخٍى ك٢ ٌٛٙ حُٔوخرالص ٓـٔٞػش ٓظ٘ٞػش ٖٓ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ٝحإلىح٣ٍش 

د ٝؿ٤َٛخ ٖٓ حأل١َحف ٝرؼٞ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ ٝرؼٞ حُؼخ٤ِٖٓ ٝػ٤٘ش ٖٓ حُطال

 ش رخ٤ٌُِش.١ حُؼالهحُٔـظٔؼ٤ش ًٝ

 ورش العمل املىصعُ: -4

طْ ػوي ٓـٔٞػش ٖٓ ٍٕٝ حُؼَٔ ًُٝي هالٍ َٓكِظ٤ٖ ٛٔخ َٓكِش حُظٞػ٤ش ًٝٔذ حُظؤ٤٣ي ٝحُيػْ ٖٓ 

ؿخٗذ ؿ٤ٔغ حأل١َحف ًحص حُؼالهش، َٝٓكِش ط٘و٤ٚ حُٟٞغ حُوخثْ ك٢ ٓـخالص حألٗ٘طش حُٔوظِلش 

 ٤ٌُِِش.

 اإلصتكضاء: -5

)رٌخ٣ٍُّٞٞ  و٣ْٞ حٌُحط٢ ُزَٗخٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍشطْ اؿَحء آظوٜخء ًُٝي ك٤ٔخ ٣ظؼِن رخُظ

 حُٔٞؿٚ ُأل١َحف حُٔؼ٤٘ش ْٝٛ:طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش( 

 ْأػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍ 

 ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش 

 حُطالد 

 حأل١َحف حُٔـظٔؼ٤ش 



7 
 

 البياىات الوصفية

 أواًل: بياىات عً املؤصض 

 :٤ٔ٘ش٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ حْٓ حُٔئٓٔش 

 ٗٞع حُٔئٓٔش: ٤ًِش 

 :ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن حْٓ حُـخٓؼش/حألًخى٤ٔ٣ش 

 /حألًخى٤ٔ٣ش: ك٤ٌٓٞشٗٞع حُـخٓؼش  

 ٤ٗزش حٌُ٘خ٣ٍش –ٓي٣٘ش حُِهخ٣ُن  –ٓلخكظش حَُ٘ه٤ش :حُٔٞهغ حُــَحك٢. 

 ْ1974ُٔ٘ش  18ٍهْ حُوخٕٗٞ رٔٞؿذ1974/  4/ 14: حُـخٓؼش طخ٣ٍن طؤ٤ٓ 

 ًلَع ُـخٓؼش ػ٤ٖ ْٗٔ 69/1970:ػخّ رخُـخٓؼش طخ٣ٍن ريء حُيٍحٓش  

 ّ1981ريأص ح٤ٌُِش ر٠ٔٔٔ ٓؼٜي حٌُلخ٣ش حإلٗظخؿ٤ش ٝطظزغ ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن ًُٝي ٖٓ ػخ ّ- 

 كظ٠ طخ٣ٍوٚ. 2013ػْ طلٍٞ ٠ٔٔٓ حُٔؼٜي ٤ٌُِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٖٓ  2013كظ٠ 

 أٍرؼش ٓ٘ٞحص:رِزَٗخٓؾ ٓيس حُيٍحٓش 

 كظ٠ طخ٣ٍوٚ ٣2019٘خ٣َ  25 ٖٓ هٔلخ١ٝأ.ى./ ػٔخى دمحم حُٜـ٤َ ػ٢ِ : ػ٤ٔي ح٤ٌُِش 

 ٕٞ0020552364612: كخًْ     01223098309: ط٤ِل 

 ٤ٌُِِش ر٣َي اٌُظ٢َٗٝ :ftd@zu.edu.eg 

 ثاىيًا: بياىات عً الربىامج األكادميي

  :ػٔخ٤ٗش أهٔخّ ػ٤ِٔشٓوي٤ٖٓ  خٓؾٗرَ 11ػيى حُزَحٓؾ ك٢ حُٔئٓٔش ٖٓ 

  ّ(هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش) ٣ن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝشطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظٔٞ:ُإلػظٔخىحُزَٗخٓؾ حُٔظوي 

  :1/9/2013طخ٣ٍن حُظطز٤ن حُلؼ٢ِ ُِزَٗخٓؾ 

 ٗٞع حُزَٗخٓؾ: حَُٔكِش حُـخٓؼ٤ش حأل٠ُٝ 

  /.ػٔخى دمحم حُٜـ٤َ ػ٢ِ هٔلخ١ٝحُٔي٣َ حألًخى٢ٔ٣ ُِزَٗخٓؾ: أ.ى 

 ٖٔٓ٘ٔن حُزَٗخٓؾ/ أ.ى./ طٞك٤ن ػزي حُٔل 
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  2020/ 2019ِؼخّ حُيٍح٢ٓ ُ حُٔو٤ي٣ٖ ك٢ حُزَٗخٓؾػيى حُطالد : 

 355حإلؿٔخ٢ُ:   162حُٔٔظٟٞ حَُحرغ:   193حُٔٔظٟٞ حُؼخُغ: 

  أػ٤ٖ٘ ٓؼخ٣ٍٖ( ْٜٓ٘) 8حُزَٗخٓؾ: اؿٔخ٢ُ: ػيى أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ حُٔ٘خ٤ًٍٖ ك٢ 

 :ْ2ٓؼخٍ:   1 ٓ٘ظيد:    5ىحث 

 8اؿٔخ٢ُ: ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝكوخً ُيٍؿخطْٜ حُؼ٤ِٔش: ط٣ُٞغ أػ 

  )أكيْٛ ٓؼخٍ كخ٤ُخً( 2 أٓظخً ٓٔخػي:    2ٓيٍّ: 

   )أكيْٛ ٓؼخٍ( 4أٓظخً: 

  أكيْٛ ربؿخُس 13ٓؼ٤ي:   4)ٓيٍّ ٓٔخػي:  17ػيى أػ٠خء ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش: اؿٔخ٢ُ() 

 ١خُذ طو٣َزخ 59: 1ُِطالد:  )ػ٠ِ ٍأّ حُؼَٔ( ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْػٗٔزش أ 

 ١خُذ طو٣َزخ 22: 1 ٠خء ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش ُِطالدٗٔزش أػ 

 هيٓخص ٓؼخٝٗش( 30)ْٜٓ٘  110:هخثْ ػ٠ِ حُؼَٔ يى حُؼخ٤ِٖٓ رخُـٜخُ حإلىح١ٍ: اؿٔخ٢ُػ 

 ٓٞظق ػ٠ِ اؿخُحص ٣ٞ١ِش. 12اًح أٟل٘خ ػيى  122ٓالكظش حُؼيى ح٢ٌُِ 

 بياىات تتعلل بالعنلي  التعليني ثالجًا: 

 ٓوٍَ 34: حُظ٢ ٣ويٜٓخ حُؤْ ُِزَٗخٓؾ ػيى حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش 

 طو٤ِي١: ٢ٔٗ حُظؼ٤ِْٝ حُٔخػخص حُٔؼظٔيس :َٗخٓؾٗظخّ حُيٍحٓش رخُز 

  62:   2019/2020ٗٔزش حُ٘خؿل٤ٖ ا٠ُ اؿٔخ٢ُ حُطالد ك٢ حُؼخّ حُيٍح٢ٓ% 

 وصائل االتصال باملؤصض رابعًا:

 ٓي٣٘ش  –: ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ، ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن ٓلخكظش حَُ٘ه٤شػ٘ٞحٕ حُٔئٓٔش

  ٤ٗ44519زش حٌُ٘خ٣ٍش، ٙ د.  –حُِهخ٣ُن 

 ٢ ُِٔئٓٔشٌُظَٝٗحُٔٞهغ حإل :http://www.ftd.zu.edu.eg 

 أ.ى./ ػِٔي دمحم حُٜـ٤َ ػ٢ِ هٔلخ١ٝ :حْٓ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش 

 حُز٣َي حإلٌُظ٢َٗٝ ُؼ٤ٔي حُٔئٓٔش :e.kamhawi@zu.edu.eg 

 ٔٓ01223098309: شٛخطق ػ٤ٔي حُٔئ 

 ًْ0020552364612ح٤ٌُِش :  كخ

http://www.ftd.zu.edu.eg/
mailto:e.kamhawi@zu.edu.eg
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 ىامجاملعيار األول: رصالة وأٍداف الرب

 تكيولوجيا التضويل والتجارة اإللكرتوىي  أواًل: رصال  بزىامج

 صًاغُ الزصالُ -1

طو٣َؾ ًٞحىٍ ر٣َ٘ش هخىٍس ػ٠ِ حُؼَٔ "طْ ٤ٛخؿش حَُٓخُش رٌَ٘ ٢ٍٔٓ ك٢ الثلش ح٤ٌُِش ًٔخ ٢ِ٣: 

، اله٤شحألهحُٔوظِلش حُٔظؼِوش رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش ٝحُٔٔخٍٓش ح٤ُٜ٘ٔش ك٢ حُٞظخثق 

ٌُٞحىٍ ر٣َ٘ش  ،ٝحاله٠ٔ٤ِأ ،حُي٢ُٝأٝ  ،ُي طِز٤ش الكظ٤خؿخص حُٔ٘ظٔخص ٓٞحء ػ٠ِ حُٔٔظٟٞ حُٔل٠ًِٝ

حُظ٣ٞٔ٘ش حُٔ٘٘ٞىس ك٢ ٓـخٍ  حألٛيحف٣ٔخػي ػ٠ِ طلو٤ن  ح١ٌُهخىٍس ػ٠ِ حُؼَٔ ك٢ ٌٛح حُٔـخٍ 

 .ٝحُوي٤ٓش حإلٗظخؿ٤شحُظـخٍس ٝط٤ٔ٘ش حُٜخىٍحص ٝىػْ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِٔ٘ظٔخص ك٢ ٓوظِق حُٔـخالص 

ٝرخإلٟخكش ا٠ُ ًُي ٣ٔظٜيف حُزَٗخٓؾ حُؼَٔ ػ٠ِ حُٜ٘ٞٝ رخُزلغ حُؼ٢ِٔ ك٢ ٓـخالص حُيٍحٓش 

  "حُٔويٓش.

Program mission statement: “Graduating human resources/cadres capable of working 

in various jobs related to marketing technology and e-commerce, and demonstrating 

ethical and professional practice. The program aims to meet organizations’ human 

resources’ needs whether at the local, regional, or the international levels in a way that 

contribute in achieving the desired development goals, in the areas of trade, exports 

development and support for competitiveness for organizations working in various 

productive and services fields.” In addition, the program aims to advance scientific 

research in the fields of study presented. 

حُالثلش حُيحه٤ِش َُٔكِش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ ٤ٌُِِش َُِٓخُش ٖٓ ٓؼظٔي ٓٔظَ  (1-1ٍهْ ) َٔكنح٣ُٝؼَٝ 

 .هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٝحألٛيحف ٤ٌُِِش ػْ ُزَحٓؾ
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 2022-2018 ٤ٌُِِش ُوطش حإلٓظَحط٤ـ٤شرخٝطظٞحكن ٍٓخُش حُزَٗخٓؾ ٓغ ٍٓخُش ح٤ٌُِش حُظ٢ طْ اػظٔخىٛخ 

٢ِ: "طٞك٤َ كَٙ طؼ٤ِْ  ٝطؼِْ ؿخٓؼ٠ ططز٤و٠ َٓطلغ حُـٞىس ٣ظخف ٝحُظ٢ ط٘ٚ ػ٠ِ ٓخ٣( 2-1 َٓكن)

طِظو٠  ُٔـخالص ؿي٣يس، multi-disciplinaryٖٓ هالُٜخ طوي٣ْ رَحٓؾ حًخى٤ٔ٣ش ًحص طوٜٜخص ر٤٘٤ش 

ٝطوي٣ْ حُويٓخص حُظي٣ٍز٤ش  ٓغ حالطـخٛخص حُؼخ٤ُٔش حُٔؼخَٛس ك٠ ٤ٓيحٕ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٠ُ حُظٌُ٘ٞٞؿ٠،

رٔخ ٣ِز٠ حكظ٤خؿخص  ص حُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝطزخىٍ حُوزَحص ٓغ حُوطخػخص حُٔٔظل٤يس،ٝهيٓخ ٝحالٓظ٘خ٣ٍش

حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ك٠ َٜٓ ػخٓش ٝحُٔ٘طوش حُظ٠ طويٜٓخ ؿخٓؼش حُِهخ٣ُن رٍٜٞس هخٛش ٝكن ٓؼخ٤٣َ 

 .اػظٔخى ٓـِْ ح٤ٌُِش ُِوطش حإلٓظَحط٤ـ٤ش (3-1)ٍهْ  َٓكن٣ٟٝٞق  ".حُـٞىس

طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش ٓغ ٍٓخُش ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ  رَٗخٓؾ رٌخ٣ٍُّٞٞٝطظلن ٍٓخُش 

 "،حإلٗظَٗض"حُؼخٓش ٝحُظ٤ٔ٘ش، ك٤غ إٔ ٓغ طِح٣ي حالٗلظخف حُظـخ١ٍ حُؼخ٢ُٔ ٝٗٔٞ حُ٘زٌش حإلٌُظ٤َٗٝش 

ٝطؼيىص ٓٔخُي حُٔظخؿَس ُظَ٘ٔ ٓلّٜٞ حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٝحُظ٢ أٛزلض حُظ٣ٞٔن ططٍٞص ٓلخ٤ْٛ 

كٌٜح حُٔٔخٍ  .٤ٔ٣خ ٜٓٔخ ٣وٜيٙ ًؼ٤َح ٖٓ حُطالد ُظؤ٤ْٓ ٓٔظوزَ ٝظ٤ل٢ أٝ طـخ١ٍ ٓـي١كوال أًخى

٣ٜظْ رخُظـخٍس رٌَ أٌٗخُٜخ حُِٔؼ٤ش أٝ حُوي٤ٓش ٌُٖٝ رٌَ٘ اٌُظ٢َٗٝ، ٣ٝوظِق ػٖ ٗظْ حُٔؼِٞٓخص 

ظٜخ حإلىح٣ٍش حُظ٢ ٜٓٔظٜخ حألٓخ٤ٓش هيٓش حُٔ٘ظٔش ٝٓٔظ٣ٞخطٜخ حإلىح٣ٍش ك٢ حٍُٞٛٞ ُوَحٍحطٜخ ٤ٌِٛٝ

 ً ٖٓ ك٤غ طوي٣ْ طوٜٜخص  ظٜخٖٝٓ ٛ٘خ كخُزَٗخٓؾ ٣ؼي ٖٓ أًؼَ رَحٓؾ ح٤ٌُِش طيػ٤ٔخً َُٓخُ .حٌُظ٤َٗٝخ

ر٤٘٤ش طويّ ٓـخالص حُظ٣ٞٔن ٝٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص، ٝٓوخرِش حُظطٍٞحص حُـي٣يس ك٢ 

 حألػٔخٍ، ٝك٢ طِز٤ش اكظ٤خؿخص حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظيحٓش ُِٔـظٔغ.

ٔؼخ٤٣َ رحُٔليىس ٍٓخُش ح٤ٌُِش ٝٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رٜخ ٍٓخُش حُزَٗخٓؾ ٓغ طظلن  ٤ش حُظ٤ٌ٢لٝرخُ٘ٔزش ُِ

ًَِ ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ حُـٞىس ُِوطخع حُظـخ١ٍ ح١ٌُ ٣ظزؼٚ حُزَٗخٓؾ حُٔويّ ُإلػظٔخى. كخَُٓخُش ط

ػ٠ِ ٓخٍٝى رٔٞحٛلخص ه٣َؾ ٤ًِخص حُظـخٍس رٌٜٙ حُٔؼخ٤٣َ ٖٓ ٓٞحٛلخص ػخٓش ٝحٜٛٔخ طٞظ٤ق 

ُٔؼخٍف ٝحُٜٔخٍحص حٌُٔظٔزش ك٢ ٓـخالص حُظ٣ٞٔن ٝٗظْ حُٔؼِٞٓخص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ك٢ ح

ٓـخالص حُظوٜٚ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن حإلٌُظ٢َٗٝ ُويٓش حُٔـظٔغ ٝحُز٤جش ُظِح٣ي حإلكظ٤خؿخص ألٗ٘طش 

حف حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش، ٝطٞك٤َ ٓٔخُي ١َٝم كي٣ؼش ُِظٞحَٛ ٝحإلطٜخٍ حُلؼخٍ ٝحُظزخىٍ ر٤ٖ أ١َ

ر٤جش حألػٔخٍ. ًٔخ إٔ ٍٓخُش حُزَٗخٓؾ طؼط٢ حُٔـخٍ ُؼَٔ حُو٣َؾ ك٢ حألٌٗخٍ ٝحألٗٞحع حُٔوظِلش 

ُٔئٓٔخص حألػٔخٍ ُِٝز٤جخص حُٔوظِلش حُٔل٤ِش ٝحإله٤ٔ٤ِش ٝحُي٤ُٝش ٝطٔخٗي حُظطٍٞحص حُٔٔظَٔس ك٢ 

٤جش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝططٍٞ حُٔلخ٤ْٛ حُؼ٤ِٔش حُٜٔخكزش ُٔـخالص حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس. )حُٜ

-5، ٙ ٙ 2009ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى، حُٔؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش حُو٤خ٤ٓش هطخع ٤ًِخص حُظـخٍس، ٣٘خ٣َ 

ػ٠ِ طوي٣ْ هيٓش طؼ٤ٔ٤ِش ٓظ٤ِٔس ٝطو٣َؾ ه٣َـ٤ٖ أ٠٣خً طئًي ًال حَُٓخُظ٤ٖ، ُِزَٗخٓؾ ٝح٤ٌُِش،   .(7
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ِز٤ش كخؿخص حُٔـظٔغ حُٔل٠ِ ٖٓ ٌٛح ًٝ ٜٓخٍس طو٤٘ش ك٠ ٓـخٍ حُظوٜٚ ٝحُٜ٘ٞٝ رخُزلغ حُؼ٠ِٔ ٝط

 .حُظوٜٚ ٝحُٔ٘خًٍش حُٔـظٔؼ٤ش ُلَ ٌٓ٘الص حُٔـظٔغ حُٔل٠ِ ك٠ ٌٛح حُٔـخٍ

 إعتماد ونشز الزصالُ -2

 83ٓـِْ ح٤ٌُِش ٍهْ ًٌح ٝ 1/7/2019رظخ٣ٍن  69ك٢ ٓـِْ حُؤْ ٍهْ  حُزَٗخٓؾطْ اػظٔخى ٍٓخُش 

َُٓخُش حُزَٗخٓؾ، ٛٞ ح١ٌُ طْ ٓغ  ػظٔخى اٍٝ ( ٝهي ًخٕ أ4 -1ٍهْ ) رخَُٔكنًٔخ  17/9/2019رظخ٣ٍن 

َ حإلػظٔخى ك٢ حُٜ٘خ٣ش رٜيٍٝ ِحُوطخع حُظـخ١ٍ، ٝطٌػ٤ِٚ ٖٓ ٔٞحكوش ٝح١ٌُ طٔض حُالثلش ح٤ٌُِش ًٌَ 

حُوَحٍ حُـ١ٍٜٞٔ  ٝح١ٌُ ٓزوشُظلؼ٤َ حُالثلش  (6-1ٍهْ  َٓكن) 2013 ُٔ٘ش 93 هٍْ حُوَحٍ حُُٞح١ٍ

 (. 7-1 َٓكن٘ل٤ٌ رَحٓـٜخ )إلٗ٘خء ح٤ٌُِش ٝط2012 ُٔ٘ش 266 ٍهْ

ر٤ٖ حُطالد هالٍ ؾ حُزَٗخُِٓزَٗخٓؾ رظ٤ٔ٘ش َٝٗ٘ حُٞػ٢ رَٓخُش ٝهي هخّ حُؤْ ٝحُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش 

كظَحص حُظٔـ٤َ ٝحُظ٘ؼ٤ذ حُظ٢ ٣ِىحى ك٤ٜخ كخؿش حُطالد ُٔؼَكش حُلَم ر٤ٖ رَحٓؾ ح٤ٌُِش حُٔوظِلش 

ظ٘ؼ٤ذ ٝحُظٔـ٤َ ٓ٘ٔو٤ٖ ٝٓ٘يٝر٤ٖ ُِؤْ إلهظ٤خٍ أكيْٛ ُِظوٜٚ. ٣ٝوٜٚ حُؤْ هالٍ كظَس حُ

 ّٞ حُؤْ هزَ ريح٣ش ًَ كَٜ ىٍح٣ٝ٢ٓو ُظؼ٣َق حُطالد رَٓخُش حُزَٗخٓؾ ٝأٛيحكٚ حُؼخٓش ٝحُظؼ٤ٔ٤ِش.

 .رظوط٢٤ َُِٓخُش حإلػال٤ٓش حُظ٢ ٤ٓويٜٓخ ٓ٘ٔو٢ حإلٍٗخى ُِؤْ هالٍ ٌٛٙ حُلظَس

 مزاجعُ وحتذيث الزصالُ -3

ٝأٛيحف رَحٓؾ حُؤْ رٌَ٘ ػخّ ك٢ حُـِٔش  ثَطلي٣غ ٝهطش َٗ٘ ٍٓخ أػظٔي هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش آ٤ُش

( 103، ًٔخ طْ اػظٔخى ٌٛٙ ح٤ُ٥ش ٝهطش حَُ٘٘ رـِٔش ٓـِْ ح٤ٌُِش ٍهْ )1/7/2019( رظخ٣ٍن 96ٍهْ )

ٟٔخٕ ٍٛخٗش ػ٤ِٔش حُظو٣ْٞ ٝطٜيف آ٤ُش حُظلي٣غ   (،4-1ٍهْ ) رخَُٔكنًٔخ  12/1/2021رظخ٣ٍن 

ٝأٛيحف حُزَحٓؾ ٝاطوخً حُظلي٣غ حُٔ٘خٓذ ُظظٔخ٠ٗ ٓغ اكظ٤خؿخص ٓٞم  حُٔٔظَٔ َٝٓحؿؼش ٍٓخُش

 طَطٌِ ح٤ُ٥ش ػ٠ِ ٓخ ٢ِ٣: . ٝحُؼَٔ ٝحُظطٍٞحص حُي٤ُٝش ٝحُٔل٤ِش حُلي٣ؼش

 إٔ ٣وّٞ حُؤْ رؼ٤ِٔش حَُٔحؿؼش َُٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ رٜيف حُظلي٣غ ًَ أٍرغ ٓ٘ٞحص. .1

ْٔ ٖٝٓ هخٍؿٚ ُٔزخَٗس ٝاىحٍس ػ٤ِٔش إٔ ٣وّٞ ٓـِْ حُؤْ رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش ٖٓ أػ٠خء حُو .2

 حَُٔحؿؼش ٝحُظلي٣غ ٝػَٝ ٓخ طِٞٛض ا٤ُٚ ٝٓخ طوظَكٚ ػ٠ِ ٓـِْ حُؤْ.

 ه٤خّ حُِـ٘ش رؼ٤ِٔش ىٍحٓش َٝٓحؿؼش ٗخِٓش ُٔخ ٢ِ٣: .3

 حُظطٍٞحص ك٢ اكظ٤خؿخص ٓٞم حُؼَٔ ٝ حُٔ٘خًٍش حُٔـظٔؼ٤ش -أ 

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ٝ ٓظطِزخص حُظويّ حُؼ٢ِٔٝ حُظٞؿٜخص حُٔل٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش حُٔؼخَٛس -د 

 طو٣ْٞ حُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝٗظخثؾ ٝاٗـخُحص حُطالد ُِزَحٓؾ  -ؽ 

 ٗظخثؾ آظطالػخص ٍأ١ حُٔٔظل٤ي٣ٖ ك٢ حَُٓخُش ٝحُزَٗخٓؾ  -ى 
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 ٝحُلـٞس ٝحُيٍحٓش حٌُحط٤ش ُِزَٗخٓؾ SWOTٗظخثؾ حُيٍحٓش حُز٤ج٤ش ٝحُظل٤َِ حَُرخػ٢  -ٙ 

ٝرل٤غ طَحػ٢ حُٔلخكظش  ٣ظْ طلي٣غ ٍٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ ك٢ ٟٞء حَُٔحؿؼخص حُٔخروش .4

 :ٓخ ٢ِ٣ ػ٠ِ

 ٟٝٞف ٍٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ ٝاٍطزخ١ٜٔخ رخٓظَحط٤ـ٤ش ح٤ٌُِش ٝحُـخٓؼش -ٝ 

 ك٢ طلو٤ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔـظٔؼ٤ش حُٔٔظيحٓش ٝحُظِحٓخطٜخىٍٝ حُزَٗخٓؾ  -ُ 

 ٓ٘خًٍش حأل١َحف حُٔؼ٤٘ش ك٢ حُظلي٣غ -ف 

 ُٞؿ٤خٝطط٣َٞ ٓٔظَٔ ُِٔ٘خٛؾ ٝآظويحّ حُظٌ٘ٞ ط٤ٜجش ٓ٘خم طؼ٢ٔ٤ِ ٓظ٤ِٔ -١ 

 ىٍٝ حُزَٗخٓؾ ك٢ طط٣َٞ حُزلغ حُؼ٢ِٔ -١ 

رل٤غ طَطٌِ ػ٠ِ  َشر واإلعالٌ عٍ رضانح وأهذاف انثرَايج خطحٝأػظٔي حُؤْ ك٢ ٗلْ حُـِٔش 

 :(4-1ٍهْ  َٓكن) ٓخ ٢ِ٣

ٓغ حأل١َحف حُزَحٓؾ حُظ٢ ٣ويٜٓخ ػَٝ ٝٓ٘خه٘ش ٍإ٣ش ٍٝٓخُش حُظؤ٤ًي ػ٠ِ آظَٔح٣ٍش  .1

١َحف ٓؼ٤٘ش ٓؼَ حُطالد، ٝحُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش، ٝؿٜخص ٖٓ أ حُٔوظِلش ىحهَ ٝهخٍؽ ح٤ٌُِش

 حُظٞظ٤ق، حُو٣َـ٤ٖ

 ٝأٜٛٔخ ٓخ ٢ِ٣:هالٍ حُٞٓخثَ حُٔوظِلش حإلػالٕ ػٖ ٍٓخُش ٝأٛيحف رَحٓؾ ح٤ٌُِش  .2

 حُٔٞهغ حُوخٙ رخ٤ٌُِش  -أ 

 ًظ٤ذ ى٤َُ حُطالد حٌُٟ ٣ظْ ط٣ُٞؼٚ ٣ٞ٘ٓخً ػ٠ِ ١الد ح٤ٌُِش. -د 

 ْ حُؼ٢ِٔحُؤىحهَ ح٤ٌُِش ك٠ ُٞكخص ٝحٟلش ك٠  -ؽ 

  ؤٓخًٖ حُيٍحٓش.ُٞكخص اػال٤ٗش ر -ى 

 .ٓٞحهغ ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٓٞحهغ حُظٞحَٛ حإلؿظٔخػ٢ -ٙ 

ُٞكخص اػال٤ٗش )رٞٓظَحص( رٔٞهغ حإلٍٗخى حألًخى٢ٔ٣ رلظَس حُظٔـ٤َ ُِٔوَحٍحص  -ٝ 

 ٝحُظ٘ؼ٤ذ.

