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 التخطيط االستراتيجي -1
 

 الخطة اإلستراتيجية للكلية  1-1

 التحليل البيئي للكلية 1-1-1

والخطة اإلستراتيجية  18/2/2013الخطة اإلستراتيجية للكلية وتم إعتمادها من مجلس الكلية فى  تم تحديث

للكلية مرتبطة بالخطة اإلستراتيجية للجامعة. ولقد تم صياغة الخطة اإلستراتيجية في ضوء التحليل البيئي 

وأعضاء هيئة التدريس وكذلك  الداخلي والخارجي والذي شارك فيه من داخل الكلية العديد من قيادات الكلية

الرأي وورش العمل وتقارير المراجعين النظراء للتعرف على  الهيئة المعاونة واإلداريين من خالل استطالعات

القدرة الذاتية للكلية ولتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وكذلك الستقراء الفرص والتهديدات المحتملة من 

على التحليل  إعداد الخطة اإلستراتيجية للكليةإعتمد  وأصحاب األعمال. منظور أعضاء هيئة التدريس بالكلية

وقد تم  9/4/2012الكلية في صياغتها وما جاء من تحليل لنقاط القوة والضعف فى  البيئي كما إعتمدت

) بورش العمل المشار إليها التي شارك فيها عدد كبير من أعضاء 1-1مناقشة نتيجة هذا التحليل (مرفق 

 التدريس بالكلية ومعاونيهم واإلداريين وطالب مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا وأصحاب األعمال.هيئة 

 الرؤية والرسالة: 1-1-2

 اللوحـات) معتمدتين ومعلنتين بطرق مختلفة ( ملصقات  وفى 2-1يوجد للكلية رؤية ورسالة (مرفق

وعلـى الكليـة  الموجـودة فـى مـدخل العـرض وشاشات بالكلية واإلدارية العلمية األقسام داخل اإلعالنية

 وهما: الموقع االليكتروني للكلية، وعلى جميع مراسالت الكلية)

 

  

إقليمًيــا ودولًيــا فــي التعلــيم  أن تكــون واحــدة مــن أفضــل الكليــات المشــهود لهــا بالريــادة

ــــة  ــــرامج أكاديمي ــــي الهندســــي والبحــــث العلمــــي مــــن خــــالل تخصصــــات وب متفــــردة تلب

 احتياجات المجتمع وتساهم في التنمية المستدامة.

 

 :رؤية الكلية
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إعــــداد خــــريج متميــــز قــــادر علــــى مواكبــــة التطــــور التكنولــــوجي العــــالمي فــــي مختلــــف 

التخصصـــات التـــي تلبـــي احتياجـــات الســـوق المحلـــي واإلقليمـــي، ويمكنـــه إجـــراء أبحـــاث 

الظـــروف المناســـبة ألعضـــاء هيئـــة التـــدريس علميـــة وتطبيقيـــة وذلـــك عـــن طريـــق تهيئـــة 

ومعاونيهم والطالب، وتوفير برامج تعليمية متقدمة في مرحلتـي البكـالوريوس والدراسـات 

العليا وفي التعليم المستمر، وٕانشاء مراكز استشـارية ومعامـل بحثيـة متطـورة بمـا تسـاهم 

 فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.
واإلداريين وطالب مرحلتى البكالوريوس يئة التدريس ومعاونيهم ولقد شارك العديد من أعضاء ه

من خالل من ورش العمل في صياغة كل من الرؤية والرسالة والدراسات العليا وممثلى سوق العمل 

   واستطالع الرأى (مرفق نماذج االستبيانات المستخدمة في استطالعات الرأي).

 أساسية وهى: الكلية تحقق رسالتها من خالل ثالثة محاور 

o  جامعة عين شمس رائدة في مجال التعليم الهندسي -كلية الهندسة 

o  جامعة عين شمس رائدة في مجال البحث العلمى -كلية الهندسة 

o  جامعة عين شمس تلبى احتياجات وتنمية المجتمع -كلية الهندسة 

 
 األهداف اإلستراتيجية للكلية: 1-1-3

) 3-1عاليـه أمكـن وضـع األهـداف اإلسـتراتيجية للكليـة (مرفـق وفى ضـوء المحـاور الثالثـة الموضـحة 

