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٤  
 

  كلمة عميد الكلية

أع-ماً وعلماًء أثروا في جميع المجا&ت العلمية والثقافية في مصر وخارجھا، قدمت ھندسة عين شمس 
كما يقوم أساتذتھا بدور كبير في النھضة المعمارية  العديد من الوزراء ورؤساء الجامعاتفكان منھا 

خريجوھا مناصب مرموقة في  أوالمدنية والصناعية على المستوى المحلي وا>قليمي والدولي، ويتبو
لخدمة ا&نسانية ويشاركون في مشروعات عم-قة تھدف . ى الشركات العالمية ومتعددة الجنسياتكبر

  .فكير الھندسي في أرقى صورهـاستخدام العلم والتب

التعليم الھندسي في مصر، وتمتاز بجودة التدريس وامتزاج الدراسة ا من أركان ا ھامً كلية ركنً عد الوت
عملية والتدريب، والذي تتيحه الكلية للط-ب بشكل تنافسي من خ-ل النظرية المتعمقة بالتطبيقات ال

دول العالم، وشراكات كبرى مع العديد من الجھات  فيشراكات دولية مع العديد من الكليات المناظرة 
  .المؤثرة في مصر

الھندسة كل الجھد على أن يكون لھا السبق في تطوير ا>بحاث العلمية والتطبيقية كلية تبذل و
عصر العولمة ة التي تتيح التنافس المطلوب لط-ب الدراسات العليا والباحثين في ظل التكنولوجيو

& كما أن الكلية  .والذي يتسم بالتطور السريع في كل مجا&ت العلم والمعرفة ،تصا&توالمعلوماتية وا&
تطوير المناھج  ويتم ا في سبيل تطوير ا>قسام العلمية بھا بحيث تواكب احتياجات المجتمع، تدخر وسعً 

>حدث  وفقاً الدراسية لوائح التحديث مما ينعكس على  ،تتفق ومتطلبات العصربصفة دورية لوالمقررات 
  .استخدام المكتبات الرقمية إلىالتي تتدرج من التعلم ا`لكتروني  النظريات والمناھج

ا بأن رسالة الجامعة & تقف عند حد تدريس العلوم، وأن رسالة ا>ستاذ الجامعي ا راسخً تؤمن الكلية إيمانً و
>خ-قية، ومن ثم تحرص الكلية ا& تنحصر في إلقاء المحاضرات بل تتعداھا إلي غرس القيم الثقافية و
الثقافي وا&جتماعي والرياضي  علي توفير ا`مكانيات ال-زمة كي يمارس الطالب كافة أنواع النشاط

الط-ب بالكلية ھذه ا>نشطة وتشرف عليھا، كما تقدم  إتحادوالفني حيث ترعى إدارة رعاية الشباب و
عن المركز الطبي بالكلية  رعاية الشباب المساعدات المادية للط-ب غير القادرين والمعوقين، فض-ً 

ھا فرصة ا`قامة بالمدن ئما أن الكلية تتيح للمغتربين من أبناك .الذي يقدم الرعاية الطبية للط-ب والعاملين
  .الجامعية

ومن ثم . على ما سبق، فيجب أن تصاغ جميع ھذه ا>ھداف في صورة غايات عملية يمكن تحقيقھا وبناءً 
ھذه وتعتبر . مكانيات البشرية بأعمال محددةتوزع عليھا ا` تنفيذية خطة زمنية إلىيتم تحليل ھذه الغايات 

  .ھاقيليل العقبات من أجل تحقرتيجية ھي المخطط العام الذي يجب متابعته وتذـستالخطة ا`

        شريف على حمادشريف على حمادشريف على حمادشريف على حماد....دددد....أأأأ        

    عميد الكلية  عميد الكلية  عميد الكلية  عميد الكلية                                                      
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   ا�ستراتيجيةفريق إعداد الخطة 
  :الكلية عمداء

  حتى اHن ٢٠١٢شريف على محمد حماد ./ د.أ

  ٢٠١٢مارس حتى  ٢٠١١نوفمبر  محمد الطوخي ./ د.أ

   ٢٠١١ سبتمبر – ٢٠١٠سبتمبر على شريف عبد الفياض ./ د.أ

  ٢٠١٠ يوليهحتى  ٢٠٠٥              يأوھادية محمد الحن./ د.أ

  :وحدة الجودة

  )مدير وحدة الجودة(   طارق اسماعيل صبرى./ د.أ

  )نائب مدير وحدة الجودة(           جمال ھاشم/م.د.أ

  :الكلية لشئون الدراسات العليا ء�وك

  حتى اHن ٢٠١١نوفمبر   حاتم محمد عبد اللطيف./ د.أ

  ٢٠١١نوفمبر -سبتمبر              جمال الخولى ./د.أ

  ٢٠١١سبتمبر -٢٠١٠سبتمبر        عيد  يحيىن يوھانس ./د.أ

  ٢٠١٠أغسطس  - ٢٠٠٨سبتمبر  النصرومحمود محمد أب./ د.أ 

  زيدان فيمصط./ د.أ

  :الكلية لشئون التعليم والط�ب �ءوك

  حتى اHن - ٢٠١٢ارس م   اليزيدوطاھر جمال أب./ د.أ

  ٢٠١٢مارس -٢٠١١نوفمبر      شريف على حماد   ./د.أ

   ٢٠١١نوفمبر  -سبتمبر        محمد الطوخى    ./د.أ

  ٢٠١١سبتمبر  - ٢٠١٠سبتمبر           العزيزيإيمان ./ د.أ

  :الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ءوك�

  حتى ا.ن ٢٠١٢مارس        صبري  فيمصط./ د.أ

  ٢٠١٢مارس -٢٠١١نوفمبر  اليزيدوطاھر جمال أب./ د.أ

  ٢٠١١نوفمبر  -٢٠١٠سبتمبر      ھشام تمراز./د.أ

  ٢٠١٠سبتمبر  -٢٠٠٩سبتمبر    يوھانسن يحيى عيد./ د.أ

  ٢٠٠٩سبتمبر  -٢٠٠٨سبتمبر   إيمان محمود العزيزي./ د.أ

    بدرة خليل محمدنيفين ./ د.أ   :رئيس قسم الفيزياء والرياضيات الھندسية

  محمد محمد نور الدين عويس./ د.أ      : رئيس قسم الري والھيدروليكا

  سليمان المطلب عبدإمام ./ د.أ       :رئيس قسم الھندسة ا(نشائية



٦  
 

  العابدين على زين./ د.أ      : رئيس قسم ا,شغال العامة

  جبر إبراھيم محمد./ د.أ         :رئيس قسم عمارة

  عمر محمد الحسيني عبد الس3م./ د.أ       رئيس قسم التخطيط العمراني

  حسام الدين عبد P طلعت./ د.أ     رئيس قسم القوى وا/.ت الكھربية

  إسماعيل محمد حافظ./ د.أ     رئيس قسم ا(لكترونيات وا.تصا.ت

  أيمن  محمد وھبه./ د.أ     الحاسبات والنظمرئيس قسم ھندسة 

  ھشام على عبد الحميد سنبل./ د.أ     رئيس قسم التصميم وھندسة ا(نتاج

  عبد العزيز مرجان عبد العزيز./ د.أ      رئيس قسم القوى الميكانيكية

  نبيلة شوقي عبد الرحمن./ د.أ        رئيس قسم السيارات

  فريق لجنة التخطيط ا.ستراتيجي

   يستراتيجالخبير ا.      ن عيد يوھانس. د.ا

  ا(ستراتيجية الخطة لجنة منسق     ھالة عبد الحكيم . م.د. ا

  باللجنة وعض    عادل بدوى الشباسى. م.د.ا 

  باللجنة وعض      زمزم فيمحمد لط. د

  باللجنة وعض      محمود زكريا. م

  باللجنة وضع      بھى الدين أحمد. م

 ا(ستراتيجيةفريق مراجعة الخطة 

  ادارة برنامج التطوير المستمر والتأھيل ل&عتماد   )٢٠٠٩/٢٠١٠(  يحيى المشد. د.أ .١

 ھندسة عين شمس-ةيعماربقسم الھندسة الما5ستاذ  )٢٠١٢ يونيه(    يحيى عيد نيوھانس. د.أ .٢
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  تاريخية نبذة - أ

  شمس عين جامعة – الھندسة كلية نشأة ١-أ

حين أنشئت مدرسة العمليات ببو?ق لتخريج مھندسين  ١٨٣٩عام  لى لنشأة الكليةوبدأت المرحلة ا.
 ١٨٥٤إدارة المصانع وظلت ھذه المدرسة قائمة حتى سنة وا يتولون تشغيل عمليين ولتعد صناعً 

  .لقت مع غيرھا من سائر المعاھدـحيث أغ

اعات وأضيف إليھا ث3ث فرق لتعليم التلغراف والصن ١٨٦٨الحياة سنة  إلىثم عادت المدرسة 
  .رنساـبمدينة إكس بف) معھد الفنون والصناعات(اليدوية مع الرسم والرياضة وبذلك أصبحت تماثل 

 ١٨٨٥عام ) مدرسة الفنون والصنايع(ثم ) بمدرسة الصناعات والعمليات( ١٨٧٧وسميت عام 
المدارس  ىوكانت واحدة من المدارس العليا ومدة الدراسة بھا ث3ث سنوات يلتحق بھا خريج

عدة  فيخارج القطر واشتركت  إلىحتى امتد  يداد نشاط المدرسة وإنتاجھا العلمثانوية وإزال
  :معارض دولية منھا

  وحازت المدرسة فيه على ميدالية ا?ستحقاق: ١٨٧٣معرض فينيا عام  -١

 وحازت المدرسة فيه على دبلوم ا?متياز: ١٨٧٦يا عام فمعرض ف3دل -٢

 فيه على الميدالية الذھبية وحازت المدرسة: ١٨٩٦معرض برلين عام  -٣

ألغى من المدرسة نظام  ١٩٠٨عام  فيو. ألغيت من المدرسة فرقة تعليم التلغراف ١٩٠٧عام  فيو
ا على ا.عمال الھندسية فحسب أما وبذلك بقي منھج المدرسة مقصورً . تعليم الصناعات اليدوية
فكانت معادلة لمناھج مثي3تھا بفرنسا وكان يدرس  ١٩١٠عام  إلى ١٨٦٨مناھج الدراسة من عام 

Zة على علوم الھندسة الميكانيكية والكھربية إنشاء المبانى والرى وكانت مدة والط3ب فيھا ع
عامة السادس بعمل  فيالطالب الدراسة بھا ست سنوات منھا خمس سنوات دراسية يلتحق بعدھا 

  .ادراسية إ� بعد تقرير يبين أن عمله خ3ل ھذا العام كان مرضيً للتمرين و?يمنح إجازته ال يحكوم

على ?ئحة ) الوزراء ( حين صادق مجلس النظار  ١٩١٠وتابعت المدرسة نشاطھا حتى سنة 
ل للھندسة الميكانيكية والكھربية والثانى وجديدة لھا وأصبحت بمقتضاھا تشمل ث3ث أقسام ا.

والصناعات الزخرفية ومدة الدراسة خمس سنوات أربع منھا  للمبانى والتنظيم والثالث للفنون
  .دراسية والسنة الخامسة للتمرين

انفصل عنھا قسم الفنون والصناعات الزخرفية وأصبحت مدرسة الفنون التطبيقية  ١٩١٩عام  فيو
  .وأقتصر منھاج الدراسة ا.خيرة على قسمي الميكانيكا والكھرباء والمبانى والتنظيم فقط

عدلت ال3ئحة مرة أخرى فكثر الطلب على خريجى المدارس الصناعية بعد  ١٩٣٢م عا فيو
  .من مجموع درجات امتحانات العام% ٧٠تمضية ث3ث سنوات بھا والحصول على 

وهذه المدارس اقتصر القبول بها على الحائزين لشهادة إتمام الدراسة االبتدائية وتنوعت أقسام 
  :المدرسة الهندسية فصارت أربعة



٨  
 

  قسم الكهرباء - ٢قسم الميكانيكا والسيارات                                  -١
  القسم المدنى - ٤قسم المبانى والتنظيم                                       -٣

الطالب أن يكون  فيعدلت مناهج الدراسة وشروط القبول مرة أخرى بحيث أشترط  ١٩٣٧سنة  فيو 
  .مدرسة الهندسة التطبيقية إلىراسة الثانوية القسم العام كما غير أسم المدرسة حاصال على شهادة الد

المعهد (أطلق عليه  إلىمعهد ع إلىصدر قرار وزارى أخر بتحويل المدرسة  ١٩٤٥نوفمبر  فيو 
وأشترط للقبول به أن يكون الملتحق حاصال على شهادة الدراسة الثانوية القسم ) للهندسة إلىالع

  :العلوم ومدة الدراسة به خمس سنوات وأقسام التخصص به أربعة أقسامأو الخاص شعبة الرياضة 
  هندسة الميكانيكا -١
  هندسة الكهرباء -٢
  هندسة السيارات  -٣
  هندسة االشغال العامة -٤

 إلىم بإنشاء جامعة إبراهيم باشا الكبير أصبح المعهد الع١٩٥٠لسنة  ٩٣ر القانون رقم وعندما صد
للهندسة نواة لكلية الهندسة واستكملت كل مقوماتها الجامعية وأصبحت إحدى كليات جامعة عين 
شمس وهى تمنح درجة البكالوريوس ودبلومات الدراسات العليا ودرجتهما الماجستير والدكتوراه وأصبح 

  . اا علميً قسمً  ١٢بها 
 

 

 

 

 

  

  

 

 

  



٩  
 

  مباني الكلية ٢- أ

 :األقسام األتية إلىتنقسم مبانى الكلية 

  : المبنى الرئيسى يضم -١
  أقسام الكهرباء  –قسم الفيزياء والعلوم الطبيعية 

  عامل أقسام ميكانيكام
  : مبنى عمارة يضم -٢

  وحدة الجودة –مركز االستشارات  –أقسام العمارة 
  أقسام الهندسة المدنية يضم خرسانة مبنى -٣
  :يضم مبنى ميكانيكا -٤

  وورش إعدادى –أقسام الهندسة الميكانيكية 
  فصول دراسيةو قاعات  :يضم مبنى التعليم الطالبى-٥
  د –ج  –ب  –يضم المدرجات أ و : يضممبنى المدرجات -٦
  مطبعة الكلية  –كنترول الكلية : يضم مبنى المكتبة -٧

  التعليم المستمر-  الرئيسيةالمكتبة 
  مسجد ألقامة الصالة: يضم المسجد -٨
 
 

 

 

 

 