٣َحؿغ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٣ٝ٘خهٖ طلي٣غ ٍٓخُش حُزَٗخٓؾ ػالع َٓحص ك٢ حُؼخّ حُيٍح٢ٓ ٝرٌَ٘ ػخّ 

ُِلَٜ حُيٍح٢ٓ  ٢ٛ ك٢ حُلظَحص حُظ٢ طٔزن ػ٤ِٔش حُظٔـ٤َ ٝريء ٗ٘خ١ حإلٍٗخى حألًخى٢ٔ٣ رخ٤ٌُِشٝ

ً حَُٓخُش ك٢ ٌٛٙ حَُٔحص ُِظؤ٤ًي ػ٠ِ ٓخ١ٌُ ٓظِٞٛٚ . حألٍٝ ٝحُؼخ٢ٗ ٝح٤ُٜل٢ ٣ٝ٘خهٖ حُؤْ ى٣ٍٝخ

٣ٌٖٔ ًظخرظٚ ك٢ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ُِؤْ ُِطالد ُِظ٘ؼ٤ذ ٝحُظٔـ٤َ ٝٓخٛٞ حُٔلظٟٞ حإلػال٢ٓ ح١ٌُ 

 ط٣ٞخص حُؤْ هالٍ كظَس حُظٔـ٤َ.ٍٓ٘٘ٞحص ِٜٝٓوخص ٝٓ

 

 

 



14 
 

 ثاىيًا: األهداف

 صًاغُ األيذاف -1

ًٝٔخ رظ٤ٛٞق  طْ ٤ٛخؿش أٛيحف رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ًٔخ رالثلش ح٤ٌُِش

 ًٔخ ٢ِ٣:طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش  رَٗخٓؾ 

 .ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن ٝ حُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش حألٓخ٤ٓشرؤٓخّ هٟٞ ٖٓ حُٔؼخٍف  حُطالد آيحى .1

الٓظويحّ حُظو٤٘خص حُلي٣ؼش ك٢ ٓـخٍ ؿٔغ ٝطل٤َِ حُز٤خٗخص ٝحُٔؼِٞٓخص  حُطالد ٜٓخٍحص أًخد .2

 .حُظ٣ٞٔو٤ش

 ح١ٌُرخٌَُ٘  حإلىح٣ٍشحُويٍس ػ٠ِ حُظل٤ٌَ حالرظٌخٍٟ ٝحُوالم ٝحطوخً حُوَحٍحص ٝكَ حٌُٔ٘الص  .3

 ٟ ا٠ُ  طل٤ٖٔ ٓٔظٟٞ أىحء حُٔ٘ظٔش.٣ئى

 .ططز٤ن حألٓخ٤ُذ حُلي٣ؼش ك٢ حُـٞحٗذ حُل٤٘ش حَُٔطزطش رظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش .4

ٝحُظ٣ٞٔن  اىحٍسحألػٔخٍٝحُظطز٤و٤ش ك٢ ٓـخالص طٌُ٘ٞٞؿ٤خ  حإلريحػ٤شط٣ِٝي حُطخُذ رخُويٍحص  .5

 .حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ُِٔـظٔغٝحُظ٢ أٛزلض ٓطِزخً ٣ٍَٟٝخً ُِٔٔخٛٔش ك٢ حُظ٤ٔ٘ش 

حُظٞؿٚ  ا١خٍطي٣ٍذ حُطخُذ ػ٠ِ أٓخ٤ُذ حٓظويحّ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٟٖٔ حُزَحٓؾ حُٔويٓش ُِؼَٔ ك٢  .6

 ٗلٞ  حُلٌٞٓش حالٌُظ٤َٗٝش.

ىٍحٓش حُوٞح٤ٖٗ حُٔ٘ظٔش ُِظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٝطط٣َٞٛخ ٝٓ٘خه٘ش حُلٍِٞ حُوخ٤ٗٞٗش  .7

 حُظـخٍس.ُِٔ٘خًَ حُظ٢ طؼظَٝ ٣َ١ن ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ  

 ح٤ُٜ٘ٔش ُِؼَٔ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش. حألهاله٤شحُلْٜ ُِٔٔخٍٓخص  .8

....حُن ( ك٢  – حُـٔخػ٢حُؼَٔ   – حٌُحط٢حُظؼِْ  –حُطخُذ ُِؼي٣ي ٖٓ حُٜٔخٍحص ) حالطٜخٍ  أًخد .9

 حُٔـخٍ.

٣َ ٝاػيحى الثلش ٝهي ٗخًٍض حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش رخُؤْ ك٢ ٤ٛخؿش ٌٛٙ حألٛيحف هالٍ كظَس ططٞ

(. ًُٝي رخإلٗظَحى ٓغ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ُزخه٢ أهٔخّ ح٤ٌُِش حُؼٔخ٤ٗش، 1-1ٍهْ  َٓكن) ح٤ٌُِش ًٌَ

 ٤ٌِش، ٝرخُظخ٢ُ ٣ـذ ػ٠ِ ًَ هْٔ إٔك٤غ ًخٕ حُظط٣َٞ ٤ٛٝخؿش حألٛيحف ٣ظْ ُالثلش ٝحكيس ٌَُ حُ

ٓظـَم ًُي ؿِٔخص ُٝوخءحص أٛيحف رَحٓـٚ ٖٓ هالٍ حُظ٘خٓن ٓغ رخه٢ أهٔخّ  ح٤ٌُِش. ٝأ ٤ٜ٣ؾ

ٝاؿظٔخػخص ٌٓؼلش ٝػي٣يس ُو٤خىحص ح٤ٌُِش ًٌَ. ٝأٓظويٓض ح٤ٌُِش ك٢ ًُي ُوخءحص آظٔخع ُطالد 

( 2004ح٤ٌُِش حُٔٔـ٤ِٖ رخُالثلش حُوي٣ٔش ٤ٌُِِش ك٤ٖ ًخٗض ر٠ٔٔٔ ٓؼٜي حٌُلخ٣ش حإلٗظخؿ٤ش )الثلش 
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٢ حُٔٔظوزَ. ًٔخ آظؼخٕ ٓـِْ ح٤ٌُِش ُٔؼَكش ١ٔٞكخطْٜ رخُ٘ٔزش ُٔخ ٣٘زـ٢ إٔ طٌٕٞ ػ٤ِٚ ح٤ٌُِش ك

روزَحص رؼٞ ه٤خىحص حُٜ٘خػش ٖٓ ًَٗخص حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ ٖٓ هالٍ ٓ٘خًٍش ح٤ُٔي / أرٞ حُؼال 

أرٞ حُ٘ـخ ٗخثذ ٍث٤ْ ؿٔؼ٤ش ٓٔظؼ١َٔ حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ رٔـِْ ح٤ٌُِش، ٝح١ٌُ ٝكَ ػيس ٍٕٝ 

ٖٓ ٓٔظؼ١َٔ حُؼخَٗ ٝحُٜٔظ٤ٖٔ رؼٞ ه٤خىحص ػَٔ ُٝوخءحص رٔوَ حُـٔؼ٤ش رٔي٣٘ش حُؼخَٗ ٝىػخ 

ُـِٔخص  حُو٤خىحص حُظؼ٤ٔ٤ِش ُٔيٍٓش ٓزخٍى ًٍٞ حُٜ٘خػ٤ش رخُؼخَٗرخُظؼ٤ِْ ُويٓش حُٜ٘خػش هخٛش 

 .رٔوَ ح٤ٌُِش، ُٟٞغ طٍٜٞ ألٛيحف رَحٓؾ ح٤ٌُِش رٌَ٘ ٣ظ٘خٓذ ٓغ كخؿش ٓٞم حُؼَٔ

 

خطح انكهُح اإلضتراتُجُح انىاردج ت تتفق أهذاف انثرَايج يع أهذاف كهُح انتكُىنىجُا وانتًُُحو

 وانتً تُص عهً :  ( 2-1رقى  يرفق)انطاتق اإلشارج إنُها 

اػيحى ًٞحىٍ ٓظ٤ِٔس ٓئِٛش رخُٔؼخٍف حُؼ٤ِٔش ٝحُٜٔخٍحص حُظطز٤و٤ش حُٔؼخَٛس، ٓخ ٣ـؼِٜخ هٞس ػَٔ  .1

 كخػِش طِز٢ حكظ٤خؿخص حُوطخػخص حإلٗظخؿ٤ش ٝحُوي٤ٓش حُٔل٤ِش ٝحُو٤ٓٞش.

ٌَس طْٜٔ ك٢ حُظط٣َٞ حُظٌُ٘ٞٞؿ٢ ُِوطخػخص حُٜ٘خػ٤ش ٝحٍُِحػ٤ش طوي٣ْ ٓ٘ظـخص رلؼ٤ش ٓزظ .2

 –ٝحُوي٤ٓش هخٛش ك٢ ٓ٘خ١ن حُظ٤ٔ٘ش حُٔٔظٜيكش ربه٤ِْ ٓلخكظش حَُ٘ه٤ش )حُؼخَٗ ٖٓ ٠ٍٓخٕ 

 اُن.....( ٝحألهخ٤ُْ حُٔل٤طش. –ؿ٘ٞد َٜٓ حُل٤٘٤ٔش  –حُٜخُل٤ش حُـي٣يس 

ص ٓغ حًَُ٘خء ك٢ ٓـخالص حألػٔخٍ حُٜ٘خػ٤ش طوي٣ْ هيٓخص حُظي٣ٍذ ٝحالٓظ٘خٍحص، ٝطزخىٍ حُوزَح  .3

 ٝحٍُِحػ٤ش ٝحُظـخ٣ٍش.

حُظو٣ْٞ ٝحُظلي٣غ حُٔٔظَٔ ُِزَحٓؾ حُيٍح٤ٓش ٣ُِخىس طٞحكوٜخ ٓغ ططٍٞ ٓظطِزخص حُظ٤ٔ٘ش حالهظٜخى٣ش   .4

 ُِٔـظٔغ ح١َُٜٔ.

 ط٘ـ٤غ حُزلٞع حُظطز٤و٤ش رٔ٘خًٍش ٓ٘ظٔخص حألػٔخٍ حُٜ٘خػ٤ش، ٝحٍُِحػ٤ش، ٝحُظـخ٣ٍش رٔخ ٣لون  .5

 حُ٘لغ حُٔظزخىٍ.

 إٔ طٜزق ح٤ٌُِش ر٤ض هزَس ٣ويّ هيٓخص ٓظ٤ِٔس ُِوطخػخص حُٔـظٔؼ٤ش حُٔٔظل٤يس.  .6

 ط٤ٔ٘ش حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش ٝحُٔخى٣ش ٝطٞظ٤لٜخ رٍٜٞس ٓؼ٢ِ ك٢ حُظؼ٤ِْ ٝحُزلغ حُؼ٢ِٔ ٝهيٓش حُٔـظٔغ.  .7

زش ططٍٞ ٓظطِزخص اطخكش كَٙ حُظؼ٤ِْ ٝحُظي٣ٍذ ُظط٣َٞ حألىحء ح٢ُٜ٘ٔ ُِو٣َـ٤ٖ ٝحُٔظيٍر٤ٖ ُٔٞحً  .8

 ٓٞم حُؼَٔ.

طٞػ٤ن حُظؼخٕٝ حألًخى٢ٔ٣ ٝحُؼوخك٢ ٓغ ٓئٓٔخص حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ُو٤ٓٞش ٝحإله٤ٔ٤ِش ٝحُؼخ٤ُٔش ًحص   .9

 حالٛظٔخٓخص حُٔ٘ظًَش.
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اػيحى ح٤ٌُِش الٓظ٤لخء ٓظطِزخص حُلٍٜٞ ػ٢ِ حالػظٔخى ٖٓ ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ   .10

 ٝحالػظٔخى.

 فإعتماد ونشز األيذا -2

رؤٛيحف حُزَٗخٓؾ ٝحُؤْ ٝح٤ٌُِش ٖٓ هالٍ ٝهي طْ طٞػ٤ش أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ ٝاإلىح٤٣ٍٖ 

ٝح٤ٌُِش  حُؤْأ٠٣آ رؤٛيحف حُزَٗخٓؾ ٝحُطالد ًٔخ ٣ظْ طٞػ٤ش  ،لَى٣شحُـٔخػ٤ش ٝحُحُِوخءحص حُٔظؼيىس 

ًٔخ ٟٓٞق ل٤ي٣ٖ ٓظطالع آٍحء حُٔٔظٖٓ هالٍ حُٔلخَٟحص حُ٘ظ٣َش ٝحُيٍّٝ حُؼ٤ِٔش. ًٔخ طْ ا

أػ٠خء ٤ٛجش طي٣ٍْ ( ًُٝي ٖٓ ٝحهغ ٗظخثؾ آظطالع أٍحء 8-1رٌَ٘ ِٓوٚ رخَُٔكن ٍهْ )

 .(11-1 َٓكن) حُو٣َـ٤ٖٝ( 10-1 َٓكن)طالد ٝحُ، (9 -1ٍهْ ) رخَُٔكنًٔخ ْٜ ٤ٝٓؼخٝٗ

ػ٠خء طْ حٓظطالع آٍحء حُٔٔظل٤ي٣ٖ )أًٔخ . (4-1 َٓكن)حُزَٗخٓؾ رٔـِْ ح٤ٌُِش  أٛيحفطْ اػظٔخى ٝهي 

رؼيس ١َم أٛيحف حُزَٗخٓؾ ٣ٝظْ َٗ٘ ًٔخ أٟٝل٘خ ٓخروخً. ٤ٛجش طي٣ٍْ ٝٓؼخْٝٗٞٛ ، ١الد ٝاىح٤٣ٍٖ( 

حُِٞكخص حإلػال٤ٗش ك٢ (  ٝ/http://www.ftd.zu.edu.eg)حإلٌُظ٠َٗٝ ٜٓ٘خ ٟٝؼٜخ ػ٠ِ ٓٞهغ ح٤ٌُِش

 . (4-1) ٍهَْ حَُٓخُش ٝحألٛيحف رخَُٔكن أٓخًٖ حُيٍحٓش ًٔخ ٛٞ ٟٓٞق روطش ٗ٘

 ثالجًا: الضنات املنيشة للربىامج

 ٣ظ٤ِٔ رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش رؼيس هٜخثٚ أٜٛٔخ ٓخ ٢ِ٣:

٣ظٞحكن حُزَٗخٓؾ ٓغ حُظطٍٞحص حُلخ٤ُش ك٢ حُؼَٜ ح١ٌُ ٗؼ٤٘ٚ ح١ٌُ ٣َطٌِ ػ٠ِ ػٍٞس حُٔؼَكش  -1

ُٞؿ٤خ حُوخٛش رٜخ. ٝك٢ ٌٛح حُٜيى ٣ويّ حُزَٗخٓؾ ٓـٔٞػش ٖٓ ٝحُٔؼِٞٓخص ٝأىٝحص حُظٌ٘ٞ

حُٔوٍَحص ٓؼَ "ط٤ْٜٔ ٓٞحهغ حإلٗظَٗض"، ٝ"حُظ٣ٞٔن حُ٘ز٢ٌ" ٖٓ ٓ٘ظٍٞ ٍه٢ٔ ٝ"ططز٤وخص 

حُلخٓذ ح٢ُ٥ ُِظ٣ٞٔن" ٝ"ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش" "ٝ"ٗظْ ىػْ حُوَحٍحص" رخإلٟخكش 

حُظ٢ طويّ ٌٛح حُٔـخٍ ٝ ٤ش ٝحإلىح٣ٍش رخ٤ٌُِشُزَحٓؾ ٗؼزش حُؼِّٞ حُٔخُ ُِٔوٍَحص حألٓخ٤ٓش

ًُٝي ُٔوخرِش حُطِذ حُلخ٢ُ ػ٠ِ ٝظخثق أهٜخث٢٤ حُظ٣ٞٔن حَُه٢ٔ حُوخى٣ٍٖ ػ٠ِ ط٤ْٜٔ 

ٓٞحهغ حإلٗظَٗض، ٝآظويحّ ٓٞحهغ حُظٞحَٛ حإلؿظٔخػ٢ ٝأىٝحص حُظ٣ٞٔن حُ٘ز٢ٌ. ك٤غ 

ك٤ٌِِِش ُٝؤْ حُؼِّٞ أٛزلض ٌٛٙ حُٔؼخٍف ٝحألىٝحص ٍَٟٝس ُٖٔ ٣ؼَٔ ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن، 

 حإلىح٣ٍش ٤ِٓس ك٢ طز٤٘ٚ ٓزٌَحً.

طؼي حُظٌخ٤ِٓش حكي أْٛ حُٔٔخص حُظ٢ ٣ٞكَٛخ حُزَٗخٓؾ كٜٞ ٣لون حُظٌخَٓ ر٤ٖ أٍرؼش ؿٞحٗذ  -2

حُظ٣ٞٔن، ٝٗظْ حُٔؼِٞٓخص، ٝطو٤٘ش  ك٢ ٓـخالص ٓؼَك٤ش ٜٝٓخٍحط٤ش ٝطو٤ٜٜش ٓوظِلش

http://www.ftd.zu.edu.eg/
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خص حُٔؼَك٤ش ل٤ٓظؼيى حُوِػ٠ِ طوي٣ْ ه٣َؾ  ٝرخُظخ٢ُ ٣ٔخػي ٌٛح حُٔؼِٞٓخص ٝحإلىحٍس ٝحُظ٘ظ٤ْ.

حُلؼخُش ٝحُٔٔخٛٔش ٝحُٜٔخٍط٤ش ٓٔخ ٣ِ٣ي ٖٓ هيٍطٚ ػ٠ِ كَ حٌُٔ٘الص ٝحُلٌْ ػ٠ِ حألٍٓٞ 

 ًٌَ.ٝط٤ٔ٘ش رِيٙ ك٢ حُٔـظٔغ 

ح٣خ حُظ٢ ٣ظٔظغ رٜخ حُو٣َؾ ٣ٝوخرَ ٌٛح حُظؼيى حُظو٢ٜٜ حُظٌخ٢ِٓ ٤ِٓس أهَٟ ٢ٛٝ طؼيى حُِ -3

 ٝحُظ٢ أٜٛٔخ ٓخ٢ِ٣:

a. ٌُٞ٘ٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حىحٍٟ )حالٍطزخ١ رٔ٘خٛؾ حُؼِّٞ ط

 ٝحُٔلخٓز٤ش  حُٔظ٘ٞػش ( حإلىح٣ٍش

b.  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ طو٢٘ ) ىٍحٓش ح٤ُ٥خص ٝحُظو٤٘خص

زَ حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ًٌُٝي حُظـ٤ِٜحص حُالُٓش إلؿَحء ػ٤ِٔخص حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٝٓ

 (طط٣َٞٛخ ٝط٤َٜٔ حُظؼخَٓ ٓؼٜخ ٝكٔخ٣ظٜخ

c.  ٍٞطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ حهظٜخى١: ٣َٝطٌِ ٌٛح حُٔل

ػ٠ِ ىٍحٓش حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ًلؼخ٤ُش حهظٜخى٣ش، ٌٝٛح ٣ٔظٞؿذ  حُظ٤ًَِ ػ٠ِ 

ٓخثَ ط٢٤٘٘ حُظ٣ٞٔن حإلٌُظ٢َٗٝ ٝاىحٍس حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٝحُٔلخٓزش ٝحُزلغ ك٢ ٝ

 ٌٛح حُ٘ٞع ٖٓ حُ٘٘خ١..

d.  ٌٕٞطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ٖٓ ٓ٘ظٍٞ هخ٢ٗٞٗ:ٌٝٛح حُٔلٍٞ ٤ٓ

ًَِٓ ػ٠ِ طؤ٤َٛ حُطالد ُِظؼخَٓ ٓغ حُو٠خ٣خ حُوخ٤ٗٞٗش  ٝٓزَ حُلٔخ٣ش حُظ٢ ٣ٌٖٔ  

 حالٌُظ٢َٗٝٓٞحؿٜظٜخ  ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن 

ح٤ُِٔٔس رخُزَٗخٓؾ ٣ـؼَ حُزَٗخٓؾ ًٝ ١خرغ ك٣َي  ال ٗي إٔ حُظٌخ٤ِٓش ٝحُز٤٘٤ش ٝحُظو٤ٜٜش -4

 ٣ٜؼذ ٝؿٞىس ك٢ ٤ًِخص حُظـخٍس حُٔ٘خظَس ر٤ٌِخص ؿ٣ٍٜٞٔش َٜٓ حُؼَر٤ش.

ٓخػش ُِظي٣ٍذ ح٤ُٜل٢  240هالٍ طو٤ٜٚ ٣ًَِ حُزَٗخٓؾ ػ٠ِ حُـٞحٗذ حُظطز٤و٤ش ٖٓ  -5

 ز٤ن ٖٓ هالٍ. ًٔخ ٣ؼظي حُزَٗخٓؾ ك٢ ط٤ًَِٙ ػ٠ِ حُظطح٤ُٔيح٢ٗ ٓؤْ ػ٠ِ ٓٔظ٤٣ٖٞ ىٍح٤٤ٖٓ

ُٔوٍَحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش حُؼ٤ِٔش ٓٔخ ٣وِن ُٚ ٓٔش ٤ِٔٓس طوَد حُو٣َؾ حَٓ٘ٝػخص حُظوَؽ ٝ

ٝطَٜٔ ػ٤ِش حُ٘ـخف ك٢ ٝهض أَٓع ٖٓ حُو٣َؾ حُؼخى١ ح١ٌُ  ظٚ،ٖٓ ٝحهغ حُؼَٔ ١ٝز٤ؼش ر٤ج

 ًٍِص رَحٓـٚ ػ٠ِ حُوِل٤خص حُ٘ظ٣َش ػ٠ِ كٔخد حُـٞحٗذ حُؼ٤ِٔش.

س ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن ٝحُ٘ظْ حإلٌُظ٤َٗٝش رٌَ٘ ػخّ ٓٞحء ك٢ حُزَٗخٓؾ كَٙ ػَٔ ػي٣ي ٣ظ٤ق -6

حإلٌُظ٤َٗٝش، أٝ ٗظْ حُٔؼخٓالص حُز٤ؼ٤ش  ،ٓـخالص حُيػخ٣ش ٝحإلػالٕ ك٢ حُل٠خء حإلٌُظ٢َٗٝ
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أهٜخث٢ ٝٓي٣َ ٓٞحهغ اٌُظ٤َٗٝش ٝٓٔي٣َ ًظخُٞؿخص ، ًٌٝح حَُ٘حث٤ش ٝحُِٞؿٔظ٤ش حإلٌُظ٤َٗٝش

 ٢ ٝهيٓش ػٔالء ...حُن.ٓ٘ظـخص اٌُظ٤َٗٝش، هزَحء اطٜخٍ ط٣ٞٔو

 املزفكات:

 ذلتوى املزفل و

ر٤ٌِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٓٔظَ ٓؼظٔي ٖٓ حُالثلش حُيحه٤ِش َُٔكِش حُزٌخ٣ٍُّٞٞ  1-1

 ٝرَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش حُٔويٓش إلػظٔخى حُـٞىس.

 .2022-٤ٌُِ2018ش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش  حُوطش حإلٓظَحط٤ـ٤ش 1-2

 .٤ٌُِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ح٤ٌُِش إلػظٔخى حُوطش حإلٓظَحط٤ـ٤ش هَحٍ ٓـِْ 1-3

ٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ وَحٍ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش َُٓخُش ٝأٛيحف رَُٓـِْ ح٤ٌُِش  اػظٔخى 1-4

 .ُْٜ أ٤ُش طلي٣غ ٝهطش حَُ٘٘حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ًٌٝح 

ٗخٓؾ ٣ٍخىس َٓخُش ٝأٛيحف رَهْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ُوَحٍ ُٓـِْ ح٤ٌُِش  اػظٔخى 1-5

 .ُْٜ أ٤ُش طلي٣غ ٝهطش حَُ٘٘حَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس ًٌٝح ٝحألػٔخٍ 

 الثلش ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘شػظٔخى حُوَحٍ حُُٞح١ٍ إل 1-6

 حُوَحٍ حُـ١ٍٜٞٔ إلٗ٘خء ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش 1-7

 .حُظ٣ٞٔن طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ؾٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُٔٔظلي٣ٖ ر٘ؤٕ ٍٓخُش ٝأٛيحف رَٗخٓ 1-8

 .حُظ٣ٞٔنطٌُ٘ٞٞؿ٤خ  ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حألًخى٤ٔ٣ٖ ر٘ؤٕ ٍٓخُش ٝأٛيحف رَٗخٓؾ 1-9

 .حُظ٣ٞٔنطٌُ٘ٞٞؿ٤خ  ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُطالد ر٘ؤٕ ٍٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ 1-10

 .حُظ٣ٞٔنطٌُ٘ٞٞؿ٤خ  ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ر٘ؤٕ ٍٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ 1-11

 .حألػٔخٍ ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُٔٔظلي٣ٖ ر٘ؤٕ ٍٓخُش ٝأٛيحف رَٗخٓؾ ٣ٍخىس 1-12
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 املعيار الثاىي: قيادة وتيظيه الربىامج

 الكيادة األكادميي  للربىامج

 مهضل الربنامج: -1

 ك٢حُزَحٓؾ رخ٤ٌُِش  ٢طْ ٓ٘خه٘ش ٓؼخ٤٣َ اهظ٤خٍ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ٝحإلىح٣ٍش ٝٓؼخ٤٣َ اهظ٤خٍ ٓ٘ٔو

َُٔ٘ٝع حُلخػ٤ِش ٓغ ٍٝإٓخء حألهٔخّ حُؼٔخ٤ٗش ٤ٌُِِش ٝحُٔي٣َ حُظ٘ل١ٌ٤ حإلؿظٔخع ح١ٌُ ػويٙ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش 

ٝهي طٞحكن حُل٠ٍٞ ػ٠ِ إٔ   .26/2/2019حُـٞىس ك٢ ٝٓي٣َ ٝكيس  حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝٗخثذ ٓي٣َ حَُٔ٘ٝع

حُٔويّ ُِزَٗخٓؾ خُؤْ ٖٓ ر٤ٖ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ررخ٤ٌُِش رل٤غ ٣ٌٕٞ  رَٗخٓؾأ١ حهظ٤خٍ ٓ٘ٔن  ٣ظْ

حٌُلخءس حُؼ٤ِٔش، ٝحُظوٜٚ، ٝحُٜٔخٍحص حإلىح٣ٍش ٝحُو٤خى٣ش، ٜٝٓخٍحص  ٓؼخ٤٣َ كَ ك٤ْٜحٖٓٔ طظٞ

حإلرظٌخٍ، ٝحُٔ٘خًٍش ك٢ حألٗ٘طش ٝحُويٓخص حُطالر٤ش، ٝحُٔٔخٛٔش ك٢ ٓـخالص حُـٞىس ٝحُظط٣َٞ، 

ش ٝحُويٍس ػ٠ِ حُظٞحَٛ ٝحٍٓخء طِحّ ٝحُِ٘حٛش، ٝحُظؼخٕٝ ٝحَُٔٝٗٝحُٔـَ حُٞظ٤ل٢ ح١ٌُ ٣ٜ٘ي رخإل

  حُؼالهخص حُـ٤يس ٓغ حُِٓالء ٝحَُٝإٓخء ٝحَُٔإ٤ٖٓٝ.