بعد مشاركة أعضاء هيئـة التـدريس ومعـاونيهم ورؤسـاء األقسـام العلميـة المختلفـة وقيـادت الكليـة وعلـى 

 النحو التالى:

 إدارة متميزة وفعالة تعمل على التطويرالمستمر للعملية التعليمية •

 :رسالة الكلية
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 تعليم متميز يرتقى بقيمة ونوعية تعلم الطالب  •

 تعزيز وتهيئة البيئة التعليمية •

 أعضاء هيئة تدريس متميزين لتلبية احتياجات العملية التعليمية •

 المحافظة على الوضع التنافسى للكلية •

 منظومة دراسات عليا متطورة. •

 تميز بحثي يتمثل في ريادة الكلية محليًا وٕاقليميًا ودولياً  •

 خ الثقة بين مركز االستشارات الهندسي والمجتمعترسي •

 العمل على زيادة قاعدة المصادر المالية لتحسين البيئة التعليمية •

 خدمة المجتمع محليًا وٕاقليميًا ونشر الوعي البيئي •

 هيئة الداخلية متمثلة فى أعضاء األطراف مختلف اإلستراتيجية على تم عرض األهداف وقد

 بالكلية والطالب واألطراف الخارجية متمثلة فى الخريجين اإلدارية االقسام ومعاونيهم وفي التدريس

 الرأي. وأصحاب األعمال من خالل ورش العمل واستطالعات

 

 الخطة التنفيذية 1-1-4

وٕاعتمادها من   18/6/2012إعتمادها  فى مجلس الكلية بتاريخ  بناء على الخطة اإلستراتيجية التى تم

 إلعداد تشكل فريًقا من إدارة الكلية وفريق لجنة التخطيط اإلستراتيجي - )3-1(مرفق  -الجامعة 

 فى إطار زمني مدته خمسة سنوات اإلستراتيجية فى بالخطة لألهداف الواردة التفصيلية التنفيذية الخطة

 وطبقاً  عمل لكل المحددة المبدئية المالية ضوء المخصصات وفى به المحددة واألنشطة البرامج ضوء

 اإلستراتيجية. بالخطة المحددة لألولويات الوقتية

 لألعمال.  المخصصة الميزانيات حدة وتوفير على نشاط بكل الخاصة األداء مؤشرات تم وضع 



 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

7 
 

 2013/ 18/2اإلستراتيجية من مجلس الكلية  في  للخطة التنفيذية وٕاعتماد الخطط مراجعة  

 .التنفيذيةالخطة  ) يوضح4-1وكذلك من الجامعة. مرفق رقم (

 التنفيذية.   للخطة ومتابعة تسييـر لجنة تشكيل 

 للكلية. التنفيذية للخطة تنفيذي مدير تكليف 

 لألنشطة. التنفيذية الفرق تشكيل 

 

 :الوضع التنافسي للكلية 1-2 

لها كأحد مراكز التميز في التعليم الهندسي  كلية  عريقة حيث تبرز إستراتيجية الكلية الدور المتفرد

العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع في مصر والشرق األوسط علي مدى أكثر من ستين عاًما. تتميز 

الكلية بما تبنته خالل تلك العقود من معايير أكاديمية لبرامجها المختلفة والتي تجمع بين المعرفة 

وجه للحديث عن هذه المعايير في إطار نظم الجودة بسنوات مما أكسب والمهارات المختلفة وذلك قبل الت

خريجي الكلية سمعة طيبة جعلتهم علي قائمة المرغوب فيهم في سوق العمل والجهات البحثية محلًيا 

وٕاقليمًيا وعالمًيا كما أن العديد من جهات التوظيف تعطي أولوياتها في التعيين من المهندسين على 

 وعدد قليل من كليات الهندسة االخري ذات السمعة العريقة.خريجي الكلية 

 السمات التنافسية للكلية ودورها في المجتمع 1-2-1

تـم تكـريم  فقـد  العلمـي البحـث ناحيـة ومـن التعليميـة الناحيـة مـن بالكلية متميزين التدريس هيئة أعضاء •

العديد  من أعضاء هيئة التدريس بالكلية على المستوى المحلى واالقليمى، حيث  حصل العديد منهم علـي 

) ، كمـــا يتمتـــع 5-1جـــوائز الدولـــة التقديريـــة والتشـــجيعية والتفـــوق وأوســـمة العلـــوم والجـــوائز العالميـــة (مرفـــق

لمية المحلية والعالمية المرموقة في مجـال العديد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية بعضويات الجمعيات الع

 تخصصهم. 