١٠  
 

  اFقسام العلمية ٣-أ

  قسم علمى ١٣تتكون الكلية من عدد 

 العلمى القسم مسلسل العلمى القسم مسلسل

 ا?تصا?تو ا?لكترونيات قسم ٨ الھندسية الرياضياتو الفيزياء قسم  ١

 النظمو الحاسبات ھندسة قسم ٩ ا�نشائية الھندسة قسم ٢

 ا�نتاج ھندسةو التصميم قسم ١٠ الھيدروليكاو الرى قسم ٣

 الميكانيكية القوى قسم ١١ العامة ا.شغال قسم ٤

 السيارات قسم ١٢ المعمارية الھندسة قسم ٥

 ميكاترونيات قسم ١٣ العمرانى التخطيط قسم ٦

   الكھربية اH?ت القوى قسم ٧

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  

  
  
 
 
 

 
 



١١  
 

  الدرجات العلمية التي تمنحھا الكلية ٤-أ

ى لو األ الجامعية المرحلة وىمست الدراسية علي البرامج من العديد بجامعة عين شمس الهندسة كلية تقدم
 فتقدم الكلية العليا، الدراسات مرحلة في ذلككو  الهندسة فروع أحد البكالوريوس في درجة الطالب تمنح

  .والدكتوراه وللماجستير العليا الدراسات لدبلومات برامجاً 
البرامج  هما أساسيين قسمين إلى ىلو األ الجامعية المرحلة الهندسة في بكلية التعليمية البرامج وتنقسم

 الصادر ٩٣تبعا للقانون   البكالوريوس مرحلة لطالب الداخلية لالئحة فقاً ، و برامج علي وتشتمل التقليدية
 تمنح كلية حيث ٢٠٠٣ لسنة ٦٢٢رقم  الوزاري القرارالتى كان َاخرها و تعديالتها و  ١٩٥٠سنة  في

   :عين شمس جامعة الهندسة
  :  في البكالوريوس درجة )١(

 الهندسة المدنية شعبة اإلنشاءات •
 الهندسة المدنية شعبة األشغال العامة •
 المنشآت الهيدروليكيةو الهندسة المدنية شعبة المياه  •
 شعبة تصميم معمارىالهندسة المعمارية  •
 التصميم العمرانىو الهندسة المعمارية شعبة التخطيط  •
 الهندسة الميكانيكية شعبة القوى ميكانيكية •
 الهندسة الميكانيكية شعبة الميكاترونيات •
 الهندسة الميكانيكية شعبة اإلنتاج •
 الهندسة الميكانيكية شعبة السيارات •
 ائيةالهندسة الكهربية شعبة القوى واآلالت الكهرب •
  الهندسة الكهربية شعبة االلكترونيات واالتصاالت الكهربائية •
 الهندسة الكهربية شعبة الحاسبات والنظم •

 :نامجر ب في المعتمدة الساعات  بنظام البكالوريوس درجة عين شمس جامعة الهندسة كلية تمنحكما 
 )٨/٩/٢٠٠٦بتاريخ ٢٢٧٨قرار وزارى (  هندسة البناء •
 )٥/٩/٢٠٠٧بتاريخ ٢٤٢٧قرار وزارى ( هندسة نظم اإلتصاالت •
بتــــــــــاريخ ٣٤٤٨قــــــــــرار وزارى  ( ددةهندســــــــــة الطاقــــــــــة والطاقــــــــــة المتجــــــــــ •

٢٩/١٠/٢٠٠٩( 
 )٨/٩/٢٠٠٦بتاريخ ٢٢٧٨قرار وزارى (  هندسة المواد  •
 ) ٥/٩/٢٠٠٧بتاريخ ٢٤٢٧قرار وزارى (هندسة التصنيع •
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اعدادى

  : فيدرجة الدبلوم  )٢(

  دبلوم مهنى في الدراسات المهنية  •

  العليا الدراسات دبلوم  •
  :  الماجستير درجة )٣(

  الهندسة في ماجستير  •
  الهندسية العلوم في ماجستير  •

    : الدكتوراه درجة )٤(

      الهندسيه العلوم في الفلسفه دكتوراه  •

  :لكليةبا المقيدينالط&ب بيان بأعداد   ٥-أ

 أعداد الطالب المقيدين بجميع الفرق حسب األقسام الدراسية بالكلية  يمثل التالي التمثيل البيانى
  )٢٠٠٧- ٢٠١٢( يةام جامعو عأخالل خمسة 

  الفرقة ا�عدادية ١-٥-أ
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  قسم الھندسة المدنية ٢-٥-أ
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  قسم الھندسة الكھربية ٤-٥-أ

  

  قسم الھندسة الميكانيكية ٥-٥-أ

  



  ٢٠١١/٢٠١٢عدد الطالب المقيدين ببرنامج الساعات المعتمدة 

  بمرحلة البكالوريوس عداد الطالب المقيدين

 الدراسية الفرق بجميع  المقيدين

١١,٤٧٢ 

٦٧٧ 

١٥  

عدد الطالب المقيدين ببرنامج الساعات المعتمدة  إجمالي يوضح التالي التمثيل البيانى

عداد الطالب المقيدينأ إجمالييوضح ) ١(جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

المقيدين الطالب عدد الدراسي البرنامج

 العادى البرنامج

 المعتمدة الساعات

 

التمثيل البيانى

جدول رقم 

البرنامج

البرنامج

الساعات برامج
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  عوام دراسيةأ خمسة في عداد الطالب المقيدين بالدراسات العلياأ إجمالييوضح ) ٢(جدول رقم  

)٢٠١٢- ٢٠٠٧(  

  

    عوام دراسيةأ خمسة فيعداد الطالب المقيدين بالدراسات العليا أيمثل  التالي التمثيل البيانى

  

العام 

  الدراسى

 التخصص

 سنة الدبلوم

 لىأو 
 الدكتوراه الماجستير ثانية سنة الدبلوم

 طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب طالبة طالب

١١٤  ٣١٢  ٧٣١  ٢٥٤٢  ٣  ٢٢  ٥  ٥٤  ٢٠١٢/٢٠١١  

١١٠  ٣٠٧  ٧١٧  ٢٠٦٩  ٣  ٣٤  ٧  ٢٨  ٢٠١١/٢٠١٠  

٩٢ ٢٧٥ ٦٥٧ ١٩٠٥ ٣١ ٨٩ ٥ ٦٥  ٢٠١٠/٢٠٠٩ 

٩٤  ٢٩٦  ٥٩٥  ١٥٢٩  ٥٨  ٢١٤  ٤٠  ١١٣  ٢٠٠٩/٢٠٠٨  

٧٤  ٣٠٢  ٥٤٢  ١٥٥٦  ٦٣  ١٢٨  ٤٩  ٢٠٠  ٢٠٠٨/٢٠٠٧  



١٧  
 

  الجامعي للعام بالكليةالعاملين و نيھمواومع التدريس ھيئة أعضاء بأعداد بيان ٦-أ
٢٠١١/ ٢٠١٢   

  يوضح أعداد أعضاء ھيئة التدريس  بالكلية) ٣(جدول رقم 

 العدد الوظيفة م

 ٥٠ أستاذ غير متفرغ  .١

٦
١

٠
 

ض
ع

و
س

ري
تد

ة 
ھيئ

 

 ١٣٠ أستاذ متفرغ  .٢

 ١١٥ أستاذ  .٣

 ١٠٩ أستاذ مساعد  .٤

 ٢٠٦ مدرس  .٥

  
  ني أعضاء ھيئة التدريسأويوضح أعداد مع) ٤(جدول رقم 

 

 ١٦٩ مدرس مساعد  .٦

٣
٠

٥
 

مع
نأو

 ١٣٦ معيد  .٧ 

 لعمالايوضح اعداد الموظفين والفنيين و) ٥(جدول رقم 

 ١٦١ تخصصية  .٨

٦
١

٣
 

 ١٦٩ مكتبية  .٩

 ١٣٣ فنية  .١٠

 ٥٢ مھنية ١١

 ٩٨ نةأوخدمات مع ١٢

  ١١٣ عمالة مؤقتة ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨  
 

  : )على رأس العمل ( الفعلية القوى العاملة 

  مين على رأس العملائعضاء ھيئة التدريس القأعداد أيوضح ) ٦(جدول رقم 

 العدد الوظيفة م

 ٥٠ أستاذ غير متفرغ  ١١

٤
٧

٦
 

ض
ع

و
س

ري
تد

ة 
ھيئ

 

 ١٢٣ أستاذ متفرغ  ١٢

 ٨٢ أستاذ  ١٣

 ٧١ أستاذ مساعد  ١٤

 ١٥٠ مدرس  ١٥

 نى أعضاء ھيئة التدريسوايوضح عدد مع) ٧(رقم  جدول

 ٧٧ مدرس مساعد  ١٦

١
٩

٠
 

نوامع
 ١١٣ معيد  ١٧ 

  

  خدمات مجتمعية ٧-أ

  :مركز االستشارات الهندسية 

  :، تضم كافة التخصصات الھندسية مثل وحدة ذات طابع خاص ٢٣ويضم المركز

  ھندسة الطرق - ٣   تخطيط النقل والمرور - ٢    وحدة ا?ستشارات الھندسية المساحية -١
  التصميم العمراني -٦تصميم البحوث والدراسات المعمارية   -٥    الھندسة الصحية والبيئية -٤
  اختبارالمواد  -٩      أبحاث الخرسانة المسلحة  - ٨    تحليل المنشات -٧

   الكترونياتوالميكر -١٢               اH?ت الكھربية -١١    الموارد المائية -١٠
    ميكانيكا التربة -١٥               يكيةالقوى الميكان -١٤   نظم المعلومات  -١٣
  ھندسة ا�نتاج  -١٨               معدات التشييد  -١٧       ھندسة السيارات  -١٦

  مركز االستشارات -٢١    .ھندسة المواد والفلزات -٢٠ منشآت الكباري المعدنية  -١٩
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  الشبابرعاية  ٨-أ

توفر رعاية الشباب العديد من الخدمات الطالبية مثل توفير أتوبيسات تابعة لهيئة النقل العام  �
مسارات محددة وكذلك مواعيد محددة  فيلطالب الكلية فقط للذهاب والعودة من الكلية يومًيا 

 .نظير أجر رمزي شهرًيا
 .راسية للطالب الغير قادرين مادًياتوفر رعاية الشباب الدعم المادى وكذلك الكتب واألدوات الد �
اللجنة األجتماعية،  تقوم رعاية الشباب بالعديد من األنشطة الطالبية من خالل لجانها الستة وهم �

وتقوم كل لجنة  اللجنة الثقافية، اللجنة العلمية، اللجنة الجوالة، اللجنة الرياضية، لجنة األسر
  :تاليالطالبية نشاط مختلف عن مثيالتها عل النحو 

 :اللجنة األجتماعية .١

 تنظيم مسابقة الطالب والطالبة المثاليان على مستوى الكلية - 
الفترة  فيقامة بعض المسابقات على مستوى كليات الجامعة مثل مسابقة الشطرنج إ - 

 .٢٢/٢/٢٠١٢حتى   ١١/٢/٢٠١٢من 
 .ودعم الكتب الدراسية لجميع الفرق األجتماعيإجراءات التكافل  - 

 :اللجنة الفنية .٢

 .تدريب الطالب على الفنون التشكيلية، والفنون الطرزية، وعلى الموسيقي - 
 .تدريب طلبة فـريق المسرح من خالل ورش عمل - 
والتى استمر عرضها بناء على رغبة ) عدى النهار( إقامة عرض مسرحى ذاتى مثل  - 

 .أيام ٦الطالب 
 :لجنة الجوالة .٣

 .قامة حفل استقبال الطالب الجددإ - 
 .بمقر العشيرة ثقافي، معرض فنيإقامة دوري  - 
 .قامة دورات تدريبية للجوالين على أعمال الجوالة البحريةإ  - 
 .اقامة ندوات وورش عمل فنية للطالب خالل فترة الراحة يوميً إ  - 

 :اللجنة الثقافية .٤

  .قامة مسابقات أدبية ودينية بالكليةإ  - 
 .المعلومات بين الكليات يالمسابقة الكبرى لدور  فيشتراك اال  - 

 :اللجنة العلمية .٥

 .إعداد مجلة حائط علمية دورية تصدر كل أسبوع  - 
 .فترة الصيف فيإقامة دورات تدريبية مجانية للطالب عن تصميم الروبوت   - 



٢٠  
 

 .سنوية عن االبتكارات العلمية واألبحاث على مستوى طلبة الكلية قامة مسابقاتإ  - 
 .إعداد دورات لعلوم الحاسب  - 

 :اللجنة الرياضية .٦

 .أنشطة ومسابقات الجامعة فيالمشاركة   - 
 )  طلبة وطالبات(لة أو و دوري تنس ط) طلبة(بطولة دوري خماسيات كرة القدم قامة إ  - 
 .لعبة كرة القدم فيتنظيم لقاءت ودية   - 

  :رلجنة األس .٧

 .إقامة الرحالت  - 
 .تسجيل األسر بالجامعة  - 
الفجوة بين الدراسة والحياة العملية بأعداد  توعية الطالب بأحوال سوق العمل وتقليل  - 

 .محاضرات لذلك
 .مهرجان األسر على مستوى الجامعة  - 

 المكتبات - ٩-أ

ة و ب ومكتبة أعضاء هيئة التدريس عالتحتوي الكلية على العديد من المكتبات مثل مكتبة الطال  �
 .قسام العلمية المختلفة داخل كل قسممكتبات األعلى 

كًال من  إلىن مع لجنة المكتبات بالكلية بإضافة العديد من الكتب سنوًيا و اتقوم إدارة المكتبة بالتع  �
 .قسام العلمية المختلفةاألا للرغبات المقدمة من ب ومكتبة أعضاء هيئة التدريس تبعً مكتبة الطال

 .إضافة كتب ومراجع باللغتين العربية واإلنجلـيـزية سنوًيا  �
مرجع باللغة العربي  ١٦و جع أجنبيمر  ٣٠٦عدد  ٢٠١١/٢٠١٢عام  فيالمكتبة بلغت إضافات   �

فقد بلغ . ٧٨٦٢المراجع باللغة العربية  ٕاجماليو  ٣٦٤٧٧المراجع األجنبية  إجماليليصبح 
 .جنيه مصري ٩٤٢٥٠) ٢٠١١/٢٠١٢(مشتريات المكتبة عام  إجمالي

تصوير ما  فيماكينة تصوير حديثة لتقديم الخدمة للطالب والباحثين ) ٢(ملحق بالمكتبة عدد   �
 .ليهإيحتاجون 