ٖٓ ٝكيس اىحٍس َٓ٘ٝػخص  حُيػْ حُل٣ُ٢٘خٍس حُٔظخرؼش ُٝٔ٘خه٘ش طو٣ََ ُـ٘ش ٌٛح حإلؿظٔخع أط٠ أ٠٣خً 

٤ٌِش . ٝأٛيٍ ػ٤ٔي حُ(1-2ٍهْ  َٓكن) 30/1/2019حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ك٢ طط٣َٞ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ رُٞحٍس 

ً ٍٝث٤ْ حُـِٔش هطخر  ٢ٓ٘ٔو َُٝإٓخء حألهٔخّ ٣ٞؿٚ ك٤ٚ ًَ ٓـِْ هْٔ حُو٤خّ رظلي٣ي ٝحػظٔخى خ

ًٌٝح  ،ُِزَٗخٓؾ حُٔي٣َحألًخى٢ٔ٣ طلي٣يٓغ ٝك٢ ٟٞء حُوط١ٞ حُؼخٓش حُٔليىس رخإلؿظٔخع  حُزَحٓؾ

ٟٞء ك٢  رخُؤْ ٓؼخ٤٣َحُـٞىس ِٓلخص ػٖ ػَ٘حُٔٔئ٤ُٖٝ حإلكيٟ حُِـخٕ ٝأػ٠خء ٍإٓخء طلي٣ي

طٞؿ٤ٚ ًَ هْٔ طْ  ٝرخإلٟخكش ٌُُي .حُٔؼخ٤٣َ حُظ٢ ٣َحٛخ ًَ هْٔ طوخرَ ١َٝٗ حُوزَس ٝحٌُلخءس ٝحُـي٣ش

ٝهي ًخٕ ًُي  .ُِٔؼِٞٓخص ٝحالٓظيػخء ٝحُظيحٍٝ حُظٔـ٤َ ػ٤ِٔش ٣َٜٔ ُِِٝٔلخص ُِظٞػ٤ن ٗظخّ ظؤ٤ُْٓ

حُؼِّٞ ٓـِْ هْٔ ٝر٘خء ػ٤ِٚ هخّ  (.2-2 َٓكنأكي ط٤ٛٞخص حُظو٣ََ حََُٔٓ ٖٓ ك٣َن حُيػْ )

حُؤْ رَحٓؾ  ٢ٓؼخ٤٣َ اهظ٤خٍ ٓ٘ٔو رظلي٣ي 2019ٞ ٤َُٜ٘ ٣ُٞ 69ك٢ ؿِٔش حُؤْ ٍهْ حإلىح٣ٍش 
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طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝٓ٘ٔن رَٗخٓؾ حُؤْ حُٔي٣َ حألًخى٢ٔ٣ ُزَحٓؾ  ( ٝطْ اهظ٤خ3ٍ-2)ٍهْ  حَُٔكن

ًٌٝح أىٝحص طو٤٤ْ  (4 -2 ٍهْ حَُٔكن)ُٝـخٕ حُزَٗخٓؾ ُِٔؼخ٤٣َ حإلكيٟ ػَ٘ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش 

 (.6-2 َٓكن) 2019ك٢ ؿِٔش حُؤْ َُٜ٘ ٤ُٞ٣ٞ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش 

 اجملالط واللجاى الزمسًُ للربنامج: -2

حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش رخ٤ٌُِش، ك٤غ أٗٚ حُؤْ ٓـِْ هْٔ  ٣زيأ حُظ٘ظ٤ْ حألٓخ٢ٓ حُلخًْ ُِزَٗخٓؾ ٖٓرخُطزغ 

ً ْٔ ٓـِْ حُو٣٘ؼوي ٝ. ح١ٌُ ٣ويّ ٣ٝي٣َ حُزَٗخٓؾ ظ٤ٌَ٘ ُـخٗخً . ٝهي هخّ حُؤْ ًٔخ أٟٝل٘خ ر٣َٜٗخ

( 4-2ٍهْ ) حَُٔكن٣ٟٝٞق  حإلكيٟ ػَ٘ ك٢ ؿِٔش حُؤْ ك٢ َٜٗ ٤ُٞ٣ٞ. حُـٞىس ُِزَٗخٓؾُٔؼخ٤٣َ 

٣ٝ٘خهٖ  .2019/ 1/7( رظخ٣ٍن 69ٍهْ ) ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُِزَٗخٓؾ حُٔؼظٔي رـِٔش ٓـِْ حُؤْ

ُـٞىس. ًٔخ هخّ ٍث٤ْ حُؤْ رؼوي اؿظٔخع ٓغ أػ٠خء ح٤ُٜجش ك٢ ِٓق ح حُٔـِْ رٌَ٘ ػخرض ططٍٞ حُؼَٔ

حُٔؼخٝٗش ك٢ َٜٗ أؿٔطْ ٝكيى هالٍ حُـِٔش أىٝحٍ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش حُٜخّ ك٢ ُـخٕ حُـٞىس 

اؿظٔخػخص ٓـِْ حُؤْ  ػ٠ِ. ٣ٝؼظٔي حُزَٗخٓؾ رٌَ٘ أٓخ٢ٓ (7-2 َٓكن) ُِٔؼخ٤٣َ حُٔوظِلش

خص حُٔٞٓؼش ٓغ ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش رل٠ٍٞ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ حإلؿظٔخػٓئطَٔحص حُؤْ حُؼخٓش أ١ ٝ

 ُظ٘ل٤ٌ حُؤْ ٓٔج٤ُٞخطٚ طـخٙ ِٓق حُـٞىس ًٌَ ٝأٜٛٔخ ٓخ ٢ِ٣:

حُظ٢ طٞكَٛخ  رخإلٓظؼخٗش رخألىُش ٝحُ٘ٔخًؽ حُوخٛش ُِزَٗخٓؾ ٓ٘خه٘ش ٝاؿَحء حُظو٣ْٞ حُٔئ٢ٔٓ -1

ٓٔظَٔس رٍٜٞس ى٣ٍٝش ٣ْٞ ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش ٠ُٔخٕ ؿٞىس حُظؼ٤ِْ ٝحإلػظٔخى.٣ٝظْ ٌٛح حُظو

 ٝكوخً ُٔئَٗحص حألىحء حُٔظلن ػ٤ِٜخ.رٔـخُْ حألهٔخّ 

 .ٌٝٓٞٗخطٚ َٝٓكوخطٚ ُِظويّ ُإلػظٔخى طط٣َٞ ٝٓظخرؼش ططٍٞ طو٣ََ حُيٍحٓش حٌُحط٤ش ُِزَٗخٓؾ -2

طلي٣غ ٝطط٣َٞ ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رٔخ ٣ظ٘خٓذ ٓغ حُٔظـ٤َحص حُز٤ج٤ش حُٔل٤طش ٣ٝ٘خٓذ ٓٞم  -3

 حُؼَٔ.

ك٢ اطوخً هَحٍحص هخٛش رخُزَٗخٓؾ طٔؼِض ك٢ حُٔؼخ٤٣َ ظٔخػخص حُٔـخُْ ُٝـخٕ ٝهي ٓخٛٔض اؿ

ط٤ٛٞق حُزَٗخٓؾ ٝاػيحى ٌٓٞٗخص طو٣ََ حُيٍحٓش حٌُحط٤ش ٝحُلٍٜٞ ػ٠ِ حُظـ٣ٌش حُؼ٤ٌٔش حُٔوظِلش ػٖ 

و٤٤ْ ٓظوٜخءحص حُٔوظِلش ُِيٍحٓش حٌُحط٤ش ٝط٤ٌُِش ٝطو٣ْٞ أٓخ٤ُذ حُو٤خّ رخإلططٍٞ أػٔخٍ حُز٤٘ش حُظلظ٤ش رخ

 حألٍٝحم حإلٓظلخ٤ٗش ....حُن.
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 تكًًم أداء الكًادَ األنادميًُ: -3

رظو٣ْٞ أىحء حُِـخٕ حٌُِٔ٘ش ٝأىحء  ،حُو٤خىس حألًخى٤ٔ٣ش ُِزَٗخٓؾ حٌُِٔ٘ش ٖٓ أػ٠خء ٓـِْ حُؤْطوّٞ 

ٝك٢  حُـٞىس ربؿظٔخػخص حُؤْ حُي١ٍٝٓٔظـيحص ِٓق حُظ٘ظ٤ْ حُؼخّ ُِٔق حُـٞىس ًُٝي أػ٘خء ٓ٘خه٘خص 

ًٔخ  2019أىٝحص طو٤٤ْ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش حُٔليىس ك٢ ؿِٔش حُؤْ ك٢ ؿِٔش حُؤْ َُٜ٘ ٤ُٞ٣ٞ  ٟٞء

 .(6-2) رخَُٔكن

 اهليكل التيظيني واجلهاس اإلداري:

 :اهلًهل التهظًمٌ -1

٣ٞؿي ٤ٌُِِش ٤ٌَٛ ط٘ظ٢ٔ٤ ٝحٟق ٝٓليى ٖٓ هزَ حُـخٓؼش طؼظٔي ػ٤ِٚ ح٤ٌُِش ك٢ ىػْ رَحٓـٜخ 

٣ٟٝٞق ح٤ٌَُٜ ػالهخص حُِٔطش رٍٜٞس ٝحٟلش ٌٝٓخٕ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ  .(8-2ْ ٍه َٓكنحألًخى٤ٔ٣ش )

ٝح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش ٝحإلىح٤٣ٍٖ رخ٤ٌُِش ٝحُٔوي٤ٖٓ ُِويٓخص حُيحػٔش ُؼَٔ حألهٔخّ. ٝح٤ٌَُٜ ٓؼِٖ رٔٞهغ 

ُـ٤ٔغ حُؼخ٤ِٖٓ  َٓكن ح٤ٌُِش ٝى٤ُِٜخ ُٝألهٔخّ حُؼ٤ِٔش ٝحإلىحٍحص حُٔوظِلش ًٔخ ٣ٞؿي ط٤ٛٞق ٝظ٤ل٢

 .(9-2ٍهْ  َٓكن) ىحٍحص حُٔوظِلش رخ٤ٌُِش ٖٓ حُـخٓؼشٝحإل

 

 اجلًاس اإلدارٍ -2

ٛ٘خى حُؼي٣ي ٖٓ حإلىحٍحص حُٟٔٞـش ك٢ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٤ٌُِِش حُظ٢ طويّ هيٓخص اىح٣ٍش ٝ/أٝطؼ٤ٔ٤ِش 

ٝ/ أٝ أٗ٘طش ُطالد ح٤ٌُِش رٌَ٘ ػخّ ٓؼَ اىحٍس ٗجٕٞ حُطالد ٝحُٔؤٔش ا٠ُ أٍرؼش ٓٔظ٣ٞخص كٔذ 

حُيٍح٤ٓش ُِطالد، ٝحُو٣ِ٘ش، ٝاىحٍس حُو٣َـ٤ٖ، ٍٝػخ٣ش حُ٘زخد، ٝحٌُٔظزش، ٝحُٔؼخَٓ.  حُٔٔظ٣ٞخص

ك٢ حُطالد ٝرخإلٟخكش ٌُُي ٛ٘خى ٝكيس حإلٍٗخى حألًخى٢ٔ٣ حُظ٢ طويّ هيٓخص حإلٍٗخى ٝٓٔخٗيس 

حُيٍح٤ٓش ٝحُظٞػ٤ش ر٘ظخّ حُيٍحٓش ٝحُل٤خس حُـخٓؼ٤ش ٝٓٞم حُؼَٔ ٝالثلش ح٤ٌُِش  ْٜظوط٢٤ ُزَحٓـحُ

ٝهيٓخطٜخ ٝأٗ٘طظٜخ ٝػ٤ِٔخص حُظٔـ٤َ ُِطالد ...حُن. ًٔخ ٣ٞؿي رخ٤ٌُِش ٝكيس ُِظي٣ٍذ حُطالر٢ طوّٞ 

رؼ٤ِٔخص حُظوط٢٤ ُِظي٣ٍذ ح٤ُٔيح٢ٗ ح٤ُٜل٢ ُِٔٔظٟٞ حُؼخ٢ٗ ٝحُؼخُغ ٖٓ ١الد ح٤ٌُِش ًٌٝح حُظي٣ٍذ 

ٝكَٙ حُظي٣ٍذ ح٤ُٔيح٢ٗ حُظؼخ٢ٗٝ. ٝطظ٠ُٞ ٝكيس حُظي٣ٍذ حُطالر٢ حُظوط٢٤ ُِزَحٓؾ حُظي٣ٍز٤ش 

ح٤ُٔيح٢ٗ رخُـٜخص حُوخٍؿ٤ش ٝاؿَحءحص ٝرَٝطًٞٞالص حُظؼخٕٝ ٓؼْٜ ٝط٤ٌٖٔ حُطالد ك٢ حُزَحٓؾ 
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٣ْ حُؼ٤ِٔش حُظي٣ٍز٤ش ....حُن.. ٣ٝظ٠ُٞ ٤ًَٝ ح٤ٌُِش ُ٘جٕٞ حُظؼ٤ِْ ٝحُطالد ٜٓخّ ٍْٓ ٞٝاٗظوخالطْٜ ٝطو

 ُٝـ٘ش ٗجٕٞ حُظؼ٤ِْ ٝحُطالد.ح٤ُٔخٓش ٌُٜح حُٔـخٍ ٝط٣َٜق أٍٓٞ حُوطخع طلض اَٗحف ػ٤ٔي ح٤ٌُِش 

٣ٌٖٔ حُٞهٞف ػ٠ِ ٓيٟ ًلخ٣ش أػ٠خء حُـٜخُ حإلىح١ٍ ٖٓ هالٍ طلي٣ي ٗٔزش أػ٠خء حُـٜخُ حإلىح١ٍ 

 30)ْٜٓ٘  110  رخُـٜخُ حإلىح١ٍ حُوخث٤ٖٔ ػ٠ِ ٍأّ حُؼَٔ ا٠ُ حُطالد، ك٤غ ٣زِؾ ػيى حُؼخ٤ِٖٓ

ٓٞظق ػ٠ِ اؿخُحص  12أٟل٘خ ػيى  اًح 122ٓغ حُؼِْ إٔ حُؼيى ح٢ٌُِ ٣ِ٣ي ا٠ُ  هيٓخص ٓؼخٝٗش(

. ٝطٞؿي حُؼي٣ي ٖٓ حإلىحٍحص 3.23: 1طزِؾ ٗٔزش حُؼخ٤ِٖٓ رخُـٜخُ حإلىح١ٍ ُِطالد  رخُظخ٢ُ ٝ ٣ٞ١ِش.

 .حإلىح٣ٍش 

ػالػش حُـٜخُ حإلىح١ٍ ٖٓ هالٍ  ظو٤٤ْ ٓيٟ ًلخءسرحُزَحٓؾ حألًخى٤ٔ٣ش رؤْ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٝطوّٞ اىحٍس 

ألػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝح٤ُٜجش أُْٜٝ : ٤٤ٖ رخُؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش رخُزَٗخٓؾٓٞؿٜش ُؼيس ٓؼ٘ خصآظز٤خٗ

-2 حَُٔكنُِو٣َـ٤ٖ ) أه٤َحً (، 11ٝ-2 حَُٔكن) ِطالدٝػخ٤ْٜٗ ُ (،10-2ٍهْ ) رخَُٔكنًٔخ  حُٔؼخٝٗش

ُِٞهٞف ػ٠ِ كخُش ٝؿٞىس حُويٓخص حُٔويٓش ٖٓ هزَ ٌٛح حُـٜخُ ٝٓيٟ ًلخءطٜخ. ٣ٝظْ طل٤َِ  (،12

 ٣ٝظْ طي٣ٍذ حإلىح٤٣ٍٖ ٖٓ هالٍ هطش حُـخٓؼشظخثؾ ٍٝٛي أٝؿٚ حُوٍٜٞ ك٢ حألىحء. ٘ٝحُحُز٤خٗخص 

 (13-2) رخَُٔكنًٔخ  ُِظي٣ٍذ

 ىظه املعلومات والتوثيل:

 قىاعذ البًانات: -1

حإلىح٣ٍش ٔؼِٞٓخص ح٣ُؼظٔي حُ٘ظخّ حُظؼ٢ٔ٤ِ ٤ٌُِِش ػ٠ِ ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص حُٔؼَٝف ربْٓ "ٗظخّ 

ٝحُٔويّ رٞحٓطش ًَٗش اٗلٍٞٓخط٤ي  Universities Management Information Systemِـخٓؼخص" ُ

ُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحُٔؼظٔي ٖٓ ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٖٓ َٓ٘ٝع طط٣َٞ ٗظْ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

. ٝهي طْ اػظٔخى ًَ رَحٓؾ حُـخٓؼش ػ٤ِٚ، رؼي ػ٤ِٔٚ 2014حُٔؼِٞٓخص ك٢ حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ ٌٓ٘ ػخّ 

أٝ حُٔخرن ُِـخٓؼش، حُوي٣ْ  حإلىح٣ٍش ٖٓ ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص Data Migration ُِز٤خٗخصطَك٤َ ٟؤش 

ريح٣ش ٖٓ حُؼخّ  . ٝهي طْ ٌٛح حإلٗظوخٍحُٜ٘يٓشٝ حُؼِّٞ ح١ٌُ ًخٕ ٓؼي رـٜٞى ًحط٤ش ٖٓ أٓخطٌس ٤ًِش

 . 2016/2017حُيٍح٢ٓ 

ؤْ حُؼِّٞ ر حُٔويّ ُإلػظٔخى شحُظؼ٤ٔ٤ِ ر٤٘ش أٓخ٤ٓش ٟؤش ٣ؼظٔي ػ٤ِٜخ حُزَحٓؾحُلخ٢ُ ٣ٝظ٤ق حُ٘ظخّ 

٤ٌٓ٘ش ؿ٤ٔغ حُٔؼِٞٓخص حُوخٛش رخُطالد ٓؼَ ر٤خٗخطْٜ ٝٗظخثؾ ٖٓ هالُٚ ، ك٤غ ٣ظْ حإلىح٣ٍش

ٍٛي َٝٓحؿؼش حٌُ٘ظٍَٝ ٖٓ ٝٓؼخٓالص حُظٔـ٤َ ٝحُظ٘ؼ٤ذ. ًٔخ طؼظٔي ػ٤ِٚ أػٔخٍ  حإلٓظلخٗخص
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لش ٖٓ ١ٝزخػش. ًٔخ طٔظويٓٚ ح٤ٌُِش ٝٗجٕٞ حُطالد ك٢ اؿَحء حإلكٜخث٤خص ٝحإلٓظؼالٓخص حُٔوظِ

ك٤غ ػيى ٝٗٔذ حُ٘خؿل٤ٖ ٝحَُحٓز٤ٖ ٝأػيحى ٝأٓٔخء أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ رخُزَٗخٓؾ 

ٝأػيحى ٝٗٔذ حُو٣َـ٤ٖ ٝط٤ٛٞق حُزَٗخٓؾ ٝٓوٍَحطٚ، ٣ٝظْ طلي٣غ هٞحػي حُز٤خٗخص ربٓظَٔحٍ ٖٓ 

ٍ ٖٝٓ هالٍ حُظؼخٓالص حُٔزخَٗس ٖٓ حُطالد ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٍٝٝإٓخء حٌُ٘ظَٝ هالٍ ٗجٕٞ حُطالد

حإلىح٣ٍش ُِـخٓؼش رخَُحر٢ حُظخ٢ُ: ػ٘ٞحٕ ٓٞهغ ٗظخّ حُٔؼِٞٓخص  :)ٓالكظش. ٝاىحٍس ح٤ٌُِش

http://zumis.zu.edu.eg/zagazig/UI/LoginPage.aspx.) 

 ً جش حُٔؼخٝٗش ٝحُؼخ٤ِٖٓ رخ٤ٌُِش، ٣ٝظْ هٞحػي ر٤خٗخص ألػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝح٤ُٜ طٞكَ حُـخٓؼشأ٠٣خ

٤ٛجش حُظي٣ٍْ رخ٤ٌُِش  ء٠خػطلي٣غ هٞحػي حُز٤خٗخص ربٓظَٔحٍ ٖٓ هالٍ ٗجٕٞ حُؼخ٤ِٖٓ ٝٗجٕٞ أ

ُظؼط٢  Excelطؼي ر٤ٜـش  Ad-hoc reportsكٔذ حُطِذ  َٝطٞكَ ٌٛٙ حُوٞحػي طوخ٣ٍٝحُـخٓؼش. 

ًٔخ ٣ظْ اطخكش حُٔؼِٞٓخص ٓؼخٝٗش ٝاىح٣ٍش. كخُش حُوٟٞ حُؼخِٓش رخ٤ٌُِش ٖٓ أػ٠خء ٤ٛجش طي٣ٍْ ٤ٛٝجش 

ٝٓٞهغ رٞحرش أهزخٍ ح٤ٌُِش ػ٠ِ ٓٞهغ ح٤ٌُِش حُٔويّ ُإلػظٔخى  هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍشحُوخٛش رزَحٓؾ 

ك٤غ ٣ظٞحكَ رٚ ٍإ٣ش ٍٝٓخُش ٝأٛيحف حُزَٗخٓؾ ٝٓؼخ٤٣َ اهظ٤خٍ ٝحُؤْ ٝحُزَٗخٓؾ ٓلَ حإلػظٔخى 

، ٝ رٞحرش أهزخٍ ح٤ٌُِش: www.ftd.zu.edu.egَحر٢: رخُٓٞهغ ح٤ٌُِش ٓالكظش، ) حُٔ٘ٔن ٝؿ٤َٛخ

 (/http://www.news.zu.edu.eg/CategoryNews/21والتنمٌة02%التكنولوجٌا02%كلٌة

 حفظ املعلىمات: -2

ٓظيػخء طلؼ٤َ ٗظخّ ُللع ٝطيحٍٝ ٝاأ٠٣خً طؼَٔ حُـخٓؼش كخ٤ُخً ٖٓ هالٍ َٓ٘ٝع ٗخَٓ َُِهٔ٘ش ػ٠ِ 

ٝأهٔخٜٓٔخ ٝرَحٓـٜخ ٝرل٤غ طٔؼَ هخػيس ر٤خٗخص ٤ٌُِِش اٌُظ٢َٗٝ ٓظٌخَٓ أ٤ٍٗق  ٣ٞكَل٤غ رحُٞػخثن، 

ٌٛح حَُٔ٘ٝع ؿخ١ٍ  .ٝحإلطٜخالص ر٘ظخّ حُـخٓؼش ٖٓ هالٍ ًَِٓ طو٤٘ش حُٔؼِٞٓخص شَٓطزطٝػخثو٤ش 

ٝرخُظخ٢ُ ٣ؼظٔي هْٔ  ،٤ٍٗق حٍُٞه٢ ُِٞػخثنحألحُؼَٔ رٚ حألٕ ٝطؼظٔي ح٤ٌُِش ك٢ ٝهظٜخ حُلخ٢ُ ػ٠ِ 

حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ػ٠ِ حُللع حٍُٞه٢ ُِٔٔظ٘يحص ك٢ ٓـِيحص طَٜٔ ػ٠ِ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ٝحإلىح٣ٍش 

 حُللع ٝحُظ٤ٜ٘ق ٝحإلٓظيػخء.

 ىكاط الكوة يف معيار قيادة وتيظيه الربىامج:

 ٝ ٗش ٠خء ح٤ُٜجش حُٔؼخٝاؿظٔخػخص ى٣ٍٝش ُِؤْ ٝحُِـخٕ ٝأػٝؿٞى ط٤ٌَ٘ ُٝـخٕ ٓؼظٔيس

 طٔخػي ػ٠ِ ٝكيس حُظ٤ٔ٘ن ٝحُظ٘ظ٤ْ ُِؼَٔ ُِزَٗخٓؾ ًٌَ.

 .اهظ٤خٍ ٓ٘ٔن حُزَٗخٓؾ ٖٓ هالٍ ٓؼخ٤٣َ ٓليىس طٔض رظٞؿ٤ٜخص ٖٓ حإلىحٍس حُؼ٤ِخ ٤ٌُِِش 

http://zumis.zu.edu.eg/zagazig/UI/LoginPage.aspx
http://zumis.zu.edu.eg/zagazig/UI/LoginPage.aspx
http://www.ftd.zu.edu.eg/
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  حألًخى٤ٔ٣ش ُِزَٗخٓؾ رخُؤْٝؿٞى ٗظخّ ُظو٤٤ْ حُو٤خىحص. 

 ُ٤ٜجش حألًخى٤ٔ٣ش.ٝؿٞى ٤ٌَٛ ط٘ظ٢ٔ٤ ٓؼِٖ ٝٓليى ٖٓ هزَ حُـخٓؼش ُِـٜخُ حإلىح١ٍ ٝٓٞهغ ح 

 .ْٜط٘خٓذ أػيحى حإلىح٤٣ٍٖ رخُزَٗخٓؾ ٓغ أػيحى حُطالد ٝط٤ِْٔٛ ًٝلخءط 

 .ُْٜ ٝؿٞى ٗظخّ ُظو٤٤ْ ًلخءس حإلىح٤٣ٍٖ رخ٤ٌُِش ًَٝم ُظو٣ْٞ ٝطل٤ٖٔ حألىحء 

 .طٞحكَ هٞحػي ر٤خٗخص ٓظ٘ٞػش ُِزَٗخٓؾ 

 

 ىكاط حتتاج إىل حتضني يف معيار قيادة وتيظيه الربىامج:

 ال ٣ٞؿي

 

 زفكات:امل

اىحٍس ىػْ حُـٞىس ٝحُظؤ٤َٛ ُإلػظٔخى  ٖٓ طو٣ََ ٗظخثؾ ٣ُخٍس حُٔظخرؼش ٝحُيػْ حُل٢٘ 2-1

 ُٝحٍس حُظؼ٤ِْ حُؼخ٢ُ َُٔ٘ٝع حُلخػ٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٤ٌُِِش. – رٞكيس حَُٔ٘ٝػخص

 حألهٔخّ رَحٓؾِٔلخص ؿٞىس هطخد ػ٤ٔي ح٤ٌُِش ُظٞؿ٤ٚ حألهٔخّ رز٘خء حُظ٘ظ٤ْ حألٓخ٢ٓ ُ 2-2

 هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍشرَحٓؾ  ٤٣٢َ اهظ٤خٍ ٓ٘ٔوٓؼخ 2-3

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُزَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش 2-4

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُزَٗخٓؾ ٣ٍخىس حألػٔخٍ ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس 2-5

 أىٝحص طو٤٤ْ حُو٤خىحص حألًخى٤ٔ٣ش ُزَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش 2-6

 حُؤْ ٓغ أػ٠خء ح٤ُٜجش حُٔؼخٝٗش. ٓل٠َ ؿِٔش ٍث٤ْ 2-7

 ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ٤ٌُِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش 2-8

 حُظ٤ٛٞق حُٞظ٤ل٢ ُِؼخ٤ِٖٓ ر٤ٌِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش 2-9

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حألًخى٤ٔ٣ٖ ػٖ ؿٞىس هيٓش حُـٜخُ حإلىح١ٍ ٤ٌُِِش. 2-10

 ُـٜخُ حإلىح١ٍ ٤ٌُِِش.ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُطالد ػٖ ؿٞىس هيٓش ح 2-11

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ػٖ ؿٞىس هيٓش حُـٜخُ حإلىح١ٍ ٤ٌُِِش. 2-12

 2022 - 2021 هطش طي٣ٍذ حُـٜخُ حإلىح١ٍ رخ٤ٌُِش 2-13
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املعيار الثالث: املوارد املالية والتضَيالت 

 املادية الداعنة

 املوارد املالي أواًل: 

 مضادر وحجم التمىيل -1

. ن ٍٓخُش ٝأٛيحف ح٤ٌُِش٤ظلو٢ٛٝ حُظ٢ طٔظويّ رطز٤ؼش حُلخٍ ُٜٓخىٍ ٓظؼيىس ُِظ٣َٞٔ  رخ٤ٌُِش ٣ٞؿي

 ك٤ٔخ ٤ٌُِِ:٢ِ٣ش ًٌَ ٝهي طْ طلي٣ي كـْ ٜٝٓخىٍ حُظ٣َٞٔ 

 حُٔٞحُٗش حُؼخٓش - أ

 حُزخد حألٍٝ: حألؿٍٞ ٝحَُٔطزخص 

 حُزخد حُؼخ٢ٗ: َٗحء حُِٔغ ٝحُويٓخص 

 إلؿظٔخػ٤شحُزخد حَُحرغ: حُيػْ ٝحُٔ٘ق ٝحُِٔح٣خ ح 

 َٟحُزخد حُوخْٓ: حَُٜٔٝكخص حأله 

 حُزخد حُٔخىّ: حُٔٞحُٗش حإلٓظؼٔخ٣ٍش 

( هطخد اىحٍس حُٔٞحُٗش رخُـخٓؼش ُؼ٤ٔي ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 1-3ٍهْ ) حَُٔكن٣ٟٝٞق 

ٝػَٝ ُزؼٞ  2021/2022ٝحُظ٤ٔ٘ش ُزيء اػيحى َٓ٘ٝع ٓٞحُٗش حُـخٓؼش ُِٔ٘ش حُٔخ٤ُش 

غ حإلٗخٍس ُِٜ٘ٞٙ حُوخ٤ٗٞٗش حُلخًٔش إلػيحى طلخ٤َٛ حألرٞحد حُٟٔٞلش أػالٙ ٓ

( هطخد طِو٢ٜ٤ ٤ُِٔي ٓي٣َ 2-3ٍهْ ) حَُٔكن٣ٟٝٞق حُظوي٣َحص حُٔخ٤ُش ُِٔٞحُٗش. 

