
     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-1-  

 

 
  



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-2-  

 

 

 كلمة العمٌد

ل تميز بسرعة تنتقث، يشبه بأنه قرية صغيرة، عثلم سريع تلتغيرل فى ظ

وجدنث أنفسنث أمثم مجموعة من ، تألفكثر وتلثقثفثت بين بلدتنهل وتبثد

وتلتى من أهم سمثتهث تلمنثفسة ، تلتحديثت تلتى فرضت نفسهث على تلسثحة

لين لهذه تلذى أصبح يبحث عن أفرتد مؤهل، تلشرسة فى سوق تلعم

مث يتسلحون به من مهثرتت وإمكثنثت وقدرتت تعدت ل تلمنثفسة من خال

تلعثلمية فى تالعتبثر مع تلحفثظ على ل حدود تلمعثرف تلنظرية.  لذلك أصبح لزتمث علينث أن نضع هذه تلعوتم

تلوحيد فى تلتطوير ل وأصبحت هى تألم، ثوتبت تألمة وقيمهث. هنث ظهرت منظومة تلجودة فى تلتعليم

 تلمستمر لتحقيق تلتميز.ن تلتحسيو

حتيثج حقيقى إلمبثشر ل بهث فى هذه تآلونة بمثثبة رد فعل وأصبح ظهور نظم تلجودة فى تلتعليم وتبنى تلعم

لألنظمة تلتعليمية بخثصة وتلمجتمع بعثمة. خثصة وأن أنظمة تلجودة تقوم على إسترتتيجية شثملة للتحسين 

إليه من جهة أخرى ل وتحديد تلمستوى تلمطلوج تلوصو، ه من جهةرصد تلوتقع وتحليلل من خال، وتلتطوير

 تلمحليه و تلعثلميه.عتبثرتت إلفى ضوء تإلمكثنثت تلمتثحة وكذت ت

ضمن معثيير ل، رتبثطهث بسوق تلعمإوأصبح إعدتد تلطثلج ورضثؤه عمث يقدم له وأثر ذلك فى مهثرتته و

فرد في تلنظثم ل فقد أصبح ك، للجودةل للمنظور تلشثم ستيفثةه. ووفقثإتلذى لن تنثله مؤسسة دون ، تالعتمثد

، مسةوال عن تلمؤسسة وعن تحقيق آمثلهث  -بصفة عثمة وفى تلمؤسسة تلتعليمية بصفة خثصة   -تلتعليمي 

 دف.ولن يتحقق ذلك إال بتضثفر تلجهود وتتحثد تلهمم لتحقيق تله

 

 

 عمٌد الكلٌة                                                                                    

   نداسامح دمحم عبدالواحد  أ.د/
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 كلمة مدٌر وحدة الجودة

 صدق هللا تلعظيم.  "ولل اعملوا، فسٌرى هللا عملكم و رسوله و المؤمنون"

مرتدف للجودة، و تلجودة في تلتعليم هي من تهم تجثدة تلعمل هو تالتقثن، و تالتقثن هو

نطثقثت تلجودة حيث تن تلتعليم هو تهم مرتكز لألخذ بيد تالمة للفالح و تلتقدم. لذت، 

فإن تلجودة في تلتعليم لم تصبح ترفث تو خيثرت، ولكنهث تعتبر لزتمث تسترتتيجيث في زمن 

ندرت فيه تلجودة في تلتعليم ممث تنعكس سلبث على كثفة منثحي تلحيثة، ليس في مصر 

مرت بثالتقثن و تالجثدة أمة أتوي تلعثلم تلعربي و تإلسالمي على عكس تلمتوقع في وحدهث، ولكن على مس

 . ترجو من هللا تلعلي تلقدير تن يلهمنث تالجثدة في تلعمل و تلعمل به. في كل مث تفعلة

 ق,,,,فيولتتلى وهللا و

 

 الجودة مدٌر وحدة                                                                               

  العسال أحمد حمد دمحمأ أ.د./
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 فهرس الجداول

 الصفحة الجدول بٌان مسلسل

 02 تألقسثم تلعلمية تلموجودة بثلكلية( 1جدول ) 1

 01 س تلتى تقدمهث تلكليةبرتمج مرحلة تلبكثلريوي(  2جدول ) 0

 00 برتمج تلدرتسثت تلعليث تلتى تقدمهث تلكلية(  3جدول ) 3

 03 م2016/2017عدد تلطالج تلمقيدين فى مرحلة تلبكثلوريوس ( 4جدول ) 4

5 
(  أعدد تعضثء هيبة تلتدريس بثلكلية )تجمثلى( موزعة حسج 5جدول )

 2016/2017تلدرجثت تلعلمية 

 

 

07 

6 
عدد تعضثء هيبة تلتدريس )على قوة تلعمل( موزعة حسج ( أ6جدول )

 2016/2017تلدرجثت تلعلمية 

 

08 

 08 2016/2017(  ملخص لعدد تعضثء هيبة تلتدريس 7جدول ) 7

 08 2016/2017(  عدد تعضثء تلهيبة تلمعثونة على قوة تلكلية 8جدول ) 8

9 
رج تلمبعوثين في تلخث( عدد تعضثء تلهيبة تلمعثونة 9جدول )

2016/2017 
09 

12 
تلمبعوثين في تلدتخل )منح ( عدد تعضثء تلهيبة تلمعثونة 10جدول )

 2016/2017شخصية وبعثثت دتخلية( 
09 

 09 2016/2017عدد تعضثء تلهيبة تلمعثونة ملخص ب( 10جدول ) 11

 09 2016/2017(  عدد تلعثملين فى تلجهثز تإلدترى 12جدول ) 10
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 الصفحة الجدول بٌان مسلسل

13 
تد تعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة موزعة بيثن بأعد( 13جدول )

 على تلبرتمج تلمختلفة 
160 
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 فرٌك اعداد الدراسة

 المؤسسٌة المدرة : األول للمحور الدراسة كٌفر

 أعضاء الفرٌك المعٌار ورلمه

 المعٌار رقم

 تإلسترتتيجي تلتخطيط 1
 سثلم دمحم عمر/ د
 يحيى تشرف/د
 محمود عبدتلهثدي/د

 تلتنظيمي كلتلهي 2
 دمحم تلدين ضيثء دمحم/  د
 تلقثدر عبد عوض شيرين/  د
 عفيفى فوقية/د

 وتلحوكمة تلقيثدة 3
 غثنم على تلهثدى عبد عصثم/  د
 عبدتلحليم فهمي صالح فهمي/د

 وتالخالقيثت تلمصدتقية 4
 دمحم عبدتلرحمن وتبل/  د
 نثفع عبدتلنثصر/د
 مصطفى تحمد تلسيد خثلد/د

 ري تتإلد تلجهثز 5
 تلقتوح تبو سمير./ت
 عثمثن دمحم أحمد فوزى/ د

 تلموترد تلمثلية وتلمثدية 6
 تلدبيكي سعيد أحمد. د.م.أ
 عبدتلستثر نصر/د
 عيسى عبدهللا سمير دمحم/د

 تلبيبة وتنمية تلمجتمعية تلمشثركة 7
 تلسيسى عبدتلفتثح دمحم/ د
 شعبثن وجيده/د
 سليمثن عبدتلعزيز فؤتد تمل/د
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 التعلٌمٌة الفعالٌة : الثانى للمحور الدراسة كٌفر

 أعضثء تلفريق تلمعيثر رقم

 وتلخريجون تلطالج 8

 زكي معتز/د
 رفعت دمحم هثلة/ د
 محيى رشث/د
 صثلح هثله/د

 تلتعليمية وتلبرتمج تألكثديمية تلمعثيير 9
 عوتض تبرتهيم دمحم/د
 محمود تلسيد زينج/د
 نجيج جويد جمثل/د

 للتعلم تلمثدية تلتسهيالت و تعلمتل و تلتعليم 10

 عرفه حثمد شوقي/ د
 تلدمردتش تسثمه/د
 تلدكروري طثرق/د
 عطيه محمود على/د

 شحثته حمدي حسين/د تلتدريس هيبة أعضثء 11
 تبرتهيم طلعت خثلد/د

 تألخرى تلعلمية وتألنشطة تلعلمي تلبحث 12
 منصور حمدي مصطفى/د
 تلفحثم مصطفى دمحم/د
 توكل عبير/د

 تلعليث تلدرتسثت 13

 مخلوف حسين دمحم/د
 مصطفى تيمن/د
 عبدتلكريم حسن أحمد/ د.م.أ
 نوح تحمد/د
 تلنقرتشي فتحي تحمد/د

 تلمستمر وتلتطوير تلجودة إدترة نظثم 14

 يوسف تحمد/د
 جبر تبرتهيم والء/د.م.ت
 ديثج دمحم عمر تثمر/د
 بيومي منى/د
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 نبذة تارٌخٌة عن كلٌة الهندسة ببنها

 :دمةمم

بإنشثء تلمعهد تلعثلي للتكنولوجيث ببنهث ومدة تلدرتسة به  23/4/1988في  334صدر تلقرتر تلوزتري رقم  

خمس سنوتت للحصول على درجة تلبكثلوريوس في تلهندسة وتلتكنولوجيث ، وأجثز تلقرتر أن تكون تلدرتسة 

بقرتر من وزيرر تلتعلريم  صدرتعهد تلتي متصلة أو على مرتحل طبقث للنظثم تلذى تحدده تلالبحة تلدتخلية للم

بتشكيل لجنة لوضع خطة تلدرتسة للصرفوف  347صدر تلقرتر تلوزتري رقم وقد  26/4/1988تلعثلي في 

تلدرتسية بثلمعهد مع مرتعثة  أال يقل تلمستوى تلعلمي للمرنهج عرن بكرثلوريوس تلهندسرة، وأن تتميرز بثلطرثبع 

تت تلعلميرة فري هرذت تلمجرثل ، وضرمت تللجنرة تلعديرد مرن عمردتء تلتخصصي تلتكنولوجي وفقرث ألخرر تلتطرور

  . وأسثتذة تلجثمعثت تلمصرية وخبرتء تلصنثعة في مصر

 1988/ 19/11وقثم تلسيد/ ربيس تلجمهورية بثفتتثح تلمعهد فري  8/10/1988بدأت تلدرتسة بثلمعهد يوم 

ت تلالبحررة تلدتخليررة للسرريد تألسررتثذ وحتررى قرردم 1988وتررم إعرردتد تلخطررط تلدرتسررية خررالل تلفترررة مررن إبريررل 

إلحثلتهرررث إلرررى تلمجلرررس تألعلرررى للجثمعرررثت لمعثدلرررة شرررهثدة  1990تلررردكتور/ وزيرررر تلتعلررريم فررري سررربتمبر 

تلبكثلوريوس تلتي يمنحهث تلمعهد بشهثدتت تلبكثلوريوس تلتي تمنحهث كليثت تلهندسة بثلجثمعثت تلمصرية في 

خالل هذه تلمدة بخبررتت تلمتخصصرين فري تلمملكرة تلمتحردة مرن تلتخصصثت تلمنثظرة، وقد تستعثنت تلدولة 

 .خالل برنثمج تعثون بين وزترة تلتعليم تلعثلي وتلمجلس تلبريطثني بثإلضثفة إلى تلخبرتء تلمصريين

توصرريثت لجنررة تلمعررثدالت بررثلمجلس  8/1/1994وقررد أعتمررد تلمجلررس تألعلررى للجثمعررثت بجلسررته بتررثريخ 

وذلك بمعثدلة درجة بكثلوريوس تلهندسة وتلتكنولوجيرث تلتري يمنحهرث تلمعهرد  30/12/1993بجلستهث بتثريخ 

تلعررثلي للتكنولوجيررث ببنهررث بدرجررة بكررثلوريوس تلهندسررة تلترري تمنحهررث تلجثمعررثت تلمصرررية فرري تلتخصصررثت 

  .تلمنثظرة

معة بنهث وتلمتضمن ضم تلمعهد تلعثلي للتكنولوجيث تلى جث 2006لسنة  83وقد صدر تلقرتر تلجمهوري رقم 

 على أن يمنح مجلس جثمعة بنهث بنثء على طلج مجلس تلمعهد تلعثلي للتكنولوجيث درجة بكثلوريوس تلهندسة 

وتلتكنولوجيث في تلتخصصثت تلمبينة في تلالبحة تلدتخلية. وكذلك دبلروم تلدرتسرثت تلعليرث ودرجرة تلمثجسرتير 

 .في تلتخصصثت تلمبينة في تلالبحة تلدتخلية
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بتعديل بعض أحكثم تلالبحة  2011لسنة  16ر ربيس تلمجلس تألعلى للقوتت تلمسلحة رقم وقد صدر قرت

( " 13تلتنفيذية لقثنون تنظيم تلجثمعثت وتلمتضمن في تلبند تلثثلث عشر تلمثدة تلثثنية يستبدل بمسمى تلبند )

. 2011مثرس  16سمية في تلمعهد تلعثلي للتكنولوجيث ببنهث بمسمى كلية تلهندسة ببنهث " ونشر بثلجريدة تلر

وكذلك تم تعتمثد تلالبحة   م2012وقد تم تعتمثد تلالبحة تلدتخلية تلمعدلة لمرحلة تلبكثلوريوس بتثريخ 

 م 12/12/2013 بتثريخ (4743)تلجديدة للدرتسثت تلعليث بثلقرتر تلوزتري رقم 
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 كلٌة الهندسة ببنهارؤٌة وأهداف 

وضعت نصج ث لرسثلتهث هثت تلمكونة لجثمعة بنهث عند وضعة من تلكليتحدبدتية فإن كلية تلهندسة ببنهث كو

 م. ورسثلة جثمعة بنهث هــيسثلة للجثمعة تألرتلرسثلتهث من  نبثقأعينهث تن ت
 

تلتزم جثمعة بنهث بدورهث فى تنمية تلمجتمع من خالل توفير بيبة محفزة للتعليم وتلبحث "

متسثوية للطالج، وتعظيم تلشرتكة مع تلعلمى، وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص 

تلمجتمع تلمحلى وتإلقليمي فى إطثر مرن يسمح بثلتحسين تلمستمر وتلحفثظ على تلقيم 

 ".وتلتكنولوجيمجتمعية مع موتكبة تلتطور تلعلمى وتألخالقيثت تل

  أوجه التمٌز فً البرامج العلمٌة الممنوحة من الكلٌة:

 .ثجثت سوق تلعملحتيإة حديثة تتوتفق مع برتمج درتسي -

 .محتوى علمي يركز على تلجوتنج تلهندسية وتلتطبيقية -

 .برتمج للتدريج تلميدتني تصقل تلطثلج وتؤهله لموتجهة سوق تلعمل -

 .ستخدتم تطبيقثت تلحثسج تآللى في تلهندسةإتلتركيز على  -

 .إثرتء تلطثلج بثللغة تالنجليزية تلفنية -

 طالج في برتمج درتسية مرنة.حزمة من تلموتد تإلختيثرية تحقق طموح تل -

 رؤٌة كلٌة الهندسة ببنها:

 تتطلع تلكلية للوصول بمستوى خرجيهث إلى تلعثلمية.

 

 رسالة كلٌة الهندسة ببنها:

تلتزم كلية تلهندسة ببنهث بإعدتد كوتدر هندسية مزودة بثلمعثرف وتلمهثرتت لتنثفس فى سوق تلعمل ، وقثدرة 

 تلحديثة، وتقديم بحوث فى تلمجثالت تلهندسية بمث يخدم تلمجتمع وتلبيبة. على إستخدتم وتطوير تلتكنولوجيث

 لٌم الكلٌة
 .االرمبْ ٚ اإلخالص فٟ اٌؼًّ .1

 .اٌشفبف١خ .2

 .وبد١ّ٠خ اٌّعئٌٛخاٌؾس٠خ األ .3

 .االٔزّبء اٌّغزّؼٟ .4
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 .اٌزؼبْٚ ٚ اٌؼًّ اٌغّبػٟ .5

 .االثزىبز ٚ االثداع .6

 .اٌّعـــبٚاح ٚػدَ اٌز١١ّص .7

 أهداف الكلٌة

 هندسين على معرفة بثألسثليج تلهندسية تلحديثة.تخريج م .1

 إعدتد تلكوتدر تلقثدرة على إيجثد حلول للمشثكل تلهندسية وتتخثذ تلقرترتت.  .2

 إعدتد مهندسين قثدرين على تلمنثفسة فى سوق تلعمل. .3

 تنمية تلقيم تألخالقية وتلتربوية للخريجين بخلق منثخ تعليمى وتربوى متكثمل. .4

 وتلخدمية وخدمة تلمجتمع.  تلصنثعية وتلدعم تلهندسى تلالزم للقطثعثت تإلسهثم في تلتطوير .5

بتكثرى تلمتطور لتجريج وتلتطبيق لتنمية تلفكر تإلتوفير درتسثت عليث تتسم بمزج تلعلوم تلهندسية بث .6

 وتلالزم لتطور تلمجتمع.

لحديثة وغير توفير دورتت تعليم وتدريج مستمر تهدف إلى تطوير أدتء تلمهندسين فى تلمجثالت ت .7

 تلتقليدية.

 تستخدتم إمكثنيثت تلكلية بمث يخدم تلمجتمع تلمحيط ويوفر فرصة لتدريج تلطالج. .8

تلعمل كمركز للبحوث ودرتسثت تلجدوى لحل تلمشثكل تلمرتبطة بثلصنثعة وتإلنتثج فى تلبيبة  .9

 نوتعهث.تلمحيطة وتقديم تالستشثرتت تلهندسية للمنشآت ولمشروعثت تلبنية تألسثسية بكثفة أ
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 الذاتٌة إعداد الدراسة ومراحل منهجٌة

تركزت تلمنهجية تلمتبعة في إعدتد هذه تلدرتسة على تألسلوج تلكمي وتلوصفي تلشثمل للقدرة تلمؤسسية 

وتلفثعلية تلتعليمية للكلية وتإلجرتءتت تلوتجج إتبثعهث، وتلضوتبط تلوتجج تاللتزتم بهث للتقدم وتلحصول على 

يبة تلقومية لضمثن جودة تلتعليم وتالعتمثد، وكذلك للتحسين وتلتعزيز تلمستمر لجودة فرص تالعتمثد من تله

تلتعليم وتلتعلم. ومن نثحية أخرى تشتملت منهجية إعدتد هذه تلدرتسة على عدة مرتحل متعثقبة ومتكثملة 

طالع أرتء تمثلت في أهدتفهث، وتلقطثعثت تلمستهدفة، وهيكلهث، وأنوتع وطرق جمع تلبيثنثت، وإست

ً لمعثيير تإلعتمثد تلصثدرة من تلهيبة تلقومية  تلمستفيدين وتألقسثم تلعلمية فيهث وتلمرتجعة وتلتدقيق وفقث

وقد تم تجرتء زيثرة محثكثة للكلية من قبل فريق من خبرتء معتمدين من    لضمثن جودة تلتعليم وتإلعتمثد.

تقرير  للكليةفريق تلزيثرة  أرسل. و2016مثيو  13تلى  10هيبة تلجودة لمدة ثالث أيثم في تلفترة من 

تم ترجمته تلى خطة عمل كثنت تلشغل تلشثغل لفريق  ذىمفصل تحتوي على تلعديد من تلمالحظثت و تل

تلجودة و ذلك لتصحيح تلفجوة بين تلوتقع و تلمطلوج تلوصول تليه، حيث تن ذلك هو بيت تلقصيد لعملية 

 تلعديد من ورش تلعمل ممث سيأتي ذكرة الحقث عند عرض تلمعثيير.تلجودة. وفي ذلك تالطثر تم عقد 

 مراحل إعداد الدراسة الذاتٌة -1
 
 أهداف الدراسة الذاتٌة: 1/1

 .تسعى تلدرتسة إلى تحليل تلوضع تلرتهن للكلية إستعدتدت للزيثرتت تلميدتنية تلتي تقوم بهث تلهيبة 

 .تلتعرف على مفهوم تلتقويم تلذتتى 

 لربيسية للتقييم تلذتتى.تحديد تلمرتحل ت 

  تلتعرف على موتطن تلقوة وتلضعف وتلخطوتت تلتنفيذية تلوتجج إتبثعهث لمعثلجة نقثط تلضعف

وتعزيز نقثط تلقوة وتلتعرف على تلتهديدتت تلتى توتجه تلكلية إلتخثذ تإلجرتءتت تلتى من شأنهث 

 تقدم.تحويل بعض تلك تلتهديدتت إلى فرص تستغلهث تلكلية فى تلنهوض وتل

 المطاعات المستهدفة:  2/ 1

 تلكلية إدترة. 

 تلعلمية تألقسثم. 

 تإلدترى تلجهثز. 

 تلخثص تلطثبع ذتت تلوحدتت. 
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 .تألطرتف تلمجتمعية ذتت تلعالقة وتلمهتمة بقضثيث تطوير تلتعليم بثلكلية 

 مثد.تللجثن تلمتخصصة تلتثبعة للهيبه تلقومية لضمثن جودة تلتعليم وتلمعنية بثلتقويم وتالعت 

 :ةتصمٌم هٌكل الدراسة الذاتٌ  3/ 1
تم تصميم هيكل هذه تلدرتسة على تلنحو تلذي يسثعد على تحقيق تألهدتف تلمخطط لهث، ولذت فقد شمل هذت 

 تلتقرير على ثالثة أجزتء ربيسية بثإلضثفة إلى تلمالحق.

 .تلبيثنثت تألولية 

 .تلتقييم تلمؤسسي 

 ( تلتحليل تلبيبي للكليةSWOT.) 

 
 نواع وطرق جمع البٌانات:أ 4/ 1

 .تطلج إعدتد هذه تلدرتسة نوعين من تلبيثنثت همث تلبيثنثت تلوثثبقية وتلبيثنثت تلميدتنية

 البٌانات الوثائمٌة: 1/ 4/ 1

تشتملت تلبيثنثت تلوثثبقية على تلبيثنثت تلمتثحة وتلمنشورة وتلتى تتعلق بعملية وأبعثد ضمثن جودة تلتعليم. 

 تلربيسية لهذت تلنوع من تلبيثنثت فيمث يلي:وتتلخص تلمصثدر 

   .تلقرترتت تلصثدرة بشأن إنشثء كلية تلهندسة ببنهث وتللوتبح وتلقوتنين تلمنظمة للعمل 

   .تقثرير تلمرتجعة تلدتخلية وتلخثرجية 

  .قرترتت مجثلس تلجثمعة و مجثلس تلكلية ومجثلس تألقسثم 

 أ .د / عميد تلكلية. قرترتت تلسيد أ .د / ربيس تلجثمعة، وتلسيد 

  .محثضر تجتمثعثت مجلس إدترة وحدة تلجودة وتالعتمثد بثلكلية 
 

 البٌانات المٌدانٌة: 2/ 4/ 1

  تلعصف تلذهني: تم تستخدتم هذه تلطريقة بشكل مكثف وبغرض تنمية تلمؤشرتت وتلعنثصر

تلمقثييس  وتلخصثبص تلتثبعة لكل معيثر من معثيير تلتقويم وتالعتمثد، إضثفة إلى تنمية

وتألوزتن تلكمية وتلنوعية، وإعدتد قوتبم تلمتطلبثت. وقد شثرك في عمليثت وأنشطة  تلعصف 

 تلذهني مجموعة تلقيثدتت تألكثديمية وأعضثء هيبة تلتدريس.
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 تستبيثنثت وتحليلهث لكثفة تألطرتف وذلك بغرض قيثسهث لتحقيق متطلبثت  لتإلستبيثنثت :تم عم

 لتقويم وتإلعتمثد وعمل تإلجرتءتت تلتصحيحيةتلالزمة.معثيير ومؤشرتت وعنثصر ت

  تلمقثبالت تلجمثعية: تم إستخدتم هذه تلطريقة بغرض تنمية مزيد من تلخصثبص تلمطلوج

قيثسهث لتحقيق متطلبثت معثيير ومؤشرتت وعنثصر تلتقويم وتالعتمثد لمؤسسثت تلتعليم تلعثلي. 

لمث سبق تصميمه وتنميته من هذه تلخصثبص. وقد وقد تم إجرتء تلتعديالت وتإلضثفثت تلمنثسبة 

شثرك في هذه تلمقثبالت مجموعثت متنوعة من تلقيثدتت تألكثديمية وتلطالج وغيرهم من 

 تألطرتف تلمجتمعية ذوي تإلهتمثم وتلعالقة بقضثيث تطوير تلتعليم بثلكلية.

 تلتعليم تلعثلي. زيثرتت ميدتنية لجهثت وهيبثت دتخلية ذتت عالقة بجودة وتعتمثد مؤسسثت 

  تلزيثرتت تلخثرجية : تم تستخدتم هذه تلطريقة من خالل توجيه تلدعوة تلرسمية لبعض

تلمرتجعين تلنظرتء وأفرتد تلمجتمع تلمدنى لمرتجعة تلمعثيير وتلمؤشرتت وتلعنثصر 

وتلخصثبص تلتى تم تنميتهث بغرض تستخدتمهث فى عملية تلتقويم وقد تم بثلفعل تإلستفثدة من 

 تقثرير تلمقدمة من هؤالء تلخبرتء فى إجرتء تلتعديالت وتإلضثفثت تلمنثسبة.تل

 

 استطالع رأي المستفٌدٌن النهائٌٌن واأللسام العلمٌة: 1/5

وحدة ضمثن تلجوده بعرضهث على مجثلس  قثمتبعد تإلنتهثء من إعدتد تلمسوده تلنهثبية للدرتسة تلذتتية  

 ى إنطبثعثتهم وأرتبهم نحو هذه تلدرتسة.تألقسثم وتلمستفيدين بغرض تلحصول عل

 المراجعة والتدلٌك: 6/ 1

تطلج إعدتد وإخرتج هذه تلدرتسة في صورتهث تلنهثبية ضرورة إجرتء عملية تلمرتجعة وتلتدقيق لجميع 

محتويثتهث في مرتحلهث تلمختلفة. ولقد تمت تلمرتجعة وتلتدقيق أكثر من مرة، و شثرك فيهث عدة أطرتف من 

لفريق تلمسبول عن هذه تلدرتسة، وكذلك لجنة تلمرتجعة تلدتخلية بثلكلية، ومنسقى تلجودة بثألقسثم بينهث ت

 تلعلمية. 
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 المفاهٌم المتعلمة بالدراسة الذاتٌة: 7/ 1

 (NARS)المعاٌٌر األكادٌمٌة المومٌة المٌاسٌة   1/ 1/7

فرة وتلترى أعردتهث تلهيبرة تلقوميرة لضرمثن تلجرودة هى عبثرة عرن تلمعرثيير تألكثديميرة للبررتمج تلتعليميرة تلمختل

بثالسررتعثنة بخبرررتء متخصصررين وممثلررين لمختلررف قطثعررثت تلمسررتفيدين وتمثررل هررذه تلمعررثيير تلحررد تألدنررى 

 تلمطلوج تحقيقه لالعتمثد.

 
 Institutional Evaluation التموٌم المؤسسى 2/ 7/ 1

 .ء  تلكلية  بغرض تحسين أدتبهثتة وتلضعف فى أدعملية تتم فى ضوء معثيير محددة لتحديد جوتنج تلقو

 التموٌم الذاتى 3/ 7/  1

تلعملية تلخثصة بتقويم تألدتء تلكلى للمؤسسة عن طريق  تلكلية  نفسرهث وذلرك للكشرف عرن مجرثالت تلضرعف 

 فى  قدرتهث تلمؤسسية وفثعليتهث تلتعليمية لتحقيق رسثلتهث وغثيتهث وأهدتفهث تإلستيرتتيجية.

 Accreditationاالعتماد  4/ 7/ 1

يقصد به تإلعترتف تلذى تمنحه تلهيبة تلقومية لضمثن جودة تلتعليم وتالعتمثد للمؤسسة تلتعليميرة، إذت تمكنرت 

من إثبثت أن لديهث تلقدرة تلمؤسسية على تحيقق تلفثعلية تلتعليمية وفقثَ للمعثيير تلمعتمردة وتلمعلنرة مرن تلهيبرة 

 ة تلتى تضمن تلتحسين وتلتعزيز تلمستمر للجودة.ولديهث من تألنظمة تلمتطور

 
 نظم إدارة الجودة  بالكلٌة  5/ 1/7

ليثت وإجرتءتت إلدترة أنشطة تلجودة تلمتعلقرة بثلقردرة تلمؤسسرية آتلنظم تلدتخلية فى تلكلية ومث يصثحبهث من 

 وتلفثعلية تلتعليمية.

 
 التحلٌل البٌئى للمؤسسة 6/ 7/ 1

تخليررة وتلخثرجيررة للكليررة بثسررتخدتم أسررلوج لتحديررد مجررثالت تلقرروة وتلضررعف بثلكليررة عمليررة تحليررل تلبيبررة تلد

 وتلفرص تلمتثحة وتلتهديدتت تلقثبمة وتلمتوقعة.
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 التخطٌط االستٌراتٌجى: 7/ 7/  1

سرنوتت أو أكثرر( وتحديرد رؤيرة ورسرثلة تلكليرة  5عملية تنطوى على تلتنبرؤ بثلمسرتقبل لفتررة زمنيرة طويلرة )

وأهدتفهث تالسرتيرتتيجية تلترى يجرج أن تسرعى إلرى تحقيقهرث فرى هرذه تلفتررة وكرذلك تلوسرثبل تلالزمرة وغثيثتهث 

 لتحقيق ذلك.

 
 الخطة االستٌراتٌجٌة 8/ 7/  1

تمثل مخرجثت عملية تلتخطيط تالستيرتتيجى ويجج أن تكون مكتوبرة ومعتمردة وتحردد رؤيرة ورسرثلة تلكليرة 

 لوسثبل تلمتثحة وتلمستقبلية لتحقيق ذلك وتعكس تستيرتتيجية تلجثمعة.وغثيثتهث وأهدتفهث تالستيرتتيجية وت

 
 الشروط التى ٌجب االلتزام بها عند إعداد الدراسة الذاتٌة: 8/  1
 

  تلرردعم تلمسررتمر مررن تلقيررثدتت تإلدتريررة وتألكثديميررة ومشررثركتهث فررى تإلعرردتد تلجيررد وتإلشرررتف

 وتلمتثبعة تلمستمرة.

 تإلعدتد وتلتجهيز. توسيع  قثعدة تلمشثركة فى 

 .تلمصدتقية وتلشفثفية فى جمع تلمعلومثت وتلبيثنثت وتحليلهث  بثستخدتم تألسثليج تلعلمية 

 .ممثرسة كثفة تألنشطة وتلمهثم تلخثصة بثلدرتسة تلذتتية عن طريق وحدة إدترة تلجودة بثلكلية 

 هيبرة تلقوميرة لضرمثن جرودة تلكلية تتحمل مسربولية تلدرتسرة تلذتتيرة وفقرثً للمعرثيير تلترى حرددتهث تل

 تلتعليم وتالعتمثد.

  يتم إعدتد مسودة أولية للدرتسة تلذتتيرة يرتم منثقشرتهث مرع جميرع تألطررتف تلمعنيرة دتخرل وخرثرج

 تلكلية.

 فرٌك إعداد الدراسة الذاتٌة:

 .تم تعدتد تلدرتسة بوتسطة فريق من أعضثء هيبة تلتدريس و تلمعثونون و تالدرتيين بثلكلية
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 لمؤسسةلانات الوصفٌة البٌ

 البطالة الوصفٌة للمؤسسة
  :كلية تلهندسة ببنهث                    تسم تلكلية 

  جثمعة بنهث                   :تسم تلجثمعة تلتثبعة لهث 

  حكومي                  :تألكثديمية /نوع تلجثمعة 

 تلموقع تلجغرتفى 

 تلقليوبية  محثفظة -

 بنهث    مدينـة -

  13512يدى رقم  بر -

 1988عثم                             :تثريخ تلتأسيس 

 خمس سنوتت                  :مدة تلدرتسة 

 تإلنجليزية                   :لغة تلدرتسة 

 وسثبل تالتصثل بثلكلية: 

 بنهث تلجديدة ـ  تلقليوبية -شثرع تإلستثد  تلعنوتن تلبريدى: -

  www.beng.bu.edu.eg: تلموقع تاللكترونى -

 0133230297   تليفون -

 0133230297   فثكس -

 map-http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/beng :خريطة تلوصول للكلية -

 
  

http://www.beng.bu.edu.eg/
http://www.beng.bu.edu.eg/beng/index.php/beng-map
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  المٌادة األكادٌمٌة

 الدرجة العلمٌة الوظٌفة االسم م

 أستاذ الكلٌة عمٌد عبد الواحد ندادمحم سامح   .0

 أستاذ والطالب التعلٌم لشئون الكلٌة وكٌل عارف دمحم سلٌمان  .6

 أستاذ والبحوث العلٌا الدارسات لشئون الكلٌة وكٌل هشام علً البطش  .1

 عطٌة المتولى الحمٌد عبد طارق  .1
 نمٌةوت المجتمع خدمة لشئون الكلٌة وكٌل
 البٌئة

 أستاذ

 أستاذ الجودة واإلعتمادادارة مدٌر وحدة  احمد دمحم العسال  .1

 أستاذ الكهربائٌة الهندسة لسم رئٌس أحمد سٌد سلٌم شولى أشرف  .2

 أستاذ المدنٌة الهندسة لسم رئٌس رباح دمحم موسى مصطفً  .3

 مساعد أستاذ المٌكانٌكٌة الهندسة لسم رئٌس أحمد عبد الفتاح البٌطار  .4

 مساعد أستاذ المعمارٌة الهندسة لسم رئٌس المادر عبد فٌصل زٌنب  .5

 مساعد أستاذ العلوم االساسٌة لسم رئٌس الدمرداش نور دمحم ةأسام  .01
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 م الدراسة بالكلٌة: انظ

تن تلهدف تلربيسي من تلبرتمج تلعلمية تلتي تمنحهث تلكليرة هري موتكبرة تلتقردم تلعلمري وتلتكنولروجي تلمتنرثمي 

تري تسرثهم فري حزمة إلعدتد أجيثل مرن تلمهندسرين يتطلج تلتطوير تلمستمر لبرتمج تلتعليم تلهندسي تلال تلذى

كرون تلدرتسرة بثلكليرة تتلتطوير وتلدعم تلهندسي تلمطلوج للقطثعثت تلصرنثعية وتلمدنيرة وخدمرة تلمجتمرع. وت

ربرع سرنوتت درتسرة أتسي تليهث عدتدية لمدة عثم درإهندسة من خمس سنوتت تبدأ بدرتسة مثل معظم كليثت تل

لتحق به تلطثلج. وتكون تلدرتسة بثللغة تالنجليزية و يمتحن تلطثلج في كل إتخصصية طبقث للتخصص تلذي 

 .نسثنية(لموتد تإلويجوز تن تكون تلدرتسة وتألمتحثن بثللعة تلعربية ل) تلموتد بثللغة تالنجليزية

 الدرجات العلمٌة التً تمنحها الكلٌة:

 ية هندسة بنهث بجثمعة بنهث تلدرجثت تلعلمية تألتية:تمنح كل

 .درجة بكثلوريوس تلهندسة -

 .دبلوم تلدرتسثت تلعليث في تلهندسة -

  .درجة مثجستير تلعلوم في تلهندسة -

 درجة دكتورته تلفلسفة في تلهندسة. -

 الكلٌة:بالعلمٌة األلسام 

 نهث وتلشعج تلموجودة في كل قسم علمىتلجدول تلتثلى يوضح تألقسثم تلعلمية تلموجودة بكلية هندسة ب

 األلسام العلمٌة الموجودة فً الكلٌة( 0جدول )

 الكود المواضٌع العلمٌة الشعب الفرعٌة المسم م

1 
تلهندسة 
 تلميكثنيكية

 شعبة تإلنتثج وتلتصميم -أ
 شعبة تلقوى تلميكثنيكية -ج 
 شعبة تلميكثترونيثت -جـ 

 -كث تلموتبع ميكثني - هندسة ميكثنيكية )عثمة( -
تلتبريد وتكييف  -تحترتق  -دينثميكث حرترية

 تلهوتء
هندسة تلموتد  - ميكثنيكث تلجوتمد وتلتحكم -

هندسة  -هندسة تإلنتثج  - وتلتصميم تلميكثنيكي
 ميكثترونيثت - صنثعية

 م

2 
تلهندسة 
 تلكهربية

شعبة هندسة تلقوى تلكهربية  -أ
 .وتلتحكم

شعبة هندسة تالتصثالت  -ج 
 .حثسبثتوتل

 تتصثالت  -هندسة كهربية )عثمة(  -
 هندسة طبية -تحكم  -قوى  -حثسبثت  –

 ك
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 الكود المواضٌع العلمٌة الشعب الفرعٌة المسم م

 شعبة تلهندسة تلطبية. -جـ 

3 
تلهندسة 
 تلمدنية

 بدون تشعيج

مروتد  -تحليل إنشثبي  -هندسة مدنية )عثمة(  -
تصميم  -تلري وتلهيدروليكث  -تلمسثحة  -تلبنثء 

ربررررة ميكثنيكررررث تقنيررررة تلت -منشررررآت خرسررررثنية 
 - تصميم منشرآت معدنيرة -وتصميم تألسثسثت 

 -هندسرررة تلطررررق وتلمررررور وتخطررريط تلنقرررل 
 هندسة تلميثه وتلصرف تلصحي

 د

4 
تلهندسة 

 عمثريةتلم
 بدون تشعيج

تحرررت تلتأسيسررروجثرى تإلعتمرررثد مرررن تلمجلرررس 
 تألعلى للجثمعثت

 ع

5 
علوم تلهندسة 

 تألسثسية
 بدون تشعيج

 تلميكثنيكــث -تلريثضيـثت  -
 تلكيميـــثء -تلفيزيـــثء  -

 س

 البرامج التعلٌمٌة التى تمدمها الكلٌة :

 أوال : برامج مرحلة البكالورٌوس

  . تلجدول تلتثلى يوضح تلبرتمج تلتعلمية تتلتى تقدمهث كلية هندسة بنهث وتلقسم تلمنسق لكل برنثمج

 التى تمدمها الكلٌةالبكالورٌوس برامج مرحلة (  6جدول )

 المسم المنسك للبرنامج جالبرنام م

 تلهندسة تلميكثنيكية برنثمج هندسة تإلنتثج وتلتصميم 0

 تلهندسة تلميكثنيكية برنثمج تلقوى تلميكثنيكية 6

 تلهندسة تلميكثنيكية برنثمج تلميكثترونيثت 1

 تلهندسة تلكهربية برنثمج قوى وتحكم 1

 تلهندسة تلكهربية برنثمج تتصثالت وحثسبثت 1

 تلهندسة تلكهربية مج تلهندسة تلطبيةبرنث 2

 تلهندسة تلمدنية برنثمج تلهندسة تلمدنية 3
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 ثانٌا: برامج الدراسات العلٌا

 تلجدول تلتثلى يوضح تلبرتمج تلتعلمية تتلتى تقدمهث كلية هندسة بنهث في مرحلة تلدرتسثت تلعليث 

 الدراسات العلٌا التى تمدمها الكلٌةبرامج (  1جدول )

 برامج الدبلوم برامج الماجستٌر الدكتوراهبرامج 

 اسم البرنامج اسم البرنامج اسم البرنامج

تلفلسفة في تلعلوم  دكتورته

 تلهندسة تلميكثنيكية فيتلهندسية 

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلهندسة تلميكثنيكية

 فيدبلوم تلدرتسثت تلعليث 

توكيد  –تلهندسة تلميكثنيكية 

 تلجودة

لفلسفة في تلعلوم ت دكتورته

 تلهندسة تلكهربية فيتلهندسية 

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلهندسة تلكهربية

 فيدبلوم تلدرتسثت تلعليث 

 –تلهندسة تلميكثنيكية 

 تكنولوجيث تللحـثم

تلعلوم  فيدكتورته تلفلسفة 

 تلهندسة تلمدنية فيتلهندسية 

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلهندسة تلمدنية

 فيوم تلدرتسثت تلعليث دبل

نظم  -تلهندسة تلميكثنيكية 

 تلطثقة

تلعلوم  فيدكتورته تلفلسفة 

تلريثضيثت  فيتلهندسية 

 تلهندسية

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلريثضيثت تلهندسية

 فيدبلوم تلدرتسثت تلعليث 

تلتبريد  –تلهندسة تلميكثنيكية 

 وتلتكييف

تلعلوم  فيدكتورته تلفلسفة 

 تلفيزيثء تلهندسية فيية تلهندس

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلفيزيثء تلهندسية

 فيدبلوم تلدرتسثت تلعليث 

 فيتلتحكم  –تلهندسة تلكهربية 

 تلنظم تلصنثعية

تلعلوم  فيدكتورته تلفلسفة 

 تلميكثنيكث تلهندسية فيتلهندسية 

 فيمثجستير تلعلوم تلهندسية 

 تلميكثنيكث تلهندسية

 فيثت تلعليث دبلوم تلدرتس

هندسة  –تلهندسة تلكهربية 

 تالتصثالت

  
دبلوم تلدرتسثت تلعليث في 

 تلهندسة تإلنشثبية

  
دبلوم تلدرتسثت تلعليث في 

 تلهندسة تلصحية وتلبيبة
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 أعداد الطالب الممٌدٌن بالكلٌة

 2016/2017تلجدول تلتثلى يوضح تعدتد تلطالج تلمقيدين في تلكلية في بدتية تلعثم تلجثمعى 

 م6102/6103عدد الطالب الممٌدٌن فى مرحلة البكالورٌوس (  1جدول ) 

 عدد الطالب التخصص المسم

 743 إعدتدى علوم أساسٌة

 الهندسة المٌكانٌكٌة

 406 )تلفرقة تألولى وتلثثنية( عثم

 141 هندسة تلقوى تلميكثنيكية

 62 هندسة تالنتثج وتلتصميم

 43 ميكثترونك

 هربٌةالهندسة الك

 376 )تلفرقة تألولى وتلثثنية( عثم

 53 تالتصثالت وتلحثسبثت

 107 تلقوى تلكهربية وتلتحكم

 51 تلهندسة تلطبية

 566 عثم الهندسة المدنٌة

 2548 المجموع

 
 وفيمث يلى رسومثت تحصثبية تبين تطور عدد تلطالج بكل فرقة خالل تلست سنوتت تلسثبقة
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 لطالب بالفرلة اإلعدادٌة خالل السنوات الست الماضٌةعدد ا( 0شكل )

 

 

 عدد الطالب بالفرلة األولى خالل السنوات الست الماضٌة( 6شكل )

 

 

 

398 

294 
364 

598 

864 

743 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

 تلفرقة تإلعدتدية

252 

454 

320 

404 

526 

598 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

 الفرلة األولى
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 عدد الطالب بالفرلة الثانٌة خالل السنوات الست الماضٌة( 1شكل )

 

 

 عدد الطالب بالفرلة الثالثة خالل السنوات الست الماضٌة( 1شكل )

 

 

 

579 

341 

451 

325 

387 

510 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016 

 الفرلة الثانٌة

625 

424 

281 

375 

314 

372 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

 تلفرقة تلثثلثة
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 عدد الطالب بالفرلة الرابعة خالل السنوات الست الماضٌة( 1شكل )

 

 

 اجمالً عدد الطالب بجمٌع الفرق خالل السنوات الست الماضٌة( 2شكل )

 

 

 

 

606 

758 

592 

425 
480 

325 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

 تلفرقة تلربعة

2460 
2271 

2008 
2127 

2571 2548 

2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 2017/2016

 تجمثلي عدد تلطالج بجميع تلفرق
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 ة التدرٌس و الهٌئة المعاونة بالكلٌةٌئاعضاء هأعداد 

ث في بدتية تلعثم تلجثمعى تلجدتول تلتثلية توضح تعدتد تعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة بكلية هندسة بنه

  .بأنوتعهم ودرجثتهم تلعلمية تلمختلفة وكذلك حثلتهم تلوظيفية  2016/2017

 6102/6103موزعة حسب الدرجات العلمٌة  بالكلٌة )اجمالى( عدد اعضاء هٌئة التدرٌسأ(  1جدول )

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 1 - 1 أستاذ غٌر متفرغ

 8 - 8 أستاذ متفرغ

 2 - 2 ساعد متفرغأستاذ م

 8 1 7 مدرس متفرغ

 10 1 9 أستاذ

 14 3 11 أستاذ مساعد

 81 9 72 مدرس

 124 14 110 اإلجمالى
 

 6102/6103حسب الدرجات العلمٌة  موزعةالعمل( على لوة ) عدد اعضاء هٌئة التدرٌسأ (2جدول )

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 1 - 1 أستاذ غٌر متفرغ

 6 - 6 أستاذ متفرغ

 1 - 1 أستاذ مساعد متفرغ

 7 1 6 مدرس متفرغ

 9 1 8 أستاذ

 8 2 6 أستاذ مساعد

 50 7 43 مدرس

 82 11 71 اإلجمالى
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 6102/6103اعضاء هٌئة التدرٌس ملخص لعدد (  3جدول )

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 82 11 71 على لوة العمل

 40 3 37 معار او اجازة خاصة

 2 0 2 مهمة علمٌة

 124 14 110 اإلجمالى

 

 6102/6103(  عدد اعضاء الهٌئة المعاونة على لوة الكلٌة 4جدول )

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 57 19 38 مدرس مساعد

 74 23 51 معٌد

 131 42 89 اإلجمالى

 

 6102/6103(  عدد اعضاء الهٌئة المعاونة المبعوثٌن فى الخارج 5جدول )

 لىاجما اناث ذكور البٌان

 3 1 2 مدرس مساعد

 - - - معٌد

 3 1 2 اإلجمالى
 

( عدد اعضاء الهٌئة المعاونة المبعوثٌن فى الداخل )منح شخصٌة وبعثات داخلٌة( 01دول )ج

6102/6103 

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 21 2 19 مدرس مساعد

 3 1 2 معٌد

 24 3 21 اإلجمالى
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 جدول )00( بملخص عدد اعضاء الهٌئة المعاونة 6103/6102

 اجمالى اناث ذكور البٌان

 131 42 89 على لوة الكلٌة

 3 1 2 المبعوثٌن فى الخارج

 24 3 21 المبعوثٌن فى الداخل

 12 7 5 اجازات خاصة

 8 - 8 تجنٌد

 178 53 125 اإلجمالى
 

 6102/6103(  عدد العاملٌن فى الجهاز اإلدارى 60جدول )

جمالى اإل اناث ذكور البٌان

 العام

 اإلجمالى على لوة العمل
 تنثث ذكور

 85 52 33 107 65 42 تخصصى

 45 26 19 46 27 19 كتابى

 74 19 55 77 21 56 فنى

عمال )حرفٌٌن وخدمات 

 معاونة(

43 3 14 43 3 46 

 250 100 150 276 116 160 االجمالى
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 : مبانى الكلٌةللمؤسسة اإلمكانٌات المادٌة

  ٌات المادٌة المتاحة للكلٌة:اإلمكان

تتميز كلية تلهندسة ببنهث بثلموقع تلجغرتفي تلمتميز حيث تقع في وسط مدينة بنهث عثصمة محثفظة تلقليوبيرة، 

كم عن محثفظة تلقثهرة ويوجد  45وتتميز مدينة بنهث بموقعهث تالسترتتيجي على تلخريطة حيث تبعد حوتلي 

ميع محثفظثت وجره بحرري بمحثفظرة تلقرثهرة، كمرث تحتروي أيضرث علرى بهث محطة قطثرتت بنهث تلتي تربط ج

مرتكز للموتصالت وتلتي تعمل ليال ونهثرت كل ذلك يتيح لكلية تلهندسة ببنهث في خدمة محيطهث تإلقليمي بكل 

 سهولة ويسر.

 ومررن تلمميررزتت تألخرررى لكليررة تلهندسررة ببنهررث قربهررث مررن مرتكررز تلصررنثعثت حيررث تعررد مدينررة بنهررث مركررز 

تلصنثعثت تاللكترونية في مصر كمث تقع مدينة بنهث بثلقرج من تلمنطقرة تلصرنثعية بمدينرة قويسرنث )محثفظرة 

تلمنوفية( وتلمصثنع وتلورش تلمختلفة في كال من مدينتي طوخ وقليوج )محثفظة تلقليوبية(، كل هذه تلعوتمل 

يفي كمررث تترريح للكليررة عمررالت رحررالت تترريح للطثلررج تلمفثضررلة بررين تلعديررد مررن تلخيررثرتت أثنررثء تلترردريج تلصرر

وندوتت تعليمية لطالبهث ممث يؤهلهم للحيثة تلعملية ويثقل مهثرتتهم تلتطبيقية وتلعملية ويقربهم أكثر من تلوتقع 

 تلعملي.

وتنمسم الكلٌة الى  فقط ثالثون ألف متر مربع (2م 30000)تقع تلكلية على مسثحة مسطحة تجمثلية تبلغ 

 ثالث مبانً:

   ً الرئٌسً )المدٌم(:المبن -1

مقسم تلى خمس طوتبق ويوجد به تلمكثتج تإلدترية وتشمل مكتج تلسيد تألستثذ تلدكتور/ عميد تلكلية وتلسثدة 

تلوكالء وتلسثدة رؤسثء تألقسثم تلعلمية وجميع تألقسثم وتلوحدتت تإلدترية تلمختلفة، بثإلضثفة تلى تلمكتبة 

ح "" ، وجزء من قثعثت تلمحثضرتت وتلدروس وتلورش وتلمعثمل ، تلعلمية ، وقثعة تلمؤتمرتت "" تلمسر

 وفثعة تالمتحثنثت .

  المبنً الجدٌد: -2

( كروبري مشرثه 2مقسم تلى ثالث طوتبق وهو تمتدتد للمبنى تلقديم حيث يرتم تلرربط بينهمرث عرن طريرق عردد )

 ويوجد به جزء من قثعثت تلمحثضرتت وتلدروس وتلورش وتلمعثمل وصثالت تلرسم.
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   بنى التدرٌب:م -3

وهررو أحرردث مبررثن كليررة تلهندسررة مقسررم علررى أربررع طوتبررق، وبرره تسررتكمثل لقثعررثت تلمحثضرررتت وتلرردروس 

 ومكثتج تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس .وقسم تلعمثرة ، وتلمعثمل 

 لاعات المحاضرات والدروس:  

وتتميررز تلكليررة  2( م 4500)  تبلررغ تجمررثلي مسررثحة تلقثعررثت تلمخصصررة للمحثضرررتت وتلرردروس حرروتلي 

ميكروفرون وأنظمرة  –بثحتوتبهث على قثعثت للمحثضرتت مجهزة بوسثبل تلعرض تلحديثة )دتتث شرو تفرثعلي 

 صوتية( كمث تتميز بجودة تلتهوية وتالضثءة كمث تنهث منثسبة من حيث تلمسثحة وتلسعة تلقصوى للطالج.

 : في تلجدول تلتثلي تفصيل بقثعثت تلمحثضرتت وتلدروس في تلكلية

 جدول : تفصٌل بالماعات المخصصة للمحاضرات والتمارٌن

 الماعة م
السعة 

 )طالب(
 الماعة م المبنى مالحظات 

السعة 

 )طالب(
 المبنى مالحظات 

 محثضرة 160 1مدرج أ 1

تلمبنى 

 تلجديد

24 
حجرة 

505 
 سكشن 45

المبنى 

 المدٌم

 25 محثضرة  160 2مدرج أ 2
حجرة 

451 
 سكشن 45

 26 محثضرة 75  3مدرج أ 3
حجرة 

452 
 سكشن 45

4 
حجرة  

 4أ
 27 محثضرة 50

حجرة 

453 
 سكشن 45

5 
حجرة  

 5أ
 28 محثضرة 60

حجرة 

454 
 سكشن 45

6 
حجرة  

 6أ
 29 محثضرة 60

حجرة 

455 
 سكشن 45

 سكشن 45حجرة  30 محثضرة 60حجرة   7



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-33-  

 

 الماعة م
السعة 

 )طالب(
 الماعة م المبنى مالحظات 

السعة 

 )طالب(
 المبنى مالحظات 

 456 7أ

8 
حجرة  

 8أ
 31 محثضرة 60

حجرة 

457 
 سكشن 45

9 
درج م

 1ج
 محثضرة 140

مبنى 

 التدرٌب

32 
حجرة 

458 
 سكشن 45

10 
مدرج 

 2ج
 33 محثضرة 140

حجرة 

459 
 سكشن 45

11 
مدرج 

 3ج
 34 محثضرة 140

حجرة 

460 
 سكشن 45

12 
مدرج 

 4ج
 35 محثضرة 140

حجرة 

461 
 سكشن 45

13 
مدرج 

503 
 محثضرة 90

المبنى 

 المدٌم

36 
حجرة 

462 
 سكشن 45

14 
حجرة 

501 
 37 محثضرة 160

حجرة 

463 
 سكشن 45

15 
حجرة 

401 
 38 محثضرة 160

حجرة 

351 
 سكشن 45

16 
حجرة 

402 
 39 محثضرة 90

حجرة 

352 
 سكشن 45

17 
حجرة 

357 
 40 محثضرة 140

حجرة 

353 
 سكشن 45

18 
حجرة 

358 
 41 محثضرة 140

حجرة 

354 
 سكشن 45
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 الماعة م
السعة 

 )طالب(
 الماعة م المبنى مالحظات 

السعة 

 )طالب(
 المبنى مالحظات 

19 
حجرة 

303 
 42 محثضرة 100

حجرة 

355 
 سكشن 45

20 
حجرة 

408 
 43 محثضرة 100

حجرة 

356 
 سكشن 45

21 
حجرة 

409 
  حجرة  44 محثضرة 100

صثلة 

 رسم
 

22 
حجرة 

502 
  حجرة  45 سكشن 45

صثلة 

 رسم
 

23 
حجرة 

504 
  حجرة  46 سكشن 45

صثلة 

 رسم
 

       طثلج 250 قثعة تمتحثنثت  47

 

 الورش والمعامل التخصصٌة: 

تلتكنولروجي فري مصرر كونهرث تعتمرد تلهندسرى وتلهندسة ببنهث من تلكليثت تلرتبدة في مجثل تلتعليم تعتبر كلية 

على تلتطبيق تلعملي في جميع تلتطبيقثت وتلمروتد تلدرتسرية، وتمتلرك كليرة تلهندسرة ببنهرث إمكثنيرثت جيردة مرن 

قسررثم وتلتخصصررثت حيررث تلمعثمررل وتلررورش وتلترري تخرردم برردورهث معظررم تلمقررررتت تلدرتسررية فرري جميررع تأل

 ويمكن حصرهم بثلجدول تلتثلي: 

 جدول بالمعامل والورش بكلٌة هندسة بنها

 (2المساحة )م السعة الطالبٌة المسم اسم المعمل / الورشة م

 ورشة تلسمكرة 1

الهندسة 

 المٌكانٌكٌة

(20-25) 238 

 247 (25-20) ورشة سبثكة تلمعثدن 2

 331.35 (25-20) ورشة تلفرتيز 3
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 (2المساحة )م السعة الطالبٌة المسم اسم المعمل / الورشة م

 162.3 (25-20) ورشة تلخرتطة 4

 143.74 (25-20) ورشة تلنجثرة وتلنمثذج وتلدهثنثت 5

 162 (25-20) ورشة تلمقثشط وتلتجليج 6

 271.95 (25-20) ورشة تللحثم وتلحدتدة 7

 119 (25-20) ورشة تلبرتدة وتلتركيبثت 8

 51.98 (25-20) معمل تلطثقة تلشمسية 9

 147 (25-20) تريةمعمل تآلالت تلحر 10

 295.1 (25-20) معمل خوتص ومقثومة تلموتد 11

 217 (25-20) معمل تلقيثسثت تلدقيقة وتلتحكم تآللي 12

 196 (25-20) معمل وسثبل تإليضثح وتلتبريد وتلتكييف 13

 376.3 (25-20) معمل آالت تالحترتق 14

 245.7 (25-20) معمل تلسيثرتت 15

 147 (25-20) وفحص تلبيبة معمل تلفلزتت 16

 397.5 (25-20) تلموتبع معمل ميكثنيكث  17

 49.5 (25-20) معمل تلميكثترونيثت 18

 49.5 (25-20) معمل تلنمذجة وتلمحثكثة 19

 146.6 (25-20) معمل تلتصنيع بمسثعدة تلحثسج تآللي 20

 معمل مقثومة تلموتد وتلخرسثنة تلمسلحة 21
 الهندسة المدنٌة

(20-25) 128 

 84 (25-20) معمل تلمسثحة 22
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 (2المساحة )م السعة الطالبٌة المسم اسم المعمل / الورشة م

 82.55 (25-20) معمل هندسة تلتربة وتألسثسثت 23

 15.6 (25-20) معمل طرق 24

 147.25 (25-20) معمل تلتطبيقثت تلهندسية 25

 123.7 (25-20) معمل تلهندسة تلصحية 26

 307.125  معمل تلري وتلهيدروليكث 27

 معمل سيسكو 28

 ة الكهربٌةالهندس

(20-25) 63.36 

 59.5 (25-20) معمل مبثدئ إلكترونيثت تلقوى 29

 58.65 (25-20) معمل تلتحكم في تآلالت 30

 569.22 (100-80) ( معمل حثسج6عدد ) 31

 97.2 (25-20) معمل تطبيقثت هندسية 32

 113.85 (25-20) معمل إلكترونيثت دقيقة 33

 91.35 (25-20) معمل دوتبر منطقية 34

 117.56 (25-20) معمل تتصثالت 35

 36.74 (25-20) معمل أجهزة منزلية 36

 60.35 (15-10) معمل تطبيقثت آالت وقوي كهربية 37

(15-10) معمل رتديو وتليفزيون 38  58.65 

(15-10) معمل أجهزة طبية 39  48 

(15-10) معمل سيمنز 40  66 

 113.85 (25-20) معمل هندسة كهربية 41
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 (2المساحة )م السعة الطالبٌة المسم اسم المعمل / الورشة م

 icdl (20-25) 72معمل  42

icdl (10-15)معمل تختبثرتت  43  58.08 

(15-10) 1معمل دوتبر متكثملة  44  58.05 

(15-10) 2معمل دوتبر متكثملة  45  52.5 

(15-10) معمل تحميض دوتبر 46  16 

(15-10) معمل معثلجثت دقيقة 47  50.49 

(15-10) معمل هوتبيثت وموجثت 48  59.81 

 ( معمل تللغة2عدد ) 49

 العلوم األساسٌة

(50-60) 146.6 

 179 (25-20) ( 1معمل تلفيزيثء )  50

 116 (20-20) ( 2معمل تلفيزيثء )  

 120 (25-20) ( 1معمل تلكيميثء )  51

 60 (15-10) (2معمل تلكيميثء )  

 90.47 (25-20) معمل تلتلوث 52

 59.67 (25-20) معمل ميكثنيكث 53

 41.4 (90-80) معمل تلضوء 54

 العٌادة الطبٌة  

تقريبث لخدمة طالج تلكلية وكليثت تلجثمعة تألخررى ويقردم  2م  150يوجد بثلكلية عيثدة طبية على مسثحة  

أطبثء في معظم تلتخصصثت ، وتقدم بعض تلخدمثت أيضث لبثقى طالج تلجثمعة  10تلخدمة تلطبية بهث عدد 

 مجثل تلتحثليل وتالمرتض تلجلدية وتلبثطنية . وبخثصة في

 المكتبة 

 المكتبة العلمٌة وتكنولوجٌا المعلومات 
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 أوالً: نظرة عامة عن المكتبة

  م تقريبثً 450تقع مكتبة كلية تلهندسة ببنهث في تلطثبق تلخثمس من تلمبنى تإلدترى للكلية على مسثحة 

 ( حجرة لالطالع.2وتتكون من عدد ) 

 ( أجهزة متصلة بثالنترنت ومتثحة للطالج.5جرة لإلنترنت مجهزة بعدد )يوجد بهث ح 

  هندسة  –هندسة ميكثنيكية  –وقد تم تقسيم تلكتج بثلمكتبة إلى خمسة أقسثم علمية )هندسة مدنية

عمثرة( وترتيبهث على تألرفف وفقثً ألرقثم تلتصنيف تلخثص بكل قسم وكل  -علوم أسثسية  –كهربية 

 صنيف ديوى تلعشرى(.تخصص )طبقثً لت

  دوريثت( وإدخثلهث على  –رسثبل علمية  –تم فهرسة جميع مقتنيثت مكتبة كلية تلهندسة ببنهث )كتج

كلية تلهندسة ببنهث وكذلك تلكتج تلمضثفة تلى عهدة تلمكتبثت حديثث  -موقع تلمجلس تألعلى للجثمعثت 

 عن طريق تلشرتء تو تالهدتء للكلية .

 ت المكتبة:ثانٌاً: بٌان بممتنٌا

 العدد االســــــــم م

 11036 الكتب 1

 298 الرسائل 2

 369 الدورٌات 3

 12 أجهزة الحاسب اآللى 4

 3 آالت التصوٌر 5

 2 الطابعات 6

 ثالثاً: الخدمات التى تمدمها المكتبة عن طرٌك مشروع المكتبة الرلمٌة

 ة أو من تلمنزل.من دتخل تلجثمع  تلعثلمية تلبيثنثت قوتعد فى تلبحث خدمة 

 تلرقمية تلمكتبة بوتبة على تلمتثحة تلخدمثت جميع: 

 للجثمعثت. تألعلى تلمجلس مستوى على للرسثبل تلكثمل تلنص على تالطالع خدمة 

 تلدرتسة. قيد مثزتلت تلتى تلرسثبل موضوعثت على تلبحث خدمة 

 دوريثت( – كتج – علمية )رسثبل مقتنيثتهث جميع فى تأللى تلبحث خدمة 
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 مشروع عبر آلية تالستعثرة لتصبح تلخدمة هذه تطوير تم وقد ... تالستعثرة دمةخ 

 تلرقمية. تلمكتبة

 تلمترددين. تسجيل 

  تلنظثم. طريق عن آليث ويتم تلسنوى تلجرد 

  وحدة تكنولوجٌا المعلومات بالكلٌة:

تررم رفررع و 2012ميجررث بثيررت عررثم  2تررم إدخررـثل خررط ربررط لشبكررـة تلمعلررـومثت تلررى تلكليررة بسرررعة 

ميجرث بثيرت لالسرتخدتم  2ميجث بثيت ، بثإلضثفة تلى تستبجثر خط  خثرجى بسرعة  4تلسرعة تلى 

    Wirelessفي ميكنة تلعمل تالدترى بثإلدترتت تلمختلفة بثلكلية وجثرى تستكمثل تركيج وحدة 

 .موجودة بثلكليةرنيت تلوفيمث يلي بيثن بعدد نقثط تالنتلربط تلكلية بثلجثمعة مبثشرة ولرفع تلسرعة 

 

 مالحظات المكـان عـدد الخطـوط

  تلمكتبة خطوط الستخدتم تلطالج 7

  مكـثتج تلعميد وتلوكـالء 8

  مكـثتج رؤسـثء تألقسـثم تلعلمية 8

  مكـثتج للسثدة أعضثء هيبة تلتدريس بكل قسم 32

  معثمل تلحثسج 70

  غرف تلمعيدين ووحدة تالستشثرتت 4

  ثنيكث وقسم كهربثءمعثمل قسم ميك 4

  وحدة ضمثن تلجودة 5

  تلبوتبة تاللكترونية  3

  تلمكثتج تإلدترية  37
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 وسائل الترفٌه واألنشطة الطالبٌة:

م عثدتت بهيعد تلصرح تلجثمعي من تلصروح تلتربوية تلتي تقوم بدور مهم في تربية تلنشء وإكسث

وفير وسثبل تلترفيه ومستلزمثت تألنشطة تلطالبية وسلوكيثت صحيحة، لذت تهتمت كلية تلهندسة ببنهث بت

ووضع تلبرتمج وتألنشطة للطالج؛ لالستفثدة من شغل وقت تلشبثج بمث يفيدهم وكذلك بقصد زرع وتنمية 

جوتنج وأمور مهمة في شخصية تلطثلج، فثلعملية تلتعليمية ليست مجرد تلقين للدرس فقط وإنمث هي عملية 

من جميع تلنوتحي وبث روح تلمسؤولية تالجتمثعية وتالعتدتد بثلذتت وتحمل مفيدة لبنثء شخصية تلطثلج 

 تلمسؤولية ومن أهم وسثبل تلترفيه ومستلزمثت تألنشطة تلطالبية : ـــ   

  ولاعة مؤتمرات المسرح

فررد ، مجهرزة بفررش علرى مسرتوى عرثلى جردت ، وبهرث جهرثز  450يوجد بثلكليرة قثعرة مرؤتمرتت تسرع لعردد 

وشثشة عرض ، وأجهزة صوت حديثة ، وتكييف مركزى ، وتستخدم لعقد تللقثءتت وتلندوتت عرض تفثعلى 

 وتلمؤتمرتت ، وإقثمة تلحفالت وتلعروض تلخثصة بثلطالج  .

  وحدة التدرٌب ولاعات منالشات

متر مربع تحتوى على قثعتين مسثحة  250ثت منثقثشثت على مسثحة قثعمبنى لوحدة تلتدريج يوجد بثلكلية 

فرد ، مجهزة بفرش على مستوى عثلى جدت ، وبهث جهرثز عررض  40متر مربع تسع حوتلى  76وتحدة كل 

تفررثعلى وشثشررة عرررض ، وأجهررزة صرروت حديثررة ، وتكييررف مركررزى ، وتسررتخدم لعقررد تللقررثءتت وتلنرردوتت 

 .ورش تلعمل وتلدورتت تلتدريبيةو

 الملعب 

م طرول  58لطرالج تلكليرة ويقرع تلملعرج علرى مسرثحة  يوجد بثلكلية ملعج خمثسى القثمة تألنشطة تلريثضية

، وتم تخطيط تلملعج المكثنية تستخدتمة كملعج  خمثسرى كررة  2م  1628م عرض بمسثحة تجمثلية  28×

 . وملعج كرة سلةقدم ، وملعج كرة طثبرة ، وملعج كرة تليد 

 صالة الجٌمانٌزٌم 

ريثضية تلتري تسرتخدم فري تأللعرثج تلريثضرية وبنرثء يوجد بثلكلية صثلة جيمثنيزيم  مجهزة ببعض تألجهزة تل

 تالجسثم ، وجثرى تحديثهث وإعثدة تجهيزهث .

 صالة التنس 

 ترتبيزة تنس . 2يوجد بثلكلية صثلة  مجهزة بعدد 
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 الكافٌترٌا 

مكشرروفة وترضرريتهث   2م  1000يوجررد بثلكليررة كثفيتريررث لخدمررة طررالج تلكليررة وتقررع علررى مسررثحة تجمثليررة 

ث برجولة كبيرة ، ويتم فرشهث بشمثسى وكرتسى وترتبيرزتت لتقرديم كثفرة تلوجبرثت وتلمشرروبثت تنترلوك وبه

تستخدم كمطبخ لتجهيز تلوجبرثت ويرتم تأجيرهرث سرنويث عرن  2م  50للطالج ، بثإلضثفة تلى غرفة مسثحتهث 

 طريق منثقصة سنوية .

 وحدة الورش والمعامل واالستشارات )ذات الطابع الخاص(:

مل منذ تنشثء تلكلية ونشثطهث في زيثدة مستمرة حيث قثمت بأجرتء تالختبثرتت تلميكثنيكية لشركثت تلوحدة تع

تلقطثع تلعثم وتلخثص مثل تختبثرتت تلحديد وتلخرسثنة وتجهيرزتت ميكثنيكيرة للمطرثحن وقيثسرثت وجسسرثت 

ليوبيررة وكررذت تالفرررتد لألعمررثل تلمدنيررة وتالشرررتف علررى تنشررثءتت تلرروزترة وتلمصررثلح تلحكوميررة بمحثفظررة تلق

 . 1992بثإلضثفة لدورهث تلوتسع في تقويم تلمبثني وتلمنشآت بثلقليوبية بعد زلزتل 

وقثمت ورش تلوحدة بتنفيذ تجهيزتت لوزترة تلتعليم تلعثلي وجثمعرة بنهرث وجهرثت أخررى شرملت عنرثبر كليرة 

ز قثعثت تجتمثعثت بجثمعة تلمنوفية تلقثدة بحلوتن ومدرجثت كلية تلخدمة تالجتمثعية ببور سعيد وبنهث وتجهي

 ومبثت تلمكثتج لديوتن عثم تلوزترة وتجهيز مصيف رأس تلبر وبلطيم.

كمث تقوم تلوحدة بخدمة تلعديد من تلمشثريع تلقومية في مدينة بنهث وتلتي تشرمل تجديردتت وتحسرينثت منشرآت 

 ي وتلعديد من تلمشثريع تلهثمة تألخرى.تستثد بنهث ونفق ميدتن تإلشثرة ونفق تلمنشية وكوبري تلريثح تلتوفيق

 وتهدف هذه الوحدة إلى تحمٌك األغراض األتٌة كلها أو بعضها:

معثونررة تلكليررة فرري تلقيررثم برسررثلتهث سرروتء فرري مجررثل تعلرريم تلطررالج وترردريبهم أو فرري مجررثل تلبحرروث أو   -أ 

 تالستشثرتت.

ية تلتي يوتجهث تلنشثط تإلنترثجي أو دور تلخردمثت إجرتء تلبحوث تلعلمية تلهثدفة إلى حل تلمشثكل تلوتقع -ج 

 أو موتقع تلعمل تلمختلفة في تلمجتمع.

معثونة تلنشثط تإلنتثجي بثألسثليج تلعلمية تلتري ترؤدى إلرى تطروير وتبتكرثر أسرثليج جديردة يترترج عليهرث  -ج

 وفرة تإلنتثج وتعدده وتحسينه.

سثليج تلعلمية وتلفنية تلحديثرة وتعلريمهم ورفرع كفرثءتهم تإلسهثم في تدريج أفرتد تلمجتمع على تستخدتم تأل -د

 تإلنتثجية في شتى تلمجثالت.

 توثيق تلروتبط تلثقثفية وتلعلمية مع تلجثمعثت وتلهيبثت تلعلمية تألخرى على تلصعيد تلعربي وتلعثلمي. -هـ



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-42-  

 

ثنة تلترري ترردخل فرري تلمسررثهمة فرري تنفيررذ مشررروعثت تلكليررة وتزويرردهث بثحتيثجثتهررث وتلقيررثم بأعمررثل تلصرري -و

 تختصثصثتهث.

 تلقيثم بثألعمثل تإلنتثجية وتالستشثرية للغير. -ز
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 كلية تلهندسة ببنهث
 جثمعة بنهث 

    للكلٌة صور توضح اإلمكانٌات المادٌة
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 مكتبة الكلٌة 
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 الماعات الدراسٌة
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 سلة( –كرة خماسٌة -كرة الٌداألغراض )متعدد ملعب 
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 معمل حاسب آلى
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 صالة رسم هندسى
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 كهرباءدوائر معمل
 
 

 
 

 معمل معالجة حرارية
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 ورشصور لل
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 ة النجارةورش
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 تمرٌر الدراسة الذاتٌة

 األول :  المدرة المؤسسٌة رالمحو 
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 ىاالستراتٌجلتخطٌط ا األول:المعٌار 

 :الخطة اإلستراتٌجٌة للكلٌة 1/1

 :التحلٌل البٌئً للكلٌة 1/1/1

نتقررثء مجموعررة مررن تلقيررثدتت تألكثديميررة وتإلدتريررة بثإلضررثفة تلررى مجموعررة مررن أعضررثء هيبررة إختيررثر وإتررم 

بمث يلزم إلعدتد وتطوير وتنفيذ تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة طبقث لمعثيير تلكفثءة وتلتأهيل تلفني وتإلدتري للقيثم 

وقرررد ترررم تشررركيل تلفريرررق تلتنفيرررذي للخطرررة   .(2022-2016تلخطررة تالسرررترتتيجية بكليرررة تلهندسرررة ببنهرررث )

شرتف شرتف تلمبثشر لربيس فريق تلتخطيط تالسترتتيجي بثلكلية وتلذي يتولى مهثم تإلتالسترتتيجية تحت تإل

م 2015/  2/   17( بترثريخ    317س تلكلية تلمنعقد بجلسة ) تلعثم وتوجيه تلفريق وتأهيله. وقد وتفق مجل

                                       (1-1/1/1 )مرفقعلى تلتشكيل 

سررترتتيجية للكليررة مرتبطررة ( وتلخطررة تال2022-2016سررترتتيجية للكليررة )عرردتد تلخطررة تالإتررم تالنتهررثء مررن 

علري للجثمعرثت و وزترة عتمثدهث من تلمجلس تألإتلجثري   (2-1/1/1 )مرفقسترتتيجية للجثمعة بثلخطة تال

تلتعلريم تلعررثلي.  ولقرد تررم صريثغة تلخطررة تإلسرترتتيجية فرري ضروء تلتحليررل تلبيبري تلرردتخلي وتلخرثرجي وتلررذي 

شثرك فيه من دتخل تلكلية تلعديد من قيثدتت تلكلية وأعضثء هيبة تلتدريس وكذلك تلهيبة تلمعثونة وتإلدتريين 

ستطالعثت تلرأي وورش تلعمل وتقرثرير تلمررتجعين تلنظررتء للتعررف علرى تلقردرة تلذتتيرة للكليرة إمن خالل 

ولتحديد نقثط تلقوة وتلضعف فيهث، وكذلك الستقرتء تلفرص وتلتهديردتت تلمحتملرة مرن منظرور أعضرثء هيبرة 

حيث على تلتحليل تلبيبي  د إعدتد تلخطة تإلسترتتيجية للكليةثإعتموقد تم تلتدريس بثلكلية وأصحثج تألعمثل. 

مث جثء مرن تحليرل لنقرثط تلقروة وتلضرعف برورش تلعمرل تلمشرثر إليهرث تلتري على إعتمدت تلكلية في صيثغتهث 

شثرك فيهث عدد كبير من أعضثء هيبة تلتدريس بثلكلية ومعثونيهم وتإلدتريين وطالج مرحلتى تلبكرثلوريوس 

ث تحليل تلبيبة تلدتخلية و تلخثرجية بورش عمرل للوصرول وتلدرتسثت تلعليث وأصحثج تألعمثل و قد تم تحدي

 .  (3-1/1/1 )مرفقلي تلصورة تلنهثبية و تلوتقعية لنقثط تلقوة وتلضعف و تلفرص و تلتهديدتت إ
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 :الرؤٌة والرسالة 1/1/2

معتمردتين ومعلنترين بطررق مختلفرة ) ملصرقثت وفرى تللوحرثت  (1-1/1/2 )مرفقيوجد للكلية رؤية ورسثلة 

إلعالنية دتخل تألقسثم تلعلمية وتإلدترية بثلكلية وشثشثت تلعرض تلموجودة فى مردخل تلكليرة وعلرى تلموقرع ت

 تالليكتروني للكلية، وعلى جميع مرتسالت تلكلية( وهمث:

 رؤٌة الكلٌة:

 "تتطلع تلكلية للوصول بمستوى خريجيهث إلى تلعثلمية. "

 رؤٌة الجامعة: 

 ن تلجثمعثت محليث وإقليمث ودوليث""تلوصول تلي مكثنة متميزة بي

 رسالة الكلٌة:

"تلتزم كلية تلهندسة ببنهث بإعدتد كوتدر هندسية مزودة بثلمعثرف وتلمهثرتت لتنثفس في سوق تلعمل، وقثدرة 

 على تستخدتم وتطوير تلتكنولوجيث تلحديثة، وتقديم بحوث في تلمجثالت تلهندسية بمث يخدم تلمجتمع وتلبيبة."