والذي برز فـي المشـاركة فـي العديـد مـن المشـروعات  عطاء الكلية في البيئة المحيطة أحد عناصر تميزها •

) ومـــن  هـــذه 6-1(مرفـــقالوحـــدات ذات الطـــابع الخـــاص  القوميـــة ذات التقنيـــة العالميـــة وذلـــك مـــن خـــالل 

أعمــال الرفــع المســاحي والميزانيــة الشــبكية وٕانتــاج الخــرائط  يس الحصــرالمشــروعات علــي ســبيل المثــال ولــ

لعديـــد مـــن للمجتمعـــات العمرانيـــة الجديـــدة مثـــل القـــاهرة الجديـــدة، والشـــروق، وأســـيوط الجديـــدة..... وٕاعـــادة 
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تخطيط المنطقـة المركزيـة بمصـر الجديـدة، واألعمـال المسـاحية لمدينـة األمـل الجديـدة، ومدينـة الشـيخ زايـد، 

ينــة المنيــا الجديــدة والحــي التجــاري بمارينــا، وكــذلك رصــد ومتابعــة ميــل العديــد مــن المبــاني والمســـاجد ومد

األثرية في نطاق القاهرة الكبرى، وتصميم الطريق الدائري حول وسط مطروح ودراسة جدوى مد خـط سـكك 

تنفيـذ مشـروع طريـق حديد للتجمعات الجديدة، ودراسة الجـدوى والتخطـيط والتصـميم واإلشـراف الـدوري علـى 

يوليــو وطريــق طابــا، والطريــق  26العلمــين، واإلشــراف الــدوري علــى تنفيــذ امتــداد محــور  -وادي النطــرون

الـــدولي الســـاحلي، وكـــذلك المخطـــط العـــام ألعمـــال التغذيـــة بالميـــاه والصـــرف الصـــحي لمدينـــة رشـــيد وطيبـــة 

شــيخ ومحطــات معالجــة ميــاه الصــرف الجديــدة ومدينــة دميــاط واألقصــر ومنطقــة المنتــزة الســياحية بشــرم ال

ـــار  ـــيج نعمـــة، وتصـــميم أبـــراج هيئـــة االتصـــاالت الســـلكية والالســـلكية واختب ـــالتجمع الخـــامس وخل الصـــحي ب

ــاة مشــروع متــرو األنفــاق، ومشــروعات تطــوير الــري فــي محافظــات شــرم الشــيخ  المحــابس علــى خطــوط مي

والتعاون العلمي والتكنولوجي مع شـركة بنهـا ، ولوالبحيرة، والقيام بدراسات للوقاية والحماية من أخطار السي

ـــة بالشـــركة،  ـــدوائر المتكامل ـــون الرقمـــي وٕانشـــاء مركـــز تصـــميم لل للصـــناعات االلكترونيـــة فـــي مجـــال التليفزي

وعمليــة تصــميم واإلشــراف علــى تنفيــذ شــبكة إطفــاء الحريــق لشــركة الــدلتا الصــناعية، وتصــميم محــور خلفــي  

اعة السيارات، وٕانشاء مصـنع تجريبـي إلنتـاج ألـواح الكـونتر مـن طن لحساب شركة النصر لصن 13حمولة 

جريــد النخيــل بالواحــات الخارجــة بمعــدات تــم تصــميمها وتصــنيعها محليــًا، وٕانشــاء مبنــى إداري ألمــن الدولــة 

بمدينــة أكتــوبر، وتصــميم مطــار شــركة بــدر الــدين للبتــرول بمــنخفض القطــارة، وتصــميم كبــاري تقــاطع وادي 

ونقـل تمثـال رمسـيس وٕاعـادة تطـوير ميـدان رمسـيس وتطـوير محطـات السـكك الحديديـة ين العلم –النطرون 

 وتخطيط المدن الجديدة وتخطيط المرور بالقاهرة والعديد من النماذج األخرى في هذا المجال.