ُِؼالع ، 2019/2020كظ٠ ع حُٔخروش حُلٔخرخص رخ٤ٌُِش ػٖ حُٔ٘لن ك٢ حألػٞحّ حُؼال
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ع ٝٗجٕٞ هيٓش هطخػخص حَُث٤ٔ٤ش ٤ٌُِِش ْٝٛ: ٗجٕٞٝ حُطالد، ٝحُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٝحُزلٞ

 حُٔـظٔغ ٝط٤ٔ٘ش حُز٤جش.

ر٤خٕ رخُٔ٘لن ٖٓ ر٘ٞى حُزخد حُؼخ٢ٗ ٝحَُحرغ، ( 2-3ٍهْ ) حَُٔكن٣ٞؿي ٓغ كخكظش ًٔخ 

  ك٤غ أٜٗٔخ حألًؼَ كًَش ك٢ ح٤ُِٔح٤ٗش ًُٝي ُؼالع ٓ٘ٞحص ٓخروش.

 .حُوخٛش( ٝحُلٔخرخص )حُٜ٘خى٣ن ٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ حٌُحط٢ - د

  كٔخد حٍُِٔػش حُظؼ٤ٔ٤ِش 

  حُوخٛش رخٌُٔظزش ٤ً٘ش حُظ٣َٜٞٓخا٣َحى 

  ٖٓ ١الد ٝحكي٣ٖ َٜٓٝكخص ٓيكٞػش 

 ٤ٌُِِش. حُٔؼظٔي  كٔخد حُٔؼَٔ ح١ًَُِٔ 

 ٓـِش حإلٗظخؿ٤ش ٝحُظ٤ٔ٘ش. 

 .حُويٓخص حُطالر٤ش ًَِٓ 

 طؤؿ٤َ ًخك٤ظ٣َخ ح٤ٌُِش. 

 كٔخد طط٣َٞ حألهٔخّ ٖٓ ا٣َحىحص حٌُظخد. 

 ىػْ ٌٓظزش حُطالد. 

كٔخرخص خ٤ٌُِش ػٖ ٢ٜ ٤ُِٔي ٓي٣َ حُلٔخرخص ر( هطخد طِو3٤-3ٍهْ ) حَُٔكن٣ٝؼَٝ 

 .2019/2020كظ٠ ع حُٔخروش الك٢ حألػٞحّ حُؼٜٓخىٍ حُظ٣َٞٔ حٌُحط٢ ٤ٌُِِش 

ؽ  25000000حُوطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش َُٔ٘ٝع حُلخػ٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش ٝحُٔليى ُٚ ٓزِؾ   - ص

 (4-3 َٓكن)

ٌَُ رَٗخٓؾ ٣وٜٚ  ٝرخُطزغ ٣ظؼِن ٓخٓزن رٜٔخىٍ حُظ٣َٞٔ ٤ٌُِِش ًٌَ. ٣ٜٝؼذ طلي٣ي كـْ ٓخ

رٔلَىس ٖٓ ٌٛٙ حُٜٔخىٍ ألٜٗخ ال طوٜٚ ُِزَحٓؾ رٌَ٘ ٓزخَٗ رَ رٌَ٘ ػخّ ٌَُ رَحٓؾ  طؼ٢ٔ٤ِ

 ح٤ٌُِش ٝأٝؿٚ اٗلخهٜخ.

 

 



27 
 

 بهىد اإلنفام -2

طظزغ ػ٤ِٔش حإلٗلخم ر٤ٌِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش )٤ًٌِش ك٤ٌٓٞش( ٗظخّ حُٔلخٓزش حُل٤ٌٓٞش رٌَ٘ ػخّ 

ً ُٜخً حُ٘ظخّ ٣ٞؿي ٓٞحُٗش ػخٓش ٤ٌُِِش طظٌٕٞ ٖٓ ٤ٌَٛ ػخرض ًٔخثَ ح٤ٌُِخص حُل٤ٌٓٞش رٔ َٜ. ١ٝزوخ

طوي٣َ أٝ ٓوٜٚ ٓؼ٤ٖ ُإلٗلخم ُِز٘ي حُوخٙ ٖٓ ٓـٔٞػش ٖٓ حُلٔخرخص حُٔخ٤ُش. ٣ٝليى ٌَُ كٔخد 

. ٝال ٣ٞؿي رٌٜح ح٤ٌَُٜ ٖٓ حُلٔخرخص ٓوٜٜخص أٝ ر٘ٞى اٗلخم ٓليىس ٌَُ (1-3ًٔخ رَٔكن ) ُِلٔخد

طٞؿي اؿَحءحص ٓظزؼش ُظلي٣ي أ٣ُٞٝخص ر٘ٞى حإلٗلخم ال٣ٝظْ طوي٣ٔٚ ٖٓ أهٔخّ ح٤ٌُِش. رَٗخٓؾ رٌخ٣ٍُّٞٞ 

ألؿٍٞ ألرٞحد حُُٔٞحٗش حألٓخ٤ٓش ٓؼَ حش ك٢ حُٔٞحُٗش ٣حُٔوٜٜش ُِزَٗخٓؾ ك٤غ طٌٕٞ حألُٝٞ

 ...حُن. ٔٔظِِٓخص حُِٔؼ٤ش ُِؼ٤ِٔش ٝحُٝحٌُٔخكؤص 

 الداعن : املادي التضهيالت ثاىيًا: 

 قاعات التذريط -1

ٝهخٓض ربػيحى  (5-3 َٓكنطْ ط٤ٌَ٘ ُـ٘ش ُظو٤٤ْ حُٔٞحٍى حُٔخى٣ش حُيحػٔش ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش رخ٤ٌُِش )

 5ك٤غ طز٤ٖ ٝؿٞى ػيى ) .ح٤ُٜجش حُو٤ٓٞش إلػظٔخى ؿٞىس حُظؼ٤ِْر٘ٔخًؽ  حً ٝػ٤وش حُظو٤٤ْ ح٢ٌُٔ آظَٗخى

هخػخص طي٤ٔ٣ٍش  8يى ١خُذ. ًٌٝح ػ ١400خُذ ٝأٍرؼش ٜٓ٘خ ُؼيى  900ُؼيى  أكيٛخٓيٍؿخص ٣ظٔغ 

١خُذ ِٝٓٝىس رخُٞٓخثَ حُظؼ٤ٔ٤ِش )ؿٜخُ ػَٝ ٝٗظخّ ٛٞط٢ ك٢ حُٔيٍؿخص(  100طظٔغ ُؼيى 

ٝط٘ظَى ًَ رَحٓؾ  (.6-3 َٓكنٝٓالثٔش ُِطالد ًٝخك٤ش إلكظ٤خؿخص حُزَٗخٓؾ ٖٓ حُٔلخَٟحص )

 ح٤ٌُِش ك٢ آظويحّ ٌٛٙ حُوخػخص ُِٔلخَٟحص ٝحألهٔخّ حُؼ٤ِٔش.

 الفهًُ الذاعمُ: املعامل والتضًًالت -2

ر٘ٔخًؽ ح٤ُٜجش ربػيحى ٝػ٤وش حُظو٤٤ْ ح٢ٌُٔ آظَٗخىحً هخٓض حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ُظو٤٤ْ حُٔٞحٍى 

ك٤غ ٣ٞؿي ، ٝك٤غ طز٤ٖ ٝؿٞى ػيى ػالع ٓؼخَٓ ُِلخٓذ حإلٌُظ٢َٗٝ،حُو٤ٓٞش إلػظٔخى ؿٞىس حُظؼ٤ِْ

خُـيحٍٝ حُيٍح٤ٓش ا٠ُ كخٓذ. ٣ٝظْ ط٣ُٞغ حُطالد ر 75كخٓذ اٌُظ٢َٗٝ ربؿٔخ٢ُ  25رٌَ ٓؼَٔ ػيى 

. ٝطظٞحكَ رٜخ حُٞٓخثَ حُٔ٘خٓزش ُظلو٤ن حألٖٓ ١خُذ2ػيى ٓـٔٞػخص رٔخ ٣ؼخىٍ ؿٜخُ كخٓذ ٌَُ 

 .(7-3 َٓكن) ٝحُٔالٓش، ٖٓ ١لخ٣خص حُل٣َن ٝحُؼالٓخص حإلٍٗخى٣ش ٜٝٓخىٍ ٤ُٔخٙ حإل١لخء.
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 املهتبُ: -3

ر٘ٔخًؽ ح٤ُٜجش ٢ٔ آظَٗخىحً حٌُِٔ٘ش ُظو٤٤ْ حُٔٞحٍى ربػيحى ٝػ٤وش حُظو٤٤ْ حٌُهخٓض حُِـ٘ش 

ٓظَ َٓرغ طو٣َزخً ٓي٣َٛخ أهٜخث٢  160ك٤غ طز٤ٖ ٝؿٞى ٌٓظزش رٔٔخكش ،حُو٤ٓٞش إلػظٔخى ؿٞىس حُظؼ٤ِْ

ٌٓظزخص ٝرٜخ اىح١ٍ ٝحكي ٝػخَٓ ُِ٘ظخكش ٣ٝظٞحكَ رٜخ ػالع هخػخص ُِيٍحٓش ٣ظٔغ ًَ ٜٓ٘خ ُؼيى ٣َٜ 

ٔخ طلظ١ٞ حٌُٔظزش ػ٠ِ ٝٓخثَ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ ١خُذ. ً ١50خُذ ٝٛخُش ًز٤َس طظٔغ ُؼيى ٣َٜ  25ا٠ُ 

. طؼَٔ ُويٓش حُطالد رٔوخرَ ٓخى١ ر٢٤ٔ رخُظٌِلش حُٔؼِٞٓخص ٓؼَ حإلٗظَٗض ٝحُ٘زٌخص ٝٓخ٤ً٘ش ط٣َٜٞ

ًٔخ ٣ٞؿي رٜخ ػيى ًخف ٖٓ حألٍكق ٣ُٞٗٝغ ٓ٘خٓذ ٖٓ حٌُظذ ٝحَُٔحؿغ حُؼ٤ِٔش كٔذ حُظوٜٚ 

أؿ٘ز٤ش.  ٝطظ٤ق حٌُٔظزش آٌخ٤ٗش حُُٞٞؽ ا٠ُ  حُؼ٢ِٔ، ٝٓؤٔش ا٠ُ ًظذ َٝٓحؿغ ػَر٤ش ًٝظذ َٝٓحؿغ

هٞحػي حُز٤خٗخص حُؼخ٤ُٔش ٝر٘ي حُٔؼَكش ح١َُٜٔ. ٣ٝٞؿي رخٌُٔظزش ٓـَ ُِٔظَىى٣ٖ ػ٤ِٜخ، ك٤غ ٣ظْ 

 (.8-3 َٓكنٝحإلٓظؼخٍحص ٌُِظذ ...حُن. )طلي٣ي حُٔٔظل٤ي٣ٖ ٖٓ هيٓخص حٌُٔظزش 

 املهاخ الضحٌ: -4

حؿؼش ٝطلووض ٖٓ ٓيٟ طٞكَ ػ٘خَٛ حُٔ٘خم هخٓض حُِـ٘ش حٌُِٔ٘ش ُظو٤٤ْ حُٔٞحٍى رَٔ

حُٜل٢ ك٢ حُٔزخ٢ٗ ٝحُٔؼخَٓ حُٔوٜٜش ُِزَٗخٓؾ ٓؼَ حُظ٣ٜٞش ٝحإلٟخءس حُطز٤ؼ٤ش 

(. ٣ٝٞؿي رخ٤ٌُِش ٝكيس ػالؿ٤ش )ػ٤خىس ١ز٤ش( ٓـِٜس ُِؼَٔ 6-3 َٓكنٝحُ٘ظخكش )

ٌَ٘ ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُلخالص ح٤َُٟٔش ُِطالد ٝحُؼخ٤ِٖٓ ٝحُويٓخص حُطز٤ش ٝحإلكظَح٣ُش ر

ٖٓ حَُٟٔٔخص. ًٔخ ٣ٞؿي رخ٤ٌُِش ٝكيس ُألُٓخص  2ػخّ ٣ٝؼَٔ رٜخ ١ز٤زش ٝػيى 

ٝحٌُٞحٍع طظزغ ٤ًَٝ ح٤ٌُِش ُ٘جٕٞ هيٓش حُٔـظٔغ ٝط٤ٔ٘ش حُز٤جش، طظ٠ُٞ ٌٛٙ حُٞكيس 

حإلَٗحف ػ٠ِ ٤َٓ ح٤ٌُِش ػ٠ِ طؼ٤ِٔخص حألٖٓ ٝحُٔالٓش حُٔؼ٤خ٣ٍش ٝحُٜلش حُٔي٤ٗش، 

٤ٌُِش رٔؼيحص ا١لخء حُل٣َن ٜٝٓخىٍ ح٤ُٔخٙ ُإل١لخء ٝطَ٘ف ػ٠ِ طـ٤ِٜ أىٝحٍ ٝهخػض ح

ٝطـخٍد اهالء حُٔزخ٢ٗ ٝؿ٤َٛخ ٖٓ آظؼيحىص حألُٓخص ٝحُلَحثن ٝحٌُٞحٍع، ٣ٟٝٞق 

 ( طـ٤ِٜحص حألٖٓ ٝحُٔالٓش.9-3) حَُٔكن
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 اإلجزاءات اإلحرتاسيُ ملىاجًُ جائحُ نىرونا -5

رٔٞحؿٜش ؿخثلش ًٍٞٝٗخ حُظ٢ َٟرض أٛظٔض اىحٍس ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش اٛظٔخٓخً رخُـخً 

ً ًخٓالً ُ إلؿَحءحص حإلكظَح٣ُش ن حٝطٞػ٤ؼَٝ حُؼخُْ أؿٔغ ٝهي أػيص اىحٍس ح٤ٌُِش ِٓلخ

حُظ٢ هططض ُٜخ ٝٗلٌطٜخ ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش رَٔى طخ٣ٍو٢ ٣زيأ ٌٓ٘ ريح٣ش حُـخثلش 

ُيٍح٢ٓ حألٍٝ كظ٠ ريح٣ش حإلٓظلخٗخص حُ٘ظ٣َش ُِلَٜ ح 2020ٓخٍّ  11ٝرخُظلي٣ي ٖٓ 

ً رخُٔٔظ٘يحص حُيحػٔش.2010/2021ُِؼخّ حُيٍح٢ٓ  ٝح١ٌُ ٣لظٟٞ  10-3 َٓكن) ، ٓٞػوخ

 ك٤غ أٟٝق حُِٔق: (.ػ٠ِ َٓكوخص كَػ٤ش

 هَحٍحص ٍكغ ىٍؿش حإلٓظؼيحى ػ٘ي ريح٣ش حُـخثلش -1

 حإلػالٗخص حُٔوظِلش حُٔٞػوش حُظ٢ آظويٓظٜخ ح٤ٌُِش ُِظٞػ٤ش -2

 ونً بعد لرارات تعطٌل الدراسةاإلعتماد على التعلٌم اإللكترهط٢  -3

 لمرافك الكلٌة وغرفها. شطة التعمٌمنعرض أل -4

 عملٌات ولرارات رفع وتجهٌز المنصات العلمٌة اإللكترونٌة للطالب -5

  Moodleإنطالق أول منصة للتعلٌم اإللكترونً أرابٌسن للكلٌة بنظام موودل  -6

 ٌس لإلستخدامإنتاج فٌدٌوهات وملفات المساعدة للطالب وأعضاء هٌئة التدر -7

 ػ٠ِ ٓٞهغ أٍحر٤ٔي٤ِش أٝٗال٣ٖ ٔه٤خّ ح٤ٌُِش ربؿَحء حإلٓظلخٗخص حُؼ -8

 هَحٍ اطخكش ري٣َ حُظي٣ٍذ ح٤ُٜل٢ أٝٗال٣ٖ -9

 حإلؿَحءحص حإلكظَح٣ُش حُٔظزؼش ُإلٓظلخص ٝحُٔلخَٟحص ػ٘ي ػٞىس حُيٍحٓش -10

 اػيحى ٝطلي٣غ أًؼَ ٖٓ هطش ُِظؼ٤ِْ حإلٌُظ٢َٗٝ  -11
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 املعلومات:البيي  التحتي  لتكيولوجيا 

 احلاصبات األلًُ: -1

 ٣25ٞؿي رخ٤ٌُِش ًٔخ أٟٝل٘خ ػيى ػالع ٓؼخَٓ ُِلخٓذ حإلٌُظ٢َٗٝ ك٤غ ٣ٞؿي رٌَ ٓؼَٔ ػيى 

كخٓذ. ٣ٝظْ ط٣ُٞغ حُطالد رخُـيحٍٝ حُيٍح٤ٓش ا٠ُ ٓـٔٞػخص رٔخ  75كخٓذ اٌُظ٢َٗٝ ربؿٔخ٢ُ 

ُٔ٘خٓزش ُظلو٤ن حألٖٓ . ٝطظٞحكَ رٜخ حُٞٓخثَ ح(7-3)َٓكن  ٣ؼخىٍ ؿٜخُ كخٓذ ٌَُ ػالع ١الد

 (.9-3 َٓكنٝحُٔالٓش، ٖٓ ١لخ٣خص حُل٣َن ٝحُؼالٓخص حإلٍٗخى٣ش ٜٝٓخىٍ ٤ُٔخٙ حإل١لخء )

 وصائل اإلتضاالت وتههىلىجًا املعلىمات: -2

ظَٗض رخٌُٔظزش ٣ٗظٞحكَ رخ٤ٌُِش ٝٓخثَ حإلطٜخالص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص ٝحُظ٢ طظٔؼَ ك٢ هيٓش حإل

ُِطالد  Wi-Fiُإلٗظَٗض(. ًٔخ طٞكَ حُـخٓؼش طـط٤ش ال ٤ٌِٓش   ٝروخػخص ٝؿَف حألٓخطٌس )ٗوخ١

 ٝألػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ.

 

 ىكاط الكوة يف معيار املوارد املالي  والتضهيالت الداعن :

 ٝؿٞى ٝػ٤وش حُظو٤٤ْ ح٢ٌُٔ. 

 ًلخ٣ش حُٔيٍؿخص ٝحُوخػخص حُظي٤ٔ٣ٍش. 

 طٞحكَ ٝٓخثَ حإلطٜخالص ٝطٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص. 

 ص ٝحُوخػخص حُيٍح٤ٓش ٖٓ ك٤غ حُظ٣ٜٞش ٝحإلٟخءس ٝآٌخ٤ٗخص حألٖٓ ٝحُٔالٓشٓالثٔش حُٔيٍؿخ 

  َح١ًَُِٔ رخُـخٓؼش ٝٗظخّ ٓؼِٞٓخص ه١ٞ ُويٓش ٞحإلطٜخالص حُٔؼِٞٓخط ًَِٓ طو٤٘شطٞحك

 .حُزَٗخٓؾ

 ىكاط حتتاج إىل حتضني يف معيار املوارد املالي  والتضهيالت الداعن 

 ُٔظويّ ُإلػظٔخى ٢ٛٝ ٖٓ حُ٘وخ١ حُٔويٓش ُظل٤ٖٔ ٌٛح ػيّ طو٤ٜٚ ٓٞحُٗش هخٛش رخُزَٗخٓؾ ح

 .حُٔؼ٤خٍ ك٢ حُٔٔظوزَ
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 املزفكات

هطخد اىحٍس حُٔٞحُٗش رخُـخٓؼش ُؼ٤ٔي ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ُزيء اػيحى َٓ٘ٝع ٓٞحُٗش  3-1

 2021/2022حُـخٓؼش ُِٔ٘ش حُٔخ٤ُش 

 2019/2020ظ٠ كأكـخّ حُٔ٘لن ػ٠ِ هطخػخص ح٤ٌُِش حُؼالع ُؼالع أػٞحّ  3-2

 2019/2020كٔخرخص حُظ٣َٞٔ حٌُحط٢ ٤ٌُِِش ك٢ حألػٞحّ حُؼالع حُٔخروش كظ٠  3-3

 حُوطش حُظ٘ل٣ٌ٤ش َُٔ٘ٝع حُلخػ٤ِش حُظؼ٤ٔ٤ِش 3-4

 هَحٍ ط٤ٌَ٘ ٝػَٔ ُـ٘ش طو٤٤ْ حُٔٞحٍى حُٔخى٣ش حُيحػٔش ُِؼ٤ِٔش حُظؼ٤ٔ٤ِش رخ٤ٌُِش. 3-5

 حُظي٣ٍْ ر٤ٌِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝػ٤وش حُظو٤٤ْ ح٢ٌُٔ ُٔيٍؿخص ٝهخػخص 3-6

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٝػ٤وش طو٤٤ْ ُظ٤ٜٔالص ٓؼخَٓ حُلخٓذ حأل٢ُ ر٤ٌِش 3-7

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ر٤ٌِش ٝػ٤وش طو٤٤ْ ُظ٤ٜٔالص حٌُٔظزش 3-8

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ر٤ٌِشطـ٤ِٜحص حألٖٓ ٝحُٔالٓش  3-9

 حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ر٤ٌِش ٜش ؿخثلش ًٍٞٝٗخحإلؿَحءحص حإلكظَح٣ُش ُٔٞحؿ 3-10
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 املعيار الزابع: املعايري األكادميية للربىامج 

 مواصفات اخلزيجأواًل: 

 حتذيذ مىاصفات اخلزيج

إعتماد مواصفات ب 1/7/0219ٌخ ( بتار69لام مجلس لسم العلوم اإلدارٌة فً جلسته رلم )

مواصفات خرٌج برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة  (1-4 مرفك)ٌوضح و .خرٌج برامج المسم

. باإلضافة لمصفوفة التوافك بٌنها وبٌن أهداف البرنامج المعتمد من مجلس المسم والكلٌة اإللكترونٌة

 0219سبتمبر  3بتارٌخ  (3-4 مرفك)مواصفات خرٌج برامج الكلٌة لمراجعة تم تشكٌل لجنة لد و

 لامت اللجنة بما ٌلً:بالنسبة لبرنامج تكنولوجٌا التسوق و

  ًالرجوع إلى الئحة البرنامج ورسالتة وأهدافة لدراسة المعارف والمهارات والصفات الت

 .ٌتٌحها تنفٌذ البرنامج

  ماعات المسم أو المسم سواء فً إجتبالرجوع إلى مواصفات الخرٌج السابك إعدادها من لبل

 . مإتمراته أو لجانه أو ممترحات أعضاءه المختلفة فً هذا الصدد

  أوضحت اللجنة تؤٌٌدها للمائمة الممترحة لمواصفات الخرٌج الممترحة للبرنامج. ولد 

 مزاجع  وحتديح مواصفات اخلزيجثاىيًا: 

التسوٌك والتجارة برنامج تكنولوجٌا أستخدم لسم العلوم اإلدارٌة آلٌة عرض مواصفات خرٌج 

 ،خرٌجٌن وطالب وأعضاء هٌئة تدرٌس وهٌئة معاونة )أكادٌمٌن( على المستفٌدٌن من اإللكترونٌة 

أساسٌة كآلٌة  ،مدى توافرها فً الخرٌج الحالًكذا و ،إلستطالع أراءهم فً أهمٌة هذه المواصفات

دم أهمٌة لمراجعة وتحدٌث مواصفات الخرٌج خاصة فً حاالت وجود نتائج تعبر عن ع

 .المواصفات المحددة لسوق العمل

-0202( ملخص عام لنتائج إستبٌان أراء المستفٌدٌن الثالث ككل للعام 4-4وٌوضح المرفك رلم )

( 6-4) المرفك( نتائج إستبٌان أراء األكادٌمٌن فمط، كما ٌعرض 5-4) المرفك. وٌعرض 0201
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( نتائج إستبٌان أراء الخرٌجٌن فمط. 7-4) المرفكنتائج إستبٌان أراء الطالب فمط. فً حٌن ٌعرض 

 ولد أوضحت نتائج اإلستبٌان للعامٌن السابمٌن إرتفاع أهمٌة المواصفات المحددة.

ونتائج إستبٌانات برامجه ولد سن المسم سنة بؤن ٌموم بمراجعة ومنالشة مواصفات خرٌج  

الكلٌة لعملٌات التشعٌب لبل بداٌة الفصل الدراسً عند تحضٌر المستفٌدن فً مواصفات الخرٌج 

ٌتم فٌه تمٌٌم المستفٌدٌن لمواصفات  ثالث أعوام دراسٌةوبعد مرور أكثر من  والتسجٌل للطالب.

تم إعتماد مواصفات  . ولدعلى اإلستبٌانات المستخدمة ةالخرٌج من خالل آلٌة التحدٌث المعتمد

 (.1-4) بالمرفكالخرٌج من مجلس الكلٌة كما 

 مج للنعايري األكادميي تبين الربىاثالجًا: 

 املعايري األنادميًُ الكىمًُ

تبنى برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة المعاٌٌر األكادٌمٌة المومٌة المرجعٌة المعتمدة ٌ

ٜٓلٞكش  كلٌات التجارة. حٌث تم عرضلمطاع  (NARSمن الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم )

ومنالشتها  ٓٞحٛلخص ه٣َؾ حُزَٗخٓؾًخى٤ٔ٣ش حُظ٢ طز٘خٛخ حُزَٗخٓؾ ٝر٤ٖ حُظٞحكن ر٤ٖ حُٔؼخ٤٣َ حأل

 .(9-4)رلم  بالمرفك( كما 123تم إعتمادها بمجلس الكلٌة رلم )من ووإعتمادها من مجلس المسم 

كما ٌحرص المسم على منالشة المعاٌٌر األكادٌمٌة بمجلس المسم واإلجتماعات مع الهٌئة المعاونة 

مرات سنوٌا )لبل بداٌة الفصل الدراسً( للتؤكد من التوعٌة بالمعاٌٌر وللولوف والموسعة  ثالث 

، وضمان اإللتزام بتطبٌك المعاٌٌر على أخر المستجدات بالمعاٌٌر األكادٌمٌة لكلٌات التجارة

 األكادٌمٌة المتبناه فً البرنامج.