 معة:رسالة الجا

"تلتزم جثمعة بنهث بتحقيق مسؤوليثتهث تلمجتمعية في مجثل تلمعرفة وتلتعليم وتلبحث تلعلمي وخدمرة تلمجتمرع 

محليث وإقليميث، ودعم تكنولوجيث تلمعلومثت وتلتنمية تلمستدتمة، وتلربط مع تلصنثعة، فى إطثر تلحفثظ  علرى 

 ".تلقيم تلمشتركة

ال إن وصررول تلجثمعررة للمكثنررة تلمتميررزة اليتحقررق أمعررة تتوتفررق حيررث ن رؤيررة تلكليررة وتلجثإوبثلمقثرنررة وجررد 

كررذلك تلرسررثلة تتوتفررق حيررث تن تاللتررزتم بتحقيررق تلمسررؤلية تلمجتمعيررة فررى تلتعلرريم  .بمسررتوى خررريج متميررز

وتلمعرفة وتلبحث تلعلمى وخدمة تلمجتمرع محليرث وإقليميرث، ودعرم تكنولوجيرث تلمعلومرثت وتلتنميرة تلمسرتدتمة، 

 .عدتد كوتدر هندسية متميزة من قبل تلكليةإال بإمع تلصنثعة ال يتحقق  وتلربط
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 لكلٌة فً اآلتً:اوتتمثل لٌم 

 .خالصتقثن وتإلتإل .1

 .تلشفثفية وتلتكثمل تلمؤسسي .2

 .تلحرية تألكثديمية وتلبحثية تلمسؤلة .3

 .تلشرتكة تلمجتمعية .4

 .تلتعثون وتلعمل تلجمثعي .5

 .بدتعبتكثر وتإلتإل .6

 .ي تلصعوبثتتإلصرتر على تخط .7

 .وعدم تلتحيز ةتلعدتلة وتلمسثوت .8

طالع تلدتبم وهو مث يوجه تلخطة نحو تلدترسة تلمتأنية للسوق تلمحلية وتلعثلمية ومتطلبثتهمث بثإلضثفة تلى تإل

عتمرثد بشركل أسثسري على أحدث تلوسثبل تلتكنولوجية وتطبيقهرث فري تلمنرثهج وتلمقرررتت تلمختلفرة، كرذلك تإل

 ة تلعثلمية لضمثن مكثنة متميزة بين تلكليثت تلمنثفسة سوتء تلمحلية تو تلعثلمية.على معثيير تلجود

 :األهداف اإلستراتٌجٌة للكلٌة 1/1/3

لتحقيرق رؤيرة ورسرثلة تلكليرة وتطروير دور تلكليرة كأحرد تلمرتكرز تلعلميرة تلمتميرزة محليرث وعثلميرث فري مجرثل 

 هدتف تالسترتتيجية تلعثمة كثآلتي:تلتعليم تلهندسي وإعدتد تلكوتدر تلبشرية تم وضع تأل

 .تخريج مهندسين على معرفة بثألسثليج تلهندسية تلحديثة -

 .تخثذ تلقرترتتإإعدتد تلكوتدر تلقثدرة على إيجثد حلول للمشثكل تلهندسية و -

 .إعدتد مهندسين قثدرين على تلمنثفسة في سوق تلعمل -

 .لق منثخ تعليمي وتربوي متكثملتنمية تلقيم تألخالقية وتلتربوية للخريجين بخ -

 .تإلسهثم في تلتطوير وتلدعم تلهندسي تلالزم للقطثعثت تلصنثعية وتلخدمية وخدمة تلمجتمع -
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 .توفير درتسثت عليث تتسم بمزج تلعلوم تلهندسية بثلتجريج وتلتطبيق لتنمية تلفكر تالبتكثري تلمتطور -

 .طوير أدتء تلمهندسين في تلمجثالت تلحديثة وغير تلتقليديةتوفير دورتت تعليم وتدريج مستمر تهدف إلى ت -

 .تستخدتم إمكثنيثت تلكلية بمث يخدم تلمجتمع تلمحيط ويوفر فرصة لتدريج تلطالج -

تلعمل كمركز للبحوث ودرتسثت تلجدوى لحرل تلمشرثكل تلمرتبطرة بثلصرنثعة وتإلنترثج فري تلبيبرة تلمحيطرة  -

 شآت ولمشروعثت تلبنية تألسثسية بكثفة أنوتعهث.وتقديم تالستشثرتت تلهندسية للمن

تم صيثغة مجموعة من  كمث هدتف تلجثمعة تلمعلنة.أهدتف تلكلية تلسثبقة مع غثيثت و أو قد تم مرتعثة توتفق 

  -تلغثيثت للكلية و تلتي تتوتفق مع مثيلتهث بثلجثمعة ؛ و هي كمث يلي:

 بتكثر.لى تلمنثفسة وتإلطالج وخريجون متميزون وقثدرون ع الغاٌة األولى:

 رتقثء بمنظومة تلدرتسثت تلعليث وبجودة وأخالقيثت تلبحث تلعلمي.تإل الغاٌة الثانٌة:

 كسج ثقة تلمجتمع. الغاٌة الثالثة:

 ضمثن جودة تألدتء تلمؤسسي وتلتنمية تلمستدتمة للموترد تلبشرية. الغاٌة الرابعة:

 تنمية تلموترد تلذتتية. الغاٌة الخامسة:

 زيثدة تلقدرة تالستيعثبية. ٌة السادسة:الغا

 تعزيز تلمكثنة تلدولية. الغاٌة السابعة:

 .كلية رقمية  :الغاٌة الثامنة

سرترتتيجي للكليرة للوقروف علري مردي توتفرق غثيرثت و أهردتف تلكليرة مرع غثيرثت مع فريق تلتخطريط تإلتجأو 

 قثبلة إسترتتيجية أهدتف تحديد تم للكلية يةتإلسترتتيج تلغثيثت ولتحقيق( 1-1/1/3)مرفق  تلجثمعة و أهدتفهث

  وتنبثقت من كل غثية مجموعة تلجثمعة، لخطة وتألبعثد تالسترتتيجية تألهدتف مع بثلتوتفق وتلقيثس للتنفيذ
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سرترتتيجية تلتري بردورهث ترجمرت تلري مجموعرة منرثظرة مرن تلمشرروعثت تلمطلروج تنفيرذهث من تألهدتف تإل

 -تي:كآللتحقيق تلك تالهدتف و هي 

 الغاٌة األولى: طالب وخرٌجون متمٌزون ولادرون على المنافسة واالبتكار

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة

 .تطوير سيثسثت ونظم تلقبول -1

  .تقديم برتمج تعليمية متميزة ومتطورة توتكج مستجدتت وتحتيثجثت سوق تلعمل -2

  .لموتكبة تلتطور تلعلمي تحديث مستمر السترتتيجيثت تلتعليم وأسثليج تلتدريج وتلتقويم -3

 .عمثلخترتع وريثدة تألبتكثر وتإلوفير بيبة محفزة لإلت -4

 .تقديم خدمثت تعليمية وأنشطة طالبية ورعثية متميزة تحقق رضث تلطالج -5

 .إنشثء مرتكز لتنمية وتعزيز تلمهثرتت تلتطبيقية وتلتدريج للطالج وتلخريجون في أمثكن تلتوظيف -6

 .ن وتلكلية وجهثت تلتوظيفتعزيز تلروتبط بين تلخريجي -7

 الغاٌة الثانٌة: االرتماء بمنظومة الدراسات العلٌا وبجودة وأخاللٌات البحث العلمً واالبتكار

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة

 .تحسين قدرتت تلبحث تلعلمي لدى أعضثء هيبة تلتدريس -1

 .تدعيم تدريس منثهج تلبحث تلعلمي في تلدرتسثت تلعليث -2

 .زتيد فرص تلبحث تلعلمي لدى أعضثء هيبة تلتدريستلسمثح وتيسير ت -3

 .وضع خطة بحثية للكلية -4

 .تشجيع تلتعثون بين تلتخصصثت تلمتبثينة في تلبحث تلعلمي على مستوى جثمعة بنهث -5

 .صيثنة وشرتء مزيد من تألدوتت وتألجهزة وتلمعدتت بمث يتمثشى مع تلخطة تلبحثية -6
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 الغاٌة الثالثة :  كسب ثمة المجتمع

 :هداف الغاٌة االستراتٌجٌةأ
 تطوير خطط وبرتمج خدمة تلمجتمع لتحقيق رضث تألطرتف تلمستفيدة. -1

 تحقيق تلتكثمل وتلمشثركة بين تلجثمعة وتلمجتمع للمسثهمة في تلتنمية. -2

توظيف تلتعليم وتلبحروث تلعلميرة ونقرل تلتكنولوجيرث فري خدمرة تلمجتمرع وتلبيبرة تلمحيطرة وتلصرنثعة وتلتنميرة  -3

 .تالقتصثد تلقوميوتنمية 

 الغاٌة الرابعة: ضمان جودة األداء المؤسسً والتطوٌر المستمر والتنمٌة المستدامة للموارد البشرٌة

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة

 تخثذ تلقرتر.إسلوج أتطبيق قوتعد حوكمة تألدتء تلمؤسسي وتدعيم مبدأ تلقيثدة و -1

 دترية تلمختلفة.ي وتلوظيفي لألقسثم تإلدتري وتلهيكلبنثء تلقدرة تلمؤسسية وتإلصالح تإل -2

 تلتنمية تلمستمرة للقدرتت وتلمهثرتت تإلدترية للقيثدتت وتلكوتدر تلعثملة بثلكلية. -3

 تلتطوير تلمستمر لقدرتت أعضثء هيبة تلتدريس في تلكلية. -4

 دترة تلكلية وتلمنشآت تلتعليمية تلتثبعة.إعتمثد تدعم وحدة تلجودة وتلتطوير و -5

 سة: تنمٌة الموارد الذاتٌة بالكلٌةالغاٌة الخام

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة

 تدعيم مصثدر تمويل تلبحوث بثلكلية وتسويقهث. -1

 مثل لموترد تلكلية.ستخدتم تألتإل -2

 .ةومستدتم ةستحدتث موترد ذتتيإ -3

 ستشثرية بمعثمل وورش تلكلية.تلتسويق لألعمثل تإل -4

 وتلبحثية بثلكلية. تشجيع تلجهود تلذتتية لدعم تلعملية تلتعليمية -5

 من تلجهثت تلمثنحة. ةجلج مشروعثت ممول -6
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 الغاٌة السادسة: زٌادة المدرة االستٌعابٌة للكلٌة   

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة
 ستكمثل وتحسين تلمنشآت تلقثبمة وتلبنية تلتحتية وموترد تلتعلم بمث يتنثسج وتلقيثسثت تلمرجعية.إ -1

 قسثم علمية. أستحدتث إ -2

 دتث برتمج تعليمية.ستحإ -3

 تطوير تلمكتبة. -4

 الغاٌة السابعة: تعزٌز المكانة الدولٌة للكلٌة

 :أهداف الغاٌة االستراتٌجٌة
 

 دعم وتعزيز تلشرتكثت تالسترتتيجية وتبثدل تلخبرتت مع تلمؤسسثت تلدولية. -1

 ة.نشثء قثعدة بيثنثت تشمل تلهيبثت وتلمؤسسثت بثلمجتمع تلخثرجي تلتي لهث عالقة بثلكليإ -2

 تعزيز بروتوكوالت تلتعثون بين تلجثمعة ومؤسسثت تلمجتمع تلخثرجي ذتت تلصلة. -3

 زيثدة عدد تلبعثثت بين تلكلية وتلمؤسسثت تلخثرجية.  -4

 زيثدة عدد تلمؤتمرتت تلدولية مع تلمجتمع تلخثرجي. -5

 إتبثع نظم دعم متطلبثت تلتصنيفثت تلعثلمية. -6

 الغاٌة الثامنة: كلٌة رلمٌة

 :الستراتٌجٌةأهداف الغاٌة ا
 

 توفير بيبة تتصثالت متكثملة الستخدتم تكنولوجيث تلمعلومثت. -1

 بوتبة تلكترونية بموتصفثت عثلمية. -2

 تطويرتلتعلم تإللكترونى. -3

 تإلرتقثء بمنظومة تلمحتوى تلرقمي. -4

 تنمية قدرتت تلموترد تلبشرية في مجثل تكنولوجيث تلمعلومثت. -5

 ميكنة تلعمل دتخل تلكلية. -6
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ثقشرة تلغثيرثت تلنهثبيرة وتألهردتف تالسرترتتيجية للكليرة مرع تألطررتف تلمختلفرة دتخرل وخرثرج وتم عررض ومن

ممثلرين  ،هذه تألطرتف في قيثدتت تكثديمية تلعميرد وتلروكالء ورؤسرثء أقسرثم، مرديري تإلدترتت تلكلية وتتمثل

طررالج وأعضررثء مررن تلمسررثعدين وتلمدرسررين وهيبررة تلترردريس تلمعثونررة و تتحررثد تل عررن تألسررثتذة و تألسررثتذة

تلمجتمع تلمدني وقد تم تعتمثد تلغثيثت تلنهثبيرة وتألهردتف تالسرترتتيجية للكليرة مرن مجلرس تلكليرة . نشرر هرذه 

تلغثيثت تلنهثبية وتألهدتف تإلسترتتيجية للكلية على موقرع تلكليرة وموقرع وحردة ضرمثن تلجرودة. وقرد وضرعت 

ألهردتف تإلسرترتتيجية بشركل دوري كرل خمرس سرنوتت كحرد تلكلية آلية لمرتجعة وتحديث تلغثيثت تلنهثبيرة وت

أقصى لموتكبة تلتطورتت تلمحلية وتلعثلمية إلعدتد مهندسين أكفثء لتوفير خدمة مجتمعية ترضى تلمستفيدين، 

 وتم إعتمثدهث

 :الخطة التنفٌذٌة 1/1/4

تلكلية وفريق لجنة تلتخطيط بنثء على تلخطة تإلسترتتيجية )تلمعتمدة فى مجلس تلكلية( تشكل فريقًث من إدترة 

تإلسترتتيجي إلعدتد  تلخطة تلتنفيذية تلتفصيلية لألهدتف تلوتردة بثلخطة تإلسترتتيجية فرى إطرثر زمنري مدتره 

خمسة سنوتت فى ضوء تلبرتمج وتألنشطة تلمحددة به وفى ضوء تلمخصصثت تلمثلية تلمبدبية تلمحرددة لكرل 

 .(1-1/1/4)مرفق لخطة تإلسترتتيجية عمل وطبقث لألولويثت تلوقتية تلمحددة بث

 .تم وضع مؤشرتت تألدتء تلخثصة بكل نشثط على حدة وتوفير تلميزتنيثت تلمخصصة لألعمثل 

 .تم مرتجعة وٕتعتمثد تلخطط تلتنفيذية للخطة تإلسترتتيجية من مجلس تلكلية 

 تم  تشكيل لجنة تسيير ومتثبعة للخطة تلتنفيذية.  

 ة تلتنفيذية للكليةتم تكليف مدير تنفيذي للخط.  

 .تم تشكيل تلفرق تلتنفيذية لألنشطة 

 الوضع التنافسً للكلٌة 1/2

كلية تلهندسة ببنهث هي كلية نثشبة تمتدتد للمعهد تلعثلي للتكنولوجيث ببنهث ذو تلدور تلمتفرد كأحد مرتكز تلتميز 

ع فري محثفظرة تلقليوبيرة بمصرر في تلتعليم تلهندسي و تالستشثرتت تلهندسية و تلبحرث تلعلمري وخدمرة تلمجتمر

علرري مرردى أكثررر مررن خمررس وعشرررين عثًمررث. تتميررز تلكليررة بمررث تبنترره خررالل تلررك تلعقررود مررن معررثيير أكثديميررة 

لبرتمجهررث تلمختلفررة وتلترري تجمررع بررين تلمعرفررة وتلمهررثرتت تلمختلفررة وذلررك ممررث أكسررج خريجرري تلمعهد/تلكليررة 

سوق تلعمل وتلجهرثت تلبحثيرة محليًرث وٕتقليميًرث وعثلميًرث كمرث سمعة طيبة جعلتهم علي قثبمة تلمرغوج فيهم في 
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أن تلعديد من جهثت تلتوظيف تعطي أولويثتهث في تلتعيين من تلمهندسين على خريجي تلكلية وعدد قليرل مرن 

 كليثت تلهندسة تالخري ذتت تلسمعة تلعريقة.

  رة فى تلدولة فىتتمثل مالمح تلوضع تلتنثفسي تلحثلي للكلية مقثرنة بثلكليثت تلمنثظ

 .كم فقط 45وتلذى يبعد عن تلقثهرة ج  ةتلموقع تالسترتتيجى تلرتبط بين ثالث محثفظثت تقليمي -

 ةكمصنع بنهرث لاللكترونيرثت )كرثترون( و مجموعر ةتاللكتروني ةتلموقع تلمتميز بجوتر قالع تلصنثع -

ومصررثنع قليرروج  ةوفيرربقويسررنث تلمن ةمبررثرك تلصررنثعي ةمررن مدينرر ةنهررث قريبررإمصررثنع تلعربررى. كمررث 

 . ةممث يتيح تدريج تلطالج عمليث بصورة ميسر ةتلصنثعي

قريبة من تلموقف تلربيسى لبنهث ومحطه قطثر بنهث تلتى  ةوسثبل تلموتصالت تلمتوفرة حيث تن تلكلي -

 .ةتربط محثفظثت مختلفه تيسيرت على تنتقثل تلطلب

 .لعلمى على مستوى تلدولةتوفر عدد من أعضثء هيبة تلتدريس تلمتميزين فى تلبحث ت -

ترقيررثت تألسررثتذة وتألسررثتذة مشررثركة بعررض تعضررثء هيبررة تلترردريس غررى عضرروية تللجررثن تلدتبمررة  -

 ، أ.د. سثمح ندتأ.د. أحمد حزينمثل  تلمسثعدين

مثل أ.د. تحمد  لجثن ترقيثت تألسثتذة وتألسثتذة تلمسثعدينلمشثركة بعض تألسثتذة فى لجثن تلتحكيم  -

 .ندت، أ.د. عثرف سليمثن، أ.د هشثم تلبطشن، أ.د. مصطفى ربثححزين، أ.د. سثمح 

وتكريمهم من تلجثمعة فري  أعضثء هيبة تلتدريس فى نشر تألبحثث وتلمجالت تلدوليةمعظم مشثركة  -

 يوم تلتميز تلعلمى

ت.د. تلسريد عبردتلفتثح تلقصربى أسرتثذ مثل مشثركة أحد أعضثء هيبة تلتدريس فى نشر تلكتج تلعثلميه  -

 .سة تلمدنيةتلهند

تلتشجيعيه منهم  و و تلتقديرية تلدولة و تلجثمعة حصول عدد من أعضثء هيبة تلتدريس على جوتبز  -

 ، أ.د. حسن نصر، أ.د. سثمح ندتأ.د. أحمد حزين

تكريم تعضثء هيبرة تلتردريس بثلكليرة مرن نقثبرة تلمهندسرين مرن ضرمن روتد تلهندسرة تلميكثنيكيرة فري  -

 مصر مثل أ.د. سثمح ند

وة أحد أعضثء هيبة تلتدريس بثلكلية لحضور ندوة تكريم تلحثصل علرى جرثبزة رولريكس للعرثم ودع  -

2016. 
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تلمنثفسة بثلخريجين على تلمستوى تلمحلى وتالقليمى، فى تلمجثالت تلهندسية تلمختلفره خثصره علروم  -

 .تلروبوت وتالتصثالت وتلتحكم

جثمعة بنهث لشبون خدمة تلمجتمع وتنميرة  وتلعميد تلسثبق منصج نثبج ربيس ةتلكلي ةسثتذأحد أتولى  -

 .تلبيبة وهو أ.د  جمثل إسمثعيل

و  ةتقديم برتمج مميزة فى تلمجرثالت تلهندسرية تلمختلفره ممثلرة فرى بررتمج بكرثلوريوس هندسرة  مدنير -

 .ةوكهربي ةميكثنيكي

  .تستحدتث برتمج جديده مميزة كثلميكثترونيكس وتلهندسة تلطبية وتلهيدروليكث -

 .ج على مستوى عثل من تلنثحية تلعملية تلتطبيقيهإعدتد خري -

 .تقديم برتمج للتدريج تلتكنولوجي لخدمة تلكلية وتلمجتمع -

توتفر وحدتت ذتت طثبع خثص بثلكلية معنية بخدمة تلمجتمع وقضثيث تلتنمية وتلتي من شأنهث تعظريم  -

دمثت بثلمجتمع كثلمسثهمة قدرتتهث في توفير موترد متجددة من خالل تلتعثون مع موتقع تإلنتثج وتلخ

فى مشروع نفق ميدتن تإلشرثرة ونفرق تلمنشرية وكروبر تلريرثح تلتروفيقى وتحسرين منشرأت تسرتثد بنهرث 

وتنفيذ بعض تلتجهيزتت لوزترة تلتعليم تلعثلى وجثمعة بنهث وجهثت تخرى شرملت عنرثبر كليرة تلقرثدة 

يررز قثعررثت تجتمثعررثت بجثمعرره بحلرروتن ومرردرجثت كليررة تلخدمرره تالجتمثعيرره ببورسررعيد وبنهررث وتجه

  .تلوزترة وتجهيز مصيف رأس تلبر وبلطيم تلمنوفيه ومبثت تلمكثتج لديوتن عثم

 تقوم تلكلية بإعدتد ومنح تلدرجثت تلعلمية )تلدبلوم، تلمثجستير، تلدكتورته( لطالج تلدرتسثت تلعليث. -

مرن مختلرف تلردول تلعربيرة  -يثمرحلة تلبكثلويوس و تلدرتسثت تلعل -تزتيد فى أعدتد تلطالج تلوتفدين -

فى تالَوتنرة تألخيررة إلرى تلكليرة وبخثصرة تلطرالج تلسروريين و تلكرويتيين و تلفلسرطنيين و تلعررتقيين 

جثمعة بنهث لمكثنتهث رغم علمهم بصعوبة تلدرتسة بهث مقثرنة  –تلذين طرقوت بثج كلية تلهندسة ببنهث 

 .(1-1/2)مرفق بكليثت تخرى. 
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 ىالهٌكل التنظٌم المعٌار الثانى:
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 واإلدارات الداعمة: تنظٌمىالهٌكل ال 2/1

 :مالئم ومعتمدهٌكل تنظٌمى 

تمثرس تلكلية نشثطهث لتحقيق أهدتفهث من خالل تلهيكل تلتنظيمى ، وتلهيكل ينطوى على تجميع وتصنيف وتقسيم هذة 

يررد عالقررثت تلسررلطة علررى تلمسررتوى تألنشررطة فررى شرركل إدترتت وأقسررثم ووحرردتت وتحديررد تلمسرربولية تإلدتريررة ، وتحد

تلرأسى فى تلهرم تلتنظيمى ، وتالختصثصثت وتلمسبوليثت وتالدوتر وخطوط تالتصرثل وتردفق تلمعلومرثت تألفقيرة  ، 

فثلهيكل تلتنظيمى وتإلدترى من أهم ركثبز إدترة تلكلية وإصالح تلهيكل تلتنظيمى وتإلدترى يمثرل نقطرة جوهريرة فرى 

 .(1-2/1/1.) مرفق تنفيذ خطط تلتنمية بثلكلية تنتظثم تلعمل تإلدترى و

 للكلية هيكل تنظيمى معتمد وموثق و مالبم لنشثط تلكلية طبقث لمعثيير تلجودة ويتكون من : ـ

 : كادٌمى للكلٌة وٌضماوال:الهٌكل األ

 مجلس تلكلية.

 عميد تلكلية.

 وكالء تلكلية.

 وكيل تلكلية لشبون تلتعليم وتلطالج. -

 ون خدمة تلمجتمع وتنميه تلبيبه.وكيل تلكلية لشب -

 وكيل تلكلية لشبون تلدرتسثت تلعليث وتلبحوث. -

  ةتالقسثم تلعلمي

 قسم تلهندسة تلميكثنيكية . -

 قسم تلهندسة تلكهربية . -

 قسم تلهندسة تلمدنية . -

 قسم تلهندسة تلمعمثرية -

 قسم تلعلوم تألسثسية . -

 ثانٌا:الهٌكل اإلدارى للكلٌة

ويضم تألمين وتإلدترتت وتألقسثم تإلدترية وتشرمل إدترة شربون مكترج تلعميرد وتشرمل ) مكترج تلهيكل تإلدترى للكلية 

 –إدترة تلمكتبرثت   –تلعميد ـ قسم تلمعلومثت وتلتوثيرق ـ مجرثلس تلكليرة (  إدترة تلدرتسرثت تلعليرث وتلعالقرثت تلثقثفيرة 

إدترة شربون تلطرالج وتشرمل ) شربون  –خزينة ( تلشبون تلمثلية تل –تلمخثزن  –تإلدترة تلمثلية وتشمل ) تلمشتريثت 
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تلطالج ـ شبون تلتعليم ـ تلخريجين (  شبون تلعثملين ) ملفثت ـــ تإلستحقثقثت( شبون أعضثء هيبة تلتدريس ) ملفثت 

تم تعتمثد تلهيكرل تلتنظيمرى قبل تلتحديث. إدترة  تلصيثنة ( –تلمعثمل  –تلشبون تإلدترية   –ـ تستحقثقثت ( تألرشيف 

للكلية من تلجثمعرة وأرسرل للجهرثز تلمركرزى للتنظريم وتإلدترة لالعتمرثد عرن طريرق إدترة تلتنظريم وتإلدترة بثلجثمعرة 

خرى بعد تستحدتث تلعديد أم ، وتم تعثدة تلعرض على تلجهثز تلمركزى للتنظيم وتإلدترة مرة 26/4/2009بتثريخ   

لرس تلجثمعررة بثلهيكرل تلتنظيمررى للكليرة .تررم تحرديث تلهيكررل مرن تلوحردتت تلتنظيميررة علرى تلهيكررل تلتنظيمرى وتحرريط مج

بمث يتالبم مع طبيعة نشثط تلكلية طبقث لمعثيير تلجرودة وذلرك إسرتحدتث إدترتت ووحردتت لرم  هتلتنظيمى للكلية وتطوير

دترة وحردة إدترة تلتردريج تلطالبرى ـ إ -تكرن موجرودة بثلهيكرل تلتنظيمرى للكليرة مرن قبرل مثرل ) وحردة توكيرد تلجرودة 

تألزمثت وتلكوترث ـ وإدترة تلمعثمرل ـرـ وحردة تنميرة تلمروترد ـ وحردة تلردعم وتالرشرثد تلطالبرى ـ إدترة تالمتحثنرثت ـ 

بعض وحردتت تلهيكرل حديث ـ مركز تكنولوجيث تلمعلومثت ـ  وحدة إدترة تلبحوث وتلتطوير ( .وتم ت  MISوحدة تل 

 –مكتررج تلعميررد ـ قسررم تلمعلومررثت وتلتوثيررق ـ مجررثلس تلكليررة  ليصرربح كثلتررثلى إدترة شرربون مكتررج تلعميررد وتشررمل )

تلعالقررثت تلعثمررة( وإدترة مكتررج وكيررل تلدرتسررثت تلعليررث وإدترة تلمكتبررثت, إدترة تلدرتسررثت تلعليررث وتشررمل )تلعالقررثت 

)  قسرررم تصرردتر تلشرررهثدتت( إدترة تلمشررتريثت وتلمخرررثزن وتشرررمل -تلدرتسررثت تلعليرررث وتلبحرروث  –تلثقثفيررة وتلعلميرررة 

تلمخثزن( إدترة تلحسثبثت تلخثصة ,إدترة تلموتزنة وتلمحثسبة , إدترة تلصيثنة, إدترة شربون تلعرثملين )  –تلمشتريثت 

شربون  -شبون تلعثملين(, إدترة شبون أعضرثء هيبرة تلتردريس ) تلمعثشرثت ـ تسرتحقثقثت  –تلمعثشثت ـــ تإلستحقثقثت 

قسرم تلتردريج  –وتشمل ) شربون تلطرالج ـ شربون تلتعلريم ـ تلخرريجين  هيبة تلتدريس ( إدترة شبون تلتعليم و تلطالج

 . ( 2-2/1/1) مرفق تلخدمثت تلمعثونة(. –تلصثدر وتلوترد   –تلعملى (إدترة تلخدمثت تلعثمة وتشمل )قسم تالمن 

 : السلطات والمسئولٌات واإلختصاصات

  وغثيتهررث وأهرردتفهث رسررثلتهث قلتحقيرريتصررف تلهيكررل تلتنظيمررى تلحررثلى للكليررة بوضرروح خطرروط تلسررلطة         

فثلعميرد هرو ربريس   مسرتويثته ووحدتتره برين تلرأسري و تألفقرى تلمتبرثدل بثلتعرثون تلهيكرل ويسرمح تإلسترتتيجية

تلكلية ويعثونه تلوكالء ورؤسثء تالقسثم تلعلمية وتلسيد تالستثذ أمين تلكلية كل فيمث يخصه وتدتر تلكلية بوتسطة 

 لقثنون تنظيم تلجثمعثت.مجلس تلكلية طبقث 

  يعتمد تلهيكل على تلتفويض فى تلسلطثت إلى حد مث حيث يفوض تلعميد تلسثدة تلوكالء وتلسثدة رؤسثء تألقسثم

وتلسيد تالستثذ أمين تلكلية فى إتخثذ تلقرترتت تلطثربة تلالزمة لتيسير تلعمرل كمرث أن لهرم سرلطة عقرد تلمجرثلس 

 ثربة.تلطثربة لبحث ومنثقشة تلقضثيث تلط
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  ال يوجد تشثبك فى تلمسبوليثت وتإلختصثصثت بين تإلدترتت أو تألقسثم تلتنفيذية فى تلكليرة حيرث يوجرد تحديرد

 وتضح للمسبوليثت وتإلختصثصثت وذلك طبقث للتوصيف تلوظيفى.

  اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملٌة التعلٌمٌة

يرة حيرث تقروم كرل إدترة بتقرديم تلردعم كرالً فرى تخصصره تكفى تإلدترتت تلمتخصصة لتقدم خردمثت تلردعم فرى للكل

ولكن ينقصهث وجود تلكوتدر تلمتخصصة ، بثإلضثفة تلى تللجثن تلتي تم تسرتحدتثهث بثلهيكرل تلتنظمرى لردعم وحردة 

 تلجودة وهى : ـــ

 لجنة  تحليل تإلستبيثنثت وتلشكثوى وتلمقترحثت 

 لجنة إدترة تألزمثت وتلكوترث وتألمن وتلسالمة 

 ة مرتجعة تلبرتمج وتلمقرترتت تلدرتسيةلجن 

 لجنة ورش تلعمل وتلدورتت وتلتدريج 

 لجنة تلتعليم تإللكترونى 

 لجنة تلموترد تلمثلية وتلمثدية تلذتتية وتلمجتمع وتلبيبة 

 لجنة قيثس وتقييم تألدتء للتطوير وتلتحسين تلمستمر وتلتقرير تلسنوى 

 ى.تألكثديم وتإلعتمثد تلجودة محثور عنثصر لجنة 

 لجنة تنسيقية عثمة ومتثبعة أعمثل تلجودة 

 لجنة تلمرتجعة تلدتخلية وتلدعم تلفنى 

   . لجنة تلجودة تلموتزية للطالج 

 كفاءة إدارات خدمات الدعم

تتصف بعض تإلدترتت بثلكفثءة فى تألدتء وتلبعض تآلخر مث زتل يحتثج إلى تلكوتدر تلفنية تلمدربة تلخبيرة  ويتم 

ليث بثلتدريج تلمستمر مثل تلتدريج على إستخدتم تلحثسج تآللى وتلردفع فرى تتجرثة تطبيرق نظرم تلتغلج على ذلك حث

تلمعلومرثت تاللكترونيرة برإدترتت شربون أعضرثء هيبرة تلتردريس ـ شربون تلعرثملين وتالسرتحقثقثت ـ شربون تلتعلريم 

 وتلطالج ـ تلدرتسثت تلعليث ـ تلمكتبة ) من خالل تلمكتبة تلرقمية ( .

 كلٌة:وحدات ال

 ٚؽدح إدازح االشِبد ٚاٌىٛازس 

 اٌغٛدح ٚاالػزّبد ٚؽدح 

 ٝٔٚٚؽدح اٌزؼ١ٍُ االٌىزس 
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 وحدة تك تلمعلومثت 

 اٌزدز٠ت ٚؽدح 

 وحدة تلورش وتلمعثمل وتالستشثرتت 

 ر١ّٕخ اٌّٛازد ٚؽدح 

 

 إدارة األزمات والكوارثوحدة  2/1/2

زمرثت وتلكروترث وهرى تتبرع بشركل مبثشرر يوجد بثلهيكل تلتنظيمى تلمحدث للكليرة وحردة متخصصرة لموتجهرة تأل

ترم تنشرثء . ( 1-2/1/2/1 ) مرفرق  22/11/2008وكيل تلكلية لشبون خدمة تلمجتمع وتلبيبة تم إنشثبهث بترثريخ 

 من و تلسالمة:كفثية تلوسثبل تلمتثحة للتعثمل مع تألزمثت وتلكوترث وتأل تلوحدة للتأكد من

 أهداف الوحدة:

 .لبشريةت وتلسالمة تألمن توفير  -

 .وتلكوترث وتألزمثت تلحرتبق ضد تلكلية مبثني تأمين  -

 .وتلسالمة تألمن معثيير تحقيق  -

 .تألمثل كتلسلو على وتدريبهم وتلطالج تلعثملين بين تلوعي نشر  -

  حكومية وتلغير تلحكومية بثلجهثت وتلكوترث تألزمثت إدترة مع ت رتتلخب وتبثدل تلتدريبية تلخطط وضع -

 

 وحدة توكٌد الجودة 2/1/3

 (.1-2/1/3)مرفق رقم لكلية وحدة توكيد تلجودة  طبقث لقرتر أ .د / عميد تلكلية بإنشثء تلوحدة . ثيوجد ب 

 (2-2/1/3)مرفق   ويوجد للوحدة البحة معتمدة وموثقة وبهث تحديد دقيق لسلطثت ومسبوليثت هذه تلوحدة. 

  (.3-2/1/3)مرفق رقم تلتنظيمى للمؤسسة. تتبع وحدة توكيد تلجودة عميد تلكلية فى تلهيكل 

 .تتبع مركز تلجودة بثلجثمعة ويدعى مدير تلوحدة لحضور إجتمثعثت دورية بمركز تلجودة بثلجثمعة 

  يتم تالجتمثع لمجلس إدترة تلوحدة كل ثالث أشهر أو فى  تلموعد تلذى يردعو فيره ربريس مجلرس إدترة تلوحردة

 لالجتمثع حسبمث تقتضى تلضرورة .

 ض تألمور تلمتعلقة بثلجودة بمجلس تلكلية وتم ضم  تلسيد مدير تلوحدة إلى عضوية مجلس تلكلية لحضور تعر

 . (4-2/1/3.) مرفق رقم مجلس تلكلية لمنثقشة مث يتعلق بأنشطة تلوحدة

 . يوجد توتصل فعثل بين وحدة ضمثن تلجودة بثلكلية ومركز ضمثن تلجودة بثلجثمعة 
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 متنوعة وتشمل جميع تلمستويثت من طلبة وأعضثء هيبة تلبعهث تلوحدة للقيثم بأنشطتهث تلوسثبل وتألليثت تلتى تت

  .تلتدريس ومعثونيهم وأعضثء تلجهثز تإلدترى ، ومنسقى تلجودة بثالقسثم

 تلشكل تلقثدم يوضح تلهيكل تلتنظيمى لوحدة تلجودة
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 المٌادة والحوكمة المعٌار الثالث:

 ة:إختٌار المٌادة األكادٌمٌ 3/1

 اسلوب اختٌار المٌادات االكادٌمٌة: 3/1/1

 84م و 1972لسرنة  49سثبقث كثن يتم تختيثر تلقيثدتت تالكثديمية طبقث لقرثنون تنظريم تلجثمعرثت رقرم  -

 .(1-3/1/1 )مرفق م 2012 ةلسن

 م حيث تم إعدتد و إعتمثد معثيير لكل2014لسنه  52يتم تختيثر تلقيثدتت تألكثديمية طبقثً لقثنون رقم  -

مررن تلعميررد و تلرروكالء و رؤسررثء تألقسررثم و مرردير وحررده تلجررودة و منسررقي تلبرررتمج و مرردير تلوحرردتت 

 .(2-3/1/1 )مرفقتلخثصة 

 معاٌٌر موضوعٌة معلنة الختٌار المٌادات:  3/1/1/1

 (1-3/1/1/1 )مرفق  وتلمسثهمثت وتلقدرتت تالدترية وهى كثلتثلى: ةنشطتتضمن تلمعثيير بعض تأل

 يجج تن يكون عضو هيبة تلتدريس تلمخترثر للقيرثدة تالكثديميرة متثبعرث للبحرث تلعلمرى مىتلنشثط تلعل :

 شرتف على علمية وتلمشثركة في تلمشروعثت تلبحثية ومشروعثت تلتطوير.بحثث و تإلأبنشر 

 دترتهث. إزمثت و: البد من أن تتوتفر لدى تلقيثده تلقدرة على موتجهة تألدتريه وتلقيثديةتلقدرتت تإل 

 ن تكررون تلقيررثده تلمختررثرة لررديهث تلقرردرة علررى أ: ينبغررى وتلخرردمثت تلطالبيررة ةنشررطلمشررثركة فرري تألت

 تلمشثركة وتلتعثون مع تلطالج.

 يجج تن يكون لديه تلقدرة على وضع رؤية شثملة وتحديد تلمسثهمثت في مجثالت تلجودة وتلتطوير :

 أهدتف وبرتمج تنفيذية لمشروعثت تلتطوير.

  تلخثصرة  ة: البرد وتن يكرون قرد شرثرك فري تنفيرذ تلمشرروعثت تلتنمويرنشطة تلقوميرةتلمشثركة في تأل

 بمؤسسثت تلمجتمع.

 كثديميرة أوسرثط تالن تتحلى تلقيثدة تلمخترثرة بثلسرمعة وتلمكثنرة تلعلميرة فري تألأ: يجج تلسجل تلوظيفى

 وتلمجتمعية.

  ن تلقيثده تلمختثرة محترمة للقريم ن تكوأ: ينبغى تلتعثون وتلعالقة مع تلزمالء وتلرؤسثء وتلمرؤوسين

 وتلتقثليد تلجثمعية وتتمتع بثلعالقة تلطيبة دتخل تلوسط تلجثمعى.
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كثديميرة للكليرة مرن قبرل رتء تعضثء هيبرة تلتردريس حرول معرثيير تختيرثر تلقيرثدتت تألأتم عمل تستبيثنثت عن 

 .(2-3/1/1/1 )مرفقلجنة تلقيثدة وتلحوكمة 

 

 رأي من جانب اعضاء هٌئة التدرٌس عند أختٌار المٌادات األكادٌمٌة:مشاركة و ابداء ال 3/1/1/2

عضرثء هيبرة تلتردريس وتلهيبرة تلمعثونرة فري تنتخثبرثت تلقيرثدتت تألكثديميرة, أتوجد مشثركة بنسبة متميزة من 

مرفق بملف تلقيثدة و تلحوكمة صور مختلفه من محثضر فوز تنتخثبثت عميد تلكلية و ربريس إتحرثد تلطرالج 

تررم تلحصررول علررى أورتق موثقررة بكيفيررة أختيررثر تلقيررثدتت  . و(2-3/1/1/2 و)مرفررق (1-3/1/1/2 فررق)مر

 -تألكثديمية كمث هو موضح كثألتي:

 أوالً العمٌد: 

نتخثبثت يشثرك فيهث أعضرثء هيبرة إختيثره بنثءت على إن تلعميد كثن يتم أورتق تلتي تفيد تم تلحصول على تأل

تلمؤسسة كنظثم قديم كثن متبرع. تألن ترم تلحصرول علرى أورتق نظرثم تختيرثر  تلتدريس و معثونيهم و موظفي

تلعميد على تلنظثم تلجديد حيث تشكل لجنة من مكونة من أسثتذة من تلجثمعة مع أسثتذة من تلكلية لكي تختثر 

 .(3-3/1/1/2 )مرفق من تألسثتذة تلمرشحة للحصول على منصج تلعميد

 ثانٌاً وكالء الكلٌة:

 )مرفق ول على أورتق تفيد بأن تلوكالء يتم تعيينهم من قبل تلعميد مبثشرة بدون إنتخثبثتتم تلحص 

3/1/1/2-4). 

  رؤساء األلسام:

تم تلحصول على وثثبق تفيد بأن رؤسثء تالقسثم يتم تعيينهم من قبل تلعميد نظرت لعدم وجود عدد من تألسثتذة 

 .(5-3/1/1/2 )مرفقللتقدم للحصول على هذت تلمنصج 

 مدٌري البرامج التعلٌمٌة:

 .(6-3/1/1/2 )مرفق تم تلحصول على خطثج من تلعميد موجه تلى تلجثمعة بتعيين مدير تلبرتمج تلتعليمية 

 مدٌر وحدة ضمان الجودة:

 .(7-3/1/1/2 )مرفقتم تلحصول على خطثج من تلعميد بتعيين مدير لوحدة تلجودة  
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 مٌة:الرس المجالس وممارسات المٌادات نمط 3/2

 سلوب المٌادة:أ 3/2/1

 نمط لٌادة دٌمولراطى من وجهة نظر اعضاء هٌئة التدرٌس ومعاونٌهم /الطالب/العاملٌن:  3/2/1/1

مررثكن أيوجررد بثلكليررة صررندوق لتلقررى شرركثوى تلطررالج بجثنررج مكتررج وكيررل تلكليررة لشرربون تلطررالج و -

 خرى.أ

كلية وتم عرض هذت تلمقترح في مجلرس قثمت لجنة تلقيثدة وتلحوكمة بعمل مقترح للجنة تلشكثوى بثل -

 .(1-3/2/1/1 )مرفق تلكلية وتم تعتمثدة وتوثيقه

تم توثيق عدد من تلشكثوى وتلتظلمثت تلتى تقدم بهث طرالج تلكليرة وترم تلررد عليهرث مرن خرالل تلكليرة  -

 .(2-3/2/1/1 )مرفق

 )مرفرقلجميرع تألقسرثم تم توثيق عدد من تلندوتت وورش تلعمل تلتى تنثقش تألنشطة تلمختلفة للكلية  -

3/2/1/1-3). 

 

 استبٌانات ونتائج التحلٌل فٌما ٌخص اسلوب المٌادة 3/2/1/2

فررتد تلكليرة سروتء أتحرص تلكلية على جمع تلمعلومثت تلمرتردة وتلخثصرة بقرترتتهرث وسيثسرتهث مرن قبرل كرل 

 نثت وتحليلهث لذلك:كثنو أعضثء هيبة تدريس أو تلهيبة تلمعثونة أو تلموظفين وذلك من خالل تالستبيث

 تم تحليل تالستبيثنثت للتعرف على نقثط تلقوة ،تلقوة تلمتوسطة ،تلضعف وتلضعف تلشديد .   -

 تم تلخروج بتوصيثت للعمل بهث. -

 تحلٌل االستبٌانات:

سرلوج تلقيرثدة تلمتبرع فري تلكليرة أتحليل تستبيثنثت تعضرثء هيبرة تلتردريس،ومعثونيهم بثلكليرة لالسرتطالع عرن 

% هرى نقرثط قروه وتلترى حصرلت علرى 75ن تلنقثط تلتى حصلت علرى  تقردير أعلرى مرن أعتبثر تإلوأخذ فى 

-50(% هى نقثط متوسطة تلقوه وتلنقثط تلتى حصلت على تقدير يتررتوح برين )50-75تقدير يترتوح بين )

 % هى نقثط شديده تلضعف .25(%  هى نقثط ضعف وتلنقثط تلتى حصلت على تقدير أقل من 25

 تبٌانات اعضللاء هٌئلله التللدرٌس ومعللاونٌهم لالسللتطالع عللن اسلللوب المٌللادة المتبللع فللً الكلٌللة .تحلٌللل اسلل

 .(1-3/2/1/2 )مرفق
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تلى  2014-9-1في تلفترة من  2015-2014تم عمل تالستبيثنثت في تلفصل تلدرتسى تالول لعثم  -

30-11-2014. 

 عضو من أعضثء هيبة تلتدريس. 30 ةعدد تلعين -

 ليل تالستبيثنوقد وجد تألتى في تح

 لسام العلمٌةاوال: نماط الموة فً اسلوب المٌادة المتبع فً ادارة الكلٌة واأل

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي: 75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة تكبر من 

 حترتم متبثدل.إ.تلعالقة بين تلزمالء عالقة عمل و1      

 لسام العلمٌةدارة الكلٌة واألإة المتبع فً سلوب المٌادأثانٌا: نماط متوسطة الموة فً 

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:50-75حصلت هذه تلنقثط علي نسبة تترتوح بين )

 حترتم متبثدل.إتلعالقة بين تلرؤسثء وتلمرؤوسين عالقة  .1

 ي وقت.أتلتوتصل مع ربيس تلقسم متثح بسهولة في  .2

 لسام العلمٌةدارة الكلٌة واألإتبع فً سلوب المٌادة المأثالثا: نماط الضعف فً 

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25-50تترتوح بين ) ةحصلت هذه تلنقثط علي نسب

 فرتد تلعثملين في تلقسم.سثتذة وتألربيس تلقسم يتفثعل بثيجثبية مع تأل .1

 هنثك عدل في توزيع تلمكثفآت وتلحوتفز تلتشجيعية بثلقسم. .2

 جل تنثسق تلعمل وتنثغمه.أستيعثج فريق تلعمل من إحتوتء وإقدرة على ربيس تلقسم يمتلك تل .3

 لسام العلمٌةدارة الكلٌة واألإسلوب المٌادة المتبع فً أرابعا: نماط الضعف الشدٌدة فً 

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي: 25حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة بنسبة تقل من 

 ي.نمط تلقيثدة في تلكلية ديموقرتط .1

 ربيس تلقسم لديه معرفة شثملة بآليثت ونظم تلعمل. .2

 و مقترحثت مبتكرة تحسن بيبة تلعمل.أفكثر أربيس تلقسم يقدم  .3
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عضرثء هيبرة تلتردريس وتلهيبرة تلمعثونرة مرن أتلمشثركة مع قيثدة تلكلية في تلقررترتت تلتري تمرس  .4

 خالل تستطالع تآلرتء.

 يعية بثلكلية.هنثك عدل في توزيع تلمكثفآت وتلحوتفز تلتشج .5

 هنثك وضوح في تلوتجبثت وتلمسبوليثت دتخل تلقسم. .6

 ممثرسثت مجلس تلقسم في منثقشة تلقضثيث تلخثصة بثلتعليم وتلتعلم مرضية. .7

 ممثرسثت مجلس تلكلية في منثقشة تلقضثيث تلخثصة بثلتعليم وتلتعلم مرضية. .8

 بتكثر وتلتطوير.منثخ تلعمل بثلكلية يسمح بثإل .9

 وامل عدم الرضا لتحلٌل استبٌانات اعضاء هٌئة التدرٌس،ومعاونٌهمعوامل الرضا و ع

 %50أوالً: عوامل الرضا نماط االستبٌان التى حصلت علً موافمة تساوي او اكثر من

 حترتم متبثدل.إتلعالقة بين تلزمالء عالقة عمل و .1

 حترتم متبثدل.إتلعالقة بين تلرؤسثء وتلمرؤوسين عالقة  .2

 متثح بسهولة في تي وقت.تلتوتصل مع ربيس تلقسم  .3

 %50ثانٌاً: عوامل عدم الرضا نماط االستبٌان التى حصلت علً موافمة الل من 

 فرتد تلعثملين في تلقسم.سثتذة وتألربيس تلقسم يتفثعل بثيجثبية مع تأل .1

 هنثك عدل في توزيع تلمكثفآت وتلحوتفز تلتشجيعية بثلقسم. .2

 جل تنثسق تلعمل وتنثغمه.أثج فريق تلعمل من ستيعإحتوتء وإربيس تلقسم يمتلك تلقدرة على  .3

 نمط تلقيثدة في تلكلية ديموقرتطي. .4

 ربيس تلقسم لديه معرفة شثملة بآليثت ونظم تلعمل. .5

 ربيس تلقسم يقدم تفكثر تو مقترحثت مبتكرة تحسن بيبة تلعمل. .6

ثونرة مرن عضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعأتلمشثركة مع قيثدة تلكلية في تلقرترتت تلتي تمس  .7

 ستطالع تآلرتء.إخالل 

 هنثك عدل في توزيع تلمكثفآت وتلحوتفز تلتشجيعية بثلكلية. .8

 هنثك وضوح في تلوتجبثت وتلمسبوليثت دتخل تلقسم. .9
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 ممثرسثت مجلس تلقسم في منثقشة تلقضثيث تلخثصة بثلتعليم وتلتعلم مرضية. .10

 تعلم مرضية.ممثرسثت مجلس تلكلية في منثقشة تلقضثيث تلخثصة بثلتعليم وتل .11

 منثخ تلعمل بثلكلية يسمح بثالبتكثر وتلتطوير. .12

تحلٌل اسلتبٌانات طلالب مرحللة الدارسلات العلٌلا بالكلٌلة لالسلتطالع علن اسللوب المٌلادة المتبلع فلً الكلٌلة 

 .(2-3/2/1/2 )مرفكالممثلة فى وكٌل الكلٌة لشؤن الدارسات العلٌا و ادارة شئون الدارسات العلٌا 

تلى  2014-9-1في تلفترة من  2015-2014ثنثت في تلفصل تلدرتسى تالول لعثم تم عمل تالستبي -

30-11-2014. 

 طثلج من طالج تلدرتسثت تلعليث. 14عدد تلعينه  -

 وكثنت نتيجة تحليل تالستبيثن كثلتثلى:

 اوال: نماط الموة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي: 75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة تكبر من 

 وجد نقثط قوه.الي -

 ثانٌا: نماط متوسطة الموة

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:50-75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة تترتوح بين )

 ةال يوجد نقثط قوه متوسط -

 ثالثا: نماط الضعف

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25-50حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة تترتوح بين )

 ن تلموظفون في تدترة تلدترسثت تلعليث معثملة تلطالج.يحس -

 رابعا: نماط الضعف الشدٌدة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة أقل من 

 دور وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث وتسلوج تدترته مع تلطالج مرضى. .1

منصررت جيررد لشرركثوى تلطررالج ومطلررع علررى تحتيثجررثتهم وكيررل تلكليررة لشرربون تلدترسررثت تلعليررث  .2

 تلفعلية.

 يتوتصل وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث بشكل منثسج مع تلطالج. .3
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 مستوى تلخدمة تلمقدمة بثدترة شبون تلدترسثت تلعليث مرضى. .4

ق يتفهم وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث تلمشكالت تلخثصة بثلطالج ويعمل على حلهث بثلطر .5

 تلمنثسبة.

 تتميز تدترة شبون تلدترسثت تلعليث بثالنضبثط وتلدقة. .6

 يمتلك تلموظفون في تدترة تلدترسثت تلعليث تلقدرة على حل مشكالت تلطالج. .7

 عوامل عدم الرضا تحلٌل استبٌانات طالب مرحلة الدارسات العلٌا

 %50نقثط تالستبيثن تلتى حصلت علي موتفقة تقل من 

 دترة تلدترسثت تلعليث معثملة تلطالج.يحسن تلموظفون في ت .1

 دور وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث وتسلوج تدترته مع تلطالج مرضى. .2

 وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث منصت جيد لشكثوى تلطالج ومطلع على تحتيثجثتهم تلفعلية. .3

 يتوتصل وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث بشكل منثسج مع تلطالج. .4

 توى تلخدمة تلمقدمة بثدترة شبون تلدترسثت تلعليث مرضى.مس .5

يتفهم وكيل تلكلية لشبون تلدترسثت تلعليث تلمشكالت تلخثصة برثلطالج ويعمرل علرى حلهرث برثلطرق  .6

 تلمنثسبة.

 تتميز تدترة شبون تلدترسثت تلعليث بثالنضبثط وتلدقة. .7

عن اسلوب المٌادة المتبع فً الكلٌة الممثلة  تحلٌل استبٌانات طالب مرحلة البكالورٌوس بالكلٌة لالستطالع

 .(3-3/2/1/2 )مرفقفى وكٌل الكلٌة لشؤن الطالب و ادارة شئون الطالب 

تلى  2014-9-1في تلفترة من  2015-2014تم عمل تالستبيثنثت في تلفصل تلدرتسى تالول لعثم  -

30-11-2014. 

 تالقسثم.طثلج من طالج مرحلة تلبكثلوريوس من مختلف  40عدد تلعينه -

 اوال: نماط الموة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي: 75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة تكبر من 

 اليوجد نقثط قوه -
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 ثانٌا: نماط متوسطة الموة

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:50-75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة تترتوح بين )

 ال يوجد نقثط قوه متوسطة -

 : نماط الضعفثالثا

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25-50حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة تترتوح بين )

 ال يوجد نقثط ضعف -

 رابعاً: نماط الضعف الشدٌدة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة أقل من 

 ول حلهث.يتفهم وكيل تلكلية مشكالت تلطالج ويحث .1

 ينصت وكيل تلكلية لشكثوي تلطالج ويطلع على تحتيثجثتهم. .2

 يتوتصل وكيل تلكلية مع تلطالج بشكل كثفي. .3

 يحسن تلموظفين معثمله تلطالج. .4

 يمتلك تلعثملين تلقدرة على حل مشكالت تلطالج. .5

 مستوى تلخدمة تلمقدمة من تدترة شبون تلطالج مرضى. .6

 وتلدقة. تتميز تدترة شبون تلطالج بثإلنضبثط .7

 يوجد برتمج تدريبية لتنمية مهث رتت تلطالج. .8

 عوامل عدم الرضا لتحلٌل استبٌانات طالب مرحلة البكالورٌوس

 %50نقثط تالستبيثن تلتى حصلت علي موتفقة تقل من 

 يتفهم وكيل تلكلية مشكالت تلطالج ويحثول حلهث. .1

 ينصت وكيل تلكلية لشكثوي تلطالج ويطلع على تحتيثجثتهم. .2

 صل وكيل تلكلية مع تلطالج بشكل كثفي.يتوت .3

 يحسن تلموظفين معثمله تلطالج. .4

 يمتلك تلعثملين تلقدرة على حل مشكالت تلطالج. .5

 مستوى تلخدمة تلمقدمة من تدترة شبون تلطالج مرضى. .6

 تتميز تدترة شبون تلطالج بثإلنضبثط وتلدقة. .7

 يوجد برتمج تدريبية لتنمية مهث رتت تلطالج. .8
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 (:4-3/2/1/2 )مرفكت العاملٌن بالكلٌة لالستطالع عن اسلوب المٌادة المتبع فً الكلٌة تحلٌل استبٌانا

تلى  2014-9-1في تلفترة من  2015-2014تم عمل تالستبيثنثت في تلفصل تلدرتسى تالول لعثم  -

30-11-2014. 

 عثمل من مختلف تلتخصصثت وتلوظثبف.  56عدد تلعينه -

 اوال: نماط الموة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي: 75علي موتفقة تكبر من حصلت هذه تلنقثط 

 اليوجد نقثط قوة -

 ثانٌا: نماط متوسطة الموة

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:50-75حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة تترتوح بين )

 سهولة تلتوتصل مع تلربيس تلمبثشر. .1

 ثالثا: نماط الضعف

 (% من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25-50موتفقة نسبة تترتوح بين )حصلت هذه تلنقثط علي 

 آدتء تإلدترة تلمبثشرة في تلقيثدة وتإلدترة أدتء مرضي. .1

 تتحيز تإلدترة ْالرتء مجموعة بعينهث من تلعثملين. .2

 قيثدة تلكلية تجيد إدترة تلوقت وتستغالله. .3

 قيثدة تلكلية تمتلك تلمهثرتت تلالزمة لإلدترة. .4

 دة تلكلية لديهث معرفة جيدة بآليثت ونظم تلعمل.قيث .5

 تعمد تإلدترة إهثنة أي شخص مقصر في عمله. .6

 قيثدة تلكلية تأخذ في تإلعتبثر متطلبثت تلعثملين وتلظروف تلمحيطة. .7

 رابعا: نماط الضعف الشدٌدة

 % من تلعينة بثلكلية تتلخص فيمث يلي:25حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة نسبة أقل من 

 رحثت تإلدترة تسثعد على تحسين بيبة تلعمل.مقت .1

 تتفثعل تإلدترة مع تلعثملين وتبث تلنشثط وتلحمثسة. .2
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 عوامل الرضا و عوامل عدم الرضا لتحلٌل استبٌانات العاملٌن:

 أوالً: عوامل الرضا

 %:50نقثط تالستبيثن تلتى حصلت علي موتفقة تسثوي تو تكثر من 

 س تلمبثشر..سهولة تلتوتصل مع تلربي1      

 ثانٌاً: عوامل عدم الرضا

 %:50نقثط تالستبيثن تلتى حصلت علي موتفقة أقل من 

 آدتء تإلدترة تلمبثشرة في تلقيثدة وتإلدترة أدتء مرضي. .1

 تتحيز تإلدترة ْالرتء مجموعة بعينهث من تلعثملين. .2

 قيثدة تلكلية تجيد إدترة تلوقت وتستغالله. .3

 زمة لإلدترة.قيثدة تلكلية تمتلك تلمهثرتت تلال .4

 قيثدة تلكلية لديهث معرفة جيدة بآليثت ونظم تلعمل. .5

 تعمد تإلدترة إهثنة أي شخص مقصر في عمله. .6

 قيثدة تلكلية تأخذ في تإلعتبثر متطلبثت تلعثملين وتلظروف تلمحيطة. .7

 مقترحثت تإلدترة تسثعد على تحسين بيبة تلعمل. .8

 سة.تتفثعل تإلدترة مع تلعثملين وتبث تلنشثط وتلحمث .9

 

 ثانٌا التوصٌات: 

توصٌات من تحلٌلل اسلتبٌانات اعضلاء هٌئله التلدرٌس ومعلاونٌهم بالكلٌلة لالسلتطالع علن اسللوب المٌلادة 

 :المتبع فً الكلٌة

 .تفثعل ربيس تلقسم بثيجثبية مع تالسثتذة وتالفرتد تلعثملين بثلقسم 

 .توزيع مكثفثت وحوتفز تشجيعية بثلقسم 

  وتستيعثج فريق تلعمل من تجل تنثسق تلعمل وتنثغمه دتخل تلقسم.مطثلبة ربيس تلقسم بثحتوتء 

 .تدعيم تالسلوج تلديمقرتطى الدترة تلكلية في تلتعثمل مع تلمشكالت دتخل تلمؤسسة 

 .تقديم ربيس تلقسم تفكثر تو مقترحثت مبتكرة تحسن بيبة تلعمل بثلقسم وتلكلية 
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 ة تلكلية في تلقرترتت تلتى تمس تعضثء هيبة مشثركة جميع تعضثء هيبة تلتدريس ومعثونيهم مع قيثد

 تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة من خالل تستطالع تالرتء.

 .توضيح مسبوليثت ووتجبثت كل فرد دتخل تلقسم 

  تحسين منثخ تلعمرل بصرورة تسرمح بثالبتكرثر وتلتطروير لتقروم تلكليرة بوظيفتهرث تالسثسرية فري تلبحرث
 تلعلمى تلفعثل لخدمة تلكلية وتلمجتمع.

 

توصٌات من تحلٌل استبٌانات طالب مرحلة الدارسات العلٌلا بالكلٌلة لالسلتطالع علن اسللوب المٌلادة المتبلع 

 :فً الكلٌة الممثلة فى وكٌل الكلٌة لشؤن الدارسات العلٌا و ادارة شئون الدارسات العلٌا

 صرررورة تحسررين مسرررتوى تلخدمرررة تلمقدمررة مرررن تدترة شررربون تلدرتسررثت تلعليرررث مرررن نثحيررة تالهتمرررثم ب

 تكبربشكثوى تلطالج وطريقة تلمعثملة.

 .تخصيص توقثت خثصة من قبل تدترة تلكلية لشبون تلدرتسثت تلعليث لالستمثع تلى شكوتهم وترتبهم 

 .تطوير برتمج دتخل تلكلية لتنمية مهثرتت طالج تلدرتسثت تلعليث 

 

عن اسلوب المٌلادة المتبلع فلً توصٌات من تحلٌل استبٌانات طالب مرحلة البكالورٌوس بالكلٌة لالستطالع 

 الكلٌة الممثلة فى وكٌل الكلٌة لشؤن الطالب و ادارة شئون الطالب:

  تحسين مسرتوى تلخدمرة تلمقدمرة مرن تدترة شربون تلطرالج مرن نثحيرة تالهتمرثم بصرورة تكبربشركثوى

 تلطالج وطريقة تلمعثملة.

  شبون تلطالج.تقليل تلوقت تلمطلوج النهثء تو تستخرتج تى وثيقة مث من تدترة 

 .تخصيص توقثت خثصة للطلبة من قبل تدترة تلكلية لشبون تلطالج لالستمثع تلى شكوتهم وترتبهم 

 .تقديم تلدعم وتلمسثعدة لالنشطة تلطالبية وتنمية وتفعيل تلبرتمج تلتدريبية بثلكلية 

 .مسثعدة تلطلبة تلرتغبين في تثجيل تالمتحثنثت 

 يمكن ذلك بوتسطة تلحثفز تلريثضى بثلكلية.تقدير تلطلبة تلريثضيين وتشجيعهم و 

  تحسين مستوى تلخدمة تلمقدمة من موظفى تلخزنه بثلكلية وتيضث مستوى تلمعثملة وتلعمل على زيثدة

 منثفذ تلتعثمل مع تلخزنه.
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 توصٌات من تحلٌل استبٌانات العاملٌن بالكلٌة لالستطالع عن اسلوب المٌادة المتبع فً الكلٌة:

 ن تلرضثء تلوظيفى بين تلعثملين ورؤسثبهم تلمبثشرين بمث ال يخل بثللوتبح وتلقوتنين.توفير حثلة م 

 .تنظيم توقثت تلعمل الستغاللهث بصورة تفضل 

 .تالخذ في تالعتبثر متطلبثت تلعثملين وتلظروف تلمحيطة من حولهم 

 .تقديم تقترتحثت بثلمشثركة لتحسين بيبة ومنثخ تلعمل 

 وف ومشثكل تلعثملين.توفير وسثبل لالستمثع لظر 

 تفوٌض السلطات: 3/2/1/3

تم تلحصول على أورتق تفيد بأنه تم تفويض للسلطثت من قبل تلعميد نظرت لسفره خثرج تلربالد لوكيرل تلكليرة 

 .(1-3/2/1/3 )مرفقللدرتسثت تلعليث 

 منالشة وشفافٌة اتخاذ المرارات الخاصة بالتعلٌم والتعلم فً المجالس الرسمٌة: 3/2/1/4

تمثرس تلمجثلس تلرسمية بثلكلية مسؤوليثتهث نحو منثقشه جميع مث يتعلق بقضثيث تلتعليم وتلتعلم لتحقيق تفضل 

رتت تلمنظمة للقسم كل حسج طبيعته رتمستوي تدتء ويتم ذلك بدتية من مجثلس تالقسثم تلعلمية وتلتي تتخذ تلق

ع تحتيثجثت سوق تلعمل وتلتي ترفع لمجلس تلكليرة بدءت من منثقشه تللوتبح تلتعليمية وتعديالتهث بمث يتنثسج م

رتت بثللجرثن تلمنبثقره رتمن خالل محثضر مجثلس تألقسثم لمنثقشتهث وتعتمثدهرث ويسربق ذلرك منثقشرة تلرك تلقر

خرت بورشرة عمرل خثصرة بثسرترتتيجية ؤعن مجلس تلكلية وتلتري تمثرل بهرث جميرع تقسرثم تلكليرة. وترم تلقيرثم مر

 .(1-3/2/1/4 )مرفق تلتعليم وتلتعلم بثلكلية

 )مرفرقتم تلحصرول تورتق توضرح مردى رضرث تلهيبرة تلمعثونرة عرن تلمسرثهمة فري مصرروفثت تلدرتسرثت  -

3/2/1/2-1). 

 توافر نماذج مفعلة لبعض المرارات المتمٌزة للمجالس فٌما ٌخص التعلٌم والتعلم: 3/2/1/5

مجرثلس تلرسرمية مثرل سيثسرثت تلتحويرل مرن وتلري قضثيث تلتعليم وتلتعلم بثل ةوهنثك تلعديد من تلنمثذج لمنثقش

تلكلية وتلقبول بثالقسثم تلمختلفة وتالتفثقيثت مع جثمعثت تجنبية ومحلية وجهثت مجتمعية وتستحدتث تلبرتمج 

ولوتبح مرحلتي تلبكثلوريوس وتلدترسثت تلعليث وتلعديد من تلقضثيث تلتي تمس بشركل مبثشرر أو غيرر  ةتلجديد

  . (1-3/2/1/5 )مرفقمثجثء فى تلمحثضر مثثل على ذلك  .م وتلتعلممبثشر عملية تلتعلي
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 تطبٌك اسلوب المشاركة فً اتخاذ المرار: 3/2/1/6

تتقلد تلكلية تلنمط تلديمقرتطى في تلقيثدة وتتخثذ تلقرتر حيث تحرص تلقيثدة على سيثسرة تلبرثج تلمفتروح ويرتم 

لكليرة ويرتم منثقشرة تلموضروعثت تلترى لرم يسرتقر تلبرت تعتمثد قرترتت تللجثن تلربيسية وتلفرعية في مجلرس ت

 .(1-3/2/1/6 )مرفقفيهث في هذه تللجثن وتكون بثلموتفقة تو بثلرفض على تى قرتر بثغلبية تالعضثء

 تنمٌة المهارات اإلدارٌة:  3/3

 التدرٌب ومؤشرات تمٌٌم التدرٌب: 3/3/1

ت الحالٌلة والمرشلحة مسلتمبلٌا تتضلمن الٌلة التنفٌلذ خطة تدرٌبٌة لتنمٌة المهارات االدارٌلة للمٌلادا 3/3/1/1

 عدد وانواع البرامج التدرٌبٌة السنوٌة:

فقد تم بثلفعل تنفيذ مجموعة مرن هرذه  للكلية تلتدريج خطة من تنفيذهث تم تلتي تلتدريبية رتتللدو بثلنسبة -

وكرذلك 2016/2017 لعرثم وتلفنيرة العضرثء هيبرة تلتردريس بثلكليرة تلدورتت لتنمية تلمهرثرتت تإلدتريرة

 .(1-3/3/1/1 )مرفقتوجد تلخطة تلتدريبية تلعثمة للكلية 

 لعثم تلتدريس هيبة أعضثء ت ت رقد تنمية ت تردو بتنفيذ بنهث  بجثمعة تلجثمعي تألدتء تطوير مركز قثم -

 هذه تهتم حيث,عضو 180 ريبهم تد تم تلذين تلمعثونة وتلهيبة تلتدريس هيبة أعضثء عدد وكثن 2013

 تألزمرثت وٕتدترة وتلمثليرة لقثنونيرةت بثلجوتنرج تتعلرق وتلتري وتإلدتريرة تلفنيرة تلمهرثرتت بتنميرة ورتتتلرد

 . (2-3/3/1/1 )مرفقوتلبحث تلعلمى  ةوتدتج تلمهن وتخالقيثت تالتصثل رتتثومه تلعمل وضغوط

 

 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة الفعلٌة للمٌادات االكادٌمٌة: 3/3/1/2

ثت تلتدريبيرة تلمسرتقبلية للقيرثدتت أسثسرث لوضرع برنرثمج لتردريج تلقيرثدتت تالكثديميرة، حيرث يقروم تمثل تإلحتيثجر

بعض تلقيثدتت تالكثديمية فى تإلشترتك بصرورة إختيثريرة فرى بعرض تلردورتت تلترى تقردم مرن قبرل بررتمج تنميرة 

 قدرتت هيبة تلتدريس.

 -الكثديمية  كمث هو موضح كثألتي:تم تلحصول على أورتق موثقة بكيفية عمل تدريج تلقيثدتت ت
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 –رؤسثء أقسثم  –وكالء  –تم عمل تستبيثن علي تالحتيثجثت تلتدريبية للقيثدتت تالكثديمية ) عميد  -

 . (1-3/3/1/2 )مرفق ربيس وحدة تكنولوجيث تلمعلومثت(  –ربيس وحدة تلجودة 

عمل خطة تدريبية معتمده وموثقره مرن  حتيثجثت تلتى تم تحديدهث من خالل تالستيبثنثت تمبنثءتً علي تإل -

 .(2-3/3/1/2 )مرفقمجلس تلكلية 

تم تلبدء فى تنفيذ تلبرنثمج تلخثص من قبرل وحردة تلجرودة لتنفيرذ خطرة تردريج تلقيرثدتت تألكثديميرة للعرثم  -

 تلحثلى مثل تلقيثدة وتلحوكمة وتلتخطيط تالسترتتيجى.

  :الكافٌة للتدرٌب ةتوافر المخصصات المالٌ  3/3/1/3

نظرررت لحدتثررة فكرررة تألخررذ بتحديررد تإلحتيثجررثت تلتدريبيرره فثننررث نقترررح تن يررتم ترروفير مخصصررثت مثليررة لترردريج 

تلقيثدتت تالكثديمية من تلكلية مع تالستعثنة بثللذين سبق لهم ممثرسة تلوظثبف تألكثديمية وتلخبرتء تلمتخصصين 

يبرة تلقوميرة لضرمثن تلجرودة. وبثلفعرل ترم تروفير تله من مشروع تنمية قدرتت أعضثء هيبة تلتدريس وخبرتء مرن

تلمخصصثت تلمثلية من وحدة تلمعثمل وتلورش وتالستشثرتت تلهندسية بثلكلية وتم تلحصول على بيثن تيرتدتت 

 .(1-3/3/1/3 )مرفق 2015/2016ومصروفثت تلتدريج للعثم لعثم 

 :ت سابمةسنوا 3نواع البرامج التدرٌبٌة المنفذة فى أعدد ونسبة و 3/3/1/4

تم بثلفعل تنفيذ عدد من تلدورتت من خالل مركز تنمية قدرتت تعضثء هيبة تلتدريس بثلجثمعة كرذلك ترم تردريج 

وترم حصرر عردد  2016/2017عدد من تلعثملين بثلكلية و تم بثلفعل تنفيذ عردد مرن تلردورتت فرى تلعرثم تلحرثلى 

 . (1-3/3/1/4 )مرفقونسبة وتنوتع تلبرتمج تلتدريبية تلمنفذة 

 

 :نسبة الحاصلٌن على دورات وبرامج تدرٌبٌة الى اجمالى العدد سنوٌا  3/3/1/5

من خالل وحدة تلتدريج بثلكلية وكذلك تم توضريح نسربة  2016/2017تم عمل عدد من تلدورتت للعثم تلحثلى 

 تلحثصلين على تلدورتت تلى تجمثلى تلعدد.

 :درٌبٌةتوافر ادلة على تمٌٌم مردود الدورات الت 3/3/1/6

 .(1-3/3/1/6 )مرفقتم عمل تستبيثنثت تلخثصة بثلدورتت وتم تحليل نتثبج تالستبيثنثت
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 نظم المعلومات والتوثٌك:  3/4

 لواعد البٌانات 3/4/1

 تعمرل وتلتري دترتتتإل جميرع تضرم تلتري تاللكترونيرة تلبيثنرثت قوتعرد من عدد تستخدتم على تلجثمعة تحرص

 فيمرث تلقوتعرد تلرك علرى بيثنثتهرث تحرديث علرى تلكليرة إدترة تحررص كمرث بينهرث وتلرربط تلمعلومثت توثيق على

 بثلفعل: تلمستخدمة تلبيثنثت قوتعد أنوتع أهم ومن يخصهث

   قوتعد بيثنثت خثصة بأعضثء هيبة تلتدريس وكذلك تلطالج بثستخدتمM.S office 

 (3-3/4/1 )مرفقو (2-3/4/1 )مرفقو (1-3/4/1 )مرفق نظثم تلفثروق الدترة تلموترد تلبشرية. 

 (4-3/4/1 )مرفق نظثم تلفثرتبى للجودة. 

  (5-3/4/1 )مرفقصفحثت تلطالج على موقع تلكلية تاللكترونى. 

  صررررفحثت تعضررررثء هيبررررة تلترررردريس علررررى موقررررع تلجثمعررررة تاللكترونررررى وربررررط تلررررك تلصررررفحثت

  Google Scholarو   Research Gateج

 

 اتى:دور المٌادة فى تنمٌة التموٌل الذ  3/5

 خطة تنمٌة الموارد الذاتٌة والعاللات والتفاعل مع المطاعات االنتاجٌة والخدمٌة فً المجتمع: 3/5/1

 توافر خطة لتنمٌة الموارد الذاتٌة تحمك المستهدف سنوٌا:  3/5/1/1

ى تجتهررد تلكليررة فررى تنميررة موتردهررث تلذتتيررة وتلعمررل علررى تطويرهررث وتنميتهررث وذلررك  لعرردم كفثيررة تلرردعم تلمررثل

تلمخصص للكلية من تلجثمعة وذلك تعتمثدت على موتردهث تلبشرية ومث لديهث من ورش ومعثمل وتوجد خطة 

 ويظهر ذلك من خالل: (1-3/5/1/1 )مرفق لتنمية تلك تلموترد

 .(2-3/5/1/1 )مرفقتقديم تستشثرتت هندسية لكثفة قطثعثت تلهندسة في تلمحثفظة ومن حولهث  -

ط تلجودة وفى عمليرثت تالنشرثء تلمختلفرة مرن خرالل معثملهرث فري تالقسرثم تلقيثم بمعظم تختبثرتت ضب -

 تلعلمية تلمختلفة لكثفة قطثعثت تلهندسة في تلمحثفظة ومن حولهث.

نتثجية بثنتثج مث تحتثجة تلجثمعة ومث تطلبة تلقطثعثت تلمختلفة من تلمحثفظة من تثثث تقوم تلوحدة تإل -

 .هوخالف
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نجثز تلمهثم تلتدريبية تلتى مرن تلممكرن تن تسرثهم إع تلخثص لتحقيق وتفعيل دور تلوحدتت ذتت تلطثب -

 في تنمية تلموترد تلذتتية للكلية.

جهزة تستخدتم برتمج تعليمية جديدة توتكج مث يتطلج تلعصر تلحديث مثل برتمج تلميكثترونكس وتأل -

 تلطبية.

 تأجير كثفيتريث تلكلية. -

 رتق للطلبة.جير مكثن بثلكلية لعمل مكتبة لتصوير تالوأت -

 .(3-3/5/1/1 )مرفقببعض تلشركثت تلمجثورة للكلية  ةستعثنتإل -

وتيضث تسعى تلكلية لتنمية تلموترد تلذتتية لرذلك حصرلت تلكليرة علرى تلعديرد مرن تلمشرروعثت تلتنثفسرية تلترى  

 :(4-3/5/1/1 )مرفقسثهمت بشكل مبثشر وغير مبثشر في جودة تلعملية تلتعليمية وتلمؤسسية ومنهث 

 .CIQAP شروع تلتطوير تلمستمر وتلتثهيل لالعتمثد تلم -

 مشروع تنشثء معثمل تالختبثرتت تلمتقدمة للبيبة وتلوقود تلحيوى.  -

مشروع تستخدتم تلوقود تلحيوى كوقود بديل في تنظمة تلحريق تلمختلفة لحل تزمة تلطثقة في مصرر  -

 وتقليل تلتلوث تلبيبى.