بدأت  ٢٠١١/٢٠١٢بداية من العام الدراسى   �
المكتبة بالعمل فترتين فترة صباحية حتى 

ى الساعة تالساعة الثانية وفترة مسائية ح
وذلك للتيسير على الباحثين . السابعة مساءً 

الذين ال تمكنهم ظروف عملهم من الحضور 
  .الصباح في



بالكلية يجب التعرف على المخاطر والعقبات المرتبطة 
امل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير مقومات 

  :ومن أمثلة تلك المخاطر والعقبات ما يلى

إجراءات  فيالقرار وبخاصة قات طويلة التخاذ 
  .  المناقصات والمزايدات واثر ذلك على نفسية العاملين وٕاحساسهم بجدية وجدوى العمل

للكلية بناء على التحليل البيئي الداخلي والخارجي وتقارير المراجعين 
النظراء للتعرف على القدرة الذاتية للكلية ولتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، وكذلك الستقراء الفرص 

٢١  

  تقييم المخاطر

بالكلية يجب التعرف على المخاطر والعقبات المرتبطة  اإلستراتيجيةتنفيذ الخطة  فيلتحقيق النجاح 
امل مع تلك المخاطر والعقبات وتوفير مقومات بتصميم وتنفيذ الخطة التخاذ اإلجراءات الالزمة للتع

ومن أمثلة تلك المخاطر والعقبات ما يلى اإلستراتيجية
  عدم توفر الموارد المالية الالزمة للتنفيذ

  .زمةــعدم وجود إستراتيجية ثابتة ومل
قات طويلة التخاذ أو النظام االدارى والنظم الروتينية التى تستغرق 

المناقصات والمزايدات واثر ذلك على نفسية العاملين وٕاحساسهم بجدية وجدوى العمل
  .عدم توفر نظم المتابعة التاليضعف نظم الجودة وب

  .سوء البنية التحتية لنظم االتصاالت والمعلومات
 .ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس لتفعيل نظم الجودة

للكلية بناء على التحليل البيئي الداخلي والخارجي وتقارير المراجعين  اإلستراتيجيةتم إعداد الخطة 
النظراء للتعرف على القدرة الذاتية للكلية ولتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، وكذلك الستقراء الفرص 

والتهديدات المحتملة وذلك بغرض سد الفجوة بين الرؤية 
وضع األهداف المنشودة وتحديد طرق والوضع الراهن ل

  .الوصول إليها من خالل خطة تنفيذية

 :البيانات جمع أدوات

  البيانات لجمع األدوات علي العديد من الخطة

 إعداد لفريق النقاشية والحلقات العمل
  .مختلف األطراف مع 

ة الكلي لقيادات الذهني العصف 
 وٕادارة  األقسام الدورية لرؤساء واالجتماعات

 .والطالب التدريس هيئة وأعضاء
 من نـــللمستفيدي الموجهة االستبيانات 

 ومن الخارج
 ممثلي مع الكلية لقيادات الشخصية المقابالت

 ممثلي وكذلك والصناعية المنظمات الهندسية
 المحلي الحكم 

 

تقييم المخاطر -ب 

لتحقيق النجاح 
بتصميم وتنفيذ الخطة التخاذ اإلجراءات الالزمة للتع

اإلستراتيجيةالنجاح للخطة 
عدم توفر الموارد المالية الالزمة للتنفيذ -١
عدم وجود إستراتيجية ثابتة ومل -٢
النظام االدارى والنظم الروتينية التى تستغرق  -٣

المناقصات والمزايدات واثر ذلك على نفسية العاملين وٕاحساسهم بجدية وجدوى العمل
ضعف نظم الجودة وب -٤
سوء البنية التحتية لنظم االتصاالت والمعلومات -٥
ضعف مشاركة أعضاء هيئة التدريس لتفعيل نظم الجودة -٦

تم إعداد الخطة 
النظراء للتعرف على القدرة الذاتية للكلية ولتحديد نقاط القوة والضعف فيها ، وكذلك الستقراء الفرص 

والتهديدات المحتملة وذلك بغرض سد الفجوة بين الرؤية 
والوضع الراهن ل

الوصول إليها من خالل خطة تنفيذية

أدوات ١-ب

الخطة اعتمدت

  :مثل
العمل ورش •

 الخطة
 جلسات •

واالجتماعات
وأعضاء الكلية

 مجموعة •
ومن الخارج الداخل

المقابالت •
المنظمات الهندسية

 قطاعات



  :تىكاآل المرجعيات

صحاب المصلحة المستفيدون من الداخل مثل أعضاء هيئة التدريس 

نة واالداريين والطالب ومن الخارج المنظمات المختلفة بسوق 

ساس على مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس 
قسام رسلت دعواتها لألأ يمن خالل ورش العمل والت
لها ارسإ أوصورة ورقية  فيسبوعين وكذلك االستبيانات سواء 

حصر جميع نقاط القوة من الدراسات وقد تم 
المشاركين فيها، حيث قاموا بوضع رأيهم ما بين موافق وغير 

لتحديد   Excelثم قام الفريق بتحليل هذه البيانات باستخدام برنامج الـ
وعلى هذا . االستبيان فيأهم نقاط القوة والضعف كما جاء من أراء السادة المشاركين 

هذا وقد . األساس تم استخالص نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات
وقد بلغت . تصميم استمارات مختلفة لتعكس أراء وتوجهات األطراف المشاركة المختلفة

استبيان من  مائتي(تقريبًا  %٣٠ ٕالىنيهم حو 
كما بلغت مشاركة السادة ). منيهأو هيئة تدريس ومع

ة مشاركة طالب بوبلغت نس). ربعمائة
  % .10 ٕالى
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  :ا�ستراتيجيةالمرجعيات ا5ساسية للخطة 

المرجعيات العديد من ىعل اإلستراتيجيةعداد خطتها إ في الكلية

  .للجامعة اإلستراتيجيةاالرتباط بالخطة  

 .االرتباط برؤية ورسالة الكلية  

 .معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 ٢٠١٠للكلية الصادرة عام  اإلستراتيجيةالخطة  

 .الدراسة الذاتية السابقة والحالية للكلية 

صحاب المصلحة المستفيدون من الداخل مثل أعضاء هيئة التدريس أطراف مشاركة األ 

نة واالداريين والطالب ومن الخارج المنظمات المختلفة بسوق أو وأعضاء الهيئة المع

 .العمل ورجال االعمال

ساس على مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس األ فيعتمد إى والذ  البيئيالتحليل 
من خالل ورش العمل والت. داريين والطالبنيهم واإلأو ومع

سبوعين وكذلك االستبيانات سواء إالعملية قبل موعد الورشة ب
وقد تم . اإلنترنتصورة رابط من خالل شبكة  في

المشاركين فيها، حيث قاموا بوضع رأيهم ما بين موافق وغير  أيخذ ر رسالها ألإ السابقة و 
ثم قام الفريق بتحليل هذه البيانات باستخدام برنامج الـ. حد ما ٕالىموافق و 

أهم نقاط القوة والضعف كما جاء من أراء السادة المشاركين 
األساس تم استخالص نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات
تصميم استمارات مختلفة لتعكس أراء وتوجهات األطراف المشاركة المختلفة

نيهم حو أو مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومع
هيئة تدريس ومع ستمائة وستون عضو إجمالي

ربعمائةأ إجماليمن  ثمانية وسبعون( %٢٠االداريين 
ٕالىمرحلة البكالويورس والدراسات العليا والخريجين حو 

  

  

  

  

 

المرجعيات ا5ساسية للخطة  ٢-ب

الكلية اعتمدت

١. 

٢. 

٣. 

٤. 

٥. 

٦. 

التحليل  .٧
ومع

العملية قبل موعد الورشة ب
في

السابقة و 
موافق و 

أهم نقاط القوة والضعف كما جاء من أراء السادة المشاركين 
األساس تم استخالص نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر والتحديات
تصميم استمارات مختلفة لتعكس أراء وتوجهات األطراف المشاركة المختلفة

مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومع
إجمالي

االداريين 
مرحلة البكالويورس والدراسات العليا والخريجين حو 
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  ٢٠١٧ – ٢٠١٢ جامعة عين شمس –لكلية الھندسة  ا�ستراتيجيةالخطة  ١-١

على تسلسل  ٢٠١٧-٢٠١٢لهندسة عين شمس خالل الفترة  اإلستراتيجيةيعتمد بناء الخطة 
  :العناصر التالية

  جامعة عين شمس –لكلية الهندسة  )SWOT( البيئيالتحليل   ١/١/١
  جامعة عين شمس –الرسالة لكلية الهندسة و الرؤية : ١/١/٢
 جامعة عين شمس –الهندسة  اإلستراتيجيةاألهداف و الغايات : ١/١/٣
  اإلستراتيجيةالخطة التنفيذية لتطبيق :  ١/١/٤

  جامعة عين شمس –ة لكلية الھندس)  SWOT( البيئيالتحليل : ١/١/١

داريين وا` نيھمواساس على مشاركة السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعا> في اعتمد التحليل البيئي

البيئة  فيالرأى  نموذج استط-عات مرفق(( وا&ستبياناتورش العمل عدد من  من خ-ل. والط-ب

 شبكة من خ-ل صورة رابط فيلھا ارسإ أوورقية صورة  فيسواء  )الداخلية والخارجية للكلية

خذ رسالھا >إوقد تم حصر جميع نقاط القوة من الدراسات السابقة و. )Google forms( ا`نترنت

ثم قام الفريق . حد ما إلىالمشاركين فيھا، حيث قاموا بوضع رأيھم ما بين موافق وغير موافق و أير

لتحديد أھم نقاط القوة والضعف كما جاء من أراء   Excelرنامج الـبتحليل ھذه البيانات باستخدام ب

الفرص وعلى ھذا ا>ساس تم استخ-ص نقاط القوة والضعف و. ا&ستبيان فيالسادة المشاركين 

راء وتوجھات ا>طراف المشاركة آھذا وقد تصميم استمارات مختلفة لتعكس  .والمخاطر والتحديات

  . المختلفة

 
 

استبيان  مائتي(تقريبًا  %٣٠ ٕالىنيهم حو أو وقد بلغت مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس ومع  .٨
داريين مشاركة السادة اإلكما بلغت ). نةو اهيئة تدريس وهيئة مع ستمائة وستون عضو إجماليمن 
ة مشاركة طالب مرحلة البكالويورس ببلغت نسكما  ). اربعمائة إجماليمن  ثمانية وسبعون( %٢٠
ة مشاركة طالب الدراسات العليا بوبلغت نس )اثنتا عشرة الف إجماليالف ومائتى من (  10%
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من  ٣١ عدد كما شارك .)ثالثة َاالف وسبعمائة وثمانين إجماليمائة من % ( ٣ ٕالىوالخريجين حو 
من مجلس الكلية  البيئينتائج التحليل تم اعتماد  قدو . شركات ومصانع كبرى فيسوق العمل  ممثلى
  .)١/١/١مرفق ( ٩/٤/٢٠١٢بتاريخ 

  :تحليل البيئة الداخلية ١/١/١/١

تتميز بها أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي  للبيئة الداخلية بالكلية يضحت نتائج التحليل البيئأو 
اسة بعض نقاط الضعف التي رت الدر ـا أظهيضً أو . الكلية والتي يمكن استثمارها لتحقيق رسالة الكلية

  .على فاعلية الكلية في تحقيق رسالتها قد تؤثر

  )التى تضمنها االستبيان( نقاط القوة  -١/١/١/١/١

 .تاريخ مشرف لمساهمات الكلية المتصلة بخدمة المجتمع •
 .قتصاد القومىتخصصات علمية متنوعة تخدم اإليتوفر بالكلية  •
 .للكلية يوالسجل التاريخ فيالتميز الناشئ عن الموقع الجغرا •
لتطـــــوير بعـــــض مقـــــررات مرحلـــــة  HEEPFو Tempusإتمـــــام الكليـــــة للعديـــــد مـــــن  مشـــــروعات  •

 .ٕانشاء المعامل المتميزةو الدراسات العليا و البكالوريوس 
 .يمية المتخصصة على المستوى المحلاللجان العل فيوجود ممثلين للكلية  •
 .إنشاء وحدة الجودة بالكلية •
 .ولخدمة الصناعة يوجود بعض المعامل المتميزة للبحث العلم •
 .Elsevierر بواسطة الناشر الدولى نشتو  تم تسجيلها كمجلة عالمية توفر مجلة علمية للكلية •
 .يالبحث العلمت طابع خاص تقوم بخدمة المجتمع و وحدة ذا ٢٣يوجد بالكلية  •
 .التقرير السنوي، قاعدة بيانات: وفر المعلومات المتاحة عن الكليةت •
 .الدراسات العليا بالكلية تخدم تنمية المجتمع والبيئة •
 .Tempusوبمشروعات   HEEPFالفوز بمشروعات بحثية : القدرة التنافسية •
 .لالمؤسسة مالئمة الحتياجات سوق العم فيالبرامج التعليمية المفعلة  •
المشـــروعات القوميـــة  فـــيمعالجـــة بعـــض المشـــكالت المجتمعيـــة واالشـــتراك  فـــيتســـتخدم األبحـــاث  •

تطــــوير محطــــات الســــكة الحديــــد ومعالجــــة مشــــروعات الصــــرف الصــــحى و كنقــــل تمثــــال رمســــيس 
 . والطرق الرئيسية

 .للرسائل يصدار كتيب سنو إالدكتوراة بجد دليل موثق لرسائل الماجستير و يو  •
 .العليا تناسب مع احتياجات المجتمعبرامج الدراسات  •
 .مساندة قيادات الكلية والجامعة للتطوير •
 .تصال مع القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط بالكليةهناك قنوات متعددة لإل •



٢٥  
 

 .توجد خطه صيانة سنوية لجميع  المرافق بالكلية •
 .الدراسيةيوفر نظام إدارة الجودة  إجراءات  موثقة للمراجعة الدورية للمقررات  •
 .هناك مجهودات لمواجهة الكثافة العددية للطالب •
 .الخدمات التعليمية فيمساهمة برامج الساعات المعتمدة  •
 .الدراسات العلياو البكالوريوس  ييوجد  تحديث دورى للوائح مرحلت •
 .للجامعة اإلستراتيجيةعلى مستوى الكلية مرتبطة بالخطة  ةبحثي ةوجود خط •
 .تنظيم دورات التعليم المستمر من خالل مركز االستشارات الهندسية خدمة المجتمع عن طريق •
ـــة لإلعتمـــاد  • ـــة والمرجعيـــة القومي ـــة التـــدريس والعـــاملين بالمعـــايير األكاديمي بـــذل جهـــود لتوعيـــة هيئ