 تىافل مىاصفات اخلزيج مع أيذاف الربنامج

( مصفوفة التوافك بٌن مواصفات الخرٌج وأهداف برنامج التسوٌك 1-4رلم ) المرفكأٌضاً ٌوضح 

 (. 123والتجارة اإللكترونٌة كما تم إعتمادها بالمسم ومن ثم بمجلس الكلٌة رلم )

 ىكاط الكوة يف معيار املعايري األكادميي  للربىامجرابعًا: 

 نٌة بناء على أسلوب تحدٌد مواصفات الخرٌج لبرنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترو

 رصٌن بالمسم والكلٌة.
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  للمواصفات وجود ألٌة دورٌة بمجالس المسم وإجتماعات الهٌئة المعاونة للتوعٌة والتحدٌث

 المحددة للخرٌج.

  ًالمعاٌٌر لسم العلوم اإلدارٌة وبرنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة تبن

( NARSمن الهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم )األكادٌمٌة المومٌة المرجعٌة المعتمدة 

 لكلٌات التجارة.

 .توافر إجراءات رسمٌة لضمان اإللتزام بتطبٌك المعاٌٌر المتبناه 

 

 ىكاط حتتاج إىل حتضني يف معيار املعايري األكادميي  للربىامجخامضًا: 

 ال يوجد

 املزفكات

 أٛيحف حُزَٗخٓؾ. ٓٞحٛلخص ه٣َؾ رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن ٜٝٓلٞكش حُظٞحكن ٓغ 4-1

 ٔخٍ ٜٝٓلٞكش حُظٞحكن ٓغ أٛيحف حُزَٗخٓؾ.ٓٞحٛلخص ه٣َؾ رَٗخٓؾ ٣ٍخىس حألػ 4-2

 هَحٍ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش رظ٤ٌَ٘ ُـ٘ش َٓحؿؼش ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ ُِزَٗخٓؾ. 4-3

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُٔٔظل٤ي٣ٖ ك٢ ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن. 4-4

 ٤ٔ٣ٖ ك٢ ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن.ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حألًخى 4-5

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُطالد ك٢ ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن. 4-6

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ك٢ ٓٞحٛلخص حُو٣َؾ رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن. 4-7

 ٗظخثؾ آظطالع أٍحء حُٔٔظل٤ي٣ٖ ك٢ ٓٞحٛلخص ه٣َؾ رَٗخٓؾ ٣ٍخىس 4-8

 حُظ٣ٞٔن طٌُ٘ٞٞؿ٤خ رَٗخٓؾ ٝأٛيحف ؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش ٜٓلٞكش طٞحكن حُٔ 4-9

 حألػٔخ٣ٍٍخىس رَٗخٓؾ ٝأٛيحف طٞحكن حُٔؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش ٜٓلٞكش  4-10
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 املعيار اخلامط: تصنيه الربىامج 

 هيكل الربىامجأواًل: 

 مهىنات الربنامج .1

ً لالئحة الكلٌة المعتمدة ، ٌتكون برنامج تكنولوجٌا التسوٌك وال اإللكترونٌة من مجموعة تجارة طبما

من الممررات الدراسٌة فً مجاالت العلوم المختلفة والتخصصٌة. ولد راعت إدارة البرنامج عند 

إعداد الالئحة التوافك بٌن نسب العلوم المختلفة بهذا البرنامج والنسبة بالمعاٌٌر األكادٌمٌة المومٌة 

 .ساعات تدرٌس ممررات البرنامجالمرجعٌة المتبناه. وفٌما ٌلً التوزٌع النسبً ل

 % العدد أصه املكزر دلاالت العلوو 

مكزرات علوو 

 أصاصية

  ْٓزخىة  حإلىحٍس ٝحُظ٘ظ٤ 

  ٓزخىة حُٔلخٓزش حُٔخ٤ُش 

  ٍ٣ٍخ٤ٟخص حُٔخٍ ٝ حالٓظؼٔخ 

  حالهظٜخى حُـِث٢ 

  أٓخ٤ُذ ٤ًٔش 

  ٓزخىة حُٔلخٓزش حإلىح٣ٍش 

  ٓزخىة ٓلخٓزش حُظٌخ٤ُق 

 ُٔلخٓزش رلٞع حُؼ٤ِٔخص ك٢ ح 

   هخٕٗٞ طـخٍٟ ًَٝٗخص 

 حُٔلخٓزش حالٌُظ٤َٗٝش 

 اهظٜخى٣خص حإلٓظؼٔخٍ ٝحُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ 

 ّٗؼزش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش  اهظ٤خ١ٍ أهٔخ

 )ٗظْ ىػْ حُوَحٍحص حإلىح٣ٍش(  ٝحإلىح٣ٍش

 )اهظ٤خ١ٍ ٓلخٓزش )ٓلخٓزش ٓظٞٓطش 

 ٗظْ حُٔلخٓزش ح٠َُر٤زش 

  ٖح٣َُخٟش حُزلظش ُِظـخ٤٣ٍ 
 

15 07% 
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 ضاىيةإجتناعية وإى

 ٍٜٓخٍحص حالطٜخ 

  ىٍحٓخص طـخ٣ٍش رخُِـش حالٗـ٣ِ٤ِش 

  ٓزخىة حالهظٜخى 

  ٟٓٞٞػخص اهظٜخى٣ش هخٛش ك٢ ٣ٍخىس

 حألػٔخٍ

 حُِٔٞى حُظ٘ظ٢ٔ٤ 

  حالهظٜخى ح٠ٌُِ 

 حإلكٜخء حُظطز٤و٢ E 

7 10.5% 

 علوو التدصص

  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُز٤غ 

 حإلىحٍس حإلٓظَحط٤ـ٤ش 

 ٍطٌُ٘ٞٞؿ٤خ ُٞؿ٤ٔظ٤خص حألػٔخ 

  طوط٢٤ َٝٓحهزش حإلٗظخؽ ٝحُؼ٤ِٔخص 

  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ اىحٍس حُٔٞحٍى حُز٣َ٘ش 

  َحإلىحٍس حُٔخ٤ُش ٝحُظ٣ٞٔ 

  ٣ٍخىس حألػٔخٍ ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس 

  ٍأهاله٤خص حألػٔخ 

  ْحإلىح٣ٍش ٔؼِٞٓخصحُٗظ 

  طٌُ٘ٞٞؿ٤خ اىحٍس حإلٗظخؽ ٝحُؼ٤ِٔخص 

 ٍحإلىحٍس حالٌُظ٤َٗٝش ُألػٔخ 

 ٗظْ اىحٍس ػالهخص حُؼٔالء 

 ٌُ٘ٞٞؿ٤خ ط٣ٞٔن حُويٓخصط 

 حُظوخ٣ٍَ حُظ٣ٞٔو٤ش اػيحى 

  ٝحإلػالٕرلٞع حُظ٣ٞٔن 

  حُ٘ز٢ٌحُظ٣ٞٔن 

  ٜٝٝٓخٍحص ٝحٓظَحط٤ـ٤خص حُظلخ 

 ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش 

 رلٞع حُؼ٤ِٔخص ٝحُٔلخٓزش 

 ط٤ْٜٔ حُٔٞحهغ حالٌُظ٤َٗٝش ُِٔ٘ظٔخص 

  كٔخ٣ش حُٔٔظِٜي ك٢ ٓـخٍ حُظ٣ٞٔن

 ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش 

 ص ٓظويٓش ك٢ ٣ٍخىس حألػٔخٍٟٓٞٞػخ 

 )اهظ٤خ١ٍ اىحٍس أػٔخٍ )حُظؼِْ حُظ٘ظ٢ٔ٤ 

 حُظ٣ٞٔن حأله٠َ ك٢ حُظـخٍس حالٌُظ٤َٗٝش 

 ( 1ٓوٍَ حهظ٤خ١ٍ ططز٤و٢ ) 

 (ططز٤وخص كخٓذ أ٢ُ ك٢ حُظ٣ٞٔن)

 ( 2ٓوٍَ حهظ٤خ١ٍ ططز٤و٢ ) 

 (حُظ٣ٞٔن حُي٢ُٝ)

07 48% 



38 
 

 َٓ٘ٝع ٤ٓيح٢ٗ ك٢ حُظ٣ٞٔن 

 علوو أخزى

 ٕكوٞم حإلٗٔخ 

 ػِّٞ ٤ٓخ٤ٓش( ٝأىر٢ ػخّظ٤خ١ٍ حه( 

  حُظ٤ٔ٘ش ٝحُظوط٢٤ حالهظٜخى١ 

 * ُـش حٗـ٣ِ٤ِش 

  ٕٞٗٓزخىة حُوخ 

  ٓويٓش ك٢ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص 

  ٓزخىة حإلكٜخء 

7 10.5% 

 

 تىصًف الربنامج .2

اعضاء هٌئة التدرٌس بإشتران المسم )ب موسعةمإتمرات عدة فً لام أعضاء لسم العلوم اإلدارٌة 

تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة وكذا  توصٌف برنامج  ( بمراجعةئة األكادٌمٌةومعاونً الهٌ

تكلٌف كل عضو بالمسم حٌث تم . وذلن لبل إعتمادها فً الئحة الكلٌة ،مختلفة من ممررات همكونات

اق اإلتفنهاٌة الم فً لد ت. والبرنامج ل النهائً لتوصٌفات ممرراتكبمراجعة وإبداء الرأي فً الش

طبماً للنموذج   توصٌفات الممررات المختلفة لممررات البرنامجالتوصٌف العام للبرنامج وكذا على 

ً تمت . أ( بدلٌل اإلعتماد وضمان الجودة للتعلٌم العالً بجمهورٌة مصر العربٌة 4رلم ) أٌضا

مع نواتج مراجعة المعارف والمهارات للبرنامج والمعاٌٌر األكادٌمٌة ومصفوفة أهداف البرنامج 

تعلم البرنامج والتً تم عرضها من الئحة الكلٌة، وذلن للتؤكد من توافك مخرجات التعلم المستهدفة 

للبرنامج مع المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه، وكذلن التؤكد من إصطفاف مخرجات التعلم المستهدفة مع 

 أهداف البرنامج.

 .ٌة المعتمد من مجلس المسم ومجلس الكلٌةدلٌل برامج لسم العلوم اإلدار (1-5) مرفكالوٌعرض  

المعتمد من  ٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌةتوصٌف برنامج تكنولوج( 0-5رلم ) المرفككما ٌمدم 

ٜٓلٞكش حألٛيحف حُؼخٓش ( 4-5رلم ) المرفك، كما ٌعرض . 0202/0201مجلس المسم والكلٌة للعام 

( ٜٓلٞكش ٓوَؿخص حُظؼِْ 6-5ُي ٣ؼَٝ حَُٔكن ٍهْ )ٝرخإلٟخكش ٌُ .ُِزَٗخٓؾ ٝحُ٘ٞحطؾ  حُظؼ٤ٔ٤ِش

 -5ٍهْ ) حَُٔكنأ٠٣خً ٣َ٘ف حُٔٔظٜيكش ٝٓوٍَحص رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش. 

 (9-5) حَُٔكن٣ٝويّ كوَحص حُظ٤ٛٞق( ُٔوٍَحص رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش. ( حُٔلظٟٞ حُؼ٢ِٔ )8

 .  2019/2020خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش ػٖ حُؼخّ حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ ُزَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤
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باإلضافة  .أ( 4طبماً للنموذج ) معد البرنامج مثال لتوصٌف أحد ممرراتفٌمدم ( 11-5) المرفكأما 

ٌموم أعضاء والذي ٌبٌن مثال لمصفوفة المعارف والمهارات ألحد ممررات المسم.  (10 -5) للمرفك

بالبرنامج بإستخام النموذج ٌمومون بتدرٌسه كل ممرر  لمواصفات المسم بمراجعة وتمدٌم تحدٌث

كما ٌموم  .ملفات الممررات بالمسم مستنداتفً حوافظ وٌتم الحفاظ على هذه التوصٌفات  المعٌاري

طبماً  "أعضاء المسم بعد اإلنتهاء من إعالن نتائج الفصل الدراسً بإعداد وثٌمة "تمرٌر الممرر

ب( بدلٌل اإلعتماد وضمان الجودة للتعلٌم العالً بجمهورٌة مصر  4)للنموذج المعٌاري رلم 

 ب(. 4معد طبماً للنموذج ) المسمأحد ممررات  لتمرٌر( مثال 13-5رلم ) المرفكوٌعرض  العربٌة.

 التىافل مع املعايري األنادميًُ املتبهاه. .3

دٌمٌة المومٌة المرجعٌة المعتمدة ٌتبنى برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة المعاٌٌر األكا

ٜٓلٞكش ( لمطاع كلٌات التجارة. حٌث تم عرض NARSالتعلٌم )من الهٌئة المومٌة لضمان جودة 

وإعتمادها من مجلس  ومنالشتها حُظٞحكن ر٤ٖ حُٔؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش حُظ٢ طز٘خٛخ حُزَٗخٓؾ ٝر٤ٖ ٝحٛيحكٚ

(. كما ٌحرص المسم 14-5ا بالمرفك رلم )( كم123المسم ومن تم إعتمادها بمجلس الكلٌة رلم )

على منالشة المعاٌٌر األكادٌمٌة بمجلس المسم واإلجتماعات مع الهٌئة المعاونة والموسعة  ثالث 

مرات سنوٌا )لبل بداٌة الفصل الدراسً( للتؤكد من التوعٌة بالمعاٌٌر وللولوف على أخر 

مان اإللتزام بتطبٌك المعاٌٌر األكادٌمٌة المتبناه المستجدات بالمعاٌٌر األكادٌمٌة لكلٌات التجارة، وض

 فً البرنامج.

 الربىامجاملغارك  يف تصنيه ثاىيًا: 

 أنىاع املشارنُ .1

نامج فً تصمٌم البرنامج مثل لسم العلوم المحاسبٌة شاركت األلسام العلمٌة بالكلٌة وذات الصلة بالبر

والكمٌة ولسم العلوم اإللتصادٌة والتً تشارن فً تدرٌس ممررت بمختلف المستوٌات الدراسٌة 

 للبرنامج.

كما شارن الطالب خاصة طالب معهد الكفاٌة اإلنتاجٌة )وهو المسمى المدٌم للكلٌة لبل تطبٌك الئحة 

( فً التخطٌط للبرنامج وتصمٌمة. أٌضاً لامت الكلٌة بعمد عدة ورش عمل 0213الكلٌة الحالٌة عام 
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بجمعٌة مستثمري العاشر من رمضان ودعوة بعض المٌادات التعلٌمٌة إلبداء األراء فً خطط الكلٌة 

 وتصمٌماتها لالئحة البرنامج الممدم لإلعتماد.

 وصائل املشارنُ .2

ت العاللة بتصمٌم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك ذامشاركة األطراف أهتم لسم العلوم اإلدارٌة ب

أستخدم المسم وسائل عده فً ذلن إال أن األسلوب الموثك الدوري الذي والتجارة اإللكترونٌة، و

الخرٌجٌن فً البرنامج  آراء لمعرفةأعتمد علٌه المسم هو اإلستمصاء الدوري الذي ٌمٌمه المسم 

الذي ٌوضح مثال لتمٌٌم  (18-5) بالمرفككما  امجممررات البرن ( وأراء الطالب ف16ً-5) مرفك

 . الحد ممررات المسم.

 

 اإلصتفادَ مو نتائج املشارنُ .3

تم اإلستفادة من نتائج مشاركة األطراف ذات العاللة بتصمٌم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة 

 اإللكترونٌة وذلن باألتً:

 ها عند تطوٌر تصمٌم البرنامج بالكلٌة التوعٌة والمراجعة وتحدٌد النماط التً ٌجب تطوٌر

 بالمستمبل

  الحفاظ على تركٌز أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم فً تمدٌم وأداء عملهم التدرٌسً بشكل

 ٌتالئم مع معطٌات تصمٌم البرنامج.

  الزمالء واألطراف ذات الصلة بالبرنامج والمشنركة فً تصمٌم اإلستفادة من ممترحات

 رٌس والتمدٌم للمادة العلمٌة للممررات.البرنامج فً كٌفٌة التد

 ل لالئحة الكلٌة بحٌث تستوعب الزخم واإلختمار متجهٌز المسم والكلٌة لمشروع تطوٌر شا

المعرفً المتجمع من المشاركات من األطراف ذات الصلة بحٌث ٌمدم فً النهاٌة تصمٌم 

تمر بالمسم والكلٌة لالئحة والبرنامج أفضل من سابمة وبشكل ٌإسس لثمافة التحسٌن المس

 ككل.
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 املكزرات الدراصي ثالجًا: 

 تىصًف املكزرات .1

  لام المسم عند إعداد الالئحة بوضع توصٌف للممررات وذلن لبل إعتماد الالئحة ككل من

-5المرفمات ) بالمرار الوزاري لتنفٌذ الالئحة.فً النهاٌة الكلٌة والجامعة والمطاع وتوج 

 (13-5( و)10-5( و )11

 (6-5و ) (10-5 مرفكاد مصفوفة المعارف والمهارات لممررات البرنامج )تم إعد. 

 املكزرات .2

  تموم إدارة لسم العلوم اإلدارٌة من خالل جلسات مجلسه ومن خالل اإلجتماعات الموسعة

مع أعضاء الهٌئة األكادٌمٌة والمعاونٌن، فً ضوء توصٌفات الممررات وكذا مصفوفة 

لفجوة بٌن المعارف والمهرات الخاصة بالبرنامج وتلن المعارف والمهارات، بدراسة ا

 الخاصة بالممررات بشكل دوري بهدف التفكٌر بكٌفة حدوث توافك فٌما بٌنها.

  ومن الناحٌة األخرى ٌعتمد المجلس على جلسات مجلسة الدورٌة ومإتمراته العلمٌة

ات التعلم وإجتماعاته الموسعة أٌضاً لدراسة مدى توافك محتوٌات الممررات ومخرج

المستهدفة لهذه الممررات، وكذلن بٌن مخرجات التعلم للممرر وطرق التدرٌس وأسالٌب 

 تموٌم الطالب.

  وكما هو موضح فً مصفوفة المعارف والمهارات لممررات البرنامج فهنان عدد من

الممررات الدراسٌة التً تسهم فً تنمٌة مجاالت التفكبٌر اإلبتكاري للمشكالت وبها بعض 

االت التطبٌمٌة مث ممررات التفكٌر اإلبتكاري والمنطمً، مهارات اإلتصال، مابدئ الح

 مال ، وأصول المراجعة ...الخ.‘إدارة األ

 

 تكىيم املكزرات .3

تموم الكلٌة بعمل إستطالعات رأي الطالب فً نهاٌة كل فصل دراسً لتمٌٌم الممررات الدراسٌة، 

ا فً تطوٌر محتوٌات هذه الممررات، أو طرق تدرٌسها، أو وٌتم تحلٌل بٌانات التمٌٌم واإلستفاده منه

 (18-5 مرفكاإلمتحانات الخاصة بها، أو التسهٌالت المادٌة الداعمة للعملٌة التعلٌمٌة ...الخ )
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 مزاجع  وتطويز الربىامجرابعًا: 

 مزاجعُ الربنامج .1

وٌر الئحة الكلٌة ككل. وع تطدفعات حتى األن بالتجهٌز لمشر أربعةتجهز الكلٌة حالٌاً بعد تخرٌج 

تشكٌل لجنة على مستوى الكلٌة تموم بتجمٌع إستطالعات أراء الطالب الدورٌة وتمٌٌماتهم  ولد تم

للممررات ونواتج التعلم، وإجراء إستطالعات رأي من خالل اإلستبٌانات والممابالت المتعممة لتمٌٌم 

الالئحة ككل. وستموم اللجنة ممررات البرنامج وتصمٌمه ثم وضع مشروع لتطوٌر البرنامج و

 (. 19-5 مرفكبوضع جدول زمنً للمراجعة واستطالع الرأي وتمدٌم ممترح التطوٌر)

 تطىيز الربنامج .2

وفً ضوء لرار عمٌد الكلٌة بتشكٌل لجنة لمراجعة الالئحة الحالٌة للكلٌة ببرامجها وتمدٌم ممترح 

 ممترح التطوٌر وتنفٌذها.التطوٌر، سٌموم عمٌد الكلٌة بتشكٌل لجنة أخرى لدراسة 

 ىكاط الكوة يف معيار تصنيه الربىامج

  ٌتمٌز تصمٌم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة بتوافك نسب مكوناته مع

 نسب المعاٌٌر األكادٌمٌة المرجعٌة المتبناه.

 رراتوجود توصٌف معتمد لبرنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة وجمٌع المم 

  وجود مصفوفة المهارات والمعارف مع الممررات كؤداة هامة لمتابعة الفجوات المعرفٌة

 والمهاراتٌه فٌما ٌمدمه البرنامج من نواتج تعلم.

  أهداف البرنامج ونواتج التعلم.وجود مصفوفة 

 مشاركة األطراف ذات العاللة فً توصٌف البرنامج واإلستفادة من نتائج المشاركة 

 ءات لتعدٌل الالئحةإتخاذ إجرا 

 ٌتم تموٌم البرنامج والممررات بصفة دورٌة 
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 ىكاط حتتاج إىل حتضني يف معيار تصنيه الربىامج

 بالنسبة لبرنامج  وضع خطط الكلٌة إلجراء مراجعة شاملة لالئحة وبرامج الكلٌة محل التنفٌذ

 .تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة

 وصول إلى تصمٌم أفضل للبرنامج محل اإلعتماد.بدء مشروع التطوٌر الفعلً لل 

 

 املزفكات

 ى٤َُ رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش  5-1

 ط٤ٛٞق رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ٝحُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش 5-2

 ط٤ٛٞق رَٗخٓؾ ٣ٍخىس حألػٔخٍ ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس 5-3

 ُٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ُزَٗخٓؾ طٌ٘ٞ ٜٓلٞكش حألٛيحف حُؼخٓش ٝحُ٘ٞحطؾ  حُظؼ٤ٔ٤ِش 5-4

 ُزَٗخٓؾ ٣ٍخىس حألػٔخٍ  ٜٓلٞكش حألٛيحف حُؼخٓش ٝحُ٘ٞحطؾ  حُظؼ٤ٔ٤ِش 5-5

 ٜٓلٞكش ٓوَؿخص حُظؼ٤ِْ حُٔٔظٜيكش ٝٓوٍَحص رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن  5-6

 ٜٓلٞكش ٓوَؿخص حُظؼ٤ِْ حُٔٔظٜيكش ٝٓوٍَحص رَٗخٓؾ ٣ٍخىس حألػٔخٍ 5-7

 ق( ُٔوٍَحص رَحٓؾ هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍشحُٔلظٟٞ حُؼ٢ِٔ )كوَحص حُظ٤ٛٞ  5-8

 2019/2020حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ ُزَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن ػٖ حُؼخّ  5-9

 ٣ٍ2019/2020خىس حألػٔخٍ ػٖ حُؼخّ  حُظو٣ََ ح١ُٞ٘ٔ ُزَٗخٓؾ 5-10

 مثال لتوصٌف أحد ممررات البرنامج 5-11

 مثال لمصفوفة المعارف والمهارات ألحد ممررات المسم 5-12
 مثال لتمرٌر أحد ممررات البرنامج 5-13

 ٜٓلٞكش حُظٞحكن ر٤ٖ حُٔؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش حُٔظز٘خٙ ٝ أٛيحف رَٗخٓؾ حُظ٣ٞٔن 5-14

 ٜٓلٞكش حُظٞحكن ر٤ٖ حُٔؼخ٤٣َ حألًخى٤ٔ٣ش حُٔظز٘خٙ ٝ أٛيحف رَٗخٓؾ ٣ٍخىس 5-15

 ٗظخثؾ آظز٤خٕ أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ك٢ رَٗخٓؾ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُظ٣ٞٔن 5-16

 ٗظخثؾ آظز٤خٕ أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ك٢ رَٗخٓؾ ٣ٍخىس أػٔخٍ 5-17

 .حُؤْٓوٍَحص أكي ٘ظخثؾ آظز٤خٕ آظطالع أٍحء حُطالد ُظو٤٤ْ ٓؼخٍ ُ 5-18

 هَحٍ َٓحؿؼش الثلش ح٤ٌُِش ٝرَحٓـٜخ ط٤ٜٔيحً ُزيء َٓ٘ٝع طط٣َٞ حُالثلش. 5-19
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 املعيار الضادظ: الطالب 

 لصياصات وإجزاءات الكبوأواًل: 

 شعبة العلوم المالٌة واإلدارٌة بٌخضع نظام المبول للدفعات الجدٌدة  :للطالب الجدد القبول

إلى سٌاسات وإجراءات مكتب التنسٌك التابع للمجلس األعلى للجامعات، وٌتم بالكلٌة 

 اإلعالن عنها سنوٌاً بالصحف المومٌة وعلى مولع الوزارة اإللكترونً للتنسٌك. 

  ( الخاصة 8فً المادة رلم )داخلٌة المعتمدة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة الكما تنص الالئحة

 بشروط المبول ولواعدة على ماٌلً:

 )أ( ...... )لمبول طالب شعبة العلوم الزراعٌة(...

)والتً منها برنامج تكنولوجٌا  )ب( ٌمبل ببرامج شعبة تكنولوجٌا العلوم المالٌة واإلدارٌة

 الحاصلٌن علً الشهادات التالٌة:  رونٌة(التسوٌك والتجارة اإللكت

الثانوٌة العامة )بمسمٌها العلمً واألدبً(، ودبلوم المدارس الفنٌة التجارٌة  -1

نظام الثالث سنوات والخمس سنوات، وذلن عن طرٌك مكتب التنسٌك 

شعبة العلوم المالٌة  –بطابع تنسٌك مستمل )كلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة 

 (.واإلدارٌة

 .لمدارس الثانوٌة التجارٌة مبارن كولدبلوم ا -2

 بتمدٌر ال ٌمل عن جٌد. دبلوم المعاهد الفنٌة التجارٌة -3

 فً الحصول وٌرغبون ماٌعادلها، أو جامعٌة درجات على الحاصلٌن لبول الخرٌجٌن)حـ( 

الطالب  التً تمدمها الكلٌة، وكذا أحد التخصصات فً على بكالورٌوس التكنولوجٌا

ٌكون التعلٌم األخرى بجامعة الزلازٌك أو الجامعات األخرى  من برامج المحولٌن

 : التالٌة بالشروط

 . ...... بالكلٌة للمبول االلتزام بتطبٌك الفمرات السابمة - أ
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ٌتحدد المستوي الذي ٌمٌدون به وفك لما أنجزوه من "ساعات معتمدة" فً  - ب

ت جامعة ممررات مناظرة تمدمها الكلٌة كممررات إجبارٌة سواء أكانت متطلبا

 أو كلٌة، وال ٌسري ذلن علً متطلبات التخصص.

التً ٌمكن إعفائهم من دراستها واالمتحان  لتحدٌدالممررات علمٌة مماصة عمل - ت

 دراستها، فضالً عن استٌفاء كافة متطلبات الحصول علٌهم فٌها، وتلن التً ٌجب

 .درجة بكالورٌوس التكنولوجٌا فً التخصص الذي تمدمه الكلٌة على

ً للمواعد التً  ٌمبل الطالب الوافدٌن )خـ( بنفس الشروط العامة لمبول نظرائهم المصرٌٌن طبما

 ٌضعها المجلس األعلى للجامعات.

  أما بالنسبة لطالب برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة، فٌتم التشعٌب والمبول

لدراسً الثالث أي من ٌحصلون للطالب بشعبة العلوم المالٌة واإلدارٌة المنتملٌن للمستوى ا

وٌتم التشعٌب والمبول فً ضوء ساعة معتمدة على األلل.  58على أو ٌجتازون بنجاح عدد 

 ( الخاصة بنظام الدراسة بالكلٌة والتً تنص على:9( من المادة رلم )11نص الفمرة رلم )

العلوم  و العلوم الزراعٌة تًٌكون توزٌع الطالب علً البرامج التعلٌمٌة بكل من شعب"

الطالب ومٌوله العلمٌة وبناء علً استٌفائه شروط مإهلة  اتوفماً الختٌارالمالٌة واإلدارٌة 

وٌوافك علٌها مجلس الكلٌة وال تغفل هذه  اإلدارة األكادٌمٌة للكلٌةللتسجٌل بالبرنامج تضعها 

ب د الطالالشروط التوفٌك لدر اإلمكان بٌن رغبة الطالب وعدم اإلخالل بالتوازن فً أعدا

 الممٌدٌن ببرامج أي الشعبتٌن."