 تلصحى تلتقليدية بثستخدتم طبقثت تلتربة.مشروع تطوير تنظمة معثلجة ميثه تلصرف  -

 مشروع تطوير تالجهزة تلمستخدمة في ترشيد تستهالك تلميثه. -

 مشروع درتسة نمط تستهالك تلميثه دتخل تلمنزل تلمصرى على مختلف تلشرتبح تلسكنية. -

 Wireless Air Pollution Monitoring System مشروع -

 Small Scale Wind Turbine مشروع -

ة سررنوية موثقررة للوحرردتت ذتت تلطررثبع تلخررثص )وحرردة تلمعثمررل وتلررورش وتالستشررثرتت توجررد خطرر -

 .(5-3/5/1/1 )مرفق 2014 -2013تلهندسية( لعثم 

 

 تفعٌل دور الوحدات ذات الطابع الخاص فً تنمٌة الموارد الذاتٌة:  3/5/1/2

لذتتية وذلك ترم توضريحه مرن تحرص تلكلية على تفعيل دور تلوحدتت ذتت تلطثبع تلخثص في تنمية تلموترد ت

 خالل تالتى:

 .(1-3/5/1/2 )مرفقتلتقرير تلسنوى لقطثع خدمة تلمجتمع وتلبيبة  -
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 . (2-3/5/1/2 )مرفقأعمثل لوحدة تلورش وتلمعثمل وتإلستشثرتت تلهندسية  -

ترم تعالنهرث علرى موقرع تلكليرة (2014-1996) خبرة وسثبقة أعمثل شعبة تإلنتثج برثلورش مرن عرثم -

 .(3-3/5/1/2 )مرفق

 استخدام التموٌل الذاتى فً دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة: 3/5/1/3

 م مررذكور بهررث تلمبررثلغ تلمسررتخدمة فرري تلتمويررل2016-2015م و 2014-2013يوجررد ميزتنيررة تلكليررة لعررثم 

 .(1-3/5/1/3 )مرفق

 االتى: تستخدم الكلٌة التموٌل الذاتى فً دعم العملٌة التعلٌمٌة والبحثٌة وذلن من خالل

وسربوت رت بيضرثء  data show تطروير وتحرديث مبرثنى تلكليرة وقثعرثت تلتردريس بثسرتخدتم تل -

 جديدة وسبورتت تفثعلية.

 تحديث معدتت تلمعثمل. -

 صيثنة تلمثكينثت. -

تفعٌللل مشللروعات/ استشللارات/ اتفالٌللات مللع المؤسسللات االنتاجٌللة او الخدمٌللة فللً المجتمللع   3/5/1/4

 المحٌط بالمؤسسة:

المٌادة األكادٌمٌة لكلٌة الهندسة ببنها على تنمٌة ودعم العاللات والتفاعلل ملع المطاعلات اإلنتاجٌلة تحرص 

 والخدمٌة فى المجتمع المحٌط بالكلٌة تحمٌماً لرسالتها وذلن من خالل:

تلجهررثز  –بروتوكررول تعررثون بررين تلكليررة و جهررثز تلترردريج تإلنتررثجي علرري حرررف تلتشررييد وتلبنررثء  -

وزترة تإلسرركثن وتلمرتفررق وتلمجتمعررثت تلعمرتنيررة وذلررك لترردريج طررالج قسررم  -يررر تلمركررزي للتعم

 .(1-3/5/1/4 )مرفقتلهندسة تلمدنية بثلكلية علي تلشق تلعلمي من مثدة تلتطبيقثت تلهندسية 

بروتوكول تعثون بين تلكلية وشركة جيت أكثديمي لتنظيم عدد من تلبرتمج وتلدورتت تلتدريبية تلفنية  -

 .(2-3/5/1/4 )مرفقتلمتخصصة 

 )مرفرررقإتفثقيرررة علررري أعمرررثل تلتصرررميم لمشرررروعثت شرررركة تلميرررثه وتلصررررف تلصرررحي بثلقليوبيرررة  -

3/5/1/4-3). 
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 )مرفررقإتفثقيررة مررع علرروم بنهررث علرري أعمررثل تلتصررميم تلمتكثملررة لكليررة تلعلرروم جثمعررة بنهررث بكفرسررعد  -

3/5/1/4-4). 

ثت توشريبث تلعربري لزيرثدة أوجره تلتعرثون جثري تلعمل في تتفثقية تعثون برين تلكليرة ومجموعرة شررك -

 . (5-3/5/1/4 )مرفق تلعلمي وتدريج تلطالج وتلبحوث

جمعيرة نهضرة مصرر  –تفتح تلكلية أبوتبهث لشركثت تلتدريج لعقد تلندوتت مثل شركة ميجث أكرثديمي  -

 ميكروسوفت. –

نصرف وهو مشروع ممول مرن تالتحرثد تالروبرى بتكلفره   TEMPUSحصول تلكلية علي مشروع  -

 .جثمعثت مصرية 3جثمعثت منهث  5مليون يورو بشرتكة 

 

مشررثركة  تلكليررة فرري خدمررة تلمجتمررع بحيررث تقرريم حفررالت لأليتررثم وزيررثرتت للمستشررفيثت مثررل معهررد  -

 .75375تألورتم ومستشفي 

فررتح قنرروتت إتصررثل مررع تلعديررد مررن تلشررركثت وتلمصررثنع وتلمؤسسررثت تإلنتثجيررة مررن خررالل ترردريج  -

 .(6-3/5/1/4 )مرفقتلطالج 

تشررررجيع تلكليررررة للعديررررد مررررن تلشررررركثت لتبنرررري وتمويررررل بعررررض مشررررثريع تلتخرررررج للطررررالج مثررررل  -

(Siemens–Schneider–Toshiba .) 

 تسثهم تلكلية في تدريج طالج تلجثمعة وتلخريجين وإعدتدهم لسوق تلعمل . -

 ية وتلتعليم .تنظيم معرض للعلوم وتلهندسة لمرحلة تلتعليم قبل تلجثمعي بثلتعثون مع مديرية تلترب -

تررنظم تلكليررة حمررالت للتبرررع بثلرردم بثلتعررثون مررع بنررك تلرردم بمستشررفي تلقصررر تلعينرري و بنررك تلرردم  -

 بمستشفيثت جثمعة بنهث.

 .(7-3/5/1/4 )مرفقمشثركة  تلكلية في تلعديد من تلمسثبقثت دتخل تلجثمعة وخثرجهث  -

 كة في تلملتقيثت تلعلمية وتلثقثفية.مسثهمة تلكلية في تلمؤتمرتت تلعلمية وتألبحثث تلعلمية وتلمشثر -

 تشثرك تلكلية بيوم تلهندسة تلمصري بمشثريع تخرج للطالج. -
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 المصدلٌة و األخاللٌات المعٌار الرابع:

 :حموق الملكٌة الفكرٌة و النشر 4/1

 االلتزام بحموق الملكٌة و النشر: 4/1/1

-4/1/1)مرفق ثثق حقوق تلملكية تلفكرية و تلنشر تلتزم تلكلية بحقوق تلملكية تلفكرية و تلنشر بنثء على مي

و تلتي  (2-4/1/1)مرفق 2002( لسنة 82تلذي تم تعدتده في ضوء قثنون حمثية تلملكية تلفكرية رقم ) (1

 تم تعتمثدهث في مجلس تلكلية.

 :مثل الفكرٌة الملكٌة حموق ثمافة لنشر اجراءات عدة الكلٌة وتتبع

 على تعضثء هيبة تلتدريس و معثونيهم و  بثلكلية توزع كتيبثت فى يةتلفكر تلملكية حقوق ميثثق طبع

 بين وتلنشر تلتأليف وضوتبط تلفكرية تلملكية بحقوق تلقثنونى تلوعى عمل لنشرتالدتريين و مرفق 

 . بثلكلية تلعثملين وجميع هيبة تلتدريس تعضثء

 فى بعرضه وتكليفهم ميتهبأه لتوعيتهم تالقسثم رؤسثء على وعرضه تلكلية بمجلس تلموضوع طرح 

 .( 3-4/1/1)مرفق صورة من كشف تستالم تلكتيج تم ترسثل تيميل  مجثلس تالقسثم

   تنظيم ورشة ألعضثء هيبة تلتدريس للتوعية بحقوق تلملكية تلفكرية و يوجد صورة من تإليميل

 (4-4/1/1مرفق )

  (5-4/1/1)مرفقنشر تلميثثق على موقع تلكلية على شبكة تالنترنت 

 شر تعالنثت في تللوحثت تلخثصة بثألقسثم و شبون تلطلبة للتوعية بحقوق تلملكية تلفكرية حيث ن

 (. 6-4/1/1 )مرفقيوجد نمثذج من حملة تلتوعية 

  مرفق تاللتزتم بوجود مرتجع علمية في تلكتج تلجثمعية لتوضيح مدى تهميتهث للطلبة و تاللتزتم بهث(

4/1/1-7). 

 (.8-4/1/1)مرفق قسثم وتلكلية لعرض تلموضوعثت تلبحثية توضيح أمثلة من مجثلس تال 
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 :مثل والنشر التألٌف حموق على عدة إجراءات للمحافظة الكلٌة تتبع كما

  (9-4/1/1)مرفق تجرتءتت تستخدتم برتمج تصلية على جميع تجهزة تلحثسج بثلكلية 

 22/9/2013لية تعتبثرت من قد أنشثت تلكلية إدترة لتكنولوجيث تلمعلومثت بأمر تدترى من عميد تلك ،

وتكون تحدى مسبوليثتهث هو تالهتمثم بأجهزة تلحثسج تأللى بثلكلية وتلبرتمج تلموجودة عليهث كمث 

صورة ) 10-4/1/1)مرفق تقوم تالدترة برفع تلمعلومثت تلخثصة بثلكلية على تلموقع تلرسمى لهث 

 كلية.من تالمر تالدتري بثنشثء تدترة لتكنولوجيث تلمعلومثت بثل

 شركثت مع تلتعثقد وعدم تاللى تلحثسج على تلمرخصة غير تلجثهزة تلبرتمج تستخدتم حظر 

 من تلمرخصة بثلبرتمج تلتعثمل ويتم منسوخة أو مرخصة غير برتمج تقدم تاللى تلتى تلحثسج

 (9-4/1/1)مرفق لالستفثدة من خدمثتهث بصورة رسمية  تلجثمعة عن طريق ميكروسوفت شركة

 لكلية بعمل تعالن لتوضيح تلتزتم تلكليه بحقوق تلملكية تلفكرية حيث اليتم تصوير مث كمث قثمت ت

ورقة من أي رسثلة علمية وهذت تالعالن موجود  40ورقة من أي كتثج علمي و  30اليزيد عن 

صورة من تالعالن تلموجود بثلمكتبة لاللتزتم بتصوير عدد محدد  )11-4/1/1)مرفق بمكتبة تلكلية 

 جع وتلرسثبل تلعلمية.من تلمرت

  عدم تلسمثح للعثملين بثلكلية بنسخ تلمصنفثت بمث يشكل تعتدتءتً على حقوق تلمؤلف لحمثية

تلمصنفثت تلفنية وتالدبية وهو مث تم توثيقه بدليل حقوق تلملكية تلفكرية من عقوبثت تالعتدتء على 

 .  وتلنشر نسخة من دليل حقوق تلملكية تلفكرية) 3-4/1/1مرفق )حقوق تلمؤلف 

 تالجرتءتت تلمتبعة من تلكلية للمحثفظة على حقوق تلملكية تلفكرية فى مقرر مثدة حقوق  تدريس

 (.11-4/1/1)مرفق   تلثثنية كمث هو موضح في دليل تلطالج تالنسثن للفرقة

 تلمؤسسة تتبعهث تلتى فثعلية تإلجرتءتت مدى عن آرتء تعضثء هيبة تلتدريس بثلمؤسسةتستطالع  تم وقد

 ( 13-4/1/1) مرفق تلملكية  تلفكرية من خالل تستبيثن إلتخثذ تإلجرتءتت تلالزمة  حقوق على للمحثفظة



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-90-  

 

 بصورة تلفكرية تلملكية بحقوق تلوعى بنشر تقوم يرون تلكلية  تلتدريس هيبة تعضثء تن نتثبجة تهم ومن

 .بينهم تلوعى لنشر للطالج تالنسثن حقوق تدريس مثدة يؤيدون وأنهم للزيثدة تحتثج ولكن جيدة

 الممارسات العادلة و االلتزام بأخاللٌات المهنة 4/2

 ضمان العدالة و عدم التمٌٌز: 4/2/1

 هيبة تلتدريس و أعضثء تلطالج و بين تلتمييز وعدم تلعدتلة لضمثن ومعلنة محددة تجرتءتت توجد بثلكلية

 : أهمهث من تلطالج بين تلتمييز وعدم لعدتلةت لضمثن محددة قوتعد تطبيق ويتم .تالدتريين و تلهيبةتلمعثونة

 بالتدرٌس: خاصة لواعد

 دليل تلطثلج (12-4/1/1)مرفق  ورغبثتهم تقديرتتهم حسج وتلشعج تالقسثم على تلطالج تقسيم

  :بالتمٌٌم خاصة لواعد

 (1-4/2/2)مرفق  تإللتمثسثت وفحص تلطالج شكثوى وتستقبثل تالمتحثنثت لتقييم لجنة تشكيل 

 أقثرج حيث تنه يوجد صورة من نمثذج  له كثن تذت تالمتحثنثت عن تلتدريس هيبة عضو تعتذتر

 . (2-4/2/2)مرفق تإلعتذترعن تلمشثركة فى أعمثل تالمتحثنثت 

 تالمتحثنثت جدتول وضع فى تلطالج  تشترتك . 

 (12-4/1/1)مرفق  للطالج كمث موضح في دليل تلطالج معلنة تلرأفة قوتعد 

 تلتدريس هيبة أعضثء بين تلتمييز عدم لضمثن محددة قوتعد يةتلكل فى تطبق كمث : 

 4/2/2)مرفق  لالبحة طبقث تلتدريس هيبة العضثء وتلبعثثت تلترقيثت فى تلمتكثفبة تلفرص توتفر-

3) 

 تإلشرتف توزيع في تلعدتلة يضمن وتلدكتورته تلمثجستير رسثبل على تالشرتف لتوزيع تلية عمل 

 تلعليث تلدرتسثت شبون لجنسة من ومعتمدة موثقة تلتدريس هيبة ضثءتع جميع تلرسثبل بين علي

 .تفعيلهث وجثرى ( 4-4/2/2)مرفق 

  وجود صورة من جدتول تلفصول تلدرتسية تلمختلفة وتلجدول تلمستخرج تلذى يوضح تلك تألحمثل

 (5-4/2/2)مرفق و تلتي يتم توزيعهث بثلترتضي بين أعضثء هيبة تلتدريس 
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 تلدرتسية تالعبثء لتوزيع تلطالج شبون لجنة من ومعلنة موثقة تلية عمل . 

 ومعثونيهم تلتدريس هيبة تعضثء أدتء تقييم نظثم وضع  

 تلعدتلة يضمن بمث تلكلية بحة وال تلجثمعة البحة قوتعد حسج تلتدريس هيبة تعضثء معثونى تعيين 

 .تلخريجين بين

 ثالثية لجثن تشكيل خالل من تتم تلشفوية تالمتحثنثت . 

 تلعثم من تلمعيدين لتعيين تلخمسية تلخطة وضع قبل وذلك بثلكلية تلوظيفى للهرم درتسة عمل تم وقد

 وعدم تلعدتلة لضمثن ومعلنة محددة بثلكلية تجرتءتت توجد للعثملين وبثلنسبة  2016/2017تلجثمعي 

و تطبق  (6-4/2/2)مرفق ) توتلترقيث تلمكثفأت, تلنقل , تلحوتفز, تلعمل تعبثء تلعثملين )توزيع بين تلتمييز

 فيمث تلتظلم حقه ومن تقييمه بنتثبج فرد كل تطالع ويتم تلكلية البحة حسج شروط تلترقية على جميع تلعثملين

 وتعيين تختيثر معثيير مرفق توجد كمث بثالنتثج , تالدتريين حوتفز معلنة لربط ألية توجد وأيضث .به جثء

 .(7-4/2/2)مرفق وثقة وم معتمدة تإلدترية تلقيثدتت وترقية

 :والممترحات للشكاوى استجابة الممدمة الوعود فً المصدالٌة

 تلطالج مشكالت فى تلبت لسرعة وذلك تلمختلفة تلعلمية تالقسثم فى تلشكثوى لتلقى صنثديق توجد 

  (1-4/2/2)مرفق   تلتدريس هيبة أعضثء شكثوى فى للنظر تلحكمثء لجنة من وتم تشكيل

 (8-4/2/2)مرفق ظثم تلشكثوي وتاللتمثسثت من وتقع دليل تلطثلج تعالم تلطالج بن 

 :العادلة غٌر الممارسات تصحٌح إجراءات

 . عثدلة غير ممثرسثت أى لمعثلجة إتخثذ إجرتءتت تصحيحية يتم

  حيث يوجد صندوق خثص بثلشكثوي و  (1-4/2/2)مرفق يوجد بثلكلية آلية معتمدة لتلقي تلشكثوي

 م بثج مكتج وكيل تلكلية لشبون تلطالج و يتم فتحه بصفة دورية و تالطالع تلمقترحثت موضوع تمث

على تلشكثوي عن طريق لجنة معتمدة و يتم تخطثر تالفرتد بنتيجة تلشكوى و تلقرترتت تلمتخذة لحل 

 تلمشكلة.
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 تلتغلج وأليثت حدوثهث أسبثج لبحث تلكلية مجلس أو تلمختصة تللجنة على تلشكثوى بعض عرض 

 ومنهث تلعثدلة غير تلممثرسثت بعض لمعثلجة تلكلية فى تصحيحية تتخثذ تجرتءتت تم وقدعليهث, 

صورة من تلتمثس  (9-4/2/2)مرفق درجثتهم  من تلمتظلمين درجثت أورتق تلطالج رصد تعثدة

 .تحد تلطالج وتلرد عليه من تلكنترول تلمختص

 مرفق ترحثت بثلكلية وآليثتهث وضع مقترح من معيثر تلقيثدة وتلحوكمة للجنة تلشكثوى وتلمق(

4/2/2-10). 

 األخاللٌات المهنٌة 4/3

 ممارسات أخاللٌات المهنة: 4/3/1

 دلٌل أخاللٌات المهنة:

 أعضثء يلتزم به جميع (1-4/3/1)مرفق دليل ميثثق تخالقيثت مهنة تلتعليم تلجثمعي معتمد  بثلكلية يوجد

و تم توزيعه على تعضثء  .تلمستويثت كثفة على وظيفةلل تالخالقية تلممثرسثت تلميثسثق ويتضمن تلكلية

/ 4)هيبة تلتدريس و تلهيبة تلمعثونة و تالدتريين حيث تنه يوجد صورة من كشف تستالم هذت تلكتيج مرفق

3/1-2  .) 

توجد بثلكلية إدترة لتكنولوجيث تلمعلومثت مسبولة عن أجهزة تلحثسج تأللى بثلكلية وتلبرتمج تلموجودة عليهث  

صورة من  )10-4/1/1)مرفق ث تقوم تالدترة برفع تلمعلومثت تلخثصة بثلكلية على تلموقع تلرسمى لهث كم

تالمر تالدتري بثنشثء تدترة لتكنولوجيث تلمعلومثت بثلكلية. ومن وسثبل متثبعة صحة تلمعلومثت و 

بعد أطالع سيثدته عليهث مصدتقيتهث، قرر عميد تلكلية عدم وضع أى معلومثت على تلموقع تلرسمي للكلية تال 

خطثج من ) 3-4/3/1)مرفق وتلموتفقة على نشرهث وذلك لضمثن مصدتقية تلمعلومثت تلمنشورة عن تلكلية 

تلسيد تالستثذ تلدكتور عميد تلكلية تلى مدير وحدة تكنولوجيث تلمعلومثت بعدم نشر تي معلومثت على تلموقع 

ث. وللمحثفظة على تلمصدتقية فى تإلعالنثت و تلمعلومثت تاللكتروني للكلية تال بعد تطالع سيثدته عليه

 .و ربيس تلقسمأتلمنشورة اليتم وضع أى ملصق بثلكلية إال بعد مرتجعة وتوقيع وكيل تلكلية تلمختص عليه 

حد صورة أل)4-4/3/1)مرفق تلمختص، وذلك للحرص على تلمرتجعة تلمستمرة للمعلومثت تلمنشورة 

 ث توقيع ربيس تلقسم تلمختص.عالنثت تلمنشورة وعليهتإل
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 االلتزام بأخاللٌات الوظٌفة:

 مثل تلمهنة أخالقيثت مع تتفق ال تلتى تلممثرسثت مع تلتعثمل فى تلكلية تتبعهث رسمية تجرتءتت توجد كمث

 تلمهنة خالقيثتأل تلمخثلفين عن للكشف ليةآ وضع يتم وسوف تلكلية, حق فى للممثرسثت البحة تلجزتءتت

 .رتءتت تلالزمةجوتتخثذ تإل

تتبع تلكلية تإلجرتءتت تلمنصوص عليهث فى تلقثنون تلعثم و قثنون تنظيم تلجثمعثت و تلالبحة تلمنظمة له و 

تللوتبح تلدتخلية وكذلك تلك تلمنصوص عليهث فى تلميثثق تألخالقي عند تإلخالل أو عدم تاللتزتم بأخالقيثت 

نية يرأسهث ويعمل بهث موظفون إدتريون مؤهلون لتطبيق تللوتبح تلمهنة، كذلك لدى تلكلية إدترة للشبون تلقثنو

حثسمة في حثل عدم تاللتزتم بثلقوتعد فوضعت تلمخثلفثت تلتأديبية فى   تلكلية إجرتءتت وتتخذو تلقوتنين. 

دليل تلطثلج وكذلك فى دليل ) 12-4/1/1)مرفق تلدليل تلطالبى تلشثمل لطالج مرحلة تلبكثلوريوس 

عدم تاللتزتم بأخالقيثت تلمهنة يتم عمل  دليل تلدرتسثت تلعليث. فى حثل )5-4/3/1)مرفق ليث تلدرتسثت تلع

-4/3/1)مرفق تلتحقيقثت عن طريق تلشبون تلقثنونية بثلكلية ويوجد تقرير بثلجزتءتت تلموقعة على تلطالج 

  أمثلة للجزتءتت تلموقعة على تلطالج. )6

 ائل المختلفة:المعلومات المتاحة عن الكلٌة فً الوس

صورة (  7-4/3/1) , مرفق  http://www.beng.bu.edu.egلدى تلكلية موقع على تالنترنت  

 من موقع تلكلية تاللكتروني

شبون  –شبون تلدرتسثت تلعليث و تلبحوث  -يشمل تلموقع كثفة قطثعثت تلكلية )شبون تلتعليم و تلطالج

 شبون تلبيبة و خدمة تلمجتمع(. -ضثء هيبة تلتدريسأع

تتيح تلكلية تلمعلومثت تلكثفية عنهث فى تلوسثبل تلمختلفة و تحرص على تحديث هذه تلمعلومثت بصفة 

كمث تتأكد من توتفر تلمصدتقية فى تلمعلومثت تلمنشورة فى تلدليل تلطالبى لطالج مرحلة  مستمرة،

 )5-4/3/1)مرفق .دليل تلطثلج )12-4/1/1)مرفق ج تلدرتسثت تلعليث تلبكثلوريوس وكذلك فى دليل طال

دليل تلدرتسثت تلعليث. كمث يتم رفع معلومثت عن تلكلية على موقع تلكلية تإللكترونى، ويتم أيضث تحديث هذه 

ة صورة من موقع تلكلية تاللكتروني. كمث يتم رفع تلمعلومثت تلهثمة عن تلكلي ) 7-4/3/1)مرفق تلمعلومثت 

http://www.beng.bu.edu.eg/
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)مرفق مليون جنيه من صندوق تلعلوم  5على موقع جثمعة بنهث مثل جثمعة بنهث تفوز بمشروع بحثى بـ

 صورة من موقع جثمعة بنهث تاللكتروني.) 4/3/1-8
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 الجهاز اإلدارىالمعٌار الخامس: 

 الممدمة

 في يختلفون كمث وطموحهم، إتجثهثتهم سلوكهم، خبرتهم، تكوينهم، حيث من بينهم تالفرتد فيمث يختلف

 تلوظيفية. مسثرتتهم وفي تإلدترية مستويثتهم وظثبفهم

 كمث .ومدتهث وإستمرتريتهث مستوتهث يحدد حيث تلتنثفسية للقدرتت تألسثسي تلمصدر يعتبر تلبشري تلمورد

 وخصثبصه تإلنتثج مستوى تقدم تحديد في تلحثسمة تألنشطة من عددت تلمتميز تلبشري تلمورد يمثرس

 تكون ثم ومن وتإلبدتع، وطثقثت لالبتكثر علمية ومهثرتت ذهنية قدرتت من به يتمتع مث إستثمثرب تلتنثفسية

 وفرص تمويلية و مثدية إمكثنيثت تإلنتثج من لمنظمثت يتثح مث الستثمثر تلربيسية تآللية هي مسثهمثته

 .تسويقية

 من ومعرفته وليس مهثرتته مإستخدت خالل من إيرتدتت أو ثروة يحقق أن يمكن بثلتثلي تلبشري فثلمورد

 تلفرد وتلمعرفة يصبح تلمهثرتت هذه فبدون تلمثدية، للموترد تحدث تلتي وتلتغيير تلتحويل عملية خالل

 متخصصة . ألدتء مهثم تلالزمة وتإلستعدتدتت تلتحول إحدتث من تمنعه محدودة ذو قدرتت أو عثجزت

 مث إلى تلدتعين إنسثني بمفهوم إتجثه عن يصدر يعد لم ةتلمعثصر تلمنظمثت في تلبشرية بثلموترد تإلهتمثم إن

 علمي تقتنثع عن تآلن تإلهتمثم يصدر ولكن معثملتهم، وإحسثن تلبشر رعثية أي تإلنسثنية بثلعالقثت يسمى

 وتإلنتثجية وتلتقنية تلعلمية وتحقيق تإلنجثزتت تلتقدم صنع في تلبشري تلمورد به يقوم تلذي تلرتبد بثلدور

 بإعتبثره تإلنسثن مع تإلسترتتيجية تلموترد تلبشرية إدترة تتعثمل وبذلك جميعث، تلحيثة مالمح تغير تلتي

  .وتلعمل تلمثل لرأس تلعوتبد مصدر وهي تلمضثفة تلقيمة إنتثج في قدرة وتألعلى ندرة تألكثر تلمورد

 داءاأل وتمٌٌم المٌادات تنمٌة 5/1

 أدتء مستوى تحدد فهي تلتي تإلقتصثدية، تلمنظمة في سترتتيجيةتإل تلموترد أهم تلبشرية من تلموترد تعتبر

 وهي وتطويرهث تلمنظمة أهدتف على تحقيق تعمل بثلغة أهمية لهث إدترة أو كوظيفة وهي ونجثحهث، تلمنظمة

 .ومشثريعهث تلمنظمة إسترتتجية على تأثر بذلك
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 تلتي هي رد تلفعل وسرعة وتإلبدتع ليونةبثل تميزهث ومهثرتت معثرف من تملكه بمث تلبشرية تلموترد أن كمث

 . تلحقيقية للمنظمة تلدتفعة تلقوة فهي بثلتثلي إليه، تصبوت مث تحقيق من تلمنظمة تمكن

 مالئمة الجهاز االداري لحجم ونشاط المؤسسة 5/1/1

 من إطثر في ، ثبكثفة أطرتفه تلتعليمية للعملية تلمطلوبة تلخدمثت كثفة لتقديم مؤهال إدتريث جهثزت تلكلية تضم

 ويقسم ، للكلية تإلدتري وحدتت تلجهثز وبين تلعلمية تلكلية أقسثم كثفة بين تلفعثل وتلتعثون تلدتبم تلتنسيق

 إدتريث يتبع وتلذي تلكلية أمين تإلدتري ويرأس تلجهثز مدير وحدة لكل يكون وحدتت إلي تإلدتري تلجهثز

 . تلكلية عميد

 ( والمؤهالت مع حجم وطبٌعة أنشطة المؤسسة1:40لعدد )جهاز اداري ٌتالئم فً ا 5/1/1/1

يتالءم توزيع تلموترد تلبشرية تلمتثحة وفقث لالحتيثجثت تلفعلية للكلية ويتم تستخدتمهث بكفثءة وتكون تلنسبة    

1:47. 

 توزٌع العاملٌن وفما لمؤهالتهم ولدراتهم 5/1/1/2

 (1-5/1/1/2) مرفق مؤهالتهم وقدرتتهم يتم توزيع تلعثملين علي تالدترتت تلمختلفة وفقث ل

 توازن توزٌع العاملٌن / عبء العمل 5/1/1/3

 روعي في توزيع تالعبثء علي تلجهثز تالدتري أن تكون تالعبثء موزعة بشكل عثدل علي تالدتريين.

 سٌاسات للتعامل مع النمص / الزٌادة 5/1/1/4

 تلبشرية تلموترد من تالستفثدة لتعظيم ةعمل آلي تم (1-5/1/1/4) مرفق نظرت للعجز في تعدتد تلعثملين 

 تإلمكثن تلتخصص قدر حسج تلعمل أعبثء توزيعومن ضمن خطوتت تالليه  .(2-5/1/1/4)مرفق  تلمتثحة

 وتهتم . (3-5/1/1/4) مرفق وتيضث تعثدة توزيع تلعثملين علي تالدرتت تلمختلفه وفقث للخبرة وتلكفثءة 

 تلكفثءة ومرتعثة ,تلتدريبية تالحتيثجثت حسج للدورتت لهم وترشيحهم تدريبيةتل تالحتيثجثت بمعرفة تلكلية

 تلدور مرتعثة ,تلمثدية تلمكثفآت أو تلتقدير شهثدتت منح أو , وتلدورتت تلتدريبية تلندوتت لعقد تلترشيح عند

درتت تلمختلفه تإل ةيضث تم ميكنأو .(5-5/1/1/4(، )مرفق 4-5/1/1/4)مرفق  للترقية تلتقدم عند وتألقدمية

 .(6-5/1/1/4) مرفق لسد تلعجز في تلعثملين 
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 اختٌار المٌادات اإلدارٌة 5/1/2

 معاٌٌر اختٌار المٌادات معلنة 5/1/2/1

 81و 2015لسنة  18وفقث للوتبح وتلقوتنين تلمنظمة للعمل بجثمعة بنهث، وبمث ال يتعثرض مع قثنون رقم )

) مرفق ثلدولة، فتم عمل معثيير تختيثر تلقيثدتت تالدترية يثلكلية ( تلمنظم للعثملين تلمدنيين ب2016لسنة 

5/1/2/1-1 .) 

( وأيضث تم نشر تلمعثيير علي موقع 2-5/1/2/1وتم توزيع تلمعثيير علي تلسثده تلعثملين بثلكلية ) مرفق 

 (.3-5/1/2/1تلكلية ) مرفق 

 مشاركة المعنٌٌن فً االختٌار 5/1/2/2

ين لشغل تلوظثبف تلقيثدية علي تدتركهم لمتطلبثت شغل هذه تلوظثبف تتوقف زيثدة فرص تلمرشح

وتلخطوتت تلتي تتبع من قبل تلسلطثت تلمختصة لتقييم وتختيثر تفضل تلمرشحين. ولذلك تم تعدتد دليل 

لمعثونة تلمرشحين في فهم مكونثت تلنظثم وأسس وضوتبط تلمفثضلة وكيفيفة تالعدتد لتحقيق متطلبثت شغل 

(. وتم توزيع تلدليل علي تلسثده تلعثملين 1-5/1/2/2ثبف ومن ثم زيثدة فرص تلمرشح ) مرفق هذه تلوظ

 .(3-5/1/2/2) مرفق وتم وضع تلدليل علي موقع تلكلية  (2-5/1/2/2) مرفق بثلكلية 

 تنمٌة المٌادات اإلدارٌة والعاملٌن 5/1/3

 تلتدريج بأن وذلك للقنثعة وتلخثصة منهث ةتلحكومي تلحديثة تلمنظمثت أولويثت في تلصدترة تلتدريج يحتل

 تلتي تلمختلفة وتلسلوكيثت بثلمعثرف وتلمهثرتت تلعثملين تزويد على تسثعد تلتي تألسثسية تلمقومثت أحد هو

 تلتكثليف بأقل أهدتفهث إلى تلوصول على قدرة تلمنظمة يعني مث وهو تلوظيفي تألدتء مستوى رفع في تسثهم

 تلمنظمثت مختلف قبل من بثلتدريج كبيرت إهتمثمث تلسنوتت تألخيرة شهدت تألسثس هذت وعلى .معث وتلجهد

 وإنتثجية أدتء كفثءة رفع في تلتدريج وفثبدة أهمية فيهث وتقر تلمسؤولون سوتء، حد على وتلخثصة تلحكومية

 وترتفعت تلتدريج في تلمنظمثت تستثمثر زتد هنث ومن تلمنظمة، أدتء تإليجثبي على تلتأثير وبثلتثلي تلعثملين

 جزءت تشكل تلتدريج مخصصثت فيهث أصبحت تلتي تلدرجة إلى وتلبرتمج، في تلميزتنيثت مخصصثته نسبة

 .تلمنظمة في ميزتنية ربيسيث

تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمٌادات اإلدارٌه وللعاملٌن )آلٌات: االستمصاءات وتمارٌر المتابعة  5/1/3/1

 التطوٌر(واالحتٌاحات المستمبلٌه و
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كمث تم تحديد ( 1-5/1/3/1)مرفق   دورية بصورة للعثملين تلتدريبية تالحتيثجثتتم تشكيل لجنة لدرتسة 

 تحدد مثل تالستبيثنثت وتلتي لتنفيذهث متعددة آليثت تللجنة وتستخدم(. 2-5/1/3/1)مرفق مهثم تللجنة 

 :للعثملين تلمستمر ثبج تلتقويمنت تقثرير وأيضث ، معهم تلمتعثملين آرتء وكذلك تلعثملين رغبثت

 تلمختلفة.  تإلدترتت في تلعثملين ينفذه بذلك خثص تستبيثن خالل من تلتدريبية تالحتيثجثت تم تحديدي

 (.3-5/1/3/1)مرفق 

 تلمختلفة  تإلدترتت مديرين ينفذه بذلك خثص تستبيثن خالل من تلتدريبية تالحتيثجثت تم تحديدي

 .(4-5/1/3/1ق )مرفللعثملين تلتثبعين لهم . 

 تلخثصة  تلتدريبية تالحتيثجثت تم تحليل تالستبيثن تلخثص بثالحتيثجثت تلتدريبية حتي تتم دترسة

 (.5-5/1/3/1) مرفق  .بثلعثملين

 تالستبيثن تلذي قثم به  نتيجة على بنثء تلخثصة بمديري تالدرتت تلتدريبية تالحتيثجثت تم  دترسة

 (.6-5/1/3/1) مرفق  .مديري تالدرتت بثلكلية

 على للوقوف إدترة بكل تلعثملين أدتء لمتثبعة دورية تقثرير بعمل بثلكلية تلمختلفة تإلدترتت تقوم 

 وتستيعثج تستجثبة ومدى بهث، تلموكلين لألعمثل وتإلدتري تلفني بثألدتء تلتزتم تلعثملين جدية مدى

 لالحتيثجثت وتضحة يةرؤ وضع يتم تلتقثرير هذه خالل ومن .تلعمل وفنيثت لمستجدتت منهم كل

 (. 7-5/1/3/1) مرفق  .إدترة بكل للعثملين وتلمتطورة تلمتخصصة تلتدريبية

 خطة التدرٌب لتنمٌة المٌادات الحالٌة والمرشحة مستمبلٌا بناءا علً تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة 5/1/3/2

ت تلعثملين وتحتيثجثت مديري رتسه تالستبيثنثت تلسثبقه تم وضع خطه تدريبية تتضمن تحتيثجثدبنثءت علي 

. تتضمن تلخطة عدد ونوعيه تلدورتت تلتدريبيه و  (1-5/1/3/2) مرفق  تالدرتت وكذلك حثجه تلعمل

 ويتم تعديل تلخطه كل عثميين  .تلمخرجثت تلمطلوبه منهث وتالنشطة تلتي تتم بهث وتلفبة تلمستهدفة وتليه تلتنفيذ

في :  ةوتتمثل نوعية تلمهثرتت تلمستهدفة للبرتمج تلتدريبيه تلمنفذ .لتفي بثالحتيثجثت تلمستقبلية للعثملين

  متخصصة. ةمهثرتت فني –مهثرتت سلوكية  – ةدتريإمهثرتت 

 جودة البرامج التدرٌبٌة ) مهارات إدارٌة وسلوكٌة وفنٌة متخصصة( 5/1/3/3

) ل تلنتثبج من تلتدريج تم عمل معثيير لقيثس جودة تلبرتمج تلتدريبية وذلك للحرص علي تلوصول الفض

 .(1-5/1/3/3مرفق 
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 توافر المخصصات المالٌة للتدرٌب 5/1/3/4

 (.1-5/1/3/4)مرفق يعتمد تنفيذ تلخطة تلتدريبية للجهثز تالدتري بثلكلية علي عدة مصثدر تمويل 

 مؤشرات لتمٌٌم فاعلٌة التدرٌب 5/1/3/5

 (.1-5/1/3/5)مرفق حصرهث كمث هو بثلمرفق هنثك تلعديد من تلمؤشرتت لتقييم فثعلية تلتدريج وتم 

 سنوات 3عدد وأنواع البرامج التدرٌبٌة المنفذة ونسبة الحاصلٌن علٌها فً  5/1/3/6

تحرص تلكلية علي تنفيذ تلبرتمج تلتدريبية تلتي تضمنتهث تلخطة وتم عمل تقرير عن عدد تلمستفيدين من 

وتم ( 1-5/1/3/6) مرفق ورتت ومث لم يتم تنفيذه تلدورتت وتيضث تم عمل توضيح مث تم تنفيذم من تلد

 .(2-5/1/3/6) مرفق سبثج تلتنفيذ وعدم تلتنفيذ كمث موضح في أتوضيح 

 لٌاس أثر ومردود التدرٌب علً األداء 5/1/3/7

من خالل ثالث مرتحل زمنية هي: تلتقييم قبل  يتم تقييم أثر تلتدريج على تلمتدربين وسلوكيثتهم في تلعمل

تلمالحظثت لتدريج و أثنثء تلتدريج و بعد تالنتهثء من تلبرنثمج. وذلك من خالل تالستبيثنثت و تنفيذ ت

) ، و( 3-5/1/3/7) مرفق ،( 2-5/1/3/7) مرفق ، (1-5/1/3/7) مرفق وتقثرير تلمتثبعة  تلشخصية

 .( 4-5/1/3/7مرفق 

عة من المتدربٌن وأثر التدرٌب فً مراجعة محتوٌات البرامج التدرٌبٌة بناءا علً التغذٌة الراج 5/1/3/8

 األداء

تم تحليل تالستبيثنثت ودرتسة تقثرير تلمتثبعة للرجوع علي مدي أهمية محتويثت تلبرتمج تلتدريبية وتثرهث 

) مرفق ،  (3-5/1/3/8) مرفق ، ( 2-5/1/3/8) مرفق ، (1-5/1/3/8) مرفق علي أدتء تلسثدة تلعثملين 

5/1/3/8-4) . 

 المٌادات اإلدارٌة والعاملٌن أداء نظم تمٌٌم 5/1/4

تقييم تألدتء هي تلعملية تلتي يتم بموجبهث تقدير جهود تلعثملين بشكل منصف وعثدل , لتجري مكثفثتهم بقدر 

 مث يعملون وينتجون و بيثن مدي مسثهمته في تحقيق تهدتف تلوحدة تالدترية تلتي يعمل بهث.

 :ةهمية تقييم تألدتء لالسبثج تلتثليأوترجع 
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  يسثعد علي وضع نظثم فعثل للرقثبة وهذت لتسهيل تلتقييم بين تتلربيس وتلمرؤوسيين ويكون علي

تلعثملين من نقثط  أدتء حتفثظ ببيثنثت منظمة عليمر يستلزم منه تإلسثس ومعثيير موضوعية وتألأ

 تلقوة وتلضعف وهذت بدوره يحسن تلعملية تلرقثبية في تلكلية.

 ين وتستثمثر قدرتتهم بمث يسثعدهم علي تلتقدم وتلتطور.رفع مستوي أدتء تلمستخدم 

  ضمثن عدتلة تلمعثملة وذلك بثستخدتم تسلوبث موضوغيث في تقييم تألدتء وبذلك يكون جزتء تلعثمل

 بمث يستحقه من ترقية تو عالوة تو مكأفثة علي تسثس جهد وكفثءة تلعثمل في عمله.

 لعمل من زيثدة تلثقة وتلتعثمل تالخالقي تلذي يبعد تيجثد منثخ مالبم وتحسن تلمحيط تالجتمثعي ل

 تحتمثل تعدد شكثوي تلمستخدمين تجثه تلموسسة.

  تحديد تكثليف تلعمل وتمكثنية ترشيد سيثسثت تالنتثج وسيثسثت تلتوظيف عن طريق تلربط بين

 تلعثبد وتلتكلفة.

 .يسثعد تلموسسة علي وضع معدالت أدتء موضوعية ومعثيير دقيقة 

 ي تحترتم نظثم تلعمل وقوتعده.يسثعد عل 

  تسثعد علي وضع تسس في تحديد تسترتيجية تلحصول علي موترد بشرية ذتن كفثءة تتمثشي

 وتالسترتتجيه تلعثمة للكلية.

  يسثعد تالدتره في تلتعرف علي تلعثملين ذوي تلموتهج وتلكفثءتت تلعثلية وتوجيه هذه تلكفثءتت تلي

 م وقدرتتهم.تلوظثبف تلتي تتوتفق مع تمكثنيته

  يعد من تهم تلموشرتت تلتي تعتمدهث تلكلية لمعرفه مستوي تلدتفعية ودرجة تلرضث تلعثملين وهذت

 لتطويهث وزيثدة تندمثج تالفرتد في تلكليه برفع درجه روحهم تلمعنوية.

 مؤشرات تمٌٌم أداء موضوعٌة واعالنها 5/1/4/1

 على تطبيق تلكلية تحرص كمث تلكلية، دتخل تإلدترية لقيثدتتوت تلعثملين أدتء لتقييم تقويم نظم تلكلية تستخدم

وتلمؤسسثت  تلدولة مستوى على موثق مرجع وهو . 28 مثدة 1978 لسنة 27 رقم بثلدولة تلعثملين قثنون

 إدترته في تلموظفين جميع عن كفثءة تقثرير بتحرير إدترة كل مدير قبل من تقرير إعدتد يتم حيث تلعثمة،

 فيه يظهر تلموظفين، جميع أدتء كفثءة عن مجمع تقرير إعدتد يتم كمث .تلعثملين شبون إدترة ىرفعهث إل ويتم

 . (1-5/1/4/1) مرفق  تلموظفين بين درجة تلكفثءة تفثوت
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 مشاركة األطراف المعنٌة فً تمٌٌم األداء 5/1/4/2

 من تلتظلم له يحق كمث .معث كل نهثية في تلتقرير هذت نتيجة على لإلطالع تلعثملين لجميع تلفرصة تتثح

 (1-5/1/4/2) مرفق  .تلتقرير هذت نتيجة

 تنوع وسائل تمٌٌم أداء العاملٌن  5/1/4/3

 (1-5/1/4/3) مرفق تم وضع معثيير مبتكرة لتقييم أدتء تلقيثدتت تالدتريه 

مة فً استطالع اراء المٌادات االدارٌة والعاملٌن حول مدي مصدالٌة النظم الحالٌة المستخد 5/1/4/4

 تمٌٌم األداء

 تلحثلية مصدتقية تلنظم مدى في رتيهم على تحرص تلكليه علي تستطالع ترتء تلعثملين وتلقيثدتت 

 (2-5/1/4/4, مرفق 1-5/1/4/4) مرفق تستبيثنثت  عمل تم حيث أدتبهم لتقييم تلمستخدمة

لين ومديري تالدرتت بثلنظم تم تحليل تالستبيثن حتي يتسني للكليه معرفه تسبثج قبول تو عدم قبول تلعثم

 .(4-5/1/4/4, مرفق  3-5/1/4/4) مرفق تلحثلية تلمستخدمه لتقييم تألدتء 

 تستخدم نتائج التمٌٌم للمساءلة وتحسٌن األداء 5/1/4/5

 .(1-5/1/4/5) مرفق نتثبج تلتقييم ينعكس علي تختيثر وترشيح تلعثملين لشغل تلوظثبف تالشرتفية 

 : الرضا الوظٌفً 5/2

لرضث تلوظيفي ضروري وضرورته ليست مقصورة على بيبة تلعمل فحسج بل تتعدته تلى حيثة تالنسثن ت

تلشخصية. إن تلرضث تلمرتفع للعثملين غثلبث مث يزيد تإلنتثجية ويخفض نسبة تلغيثج ويرفع معنويثت تلعثملين 

. كمث إنهم يتعلمون فثلموظفون تلذين يستمتعون بثلرضث تلوظيفي ينعمون بصحة بدنية ونفسية سليمة

 تلوتجبثت تلجديدة بسرعة إلى جثنج ذلك فأن نسبة تلحوتدث وتلتظلمثت تقل وتشيع بينهم روح تلتكثمل

تالجتمثعي مثل مسثعدة زمالبهم وتلتعثون فيمث بينهم. في حين إن شعور تلسخط وتالستيثء يتبلور في تلسلوك 

لمزيد من تلجهود وتلتردد في تلتطوع بثألعمثل تلعثم ومن بعض دالالته عدم تلتعثون حيث يطلج بذل ت

تإلضثفية وتلوصول تلمتأخر إلى تلعمل أو تلمغثدرة بثكرت وتعطيل تلعمل دون ذكر تألسبثج وتإلهمثل تلنثتج 

وتألوتمر وعنثصر تلرضث عن تلعمل يرتبط بعضهث بثلفرد نفسه وتلبعض  .عن عدم تالمتثثل لإلرشثدتت 

تإلثرتء تلوظيفي وتلمكثفآت تلعثدلة في تلمنظمة، كمث إن هنثك تلرضث عن  تألخر يرتبط بثلوظيفة وفرص
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تألجر وظروف تلعمل وتلزمالء، في حين بعضهث يتصل بثإلدترة وتلمشرفين وكذت بثلمرؤوسين وأسثليج 

 تإلشرتف وتلتوجيه وتلقيثدة إلى جثنج بيبة تلعمل وسيثسثت تألفرتد وتقي يم تألدتء ونظثم تلترقي، وتلتحفيز

 .وأسسه ومعثييره وتلخدمثت تلتي تقدم لألفرتد أو تلعثملين

 وسائل لٌاس الرضا الوظٌفً 5/2/1

 مستوي الرضا الوظٌفً للعاملٌن5/2/1/1

يعبر تلرضث تلوظيفي عن مشثعر تلسعثدة تلنثتجة عن تصور تلفرد تجثه تلوظيفة، تذ تن هذه تلمشثعر  .

في تلعمل ومث يحيط به وبمث تن رغبثت ً في تتجثهثتهم نحو تي تعطي للوظيفة قيمة مهمة تتمثل برغبة تلفرد 

تلقيم ذتت تهمية بثلنسبة تليهم، فثلبعض تالفرتد مختلفة، لذت فثن هنثك تبثينث يعطي قيمة عليث لألجور قيثسث 

بثلعوتمل تالخرى في حين تن بعض تالفرتد يعطي قيمة تعلى لالستقرتر تلوظيفي، ولذلك فثن تلرضث 

 .و تعبير عن مدركثت تالفرتد للموقف تلحثلي مقثرنة بثلقيمة تلتفضيليةتلوظيفي ه

 استخدام وسائل لمٌاس مستوي الرضا الوظٌفً للعاملٌن5/2/1/2

قثمت تلكلية بعمل تستبيثن لقيثس وتقييم مستوي تلرضث تلوظيفي للعثملين بثلكلية ليشمل كثفة تلمحثور تلمتعلقة 

قيثدة , وتلرضث عن تلجوتنج تلمثدية و عن تلوظيفة وتلعالقثت تلعثمة بين بأدتء تلعثملين , وتسلوج ونمط تل

تم عمل تستبيثن ليوضح رتي تلعثملين  (1-5/2/1/2) مرفق  مجموعثت تلعمل وكذلك تلنمو تلمهني لهم 

قثمت تلكلية بعمل تستبيثن لقيثس وتقييم مستوي  .وأيضث(2-5/2/1/2) مرفق عن تسلوج تلقيثدة تلمتبع معهم 

لرضث تلوظيفي للمديري تالدرتت بثلكلية ليشمل كثفة تلمحثور تتلمتعلقة بأدتء تلعثملين , وتسلوج ونمط ت

تلقيثدة , وتلرضث عن تلجوتنج تلمثدية و عن تلوظيفة وتلعالقثت تلعثمة بين مجموعثت تلعمل وكذلك تلنمو 

ً  ويتم(. 3-5/2/1/2) مرفق تلمهني لهم   ) مرفق بثلكلية  تلشكثوى دوقصن طريق عن تلشكثوى تلقي أيضث

.  وتم تشكيل لجنة مكونة من أمين تلكلية وتلسثدة مديري تإلدرتت وممثلين للعثملين لفتح (5/2/1/2-4

. كمث تم إعالم تلعثملين بثلكلية بوجود صندوق (5-5/2/1/2) مرفق صندوق تلشكثوي و فحص تلشكثوي 

 . (6-5/2/1/2) مرفق للشكثوي 

 ورصد عوامل الرضا وعوامل عدم الرضا للعاملٌن تحلٌل نتائج 5/2/1/3

ي أوكذلك تستبيثن ر (1-5/2/1/3) مرفق  تم تحليل تالستبيثن لقيثس مستوي تلرضث تلوظيفي للعثملين

 وقد تبين من تلتحليل تالتي:  ( 2-5/2/1/3) مرفق تلعثملين في تسلوج تلقيثدة تلمتبع 
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 ا:عوامل الرض

 .شرسهولة تلتوتصل مع تلربيس تلمبث .1

 .أدتء تإلدترة تلمبثشر في تلقيثدة و تإلدترة أدتء مرضي .2

 .مقترحثت تإلدترة تسثعد على تحسين بيبة تلعمل .3

 .تتفثعل تإلدترة مع تلعثملين و تبث تلنشثط و تلحمثسة .4

 .قيثدة تلكلية تجيد إدترة تلوقت و تستغالله .5

 .قيثدة تلكلية تمتلك تلمهثرتت تلالزمة لإلدترة .6

 .ث معرفة جيدة بآليثت و نظم تلعملقيثدة تلكلية لديه .7

 .قيثدة تلكلية تأخذ في تالعتبثر متطلبثت تلعثملين و تلظروف تلمحيطة .8

 .فكثر بعين تالعتبثررتء وتألخذ تألأ .9

 ة.دتريجرتءتت تإلوضوح تإل .10

 تلفرص تلتدريبية .11

 :عوامل عدم الرضا

  .جتمثعيثإقل تلوظثبف أتعتبثر تلعمل  .1

 ة.تلوظيفي ةال تلخبرهل تلعلمي وؤتلعمل الينثسج تلم .2

تلشخص  ةالهثن ةدترتلكلية وعدم توتفر تحتيثجثت تلعثملين وتعمد تإل ةدترتإعدم وجود تسهيالت من  .3

 تلمقصر 

 أسلوج ضبط تلحضور وتالنصرتف للموظفين. .4

 تلعدتلة في توزيع أعبثء تلعمل بين تلموظفين. .5

 .تلتي يعمل بهث ة دترتإل .6

 .تلتعثون بين تلزمالء .7

 .تتوزيع تلمكثفث .8

درتت وقد تبين من لقيثس مستوي تلرضث تلوظيفي للمديري تإل ( 3-5/2/1/3) مرفق تم تحليل تالستبيثن 

 تي:تلتحليل تآل

 ا:عوامل الرض
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 .تلقرتر تخثذإل كثفية صالحيثت لديه .1

 .تلثقه في تالدترة .2

 .توتفر تلمعلومثت وتلبيثنثت للعمل .3

 .يرتعثمل تلمدير تلمبثشر وتلتحفيز تلغير مثدي من تلمد .4

 .تلتدريج  .5

  .تلخدمثت تلتي تقدمهث تإلدترة .6

  .كمية تلعمل ومكثن تلعمل وطبيعة تلعمل .7

 .مسثعدة تلكلية في حثلة تلظروف تلشخصية تلطثربة .8

 .يأتلتعبير عن تلر .9

 .تلتعثمل مع تلمدير تلمبثشر .10

 :عوامل عدم الرضا

 تأتلمكثف .1

 لرضاتوافر نماذج لمرارات واجراءات متخذة لزٌادة مستوي ا 5/2/1/4

تالجرتءتت مث  هجرتءتت لتحسين مستوي تلرضث تلوظيفي للعثملين بثلكلية ومن هذتخذت تلكلية تلعديد من تإلإ

 -يلي :

 .(  1-5/2/1/4) مرفق إنجثزه  فى وتلسرعة تلعمل بكمية تلمكثفآت ربط علي تلتأكيد .1

)مرفق تلعثملين.  من إضثفية بأعدتد تلكلية إلمدتد تدترة تلجثمعة بمخثطبة وذلك تلعمل عجء تخفيف .2

5/1/1/4-1). 

 .(  2-5/2/1/4) مرفق للعثملين  تلمثدى تلدعم لتوفير للكلية تلذتتية تلموترد تنمية على تلعمل .3

 عتبثرهمإ و  بهم تالهتمثم و شكوتهم سمثع و تلتشجيع طريق عن تلمعنوى و تلمثدى تلغير تلتحفيز .4

 (. 5-5/1/1/4)مرفق  ( و 4-5/1/1/4)مرفق تلمنظومة .   من يتجزأ ال جزء

زيثدة تللقثءتت بين تإلدترة وتلعثملين من خالل عقد لقثءتت دورية بشكل شهرى يتم فيهث تلمنثقشة  .5

تلعلنية   لجميع مشثكل وشكثوى تلعثملين وحثهم على تلمشثركة تإليجثبية فى مشروعثت تلتطوير 

 ( 3-5/2/1/5بثلكلية.  ) مرفق 

 (4-5/1/1/4دد تكبر من نقثط تالنترنت )مرفق تم زيثدة تمثكن تلتصوير وتوفير ع .6
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 (4-5/2/1/4) مرفق  تم عمل جميعه رعثية عثملين وتم تشهثرهث .7

-5/2/1/4تم عمل تلتوصيف تلوظيفي للعثملين بثلكليه لمعرفه طبيعه تلمهثم تلموكل لهم ) مرفق   .8

 (.6-5/2/1/4ق (. وطبثعة كروت تلتوصيف تلوظيفي للعثملين وتسليمهث للسثدة تلعثملين ) مرف5

 ( 7-5/2/1/4تم عمل قثعدة بيثنثت للهيبة تالدترية بثلكلية ) مرفق  .9

 :يلى فيمث تتمثل تلوظيفى تلرضث لزيثدة بثلمشثركة مع تدترة تلجثمعة  تصحيحية تجرتءتت تتخثذ تم قد و

 (8-5/2/1/4)مرفق %.  200تعديل حوتفز تلعثملين إلى  .1

) % لجميع تلمستحقين لهذه تلمكثفثه مع عدم تلتفرقه.40سبة صرف مكأفثة سير تلعمليه تلتعليمية بن .2

 ( 9-5/2/1/4مرفق 

% من تلعثملين بثلكلية بمركز تكنولوجيث تلمعلومثت  85تم عمل خطة تدريبية بثلكلية وتم تدريج  .3

 Ms  ـEXCEL 2010   Msـ    Ms WORD 2010ـ     win7بثلكلية ) دورتت 

WORD 2013    ـEXCEL 2013   Msمن تلعثملين شثغلى   % 95كمث تم تدريج  .(ـ

تلوظثبف تالشرتفية على تلدورتت تألسثسية تلتي تم تالتفثق عليهث مع إدترة تلجثمعة بثلجثمعة بمركز 

كبر عدد من تلعثملين تم عقد ستفثدة تلعظمى من هذه تلدورتت أليق تإلقتنمية قدرتت بثلجثمعة ولتح

شرتف تلمركز وكذلك تدريج بعض تلعثملين بثلجهثز إتلعديد من هذه تلدورتت بثلكلية تحت 

 ( 9-5/2/1/4) مرفق     .تلمركزى للتنظيم وتالدترة

ونظم تلمعلومثت بثلكلية وتم تدريبهم وتأهيلهم من  تلبيثنثت قوتعد تلمسبولين عن تلعثملين زيثدة تم .4

م تلمعلومثت بين خالل مركز تكنولوجث تلمعلومثت بثلكلية ليكونوت نوتة نشر ثقثفة تستخدتم نظ

 ( 10-5/2/1/4زمالبهم بثلكلية. ) مرفق  

 

 منالشة نتائج لٌاس الرضا الوظٌفً للعاملٌن 5/2/1/5

بنثءت علي نتثبج  تحليل تالستبيثن تلرضث تلوظيفي سوءت للعثملين تو مديري تالدرتت بثلكليه تم عمل مقترح 

. تم منثقشة نتثبج تالستبيثن (  1-5/2/1/5) مرفق لزيثدة تلرضث تلوظيفي للعثملين ومديري تالدرتت 

وتلمقترح خالل لقثء بحضور تلسيد تالستثذ تلدكتور عميد تلكلية وتلسيد تالستثذ أمين تلكلية وتلسثدة مديري 

 .(2-5/2/1/5) مرفق تالدترتت وتلسثدة تلعثملين بثلكلية 
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 نماط الموة:

 مع لجنة و تلجثمعة إدترة مع سنويث دورية بصفه بثلكلية   للعثملين تلتدريبية تالحتيثجثت تحديد .1

 .بثلكلية تلجودة توكيد بوحدة تلتدريج

تلكلية وتإلتدترية  أقسثم بمعرفة تحديدهث يتم تلتى تلفعلية تالحتيثجثت على بنثء للتدريج خطة وضع .2

 .تلمختلفة

 .تلكلية دتخل تلعثملين أدتء تقييم فى تلمستخدمة تلحثلية تلنظم فى مصدتقية يوجد .3

 تلعمل. فى تألدتء بمستوى تلمثلية تلمكثفثت ربط يتم .4

 .تلمتثحة تلبشرية تلموترد من تالستفثدة لتعظيم تستخدم فعلية نمثذج و آليثت بثلكلية  تتوفر .5

 .بثلكلية للعثملين تلوظيفى تلرضث قيثس يتم  .6

 مستوى دةلزيث بثلكلية تلعليث تإلدترة بوتسطة تصحيحية تجرتءتت و قرترتت تتخثذ يتم بصفة دورية  .7

 .للعثملين تلرضث تلوظيفى

 .بهث تلعثملين و تلكلية تدترة مع بثلكلية  للعثملين تلوظيفى تلرضث نتثبج منثقشة يتم  .8

 تإلدترية تلهيبة عن بيثنثت قثعدة .9

 .تإلدترية تلقيثدتت الختيثر وتضحة معثيير توجد .10

 وجود تلتوصيف تلوظيفي .11

 نماط الضعف:

 .تإلدترية تلقيثدتت وتعيين تختيثر معثيير تطبيق عدم .1

 عجز في تعدتد تلعثملين بثلكلية. .2

 .عدم توفير تلمخصصثت تلمثلية للتدريج .3

 .تلرتجعة تلتغذية على بنثء للعثملين تلتدريج برتمج مرتجعة محدودية .4

 خطة التحسٌن:

 .تلمطلوبة بثألعدتد تلكلية إلمدتد تلجثمعة إدترة مخثطبة .1

 .وتطبيقهث ريةتإلدت تلقيثدتت وتعيين تختيثر معثيير نشر .2

 .بثلكلية للعثملين تلتدريبية تلخطة تطوير .3

 للعثملين. تلمثدى تلدعم لتوفير للكلية تلذتتية تلموترد تنمية خطة تطوير .4
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زيثدة تلمخصصثت تلمثلية للتدريج عن طريق توفيرهث سوتء من تلموترد تلذتتية أو بثالشترتك مع  .5

 تلجثمعة أو تلتقدم للمشثريع تلتنثفسية .

 .تلرتجعة تلتغذية على بنثء للعثملين تلتدريج برتمج مرتجعة .6

 ة.تطوير طرق تقييم أدتء تلعثملين وفقث للمعثيير تلمقترح .7
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 والمادٌة المالٌة الموارد المعٌار السادس:

 الممدمة

إلرـى تعرـتالء صرـدترة مؤسسرـثت تلتعلرـيم تلترـي تسرـتهدف تلتطرـوير تلمسرـتمر فري تلهندسة ببنهرث  ةتسـعي كليـ

و للوصرول لهرذه تلصردترة برين مثيالتهرث  تلتحديث تلدتبم لنظم تلتعلريمت تلهندسة كثفة و ذلك عن طريق مجثال

إلرـى أفضرـل  (تعلـيم وخـريجينومؤسسـة ) تلوصـول بمسـتويثتهث يجج عليهث من تلكليثت تلمصرية وتلعثلمية

تلســرـثعية تلهندسرة ببنهرث  ةكليرـويجــرـج أن تلتــرـزم  .موتصفثت ممكنة تضرمن لهرث تلجرودة فري أدتء وظثبفهرث

وحدة إدترة مشروعثت تطوير تلتعلريم إلـــى تلجـــودة تلشـــثملة، وتلمتقدمـــة للحصـــول علـــى تالعتمثد من 

  تلمثدية. و تلمثلية تلموترد معيثرب تلعثلى

 كفاٌة الموارد المالٌة و المادٌة 6/1

ية، وتلتى تمكنهث من تحقيق تهدتفهث بكفرثءة عثليرة. ويجرج علرى يكون للمؤسسة موتردهث تلمثلية وتلمثدية تلكثف

تلمؤسسة أن ترتعى تالحتيثجثت تلفعلية عند تخصيص موتزنتهث تلسنوية على تنشطة تلتعلريم وتلبحرث تلعلمرى 

وخدمة تلمجتمع فى ضوء مسثهمة كل منهمث فى تحقيق رسثلة تلمؤسسة وأهدتفهث تالسرترتتيجية ويرتعرى فرى 

 -يلى : هذت تلصدد مث

 الموارد المالٌة السنوٌة 6/1/1

 االستراتٌجٌة كفاٌة الموارد المالٌة المخصصة للمؤسسة سنوٌا لتحمٌك  رسالتها واهدافها 6/1/1/1

 -:يوجد درتسة عن كفثية تلمخصصثت تلمثلية من حيث

( + إعتمرثد مجلرس 2022-2016( & مرن عرثم ))2017-2012عرثم ) مرن للكلية تالسترتتيجية تلخطة (1

                                       (1-6/1/1/1 )مرفقلكلية( ت

 -تلموترد تلمثلية للكلية: (2

  2016) - (2014-2015) - (2013-2014) -( 2012-2013)بيررررررثن ختررررررثمى للسررررررنوتت-

  (2-6/1/1/1)مرفق  (2015

 -(3-6/1/1/1 مرفق) خطة وحدة تلورش وتلمعثمل وتالستشثرتت تلهندسية 

  (4-6/1/1/1 مرفق) لقطثع خدمة تلمجتمع وتنمية تلبيبةتلتقرير تلسنوى 



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-109-  

 

الحللرص علللى زٌللادة نسللبة المللوارد الذاتٌللة المسللتخدمة فللى دعللم العملٌللة التعلٌمٌللة والبحثٌللة  6/1/1/2

 بالممارنة بما هو مخصص لذلن فى الموازنة العامة للمؤسسة )بٌان بتطور الموارد الذاتٌة السنوٌة(.

 -تلسنوية و ذلك من خالل:تم تطوير تلموترد تلذتتية 

 (1-6/1/1/2)مرفق تلخطة تألسترتتيجية لوحدة تنمية تلموترد تلذتتية بثلكلية  (1

 (2-6/1/1/2)مرفق تلتدريج(  –تلورش  –تلمعثمل  –وحدتت ذتت طثبع خثص )تألستشثرتت  (2

 (3-6/1/1/2)مرفق تإليجثرتت تلدتخلية  (3

 (4-6/1/1/2)مرفق  تلتبرعثت وتلمنح (4

 (5-6/1/1/2)مرفق & بيثن بأعدتد تلطالج بثلكلية  مصروفثت تلطالج (5

 (6-6/1/1/2)مرفق مصروفثت طالج تلدرتسثت تلعليث  (6

 (7-6/1/1/2)مرفق تلمشروعثت تلبحثية  (7

 (8-6/1/1/2)مرفق  برتمج تلتعليم تلمتميز (8

 (9-6/1/1/2)مرفق ( 2016-2011) إيرتدتت ومصروفثت بيثن  (9

 (10-6/1/1/2)مرفق  بكفثية تلموترد تلذتتية بيثن (10

 الحرص على رفع كفاءة استخدام الموارد المخصصة للمؤسسة من الموازنة. 6/1/1/3 

يوجررد نمررثذج مررن دخررل تلوحرردتت ذتت تلطررثبع تلخررثص يوضررح رفررع تلمؤسسررة كفثءتهررث فررى تسررتخدتم تلمرروترد 

 -تلمخصصة من خالل:

)مرفرررق  30/6/2014&  30/6/2013بيررثن تيرررتدتت ومصررروفثت تلوحرردة عرررن تلسررنة تلمنهيررة فررى  (1

6/1/1/3-1) 

بيررثن بثلمشرررتريثت مرررن تلبرررثج تلسررثدس مرررن تلصرررنثديق تلخثصرررة وتلوحرردتت ذتت تلطرررثبع تلخرررثص لعرررثم  (2

 (2-6/1/1/3)مرفق  2013/2014

 (NORMSالمبانى )ممارنة مع معاٌٌر الهٌئة  6/1/2

 اسلبةومتن المؤسسلة نشلاط وطبٌعلة والمسلاحة التصلمٌم حٌث من مالئمة مبان للمؤسسة ٌكون 6/1/2/1

 .الطالب أعداد مع

 



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-110-  

 

يوجد بثلكلية تلعديد من تلمبرثنى تلترى تمترثز بثلمسرثحثت تلوتسرعة و تلمالبمرة ألعردتد تلطرالج و أعضرثء هيبرة 

 تلعظمرى تإلسرتفثدة يرتم كبيرة مبثنى بثلكلية يوجد حيث أنشطة تلمؤسسة تلمختلفة تلتدريس وتلعثملين لممثرسة

 .ن خمسة أدوتر وهذه تلمستندتت تثبت ذلكفيهث حيث تتكون م تلرأسى بثلتوسع منهث

  (1-6/1/2/1)مرفق  مسثحثت تلمبثنى  بثلكلية (1

 (2-6/1/2/1)مرفق  علوم أسثسية( -مدنى -كهربثء -بيثن بثلورش وتلمعثمل لكل قسم )ميكثنيكث  (0

 (3-6/1/2/1)مرفق  بيثن خثص بثلمدرجثت وتلقثعثت تلدرتسية بثلكلية (3

)مرفرق  تلخثمس( -تلرتبع  -تلثثلث  -تلثثنى  -تألول  -دوتر )تالرضى لوحثت هندسية للرفع تلمسثحى لأل (4

6/1/2/1-4) 

)مرفررق  ملخررص  بثجمررثلى تلمسررثحثت مررن تلمرتفررق تتلموجررودة  بثلكليررة  ومقثرنتهررث بثلمعررثيير تلقيثسررية. (5

6/1/2/1-5) 

 الطللوار  مخللارج وتللوفٌر مبانٌهللا فللى والسللالمة األمللن ووسللائل نظللم بتللوفٌر  المؤسسللة تلتللزم 6/1/2/2

 .الحرٌك لمكافحة المناسبة والتسهٌالت الالزمة، اإلرشادٌة والعالمات

حرصت تلكلية على توفير نظم ووسثبل تألمن وتلسالمة فرى مبثنيهرث و تروفير مخرثرج تلطروترئ و تلعالمرثت 

 -ة:تإلرشثدية تلمنثسبة تلالزمة وتلتسهيالت تلمنثسبة لمكثفحة تلحريق وذلك من خالل تلممثرسثت تألتي

 برررثألمن تلخثصرررة وتألجهرررزة تلوسرررثبل تسرررتخدتم علررى وتلرررورش وإدترتهرررث بثلكليرررة  تلعرررثملين ترردريج (1

 (1-6/1/2/2)مرفق  .وتلسالمة

 .عمل منظومة للحمثيرة تلمدنيرة وخطرة إلخرالء تلمبرثنى وتشركيل لجرثن موتجهرة تالخطرثر وتلكروترث (2

 (2-6/1/2/2 مرفق)

 (3-6/1/2/2 مرفق) .المن تلصنثعىمخثطبثت من تلكلية للجثمعة بخصوص تجرتءتت ت (3

 (4-6/1/2/2 مرفق) .خطة موتجهة تألزمثت وتلطوترئ (4

 (5-6/1/2/2 مرفق) .بيثن جرد أجهزة تإلطفثء بثلكلية (5

 (6-6/1/2/2 مرفق) .بيثن جرد صنثديق تإلطفثء بثلكلية (6
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خ الصلحى ملن تحرص المؤسسة على نظافة وتجمٌل مبانٌها، كما ٌجب ان ٌتوافر بالمبانى المنلا 2/0/6/1

 حٌث التهوٌة واالضاءة.

ً  بتنظيفهرث وذلرك بهرث تلخثصة وتلسثحثت تلمبثنى نظثفة على تلكلية تحرص (1 تلكليرة و  عمرثل بوتسرطة يوميرث

 .تلعمثلرة مرن تالحتيرثج بتروفير للجثمعره تلكليرة تحتثج تلكلية إلى عمثلة إضثفية و ذلك من خرالل مطثلبرثت

 (1-6/1/2/3)مرفق 

ة تلمنررثخ تلصررحى مررن حيررث تلمسررثحثت تلخضرررتء و فتحررثت تلتهويررة وقرروة تألضررثءة يترروتفر بمبررثنى تلكليرر (2

 (2-6/1/2/3)مرفق  .تلطبيعية وتلصنثعية كمث مبين بثلصور تلمرفقة

 ومعلللدات ألفلللراد والسلللالمة األملللن لتحمٌلللك المناسلللبة اإلرشلللادٌة العالملللات المبنلللى فلللى تتلللوافر 6/1/2/4

 .المؤسسة

 تلكليرة حيرث قثمرت ومعردتت الفررتد وتلسرالمة تألمرن لتحقيرق تلمنثسربة شرثديةتألر يتوفر تلعديرد مرن تلعالمرثت

 تلطروترئ مخرثرج مرن تلعديرد تفعيرل و إرشرثدية لوحرثت ووضرع تلكليرة وحجررتت مبرثنى جميرع بترقيم تلكلية

 بجميع مبثنى تلكلية.

 االساسٌة المرافك 6/1/3

 .ةكافٌ بالمؤسسة والخاصة العامة المرافك تكون ان ٌجب 6/1/3/1

 يرتم كبيررة مبرثنى بثلكليرة يوجرد حيرث تلوتسرعة بثلمسرثحثت تمترثز تتميز تلكلية بوجود تلعديد من تلمرتفق تلتى

 تلمسرثحثت بثجمرثلى ملخرص وهرذت أدوتر خمسة من تتكون حيث فيهث تلرأسى بثلتوسع منهث تلعظمى تإلستفثدة

 تلقيثسية. بثلمعثيير ومقثرنتهث بثلكلية تلموجودة تلمرتفق من

 ٌتم صٌانة البنٌة التحتٌة والتسهٌالت المادٌة والمرافك )خطة الصٌانة وتمارٌر تفعٌلها(. 6/1/3/2

ً  تلكلية وتولى   -ذلك: على ومثثل بإستمرتر مرتفقهث بتجديد كبيرتً  إهتمثمث

 (1-6/1/3/2)مرفق  2014،  2013بيثن بثعمثل تلصيثنة خالل عثم  (1

 (2-6/1/3/2)مرفق  بيثن بمث تم تنجثزه بقسم تلهندسة تلمدنية (2

 (3-6/1/3/2)مرفق مث يتم تألن من صيثنة لدورتت تلميثه تلموجودة بثلكلية  (3

 (4-6/1/3/2)مرفق تقثرير سنوية عن أعمثل تلصيثنة  (4
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مثكينرة طبثعرة  -جهرثز تلميكروسركوج تاللكترونرى -عقود تلصيثنة تلخثصة بكال من )  مثكينثت تصروير (5

 (5-6/1/3/2)مرفق ت ( تكييفث -حثسبثت وطثبعثت -تالمتحثنثت

 تكون المرافك صالحة االستخدام. 6/1/3/3

تتميز تلكلية بوجود تلعديد من تلمرتفق صثلحة تإلستخدتم من دورتت ميثه و ورش و معثمل و قثعثت درتسية 

و ساللم و حدتبق و مسثجد و مصثعد كهربثبية مالبمة ألعردتد تلطرالج و أعضرثء هيبرة تلتردريس وتلعرثملين 

 أنشطة تلكلية تلمختلفة.لممثرسة 

 موارد التعلم والتسهٌالت المادٌة وتكنولوجٌا المعلومات 6/2

 المكتبة 6/2/1

 والمراجللع المناسللبة، التجهٌللزات بهللا ٌتللوافر و الطللالب، ألعللداد مالئمللة المكتبللة تكللون أن ٌجللب 6/2/1/1

 .التكلفة بأسعار التصوٌر وخدمات والحدٌثة، الكافٌة والدورٌات

ة تلمركزية لكلية تلهندسة ببنهث فى تلردور تلرتبرع بثلكليرة و تتميرز تلمكتبرة بمسرثحتهث تلكبيررة تلترى توجد تلمكتب

 من تلصحى تلمنثخ بثلمكتبة تجعلهث مالبمة ألعدتد تلطالج كمث أن تلمكتبة تتميز بنظثفتهث من تلدتخل و يتوتفر

 وتلمرتجررع تلمنثسرربة تلتجهيررزتت ثبهرر يترروتفر و وتلصررنثعية تلطبيعيررة تألضررثءة وقرروة تلتهويررة فتحررثت حيررث

  -:وتلحديثة كمث مبين بثلمستندتت تألتية تلكثفية وتلدوريثت

 (1-6/2/1/1)مرفق بيثن عن تلمكتبة  (1

 (2-6/2/1/1)مرفق نظثم تالستعثرة لمقتنيثت تلمكتبة  (0

 (3-6/2/1/1)مرفق إرشثدتت هثمة للطالج ) تلتعثمل مع تلمكتبة (  (3

)مرفرق بثلموتفقة علرى تلالبحرة تلجديردة  04/9/0210( بتثريخ 92قم )صورة من قرتر مجلس تلجثمعه ر (4

6/2/1/1-4) 

 (5-6/2/1/1)مرفق  0213البحة مكتبثت جثمعة بنهث عثم  (5

 (6-6/2/1/1)مرفق تلمصثدر تلمتثحة للتعليم وتلتعلم  (6

)مرفرق  2014،  2013 لعرثم وتلمجرالت تلكترج شررتء بخصروص  تلمكتبرة لجنرة علرى للعررض مرذكرة (7

6/2/1/1-7) 

 (8-6/2/1/1)مرفق عدد تلكتج تلمتثحة –تجهيزتت تلمكتبة  –بيثن عن مسثحة تلمكتبة  (8

 (9-6/2/1/1)مرفق بهث  تلعمل توقيت وتحديد تلمكتبة تدترة نظثم تحديد (9

 (10-6/2/1/1)مرفق تلمكتبة  على تلمترددين سجل (10
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 (11-6/2/1/1)مرفق  صور للكتج تلموجودة فى تألقسثم تلمختلفة  (11

تتوافر فً المكتبة  تكنولوجٌا المعلومات )اإلنترنت/ االشتران فً دورٌات إلكترونٌة متخصصة/  6/2/1/2

 كتب إلكترونٌة/....إلخ(، وتكون متاحة للفئات المختلفة المستهدفة.

