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السمات المميزة والممارسات الجيدة بالكمية  
 

: DE"الزيارة الميدانية" سمات جيدة أشاد بيا فريق زيارة التطوير بالمشاركة :  أوال
. فرقة موسيقية ذات كفاءة تحافظ عمى ىوية وتراث اإلقميم  -1
 .كفاءات فنية إنتاجية أثرت فى بيئتيا تجميال ونشرا لمثقافة الفنية ورفعا لمتذوق الفنى  -2

كفاءة تكنولوجية عمى مستوى الياردوير والسوفتوير يحتاجيا اإلقميم وتساىم فى محو األمية  -3
 .التكنولوجية بو 

من خالل العرض  - (أطعمة ، ومالبس  )كفاءات فنية فى مجال االقتصاد المنزلى  -4
نتاجية–اإلنتاجى   . تمبى احتياجات اإلقميم ويمكنيا أن تصبح مراكز بحثية وا 

كفاءة صحفية إذاعية تمفزيونية زودت المنفذ اإلعالمية بكوادر عاممة اليوم ومازالت تمدىا  -5
 .بالخريجين 

دبموم فى جودة التعميم يمنحو قسم : ومما اقترحو الفريق من خالل إمكانات الكمية  -6
. تكنولوجيا التعميم كمسار مواز

 :ومما عرض عمى الفريق واعتبره من نقاط التميز  -7

 فى  وجود أعضاء ىيئة تدريس يعممون كمحكمين لإلنتاج العممى عمى المستوى القومى - أ
.  المجاالت التى تنفرد الكمية باالختصاص فييا

وجود أعضاء ىيئة تدريس فازوا عمى مستوى الوطن العربى فى اإلنتاج العممى من لجان  - ب
 .لجودة مصادر التعمم 

. وجود أعضاء يعممون كمحكمين لممنتجات الفنية- ج
اتحاد الصحافة ، اتحاد : وجود أعضاء فى جمعيات واتحادات نوعية وطنية وعالمية - د

.  شعراء العالم بأسبانيا
ىـ وجود معمل يخدم البحث العممى عمى مستوى الكمية والجامعة قد أدى بالفعل ىذه 

.  (معمل الخزف  )األدوار
: السمات المميزة لبرامج الدراسة بالكمية : ثانيا 
برامج الدراسة بالكمية ليس ليا نظير عمى مستوى اإلقميم ، ومن ثم تقدم خدمات فريدة - 

تعميمية وبحثية ومجتمعية ، سواء فى تمبية احتياجات التعميم قبل الجامعى من المعممين 
موسيقيين وفنانين : النوعيين ، أو احتياجات المجتمع من المتخصصين ذوى االحتراف 

دارة المنزل عالميين وتكنولوجيين وجال األطعمة والمالبس وا   . وا 
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. الحاسب اآللى والوسائل والمكتبات :برنامجى تكنولوجيا التعميم - 1
 

إعداد معممى الحاسب وأخصائيى تكنولوجيا المعمومات عمى مستوى البكالوريوس * 
. والدراسات العميا 

برامج الصيانة ، والعروض .: تدريب أبناء المجتمع فى مجال تكنولوجيا المعمومات * 
. ، والتعمم اإللكترونى 

. إنتاج برمجيات خاصة بذوى االحتياجات من خالل رسائل الماجستير والدكتوراه* 
. تصميم المواقع وقواعد البيانات * 
. إنتاج الوسائل التعميمية التى تمبى حاجات التعميم قبل الجامعى * 

وتشتد الحاجة إلى ىذا البرنامج اليوم بعد التحول فى التعميم قبل الجامعى إلى ** 
. األنشطة التى تنمى مختمف جوانب الشخصية

 
: برنامج التربية الفنية- 2
. إعداد معمم التربية الفنية لمراحل التعميم قبل الجامعى محميا وعربيا * 
. إعداد فنانين فى مختمف التخصصات لتمبية حاجات المجتمع من اإلنتاج الفنى * 
إحياء التراث ، والحرف ، وتنمية التذوق الفنى لدى المجتمع ، واإلسيام فى الحفاظ * 

. عمى اليوية والثقافة واالنتماء 
. تجميل الميادين والمشاركة فى جعل البيئة أكثر جماال* 
.  (وحدة الخزف  )وحدات إنتاجية تمبى حاجات المجتمع * 
 )تنمية الميارات والقدرات الفنية لدى أبناء المجتمع من مختمف المراحل العمرية * 

.  (دورات تدريب 
. مشروعات تعاقد عمييا القسم مع البيئة لتجميل الواجيات * 
ومن خالل مركز الخدمة التابع لوكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تم ما **
:  يمى 