 تموم الكلٌة لبل بداٌة العام الدراسً بفترة كافٌة بإتخاذ لرار فً ضوء نص الالئحة و

( 78مجلس الكلٌة رلم )بمجلسها لوضع أسس التشعٌب والمبول سنوٌاً. وفً ضوء لرار 

 1-6 مرفك) 0219/0202دراسً عام اللالخاص بالتشعٌب ل 16/4/0219بتارٌخ 

ً بحٌث ٌؤتحٌث (، بمشتمالته أربعة لواعد أساسٌة للتشعٌب ولبول ضع ًٌ المرارسنوٌا

 وهً كما ٌلً: و الطالب ببرامج شعبة العلوم الكالٌة واإلدارٌة

 .رغبة الطالب )للطالب خمسة رغبات تمابل الخمسة برامج المتاحة بالشعبة( -1

 .لة ٌلجؤ للرغبة التالٌة(المواد المإهلة )فً حال عدم إجتٌاز أحد المواد المإه -0

وٌوجد لبرنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة ممررٌن مإهلٌن للمبول 

 بالبرنامج هما "مبادئ اإلدارة والتنظٌم" و "تكنولوجٌا التسوٌك والبٌع".

 .التمدٌر التراكمً )ٌتم ترتٌب الطالب حسب تمدٌرهم التراكمً لكل برنامج( -3
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 بٌن البرامج والمدرة اإلستٌعابٌة للمسم توازن أعداد الطالب  -4

 من الطالب للبرنامج الواحد( %62)وضع حد أعلى 

  كانت الكلٌة بداٌة من تنفٌذ الالئحة تستخدم نظاًم ٌدوٌاً للتشعٌب والمبول، ٌبدأ بتلمً رغبات

، لدخول لبرامج الدراسة المختلفة فً نهاٌة الفصل الدراسً الثانً أثناء اإلمتحاناتالطالب ل

ثم ٌموم وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بتشكٌل لجنة لفحص الطلبات وتشعٌب الطالب 

ً بإستخدام نظام بالبرامج المختلفة فً ضوء لرار مجلس الكلٌة.  إال أن الكلٌة تموم حالٌا

إعالن بعد  على حسابة اإللكترونً  الجامعة اإللكترونً الذي ٌتٌح للطالب إدخال رغباته

وٌموم النظام بعملٌة التشعٌب والمبول للبرامج المختلفة بعد  .صل الدراسً الصٌفًالفنتٌجة 

فترة زمنٌة معٌنة كحد ألصى إلدخال الرغبات، ولبل فترة التسجٌل للممررات للفصل 

-6 المرفكوٌوجد بحافظة  .، باإلعتماد على المواعد األربعة السابك عرضهاالدراسً األول

ختلفة ولواعد التشعٌب وخطاب عمٌد الكلٌة لمركز تمنٌة لرارات مجلس الكلٌة الم 1

 كان نمطة بداٌة إستخدام التشعٌب اإللكترونً بالكلٌة.ذي المعلومات ال

 ثاىيًا: اإلرعاد األكادميي

ا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة نظام اإلرشاد المتبع بالكلٌة والذي ٌسٌر حسب ٌٌتبع برنامج تكنولوج

 ما ٌلً:كالالئحة الداخلٌة لكلٌة التكنولوجٌا والتنمٌة من ا( 12مادة )النص 

ٌموم مجلس الكلٌة بتوزٌع الطالب الممٌدٌن بالكلٌة علً مرشدٌن أكادٌمٌٌن من أعضاء هٌئة  -1
التدرٌس ومعاونٌهم بناء علً توصٌة لجنة شئون التعلٌم والطالب، وٌمكن أن ٌستمر 

 المرشد مع الطالب حتى تخرجه.
 اسٌة والتزامات المرشد األكادٌمً فً:تتلخص المهام األس -2

منالشة الطالب فً مٌوله الدراسٌة وإرشاده نحو البرامج والتخصصات التً تتفك  - أ
ومٌوله، ومساعدته علً اختٌار الممررات التً ٌسجلها، وتحدٌد العبء الدراسً 
المناسب له فً كل فصل دراسً وفما لظروفه ولدراته واستعداداته. وٌعتبر رأي 

األكادٌمً استشارٌا والطالب هو المسئول عن الممررات التً ٌسجل فٌها بناء  المرشد
 علً رغبته.

متابعة أداء الطالب فً الممررات التً سجلها علً مدار العام الدراسً، وتسجٌل كافة  - ب

البٌانات الالزمة عن الطالب والنتائج التً حصل علٌها فً بطالة خاصة معدة من 

 التعلٌم والطالب.لِبل وكٌل الكلٌة لشئون 

ً تحت المالحظة لمدة فصل دراسً واحد، مع خفض  - ت وضع الطالب المتعثر دراسٌا
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العبء الدراسً له إلً الحد األدنى، وذلن بعد موافمة مجلس الكلٌة وبناء علً 

 توصٌة من لجنة شئون التعلٌم والطالب.

 د األنادميٌانظام اإلرش

 اء وحدة مستملة لإلرشاد األكادٌمً كما ٌلً:إدارة الكلٌة بإنشفً ضوء نص الالئحة لامت 

ٌس بالكلٌة رئٌساً أحد أعضاء هٌئة التدر تكلٌفعمٌد الكلٌة لراراً ب أصدر :والتنظيم اإلدارة -1

. مجموعة من أخصائًٌ إرشاد من الشعبتٌنعلى أن ٌعاونه  (0-6 مرفك) للوحدة ونائب

كل فصل دراسً بوضع جدول تجهًٌز لعملٌة تسجٌل الطالب للممررات البوتموم الوحدة 

ضاء هٌئة التدرٌس للحضور بالوحدة للمٌام بمهام اإلرشاد عتكلٌفات ٌومً للسادة  معاونً أ

من شعبة العلوم المالٌة  4معاونً أعضاء هٌئة تدرٌس ٌومٌاً ) 8للطالب. حٌث ٌتم إختٌار 

 من شعبة العلوم الزراعٌة(. 4واإلدارٌة و

أحدهما لشعبة العلوم المالٌة لإلرشاد األكادٌمً  تٌن: تم تخصٌص غرفمكان الوحدة -0

بوجود شبان الغرف تتمٌز واإلدارٌة والثانٌة لشعبة العلوم الزراعٌة بجوار شئون الطالب و

خدمة الطالب، ومجهزة بحاسبٌن ألٌٌن وطابعة وماكٌنة تصوٌر وتسهٌالت إتصال 

 باإلنترنت، وعدة دوالٌب لحفظ ملفات الطالب.

: تنفذ الكلٌة ألٌة سنوٌة تبدأ بعد لبول الطالب الجدد كل عام دراسً رشادإعداد قوائم اإل -3

ضاء هٌئة التدرٌس والمعاونٌن بمائمة إلعداد لوائم اإلرشاد وتكلٌف أع لتوزٌع الطالب

 )نصٌب محدد( من الطالب لإلرشاد. وٌموم النظام على الخطوات التالٌة:

a.  ٓٔظٟٞ ىٍح٢ٓ رٞحٓطش ٤ًَٝ ُطلي٣غ هٞحثْ حُطالد  ك٢ ريح٣ش ًَ ػخّ ىٍح٢ٓ ٌَ

 ح٤ٌُِش ُ٘جٕٞ حُظؼ٤ِْ ٝحُطالد رخُظ٤ٔ٘ن ٓغ ٓي٣َ ٝكيس حإلٍٗخى ٝٓٔـَ ح٤ٌُِش.

b. رٞحٓطش ٍٝإٓخء حألهٔخّ خألهٔخّ رهٞحثْ أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ ٝٓؼخ٤ْٜٗٝ  طلي٣غ

 حُؼ٤ِٔش.

c. ظو٤ْٔ ١الد حُظوٜٜخص رٔؼَكش حألهٔخّه٤خّ ًَ هْٔ ػ٢ِٔ ر. 

d.  حُؼخٓش رٔؼَكش ٝكيس حإلٍٗخى.طو٤ْٔ ١الد حُٔٔظ٣ٞخص 

e. ْٔطلي٣ي ٓ٘ٔن ٌَُ ٓٔظٟٞ ٖٓ ًَ ه. 

f. ( 3-6 مرفكعرض التوزٌعات والموائم على مجلس الكلٌة لإلعتماد.) 

: تتولى الوحدة والمرشدٌن األكادٌمٌن ومنسك اإلرشاد مهام توجٌه الملف األكاديمي للطالب -4

شد وشإون الطالب( وهو للوحدة والمر - الطالب لتكوٌن ملف أكادٌمً )من ثالث نسخ
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عبارة عن حافظة بالستٌكٌة علٌها بٌانات الطالب وبها نسخة من نتائج الطالب محدثة لكل 

فصل دراسً وصور من التسجٌل الورلً للممررات ثم صورة من التسجٌل اإللكترونً 

 الصٌفً.الدراسً لفصل لوإٌصال سداد الرسوم للتسجٌل فً حالة التسجٌل 

بدابة عملٌة التسجٌل بكل فصل ٌتم تجهٌز الوحدة لبل : للوحدة التجهيزات الورقية -5

ولوائم الممررات المفتوحة  "،نسخ من كتٌب "دلٌل الطالببالتجهٌزات الورلٌة التالٌة: 

نماذج التسجٌل وٌن بالكلٌة، مللفصل الدراسً، ملف ببٌانات اإلتصال بالمرشدٌن األكادٌ

 .والمطوٌات من األلسام ...الخ، ومجموة من البوسترات واإلعالنات لممرر

المساعدة بالتسجٌل )بممابل بمهام اإلرشاد للطالب واإلرشاد تموم وحدة  :مهام اإلرشاد -6

ً لمرار  02مادي  ج للخدمة اإلختٌارٌة للتسجٌل للطالب وطباعة األوراق والتصوٌر طبما

التدرٌس (. كما تموم الوحدة بالمٌام بندوات ألعضاء هٌئة 4-6) مرفكمجلس الجامعة 

والمعٌدٌن لتوعٌتهم كمرشدٌن أكادٌمٌن إلعداد المف اإلاكادٌمً للطالب وكٌفٌة إستخدامه 

ً تموم الوحدة بمهام إلرشاد الطالب وأداء مهامة كما تنص الالئحة الداخلٌة للكلٌة . أٌضا

 اإلعالم والتوعٌة للطالب واإلجابة على األسئلة المتكررة.

 اديثالجًا: الدعه األكادميي وامل

ٌساعد إعداد الملفات األكادٌمٌة للطالب، وتوجٌه وحدة اإلرشاد للطالب للماء مرشده األكادٌمً، 

 )واحد لواحد( د عاللة صحٌةمن خالل تؤسٌس كل مرشللطالب  فعال كادٌمًأدعم على وجود 

تائجة ٌتولى فٌها المرشد اإلستماع لمشاكل الطالب وٌتابع تطور أداءه األكادٌمً بالكلٌة وٌرصد ن

وتتولى  وٌجٌب على أسئلته وٌسانده فً تسهٌل إجراءاته بالكلٌة والمسم والبرنامج الذي ٌدرس به.

محاضرات عامة وندوات للطالب لشرح كٌفٌة تلمً الدعم األكادٌمً من  عمدوحدة اإلرشاد 

 واإلجابة على أسئلة وإستفسارات الطالب.المرشدٌن 

مكافؤة سنوٌة من ٌاً من خالل صرف ددعماً ما العالٌةٌرات وٌتلمى الطالب المتمٌزٌن أصحاب التمد

ً للوائح والموانٌن المعمول بها بالجامعات المصرٌة ( 5-6رلم ) المرفكوٌوضح  خزٌنة الكلٌة طبما

. وباإلضافة لذلن تتبع إدارة رعاٌة .0219/0202مبالغ مكافؤت التفوق لطالب الكلٌة للعام الدراسً 

ً من خالل تشكٌل لجان لتحدٌد لوائم الطالب الشباب بالكلٌة ألٌة لم ساعدة الطالب المتعثرٌن مالٌا

المتعثرٌن مالٌاً وإتخاذ لرارات بما ٌمكن المٌام به لمساندة هإالء الطالب بالحصول على سماح من 
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أعضاء هٌئة التدرٌس بالحصول على الكتب والمذكرات بالمجان أو بالحصول على مبالغ نمدٌة من 

 مختلفة بالكلٌة والجامعة أو من حسابات رعاٌة الشباب.  مصادر خٌرٌة

 533وبالنسبة للطالب ذوي اإلعالة الممٌدٌن بالكلٌة، فالكلٌة لامت بتنفٌذ لرار مجلس الجامعة رلم 

 0202/0201بإعفاء هإالء الطالب من المصروفات الدراسٌة للعام الجامعً  09/9/0202بتارٌخ 

م الكتب الدراسٌة مجاناً. ولد أستخدمت الكلٌة فً ذلن آلٌة تسلٌم وتوجٌه عمداء الكلٌات بتسلٌمه

ٌمدم صور لرارات الجامعة ونموذج تسلٌم الكتب مجانا  6-6 والمرفكللكتب لهإالء الطالب مجاناً. 

 المستخدم بالكلٌة للطالب المعالٌن.

 رابعًا: رضا الطالب عً الربىامج

لعل أول  خالل عدة أبعاد مختلفة. التعلٌمً بالكلٌة منٌتم لٌاس رضا الطالب نحو فاعلٌة البرنامج 

المحاضرات واأللسام  رضا الطالب تجاه تمٌٌمالذي ٌتم فٌه تمٌٌم الممرر الدراسً، وبعاد هو هذه األ

مثال لتموٌم احد الممررات من  (7-6) مرفكال . وٌمدم...الخ اإلمتحانالعملٌة ونظام تموٌم الطالب و

اول البعد الثانً تمٌٌم رضا الطالب عن أداء أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة وٌتن .وجهة نظر الطالب

معهم  المعاونة من حٌث لدراتهم التدرٌسٌة ومجهوداتهم فً المساندة والدعم للطالب والتواصل

مثال لتموٌم أداء التدرٌس ألحد أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم من وجهة  (8-6) مرفكال . وٌمدم...الخ

أما البعد الثالث فٌتناول تمٌٌم رضا الطالب عن عملٌة التعلٌم والتعلم من حٌث مدى  .نظر الطالب

وجود دعم للطالب مدى ، وذه اإلمكانات والمرافكتوافر إمكانات مادٌة ومعملٌة ومكتبة وصٌانة له

-6 مرفك) ...الخ المتعثرٌن وتوافر خطط لتطوٌر المهارات المهنٌة والعامة وفرص للتعلم الذاتً

توزٌع إستبٌانات بشؤن ما لٌام المسم بعملٌة نظامٌة دورٌة لمن خالل لهذه األبعاد وٌتم التمٌٌم  .(9

 البٌانات الخاصة تفرٌغكل فصل دراسً على المستوٌات الدراسٌة األربعة بالكلٌة. وٌتم ب سبك ذكره

تائج على عرض النٌتم بمٌاس وتمٌٌم رضا الطالب وإستخالص النتائج وإعداد تمرٌر إحصائً، و

 رئٌس المسم وأعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم للمنالشة بمجالس المسم.
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 ىكاط الكوة يف معيار الطالب

 وجود وحدة إرشاد لدعم الطالب ببرنامج الساعات المعتمدة المتبع 

 .وجود ألٌة لتكوٌن وتحدٌث الملف األكادٌمً للطالب 

 توزٌع سنوي للطالب على المرشدٌن األكادٌمٌن 

 س الدوري لرضاء الطالبالمٌا 

 ىكاط حتتاج إىل حتضني يف معيار الطالب

 ال ٌوجد

 

 املزفكات

ُِؼخّ حُيٍح٢ٓ حُوخٙ رخُظ٘ؼ٤ذ  16/4/2019رظخ٣ٍن  (78ٍهْ ) هَحٍ ٓـِْ ح٤ٌُِش 6-1

2019/2020. 

 حإلٍٗخى حألًخى٢ٔ٣ ٞكيسهَحٍ ح٤ٌَُٜ حُظ٘ظ٢ٔ٤ ُ 6-2

 2018/2019حإلٍٗخى ُِؼخّ حُيٍح٢ٓ هَحٍ ٓـِْ ح٤ٌُِش ُظلي٣غ اػظٔخى هٞحثْ  6-3

 هَحٍ ٓـِْ حُـخٓؼش رويٓش حإلٍٗخى ٝحُظٔـ٤َ حإلهظ٤خ١ٍ 6-4

 0219/0202مبالغ مكافؤت التفوق لطالب الكلٌة للعام الدراسً بٌان ب 6-5

 هَحٍ ٓـِْ حُـخٓؼش ر٘ؤٕ ىػْ حُطالد حُٔؼخه٤ٖ ٝأ٤ُش ط٤ِْٔ حٌُظذ .  6-6

 ٍ حُيٍح٢ٓطو٤٤ْ ٍٟخء حُطالد ػٖ حُٔوَ 6-7

 طو٤٤ْ ٍٟخء حُطالد ػٖ ػ٠ٞ ٤ٛجش حُظي٣ٍْ 6-8

 طو٤٤ْ ٍٟخء حُطالد ػٖ ػ٤ِٔش حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ 6-9
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 املعيار الضابع: أعضاء ٍيئة التدريط 

 / اهليئ  املعاوى طكفاي  وكفاءة أعضاء هيئ  التدري

 الهفايُ

ً أن ٌكون عدد أعتحاول إ الهٌئة المعاونة على رأس العمل ضاء هٌئة التدرٌس ودارة المسم دائما

ً إلى عدد الطالب و مع المتطلبات الفعلٌة للعملٌة التعلٌمٌة للبرنامج. حٌث أن إجمالً متمشٌاً مالئما

للمستوى الثالث والرابع بالتدرٌس  وناإلدارٌة والذٌن ٌمومبمسم العلوم ضاء هٌئة التدرٌس ععدد أ

. أما عدد أعضاء هٌئة (6)ستة اإللكترونٌة هو ص ببرنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة االخ

لجمٌع مستوٌات البرنامج، مشتملة على أعضاء هٌئة التدرٌس من لسمً العلوم المحاسبٌة التدرٌس 

عضو هٌئة تدرٌس. حٌث  (06)والكمٌة وكذا لسم العلوم اإللتصادٌة، المشتركٌن فً البرنامج 

لسم العلوم  . كما ٌشارنعضو هٌئة تدرٌس (15)ٌشارن لسم العلوم المحاسبٌة والكمٌة بعدد 

الموجودٌن وبذلن فإن نسبة أعضاء هٌئة التدرٌس بالمسم  تدرٌس. أعضاء هٌئة (5)اإللتصادٌة بعدد 

، حٌث أن عدد الطالب للمستوٌن الثالث والرابع ٌساوي (59 : 1)على رأس العمل للطالب = 

 طالب.  355تمرٌباً 

 (0355)فٌصل إلى ربعة لكل برامج شعبة العلوم المالبة واإلدارٌة اما عدد الطالب للمستوٌات األ

. (87.0:  1)طالب تمرٌباً. وبالتالً فنسبة أعضاء هٌئة التدرٌس لشعبة العلوم اإلدارٌة للطالب = 

وبالتالً فنسبة عدد  (16)وٌبلغ عدد أعضاء الهٌئة المعاونة بمسم العلوم اإلدارٌة على رأس العمل 

المعاونة بمسم العلوم اإلدارٌة الذي ٌمدم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة أعضاء الهٌئة 

أعضاء الهٌئة المعاونة لجمٌع مستوٌات . أما بالنسبة لعدد (00 : 1)اإللكترونٌة لعدد الطالب = 

البرنامج، مشتملة على أعضاء هٌئة التدرٌس من لسمً العلوم المحاسبٌة والكمٌة وكذا لسم العلوم 
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معاون عضو هٌئة تدرٌس وبالتالً فنسبة معاونً  (34)تصادٌة، المشتركٌن فً البرنامج = اإلل

 .(69.0 : 1أعضاء هٌئة التدرٌس إلى الطالب =

 

 (2118/2119جدول نسب أعضاء هيئة التدريس والمعاونين للطالب بقسم العلوم اإلدارية )

 طالب( 355النسبة لعدد طالب ) *العدد بيان

 59:  1 6 تدريسأعضاء هيئة ال

 00:  1 16 أعضاء هٌئة معاونة

 * على رأس العمل

نسب أعضاء هٌئة التدرٌس تتناسب على مستوى لسم العلوم اإلدارٌة أنه  مما سبكوٌتضح 

ولد تم مع المماٌٌس المرجعٌة للهٌئة المومٌة لضمان جودة التعلٌم واإلعتماد. والمعاونٌن إلى الطالب 

عجز على مستوى جمٌع السنوات من خالل الخطة الخمسٌة لتكلٌف  دلمنع وجوإتخاذ إجراءات 

، 0219/0202حتى العام الدراسً   0215/0216المعٌدٌن باأللسام العلمٌة بالكلٌة من العام 

ً تعتمد الكل (.1-7 مرفكوالمعتمدة من مجلس الكلٌة ) ة على اإلنتدابات لسد الفجوات فً ٌأٌضا

 (.0-7 مرفكعتمدة من مجلس الكلٌة لبل بداٌة العام الدراسً )الحاجة للتدرٌس وذلن بمرارات م

 الهفاءَ

تحرص الكلٌة على مالئمة التخصصات العلمٌة للممررات الدراسٌة التً ٌحتوي علٌها البرنامج، 

اإلهتمام بتنوع المدارس العلمٌة لتدرٌس الممررات الدراسٌة للبرنامج، حٌث ٌموم كما تحرص على 

ً بتخصصات 3-7وٌوضح المرفك رلم ) .ررات الدراسٌة الخاصة بهكل لسم بتدرٌس المم ( بٌانا

وٌجدر اإلشارة إلى أن لسم العلوم اإلدارٌة ٌوجد به عدد العلوم اإلدارٌة.  أعضاء هٌئة التدرٌس بمسم

لسم العلوم اإلدارٌة كما أعتمد  تدرٌس حاصلٌن على الدكتوراه من الخارج.المن أعضاء هٌئة أثنٌن 

إلختٌار أعضاء هٌئة التدرٌس المشاركٌن محددة معاٌٌر  1/7/0219( بتارٌخ 69رلم )فً جلسته 

( الجداول الدراسٌة 5-7رلم ) المرفككما ٌوضح  .(4-7 مرفك) درٌس الممررات الدراسٌةفً ت

 0202/0201للفصل الدراسً األول للعام الدراسً 
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 نُتهمًُ قذرات ومًارات أعضاء يًئُ التذريط/ اهلًئُ املعاو

التدرٌب وتنمٌة مهارات أعضاء هٌئة ٌعتمد المسم على الدورات التدرٌبٌة الممدمة من مركز 

لدرات التدرٌس وكذا البرامج التدرٌبٌة الممدمة من مركز ضمان الجودة بالجامعة، فً تطوٌر 

مستند فً الومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً المجاالت الحدٌثة للتعلٌم والتعلم. وٌتبٌن 

نوعٌة وأعداد الدورات التدرٌبٌة المختلفة التً حصل علٌها أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة  المرفك

 .(6-7 مرفكالماضٌة ) خالل الفترة الماضٌةالمعاونة 

( حصٌلة الجهود البحثٌة للعاملٌن بالمسم من أعضاء هٌئى تدرٌس وهٌئة 7-7)رلم  المرفكٌوضح و

 .0201-0202( خطة البحوث العلمٌة لمسم العلوم اإلدارٌة 8-7لم )ر المرفككما ٌبٌن معاونة. 