تحرص تلمكتبة على إدخرثل تكنولوجيرث تلمعلومرثت إليهرث وذلرك للتيسريرعلى تلمتررددين عليهرث مرن تلطرالج و 

 -:تدريس فقثمت تلمكتبة بتوفيرأعضثء هيبة تل

 نترنت عن طريق تجهيز قثعة بثلمكتبة لذلكخدمة تإل (1

 عمل نظثم  يسثعد تلزتبرعلى تلبحث عن تلكتج وتلدوريثت  تلمطلوبة و ذلك من خالل تلحثسج تأللى (2

 صورة من نظثم تلمكتبة تاللكترونى متصال بثالنترنت (3

  تصور لتطوير تلمكتبة (4

 العلاملٌن وتخصصلات بأعلداد بٌلان) المكتبلة فلى المؤهللة الكلوادر توفٌر ىعل المؤسسة تحرص 6/2/1/3

 (.بالمكتبة

هرذت يتضرح تحرص تلمكتبة على توفير عدد منثسج من تلعثملين و ذلرك لمسرثعدة تلمتررددين علرى تلمكتبرة و 

 من خالل:

    عدد تلعثملين بثلمكتبة (1

   (1-6/2/1/3)مرفق  تلمكتبة بإدترة تلعمل توزيع خطة (2

تهللتم المؤسسللة بتمٌللٌم خللدمات المكتبللة مللن خللالل مراجعللة وتحلٌللل نسللب المسللتفٌدٌن مللن هللذه  6/2/1/4

)اسللتبٌانات المسللتفٌدٌن وتحلٌلهللا  الخللدمات سللنوٌاً مللن طللالب وأعضللاء هٌئللة التللدرٌس والهٌئللة المعاونللة

 إحصائٌات المستفٌدٌن(. –واإلجراءات التصحٌحٌة 

 (1-6/2/1/4)مرفق تبة بيثن عن تلمستفيدين من خدمثت تلمك (1

إسرتبيثن تلتقيريم  قثمت تلكلية بثلتعرثون مرع إدترة تلمكتبرة بعمرل 2014/2015وقبل تنتهثء تلعثم تلدرتسى  (2

للمسرتفيدين مرن هرذه تلخردمثت سرنويثً مرن طرالج وأعضرثء هيبرة تلتردريس  تلذتتى ألدتء تلمكتبة وخدمثتهث

كتبة وكرثن عردد تلمشرثركين فرى تألسرتبيثن خمسرون وتلهيبة تلمعثونة وتم توزيعه على تلمترددين على تلم

 (2-6/2/1/4)مرفق  شخص و كثنت بنود تلتقييم كثألتى
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 مث رتيك فى مسثحة تلمكتبة بثلنسبة العدتد تلطالج ؟ -1بند

 مث رتيك فى توتفر تالضثءة تلطبيعية ؟ -2بند

 مث رتيك فى توتفر تالضثءة تلصنثعية ؟ -3بند

 تلدوريثت ؟مث رتيك فى تلمرتجع و -4بند

 مث رتيك فى تكنولوجيث تلمعلومثت تلمتثحة )توتفر تلبحث وتالنترنت( ؟ -5بند

 مث رتيك فى تدتء تلعثملين بثلمكتبة ؟ -6بند

 مث رتيك فى تلخدمثت تلمقدمة للمترددين ؟ -7بند

 مث رتيك فى موتعيد تلعمل ؟ -8بند

  ؟ مث رتيك فى وسيلة تلقى تلشكثوى -9بند

 تى:ألهى مبينة فى تلشكل ت ثمكتبيثنثت بثلنسبة للمستفيدين من تلمكتبة وكثنت نتيجة تإلس
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وتم تحليل إستبيثنثت تلتقييم تلذتتى ألدتء تلمكتبرة وخردمثتهث للمسرتفيدين مرن هرذه تلخردمثت سرنويثً مرن طرالج  

تثز أو جيرد وأعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة وأخذ فى تالعتبثر تن تلنقثط تلتى حصلت على  تقدير مم

جدت هى نقثط قوه وتلتى حصلت على تقدير جيد هرى نقرثط متوسرطه تلقروه وتلنقرثط تلترى حصرلت علرى تقردير 

 مقبول هى نقثط ضعف وتلنقثط تلتى حصلت على تقدير سا هى نقثط شديدة تلضعف.

 تبرة وخردمثتهثتحليل تستبيثنثت تعضرثء هيبره تلتردريس ومعرثونيهم لالسرتطالع تلتقيريم تلرذتتى ألدتء تلمكومن  

 ظهرت نقثط قوة وضعف كثلتثلى:

 اوال: نماط الموة فً إستطالع التمٌٌم الذاتى ألداء المكتبة وخدماتها

ترتلخص  فرى تإلسرتبيثن أكبرعردد مرن تلمشرثركينمن  بتقدير ممتثز أوجيد جدتحصلت هذه تلنقثط علي موتفقة 

  فيمث يلي:

 تلطالج ؟ مث رتيك فى مسثحة تلمكتبة بثلنسبة ألعدتد -1بند

 مث رتيك فى توتفر تالضثءة تلطبيعية ؟ -2بند

 مث رتيك فى تلمرتجع وتلدوريثت ؟ -4بند

 مث رتيك فى تدتء تلعثملين بثلمكتبة ؟ -6بند

 مث رتيك فى تلخدمثت تلمقدمة للمترددين ؟ -7بند

 مث رتيك فى موتعيد تلعمل ؟ -8بند

 تى ألداء المكتبة وخدماتهاثانٌا: نماط متوسطة الموة فً إستطالع التمٌٌم الذا

 حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة بتقدير جيد من أكبرعدد من تلمشثركين فى تإلستبيثن تتلخص فيمث يلي:

 مث رتيك فى توتفر تالضثءة تلصنثعية ؟ -3بند 

 مث رتيك فى تكنولوجيث تلمعلومثت تلمتثحة )توتفر تلبحث وتالنترنت( ؟ -5بند

 قى تلشكثوى ؟مث رتيك فى وسيلة تل -9بند

 ثالثا: نماط الضعف فً إستطالع التمٌٌم الذاتى ألداء المكتبة وخدماتها

 حصلت هذه تلنقثط علي موتفقة بتقدير مقبول من أكبرعدد من تلمشثركين فى تإلستبيثن تتلخص فيمث يلي:
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 ال يوجد نقثط ضعف في إستطالع تلتقييم تلذتتى ألدتء تلمكتبة وخدمثتهث -

 دة الضعف فً إستطالع التمٌٌم الذاتى ألداء المكتبة وخدماتهارابعا: نماط شدٌ

 من أكبرعدد من تلمشثركين فى تإلستبيثن تتلخص فيمث يلي: ساحصلت هذه تلنقثط علي موتفقة بتقدير 

 ال يوجد نقثط شديدة تلضعف في إستطالع تلتقييم تلذتتى ألدتء تلمكتبة وخدمثته.  -

خصوص تلسلبيثت تلنثتجة من تالسرتفتثء عرن تلمكتبرة وخردمثتهث ومخثطبرة تم تتخثذ تالجرتءتت تلتصحيحية ب 

 (3-6/2/1/4)مرفق تلجهثت تلمنوطة بهث 

 لاعات الدراسة والمعامل 6-2-2

 ملع ممارنلة) الدراسلٌة الجلداول/ الطالب أعداد مع والمعامل الدراسٌة والفصول الماعات تناسب 6/2/2/1

NORMS.) 

 تجعلهرث تلترى تلكبيررة بمسرثحتهث وتلمعثمرل تلترى تمترثز تلدرتسرية وتلفصرول قثعرثتيتوتفر بثلكلية تلعديرد مرن تل

 فتحرثت حيرث مرن تلصرحى تلمنرثخ بهرث يتروتفر و تلردتخل مرن بنظثفتهرث تتميرز أنهرث كمرث تلطالج ألعدتد مالبمة

 .تألتية تبثلمستندت مبين كمث تلمنثسبة تلتجهيزتت بهث يتوتفر و وتلصنثعية تلطبيعية تألضثءة وقوة تلتهوية

طبيعرة  - سرعة تلطرالج -تلمسرثحة  -تلردور  -رقرم تلقثعرة  -:تحتوى علرى لقثعثت تلدرتسيةلقثعدة بيثنثت  (1

 -وسثبل سمعية وبصرية )بروجكتور  -خشبية (  -نوع تلسبورة )بيضثء  -سكشن(  - تلشرح )محثضرة

 -تالتصررثل بثالنترنررت  - ةضررثءألت -تلتهويررة  -مرردى مالبمررة تلقثعررة  -ميكروفررون وسررمثعثت  -دتتررث شررو 

 (1-6/2/2/1)مرفق  (عدد تلعمثل -مستوى تلنظثفة  -طفثيثت تلحريق  -عدد تلمخثرج  -تلنوتفذ 

 (2-6/2/2/1)مرفق  تلجدتول تلدرتسية للفرق تلمختلفة عليهث تلقثعثت تلدرتسية (2

 يرة لجرودة تلتعلريملهيبرة تلقوممرن ت تقرير موتصفثت تلقثعرثت تلدرتسرية بثلكليرة طبقرث للموتصرفثت تلقيثسرية (3

 (3-6/2/2/1)مرفق 

تلتعلريم  لجرودة تلقوميرة تلهيبرة مرن تلقيثسرية للموتصرفثت طبقرث تلدرتسرية تلقثعرثت موتصفثت لقيثس نموذج (4

 (4-6/2/2/1)مرفق 
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تلللوافر األجهلللزة والمعلللدات والمعاملللل الكافٌلللة والمالئملللة لطبٌعلللة المؤسسلللة واإلعلللداد المتاحلللة  6/2/2/2

 والمستمبلٌة للطالب.

يتوتفر بثلكلية تلعديد من تلمعثمرل وتلرورش تلمالبمرة لطبيعرة تلكليرة و أعردتد تلطرالج و تحتروى هرذه تلمعثمرل 

على كثفة تألجهزة و تلمعدتت تلتى يحتثجهث تلطرالج فرى تلتردريج عليهرث و تسرتخدتمهث فرى عمرل تلمشرثريع و 

و يتضرمن  (1-6/2/2/2مرفرق ) .يوجد حصر شثمل للمعدتت و تألجهزة دتخل تلمعثمل و تلورش وتلقثعثت

 علروم - ميكثنيكرث - كهربرثء - مردنى) تلمختلفرة تالقسرثم فرى تلمعثمرل و تلرورش لتقيريم تفصريلية نمرثذج -تألتى:

 - تلتهويره - تألضرثءة - تلمعمرل عمرل طبيعرة - وتلسالمة تالمن تنظمة - تلمعمل مسثحة)  حيث من(  تسثسيه

 لضررمثن تلتشرغيل تعليمرثت - بثلمعمرل تلفنيررين عردد - ثلمعمرلب للمقرررتت تلتجررثرج خطرة - تلمعمرل تجهيرزتت

 بثلمعمل. توضيحية صور - بثلمعمل  تلموجودة تالجهزة - تلجهثز مع تلسليم تلتعثمل

 ملع لتتناسلب وتحلدٌثها صلٌانتها المؤسسلة وتراعلً لالستخدام صالحة المتوافرة المعدات تكون 6/2/2/3

 العلمً. التمدم

تلكفرثبى  مسرتوتهث رفرع أجرل ع تألجهزة و تلمعدتت دتخل ورش و معثمرل تلكليرة مرنصيثنة جمي تلكلية ترتعى

تلعلمي وهرذه تلمسرتندتت  تلتقدم مع لتتنثسج تلحديثة وتلمعدتت تلحديثة تألجهزة شرتء على تلكلية كمث تحرص

 -تثبت مث قثمت به تلكلية:

 (1-6/2/2/3)مرفق  .يميةبيثن ببعض تلممثرسثت تلتى قثمت بهث تلكلية لمالبمة تلموترد تلتعل (1

 تلمدنيرة تلهندسة بقسم تلخرسثنة و تلموتد لمعمل تلضغط فى تلخرسثنة تختبثر مثكينة 1 عدد شرتء تم 

 و تلتردريج فرى تلطرالج يسرتخدمهث حيرث غيرر ال فقرط مصرريث جنيهرث 79200 قردرهث بتكلفرة ذلك و

 (1-6/2/2/3)مرفق  .تلمشثريع

 138600 قدرهث بتكلفة ألى حثسج جهثز 28 عدد شرتء تم ثحي بثلكلية تلمؤتمرتت قثعة تطوير تم 

 جنيهرث  4200 قردرهث بتكلفرة أهوحرث كنتررول تحكم وحدة 1 عدد شرتء و غير ال فقط مصريث جنيهث

 مصرريث جنيهث 40250 قدرهث بتكلفة أهوحث مثيك محلى إلقثء 23 عدد شرتء و غير ال فقط مصريث

 (2-6/2/2/3)مرفق  .غير ال فقط



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-118-  

 

 3 عردد شررتء و غيرر ال فقرط مصرريث جنيهرث 13950 قدرهث بتكلفة تفثعلى بروجيكتور 8 عدد شرتء تم (2

)مرفرق  .غيرر ال فقرط مصرريث جنيهرث  48000 قردرهث بتكلفرة عررض شثشرة شرثمل بيثنثت عرض جهثز

6/2/2/3-3) 

 (4-6/2/2/3)مرفق  .تلصوت بأجهزة تزويدهث تلمطلوج تلقثعثت بمسثحة بيثن (3

 -( و يتضمن تألتى:5-6/2/2/3)مرفق  2014 /2013&  2012/2013 ملعث تألجهزة شرتء خطة (4

 تلميكثنيكية تلهندسة قسم أجهزة (5

 تلمدنية تلهندسة قسم أجهزة (6

 تلكهربية تلهندسة قسم أجهزة (7

 تالسثسية قسم تلعلوم أجهزة (8

 مرن(  تسثسريه علروم – ميكثنيكرث – كهربرثء – مدنى) تلمختلفة تالقسثم فى تلمعثمل لتقييم تفصيلية نمثذج  (9

 – تلتهويرره – تالضررثءه – تلمعمررل عمررل طبيعررة – وتلسررالمة تالمررن تنظمررة – تلمعمررل مسررثحة)  حيررث

 تلتشررغيل تعليمررثت – بثلمعمررل تلفنيررين عرردد – بثلمعمررل للمقررررتت تلتجررثرج خطررة – تلمعمررل تجهيررزتت

)مرفق     .بثلمعمل توضيحية صور – بثلمعمل  تلموجودة تالجهزة – تلجهثز مع تلسليم تلتعثمل لضمثن

6/2/2/2-1) 

 مسللتلزمات/والمللواد الخامللات/ والبصللرٌة السللمعٌة الوسللائل وتللوافر التعلٌمٌللة المللوارد مالئمللة 6/2/2/4

 .التدرٌس تكنولوجٌا/ اإلٌضاح وسائل/ التهوٌة/ اإلضاءة/ المعامل تشغٌل

تلتعليميرة  تلمروترد مالبمرةل تلذتتى تلتقييم إستبيثن بعمل تلكلية قثمت  2014/2015 تلدرتسى تلعثم تنتهثء قبل

 تلمشثركين عدد وكثن عليهم توزيعه وتم تلمعثونة وتلهيبة تلتدريس هيبة وأعضثء طالج من منهث للمستفيدين

 -كرثألتى: تلتقيريم بنرود كثنرت و 2015شخص وتم هذت تألستبيثن أثنثء شهر مثيو لعرثم  خمسون تألستبيثن فى

 (1-6/2/2/4)مرفق 

 ؟( وتلسمثعثت تلميكرفون) تلسمعية تلوسثبل وصالحية وتفرت مدى فى رتيك مث -1بند

 ؟( شو دتتث – بروجيكتور) تلبصرية تلوسثبل وصالحية توتفر مدى فى رتيك مث -2بند

 تلطبيعية؟ تلتهوية توتفر مدى فى رتيك مث -3بند

 ؟(تكييف – مرتوح) تلصنثعية تلتهوية توتفر مدى فى رتيك مث -4بند

 تلطبيعية؟ تألضثءة وتفرت مدى فى رتيك مث -5بند
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 تلصنثعية؟ تالضثءة توتفر مدى فى رتيك مث -6بند

 ؟(تلسبورة) تاليضثح وسثبل وصالحية توتفر مدى فى رتيك مث -7بند

  تلمعثمل؟ تشغيل مستلزمثت وصالحية توتفر مدى فى رتيك مث -8بند

 ة؟تلمكتب خدمثت من تلتدريس تكنولوجيث وصالحية توتفر مدى فى رتيك مث -9بند

 تىكثأل تلتعليمية للمستفيدين تلموترد كثنت نتيجة تإلستبيثنثت بثلنسبة لمالبمةو

 

وتررم تحليررل إسررتبيثنثت تلتقيرريم تلررذتتى لمالبمررة تلمرروترد تلتعليميررة للمسررتفيدين منهررث مررن طررالج وأعضررثء هيبررة 

أو جيد جردت هرى نقرثط  تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة وأخذ فى تالعتبثر تن تلنقثط تلتى حصلت على  تقدير ممتثز

قوه وتلتى حصلت على تقدير جيد هى نقثط متوسطة تلقوه  وتلنقثط تلتى حصلت على تقدير مقبول هى نقثط 

  ضعف وتلنقثط تلتى حصلت على تقدير سا هى نقثط شديدة تلضعف.

بمرة تلمروترد تحليل تستبيثنثت تعضرثء هيبره تلتردريس ومعرثونيهم لالسرتطالع تلتقيريم تلرذتتى تلرذتتى لمالوكثن 

 كمث يلى: تلتعليمية
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 اوال: نماط الموة فً إستطالع التمٌٌم الذاتى الذاتى لمالئمة الموارد التعلٌمٌة

رازٍصض  فاٝ اإلظازج١بْ ووجسػادد ِآ اٌّشابزو١ِٓآ  ثزمد٠س ِّزابش وٚع١اد عاداؽظٍذ ٘رٖ إٌمبؽ ػٍٟ ِٛافمخ 

  -ف١ّب ٠ٍٟ:

 ؟( ٚاٌعّبػبد ا١ٌّىسفْٛ) اٌعّؼ١خ اٌٛظبئً ٚطالؽ١خ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -1ثٕد

 ؟( شٛ دارب – ثسٚع١ىزٛز) اٌجظس٠خ اٌٛظبئً ٚطالؽ١خ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -2ثٕد

 اٌطج١ؼ١خ؟ اٌز٠ٛٙخ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -3ثٕد

 اٌطج١ؼ١خ؟ األػبءح رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -5ثٕد

 اٌظٕبػ١خ؟ االػبءح رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -6ثٕد

 ؟(اٌعجٛزح) اال٠ؼبػ ٚظبئً ٚطالؽ١خ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -7ثٕد

 ثانٌا: نماط متوسطة الموة فً إستطالع التمٌٌم الذاتى الذاتى لمالئمة الموارد التعلٌمٌة

 -رزٍصض ف١ّب ٠ٍٟ: فٝ اإلظزج١بْ ووجسػدد ِٓ اٌّشبزو١ِٓٓ  ثزمد٠س ع١دؽظٍذ ٘رٖ إٌمبؽ ػٍٟ ِٛافمخ 

 ؟(رى١١ف – ِساٚػ) اٌظٕبػ١خ اٌز٠ٛٙخ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -4ثٕد

  اٌّؼبًِ؟ رشغ١ً ِعزٍصِبد ٚطالؽ١خ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -8ثٕد

 اٌّىزجخ؟ خدِبد ِٓ اٌزدز٠ط رىٌٕٛٛع١ب ٚطالؽ١خ رٛافس ِدٜ فٝ زا٠ه ِب -9ثٕد

 ثالثا: نماط الضعف فً إستطالع التمٌٌم الذاتى الذاتى لمالئمة الموارد التعلٌمٌة

 -رزٍصض ف١ّب ٠ٍٟ: فٝ اإلظزج١بْ ووجسػدد ِٓ اٌّشبزو١ِٓٓ  ثزمد٠س ِمجٛيٛافمخ ؽظٍذ ٘رٖ إٌمبؽ ػٍٟ ِ

 تلتعليمية تلموترد لمالبمة تلذتتى تلتقييم إستطالع في ال يوجد نقثط ضعف -

 رابعا: نماط شدٌدة الضعف فً إستطالع التمٌٌم الذاتى الذاتى لمالئمة الموارد التعلٌمٌة

 -رزٍصض ف١ّب ٠ٍٟ: فٝ اإلظزج١بْ ووجسػدد ِٓ اٌّشبزو١ِٓٓ  مد٠س ظئثزؽظٍذ ٘رٖ إٌمبؽ ػٍٟ ِٛافمخ 

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّٛازد ٌّالئّخ اٌرارٝ اٌزم١١ُ إظزطالع فٟ ال ٠ٛعد ٔمبؽ شد٠دح اٌؼؼف -

 المللوارد لمالئمللة الللذاتى التمٌللٌم إسللتبٌانات خامسللا: أفضللل الممارسللات التللى لامللت بهللا الكلٌللة بعللد تحلٌللل

 التعلٌمٌة
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 138600 قردرهث بتكلفرة آلرى حثسرج جهرثز 28 عردد شررتء ترم حيث بثلكلية تلمؤتمرتت عةقث تطوير تم (1

 جنيهررث  4200 قرردرهث بتكلفررة أهوحررث كنترررول تحكررم وحرردة 1 عرردد شرررتء و غيررر ال فقررط مصررريث جنيهررث

 فقرط مصريث جنيهث 40250 قدرهث بتكلفة أهوحث مثيك محلى إلقثء 23 عدد شرتء و غير ال فقط مصريث

 (2-6/2/2/3 فقمر)غير  ال

 3 عردد شررتء و غيرر ال فقرط مصرريث جنيهرث 13950 قدرهث بتكلفة تفثعلى بروجيكتور 8 عدد شرتء تم (2

 مرفرق)غيرر  ال فقرط مصرريث جنيهرث  48000 قردرهث بتكلفرة عررض شثشرة شرثمل بيثنرثت عررض جهثز

6/2/2/3-3) 

 وملدي الفنٌلٌن بأعلداد بٌلان) لالمعامل فلً الفنٌلٌن ملن والمؤهللة الكافٌلة األعداد المؤسسة توفر 6/2/2/5

 (.وتدرٌبهم كفاٌتهم

 من وتلمؤهلة تلكثفية تلعنصر تلبشرى يعتبر أهم عنثصر أى منظومة لذلك تحرص تلكلية على توفير تألعدتد

  -تألتية: بثلمستندتت مبين كمث تلمعثمل في تلفنيين

 أسرثس بره موضرحث وعمرثل فنيرين مرن فيهرث بثلعمل تلقثبمين وتسمثء بثلكلية وتلورش تلمعثمل بأسمثء بيثن (1

 (1-6/2/2/5)مرفق لهم  تلشهرى تإلضثفى وتألجر للعمثل 1/7/2014 فى تلمرتج

 (2-6/2/2/5)مرفق مطثلبثت من تلكلية إلى تلجثمعة بزيثدة أعدتد تلعمثل و تلفنين  (2

 لهلللا المعلللدة لألغلللراض مالئمللة التعلٌملللة للبلللرامج الداعملللة التعلٌمٌللة الوسلللائل تكلللون أن ٌجللب 6/2/2/6

/ مطللاعم/ فنللادق/ الزراعٌللة التجللارب محطللات/ ورش/ والللتعلم التعلللٌم مسللاعدات /تعلٌمٌللة مستشللفٌات)

 (.ذلن شابه وما الحاسب معامل/ اللغات معامل/ مراسم/ مالعب

يتوتفر بثلكلية تلعديد من تلمعثمل و تلورش تلمالبمرة لطبيعرة تلكليرة و أعردتد تلطرالج و تحتروى هرذه تلمعثمرل 

تألجهزة و تلمعدتت تلتى يحتثجهث تلطرالج فرى تلتردريج عليهرث و تسرتخدتمهث فرى عمرل تلمشرثريع و على كثفة 

 يوجد حصر شثمل للمعدتت و تألجهزة دتخل تلمعثمل و تلورش و تلقثعثت.

 علرروم – ميكثنيكررث – كهربررثء – مرردنى) تلمختلفررة تالقسررثم فررى تلمعثمررل و تلررورش لتقيرريم تفصرريلية نمررثذج (1

 – تألضررثءة – تلمعمرل عمرل طبيعررة – وتلسرالمة تالمرن تنظمررة – تلمعمرل مسرثحة ) حيررث مرن(  تسثسريه

 تعليمررثت – بثلمعمررل تلفنيررين عرردد – بثلمعمررل للمقرررتت تلتجررثرج خطررة – تلمعمررل تجهيررزتت – تلتهويره

 بثلمعمرل توضريحية صرور – بثلمعمرل  تلموجرودة تالجهرزة – تلجهرثز مع تلسليم تلتعثمل لضمثن تلتشغيل

 (1-6/2/2/2)مرفق 
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تقرير تلمؤسسة عن تلتقيم تلكمى للتسهيالت تلمثدية مرفق بهث نمثذج تسترشثدية للتقيم تلكمى )تلتسرهيالت  (0

      تلمثدية بثلمؤسسة(

  (1-6/2/2/6)مرفق : قثعثت تلمحثضرتت  1نموذج 

  (2-6/2/2/6)مرفق : تلمعثمل  0نموذج 

  (3-6/2/2/6)مرفق : تلمكتبة  3نموذج 

  (4-6/2/2/6)مرفق تلطبية  : تلعيثدة 4نموذج 

  (5-6/2/2/6)مرفق : دورتت تلميثه  5نموذج 

 التسهٌالت ممارسة األنشطة الطالبٌة  6-2-3

 األنشللطة مثللل المختلفللة، الطالبٌللة األنشللطة لممارسللة كافٌللة أمللاكن بالمؤسسللة تتللوافر أن ٌجللب 6/2/3/1

 .وغٌرها والجوالة واالجتماعٌة والثمافٌة الرٌاضٌة

  -تلمختلفة مثل: تلطالبية تألنشطة بعض لممثرسة أمثكن مختلفة تلكلية توفر

-6/2/3/1)مرفرق مترر مربرع  924ملعج متعدد تألغرتض  لممثرسة تألنشطة تلريثضية تبلرغ مسرثحته  (1

1) 

 (2-6/2/3/1)مرفق قثعة تلمؤتمرتت لممثرسة تألنشطة تلثقثفية  (2

 (3-6/2/3/1)مرفق إقثمة معسكرتت تلجوتلة يمتثز تلفنثء تلخثص بثلكلية بمسثحته تلكبيرة تلتى تسمح ب (3

 (4-6/2/3/1)مرفق وتلشطرنج  تلطثولة تنس  أنشطة لممثرسة أمثكن (4

 (5-6/2/3/1)مرفق تلجمثنزيوم ولكن تألجهزة تلخثصة تحتثج إلى تلصيثنة  صثلة (5

  بٌة.ٌجب أن تكون هذه األماكن مالئمة من حٌث التجهٌزات لممارسة كل نوع من األنشطة الطال 6/2/3/2

تلطالبيرة وترم ذلرك  تألنشرطة أنروع كرل لممثرسرة تلتجهيزتت توفر تلكلية تلعديد من تألمثكن تلمالبمة من حيث

     -من خالل بعض تلممثرسثت تألتية:

 (1-6/2/3/2)مرفق  0210خطة تالنشطة تلصيفية لعثم  (1

 (2-6/2/3/2)مرفق  0210خطة تالنشطة للنصف تلثثنى  (0

 (3-6/2/3/2)مرفق  0210/0213عثم خطة نشثط لجنة تلجوتلة لل (3
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 (4-6/2/3/2)مرفق ( 0213/0214تنجثزتت تالنشطة تلطالبية عن شهر مثرس ) (4

 (5-6/2/3/2)مرفق كشف بثالبتكثرتت وتالخترتعثت تلمقدمة من قبل طالج جثمعة بنهث  (5

 (6-6/2/3/2)مرفق ( 0210/0213خطة نشثط تللجنة تلعلمية للعثم تلجثمعى ) (6

 (7-6/2/3/2)مرفق  0210تلطالبية عن شهر نوفمبر إنجثزتت تالنشطة  (7

 (8-6/2/3/2)مرفق ( 0211خطة تالنشطة تلطالبية )ديسمبر  (8

 (9-6/2/3/2)مرفق  0211/0210تلجدول تلزمنى لحملة تلتبرع بثلدم خالل تلنصف تلثثنى من  (9

ق )مرفر 31/32/0213كشف بأسمثء تلطالج تلمشثركين فى تلمعررض تلسرنوى للمالبرس تلجرثهزة    (12

6/2/3/2-10) 

)مرفرق  0210/0213كشف بأسمثء تلطالج تلمشثركين فى مسثبقة تألمهثت تلمثثليرثت للجنرة تلفنيرة   (11

6/2/3/2-11) 

 (12-6/2/3/2)مرفق أعدتد تلطالج تلمشتركين بثالنشطة تلمختلفة بثلكلية فى تلعثم تلجثمعى   (10

 (13-6/2/3/2)مرفق تقرير دورة تالعدتد لمشثريع تلتخرج   (13

-6/2/3/2)مرفرق  0210/0213كز تلتى حصلت عليهث كلية تلهندسة فى جميع تالنشطة لعثم تلمرت  (14

14) 

 (15-6/2/3/2)مرفق  0210/0213تلمعرض تلفنى لمسثبقة تلفنون تلتشكيلية لعثم   (15

 (16-6/2/3/2)مرفق تلنمثذج تلمرفقة  بثالنشطة تلطالبية   (16

-0216تلريثضرية( لعرثم  –تألجتمثعية  –الت تألسر و تلرح –تلجوتلة  –إنجثزتت تللجثن )تلعلمية   (17

 (17-6/2/3/2)مرفق  0217

 (18-6/2/3/2)مرفق  2016نوفمبر( لعثم  –إنجثزتت رعثية تلشبثج عن شهر )أكتوبر   (18

 (1-6/2/4)مرفق   المعلومات  تكنولوجٌا 6-2-4

 وبملا نشاطها لنوع المالئمة المعلومات تكنولوجٌا ونظم الحدٌثة االتصال وسائل المؤسسة توفر 6/2/4/1

 .العصر ٌواكب

 وتترثح معثمرل تلحثسرج  وفى تلمكتبة فى تلتدريس هيبة وأعضثء وتلبثحثين للطالج تإلنترنت خدمة تتثح (1

 تلوحردتت إلرى بثإلضرثفة هرذت وتلروكالء تلعميرد مكثترج فى تألكثديمية تلقيثدتت من تلتدريس هيبة ألعضثء

   تلتدريس هيبة أعضثء وسكن م تلكلية تلمختلفةتلجودة وفى أقسث وحدة مثل تلخدمية وتلمرتكز

  تلكترونرى وبريرد فثكس وخطوط مبثشرة تليفونثت خطوط خالل من تلحديثة تالتصثل وسثبل تلكلية توفر (2

 دتخلية تتصثل شبكة توفر كمث
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 وأمثكنهث وتإلنترنت بثلكلية وتلطثبعثت تآللى تلحثسج أجهزة و موتصفثت بأعدتد بيثن (3

ً  سسللةالمؤ تللوفر 6/2/4/2  وأعضللاء للطللالب رمللزي بللأجر أو مجانللا ٌسللتخدم المعلومللات لتكنولوجٌللا نادٌللا

 المعاونة. الهٌئة

ً  قثمت تلكلية بتوجيه مطثلبثت إلى تلجثمعة من أجل توفير أحد تألمثكن بثلكلية من أجل إنشثء  لتكنولوجيرث نثديث

ة و لكن تلجثمعة لرم تررد علرى هرذه تلمعثون تلهيبة وأعضثء للطالج رمزي بأجر أو مجثنث يستخدم تلمعلومثت

ً  تلمطثلبثت فقثمت تلكلية بجعل قثعة تلمؤتمرتت  تلمعلومثت لحين يأتى رد تلجثمعه على طلبهث  لتكنولوجيث نثديث

  العربٌة. اللغة إلى أخرى إضافة بلغة اإلنترنت على مولع للمؤسسة ٌكون 6/2/4/3 

عربيررررررررررررة وتإلنجليزيررررررررررررة علررررررررررررى شرررررررررررربكة تإلنترنررررررررررررت بررررررررررررثللغتين تل ةيوجررررررررررررد موقررررررررررررع للكليرررررررررررر

وتتمكن من خالله تلكلية من تإلنفتثح علرى تلصرعيد تلمحلرى   /http://www.beng.bu.edu.egوعنوتنه

من تلمعلومثت  تلعديدوتلدولى وعرض تألهدتف وتلرسثلة  وتلرؤية وتلشعثر وتلقيم تلحثكمة تلخثصة بثلكلية و

حيرث إعرالن مرن يرع وتغطرى كثفرة أنشرطة تلكليرة تألخرى وتلمعلومثت تلموجودة على هذت تلموقع متثحة للجم

 لصرفحثت صرور كمرث يوجرد .تلجدتول تلدرتسية ونتثبج تلطالج على هذت تلموقع ومختلف تألنشطة فرى تلكليرة

 .وتلطالج  تلتدريس هيبة تعضثء بين للتوتصل حدى على قسم لكل تالجتمثعى تلتوتصل

 ٌتم تحدٌث مولع الكلٌة بصفة دورٌة. 2/4/4/

 ث هرذت تلموقرع بصرورة دوريرة حيرث قثمرت تلكليرة بتشركيل لجنرة لتحرديث تلموقرع تأللكترونرى للكليرةيتم تحردي

 له. تلالزمة تلبيثنثت بإعدتد قثمت كمث للتحديث آلية لوضع تجتمثعثت بعقد تللجنة هذه وقثمت

 نترنرتتإل خدمرة تترثح إتاحة خدمة اإلنترنت لجمٌع أعضاء هٌئة التلدرٌس ومعلاونٌهم والطلالب. 6/2/4/5

 تلتردريس هيبرة ألعضرثء وتترثح معثمرل تلحثسرج  وفرى تلمكتبة فى تلتدريس هيبة وأعضثء وتلبثحثين للطالج

  تلقيثدتت من

تلجرودة وفرى  وحردة مثرل تلخدميرة وتلمرتكز تلوحدتت إلى بثإلضثفة هذت وتلوكالء تلعميد مكثتج فى تألكثديمية

  .تلتدريس هيبة أعضثء وسكن أقسثم تلكلية تلمختلفة
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 المشاركة المجتمعٌة وتنمٌة البٌئة المعٌار السابع: 

 خطة خدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة 7/1 

     التوعٌة بخدمة المجتمع و تنمٌة البٌئة 7/1/1

عتبثر ذلك أحد أهم أهدتف تلكلية وجزء من رسثلتهث. وتقوم تلكلية إتهتم تلكلية بخدمة تلمجتمع وتنمية تلبيبة ب  

كتنظيم تلعديد من تلدورتت تلتدريبية  فى تلتخصصثت تلهندسية  الل طرق وأسثليج مختلفة بهذت تلدور من خ

. (1-7/1/1رقررم  مرفررق) تلمختلفرة مررع تسرتخدتم تكنولوجيررث تلتعلريم تاللكترونررى عرن بعررد فرى بعررض تلردورتت

سرية و تسرويق تإلستغالل تألمثل لمعثمل وورش تلكلية لكى تخدم تلمجتمع إلى جثنج تقرديم تالستشرثرتت تلهند

تلخدمثت تلتي تقدمهث تلكلية في تلمجثالت تلمختلفة. تلمسثهمة فى حل تلمشثكل تلبيبيرة بمحثفظرة تلقليوبيرة مثرل 

مشرثكل ميررثه تلشرررج وتلصرررف تلصررحى وتلمخلفررثت تلصررلبة تلمسررثهمة فررى تحقيررق تلتنميررة تلمسررتدتمة بثلكليررة 

ية للمشروعثت. تحفيرز أعضرثء  هيبرة تلتردريس بثلكليرة وبثلجثمعة وبمحثفظة تلقليوبية مثل درتسة تآلثثر تلبيب

ذت ثبررت جرردوتهث تلعلميررة وتلعمليررة إبتكررثرتتهم إبتكررثر مررن خررالل دعررم تلكليررة علررى تطبيررق وطالبهررم علررى تإل

قتصثدية ومن خالل مشروعثت بحثية محلية ودولية وتوعية تلطالج وتلعثملين بثلكلية وتلمجتمرع تلمردنى وتإل

جتمثعيرة تلبيبية.وتلمسرثهمة حتفرثالت وتألعيرثد تإلة وتإلقالل من تلتلوث.تلمسرثهمة فري تإلبثلمحثفظة على تلبيب

تلقوتفل تلبيبية تلتى تنظمهث تلجثمعرة لخدمرة محثفظرة تلقليوبيرة. مرد جسرور تلتعرثون مرع منظمرثت تألعمرثل فى 

لتعرثون مرع كليرثت وتلمؤسسثت تلمختلفة وتلجمعيثت تلخيرية مع تلكلية فري حرل مشركالت تلمجتمرع تلمحلرى وت

تلهندسررة فرري حررل مشرركالت تلمجتمررع تلمحلررى. عمررل رتبطررة للخررريجين يكررون مقرهررث تلكليررة للتعلرريم تلمسررتمر 

 لقطرثع تقريرر خرالل مرن سرنويث تلمجتمع خدمة أنشطة توثيق وقد تم وتلتوتصل وخدمة تلخريج بعد تلتخرج.

 أنشرطة ونشرر ، تلخرثص تلطرثبع ذتت مرتكرزوتل تلوحردتت دليل إصدتر تم كمث ، تلبيبة وتنمية تلمجتمع خدمة

 قيثس ويتم .  (2-7/1/1)مرفق رقم ( نترنتتإل) تلدولية تلشبكة علي تلمجتمعية تلمشثركة موقع علي تلقطثع

 وضرع وترم تإلسرتبيثنثت طريرق عرن تلبيبرة وتنميرة تلمجتمرع خدمثت عن تلمجتمعية تألطرتف رضثء مستوي

 ء وضع تلخطة تلجديدة للمشثركة تلمجتمعية وتنمية تلبيبة.تالعتبثر تثنث في تلمستفيدين مقترحثت

 

 :المجتمع وإحتٌاجات الخطة 7/1/2

)مرفرق رقرم عليهرث  وتلموتفقرة عرضرهث ترم تلمحيطرة تلبيبرة وتنميرة تلمجتمع لخدمة موثقه خطة تلكلية وضعت

 إسرتبيثنثت هرثأظهر كمرث تلمحريط للمجتمرع تلفعليرة تإلحتيثجرثت ضوء علي تلخطة هذه وضع وتم (7/1/2-3
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تلمسرتفيدين وفرى ضروء تلتوصريثت تلترى ترم تستخلصرهث مرن تللقرثءتت تلمختلفرة سروتء مرع  مرن لقطثعرثت رأى

تلطالج وتعضثء هيبة تلتردريس تو مرع بعرض تطررتف تلمجتمرع تلخرثرجى مثرل تلشرركثت وتلمصرثنع  ورش 

تت تلهندسرية علري موقرع تلبوتبرة تلعمل تلمتنوعة ذتت تلصلة مع تلمجتمع وتلبيبة  . يرتم نشرر أخبرثر تالستشرثر

 (.2-7/1/1تاللكترونية للكلية و إلى جثنج عرض منتجثت ورش تلكلية )مرفق رقم 

 المؤسسة مع المجتمعتفاعل  7/2

 ؤسسةممشاركة االطراف المجتمعٌة فى مجالس ال 7/2/1

 تلى خدمثتهث بتقديم تلكلية ومتق حيث تإلتجثه ثنثبية بأنهث تلكلية تتميز  وتنمية تلبيبة فى  تلمجتمعية تلمشثركة

 متعدده خثرجية أطرتفو تلكلية بين عقدت تلتي وتلبروتوكوالت تالتفثقيثت من تلعديد يوجد وأيضث تلمجتمع

 تلخثصة تلتقثرير علي بنثء عمل فرص علي وتلخريجيين تلنهثبية تلسنوتت طالج من تلعديد حصل قدو

 من تلعديد تتلقي تلتي بثلكلية تلوظيفي وتلتأهيل تلتدريج وحدة طريق عن وكذلك تدريبهم، جهثت في بأدتبهم

 .(1-7/2/1)مرفق رقم تلعمل  بسوق تلتحثقهم وتسهل بثلخريجين بثالتصثل وتقوم تلتوظيف طلبثت

 المجتمعٌة االطراف رضا 7/3

 رضا االطراف المجتمعٌة 7/3/1

 عرن تلتصرحيح سيثسرة ووضرع يهثخريج ومستوي تلكلية أدتء عن تلمدني تلمجتمع منظمثت رضثء قيثس يتم

)مرفرق رقرم تلمردنى  تلمجتمرع ورجرثل وخرريجين تردريس هيبرة وأعضرثء طرالج يشمل رأى تستطالع طريق

 خدمرة لجميرع تلمسرتفيدين مرن نشرثطثت قطرثع تسرتبيثن عمرل طريق . كمث يتم تستطالع رأي عن(7/3/1-1

 تدريبية(. دورتت – تستشثرتت – بثلكلية )قوتفل تلمجتمع

 

 الموة المستخلصة من لٌاس رضا األطراف المجتمعٌة: اطنم أهم

 بثلكلية. تلبيبة وتنمية تلمجتمع لخدمة سنوية خطة وجود 

 .وجود نشرتت معلنة عن نشثط تلوحدتت ذتت تلطثبع تلخثص 

  وجررود تقررثرير سررنوية عررن تألنشررطة تلترري تقرروم بهررث تلكليررة عررن طريررق وكيررل تلكليررة لشرربون تلبيبررة

ومدى تقدمهث وتلمعوقثت وتلمشكالت تلتى تقثبلهث  تلمجتمعية و تنمية تلبيبة تلمشثركةوتلمجتمع عن 

 وكيفية حلهث.

 .مشثركة تألطرتف تلمجتمعية لدعم أنشطة تلكلية عن طريق تلتبرعثت تلمثدية وتلعينية 
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  إشترتك تلشركثت تلخثصة وبعض تلهيبثت تلحكومية ذتت تلصلة تلوثيقة بكلية تلهندسرة فري تردريج

 تلطالج.

 تلبيبة. وتنمية تلمجتمع خدمة لقطثع تلتنظيمي تلهيكل عتمثدإ 

 تلكلية. أنشطة في تلخثرجية و تلدتخلية تالطرتف لبعض فعثلة مشثركة 

  عقررد تلرردورتت وتلنرردوتت تإلرشررثدية  للتعريررف برردور تلكليررة وكيفيررة مشررثركتهث فررى تنميررة تلبيبررة

 تلمحيطة.

 

 ة:تحسٌن اثناء وضع الخطة الجدٌد الى تحتاج نماط

 مكتمرل لرذللك البرد مرن زيرثدة  ريرغ ةيرتلمجتمع تلمشرثركة بدور وتلخثرجية تلدتخلية تالطرتف وعى

 تلزيثرتت تلميدتنية للمصثنع وتلشركثت للتعر ف على مشثكلهم تلمختلفة للمسثعدة فى حلهث.

  تحليررل بيثنررثت تسررتطالعثت تلرررأي تلخثصررة برضررث تلمسررتفيدين مررن خرردمثت قطررثع خدمررة تلمجتمررع

 تلبيبة. وتنمية

  قلررة تلنشرررتت وتللجررثن تلمختصصررة فررى تلتوعيررة بثلمشررثركة تلمجتمعيررة بررين تألطرررتف تلخثرجيررة

 وبعض تألطرتف تلدتخلية
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 المحور الثانى: الفاعلٌة التعلٌمٌة
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 والخرٌجٌن الطالب المعٌار الثامن: 

   :سٌاسات لبول وتحوٌل وتوزٌع الطالب 8/1

  :بنظم لبول وتحوٌل الطال 8/1/1

علري للجثمعرثت  للقبرول مرن تلمجلرس تأل ةبثلنسبة للطالج تلمستجدين  يطبق عليهم تلقررترتت تلصرثدر -

وموقرع تلجثمعرة وأيضرث دليرل  (1-8/1/1 )مرفقللدرتسة بثلمؤسسة  ومنصوص عليهث بالبحة تلكلية 

بكرل رشرثد تلطرالج للكليرة إل ةوتوجد  شثشة عررض فري تلممررتت تلربيسري(2-8/1/1 )مرفقتلطثلج 

مردتدهم بكرل بثلمردخل ويرتم سرنويث تنظريم نردوه تعريفيرة للطرالج تلجردد إل ةرشرثديإ ةجديد وأيضرث لوحر

 من معلومثت عن نظثم تلدرتسة وبرتمج تلدعم .  هليإمثيحتثجون 

بثلنسبة لتحويالت تلطالج يتم تشكيل مكتج مركزي للتحويل ونقل تلقيد بثإلدترة تلعثمة لشبون تلتعليم  -

وأيضث يشرتمل تلمرفرق علري إحصرثبية بأعردتد تلمحرولين   (3-8/1/1 )مرفقترة تلجثمعة دإب ةتلمركزي

 . 2017وتلي عثم    2011من وتلي تلكلية من عثم 

لتوزيررع تلطررالج  ةيوضررح تلمعررثيير تلمسررتخدم 6/9/2016 بتررثريخ 337/9قرررتر مجلررس تلكليررة رقررم  -

 علي تلبرتمج تلمختلفة .

نه تم أقسثم تلمختلفة كمث عن سيثسثت تلقبول وتلتوزيع علي تأل تم عمل تستبيثن لقيثس رضثء تلطالج -

 حصثبيث.إتحليل تلنتثيج 

 لي تلكلية وتم عمل تحليل للنتثيج.إسبثج تلتحويل من وأتم عمل تستبيثن لدرتسة  -

 ةكور تلملتحقرين بثلكليرة خرالل تلخمرس سرنوتت تلمثضريذتم عمل رسم بيثني لتوضيح نسج تإلنثث وتل -

 وغيرهث.... ثهليإمنهث وونسج تلتحويل  

تم تقديم مقترح لتطوير دليل تلطثلج ليحتوي علي كل تلخدمثت تلمقدمة له وتلتي يحتثجهث خرالل فتررة  -

 تلدرتسة.

 قسثم تلمختلفة بثلكلية.يوجد سيثسثت وقوتعد وتضحة ومعلنة لقبول وتحويل وتوزيع تلطالج علي تأل -

وترد تلمتثحرة للمؤسسرة وهرو وتضرح  فري تلجردتول يوجد تنثسج بين أعدتد تلطرالج تلمقبرولين مرع تلمر -

 .(4-8/1/1 )مرفقوكيفية  توزيع تلطالج علي تلمحثضرتت وتلسكثشن وتلمعثمل  ةتلدرتسي
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  :الطالب الوافدٌن 8/1/2

لك نسررج ذملخررص لتطررور أعرردتد تلطررالج تلوتفرردين وكرر تلجرردول يوضررح -

 .(1-8/1/2 )مرفقتلطالج تلوتفدين بثلنسبة للعدد تلكلية 

 ج تلطالج تلوتفدين  .ذتم تعتمثد مجموعة سيثسثت لج -

 ةمرن نفرس بررتمج برثقي تلطرالج ) ثقثفيرة وترفيهير ةسرتفثدنه يتم تإلأكمث  -

ً  ةوصحي ً  و دعم للمتفوقين ريثضيث  لمتعثرين (ورعثية ت وعلميث

وضرثعهم ) عمرل مقصرثت للمروتد أخثصة لمنثقشة وتحسرين  ةيوجد لجن -

تلدرتسررة عبررر  –نسرربة تلحضررور  –تلمصررثريف  –تلترري تررم درتسررتهث 

 (2-8/1/2 )مرفق000نترنتتإل

% كدرجثت رأفة لطلبة تلدرتسرثت تلعليرث ) 1بزيثدة نسبة  2.15/2.16تخثد قرتر للعثم تلدرتسي إتم  -

 .(3-8/1/2 )مرفق 2.14/2.15 مرفق دليل تلوتفدين

وضرثعهم ومعرثملتهم بثلمثرل مرع أيتم دعم تلطالج تلوتفردين مرن سروريث وفلسرطين وتلسرودتن لتحسرين  -

 .(4-8/1/2 )مرفق 25/2/2.14( بتثريخ 107تلطلبة تلمصريين طبقث لقرتر مجلس تلجثمعة رقم )

 دمثت وتم تحليل تلنتثبج. تم عمل تستبيثن عن رضث تلطالج تلوتفدين  عمث تقدمه  تلكلية من خ -

 تلعلمية تلكترونيث . ةيتم تلتغثضي عن نسبة تلحضور وتقديم تلمثد -

 الدعم الطالبً : 8/2

 نظام دعم الطالب:  8/2/1

علرري  ةعثنررإيررتم دعررم تلطررالج  تلمتعثرررين مثديررث بثلكليررة  مررن صررندوق تلمررنح للطررالج تلغيررر قررثدرين ك -

جتمثع موثق من وكيرل إسنوية من قبل رعثية تلشبثج في عدتد وثيقة إنه يتم أمصروفثت تلكلية حيث 

ج     4796ولررري  بمبلرررغ تلكليرررة لشررربون تلطرررالج مرفرررق طيررره وثيقترررين تسرررتبيثن للطلبرررة تلمتعثررررين تأل

لررف أ 14كثررر مررن أج( لكررل طثلررج و 100( طثلررج  بقيمررة )59جنيهررث لعرردد ) 5900بمبلررغ   ةوتلثثنيرر

بحرررثث علررري مصرررروفثت تلكليرررة  بعرررد درتسرررة تأل ةعثنرررإ 2017/ 2016جنيهرررث فررري تلعرررثم تلدرتسررري

 .(1-8/2/1 )مرفقجتمثعية تلمقدمة من تلطلبة تإل

ج( للبرون تلوتحرد تروزع علري 10تقوم تلكلية بدعم تلكتثج تلجثمعي عن طريق توزيع بونثت بقيمرة )  -

 (2-8/2/1 )مرفقبون ( علي حسج  كل حثلة  مرفق وثيقة  3تو  2طالج تلدعم بعدد ) 

 أعداد الطالب التارٌخ

2011/2012 

2012/2013 

2013/2014 

2014/2015 

20.15/2016 

2016/2017 

2 

5 

10 

7 

24 

17 
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رشثد تالكثديمي(  وتم عمرل تسرتبيثن خرثص بهرم لية تقويم تلطالج تلمتعثرين  ) طبقث لإلآمرفق أيضث  -

 .(3-8/2/1 )مرفقوتم تحليله تحصثبيث 

وتحفيز تلطرالج تلمتفروقين بتقرديم دعرم مرثدي للمتفروقين علميرث وفنيرث وريثضريث  و وترم عمرل تسرتبيثن  -

 .(4-8/2/1 )مرفقخثص بهم وتم تحليله تحصثبيث 

 .(5-8/2/1 )مرفققوتعد موثقة لتحديد تلطالج تلمتفوقين وتلمبدعين وتلمتعثرين كمث يوجد   -

وضرثعهم ومعرثملتهم بثلمثرل مرع أيتم دعم تلطالج تلوتفردين مرن سروريث وفلسرطين وتلسرودتن لتحسرين  -

 .(6-8/2/1 )مرفق 25/2/2.14( بتثريخ 107تلطلبة تلمصريين طبقث لقرتر مجلس تلجثمعة رقم )

 )مرفرقعفرثبهم مرن تلمصرروفثت فري تلدرتسرثت تلعليرث إثجرثت تلخثصرة بيوي تإلحتذيرتم دعرم تلطرالج  -

8/2/1-6). 

تررم تعتمررثد وثيقررة مررن مجلررس تلكليررة العفررثء تلطررالج تلمشررتركين فرري تألنشررطة تلمختلفررة مررن نسرربة  -

 .(7-8/2/1 )مرفقتلحضور

 :ةبرامج الدعم االجتماعً والرعاٌه الصحٌ 8/2/2

 تحررثدتت تلطالبيررةلإل ةدتريررليررة وتإلثبشررأن تلالبحرره تلم 22/12/2014صرردر قرررتر وزتري بتررثريخ  -

 تحثد.لعمل تإل ةوهو يشمل تلحقوق وتلوتجبثت لجميع تلطالج وتلقوتنين تلمنظم (1-8/2/2 )مرفق

بهرث  للطرالج كمرث  ة/ رمد( يتم تقديم تلخدمثت تلطبير ةبثطن – ةبثلكلية ) جلدي ةشثمل  ةكمث توجد عيثد  -

نشرطة أمنشرور ب ةوتلحرثالت تلطثربر ةوليريقة وتشمل تجهيزتت لالسرعثفثت تألهو منصوص عليه بثلوث

 (2-8/2/2 )مرفقة تلعيثد

وضرثعهم طبقرث لقررتر أوأيضث يتم دعم تلطالج تلوتفدين ) من سروريث وفلسرطين وتلسرودتن ( لتحسرين  -

 .(3-8/2/2 )مرفق 25/2/2014( بتثريخ 107) مجلس تلجثمعة رقم

( بثلبررثج تلثررثني توضررح مررنهج تلتكثفررل 55/57بنررد ) 89لسررنة 265قررم بقرررتر ر ةيوجررد وثيقررة معتمررد -

بحرثث أمنه كمث يوجد صرندوق تلمرنح تلطالبيرة لردعم تلطرالج تلمتقردمين ب ةستفثدجتمثعي وكيفية تإلتإل

 . (4-8/2/2 )مرفقجتمثعية تثبع لشبون تلطالج إ

لك رمبرثت ذوكر ةتلمنتشررجثت تلخثصرة يوجرد بثلكليرة  مجموعرة مرن تلمصرثعد يثوي تإلحتذهتمثم بلإل -

 بثلبروجكتور وسمثعثت . ةللتحرك بين تلمستويثت تلمختلفة  وأيضث قثعثت مجهز ةمعدني

 . (5-8/2/2 )مرفقلقيثس رضث تلطالج عن خدمثت تلدعم تلطالبي  ةتم عمل تستمثر -
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 برامج دعم وتحفٌز الطالب المتفولٌن والمتعثرٌن : 8/2/3

 2014/ 2013ح  تلتفروق لطلبرة تلكليرة عرن تلعرثم تلمرثلي ج(  قيمة  مرن46860تقرر صرف مبلغ ) -

وأيضررث تررم توزيررع أجهررزة حثسررج علرري تلطلبررة   2016/2017لبنررد جرروتبز وأوسررمة وأيضررث فرري 

-8/2/2 )مرفرقوتلريثضية وتلفنية علي مستوي تلجثمعة   ةتلمتميزين  بثألنشطة تلعلمية وتلتكنولوجي

6). 

 )مرفرقعلميث بصررف مرنح تفروق  طبقرث لمجمروع تلردرجثت تقوم تلمؤسسة بتحفيز تلطالج تلمتفوقين  -

 ودليل تلطثلج. (8/2/2-7

 لية.ثت مأإحصثبية توضح تطور نسبة تلمتفوقين علميث وتلحثصلين علي مكثف  (8-8/2/2 )مرفق -

 ليل تلعقبثت تلتي تتسبج في تأخرهم درتسيث.ذتوجد آلية لتقويم تلطالج تلمتعثرين علميث لت -

بردعم تلطررالج تلمتعثررين علميررث   15/11/2016طرالج بثلكليررة قررتر بتررثريخ تعتمردت لجنرة شرربون تل -

 كثديمي دتخل تلمؤسسة .همية تطبيق تإلرشثد تألأوتلتأكيد علي  

وضرثعهم طبقرث لقررتر أوأيضث يتم دعم تلطالج تلوتفدين ) من سروريث وفلسرطين وتلسرودتن ( لتحسرين  -

 .(9-8/2/2 )مرفق25/2/2014( بتثريخ 107) مجلس تلجثمعة رقم

 )مرفرقحصثبي لهرث إتم عمل إستمثرة  تستبيثن قيثس رضثء تلطالج عن خدمثت تلدعم وعمل تحليل  -

8/2/2-10). 

 كادٌمً:واإلرشاد األ ةالتوعٌ 8/2/4

 .  (1-8/2/4 )مرفق كثديمي وهو متثح للطالجيوجد دليل للطالج وتإلرشثد تأل -

قسثم لتثبيت كشرف خطثر كل تألإتدريس وتم عضثء هيبة تلأتم توزيع جميع تلطالج في كل قسم علي  -

بشربون  ثتعالنرعرالن للطلبرة فري لوحرة تإلسمثء تلطلبة تلتثبعين لكل عضو علي بثج تلمكتج وتم تإلأ

 (2-8/2/4 )مرفقتلطالج/ 

 عالن عنهث.وتم تإل (3-8/2/4 )مرفقكثديمي ليثت تإلرشثد تألآتم تعتمثد وثيقة توضح  -

تلتعريفية تلتري تنظمهرث تلكليرة كرل عرثم للتعرثرف مرع  ةو تلندو ةثضريتم توعية تلطالج من خالل تلمح -

 وأيضث دليل تلطثلج. (4-8/2/4 )مرفقتلطالج تلجدد 

 رشثدتت .إخبثر وأوشثشثت عرض لبث كل مث هو جديد بثلكلية من  ةرشثديإيوجد بثلكلية لوحثت   -
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للطررالج وتعليررق لوحررثت  عالنررثت( وتإلرشررثد) لوحررة تإل ةتقرروم وحرردة شرربون تلطررالج بتقررديم تلتوعيرر -

 .ةه بثلممرتت تلربيسيةرشثديإ

قثمرة سرر تلطالبيرة تلتري تحصرل علري دعرم مرثدي وتسرهيالت للطرالج إلكثديمي في تأليتم تإلرشثد تأل -

 .(5-8/2/4 )مرفقتلندوتت وتلحفالت ومختلف تألنشطة تلطالبية دتخل تلكلية 

  :ةالمشاركه فً األنشطة الطالبٌ  8/3

 .(4-8/3 )مرفق 2015/2.016لمسرح علي مستوى تلجثمعة مرفق طيه بتثريخ تلفنية وتلشعر وت -

 ةدبيركتشرثف تلموتهرج تلثقثفيرة وتأليرتم تنظريم مسرثبقثت إلحصل طالج تلكلية علي تلمركز تالول فري  -

شررترتك فرري تلمسررثبقثت تلمختلفررة علرري مسررتوي تلجثمعررة لطررالج تلكليررة ورفررع تلمسررتوى تلثقررثفي بثإل

 . (1-8/3 )مرفق ةلجوتبز تلمثديوتوزيع ت ةوتلجمهوري

دتخرل  ةوزيرثدة تلعضروي ةعالن عن تلحركه تلكشرفير كبير في تإلأثى له ذتل ةيتم عمل معسكر للجوتل  -

 ( . 2012/2013عشثبر تلجثمعة ) مرفق طيه خطثج بتثريخ 

مرفرررق  طيررره عرررن تلعرررثم تلدرتسررري  ةتقثمرررة معرررثرض فنيرررة ومعررررض كترررثج ترررثبع لجمعيرررة رسرررثل  -

 .2014نه مرفق أيضث قثنون تتحثد تلطالج لعثم أمث .ك 2013/2014

عررن  ةق كرررة تلقرردم تلخمثسررييررج علرري فر1320تحفيررزت للطررالج تلمتميررزيين ريثضرريث تررم توزيررع مبلررغ  -

وتم  م2012/2013وأيضث  م 7/10/2012قثمة دوري شطرنج في تلفتره إوأيضث تم   م2013عثم

تلجثمعة في فريق تلشطرنج و أيضث تم صررف  علي مستوي ةربعلية علي تلمرتكز تألثتوزيع مبثلغ م

 .   (2-8/3 )مرفق 2016/2017عثم   ةلية لفريق تنس تلطثولثمبثلغ ومكثفأت م

شترتك تلكلية بسبعة مسثبقثت بثلدوري تلمقرثم بثلطرج تلبيطرري حيرث  فرثز طرالج تلكليرة بثالثرة إتم    -

  .  (3-8/3 )مرفقمرتكز ألنشطة مختلفة  

ة بثلقثعه تلكبري بثلكليرة لتكرريم تلطرالج تلمتميرزين فري مختلرف تألنشرطة بحضرور ليثحتفإتعقد تلكلية  -

  .  14/5/2012ربيس جثمعة بنهث وتلعميد مرفق طيه خطثج بتثريخ 

  ةتم تكريم طثلج بثلكلية  عن بحرث فري تلنرثنو مرن تلمجلرس تلعربري لتردريج طرالج تلجثمعرثت تلعربير -

كمرث تقروم  2015/2016مسرثبقة تلروبروت عمرثل فري تأل. وأيضث تقوم تلطلبة بثالشترتك 2012عثم 

 بثلكثمل للطلبة تلمتفوقين. ةدعمموتكون  ةتلكلية بتنظيم رحالت ترفيهي



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-134-  

 

سرر تلطالبيرة تلتري تحصرل علري دعرم مرثدي وتسرهيالت للطرالج القثمرة كثديمي في تأليتم تإلرشثد تأل -

 .(5-8/3 )مرفقتلندوتت وتلحفالت ومختلف تألنشطة تلطالبية دتخل تلكلية 

و حرصث من تلمؤسسة على زيثدة نسبة مشثركة تلطالج في هذه تألنشطة تم تعتمثد وثيقة من مجلس  -

 .(6-8/3 )مرفقتلكلية العفثء تلطالج تلمشتركين في تألنشطة تلمختلفة من نسبة تلحضور

 .(7-8/3 )مرفق ةخيرعوتم تلثالثة تألوثيقة لخطة إدترة رعثية تلشبثج وتنجثزتتهث في تأل -

 الخرٌجون : 8/4

 .(1-8/4 )مرفقفي مجلس تلكلية علي تنشثء إدترة لمتثبعة تلخريجين وتم تحديد مهثمهث  ةتم تلموتفق -

يتم تلتوتصرل مرع تلخرريجين عرن طريرق تلبريرد تاللكترونري تلخرثص بكرل عضرو فري هيبرة تلتردريس   -

تي يحتثجونهرث فري بثلكلية  كل حسج تخصصه المدتد تلطالج )متطوعين ( بثلمعلومثت وتلنصثبح  تل

 .  (2-8/4 )مرفقمثكن تلعمل تلمختلفة دتخل وخثرج مصر أ

كمررث يقرروم قسررم شرربون تلخررريجين بتحريررر تلشررهثدتت وتقررديم تلخرردمثت وتلتسررهيالت تلمختلفررة السررتفثء  -

عردتد إحصثبي للجثمعة وأوعمل بيثن  ةورتق تلخثصة بثلطالج من شهثدتت تلتخرج وكشوف تلنقثبتأل

 . (3-8/4 )مرفق ملف خثص لكل خريج

ثنثء فتره تلدرتسة وفي تلصيف وأعدتدهم لسوق تلعمل أثنثء فترة تلدرتسة أتقوم تلكلية بتدريج طالبهث  -

 تي :وطبقث لالبحة تلكلية  كثآل (4-8/4 )مرفقكمث هو مبين بدليل تلطثلج 

لحثسرج : ورش تلكليرة ووتردريج فري صرثالت تلرسرم هندسري ومرثدة ت ةولري وتثنيرأعدتدي وتلفرقه تإل -

تلتري يرتم تدريسرهث نظريرث دتخرل تلكليرة  ةومثدة تلتطبيقثت تلهندسري ةلي تدرس  للفرقه تالولي وتلثثنيتآل

بردعم مرثلي مرن تلجثمعرة لتجهيرز تلطرالج لسروق  ةوعمليث بثلخثرج حيث يتم تلتعثقد مع جهثت خثرجي

فري مجلرس  ةة معتمردمرفرق طيره وثيقر ةربع فصول درتسريأتلعمل علي مدي تلعثم تالول وتلثثني لمدة 

 . 2016تلقسم عن شهر ينثير

: تدريج ميدتني للطالج في موتقع تلعمرل تلمختلفرة مرن ورش ومصرثنع وشرركثت تقروم  ةتلفرقه تلثثلث -

تلعلميرة  ةكيرد تلمرثدألت ةشرفهي ةه تلجهثت لتدريج تلطثلج  مجثنث ويجري له منثقشذتلكلية بثالتفثق مع ه

 من تلتدريج. ةستفثدتإل ىوتحديد مد

تلعلمية في عقرل  ةستكمثل تلصورإي يسهم بشكل كبير ونهثبي في ذريوس : مشروع تلتخرج تللوتلبكث -

 .(5-8/4 )مرفقتلطثلج وتجهيزه لسوق تلعمل .مرفق 
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 .ةللخريجين مقثبل مبثلغ بسيط ةوتقدم برتمج تدريبي -

قيرثدتت تلجثمعرة ة تلكليرة وذسرثتأمرور ووليرثء تألأكمث تقوم تلكلية بعمل حفل تخررج يحضرره تلطرالج و -

 (.6-8/4 )مرفق 2012وتبل مرفق طيه برنثمج تلحفل  لتكريم تلطالج تأل

 (.7-8/4 )مرفق 2015تم عمل ملتقي للخريجين في  -

تهم لسروق تلعمرل ءتلمؤسسرة ومردي كفرث ىتم عمل عدة ورش تهدف لقيثس رضث تلشركثت عن خريج -

 (.8-8/4 )مرفق 2016/2017حصثبي إوتم عمل تحليل 

 ة :نماط المو

  .للطالج تلجدد وتلوتفدين ةدلأوجود  -

 ةتالبم أعدتد تلطالج تلمقبولين مع تالمكثنيثت تلمتثح -

 ج تلوتفدين ودعمهمذلج ةوجود سيثس -

 وفنية وريثضية و ....تلخ( . ةنشطة تلدعم تلطالبي في مختلف تلمجثالت )علمية وترفيهيأتقديم  -

 لتقديم تلدعم تلصحي ةشثمل ةعالجي ةوجود وحد -

 تلدعم تلنفسي وتلمثدي للطالج تلوتفدين وتلمتعثرين علميث ومثديث . تقديم -

عمررثر مررن تلطررالج لررربط مختلررف تأل ةسررر تلهثدفرركررثديمي وتعرردد تألرشررثد تألوجررود نظررثم مفعررل لإل -

 تهمذسثتأب

 لتقديم تلخدمثت تلمختلفة  للخريجين . ةدتريإ ةوجود وحد -

 الج لسوق تلعمل بشكل مشرف .وجود نظثم تعليمي مدرج في خطة تلتعليم لتجهيز تلط -

 نماط الضعف:

 .ةلدعم تلطالج وقلة تلميزتني ةقلة تلمبثلغ تلمتثح -

 يضثح.في تلتعليم ووسثبل تإل ةمكثنيثت تلتكنولوجيضعف تإل -

 لهم. ةتصثل بثلخريجين وتقديم تلعون وتلمسثعدضعف تإل -

 . ةمكثنيثت تلمتثحتزتيد أعدتد تلطالج مع قلة تإل -
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 المعٌار التاسع: المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة / الممررات الدراسٌة

 المعاٌٌر األكادٌمٌة: 9/1

 تبنً المعاٌٌر األكادٌمٌة: 9/1/1

( برتمج درتسية لدرجة تلبكثلوريوس 3لعدد )  NARSتم تبني وإعتمثد تلمعثيير تألكثديمية تلمرجعية تلقومية

( برنثمج درتسي 1تلميكثترونيثت( وعدد )-تلقوى تلميكثنيكية -مبقسم تلهندسة تلميكثنيكية )تإلنتثج وتلتصمي

مجلس تلكلية بتثريخ  (1-9/1/1)مرفق لدرجة تلبكثلوريوس بقسم تلهندسة تلمدنية )تلهندسة تلمدنية( 

، وقد سبق ذلك تشكيل لجثن من أعضثء هيبة تلتدريس بثألقسثم تلمختلفة لإلطالع على 21/5/2014

مجلس قسم تلهندسة  ( 2-9/1/1)مرفق لمختلفة وتحديد تلمعثيير تلتي يمكن تبنيهث تلمعثيير تألكثديمية ت

،  15/4/2014مجلس قسم تلهندسة تلمدنية بتثريخ ( 3-9/1/1 )مرفق ،  24/3/2014تلميكثنيكية بتثريخ 

تثريخ مجلس قسم تلهندسة تلميكثنيكية ب  (4-9/1/1)مرفق وتم تلموتفقة علي تقرير تللجنة تلمشكلة بثلقسم 

وبنثء عليه تم تبني  . 22/4/2014مجلس قسم تلهندسة تلمدنية بتثريخ  5-9/1/1، مرفق  11/5/2014

لبرتمج قسمي تلهندسة تلميكثنيكية وتلهندسة تلمدنية من قبل مجثلس   NARSتلمعثيير تلمرجعية تلقومية

مج درتسية لدرجة تلبكثلوريوس ( برت3لعدد ) ARSتلقسمين. كمث تم إعدتد وإعتمثد معثيير أكثديمية مرجعية 

تلهندسة تلطبية(  -هندسة تإلتصثالت وتلحثسبثت -بقسم تلهندسة تلكهربية )هندسة تلقوى تلكهربية وتلتحكم

، وقد سبق ذلك تشكيل لجنة من أعضثء هيبة 16/9/2014مجلس تلكلية بتثريخ  (6-9/1/1)مرفق 

ة تلسيد تالستثذ تلدكتور ربيس قسم تلهندسة مذكر  (7-9/1/1)مرفق تلتدريس بقسم تلهندسة تلكهربية 

تلكهربية بتشكيل تللجنة  و لإلطالع على تلمعثيير تألكثديمية تلمختلفة وتحديد تلمعثيير تلتي يمكن تبنيهث أو 

لعدم وجود  نظرت ARSتعدتد معثيير أكثديمية مرجعية  وقد قثمت تللجنة بإعدتد معثيير أكثديمية مرجعية 

تلمعثيير تألكثديمية تلمرجعية ، كمث تم تشكيل لجنة لمرتجعة  NARSتلمعثيير تألكثديمية تلمرجعية تلقومية

ARS  تقرير لجنة مرتجعة تلمعثيير تألكثديمية تلمرجعية (  8-9/1/1)مرفق تلمقدمة من تلقسمARS 

 لبرتمج قسم تلهندسة تلكهربية.

 

 



     

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها
6102 – 6103 

 

 

-137-  

 

 معاٌٌر األكادٌمٌة:الممارسات التطبٌمٌة لل 9/1/2

تم عمل ورش عمل للتوعية بثلمعثيير تألكثديمية لجميع أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة عن كيفية 

ورشة عمل خثصة بثلمعثيير تألكثديمية، وتلمعثيير  ( 1-9/1/2)مرفق مرتجعة وتطوير تلمعثيير تألكثديمية 

 تلمؤسسة وأهدتفهث تإلسترتتيجية.تألكثديمية للبرتمج تلدرتسية تلمختلفة مع رسثلة 

 توافك البرامج التعلٌمٌة مع المعاٌٌر األكادٌمٌة: 9/1/3

مثثل لتوصيف    ( 1-9/1/3)مرفق تم تألخذ بثلمعثيير تألكثديمية عند تصميم تلبرتمج تلتعليمية تلمختلفة 

ة توتفق مخرجثت تلتعلم برنثمج تلهندسة تلمدنية موضح به تألخذ بثلمعثيير في تصميم تلبرنثمج، كمث درتس

مثثل لمطثبقة مصفوفة برنثمج  (  2-9/1/3)مرفق للبرتمج تلتعليمية مع مخرجثت تلتعلم للمعثيير تألكثديمية 

 تلهندسة تلمدنية مع تلمعثيير تألكثديمية.

ً تقثرير لجنة تلمرتجعة تلدتخلية بتوتفق تلمعثيير تلمتبنثه مع رسثلة تلمؤسسة وأهدتفهث  رفق )مومرفق أيضث

9/1/3-3 ). 