  إعذاد دراسخ جذوي ورقذَى اسزشبراد فُُخ نهًشروعبد انصغُرح 

 (نهخزف وانفخبر   ) فً يجبل انفُىٌ 

  رأجُر األفراٌ انًىجىدح ثقسى انزرثُخ انفُُخ
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  عقذ دوراد رذرَجُخ نطالة انذثهىيبد انفُُخ وانشهبداد انجبيعُخ فً يجبل رقُُخ

 يسزىَبد رذرَجُخ كم يسزىي َشزًم عهً 4واسزخذاو انحبست اِنٍ عهً هُئخ 

  أسجىع دراسً َزجعه ايزحبٌ فً َهبَخ كم يسزىي رذرَج12ٍ

  رقىو وحذح انفُىٌ انزشكُهُخ ثعقذ دوراد رذرَجُخ فً يجبل  انرسى وانزصىَر

انزَزً ـ األشغبل انفُُخ وانجُئُخ ـ َحذ ـ خزف ـ َسُج ـ طجبعخ يُسىجبد ـ أشغبل 

 إنخ...... َجبرح ـ أشغبل انًعبدٌ وانحهً ـ أشغبل جهىد ـ رسى عهً انزجبج 

وتشتد الحاجة إلى ىذا البرنامج اليوم بعد التحول فى التعميم قبل الجامعى إلى ** 
. األنشطة التى تنمى مختمف جوانب الشخصية

: برنامج التربية الموسيقية - 3
. إعداد معمم التربية الموسيقية لمراحل التعميم قبل الجامعى * 
. إعداد الفنانين الموسيقيين عمى مختمف مجاالت األداء تمبية الحتياجات المجتمع * 
إحياء التراث الموسيقى لإلقميم  ، وتنمية التذوق الفنى لدى المجتمع ، واإلسيام فى * 

. الحفاظ عمى اليوية والثقافة واالنتماء 
 )تنمية الميارات والقدرات الموسيقية  لدى أبناء المجتمع من مختمف المراحل العمرية * 

. (دورات تدريب 
* من خالل فرق موسيقية محترفة .مشاركة المجتمع فى مناسباتو الدينية والقومية * 

. المشاركة فى إحياء المناسبات الجامعية
. تحمل عبء تدريب الموىوبين من طالب الجامعة فى الكميات األخرى* 

:  ومن خالل مركز الخدمة تم ما يمى ** 
  رقىو وحذح انًىسُقً ثعقذ دوراد رذرَجُخ فً يجبل انًىسُقً انشرقُخ وانغرثُخ   

 .( غُبء– قبَىٌ – عىد – ثُبَى –جُزبر  )

وتشتد الحاجة إلى ىذا البرنامج اليوم بعد التحول فى التعميم قبل الجامعى إلى ** 
. األنشطة التى تنمى مختمف جوانب الشخصية

: االقتصاد المنزلى - 4
إعداد معممات االقتصاد المنزلى لمراحل التعميم قبل الجامعى  * 
الفنادق ، مصانع الحموى : إعداد ماىرات فى مجال األطعمة لتمبية حاجات المجتمع * 
 .
نتاج المالبس تمبية الحتياجات المصانع والورش *  إعداد ماىرات فى مجال صناعة وا 

.  الخاصة ، والحرف الصغيرة ، والمشاغل الشخصية 
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* إعداد ماىرات فى إدارة المنزل واقتصاد األسرة وتربية الطفل والعالقات األسرية * 
اإلسيام فى الحفاظ عمى ىوية المجتمع وتراثو وثقافتو فيما يتعمق بالممبس واألطعمة  

جميسة المسنات ، مديرة المنزل ، مشرفة : وتطمح الكمية فى إنشاء دبمومات موازية * 
.  التغذية 

الممبس ، األطعمة  : كما تطمح فى إنشاء وحدات إنتاجية تمبى حاجات المجتمع من * 
ومن خالل مركز الخدمة التابع لوكيل الكمية لشئون البيئة وخدمة المجتمع تم ما **
:  يمى 

 مركز الخدمة العامة قسم فندقو فى فترة اإلجازة الصيفية.  

  التعاقد مع كل من فندق عرفة وفندق بانورما وفندق جرين ىاوس وذلك لتدريب
 ..  ةطالب المدارس الفندقي

  ً(يعبيم رجبرة انفئراٌ )رأجُر يعبيم أالقزصبد انًُزن .