 التحفًش واحملاصبُ

ً بؤهمٌة عملٌة التحفٌز والمساءلإٌمان ة والمحاسبة ألعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة المعاونة ا

عمٌد ا للسم العلوم اإلدارٌة بوضع سٌاسة للتحفٌز والمساءلة والمحاسبة ولام المسم برفعهلام  بالمسم

لوضع سٌاسة لتحفٌز أعضاء هٌئة التدرٌس بإتخاذ لراراً بتشكٌل لجنة الذي لام بدوره الكلٌة 

ومسائلة لتحفٌز  إجراءاتوسٌاسة بمراجعة ممترح المسم بحدد فً لرار تكلٌف اللجنة ومعاونٌهم، و

لتسوٌك والتجارة تكنولوجٌا ا برنامجعلٌها  ٌعتمدوبالتالً بالمسم ضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم عأ

 مرفكألٌات معتمدة ومعلنة لتفعٌل نظم المسائلة والمحاسبة فً البرنامج )وبحٌث توفر  اإللكترونٌة،

( بتارٌخ 123فً جلسة مجلس الكلٌة رلم )الممترحة من المسم ولد تم إعتماد هذه السٌاسة  .(7-7

 (8-7 مرفك) .10/1/0201

 ملعاوى تكويه أداء أعضاء هيئ  التدريط/ اهليئ  ا

 ألًات ومعايري التكىيم

كل عام دراسً نوعٌن من اإلستبٌانات الدورٌة تعتمد إدارة البرنامج ولسم العلوم اإلدارٌة على 

امها فً منالشة ومن ثم إستخدلتمٌٌم أداء أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة وإعالنها وإعتمادها 

مثال على  (9-7) مرفكوٌوضح ال. عاونة للمسم ككلضاء الهٌئة األكادٌمٌة والمسبل تطوٌر أداء أع

كما ٌستخدم المسم  .من لبل الطالب برنامجالأحد أعضاء هٌئة التدرٌس العاملٌن ب أداء ٌمونتائج تم
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لتحلٌل سبل تطوٌر األداء  هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة ألعضاءنتائج إستبٌان التمٌٌم الذاتً 

 (.12-7) رلم بالمرفكببرامج المسم. كما 

 رضاء أعضاء يًئُ التذريط ومعاونًًم

لمٌاس رضاء تعتمد إدارة البرنامج ولسم العلوم اإلدارٌة على إستبٌان دوري كل عام دراسً 

أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم، ولامت هذه اللجنة بإعداد لائمة إستمصاء وتحلٌل للبٌانات 

ث توضح أحدث نتائج اإلستبٌان وهً عن حٌ (.11-7 مرفكلإلستفادة من نتائج لٌاس رضاءهم )

إرتفاع متوسط رضا أعضاء هٌئة التدرٌس عن المتوسط أو المٌمة  0202/0201العام الدراسً 

. 2.5بإنحراف معٌاري =  3.3(. حٌث كان المتوسط العام للرضا = 5من  3المحاٌدة للرضا )

، ومتوسط الرضا 2.4ٌاري بإنحراف مع 3.4وكان متوسط الرضا عن ظروف العمل بالمسم العلمً 

 3.43متوسط الرضا عن إمكانات التدرٌس  2.3بإنحراف معٌاري  3.4عن ظروف العمل بالكلٌة 

، 2.0بإنحراف معٌاري  3.3. ومتوسط الرضا عن إمكانات البحث العلمً 2.08بإنحراف معٌاري 

 .2.24ٌاري بإنحراف مع 0.90وأخٌراً متوسط الرضا عن ظروف الخدمة المجتمعٌة والجامعٌة 

 ىكاط الكوة يف معيار أعضاء هيئ  التدريط

 .تناسب عدد أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة مع متطلبات العملٌة التعلٌمٌة للبرنامج 

 .تمٌٌم دوري ألداء أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم 

 .لٌاس رضا أعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم بصفة دورٌة 

 ر أعضاء هيئ  التدريطىكاط حتتاج حتضني يف معيا

 ال ٌوجد 
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 ر٤خٕ رظوٜٜخص أػ٠خء ٤ٛجش حُظي٣ٍْ رؤْ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش 7-3
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 املعيار الثامً: التعليه والتعله 

 صياصات التعليه والتعله

 تىافز صًاصات للتعلًم والتعلم

كنولوجٌا أصدر عمٌد الكلٌة لراراً بتشكٌل لجنة لوضع إستراتٌجٌة أساسٌة للتعلٌم والتعلم لكلٌة الت

(. 1-8 مرفكوالتنمٌة، على أن تتناسب هذه اإلستراتٌجٌة مع إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم للجامعة )

بوضع وثٌمة سٌاسة وأسالٌب  0201فً جلسته الدورٌة بشهر ٌناٌر لسم العلوم اإلدارٌة  لد لامو

نامج تكنولوجٌا تناسب مشاكل المسم وظروف برامجه األكادٌمٌة وهما بر بحٌث تعلمالتعلٌم وال

(، 0-8 مرفكالتسوٌك والتجارة اإللكترونٌة، وكذا برنامج رٌادة األعمال والمشروعات الصغٌرة )

 .بالمرفك، كما 10/1/0201( بتارٌخ 123ولد تم إعتماد هذه الوثٌمة فً جلسة مجلس الكلٌة رلم )

 مزاجعُ صًاصات التعلًم والتعلم

نتائج إمتحانات طالب البرامج وكذا نتائج على  بالكلٌةتعلم تعتمد عملٌة مراجعة سٌاسات التعلٌم وال

بالتحدٌد أعضاء  ، وهًذات الصلة إلستطالع أراء األطراف المختلفة ة النظامٌة دورٌاإلستبٌانات ال

وٌتم  (.5-8 مرفك) ، والخرٌجٌن(4-8 مرفك) ، و الطالب(3-8 مرفك) هٌئة التدرٌس والمعاونٌن

 للتعلٌم والتعلم. المسم والكلٌةرٌة للسٌاسات المتبناه من لبل المراجعة الدو من خالل ذلن

 صًاصات التعامل مع املشانل املؤثزَ يف فاعلًُ التعلم

فً  0-8 المرفكالمشار إلٌها أعاله والموضحة فً للتعلٌم والتعلم تم تطوٌر وثٌمة المسم األساسٌة 

التعلٌم والتعلم من خالل نتائج ب تتعلك ضوء ما وجدته اإلدارة األكادٌمٌة لبرامج المسم من مشاكل

ما توصلت إلٌه من اللماءات المختلفة باألطراف المستفٌدة من طالب فً ضوء تحلٌل اإلستبٌانات و

وسٌاسات المسم  مسماللبرامج لمشاكل المإثرة على فاعلٌة التعلٌم ولعل أهم ا .و أكادٌمٌن وخرٌجٌن

 ماٌلً:هً  ذه المشاكله واإلدارة األكادٌمٌة للبرامج للتعامل مع
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مٌل عملٌة التدرٌس بالممررات للبعد النظري على حساب الجوانب  لمشكلة بالنسبة -1

الجانب تم تصمٌم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة بشكل ٌموي التطبٌمٌة، 

تصمٌمات وتوصٌفات أعطى التطبٌمً فً المحتوى العلمً لممررات البرنامج بحٌث 

مساحة أكبر للمشروعات الفصلٌة والحاالت العملٌة والزٌارات المٌدانٌة ودعوات  الممررات

وٌتم  فً المحاضرات واأللسام العلمٌة ...الخ. من خارج الكلٌةخبراء لمتحدثٌن ضٌوف 

فً مجالس المسم عند مراجعة برامج المسم شرح والتؤكٌد على هذه الجزئٌة فً تصمٌم 

 ت التعلٌم والتعلم.نتائج الطالب ونتائج إستبٌانا

ٌركز البرنامج على بالنسبة لمشكلة ضعف المساندة الطالبٌة من أعضاء هٌئة التدرٌس،  -0

إعتماد نظام الرٌادة الطالبٌة مما ٌساعد اإلستفادة المصوى من نظام اإلرشاد األكادٌمً و

أساتذة الكلٌة فى معرفة وحل مشاكل الطالب التً لد تعٌمهم عن حضور المحاضرات 

 .دروس العملٌةوال

ً بالنسبة لمشكلة  -3 لتلمى  دوقصنوجود من لبل المسم أعتمد ضعف المساندة الطالبٌة أٌضا

 المسم.ب لتعامل مع شكاوى الطالبلتسهٌل ا شكاوى وممترحات الطالب

ٌموم المسم عند مراجعة نتائج الطالب ونتائج إستبٌانات بالنسبة لمشكلة غٌاب الطالب،  -4

تحسٌن عملٌة اإلنضباط والحضور للطالب من خالل تفعٌل ملٌة التعلٌم بالتركٌز على ع

 إجراءات رصد وتنفٌذ عموبات الغٌاب فً ضوء الئحة الكلٌة ككل.

تحدٌد ٌركز على بالنسبة لمشكلة اإللتزام بالتخصصات الفرعٌة للبرنامج، فالمسم  -5

واإلدارة التخصصات الفرعٌة به وبالبرنامج مثل تكنولوجٌا التسوٌك، ونظم المعلومات 

تسهل بحٌث فرعٌة بالمسم الشعب ال تموٌةاإللكترونٌة، اإلدارة والتنظٌم ...الخ، ومن ثم 

عملٌة وضع لواعد لتوزٌع هذه الممررات بالمسم على أعضاء هٌئة التدرٌس وأعضاء الهٌئة 

 المعاونة.

ً بالنسبة لمشكلة إحترام التخصصات الفرعٌة،  -6 ة سٌاس باإلعتماد علىالمسم  ٌمومأٌضا

ً على تمدٌم  اإلعتماد على كفاءات تدرٌس من خارج المسم والكلٌة بطرٌك اإلنتداب حرصا

 الممررات من جانب األفضل من حٌث التخصص.

أسس تؤلٌف المإلفات والمذكرات ٌنالش المسم فً مجالسه بالنسبة لمشكلة الكتاب الجامعً.  -7

احٌة العلمٌة والشكلٌة التً تتاح للطالب بحٌث تستوفً مواصفات جودة محددة من الن

ً وتناسب توصٌفات الممررات ضمان إتاحة المذكرات على المسم فً مجالسه ٌركز . أٌضا
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والمإلفات الالزمة للعملٌة التعلٌمٌة لبل بداٌة الفصل الدراسً وأن تلتزم بتوجٌهات الجامعة 

 ا.بالنسبة للتسعٌر. كما ٌركز المسم على تمٌٌم جودة المإلفات الممدمة وأسعاره

 التعله الذاتي

 املمارصات التطبًكًُ ألصالًب التعلم الذاتٌ

 ٌركز البرنامج فً مجال التعلم الذاتً على عدة محاور أهمها ما ٌلً:

البرنامج لكل الطالب المنتملٌن من المستوى الثانً للمستوى الئحة وجود تدرٌب صٌفً ب -1

، ٌتم تنفٌذها سنوٌاً من لبل إدارة الثالث وكذا المنتملٌن من المستوى الثالث للمستوى الرابع

 التدرٌب الطالبً بالكلٌة.

ٌعتمد برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة على مشروع التخرج طالب  -0

وٌوضح  المستوى الرابع كؤحد أهم أدوات التعلم الذاتً للبرنامج.)المشروع المٌدانً( 

( 7 -8)رلم  المرفكً بالبرنامج. أما المٌدان المشروع( توصٌف ممرر 6 -8رلم ) المرفك

على بالبرنامج نً افٌمدم مثال لتوزٌع مجموعات الطالب المسجلٌن لممرر المشروع المٌد

 وم اإلدارٌة.المشرفٌن بمسم العل

 تدعٌم مكتبة الكلٌة بالدورٌات والمراجع العلمٌة الورلٌة الحدٌثةإهتمام الكلٌة والمسم ب -3

وإشتراكهم فً عملٌة إنتماء المإلفات المناسبة للطالب وتبرعات أعضاء هٌئة التدرٌس 

 وللبحث العلمً.

 .على مستوى الفرق المختلفة المسمعمل المحاضرات والندوات التخصصٌة والعامة لطالب  -4

أهمٌة تطوٌر أسالٌب التعلم الذاتً والخروج من األسالٌب على إدارة المسم والبرنامج  تركز -5

إلى إستخدام أدوات أكثر  ،والتدرٌبات النظرٌة النظرٌة رةالتملٌدٌة المطبمة مثل المحاض

فاعلٌة مثل اإلعتماد على مشروعات البحوث الفصلٌة للممررات، األفالم، والعروض، 

والحاالت العملٌة، والمنالشات الجماعٌة، والعصف الذهنً، واإلهتمام بتكنولوجٌا 

نتوي إدارة المسم والبرنامج وضع المعلومات وإستخداماتها فً التعلٌم والتعلم الذاتً. وت

 أسس لتطوٌر هذه األداوات فً سٌاسات التعلٌم والتعلم بالمسم.
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 التدريب وتيني  مهارات الطالب

 التذريب املًذانٌ

ً لل ة،تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة المعتمدبالئحة برنامج وجود ٌ  صٌفًالتدرٌب ممررا

وكذا المنتملٌن من المستوى  ،من المستوى الثانً للمستوى الثالث لكل الطالب المنتملٌن جبارياإل

ً من لبل إدارة التدرٌب الطالبً بالكلٌة. التدرٌب تنفٌذ. وٌتم إدارة والثالث للمستوى الرابع  سنوٌا

 ( من الئحة الكلٌة وكذا16طبماً لنص المادة )توصٌف التدرٌب الصٌفً  (( 8-8) المرفكوٌوضح 

  .0219فً المعتمدة للعام خطة التدرٌب الصٌ

( 12-8) مرفكعالن للتدرٌب الصٌفً لكل طالب الكلٌة. كما ٌوضح المثال إل( 9-8 مرفكوٌوضح )

أما نموذج التدرٌب المستخدم من لبل إدارة التدرٌب الطالبً بالكلٌة لمخاطبة جهة التدرٌب للطالب. 

 تدرٌبً من لبل جهة التدرٌب.مج الالنموذج المستخدم لتمٌٌم البرنافٌمدم ( 11-8) مرفكال

 املًارات املضتًذفُ لطالب الربنامج

ٌموم برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة، طبماً لالئحة الكلٌة المعتمدة بالمرار الوزاري، 

على العمل على إكساب الطالب مهارات ذهنٌة، ومهارات عملٌة )مهنٌة وإحترافٌة(، ومهارات 

لنمل( مختلفة. وٌعرض مستند مواصفات البرنامج المعد من الئحة الكلٌة عرض شامل عامة )المابلة ل

 (.0-5 مرفكلهذه المهارات المتعلمة بالبرنامج )

 التعليه والتعلهىكاط الكوة يف معيار 

  ًوجود تدرٌب صٌفً لوي ومنظم وملزم للطالب بعدد ساعات محترم ٌوفر أساس تعلم ذات

 فعال للطالب.

  ولمسم العلوم اإلدارٌة رإٌة ونواٌا واضحة لتطوٌر سٌاسة التعلٌم والتعلم ٌوجد للكلٌة

وتحدٌد ألهم مشكالت التعلٌم والتعلم وتصور للسٌاسات والمواعد المطلوب تنفٌذها لمعالجة 

 هذه المشاكل.
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 التعليه والتعلهىكاط حتتاج حتضني يف معيار 

  ًم التً شرعت فً تطوٌرها.لالتعلٌم والتعتنفٌذ سٌاسة تطوٌر عملٌة تحتاج الكلٌة والمسم ف 

 

 مزفكات

لرار عمٌد الكلٌة بتشكٌل لجنة لوضع إستراتٌجٌة أساسٌة للتعلٌم والتعلم لكلٌة التكنولوجٌا  8-1
 والتنمٌة.

 إعتماد الكلٌة –وثٌمة سٌاسة وأسالٌب تعلٌم وتعلم لمسم العلوم اإلدارٌة  8-2
 للتعلٌم والتعلم للبرنامج عملٌة لتمٌٌم إستبٌان األكادٌمٌن 8-3
 عملٌة للتعلٌم والتعلم للبرنامجلتمٌٌم  الطالبإستبٌان  8-4
 عملٌة للتعلٌم والتعلم للبرنامجتمٌٌم ل الخرٌجٌنإستبٌان  8-5
 المٌدانً بالبرنامج المشروعتوصٌف ممرر  8-6

نامج على مثال لتوزٌع مجموعات الطالب المسجلٌن لممرر المشروع المٌدانً بالبر 8-7
 المشرفٌن بمسم العلوم اإلدارٌة

 0219للعام التدرٌب الصٌفً  خطةتوصٌف و 8-8

اػالٕ حُظي٣ٍذ ح٤ُٜل٢ ُطالد ٤ًِش حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحُظ٤ٔ٘ش ٤ُٜق حُؼخّ حُيٍح٢ٓ  8-9

2018/2019 

نموذج التدرٌب المستخدم من لبل إدارة التدرٌب الطالبً بالكلٌة لمخاطبة جهة التدرٌب  8-10
 طالبلل

 النموذج المستخدم لتمٌٌم البرنامج التدرٌبً من لبل جهة التدرٌب 8-11
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 املعيار التاصع: تكويه رلزجات التعله 

 ىظاو وأصاليب التكويه

 نظام التكىيم

 الدراسٌة العامة وكذا  المستوٌاتكنترول ٌغطون  00التكنولوجٌا والتنمٌة  ٌوجد بكلٌة

للبرامج الدراسٌة المختلفة. وبالتالً فهنان ي المخصصة غٌر العامة ألمستوٌات الدراسٌة ا

مال ورٌادة األع التسوٌك والتجارةاإللكترونٌة ًكنترول للمستوى الثالث لبرنامج

 ً ، هذا باإلضافة ٌنوأخر للمستوى الرابع لنفس البرنامج ،والمشروعات الصغٌرة معا

وتتواجد . (1-9 مرفك) والمستوى الثانً )العام( ،لكنترول المستوى األول )العام(

حرٌك، وٌتمتع بإضاءة وتهوٌة مناسبة للمكان. كذلن للالكنتروالت فً مكان آمن به طفاٌات 

لراراً بتشكٌل كنتروالت الكلٌة جمٌعاً. لبل بداٌة إمتحانات كل فصل دراسً تصدر الكلٌة 

اق وباإلضافة لذلن تتبع الكلٌة إجراءات وآلٌات محددة لإلحتفاظ / التخلص من أور

 اإلمتحانات.

  ٌتم تشكٌل لجان للممتحنٌن ولجان للمصححٌن لإلمتحانات بناء على إلتراح األلسام العلمٌة

ابط التً و، وٌراعى فٌها الض(0-9 مرفك) وإعتماد مجلس الكلٌة لبل موعد اإلمتحانات

ل متحانات لكوتتولى الكنتروالت إدارة أعمال اإل تحددها الئحة الكلٌة وتعلٌمات الجامعة.

 ،وإستالم أوراق األسئلة من كنترول األسئلة ،مستوى تدٌره بداٌة من تجهٌز أوراق اإلجابة

وإعالن وطباعة وإعتماد  ،والرصد ،واإلشراف على التصحٌح ،حتى أعمال المالحظة

 ثم تلمً والبت فً التظلمات. ،النتائج

  ظلمات مباشرة بعد إعالن حٌث ٌفتح باب التٌوجد بالكلٌة نظاماً محدداً للتعامل مع التظلمات

نتائج تموٌم الطالب ممابل رسوم محددة تدفع فً خزٌنة الكلٌة، وترسل طلبات التظلم 

 لروإساء الكنتروالت لتشكٌل لجان البت فٌها فً خالل أسبوع من لفل باب التظلم. 
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 ت بؤن تصمم اإلمتحانا ،تتبع الكلٌة تعلٌمات الجامعة الملزمة من خالل لرار مجلس الجامعة

ً آلٌاً، أي بؤسئلة اإلختٌار من متعدد و/ أو أسئلة  الصواب بإستخدام أسئلة تصحح تصحٌحا

التً تستدعً تمٌٌم  الممرراتبعض ل حدود ضٌمة، وٌسمح فًوأسئلة المزاوجة.  الخطؤو

الطالب من خالل أسئلة ممالٌة أو إجابات لصٌرة ألغراض تمٌٌم المدرة على اإلبتكار 

 ..الخ، أن ٌحتوى اإلمتحان على جزء لألسئلة المفتوحة. واإلبداع والتموٌم .

  وٌوجد بالكلٌة وحدة مجهزة للمٌاس والتموٌم تتولى عملٌة التصحٌح األلً ألوراق اإلجابات

د أعضاء لجنة التصحٌح بإشراف رئٌس الكنترول واحالمجهزة للتصحٌح األلً. وٌتم 

توفر الوحدة أو أحد المعاونٌن. وٌم المٌاس والتموالممتحنٌن للممرر وبتنفٌذ مدٌر وحدة 

 .(3-12 مرفك) إمكانٌة التصحٌح وإنتاج تمارٌر تمٌٌم لإلمتحان ونتائجه

 ( من الئحة الكلٌة، وهً المادة الخاصة بالمواعد المنظمة 17تلتزم الكلٌة بنص المادة )

ن عن المسئولٌوول أسس: دورٌة اإلمتحانات، اوالتً تتن الطالب تموٌملإلمتحانات ونظام 

 ،ناصر التموٌمنعوتموٌم المشروعات البحثٌة، ومدة اإلمتحان، ووضع اإلمتحانات، 

واألوزان النسبٌة من إمتحانات نظرٌة وعملٌة وتكلٌفات فصلٌة حسب طبٌعة الممررات 

 المختلفة ...الخ.

 ( تلتزم الكلٌة بنص المادة ً ( من الئحة الكلٌة، وهً المادة الخاصة بتمٌٌم أداء 18أٌضا

، طالب فً الممررات وكٌف تبٌن التمٌٌمات واألوزان بشهادة التخرج وتعرٌفاتها ومعناهاال

 وحاالت الطالب المتعثر ...الخ.

 أصالًب التكىيم

ٌبٌن الجدول التالً ملخص ما ورد بالئحة الكلٌة عن عناصر التمٌٌم ووزنها بالدرجات حسب طبٌعة 

 اإلدارٌة.تدرٌس الممرر فً برامج شعبة العلوم المالٌة و

 

 طبيعة تدريس المقرر
الدرجة 

 العظمي

 عناصر التقييم وتوزيع الدرجات عليها

تكليفات وأعمال 

 فصلية

امتحان نصف 

 الفصل

امتحان تطبيقي 

 نهائي

امتحان تحريري 

 نهائي

 70 - 10 20 100 نظري فمط

 - 70 10 20 100 تطبٌمً فمط

 70 10 10 10 100 نظري وتطبٌمً
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ٌمثل التحرٌري النهائً  ع أسالٌب التموٌم ألداء الطالب بالممررات، إال أن اإلمتحانوبالتالً تتنو

% من الدرجة الكلٌة للممررات "النظرٌة" و"النظرٌة تطبٌمٌة". وبجانب اإلمتحانات 72نسبة 

تطبٌمً النظرٌة التً تإدى فً أخر الفصل الدراسً، هنان إمتحان منتصف الفصل الدراسً وأخر 

مال % من الدرجة للتكلٌفات واألع12بة متحان النهائً التحرٌري. وتخصص الالئحة نسٌتم لبل اإل

 أداء الطالب من خالل التمرٌنات العملٌة والحاالت والبحوث ...الخ.  ٌتم تموٌمالفصلٌة والتً 

 القواعد المنظمة لإلمتحانات

للتؤكد من مالئمة عملٌة  المواعد المنظمة لإلمتحانات اإلجراءات التً تموم بها المإسسة تشملو

 داف المإسسة اإلستراتٌجٌة ورسالتها. وتتضمن ما ٌلً.التموٌٌم أله

 اإلمتحانإجراءات قبل وضع  . أ

  إجراءات عدم تعارض المصلحة والتً تموم المإسسة من خاللها بالتؤكد من عدم وجود

رن فً أعمال صالت لرابة بٌن الطالب وبٌن من ٌموم بإعداد الورلة اإلمتحانٌة، أو من ٌشا

الكنترول من أعضاء هٌئة التدرٌس، أو أعمال المالحظة من العاملٌن بالجامعة أو الكلٌة 

 وفماً ألحكام المانون.

 .تشكٌل لجان الممتحنٌن وفماً للمعاٌٌر والضوابط التً إعتمدتها الكلٌة 

 .تشكٌل الكنترول وفماً لمواعد المإسسة 

 سسة.تشكٌل لجان المرالبة وفماً لمواعد المإ 

 اإلجراءات الالزمة لعقد اإلمتحان النهائي . ب

 .إعداد الجدول اإلمتحانٌة وفماً ألراء الطالب فً تصمٌمه 

 )إعالن الجداول بالوسائل المختلفة فً الكلٌة )داخل المإسسة، المولع األلكترونً ...الخ 

  عداد اإلمتحانات.إإعداد أرلام الجلوس وتوزٌعها على الطالب لبل ولت كاف من 

 داد مكان لجان اإلممتحان والتؤكد من مالئمتها لعملٌة اإلمتحان )اإلضاءة المناسبة، إع

 والتهوٌة المناسبة، مالئمة الماعة لعدد الطالب، والمرالبٌن بكل لجنة وآلٌة حصر الغٌاب(.

 اإلجراءات الخاصة باألقسام . ت

 ٌة المعتمد ٌسلم لكل لسم نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونٌة من نموذج الورلة اإلمتحان

 (.3-9 مرفك)
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 لوضع األسئلة  ،من لانون تنظٌم الجامعات 71وفماً للمادة  ،ٌتم تشكٌل لجنة ثنائٌة على األلل

ً لما تم إعتماده بالخطة الدراسٌة ،للممرر وبشكل ٌجعل الورلة اإلمتحانٌة تغطً كافة  ،وفما

علٌمٌة الواردة التحمك من إكتساب الطالب لجمٌع المخرجات الت ، ومنمحتوٌات الممرر

 بتوصٌف الممررات.

  ٌموم كل عضو هٌئة تدرٌس بتحضٌر عدد من األسئلة فً الممررالذي لام بتدرٌسه وتمدٌمه

 ألستاذ المادة، وٌتم منالشتها لبل اإلمتحان من لبل أعضاء اللجنة إذا لزم األمر.

 إعداد نماذج اإلجابة من لبل لجنة وضع اإلمتحان المعتمدة من المسم العلم.ً 

  ٌسلم أستاذ المادة األسئلة إلى كنترول األسئلة والذي ٌسلمه بدوره لرئٌس كنترول المادة ٌوم

اإلمتحان. وٌسلم أحد أعضاء لجنة وضع أسئلة اإلمتحان نموذج اإلجابة إلى رئٌس الكنترول 

 ٌوم اإلمتحان.

  إدخالها بإمتحان ٌتم ال أن على ممرر الٌلتزم المسم العلمً بتدرٌب الطالب على نوعٌة أسئلة

آخر العام الدراسً وذلن أثناء العام من خالل إمتحانات تجرٌبٌة ال تحتسب درجاتها ضمن 

 المجموع العام للطالب.

 .تحدٌد تعلٌمات اإلمتحان بشكل واضح، وكٌفٌة التعامل مع ورلة اإلجابة 

 ن وذلن المسئولة عن وضع اإلمتحان ٌوم إنعماد اإلمتحاضاء اللجنة عضرورة حضور أحد أ

لإلجابة عن إستفسارات الطالب، وتسلٌم رئٌس الكنترول نموذج اإلجابة وأوراق ودرجات 

التكلٌفات الفصلٌة وإمتحان المنتصف والعملً، وحضور عملٌة التصحٌح األلً وإستالم 

 تمارٌر تمٌٌم اإلمتحان.

 مواصفات الورقة اإلمتحانية

 شكل الورقة اإلمتحانية . أ

موذج الموحد الذي تم إعتماده من مجلس الكلٌة للورلة اإلمتحانٌة والمحدد به تلتزم جمٌع األلسام بالن

كٌفٌة كتابة األسئلة من حٌث التنسٌك ونوع الخط وحجم الفونط والبٌانات والتعلٌمات الخاصة 

 باإلمتحان.

 محتوى الورقة اإلمتحانية . ب

 ن تصمم اإلمتحانات تتبع الكلٌة تعلٌمات الجامعة الملزمة من خالل لرار مجلس الجامعة بؤ

ً آلٌاً، أي بؤسئلة اإلختٌار من متعدد و/ أو أسئلة الصواب  بإستخدام أسئلة تصحح تصحٌحا
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التً تستدعً تمٌٌم الطالب من خالل  الممرراتوالخطؤ وأسئلة المزاوجة. وٌسمح فً بعض 

ٌم ...الخ، أسئلة ممالٌة أو إجابات لصٌرة ألغراض تمٌٌم المدرة على اإلبتكار واإلبداع والتمو

 أن ٌحتوى اإلمتحان على جزء لألسئلة المفتوحة.

 .ٌراعى أن تصمم األسئلة بحٌث تمٌس جمٌع مستوٌات النتائج التعلٌمٌة المستهدفة 

  لجدول مواصفات 75تغطً األسئلة ً % على األلل من المحتوى العلمً للممرر وفما

 اإلمتحان.

 .تكتب درجات األسئلة فً ورلة األسئلة 

 فك الزمن المحدد لإلجابة مع عدد األسئلة.ٌراعى توا 

  ال بد من وضع أسئلة تموٌمٌة تتصف بالمدرة على التمٌٌز بٌن المتعلمٌن فً لدراتهم

 التحصٌلٌة والذهنٌة.

 تقويم أعمال اإلمتحانات والورقة اإلمتحانية

 اإلجراءات . أ

 لشئون التعلٌم  ٌتم تموٌم أعمال الكنتروالت من خالل المتابعة المباشرة من وكٌل الكلٌة

ً بؤٌام اإلمتحانات وبمركز المٌاس  والطالب وعمٌد الكلٌة، من خالل المرور باللجان ٌومٌا

والتموٌم، واإلتصاالت الٌومٌة بروإساء الكنتروالت والتدخل المباشر من جانبهما لتصوٌب 

 أي خطؤ أو تٌسٌر أي عائك أو حل أي مشكلة ...الخ.

 لتشكٌالت الكنتروالت ً لف رئٌس كل لسم باإلشراف على كنتروالت المستوٌات ٌك ،طبما

الخاصة بالبرامج الخاصة بالمسم الذي ٌرأسه، وبالتالً ٌتولى روإساء األلسام مهام متابعة 

 التمرٌر لوكٌل الكلٌة لشئون التعلم والطالب وعمٌد الكلٌة.و وتموٌم أعمال اإلمتحانات بالكلٌة

 موٌم تتولى عملٌة التصحٌح األلً ألوراق اإلجابات وٌوجد بالكلٌة وحدة مجهزة للمٌاس والت

د أعضاء لجنة التصحٌح بإشراف رئٌس الكنترول واحالمجهزة للتصحٌح األلً. وٌتم 

الممتحنٌن للممرر وبتنفٌذ مدٌر الوحدة أو أحد المعاونٌن. وتوفر الوحدة إمكانٌة التصحٌح 

 وإنتاج تمارٌر تمٌٌم لإلمتحان ونتائجه.