وهنـاك العديـد مـن خريجـي الكليـة  قدمت كليـة الهندسـة جامعـة عـين شـمس العديـد مـن النمـاذج المشـرفة •

ــــو  ــــذين ارتق ــــاوالت ال ــــة، وشــــركات المق ــــة ورئاســــة المؤسســــات الصــــناعية واإلنتاجي ــــي المناصــــب االداري ا أعل

والمشروعات القومية الكبرى، ومنهم العديد الذين تبوءوا المراكز العلمية المرموقة داخل وخارج مصر فمنهم 

الـى ذلـك قـدمت رموز علمية وعمداء لكليات الهندسة بجامعات عريقة في مصر والعـالم العربـى، باالضـافة 

العديـــد مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس والخـــريجين الـــذين تولـــوا مناصـــب وزاريـــة مختلفـــة  مثـــل وزيـــر االســـكان 

 والتعمير، وزير النقل، وزير التربية والتعليم، وزير الكهرباء والطاقة وزير البيئة.
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ة التـى دخلـت عـام جامعات المصري واحدة من الثالث  تعتبر جامعة عين شمس (وبالتالى كلية الهندسة) •

وفًقــا للتصــنيف االنجليــزى  جامعــة حكوميــة علــى المســتوى العــالمى. 700والول مـرة  ضــمن افضــل  2012

”qs”  ــيم ومقارنــة الــذى يعتمــدعلى رأي المؤسســات والهيئــات عــن مســتوى الخــريج مــن الكفــاءة المهنيــة وتقي

ألول مرة فى تاريخيهـا فـى المرتبـة اعضاء هيئة التدريس بعدد البحوث المنشورة. فتأتى جامعة عين شمس و 

 على مستوى العالم . إال أن جامعة عين شمس تبًعا للتصنيف على مستوى الدول العربية تأتى  625رقم 

 

 فى المرتبة السابعة وتبًعا للتصنيف على مستوى القارة السوداء تأتى فى المرتبة الحادى عشر 

 ).7-1(مرفق 

من مختلف الدول العربية  فـى اَالوانـة األخيـرة إلـى  -مرحلة البكالويوس -تزايد فى أعداد الطالب الوافدين •

جامعة عـين شـمس لمكانتهـا  المرموقـة  –الكلية وبخاصة الطالب السوريين الذين طرقوا باب كلية الهندسة 

ــم تســمح لهــم بعــض الكليــات  رغــم علمهــم بصــعوبة الدراســة بهــا مقارنــة بكليــات اخــرى. ففــى الوقــت الــذى ل

طالـــب  114المنـــاظرة بااللتحـــاق بهـــا.  فقـــد بلـــغ عـــدد الطـــالب الســـوريين فـــى مرحلـــة البكـــالوريس  المرموقـــة

 .2012/2013) وذلك في العام الدراسي 8-1(مرفق وطالبة 

حصلت كليـة الهندسـة جامعـة عـين شـمس فـى العشـرة سـنوات السـابقة علـى عـدد لـيس  المشروعات البحثية •

ومشروعات ممولة مـن االتحـاد االوروبـى   Tempus,) ما بين 9-1بقليل من المشروعات البحثية (مرفق 

FP7 ــــ ـــادل العلمـــى ال ـــة للتب ـــة األلماني ـــة" DAAD, الوكال ـــة التكنولوجي ـــوم والتنمي )، (STDF، وصـــندوق العل

 .المصرية االمريكية الشراكة

لقد ازاد معدالت النشر الدولى فى دوريـات ذات معامـل تـأثير . تزايد األبحاث المنشورة فى دوريات عالمية •

). وهـذه نتيجـة الحصـول المتزايـد 10-1مرتفع فى السنوات األخيـرة كمـا يتضـح مـن التمثيـل البيـانى (مرفـق 

 ج.للكلية على مشروعات بحثية ممولة من الداخل والخار 
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 )2012-2007أعداد األبحاث المنشورة دوليا  في األقسام العلمية المختلفة (): يمثل 1شكل (

 

تــم قيــاس رضــاء منظمــات ســوق العمــل عــن مســتوى  :مســتوى خــريج كليــة الهندســة جامعــة عــين شــمس  •

خريج وكانت النتيحة أن من أفضـل خريجـي الهندسـة هـو خـريج هندسـة عـين شـمس و لكـن كـل مـا ينقصـه 