NARS. 
 .تشجع الكلية البحوث المشتركة بين األقسام العلمية •
 .سنوات الدراسةالطالب خالل  إلىيتم متابعة نسبة أعضاء هيئة التدريس  •
 .تنظم الكلية مؤتمرات سنوية أصبحت ذات صفة دولية مرموقة •
 .هناك إجراءات يتم اتخاذها لمواجهة مشكلة المجموعات الدراسية •
) المعيـــدين(نـــة أو توجـــد خطـــة خماســـية معتمـــدة مـــن الجامعـــة لتحديـــد االحتياجـــات مـــن الهيئـــة المع •

 .باألقسام

 فــيتصــالي مـع مؤسسـات المجتمــع المـدنى إلهــا حضـور و وجـود جمعيـات هندســية مختلفـة بالكليـة  •
 )الخ.....السيارات/جمعية خريجى كلية الهندسة(كثير من التخصصات الهندسية 

 .التخصصات الهندسية فيهيئة تدريس متميزة ومتنوعة وعالية التدريب، ومطلوبة  •

 .تراكم وانتقال الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس عبر األجيال والتخصصات •

الصناعية ومؤسسات  وجود عالقات متميزة  بين بعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمؤسسات •
 .يالمجتمع المدن

 .مستويات متعددة فياستخدام المتوفر من اإلمكانيات المادية والبشرية  •

 .المحليوجود متخصصين علميين متميزين على المستوى  •

الدراســـات و البكــالوريوس  مرحلتــيتخصصــات أعضــاء هيئــة التــدريس باألقســام تغطــى احتياجــات  •
 .العليا

 .عالميةو تضم الكلية أعضاء هيئة تدريس حاصلين على جوائز محلية  •

 .ى تمثل مختلف دول العالم المتقدمالتو المدارس العلمية المتنوعة و وفرة التخصصات  •

ٕاعــداد الدراســـات و  اإلنترنـــتالبحــث بو ت بـــبعض المقــررات تطبيــق وســائل الـــتعلم الــذاتي كمشــروعا •
 .ذلك من قبل الطالبو 

 .مناهج متجددة ومتطورة •
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 .ا بسرعة بجهات التوظيفخريج بمستوى أكاديمى متميز يمكن تأهيله عمليً  •

 .لتحاق بالكلية وقبول المجتمع لها ككلية متميزةإلإقبال متميز على ا •

 .ية بالكليةدعم وتحديث المصادر التعليمية الطالب •

تطبيــق الســاعات المعتمــدة ببــرامج الدراســات العليــا ووجــود بــرامج جديــدة بنظــام الســاعات المعتمــدة  •
 .لمرحلة البكالوريوس

 .الدرسات العلياو البكالوريوس  مرحلتي فين مع الجامعات اإلقليمية والدولية أو التع •

 .دليل الطالب متوفر ومتاح لجميع الطالب  •

 ) .الخ.....اجتماعية و ثقافية و فنية و رياضية (العديد من األنشطة الطالبية  بالكلية •

 .ى الخاصة بدرجات االمتحانأو إعالن الكلية عن فتح الباب لتلقى الشك •

 .ل االمتحانأو استجابة إدارة الكلية لطلبات تعديل جد •

 .لتماسات والتظلماتإلوجود سياسة لقبول ا •

 .الطالب ٕاتحادرعاية الشباب و  قسم معايير الدعم معلنة للطالب من •

 .ذا النظامبهعم األكاديمي للطالب ويتم توعية وٕاعالم الطالب يوجد نظام للد •

 .عدد من األنشطة الطالبية فيلى و حصل العديد من طالب الكلية على المراكز األ •

 .تنوع أساليب تقويم الطالب •

ضوء مراجعة  فييتم اتخاذ قرارات وٕاجراءات تصحيحية و يتم مراجعة وتحليل نتائج تقويم الطالب  •
 .النتائج

 .الصناعة فيشغل كثير من الخريجين لمراكز متقدمة  •

ــــة  • ــــك الخاصــــة بمرحل ــــة ســــواء تل هنــــاك دعــــم مــــن بعــــض الشــــركات لتطــــوير بعــــض معامــــل الكلي
 .ا األبحاثأيضً و البكالوريوس 

  )التى تضمنها االستبيان( الضعف قاطن -  ١/١/١/١/٢
 .تحتية محدودة ال تناسب المتطلبات الحاليةبنية  •

 .الورش مع أعداد الطلبةو تجديد المعامل و ميزانية الكلية لتنمية  فيعدم تناسب الجزء المخصص  •

 .ضعف الجانب العملى التعليمى وقلة فرص التدريب الخارجي •

 .شبكة معلومات ضعيفة ومحدودة •

 إلـىعدم رغبـة أعـداد كبيـرة مـن الموفـودين للعـودة و بينهم أساتذة و استقاالت أعضاء هيئة التدريس  •
 .الكلية

 .وجود نظام لإلعارات ال يتفق مع متطلبات الجودة •

 .ضافيةإلقلة الموارد والمخصصات الحكومية وضعف الموارد الذاتية ا •

 .زيادة عدد الطالب عن القدرة االستيعابية للكلية •
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 .عدم وجود نظام نشط لمتابعة خريجى الكلية •

 .القيادات األكاديمية إختيارمعايير عدم وضوح  •

 . نتداباتإلاو اإلعارات  فيرتفاع نسبة أعضاء هيئة التدريس الراغبين إ •

 .الوظيفة فيالرغبة أو قلة مساعدى البحث لضعف المرتبات  •

 ).هى ال تشعر باالنتماءو ال يمكن االعتماد عليها كالعمالة الدائمة (ازدياد العمالة المؤقتة  •

 .ىضعف الدعم الطالب •

 .اإلدارة الجامعية فيعدم تطبيق المنهج اإلدارى الصحيح  •

غيـر  أومرضى و المتواجد منهم كبار السن (الكفاءة المطلوبة و عدم كفاية الجهاز الفنى المساعد ذ •
 ).العملأو مؤهل للوظيفة 

 .مة بعض أعضاء هيئة التدريس تطبيق نظم الجودةأو مق •

 .المقررات والبرامج المشتركةضعف التنسيق بين األقسام خاصة فيما يخص  •

 .غياب مقاييس مستوى تأهبل الخريج •

 .التدريس فياستخدام الطرق التقليدية  فيستمرار إلا •

 .التدريس فيضعف الجوانب العملية  •

 .نشغال بالتدريس على حساب البحث العلمىإلا •

 .الكثير من المقررات فيضعف الجوانب التطبيقية  •

 .واألبحاثالتدريس  فينترنت إلقلة استخدام ا •

 .عدم تحديث موقع الكلية على الشبكة العنكبوتية بصفة مستمرة •

المناقصـات  فـياإلجـراءات الروتينيـة و الورش نتيجة لضعف الموازنات و المعامل  فيبطء التطوير  •
 .المزايداتو 

 .أعمال التطويرو خاصة المناقصات و كثير من األمور  فيالروتين و المركزية  •

 .ستيعاب أعداد المقبولينا فيعجز المنشآت الحالية  •

 .االعتماد على الصيانةو بطء التحديث  •

 .محدودية الموارد البديلة •

 .عدم وجود خدمة متخصصة للوسائط والدعم الفنى للتدريس •

   الخارجية البيئة تحليل ١/١/١/٢

 مــن مجموعــة وجــود  الــراهن الوضــع ظــل فــي للكليــة  الخارجيــة للبيئــة البيئــي التحليــل نتــائج ضــحتأو 
 الكليـــات مــن التنافســى وضــعهاو  الكليــة مكانــة لتــدعيم اســتثمارها يمكــن والتــي للكليــة المتاحــة الفــرص
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 المحتملـة المخـاطر/ التهديـدات مـن مجموعـة وجـود الدراسـة أظهـرت اوأيًضـ. رسـالتها تحقيقو  المناظرة
  .رسالتها تحقيق الكلية تستطيع كى عليها التغلب يجب التىو  الكلية على تؤثر قد التي

  )التى تضمنها االستبيان( الفرص ١/١/١/٢/١

 . موقع متميز) الكلية( الجامعيموقع الحرم  •

التأھيaaل ل3عتمaaاد الaaذي يمaaول الكليaaة بمبلaaغ وحصaaول الكليaaة علaaي مشaaروع التطaaوير المسaaتمر  •
  .جنيه للتأھل ل3عتماد" عشرة م3يين" ١٠.٠٠٠.٠٠٠

 .قبول المجتمع لھا ككلية متميزةوقبال الط3ب علي الكلية حيث أنھا من كليات القمة إ •

  .ا?عتمادونشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم إو إلىالتوجه العام للدولة لتدعيم التعليم الع •

  .جھات علمية محلية وأقليمية وعالميةون بين الكلية أووجود اتفاقات تع •

 .أهمية التخصصات لالقتصاد القومى •

 .مجتمعاعضاء هيئة التدريس بالكلية والمؤسسات الصناعية والوجود عالقات متميزة  بين بعض  •

 .بالمجتمع ةالرتباط المؤسس ةواضح ةستراتيجيإ ةوجود خط •

 .الصناعة فيشغل كثير من الخريجين لمراكز متقدمة  •

 .المتصلة بخدمة المجتمع تاريخ مشرف لمساهمات الكلية •

 .برامج الدراسات العليا يتناسب مع احتياجات المجتمع •

 .تصال مع القطاعات الخدمية في المجتمع المحيط بالكليةناك قنوات متعددة لإله •

اللغــات األجنبيــة تفضــيل ســوق العمــل للخــريجين ذوى مهــارات االتصــال والمهــارات التخصصــية و  •

 .خريجى الكلية فيتكنولوجيا المعلومات مما يتوفر و 

 .عات المعتمدة لمتطلبات سوق العملموافقة مضمون البرامج الدراسية الجديدة بالكلية بنظام السا •

 .انب الطالب الوافدينالكلية من ج فيزيادة الطلب على التعليم الهندسى  •

  )التى تضمنها االستبيان( المخاطر/ التحديات  ١/١/١/٢/٢

 .مكانات المادية والبشرية للكليةإلعلى ا ًئاا بالكلية مما يشكل عبفرض أعداد كبيرة للمقبولين سنويً  •

 جل التنمية المستدامةأالتعليم من  •

 .خريجى الكلية مع سوق العمل فيعدم مواءمة  المهارات التطبيقية المتخصصة  •

 .لكترونى والتعليم االفتراضىإلالتعليم مثل التعليم ا فيأنماط غير تقليدية  واالتجاه نح •

االسـتقاالت  فـي زيادة الطلب على انتداب أعضاء هيئـة التـدريس خـارج الكليـة ورغبـة الـبعض مـنهم •
 وعدم عودة المبعوثين

 تقلص الموازانات الحكومية المخصصة للكلية •
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 .ضافيةإلضعف الموارد الذاتية ا •

 .اإلدارة الجامعية فيعدم تطبيق المنهج اإلدارى الصحيح  •

 .القيادات األكاديمية إختيارعدم وضوح معايير  •

 .هذا الشأن فيتقدم كليات هندسية آخرى لالعتماد من الهيئة المعنية لتسبق بذلك الكلية  •

 .التعليم الهندسى فيعدم الثقة الكافية من جانب بعض مؤسسات المجتمع  •

عــدم كفــاءة سياســات القبــول الحاليــة بكليــات الهندســة لتفــرز الطــالب الــذين لــديهم االســتعداد للتعلــيم  •
 .الهندسى

 الثانوية العامة نظام فيالقسم االدبى عن القسم العلمى  فيالطالب زيادة عدد  •

  الضعفھم نقاط أ )٢(يوضح شكل وقاط القوى ھم نأ )١(شكل يوضح 
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  البيئي ثرا> استبانة لتحليل اطبقً  الفرص ھمأ يوضح )٣( شكل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  البيئي ثرا> استبيان لتحليل اطبقً  التحديات خطرأ يوضح )٤( شكل
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  البيئيا لتحليل استبيان ا>ثر فيما يلي أھم نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات التى تواجه الكلية طبقً 

 ىالقو الضعف

 فيائل با.قسام وعزوف المتميزين وا. -٧
نة بسبب ضعف أوا?نضمام للھيئة المع

 كثرة ا.عباء الوظيفية والمرتبات 

ومتميزة خبرة عالية ويوجد ھيئة تدريس ذ -١
 بالكلية

ضعف مرتبات اعضاء ھيئة التدريس   -٦
 السبب وراء ا�عارات وا?نتدابات  ھى

ى أوتعلن الكلية عند فتح الباب لتلقى الشك -٤٨
 الخاصة بدرجات ا?متحانات للط3ب 

ليست مريحة وغيراستراحات الط3ب  -٦٩
 على مستوى مناسب

 يوجد توصيف للمقررات الدراسية ل3قسام -١٦
 المختلفة بالكلية

 غير أماكن أعضاء ھيئة التدريس -١٤
 مھيأة ?ستقبال الط3ب غيرمناسبة و

 HEEDFإتمام الكلية لمشروعات  -٣١
Tempus  لتطوير بعض مقررات مرحلة

 البكالوريوس يعد من نقاط القوى للكلية

? معامل الكمبيوتر لخدمة الط3ب  -٦٧
 تتناسب مع عددھم

وسط العاصمة  فيلمتميز موقع الكلية ا -٦٤
موقف منافسة مع  فيوسھولة الوصول إليھا يجعلھا 

 الكليات ا.خرى

توفر الكلية أماكن لZطعمة الصحية ? -٦٨
 الط3بوتناسب أعضاء التدريس 

 توفر الكلية تخصصات يحتاجھا سوق العمل -٦٦

تنظيم دورات تدريبية مستمرة لرفع  -٣٥
 مستوى أداء العاملين بالكلية

الكثير من المشروعات  فيأسھمت الكلية  -٥٣
مثل نقل تمثال رمسيس وكثير من ا?عمال (القومية 

الھندسية والصناعية وخدمات المواص3ت 
 )المختلفة

يوجد تناسب بين عدد عمال الكلية  -٣٧
 وا.عمال المسندة إليھم

البرامج  فياستحداث نظام يسمح بالتوسع  -٦٥
 زيادة موارد الكلية الحالية الجديدة ?غتنام الفرصة ل
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 الفرص المخاطر