  رقىو وحذح االقزصبد انًُزنً ثعقذ دوراد رذرَجُخ فً يجبل انًالثس انجبهزح( 

. وانزطرَز وانزرَكى (انزفصُم

وتشتد الحاجة إلى ىذا البرنامج اليوم بعد التحول فى التعميم قبل الجامعى إلى ** 
. األنشطة التى تنمى مختمف جوانب الشخصية

: اإلعالم التربوى - 5
  إعداد أخصائى الصحافة المدرسية والمسرح المدرسى لمراحل التعميم قبل الجامعى 

  ذاعة وتمفزيون أعداد المتخصصين الميرة لمعمل بقصور الثقافة ، والمسرح القومى ، وا 
 .اإلقميم ، والصحافة اإلقميمية 

  ومن خالل مركز الخدمة التابع لوكيل شئون البيئة وخدمة المجتمع: 

رقىو وحذح األعالو انزرثىٌ ثعقذ دوراد رذرَجُخ نهزذرَت عهً إعذاد انُشرح 

. اإلراعُخ نهًجزذئٍُ  يكىَخ يٍ أرثعخ يسزىَبد

وتشتد الحاجة إلى ىذا البرنامج اليوم بعد التحول فى التعميم قبل الجامعى إلى ** 
 .األنشطة التى تنمى مختمف جوانب الشخصية

:  ممارسات ذات طابع خاص : ثالثا 
:- داخل الجامعة - 

 :تنمية البيئة ومنيا ىدفت إلى مارسات لمنماذج توجد بعض 
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تزيين وتجميل سور الجامعة ، وكمية التربية ، والميادين ، ومركز التطوير، :  -
. وبعض المكاتب اإلدارية  

 (انظر المخرجات)ندوات قسم اإلعالم : عقد ندوات حول الوعى البيئى -

:- خارج الجامعة - 

انظر الممف  )مدارس التعميم اإلعدادى والثانوى : ندوات بالتعميم قبل الجامعي  -
).  

رعاية المبدعين ، دور القصة فى رعاية الطفل ، الغذاء  )حمقات تمفزيونية  -
 .(...... الجيد ، التذوق الفني 

  ويمثل الجدول التالي مدى استعانة األطراف المجتمعية بالخدمات المتخصصة التى تقدميا 
 :  ( المستفيدةةالجوو  نوع،  والعددال): الكمية 

القطاعات المستفيدة البرنامج  / نوع االستشارةالعدد  النشاط 
استشارة فنية فى التصوير 

 
1 
 

تحكيم التصوير 
 

الجامعة 
 

اإلذاعة والتميفزيون تحكيم النصوص  1استشارات فنية فى اإلعالم 
التميفزيون غذاء الفئات الحساسة  1استشارة غذائية 
وزارة الثقافة تفعيل دور المرأة  1استشارة إنسانية 
وزارة التربية والتعميم االستذكار الجيد  1استشارة تعميمية 

أبو .جميل محمد حبيب ، د/ د.محمد عبد المطمب جاد ، أ/د.انظر السيرة الذاتية لكل من أ* 
. شريف ربيع . سعيد عبد الغفار ، د. أكرم نمير ، د.احمد موسى ، د.المجد كمال ، أ

: الطموحات المستقبمية التى تستثمر نقاط التميز بالكمية
تطمح الكمية فى أن يكون بيا ما يشبو األوبرا إلحياء التراث الغنائى والوطنى محافظة عمى -1

. الثقافة وتنمية لمحس الوطنى واالنتماء 
نتاج أثاث خشبى ومعدنى استثمارا لمورش - 2 تطمح الكمية إلى أن يوجد بيا مركز صيانة وا 

المتخصصة بيا ، واستثمارا لذوى المؤىالت الفنية عمى مستوى الجامعة ليتحولوا إلى  
. منتجين كمصدر من مصادر تنمية موارد الجامعة 

تطمح الكمية إلى أن يصبح بيا معمل إنتاجى كبير لممنتجات الغذائية يستثمر طاقات - 3
.  الخريجين ويخدم المجتمع المحمى ويزيد موارد الجامعة 
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تطمح الكمية إلى أن يصبح بيا مركز تدريب ميارات إنتاج المالبس دعما لمصناعات - 4
الصغيرة ، وتدريبا لكوادر المصانع ، ووحدة إنتاجية صغيرة لمنماذج المبتكرة والتجارب الرائدة 

. تقدم ألصحاب المصانع كدراسات تطوير 
تطمح الكمية إلى أن يصبح بيا مركز تدريب ووحدة إنتاجية لمسرحة المناىج الدراسية - 5

. عبر قسم المسرح المتخصص بيا ، استثمارا لطاقات الخريجين 
حيث الطمب " جميسة المسنين " تطمح الكمية إلى أن يوجد بيا تخصص كبرنامج مواز ل - 6

الزائد عميو عمى مستوى الوطن والوطن العربى ، تتشارك فى البرنامج كمية التربية النوعية 
.  تخصص اقتصاد منزلى ، وكمية التمريض ، وكمية الطب 

 
. ويبقى الطموح رائدا لتحقيق كافة إمكانات التميز التى تنفرد بيا الكمية 

 
المدير التنفيذى لوحدة ضمان الجودة وتقييم األداء  

محمد عبد المطمب جاد  . د.م.أ
 

 

 