 الممارسات المختلفة للتوعٌة بالمعاٌٌراألكادٌمٌة: 9/1/4

تم عمل ورش عمل للتوعية بثلمعثيير تألكثديمية لجميع أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة للتدريج علي 

 ةورش عمل خثصة بثلفثرتبي. وتم نشر تلمعثيير علي موقع تلكلي (   1-9/1/4)مرفق برنثمج تلفثرتبي 

 البرامج التعلٌمٌة: 9/2

 مصفوفات البرامج والمعاٌٌر المتبناة لجمٌع ألسام الكلٌة : 9/2/1

 (1-9/2/1) مرفق تم عمل مصفوفثت لدرتسة توتفق تلبرتمج تلتعليمية لجميع برتمج تلكلية 

 إجراءات المراجعة الداخلٌة والخارجٌة لتوصٌف البرامج التعلٌمٌة: 9/2/2

)مرفق كيل لجثن تلمرتجعة تلدتخلية وتلخثرجية من تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس قثمت وحدة تلجودة بتش

. وقثمت تللجثن بعمل تلمرتجعه  2016-11-8قرتر تلتشكيل وتلمعتمد من مجلس تلكلية بتثريخ  (9/2/2-1

ء منهث وتم عمل تلتعديالت تلمطلوبة وتالنتهث .تقثرير تللجثن  ( 2-9/2/2)مرفق وكتثبة تلتقرير تلخثص بهث 

 في توصيف تلبرتمج وتلمقرترتت.
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 توافر موارد التعلم الالزمة لتحمٌك المعاٌٌر : 9/2/3

محضر توريد أجهزة علمية للعثم  (1-9/2/3)مرفق  كمث تم شرتء أجهزة علمية لألقسثم تلمختلفة بثلكلية

،  2013/2014محضر توريد أجهزة علمية للعثم تلجثمعي  (2-9/2/3مرفق )،  2012/2013تلجثمعي 

مستندتت إنشثء محطة توليد  ( 3-9/2/3)مرفق وأيضث إنشثء محطة توليد كهربثء من تلطثقة تلشمسية 

)مرفق   PROJECTORSكهربثء من تلطثقة تلشمسية ، وتجهيز تلقثعثت تلدرتسية بأجهزة تلعرض

 مستندتت شرتء أجهزة تلعرض.  ( 9/2/3-4

دعم تلكلية لمشثريع تلطالج وتلخريجين لمجموعة من تالعوتم  وتيضثً تم عمل تجميع تلمستندتت تلدتلة علي

 (  5-9/2/3)مرفق تلدرتسية تلمختلفة 

 تعدٌل الممرارات واستراتٌجٌات وأسالٌب التعلٌم والتعلم والتمٌٌم وادخال طرق حدٌثة : 9/2/4

)مرفق يير تلمتبنثه تم عمل تعديل تسترتتيجيثت السثليج تلتعليم وتلتعلم وتدخثل طرق حديثة لتحقيق تلمعث

 .قرتر تلموتفقة علي تالبحة تلدتخلية تلجديدة وتسترتتيجية تلتعليم وتلتعلم بثلكلية  ( 9/2/4-1

 البرامج التعلٌمٌة التعلٌمٌة واحتٌاجات المجتمع والتنمٌة: 9/3

 مالئمة البرامج التعلٌمٌة إلحتٌاجات سوق العمل: 9/3/1 

أعدتد  (1-9/3/1)مرفق إحتيثجثت سوق تلعمل وهنثك إقبثل عليهث  جميع تلبرتمج تتوتفق إلى حد كبير مع

تلطلبة تلملتحقة بثلبرتمج تلتعليمية تلمختلفة خالل تلثالثة أعوتم تلسثبقة . وتتصف تلبرتمج تلتعليمية بثلمرونة 

تلتي تسمح لإلستجثبة إلى تلتطور تلعلمي وإحتيثجثت سوق تلعمل تألمر تلذي أدى إلى تستحدتث برتمج 

 تعليمية ومقررتت 

)مرفق درتسية جديدة بثإلضثفة إلى تطوير تلبرتمج تلحثلية، وتلدليل على ذلك تغيير تلالبحة تلدتخلية للكلية 

ً تم تجميع ورش تلعمل الستطالع متطلبثت سوق  . 2012البحة تلكلية تلمعدلة في  ( 9/3/1-2 وتيضث

ع رأي جهثت تلتوظيف في تلبرتمج ومستوي تلعمل ودرتسة تالحتيثجثت تلحثلية وتلمستقبلية وتستطال

 .(3-9/3/1)مرفق تلخريجين 
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  تلبٌة البرامج التعلٌمٌة من حٌث تنوعها ومحتواها الحتٌاجات سوق العمل : 9/3/2

جميع تلبرتمج تلتعليمية تلتي تقدمهث تلكلية تلبي تحتيثجثت تلمجتمع وسوق تلعمل وتسثهم في تحقيق خطط 

تلخطة تالسترتتيجية  (1-9/3/2)مرفق تتفق تلبرتمج مع أهدتف وتسترتتيجيثت تلجثمعة  تلتنمية تلقومية، كمث

 .(2-9/3/2)مرفق للجثمعة( وتيضثً مرفق تستبيثن عن تلمستخديمين عن مستوي تلخريجين من تلكلية 

  مرونة البرامج )إمكانٌة االستجابة الً التغٌٌر فً متطلبات سوق العمل وخطط التنمٌة( : 9/3/3

تصف تلبرتمج تلتعليمية بثلمرونة تلتي تسمح لإلستجثبة إلى تلتطور تلعلمي وإحتيثجثت سوق تلعمل تألمر ت

تلذي أدى إلى تستحدتث برتمج تعليمية ومقررتت درتسية جديدة بثإلضثفة إلى تطوير تلبرتمج تلحثلية وتم 

ورش عمل وتلتوصيثت  ( 1-9/3/3)مرفق عمل ورش عمل حول موتبمة تلبرتمج تلدرتسية لسوق تلعمل 

 .2016-11-16في 

استخدام برامج أو ممررات دراسٌة جدٌدة أو تعدٌل /إلغاء برامج لائمة وفما لمتغٌرات سوق  9/3/4

  العمل:

قرتر موتفقة تلمجلس تالعلى   (1-9/3/4)مرفق تم تستحدتث برنثمج جديد وهو قسم تلهندسه تلمعمثرية 

)مرفق . وتيضث تستحدتث تلبرتمج تلمميزة 2016-11-17معمثرية فى للجثمعثت بثعتمثد برنثمج تلهندسة تل

 قرتر تعتمثد تلبرتمج تلدرتسية تلمميزة.  (9/3/4-2

  

  تصمٌم وتطوٌر البرامج التعلٌمٌة: 9/4

 تصمٌم البرامج 9/4/1

 توصٌفات لجمٌع البرامج التعلٌمٌة والممررات الدراسٌة  9/4/1/1

ة وكذلك معظم تلمقررتت تلدرتسية وذلك بعد عمل مجموعة من ورش تم توصيف جميع تلبرتمج تلتعليمي

ورشة عمل خثصة بتوصيف تلبرتمج وتلمقررتت وتلتدريج على برنثمج   ( 1-9/4/1/1)مرفق تلعمل 

تلفثرتبى، كمث توجد ملفثت تحتوي على تلبرتمج وتلمقررتت تلتي تم توصيفهث. كمث تم تلتأكد من توتفق 

)مرفق هدفة للتعلم لمقررتت كل برنثمج مع مخرجثت تلتعلم للمعثيير تألكثديمية مصفوفة تلمخرجثت تلمست

 مثثل لمطثبقة مصفوفة برنثمج تلهندسة تلمدنية مع تلمعثيير تألكثديمية.  ( 9/4/1/1-2
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 توافك اهداف البرامج مع مواصفات الخرٌج بالمعاٌٌر ورسالة المؤسسة : 9/4/1/2

عمل درتسه لوتفق تهدتف تلبرتمج مع موتصفثت تلخريج بثلمعثيير ورسثلة قثمت لجنة تلمرتجعة تلدتخليه ب

 .(1-9/4/1/2)مرفق تلمؤسسة 

 مصفوفة نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج : 9/4/1/3

 .(1-9/4/1/3)مرفق تم عمل درتسة لمطثبقة مصفوفة نوتتج تلتعلم تلمستهدفة لكل برنثمج 

 علم المستهدفة للبرنامج :تحمٌك الممرارات لنواتج الت 9/4/1/4

 .(1-9/4/1/4)مرفق تم عمل درتسة تحقيق تلمقرترتت لنوتتج تلتعلم تلمستهدفة للبرنثمج 

 تضمن توصٌف البرامج والممرارات نواتج تعلم مستهدفة جٌدة الصٌاغة : 9/4/1/5

هثرتت ذهنية مرفق مثثل لتوصيف برنثمج  ومقرريحتوي علي  نوتتج تعلم مستهدفة جيدة تلصيثغة وتخص م

 .(1-9/4/1/5)مرفق ومهنية وعثمة  

 إستراتٌجٌات وطرق التدرٌس واالنشطة التعلٌمٌة : 9/4/1/6

 .إسترتتيجية تلتعليم وتلتعلم بثلكلية (1-9/4/1/6)تم عمل تسترتتيجية وتحديث لطرق تلتدريس ومرفق 

 يحتوي علي تسترتتيجية وطرق تلتدريس وطرق تلتقنية بثلتوصيف  

 مشاركة االطراف المعنٌة المختلفة فً تصمٌم البرامج : 9/4/1/7

تم عمل ورشة عمل السترتتيجية تلتعليم وتلتعلم ومشثركة تالطرتف تلمعنية تلمختلفة في تصميم تلبرتمج 

 .(1-9/4/1/7)مرفق 

 تطوٌر وتحدٌث البرامج والممررات الدراسٌة: 9/4/2

، لم يتم عمل تعديالت  2013/  2012من تلعثم تلجثمعي  تلالبحة تلدتخلية للكلية تم تعتمثدهث وتلعمل بهث

بثلالبحة تلدتخلية خالل تلفترة تلسثبقة ومن تلمنتظر مرتجتهث وعمل تلتعديالت تلالزمة بهث بعد مرور خمسة 

 سنوتت من تطبيقهث.
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 توجد سٌاسة مفعلة للمراجعة الدورٌة للبرامج والممرارات الدراسٌة وتحدٌثها: 9/4/2/1

ً لجثن لعمل  يوجد  بدليل وحدة تلجودة لجثن للمعثيير تالكثديمية وتلبرتمج وتلمقرترت تلدرتسية وتيضث

تلمرتجعة تلدتخلية وذلك لعمل تلمرتجعة تلدورية للبرتمج وتلمقرترت ووضع خطط للتحسين وتلتطوير 

 صورة من دليل تلجودة وتشكيل تللجثن .   ( 1-9/4/2/1)مرفق 

ٌة للبرامج التعلٌمٌه والممررات الدراسٌه على مستوى األلسام العلمٌة/ وحدة المراجعه الدور 9/4/2/2

 :الجودة / مجلس الكلٌة / الكلٌة

تم تلمرتجعه تلدورية للبرتمج تلتعليمية وتلمقررتت تلدرتسية على مستوى تألقسثم تلعلمية بمجثلس موثقه 

)مرفق ية وكل ذلك يوثق في مجثلس تلكلية ووحدة تلجودة عن طريق تللجنة تلمشكلة للجنة تلمرتجعه تلدتخل

 مجثلس تألقسثم وتشكيل لجنة تلمرتجعه. ( 9/4/2/2-1

االستفادة من نتائج االمتحانات ونتائج تمٌٌم الممررات بواسطة الطالب وتمارٌر المراجعٌن  9/4/2/3

 :والممتحنٌن الخارجٌٌن فً المراجعه والتطوٌر

لعلمية للتأكد من أن تالمتحثنثت موتبمة لمعثيير ومتطلبثت تلجودة من تم تشكيل لجنة ربثعية تمثل تألقسثم ت

           .(  1-9/4/2/3)مرفق  تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس 

وأيضث تم تالستفثدة من تلمرتجعين تلدتخليين وتلخثرجيين في عملية تلتحسين وتلتطوير وجثري عمل خطة 

 تلتطور تلتكنولوجي وتحتيثجثت سوق تلعمل.تطوير وتحسين للمقررتت وتلبرتمج لكي توتكج 

 :مراعاة التطور العلمً والتكنولوجً ومتغٌرات سوق العمل فً المحتوى وطرق التدرٌس 9/4/2/4

 قثمت وحدة تلجودة بتشكيل لجنة من تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس تلمعثونة وتم تعتمثدهث من مجلس تلكلية 

وتيضث مرفق مثثل  (2-9/4/2/4)مرفق ت بعمل تقثريرهث .وتجتمعت تللجنة وقثم(1-9/4/2/4)مرفق 

 .(3-9/4/2/4)مرفق  لبعض تلموتد تلتي تدرس بطريقه حديثه ويتم تصحيحهث تلكترونيثً 

 :اشران األطراف المعنٌه فً عملٌة المراجعه والتحدٌث 9/4/2/5

)مرفق  ة تلمرتجعة وتلتحديث تم عمل ورشة السترتتيجية تلتعليم وتلتعلم ومشثركة تألطرتف تلمعنية في عملي

9/4/2/5-1) 
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استفادة المؤسسة من نتائج تمٌٌم الممررات بواسطة الطالب والتوصٌات الممدمة من  9/4/2/6

 :المؤسسات /جهات العمل فً تطوٌر البرامج

 قثمت وحدة تلجودة بتشكيل لجنة من تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس تلمعثونة وتم تعتمثدهث من مجلس تلكلية 

وقثمت تلكلية بعمل تحليل تالستبيثنثت لجميع تلمقررتت تلدرتسية لجميع تلبرتمج ( 1-9/4/2/6)مرفق 

وتم رفع توصيثت تللجنة تلى تالقسثم التخثذ تلالزم نحو تنفيذ  . (2-9/4/2/6)مرفق تلدرتسية بثلكلية 

 تلتوصيثت ومعثلجة تلمشثكل ووضع خطط تحسين.

 :ة للبرامج والممررات وخطط التحسٌن اعداد التمارٌر السنوٌ 9/4/2/7

)مرفق  لتطوير وزيثدة كفثءة عملية تلتعليم وتلتعلم تم وضع تسترتتيجية تلتعليم وتلتعلم بثلكلية وتعتمثدهث 

نسخة من تسترتتيجية تلتعليم وتلتعلم بثلكلية  . كمث تم شرتء أجهزة علمية لألقسثم تلمختلفة   (9/4/2/7-1

مرفق  )،  2012/2013محضر توريد أجهزة علمية للعثم تلجثمعي ( 2-9/4/2/7 )مرفقبثلكلية 

، وأيضث إنشثء محطة توليد 2013/2014محضر توريد أجهزة علمية للعثم تلجثمعي  ( 9/4/2/7-3

 مستندتت إنشثء محطة توليد كهربثء من تلطثقة تلشمسية. ( 4-9/4/2/7)مرفق  كهربثء من تلطثقة تلشمسية 

 التعلٌمٌه: فاعلٌة البرامج 9/5

 عدد الطالب الملتحمٌن بالبرنامج خالل السنوات الثالثة الماضٌة: 9/5/1

( 1-9/5/1)مرفق  تم عمل تحصثبية بأعدتد تلطالج تلمقيدين بثلفرق تلدرتسية خالل تلثالث أعوتم تلمثضية 

)مرفق برنثمج وتم عمل رسم بيثني لكل فرقة على حدت ليوضح تلتطور وزيثدة أعدتد تلطالج تلملتحقين بثل

9/5/1-2). 

 تطور نسبة النجاح فً الفرق الدراسٌة المختلفة فً كل برنامج خالل السنوات الثالثة الماضٌة: 9/5/2

وتم ( 1-9/5/2)مرفق تم عمل تحصثبية بنتثبج تلطالج بجميع تلفرق تلدرتسية خالل تلثالث أعوتم تلمثضية 

بيثن نسج تلنجثح للطالج تلملتحقين بكل برنثمج عمل رسم بيثني لكل فرقة على حدت ليوضح تلتطور و

 (2-9/5/2)مرفق 

 تطور نسبة الخرٌجٌٌن من كل برنامج خالل السنوات الثالثة الماضٌة: 9/5/3

)مرفق تم عمل تحصثبية بأعدتد تلطالج تلخريجين من جميع برتمج تلكلية خالل تلثالث أعوتم تلمثضية 

 وتم عمل درتسة لذلك. (9/5/3-1
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 وة للمعٌار:نماط الم

 وجود معثيير أكثديمية معتمدة لجميع تلبرتمج. .1

 وجود توصيف لجميع تلبرتمج تلدرتسية. .2

 تستحدتث آليثت مثل رتبطة خريجي تلكلية للتعرف على تحتيثجثت سوق تلعمل. .3

 إستحدتث برتمج جديدة مثل برنثمج قسم عمثرة و تيضثً تلبرتمج تلمميزة .4

 نماط التحسٌن للمعٌار:

 تحديد تإلحتيثجثت تلفعلية لسوق تلعمل ومدى مالبمة تلبرتمج تلدرتسية.عمل درتسة ل .1

 تستكمثل توصيف بثقي تلمقررتت تلدرتسية. .2

 وضع آلية لنظثم تلمرتجعة تلدتخلية. .3

دعم مشثركة تلمستفدين من تلخدمة مثل تلطالج وأصحثج سوق تلعمل في تصميم تلبرتمج تلتعليمية  .4

 تلمختلفة.
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 علٌم والتسهٌالت الداعمة والتعلمالتشر: اعالالمعٌار 

 إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم : 10/1

 توافر إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم: 10/1/1

 (1-10/1/1)مرفرق   يوجرد إسرترتتيجية للتعلريم وتلرتعلم بمرث يحقرق تلرسرثلة وتألهردتف معتمردة وموثقرة

الل إقتبثس أهم مث ورد بهث في دليرل لكثفة تلمستفيدين من خالل تلنشر على موقع تلكلية ومن خ  ومعلنة

 تلطثلج وذلك بمث يتمثشى ومتطلبثت تلجودة وتإلعتمثد. 

وقد روعي في إسترتتيجية كلية تلهندسة ببنهث للتعليم وتلتعلم أن تكون متنثسقة ومترتبطة وهثدفة للرؤية 

مرن تلمجتمرع مثرل  تلعثم لكلية تلهتدسة ببنهث. حيث تم منثقشتهث في ورشة عمل ترم دعروة أطررتف عديردة

تلنقثبررة وتلهيبررثت تلفثعلررة فرري تلعمررل تلهندسرري إضررثفة إلررى تلجثمعررة ولفيررف مررن تلطررالج وأعضررثء هيبررة 

وقررد تررم أخررذ أرتء تلمجتمعررين وأقترتحررثتهم لتعررديل وإضررثفة تلعديررد مررن  (.2-10/1/1)مرفررق تلترردريس 

ثبيرة وتلترري ترم إعتمثدهرث مررن تلنقرثط تلتري كررثن لهرث عظريم تألثررر فري إخررتج تإلسررترتتيجية بصرورتهث تلنه

  مجلس تلكلية.

كمث تعتمدت تالسترتتيجية على درتسثت و تستقصثءتت لتطويرهث، على سبيل تلمثثل تم عمل درتسرة و 

-10/1/1)مرفق تستقصثء للشركثت و تلمصثنع عن جدوى تستحدتث تخصص تلميكثترونيكس بثلكلية 

 هذت تلتخصص بثلكلية . و وجدنث تن تلسوق يحتثج هذت تلتخصص فتم فتح (3

 

 مراجعة إستراتٌجٌة التعلٌم والتعلم:

طبقث لإلسترتيجية تلمعتمردة وفري ضروء نترثبج تإلسرتبيثنثت تلمختلفرة وتحليرل نترثبج تإلمتحثنرثت تلفصرلية 

للطررالج سرريتم مرتجعررة تإلسررترتتيجية بصررفة سررنوية أو نصررف سررنوية طبقررث لتقررثرير إدترة تلجررودة ذتت 

يجية. ونظرررت ألن البحررة تلكليرة لررم يمرر علررى إعتمثدهررث مرن تلمجلررس تألعلررى تلصرلة بموضرروع تإلسرترتت

للجثمعثت تلفتررة تلمقرررة قثنونيرث إلجررتء أي تعرديل بهرث فإنره مرن تلمتوقرع أن يرتم حصرر أي مقترحرثت 

بشأن تعديل كال من تللبحة وتإلسترتتيجية ليتم منثقشتهم على مستوى تلمستفيدين )تلذي يضم على تألقل 

تلطالج, نقثبة تلمهندسين, إدترة تلجثمعة, أعضرثء هيبرة تلتردريس, إدترة تلكليرة, إضرثفة للممثليرين إتحثد 

عن تلشركثت وتلهيبثت من تلقطثعين تلعثم وتلخثص( في حينه. حيث من تلمتوقع أن يرتم إرسرثل نسرخة 

ومنثقشررة تلررك مررن آخررر إلصرردتر مررن تإلسررترتتيجية للمجتمعررين إلبرردتء تلرررأي فيهررث بثلتعررديل أو تإلضررثفة 
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للحصول علرى أفضرل إجمرثع ممكرن لتحسرين  تلمقترحثت خالل ورشة عمل مفتوحة ومعلنة في محثولة

إسترتيجية كلية تلهندسة ببنهث للتعليم وتلتعلم. ويتم تجميع تلك تإلقترتحثت منفصلة وتعديل تإلسرترتتيجية 

إعتمرثد مجلررس تلكليرة لهررث  علرى أسثسرهث وعمررل توصرية لمجلرس تلكليررة إلعتمرثد تلرك تلتعررديالت. بمجررد

سيكون لزتمرث علرى إدترة تلجرودة تحديرد تإلجررتءتت تلتنفيذيرة تلالزمرة لتفعيرل تإلسرترتيجية تلمعدلرة بعرد 

 إعتمثدهث.

 أسالٌب التعلٌم والتعلم: 10/1/2

نمرثط تعتمد تلدرتسة في كلية تلهندسة ببنهث على أنمثط تعلم مختلفة إضثفة إلرى تألنمرثط تلتقليديرة وأهرم تلرك تأل

أنمثط تلرتعلم تلرذتتى بمرث يتنثسرج وطبيعرة تلدرتسرة بكليرثت تلهندسرة وهرو مرث ترم ذكررة فرى إسرترتتيجية تلتعلريم 

وتلتعلم حيث تتنوع أنمثط تلتعلم غير تقليديرة تلقرثدرة علرى تحقيرق مخرجرثت تلرتعلم تلمسرتهدفة كرثلتعلم تلرذتتى 

تعلم عرن طريرق درتسرة حثلرة( أو تلرتعلم تلتفرثعلى )مثل تلتعلم تلمبنى علرى تلمشركالت وتلتردريس للنظررتء وتلر

)مثل تلتدريج تلميدتنى وتلعمل تلجمثعى وتلمسثبقثت تلمحليرة وتلدوليرة حيرث يرتم تكروين فررق عمرل( كمرث أن 

معظم تلمقررتت تلدرتسية بثلكلية تحتوي على طرق تدريس وأسثليج تعلرم تطبرق تلرتعلم تلرذتتى وتحرس علرى 

تقثرير تلمختلفة ووجود بعض تلدروس تلتي تعتمد على تلدرتسة تلذتتيرة ثرم منثقشرة تإلبتكثر من خالل إعدتد تل

 عضو هيبة تلتدريس تلمحثضر للمقرر 

ولحث تلطالج علرى تلرتعلم تلرذتتي فقرد وفررت تلكليرة تلعديرد مرن تلوسرثبل تلمسرثعدة لهرم مثرل تروفير تلمرتجرع 

ل تلحررم تلجرثمعي للجميرع فري إطرثر محردد يتمثشرى تلمختلفة وتلحديثة بثلمكتبة وإتثحة تستخدتم تإلنترنت دتخر

 وسعي تلدولة لنشر تلثقثفة بين تلعثمة وتلمتخصصين.

 و من تهم تجرتءتت تلكلية في مجثل طرق تلتعلم تلغير تقليدية و تلتعلم تلذتتي مث يلي:

  تم تحويل بعض تلمقررتت لصورة إلكترونية وهو مرث مرن شرأنه دعرم تلرتعلم تلرذتتي علرى سربيل

 .(1-10/1/2)ثل مقرر تلفيزيثء إلعدتدي وتلذي أعده تألسنثذ تلدكتور محمود فتحي مرفق تلمث

  توجد زيثرتت ميدتنية للمصثنع وتلشركثت و موتقع تلعمل ليتعلم تلطالج منهث تحتيثجثت تلعمرل

و تكتسثج تلمهثرتت تلمهنية. كمث تحرث تلكليرة تلطرالج علرى تالشرترتك بثلمسرثبقثت تلهندسرية و 

-10/1/2)مرفرق و فثز طالج تلكلية بثلعديد من تلمرتكز تلمتقدمة فري هرذه تلمسرثبقثت  تلعلمية

2) 
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  و تقرروم تلكليررة بعقررد تلنرردوتت تلعلميررة و تلرردورتت تلتدريبيررة فرري مجررثالت مختلفررة لزيررثدة تلرروعي

 (3-10/1/2)مرفق للطالج و تكتسثبهم تلمعثرف تلالزمة 

 ص تلالبحررة علررى كيفيررة تقيرريم تلمشررروع كمررث تررنص تلالبحررة علررى عمررل مشررروع للتخرررج و تررن

و من تلمشروع يتعلم تلطثلج تلخبرتت تلعملية و تلعمل بشركل جمرثعي..  (،4-10/1/2)مرفق 

كمث تن منثقشة تلمشروع بعمل لجنة مكونة من ممتحنين دتخليين و تحيثنث تحتوي على ممتحنين 

 خثرجين فهذت يشجع 

هجه  في تصميم و تنفيذ مشروعه. هذت بثالضثفة تلى تنره يجرج تلطثلج على تلتحثور و تلدفثع عن فكره و من

 تن يكتج تقريرت عن مشروعه فيتعلم كيفية توثيق مث يقوم به من تعمثل.

 :السٌاسات المتبعة فً التعامل مع مشاكل التعلٌم 10/2

م تلكلية ومنذ نشأتهث على تلتعثمل مع مشثكل تلتعليم بصورة تحقرق مصرلحة تلطثلرج فري تلمقرثتحرص 

 تألول وبمث ال يخل بثلتقثليد وتألعرتف تلجثمعية.

 :الكثافة العددٌة 10/2/1

ال تعثني كلية تلهندسة ببنهث من مشكلة تلكثثفة تلعددية تلزتبدة )مقثرنة بثلكثثفة تلموجودة بكليثت تلهندسة دتخل 

ل تلسرنوتت تلرثالث تلجمهورية ( ذلك لتوتفر أمكرثن مختلفرة متنوعرة تلسرعة بثإلضرثفة إلرى حررص تلكليرة خرال

 . (1-10/2/1)تلمثضية على تقليل أعدتد تلطالج تلمقبولين للدرتسة بمث يتنثسج وتإلمكثنيثت تلمتثحة مرفق 

و تقوم تلكلية بتقسيم تلطالج تلى مجموعثت و توزيعهم على تلمدرجثت للمحثضررتت تو تلتطبيقرثت تلنظريرة 

منثسبث لسعة تلمدرجثت و تلمعثمل، و كي ال يكون تلعدد و تلمعثمل للتطبيقثت تلعملية كي يكون عدد تلطالج 

يوضح توزيع تلطالج بثلفرق علرى مجموعرثت ( 2-10/2/1)مرفقكبيرت جدت ممث يقلل من تستفثدة تلطالج. 

 و فصول.

بيثنررثت بتوزيررع مسررطحثت تلكليررة و عرردد معثمررل كررل  (5-10/2/1)تلررى  (3-10/2/1)و توضررح تلمرفقررثت 

 ية لكل معمل.تخصص و تلسعة تالستيعثب

 حضور الطالب 10/2/2

 :سبثج منهثأنسبة حضور تلطالج بثلكلية مرتفعة و ذلك لعدة 
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  يقوم تعضثء هيبة تلتدريس و تلهيبرة تلمعثونرة بتسرجيل حضرور و غيرثج تلطرالج. و ترم وضرع مرثدة

% من تجمثلي تلفصل تلدرتسي يتم حرمثنره مرن تالختبرثرتت 25بثلالبحة بأن من يتعدى نسبة غيثبه 

-10/2/2)مرفق و تم تفعيل هذه تلمثدة و حرمثن بعض تلطالج بثلفعل سثبقث من بعض تالمتحثنثت 

 ممث جعل نسبة تاللتزتم تترفع بعد ذلك. (1

 ( يلجررأ بعررض تعضررثء هيبررة تلترردريس و تلهيبررة تلمعثونررة تلررى عمررل تسرربلة سررريعةQuizz)  تثنررثء

ل تلسررنة كمررث هررو بتصررويف هررذه تلمحثضرررتت تو تلتمرينررثت و يررتم تحتسررثج درجتهررث ضررمن تعمررث

 تلمقررتت ، ممث يجعل تلطالج يحصرون على تلحضور بل و تالنتبثه جيدت تثنثء تلشرح.

  كمث يسثعد طلج تعضثء هيبة تلتدريس لتقثرير تو وتجبثت تو مث شثبه من تلطرالج تثنرثء تلمحثضررة

-10/2/2)مرفرق  و يجج تسليمهث و يتم تحتسثج درجثتهث كمث هو مبين بتوصيف بعرض تلمقرررتت

 على زيثدة نسبة تلحضور. (2

  قثمت تلكلية بثضثفة تسهيالت تعليمية كثيرة بثلمدرجثت مثل تجهزة عرض و بروجيكتور تفرثعلي و

 ميكروفونثت.

  الن تلدرتسة تلعملية شيقة و تسثعد على فهم 100كمث تن تلحضور بثلتطبيقثت تلعملية يقترج تلى %

 تلدروس بشكل تفضل.

 وس الخصوصٌةالدر 10/2/3

يعتبر تلمسبج تلربيسي للدروس تلخصوصية هو تعتيثد تلطالج عليهث في مرحلة لتعليم قبل تلجثمعي و عردم 

تعود تلطالج على تلبحث و تالعتمثد على تلرنفس فري شرأن تلتعلريم. و لهرذت نجرد تن نسربة تلردروس فري تلسرنة 

تلجثمعي و بسبج سيثسثت تلكلية في تلتصردي تالعدتدية هي تعلى نسبة. و لكن مع تعود تلطثلج على تلنظثم 

للدروس تلخصوصية من تقليل عدد تلطالج في تلمحثضرتت و تلسكثشن و تعالن تعضرثء هيبرة تلتردريس و 

معثونيهم لسثعثت مكتبية للرد على تسبلة و تستفسثرتت تلطالج و تحفيز تلطالج على تلتعلم تلذتتي فثننث نجد 

 ن سنة الخرى. تن نسبة تلدروس تلخصوصية تقل م

كمث قثمت تلكلية بثعالن تلالبحرة تلتأديبيرة لمرن يقروم بثعطرثء دروس خصوصرية مرن قرثنون تنظريم تلجثمعرثت 

 (1-10/2/3)مرفق 

 ضعف الموارد المتاحة 10/2/4
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تعتبر ضرعف تلمروترد هرو نقطرة تلضرعف تلربيسرية و تلتري تحرول دون تلتطروير تلسرريع و تلشرثمل لمرفقرثت 

و معثمل و غيرهث. و تسعى تلكلية من خالل تلخطط تلسنوية وتلدعم تلسنوي من تلجثمعة تلكلية من مدرجثت 

لتدعيم وتحديث تلمعثمل هذت بثإلضثفة إلى تلتغلج على ذلك عن طريق تلحصول على منح لبنثء تلقدرتت من 

مثرل زيرثدة عردد تلجهثت تلمختلفة تلمثنحة دتخل جمهورية مصر تلعربية وكذلك تلسعي لتنمية تلموترد تلذتتيرة 

 تلتدريبثت وتلبرتمج تلتدريبية وتطوير تلوحدتت ذتت تلطثبع تلخثص وتلترويج.

كمث أنه قد تم إعتمثد خطة لتحديث وبنثء تلعديد من تلمعثمل خالل تلسنوتت تلثالث تلمثضية )مثل معمل 

)مرفق ة وتإلعتمثد( تلهندسة تلطبية ومعمل تلنمذجة وتلمحثكثة وغيرهمث وتلتي تم تمويلهث من خالل تلجود

10/2/4-1) 

و جررذج  (1-10/2/4)مرفررق و تحررثول تلكليررة تنويررع مصررثدر تلرردخل، فمررثال تقرروم بتنظرريم دورتت تدريبيررة 

 (2-10/2/4)مرفق تلطالج تلوتفدين 

 عضاء هٌئة التدرٌسأزٌادة و نمص  10/2/5

-10/2/5)مرفرق ثجرثت تلكليرة تقوم تلكلية بحصر عدد تعضثء هيبة تلتدريس و تلهيبرة تلمعثونرة لتحديرد تحتي

علرى  للتغلرج حردي علرى قسرم كرل متطلبرثت حسرج علرى تلمعثونرة تلهيبرة لتعيرين سرنوية خطرة . كمث توجد(1

تلتدريس. و تقوم تلكلية بطلج تعيين تعضثء هيبة تدريس عند تلضرورة في بعض  هيبة أعضثء نقص مشكلة

بررة ترردريس تخرررين تقرروم تلكليررة بثنترردتج و تذت وجررد تحتيررثج العضررثء هي (.2-10/2/5)مرفررق تلتخصصررثت 

. و قد تسرتطثعت تلكليرة بثلخطرة تلسرنوية تن تقلرل (3-10/2/5)مرفق تهضثء هيبة تدريس لمقررتت محددة 

 و موضح بثلشكل تلتثلي: (4-10/2/5)مرفق عدد تالعضثء تلمنتدبين بثلنسبة تلى عدد تالعضثء تلمعينين 
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 الكتاب الجامعً 10/2/6

كليرة تلهندسرة ببنهرث تعتمرد تلدرتسرة أسثسرث علرى تروتفر أفضرل تلمرتجرع تلعلميرة تلمتخصصرة منذ نشرأت 

للمقررررتت تلمختلفررة وهررذه تلمرتجررع قررد تكررون مرتجررع دوليررة لمررؤلفين أجثنررج أو مرتجررع محليررة لمررؤلفين 

مصررريين مررن تلجثمعررثت تلمصرررية تلمختلفررة أو مررن تلسررثدة أعضررثء هيبررة تلرردريس بثلكليررة. ويوضررح 

لمقرر مختلف تلمرتجع تلتي يمكن تلرجوع إليهث كمث يوضح أيضث تلمرجع تلربيسي للمحثضر توصيف ت

 وتلذي قد يكون من تأليفه أو قثم سيثدته بتجميع تلمثدة تلعلمية من مصثدرهث تلمختلفة.

 برامج التدرٌب المٌدانى : 10/3

 برامج التدرٌب المٌدانى: 10/3/1

( من تالبحرة تلدتخليرة 4يدتني للطالج كمث هو منصوص عليه بثلمثدة )يوجد نظثم إجبثري معتمد للتدريج تلم

للكليررة حيررث تشررمل تلدرتسررة نظثمررثً لترردريج تلطررالج دتخررل تلكليررة بعررد تلفرقررة تإلعدتديررة و مقررررتً للترردريج 

تلميدتني خثرج تلكلية بعد تلفرقة تلثثلثة ينفذ تحرت إشررتف أعضرثء هيبرة تلتردريس و معرثونيهم فري تلمجرثالت 
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 2014حتى عام   89اعداد اعضاء هٌئة التدرٌس المعٌنٌن الى المنتدبٌن من عام 

 معٌن منتدب
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حيث وفرت تلكلية إدترة تختص بأمور تلتدريج تلميدتني ويوجد وثيقة معتمد بكلية تلهندسة للتدريج تلصريفي 

توضح تآللية تلمتبعة للتدريج تلميدتني للطالج، حيث تنقسم هذه تآللية إلى ثالثة أقسم هي  (1-10/3)مرفق 

ة تلقثبمة بثلتدريج (. و قرد فصرلت هرذه تلوثيقرة دور تلهيب –تلقسم تلتثبع له تلطثلج  –) وحدة تدريج تلطثلج 

كل قسم في تآللية وتلطريقة تلمتبعة لتقييم تلطثلج بمث يضمن فثعليرة تلتردريج تلميردتتي للطرالج بثلتعرثون مرع 

تلقسم تلعلمي تلتثبع له تلطثلج وتلهيبة تلصنثعية أو تلمؤسسرة تلتري يرغرج تلطثلرج للتردريج فيهرث أو تإلعرالن 

 ن تلتي لهث خطط تدريج معتمدة لدى تلكلية ليتمكن تلطثلج من تإلختيثر بينهث طبقث لرغبته.عن تألمثك

تحترروي علررى أغلررج تلجهررثت تلمتثحررة للطثلررج  (2-10/3)مرفررق و تررم بنررثء قثعرردة بيثنررثت تلترردريج تلصرريفي 

ل فترررة للترردريج بهررث. وقررد يررتم توزيررع تلطررالج إلررى عرردة مجموعررثت ثررم يقومرروت بزيررثرة أحررد تلمؤسسررثت خررال

تلتدريج وتلتي ال تقل عن أسبوعين وقد تصل إلى شهر ويكتج في ذلك تقرير هندسي. و يتم تالشرتف علرى 

  .(3-10/3)مرفق تلطالج في فترة تلتدريج من قبل أعضثء هيبة تلتدريس في ضوء خطة متثبعة 

 تموٌم الطالب فً التدرٌب 10/3/2

مرثذج ن )1-10/3/2)مرفرق في تستمثرتت مرسرلة مرن تلكليرة تقوم تلمؤسسة تلتي يتدرج بهث تلطثلج بتقويمه 

تستمثرتت تقيريم تلطرالج مرن جهرثت تلتردريج و يردخل هرذت تلتقرويم فري تعتبرثرتت تلتقرويم تلنهثبيرة. كمرث يقروم 

 تعضثء هيبة تلتدريس و تلهيبة تلمعثونة تثنثء تلمتثبعة بثلتأكد من صحة سير عملية تلتقويم

 جاتتموٌم الطالب بالدر 10/3/3

يتم منثقشة تلطثلج من خالل تلقسم تلعلمي تلتثبع له ويتم تقييمه بنرثءت علرى نتيجرة تلمنثقشرة وتقريرر تلمؤسسرة  

تلتي تدرج تلطثلج بهث، و تيضث من خالل تلتقرير تلذي يكتبه تلطثلج عن تلتدريج و مث تكتسبه من معلومثت 

رصردهث فري تلفصرل تلدرتسري تلترثلي كمقررر مسرتقل و مهثرتت. وترسل تلنتيجة تلنهثبية إلدترة تإلمتحثنثت إل

 .(1-10/3/3)مرفق كمث هو موضح بطرق تقييم تلطالج بثلدرجثت في تلالبحة 

 لٌاس فاعلٌة التدرٌب 10/3/4

وفي إطثر قيثس فثعلية تلتدريج توجد مجموعة من تلمؤشرتت تلموضوعية لقيثس فثعلية تلتردريج تلميردتنى  

تلكلية للتدريج تلميدتني، و يرتلخص فري رأي لجنرة تإلشررتف و تلمتثبعرة علرى  للطالج كمث هو مذكور بوثيقة

تلتدريج و تلتي يتم إعتمثدهث من تألستثذ تلدكتور وكيل تلكلية و تلتري تقروم بزيرثرتت ميدتنيرة للجهرثت تلقثبمرة 

لمؤسسثت. على تلتدريج )كمث هو موضح بخطة تلمتثبعة( تقف خاللهث على مستوى تلبرنثمج تلندريبي لتلك ت
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ت عررن طريررق تسررتبيثنثت يررتم جمعهررث مررن تلطررالج بعررد تلترردريج  )مرفررق كمررث يررتم قيررثس فثعليررة تلترردريج تيضررث

 .  نموذج تستبثنة لقيثس فثعلية تلتدريج على تلطالج (10/3/4-1

 أسالٌب تموٌم الطالب : 10/4

 أسالٌب تموٌم الطالب: 10/4/1

 م تلمستهدفة كمث تتنوع أسرثليج تقرويم تلطرالج وال يتم تصميم تإلمتحثنثت بحيث تقيس مخرجثت تلتعل

توصيف للمقرر موضح به كيفية إستيفثء  (1-10/4/1تقتصر على تإلمتحثن تلتحريرى فقط )مرفق 

 مخرجثت تلتعلم فى أسثليج تلتقييم(

  تررم عمررل إجرررتءتت تصررحيحية فررى شرركل ورش عمررل ألعضررثء هيبررة تلترردريس بعنرروتن أسررثليج تقيرريم

أعضررثء هيبررة تلترردريس علررى تصررميم تإلمتحثنررثت بحيررث تقرريس مخرجررثت تلررتعلم تلطررالج و لترردريج 

تلمسررتهدفة وتنويررع أسررثليج تقررويم تلطررالج لإلسررتفثدة بهررث فررى وضررع تإلمتحثنررثت عررن طريررق إعرردتد 

مصفوفة تإلمتحثن قبل وضع تإلمتحثنثت إلستخدتمهث فى تصميم إمتحثن عثدل يقيس جميع مخرجثت 

لرروزن تلنسرربى لهررث كمررث تررم إرسررثل خطثبررثت لألقسررثم للتنويررة بمررث يجررج تلررتعلم تلمسررتهدفة كررل حسررج ت

 3-10/4/1مرفق)تلخطثبثت ( 2-10/4/1مرتعثتة فيمث يخص أعمثل تإلمتحثنثت وتلكنترول)مرفق

 مرتعثتهث قبل تسليم ورق تإلجثبة نموذج للتعليمثت تلتى يسلمهث تلكنترول ألعضثء هيبة تلتدريس ل( 

 دتلة تقويم تلطالج حيث يقروم أعضرثء هيبرة تلتردريس بثلكليرة بإتبرثع أسرلوج تتمثل آليثت تلتأكد من ع

 Mid-term)تلتقررويم تلمسررتمر علررى مرردتر تلعررثم تلدرتسررى وذلررك بعقررد إختبررثرتت دوريررة بسرريطة

Exam)  مثرثل (4 10/4/1)مرفرق محرددة تلموعرد للطلبرة لقيرثس مردى إسرتيعثبهم للمرثدة تلعلميرة 

Mid-term Exam)  لتقرويم تلكلرى للمرثدة تلدرتسرية لإلمتحرثن تلنهرثبى أمرث تلرـ %مرن ت60ويحردد

إمتحثنث شفهى أو عملى أو مهرثم قرثم بهرث تلطثلرج أو درجرثت تلطثلرج فرى   % تلبثقية فتتوزع بين40

عمليررة تلتقررويم تلمسررتمر ويتضررح كررل هررذت فررى توصرريف تلمقررررتت حيررث يكررون تلطثلررج علررى درتيررة 

نموذج من توصيف تلمقررر وأسرثليج  ( 5-10/4/1 )مرفقى بأسلوج تقويمه منذ بدتية تلعثم تلدرتس

 .تلتقويم به وتوزيع تلدرجثت

  كمث توجد بثلكلية آليثت محددة موثقة ومعتمدة للتأكد من عدتلة تقويم تلطالج وتنظيم تإلمتحثنثت .يتم

توثيررق نتررثبج إمتحثنررثت تلطررالج مررن مجلررس تلمؤسسررة ثررم مجلررس تلجثمعررة ويررتم تإلعررالن عررن نتررثبج 
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 6-10/4/1)مرفرقمتحثنثت فى قسم شبون تلطالج ويتم إعالن تلنتيجة كثملرة علرى لوحرة تلنترثبج تإل

 .نمثذج من نتثبج تلطلبة تلمعلنة (7-10/4/1و

  يتم إستخدتم لجثن ممتحنين للقيثم بتقويم تلطالج ويتم تإلستعثن بممتحنين خثرجيين 

 ويتم بنثءت علرى هرذت  (8-10/4/1)مرفقفة يتم تحليل نتثبج تقويم تلطالج للبرتمج وتلمقررتت تلمختل

تلتحليل تطوير تلبرتمج وتلمقررتت تلدرتسية وإتخثذ تإلجرتءتت تلتصحيحية تلمنثسبة تم تحليرل نترثبج 

ويوضح تحليل تلمنحنرى حصرول معظرم تلطرالج  2014-2015تلمقررتت تألسثسية للعثم تلدرتسى 

تحليرل نترثبج تلمقرررتت تألسثسرية للعرثم  (9-10/4/1)مرفرقعلى درجثت متقدمة فى هذه تلمقررتت 

كمرررث ترررم تحليرررل نسرررج تلنجرررثح للطرررالج وتوضررريح نسررربة تلنجرررثح بكرررل  2014-2015تلدرتسرررى 

ومتوسط نسبة تلنجثح لكل تلتخصصرثت ولكرل تخصرص  2014-2015تلتخصصثت لينثير ويوليو 

% 100% إلرى 50على حدة ويتضح منهرث : تتررتوح نسرج تلنجرثح فرى تلتخصصرثت تلمختلفرة مرن 

% عدد محدود من تلتخصصثت وتم تإلسرتفثدة مرن نترثبج تقرويم 50تمثل نسج تلنجثح تلصغيرة مثل 

 تلطالج فى تطويرتلبرتمج تلتعليمية وتلمقررتت

 10/4/1)مرفقوتوجد آلية معتمدة ومعلنة ومفعلة للتعثمل مع تظلمثت تلطالج مرن نترثبج تإلمتحرثن-

10) 

 ررتت تلفرقرة تالولرى بقسرم تلهندسرة تلكهربيرة علرى مردتر و توضح تالشكثل تالتية نمروذج لتحليرل مقر

 (2015/2016تكثر من سنة تخرهث تلترم تالول لهذت تلعثم تلدرتسي )
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 الفصل الدراسً االول 2016، 2015، 2014، 2013ممارنة اعوام 
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 2013_2012احصائٌات نتٌجة الفرلة االولى كهرباء لعام 
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 2014_2013احصائٌات نتٌجة الفرلة االولى كهرباء لعام 

 

 

 الولالفصل الدراسً ا  2016_2015احصائٌات نتٌجة الفرلة االولى كهرباء لعام 

 

 لٌاس وتمٌٌم رضا الطالب : 10/5

قوم تلكلية بقيثس رضث تلطالج فى كل مث يخص تلعمليرة تلتعليميرة وتلمؤسسرية عرن طريرق إستقصرثء رضرث ت

تلطالج في مختلف تلنوتحي، كمث تقوم بثجرتء حوترتت مع تلطلبة في تلمؤتمرتت تلعلمية حرصث على زيثدة 

 طالج.تلتوتصل و تلوصول العلى درجثت رضث تل
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 وجود وثائك لمٌاس رضا الطالب 10/5/1

  (3-10/5/2)مرفق نتثبج تالستبيثنين تلسثبقين لمعرفة مدى تطور رضث تلطالج عن تلكلية 

  يتم دوريث قيثس رضث تلطالج عن طريق تجرتء تستقصثءتت متعددة. و هنثك تلية موثقة من مجلرس

. تتبنى تاللية ثالثرة تستقصرثءتت (1-10/5/1)مرفق ( لكيفية تجرتء تلتحليل 317/34تلكلية بقرتر )

ربيسة و طرق تحليلهث و تالجرتءتت تلوتجج تتخثذهث بعد تلتحليل لالرتقثء بمستوى تلكلية ليصل تلى 

 تلدرجة تلتي يتمنثهث تلطالج.

  ( يتكرون مرن عردة 2-10/5/1تالستقصثء تالول هو لقيثس رضث تلطالج عن مقررر درتسري )مرفرق

فسه و منهث تلمحثضررتت و تلتطبيقرثت تلنظريرة و تلعمليرة و تلمعثمرل و غيرهرث محثور منهث تلمقرر ن

 من تلمحثور و تالسبلة تلمتعلقة بثلمقررتت تلدرتسية.

  ( ، و هو لقيثس رضث 3-10/5/1تالستقصثء تلثثني لقيثس رضث تلطالج عن سيثسثت تلكلية )مرفق

ى تالقسرثم و تلشرعج، و تلممثرسرثت تلطالج عن سيثسثت تلقبرول و تلتحويرل و سيثسرثت تلتوزيرع علر

 تلعثدلة ، و تمكثنيثت تلمكتبة و غيرهث

  (4-10/5/1تالستقصثء تالخير لقيثس فثعلية تلتدريج تلميدتني )مرفق 

  هذت و قد لوحظ تنه عند توزيع تالستبيثنثت على تلطالج نجد تلكثير غير مهتم بثالجثبة عليه، فقثمت

لحررث تلطررالج علررى تالهتمررثم بمصرردتقية تالسررتبيثنثت )مرفررق  تلكليررة بوضررع عرردة تليررثت تررم تعتمثدهررث

10/5/1-5) 

  

  كمث قثمت تلكلية بعقد عردة مرؤتمرتت علميرة مرع ممثلرين للطرالج للسرمثع تلرى شركوتهم و تقترتحرثتهم

بشكل تفضل و تلتحثور في كيفيرة حرل هرذه تلشركثوى. مرن هرذه تلمرؤتمرتت : تلمرؤتمر تلعلمري تالول 

(، و تلمؤتمر تلعلمي تلثثني بقسم تلهندسة تلكهربية )مرفق 6-10/5/1)مرفق لقسم تلهندسة تلكهربي 

10/5/1-7) 
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 تحلٌل االستبٌانات 10/5/2

  قثمت تلكلية بتحليل تالستبيثنثت تلمختلفرة تلتري ترم توزيعهرث علرى تلطرالج علرى مردتر تلسرنوتت. منهرث

-10/5/2)مرفق  2012/2013( و تستبيثن عثم 1-10/5/2)مرفق  2010/2011تستبيثن عثم 

 ( و تلحصول على رسومثت بيثنية لجميع تالسبلة و تلمحثور.2

 كمث قثمت بعمل مقثرنة بين 

  

  ( طبقرث 4-10/5/2لعدد مرن تلمروتد )مرفرق  2014/2015و قثمت تلكلية بتحليل نتثبج تستبيثن عثم

تخثذهث و جثري (. و تم تلحصول على تالجرتءتت تلوتجج ت2-10/5/1لاللية تلموثقة بثلكلية )مرفق 

 تلعمل على درتستهث

  كمث تم عمل تحليل لالستبيثن تلخثص بقيرثس فثعليرة تلتردريج لربعض طرالج قسرم تلهندسرة تلمدنيرة و

 (5-10/5/2تلحصول على تالجرتءتت تلجثري درتستهث )مرفق 

 

 االستفادة من طرق لٌاس رضا الطالب 10/5/3

 حيرث وجرد  تمرتت تلعلميرة لتحسرين تلعمليرة تلتعليميرة.تستفثدت تلكلية من تالستبيثنثت تلمختلفة و تلمؤ

تن تقل محور ال يرضرى عنره تلطرالج فري تالسرتبيثنثت تلمختلفرة هرو تلمعثمرل. حيرث وصرلت درجرة 

% غيرر رتضرون و تلكثيررر 29% مقثبرل 16تلرى  2010/2011تلرضرث عرن تلمعثمرل فري تسرتبيثن 

كثيرررررت فرررري تسررررتبيثن عررررثم  (. و لررررم يختلررررف تالمررررر1-10/5/2تمتنعرررروت عررررن تلتصررررويت )مرفررررق 

(. و لهررذت فررثن تلكليررة تقرروم بثسررتمرتر بمحثولررة تحررديث تلمعثمررل 2-10/5/2)مرفررق  2012/2013

تلموجررودة و فررتح معثمررل جديرردة علررى حسررج تلمرروترد تلمتثحررة و تالمكثنيررثت تلمثديررة. و قثمررت تلكليررة 

 (1-10/5/3بشرتء عدد من تالجهزة تلمختلفة لتطوير تلمعثمل )مرفق 

 ثمت تلكلية بشرتء تجهزة عرض و بروجكتور تفثعلي و ميكروفونثت لتحسين تسهيالت تلعملية كمث ق

 (2-10/5/3تلتعليمية بثلقثعثت لرفع نسبة رضث تلطالج بهذت تالمر )مرفق 

  و من شكوى تلطالج في تلمؤتمرتت تلعلمية عدم وجود تلية محددة لتقديم و درتسة تلشكثوى. و لذلك

تشكيل مقترح لجنة للشكثوى و تسرلوج تلتعثمرل مرع تلشركثوى تلمقردم مرن معيرثر قثمت تلكلية بدرتسة 
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تلقيررثدة و تلحوكمررة. و تررم بثلفعررل تشرركيل لجنررة لبحررث تلشرركثوى و وضررع نمرروذج لتقررديم تلشرركوى و 

 (3-10/5/3خطوتت لكيفية تقديم تلشكوى و تلمدة تلزمنية لهث و تسلوج تلتعثمل معهث )مرفق 

 تمرتت تلعلمية تن يتم رفع تلنتيجة على موقع تلكليرة تو تلجثمعرة بثالضرثفة كمث طلج تلطالج في تلمؤ

للنظثم تلمتبع من تعليق كشف تلنتيجة بثلكلية كي يسهل تلحصول على تلنتيجة دون تلضرورة للقردوم 

رفررع نتررثبج تلطلبررة علررى موقررع تلكليررة و تلجثمعررة )مرفررق  2014/2015للكليررة. و برردأ منررذ عررثم 

10/5/3-4) 

 خذ بهذه تلنتثبج في تطوير و تعديل تسترتتيجية تلتعليم و تلتعلمتأل كمث يتم 

  نماط الموة للمعٌار:

 وجود إسترتتيجية للتعليم وتلتعلم معتمدة وموثقة ومعلنة. .1

 وجود آليه للمرتجعة تلدورية لإلسترتتيجية معتمدة وموثقة. .2

 كبر لطرق تلدرتسة.تشكل أنمثط تلتعلم تلذتتى وبثقى تألنمثط تلغير تقليدية تلجزء تأل .3

 وجود مصثدر متنوعة للتعلم تلذتتى وتلغير تقليدى. .4

 عدم وجود مشكلة كثثفة عددية زتبدة أو مشكلة دروس خصوصية أو كتثج درتسى .5

 وجود برنثمج نثجح للتدريج تلميدتنى ويعتبر سمة مميزة. .6

 وجود آلية معتمدة لتقويم تلطالج. .7

 تنوع أسثليج تقويم تلطالج. .8

 تلتقويم تلمستمرعلى مدتر تلعثم تلدرتسى.إتبثع أسلوج  .9

 وجود آليثت فعثلة لتوثيق نتثبج تإلمتحثنثت. .10

 وجود آلية موثقة ومعتمدة ومعلنة للتعثمل مع تظلمثت تلطالج. .11

 .وجود آلية معتمدة لقيثس رضث تلطالج عن مقرر درتسي .12

 .وجود خطة تحسين و تنفيذ بنثء على تستبيثنثت تلطالج .13

 .ج على تالهتمثم بمصدتقية تالستبيثنثتوجود تلية لحث تلطال .14
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 نماط الضعف للمعٌار:  

لررم تمررر علررى البحررة تلكليرررة تلمرردة تلمسررموح بهررث بعررد تالعتمرررثد لرريمكن تعررديلهث بمررث يتمررثبى مرررع  -1

 تالسترتتيجية

 ضعف تلموترد تلمثدية تلمتثحة. -2

 .ضعف تلمعثمل في تلكلية -3

 الج.عدم وجود توصيف محدد برتمج تلتدريج تلميدتني للط -4

ال يوجد على موقع للكلية تلمحتويثت تلخثصة بكل مثدة مثل ) تلمحثضررتت وتالمتحثنرثت تلسرثبقة(  -5

 تلخثصة بأعضثء هيبة تلتدريس.

 تأخر تلحصول على نتيجة تالستبيثنثت لصعوبة تفريغ هذت تلعدد تلكبير في وقت محدود. -6

 نماط التحسٌن للمعٌار:

تم رصدهث و تدوينهث لحين يمكن تلقيثم بتعرديل تلالبحرة بعرد ي نقثط تعديل تتطلج تعديل بثلالبحة يأ -1

 .مرور تلفترة تلالزمة بعد تالعتمثد

  .حث ودعم أعضثء هيبة تلتدريس على رفع تلمثدة تلعلمية لكل مقرر على موقع للكلية -2

 .حث تعضثء هيبة تلتدريس تلى تحويل كل تلمقررتت تلى مقررتت تلكترونية -3

 .ث يتوتفر من تمكثنيثتعمل خطة تطوير تلمعثمل بم -4

حث جميع تلجهثت تلمرتبطة بعملية تلتدريج تلميدتني للطالج على تإللتزتم بمث نصت عليره وثيقرة  -5

تلميرردتني سرروتء تلشررركثت بررثاللتزتم بمررث تعلنرره مررن برررتمج تدريبيررة و كررذت أعضررثء لجنررة  .تلتريررج

 على تلمتثبعة تلجيدة لسيرتلعملية تلتدريبية. .تإلشرتف و تلمتثبعة

تحقيررق أقصررى إسررتفثدة مررن تحليررل نتررثبج تستقصررثء رضررث تلطررالج ومتثبعتهررث إلتخررثذ تإلجرررتءتت  -6

 تلتصحيحية تلمنثسبة.

 .نترنت، لتخطي صعوبة و بطا عملية تلتفريغمحثولة ربط تالستقصثءتت بثإل -7
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 أعضاء هٌئة التدرٌس :الحادى عشر المعٌار

 الممدمة

صـدترة مؤسسـثت تلتعلـيم تلتـي تسـتهدف تلتطـوير تلمسـتمر في  تسـعي كليـة تلهندسة ببنهث إلـى إعـتالء

وللوصول لهذه تلصدترة بين مثيالتهث من  مجثالت تلهندسة كثفة و ذلك عن طريق تلتحديث تلدتبم لنظم تلتعليم

تلوصـول بمسـتويثتهث )مؤسسـة وتعلـيم وخـريجين( إلـى أفضـل  يجج عليهث تلكليثت تلمصرية وتلعثلمية

ويجـــج أن تلتـــزم كليـة تلهندسة ببنهث تلســـثعية  فثت ممكنة تضمن لهث تلجودة في أدتء وظثبفهث.موتص

عتمثد من وحدة إدترة مشروعثت تطوير تلتعليم إلوتلمتقدمـــة للحصـــول علـــى ت إلـــى تلجـــودة تلشـــثملة

ذلك تحرص تلكلية على أن تكون نسبة ومن أجل  أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة. معيثرتلعثلى ب

 للعثم تلجثمعي أعضثء هيبة تلتدريس إلى تلطالج كثفية ومنثسبة لتقديم خدمثت تعليمية متميزة

2016/2017 . 

 كفاٌة أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة: 11/1

  0أجثزة, 14،معثر 06 ،على رأس تلعمل  80   ، منهم104تلتدريس: إجمثلي عدد أعضثء هيبة يبلغ  

عضو هيبة تدريس منتدج من دتخل وخثرج تلجثمعة لسد تلعجز فى  04بثإلضثفة تلى   علمية ةمهم

وبحسثج عضو هيبة تلتدريس تلمنتدج بنصف عضو يصبح تجمثلى تعضثء هيبة   .بعض تلتخصصثت

 94تلتدريس على رأس تلعمل 

  ثؼضخ 8خبطخ، وعبشح 46 ،زوض اٌؼًّػٍٝ  838 ، 878ُِٕٙاٌّؼبٚٔخ: إعّبٌٟ ػدد وػؼبء ا١ٌٙئخ ٠جٍغ

ِؼبْٚ ػؼٛ ١٘ئخ ردز٠ط ؽس ِٕزدة ٌٍّعبػدح فٟ اٌزدز٠ط فٟ اٌزّبز٠ٓ اٌزطج١مٝ  22ثبإلػبفخ اٌٝ 

ؾعبة ِؼبْٚ ػؼٛ ١٘ئخ اٌزدز٠ط إٌّزدة ثٕظف ٚث ٌعد اٌؼغص فٟ ثؼغ اٌزصظظبد.  ٚاٌؼٍّٝ

ٚثزٛش٠غ ػدد اػؼبء  .142 ػٍٝ زوض اٌؼًّ ٘ٛ، ٠ظ١ؼ اعّبٌٝ ِؼبٚٔٝ اػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط ػؼٛ

١٘ئخ اٌزدز٠ط ِٚؼب١ُٔٚٙ  ثمعُ اٌؼٍَٛ األظبظ١خ ػٍٝ األلعبَ اٌؼ١ٍّخ إٌٙدظ١خ ٚرٛش٠غ اػؼبء ١٘ئخ 

اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ثىً لعُ ػٍّٝ ٕ٘دظٝ ػٍٝ اٌجساِظ اٌؼ١ٍّخ ثىً لعُ ٚفمب ٌزصظظبرُٙ ٠زُ 

 خ  ثىً ثسٔبِظ وّب ٘ٛ ِج١ٓ ثبٌغدٚي اٌزبٌٝؽعبة ِزٛظؾ ػدد اػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔ
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 تعضثء معثونى هيبة تلتدريس موزعين على تألقسثم تلمختلفة

 

  ؽبٌت ٚؽبٌجخ ِٛشػ١ٓ ثٕعت ِزفبٚرخ ػٍٝ العبَ اٌى١ٍخ  ٠ٚ2507جٍغ اعّبٌٟ وػداد اٌطالة فٟ اٌى١ٍخ

ؽبٌت، وِب لعُ  ١653ىب١ٔى١خ ؽبٌت ١ٍ٠ٗ لعُ إٌٙدظخ اٌّ 702االزثؼخ، ؽ١ش ٠ؼُ لعُ اٌؼٍَٛ االظبظ١خ 
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( 2-11ؽبٌت. ٠ٚٛػؼ اٌسظُ اٌج١بٟٔ ) 566ؽبٌت ٚلعُ إٌٙدظخ اٌّد١ٔخ  586إٌٙدظخ اٌىٙسث١خ ف١ؼُ 

 رٛش٠غ اٌطالة ػٍٝ االلعبَ

 

  َثزٛش٠غ ؽالة اٌفسلخ اإلػداد٠خ ػٍٝ األلعبَ اٌؼ١ٍّخ ٚثزٛش٠غ ػدد ؽالة اٌفسق األٌٚٝ ٚ اٌضبر١خ فٟ األلعب

ٌجساِظ اٌؼ١ٍّخ ثبٌمعُ ٚذٌه ٚفمب ٌٕعت اٌزٛش٠غ فٟ وخس ػب١ِٓ ٠زُ ؽعبة ِزٛظؾ ػدد اٌطٍجخ اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ ا

 فٟ وً ثسٔبِظ ثبٌى١ٍخ وّب ٘ٛ ِج١ٓ ثبٌغدٚي اٌزبٌٝ.

   اٌٝ اٌزدز٠ط ١٘ئخ اعّبٌٟ وػؼبء ٔعجخ ؽعبة رُ ٚثىً ثسٔبِظ ثبٌى١ٍخ، ثبٌى١ٍخ اٌطالة وػداد ػٍٟ ٚثٕبءا 

 .فٟٙ رزفك اٌٝ ؽد وج١س (25:1) اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍبد اٌّسعؼ١خ ثبٌٕعجخ زٙبٚثّمبزٔ 1:26 ٚٚعدد  اٌطالة

رمس٠جب صبثزخ ث١ٓ اٌجساِظ اٌّصزٍفخ ٚذٌه ثعجت أزداة ػدد ِٓ اػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط فٟ  إٌعتٚ٘رح 

  اٌجساِظ اٌزٝ ثٙب ػغص ٌعد اٌؾبعخ.

   ١٘ئخ وػؼبءِؼبٚٔٝ اعّبٌٟ  خٔعج ؽعبة رُ ٚثىً ثسٔبِظ ثبٌى١ٍخ، ثبٌى١ٍخ اٌطالة وػداد ػٍٟ ٚثٕبءا 

 فٟٙ رزفك اٌٝ ؽد وج١س  اٌؼ١ٍّخ ٌٍى١ٍبد اٌّسعؼ١خ ثبٌٕعجخ ٚثّمبزٔزٙب 1:18 ٚٚعدد  اٌطالة اٌٝ اٌزدز٠ط

ٚوٍٙب رؼزجس ٔعت  1:25اٌٝ  1:15ٚرزفبٚد ٘رٖ إٌعت ث١ٓ اٌجساِظ اٌّصزٍفخ فٙٝ رزساٚػ ِٓ  .ِؼٙب

 ِمجٌٛخ ثّمبزٔزٙب ثبٌٕت اٌّسعؼ١خ.
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 لإلحتيثجثت طبقث موضوعة تلمعيدين لتعيين خمسية خطة على بنثءت تلمعثونة تلهيبة تعضثء تعيين ويتم 

 تعيين خطة 4-11 مرفق) للتعينثت تلمنظمة تلجثمعثت تنظيم لقثنون وطبقث تخصص لكل تلتدريسية

 (تلمعيدين لتعيين تلمنظم تلجثمعثت تنظيم قثنون من صورة 5-11 مرفق) ،(تلمعيدين

 ثأػداد وػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط ٚا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚاٌطالة ثبٌجساِظ اٌّصزٍفخ: ث١بد 13عدٚي 

َ 
 اٌجؤبِظ

 )اٌّوؽٍخ اٌغبِؼ١خ األٌٚٝ(

ػلك 

أػٚبء 

١٘ئخ 

 اٌزله٠ٌ

ػلك 

ا١ٌٙئخ 

 اٌّؼبٚٔخ

ػلك 

 اٌطالة

١٘ئخ َٔجخ أػٚبء 

 ٌٍطالة اٌزله٠ٌ

ا١ٌٙئخ َٔجخ 

 ٌٍطالة اٌّؼبٚٔخ

 1771 1:56 415 55 16 وٙوثبء -ثؤبِظ لٜٛ ٚرؾىُ  1

 1771 1756 200 15 8 وٙوثبء -ثؤبِظ ارٖبالد ٚؽبٍجبد  5

 1771 26:1 200 15 8 وٙوثبء –ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌطج١خ  3

 5471 5771 221 9 9 ١ِىب١ٔىب -ثؤبِظ ٕ٘لٍخ اإلٔزبط ٚاٌز١ُّٖ 4

 5371 5771 440 18 19 ١ِىب١ٔىب -ثؤبِظ اٌمٜٛ ا١ٌّىب١ٔى١خ  5

 5471 5771 223 9 9 ١ِىب١ٔىب -و١ٔٚبد ثؤبِظ ا١ٌّىبر 6

 1571 5671 780 53 33 ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ 7

 1:11 2611 2507 1 49 ِغّٛع
 

 فى تالعضثء من تلزتبدة تألعدتد مشثركة بزيثدة تلتدريس هيبة أعضثء عدد فى تلزيثدة مع تلكلية وتتعثمل

 وتلوحدتت تلمرتكز وإدترة تلبحثية تلمشثريع فى ةتلمشثرك تشجيع و تلعلمية تلرسثبل على تالشرتف أعمثل

 وتإلستفثدة تلهندسية، تالستشثرتت تعمثل على تلتدريس هيبة أعضثء تشجيع كذلك و تلكلية فى تلخثصة

 تلطالج لجثن فى إشرتكهم وأيضث( تلجودة وحدة مثل) بثلكلية تلقطثعثت بعض تدترة فى بخبرتتهم

 على للقثبمين تستشثرى مجلس فى بخبرتتهم وتالستعثنة تلبيبة، نميةوت تلمجتمع وخدمة تلعليث وتلدرتسثت

 وتلبحثية تلتعليمية بثلعملية تلمرتبطة وتلتنظيمثت تللوتبح لبعض تصور أرسثء أو تعديل أو لوضع تلكلية تدترة

 أعضثء بثنتدتج تلمعنى تلقسم يقوم تالقسثم بأحد معين تخصص تلتدريس هيبة أعضثء فى تلعجز حثلة وفى

 فى تلمنثظرة تلكليثت من تلتدريس أعضثء ببعض تالستعثنة يتم حيث تالقسثم بعض فى كمث تلكلية خثرج من

 هيبة أعضثء أعدتد في وتلفثبض تلعجز مع للتعثمل للتعثمل آليثت وضعت وقد تلقسم، تخصصثت نفس

 ( تلتدريس هيبة أعضثء نسج فى وتلفثبض تلعجز مع تلتعثمل خطة 2-11 مرفق) تلتدريس
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 فى يشثرك تلتى تلمقررتت مع تلتدريس هيبة لعضو تلعلمى تلتخصص مالبمة من تلقسم مجلس ويتأكد

 درجة فى تخصصثتهم على إعتمثدت تلتدريس هيبة أعضثء على تلدرتسية تلمقررتت بتوزيع تدريسهث

 3-11 مرفق) .تلمسثعد وتألستثذ تلمدرس درجتى فى تلدكتورتة تخصص أسثس وعلى لألسثتذة تالستثذية

 (تألتية للمعثيير وفقث تدريسهم وجدتول تلتدريس هيبة ألعضثء تلذتتية تلسير من نمأذج

 تنمٌة لدرات ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس / الهٌئة المعاونة: 11/2

 قثمت تلكليه علي دريس هم تلقوة تلضثربة إلحدتث أى نجثح أو تغيير وبثلتثلىتأعضثء هيبة تل

ربيسية وهى تلقدرتت تلمهنية وتلقدرتت تلعلمية وتلقدرتت تإلدترية لتطوير ورفع محثور 3  هم من خاللتتنمي

حتيثجثت تلتدريبية لهم من وجهة نظرهم ومن وجهة نظر تلقيثدة إلتلعملية تلتعليمية. وتم إجرتء حصر بثكفثبة 

ة وتلجمثعية معهم أن ستبيثنثت وتحديد نتثبج تلمقثبالت تلفرديإلوتبين من تفريغ ت 2/11-1) )مرفق. تألكثديمية

ستبيثنثت و تم مرتجعة حتيثجثت تلتدريبية طبقث لإلإلبثلفعل تدور فى هذه تلمحثور وتم عمل قثبمة ت حتيثجثتهمإ

ستفثدة منهث فى سد لمقدمة من خالل مشروع تنمية قدرتت أعضثء هيبة تلتدريس وتلقيثدتت لإلت تلبرتمج تلتدريبية

مجموعة من تلحثجثت تلتدريبية الزتلت غير متوفرة وقد قثمت تلكلية من  كنثتلتدريبية وتبين أن ه بعض تلحثجثت

حصر بمث لم يتم سده  كوتلى ذل(2/11-2) تلتطوير بتقديم مجموعة من تلبرتمج تلتدريبية مرفق  خالل مشروع

دة تلتدريبية حيث قثمت تلكلية بتحديد تألولويثت تلتدريبية ووضع خطة تدريبية من خالل وح من تلحثجثت

تلبرتمج تلتدريبية تلمقترحة وتلفبثت تلمستهدفة وفترة 2016-2017 تلتدريبية لعثم  تلخطة متلتدريج وتض

وهى معتمدة من تلكلية وقد تم تنفيذ مجموعة من هذه  2/11-3))مرفق  تلتدريج و تلتكلفة ومؤشرتت تلنجثح

 .(2/11-4ق )مرفتلتدريس و تلهيبة تلمعثونة  تلدورتت لعدد من تلسثدة أعضثء هيبة

 يفيد حضوره ستة دورتت مث ويشترط على عضو هيبة تلتدريس تلمتقدم للحصول على درجة علمية أعلى أن يقدم

 نقضثء فترة تلتدريج بسته أشهر ويتم مرتجعة تلبرتمج وتلخطط تلتدريبيةإبعد  بهتدريبية على تألقل ويعثد تقييم أدت

 .سنويث أو وفقث للمستحدثثت

 ٌب:خطة التدر 11/2/1

يوجد خطة تدريج لتنمية قدرتت ومهثرتت أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة ومعتمدة بتثريخ 

( وتم وضع تلخطة تلتدريبية بنثءت على درتسة لإلحتيثجثت تلتدريسية ألعضثء 6-11)مرفق  11/9/2013

ودورتت تدريبية  ( يتم تنفيذ ورش عمل8-11هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة عن طريق إستبيثن )مرفق 
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 10-11تلدورتت تلتى تم تنفيذهث( )مرفق  9-11)مرفق  تلتدريسوندوتت لتنمية قدرتت أعضثء هيبة 

إعالنثت وكشوف تلحضور لورش تلعمل وتلدورتت وتلندوتت( بثإلضثفة إلى تلدورتت تلتدريبية تلتى يتم 

بيثن  11-11بثلجثمعة )مرفق  تنفيذهث وحضورهث بمركز تنمية قدرتت أعضثء هيبة تلتدريس وتلقيثدتت

 بحضور أعضثء هيبة تلتدريس وتلمعثونة لدورتت تدريبية بثلمركز(

 تنفٌذ وتمٌٌم التدرٌب: 11/2/2

% عثم 47بلغت نسبة تدريج أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة بثلدورتت وتلندوتت وورش تلعمل 

تلمتدربين من قثعدة بيثنثت تلتدريج بيثن بنسبة  2-11)مرفق  2012/2013% عثم 48و  2011/2012

للوحدة( تم إعدتد وثيقة تقييم فثعلية تلتدريج للسثدة أعضثء هيبة تلتدريس وتلمعيدين وتلمدرسين تلمسثعدين 

 (.13-11)مرفق  11/9/2013وتم إعتمثدهث بتثريخ 

تلمعثونة فقد بلغت نسبة تدريج أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة  2016/2017وفى تلعثم تألكثديميى 

 بثلدورتت وتلندوتت وورش تلعمل تلتي تم تنفيذهث كثلتثلى:

 %.35ورشة عمل تلفثعلية تلتعليمية وتلخثصه بثعضثء هيبة تلتدريس  -1

 %100ورشة عمل تلتخطيط تالسترتتيجي وتلخثصة بقيثدتت تلكلية   .1

 %100ورشة عمل تلقيثدة وتلحوكمة وتلخثصه بقيثدتت تلكلية  .2

ثبل ومطثبقتهث للمعثيير تلقيثسية تلدولية وتلخثصه بثلسثده معثوني تعضثء هيبة ورشة عمل  تعدتد تلرس .3

 %11تلتدريس 

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس 11/3

 تمٌٌم أعضاء هٌئة التدرٌس / أعضاء الهٌئة المعاونة: 1/ 11/3

تمثدهث بتثريخ تم إعدتد وثسقة معثيير تقييم أدتء تلسثدة أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة المعثونة وتم تع

(، وتم عرضهث ومنثقشتهث مع تلسثدة أعضثء هيبة تلتدجريس بورشة عمل 14-11)مرفق  14/3/2012

إعالن وكشف حضور ورشة عمل( كمث تم أخذ رأى أعضثء هيبة  15-11)مرفق  10/9/2012بتثريخ 

ة تلعمل( كمث نتثبج تحليل حضور ورش 16-11تلتدريس عن طريق تستبيثن عن طريق تقييم تألدتء )مرفق 

نتثبج تحليل  16-11تم أخذ رأى أعضثء هيبة تلتدريس عن طريق تستبيثن عن طريق تقييم تألدتء )مرفق 

 16/10/2012تإلستبيثن( وتم تعديلهث بنثءت على مقترحثتهم وتم إعثدة صيثغتهث وغعثدة تعتمثدهث بتثريخ 

طريق مأل إستمثرة تتضمن أعمثل  ( ويعتمد تقييم عضو هيبة تلتدريس لذتتة سنويث عن17-11)مرفق 
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تلتدريس وتإلشرتف على تلرسثبل تلعلمية وتلبحث تلعلمى وخدمة تلمجتمع وتنمية تلبيبة وأنشطة جثمعية 

أخرى متضمنة تلمشثركة فى أنشطة ضمثن تلجودة وتلتطوير تلمستمر بثإلضثفة إلى تقييم تلطالج لعضو 

ج لجميع تلمقرترتت تلتى يقوم عضو هيبة تلتدريس هيبة تلتدريي حيث يتم تحتسثج متوسط رضث تلطال

بتدريسهم فى كال تلفصلين تلدرتسيين خالل تلعثم تلدرتسى ويرفق بثلتقييم تلذتتى تلسنوى لة. وقد تم تصميم 

 (.9-11تستمثرة تقييم ذتتى ألدتء تعضثء هيبة تلتدريس وأخرى للهيبة تلمعثونة )مرفق 

 الرضا الوظٌفى: 11/3/2

لقيثس تلرضث تلوظيفى ألعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة وتم تعتمثدة بتثريخ  تم وضع آلية

( تم قيثس تلرضث تلوظيفى ألعضثء هيبة تلتدريس عن طريق تستمثرة 20-11)مرفق  14/8/2012

 تستمثرة تستبيثن( 21-11تستبيثن )مرفق 

وسط تلرضث تلوظيفى ألعضثء هيبة نتثبج تإلستبيثن( هذت وقد بلغ مت 22-11وتم تحليل تلنتثبج )مرفق 

% 72% لألسثتذة 68% للغستثذة تلمسثعدين 66% ، 63% وكثن متوسط تلمدرسين 67.25تلتدريس 

% 60لألسثتذة تلنتفرغين وغير تلنتفرغين هذت وقد تفثوتت نسبة تلرضث تبعث لمحثور تلرضث تلوظيفى فكثنت 

% للرضث 73لروتتج وتلترقيثت وتلحوتفز و % لمحور ت56لمحور تلرضث عن تلعالقثت بين تلزمالء و 

% 59% وكثنت 58عن تلتقدير وتحقيق تلذتتتز أمث بثلنسبة للهيبة تلمعثونة بثلكلية فقد بلغت نسبة تلرضث 

% للمدرسين تلمسثعدين وبدون فرق جوهرى وكثن تلرضث ضعيف فى ربع تإلجثبثت 56للمعيدين و 

ود فوق جوهرى فى تلنسبة تلعثمة للرضث تلوظيفى بين % من تلهيبثت تلمعثونة مع وج76ومقبوال فى 

تلهيبثت تلمعثونة وأعضثء هيبة تلتدريس، وكثنت معدالت تلرضث لدى تلهيبثت تلمعثونة أقل من أعضثء هيبة 

تلتدجريس فى جميع محثور تلرضث تلوظيفى.  هذت ولم توجد فروق جوهرية بين سنوتت تلخدمة فى تلدرجة 

تلعثمة للسثدة أعضثء هيبة تلتددريس وتلهيبةو تلمعثونة. وتم تحسين بيبة تلعمل بنثءت تلوظيفية ونسبة تلرضث 

على نثتبج تألستبيثن وتم شرتء مكثتج وكرتسى وشثنونثت لحجرتت أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة 

 (23-11من خالل مشروع تلتطوير تلمستمر وتلتثأهيل لإلعتمثد )مرفق 

 نماط الموة:

 ج أعضثء هيبة تثلدريس وتلهيبة تلمعثونة للطالج مع تلمعدالت تلمعترف بهث.تتفثق نس .1

 وجود خطة للتعثمل مع تلعجز وتلفثبض من أعذتء هيبة تلتدريس / تلهيبة تلنمعثونة. .2
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وجود خطة تدريبية ألعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة مبنية على درتسة تإلحتيثجثت تلتدريبية  .3

 لهم

 مدة لتقييم أدتء أعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة.وجود معثيير معت .4

 تم قيثس تلرضث تلوظيفى ألعضثء هيبة تلتدريس وتلهيبة تلمعثونة بثلكلية. .5

 نماط الضعف:

 لتدريسعدم تفعيل معثيير تقييم أدتء أعضثء هيبة ت
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 واألنشطة العلمٌة ًالبحث العلمالمعٌار الثانى عشر: 

 :خطة البحث العلمً  12/1

 :توافر خطط  للبحث العلمً 12/1/1

تلترى (2-12/1/1)مرفرق معتمردة ومرتبطرة بخطرة تلجثمعرة  (1-12/1/1)مرفرق توجد خطة للبحث تلعلمري 

أكدت على ضرورة تحليل إحتيثجثت تلقطثعثت تلمستفيدة من تلبحرث تلعلمري وأهرم تلمشركالت تلترى توتجههرث 

على تضرمن تلخطرة ألولويرثت تألبحرثث تلترى ترم تحديردهث  وقد تم تطبيق ذلك فى تلخطة تلبحثية تلتى تعتمدت

من قبل تألقسثم تلمختلفة ويتم تنفيذهث من خالل تألبحثث ورسثبل تلمثجستير وتلدكتورته. وقد تم إعدتد تلخطرة 

تلبحثية للكلية بنثء على: تم عمرل نمروذج تلخطرة تلبحثيرة تلرذى أعدتره وحردة ضرمثن تلجرودة  ثرم طلبرت وحردة 

من تألقسثم تلعلمية ترشيح عدد من أعضرثء هيبره تلتردريس يسرثوى عردد تلتخصصرثت تلعلميرة ضمثن تلجودة 

بثلقسم لحضور ورشة عمل بعنوتن " وضع تلخطة تلبحثية لألقسرثم تلعلميرة وإرتبثطهرث بخطرة تلجثمعرة حيرث 

لألقسررثم عرررض نمرروذج تلخطررة تلبحثيررة لألقسررثم وكيفيررة إعرردتده. كمررث أعرردت تألقسررثم تلعلميررة تلخطررط تلبحثيررة 

)مرفرق تلعلمية. وبنثء عليه تم إعدتد وإعتمثد تلخطط تلبحثية لألقسثم ومنهث تم إسرتنبثط تلخطرة تلبحثيرة للكليرة 

. كمث توجد وثيقة لسيثسثت تلمؤسسة فى مجرثل تلبحرث تلعلمري تؤكرد علرى إرتبرثط خطرة تلبحرث (12/1/1-3

لميرة وتلرسرثبل تلمسرتنبطة مرن تلخطرة تلبحثيرة تلعلمي بخطة تلجثمعة. كمث ترم عمرل قثبمرة ألمثلرة لألبحرثث تلع

علررى هيبررة جرردول بشرركل تلخطررة وتتضررمن عنرروتن تلبحررث وتلتخصررص تلمنرروط برره تلقيررثم بثلبحررث وتلمشرررف 

تلمسبول عن إجرتء تلبحث بثإلضثفة إلى تلميزتنية تلتقريبية للبحث وتلمدة تلزمنية تلالزمة إلجرتء تلبحث وتم 

مرفق أمثلة بثلرد من تألقسثم. يوجد بثلمؤسسرة لجنرة تألخالقيرثت وهرى موثقرة توزيعهث على تألقسثم تلعلمية و

ومعتمردة تقروم تللجنرة بنشرر تلروعى وتفعيرل أخالقيرثت تلبحرث تلعلمري كمرث يوجرد دليرل لحمثيرة حقروق تلملكيرة 

دريس تلفكرية ودليل آخر " أخالق تلمهنية وتلبحث تلعلمي " وتم نشر تلدليلين وتوزيعه على أعضثء هيبة تلتر

وتلهيبة تلمعثونة كمث تم رفعة على تلموقع تإللكترونى وكرذلك قثمرت تللجنرة بتصرميم وتفعيرل تسرتمثرة خثصرة 

أبحرثث ( بإسرتيفثبهث  -بأخالقيثت تلبحث تلعلمي وتلتى يتحتم على كل من يقوم بإعدتد أى بحث علمى )رسرثبل

ث تلعلمري عرن طريرق عقرد عردد مرن كذلك قثمت تللجنة بنشر تلوعى عن أخالقيثت تلبحر(3-12/1/1)مرفق 

 ورش تلعمل.
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 :كفاءة العملٌة البحثٌة 12/2

 كفاءة العملٌة البحثٌة: 12/2/1 

% من أعضثء هيبة تلتدريس فى تلبحث تلعلمي من خالل تألبحثث وتإلشرتف على تلرسثبل تلعلمية وقد 80يشثرك 

منهث محليرث . ويوجرد قوتعرد بيثنرثت  47يث و% منهث دول57بحث  1049ودوليث   بلغ عدد تألبحثث تلمنشورة محليث

للبحوث تلعلمية وتلتى تحتوى على أسمثء تألبحثث ومكثن تلنشر ، ومرفق قوتعد تلبيثنثت تلتى تحتروى علرى أسرمثء 

توجررد قثبمررة بررثلبحوث  (1-12/2/1)مرفررق تألبحررثث ومكررثن وجررثرى إدخررثل بيثنررثت بررثقى أعضررثء هيبررة تلترردريس 

وحصرل عردد مرن أعضرثء هيبرة تلتردريس علرى عردة  (2-12/2/1)مرفرق ثت علميرة  تلعلمية تلمشرتركة مرع مؤسسر

 تلتقديرية وتلتشرجيعية جوتبز على مستوى تلدولة وجوتيز عثلمية مثل : جثبزة تلجثمعة للتميز تلعلمي وجثبزة تلدولة

تقييم نتثبج تألبحرثث . يتم (3-12/2/1)مرفق ووسثم تلعلوم وتلفنون من تلطبقة تألولى وجثبزة تلجثمعة تلتشجيعية  

تلعلميررة مررن قبررل مؤسسررثت وهيبررثت حكوميررة كتشرركيل لجررثن تلحكررم وتلمنثقشررة لرسررثبل تلمثجسررتير وتلرردكتورته مررن 

. جميرع تألبحرثث وتلرسرثبل تلعلميرة تعنرى تبحرث فرى  (4-12/2/1)مرفق مختصين خثرجيين من تلك تلمؤسسثت  

لمدنيرة وتلكهربيرة وتلميكثنيكرة( وتلبيبيرة ومرفرق أمثلرة للبحروث إيجثد تلحلول لمشثكل تلمجتمرع تلهندسرية ) تلهندسرة ت

. وتتم تإلستفثدة من تألبحثث تلعلمية تلتى يقوم بهث أعضثء (5-12/2/2)مرفق تلتطبيقية تلتى تستفثد منهث تلمجتمع  

 هيبة تلتدريس.