 واهد للمراجعة الفنيةمصادر وأدلة وش . ب

ٌعتمد روإساء األلسام ووكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب عند إشرافهم على أعمال اإلمتحانات 

 على مجموعة من المصادر واألدلة لتمٌٌم أدوات لٌاس نواتج التعلم، أهمها ما ٌلً:
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 نسخ اإلمتحانات التحرٌرٌة النظرٌة والعملٌة 

 كراسات اإلجابات 

 اإلمتحان من مركز المٌاس والتموٌم تمارٌر تمٌٌم 

 كشوف رصد الدرجات لكل عناصر التموٌم 

 المشاربع واألبحاث 

 نسخ التكلٌفات الفصلٌة لكل ممرر 

  النتٌجة 

 اإلستبٌانات 

 التقويم الداخلي للورقة اإلمتحانية . ت

  ٌموم وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب بإستمبال أي تمارٌر من روإساء الكنتروالت أو

مال علسام أو شكاوى من طالب أو من خالل مالحظاته المباشرة أثناء أألوإساء أر

وٌموم بتشكٌل لجان  .وعناصر التموٌم لكل ممرراألوراق اإلمتحانٌة تحانات بخصوص ماإل

لفحص حاالت وجود مشاكل فً األوراق اإلمتحانٌة من حٌث الجودة فً التصمٌم أو 

 ....الخ الصٌاغة أو التغطٌة للمادة العلمٌة

  توصً إدارة الكلٌة لٌام روإساء األلسام بتشكٌل لجان لتمٌٌم األوراق اإلمتحانٌة ً أٌضا

 وإتخاذ التوصٌات المناسبة لتطوٌر جودتها فً المستمبل أو للتعامل مع أي مشاكل بها.

  وتعرض نتائج التمٌٌم لألوراق اإلمتحانٌة على لجنة شئون التعلٌم والطالب للتوصٌة بإتخاذ

لعمٌد الكلٌة الذي لد ٌتدخل بتصرف مباشر أو ٌموم برفع األمر ذلن ارات ترفع بعد لر

 .لمجلس الكلٌة

 المقيم الخارجي للورقة اإلمتحانية . ث

 ال ٌنطبك. 

 تقويم أعمال الكنترول . ج

  تموم وحدة ضمان الجودة بالمإسسة باإلشراف على تحلٌل نتائج تموٌم الطالب ومراجعة

مال الكنترول وعملٌة تموٌم الطالب من خالل عموذج مراجعة أأعمال الكنترول بإستخدام ن

عضو الجودة بالكنترول. ثم كتابة تمرٌر عن أعمال الكنترول ٌتضمن خطط التحسٌن 

 وٌعتمد من مجلس الكلٌة.



67 
 

 اإلجراءات التصحيحية . ح

  فً حاالت وجود مشاكل تتعلك بتموٌم األوراق اإلمتحانٌة أو نتائج ٌموم مجلس المسم

جود شكاوى من الطالب أو تمارٌر من وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب الطالب و

، وإتخاذ المرارات التً تحاول أن تضمن تنفٌذ خطوات تحسٌن هذه الحاالتبفحص 

 لألوراق اإلمتحانٌة للمسم ومستوى جودة عملٌة التموٌم ككل.

 تظهى انطالب يٍ أضانُة وَتائج انتقىَى آنُح 

٢ٓ ٝرؼي اػالٕ حُ٘ظخثؾ ٣لن ُِطخُذ حُظظِْ ٖٓ حُ٘ظ٤ـش ك٢ ك٢ ٜٗخ٣ش حُلَٜ حُيٍح .1

 ٓٞػي ؿخ٣ظٚ أٓزٞع ٖٓ اػالٕ ٗظ٤ـش حالٓظلخٕ.

٣ظويّ حُطخُذ رخُظٔخّ )طظِْ( ا٢ُ اىحٍس ٗجٕٞ حُطالد رخ٤ٌُِش ِٝٓت حالٓظٔخٍس  .2

حُوخٛش رٌُي ٝىكغ حَُّٓٞ حُٔوٍَس، ػْ حألٓظخً حُيًظٍٞ ٤ًَٝ ح٤ٌُِش ُ٘جٕٞ 

 حُطالد.

 ح٤ٌُِش حُظظِْ ا٢ُ ح٤ُٔي حألٓظخً حُيًظٍٞ ٍث٤ْ حٌُ٘ظٍَٝ حُٔوظٚ. ٣َكغ ٤ًَٝ .3

٣ظْ َٓحؿؼش كخُش ًَ ١خُذ ػ٢ِ كيس ٝك٢ ًَ ٓوٍَ ٣ظْ حُظظِْ ك٤ٚ، ٓغ َٓحؿؼش  .4

 ىٍؿخص حُؼ٢ِٔ ٝحُ٘ظ١َ.

 ٣ظْ َٓحؿؼش ًٗٔٞؽ حإلؿخرش ٓغ ٍٝهش حُطخُذ. .5

 ٣ظْ َٓحؿؼش ىٍؿخص حُؼ٢ِٔ ٓغ ىٍؿش حُؼ٢ِٔ حُٜ٘خث٤ش. .6

أهطخء ك٢ ىٍؿش حُطخُذ ٣ظْ طؼي٣َ حُيٍؿش ك٢ ٝػخثن حٌُ٘ظٍَٝ اًح كيع أ١  .7

 ًٌُٝي ػ٢ِ حُ٘ظخّ حإل٤ٌُظ٢َٗٝ ُِـخٓؼش أ٠٣خ ٝحػظٔخى طؼي٣َ حُ٘ظ٤ـش.

اًح ًخٗض حُيٍؿش ٛل٤لش ُْٝ ٣ظْ حُؼؼٍٞ ػ٢ِ أ١ أهطخء رٜخ كظزو٢ حُيٍؿش ًٔخ  .8

 ٢ٛ ريٕٝ طـ٤٤َ.

ٚ رخُظظِْ أٝ حإلُظٔخّ ٣ظْ ارالؽ حُطخُذ ر٘ظ٤ـش حُظظِْ هالٍ أٓزٞع ٖٓ طويٓ .9

ٝاػالّ حُطالد ح٣ٌُٖ ٣لن ُْٜ حٓظَىحى ه٤ٔش حالُظٔخّ، ٣ٝٞهغ حُطالد رخُؼِْ 

 ٝطللع ٌٛٙ حالٓظٔخٍحص ك٢ ِٓلخص حُطالد.
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 مزاجع  وإصتجنار ىتائج ىظاو التكويه

 املزاجعُ املضتمزَ

  على المجالس تموم الكلٌة بمراجعة وتحلٌل نتائج تموٌم الطالب وعرض ومنالشة تلن النتائج

ً لألسالٌب المباشرة وغٌر المباشرة والمتمٌزة، وٌتم  المختصة وذات الصلة بالبرنامج وفما

إعداد تمرٌر عن نتائج التحلٌل ودراسة الدالالت التً تنطوي علٌها تلن النتائج وتتخذ 

 اإلجراءات الالزمة.

 ظلمات الطالب من أسالٌب ٌوجد بالكلٌةنظام معلن بدلٌل البرنامج ومولع الكلٌة للتعامل مع ت

ونتائج التموٌم، وذلن من خالل تمدٌم الطالب اإللتماس لفحص ورلة اإلجابة خالل فترة 

 محددة، وٌتم إعالن نتنائجه للطالب.

 تكويه خمزجات التعلهىكاط الكوة يف معيار 

 .ٌوجد نظام لتموٌم الطالب معتمد ومعلن بوسائل متعددة 

 ب.هنان تنوع ألسالٌب تموٌم الطال 

 واإلستفادة منها. وجود ألٌات لتظلمات الطالب من نتائج التموٌم 

 .التؤكد من تحمٌك مخرجات التعلٌم من خالل اإلمتحانات 

 .مراجعة نتائج الطالب وإتخاذ اإلجراءات التصحٌحٌة 

 تكويه خمزجات التعلهىكاط حتتاج حتضني يف معيار 

 ال ٌوجد 

 مزفكات

 2018/2019ظَٝالص حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُؼخ٢ٗ اػظٔخى ٓـِْ ح٤ٌُِش ُظ٤ٌَ٘ ً٘ 9-1

اػظٔخى ٓـِْ ح٤ٌُِش ُِـخٕ حُٜٔلل٤ٖ ٝحُٔٔظل٤ٖ٘ ُألهٔخّ حُؼ٤ِٔش حُلَٜ حُيٍح٢ٓ حُؼخ٢ٗ  9-2

2018/2019 

 المعتمد لمسم العلوم اإلدارٌة نموذج الورلة اإلمتحانٌة 9-3
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 املعيار العاعز: التعشيش والتطويز 

 خط  التعشيش والتطويز

 اءات ومضادر معلىمات اخلطُإجز

أصدر عمٌد الكلٌة لراراً بتشكٌل لجنة لمراجعة الئحة الكلٌة وبرامجها تم اإلشارة إلٌه من لبل 

( وذلن تمهٌداً إلجراء تطوٌر شامل لبرامج الكلٌة ولواعد وإجراءات العملٌة التعلٌمٌة 1-12 مرفك)

بوضع خطة التعزٌز  0201بشهر ٌناٌر ولد لام لسم العلوم اإلدارٌة فً جلسته الدورٌة بها. 

والتطوٌر لبرامج المسم بحٌث تناسب مشاكل المسم وظروف برامجه األكادٌمٌة وهما برنامج 

تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة اإللكترونٌة، وكذا برنامج رٌادة األعمال والمشروعات الصغٌرة 

، 10/1/0201( بتارٌخ 123رلم )(، ولد تم إعتماد هذه الخطة فً جلسة مجلس الكلٌة 0-12 مرفك)

األساسٌة للتعزٌز والتطوٌر وأهمها المجاالت . ولد أعتمد تطوٌر الخطة على دراسة بالمرفككما 

تصمٌم وتوصٌف البرنامج، المحتوى العلمً وتوصٌف الممررات الدراسٌة، طرق التعلٌم والتموٌم 

 ات:تم الوضع فً اإلعتبار المصادر التالٌة للمعلوملد ...الخ. و

 للكلٌة التحلٌل الرباعً المعد للخطة اإلستراتٌجٌة. 

  للبرنامج الداخلًتمرٌر المراجع. 

 جلسات العصف الذهنً وورش العمل واإلستبٌانات المناسبة فً هذا المجال. 

 دلاالت التعشيش والتطىيز

 وتتمثل أهم مجاالت التعزٌز والتطوٌر فٌما ٌلً:

 الل تمارٌر المراجع الداخلً والمراجع الخارجً.المراجعة الدورٌة للبرنامج وذلن من خ 

 .الممررات الدراسٌة وذلن من خالل تطوٌر الممررات الدراسٌة وطرق التعلٌم والتموٌم 
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 ج المستهدفة وذلن من خالل كفاءة توصٌف تاوتوافك طرق التعلٌم والتموٌم مع الن

 مٌة المستهدفة.الممررات. لضمان توافك طرق التعلٌم والتموٌم مع النتائج التعلٌ

  الصورة الذهنٌة عن البرنامج وذلن من خالل تحسٌن العمل على إعادة تمدٌم البرنامج بعد

 تطوٌره بشكل أفضل للطالب والجهات الخارجٌة والداخلٌة له.

 إدارة اجلودة يف الربىامج

 عهاصز اجلىدَ يف الربنامج

صر الجودة فً البرنامج والتً تتمثل فً لتوعٌة بمفاهٌم وعناببذل جهودها فً اإدارة البرنامج  مومت

التوعٌة بالعملٌة التعلٌمٌة ومواصفات الخرٌج وتوصٌف البرنامج والممررات وتمارٌر البرامج 

، وذلن ألعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم فً جلسات مجلس المسم والممررات ونواتج التعلم

عناصر على درٌس والهٌئة المعاونة من خالل أعضاء هٌئة التتركز جهود التوعٌة . كما المختلفة

 جودة البرنامج للطالب من خالل المحاضرات والدروس العملٌة.

 ولد أصدر عمٌد الكلٌة لرارٌن هامٌن لتعزٌز وتطوٌر إدارة الجودة بالكلٌة وهما ما ٌلً:

خطة لخرٌطة المٌاس والتموٌم  وتنفٌذ لوضع تنظٌم لوحدة المٌاس والتموٌم بالكلٌةتشكٌل  -1

ٌة لكل برامج الكلٌة ولدعم ملفات الجودة والعملٌة التعلٌمٌة للكلٌة لضمان التنسٌك السنو

(. وتتولً وحدة المٌاس والتموٌم بالتعاون مع 3-12) مرفكورفع مستوى الجودة فً الكلٌة )

 وحدة الجودة تنفٌذ هذه الخطة.

ى المعرفة رفع مستوللتوعٌة و لجنة لوضع ممترح للدورات التدرٌبٌة والورش الالزمة -0

 (.4-12 مرفكوالمهارة بالجودة بالكلٌة بشكل مستمر )

 التعشيش والتطويزىكاط الكوة يف معيار 

  مراجعة وتطوٌر برامج الكلٌة.جهود لوجود 

  إهتمام الكلٌة بعملٌة التوعٌة والتدرٌب للمعرفة بالجودةإستفادة البرنامج من. 

  لكل متطلبات المٌاس والتموٌم  كاملةالكلٌة فً وضع خرٌطة متتعاون إدارة البرنامج مع

 السنوٌة لكل برامج الكلٌة.
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 التعشيش والتطويزىكاط حتتاج حتضني يف معيار 

  لتنفٌذ خطة تطوٌر برنامج تكنولوجٌا التسوٌك والتجارة ٌحتاج التعزٌز والتطوٌر

 .اإللكترونٌة

 ءلةامإشر التحفٌز والمسل افضل الحاجة لتطوٌر 

 مزفكات

 شكٌل لجنة لمراجعة الئحة الكلٌةلراراً بت 10-1

 هطش حُظؼ٣ِِ ٝحُظط٣َٞ ُؤْ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٝاػظٔخى ٓـِْ ح٤ٌُِش ُِوطش 10-2

 هَحٍ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش رٟٞغ ط٘ظ٤ْ ُٞكيس حُو٤خّ ٝحُظو٣ْٞ رخ٤ٌُِش  10-3

لجنة لوضع خطة أو ممترح للدورات التدرٌبٌة والورش هَحٍ ػ٤ٔي ح٤ٌُِش رظ٤ٌَ٘  10-4
 لرفع مستوى المعرفة والمهارة بالجودةالالزمة 
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 املعيار احلادي عغز: مؤعزات زلاح الربىامج

 أصاليب التكويه غري املباعزة

 ػ٠ِ أٓخ٤ُذ ٓوظِلش ُظو٣ْٞ ٓيٟ ٗـخف حُزَٗخٓؾ ٝأٜٛٔخ: هْٔ حُؼِّٞ حإلىح٣ٍشؼظٔي ٣

  ُيٍح٤ٓش حص ححُٔوٍَطو٣ْٞ ٖٝٓ ك٤غ ٍٓخُظٚ ٝأٛيحكٚ آظطالع أٍحء حُطالد ك٢ حُزَٗخٓؾ

ٓؼخٍ ُظو٤٤ْ حُطالد  (1-11) حَُٔكن٣ٟٝٞق ٤ٓخٓخص حُظؼ٤ِْ ٝحُظؼِْ طو٣ْٞ ًٌٝح ٝحإلٓظلخٗخص 

 .ألكي حُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش رخُزَٗخٓؾ

  ٖٓ ِٓظلو٤ٖ حُزَٗخٓؾ ك٤غ طزخ٣٘ض ٗٔذ ٓؼيالص حُظوَؽ ٖٓ حُِٔظلو٤ٖ ك٢ ٓؼيالص حُظوَؽ

 (2019/2020 – 2018/2019 – 2017/2018) حُزَٗخٓؾ ك٢ حُٔ٘ٞحص حُؼالع حُٔخ٤ٟش

ًٔخ ٣ويّ  .(2-11 َٓكناؿٔخ٢ُ ١الد حُزَٗخٓؾ ) ٖٓطو٣َزخً % 65 حُٔظٞٓطشًٝخٗض حُ٘ٔزش 

( طو٣ََ اىحٍس حُو٣َـ٤ٖ ُظلخ٤َٛ ػ٤ِٔش حُظوَؽ رخُلٍٜٞ حُؼالع حألٍٝ 3-11) حَُٔكن

 ٝحُؼخ٢ٗ ٝح٤ُٜل٢ رخألػٞحّ حُؼالع حُٔخروش.

 (.4-11 َٓكن) آظطالع أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ك٢ حُزَٗخٓؾ 

 ٢ٛٝ اكٜخث٤ش ٣ٜؼذ حُظَٞٛ ا٤ُٜخ رُٜٔٞش. ،ٓؼيالص حُظٞظق ٖٓ ه٣َـ٢ حُزَٗخٓؾ 

 اكٜخث٤ش ٣ٜؼذ  ،ٓؼيالص حُظٔـ٤َ رخُيٍحٓخص حُؼ٤ِخ ٖٓ ه٣َـ٢ حُزَٗخٓؾ ً ٢ٛٝ أ٠٣خ

 حُظَٞٛ ا٤ُٜخ رُٜٔٞش ٗظَحً ُؼيّ ٝؿٞى ىٍحٓخص ػ٤ِخ ر٘ؼزش حُؼِّٞ حُٔخ٤ُش ٝحإلىح٣ٍش رخ٤ٌُِش.

 ٝ ٟٝحُٔوظَكخص ٖٓ حُطالد ٝحُو٣َـ٤ٖ حُٞحٍىس ػزَ حإلٗظَٗض ٝٓٞحهغ حُظٞحَٛ حٌُ٘خ

 حإلؿظٔخػ٢.

 .حٌُ٘خٟٝ حُٞحٍىس رٜ٘خى٣ن حٌُ٘خٟٝ ٝحُٔوظَكخص 

 أصاليب تكويه إضافي  للتنيش / دعه الكدرة التيافضي  للربىامج

 ٝطظٔؼَ ك٤ٔخ ٢ِ٣:ٝطٞؿي ٓـٔٞػش ٖٓ أٓخ٤ُذ حُظو٣ْٞ حإلٟخك٤ش ًُٝي ُيػْ حُويٍس حُظ٘خك٤ٔش ُِزَٗخٓؾ 
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  حُظي٣ٍذ ح٤ُٔيح٢ٗ: ٣ٝؼي حُظي٣ٍذ ح٤ُٜل٢ ح٤ُٔيح٢ٗ ؿِء ٛخّ ٖٓ ٌٓٞٗخص الثلش ٌٕٞٓ

ئَٗ ٛخّ ْ أىحء حُظي٣ٍذ ح٤ُٜل٢ ٣ٝ٣ٓؼي طوٞحُزَٗخٓؾ ح١ٌُ ٣ظْ ط٘ل٤ٌٙ ٣ٞ٘ٓخً َٓط٤ٖ ُِطخُذ. 

ٍ آظوٜخء ٣ٝظْ حُظو٣ْٞ ٖٓ هال ٚ ٗوطش ط٤ِٔ ٓٔظٜيكش ُِزَٗخٓؾ ًٌَ.ُ٘و٣ْٞ ٗـخف حُزَٗخٓؾ ألٗ

 (.5-11 َٓكنأٍحء حُطالد ك٢ ٌٕٓٞ حُظي٣ٍذ ح٤ُٔيح٢ٗ )

  حُٔوٍَحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحإلٌُظ٤َٗٝش: ٣ظ٤ِٔ حُزَٗخٓؾ رٞؿٞى ٓـٔٞػش ٖٓ حُٔوٍَحص ٌٕٞٓ

حُظٌُ٘ٞٞؿ٤ش ٝحُوخٛش ر٘ظْ حُٔؼِٞٓخص ٝٗظْ حُظـخٍس حإلٌُظ٤َٗٝش حُظ٢ ط٤ِٔٙ ػٖ أ١ رَٗخٓؾ 

إلٌُظ٤َٗٝش، ططز٤وخص حُلخٓذ حأل٢ُ ك٢ حُظ٣ٞٔن، حُظ٣ٞٔن اىحٍس ط٣ٞٔن، ٓؼَ ط٤ْٜٔ حُٔٞحهغ ح

حُ٘ز٢ٌ، ٗظْ حُٔؼِٞٓخص حُظ٣ٞٔو٤ش، ٓويٓش ك٢ طٌُ٘ٞٞؿ٤خ حُٔؼِٞٓخص، حإلىحٍس حإلٌُظ٤َٗٝش 

٣ٝظْ حُظو٣ْٞ ٖٓ هالٍ آظوٜخء  ، ٗظْ ىػْ حُوَحٍحص.ُألػٔخٍ، ٗظْ اىحٍس ػالهخص حُؼٔالء

 (.6-11 َٓكن٤ش )أٍحء حُطالد ك٢ ٌٕٓٞ حُٔوٍَحص حُظٌُ٘ٞٞؿ

 ٣ظ٤ِٔ حُزَٗخٓؾ أ٠٣خً رٞؿٞى : ٝحُظ٤ِٔ حإلؿظٔخػ٢ ٌٕٓٞ حُٔوٍَحص ُٜٔخٍحص حُظل٤ٌَ حإلريحػ٢

حإلؿظٔخػ٢ ُِو٣َؾ ٓؼَ حُظ٤ِٔ ٓـٔٞػش ٓوٍَحص ططٍٞ ٖٓ ٜٓخٍحص حُظل٤ٌَ حإلريحػ٢ ٝ

 رلٞع حُظ٣ٞٔن،حُظل٤ٌَ حإلرظٌخ١ٍ ٝحُٔ٘طو٢، ٜٓخٍحص حإلطٜخٍ، كٕ٘ٞ، حُؼِّٞ ح٤ُٔخ٤ٓش، 

ٜٓخٍحص ، ٣ٍخىس حألػٔخٍ ٝحَُٔ٘ٝػخص حُٜـ٤َس، حَُٔ٘ٝع ح٤ُٔيح٢ٗ، أهاله٤خص حألػٔخٍ

٣ٝظْ حُظو٣ْٞ ٖٓ هالٍ آظوٜخء أٍحء حُطالد ك٢ ، كوٞم حإلٗٔخٕ. ٝحٓظَحط٤ـ٤خص حُظلخٝٝ

 .(6-11 َٓكنٌٕٓٞ حُٔوٍَحص حُٔظؼِوش رخُظ٤ِٔ حإلريحػ٢ ٝحُٜٔخٍحص حإلؿظٔخػ٤ش )

 (.7-11 َٓكنءس حُو٣َـ٤ٖ ك٢ حُٔ٘ظٔخص حُظ٢ ٣ؼِٕٔٞ رٜخ )آظطالع حَُأ١ ك٢ ٓيٟ ًلخ 

 أنىاع املؤصضات اليت تكبل علِ تىظًف خزجيٌ الربنامج

رَحٓؾ طوٜٜخص حُؼِّٞ حإلىح٣ٍش ٖٓ حُو٣َـ٤ٖ ح٣ٌُٖ ٣ظٔظؼٕٞ رظ٘ٞع حُطِذ ػ٤ِْٜ ك٢ ٣ؼظزَ ه٣َؾ 

ْ. كال طٞؿي ٓ٘ظٔش هخٛش ٓٞم حُؼَٔ ٗظَحً ُظؼيى حُٞظخثق ٝٓـخالص ٝأٗ٘طش حُؼَٔ حُظ٢ طلظخؽ ا٤ُٜ

أٝ ػخٓش ك٤ٌٓٞش أٝ ٓ٘٘ؤس أػٔخٍ ٛخىكش َُِرق اال ٝطلظخؽ ُٞظخثق ُِظ٣ٞٔن ٝحُظؼخَٓ ٓغ حُؼٔالء أٝ 

كظ٠ حُٔٞح٤٘١ٖ ك٢ كخالص ٓ٘ظٔخص حُويٓخص حُل٤ٌٓٞش، ًٌٝح حُيػخ٣ش ٝحإلػالٕ ٝحُؼالهخص حُؼخٓش، 

ُز٤ؼ٤ش أٗ٘طش حُز٤غ ٝحُظ٣َٝؾ ٝحُؼَٝٝ حٝٓ٘خكٌ حُظ٣ُٞغ ٝحُز٤غ رخُـِٔش أٝ حُظـِثش أٝ ًُِٞالء، ٝ

ٖٓ ٓخًٍخص ٝػالٓخص ٝٛلخص ًٌٝح طوط٢٤ حُٔ٘ظـخص ٝحُويٓخص  ٝحُٔؼخٓالص حُز٤ؼ٤ش...حُن،

 ٝٗؼخٍحص ٝهٜخثٚ ٝٓ٘خكغ ٝاكظ٤خؿخص ُِؼ٤َٔ. 
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٠٣ٝخف ٌُُي ط٤ًَِ حُزَٗخٓؾ ػ٠ِ حُزؼي حإلٌُظ٢َٗٝ ٝحُظـخٍس ػزَ حإلٗظَٗض ٝح١ٌُ ٣ٞكَ ُٚ ٝظخثق 

يػخ٣ش حٌُُظ٤َٗٝش، ٝحإلظـخٍس حُاىحٍس ٓٞحهغ  ٢حُظ٣ٞٔن حإلٌُظ٢َٗٝ ٖٓ أهٜخث٤خثق اٟخك٤ش ُٞظ

َه٤ٔش ُِٔ٘ظـخص ...حُن. حٌُظخُٞؿخص حُػال٤ٗش ػزَ ٓٞحهغ حُظٞحَٛ حإلؿظٔخػ٢، ٝٓ٘ظ٢ٔ حإللٔالص حُٝ

ٝطظٞحؿي ٓؼَ ٌٛٙ حُٞظخثق ٝحألٗ٘طش ك٢ حًَُ٘خص ٝحُز٘ٞى ٝحألؿِٜس حُل٤ٌٓٞش ...حُن. كٖٔ حُٜؼذ 

 ٍٜٞ ٓ٘٘ؤس أٝ ٓ٘ظٔش ال طلظخؽ ُٔؼَ ٌٛٙ حألٗ٘طش ٝحُٞظخثق.ط

 مؤعزات جناح الربىامجىكاط الكوة يف معيار 

  العملً. التدرٌب المٌدانًٌمٌز البرنامج وهو مكون وجود 

  حُٔوٍَحص حُظٌُ٘ٞٞؿ٤خ ٝحإلٌُظ٤َٗٝشًٌٝح ٌٕٞٓ. 

 ٝحُٔوٍَحص ُٜٔخٍحص حُظل٤ٌَ حإلريحػ٢ ٝحُظ٤ِٔ حإلؿظٔخػ٢ ٌٕٞٓ. 

 ٞرؤٍحء حُطالد ك٢ حٌُٔٞٗخص حالٓظز٤خٗخص حُوخٛش و٣َطش حُظو٣ْٞ رخٓظويحّ ى طوط٢٤ ُٝؿ

 حُٔخروش، ٝرؤٍحء حُو٣َـ٤ٖ ٝؿٜخص حُؼَٔ ك٢ حُزَٗخٓؾ.

 مؤعزات جناح الربىامجىكاط حتتاج حتضني يف معيار 

 اإلستطالعات والتمٌٌمات موضع التنفٌذ الفعلً.وضع 

 مزفكات

 ُٔوٍَحص حُيٍح٤ٓش ٝحإلٓظلخٗخصآظطالع أٍحء حُطالد ك٢ ح 11-1

 طو٣ََ اىحٍس حُو٣َـ٤ٖ رٔؼيالص حُظوَؽ ُألػٞحّ حُؼالع حُٔخروش ُزَحٓؾ ح٤ٌُِش  11-2

طو٣ََ اىحٍس حُو٣َـ٤ٖ رظلخ٤َٛ طوَؽ حُطالد رخُلٍٜٞ حُيٍح٤ٓش ُألػٞحّ حُؼالع ُزَحٓؾ  11-3

 ح٤ٌُِش .

 آظطالع أٍحء حُو٣َـ٤ٖ ك٢ حُزَٗخٓؾ 11-4

 ء أراء الطالب فً مكون التدرٌب المٌدانًإستمصا 11-5

إستمصاء أراء الطالب فً مكون الممررات التكنولوجٌة، وبالتمٌز اإلبداعً والمهارات  11-6
 اإلجتماعٌة

 إستطالع الرأي فً مدى كفاءة الخرٌجٌن فً المنظمات التً ٌعملون بها 11-7
 

 طٔض،،،