نقص الموازنة الجامعية أضعفت من  -٨٣
 عملية التطوير المستمر

ا�قبال الشديد من الط3ب ل3لتحاق بالكلية  -٧٢
 وقبول المجتمع لھا ككلية متميزة

التطور  فيالتغير المستمر  -٨١
والتكنولوجيا والمھارات العملية المتخصصة 

 للط3ب كمطلب أساسي للتوظيف

استفادة الكلية بمبلغ تسعة م3يين جنيھا للتاھيل  -٧٠
 ل3عتماد ولتطوير الكلية

 فيائل وا.وقلة التحاق المتميزين  -٧٩
نة  لضعف أوالھيئة المع إلىا?نضمام 

 المرتبات وكثرة ا.عباء

ن بين الكلية وجھات أواتفاقيات تعوجود  -٧١
 علمية محلية واقليمية وعالمية

زيادة الطلب من الجامعات الخاصة  -٧٨
 على انتدابات اعضاء ھيئة التدريس بالكلية

ا�قبال المتزايد من المجتمع ل3ستفادة من  -٧٤
 الخدمات العلمية بالكلية

ھجرة بعض أساتذة الكلية للعمل خارج  -٨٤
ظام الجودة والكليات غير ظل ن فيمصر 

المعتمدة يقلل ا?قبال من الط3ب ومن 
 المجتمع مستقب3

أعداد الط3ب الوافدين القادمين  فيالتزايد  -٧٣
 للكلية من بعض الدول العربية

سياسة القبول تعمل على عدم التحاق  -٨٢
الط3ب الذين لديھم استعداد فعلي والمجموع 

 المعيار الرئيسي ل3لتحاقوھ

 إلىالتوجه العام للدولة لتدعيم التعليم الع -٧٥
 وانشاء الھيئة القومية لضمان الجودة وا?عتماد

عدم اقبال أصحاب ا.عمال عن تدعيم  -٨٧
 التعليم الھندسى والبحث العلمى

 

تقبل المجتمع .نماط جديدة للتعليم   -٨٠
 )التعليم ا�لكتروني والتعليم عن بعد (
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الداخلية والخارجية >ھم خمسة نقاط من نقاط القوة والضعف  ا`ستراتيجيةوفيما يلى مصفوفة العوامل 

  .ونقاط الفرص والتھديدات

 الداخلية  ا`ستراتيجيةمصفوفة العوامل ) ١-١(جدول 

 الداخلية  ا(ستراتيجيةمصفوفة العوامل 

 الداخلية ا(ستراتيجيةالعوامل 
الوزن 
 النسبى

 الترتيب
النقاط 
 المرجحة

 التعليق

  ىلقومجال ا
خبرة عالية ويوجد ھيئة تدريس ذ -١

 ومتميزة بالكلية
 ذات خبرة متميزةومؤھلة  0.48 4 0.20

 تعلن الكلية عند فتح الباب تلقى -٢
   ى الخاصة بدرجات ا?متحاناتأوشكال

 فيزيد ثقة الطالب  مبدأ الشفافية ي 0.27 3 0.10
 الكلية 

للمقررات الدراسية  يوجد توصيف -٣
 ل3قسام المختلفة بالكلية

 خطوة كبيرة على طريق ا?عتماد 0.36 4 0.09

 HEEDFإتمام الكلية لمشروعات  -٤
Tempus  لتطوير بعض مقررات

 مرحلة البكالوريوس 

 تلبى احتياجات المجتمع 0.40 4 0.10

وسط العاصمة  فيموقع الكلية المتميز  -٥
موقف  فيسھولة الوصول إليھا يجعلھا و

 منافسة مع الكليات ا.خرى

0.06 3 0.18 
العديد من وسائل المواص3ت تصل 

اليھا وحديثا متروا?نفاق وكما ان 
 .العباسية مملؤة بالسكان والخدمات

 مجال الضعف
ائل با.قسام وا.المتميزين وعزوف  -١

ضعف لنة أوا?نضمام للھيئة المع في
 كثرة ا.عباء الوظيفيةالمرتبات و

تعديل للوائح المالية  إلىتحتاج  0.20 2 0.10
  لتواكب اسعار السوق

ضعف مرتبات اعضاء ھيئة التدريس   -٢
 السبب وراء ا�عارات وا?نتدابات ھى

تعديل للوائح المالية  إلىتحتاج  0.3 2 0.15
 لتواكب الجامعات الخاصة

 ?مريحة وليست استراحات الط3ب  -٣
 على مستوى مناسب

 التحديثوالتجديد  إلىتحتاج  0.16 2 0.08

أماكن أعضاء ھيئة التدريس غير  -٤
 مناسبة وغير مھيأة ?ستقبال الط3ب

 التحديثوالتجديد  إلىتحتاج  0.16 2 0.08

معامل الكمبيوتر لخدمة الط3ب  -٥
 ?تتناسب مع عددھم

0.04 2 0.08 
لتتناسب مع  إلىالدعم الم إلىتحتاج 

 عدد الط3ب

   2.79  1.0  النقاط المرجحة  إجمالي
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  الخارجية ا`ستراتيجية العوامل مصفوفة) ٢-١(جدول 

 الخارجية  ا(ستراتيجيةمصفوفة العوامل 

الوزن  الخارجية  ا(ستراتيجيةالعوامل  
 النسبى

النقاط  الترتيب
 المرجحة

 التعليق

 الفرص
  

الط3ب ل3لتحاق بالكلية ا�قبال المتميز من  -١
 وقبول المجتمع لھا ككلية متميزة

0.15 4 0.60 
يحتل خريج الكلية درجة ثقة 

 مجا?ت العمل فيعالية 
استفادة الكلية بمبلغ تسعة م3يين جنيھا  -٢

 للتاھيل ل3عتماد ولتطوير الكلية
0.08 3 0.24  

ن بين الكلية وجھات أووجود اتفاقيات تع -٣
 الدعم والتفعيل إلىتحتاج  0.21 3 0.07 واقليمية وعالميةعلمية محلية 

ا�قبال المتزايد من المجتمع ل3ستفادة من  -٤
 الخدمات العلمية بالكلية

 ا?ع3م والنشر إلىتحتاج  0.24 3 0.08

أعداد الط3ب الوافدين القادمين  فيالتزايد  -٥
 0.21 3 0.07 للكلية من بعض الدول العربية

سمعة حسنة على للكلية 
 المستوى ا?قليمى

  التھديداتوالمخاطر 
نقص الموازنة الجامعية أضعفت من عملية  -١

 التطوير المستمر
0.15 4. 0.6 

ضرورة المطالبة برفع 
  الموازنة الجامعية

التطور والتكنولوجيا  فيلمستمر التغير ا -٢
المھارات العملية المتخصصة للط3ب كمطلب و

 أساسي للتوظيف
0.10 3 0.30 

توفير دورات عملية 
 وزيارات للمصانع

 التكنولوجية الحديثة  

ا?نضمام  فيائل وقلة التحاق المتميزين وا. -٣
 0.20 2 0.10 نة  لضعف المرتبات أوالھيئة المع إلى

تعديل اللوائح  إلىتحتاج 
 المالية

زيادة الطلب من الجامعات الخاصة على  -٤
 0.30 3 0.10 التدريس بالكليةانتدابات اعضاء ھيئة 

تعديل اللوائح  إلىتحتاج 
 المالية

ھجرة بعض أساتذة الكلية للعمل خارج  -٥
ل ا?قبال ليق مما مصر والكليات غير المعتمدة

 من الط3ب ومن المجتمع مستقب3
0.10 2 0.20 

تعديل اللوائح  إلىتحتاج 
  المالية وجذب

  اعضاء ھيئة التدريس

   3.1  1  النقاط المرجحة إجمالي
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 التمثيل البيانى لموقف الكلية )٥(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الذى يوضح التمثيل البيانى لموقف الكلية الناتج ) ٥(والشكل  ) ٢-١(و) ١-١( يتضح من الجدول رقم 

  .......وعلى ھذا ا>ساس تتبنى الكلية استرتيجية تنموية  البيئيمن التحليل 

  التالية ا`ستراتيجيةوسوف يتضح ذلك من خ-ل م-مح 
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  ٢٠١٧-٢٠١٢الرؤية والرسالة لكلية الھندسة جامعة عين شمس  ١/١/٢

 مع خطة الخطة الرئيسية لجامعة عين شمس واتصاً? ف الكلية من اھدأانبثقت رؤية ورسالة و

 البيئي بعدد من ورش العملتمت مناقشة نتيجة التحليل  .يالمصر العاليو الجامعيالتعليم 

 التدريس ھيئة أعضاء فيالداخلية متمثلة  ا.طرافعدد من  والتى شارك فيھا  واستط3ع الرأى

 والخريجين الط3ب فيبالكلية وا.طراف الخارجية متمثلة  ا�دارية نيھم وفي ا?قسامأوومع

 استط3عات مرفق نموذج(صحاب ا?عمال أو

 .)والرسالة الرؤية في الرأى

 

  
تم  التيلكترونية اإلو وكذلك االستبيانات الورقية 

 .اإلنترنتمن خالل شبكة  يلكترونرسالها بالرابط اإلإ
فقد كانت نسبة مشاركة السادة أعضاء هيئة التدريس 

 ستونخمسة و  مائة (تقريبًا % ٢٥ ٕالىنيهم حو و اومع
هيئة تدريس  ستمائة وستون عضو إجماليمن 
داريين مشاركة السادة اإلكما بلغت ). منيهو اومع
).  ربعمائةأ إجماليمن  مائة خمسة وثالثون( %٣٥

كما بلغت نسبة مشاركة طالب مرحلة البكالويورس 
أربعمائة % (٣وطالب الدراسات العليا والخريجين 

وسبعمائة  لفأ عشر خمسة إجماليمن  وستون
شركات  فيمسئول    ٢٠كما شارك ) وثمانين طالب

     .سوق العملل ومصانع كبرى كممثلين
حتى أمكن وضع صياغة مبدئية للرؤية ورسالة الكلية 
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 فيصياغة رؤية ورسالة الكلية عادة إثم تم  .وعرضهما على مجلس الكلية واألطراف المستفيدة
  )١/١/٢مرفق ( ١٤/٥/٢٠١٢ بتاريخ  مجلس الكلية منعتمادها إالتى تم و التالية  صورتهما النهائية

  جامعة عين شمس –رؤية كلية الھندسة  ١/١/٢/١ 

إقليمًيـا ودولًيـا فـي التعلـيم الهندسـي والبحـث  أن تكـون واحـدة مـن أفضـل الكليـات المشـهود لهـا بالريـادة
العلمــي مــن خــالل تخصصــات وبــرامج أكاديميــة متفــردة تلبــي احتياجــات المجتمــع وتســاهم فــي التنميــة 

  .المستدامة

  جامعة عين شمس –كلية الھندسة رسالة  ١/١/٢/٢

إعداد خريج متميز قادر على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في مختلف التخصصات التي تلبـي 

احتياجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي، ويمكنــه إجــراء أبحــاث علميــة وتطبيقيــة وذلــك عــن طريــق تهيئــة 

وتــوفير بــرامج تعليميــة متقدمــة فــي  نيهم والطــالب،أو الظــروف المناســبة ألعضــاء هيئــة التــدريس ومعــ

مرحلتـي البكــالوريوس والدراســات العليــا وفــي التعلــيم المســتمر، وٕانشــاء مراكــز استشــارية ومعامــل بحثيــة 

 .خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته فيمتطورة بما تساهم 

  لتحقيق الرؤية  ر أساسيةأو ة محثالثثالثة  ويمكن استنباط 

  رائدة في مجال التعليم الهندسي  جامعة عين شمس-كلية الهندسة .١
  جامعة عين شمس رائدة في مجال البحث العلمى-كلية الهندسة .٢
 جامعة عين شمس تلبى احتياجات وتنمية المجتمع-كلية الهندسة .٣

  جامعة عين شمس –لكلية الھندسة   ا�ستراتيجيةاFھداف  ١/١/٣ 

لكل جانب من جوانب  ا`ستراتيجيةمكن وضع الغايات أالموضحة عاليه ة ث-ثر الواالمحضوء  فيو

والتى تم  تحقيق رؤية الكليةوا`جرائية ل ا`ستراتيجيةا>ھداف وضع وكذلك  العملية التعليمية بالكلية

 نيھم وفي ا&قسامأوومع التدريس ھيئة أعضاء فيالداخلية متمثلة  ا>طراف مختلف عرضھا على

مرفق (واصحاب ا&عمال  والخريجين الط-ب فيبالكلية وا>طراف الخارجية متمثلة  ا`دارية

تم  والتى قد التاليصورتھا النھائية على النحو  إلىلتنتھى . )ا>ھداف في الرأى استط-عات نموذج

  .)١/١/٣مرفق (وتوثيقھا من الجامعة  ١٨/٦/٢٠١٢اعتمادھا بتاريخ 
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 ١/١/٣/١Fلوالمحور ا:  
 

   

                 

  بناء بيئة قوية ومبدعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي   

  :لىولتحقيق الغاية ا, ا(ستراتيجيةا,ھداف ١/١/٣/١/١

   إدارة متميزة وفعالة تعمل على التطويرالمستمر للعملية التعليمية:  ١١ھـ •

  دوريا تطوير وتحديث أداء القيادات ا&دارية والتنظيمية  :١.١١جـ ھـ

   المراجعة الدورية للسياسات التعليم والتعلم :٢.١١جـ ھـ

  التدريب المستمر ل�داريين لتطبيق أفضل الممارسات بإستخدام التقنية المتقدمة :٣.١١جـ ھـ

  عالميا وتطبيقھافي مجال الجودة  التعريف بالممارسات الجيدة.:٤.١١جـ ھـ         

 تعليم متميز يرتقى بقيمة ونوعية تعلم الط�ب  : ١٢ھـ

  استحداث برامج تعليمية جديدة تلبى احتياجات المجتمع: ١.١٢جـ ھـ 

  تطبيق نتائج ا>بحاث العلمية في تطوير المقررات الدراسية:  ٢.١٢جـ ھـ           

  القياسية على المعايير لمحافظةااتيجيات التعليم والتعلم من أجل راجعة استرم :٣.١٢جـ ھـ

  ن مع الكليات ا`قليمية المعتمدة  والدولية ذات السمعة الجيدةأوتشجيع التع :٥.١٢جـ ھـ

 مجا&ت التعليم والمجا&ت ا&جتماعية والرياضية فيالدعم الط-بى تفعيل  :٦.١٢جـ ھـ
  .والثقافية

 لتلبية احتياجات العملية التعليمية  تدريس متميزينأعضاء ھيئة  : ١٣ھـ

وضع خطط تدريبية لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس  وقياس مردود :  ١.١٣ھـ جـ 

 .وفعاليات الدورات التدريبية

 .ن بين أعضاء ھيئة التدريس في ا>قسام والكليات المختلفةأوتشجيع التع : ٢.١٣ ھـ جـ

  وضع خطط لرفع دخول أعضاء ھيئة التدريس : ٣.١٣ھـ جـ 

  