 ً:تشجٌع وتحفٌز البحث العلم 12/2/2

تركة بين تألقسثم تلعلمية قثم أحد أعضثء وحدة ضمثن تلجودة بتقديم من بين تألسثليج لتشجيع تلبحوث تلعلمية تلمش  

عرض بعنروتن تلمشرثريع وتلمرنح تلقوميرة وتلدوليرة بهردف عررض تلمشرثريع تلبحثيرة وتلتمويرل تلمترثح مرن تلهيبرثت 

ر تلعلمري تلدولية وتلقومية ذلك لتحفيز أعضثء هيبة تلتدريس للتعثون تلبحثى مع تلك تلهيبثت. وتشجع تلجثمعرة تلنشر

. ولتحفيز ورعثية ودعم تلبثحثين (1-12/2/2)مرفق بمنح مكثفأة تلنشر فى تلمجالت وتلدوريثت تلعلمية وتلعثلمية  

قثمت تلمؤسسة بثإلشترتك فى مشروع قوتعد تلبيثنثت تلتى تتيح تلبثحثين تلحصول على تلنصوص تلكثملة لألبحثث 

نترنرت ودعرم وتطروير تلمكتبرة وإمردتدهث برثلمجالت وتلردوريثت من خالل أجهزة تلحثسج تأللرى تلمتصرلة بشربكة تإل

تإللكترونيررة علررى شرربكة تإلنترنررت وكررذلك تشررترتك أعضررثء هيبررة تلترردريس بثلرردورتت تلمرتبطررة بثلمهررثرتت تلبحثيررة 

ويرتم  (2-12/2/2)مرفرق   2013-2010ومرفق بيثن بثلكتج وتلمرتجرع تلحديثرة تلترى ترم إمردتد تلمكتبرة بهرث فرى 

% مررن ثمررن تلرردورتت تلتررى تقررثم بهررث ألعضررثء هيبررة تلترردريس 50ورتت تدريبيررة للبثحثينوتخصررم تلجثمعررة تمويررل د

 وتلهيبة تلمعثونة. كمث يشترك عديد من تلطالج فى تلمشثريع تلبحثية تلتى تتم بثلمؤسسة.
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 ً:تموٌل البحث العلم 12/3
 ً:مصادر تموٌل البحث العلم 12/3/1

ويوضح إجمرثلى  11/9/2013تلمعتمد بتثريخ  (1-12/3/1)مرفق تلتمويل   يوجد تقرير محدث لحصر مصثدر 

(. ال تكفررى 3( وتلكيمثويررثت وتألدوتت تلمكتبيررة شرركل )2شرركل) –تإلنفررثق علررى بنررد تإلحررالل وتلتجديررد )تألجهررزة( 

تلموتزنررة تلمخصصررة سررنويث ألغرررتض تلبحررث تلعلمرري حيررث أنرره يوجررد بثلميزتنيررة بنررد مصررثريف أبحررثث )كتررج 

جنيهرث فقرط. التوجرد بررتمج دتخليرة لتمويرل تلبحرث تلعلمري ولكرن يوجرد بثلجثمعرة  31770ثويثت( تبلغ قيمتهث وكيم

صندوق لتمويل تلبحث تلعلمي ويتم تلتقدم من خالله للحصرول علرى تمويرل لألبحرثث ويقروم بعرض تلبرثحثين بثلتقردم 

ولرى ولكرن نسربة نجرثح هرذه تلمقترحرثت بمقترحثت بحثية لجهثت ممولة خثرجية منهث مرثهو حكرومى ومنهرث مرثهو د

تلبحثية فرى تلحصرول علرى تلتمويرل محردودة. كمرث تشرمل مصرثدر تلتمويرل تلرذتتى للبحرث تلعلمري دتخرل تلمرؤتمرتت 

. وإجمثلى مثتم إنفثقة على (2-12/3/1)مرفق تلعلمية وتلمركز تإلعالمى وتلمكتبة وتلوحدتت ذتت تلطثبع تلخثص 

وتلتجديد بلغ حوتلى مليون ومثبتين ألف جنيه من مشروع تلتطوير تلمسرتمر وتلتأهيرل شرتء أجهزة من بند تإلحالل 

مليون وأربعمثبة ألرف جنيره لرزوم تألبحرثث  2لإلعتمثد، كمث تم شرتء مستلزمثت )كيمثويثت وأدوتت مكتبية( بمبلغ 

 .(3-12/3/1)مرفق تلعلمية وتلتصوير وتإلستبيثنثت 

  :األخرى المؤتمرات واألنشطة العلمٌة 12/4

 :مشروعات بحثٌة ممولة وإتفالٌات 12/4/1
 

وهيبه   DAADيوجد بثلكلية عدد  من تلمشثريع تلبحثية تلممولة من قبل تلجثمعة وصندوق تلعلوم وتلتكنولوجيث و  

 . (1-12/4/1)مرفق تلمعونة تألمريكية 

. ويرتم (2-12/4/1)مرفرق يرة شثرك عدد من أعضرثء هيبرة تلتردريس فرى مرؤتمرتت ونردوتت محليرة وإقليميرة ودول

تلتنظيم وتلمشثركة فى تلندوتت وورش تلعمرل وتلمرؤتمرتت تلعلميرة تلمحليرة وتإلقليميرة وتلدوليرة وتنظريم تلعديرد مرن 

بثلتعرثون مرع هيبرثت علميرة  (3-12/4/1)مرفرق تلمؤتمرتت وتلنردوتت تلعلميرة مرفرق قثبمرة تلمرؤتمرتت وتلنردوتت 

لعثلميررة وهيبررة تلمعونررة تألمريكيررة وتليونيسرريف. تشررجع تلمؤسسررة تلطلبررة علررى محليررة ودوليررة مثررل منظمررة تلصررحة ت

( طثلبررث فررى مررؤتمر 25حضررور مررؤتمر تلمعهررد بمررنحهم تشررترتكث مخفضررث وإعطررثبهم شررهثدتت معتمرردة وقررد شررثرك )

. تقوم (4-12/4/1)مرفق بعرض أبحثثهم  2012( طالج فى مؤتمر عثم 5وشثرك أيضث ) 2013تلمؤسسة لعثم 

)مرفررق ة بثلمسررثهمة فررى أنشررطة علميررة محليررة وإقليميررة ودوليررة مثررل تلمشررثركة فررى عضرروية هيبررثت دوليررة تلمؤسسرر

كمث يشثرك أعضثء هيبة تلتدريس فى مجالت علمية ويشثرك تلعديد مرنهم فرى فحرص تإلنترثج تلعلمري  (12/4/1-5
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ن وكذلك يشثرك معظم أعضثء هيبة وفى عضوية تللجثن تلعلمية للمتقدمين لشغل وظثبفثألسثتذة وتألسثتذة تلمسثعدي

 .(6-12/4/1)مرفق تلتدريس فى تحكيم تألبحثث تلمنشورة فى تلمجالت تلمحلية وتلدولية 

 نماط الموة:

 .تلخطة تلبحثية تهدف إلى تغطية أهم مشثكل تلمجتمع 

 .تم تنفيذ تلعديد من تألبحثث وتلرسثبل تلعلمية تلمستنبطة من تلخطة تلبحثية 

 ث تلعلمي بخطة تلجثمعة وإرتبثط خطة تلبحث تلعلمي بثألقسثم تلعلمية بخطة تلمؤسسة.إرتبثط خطة تلبح 

  يوجد قثعدة بيثنثت لألبحثث تلمنشورة كمث توجد بعض تألبحثث تلمشتركة مع بعض تلجهثت تلخثرجية مثل

 جثمعة فثندربلت بثلواليثت تلمتحدة تلمريكية.

 ة.وجود بحوث علمية مشتركة مع مؤسسثت علمية دولي 

 .إشترتك أعدتد كثيرة من تلبثحثين من تلطلبة وأعضثء هيبة تلتدريس يفتح لهم مجثالت جيدة للبحث تلعلمي 

 نماط الضعف:

 .اليوجد تقييم دورى لبيثن مثتم إنجثزه من تلخطة 

 .قلة تلمصثدر تلمتثحة لتمويل تلبحث تلعلمي كمث توجد ميزتنية تفصيلية مخصصة للبحث تلعلمي 

 ث نسبيث إلى جثنج عدم نشر بعض تألقسثم ألية بحوث.قلة عدد تألبحث 

 .تلمشثريع محصورة فى عدد محدود من تألقسثم وأعضثء هيبة تلتدريس 
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اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب -اٌّؼ١به اٌضبٌش ػْو   

 اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ : 83/8

بزٜ و١ٍبد إٌٙدظخ غطبػذ وْ رعبِؼخ ثٕٙب ِٓ و١ٍبد إٌٙدظخ اٌؾد٠ضخ ٚاٌزٝ اظز -رؼزجس و١ٍخ إٌٙدظخ ثجٕٙب

اٌؼس٠مخ فٝ عرة ؽالة اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚذٌه ثؾسطٙب ػٍٝ رمد٠ُ ِؼظُ ثساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب فٝ 

رٛاوت اؽز١بعبد اٌّغزّغ اٌّؾٍٝ ٚورٌه ظٛق اٌؼًّ اٌّظسٜ اٌزٟ اٌزصظظبد إٌٙدظ١خ اٌّصزٍفخ ٚ

 ٚاٌؼسثٝ.

 : اٌلثٍِٛبد ٚ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ 83/8/8

 :اٌزؼو٠ف ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 83/8/8/8

وظب١ٌت ِزٕٛػخ ٌٍزؼس٠ف ثجساِظ ٚثؼد اشد٠بد اػداد اٌّزمد١ِٓ ٌٍزعغ١ً ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ارصرد اٌى١ٍخ 

 :اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌزس٠ٚظ ٌٙب ٚ ِٓ رٍه اوظب١ٌت

 www.beng.bu.edu.eg/ اإلػالَ ثّٛاػ١د اٌزعغ١ً ٠زُ ِٓ خالي ِٛلغ اٌى١ٍخ ػٍٝ شجىخ االٔزسٔذ -1

-13/1/1/1ِسفك ( ٚو٠ؼب ػٓ ؽس٠ك االػالْ داخً اٌى١ٍخ ثٍٛؽخ االػالٔبد )1-13/1/1/1ِسفك )

فٙٝ ؽجمب ٌالئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  ٟ(. وِب ثبٌٕعجخ ٌمٛاػد اٌزعغ١ً ٚشسٚؽ اٌم١د ٚاإلشساف األوبد2ّ٠

الئؾخ عد٠دح ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ثبٌعبػبد اٌّؼزّدح ثدا٠خ ِٓ اٌؼبَ اٌدزاظٝ اٌؾبٌٝ اٌّؼزّدح ٚرُ رطج١ك 

 .12/12/2013ثزبز٠خ  4743, ٚاٌمساز اٌٛشازٜ زلُ 2014/2015

ِصبؽجبد اٌى١ٍخ ٌٍؼد٠د ِٓ اٌغٙبد إٌمبث١خ ٚ ظٛق اٌؼًّ ٌٍزؼس٠ف ثجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚ ِٛاػ١د  -2

 .(3-13/1/1/1)ِسفك اٌزمدَ ٌٙب 

 ثٕظبَ اٌؼ١ٍب اٌدزاظبد اٌصبطخ ثجساِظ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ػٍٝ ٠ؾزٜٛ ٚاٌرٜ اٌؼ١ٍب اٌدزاظبد د١ًٌ ١توز -3

 ٚاإلشساف اٌزعغ١ً إعساءاد ػٍٝ و٠ؼب ٠ٚؾزٜٛ اٌزصظظبد ع١ّغ فٝ اٌّؼزّدح اٌعبػبد

 ٚشسٚؽ ٌٍزعغ١ً اٌزمدَ ٌعٌٙٛخ ازشبداد اٌٝ ثبإلػبفخ ٚاٌزعغ١ً اٌم١د لٛاػد ورٌه ٠ٚشًّ األوبد٠ّٝ

 اٌدزاظبد ِىزت فٝ ِزبػ ٚاٌىز١ت. اٌؼ١ٍب ثبٌدزاظبد اٌصبطخ إٌّبذط ع١ّغ و٠ؼب ٠ٚشًّ اٌدزعخ ِٕؼ

 .(4-13/1/1/1)ِسفك  ِٚىزجخ اٌى١ٍخ ٚ ٠زُ رؾد٠ضٗ. اٌؼ١ٍب

 .(5-13/1/1/1)ِسفك اٌالئؾخ اٌغد٠دح ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ إٌٙدظخ ثجٕٙب  -4
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ثٍِٛبد ٚ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ ِٖٕفخ ٚفك اػٚبء لٛاػل ث١بٔبد ثبػلاك ٚ أٛاع اٌل 83/8/8/2

 :ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٚ اٌلها١ٍٓ ِٓ اٌقبهط

رزؼّٓ الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌغد٠دح اٌؼد٠د ِٓ اٌجساِظ اٌزٟ رصض اٌدثٍِٛبد ٚ اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ 

)ِسفك رّٕؾٙب اٌى١ٍخ ثبرصظظبد اٌّصزٍفخ ٚ ِسفك لبئّخ ثؼدد ٚ أٛاع اٌدثٍِٛبد ٚ اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ 

13/1/1/2-1) . 

ٚ  اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب. غٍط عبِؼخ ثٕٙب ثٕبءا ػٍٝ ؽٍت ِغٍط و١ٍخ إٌٙدظخ ثجٕٙب٠ِّٕؼ 

لد ِٕؾذ اٌّٛظعخ اٌؼد٠د ِٓ اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ خالي اٌعٕٛاد االخ١سح ٚ ِسفك اؽظبئ١خ ثؼدد ؽالة 

صّط ظٕٛاد االخ١سح ٚ ذٌه ػٍٟ ِعزٛٞ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔٗ ٚ اٌطالة اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب إٌّّٛؽ١ٓ خالي اٌ

 .(2-13/1/1/2)ِسفك اٌدزاظ١ٓ ِٓ اٌصبزط 

 اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٝ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: 83/2

 :ٖاٌلوزٛها-اٌّبعَز١و-ثواِظ اٌلثٍَٛ 83/2/8

ٌٍطالة ٚوػؼبء ١٘ئخ  ٠زُ اٌؼًّ فٝ ع١ّغ اٌدزعبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚفمب ٌالئؾخ ِؼزّدح ِؼٍٕخ

اٌزدز٠ط ٚرمَٛ اٌى١ٍخ ثّساعؼزٙب فٝ ػٛء اٌزغ١١ساد اٌّؾ١طخ اْ ٚعدد ٚرؾدد اٌى١ٍخ ِٓ خالي ِغٍعٙب 

 ٌٚغٕخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌّالِؼ األظبظ١خ ٌٍٕظبَ اٌّزجغ فٝ ردز٠ط ثساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اٌّصزٍفخ.

 :ٍبد اٌؼ١ٍبرجٕٟ ٚ رطج١ك ِؼب١٠و اوبك١ّ٠خ ٌجواِظ اٌلها 83/2/8/8

رُ رجٕٟ ِؼب١٠س ل١بظ١خ اوبد١ّ٠خ ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب اظزٕبدا ػٍٟ اٌّؼب١٠س االظزسشبد٠خ اٌظبدزح  -

ِٓ ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚ االػزّبد ٚ رُ اٌزٛص١ك ثّغٍط اٌى١ٍخ ٚ ِسفك ٔعصخ ِٓ 

ِسفك )خ ثزجٕٟ رٍه اٌّعٛدح اٌّعٛدح االظزسشبد٠خ اٌظبدزح ػٓ ا١ٌٙئخ ٚ ورٌه لساز ِغٍط اٌى١ٍ

ٚ لسازاد ِغبٌط االلعبَ اٌّصزٍفخ ثزشى١ً ٌغبْ ٌٛػغ اٌّؼب١٠س االوبد١ّ٠خ اٌصبطخ  (.13/2/1/1-1

 (.2-13/2/1/1ِسفك )ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب 

فٝ إؽبز اٌّؼب١٠س اٌم١بظ١خ ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚاٌزٝ ٚػؼزٙب ا١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ  -

ٌزّضً اؽبزا ػبِب ٌٍّؼب١٠س األوبد١ّ٠خ اٌٛاعت رؾممٙب فٝ ثساِظ  2009ػزّبد ثزبز٠خ ِبزض ٚاال

اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٌٚزظف ثشىً ػبَ ِب ٠غت وْ رؾممٗ ثساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ِٓ ِؼبزف ِٚٙبزاد 

 ١سِٓ األلعبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّصزٍفخ ٌٛػغ ِؼب٠اٌّشىٍٗ  بٍْغاٌ ِٓ خاليٚعدازاد , فمد لبِذ اٌى١ٍخ 
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ٚذٌه  .(3-13/2/1/1ِسفك ) (ARSصبطخ ٌجساِظ اٌّزبؽخ فٝ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ )اٌ االوبد١ّ٠خ

ٚ رشى١ً ٌغٕخ ٌّساعؼخ  ثبٌٕعجخ ٌجساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب. ARS  ثٕبء ػٍٝ لساز ِغٍط اٌى١ٍخ الػزّبد 

 (4-13/2/1/1ِسفك )رٍه اٌّؼب١٠س. 

 :ثواِظ ػ١ٍّخ ١ٍبٍخ اٌى١ٍخ فٟ اٍزؾلاس/اٌغبء 83/2/8/2

رؼزّد اٌى١ٍخ ػٍٟ لسازاد ِغبٌط االلعبَ الظزؾداس ثساِظ عد٠دح اٚ اٌغبء اؽد اٌجساِظ اٌؼ١ٍّخ  -

٠ٛػؼ ّٔٛذط ٌمساز ِغبٌط االلعبَ ثزغ١ّد  (1-13/2/1/2ِسفك )اٌّزبؽخ ثالئؾخ اٌى١ٍخ ٚ اٌّسفك 

 ثساِظ دثٍِٛبد ثّساؽٍخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب.

 :هاد اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍبر١ٕٛفبد ثواِظ ٚ ِمو 83/2/8/3

ٚلد ارصرد اٌى١ٍخ خطٛاد وج١سح ٚعبدح ٌزٛط١ف اٌجساِظ ٚاٌّمسزاد اٌصبطخ ثطٍجخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  -

-13/2/1/3ِسفك ) ثبٌالئؾخ اٌغد٠دح )اٌعبػبد اٌّؼزّدح(ِصزٍف  ثسٔبِظ 20ٚاٌزٝ رجٍغ ػدد٘ب ثبٌى١ٍخ

ٍفخ الرصبذ اٌالشَ ٔؾٛ رٛط١ف اٌجساِظ ٠ٛػؼ ّٔبذط ِٓ اٌصطبثبد اٌّٛعٙٗ ٌاللعبَ اٌؼ١ٍّخ اٌّصز (1

اٌزٟ رُ فزؾٙب خالي فزسح رطج١ك اٌالئؾخ اٌغد٠دح ِٕرٚ اػزّبد٘ب  اٌجساِظٚ رُ رٛط١ف  ٚ اٌّمسزاد.

ّٔبذط ٌزٛط١ف ثؼغ اٌجساِظ ٚ  (2-13/2/1/3ِسفك )ثٛاظطخ اٌٍغبْ اٌّشىٍٗ ِٓ ِغبٌط االلعبَ 

ك اٌالئؾخ ؽزٟ االْ ٚ ردػ١ُ رٍه اٌؾظس ثبػداد لد رُ ػًّ ؽظس ٌٍّمسزاد اٌزٟ رُ فزؾب ِٕرٚ رطج١

ٚ لد رُ رٛط١ف (  3-13/2/1/3ِسفك )اٌطالة ٌىً ِمسز ٚ ذٌه ػٍٟ ِعزٛٞ االلعبَ اٌّصزٍفخ 

اٌّمسزاد اٌزٟ رُ ردز٠عٙب خالي فزسح رطج١ك اٌالئؾخ اٌغد٠دح ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ  ثٛاظطخ اػؼبء 

ّٔبذط ٌزٛط١ف ثؼغ  (4-13/2/1/3ِسفك )ه اٌّمسزاد ١٘ئخ اٌزدز٠ط اٌمبئ١١ّٓ ثبٌزدز٠ط ٌزٍ

ٚ  اٌجساِظ رٍٍهِساعؼخ  االعساءاد اٌالشِخ ٔؾٛ ٌغبْ ٚؽدح اٌغٛدحٚ لد ارصرد . اٌّمسزاد

ثب١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ  خذط اٌصبطبٍزأود ِٓ ط١بغزٙب ؽجمب ٌٍّٕثٛاظطخ ِساعؼ١١ٓ داخ١١ٍٓ ٌ اٌّمسزاد

ّزٙب ٌٍزطٛز اٌؼٍّٝ فٝ ِغبي اٌزصض ئٌجساِظ ِٚدٜ ِالٌؼّبْ عٛدح اٌزؼ١ٍُ ٚوزبثخ رمبز٠س ػٓ ٘رٖ ا

 اٌزدز٠ط ٚاٌزم١١ُ. ٚؽسق

ظٛف ط١بغزٙب فٝ اٌظٛزح إٌٙبئ١خ ٚ  فٛز االٔزٙبء ِٓ اٌّساعؼخ اٌداخ١ٍخ ٌزٍه اٌجساِظ ٚ اٌّمسزاد  -

رشى١ً ٌغبْ ِٓ ِساعؼ١١ٓ خبزع١١ٓ ِزصظظ١ٓ ثٛاظطخ ِغبٌط االلعبَ ٌّساعؼخ اٌزٛط١ف زُ ٠
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ِظ ٚ اٌّمسزاد ٚ اػداد اٌزمبز٠س اٌصبطخ ثرٌه ٌٍٛلٛف ػٍٟ ٔمبؽ اٌمٛح ٚ اٌؼؼف ٚ اٌصبص ثبٌجسا

 .اٌؼًّ ػ١ٍٙب

 ٌالئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب فئْ: ٚؽجمب

ٚ الرص٠د فظٛي دزاظ١خ  ازثؼخ ِدح اٌدزاظخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ دزعخ دثٍَٛ ال رمً ػٓ كهعبد اٌلثٍَٛ : -

 .ػٓ صّب١ٔخ فظٛي دزاظ١خ

دزاظخ ٌٍؾظٛي ػٍٝ دزعخ اٌّبععز١س رزساٚػ ِٓ ظٕز١ٓ ١ِالد٠ز١ٓ ِٓ ِدح اٌ كهعبد اٌّبعَز١و : -

ظٕٛاد ١ِالد٠خ ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّشسف اٌسئ١عٝ ِٚٛافمخ اٌمعُ  ازثؼخربز٠خ اٌم١د وؾد ودٔٝ اٌٝ 

 اٌّصزض ٌٚغٕخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ِٚغٍط اٌى١ٍخ.

ِٓ  خ١ِالد٠ صالصخ ظٕٛادساٚػ ِٓ ِدح اٌدزاظخ ٌٍؾظٛي ٌٝ دزعخ اٌدوزٛزاح رز : ٖكهعبد اٌلوزٛها -

ظٕٛاد ١ِالد٠خ ِٓ ربز٠خ اٌم١د وؾد ولظٝ ِغ ِساػبح ؽبالد ٚلف  ظزخربز٠خ اٌم١د وؾد ودٔٝ اٌٝ 

اٌم١د. ٠ٚغٛش ِد اٌم١د ثٕبء ػٍٝ ؽٍت اٌّشسف اٌسئ١عٝ ِٚٛافمخ اٌمعُ اٌّصزض ٌٚغٕخ اٌدزاظبد 

 اٌؼ١ٍب ٚاٌجؾٛس ِٚغٍط اٌى١ٍخ.

 :زؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌٍجواِظ ِغ اٌّؼب١٠و اٌّوعؼ١خ االوبك١ّ٠خ ٌٍجواِظرٛافك ٔٛارظ اٌ 83/2/8/4

٠شزًّ رٛط١ف اٌجساِظ اٌّصزٍفخ ػٍٟ ِظفٛفخ رٛػؼ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌّعزٙدفخ ٌىً ثسٔبِظ ِٓ ثساِظ  -

 .اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚ رٛافمٙب ِغ اٌّؼب١٠س اٌّسعؼ١خ االوبد١ّ٠خ ٌٍجساِظ

 ٔظبَ اٌزَغجً ٚاإلّواف اٌؼٍّٝ: 83/2/2

 زوٞ اٌطبٌت ٠ٚساعؼٙب إثداء ِغ ٌٍزصظض ٚفمب اٌسظبئً ػٍٟ اإلشساف ثزٛش٠غ اٌؼ١ٍّخ األلعبَ رٍزصَ -

 ِٓ اٌزعغ١ً الػزّبد اٌؼ١ٍب ٌغٕخ اٌدزاظبد ػٍٟ رؼسع صُ لعُ ثىً اٌؼ١ٍب اٌدزاظبد ٌغٕخ ػؼٛ

 اٌى١ٍخ. ِغٍط

 :اعواءاد اٌزَغ١ً ٚ األّواف ِؼٍٕخ ثٍٛبئً ِزٕٛػخ 83/2/2/8

عساءاد اٌزعغ١ً ٚ االشساف فٟ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب فٟ ٌغبْ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ثٛاظطخ رزُ ِساعؼخ ا -

ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚ اٌجؾٛس ثغسع رط٠ٛس٘ب ٚ ع١ّغ اعساءاد اٌزعغ١ً ِٛصمخ ٚ 

  .(1-13/2/2/1ِسفك )ِؼٍٕخ 
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اٌزصظض صُ رمعُ رزُ  اعساءاد اٌزعغ١ً ثبٌى١ٍخ ٠د٠ٚب فٝ ظغالد ِمعّخ اٌٝ ػدح ٍِفبد ؽعت  -

دوزٛزاح( صُ ظٕخ اٌزعغ١ً. ٚرؼزجس ٘رٖ  -ِبععز١س -داخً وً رصظض ؽعت اٌدزعخ اٌؼ١ٍّخ )دثٍَٛ 

اٌىزس١ٔٚب ٚذٌه ر١ّٙدا ٌٕمٍٙب اٌٝ لٛاػد  اٌعغالد ثّضبثخ لبػدح ث١بٔبد وظبظ١خ. ٚرُ ٔمً ٘رٖ اٌج١بٔبد

 .(2-13/2/2/1ك ِسف)اٌج١بٔبد اإلٌىزس١ٔٚخ اٌسظ١ّخ اٌصبطخ ثبٌى١ٍخ صُ اٌغبِؼخ 

خ ِٓ اٌى١ٍبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٝ ٠ىضس ٠ٚزٕٛع ثٙب اٌزصظظبد اٌّصزٍفخ ٠ٚز١ّص وً ظٔظسا ألْ و١ٍخ إٌٙد -

رصظض ثئظزمالٌخ ف١ٕب ٚرم١ٕب ثً ٚفٝ ِؼظُ اٌزصظظبد رزفسع ِٕٙب رصظظبد دل١مخ. ٌرا فئْ ع١ّغ 

ض اٌؼبَ وٚ اٌزصظض اٌدل١ك ء اإلشساف ػٍٝ اٌسظبئً ٚفمب ٌٍزصظبػجااأللعبَ اٌؼ١ٍّخ رٍزصَ ثزٛش٠غ 

اذا ٌصَ األِس. ٚرٍغأ األلعبَ اٌٝ اإلشساف اٌّشزسن ِغ و١ٍبد وخسٜ وٚ ١٘ئبد ِٓ داخً ٚخبزط 

  (.1-5-2-13ك ف)ِساٌغبِؼخ 

٠مدَ اٌّشسف اٌسئ١عٝ ؽٍت اٌٝ ِغٍط اٌمعُ ثأٜ ِالؽظبد ػٍٝ اإلشساف ِٓ ؽ١ش اػبفخ اٚ  -

 (.3-6-2-2-13)ِسفك ِؼبد اظزجداي ِشسف ٚذٌه ؽجمب ٌمبْٔٛ رٕظ١ُ اٌغب

وّب رٛعد اعساءاد ٌّزبثؼخ ٚ رم١١ُ اٌجبؽض١ٓ لجً ٚ اصٕبء اٌزعغ١ً ٌٍدزعبد اٌؼ١ٍّخ وبٌع١ّٕبزاد ؽ١ش  -

٠مَٛ اٌطبٌت ثؼًّ ظ١ّٕبز لجً اٌزعغ١ً ٚ لجً رشى١ً ٌغٕخ اٌّّزؾ١ٕٓ، ٚ ٠زُ االػالْ فٟ ٌٛؽخ 

ً "ظ١ّ١ٕبزاد دٚز٠خ ثبٌمعُ" ٌٍٛلٛف ػٍٟ االػالٔبد اٌصبطخ ثبٌمعُ ودػٛح ػبِخ ، ٚ ورٌه ٠مَٛ ثؼّ

 (.6-6-2-2-13)ِسفك  ِدٞ رمدِٗ فٟ اٌجؾش

ٚ ورٌه ٠زُ رمد٠ُ رمس٠س ظٕٛٞ ِٓ اٌّشسف١ٓ ػٓ اٌطبٌت اٌٟ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌشئْٛ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب  -

 .(7-6-2-2-13 ِسفك) ٌّزبثؼخ ٔشبؽ اٌطبٌت اٌجؾضٟ.

 ظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب:اٌّٛاهك اٌجْو٠خ ٚاٌّبك٠خ اٌّزبؽخ ٌجواِ 83-2-3

٠زالئُ اٌزصظض اٌؼٍّٟ ٌؼؼٛ ١٘ئخ اٌزدز٠ط ِغ اٌّمسزاد اٌزٟ ٠شبزن فٟ ردز٠عٙب فٟ ع١ّغ  -

ٚ فٟ ؽبٌخ ػدَ ٚعٛد اٌزصظض رمَٛ اٌّٛظعخ  (2-1-3-2-13)ِسفك  اٌّمسزاد اٌزٟ ردزض 

ّ٘خ فٟ ثبٔزداة اػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط اٌّز١ّص٠ٓ فٟ اٌزصظظبد اٌّصزٍفخ ِٓ خبزط اٌّٛظعخ ٌٍّعب

 ردز٠ط اٌّمسزاد.

٠زالئُ اػداد اػؼبء ١٘ئخ اٌزدز٠ط اٌمبئّْٛ ثبػجبء ردز٠ط اٌّمسزاد ٚ االشساف ػٍٟ اٌّزمد١ِٓ  -

  (. 3-1-3-2-13)ِسفك ٌٍدزعبد اٌؼ١ٍّخ ِغ اػداد اٌطالة 
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بِذ اٌى١ٍخ وِب ثبٌٕعجخ ٌالِىب١ٔبد اٌّبد٠خ اٌزٝ رز١ؾٙب اٌى١ٍخ ٌٍؼ١ٍّخ اٌجؾض١خ ٌطٍجخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب فمد ل -

 ِٓ خالي اٌٛؽداد ذاد اٌطبثغ اٌصبص ٚاٌزٝ ٠زُ رصظ١ض عصء ِٓ ِٛازد٘ب اٌّب١ٌخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ

ٚ ا٠ؼب دػُ ِبدٞ ِٓ اٌغبِؼخ ؽ١ش ٠ظً ٘را اٌدػُ ٌٍطبٌت فٟ طٛز ػد٠دح "ِىبفبح ِبد٠خ ٌالثؾبس 

إٌّشٛزح فٟ  دػُ ِبدٞ ٌٍعفس ٌىبفخ اٌدٚي ٌؼسع االثؾبس -إٌّشٛزح د١ٌٚب فٟ ِغبالد ١ِّصح  

دػُ ِبٌٟ ٌشساء اٌّؼداد ٚ اٌصبِبد ٚ االعٙصح اٌالشِخ العساء اٌجؾٛس داخً  –ِٛرّساد ػ١ٍّخ 

ً اٌؼ١ٍّخ )دػُ اٌجؾش اٌؼٍّٝ( ٚ٘ٝ ئِىبفأح اٌسظبثبالػبفخ اٌٟ  (.1-3-3-2-13)ِسفك  اٌى١ٍخ" 

 (.2-3-3-2 -13ِسفك )سظبٌخ ٚفمب ٌمساز ِغٍط اٌغبِؼخ اٌِىبفأح صبثزخ ٌٍؾظٛي ػ١ٍٙب ثؼد ِٕبلشخ 

 ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: 83-3

 اٌٍزؾبق ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: 83-3-8

اشداد االلجبي ػٍٟ ثساِظ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب فٟ ٘را اٌؼبَ ػٓ اٌعبثك ٚ ذٌه ثؼد اػزّبد اٌالئؾخ اٌغد٠دح ٚ اٌزٟ 

ٛعٛدح ثبٌالئؾخ اٌمد٠ّٗ وّب اْ رغ١س رؼًّ ثبٌعبػبد اٌّؼزّدح ٚ ا٠ؼب ٌزٛافس دزعخ اٌدوزٛزاٖ ٚ اٌزٟ ٌُ رىْٛ ِ

 (.1-1-1-3-13)ِسفك اٌّعّٟ ظبُ٘ فٟ ٘را االلجبي 

 رم٠ُٛ ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: 83-3-2

رعزصدَ و١ٍخ إٌٙدظخ ثجٕٙب ِٓ خالي ولعبِٙب اٌؼ١ٍّخ ٔظُ ِٛػٛػ١خ ٚوظب١ٌت ِزٕٛػخ ٌزم٠ُٛ ؽالة  -

فٝ ثساِظ اٌدثٍِٛبد اٌّصزٍفخ ٚاٌز١ّٙدٜ  اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب رشزًّ ػٍٝ اإلخزجبزاد اٌزؾس٠س٠خ ٚذٌه

 (.1-1-2-3-13)ِسفك ٌٍّبععز١س 

رمَٛ ِغبٌط األلعبَ ثبٌى١ٍخ ثؼًّ ظ١ّٕبز ٌىً ؽبٌت لجً رعغ١ً ٔمطخ اٌجؾش فٝ دزعبد اٌّبععز١س   -

ٚاٌدوزٛزاٖ ٚو٠ؼب ظ١ّٕبز اخس ٌىً ؽبٌت لجً اٌّٛافمخ ػٍٝ رشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ٌُٙ 

 (.2-1-2-3-13)ٚصبئك

٠زُ رشى١ً ٌغبْ اٌؾىُ ٚإٌّبلشخ ٌدزعبد اٌّبععز١س ٚاٌدوزٛزاٖ ِٓ وظبررح اٌى١ٍخ وّّزؾ١ٕٓ داخ١١ٍٓ   -

 (.1-4-2-3-13)ِسفك ٚوظبررح ِٓ خبزط اٌى١ٍخ وّّزؾ١ٕٓ خبزع١١ٓ 

وّب اْ اٌالئؾخ اٌغد٠دح رشزسؽ ٌٍؾظٛي ػٍٟ دزعخ اٌّبععز١س اْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثٕشس ثؾضب ٚاؽدا ػٍٟ  -

اٌسظبٌخ اٌؼ١ٍّخ وشسؽ ٌزشى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٚ إٌّبلشخ ٚ ورا ثبٌٕعجخ ٌٍدوزٛزاٖ ٠شزسؽ ثؾض١ٓ  االلً ِٓ

 فٟ ِٛرّس اٚ ِغٍخ ػ١ٍّخ ِؾىّخ )الئؾخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب(.
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 هٙب ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب: 83-3-3

ِب رؾسص اٌّؤظعخ ػٍٝ اظزصداَ ػدح ٚظبئً ٌم١بض زػب ؽالة اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ِٚٓ ٘رٖ اٌٛظبئً  -

 ٘ٛ ِجبشس ػٓ ؽس٠ك رم١١ُ زػب اٌطالة ثبظزصداَ اظزج١بٔبد

ٚرؾ١ًٍ ٔزبئظ رٍه االظزج١بٔبد إلظزٕجبؽ ِدٜ زػبء اٌطالة ِٚدٜ اإلظزفبدح  (1-2-3-3-13)ِسفك  -

ِٕٙب فٝ رر١ًٌ اٌظؼٛثبد اٌزٝ رٛاعٗ ؽٍجخ اٌدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚورٌه اِىب١ٔخ رط٠ٛس اٌجساِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ. 

شسح ِٕٙب دالالد رصا٠د وٚ رٕبلض وػداد اٌّزمد١ِٓ ٌٍزعغ١ً ِٓ اٌٛافد٠ٓ ِٓ ٚورٌه ٚظبئً غ١س ِجب

 خبزط اٌى١ٍخ.

ٕ٘بن لٛاػد ِؼٍٕخ ٚ ِٛصمخ ٌٍزؼبًِ ِغ رظٍّبد اٌطالة ِضً اٌزظٍُ ِٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد ؽ١ش ٠زُ   -

رٍمٟ شىبٚٞ ػٓ ؽس٠ك ِىزت ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ٚ طٕدٚق شىبٚٞ اٌطالة اٌدزاظبد 

 (.5-3-3-83)ِسفك ٌؼ١ٍب ٚ ٠مَٛ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌٍدزاظبد اٌؼ١ٍب ثدزاظزٙب الرصبذ اعساءاد رظؾ١ؾ١خ ا
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ئكاهح ٔظُ اٌغٛكح اٌّؼ١به اٌواثغ ػْو:   

 وحدة ضمان الجودة واإلعتماد 14/1

فثعليرة تلتعليميرة وحدة ضمثن تلجودة هى تلجهة تلمنوط بهث مهثم تلتقويم تلذتتى تلمستمر للقردرة تلمؤسسرية وتل

بثلمؤسسة تلتعليمية كمث أنهث تلعج دورتً فى نشر ثقثفرة تلجرودة برين أفررتد تلمؤسسرة ؛ و لهرث دورهرث تلهرثم فرى 

تنمية مهثرتت أعضثء هيبة تلتدريس و تلجهثز تإلدترى فيمث يتعلق برإدترة نظرم تلجرودة. وقرد ترم إنشرثء وحردة 

معتمرد بمجلرس ( 1-14/1)مرفرق 2008( عثم 230رقم ) ضمثن تلجودة بثلكلية بموجج قرتر مجلس تلكلية

معتمد ( 3-14/1)مرفق، وتلوحدة لهث رؤية ورسثلة وتضحة (  2-14/1)مرفق 18/3/2008تلكلية بتثريخ 

معتمرد ( 5-14/1)مرفرقوترم تحرديث تلرؤيرة وتلرسرثلة ( 4-14/1)مرفق 9/9/2008بمجلس تلكلية بتثريخ 

 .(6-14/1)مرفق 18/3/2014بمجلس تلكلية بتثريخ 

 

 الجوانب التنظٌمٌة والدعم المادى والمعنوى لوحدة ضمان الجودة 14/1/1

 :اآلتً فً المؤسسة فً الجودة ضمان لوحدة التنظٌمٌة للجوانب التطبٌمٌة الممارسات وتتمثل

  يوجد هيكل تنظيمى للوحدة وذو تبعية تنظيميرة وتضرحة فرى هيكرل تلمؤسسرة معتمرد بمجلرس بترثريخ

 .(1-14/1/1فق)مر 15/4/2014

  يتوتفر للوحدة البحة قديمة تم تحديثهث وتعمل تلوحدة حثليرثً وفقرثً لالبحرة إدتريرة محدثرة لتسرهيل عمرل

تلوحدة وموضح بهث سلطثت ومسربوليثت تلوحردة بشركل وتضرح وهرى معتمردة بمجلرس تلكليرة بترثريخ 

تلمعتمرد بمجلرس وتتضح مسبوليثت تلوحردة بشركل أكثرر تفصريالً بردليل وحردة تلجرودة  15/4/2014

 .(2-14/1/1)مرفق 15/12/2014تلكلية بتثريخ 

  ويوجد للوحدة مجلس إدترة يتمثل فى ربيس مجلس إدترة تلوحدة ومدير تلوحدة ونثبرج مردير تلوحردة

وقرد ترم تحرديث هرذت  2012/2013ولجثن تخصيصية فثعلرة إلسرتيفثء تلمعرثيير لألعروتم تألكثديميرة 

ليسرثعد تلوحردة علرى تلقيرثم بردورهث وإدترة  2014/2015كرثديمى تلتشكيل لمجلرس تإلدترة للعرثم تأل

 .(3-14/1/1)مرفق  16/12/2014مهثمهث بكفثءة وفثعلية معتمد بمجلس تلكلية بتثريخ 

  تحرص تلقيثدة تألكثديمية على تقديم كثفة أشكثل تلدعم تلمثدى وتلمعنوى ألنشطة وحدة تلجودة حيرث

مخصصرثت مرن وحردة تإلستشرثرت تلهندسرية  مرن تلمثضية ترةتلف في تلوحدة علي تلمثلى تلصرف تم

بثلكلية، ولكن أصبح يتوفر حثليث مخصصرثت مثليرة خثصرة بوحردة تلجرودة لضرمثن إسرتمرتريتهث فرى 
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( بنثء على تلطلرج 126مزتولة أنشطتهث بعد تلحصول على موتفقة من مجلس تلجثمعة بجلسته رقم )

ت تلتررى يرردفعهث تلطررالج كرردخل مررثلى لوحرردة تلجررودة تلمقرردم مررن تلكليررة بترروفير جررزء مررن تلمصررروفث

 .(4-14/1/1)مرفق

  يتوفر للوحدة مكثن منثسج مجهز بمعردتت وأجهرزة كمبيروتر ومثكينرثت تصروير ومكثترج وطرثوالت

إجتمثعثت ودواليج لحفظ تلمستندتت وتألورتق وغيره من تألدوتت تلمكتبيرة تلترى تمكرن تلوحردة مرن 

دة تلكوتدر تلبشرية تلمؤهلة وتلكثفية لممثرسة أنشرطة تلوحردة معتمرد ممثرسة أنشطتهث، و يوجد بثلوح

، و يوجررد بعرض أمثلررة للسررير تلذتتيررة لربعض تلكرروتدر تلبشرررية تلتررى 16/12/2014بمجلرس بتررثريخ 

 .  (5-14/1/1)مرفقتعمل بثلوحدة 

 دة يشثرك عردد كبيرر مرن أعضرثء هيبرة تلتردريس و معرثونيهم وتالدتريرين وتلطرالج فري أعمرثل تلجرو

 .(6-14/1/1)مرفقبثألقسثم تلعلمية وكذلك تللجثن تلتنفيذية لوحدة توكيد تلجودة 

  تحرص تلقيثدة تألكثديمية بثلمؤسسة على تقديم كثفرة أشركثل تلردعم تلمعنروي لهرذه تلوحردة حيرث تقردم

تلقيثدة تألكثديمية دعم معنوى كبير ألنشرطة وحردة ضرمثن تلجرودة إلرى جثنرج تحسرين تلردخل تلمرثدي 

ثملين برثلجودة بشركل مرضري حيرث يرتم صررف مكثفرآت منثسربة ألعضرثء هيبرة تلتردريس تلعثملرة للع

 .(7-14/1/1)مرفقبوحدة تلجودة 

  تشثرك تلوحدة فى عررض ومنثقشرة قضرثيث تلجرودة علرى مسرتوى مجلرس تلكليرة بصرفة دوريرة حيرث

ومنثقشرة تقرثرير  يحضر تلمدير تلتنفيذى لوحدة تلجودة جميع إجتمثعثت مجلس تلكلية  ويقوم بعرض

شهرية لقضثيث تلجودة، ويوجد بكل قسم منسق جودة يتولى عرض ومنثقشة كثفة تلقررترتت ومنثقشرة 

تلدترسرثت تلعليرث تلترى يرتم إجرتءهرث لإلسرتفثدة  طرالج و تلبكرثلوريوس مرحلرة نتثبج إستبيثنثت طالج

ميرة، وكرذلك يرتم منثقشرة نترثبج منهث فى معرفة نقثط تلقوة وتلنقثط تلضعف بثلنسبة لسير تلعملية تلتعلي

 .(8 -14/1/1)مرفقتلمرتجعين تلدتخليين وتلخثرجيين فى مجثلس تألقسثم 

وتعمل تلوحدة على توطيد عالقتهث بمركز ضمثن تلجودة بثلجثمعة بمرث يسرهم فرى تفعيرل دورهرث ودعمهرث فنيرثً 

رتت تلدعم تلفنى لمشثريع تطوير ويسثند أنشطتهث حيث يقدم تلمركز تلدعم تلفنى للوحدة و يقوم أعضثؤه بزيث

تلتعليم، ويتم تلتوتصل بين تلوحدة وتلمركز من خالل مرتسالت تلبريد تإللكترونى من مركرز ضرمثن تلجرودة 

بثلجثمعة وإلى مركز ضمثن تلجودة وتقدم تلوحدة تقريرتً سنويثً عن أنشطة تلكليرة إلرى مركرز ضرمثن تلجرودة 

 .(9-14/1/1)مرفقبثلجثمعة 
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 ٌم المستمر والتطوٌر للمدرة المؤسسٌةالتمو 14/2

 المؤسسٌة للمدرة والتطوٌر التعزٌز التموٌم وأنشطة عملٌة 14/2/1

 و تلمؤسسية تلقدرة تقويم خالل من للمؤسسة تلكلي لألدتء تلتقويم تقوم وحدة ضمثن تلجودة بعملية 

وتلتطوير  نتلتحسي خطط درتسىى وذلك لوضع فصل كل دورية بصفة وذلك تلفثعلية تلتعليمية

 (.1-14/2/1)مرفق

 تل مشروع أسهم قد و CIQAP من لكل تلشثمل للتقويم كثملة منظومة وتطبيق وضع فى بثلكلية 

 ربع تقرير بإعدتد CIQAP تل مشروع إدتره تقوم تلتعليمية؛ حيث تلمؤسسية وتلفثعلية تلقدرة

 تلدورية تلمتثبعة بأعمثل بثلجثمعة تلجودة ضمثن مركز ويقوم تلمشروع أدتء عن ومثلي فني سنوي

 تلالزم إلتخثذ للكلية عن ذلك ترسل تقثرير وإعدتد CIQAP تل ومشروع بثلكلية تلجودة ألنشطة

تتألطرتف  كثفة مشثركة على تلكلية تحرص ( كمث2-14/2/1)مرفق تصحيحية إجرتءتت من

 تلمعثونة وتلهيبة هيبة تلتدريس أعضثء و تلعليث وتلدرتسثت تلبكثلوريوس مرحلتي طالج تلمعنية من

 خثرج تلكلية من تلمعنية فيهث تألطرتف يشثرك كمث تإلستبيثنثت هذه في تلكلية دتخل من وتإلدتريين

 . تلتعليمية أو للفثعلية تلمؤسسة ألدتء تلتقويم هذت يتم سوتء تلتقويم عملية في

 تلقدرة تلمؤسسية و  تقوم وحدة ضمثن تلجودة بعملية تلتقويم لألدتء تلكلي للمؤسسة من خالل تقويم

تلفثعلية تلتعليمية وذلك بصفة دورية كل فصل درتسى حسج آلية معينة من خالل أربعة نمثذج 

تتضمن نموذج آلية تلمرتجعة وتلتقويم تلدتخلى ونموذج إستيفثء تلمعثيير ونموذج أدوتت تلقيثس 

ً للخطة تلتنفيذية وتلتغذية تلرتجعة ونموذج نسج تإلنجثز لمؤشرتت عنثصر تلمعثيير وذلك وفق ث

 (.3-14/2/1للخطة تألسترتتيجية وتلخثصة بمحور تلقدرة تلمؤسسية )مرفق

  يتم منثقشة نتثبج تقويم أدتء تلمؤسسة مع أعضثء هيبة تلتدريس و معثونيهم وتلعثملون بثلكلية و

كلية من تألطرتف تلمجتمعية ذتت تلعالقة مثل تلمستفيد تلنهثبي من تلخريجين وتلممثلين في مجلس تل

خالل تجتمثعثت مجثلس تلكلية)مرفق تحليل تإلستبيثنثت تحديد تإلحتيثجثت وتوقعثت أصحثج 

تلمصلحة ( .و مرفق كشف بحضور تألطرتف تلمعنية لمجثلس تلكلية  و ممثل عن تلطالج ) 

وتجتمثعثت لجنة وضع تلخطة تالسترتتيجية للكلية مرفق كشف بحضور ممثلى تلطالج إلجتمثعثت 

 (.14/2/1/3لجودة)مرفقوحدة ت
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  يوجد بعض تألنشطة تلتى تؤدى لنفس تلغرض وهو تتخثذ إجرتءتت تصحيحية بنثء على نتثبج

أنشطة تلتقويم منهث على سبيل تلمثثل نتثبج تقثرير تلمرتجعين تلدتخلية  و تلخثرجية 

 (.14/2/1/4)مرفق

 (.14/2/1/5دتء )مرفقيتم مقثرنة نتثبج تقويم تلمؤسسة دوريث لرصد تلتغير فى مستوى تأل 

 تل مشروع خالل من بثلكلية تلجودة وحده نشأه منذ تلذتتي تلتقويم بدأ لقد QAAP تقرير ويعتبر 

 تلكلية تنتهجت فقد تلتقويم هذت علي وبنثءت للكلية تلذتتي تلتقويم أسلوج تطبيق بدتية تلذتتي هو تلتقويم

 تلتدريج خطط ووضع درتسى كل فصلل تلطالبي مثل تلتقويم تلتطويرية تألسثليج من تلعديد

 تبني تلبرتمج تتلتعليمية بثلكلية في بدأت كمث وتإلدتريين تلمعثونة وتلهيبة تلتدريس هيبة ألعضثء

 تطويرهث تم وتلتي تلمحثضرتت قثعثت مثل تألسثسية للبنية تطوير وكذلك قومية أكثديمية معثيير

 بثلكلية. تطالعثت رأى تلطالجبتقرير إس جثء ومث ذتتي تقويم من تم مث بنثءت علي

 

 :ٌلى فٌما بالكلٌة الجودة نظم الدارة والتطوٌر التعزٌز أنشطة أهم حصر وٌمكن

 . MIS تإلدترية تلنظم ميكنة .1

منهرث إصردتر وثيقرة  تلفكريرة تلملكيرة بحقروق للتوعيرة تلجرودة لوحردة تثبعرة تألنشرطة مرن تلعديرد يوجد .2

 .تلفكرية تلملكية لحقوق

 وتلرسثلة للكلية ونشرهث بوسثبل مختلفة. تم تحديث تلرؤية .3

 تم عمل ورش عمل لمنسوبى تلكلية لمنثقشة تلرؤية وتلرسثلة للكلية. .4

 تلتدريبية. للدورتت هيبة تلتدريس أعضثء و تإلدترى  للجهثز مفعلة تدريبية خطة .5

 تلمتثحة. من تإلمكثنيثت لحسن تالستفثدة تلتحتية للبنية تطوير و تلمحثضرتت قثعثت من لعدد تطوير .6

 لوحردة تإلدترى تلهيكرل بثلمؤسسرة )مرفرق للعرثملين وظيفرى توصريف و محدث تنظيمى هيكل يوجد .7

 (. تلجودة

 و لإلعتمثد تلتأهيل و تلمستمر تلتطوير مشروع من بتمويل تألبحثث و تلطالج لمعثمل أجهزةشرتء  .8

 (6-14/2/1)مرفق وتلتعلم. تلتعليم فرص لتحسين تلذتتية تلكلية موترد

تالسررتفثدة مررن نتررثبج تلتقررويم فررى توجيرره تلتخطرريط وصررنع تلقرررتر وتحسررن فررى تألدتء تلمؤسسررى تررم  .9

 .(7-14/2/1)مرفق
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 التموٌم المستمر للفاعلٌة التعلٌمٌة 14/3

 تلتقرويم مرع هرذت نترثبج تلتعليميرة وتنرثقش تلفثعليرة لعنثصرر تلشرثمل للتقرويم تلمنثسربة تألسرثليج تلكلية تستخدم

تلتعليميرة وتشرتمل  للفثعليرة وتلتعزيرز تلتحسرين خطرط لوضرع تلمسرتفيدة، وتألطررتف تألكثديميرة تلقيرثدتت

 :تلتثلي على تلنحو تلمجثل هذت في للكلية تلتطبيقية تلممثرسثت

 التعزٌز التموٌم وأنشطة عملٌة 14/3/1

تثبعتره تقوم تلمؤسسرة بمرتقبرة تلفثعليرة للعمليرة تلتعليميرة بغررض تلتعررف علري تلمسرتوي تلعلمري للطرالج وم

وتالرتقثء به من خالل آلية تلمرتجعة وتلتقرويم تلردتخلى بثإلضرثفة إلرى متثبعرة تنفيرذ خطرة تلتحسرين وتلتعزيرز 

 (14/3/1/1)مرفقللفثعلية تلتعليمية 

 .(2-14/3/1)مرفقتستخدم تلمؤسسة أسثليج موضوعية وعملية للتقويم تلشثمل وتلمستمر للفثعلية تلتعليمية 

 تألقسرثم مجرثلس فري ، وذلرك تلمسرتفيدين وبثقى تألكثديمية تلقيثدتت مع تلتقويم نتثبج ةمنثقش تلمؤسسة في يتم

 هيبة أعضثء لألقسثم بحضور تلعلمية تلمؤتمرتت فى تلتقويم نتثبج منثقشة أيضث يتم كمث ، تلمؤسسة ومجثلس

كرثلوريوس وتلدرتسرثت برأى تلطالج بمرحلترى تلب تألخذ و تلتعليمية تلفثعلية لتقويم وذلك تلطالج و تلتدريس

 (.3-14/3/1)مرفقتلعلمية  تألقسثم تلعليث وتوثسق نتثبج تلمؤتمرتت بمجثلس تألقسثم تلعلمية بمجثلس

 CIQAPيوجد خطط تنفيذية للتحسين وتلتعزيز يمكن تالستدالل عليهث من خرالل تلخطرة تلتنفيذيرة لمشرروع 

ية و تلبحثية و تإلدترية وشبون تلمجتمع و تلبيبة وتلذي يهدف إلى تطوير تلمؤسسة فى جميع تلمجثالت تلتعليم

، بهدف تلتقدم لإلعتمثد وتم تنفيرذ تلخطرة علرى مرتحرل زمنيرة محرددة و ترم متثبعرة تلتنفيرذ لجميرع تلمخرجرثت 

/ 1) وتلتررى تررم توثيقهررث / / 0 1مررن خررالل خطررة تلكليررة  كبصررفة دوريررة مررن قبررل تدترة تلمشررروع و كررذل

جلس تلكلية. يوجد ممثرسثت فعلية للتحسرين و تلتطروير فري تلعمليرة تلتعليميرة من م 12ترتيجية مرفق رتالست

تلوسررثبل تلتعليميررة  كشررملت أعضررثء هيبررة تلترردريس و طررالج مرحلررة تلبكررثلوريوس وتلدترسررثت تلعليررث و كررذل

 وتلمثدة تلعلمية تلتى تدرس للطالج

 :(4-14/3/1)مرفقتلتعليمية  و فيمث يلى بعض تلممثرسثت تلفعلية للتحسين و تلتطوير في تلعملية 

 :والخرٌجٌن الطالب -١

 تلطثلج كل عثم درتسى. دليل تحديث -

 .تلوتفدين تلطالج لجذج إجرتءتت إتخثذ -

 .تصحيحية إجرتءتت وأخذ تإلستبيثنثت وتحليل تلطالج رضث لقيثس تستبيثنثت بعمل تلقيثم -
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 :األكادٌمٌة المعاٌٌر -٢

 (NARS) للمخرجثت للكلية تلتعليمية تلبرتمج تحقيق من ثلتأكدب تقوم تألكثديمية للمعثيير لجنة توجد -

 .معثيير تلجودة تحقيق من تلمستهدفة تلتعليمية

 :والممررات التعلٌمٌة البرامج -٣

 قسم تلميكثترونك  إنشثء -

 .تلدرتسية للمقررتت مصفوفة عمل -

 .تلدرتسية وتلبرتمج للمقررتت خثرجيين مرتجعين وجود -

   :والتعلم التعلٌم -٤

 .تلميدتنى تلتدريج لتقييم وآلية توصيف وإعتمثد وضع -

 .تلطالج خدمة بغرض تآللى تلحثسج معثمل أحد فى السلكى إنترنت توصيل -

 وتلطالج للتظلم للطالج تلفرصة إلتثحة مبكر وقت فى وتلعملى تلسنة أعمثل نتثبج إعالن -

 .مستوتهم معرفة من تلمتعثرين -

 .تلفكرية تلملكية حقوق على للحفثظ دولى وترقيم إيدتع قمبر تلتدريس هيبة أعضثء مؤلفثت تزويد -

 .وتلتعلم للتعليم تلدتعمة تلتسهيالت عن رضثهم عن تلطالج تستبيثن -

 :التدرٌس هٌئة أعضاء -٥

تنميرة  دورتت حضرور ، ومتثبعتهرث تلتردريس هيبرة ألعضرثء تلتدريبيرة تالحتيثجرثت تحديرد خرالل مرن -

وغيرر  تلمتفررغين تألسرثتذة خبررتت مرن تالسرتفثدة ، تلمعثونرة وتلهيبرة تلتردريس هيبرة أعضرثء قدرتت

 .تلمعثونة وتلهيبة تلتدريس هيبة ألعضثء تلوظيفي تلرضث قيثس ، تلمتفرغين

 :العلمً البحث -٦

 .تلجثمعة بخطة مرتبطة للكلية معتمدة بحثية خطة وجود -

 :العلٌا الدراسات -٧

 تلتعلريم جرودة لضرمثن تلقوميرة تلهيبرة مرن تلصرثدرة تلعليرث تلدرتسرثت لبررتمج تلقيثسرية تلمعرثيير تبني -

 :وتإلعتمثد

 .تلعليث تلدرتسثت ومقررتت برتمج وتقرير توصيف -

 . وتلدكتورته تلمثجستير رسثبل ملخصثت وكذلك تلعليث تلدرتسثت دليل توتفر -
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آلليرثت تطبق تلمؤسسة تلخطط تلتنفيذية لتطروير وتعزيرز تلفثعليرة تلتعليميرة ضرمن جردول زمنرى, مرع تروفير ت

 (5-14/3/1تلخثصة بمتثبعة تلتنفيذ وتتخثذ تألجرتءتت تلتصحيحية. )مرفق

 

 للجودة:  الداخلى النظام ممارسات 14/3/2

 :(1-14/3/2)مرفق على ويشتمل وتلتعلم تلتعليم جودة إلدترة متكثمل دتخلى نظثم بثلكلية يوجد

 وتلمقررتت تلبرتمج لتقثرير تلدورية تلمتثبعة .1

 .وتقويمهث ومرتجعتهث تلمقررتت لفثتم إعدتد متثبعة .2

 .لمعثلجتهث مالبمة خطط ووضع تلسلبية تلجوتنج على تلتعرف .3

 .تلتصحيح بإجرتءتت وتلقيثم تألكثديمية تلقيثدتت على تلتقويم نتثبج عرض .4

 :علرى سربيل تلمثرثل وتشرمل تلتعليميرة للفثعليرة تلمسرتمر للتقيريم متنوعرة موضروعية مؤشررتت تلكليرة تسرتخدم

 :(2-14/3/2)مرفق

 للمقررتت وتلخثرجيين تلدتخليين تلمرتجعين تقثرير .1

 .تلتعليمية تلعملية فى وآرتبهم بثلطالج تلخثص تلرأى إستطالع .2

 .تلتعليم جودة فى وآرتبهم بثلمستفيدين تلخثص تلرأى إستطالع .3

ة هيبر أعضرثء برين موسرعة منثقشرثت ترتم حيرث للكليرة تلعلمرى وتلمرؤتمر لألقسرثم تلعلميرة تلمرؤتمرتت .4

 لإلرتقرثء بثلفثعليرة تلخطرط ووضرع تلمشرثكل جميرع لحرل تلطرالج عرن وممثلرين ومعثونيهم تلتدريس

 .تلتعليمية

هيبرة تلقوميرة لضرمثن بثل تلمشرروعثت إدترة ومرن بثلجثمعة تلجودة ضمثن مركز من تلمتثبعة تقثرير  .5

 تلفثعليرة يخرص فيمرث تلجرودة ثقثفرة نشرر فرى بثلكليرة تلجرودة إلدترة تلنظرثم تلردتخلى ويسرثهم تلجرودة 

 .وتلعثملين وتلطالج ومعثونيهم هيبة تلتدريس أعضثء بين تلتعليمية

 .بثلمؤسسة وتلتعلم تلتعليم جودة إلدترة متكثمل دتخلي نظثم بثلكلية يوجد -

 أسرلوج هرو توضريح منهرث تلهدف تلتعليمية للفثعلية وتلمستمر تلشثمل وتلتقويم للتقييم خطة وضع تم -

وتالرتقرثء  ومتثبعتره تلعلمري للطرالج تلمستوي علي تلتعرف بهدف تلتعليمية لعمليةت مرتقبة في تلكلية

 من تلرغم م وعلى 12/4/2016( بتثريخ 333معتمدة بمجلس تلكلية رقم ) (3-14/3/2)مرفقبه 

 بثالسرتبيثنثت وتلخرثص تلخطرة لمحتروى تلفعلرى تلتطبيرق أن تال تلخطرة تعتمرثد ترثريخ حدتثرة

 تلتقيريم خطرة ، وتشرمل CIQAPمنرذ أن بردأت تلكليرة بمشرروع تلرـ  يرتم تلمختلفرة وتالستقصرثءتت
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 وأنوتع تلشثمل وتلتقويم تلسنوية للتقييم تلكلية تلتعليمية على خطة للفثعلية وتلمستمر تلشثمل وتلتقويم

 .تلمستهدفة وتلفبثت وعددهث تإلستبثنثت

 تلنتيجة على تالطالع بعد به تلخثص تلدرتسى تلمقرر تقرير عن تدريس بكتثبة هيبة عضو كل يقوم  -

 . تلنهثبية

وتقيريم للبررتمج  إجررتءتت مرتجعرة علري بثلكليرة وتلرتعلم جرودة تلتعلريم إلدترة تلدتخلي تلنظثم ويشتمل -

  وكذلك مرتجعين دتخليين خثرجيين قبل مرتجعيين من وتلمقررتت

 :التعلٌمٌة لفاعلٌةا ألداء المستمر التمٌم فى النظام علٌها ٌعتمد التى المؤشرات الموضوعٌة

 تالمتحثنثت نتثبج . 

 تلمقررتت تلدرتسية و للبرتمج تلسنوية تلتقثرير 

 (4-14/3/2)مرفقفى تلمقررتت تلدرتسية وتالمتحثنثت نتثبج إستطالعثت رأى تلطالج. 

 تلخثرجى تلمرتجع بوتسطة تلدرتسى  تلبرنثمج تقييم . 

 تلعلمية. لالقسثم تلدتخلية تلمرتجعثت 

 مجرثلس فري ، وذلرك تلمسرتفيدين وبثقى تألكثديمية تلقيثدتت مع تلتقويم نتثبج منثقشة ةتلمؤسس في يتم 

لألقسرثم  تلعلميرة تلمرؤتمرتت فرى تلتقرويم نترثبج منثقشرة أيضرث يرتم كمرث ، تلمؤسسرة ومجرثلس تألقسرثم

بررأى تلطرالج  تألخرذ و تلتعليميرة تلفثعليرة لتقرويم وذلرك تلطرالج و تلتردريس هيبرة أعضرثء بحضرور

 لتى تلبكثلوريوس وتلدرتسثت تلعليث وتوثسق نتثبج تلمؤتمرتت بمجثلس تألقسثم تلعلمية بمجثلسبمرح

 تلعلمية . تألقسثم

 المسائلة والمحاسبة:   14/4

  49رقرم  تلجثمعرثت تنظريم قرثنون حددهث تلتي سلطثتهث إطثر في وتلمحثسبة للمسثءلة آليثت علي تلكلية تعتمد

 علرى عقوبرثت وضرع فرى بحريرة اليسرمح تلحرثلى وضرعه فرى تلقرثنون أن حيرثو تلتنفيذية والبحته 72 لسنة

 تلكليرة ضررورة تحديرد لرذت رأت مرن تلوظيفرة عرزل تنرذتر لوم نظر لفت بثستثنثء تلموتقف جميع فى تلمقصر

 هيبرة تلتردريس أعضرثء تلسرثدة علري وإعالنهرث إعتمثدهرث تلمحثسربية تلترى سروف يرتم تلسيثسرثت من مجموعة

 دتريين.وتإل ومعثونيهم

وتلتزم تلكلية بتفعيرل كثفرة تللروتبح و تلقروتنين تلمتعلقرة بثلمسرثءلة فرى مجرثالت تلفثعليرة تلتعليميرة وهرى كثفيرة 

 النتظثم تلعملية تلتعليمية.
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و فٌمللا ٌلللى بعللض األمثلللة مللن تفعٌللل نظللام المسللاءلة و المحاسللبة و اتخللاذ اجللراءات تصللحٌحٌة داخللل 

 :(1-14/4/1)مرفق المؤسسة

ج من مذكرتت تحقيق لبعض تلفبثت تلعثملة بثلمؤسسة وتوجد قرت رتت مستحدثة لتفعيل نظم تلمسثءلة نمثذ  -

 و تلمحثسبة فى تلمؤسسة لتحسين تلفثعلية لتعليمية.

 وجود صنثديق الستقبثل شكثوى ومرفق نموذج لبعض شكثوى تلطالج.  -

 .تشكيل لجنة لفحص شكثوى تلطالج وتتخثذ تالجرتءتت تلتصحيحية  -

نمثذج فعلية من قرترتت مستحدثة لتفعيرل نظرم تلمسرثءلة وتلمحثسربة فيمرث يخرص تحسرن تلفثعليرة تلتعليميرة.  -

 (2-14/4/1)مرفق

 (3-14/4/1)مرفقتستخدتم نتيجة تقييم تألدتء للمحثسبة, تالثثبة, تلترقى ووضع خطط تلتدريج وتلتطوير.  -

 نماط الموة: 
 ة تلجودة وآليثت تنفيذه. وجود كتيج عن تلنظثم تلدتخلى إلدتر 

 .وجود بيثن بثإلستبيثنثت تلتى تم إعدتدهث فى مجثل تلقدرة تلمؤسسية 

 .وجود تقثرير تلمرتجعة تلخثرجية من قبل مشروع تلتطوير تلمستمر وتلتأهيل لإلعتمثد 

 وجود تقرير تلتقييم تلخثرجى لمعثيير تإلعتمثد من قبل مركز ضمثن تلجودة 

 ى تلتسهيالت تلتعليمية.وجود خطة لسد تلفجوة ف 

 .وجود قثعدة بيثنثت إلكترونية بثلمعثمل وتلمكتبة وقثعثت تلتدريس 

 . مرتجعة خثرجية للخطة تإلسترتتيجية تلقديمة وتلتى تم بنثء عليهث تعديل تلخطة تإلسترتتيجية 

 وجود تقرير عن تلمرتجعة تلدتخلية تلتى تمت على وجود ملفثت توصيف تلبرتمج وتلمقررتت 

 د حصر بأعدتد تلمقررتت فى كل برنثمج وحصر إجمثلى بمقررتت تلكلية بالبحتى تلكلية. وجو 

 .حرص مجثلس تألقسثم على منثقشة رأى تلمرجع تلخثرجى وتإلجرتءتت تلتصحيحية للبرتمج 

 .وجود أمثلة لبعض تإلجرتءتت تلتصحيحية لبعض برتمج ومقررتت تلكلية 

 ثنررثت ) مرردة تإلمتحررثن( وفررى تسررترتيجيثت تلتعلرريم وجررود إجرررتءتت تصررحيحية فررى جرردتول تإلمتح

 وتلتعلم.

  وجود وثيقة محدثة لمعثيير أدتء أعضثء هيبة تلتدريس، وثيقة معثيير تقييم أدتء تلقيرثدتت تإلدتريرة

 وتلعثملين.
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 .حرص تلكلية على تفعيل نظم تلمسألة وتلمحثسبة 

 نماط الضعف : 

 .بطىء إجرتءتت تنفيذ تإلجرتءتت تلتصحيحية 

 م وجرود تقيريم مرن قبرل مرتجرع خرثرجى بجميرع تألقسرثم تألكثديميرة بنرثء علرى قروتبم تلمرتجعرة عد

 تلدتخلية تلقديمة. 

 .عدم وجود تقرير نهثبى للمرتجعة تلدتخلية تلشكلية وتلفنية لورقة تألسبلة وكرتسة تإلجثبة 

 عدم وجود آلية لنظثم تلمسثبلة وتلمحثسبة 

 

************************************************************************ 
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وحدة اجلىدة واإلعتمبد -خطت حتسني و إستمراريت   
 لامت إدارة الجودة بالكلٌة بعمد عدد ثالث ورش عمل:

 الورشة األولى: ورشة تحدٌث التحلٌل البٌئً خارجٌا

رف تلصحي, نقثبة ضمت مجموعة كبيرة من جهثت تلتوظيف تلخثرجية منهث شركية ميثه تلشرج وتلص 

 تلمهندين, وزترة, مجموعة توشيبث تلعربي تلصنثعية, تتحثد تلصنثعثت تلمصرية, هيبة تألبنية تلتعليمية.