  

  

 مجال التعليم الھندسيجامعة عين شمس رائدة في -كلية الھندسة

  : الغاية اFولى
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   جاذبه  وآمنةتعليمية الدعم والتشجيع المستمر لضمان بيئة             

  :لتحقيق الغاية الثانية ا(ستراتيجيةا,ھداف :١/١/٣/١/٢

  تعزيز وتھيئة البيئة التعليمية : ٢١ھـ •

 تحقيق ا&ستخدام ا>مثل للفراغات والم-عب وا>راضى الفضاء: ١.٢١ھـ جـ

 استكمال خطة تطويرالمعامل با>قسام العلمية لتخدم العملية التعليمية والبحثية: ٢.٢١ھـ جـ

 صيانة المباني وقاعات المحاضرات والخدمات : ٣.٢١ھـ جـ 

 والس-مة وا>مان ا>من تفعيل نظم وخطط :٤.٢١ھـ جـ

 المحافظة على الوضع التنافسى للكلية:   ٢٢ھـ •

 تقديم تعليم عملي فعال مبني على نظام التوجيه وا&رشاد :١.٢٢ ھـ جـ

 إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل ا&نجازات وبيانات أعضاء ھيئة التدريس  :٢.٢٢ھـ جـ 
 والط-ب

 .المناھج الدراسية فيتضمين مھارات التوظيف : ٣.٢٢ھـ جـ

 زيادة عدد الشراكات مع قطاع ا>عمال والكليات والجامعات المماثلة محليًا 4.22:ھـ جـ
 وأقليميًا

  :المحور الثانى١/١/٣/٢
 

   

•                  

  البحث العلمى محليا وإقليميا ودوليا  في تحسين مركز الكلية        

  :ثالثةلتحقيق الغاية ال ا(ستراتيجيةا,ھداف  ١/١/٣/٢/٣ 

  منظومة دراسات عليا متطورة :٣١ھـ •

  اتحديث &ئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة دوريً : ١.٣١ھـ جـ 

  المجا&ت البحثية التي تربط بين أكثر من تخصص استحداث: ٢.٣١ھـ جـ 

تقديم تدريب بحثي متميز لط-ب الدراسات العليا وا&ستمرار في : ٣.٣١ھـ جـ

  .تطوير برامج التدريب

 بحث العلمىجامعة عين شمس رائدة في مجال ال-كلية الھندسة
 الھندسي

  : اية الثالثةالغ

  :الغاية الثــانية
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توفير الدعم الفني والمالي >عضاء ھيئة التدريس `عداد مشاريع : ٤.٣١ھـ جـ 

  البحثية

   ودولياً  وإقليمياً  محلياً تميز بحثي يتمثل في ريادة الكلية  :٣٢ھـ •

  .تحديث الخطة البحثية الحالية لتواكب التطورات العالمية: ١.٣٢ھـ جـ 

 ا>بحاث الدولية  فيزيادة عدد أعضاء ھيئة التدريس المشاركين : ٢.٣٢ھـ جـ

   فيوالتبادل الثقا

  تسھي-ت بحث علمي متنوعة ومتطورة تقديم: ٣.٣٢ھـ جـ 

بأخ-قيات البحث العلمي في كل ا>بحاث العلمية التي تصدر ا&لتزام : ٤.٣٢ھـ جـ 
  عن الكلية

  :ثالثالمحور ال ١/١/٣/٣
•  

   

•              

  المحلية وا5قليمية ا5نفتاح على المجتمعاتو مجتمعتقدم الا�سھام في     

  :رابعةلتحقيق الغاية ال ا(ستراتيجيةا,ھداف  ١/١/٣/٣/٤

  ترسيخ الثقة بين مركز ا.ستشارات الھندسى والمجتمع :٤١ھـ •

  .تحفيز التواصل بين الوحدات ذات الطابع الخاص والمجتمع المدني :١.٤١ھـ جـ

  .خدماتھااستكمال تطوير معامل وورش الكلية وزيادة تنوع : ٢.٤١ھـ جـ

 التأكيد على السلوك ا>خ-قي والمسؤولية واحترام البيئة والمجتمع:٣.٤١جـ ھـ                

  لتحسين البيئة التعليمية للكلية قاعدة المصادر الماليةدة  العمل على زيا : ٤٢ھـ •

  التفاعل مع المجتمع المدني ورجال ا>عمال للمساھمة في تطوير الكلية :١.٤٢جـ ھـ

تقديم المزيد من الخدمات التعليمية والتنموية وا&ستشارات للنھوض بالمجتمع  :٢.٤٢جـھـ 

  وزيادة مصادر الدخل

  وضع آليات لقياس جودة الخدمات ورضاء المستفيدين عن خدمات الكلية: ٣.٤٢.ھـ جـ

  

  وإقليمياً ً ونشر الوعي البيئي محلياخدمة المجتمع  :٤٣ھـ •

  .وضع سياسة للدعاية وا`ع-ن والتسويق عن الخدمات التي تقدمھا الكلية :١.٤٢ھـ جـ

التواصل مع  فيزيادة فاعلية جمعية الخريجين ودعم وتشجيع نشاطھا : ٢.٤٢ھـ جـ
  الخريجين ومتابعتھم

    المجتمع وتنمية احتياجات تلبى شمس عين جامعة-الھندسة كلية
 الھندسي

  : رابعةالغاية ال
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  .ودعم استمرارھا  نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع وسياسات  البيئة :٣.٤٢ھـ جـ

  التأكيد على استخدام المصادر بفاعلية: ٤.٤٢ھـ جـ

.  
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  منظومة الغايات وا,ھداف ا,ستراتيجية

 جامعة عين شمس -كلية الھندسة

  

بناء بيئة قوية ومبدعة في 
التعليم والتعلم

الدعم والتشجيع 
المستمر لضمان بيئة 
تعليمية جاذبه وآمنة

تحسين مركز الكلية فى 
البحث العلمى محليا 

وإقليميا ودوليا

ا�سھام في تقدم المجتمع 
وا5نفتاح على المجتمعات 

المحلية وا5قليمية

منظومة دراسات عليا 
متطورة

إدارة متميزة وفعالة تعمل 
على التطويرالمستمر 

للعملية التعليمية

يتمثل في بحثي تميز 
ريادة الكلية محليا 

  وإقليميا ودولياً 

تعليم متميز يرتقى بقيمة 
ونوعية تعلم الط&ب 

  أعضاء ھيئة تدريس
لتلبية  احتياجات   متميزين

 العملية التعليمية  

تعزيز وتھيئة البيئة 
التعليمية

المحافظة على الوضع 
التنافسى للكلية

ترسيخ الثقة بين مركز 
ا5ستشارات الھندسى 

والمجتمع

خدمة المجتمع محليا 
وإقليمياً ً ونشر الوعي 

البيئي

العمل على زيا دة قاعدة 
لتحسين المصادر المالية 

التعليمية بالكليةالبيئة 
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  5جرائية ا ا5ھداف   ا�ستراتيجيةا5ھداف 
Fبناء بيئة قوية ومبدعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي: لىوالغاية ا  

 وفعالة إدارة متميزة. ١
 المستمرتطويرالعلى تعمل 

  للعملية التعليمية 

  دوريا تطوير وتحديث أداء القيادات ا&دارية والتنظيمية   ١.١
  المراجعة الدورية للسياسات التعليم والتعلم  استراتيجياتتفعيل  ٢.١
  التدريب المستمر ل�داريين لتطبيق أفضل الممارسات بإستخدام التقنية المتقدمة   ٣.١
  عالميا وتطبيقھا في مجال الجودة التعريف بالممارسات الجيدة ٤.١

  

 يرتقى تعليم متميز. ٢
  قيمة ونوعية تعلم الط&ب ب

  استحداث برامج تعليمية جديدة تلبى احتياجات المجتمع ١.٢
  تطبيق نتائج ا>بحاث العلمية في تطوير المقررات الدراسية ٢.٢
  ره القياسيةمعاييالمحافظة على والتعلم من أجل  مراجعة استراتيجيات التعليم ٣.٢
  ن مع الكليات ا`قليمية المعتمدة  والدولية ذات السمعة الجيدة أوتشجيع التع ٤.٢
  والثقافية مجا&ت التعليم والمجا&ت ا&جتماعية والرياضية فيالدعم الط-بى تفعيل  ٥.٢

  

  تدريس ھيئة أعضاء. ٣
لتلبية  احتياجات   متميزين

  العملية التعليمية

  وفعاليات الدورات التدريبية ھيئة التدريس  وقياس مردودھاأعضاء وضع خطط تدريبية لتنمية قدرات  ١.٣
  المختلفة قسام والكلياتا> في التدريسھيئة ن بين أعضاء أوتشجيع التع ٢.٣
  وضع خطط لرفع دخول أعضاء ھيئة التدريس ٣.٣

  

  وآمنة جاذبه تعليمية تشجيع المستمر لضمان بيئة الدعم وال: الغاية الثانية

وتھيئة البيئة تعزيز . ٤
  التعليمية

  راغات والم-عب وا>راضى الفضاء للف مثلا&ستخدام ا>تحقيق  ١.٤
  تخدم العملية التعليمية و البحثية لبأقسام الكلية  استكمال خطة المعامل  ٢.٤

  صيانة المباني و قاعات المحاضرات و الخدمات ٣.٤
  والس-مة  وا>مان ا>من تفعيل نظم وخطط ٤.٤

  

    

الوضع  المحافظة على. ٥
  التنافسى للكلية

  لتوجيه وا&رشاد مبني على افعال  عمليتقديم تعليم  ١.٥
  إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل ا&نجازات وبيانات أعضاء ھيئة التدريس والط-ب ٢.٥
  المناھج الدراسية فيمھارات التوظيف تضمين  ٣.٥
  وأقليمياً  اً يا>عمال والكليات والجامعات المماثلة محلزيادة عدد الشراكات مع قطاع  ٤.٥



٤٥  
 

  

  البحث العلمى محليا وإقليميا ودوليا في تحسين مركز الكلية  :الغاية الثالثة

 عليا دراسات منظومة. ٦
   متطورة

  اتحديث &ئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة دوريً  ١.٦
  التي تربط بين أكثر من تخصصالمجا&ت البحثية استحداث  ٢.٦
  .تقديم تدريب بحثي متميز لط-ب الدراسات العليا وا&ستمرار في تطوير برامج التدريب ٣.٦
   توفير الدعم الفني >عضاء ھيئة التدريس `عداد مشروعات بحثية ٤.٦

  

تميز بحثي يتمثل في . ٧
وإقليميا  محليا كليةريادة ال

  ودولياً 

  البحثية الحالية لتواكب التطورات العالميةتحديث الخطة  ١.٧
  فيا>بحاث الدولية والتبادل الثقا فيزيادة عدد أعضاء ھيئة التدريس المشاركين  ٢.٧
  تسھي-ت بحث علمي متنوعة و متطورة تقديم ٣.٧
  كل ا>بحاث العلمية التى تصدر عن الكلية في خ-قيات البحث العلميا>لتزام با ٤.٧

  

  المحلية وا5قليمية ا5نفتاح على المجتمعاتو مجتمعتقدم الا�سھام في : الغاية الرابعة
مركز ترسيخ الثقة بين . ٨

الھندسى  ستشاراتا5
 والمجتمع

  تحفيز التواصل بين الوحدات ذات الطابع الخاص والمجتمع المدني ١.٨
  خدماتھاستكمال تطوير معامل و ورش الكلية و زيادة تنوع ا ٢.٨
  التأكيد على السلوك ا>خ-قي والمسؤولية واحترام البيئة والمجتمع ٣.٨

    

دة  العمل على زيا. ٩
  قاعدة المصادر المالية

  التفاعل مع المجتمع المدني ورجال ا>عمال للمساھمة في تطوير الكلية ١.٩
 ادة مصادر الدخليتقديم المزيد من الخدمات التنموية وا&ستشارات للنھوض بالمجتمع وز ٢.٩
 وضع آليات لقياس جودة الخدمات ورضاء المستفيدين عن خدمات الكلية ٣.٩

  

 محلياخدمة المجتمع . ١٠
ونشر الوعي وإقليمياًً  

  البيئي

  .التي تقدمھا الكلية ع سياسة للدعاية وا`ع-ن والتسويق عن الخدماتوض ١.١٠
  التواصل مع الخريجين و متابعتھم فيزيادة فاعلية جمعية الخريجين و دعم و تشجيع نشاطھا  ٢.١٠
  ودعم استمرارھا  البيئة سياسات نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع و ٣.١٠
  .ةيد على استخدام المصادر بفاعليالتأك ٤.١٠

  

  



٤٦  
 

  ا5رتباط بين رؤية ورسالة الكلية والجامعة- ١/١/٣/٤

    

 الرسالة الرؤية 

 جامعة عين شمس

  
تسعى جامعة عين شمس إلى 

تحقيق التميز فى مجال التعليم 
الجامعى والبحث العلمى على 
المستويات المحلية وا�قليمية 

 فى ظل مناخ يتسم والعالمية
با�ستق3لية والحرية 

والديمقراطية والمساواة وبما 
يساھم فى خدمة المجتمع 

 .مةوتحقيق التنمية المستدا
 

 
دمج ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر فى - 

 .العملية التعليمية والبحثية
- إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقاً للمعايير 

 ا>خ-قية وا`جتماعية والثقافية للمجتمع.
 - نشر ثقافة وأخ-قيات البحث العلمى.

- تدعيم التعاون بين الجامعة والجامعات ا>خرى 
 ومراكز البحث العلمى محلياً وإقليمياً وعالمياً .

- تطوير البرامج التعليمية فى ضوء المعايير المحلية 
 .وا`قليمية والعالمية

- إمداد الط-ب بأحدث مصادر المعرفة والتكنولوجيا 
الحديثة لتنمية قدرتھم فى ا`بتكار والقيادة والتعلم الذاتى 

 .والعمل الجماعى والمنافسة
 .تدعيم التعليم المستمر والتعليم عن بعد- 

- تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص 
 لتقديم الخدمات البحثية وا`ستشارية للمجتمع

 

كلية الھندسة-
 جامعة عين شمس

 
 أفضل من واحدة تكون أن

 بالريادة لھا المشھود الكليات
 التعليم في ودوليًا إقليميًا

 من العلمي والبحث الھندسي
 وبرامج تخصصات خ-ل

 تلبي متفردة أكاديمية
 وتساھم المجتمع احتياجات

. المستدامة التنمية في
 

 
 التطور مواكبة على قادر متميز خريج إعداد

 تلبي التي التخصصات مختلف في العالمي التكنولوجي
 إجراء ويمكنه وا`قليمي، المحلي السوق احتياجات

 تھيئة طريق عن وذلك وتطبيقية علمية أبحاث
 ومعاونيھم التدريس ھيئة >عضاء المناسبة الظروف

 مرحلتي في متقدمة تعليمية برامج وتوفير والط-ب،
 ،المستمر التعليم وفي العليا والدراسات البكالوريوس

 بما متطورة بحثية عاملوم استشارية مراكز وإنشاء
 .احتياجاته وتلبية المجتمع خدمة تساھم فى

 
   

    

  

  

  



٤٧  
 

  ا.رتباط

  الكلية  الجامعة  

  الرؤية

مجaaال  فaaيتحقيaaق التميaaز 
والبحaaث  الجaaامعيالتعلaaيم 

العلمaaaى علaaaى المسaaaتويات 
المحليaaaaaaaaaaaة وا�قليميaaaaaaaaaaaة 

  والعالمية

 والبحث الھندسي التعليم في ودولًيا إقليمًيا بالريادة
 أكاديميaaة وبaaرامج تخصصaaات خ3aaل مaaن العلمaaي
  متفردة 

  الرسالة

دمaaaaaaج ثقافaaaaaaة الجaaaaaaودة  -
الشaaaaaaaaaaaاملة والتحسaaaaaaaaaaaين 

العمليaaaaaaة  فaaaaaaيالمسaaaaaaتمر 
  متميز خريج إعداد  التعليمية والبحثية

تطوير البرامج التعليمية  -
ضوء المعايير المحلية  في

  وا�قليمية والعالمية
إمaaaداد الط3aaaب بأحaaaدث  -

مصaaaaaaaaaaaaaادر المعرفaaaaaaaaaaaaaة 
والتكنولوجيaaaaaaaaا الحديثaaaaaaaaة 

ا�بتكaار  فيلتنمية قدرتھم 
والقيaaaaادة والaaaaتعلم الaaaaذاتى 
والعمaaaaaaaaaaaaل الجمaaaaaaaaaaaaاعى 

  والمنافسة

 التطaaaaaور مواكبaaaaaة علaaaaaى قaaaaaادر خaaaaaريج إعaaaaaداد
 التي التخصصات مختلف في العالمي التكنولوجي

 ويمكنaه وا�قليمي، المحلي السوق احتياجات تلبي
  وتطبيقية علمية أبحاث إجراء

                                                                                                                             

تaaaدعيم التعلaaaيم المسaaaتمر  -
  والتعليم عن بعد

 مرحلتaaaaي فaaaaي متقدمaaaaة تعليميaaaaة بaaaaرامج وتaaaaوفير
 التعلaaaaيم وفaaaaي العليaaaaا والدراسaaaaات البكaaaaالوريوس

  المستمر
تفعيل دور المراكز والوح�دات 
ذات الط����ابع الخ����اص لتق�����ديم 
الخدمات البحثي�ة وا`ستش�ارية 

  للمجتمع
  

 متطaورة بحثيaة عامaلوم استشaارية مراكز وإنشاء
 .احتياجاته وتلبية المجتمع خدمة فيتساھم  بما
  

  ا�ستراتيجية الخطة لتطبيق التنفيذية الخطة -١/١/٤

واعتمادھا من  ٢٠١٣/.../...بتاريخ  مجلس الكلية فيھا إعتماد تم التى ا`ستراتيجيةعلى الخطة  بناءً 

 الخطة `عداد دارة الكلية وفريق لجنة التخطيط ا`ستراتيجيإمن  ريقاً ف تشكل، )١/١/٣(الجامعة مرفق 

 في مدته خمسة سنوات إطار زمني للتنفيذ في ا`ستراتيجية بالخطة الواردةھداف ل� التفصيلية التنفيذية

 وطبقاً  عمل لكل المحددة المبدئية المالية المخصصات ضوء فيو به المحددة وا>نشطة البرامج ضوء

  :التاليعلى النحو  ا`ستراتيجية بالخطة المحددة الوقتية لوياتول�

  . ل�عمال المخصصة الميزانيات وتوفيرحدة  على نشاط بكل الخاصة ا>داء مؤشرات وضع �



٤٨  
 

  ٢٠١٢/.../...بتاريخ  من مجلس الكلية  ا`ستراتيجية للخطة التنفيذية الخطط وإعتماد راجعةم �

 .٢٠١٧-٢٠١٢ الخطة التنفيذية يوضح )١/١/٤(مرفق رقم  .وكذلك من الجامعة

  التنفيذية للخطة ومتابعة تسيير لجنة تشكيل �

 .والمتابعة التسيير لجنة أمام &ً ئويكون مس للكلية التنفيذية للخطة تنفيذي مدير تكليف �

 .الجزئية التنفيذية العمل لفرق ويعملون كرؤساء التنفيذي للمدير مساعدين تحديد �

  .ل�نشطة التنفيذية الفرق تشكيل �

 .والمراقبة للمتابعة نظام تطبيق �

  .والمراقبة المتابعة أليات وتطبيق نشطةا> تنفيذ �

  الكلية سياسات ١/١/٥

ا سياستھا يضً أستراتيجياتھا وتمثل ثناء تنفيذ إأ فيتمثل السياسات الخطوط الرئيسية التى ترشد الكلية 

ل والى تتنوالمجموعة ا.. ربع مجموعات من السياسات المختلفةأ إلىتنقسم سياسات الكلية . العامة

  .خدمة المجتمع وتنمية البيئةسياسات ل واالسياسات المتعلقة بالعملية التعليمية والمجموعة الثانية تتن

  . السياسات المرتبطة بالبحث العلمى لواتتن يوالتة لثلمجموعة الثاا تأتى اخيرً أو

 )١/١/٥/١مرفق: (مجال التعليم فيسياسة الكلية  ١/١/٥/١

ومن  ؛مية جيدة للط-با&ستمرار في تقديم خبرة تعليبھدف  إعداد خطة استراتيجية للتعليم والتعلمتم 
رفق م( التعليمية والبحثية وكذلك مواكبة التطورات العالمية وا`قليمية الكليةثم المحافظة على مكانة 

  .)أ/١/١/٥/١

  :ا�تيةسياسات ال في مجال التعليم الكليةتتبع 

 .المرجعية ا>كاديمية المعايير تطبيق •

 .المشتركة والتخصصات الجديدة والتخصصات التعليمية البرامج في التوسع •

 .مادياً  للط3ب غير القادريينالعلمى المادى وتوفير الدعم  •

  ھمية العملية التعليميةأ مع ىأوتتس الجامعيالحرم  خ3قيات الط3ب داخلأسلوك و •

 .المتفوقين والمتميزين علمياً  عاية الط3بتشجيع ور •

  .تطبيق الحلول ا?يجابية  لمواجھة ا.عداد الكبيرة للط3ب •

 .ايجابيةالتضييق على الدروس الخصوصية التى تتم خارج الكلية بطرق  •

 .لھم العلمي الدعم سبل وتوفيروالمتعثرين  القدرات محدودي الط-ب رعاية •



٤٩  
 

 .وسائل التعليم والتعلم التكنولوجية الحديثة في وا`تصا&ت المعلومات تكنولوجيا استخدام تشجيع •

وذلك بتشجيع ا.نشطة الط3بية : عضاء ھيئة التدريسأاصرالصلة بين الط3ب وأوتدعيم   •

 .خ3ق الجامعيةمع الحفاظ على اHداب وا. والرح3ت وتكوين ا.سر

  )١/١/٥/٢مرفق(مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة  فيسياسة الكلية  ١/١/٥/٢

 .تشجيع زيارات المدارس المختلفة لمعامل وورش الكلية •

العينى للعملية أو لىاالمؤسسات والشركات الھندسية لتقديم الدعم الممع  التواصل المستمر •
 التعليمية

 تشجيع الط-ب على خدمة المجتمع وذلك  بتشجيع العمل التطوعى •

 .طراف المجتمع المختلفةأتقديم الدعم العلمى والتدريبى لمن يطلب ذلك من  •

  .التواصل المستمر مع الخريجين •

  )١/١/٥/٣مرفق(مجال البحث العلمى والدراسات العليا  فيسياسة الكلية   ١/١/٥/٣

 .نةواالمؤتمرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المع فيدعم المشاركة  •

 .قليمية والعالميةامعات ومراكز ا>بحاث المحلية ا`ن بين الكلية والجواتشجيع اتفاقيات التع •

 . تشجيع التقدم للمشروعات البحثية وتذليل الصعاب •

 .تفعيل الخطة البحثية للكلية •

الدراسة التمھيدية ويستبدل  فييعين مجلس القسم مرشد أكاديمى : تفعيل دور المرشد ا>كاديمي •
 .الدكتوراةأوبالمشرف بعد تقدم الطالب بالتسجيل لدرجة الماجستير 



٥٠  
 

  للكلية التنافسي الوضع -٢-١

   :المجتمعالسمات التنافسية للكلية ودورھا في  ١- ٢-١
والبحaث العلمaي  العaاليمراكز التميز في التعلaيم الھندسaي  ىحدإشمس  عين جامعة - الھندسة كلية تعتبر

ا وتتميز الكلية بمaا تبنتaه خ3aل عامً  ستينأكثر من  ىمد ىسط علووخدمة المجتمع في مصر والشرق ا.

معايير أكاديمية لبرامجھا المختلفة والتي تجمع بين المعرفة والمھارات وذلك قبaل التوجaه تلك العقود من 

الحديث لھذه المعايير في إطار نظم الجودة بسنوات مما أكسب خريجي الكليaة سaمعة طيبaة جعلaتھم علaي 

aقائمة المرغوب فيھم في سوق العمل والجھات البحثية محلًيaا وإقليمًيaا أن الا وعالمًيaات ا كمaن جھaد مaعدي

خريجaي الكليaة وعaدد قليaل مaن كليaات الھندسaة  ىن المھندسين عللوياتھا في التعيين مأوالتوظيف تعطي 

  .ذات السمعة العريقة ىخرا.

خريجي الكليaة الaذين وھناك العديد من  قدمت كلية الھندسة جامعة عين شمس العديد النماذج المشرفة •

aaaوا أعلaaaب ا� ىارتقaaaةالمناصaaaة ورئاسaaaناعية وا� داريaaaات الصaaaالمؤسسaaaركات المقaaaة، وشaaaت وانتاجي?

رموقة داخل وخارج مصر والمشروعات القومية الكبرى، ومنھم العديد الذين تبوءوا المراكز العلمية الم

 إلaىضaافة ريقaة فaي مصaر والعaالم العربaى، با�علمية وعمداء لكليات الھندسة بجامعات عز فمنھم رمو

 فaيمaن أعضaاء ھيئaة التaدريس والخaريجين الaذين تولaوا مناصaب وزاريaة  العديaد الكليaة قaدمت فقaد ذلك

 وزارةالتربيaaaة والتعلaaaيم،  وزارةالنقaaaل،  وزارةا?سaaaكان والتعميaaaر،  ةرامختلفaaaة  مثaaaل وزالaaaوزارات ال

 .البيئة ووزارةالكھرباء والطاقة 

فقaد تaم تكaريم   العلم]ي البحث ناحية ومن التعليمية الناحية من بالكلية متميزين التدريس ھيئة أعضاء •

وا?قليمى، نال العديد منھم علaي جaوائز  المحليالعديد  من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية على المستوى 

خ3aل  فaي).  ١/٢/١/١مرفaق (سaمة العلaوم والجaوائز العالميaة أوالدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق و

مجال العلوم الھندسية مرتين، وحصل خمس من  فيفازت الكلية بجائزة مبارك العشرة سنوات ا.خيرة 

جامعaة القaاھرة  -مقارنaة بكليaة الھندسaة مجaال العلaوم الھندسaية فيأعضائھا على جائزة الدولة التقديرية 

جaائزة على ثمانى مرات  الكلية كما حصدت  .سوى مرتين جائزة الدولة التقديريةالتى لم  تحصل على 

كمaا حصaدت الكليaة علaى . مرة واحaدة ابينما حصلت كلية الھندسة جامعة القاھرة عليھ الدولة التشجيعية

. سaيمون بوليفaار الدوليaة ھا بجaائزة دوليaة وھaىؤكما فaاز أحaد أعضaا.  ز التفوق وا?بداعجوائ عدد من

كمaا يتمتaع العديaد مaن أعضaاء ھيئaة التaدريس . سaمة والنياشaينوا ليس بقليaل مaن ا.وحصدت أيضا عددً 

 .الكلية بعضويات الجمعيات العلمية المحلية والعالمية المرموقة في مجال تخصصھمب
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والذي برز في المشاركة في العديد من المشروعات  عطاء الكلية في البيئة المحيطة أحد عناصر تميزھا •

 .)١/٢/١/٢مرفق(القومية ذات التقنية العالمية وذلك من خ-ل الوحدات ذات الطابع الخاص 

أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية وإنتاج  ومن  ھذه المشروعات علي سبيل المثال وليس الحصر 

وإعادة  .، وأسيوط الجديدةنية الجديدة مثل القاھرة الجديدة، والشروقالخرائط لعديد من للمجتمعات العمرا

 مل الجديدة، ومدينة الشيخ زايد،تخطيط المنطقة المركزية بمصر الجديدة، وا>عمال المساحية لمدينة ا>

ومدينة المنيا الجديدة والحي التجاري بمارينا، وكذلك رصد ومتابعة ميل العديد من المباني والمساجد 

ودراسة جدوى مد خط  ،ا>ثرية في نطاق القاھرة الكبرى، وتصميم الطريق الدائري حول وسط مطروح

تخطيط والتصميم وا`شراف الدوري على تنفيذ سكك حديد للتجمعات الجديدة، ودراسة الجدوى وال

وطريق  ويولي ٢٦وا`شراف الدوري على تنفيذ امتداد محور . العلمين -شروع طريق وادي النطرونم

والصرف الصحي لمدينة  مياه، والطريق الدولي الساحلي، وكذلك المخطط العام >عمال التغذية بالطابا

 مياهقصر ومنطقة المنتزة السياحية بشرم الشيخ ومحطات معالجة رشيد وطيبة الجديدة ومدينة دمياط وا>

، وتصميم أبراج ھيئة ا&تصا&ت السلكية وال-سلكية الصحي بالتجمع الخامس وخليج نعمةالصرف 

ي في محافظات شرم ا>نفاق، ومشروعات تطوير الرومشروع متر مياهواختبار المحابس على خطوط 