تم خالل تلورشة تعريف تلحضور بثلبرتمج تلتعليمية بلكلية وتستطالع رأي تلسثدة تلحضور حول جودة 

وتقترتحثت تلضور بشأن تطوير مستوى مهثرتت خريج تلكلية ومدى مالبمتهث لإلحتيثجثت سوق تلعمل 

 تلخريج.

 الورشة الثانٌة: ورشة حول استراتٌجٌة التعلٌم والتعلم

حضر تلورشة مجموعة من أعضثء هيبة تلتدريس وتلخريجين وتلطالج وكذلك جهثت تلتوظيف تلمحتملة. 

 تم خاللهث منثقشة:

 وسثبل جودة تلتعليم وتلتعلم بثلكلية 

 تقويم مستويثت تلخريجين 

 تحديث طرق تلتدريس وتلبرتمج تلعلمية للمقررتت تلمختلفة 

 تطوير برتمج تلتدريج تلميدتني 

 الورشة الثالثة: ورشة حول موائمة المخرجات التعلٌمٌة مع احتٌاجات سوق العمل

حضر تلورشة مجموعة من أعضثء هيبة تلتدريس وتلخريجين وتلطالج وكذلك جهثت تلتوظيف تلمحتملة. 

ريف بمخرجثت تلتعلم تلمستهدفة وتستطالع رأي حضور حول مالبمتهث الحتيثجثت سوق تم خاللهث تلتع

 تلعمل وتقترتحثتهم لتحسينهث لتصبح تكثر موتكبة لتطور تحتيثجثت سوق تلعمل.

 عثير تلمختلفة للم وضح خطة تلتحسينية تل تلتثلتوتلجدو
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 خطة التحسٌن للمحور األول : المدرة المؤسسٌة

 اتيجيتاخلطت اإلسرت -1

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

فريق ال رئيس      
لمخطة  التنفيذي

 االستراتيجية
1/6/2017  2016/9/30 

وجود دليل عمي    

تيجيةاستراتوافق     

 استراتيجيةالكمية مع 
 الجامعة

 الجامعـة باستراتيجيةاالسترشاد  
 استراتيجيةعند إعادة صياغة 
 الكمية

بواسطة  االستراتيجية مراجعة  
 خبير.

إلي  االستراتيجيةإرسال الخطة  
مركز ضمان الجودة 

 بالجامعة

 عدم وضوح كيفية اتساق  
الكمية مع  استراتيجية

الجامعة استراتيجية  

5000 

وكيل الكمية لشئون 
  التعميم والطالب 

 وكيل الكمية لشئون 

 الدارسات العميا

1/4/2017  1/3/2017  

 خطة معتمدة ومعمنو

 لجذب الوافدين

إعداد الخطة واعتمادىا      

نشر البرامج التعميمية بصورة 
مختمفة  وجيدة لجذب 

 الوافدين.

مخاطبة الجامعـات والمؤسسـات 
لنشر التعميمية اإلقميمية 
 برامج الكمية

وضع خطة معتمدة والعمل 
ياعمى تفعيم لجذب  

 الوافدين.
وافدينضعف إقبال الطالب ال  
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

فريق عمل رئيس    
البرامج معيار  

التعميمية          

1/1/2018  1/1/2017  برامج تعميمية متميزة 

  إعداد برامج جديدة لممرحمتين

 استخدام طرق التعمم حديثة 
عمميـة إلعـداد مخاطبة األقسام ال

 البرامج الجديدة

دعم الوضع التنافسي لمكمية 
ببرامج تعميمية متميزة 
تالءم متطمبات سوق 

 العمل.

 دعم الوضع التنافسي لمكمية
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 : المدرة المؤسسٌة خطة التحسٌن للمحور األول

 للهيكل التنظيمي -2

 الموارد

 المطموبة

المسئول 
 التنفيذ  عن 

 الفترة الزمنية
ت تنفيذ األنشطةآليا المخرجات  نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين 

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 وكيل الكمية

 لشئون خدمة

المجتمع وتنمية 
 البيئة

31/3/2017  1/9/2016  
وحدة لالزمات       

 والكوارث معتمدة

 تحديد مكان لوحدة األزمات والكوارث

نشر أىداف الوحدة وخطة العمل عمي 
 الصفحة االلكترونية

إيجاد مكان لوحدة األزمات 
 والكوارث

عدم وجود مكان لوحدة   
 األزمات والكوارث

30/12/2017 أمين الكمية -  1/9/2016  توصيف وظيفي مفعل 
استخدام التوصـيف الـوظيفي فـي 

التعيين والنقـل والنـدب 
 لموظـائف المختمفة

االستفادة من التوصيف 
 الوظيفي

لتوصيف ضعف تفعيل ا
 الوظيفي
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 الموارد

 المطموبة

المسئول 
 التنفيذ  عن 

 الفترة الزمنية
ت تنفيذ األنشطةآليا المخرجات  نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين 

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 عميد الكمية

+ 

الييكل  معياررئيس 
 التنظيمي

+ أمين 
 الكمية

30/6/2017  1/1/2017  

 تكافؤ الموارد البشرية

 مع احتياجات الكمية

إعداد خطة لزيادة الموارد البشرية 
 والفنية 

إتباع نظام االنتداب    

العمـل عمـى زيـادة المـوارد 
البشرية اإلدارية والفنية 

ة.بالكمي  

نقص الموارد البشرية         
 اإلدارية والفنية بالكمية.
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: المدرة المؤسسٌةخطة التحسٌن للمحور األول    

 القيبدة واحلىكمت -3

 

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ يذنياية التنف

- 

 عميد الكمية

+ 

 أمين الكمية

2017/7/1 2017/1/1 

 قيادات مرشحة طبقا

 لممعايير الموضوعة

 نشر المعايير عمى مجتمع الكمية

االستعانة بالمعايير الموضوعة عند 
 الترشيح لممناصب

ترشيح  تطبيق معايير
واختيار القيادات التي 
يقع تعيينو في نطاق 

رية السمطة التقدي
 لمعميد

 عـدم تطبيـق معـايير عنـد

 ترشيح واختيار القيادات

 اإلدارٌة

 تدريب مستخدمي األنظمة أنظمة الكترونية مفعمة 1/1/2017 15/6/2017 أمين الكمية -

تفعيل األنظمة االلكترونيـة 
 الغير مستخدمة بالكمية

عدم تفعيل جميع األنظمة 
االلكترونية المتاحة 

 بالكمية
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ يذنياية التنف

 2017/1/1 2017/6/30 كميةعميد ال -
ديمقارطي  اختيار

 لمقيادات

إتباع نظام تصويت عنـد اختيـار 
 القيادات

وضع آليات لمشاركة أعضاء ىيئة 
 التدريس في اختيار القيادات

إعداد استقصاء دوري عن نمـط 
 القيادة ٕوٕاعالن النتائج

اخذ وتوثيق اإلجارءات التصحيحية 
ياس التي تم اتخاذه ا لنتيجة ق

 الرضا الوظيفي

العمل عمى مشاركة أعضاء 
 ىيئة التدريس عند
ترشيح واختيار 

 القيادات

ضعف مشاركة أعضاء ىيئة 
ترشيح  التدريس عند

 واختيار القيادات

20000 

 مدير وحدة

 الجودة

2017/12/31 2017/1/1 

 القيادات األكاديمية

لدييم المياارت اإلدارية 
 التي تضمن سير العمل

استكمال تنفيذ خطة التدريب 
 لمقيادات األكاديمية

 إعداد تقييم عن أداء لمقيادات

تنمية المياارت اإلدارية 
 كاديميةلمقيادات األ 

 دعم القيادات األكاديمية

 دون معوقات    
 األكاديمية

إعـالن نتـائج التقيـيم واالستفادة 
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ يذنياية التنف

 منيا

- 

 عميد الكمية

+ 

 رؤساء األقسام

+ 

 أمين الكمية

2017/12/30 2017/1/1 

خطة معتمدة لزيادة  •
 مصادر التمويل

 الذاتي

زيادة مصادر التمويـل  •
 الذاتي

لمستقبمية إعداد الخطة الخمسية ا
 لمكمية

 تعديل الخطة القديمة

وضع خطة معتمـدة لزيـادة 
 مصادر التمويل الذاتي

 الذاتي ضعف مصادر التمويل

- 

 عميد الكمية

+ 

وحدة الخدمة 
 العامة

 وجود عقود شاركة 6/1/ 2017 2017/12/1

عقد اتفاقيات مع المؤسسات 
الصحية المختمفة لـدعم التنميـة 

 مستمرالبشرية والتدريب ال

عقد اتفاقيات وشاركات مع 
المؤسسات اإلنتاجية 

 والخدمية.

ضعف الشاركة مع 
المؤسسات اإلنتاجية 

 والخدمية
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: المدرة المؤسسٌة خطة التحسٌن للمحور األول  

 ادلصداقيت واألخالقيبث  .4

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

1000 

فريق رئيس 
عمل 

المصداقية معيار 
 واألخالقيات

 خطة التحسين 2017/6/1 2017/8/30

دعوة أحد أساتذة كمية الحقـوق 
لعقـد نـدوة عـن حقـوق الممكية 

 الفكرية.

عقد ندوة عن اإلجارءات المتبعـة 
لكمية عـن حقوق الممكية فـي ا

 الفكرية

نشر اإلجارءات عمي األقسام 
األكاديمية واإلدارية المختمفة 

 وأماكن الطالب

نـدوات عـن اإلجـارءات التي 
تتبعيا الكمية لممحافظة 

 عمي حقوق الممكية

 الفكرية

نشر إجارءات المحافظة عمي 
 حقوق الممكية الفكرية

محدودية التوعية بحقوق 
 لفكريةالممكية ا

- 

فريق عمل 
 المصداقية معيار 

 واألخالقيات 

 نظام لمثواب والعقاب 2017/1/1 1/ 3/ 2017

تكميف المجنة المختصة بإعداد 
 آلية الثواب والعقاب

 نشر اآللية  عمي مجتمع الكمية

 إعداد آلية لمثواب والعقاب

تطبيق نظام الثواب   
 والعقاب

 

عدم توافر إجارءات في 
اللتازم حالة عدم ا

 بأخالقيات المينة
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 : المدرة المؤسسً خطة التحسٌن للمحور األول

 اجلهبز اإلداري.  5

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن 

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 
ار معي رئيس

 الجياز اإلداري 
2017/6/1 2017/1/1 

 معايير اختيار وتعيين

القيادات اإلدارية معمنة 
 ومطبقة

إعالن معايير اختيار وتعيين القيـادات 
اإلدارية بـاإلداارت المختمفة وعمي 

 الصفحة االلكترونية

نشر معايير اختيار وتعيين 
القيادات اإلدارية 

 وتطبيقيا

 محدودية نشر معايير اختيار
وتعيين القيادات اإلدارية 

 وعدم تطبيقيا

- 

 أمين الكمية

+ رئيس 
الجياز  معيار

 اإلداري 

2017/2/1 2017/1/1 

 خطة تدريبية معتمدة

 ومرتبطة بخطة الجامعة

دارسة وتحديث خطة التدريب لمعاممين 
 وتطويرىا

 اعتماد الخطة

 إرساليا لمجامعة

تطوير خطـة التـدريب 
 لمعاممين

بية لمعـاممين الخطة التدري
بالكمية غير  معتمدة 

وغير مرتبطة بما تقدمو 
 الجامعة من تدريب

- 

 أمين الكمية

+ رئيس 
الجياز  معيار

 اإلداري 

2017/5/30 2017/1/1 
برامج تدريبية محدثة 
 تخدم احتياج العاممين

االستفادة من نتائج تقييم التدريب في 
 تحديث برامج التدريب

مارجعة برامج التدريب 
اممين بناء عمى لمع

 الراجعةالتغذية 

مج اجعة بر امحدودية مر 
التدريب لمعاممين بناء 

 الراجعةعمى التغذية 
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن 

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 +أمين الكمية

 معيار رئيس
 الجيازاإلداري 

 

 

2017/60/30 2017/5/30 
الوعي بنتائج الرضاء 

 الوظيفي

نشر ومناقشة نتائج الرضاء الوظيفي 
 )ندوات(

مناقشـة نتـائج الرضا 
 معالوظيفي 

 العاممين

عدم مناقشة نتائج الرضـا 
 الوظيفي مع العاممين

- 

 أمين الكمية

 + رئيس
الجياز  معيار

 اإلداري 

 زيادة الرضا الوظيفي 2017/06/30 2017/7/30

االستفادة من نتائج التوصيف الـوظيفي 
فـي أخذ اإلجـارءات الالزمة لتحسين 

 الرضا الوظيفي

توافر اإلجارءات 
التصحيحية لتحسين 

 الرضا الوظيفي

عدم توافر اإلجارءات 
التصحيحية لتحسين 

 الرضا الوظيفي

- 

 أمين الكمية

 + رئيس
الجياز  معيار

 اإلداري 

 نظم تقييم فاعمة 2016/11/15 2017/12/15

استطالع أري العاممين في مدى 
مصداقية النظم المستخدمة في 

 تقييم أداء العاممين

اسـتخدام وسـائل أخـرى مبتكـرة لتقييم 
 أداء العاممين

دعم نظم تقييم أداء 
القيادات اإلدارية 

 والعاممين
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن 

 التنفيذ 

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 أمين الكمية

 + رئيس
 الجياز معيار

 اإلداري 

إعداد آليات لتعظيم االستفادة من  استخدام أمثل لمموارد 2016/11/15 2017/12/15
 الموارد البشرية المتاحة

االستفادة من المـوارد 
 البشرية المتاحة
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: المدرة المؤسسٌة خطة التحسٌن للمحور األول  

 وادلبديت ادلىارد ادلبليت. 6

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 
 فريق عمل معيار 
 الموارد المالية

2017/1/1 2016/9/1 

زيـادة الـوعي بوجود 
 خطة لتنمية الموارد

زيادة دخل    
 الكمية

سية المستقبمية إعداد الخطة الخم
 لمكمية

تقييم ما تم انجازه في الخطة 
 القديمة

 التســــــويق الجيــــــد لبرامج 

وأنشــــــطة الكميـــــة وبرامج  
الدارسات العميا عمي موقع الكمية 

 الكتروني

 

وضع خطة لتنمية الموارد 
الذاتية لمكمية وتوثيقو 

ٕوٕاعالنو لجميع األطارف 
 المعنية

 افتيريا لمطالبإنشاء ك

عدم وضع آلية لتطوير حجم 
 الموارد الذاتية لمكمية
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

5000 

 عميد الكمية

+ 

 رؤساء األقسام

+ 

 وكالء الكلٌة

 زيادة موارد الكمية 2016/1/1 2017/12/1

االنتياء من الئحة الساعات 
 المعتمدة

فتح برامج الدارسات العميا من 
 الخارج في بعض األقسام

 يةتطوير الموارد الذات

التأخر  في إنشاء برنامج 
تعميمي متميز بنظام 

الساعات المعتمدة, مما 
يضعف تدبير الموارد 

 الذاتية لمكمية.

 

 

 
 
 
 
 
 



   
 

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها

6102 – 6103 

 

 

 -203- 

                                                                                      

 : المدرة المؤسسٌة خطة التحسٌن للمحور األول
 

 ادلشبركت اجملتمعيت وتنميت البيئت. 7

 الموارد

 المطموبة

المسئول عن 
 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين األنشطة آليات تنفيذ المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

 2017/4/1 2017/5/1 المعياررئيس  -

 آلية لتحديد

احتياجات األط ارف 
 المجتمعية

اشتارك عدد من األطارف 
المجتمعية في المجالس 

 المختمفة لمكمية

 استبيانات دوري 

 اجتماعات دورية

ساليب واألولويات التي تحديد األ
 تتبعيا الكمية لتحديد

احتياجـات األطـارف المجتمعيـة  
لوضـع خطة المجتمع وتنمية 

 البيئة

توضح خطة خدمة المجتمع  لم
الموجودة األساليب التي 

عميو لتحديد  اعتمدت
احتياجات المجتمع 

 المحيط
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 الموارد

 المطموبة

المسئول عن 
 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين األنشطة آليات تنفيذ المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

فريق عمل 
خدمة  معيار 

المجتمع 
 وتنمية البيئة

2017/6/1 2017/4/1 

 تعريف المجتمع

الخارجي بالخدمات 
 المجتمعية

نشر خطة الخدمة المجتمعية 
عمي صفحة الكمية والوسائل 

 المختمفة

دعوة مستفيدي الخدمـة فـي 
 االجتماعات والندوات

وضع سياسة لمدعاية واإلعالن 
والتسويق عن الخدمات 

 التي تقدميا الكمية

عـدم وضـع سياسـة لمدعاية    
التسويق عن واإلعالن و 

الخدمات التي تقدميا 
 الكمية

 2016/9/1 6/30 /2017 رئيس المجنة 1000

 برامج خدمة

 المجتمع

 عقد ندوات لمتوعية

النشر بالطرق     
 االلكترونية والورقية

آلية لتوعية بأنشطة الخطة لكافة 
 األطارف معمنة

التوجد برامج توعية بأنشطة 
خدمة المجتمع وتنمية 

لكافة  البيئة معمنة
 األطارف

 2016/11/1 2017/1/30 المعياررئيس  -
وحدة خدمة عامة 

 مفعمو

 وضع خطة لمعمل

 الوحدة معايير لمتابعة 

 نشر أنشطة الوحدة 

تفعيل وحدة خدمة المجتمع 
ووضع معايير لمتابعـة 
وتقيـيم أدائيـا وتكون 
معتمـدة ومعمنة لكافة 

 األطارف المعنية

عدم تفعيل وحدة خدمة 
المجتمع ووضع معايير 
لمتابعة وتقييم أدائيا 
وتكون معتمدة ومعمنة 
 لكافة األطارف المعنية
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 الموارد

 المطموبة

المسئول عن 
 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين األنشطة آليات تنفيذ المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

 2017/7/1 2017/10/1 رعاية الشباب 2000
مشاركة فعالة 

 لمطالب

مكافأة الطالب المشتركين في 
الخدمات التطوعية 

 المجتمعية

نشر روح العمل التطوعي 
 المجتمعي بين الطالب

عدم نشر روح العمل التطوعي 
 المجتمعي بين الطالب

- 

 المعياررئيس 

+ 

لجنة 
 االستبيانات

2017/7/1 2017/5/1 

بيانات عن رضا 
مل عن منظمات الع

 أداء الكمية

وضع آلية لقياس رضا منظمات 
 العمل

 االستفادة من نتائج التحميل

قياس وتقييم مستوى رضا 
منظمات العمل عن أداء 
 الكمية واالستفادة منيا

محدودية االستفادة من تحميل 
نتائج قياس رضا األطارف 

 المجتمعية

- 

وكيل الكمية 
فريق + 

 عمل معيار
خدمة 
 المجتمع

2017/7/1 2017/1/1 

تيجية اخطة إستر 
لخدمة المجتمع 
وتنمية البيئة 

 مطبقة

 وضع أنشطة تنفيذية 

 متابعة تنفيذ الخطة 
 العمل عمى إيجاد ممارسات فعمية

ال توجد ممارسات فعمية كافية 
لتطبيق الخطة 

اإلستارتيجية لخدمة 
 المجتمع وتنمية البيئة
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:الفاعلٌة التعلٌمٌةثانً خطة التحسٌن للمحور ال         

 الطالة واخلرجيىن -8 

 

 الموارد

 المطموبة

 المسئول 

 عن التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

5000 

وكيل الكمية 
 لشئون الطالب

+ 

وكيل الكمية 
 لشئون 

 رسات العمياالدا

2017/3/31 2017/1/1 

  خطة معتمدة
لجذب الطالب 

 الوافدين

 اقبال الطالب 

 الوافدين عمى الكمية

سنوات(  3وضع خطة قصيرة المدى )
لجذب الطالب الوافدين وتحديد 
 الحد األقصى من العدد المطموب.

التسويق الجيد لمكمية عن طريق 
تحديث وتغذية الموقع االلكتروني لمكمية 

مكانيات وتوصيف البرامج والميـازت باإل
التنافسـية كوسيمة لجذب الطالب 

 الوافدين

مارسمة جميـع المؤسسـات التعميميـة 
 عمى المستوى اإلقميمي

وضع خطة وبرامج لجذب 
 الطالب الوافدين

خطة وبرامج لجذب الطالب 
 الوافدين
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10000 

 وكيل الكمية

لشئون التعميم 
 والطالب

+ لجنة 
 شئون 

 التعميم والطالب

2017/4/30 2017/1/1 

  ارتفاع نسبة رضاء
 الطالب بالدعم

 الطالبي المقدم ليم

 لطالب زيادة مشاركة ا
 في المجان

العممية والمؤتمارت 
 الطالبية.

وضع خطة متكاممة لمدعم الطالبي 
تشمل النواحي المادية واالجتماعية 

والثقافية لمطالب مع األخذ في االعتبار 
 ظروف واحتياجات الطالب

 وضع نظام لمتعامل مع مشاكل الطالب

عمل لجنة لتمقي شكاوي الطالب 
إنشاء  وعرضيا إليجاد حمول ليا ,

صندوق لتمقي شكاوي ومقترحات 
الطالب يتم اإلعالن عنو ووضعو في 

 أماكن بارزة بالكمية

التشجيع من قبل اإلدارة بمشاركة 
الطـالب بـالمؤتمارت الطالبيـة والمجـان 
العممية مـن خـالل الترحيـب بانعقادىـا 
داخل الكمية وتذليل جميع العقبات التي 

ب مثل عدم من الممكن أن تواجو الطال
احتساب الغياب من المحاضارت 
النظرية وال دروس العممية وذلك 
بإمكانية إعادتو لمطالب في حالة 

 
مدعم لد وضع نظام معتم
 الطالبي

عدم وجود نظام معتمد 
 لمدعم الطالبي



 

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها

6102 – 6103 

 

 -208 -         

       

 

 

 

 

 

 انتيائيم من األنشطة الطالبية

تخصيص جزء من عوائد الوحدات ذات 
 طابع خاص لمدعم المالي لمطالب
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول 

 عن التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

5000 

 وكيل الكمية

 لشئون الطالب

2017/5/1 2017/4/1 

 حصول جميع طالب

عمى  اإلعداديةالفرقة 
 دليل الطالب

 دليل الطالب بالعدد الكافي  طباعة

 توزيعو عمى طالب الفرقة األولى 

توزيـع دليـل الطالـب عمـى 
 جميع الطالب

دليل الطالب غير متاح ورقيا 
 لجميع الطالب

10000 

 وكيل الكمية 

لشئون التعميم 
 والطالب

 + 

 لجنة شئون 

 التعميم والطالب

 

2017/8/30 2017/6/30 

  وجود مكتب لإلرشاد
 مياألكادي

 وجود مرشد أكاديمي 

  الطالب  عمى عمم
بمصادر التعميم والتعمم 

 الموجودة بالكمية

  وجود برامج تعريفية
 لمطالب الجدد

 إنشاء مكتب لإلرشاد األكاديمي
تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى 

 اإلرشاد األكاديمي

وضع آلية واضحة ونظـم معمنـة لعمـل 
 المكتب

 البدء في تطبيق الئحة  نظام
الساعات المعتمدة لبرنامج 

 البكالوريوس

تقييم رضاء الطالب عن خدمات 
 اإلرشاد األكاديمي

إرساء نظام لإلرشاد 
األكاديمي أو الريادة 

 العممية

نظام لإلرشاد األكاديمي أو 
 الريادة العممية
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:الفاعلٌة التعلٌمٌةخطة التحسٌن للمحور الثانً   

 والربامج التعليميت ادلعبيري األكبدمييت. 9

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

20000 

ق فري رئيس
 عمل معيار
البرامج 
 التعميمية

2017/6/31 2016/10/1 

 مراجعة البرامج

 التعميمية بصفة دورية

المارجعة الخارجية لمبرامج من  
المتخصصين بصفة دورية وفقا 

 لجدول زمني.

إعداد معايير الختيار المارجع  
 الداخمي والخارجي

جعين اترشيح مر  
 خارجيين

من المارجعة الخارجية السنوية  
قبـل مركـز ضمان الجودة 

 بالجامعة

االستعانة باستماارت التقييم  

وضع آليـات ثابتـة 
لممارجعة الدورية 
 لمبرنامج التعميمي

عدم توافر آليات ثابتة 
لممارجعة الدورية 
 لمبرنامج التعميمي
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

المعدة من قبل ىيئة ضمان الجودة 
 واالعتماد

إعداد تقارير تعكس توافق  
 البرامج مع المعايير األكاديمية

تفعيـل دور األقسـام في المارجعـة 
الدورية الداخمية والخارجية 
لمبرامج التعميمية/المقرارت 

 سيةالدار 



 

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها

6102 – 6103 

 

 -212 -         

       

 

 

 

 

 

 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

_ 

 عميد الكمية

+ 

مدير وحدة 
 التعميم

 االلكتروني

2017/12/30 2016/10/1 
نشر ثقافة التعميم 

 االلكتروني

إعداد خطة لتحوي اللمقرارت  
 الدارسية إلي الكترونية

تدريب أعضاء ىيئة التدريس  
 عمي إعـداد المقرر االلكتروني

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس  
 مقرارتعمي إنتاج ال

مقرر  8إعداد عدد  
 الكتروني

إعداد دارسة حول كيفيو التعامل  
 مع مشكالت التعميم

التوسع في استخدام 
 التعميم اإللكتروني.

عدم تحويل المقرارت  
 الدراسية إلي الكترونية
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 الموارد

 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

_ 

 وكيل الكمية

لشئون التعميم 
 والطالب

2017/12/31 2017/6/1 

 برنامج تعميمي

 بنظام الساعات المعتمدة

تعـديالت  تشكيل لجنة لالنتياء من
 الئحـة الساعات المعتمدة

اعتماد الالئحة من الجيات 
 المختصة

تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمي 
 العمـل بالالئحة الجديدة

 تطبيق الالئحة

تطبيق الئحة الدارسة 
 بنظام الساعات

 المعتمدة

عدم تطبيق الئحة الدارسة 
 بنظام الساعات المعتمدة
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:الفاعلٌة التعلٌمٌةً خطة التحسٌن للمحور الثان  
 التعليم والتعلم  .11

الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 وكيل الكمية

 لشئون التعميم

فريق والطالب + 
 عمل معيار

 والتعمم التعميم

2017/7/31 2017/1/1 
وجود خطط تحسين طبقًا 

 لمتقارير

تقارير القائمين عمى 
التدريس لمارجعة نتائج 
االمتحانات مع المحتوى 

 الدارسي.

ندوة نصف سنوية لمناقشة 
 المشاكل العامة لالمتحانات

تفعيل نتائج مارجعة االمتحانات 
مع األقسام العممية وأعضاء 

 ىيئة التدريس

فادة من مارجعة االست
 نتائج االمتحانات في

تطوير إستراتيجية التعميم 
 والتعمم

- 

 وكيل الكمية

 لشئون التعميم

فريق والطالب + 
 عمل معيار

2017/7/31 2017/3/1 

 وجود خطة لتنمية

 الموارد المالية

ورش عمل لوضع خطة لزيادة 
الموارد المالية وتوثيقيا في 

 مجمس الكمية

خطة لزيادة الموارد  وضع
 المالية

 عدم وجود سياسات أو

 خطط لزيادة الموارد

 المالية
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الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

 التعميم والتعمم

- 

 وكيل الكمية

 لشئون التعميم

فريق والطالب + 
 عمل معيار

 التعميم والتعمم

2017/6/30 2017/1/1 

 وجود خريطة امتحان

 لجميع المقرارت

ورش عمل لمتدريب عمى وضع 
 خريطة االمتحان

 حاناستخدام خريطة االمت 

 تقييم الممتحنين الخارجيين 

عدم توافر آليات واضحة لمتأكد 
 من استيفاء

االمتحانات لمخرجات 
 التعمم المستيدفة
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:الفبعليت التعليميتخطت التحسني للمحىر الثبني   
 أعضبء هيئت التدريس .11

لموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
حتاج إلي تحسيننقاط ت مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات  

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 
 مدير وحدة

 تطوير التعميم
2017/8/15 2017/7/15 

 أعضاء ىيئة

التدريس ذو كفاءة 
 عالية

تحقيق الرضا 
 لوظيفي

إعداد خطط تدريبية لتنمية 
 قدارتيم

 االستفادة من نتائج التقييم

واتخاذ اإلجارءات 
التصحيحية لممحافظـة عمـى 

لرضا الوظيفيا  

ضعف االستفادة من نتائج 
التقييم أعضاء ىيئة 

 التدريس والييئة المعاونة
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 2017/5/15 2017/9/15 األقسام العممية 5000

أعضاء ىيئة التدريس 
تحقيق  ذو كفاءة عالية 

 الرضا لوظيفي

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس 
عمي حضور الدوارت وورش 

 العمل والندوات
لتقييم أداء وضع آلية فعالة 

 أعضاء ىيئة التدريس
 وضع نظام لممكافآت والحوافز

حصر اإلجارءات التصحيحية  
التي اتخذت لممحافظة عمي 

 الرضا الوظيفي

استكمال تطبيق خطو  
لتنمية قدارت وتدريب أعضاء 

 ىيئة التدريس

 وضع خطة جديدة لعام

2016 

عدم استكمال تطبيق خطو 
لتنمية قدارت وتدريب أعضاء 

 ىيئة التدريس

لعـام عدم وضـع خطـة جديـدة  

2016 
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:الفبعليت التعليميتخطت التحسني للمحىر الثبني   
 البحث العلمي. 12 

الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

- 

 عميد الكمية

+ 

وكيل الكمية 
لمدارسات 

العميا والبحث 
 العممي

2017/9/30 2016/10/1 

وجود اتفاقيات بحثية مع 
مؤسسات عممية وخدمية 

 بالمجتمع

إلى جانب الموائح المنظمة لتمويل 
األبحاث يتم دارسة خطة أو آلية 
إليجاد مصادر لتعزيز وتمويل 

 حث العمميالب

التواصل مع قطاعات العمل 
والتوظيف المختمفة لمعرفة 
االحتياجات البحثية ٕوٕابارم 

 االتفاقيات

وضـع نظام لتسويق نتائج 
األبحاث واإلعالن عنيـا خاصـة 
األبحـاث ذات الجانب التطبيقي 
 الذي يساىم في خدمة المجتمع

توافر آلية لتسويق 
 األبحاث في

 المؤسسات الخدمية

عدم توافر آلية لتسويق 
األبحاث في المؤسسات 

 الخدمية
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الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

تشـجيع وتـدريب الكوادر  
عمـى كتابة والتقدم 

روعات الممولـة بالمشـ
 محميـا أو دوليا

 

 

5000 
 لجنة الدارسات

 العميا والبحوث
 زيادة المشاريع الممولة 4/1 /2017 2016/8/30

تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمـي 
 التقدم لممشروعات

ترشيح لمندوات والدوارت التدريبية 
 لكتابة المشاريع واألبحاث

تشجيع الطالب لممشاركة في 
 المشاريع البحثية

حث الباحثين لمتقدم 
لمشاريع التمويل  

 والمنح الدولية

عدم حث البـاحثين لمتقـدم 
لمشاريع التمويل والمنح 

 الدولية
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الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

5000 

وكيل الكمية 
 لشئون 

 

الدارسات العميا 
 والبحوث

2018 /06/1 2017/ 06/1 
وجود أبحاث تطبيقية تفيد 

 العممية التعميمية

تكريم الباحثين التي سيتم تطبيق 
مساىمة نتائج أبحاثيم في  أو

تطوير المقرارت الدارسية وخدمة 
 المجتمع

إيجاد آلية لالستفادة 
من نتائج البحث 
العممي في تطوير 
 المقرارت الدارسية.

محدودية االستفادة من 
 نتائج البحث العممي في

 تطوير المقرارت

 الدارسية.
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لتعليميت:الفبعليت اخطت التحسني للمحىر الثبني   
 دراسبث العليب. 13

الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
 مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

نقاط تحتاج إلي 
 بداية التنفيذ نياية التنفيذ تحسين

- 

وكيل الكمية 
لمدارسات 

العميا والبحث 
 العممي

+ 

 وكيل الكمية

لشئون التعميم 
البوالط  

2017/1/15 2017/1/1 
خطة معتمدة لجذب 

 الوافدين

وضع خطة لجذب 
 الوافدين

نشر البرامج التعميمية بصورة جيدة 
 لجذب الوافدين

مخاطبة الجامعات والمؤسسات 
 التعميمية لنشر برامج الكمية

وضـع خطة معتمـدة والعمل 
 عمى تفعيميا لجذب

الوافدين    

عدم وجود خطة لجذب 
يينالطالب المصر   

 والوافدين
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الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية
 مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

نقاط تحتاج إلي 
 بداية التنفيذ نياية التنفيذ تحسين

 
فريق عمل 
البرامج 
 التعميمية

2017/9/30 2017/1/1 
توصيف كامل      

 لمبرامج والمقررات

فرق عمل من جمٌع      

العلمٌة تعمل  األلسام     

على المتابعة الدائمة 

 ألساتذة الممررات

  آلية لسرعة اإلنتياءوضـع 

 

تكملة توصٌف وتمارٌر       
 البرامج والممررات

5000 

 وحدة ضمان

 الجودة
 مارجعة دورية مفعمة 2017/1/1 2017/9/30

جعين خارجيين لبرامج ااختيار مر 
 الدارسات العميا

تشكيل لجنة لتقييم المقرارت 
 واالمتحانات

مارجعة برامج ومقرارت الدارسات 
 العميا

وضع آليات لممارجعة     
الخارجية الدورية لبرامج 

 الدارسات العميا.

ليـات لممارجعـة عدم وضع آ 
الخارجية الدورية لبرامج 

 الدارسات العميا.
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 :الفبعليت التعليميتخطت التحسني للمحىر الثبني 
 ادلستمرالتقىيم إدارة اجلىدة و. 14

 

 الموارد

 المطموبة

المسئول 
 عن التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين مقترحات التحسين آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

1000 

فريق عمل 
 إدارة الجودة

 

2017/7/15 2016/12/15 
 نشر نتائج التقويم 

 خطط تحسين

عقد لقاءات مع القيادات المجتمعية  
 والمستفيدين من خدمات الكمية

نشر نتائج التقويم عمي مستفيدي  
 الخدمة بالطريقة الورقية وااللكترونية

خطة لمتحسـين مبنيـة عمـي نتـائج  إعداد 
 المناقشات

ضرورة مناقشة نتائج التقويم 
لمعناصر المؤسسية مع 

المجتمع الخارجي والعمـل 
عمي االستفادة من نتائج 

 التقويم

محدوية مناقشة نتائج 
التقويم لمعناصر 
المؤسسية مع 

المجتمع الخارجي 
 واالستفادة منيا

- 

فريق عمل 
 إدارة الجودة

 

 وجود نتائج لمتحسين 2017/08/1 2017/12/1
استبيان مردود التحسين من خالل األقسام  

 األكاديمية والعممية والطالب

قيـاس مردود خطة التحسين  
 السابقة

عدم قياس مردود خطط 
 التحسين
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الموارد 
 المطموبة

 المسئول عن

 التنفيذ

 الفترة الزمنية

 نقاط تحتاج إلي تحسين حات التحسينمقتر  آليات تنفيذ األنشطة المخرجات

 بداية التنفيذ نياية التنفيذ

5000 

مدير وحدة  
 الجودة

 واإلعتماد

2017/3/31 2017/1/1 
مارجعة داخمية    

 دورية

توثيق واعتماد اإلجارءات  
 التصحيحية

 إعداد خطة لممارجعة 

 إعالن الخطة وتحديد األدوار 

 تشجيع أعضاء ىيئة التدريس 
عمي حضور الدوارت التدريبية 

 الداخمية  الخاصة بالمارجعة

استطالع األري حول كفاءة األداء  
 باإلدارت المختمفة

كفاءة  نشر آليات تقييم 
 الكمية

إعـــــداد وثيقـــــة آلليـــــات  
 المارجعــــة الداخمية

لممتابعة نظام دوري 
 لمارجعة الداخميةوا

دعم النظام الــدوري  
لمارجعة متابعة والم

 الداخمية
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 ملحك

 لائمة بعناوٌن مرفمات معاٌر الدراسة الذاتٌة
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 التخطٌط اإلستراتٌجى -لائمة مرفمات المعٌار األول 

 اٌّوفك ِؾزٛٞ اٌّوفك هلُ َ

 غٌٍ اٌى١ٍخ إٌّؼمل ػٍٝ اٌزْى١ً فو٠ك ػًّ اٌقطخ األٍزوار١غ١خِٛافمخ ِ 1-1/1/1 ِوفك 1

 ِؾٚو رأو١ل أهرجبٛ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ٌٍى١ٍخ ثبٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ٌٍغبِؼخ 5-1/1/1 ِوفك 5

 ٔمبٛ اٌمٛح ٚاٌٚؼف ٚ اٌفوٓ ٚ اٌزٙل٠لاد إٌٙبئ١خ 3-1/1/1 ِوفك 3

 هؤ٠خ ٚهٍبٌخ ٌٍى١ٍخ 1-1/1/5 ِوفك 4

 ِؾٚو اعزّبع اٌٍغٕخ اٌنٞ ٠ٛٙؼ رٛافك غب٠بد وً ِٓ اٌى١ٍخ ٚ اٌغبِؼخ 1-1/1/3ِوفك  5

 اٌقطٜ اٌزٕف١ن٠خ ٌٍقطخ اإلٍزوار١غ١خ 1-1/1/4ِوفك  6

 اٌطالة اٌٛافل٠ٓ 1-1/5ِوفك  7
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 الهٌكل التنظٌمً –لائمة مرفمات المعٌار الثانً 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ٚاإلكاهٜا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ  1-5/1/1ِوفك  1

 ثّب ٠زالئُ ِغ ٛج١ؼخ ْٔبٛ اٌى١ٍخ ٛجمب ٌّؼب١٠و اٌغٛكح ٖرؾل٠ش ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌٍى١ٍخ ٚرط٠ٛو 5-5/1/1ِوفك  5

 ٠ٛعل ثب١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ اٌّؾلس ٌٍى١ٍخ ٚؽلح ِزقٖٖخ ٌّٛاعٙخ األىِبد ٚاٌىٛاهس 1-5/1/5/1ِوفك  3

 / ػ١ّل اٌى١ٍخ ثأْبء اٌٛؽلح .ٚؽلح رٛو١ل اٌغٛكح  ٛجمب ٌمواه أ .ك  1-5/1/3ِوفك  4

   ٠ٛعل ٌٍٛؽلح الئؾخ ِؼزّلح ِٚٛصمخ ٚثٙب رؾل٠ل كل١ك ٌٍَطبد َِٚئ١ٌٛبد ٘نٖ اٌٛؽلح 5-5/1/3ِوفك  5

 رزجغ ٚؽلح رٛو١ل اٌغٛكح ػ١ّل اٌى١ٍخ فٝ ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌٍّإٍَخ. 3-5/1/3ِوفك  6

 4-5/1/3ِوفك  7
اٌى١ٍخ ٌؾٚٛه ِغٌٍ اٌى١ٍخ ٌّٕبلْخ ِب ٠زؼٍك ُٙ  ا١ٌَل ِل٠و اٌٛؽلح ئٌٝ ػ٠ٛٚخ ِغٌٍ 

 ثأْٔطخ اٌٛؽلح

 رٛإً فؼبي ث١ٓ ٚؽلح ّٙبْ اٌغٛكح ثبٌى١ٍخ ِٚووي ّٙبْ اٌغٛكح ثبٌغبِؼخ 5/1/3/5ِوفك  8
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 المٌادة والحوكمة -لائمة مرفمات المعٌار الثالث 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 1975ٌََٕخ  49الو٘ب لبْٔٛ اٌزٟ بك١ّ٠خاألو اٌم١بكاد افز١به آ١ٌخ 1-3/1/1 ِوفك 1

 5314ٌََٕخ  55الو٘ب لبْٔٛ  اٌزٟ االوبك١ّ٠خ اٌم١بكاد افز١به آ١ٌخ 5-3/1/1 ِوفك 5

 ِؼب١٠و افز١به اٌم١بكاد األوبك١ّ٠خ 1-3/1/1/1 ِوفك 3

 ١ّ٠خاٍزج١بٔبد ػٓ اهاء اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ؽٛي ِؼب١٠و افز١به اٌم١بكاد االوبك 5-3/1/1/1 ِوفك 4

 ٕٛه ِقزٍفخ ِٓ ِؾبٙو فوى االٕٛاد فٟ أزقبثبد ػ١ّل اٌى١ٍخ 1-3/1/1/5 ِوفك 5

 ٕٛه ِقزٍفخ ِٓ ِؾبٙو فوى االٕٛاد فٟ أزقبثبد هئ١ٌ ارؾبك اٌطالة 5-3/1/1/5 ِوفك 6

 و١ف١خ افز١به ػ١ّل اٌى١ٍخ 3-3/1/1/5 ِوفك 7

 و١ف١خ ئفز١به ٚوالء اٌى١ٍخ 4-3/1/1/5 ِوفك 8

 و١ف١خ ئفز١به هؤٍبء األلَبَ 5-3/1/1/5 ِوفك 9

 و١ف١خ ئفز١به ِل٠وٞ اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ 6-3/1/1/5 ِوفك 13

 و١ف١خ ئفز١به ِل٠و ٚؽلح اٌغٛكح 7-3/1/1/5 ِوفك 11

 ِمزوػ ٌٍغٕخ اٌْىبٜٚ ثبٌى١ٍخ 1-3/5/1/1 ِوفك 15

 ٚرُ اٌوك ػ١ٍٙب ِٓ فالي اٌى١ٍخ ػلك ِٓ اٌْىبٜٚ ٚاٌزظٍّبد اٌزٝ رملَ ثٙب ٛالة اٌى١ٍخ 5-3/5/1/1 ِوفك 13
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ػلك ِٓ إٌلٚاد ٚٚهُ اٌؼًّ اٌزٝ رٕبلِ االْٔطخ اٌّقزٍفخ ٌغ١ّغ الَبَ اٌى١ٍخ 3-3/5/1/1 ِوفك 14

 1-3/5/1/5 ِوفك 15
ٔز١غخ اٍزج١بٔبد أػٚبء ١٘ئٗ اٌزله٠ٌ ِٚؼب١ُٔٚٙ ٌالٍزطالع ػٓ اٍٍٛة اٌم١بكح اٌّزجغ فٟ 

 اٌى١ٍخ

 5-3/5/1/5 ِوفك 16
اٍزج١بٔبد ٛالة ِوؽٍخ اٌلاهٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ٌإلٍزطالع ػٓ ئٍٍٛة اٌم١بكح اٌّزجغ فٟ ٔز١غخ 

 اٌى١ٍخ اٌّّضٍخ فٝ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌْإْ اٌلاهٍبد اٌؼ١ٍب ٚ ئكاهح ّئْٛ اٌلاهٍبد اٌؼ١ٍب

 3-3/5/1/5 ِوفك 17
ٌّزجغ فٟ ٔز١غخ ئٍزج١بٔبد ٛالة ِوؽٍخ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ثبٌى١ٍخ ٌإلٍزطالع ػٓ ئٍٍٛة اٌم١بكح ا

 اٌى١ٍخ اٌّّضٍخ فٝ ٚو١ً اٌى١ٍخ ٌْإْ اٌطالة ٚ ئكاهح ّئْٛ اٌطالة

 ٔز١غخ ئٍزج١بٔبد اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ ٌإلٍزطالع ػٓ ئٍٍٛة اٌم١بكح اٌّزجغ فٟ اٌى١ٍخ 4-3/5/1/5 ِوفك 18

 اكٌخ ػٍٝ رف٠ٛ٘ اٌٍَطبد 1-3/5/1/3 ِوفك 19

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ ٚر١ٕٛبرٙبٚهّخ ػًّ فبٕخ ثبٍزوار١غ١خ اٌ 1-3/5/1/4 ِوفك 53
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 المٌادة والحوكمة -تابع : لائمة مرفمات المعٌار الثالث 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اكٌخ ػٓ ِلٜ هٙب ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ػٓ اٌَّبّ٘خ فٟ ِٖوٚفبد اٌلهاٍبد 5-3/5/1/4 ِوفك 51

 خ اٌزٟ رٕبلِ لٚب٠ب اٌزؼ١ٍُِؾبٙو ِغبٌٌ األلَبَ اٌؼ١ٍّخ ِٚغٌٍ اٌى١ٍ 1-3/5/1/5 ِوفك 55

 رطج١ك اٍٍٛة اٌّْبهوخ فٟ ارقبم اٌمواه 1-3/5/1/6 ِوفك 53

 اٌقطخ اٌؼبِخ ٌٍزله٠ت 1-3/3/1/1 ِوفك 54

 كٚهاد ر١ّٕخ للهاد اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 5-3/3/1/1 ِوفك 55

 ّٔبمط اٍزج١بٔبد ػٍٟ اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ ٌٍم١بكاد االوبك١ّ٠خ 1-3/3/1/5 ِوفك 56

 اٌقطخ اٌزله٠ج١خ ٌٍم١بكاد االوبك١ّ٠خ 5-3/3/1/5 ِوفك 57

 5315ث١بْ ثّٖوٚفبد اٌزله٠ت ٌؼبَ  1-3/3/1/3 ِوفك 58

 ػلك َٚٔجخ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ إٌّفنح 1-3/3/1/4 ِوفك 59

 اٍزج١بٔبد اٌلٚهاد اٌزله٠ج١خ إٌّفنح ٌٍؼبَ اٌؾبٌٝ  1-3/3/1/6 ِوفك 33

 دارة الموارد البشرٌة الفاروق ال 1-3/4/1 ِوفك 31

 الفاروق الدارة الموارد البشرٌة  5-3/4/1 ِوفك 35

 الفاروق الدارة الموارد البشرٌة  3-3/4/1 ِوفك 33
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 نظام الفارابى للجودة 4-3/4/1 ِوفك 34

 صفحات الطالب على مولع الكلٌة االلكترونى 5-3/4/1 ِوفك 35

 البشرٌة الفاروق الدارة الموارد  1-3/4/1 ِوفك 36

 فطخ ر١ّٕخ اٌّٛاهك اٌنار١خ 1-3/5/1/1 ِوفك 37

 اٍزْبهاد ٕ٘ل١ٍخ ٌىبفخ لطبػبد اٌّؾبفظخ 5-3/5/1/1 ِوفك 38

 ِضبي ٌالٍزؼبٔخ ثجؼ٘ اٌْووبد اٌّغبٚهح ٌٍى١ٍخ 3-3/5/1/1 ِوفك 39

 رمو٠و ثبٌّْوٚػبد اٌزٕبف١َخ   4-3/5/1/1 ِوفك 43

 5314-5313اد ماد اٌطبثغ اٌقبٓ )ٚؽلح اٌّؼبًِ ٚاٌٛهُ ٚاإلٍزْبهاد إٌٙل١ٍخ( ٌؼبَ فطخ ِٛصمخ ٌٍٛؽل 5-3/5/1/1 ِوفك 41

 اٌزمو٠و إٌَٜٛ ٌمطبع فلِخ اٌّغزّغ ٚاٌج١ئخ 1-3/5/1/5 ِوفك 45
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 المٌادة والحوكمة -تابع : لائمة مرفمات المعٌار الثالث 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ُ ٚاٌّؼبًِ ٚاالٍزْبهاد إٌٙل١ٍخاػّبي ٌٛؽلح اٌٛه 5-3/5/1/5 ِوفك 43

 (5314 - 1996فجوح ٍٚبثمخ أػّبي ّؼجخ اإلٔزبط ثبٌٛهُ ِٓ ػبَ ) 3-3/5/1/5 ِوفك 44

 5316-5315ٚ  5314-١ِ5313يا١ٔخ اٌى١ٍخ ٌؼبَ  1-3/5/1/3 ِوفك 45

 1-3/5/1/4 ِوفك 46
اٌغٙبى  –ٚاٌجٕبء ثوٚرٛوٛي رؼبْٚ ث١ٓ اٌى١ٍخ ٚ عٙبى اٌزله٠ت اإلٔزبعٟ ػٍٟ ؽوف اٌز١١ْل 

 ٚىاهح اإلٍىبْ ٚاٌّوافك ٚاٌّغزّؼبد اٌؼّوا١ٔخ -اٌّوويٞ ٌٍزؼ١ّو 

 ثوٚرٛوٛي رؼبْٚ ث١ٓ اٌى١ٍخ ّٚووخ ع١ذ أوبك٠ّٟ 5-3/5/1/4 ِوفك 47

 ئرفبل١خ ػٍٟ أػّبي اٌز١ُّٖ ٌّْوٚػبد ّووخ ا١ٌّبٖ ٚاٌٖوف اٌٖؾٟ ثبٌم١ٍٛث١خ 3-3/5/1/4 ِوفك 48

 ١خ ِغ ػٍَٛ ثٕٙب ػٍٟ أػّبي اٌز١ُّٖ اٌّزىبٍِخ ٌى١ٍخ اٌؼٍَٛئرفبل 4-3/5/1/4 ِوفك 49

 اٌقطبثبد ث١ٓ اٌى١ٍخ ِٚغّٛػخ ّووبد ر١ّٛجب اٌؼوثٟ إلعواء اإلرفبل١خ 5-3/5/1/4 ِوفك 53

 ِنووح ثأٍّبء اٌْووبد ٚاٌّٖبٔغ ٚاٌّإٍَبد اإلٔزبع١خ اٌزٟ رزؼبًِ ِؼٙب اٌى١ٍخ فٟ  رله٠ت اٌطالة 6-3/5/1/4 ِوفك 51

 ِنووح ثبٌَّبثمبد ٚاٌٍّزم١بد اٌؼ١ٍّخ ٚاألْٔطخ اٌزٟ لبِذ ثٙب اٌى١ٍخ كافً اٌغبِؼخ ٚفبهعٙب 7-3/5/1/4 وفكِ 55
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 المصدالٌة و االخاللٌات –لائمة مرفمات المعٌار الرابع 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ١ِضبق ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚ إٌْو 1-4/1/1ِوفك  1

 ّب٠خ اٌٍّى١خ اٌفىو٠خلبْٔٛ ؽ 5-4/1/1 ِوفك 5

 وْف اٍزالَ وز١ت ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚ إٌْو 3-4/1/1ِوفك  3

 ٕٛهح اال١ّ٠ً اٌّوًٍ الػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٌٍزٛػ١خ ثبٌؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ 4-4/1/1ِوفك  4

 ١ِضبق اٌؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ  ٚ إٌْو ثّٛلغ اٌى١ٍخ ػٍٝ االٔزؤذ 5-4/1/1 ِوفك 5

 ّٔبمط ِٓ ؽٍّخ اٌزٛػ١خ ثؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚ إٌْو 6-4/1/1 كِوف 6

 اٌّواعغ اٌؼ١ٍّخ فٟ اٌىزت اٌغبِؼ١خ 7-4/1/1ِوفك  7

 ػوٗ اٌّٛٙٛػبد اٌجؾض١خ ِٓ ِغبٌٌ االلَبَ 8-4/1/1ِوفك  8

 اعواءاد اٍزقلاَ ثواِظ ا١ٍٕخ ػٍٝ اعٙيح اٌؾبٍت ثبٌى١ٍخ 9-4/1/1ِوفك  9

 و اكاهٞ ثبْٔبء اكاهح ٌزىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبداِ 13-4/1/1ِوفك  13

 اػالْ اٌّىزجخ ٌالٌزياَ ثز٠ٖٛو ػلك ِؾلك ِٓ االٚهاق ِٓ اٌىزت ٚ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ 11-4/1/1ِوفك  11

 ك١ًٌ اٌطالة 15-4/1/1ِوفك  15

 اٍزج١بْ هأٞ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٟ اعواءاد ؽمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ثبٌى١ٍخ 13-4/1/1ِوفك  13
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ٌغٕخ رم١١ُ االِزؾبٔبد ٚ اٍزمجبي ّىبٜٚ ٚ اٌزّبٍبد اٌطالة 1-4/5/5ِوفك  14

 ّٔٛمط اػزناه ػٚٛ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٓ ٚٙغ اِزؾبْ ِبكح اما وبْ ٌٗ البهة ثٙب 5-4/5/5ِوفك  15

 اٌزله٠ٌ ١٘ئخ الػٚبء ٚاٌجؼضبد اٌزول١بد فٝ اٌّزىبفئخ اٌفوٓ رٛافو 3-4/5/5ِوفك  16

 ا١ٌخ رٛى٠غ االّواف ػٍٝ هٍبئً اٌّبعَز١و ٚ اٌلوزٛهاح ث١ٓ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 4-4/5/5ِوفك  17

 ٕٛهح ِٓ اٌغلاٚي اٌلها١ٍخ 5-4/5/5ِوفك  18

 اعواءاد ّٙبْ اٌؼلاٌخ ٚ ػلَ اٌز١١ّي ث١ٓ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌى١ٍخ 6-4/5/5 ِوفك 19

 اإلكاه٠خ اٌم١بكاد ٚرول١خ ٚرؼ١١ٓ افز١به ِؼب١٠و 7-4/5/5ِوفك  53

 اػالَ اٌطالة ثٕظبَ اٌْىبٜٚ ثل١ًٌ اٌطبٌت 8-4/5/5ِوفك  51

 رظٍّبد اٌطالة ػٍٝ ٔزبئظ االِزؾبْ ٚ اٌوك ِٓ اٌىٕزوٚي ػ١ٍٙب 9-4/5/5ِوفك  55

 ٌغٕخ اٌْىبٜٚ ٚ اٌّمزوؽبد 13-4/5/5ِوفك  53

 ١ِضبق افالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ 1-4/3/1ِوفك  54

 ق افالل١بد ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُوْف اٍزالَ وز١ت ١ِضب 5-4/3/1ِوفك  55

 فطبة اٌؼ١ّل ثؼلَ ْٔو اٞ ِؾزٜٛ ػٍٝ ِٛلغ اٌى١ٍخ اال ثؼل ِواعؼزٗ 3-4/3/1ِوفك  56

 ٕٛهح  اؽل االػالٔبد إٌّْٛهح ٚ ػ١ٍٙب رٛل١غ هئ١ٌ اٌمَُ اٌّقزٔ 4-4/3/1ِوفك  57

 ك١ًٌ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 5-4/3/1ِوفك  58
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 الةعياءاد ِٛلؼخ ػٍٝ اٌط 6-4/3/1ِوفك  59

 ٕٛهح ِٓ ِٛلغ اٌى١ٍخ االٌىزوٟٚٔ 7-4/3/1ِوفك  33

 ٕٛهح ِٓ ِٛلغ اٌغبِؼخ االٌىزوٟٚٔ 8-4/3/1ِوفك  31
 

 الجهاز االداري –لائمة مرفمات المعٌار الخامس 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 رٛى٠غ اٌؼب١ٍِٓ ٚفمب ٌٍّإً٘ اٌٛظ١فٟ 1-5/1/1/5 ِوفك 1

 ٙؼ ثبٌؼغي فٟ اػلاك اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخرمو٠و ٠ٛ 1-5/1/1/4 ِوفك 5

 ا١ٌخ ٌزؼظ١ُ االٍزفبكح ِٓ اٌّٛاهك اٌجْو٠خ 5-5/1/1/4 ِوفك 3

 لواهاد اكاه٠خ ثبػبكح رٛى٠غ اٌؼب١ٍِٓ ػٍٟ االكهاد اٌّقزٍفٗ 3-5/1/1/5 ِوفك 4

 ّٙبكاد رمل٠و ٚفطبثبد ّىو 4-5/1/1/5 ِوفك 5

 ١ٍِِٓىبفبد عٙل غ١و ػبك٠خ ٌٍؼب 5-5/1/1/5 ِوفك 6

 رمو٠و ثبالعٙيح اٌىّج١ٛرو ٚاٌز٠ٖٛو ٚاِبوٓ إٌذ فٟ اٌى١ٍخ 6-5/1/1/5 ِوفك 7

 ِؼب١٠و افز١به اٌم١بكاد االكاه٠خ 1-5/1/5/1 ِوفك 8
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 رٛى٠غ اٌّؼب١٠و ػٍٟ اٌَبكٖ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 5-5/1/5/1 ِوفك 9

 ْٔو اٌّؼب١٠و ػٍٟ ِٛلغ اٌى١ٍخ 3-5/1/5/1 ِوفك 13

 ك١ًٌ ٌّؼبٚٔخ اٌّوّؾ١ٓ فٟ ِؼب١٠و افز١به اٌم١بكاد 1-5/1/5/1 ِوفك 11

 رٛى٠غ اٌل١ًٌ ػٍٟ اٌَبكٖ اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 5-5/1/5/1 ِوفك 15

 ْٔواٌل١ًٌ ػٍٟ ِٛلغ اٌى١ٍخ 3-5/1/5/1 ِوفك 13

 لواه رْى١ً ٌغٕخ اٌزله٠ت 1-5/1/3/1 ِوفك 14

 ِٙبَ ٌغٕخ اٌزله٠ت 5-5/1/3/1 ِوفك 15

 جبْ هاٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خاٍز 3-5/1/3/1 ِوفك 16

 اٍزجبْ هاٞ ِل٠وٞ االكهاد ػٓ االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌُٙ 4-5/1/3/1 ِوفك 17

 رؾ١ًٍ اٍزجبْ هاٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ 5-5/1/3/1 ِوفك 18

 ؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌٍؼب١ٍِٓ اٌزبثؼ١ٓ ٌُٙرؾ١ًٍ اٍزجبْ هاٞ ِل٠وٞ االكهاد ػٓ اال 6-5/1/3/1 ِوفك 19

 رمو٠و ِزبثؼخ كٚه٠خ ِٓ ِل٠وٞ االكهاد ٌج١بْ اكاء اٌؼب١ٍِٓ 7-5/1/3/1 ِوفك 53

 فطخ اٌزله٠ت ٌٍَبكح اٌؼب١ٍِٓ 1-5/1/3/5ِوفك 51

 ِؼب١٠و ل١بً عٛكح اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ 1-5/1/3/3 ِوفك 55

 ِٖبكه ر٠ًّٛ اٌزله٠ت 1-5/1/3/4ِوفك  53
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٌّإّواد ٌزم١١ُ فبػ١ٍخ اٌزله٠ت 1-5/1/3/5ِوفك  54

 ث١بْ ثّب رُ رٕف١نٖ ِٓ كٚهاد ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 1-5/1/3/6ِوفك  55

 1-5/1/3/6رمو٠و ٠ٛٙؼ اٍجبة رٕف١ن اٌلٚهاد اٌّٛٙؾٗ فٟ ث١بْ  5-5/1/3/6ِوفك  56

 لجً اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ  1-5/1/3/7ِوفك  57

 فالي اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ  5-5/1/3/7ِوفك  58

 ثؼل اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ  3-5/1/3/7ِوفك  59

 رمو٠و ِزبثؼخ ِٓ ِل٠وٞ االكهاد ػٓ اصو اٌزله٠ت ػٍٟ اٌؼب١ٍِٓ ثؼل اٌلٚهاد 4-5/1/3/7ِوفك  33

 لجً اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ رؾ١ًٍ  1-5/1/3/8ِوفك  31

 فالي اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ رؾ١ًٍ  5-5/1/3/8ِوفك  35

 ثؼل اٌزله٠تاٍزج١بْ ثواٞ اٌؼب١ٍِٓ رؾ١ًٍ  3-5/1/3/8ِوفك  33

 إٌزبئظ اٌَّزقٍٖخ ِٓ رؾ١ًٍ اٍزج١بٔبد اٌزله٠ت 4-5/1/3/8ِوفك  34

 ِإّواد رم١١ُ أكاء اٌم١بكاد 1-5/1/4/1ِوفك  35

 رظٍُ ِٓ ٔز١غخ اٌزم١١ُ 1-5/1/4/5ِوفك  36

 ِؼب١٠و ِجزىوح ٌزم١١ُ اكاء اٌم١بكاد االكاه٠ٗ 1-5/1/4/3ِوفك  37

 اٍزج١بْ ٌّلٞ ِٖلال١ٗ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌطوق اٌّزجؼخ فٟ اٌزم١١ُ 1-5/1/4/4ِوفك  38
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٍزج١بْ ٌّلٞ ِٖلال١ٗ ِل٠وٞ االكهاد فٟ اٌطوق اٌّزجؼخ فٟ اٌزم١١ُ 5-5/1/4/4ِوفك  39

 ٞ ِٖلال١ٗ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌطوق اٌّزجؼخ فٟ اٌزم١١ُاٍزج١بْ ٌّلرؾ١ًٍ  3-5/1/4/4ِوفك  43

 اٍزج١بْ ٌّلٞ ِٖلال١ٗ ِل٠وٞ االكهاد فٟ اٌطوق اٌّزجؼخ فٟ اٌزم١١ُرؾ١ًٍ  4-5/1/4/4ِوفك  41

 اِو اكاهٞ ٌٍزؼ١١ٓ ٚإٌمً 1-5/1/4/5ِوفك  45

 اٍزج١بْ اٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 1-5/5/1/5 ِوفك 43

 اٍزج١بْ هاٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ اٍٍٛة اٌم١بكٖ اٌّزجغ 5-5/5/1/5 ِوفك 44

 اٍزج١بْ اٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌّل٠وٞ االكهاد ثبٌى١ٍخ 3-5/5/1/5 ِوفك 45

 رْى١ً ٌغٕخ ٌفزؼ ٕٕلٚق اٌْىبٚٞ 4-5/5/1/5 ِوفك 46

 عٛاة افطبه اٌؼب١ٍِٓ ثٖٕلٚق اٌْىبٚٞ 5-5/5/1/5 ِوفك 47

 فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخاٍزج١بْ اٌوٙب اٌٛظ١رؾ١ًٍ  1-5/5/1/3 ِوفك 48

 اٍزج١بْ هاٞ اٌؼب١ٍِٓ ػٓ اٍٍٛة اٌم١بكٖ اٌّزجغرؾ١ًٍ  5-5/5/1/3 ِوفك 49

 اٍزج١بْ اٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌّل٠وٞ االكهاد ثبٌى١ٍخرؾ١ًٍ  3-5/5/1/3 ِوفك 53

 فطبة االعو االٙبفٟ 1-5/5/1/4 ِوفك 51

 ١ٍخوْٛف اعٛه ِٕٖوفٗ ِٓ اٌّٛاهك اٌنار١ٗ ٌٍى 5-5/5/1/4 ِوفك 55

 ِؾبٙو اعزّبػبد ِل٠و اٌى١ٍٗ ِغ اٌَبكٖ ِل٠وٞ االكاهاد ٚاٌف١١ٕٓ ثبٌى١ٍٗ 3-5/5/1/4 ِوفك 53
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٚهاق اٌغ١ّؼخ اٌؼ١ِّٛٗ ٌٍؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 4-5/5/1/4 ِوفك 54

 اٌز١ٕٛف اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓوز١ت  5-5/5/1/4 ِوفك 55

 اٌز١ٕٛف اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓووٚد  6-5/5/1/4 ِوفك 56

 لبػلح ث١بٔبد ١ٌٍٙئخ االكاه٠خ ثبٌى١ٍخ 7-5/5/1/4 كِوف 57

 لواهاد رؼل٠ً اٌؾٛافي 8-5/5/1/4 ِوفك 58

 ِىأفبح ١ٍو اٌؼ١ٍّٗ 9-5/5/1/4 ِوفك 59

 عٛاة رْى١ً فو٠ك ٚؽلح رىٌٕٛٛع١ب اٌّؼٍِٛبد 13-5/5/1/4 ِوفك 63

 دِمزوػ ٌي٠بكح اٌوٙب اٌٛظ١فٟ ٌٍؼب١ٍِٓ ِٚل٠وٞ االكها 5-5/5/1/5 ِوفك 61

 وْٛف ؽٚٛه ٚهّخ ػًّ ِٕبلْخ اٌوٙب اٌؼب١ٍِٓ ثبٌى١ٍخ 5-5/5/1/5 ِوفك 65
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 الموارد المالٌة والمادٌة -لائمة مرفمات المعٌار السادس 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٌى١ٍخ ِغٌٍ ئػزّبك+  5355-5316)) ػبَ ِٓ&  5317-5315) ػبَ ِٓ ٌٍى١ٍخ االٍزوار١غ١خ اٌقطخ 2017  ػبَ ئٌٝ 2012 ػبَ ِٓ االٍزوار١غ١خ اٌقطخ 1-6/1/1/1 ِوفك 1

 5315-5316)، 5314-5315)، 5313-5314)،  5315-5313)ث١بْ فزبِٝ ٌٍَٕٛاد  5-6/1/1/1 ِوفك 5

 فطخ ٚؽلح اٌٛهُ ٚاٌّؼبًِ ٚاالٍزْبهاد إٌٙل١ٍخ 3-6/1/1/1 ِوفك 3

 ١ئخاٌزمو٠و إٌَٜٛ ٌمطبع فلِخ اٌّغزّغ ٚر١ّٕخ اٌج 4-6/1/1/1 ِوفك 4

 ثبٌى١ٍخ اٌنار١خ اٌّٛاهك ر١ّٕخ ٌٛؽلح األٍزوار١غ١خ اٌقطخ 1-6/1/1/5 ِوفك 5

 اٌزله٠ت – اٌٛهُ – اٌّؼبًِ – األٍزْبهاد) فبٓ ٛبثغ ماد ٚؽلاد 5-6/1/1/5 ِوفك 6

 اٌلاف١ٍخ األ٠غبهاد 3-6/1/1/5 ِوفك 7

 ثبٌزجوػبد ث١بْ 4-6/1/1/5 ِوفك 8

 ثبٌى١ٍخ اٌطالة ثأػلاك ث١بْ&  اٌطالة ِٖوٚفبد 5-6/1/1/5 ِوفك 9

  اٌؼ١ٍب اٌلهاٍبد ٛالة ِٖوٚفبد 6-6/1/1/5 ِوفك 13

  اٌجؾض١خ ثبٌّْوٚػبد ث١بْ 7-6/1/1/5 ِوفك 11

  اٌىفبءح ػلَ ِٓ ثبٌىفب٠خ ث١بْ 8-6/1/1/5 ِوفك 15

  5316-5311)  ِٖٚوٚفبد ئ٠واكاد ث١بْ 9-6/1/1/5 ِوفك 13
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 33/6/5314&  33/6/5313د ِٖٚوٚفبد اٌٛؽلح ػٓ إٌَخ ا١ٌّٕٙخ فٝ ث١بْ ا٠واكا 1-6/1/1/3 ِوفك 14

 5313/5314ث١بْ ثبٌّْزو٠بد ِٓ اٌجبة اٌَبكً ِٓ اٌٖٕبك٠ك اٌقبٕخ ٚاٌٛؽلاد ماد اٌطبثغ اٌقبٓ ٌؼبَ  5-6/1/1/3 ِوفك 15

 َِبؽبد اٌّجبٔٝ  ثبٌى١ٍخ 1-6/1/5/1 ِوفك 16

 ػٍَٛ أٍب١ٍخ -ِلٔٝ -وٙوثبء -ً لَُ )١ِىب١ٔىبث١بْ ثبٌٛهُ ٚاٌّؼبًِ ٌى 5-6/1/5/1 ِوفك 17

 ث١بْ فبٓ ثبٌّلهعبد ٚاٌمبػبد اٌلها١ٍخ ثبٌى١ٍخ 3-6/1/5/1 ِوفك 18

 اٌقبٌِ-اٌواثغ-اٌضبٌش-اٌضبٔٝ-األٚي-ٌٛؽبد ٕ٘ل١ٍخ ٌٍوفغ اٌَّبؽٝ ٌألكٚاه )االهٙٝ 4-6/1/5/1 ِوفك 19

 اٌّٛعٛكح ثبٌى١ٍخ ِٚمبهٔزٙب ثبٌّؼب١٠و اٌم١ب١ٍخٍِقٔ ثبعّبٌٝ اٌَّبؽبد ِٓ اٌّوافك ا 5-6/1/5/1 ِوفك 53

 1-6/1/5/5 ِوفك 51
 ثبألِٓ اٌقبٕخ ٚاألعٙيح اٌٍٛبئً اٍزقلاَ ػٍٝ ٚاٌٛهُ ٚئكاهرٙب ثبٌى١ٍخ  اٌؼب١ٍِٓ رله٠ت

 ٚاٌَالِخ

 هسػًّ ِٕظِٛخ ٌٍؾّب٠خ اٌّل١ٔخ ٚفطخ إلفالء اٌّجبٔٝ ٚرْى١ً ٌغبْ ِٛاعٙخ االفطبه ٚاٌىٛا 5-6/1/5/5 ِوفك 55

 اؽز١بٛبد االِٓ ٚاٌَالِخ 3-6/1/5/5 ِوفك 53

 فطخ افالء ِجٕٝ 4-6/1/5/5 ِوفك 54

 لواه رْى١ً اكاهح االىِبد ٚاٌىٛاهس 5-6/1/5/5 ِوفك 55

 فطخ ِٛاعٙخ االىِبد ٚاٌطٛاهب 6-6/1/5/5 ِوفك 56

 ث١بْ عوك اعٙيح االٛفبء ثبٌى١ٍخ 7-6/1/5/5 ِوفك 57
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ك ٕٕبك٠ك االٛفبء ثبٌى١ٍخث١بْ عو 8-6/1/5/5 ِوفك 58

 1-6/1/5/3 ِوفك 59
اٌى١ٍخ ٚ رؾزبط  ػّبي ثٛاٍطخ ١ِٛ٠ب   ثزٕظ١فٙب ٚمٌه ثٙب اٌقبٕخ ٚاٌَبؽبد اٌّجبٔٝ ٔظبفخ ػٍٝ اٌى١ٍخ رؾوٓ

 اٌؼّبٌخ ِٓ االؽز١بط ثزٛف١و ٌٍغبِؼٗ اٌى١ٍخ اٌى١ٍخ ئٌٝ ػّبٌخ ئٙبف١خ ٚ مٌه ِٓ فالي ِطبٌجبد

 5-6/1/5/3 ِوفك 33
ثّجبٔٝ اٌى١ٍخ إٌّبؿ اٌٖؾٝ ِٓ ؽ١ش اٌَّبؽبد اٌقٚواء ٚ فزؾبد اٌز٠ٛٙخ ٚلٛح األٙبءح ٠زٛافو 

 اٌطج١ؼ١خ ٚاٌٖٕبػ١خ وّب ِج١ٓ ثبٌٖٛه اٌّوفمخ

 5314،  5313ػبَ  فالي ا١ٌٖبٔخ ثبػّبي ث١بْ 1-6/1/3/5 ِوفك 31

 اٌّل١ٔخ إٌٙلٍخ ثمَُ أغبىٖ رُ ثّب ث١بْ 5-6/1/3/5 ِوفك 35

 ِب ٠زُ األْ ِٓ ١ٕبٔخ ٌلٚهاد ا١ٌّبٖ اٌّٛعٛكح ثبٌى١ٍخ 3-6/1/3/5 ِوفك 33

 رمبه٠و ٠ٍٕٛخ ػٓ أػّبي ا١ٌٖبٔخ 4-6/1/3/5 ِوفك 34

 5-6/1/3/5 ِوفك 35
ِبو١ٕخ ٛجبػخ  -عٙبى ا١ٌّىوٍٚىٛة االٌىزوٚٔٝ -ػمٛك ا١ٌٖبٔخ اٌقبٕخ ثىال ِٓ )  ِبو١ٕبد ر٠ٖٛو

 رى١١فبد  -ؽبٍجبد ٚٛبثؼبد -االِزؾبٔبد

 ث١بْ ػٓ اٌّىزجخ 1-6/5/1/1 فكِو 36

 ٔظبَ االٍزؼبهح ٌّمز١ٕبد اٌّىزجخ 5-6/5/1/1 ِوفك 37

 ئهّبكاد ٘بِخ ٌٍطالة ) اٌزؼبًِ ِغ اٌّىزجخ  3-6/5/1/1 ِوفك 38

 ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اٌالئؾخ اٌغل٠لح 54/9/5315ثزبه٠ـ  93ٕٛهح ِٓ لواه ِغٌٍ اٌغبِؼٗ هلُ ) 4-6/5/1/1 ِوفك 39

 5313الئؾخ ِىزجبد عبِؼخ ثٕٙب ػبَ  5-6/5/1/1 ِوفك 43

 اٌّٖبكه اٌّزبؽخ ٌٍزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ 6-6/5/1/1 ِوفك 41
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 5314،  5313ٌؼبَ  ٚاٌّغالد اٌىزت ّواء ثقٖٛٓ  اٌّىزجخ ٌغٕخ ػٍٝ ٌٍؼوٗ ِنووح 7-6/5/1/1 ِوفك 45

 خػلك اٌىزت اٌّزبؽ–رغ١ٙياد اٌّىزجخ  –ث١بْ ػٓ َِبؽخ اٌّىزجخ  8-6/5/1/1 ِوفك 43

 ثٙب اٌؼًّ رٛل١ذ ٚرؾل٠ل اٌّىزجخ اكاهح ٔظبَ رؾل٠ل 9-6/5/1/1 ِوفك 44

 اٌّىزجخ ػٍٝ اٌّزوكك٠ٓ ٍغً 13-5/1/1/ 6ِوفك 45

 ٕٛه ٌٍىزت اٌّٛعٛكح فٝ األلَبَ اٌّقزٍفخ 11-6/5/1/1ِوفك 46

 اٌّىزجخ ثاكاهح اٌؼًّ رٛى٠غ & فطخ ػلك اٌؼب١ٍِٓ ثبٌّىزجخ 1-6/5/1/3 ِوفك 47

 ث١بْ ػٓ اٌَّزف١ل٠ٓ ِٓ فلِبد اٌّىزجخ 1-6/5/1/4 ِوفك 48

 5-6/5/1/4 ِوفك 49
لبِذ اٌى١ٍخ ثبٌزؼبْٚ ِغ ئكاهح اٌّىزجخ ثؼًّ ئٍزج١بْ اٌزم١١ُ اٌنارٝ  5314/5315لجً أزٙبء اٌؼبَ اٌلهاٍٝ 

خ ألكاء اٌّىزجخ ٚفلِبرٙب ٌٍَّزف١ل٠ٓ ِٓ ٘نٖ اٌقلِبد ٠ٍٕٛب  ِٓ ٛالة ٚأػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚا١ٌٙئ

 اٌّؼبٚٔخ ٚرُ رٛى٠ؼٗ ػٍٝ اٌّزوكك٠ٓ ػٍٝ اٌّىزجخ ٚوبْ ػلك اٌّْبهو١ٓ فٝ األٍزج١بْ فَّْٛ ّقٔ

 3-6/5/1/4 ِوفك 53
رُ ارقبم االعواءاد اٌزٖؾ١ؾ١خ ثقٖٛٓ اٌٍَج١بد إٌبرغخ ِٓ االٍزفزبء ػٓ اٌّىزجخ ٚفلِبرٙب ِٚقبٛجخ 

 اٌغٙبد إٌّٛٛخ ثٙب

51 

 1-6/5/5/1 ِوفك

ٛج١ؼخ اٌْوػ  –ٍؼخ اٌطالة –اٌَّبؽخ  –اٌلٚه  –هلُ اٌمبػخ  :رؾزٜٛ ػٍٝ بػبد اٌلها١ٍخٍمٌلبػلح ث١بٔبد 

 –كارب ّٛ  –ٍٚبئً ٍّؼ١خ ٚثٖو٠خ )ثوٚعىزٛه  –فْج١خ   –ٔٛع اٌَجٛهح )ث١ٚبء  -ٍىْٓ -)ِؾبٙوح

لك ػ –إٌٛافن  –االرٖبي ثبالٔزؤذ  – حٙبءألا –اٌز٠ٛٙخ  –ِلٜ ِالئّخ اٌمبػخ  –١ِىوٚفْٛ ٍّٚبػبد 