ن العلمي والتكنولوجي مع وا، والتعلوقاية والحماية من أخطار السيولبدراسات ل، والقيام الشيخ والبحيرة

تصميم للدوائر المتكاملة شركة بنھا للصناعات ا&لكترونية في مجال التليفزيون الرقمي وإنشاء مركز 

، وتصميم اء الحريق لشركة الدلتا الصناعية، وعملية تصميم وا`شراف على تنفيذ شبكة إطفبالشركة

، وإنشاء مصنع تجريبي `نتاج حساب شركة النصر لصناعة السياراتطن ل ١٣حور خلفي  حمولة م

وتصنيعھا محلياً، وإنشاء مبنى  واحات الخارجة بمعدات تم تصميمھاألواح الكونتر من جريد النخيل بال

خفض در الدين للبترول بمنأكتوبر، وتصميم مطار شركة بالسادس من إداري >من الدولة بمدينة 

، وعمل القياسات الكھربية والمعايرة ال-زمة العلمين –ري تقاطع وادي النطرون ، وتصميم كباالقطارة

>جھزة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بشركة فاراميد، وجميع أعمال نقط التحكم ا>رضية 

وميناء دمياط الخاصة بأعمال الم-حة البحرية لمناطق رأس غارب ورأس شقير وبلطيم ورأس البر 

وتسعى الكلية جاھدة لزيادة نشاط الوحدات الخاصة .الجديدة، وقياس الضوضاء في محطة سيدي كرير

تقدم  التاليكما يتضح من الجدول . ابع الخاص لتصبح على مستوى المنافسة مع منافسة نظائرھاذات الط

 .كلية الھندسة جامعة القاھرة

  

  

•  
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عaدد وخمسaة بaرامج  حaاليالوقaت ال فaي كلي]ة الھندس]ة ف]ي) الس]اعات المعتم]دة(عدد  البرامج الجديدة  •

نجد أن عaدد ط3aب  السaاعات  وبمقارنة ذلك  بكلية الھندسة جامعة القاھرة. ٧٠٠الط3ب  ? يزيد عن 

 ذه البaaرامج ھaa ضaaمن ?سaaتحداث بaaرامج اخaaرى ومaaن تسaaعى الكليaaة حاليaaاولكaaن  . المعتمaaدة  بالكليaaة قليaaل

العaام الدراسaى الجديaد قaد ازداد ن عدد الط3ب مع بدايaة إ. برنامج ھندسة البيئة لتلبية متطلبات المجتمع

 .طالب وطالبة  أى تضاعف العدد ١٤٥٠  إلى

واحدة من الث-ث جامعات المصرية التى دخلت ع�ام   )كلية الھندسة التاليوب(تعتبر جامعة عين شمس  •

وفقًا للتصنيف ا&نجلي�زى . جامعة حكومية على المستوى العالمى ٧٠٠و>ول مرة  ضمن افضل  ٢٠١٢

”qs”  الذى يعتمدعلى رأي المؤسسات والھيئات عن مستوى الخريج من الكف�اءة المھني�ة وتقي�يم ومقارن�ة

فت�أتى جامع�ة ع�ين ش�مس و>ول م�رة ف�ي تاريخيھ�ا ف�ي . اعضاء ھيئة الت�دريس بع�دد البح�وث المنش�ورة

ول إ& أن جامع��ة ع��ين ش��مس تبًع��ا للتص��نيف عل��ى مس��توى ال��د. عل��ى مس��توى الع��الم  ٦٢٥المرتب��ة رق��م 

ة ي�المرتب�ة الحاد العربية تأتى في المرتبة السابعة وتبًعا للتص�نيف عل�ى مس�توى الق�ارة الس�مراء ت�أتى ف�ي

 ).١/٢/١/٣ مرفق( عشر

انaة ا.خيaرة وا. فaيمن مختلف الaدول العربيaة   -مرحلة البكالويوس -أعداد الط�ب الوافدين في تزايد •

 مكانتھaا جامعaة عaين شaمس ل –ا بaاب كليaة الھندسaة وبخاصة الط3ب السaوريين الaذين طرقaو الكلية إلى

الوقت الذى لم تسaمح لھaم بعaض  فيف. المرموقة رغم علمھم بصعوبة الدراسة بھا مقارنة بكليات اخرى

 114مرحلة البكaالوريس  فيالسوريين  ط3بالبلغ عدد  فقد . الكليات المرموقة المناظرة با?لتحاق بھا

   :الكليaaaaaaaaaة خيaaaaaaaaaارين ليختaaaaaaaaaاروا مaaaaaaaaaنھم وھمaaaaaaaaaاوضaaaaaaaaaعت لھaaaaaaaaaم ولaaaaaaaaaذلك   طالaaaaaaaaaب وطالبaaaaaaaaaة

 )١/٢/١/٤مرفق(

 سوريا في جامعاتھم في دراستھم مع يتناسب ما بالكلية الموجودة المقررات سلة من يختاروا أن �

 التى بالمقررات شھادة سوريا في ا>حداث إنتھاء عقب بمصر وجودھم فترة نھاية في ويمنحوا

 .سوريا من ستخراج شھادتھم& اتمھيدً  مصر في درسوھا

 في رغبوا إذا ھم بھا يويلتحق بنفس السنة الدراسية الت عليھا فالمتعار بالمقاصة يعاملوا أن �

 .شمس عين جامعة من التخرج

 البرامج الجديدة

 ھندسة عين شمس ھندسة القاھرة

 عدد الطلبة 700 2000

مليون 30 مليون 7   ا?يرادات 

 الوحدات ذات الطابع الخاص

 ھندسة عين شمس ھندسة القاھرة

20%  40%  المستقطع 

مليون 50 مليون 15   ا?يرادات 
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ا مaن شديدً  وكذلك لقى قبو?ً  ١٥/١٠/٢٠١٢على ھذا المقترح من مجلس الكلية بتاريخ الموافقة تمت  وقد   

  .من أجل مساعدة أشقائنا السوريين مجلس الجامعة

وتعتبaر نسaبة الوافaدين المسaجلين  .وان كان ھذا العدد قليل مقارنة بكليات الجامعة وبخاصaة الكليaات العمليaة

 .عداد الط3ب الوافدينأ فيالزيادة الكبيرة  إلىتسعى الكلية باعتمادھا . مرحلة الدراسات العليا في

  
خمسة أعوام دراسية  فيالكلية   إلى) مرحلة البكالويوس(تمثيل بيانى >عداد الط-ب الوافدين 

)٢٠١٢-٢٠٠٧(  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 كليات الجامعة فيمرحلة الدراسات العليا  في  أعداد الط-ب الوافدين
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السابقة على عدد سنوات العشرة  فيحصلت كلية الھندسة جامعة عين شمس  المشروعات البحثية  •

 Tempus,ما بين  )١/٢/١/٥ مرفق(مشروع بحثى  ٤٠ووھ ليس بقليل من المشروعات البحثية

، DAADالوكالة ا.لمانية للتبادل العلمى الـ , FP7روبى وا. تحادومشروعات ممولة من ا� 

ت ، الشراكة المصرية ا?مريكية، ومشروعا)(STDF" صندوق العلوم والتنمية التكنولوجيةو

ذه المشروعات ھمما يؤكد على قدرة الكلية التنافسية العظيمة حيث أن معظم . ممولة من الجامعة

  .خارجياأوسواء داخليا  إلىمستوى عتمر بمراحل تحكيم على 

لقد ازداد معد?ت النشر الدولى في دوريات ذات . دوريات عالمية فيتزايد ا,بحاث المنشورة  •

وھذه ). ١/٢/١/٦مرفق ( البيانى تمثيلمن المعامل تأثير مرتفع في السنوات ا.خيرة كما يتضح 

حيث وصل  .نتيجة الحصول المتزايد للكلية على مشروعات بحثية ممولة من الداخل والخارج

بحثاً  في خ3ل  ث3ثين?قسام أكثر من في بعض ا دوريات عالمية عدد ا.بحاث المنشورة في

 .٢٠١٢و ٢٠١١ ينعامال

  

  

  

 



  )٢٠١٢-٢٠٠٧(ا>قسام العلمية المختلفة 

  

منظمات سوق العمل عن مستوى تم قياس رضاء 

 مرفق ا?ستبيانلقد صمم . الخريج فيومدى توفرھا 

  :وھما جامعة عين شمس

  

 مرفق(ا?ستبيانات على عدد  كبير من الشركات والمصانع الكبرى داخل مصر 

 -مدنى -كھرباء -ميكانيكا(تخصصات الھندسة المختلفة 

  .مسئول بتلك المؤسسات

ستبيانات والخاصة بقياس مستوى رضاء منظمات سوق العمل 

  :جامعة عين شمس، تم الحصول على النتائج اHتي تفصيلھا

0

5

10

15

20

25

30

ميكانيكا

ث
حا

,ب
د ا

عد

٥٥  

ا>قسام العلمية المختلفة  في أعداد ا>بحاث المنشورة دوليا 

تم قياس رضاء : مستوى خريج كلية الھندسة جامعة عين شمس

ومدى توفرھا  ط عديدةنقا وذلك بتصميم استبيان يسأل عن

جامعة عين شمس - لدراسة معيارين رئيسيين لدى المتخرج من كلية الھندسة

  .قدرة الخريج على التعامل مع المشك3ت وحلھا

  .قدرة الخريج على التناغم مع بيئة العمل المحيطة): 

ا?ستبيانات على عدد  كبير من الشركات والمصانع الكبرى داخل مصر لقد تم توزيع 

تخصصات الھندسة المختلفة  فيشركة  ٢٦والتى بلغ عددھا  

مسئول بتلك المؤسسات ٤٧ا?ستبيانات  ءوقد بلغ عدد المشاركين بمل

ستبيانات والخاصة بقياس مستوى رضاء منظمات سوق العمل بعد عمل التحليل ا?حصائى لتلك ا?

جامعة عين شمس، تم الحصول على النتائج اHتي تفصيلھا - عن مستوى خريج كلية الھندسة

كھرباء عمارة مدني فيزيقا

 

أعداد ا>بحاث المنشورة دوليا  تمثيل بيانى

  
مستوى خريج كلية الھندسة جامعة عين شمس �

وذلك بتصميم استبيان يسأل عنخريج 

لدراسة معيارين رئيسيين لدى المتخرج من كلية الھندسة

قدرة الخريج على التعامل مع المشك3ت وحلھا): أ(معيار 

): ب(معيار

لقد تم توزيع 

والتى بلغ عددھا  ) ١/٢/١/٧

وقد بلغ عدد المشاركين بمل) عمارة

بعد عمل التحليل ا?حصائى لتلك ا?

عن مستوى خريج كلية الھندسة

فيزيقا

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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  ).أ(يوضح النتائج ا&حصائية الخاصة بالمعيار) ١(الشكل 

 

 )أ(يوضح النتائج ا?حصائية الخاصة بالمعيار) ١(شكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قدرة الخريج على التعامل مع المشك�ت  -أ
 وحلھا
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 ).ب(يوضح النتائج ا?حصائية الخاصة بالمعيار) ٢(الشكل 
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  )ب(يوضح النتائج ا?حصائية الخاصة بالمعيار) ٢(شكل 

 ).أ(يوضح النسب الموافقة الخاصة بالمعيار) ٣(الشكل 
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  )أ(الموافقة الخاصة بالمعيارالنسب ): ٣(الشكل 

 المحيطة العمل بيئة مع التناغم على الخريج قدرة  -ب

نسبة ): أ(معيار



٥٨  
 

  :ويتضح من الشكل البياني ما يلي

 %.٦٨ھناك موافقة على معظم النقاط بمتوسط نسب  •

قدرة "و" إلمام الخريج با.سس العلمية الضرورية"النقاط الحائزة على أعلى نسبة موافقة ھو  •

 مع التعامل على الخريجقدرة " ية أوويليھما بنسب متس" ضغـــــــط تحت العمــــــل الخريج على

التعامل مع المراجع العلمية "و " ةالعاليالقدرة على ا.نتاجية "و" الحديثة التكنولوجيا وسائل أحدث

 ".بنوعيھا المعتادة وا.لكترونية

قدرة الخريج على ا�دارة الفاعلة "ي3حظ أن أقل النقاط الحائزة على الموافقة ھي  •

 %.٤٥.٧بنسبة " الخريج على التخطيطقدرة "يليھا % ٥١.٥بنسبة " للوقت

 

 ).ب(يوضح النسب الموافقة الخاصة بالمعيار) ٣(الشكل 
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  )ب(النسب الموافقة الخاصة بالمعيار): ٤(الشكل 

  :ويتضح من الشكل البياني ما يلي

 %.٥٨ ھناك موافقة على معظم النقاط بمتوسط نسب •

قدرة الخريج على العمل "و " ا?لتزام بمواعيد العمل"النقاط الحائزة على أعلى نسبة موافقة ھى •

 "          ضمن فريق عمل

نسبة ): ب(معيار
 الموافقة
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تمكن الخريج من التحدث المھنى باللغة "ي3حظ أن أقل النقاط الحائزة على الموافقة ھي •

قدرة الخريج على كتابة "و% ٤٥.٧بنسبة "  القدرة القيادية" و  %٤٦.٧بنسبة " ا?نجليزية

 %.٤٠بنسبة " التقارير الفنية

ھو  ان أفضل خريج ھو خريج ھندسة  معظم ا?ستبيانات فيالذى تم أضافته  وكان التعليق العام 

ج ولقد تم عرض ھذه النتائ. ن شمس و لكن كل ما ينقصه بعض المھارات وأيضاً التدريب العملىيع

الخريج  فيوتم وضع خطة لمعالجة نقاط الضعف . ١٤/١/٢٠١٣جلسة  فيعلى مجلس الكلية  

  :وھى كا?تى

  من صيف السنة الثانية ءً داابتأسابيع   اجبارى لمدة أربعة  فيجعل التدريب الصي -١
 .شرط من شروط التخرجأنه  و

أثناء ا&جازة   فيمھارات الطالب  لتنمية  المجانية عدد من الدوراتمقترح بعقد  -٢
 .الصيفية واعتبار ذلك أيضا شرط من شروط التخرج

ا لزيارة معامل وورش الكلية وتكون حافزً العديد من المدارس الخاصة والحكومية تقصد الكلية  •

ا قامت مدرسة مؤخرً . وبخاصة الراغبين منھم في ا.لتحاق بكليات الھندسة لتفوق الط3ب

مكانة الكلية على مما يؤكد . ٢٠١١ھارفرد المتكاملة بزيارة الكلية ث3ث مرات خ3ل ديسمبر 

 ).١/٢/١/٨ مرفق(  ةالعالي

 