 ػلك اٌؼّبي –َِزٜٛ إٌظبفخ  –ٛفب٠بد اٌؾو٠ك  –اٌّقبهط 

 اٌغلاٚي اٌلها١ٍخ ٌٍفوق اٌّقزٍفخ ػ١ٍٙب اٌمبػبد اٌلها١ٍخ 5-6/5/5/1 ِوفك 55

 ١ٌٙئخ اٌم١ِٛخ ٌغٛكح اٌزؼ١ٍُِٓ ا رمو٠و ِٛإفبد اٌمبػبد اٌلها١ٍخ ثبٌى١ٍخ ٛجمب ٌٍّٛإفبد اٌم١ب١ٍخ 3-6/5/5/1 ِوفك 53
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 اٌزؼ١ٍُ ٌغٛكح اٌم١ِٛخ ا١ٌٙئخ ِٓ اٌم١ب١ٍخ ٌٍّٛإفبد ٛجمب اٌلها١ٍخ اٌمبػبد ِٛإفبد ٌم١بً ّٔٛمط 4-6/5/5/1 ِوفك 54

 1-6/5/5/5 ِوفك 55

٠زٛافو ثبٌى١ٍخ اٌؼل٠ل ِٓ اٌّؼبًِ ٚاٌٛهُ اٌّالئّخ ٌطج١ؼخ اٌى١ٍخ ٚ أػلاك اٌطالة ٚ رؾزٜٛ ٘نٖ 

اٌطالة فٝ اٌزله٠ت ػ١ٍٙب ٚ اٍزقلاِٙب فٝ ػًّ  اٌّؼبًِ ػٍٝ وبفخ األعٙيح ٚ اٌّؼلاد اٌزٝ ٠ؾزبعٙب

 اٌّْبه٠غ ٚ ٠ٛعل ؽٖو ّبًِ ٌٍّؼلاد ٚ األعٙيح كافً اٌّؼبًِ ٚ اٌٛهُ ٚاٌمبػبد

56 
 1-6/5/5/3 ِوفك

 اٌّل١ٔخ إٌٙلٍخ ثمَُ اٌقوٍبٔخ ٚ اٌّٛاك ٌّؼًّ اٌٚغٜ فٝ اٌقوٍبٔخ افزجبه ِبو١ٕخ 1 ػلك ّواء رُ

 ٚ اٌزله٠ت فٝ اٌطالة ٠َزقلِٙب ؽ١ش غ١و ال فمٜ ِٖو٠ب بع١ٕٙ 79533 لله٘ب ثزىٍفخ مٌه ٚ

 اٌّْبه٠غ

57 

 5-6/5/5/3 ِوفك

 138633 لله٘ب ثزىٍفخ أٌٝ ؽبٍت عٙبى 58 ػلك ّواء رُ ؽ١ش ثبٌى١ٍخ اٌّإرّواد لبػخ رط٠ٛو رُ

 ع١ٕٙب  4533 لله٘ب ثزىٍفخ أ٘ٛؽب وٕزوٚي رؾىُ ٚؽلح 1 ػلك ّواء ٚ غ١و ال فمٜ ِٖو٠ب ع١ٕٙب

 ِٖو٠ب ع١ٕٙب 43553 لله٘ب ثزىٍفخ أ٘ٛؽب ِب٠ه ِؾٍٝ ئٌمبء 53 ػلك ّواء ٚ غ١و ال مٜف ِٖو٠ب

 غ١و ال فمٜ

 3-6/5/5/3 ِوفك 58
 ػلك ّواء ٚ غ١و ال فمٜ ِٖو٠ب ع١ٕٙب 13953 لله٘ب ثزىٍفخ رفبػٍٝ ثوٚع١ىزٛه 8 ػلك ّواء رُ

  مٜف ِٖو٠ب ع١ٕٙب  48333 لله٘ب ثزىٍفخ ػوٗ ّبّخ ّبًِ ث١بٔبد ػوٗ عٙبى 3

 اٌٖٛد ثأعٙيح ري٠ٚل٘ب اٌّطٍٛة اٌمبػبد ثَّبؽخ ث١بْ 4-6/5/5/3 ِوفك 59

 5-6/5/5/3 ِوفك 63
 ٌؼبَ ػٍَٛ أٍب١ٍخ –١ِىب١ٔىب  –ِلٔٝ  -األعٙيح ٌغ١ّغ ألَبَ اٌى١ٍخ )وٙوثبء  ّواء فطخ

5315/5313  &5313/ 5314 

61 
 1-6/5/5/4 ِوفك

 اٌّٛاهك ٌّالئّخ اٌنارٝ اٌزم١١ُ ئٍزج١بْ ثؼًّ ٌى١ٍخا لبِذ  5314/5315 اٌلهاٍٝ اٌؼبَ أزٙبء لجً

 ػ١ٍُٙ رٛى٠ؼٗ ٚرُ اٌّؼبٚٔخ ٚا١ٌٙئخ اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ٚأػٚبء ٛالة ِٓ ِٕٙب ٌٍَّزف١ل٠ٓ اٌزؼ١ّ١ٍخ

 5315 ٌؼبَ ِب٠ٛ ّٙو أصٕبء األٍزج١بْ ٘نا ٚرُ ّقٔ فَّْٛ األٍزج١بْ فٝ اٌّْبهو١ٓ ػلك ٚوبْ

 ثٗ ِٛٙؾب ٚػّبي ف١١ٕٓ ِٓ ف١ٙب ثبٌؼًّ اٌمبئ١ّٓ ٚاٍّبء ثبٌى١ٍخ ٚاٌٛهُ ّؼبًِاٌ ثأٍّبء ث١بْ 1-6/5/5/5 ِوفك 65
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 ٌُٙ اٌْٙوٜ االٙبفٝ ٚاالعو ٌٍؼّبي 1/7/5314 فٝ اٌّورت اٍبً

 ِطبٌجبد ِٓ اٌى١ٍخ ئٌٝ اٌغبِؼخ ثي٠بكح أػلاك اٌؼّبي ٚ اٌف١ٕٓ 5-6/5/5/5 ِوفك 63

 لبػبد اٌّؾبٙواد 1-6/5/5/6 ِوفك 64

 اٌّؼبًِ 5-6/5/5/6 ِوفك 65

 اٌّىزجخ 3-6/5/5/6 ِوفك 66

 اٌؼ١بكح اٌطج١خ 4-6/5/5/6 ِوفك 67

 كٚهاد ا١ٌّبٖ 5-6/5/5/6 ِوفك 68

 ِزو ِوثغ 954ٍِؼت ِزؼلك األغواٗ  ٌّّبهٍخ األْٔطخ اٌو٠ب١ٙخ رجٍغ َِبؽزٗ  1-6/5/3/1 ِوفك 69

 لبػخ اٌّإرّواد ٌّّبهٍخ األْٔطخ اٌضمبف١خ 5-6/5/3/1 ِوفك 73

 ٠ّزبى اٌفٕبء اٌقبٓ ثبٌى١ٍخ ثَّبؽزٗ اٌىج١وح اٌزٝ رَّؼ ثالبِخ ِؼَىواد اٌغٛاٌخ 3-6/5/3/1 ِوفك 71

 ٚاٌْطؤظ اٌطبٌٚخ رٌٕ  أْٔطخ ٌّّبهٍخ أِبوٓ 4-6/5/3/1 ِوفك 75

 اٌغّبٔي٠َٛ ٌٚىٓ األعٙيح اٌقبٕخ رؾزبط ئٌٝ ا١ٌٖبٔخ ٕبٌخ 5-6/5/3/1 ِوفك 73

 5315طخ ا١ٌٖف١خ ٌؼبَ فطخ االْٔ 1-6/5/3/5 ِوفك 74

 5315فطخ االْٔطخ ٌٍٕٖف اٌضبٔٝ  5-6/5/3/5 ِوفك 75

 5315/5313فطخ ْٔبٛ ٌغٕخ اٌغٛاٌخ ٌٍؼبَ  3-6/5/3/5 ِوفك 76
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 5313/5314أغبىاد االْٔطخ اٌطالث١خ ػٓ ّٙو ِبهً ) 4-6/5/3/5 ِوفك 77

 ٛالة عبِؼخ ثٕٙبوْف ثبالثزىبهاد ٚاالفزواػبد اٌّملِخ ِٓ لجً  5-6/5/3/5 ِوفك 78

 5315/5313فطخ ْٔبٛ اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٝ ) 6-6/5/3/5 ِوفك 79

 5315ئٔغبىاد االْٔطخ اٌطالث١خ ػٓ ّٙو ٔٛفّجو  7-6/5/3/5 ِوفك 83

 5311فطخ االْٔطخ اٌطالث١خ )ك٠َّجو  8-6/5/3/5 ِوفك 81

 5311/5315إٌٖف اٌضبٔٝ ِٓ  اٌغلٚي اٌيِٕٝ ٌؾٍّخ اٌزجوع ثبٌلَ فالي 9-6/5/3/5 ِوفك 85

 31/33/5313وْف ثأٍّبء اٌطالة اٌّْبهو١ٓ فٝ اٌّؼوٗ إٌَٜٛ ٌٍّالثٌ اٌغب٘يح   13-6/5/3/5 ِوفك 83

 5315/5313وْف ثبٍّبء اٌطالة اٌّْبهو١ٓ فٝ َِبثمخ االِٙبد اٌّضب١ٌبد ٌٍغٕخ اٌف١ٕخ  11-6/5/3/5 ِوفك 84

 زوو١ٓ ثبالْٔطخ اٌّقزٍفخ ثبٌى١ٍخ فٝ اٌؼبَ اٌغبِؼٝأػلاك اٌطالة اٌّْ 15-6/5/3/5 ِوفك 85

 رمو٠و كٚهح االػلاك ٌّْبه٠غ اٌزقوط 13-6/5/3/5 ِوفك 86

 5315/5313اٌّواوي اٌزٝ ؽٍٖذ ػ١ٍٙب و١ٍخ إٌٙلٍخ فٝ ع١ّغ االْٔطخ ٌؼبَ  14-6/5/3/5 ِوفك 87

 5315/5313اٌّؼوٗ اٌفٕٝ ٌَّبثمخ اٌفْٕٛ اٌزْى١ٍ١خ ٌؼبَ  15-6/5/3/5 ِوفك 88

 إٌّبمط اٌّوفمخ ثبالْٔطخ اٌطالث١خ 16-6/5/3/5 ِوفك 89

 17-6/5/3/5 ِوفك 93
-5316ٌؼبَ اٌو٠ب١ٙخ  –األعزّبػ١خ  –األٍو ٚ اٌوؽالد  –اٌغٛاٌخ  –ئٔغبىاد اٌٍغبْ )اٌؼ١ٍّخ 

5317 
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  5316 ٌؼبَ ٔٛفّجو – أوزٛثو) ّٙو ػٓ اٌْجبة هػب٠خ ئٔغبىاد 18-6/5/3/5 ِوفك 91

 اٌّؼٍِٛبد  رىٌٕٛٛع١ب 1-6/5/4 كِوف 95

 

 لائمة مرفمات المعٌار السابع

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٚٔٝ ػٓ ثؼل فٝ ثؼ٘ اٌلٚهاد 1-7/1/1ِوفك هلُ  1

 ٔزؤذ(اٌل١ٌٚخ )اإل اٌْجىخ ػٍٟ اٌّْبهوخ اٌّغزّؼ١خ ِٛلغ 5-7/1/1ِوفك هلُ  5

 اٌّؾ١طخ اٌج١ئخ ٚر١ّٕخ اٌّغزّغ ٌقلِخ ِٛصمٗ فطخ 3-7/1/5ِوفك هلُ  3

 ْٔو أفجبه االٍزْبهاد إٌٙل١ٍخ ػٍٟ ِٛلغ اٌجٛاثخ االٌىزو١ٔٚخ ٌٍى١ٍخ 5-7/1/1ِوفك هلُ  4

 ِْبهوخ االٛواف اٌّغزّؼ١خ فٝ ِغبٌٌ اٌّإٍَخ 1-7/5/1ِوفك هلُ  5

 اٌى١ٍخ ءأكا ػٓ اٌّلٟٔ اٌّغزّغ ِٕظّبد هٙبء ل١بً 1-7/3/1ِوفك هلُ  6
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 الطالب والخرٌجٌن – الثامنلائمة مرفمات المعٌار 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ثالئؾخ اٌى١ٍخ 1-8/1/1 ِوفك 1

 ك١ًٌ اٌطبٌت 5-8/1/1 ِوفك 5

 ئؽٖبئ١خ ثأػلاك اٌّؾ١ٌٛٓ  ِٓ ٚاٌٟ اٌى١ٍخ 3-8/1/1 ِوفك 3

 اٌّؾبٙواد ٚاٌَىبّٓ ٚاٌّؼبًِٚو١ف١خ  رٛى٠غ اٌطالة ػٍٟ  خاٌغلاٚي اٌلها١ٍ 4-8/1/1 ِوفك 4

 ٌه َٔت اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ثبٌَٕجخ ٌٍؼلك اٌى١ٍخنرطٛه أػلاك اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ٚو 1-8/1/5 ِوفك 5

 اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ٚٙبعأفبٕخ ٌّٕبلْخ ٚرؾ١َٓ  خٌغٕ 5-8/1/5 ِوفك 6

 % ولهعبد هأفخ ٌطٍجخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب1لواه ثي٠بكح َٔجخ  3-8/1/5 ِوفك 7

 4-8/1/5 فكِو 8
ٚٙبػُٙ ِٚؼبٍِزُٙ ثبٌّضً ِغ اٌطٍجخ أكػُ اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ِٓ ٍٛه٠ب ٚفٍَط١ٓ ٚاٌَٛكاْ ٌزؾ١َٓ 

 55/5/5314( 137اٌّٖو١٠ٓ ٛجمب ٌمواه ِغٌٍ اٌغبِؼخ هلُ )

 كػُ اٌطالة  اٌّزؼضو٠ٓ ِبك٠ب ثبٌى١ٍخ  ِٓ ٕٕلٚق إٌّؼ ٌٍطالة اٌغ١و لبكه٠ٓ 1-8/5/1 ِوفك 9

 كػُ اٌىزبة اٌغبِؼٟ  5-8/5/1 ِوفك 13

 ١ٌخ رم٠ُٛ اٌطالة اٌّزؼضو٠ٓ  آ 3-8/5/1 ِوفك 11

 بٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ػ١ٍّب ٚف١ٕب ٚه٠ب١ٙب  ث اٍزج١بْ فبٓ 4-8/5/1 ِوفك 15

 لٛاػل ِٛصمخ ٌزؾل٠ل اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ٚاٌّجلػ١ٓ ٚاٌّزؼضو٠ٓ 5-8/5/1 ِوفك 13
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 ػفبئُٙ ِٓ اٌّٖوٚفبد فٟ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍباقبٕخ ثبعبد ا١ٌٚٞ اإلؽزمكػُ اٌطالة  6-8/5/1 ِوفك 14

 ٚص١مخ ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ الػفبء اٌطالة اٌّْزوو١ٓ فٟ األْٔطخ اٌّقزٍفخ ِٓ َٔجخ اٌؾٚٛه 7-8/5/1 ِوفك 15

 رؾبكاد اٌطالث١خٌإل خكاه١ٌ٠خ ٚاإلباٌالئؾٗ اٌّ 1-8/5/5 ِوفك 16

 / هِل( خثبٕٛ – خثبٌى١ٍخ ) عٍل٠ خّبٍِ  حرٛعل ػ١بك 5-8/5/5 ِوفك 17

 3-8/5/5 ِوفك 18
ٚٙبػُٙ ٛجمب ٌمواه ِغٌٍ أكػُ اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ) ِٓ ٍٛه٠ب ٚفٍَط١ٓ ٚاٌَٛكاْ ( ٌزؾ١َٓ 

 55/5/5314( ثزبه٠ـ 137) اٌغبِؼخ هلُ

 4-8/5/5 ِوفك 19
ِٕٗ وّب ٠ٛعل ٕٕلٚق إٌّؼ اٌطالث١خ ٌلػُ اٌطالة  حٍزفبكعزّبػٟ ٚو١ف١خ اإلِٕٙظ اٌزىبفً اإل

 عزّبػ١خ ربثغ ٌْئْٛ اٌطالةئثؾبس أل١ِٓ ثاٌّزم

 ٌم١بً هٙب اٌطالة ػٓ فلِبد اٌلػُ اٌطالثٟ حاٍزّبه 5-8/5/5 ِوفك 53

 ِٕؼ  اٌزفٛق ٌطٍجخ اٌى١ٍخ 1-8/5/3 ِوفك 51

 رؾف١ي اٌطالة اٌّزفٛل١ٓ ػ١ٍّب ثٖوف ِٕؼ رفٛق  ٛجمب ٌّغّٛع اٌلهعبد 5-8/5/3 ِوفك 55

 ١ٌخبد ِأرطٛه َٔجخ اٌّزفٛل١ٓ ػ١ٍّب ٚاٌؾب١ٍٕٓ ػٍٟ ِىبف ئؽٖبئ١خ رٛٙؼ 3-8/5/3 ِوفك 53

 4-8/5/3 ِوفك 54
ٚٙبػُٙ ٛجمب ٌمواه ِغٌٍ أكػُ اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ) ِٓ ٍٛه٠ب ٚفٍَط١ٓ ٚاٌَٛكاْ ( ٌزؾ١َٓ 

 55/5/5314( ثزبه٠ـ 137) اٌغبِؼخ هلُ

 ؽٖبئٟ ٌٙبئاٍزج١بْ ل١بً هٙبء اٌطالة ػٓ فلِبد اٌلػُ ٚػًّ رؾ١ًٍ  5-8/5/3 ِوفك 55

 وبك٠ّٟك١ًٌ ٌٍطالة ٚاإلهّبك األ 1-8/5/4 ِوفك 56
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 لَبَفطبه وً األئػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚرُ أرٛى٠غ ع١ّغ اٌطالة فٟ وً لَُ ػٍٟ  5-8/5/4 ِوفك 57

 وبك١ٌّٟ٠بد اإلهّبك األآاػزّبك ٚص١مخ رٛٙؼ  3-8/5/4 ِوفك 58

 اٌزؼو٠ف١خ اٌزٟ رٕظّٙب اٌى١ٍخ وً ػبَ ٌٍزؼبهف ِغ اٌطالة اٌغلك حٌٕلٚٚ ا حرٛػ١خ اٌطالة ِٓ فالي اٌّؾبٙو 4-8/5/4 ِوفك 59

 ٍو اٌطالث١خ اٌزٟ رؾًٖ ػٍٟ كػُ ِبكٞ ٚر١َٙالد ٌٍطالةوبك٠ّٟ فٟ األاإلهّبك األ 1-8/5/4 ِوفك 33

 ٌطالة اٌى١ٍخ خكث١وزْبف اٌّٛا٘ت اٌضمبف١خ ٚاألرٕظ١ُ َِبثمبد إل 1-8/3 ِوفك 31

 ٌٍطالة اٌّز١ّي١٠ٓ ه٠ب١ٙبرؾف١يا  5-8/3 ِوفك 35

 ّزوان اٌى١ٍخ ثَجؼخ َِبثمبد ثبٌلٚهٞ اٌّمبَ ثبٌطت اٌج١طوٞئ 3-8/3 ِوفك 33

 ػّبي اٌف١ٕخ ٚاٌْؼو ٚاٌَّوػ ػٍٟ َِزٜٛ اٌغبِؼخاالّزوان فٟ األ 4-8/3 ِوفك 34

 ٍطالةٍو اٌطالث١خ اٌزٟ رؾًٖ ػٍٟ كػُ ِبكٞ ٚر١َٙالد ٌوبك٠ّٟ فٟ األاإلهّبك األ 5-8/3 ِوفك 35

 اػزّبك ٚص١مخ ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ الػفبء اٌطالة اٌّْزوو١ٓ فٟ األْٔطخ اٌّقزٍفخ ِٓ َٔجخ اٌؾٚٛه 6-8/3 ِوفك 36

 حف١وػٛاَ اٌضالصخ األفطخ ئكاهح هػب٠خ اٌْجبة ٚأغبىارٙب فٟ األ 7-8/3 ِوفك 37

 أْبء ئكاهح ٌّزبثؼخ اٌقو٠غ١ٓ ٚرُ رؾل٠ل ِٙبِٙب 1-8/4 ِوفك 38

 اٌزٛإً ِغ اٌقو٠غ١ٓ ػٓ ٛو٠ك اٌجو٠ل االٌىزوٟٚٔ اٌقبٓ ثىً ػٚٛ فٟ ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثبٌى١ٍخ   5-8/4 ِوفك 39

 ػلاك ٍِف فبٓ ٌىً فو٠ظئؽٖبئٟ ٌٍغبِؼخ ٚأث١بْ  3-8/4 ِوفك 43

صٕبء فزوٖ اٌلهاٍخ ٚفٟ ا١ٌٖف ٚأػلاكُ٘ ٌَٛق اٌؼًّ وّب ٘ٛ أصٕبء فزوح اٌلهاٍخ أثزله٠ت ٛالثٙب  3-8/4 ِوفك 41
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 ٚٛجمب ٌالئؾخ اٌى١ٍخ   ٓ ثل١ًٌ اٌطبٌتِج١

 3-8/4 ِوفك 45
اٌؼ١ٍّخ فٟ ػمً اٌطبٌت  حٍزىّبي اٌٖٛهئٞ ٠َُٙ ثْىً وج١و ٚٔٙبئٟ فٟ نِْوٚع اٌزقوط اٌ

 ٚرغ١ٙيٖ ٌَٛق اٌؼًّ

 ثؤبِظ ؽفً رقوط اٌطالة  3-8/4 ِوفك 43

 ٍِزمٟ ٌٍقو٠غ١ٓ 3-8/4 ِوفك 44

 3-8/4 ِوفك 45
رُٙ ٌَٛق اٌؼًّ ٚرُ ػًّ رؾ١ًٍ ءاٌّإٍَخ ِٚلٞ وفب ْٝووبد ػٓ فو٠غٚهُ رٙلف ٌم١بً هٙب اٌ

 ؽٖبئٟئ
 

 معٌار المعاٌٌر األكادٌمٌة والبرامج التعلٌمٌة/الممررات الدراسٌة – التاسعلائمة مرفمات المعٌار 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 NARSالػزّبك اٌـ  51/5/5314ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  9/1/1-1 1

 11/5/5314ِغٌٍ لَُ إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثزبه٠ـ  9/1/1-5 5

 55/3/5315ِغٌٍ لَُ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ثزبه٠ـ  9/1/1-3 3

 11/5/5314ِغٌٍ لَُ إٌٙلٍخ ا١ٌّىب١ٔى١خ ثزبه٠ـ  9/1/1-4 4

 55/4/5315ِغٌٍ لَُ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ثزبه٠ـ  9/1/1-5 5

 ARSك اٌـ الػزّب 16/9/5314ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  9/1/1-6 6
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  18/3/5314ِغٌٍ لَُ إٌٙلٍخ اٌىٙوث١خ ثزبه٠ـ  9/1/1-7 7

 ٌجواِظ لَُ إٌٙلٍخ اٌىٙوث١خ ARSرمو٠و ٌغٕخ ِواعؼخ اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ اٌّوعؼ١خ  9/1/1-8 8

 ٚهّخ ػًّ فبٕخ ثبٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ 9/1/5-1 9

 األفن ثبٌّؼب١٠و فٟ ر١ُّٖ اٌجؤبِظِضبي ٌز١ٕٛف ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ِٛٙؼ ثٗ  9/1/3-1 13

 ِضبي ٌّطبثمخ ِٖفٛفخ ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ِغ اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ 9/1/3-5 11

 رمبه٠و ٌغٕخ اٌّواعؼٗ اٌلاف١ٍخ ٌزٛافك اٌّؼب١٠و اٌّزجٕبح ِغ هٍبٌخ اٌّإٍَخ. 9/1/3-3 15

 ٚهّخ ػًّ فبٕخ ثجؤبِظ اٌفبهاثٟ. 9/1/4-1 13

 ٛفبد ٌلهاٍخ رٛافك اٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌغ١ّغ ثواِظ اٌى١ٍخ.ِٖف 9/5/1-1 14

 لواه رْى١ً ٌغبْ اٌّواعؼٗ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ.  9/5/5-1 15

 رمبه٠و ٌغبْ اٌّواعؼٗ اٌلاف١ٍخ ٚاٌقبهع١خ. 9/5/5-5 16

 5315/5313ِؾٚو رٛه٠ل أعٙيح ػ١ٍّخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  9/5/3-1 17

 ١ٍّ5313/5314خ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ ِؾٚو رٛه٠ل أعٙيح ػ 9/5/3-5 18

 َِزٕلاد ئْٔبء ِؾطخ ر١ٌٛل وٙوثبء ِٓ اٌطبلخ ا١ٌَّْخ. 9/5/3-3 19

 NARSالػزّبك اٌـ  51/5/5314ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  9/1/1-1 53

 َِزٕلاد ّواء أعٙيح اٌؼوٗ. 9/5/3-4 51
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 .اٌَّزٕلاد اٌلاٌخ ػٍٝ كػُ اٌى١ٍخ ٌّْبه٠غ اٌطالة ٚاٌقو٠غ١ٓ 9/5/3-5 55

 اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ اٌغل٠لح ٚاٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ  9/5/4-1 53

 أػلاك اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّقزٍفخ فٟ اٌضالس أػٛاَ اٌَبثمخ. 9/3/1-1 54

 5315الئؾخ اٌى١ٍخ اٌّؼلٌخ ػبَ  9/3/1-5 55

 ٚهُ اٌؼًّ الٍزطالع ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ. 9/3/1-3 56

 اٌقطخ االٍزوار١غ١خ ٌٍغبِؼٗ. 9/3/5-1 57

 اٍزج١بْ ػٓ اٌَّزقل١ِٓ ػٓ َِزٜٛ اٌقو٠غ١١ٓ ِٓ اٌى١ٍخ. 9/3/5-5 58

 ٚهُ ػًّ ؽٛي ِٛائّخ اٌجواِظ اٌلها١ٍخ. 9/3/3-1 59

 لواه ِٛافمخ اٌّغٌٍ األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ثبػزّبك ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌّؼّبه٠خ. 9/3/4-1 33

 ك اٌجواِظ اٌلها١ٍخ ا١ٌّّيحلواه اػزّب 9/3/4-5 31

 ٚهّخ ػًّ فبٕخ ثز١ٕٛف اٌجواِظ ٚاٌّموهاد. 9/4/1/1-1 35

 ِضبي ِطبثمخ ِٖفٛفخ ثؤبِظ إٌٙلٍخ اٌّل١ٔخ ِغ اٌّؼب١٠و األوبك١ّ٠خ. 9/4/1/1-5 33

 رمو٠و ٌغٕخ اٌّواعؼٗ اٌلاف١ٍخ ٌلهاٍخ رٛافك أ٘لاف اٌجؤبِظ ِغ ِٛإفبد اٌقو٠ظ. 9/4/1/5-1 34

 كهاٍخ ِطبثمخ ِٖفٛفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌىً ثؤبِظ. 9/4/1/3-1 35

 اٌالئؾخ اٌلاف١ٍخ اٌغل٠لح ٚاٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ  9/5/4-1 36
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 أػلاك اٌطالة اٌٍّزؾم١ٓ ثبٌجواِظ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّقزٍفخ فٟ اٌضالس أػٛاَ اٌَبثمخ. 9/3/1-1 37

 5315ٌخ ػبَ الئؾخ اٌى١ٍخ اٌّؼل 9/3/1-5 38

 كهاٍخ رؾم١ك اٌّموهاد ٌٕٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌىً ثؤبِظ. 9/4/1/4-1 39

 ِضبي ٌز١ٕٛف ثؤبِظ ِٚموه ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ع١لح ا١ٌٖبغٗ. 9/4/1/5-1 43

 اٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ. 9/4/1/6-1 41

 زؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ.ٚهّخ ػًّ الٍزوار١غ١خ اٌ 9/4/1/7-1 45

 ٕٛهح ِٓ ك١ًٌ اٌغٛكح ٚرْى١ً ٌغبْ اٌّواعؼٗ. 9/4/5/1-1 43

 ِغبٌٌ األلَبَ ٚرْى١ً ٌغبْ اٌّواعؼٗ اٌلاف١ٍخ ٌٍّموهاد ٚاٌجواِظ. 9/4/5/5-1 44

 رْى١ً اٌٍغٕخ اٌوثبػ١خ اٌزٟ رّضً ع١ّغ ألَبَ اٌى١ٍخ ٌلهاٍخ ِٛائّخ االِزؾبٔبد ِغ اٌّؼب١٠و. 9/4/5/3-1 45

 رْى١ً ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ. 9/4/5/4-1 46

 رمو٠و ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ االٌىزوٟٚٔ. 9/4/5/4-5 47

 ِضبي ٌّبكح ٠زُ اِزؾبٔٙب ٚرٖؾ١ؾٙب اٌىزو١ٔٚب . 9/4/5/4-3 48

 ٚهّخ الٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ. 9/4/5/5-1 49

 خ ثبٌى١ٍخ.رْى١ً ٌغٕخ رؾ١ًٍ االٍزج١بٔبد ٌغ١ّغ اٌّموهاد اٌلها١ٍ 9/4/5/6-1 53

 ٔزبئظ رؾ١ًٍ االٍزج١بٔبد ٌغ١ّغ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ ثبٌى١ٍخ. 9/4/5/6-5 51
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 اٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ثبٌى١ٍخ. 9/4/5/7-1 55

 5315/5313ِؾٚو رٛه٠ل أعٙيح ػ١ٍّخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  9/4/5/7-5 53

 5313/5314ِؾٚو رٛه٠ل أعٙيح ػ١ٍّخ ٌٍؼبَ اٌغبِؼٟ  9/4/5/7-3 54

 َِزٕلاد أْبء ِؾطخ ر١ٌٛل وٙوثبء ِٓ اٌطبلخ ا١ٌَّْخ 9/4/5/7-4 55

 أػلاك اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌفوق اٌلها١ٍخ فالي اٌضالس االػٛاَ اٌَبثمخ. 9/5/1-1 56

 هٍُ ث١بٟٔ ٠ٛٙؼ أػلاك اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌفوق اٌلها١ٍخ فالي اٌضالس االػٛاَ اٌَبثمخ. 9/5/1-5 57

 ٕزبئظ اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌفوق اٌلها١ٍخ فالي اٌضالس االػٛاَ اٌَبثمخ.اؽٖبئ١خ ث 9/5/5-1 58

 هٍُ ث١بٟٔ ٠ٛٙؼ ٔزبئظ َٚٔت ٔغبػ اٌطالة اٌّم١ل٠ٓ ثبٌفوق اٌلها١ٍخ فالي اٌضالس االػٛاَ اٌَبثمخ. 9/5/5-5 59

 اؽٖبئ١خ ثأػلاك اٌقو٠غ١ٓ ِٓ ع١ّغ ثواِظ اٌى١ٍخ فالي اٌضالس االػٛاَ اٌَبثمخ. 9/5/3-1 63

 

 تعلٌم و التعلم و التسهٌالت المادٌةال – العاشرلائمة مرفمات المعٌار 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ئٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ  13/1/1/1-1 1

 ٚص١مخ ْٔو اإلٍزوار١غ١خ ػٍٟ ِٛلغ اٌى١ٍخ 13/1/1/1-5 5
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 ٚص١مخ ئػزّبك اإلٍزوار١غ١خ ثّغٌٍ اٌى١ٍخ 13/1/1/1-3 3

 ٚهّخ ػًّ ِٕبلْخ ِمزوػ اإلٍزوار١غ١خ 13/1/1/5-1 4

 كهاٍخ اٌؾبعخ ٌزقٖٔ ١ِىبروٚٔىٌ 13/1/1/5-5 5

 آ١ٌخ ِزبثؼخ ئٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ 13/1/1/3-1 6

 ٚهّخ  13/1/1/3-5 7

 رْى١ً ٌغٕخ ِواعؼخ اٌجواِظ ٚ اٌّموهاد اٌلها١ٍخ 13/1/1/3-3 8

 ؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ آ١ٌخ ِواعؼخ ئٍزوار١غ١خ اٌز 13/1/1/3-4 9

 رْى١ً ٌغٕخ ِواعؼخ ئٍزورب٠غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ 13/1/1/3-5 13

 ئٍزج١بٔبد أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ 13/1/1/3-6 11

 ئٍزج١بٔبد اٌطالة 13/1/1/3-7 15

 ٚهّخ رؾل٠ش اٌزؾ١ًٍ اٌج١ئٟ 13/1/1/3-8 13

 ِؾٚو ٌغٕخ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ  13/1/1/3-9 14

 ٠و ٌغٕخ اٌّواعؼخرمو 13/1/1/4-1 15

 ر١ٕٛبد ٌغٕخ اٌّواعؼخ ثقٖٛٓ ئٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ 13/1/1/4-5 16

 5316ؽزٟ  5313ٔزبئظ اإلِزؾبٔبد ِٓ  13/1/1/4-3 17
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 ئٍزوار١غ١خ اٌزؼ١ٍُ ٚ اٌزؼٍُ ثؼل اٌزؾل٠ش 13/1/1/4-4 18

 ٚص١مخ ثأّٔبٛ اٌزؼٍُ اٌغ١و رم١ٍلٞ ثبٌى١ٍخ 13/1/1/5-1 19

 َِزٕلاد اٌي٠بهاد ا١ٌّلا١ٔخ ٚ اٌَّبثمبد إٌٙل١ٍخ 13/1/1/5-5 53

 َِبثمخ ٔبكٞ اٌلٚائو ٚاألٔظّخ ثٕٙلٍخ ثٕٙب 13/1/1/5-3 51

 رفؼ١ً ٚك٠ؼخ ٕٕلٚق اٌقلِبد اٌطالث١خ 13/1/1/5-4 55

 IEEEأوبك١ّ٠خ  13/1/1/5-5 53

 اٌزٛإً ِغ اٌطالة ػٍٟ ِٛالغ اٌزٛإً اإلعزّبػٟ 13/1/1/5-6 54

 لٕبح اٌى١ٍخ ػٍٟ ا١ٌٛر١ٛة 13/1/1/5-7 55

 ػًّ عٙبى رله٠جٟ ثأؽل اٌّؼبًِ 13/1/1/5-8 56

 ِبكح ِْوٚع اٌزقوط ثالئؾخ اٌى١ٍخ ٚ ٛوق اٌزم١١ُ 13/1/1/5-9 57

 ر١ٕٛبد ٌغٕخ اٌقطخ اإلٍزوار١غ١خ ؽٛي ِٛائّخ اٌجواِظ اٌلها١ٍخ ٌَٛق اٌؼًّ 13/1/1/6-1 58

 ؼ٘ اٌّٛاكر١ٕٛف اٌّموهاد ٌج 13/1/1/6-5 59

 ٔلٚاد ٚ كٚهاد رله٠ج١خ 13/1/1/7-1 33

 ٚصبئك رٕج١ٓ اٌّوعغ اٌوئ١َٟ اٌَّزقلَ فٟ رله٠ٌ وً ِموه  13/1/1/7-5 31

 ّٙبكاد اٌزله٠ت ا١ٌٖفٟ 13/1/1/7-3 35
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 لبػلح ث١بٔبد اٌمبػبد اٌلها١ٍخ 13/1/1/8-1 33

 اٌّٛاهك اٌّبك٠خ ٌى١ٍخ إٌٙلٍخ ثجٕٙب 13/1/1/8-5 34

 رمو٠و اٌّموه اٌلهاٍٟ ٌؼلك ِٓ اٌّٛاك 13/1/1/9-1 35

 NARS   ٚARSئػزّبك ِغٌٍ اٌى١ٍخ ًٌ  13/1/1/13-1 36

 َِزوفبط اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ِؼزّلح 13/1/1/13-5 37

 ث١بٔبد اٌّىزجخ 13/1/1/15-1 38

 5316ؽزٟ ػبَ  5311ئؽٖبء ػلك اٌّزوكك٠ٓ ػٍٟ اٌّىزجخ ِٓ ػبَ  13/1/1/15-5 39

 ١ٍبٍخ اٌى١ٍخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌىضبفخ اٌؼلك٠خ أ13/5/1/1-1 43

 اػلاك اٌطالة اٌّمج١ٌٛٓ ثبٌى١ٍخ ة13/5/1/1-1 41

 رٛى٠غ اٌطالة ػٍٝ االلَبَ ٚ رم١َُّٙ ِغّٛػبد ٚ فٖٛي ط13/5/1/1-1 45

 رٛى٠غ َِطؾبد اٌى١ٍخ ك13/5/1/1-1 43

 اٌَؼخ االٍز١ؼبث١خ ٌٍّؼبًِ ٘ـ1/1-1//13/5 44

 ِجٕٝ اٌزله٠ت اٌغل٠ل 1/1-1ٚ//13/5 45

 علاٚي اٌطالة ى13/5/1/1-1 46

 اٌؾوِبْ ِٓ االِزؾبٔبد ٌزقطٟ َٔجخ اٌغ١بة أ13/5/1/1-5 47
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 ، ٠طٍت ٚاعجبد ٚرمبه٠و وأٍب١ٌت رمQuizُ٠ّٛٔبمط ِٓ ر١ٕٛف اٌّموهاد اٌزٟ ٠زُ اعواء  ة13/5/1/1-5 48

 َبَٔلٚح ٛالة اٌفولخ االػلاك٠خ ٌٍزؼو٠ف ثبالل ط13/5/1/1-5 49

 ١ٍبٍخ اٌى١ٍخ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌلهًٚ اٌق١ٕٖٛخ أ13/5/1/1-3 53

 ك١ًٌ افالل١بد إٌّٙخ ة13/5/1/1-3 51

 علاٚي اٌَبػبد اٌّىزج١خ ط13/5/1/1-3 55

 ا١ٌخ اوزْبف اٌّزؼضو٠ٓ ك13/5/1/1-3 53

 االهّبك االوبك٠ّٟ ٘ـ13/5/1/1-3 54

 ث١بْ اٌّٛاهك اٌنار١خ ثبٌى١ٍخ أ13/5/1/1-4 55

 َِبّ٘بد اٌّٛاهك اٌنار١خ ثبٌى١ٍخ ة13/5/1/1-4 56

 كٚهاد رله٠ج١خ ك13/5/1/1-4 57

 ١ٍبٍخ اٌى١ٍخ ٌغنة اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ٘ـ13/5/1/1-4 58

 اؽٖبئ١خ اػلاك اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ أ13/5/1/1-5 59

 ٍٛت رؼ١١ٓ اػٚبء ١٘ئخ رله٠ٌ ة13/5/1/1-5 63

 ٔزلاة كافً اٌى١ٍخاال ط13/5/1/1-5 61

 َٔجخ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌّؼ١ٕ١ٓ اٌٝ إٌّزلث١ٓ ك13/5/1/1-5 65
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 اٌقطخ اٌق١َّخ ٌزؼ١١ٓ اٌّؼ١ل٠ٓ ٘ـ13/5/1/1-5 63

 َٔجخ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ اٌٝ اٌطالة 13/5/1/1-5ٚ 64

 لبئّخ ثبٌّوعغ االٍبٍٟ اٌَّزقلَ فٟ اٌزله٠ٌ ثىً ِموه أ13/5/1/1-6 65

 كػُ اٌىزبة اٌغبِؼٟ ة13/5/1/1-6 66

 ك١ًٌ اٌؾمٛق اٌٍّى١خ اٌفىو٠خ ٚ إٌْو ط13/5/1/1-6 67

 اٌلػٛح ٌزْى١ً ٌغٕخ ِقزٖخ ٌلهاٍخ ٍِف اٌىزبة اٌغبِؼٟ ك13/5/1/1-6 68

 ٚص١مخ و١ٍخ إٌٙلٍخ ٌٍزله٠ت ا١ٌّلأٟ 13/3/1/1 69

 ر١ٕٛف ثواِظ رله٠ت اٌطالة 13/3/1/5 73

 ؼٍّٟ ٌٍزله٠ت ا١ٌّلأٟ ثالئؾخ اٌى١ٍخاٌّؾزٜٛ اٌ 13/3/1/3-1 71

 ّٔبمط ِٓ فطبثبد اٌْووبد ثز١ٕٛف اٌّموه اٌزله٠جٟ 13/3/1/3-5 75

 لواه ئْٔبء ٚؽلح ٌزله٠ت اٌطالة ثبٌى١ٍخ 13/3/1/4-1 73

 فطخ ِزبثؼخ اٌزله٠ت  13/3/1/4-5 74

 لبػلح ث١بٔبد اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ ٌٍطالة 13/3/1/5 75

 األٛواف اٌّغزّؼ١خ فٟ اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ ِْبهوخ  13/3/1/6 76

 فطبثبد ٕبكه ٚ ٚاهك اٌْووبد ثقٖٛٓ اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ  13/3/1/7 77
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 عل٠خ اإلّواف ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ أِبوٓ اٌزله٠ت  13/3/1/8 78

 ّٔبمط ِٓ اٌزمبه٠و اٌٛاهكح ِٓ عٙبد اٌزله٠ت 13/3/1/9-1 79

 اٌزله٠ت ا١ٌّلأٟ ٌٍطالة ّٔبمط ِٓ رمبه٠و 13/3/1/9-5 83

 ّٔبمط ِٓ اٍزّبهاد رم١١ُ اٌطالة ِٓ عٙبد اٌزله٠ت 13/3/1/13 81

 ٛوق رم١١ُ اٌطالة ثبٌلهعبد فٟ الئؾخ اٌى١ٍخ ثبٌفولز١ٓ اإلػلاك٠خ ٚ اٌواثؼخ 13/3/1/11 85

 ِوفك اٍزجبْ ٌم١بً فبػ١ٍخ اٌزله٠ت ٌٍطالة  13/3/1/15 83

 بئظ رم١١ُ اٌزله٠ت فٟ رؾ١َٓ ػ١ٍّخ اٌزله٠تاالٍزفبكح ِٓ ٔز 13/3/1/13 84

 رٕٛع أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ثالئؾخ اٌى١ٍخ 13/4/1/1-1 85

 ِوفمبد ٌزٕٛع أٍب١ٌت اٌزم٠ُٛ ثز١ٕٛف اٌّموهاد 13/4/1/1-5 86

 رْى١ً اٌٍغٕخ اٌوثبػ١خ  13/4/1/5-1 87

 آ١ٌخ ِٛائّخ االِزؾبٔبد ٌم١بً َِزقوعبد اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ 13/4/1/5-5 88

 لٛاػل ٚ آ١ٌبد ػلاٌخ رم٠ُٛ اٌطالة ٚلواه ِغٌٍ اٌى١ٍخ  13/4/1/3-1 89

 لٛاػل اٌوأفخ اٌّطجمخ ػٍٟ ع١ّغ اٌفوق ثى١ٍبد اٌغبِؼخ 13/4/1/3-5 93

 آ١ٌخ اٌى١ٍخ فٟ رٛص١ك ٔزبئظ اإلِزؾبٔبد  13/4/1/4-1 91

 وْف رْى١ً وٕزوٚالد اٌى١ٍخ 13/4/1/4-5 95



 

 الدراسة الذاتٌة لكلٌة الهندسة  ببنها

6102 – 6103 

 

 -262 -         

       

 

 

 

 

 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ػٍٟ ِٛلغ اٌى١ٍخ ٔز١غخ اٌطالة 13/4/1/5-1 93

 اٌّّزؾ١ٕٓ اٌقبهع١١ٓ 13/4/1/6-1 94

 ئؽٖبئ١بد ٔزبئظ ئِزؾبٔبد ٌٍّموهاد فالي إٌَٛاد اٌّب١ٙخ 13/4/1/7-1 95

 اؽٖبئ١بد ٔزبئظ اٌفوق ثبٌَٕٛاد اٌّب١ٙخ 13/4/1/7-5 96

 آ١ٌخ رظٍّبد اٌطالة ِٓ ٔزبئظ اإلِزؾبٔبد 13/4/1/8-1 97

 ٌزظٍّبد ٌجؼ٘ اٌطالةّٔبمط ٔزبئظ ا 13/4/1/8-5 98

 رمو٠و ػبَ ػٓ ٔزبئظ اإلِزؾبٔبد 13/4/1/9-1 99

 ػوٗ اؽٖبئ١خ اٌجىبٌٛه٠ًٛ ثّغٌٍ اٌى١ٍخ 13/4/1/9-5 133

 رٛى٠غ كهعبد اٌّٛاك ثبٌالئؾخ 13/4/1/13-1 131

 ّٔبمط ر١ٕٛف اٌّموهاد ٌزٛى٠غ كهعبد اػّبي إٌَخ 13/4/1/13-5 135

 ؼبهٗ اٌّٖبٌؼآ١ٌخ ِٛاعٙخ ر 13/4/1/11-1 133

 رْى١ً ٌغبْ اإلِزؾبٔبد 13/4/1/11-5 134

 اػزّبك ِغٌٍ اٌى١ٍخ ١ٌ٢خ ل١بً ٚ رؾ١ًٍ اإلٍزج١بٔبد 13/5/1/1-1 135

 ئٍزج١بْ هٙب اٌطالة ػٓ ِموه كهاٍٟ 13/5/1/1-5 136

 آ١ٌبد رْغ١غ اٌطالة ٌإل٘زّبَ ثّٖلال١خ اإلٍزج١بٔبد 13/5/1/1-3 137
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 د اٌؼ١ٍّخ ثبأللَبَ اٌّإرّوا 13/5/1/1-4 138

 لواه ئْٔبء ٌغٕخ اٌْىبٚٞ 13/5/1/1-5 139

 ِؾٚو ٌغٕخ اٌْىبٚٞ ٚ اٌوك ػٍٟ اٌطالة 13/5/1/1-6 113

 ئٍزج١بْ هٙب اٌطالة ػٓ ١ٍبٍبد اٌى١ٍخ 13/5/1/5-1 111

 ئٍزج١بْ هٙب اٌطالة ػٓ اٌزله٠ت ا١ٌٖفٟ 13/5/1/5-5 115

 5313رؾ١ًٍ ئٍزج١بْ  13/5/1/4-1 113

 5313رؾ١ًٍ ئٍزج١بْ  13/5/1/4-5 114

 5313ٚ  5313ِمبهٔخ ئٍزج١بٔبد  13/5/1/4-3 115

 5315رؾ١ًٍ ئٍزج١بْ  13/5/1/4-4 116

 رؾ١ًٍ ئٍزج١بْ اٌزله٠ت ا١ٌٖفٟ 13/5/1/4-5 117

 5316رؾ١ًٍ اٍزج١بْ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ اٌضبٟٔ  13/5/1/4-6 118

 5317االٚي رؾ١ًٍ ئٍزج١بْ اٌفًٖ اٌلهاٍٟ  13/5/1/4-7 119

 ر١ٕٛبد االلَبَ ثقٖٛٓ اٍزج١بْ هٙب اٌطبٌت ػٓ ِموه كهاٍٟ 13/5/1/4-8 153

 ٍٛت رْى١ً ٌغٕخ ٌّواعؼخ ٚ رؾل٠ش االٍزج١بْ 13/5/1/4-9 151

 ّواء أعٙيح ٚ أكٚاد ٌزط٠ٛو اٌّؼبًِ 13/5/1/5-1 155
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ّواء أعٙيح ٌٍز١َٙالد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌى١ٍخ 13/5/1/5-5 153

 ٕٛهح ِٓ هفغ إٌزبئظ ػٍٟ ِٛلغ اٌى١ٍخ 13/5/1/5-3 154

 أعضاء هٌئة التدرٌس -لائمة مرفمات المعٌار الحادي عشر

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٌزله٠ٌ ١٘ئخ أػٚبء َٔت فٝ ٚاٌفبئ٘ اٌؼغي ِغ اٌزؼبًِ فطخ 5-11 ِوفك 1

 ٌٍّؼب١٠و ٚفمب َُٙرله٠ ٚعلاٚي اٌزله٠ٌ ١٘ئخ ألػٚبء اٌنار١خ ا١ٌَو ِٓ ّٔبمط 3-11 ِوفك 5

 اٌّؼ١ل٠ٓ رؼ١١ٓ فطخ 4-11 ِوفك 3

 اٌّؼ١ل٠ٓ ٌزؼ١١ٓ إٌّظُ اٌغبِؼبد رٕظ١ُ لبْٔٛ ِٓ ٕٛهح 5-11 ِوفك 4

 ؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٌُٙ ِٓ ٚعٙخ ٔظوُ٘ ِٚٓ ٚعٙخ ٔظو اٌم١بكح األوبك١ّ٠خإلئعواء ؽٖو ثب  1-11/5 ِوفك 5

 ِغّٛػخ ِٓ اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ  5-11/5 ِوفك 6

 اٌجواِظ اٌزله٠ج١خ اٌّمزوؽخ ٚاٌفئبد اٌَّزٙلفخ ٚفزوح اٌزله٠ت ٚ اٌزىٍفخ ِٚإّواد إٌغبػ  3-11/5 ِوفك 7

 .اٌزله٠ٌ ٚ ا١ٌٙئخ اٌّؼبٚٔخ ٌؼلك ِٓ اٌَبكح أػٚبء ١٘ئخ إٌّفنح اٌلٚهاد  4-11/5 ِوفك 8

 اٌّؼبٚٔخ  فطخ رله٠ت ٌز١ّٕخ للهاد ِٚٙبهاد أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ٚا١ٌٙئخ 6-11ِوفك  9
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 البحث العلمى واألنشطة العلمٌة -الثانى عشرالمعٌار لائمة مرفمات 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

-15/1/1ِوفك  1

1 
 فطخ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ ِؼزّلح

-15/1/1ِوفك  5

5 
 ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ اٌغبِؼخ  فطخ

-15/1/1ِوفك  3

3 
 اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ

4 
-15/1/1ِوفك 

4 
 فالل١بد اٌجؾش اٌؼٍّٝاٍزّبهح فبٕخ ثأ

-15/5/1ِوفك  5

1 
 لٛاػل اٌج١بٔبد اٌزٝ رؾزٜٛ ػٍٝ أٍّبء األثؾبس

-15/5/1ِوفك  6

5 
 لبئّخ ثبٌجؾٛس اٌؼ١ٍّخ اٌّْزووخ ِغ ِإٍَبد ػ١ٍّخ  

-15/5/1ِوفك  7

3 
 ي ػب١ٌّخئي ػلك ِٓ أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٍٝ ػلح عٛائي ػٍٝ َِزٜٛ اٌلٌٚخ ٚعٛاٛؽٖ

-15/5/1ِوفك  8

4 
 رم١١ُ ٔزبئظ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ

-15/5/1ِوفك  9

5 
 أِضٍخ ٌٍجؾٛس اٌزطج١م١خ اٌزٝ اٍزفبك ِٕٙب اٌّغزّغ  
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

13 
-15/5/5ِوفك 

1 
 رْغغ اٌغبِؼخ إٌْو اٌؼٍّٝ ثّٕؼ ِىبفأح إٌْو فٝ اٌّغالد ٚاٌلٚه٠بد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌؼب١ٌّخ

11 
-15/5/5ِوفك 

5 
   5313-5313اك اٌّىزجخ ثٙب فٝ ث١بْ ثبٌىزت ٚاٌّواعغ اٌؾل٠ضخ اٌزٝ رُ ئِل

15 
-15/3/1ِوفك 

1 
 رمو٠و ِؾلس ٌؾٖو ِٖبكه اٌز٠ًّٛ  

13 
-15/3/1ِوفك 

5 

ِٖبكه اٌز٠ًّٛ اٌنارٝ ٌٍجؾش اٌؼٍّٝ كافً اٌّإرّواد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّووي اإلػالِٝ ٚاٌّىزجخ ٚاٌٛؽلاد ماد 

 اٌطبثغ اٌقبٓ

14 
-15/3/1ِوفك 

3 

ٕل اإلؽالي ٚاٌزغل٠ل ِٓ ِْوٚع اٌزط٠ٛو اٌَّزّو ٚاٌزأ١ً٘ ٌإلػزّبك، ِبرُ ئٔفبلخ ػٍٝ ّواء أعٙيح ِٓ ث

 َِزٍيِبد )و١ّب٠ٚبد ٚأكٚاد ِىزج١خ( ٌيَٚ األثؾبس اٌؼ١ٍّخ ٚاٌز٠ٖٛو ٚاإلٍزج١بٔبدٚوّب رُ ّواء 

15 
-15/4/1ِوفك 

1 
 ٛٔخ األِو٠ى١خ١٘ٚئٗ اٌّؼ  DAADٚاٌّْبه٠غ اٌجؾض١خ اٌٌّّٛخ ِٓ لجً اٌغبِؼخ ٕٕٚلٚق اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب 

16 
-15/4/1ِوفك 

5 
 ػلك ِٓ أػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٝ ِإرّواد ٚٔلٚاد ِؾ١ٍخ ٚئل١ّ١ٍخ ٚك١ٌٚخ خْبهوِ

17 
-15/4/1ِوفك 

3 
 لبئّخ اٌّإرّواد ٚإٌلٚاد

18 
-15/4/1ِوفك 

4 
 ثّٕؾُٙ اّزواوب ِقفٚب ٚئػطبئُٙ ّٙبكاد ِؼزّلح ادّإرّواٌرْغغ اٌّإٍَخ اٌطٍجخ ػٍٝ ؽٚٛه 

19 
-15/4/1ك ِوف

5 
 رمَٛ اٌّإٍَخ ثبٌَّبّ٘خ فٝ أْٔطخ ػ١ٍّخ ِؾ١ٍخ ٚئل١ّ١ٍخ ٚك١ٌٚخ
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

53 
-15/4/1ِوفك 

6 

ػ٠ٛٚخ اٌٍغبْ اٌؼ١ٍّخ  ٚفؾٔ اإلٔزبط اٌؼٍّٝ  ٚأػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فٝ ِغالد ػ١ٍّخ  خْبهوِ

 رؾى١ُ األثؾبس إٌّْٛهح فٝ اٌّغالد اٌّؾ١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخٚ

 

 الدراسات العلٌامعٌار  – عشرالثالث لائمة مرفمات المعٌار 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ِٛلغ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ ػٍٟ ّجىخ االٔزؤذ 13/1/1/1-1 1

 االػالْ كافً اٌى١ٍخ ثٍٛؽخ االػالٔبد 13/1/1/1-5 5

 ٌؼ١ٍب ٚ ِٛاػ١ل اٌزملَ ٌٙب.ِوٍالد اٌى١ٍخ ٌٍؼل٠ل ِٓ اٌغٙبد إٌمبث١خ ٚ ٍٛق اٌؼًّ ٌٍزؼو٠ف ثجواِظ اٌلهاٍبد ا 13/1/1/1-3 3

 وز١ت ك١ًٌ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/1/1/1-4 4

 اٌالئؾخ اٌغل٠لح ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثى١ٍخ إٌٙلٍخ ثجٕٙب 13/1/1/1-5 5

 اؽٖبئ١خ ثؼلك ٚ أٛاع اٌلثٍِٛبد ٚ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رّٕؾٙب اٌى١ٍخ 13/1/1/5-1 6

 اٌؼ١ٍب إٌّّٛؽ١ٓ )١٘ئخ ِؼبٚٔخ ٚ ٛالة كها١ٍٓ ِٓ اٌقبهط(.اؽٖبئ١خ ثؼلك ٛالة اٌلهاٍبد  13/1/1/5-5 7

 لواه ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزْى١ً ٌغبْ ٌٛٙغ اٌّؼب١٠و االوبك١ّ٠خ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/1/1-1 8

 لواهاد ِؼزّلٖ ٌّغبٌٌ االلَبَ ثزجٕٝ ٚرطج١ك اٌّؼب١٠و االوبك١ّ٠خ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/1/1-5 9

 ْى١ً ٌغبْ ِٓ االلَبَ ٌز١ٕٛف ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب.ر 13/5/1/1-3 13
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 اٌّؼب١٠و االوبك١ّ٠خ اٌّطجمخ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/1/1-4 11

 اػزّبك االلَبَ ٌٍّؼب١٠و االوبك١ّ٠خ اٌقبٕخ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/1/1-5 15

 د ثّوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍبلواهاد ِغبٌٌ الَبَ ثزغ١ّل ثواِظ اٌلثٍِٛب   13/5/1/5-1 13

14 13/5/1/3-1 
اػزّبك االلَبَ ١ٌٍَبٍخ اٌّزجؼخ ػٕل رمل٠ُ ثواِظ ِزٕٛػخ رَُٙ فٝ رؾم١ك اٌوٍبٌٗ ٚرمبثً ِزغ١واد 

 ٍٛق اٌؼًّ ٚاٌزو٠ٚظ ٌٙب.

 ِٖفٛفخ رؼىٌ رٛافك ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِغ هٍبٌخ اٌى١ٍخ. 13/5/1/3-5 15

 ِغٌٍ اٌى١ٍخ الػزّبك اال١ٌخ اٌّزجؼخ الٍزطالع ِزطٍجبد ٍٛق اٌؼًّ ف١ّب ٠قٔ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/1/4-1 16

 الٍزطالع هاٞ ٍٛق اٌؼًّ.اد اٌٍٖخ ّٔٔبمط الٍزج١بْ االلَبَ اٌؼ١ٍّخ ٌٍّإٍَبد اٌٖٕبػ١خ ٚاٌغٙبد  13/5/1/4-5 17

 ِٚموهاد اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍباػزّبك االلَبَ ٌٍز١ٕٛفبد ثواِظ  13/5/1/5-1 18

 ّٔبمط ٌز١ٕٛفبد ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌجؼ٘ االلَبَ 13/5/1/5-5 19

 ّٔبمط ٌز١ٕٛفبد ِموهاد ثّوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/1/5-3 53

 اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ ِٚلٜ ِالئّزٙب الؽز١بعبد اٌّغزّغ ٚاٌزطٛهاد االوبك١ّ٠خ اٌؾل٠ضخ 13/5/1/6-1 51

 ا١ٌخ رٕف١ل اٌقطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ ٚاٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ ِٚلٜ ِطبثمزٙب ٌٍقطخ اٌجؾض١خ ٌٍى١ٍخ. 13/5/1/6-5 55

 اػزّبك االلَبَ ٌزٛى٠غ االػجبء اٌزله١َ٠خ ٚرٕبٍجٙب ِغ اٌقطخ اٌجؾض١خ 13/5/1/6-3 53

 ِغ اٌّؼب١٠و اٌّوعؼ١خ االوبك١ّ٠خ ٌٍجواِظ ِٖفٛفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚرٛافمٙب 13/5/1/7-1 54
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 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ّٔبمط ٌّٖفٛفبد رٛٙؼ رٛافك ِؾزٜٛ اٌّموهاد ٚاٍب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزم١١ُ ِغ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ. 13/5/1/8-1 55

 بِظ ِغ ا٘لافّٗٔبمط ٌّٖفٛفخ ا٘لاف ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ِٚلٜ ِطبثمخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌىً ثؤ 13/5/1/9-1 56

 ِٖفٛفخ ٔٛارظ اٌزؼٍُ ٌٍّموهاد ٚاٌزٝ رٛٙؼ ِلٜ رؾم١ك اٌّموهاد ٌٕٛارظ اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ ٌٍجؤبِظ. 13/5/1/13-1 57

 اػزّبك ٌغبْ اٌّواعؼخ اٌقبهع١خ ٚاٌلاف١ٍخ ٌغ١ّغ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ 13/5/1/11-1 58

 ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍبرمبه٠و اٌّواعؼخ اٌلاف١ٍخ  13/5/1/11-5 59

 اػزّبك ِغبٌٌ االلَبَ ٌغلاٚي اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚاٌقطخ اٌزله٠ج١ٗ 13/5/1/15-1 33

31 13/5/1/15-5 
اػالْ االلَبَ ٌغلاٚي اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثّٛلغ اٌى١ٍخ االٌىزوٚٔٝ ِٚٓ فالي هاثٜ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 

www.beng.bu.edu.eg 

 ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍبّٔبمط ٌغلاٚي  13/5/1/15-5 35

 ّٔبمط ٌّغبٌٌ الَبَ رٕٛٝ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ثٚوٚهح االٌزياَ ثّب ٚهك فٝ ر١ٕٛف اٌّموهاد . 13/5/1/13-1 33

 االعواءاد اٌزٖؾ١ؾ١خ ِٓ االلَبَ اٌؼ١ٍّخ ِٚلٜ االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ االِزؾبٔبد 13/5/1/14-1 34

 لَبَ اٌؼ١ٍّخ ِٚلٜ االٍزفبكح ِٓ رمبه٠و اٌّواعؼ١ٓ اٌقبهع١١ٓ فٝ اٌزط٠ٛو .االعواءاد اٌزٖؾ١ؾ١خ ِٓ اال 13/5/1/14-5 35

 اعواءاد اٌزَغ١ً وّب ٘ٛ ِج١ٓ ثل١ًٌ ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/5/1-1 36

 اٌّٛلغ االٌىزوٚٔٝ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/5/1-5 37

 ّٔبمط فبٕخ ثطالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/5/1-3 38
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 رمو٠و ػّب رُ رؾل٠ضٗ ِٓ اعواءاد اٌزَغ١ً ٚاالّواف فٝ ِوؽٍخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/5/5-1 39

 رْى١ً ٌغٕخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌى١ٍخ 13/5/5/5-5 43

 ِٛلغ اٌزَغ١ً االٌىزوٚٔٝ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/5/5/3-1 41

 ٌقٌّ اػٛاَ ٍبثمخ لٛائُ ثبػلاك ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌجواِظ اٌّقزٍفخ 13/5/5/4-1 45

 لٛائُ ثبػلاك اٌطالة اٌٛافل٠ٓ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌقٌّ اػٛاَ ٍبثمخ 13/5/5/4-5 43

 لواهاد ِغبٌٌ االلَبَ ثٚوٚهح رٛى٠غ االّواف ػٍٝ اٌوٍبئً ٚفمب ٌٍزقٖٔ اٌؼبَ ٚاٌلل١ك 13/5/5/5-1 44

 )ِبعَز١و ٚكوزٛهاٖ( ٚرقٖٖبرُٙٚص١مخ رُٚ اٍّبء اٌطالة اٌَّغ١ٍٓ ٌوٍبئً ػ١ٍّخ  13/5/5/5-5 45

46 13/5/5/6-1 
ٚص١مخ اػزّبك اٌى١ٍخ ١ٌَبٍخ ِزبثؼخ ٚرم١١ُ اكاء ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثبٌٍٛبئً اٌّالئّخ لجً ٚاصٕبء 

 اٌزَغ١ً ٌٍلهعبد اٌؼ١ٍّخ.

 ػ١ٕخ ٌٍزمو٠و ٍٕٜٛ ٌطبٌت اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/5/6-5 47

 ١َٟ اٌٝ ِغٌٍ اٌمَُ ِٓ ؽ١ش اٙبفخ اٚ اٍزجلاي ِْوف.ػ١ٕخ ٍٛت اٌّْوف اٌوئ 13/5/5/6-3 48

 لواه ِغٌٍ اٌمَُ ثزْى١ً ٌغبْ اٌؾىُ ٚإٌّبلْخ ٌلهعخ ػ١ٍّخ. 13/5/5/6-4 49

 اػالْ ١ّ١ٌَٕبه لجً رَغ١ً ٔمطخ اٌجؾش ٌلهعخ ػ١ٍّخ. 13/5/5/6-5 53

 خ.اػالْ ١ٌَّٕبه لجً اٌّٛافمخ ػٍٝ رْى١ً ٌغٕخ اٌؾىُ ٚإٌّبلْ 13/5/5/6-6 51

 ط وبًِ ٌؾبٌخ ٛبٌت َِغً ثلهعخ ػ١ٍّخ لجً ٚاصٕبء اٌزَغ١ً.ّٔٔٛ 13/5/5/6-7 55
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 ثٕل ثالئؾخ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ١ْ٠و اٌٝ ِزٍٜٛ اٌفزوح اٌي١ِٕخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ. 13/5/5/7-1 53

 اؽٖبئ١خ ِزٍٜٛ اٌفزوح اٌي١ِٕخ ٌٍؾٖٛي ػٍٝ اٌلهعبد اٌؼ١ٍّخ. 13/5/5/7-5 54

 اػزّبك اٌقطخ اٌلها١ٍخ ٌجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/3/1-1 55

56 13/5/3/1-5 
لواهاد ِغٌٍ االلَبَ ثبػزّبك ٚص١مخ رؾم١ك اٌزٕبٍت ث١ٓ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ِغ اػجبءُ٘ 

 اٌزله١َ٠خ اٌقبٕخ ثبٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚونٌه اػجبء االّواف ػٍٝ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ.

 بء االّواف١خ الػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ فالي اٌقٌّ ٍٕٛاد اٌّب١ٙخ.اؽٖبئ١خ ثبالػج  13/5/3/1-3 57

 ِغبٌٌ الَبَ ثبػزّبك رٛى٠غ االػجبء اٌزله١َ٠خ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٛجمب ٌٍزقٖٔ. 13/5/3/5-1 58

 لٛائُ ثزٛى٠غ االػجبء اٌزله١َ٠خ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/5/3/5-5 59

 ٔ عيء ِٓ اٌّٛاهك اٌّب١ٌخ ٌطالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌَّغ١ٍٓ ثلهعبد ػ١ٍّخ.لواه رٕف١نٜ ثزق١ٖ 13/5/3/3-1 63

 لواه ِغٌٍ اٌغبِؼخ ثقٖٛٓ ٕوف ِىبفبح اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ. 13/5/3/5-5 61

 ّٔبمط ٌطالة ِبعَز١و ٚكوزٛهاح ؽٍٖٛا ػٍٝ ِٕؼ ِب١ٌخ الٔٙبء هٍبئٍُٙ اٌؼ١ٍّخ. 13/5/3/3-3 65

63 13/5/3/4-1 
ؼبًِ ٚاٌّىزجبد ٚاالعٙيح ٚٔمبٛ االٔزؤذ اٌّزبؽخ ٌطالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٌىً ؽٖو ٌٍمبػبد ٚاٌّ

 ثؤبِظ ِٓ ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب.

64 13/3/1/1-1 
رؾ١ًٍ ِؼلالد اٌزيا٠ل ٚ اٌزٕبلٔ فٝ اػلاك اٌطالة اٌّزمل١ِٓ ٌالٌزؾبق ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 

 ٚاٌلالالد اٌزٝ رٕطٜٛ ػ١ٍٙب.

65 13/3/1/5-1 
١ً ِؼلالد اٌزيا٠ل ٚاٌزٕبلٔ فٝ َٔجخ اٌطالة اٌٛافل٠ٓ اٌٍّزؾم١ٓ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب اٌٝ رؾٍ

 اعّبٌٝ ػلك اٌطالة اٌَّغ١ٍٓ ٚاٌلالالد اٌزٝ رٕطٜٛ ػ١ٍٙب.
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 اػزّبك اٌى١ٍخ ِٚغبٌٌ االلَبَ االٍب١ٌت اٌّزجؼخ ٌزم٠ُٛ ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ثجواِغُٙ اٌّقزٍفخ. 13/3/5/1-1 66

 ّٔبمط ٌزمبه٠و ِموهاد ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب رٛٙؼ االٍب١ٌت اٌّقزٍفخ ٚاٌّزجؼخ ٌزم٠ُٛ اٌطالة. 13/3/5/1-5 67

 اػزّبك اٌى١ٍخ ٌٛص١مخ رٛٙؼ رٛافك ٛوق اٌزم٠ُٛ اٌَّزقلِخ ِغ إٌٛارظ اٌَّزٙلفخ ٌٍزؼ١ٍُ. 13/3/5/5-1 68

 اٌزم٠ُٛ اٌَّزقلِخ ِغ إٌٛارظ اٌَّزٙلفخ ٌٍزؼ١ٍُ.ِٛافمخ ِغبٌٌ االلَبَ ػٍٝ ٚص١مخ رٛافك ٛوق  13/3/5/5-5 69

 اػزّبك ِغبٌٌ االلَبَ ٌزم١١ُ اٌٛهلخ االِزؾب١ٔخ ثجواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/5/3-1 73

 رم١١ُ اٌٛهلخ االِزؾب١ٔخ ٌجؼ٘ ِموهاد ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/5/3-5 71

 ِغ ِؾزٜٛ اٌّموه فٝ اٌٛهلخ االِزؾب١ٔخIOL's)رٛافك ِقوعبد اٌزؼٍُ اٌَّزٙلفخ )  13/3/5/3-3 75

 ٚص١مخ ثبػزّبك اٌى١ٍخ ١ٌَبٍخ رطج١ك ٚافز١به ِّزؾ١ٕٓ فبهع١١ٓ ٌٍوٍبئً اٌؼ١ٍّخ اٌَّغٍخ ثبٌى١ٍخ. 13/3/5/4-1 73

 ّٔبمط ٌزمبه٠و ٌغٕخ ؽىُ ِٕٚبلْخ ٌجؼ٘ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ إٌّّٛؽخ ثبٌى١ٍخ. 13/3/5/4-5 74

 هاٍبد اٌؼ١ٍب ّٚوٛ ْٔو اثؾبس ِٓ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ لجً إٌّؼ.الئؾخ اٌل 13/3/5/5-1 75

 ٚهلخ ثؾض١خ ِمجٌٛخ ثبؽل اٌلٚه٠بد َِزقوعخ ِٓ اٌوٍبئً اٌؼ١ٍّخ. 13/3/5/5-5 76

 ث١بْ ثؼلك االثؾبس إٌّْٛهح ٚاٌَّزقوعخ ِٓ اٌوٍبئً اٌزٝ اّوف ػ١ٍٙب الؽل اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ. 13/3/5/5-3 77

 مط ٌّٛافمبد اٌى١ٍخ ثْٕو اثؾبس ٌجؼ٘ اٌّْوف١ٓ ػٍٝ اٌوٍبئً إٌّّٛؽخ.ّٔب 13/3/5/5-4 78

 اػزّبك اٌى١ٍخ ال١ٌخ رب١ِٓ ٚٙغ َٚٔـ ٚرٛى٠غ االِزؾبٔبد ّٚٙبْ ٍو٠زٙب. 13/3/5/6-1 79

 ( ْ االِزؾبٔبدرطج١ك ١ٍبٍخ ػلَ رٚبهة اٌّٖبٌؼ ػٕل اػلاك ٌغباػزّبك اٌى١ٍخ ال١ٌخ ٌٍزبول ِٓ ػلاٌخ رم٠ُٛ اٌطالة ) 13/3/5/7-1 83
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 لجٛي اٌى١ٍخ الػزناه ثؼ٘ اػٚبء ١٘ئخ اٌزله٠ٌ ػٓ ٚٙغ ٚرٖؾ١ؼ اِزؾبْ ٌطالة كهاٍبد ػ١ٍبا ِٓ ث١ُٕٙ اؽل اثٕبئُٙ  13/3/5/7-5 81

 اػزّبك اٌى١ٍخ ال١ٌخ رّٚٓ رٛص١ك ٔزبئظ اٌطالة ٚرب١ِٕٙب ٚاالؽزفبظ ثٙب ٌّلح ِٕبٍجخ ٌٍوعٛع ا١ٌٙب ػٕل اٌؾبعخ. 13/3/5/8-1 85

 اػزّبك اٌى١ٍخ ٌٕظبَ اٌىٕزوٚي ٚرٛص١ك إٌزبئظ. 13/5/5/8-5 83

 اػزّبك اٌى١ٍخ ٌٕظبَ رٛص١ك إٌزبئظ ٚٛوق اػالِٙب 13/3/5/9-1 84

 اػزّبك اٌى١ٍخ ٌٕزبئظ ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/5/9-5 85

 ِٛلغ اٌى١ٍخ ػٍٝ االٔزؤذ ٚاػالْ إٌزبئظ. 13/3/5/9-3 86

 ا ٌيَ االِو.ٔاالعواءاد اٌزٖؾ١ؾ١خ أ اٌى١ٍخ ال١ٌخ ٌزؾ١ًٍ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌطالة ٚارقب اػزّبك 13/3/5/13-1 87

 رمو٠و ػٓ رؾ١ًٍ ٔزبئظ ٌجؼ٘ ِموهاد ثواِظ اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/5/13-5 88

 اػزّبك اٌى١ٍخ ٌلٚه٠خ ل١بً هٙب ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب 13/3/3/1-1 89

 هاٍبد اٌؼ١ٍب ػٓ اٌّموهاد ٚاٌقلِخ اٌّملِخ ِٓ اٌى١ٍخاٍزج١بْ ٌوٙب ٛالة اٌل 13/3/3/5-1 93

 ّٔبمط ِٓ اٍزج١بٔبد ٌم١بً هٙب ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ػٓ اٌّموهاد ٚاٌقلِبد 13/3/3/3-1 91

 رؾ١ًٍ ٔزبئظ ِلٜ هٙب ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/3/4-1 95

 طالة فٝ رط٠ٛو ثواِغُٙ.رمبه٠و االلَبَ ػٓ ِلٜ االٍزفبكح ِٓ ٔزبئظ هٙب اٌ 13/3/3/4-5 93

 ّٔٛمط رظٍّبد ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/3/5-1 94

 اػزّبك اٌى١ٍخ ال١ٌبد رٍمٝ ّىبٜٚ ٚاٌزّبٍبد ٛالة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/3/5-5 95
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 رٍمٝ ّىبٜٚ اٌطالة ػجو اٌّٛلغ االٌىزوٟٚٔ ٌٍلهاٍبد اٌؼ١ٍب. 13/3/3/5-3 96

 ة اٌلهاٍبد اٌؼ١ٍب ٚهك اٌّؼ١١ٕٓ ػ١ٍٙب.ّٔبمط ِٓ ّىبٜٚ ٛال 13/3/3/5-4 97

 

 إدارة نظم الجودةمعٌار  – الرابع عشرلائمة مرفمات المعٌار 

 المرفك محتوي المرفك رلم م

 ئْٔبء ٚؽلح ّٙبْ اٌغٛكح ثبٌى١ٍخ 5338( ػبَ 533لواه ِغٌٍ اٌى١ٍخ هلُ ) 14/1/1ِوفك 1

 18/3/5338ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/5ِوفك 5

 اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ )لل٠ّخ( 14/1/3ِوفك 3

 9/9/5338ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/4ِوفك 4

 اٌوؤ٠خ ٚاٌوٍبٌخ )ِؾلصخ( 14/1/5ِوفك 5

 َ 18/3/5314ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/6ِوفك 6

 ا١ٌٙىً اٌزٕظ١ّٝ ٌٍى١ٍخ اٌّؾلس 14/1/7ِوفك 7

 َ ١18/3/5314خ ثزبه٠ـ ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌىٍ 14/1/8ِوفك 8

 الئؾخ لل٠ّخ ٌٛؽلح اٌغٛكح 14/1/9ِوفك 9
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 الئؾخ ٌٛؽلح اٌغٛكح ِؾلصخ 14/1/13ِوفك 13

 15/4/5314ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/11)ِوفك 11

 ك١ًٌ ٚؽلح اٌغٛكح 14/1/15ِوفك 15

 15/4/5314ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/13ِوفك 13

 ١٘ىً رٕظ١ّٝ ٌٍٛؽلح 14/1/14ِوفك 14

 15/4/5314ٕٛهح ِٓ ِغٌٍ اٌى١ٍخ ثزبه٠ـ  14/1/15ِوفك 15

 َ 5135/5313ِغٌٍ ئكاهح ٚؽلح اٌغٛكح ٌٍؼبَ  14/1/16ِوفك 16
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