 ).11-1بعض المهارات وأيًضا التدريب العملى ومرفق (

ــة فــي مختلــف جامعــات العــالم • ــاحثين الكلي متحــدة مــن اليابــان إلــي الواليــات ال أن وجــود عــدد كبيــر مــن ب

األمريكية وأوروبا والمشهود لهم في مجال تخصصهم يعتبر أحـد العالمـات المضـيئة لخريجـي الكليـة. وممـا 

يؤكــد علــى ذلــك دعــوة أحــد أعضــاء هيئــة التــدريس بالكليــة لحضــور نــدوة تكــريم الحاصــل علــى جــائزة نوبــل  

  .2012للعام 
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 المرفقات:

 رقم المرفق محتوي المرفق

 1-1 البيئىوثيقة التحليل 

 2-1 رؤية ورسالة الكليةوثيقة 

 3-1 وثيقة اعتماد االهداف االستراتيجية

 4-1 )   2017-2012الخطة التنفيذية (

 5-1 بيان بالجوائز

 6-1 حدات ذات الطابع الخاص بالكليةبيان بالو 

 7-1 تصنيف جامعة عين شمس

 8-1 الطالب الوافدين

 9-1 المشروعات البحثية

 10-1 المنشورة فى دوريات عالمية األبحاث

 11-1 مستوى خريج كلية الهندسة جامعة عين شمس
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 الهيكل التنظيمى -2
 الهيكل التنظيمي واإلدارات الداعمة  -2-1

 هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد -2-1-1

 هيكل تنظيمي مالئم للمؤسسة  -2-1-1-1

، وأيضًا لألقسام العملية المختلفة واالدارات المختلفة، )1-2( شكل  يوجد هيكل تنظيمي معتمد ومالئم للكلية

 ).1-2 (مرفق  يتم تحديثهم سنوياً 

 وحدات جديدة في الهيكل التنظيمي  -أقسام -استحداث إدارات -2-1-1-2

تم استحداث بعض االدارات وبعض األقسام في الهيكل التنظيمي للكلية، ومرفق آخر تحديث للهيكل 

، وتم التحديث لوجود ضرورة نظرًا الستحداث بعض اإلدارات والبرامج واألقسام، مثل ادارة شئون التنظيمي

 البرامج الجديدة وقسم هندسة الميكاترونيات.

 تحديد للمسئوليات سواء للقيادات األكاديمية أو التنفيذية بالمؤسسة  -2-1-1-3

كاديمية والتنفيذية بالكلية، كما هو مذكور في يوجد تحديد وتوصيف كامل للمسئوليات لجميع القيادات األ

 ). 2-2 (مرفق  ةكتيب للتوظيف الوظيفي الخاص بالكلي

 ة) للتعامل مع األزمات والكوارث لجن -شكل تنظيمي (وحدة -2-1-1-4

 ). 3-2 (مرفق   يوجد بالكلية لجنة الدارة األزمات والكوارث

 والكوارث لتعامل مع األزماتاة لجن تحديد أدوار -2-1-1-5

 تم تشكيل لجان فرعية وهى لجنة االسعافات ، لجنة االطفاء ، لجنة االخالء و لجنة المعلومات

 ) وتم تحديد دور كل لجنة. 4-2(مرفق  

 

 وحدة إدارة نظم الجودة -2-2

 الجوانب التنظيمية لوحدة إدارة نظم الجودة -2-2-1

 وحدة إدارة الجودة بالمؤسسة -1-1 -2-2

 .)2-2( شكل  بالكلية وحدة لضمان وادارة (نظم) الجودة، ومرفق الهيكل التنظيمي لهايوجد 
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 وحدة إدارة الجودة بالمؤسسة مسئوليات وسلطات -2 -2-1 -2

يوجد الئحة داخلية خاصة بوحدة ضمان وادارة (نظم) الجودة التابعة للكلية، يتم فيها تحديد السلطات 

 .)5-2 (مرفق والمسئوليات ومهام هذه الوحدة

 في الهيكل التنظيمي للمؤسسة تبعية وحدة إدارة الجودة  -3 -1 -2 -2

وحدة ضمان وادارة (نظم) الجودة مذكورة في الهيكل التنظيمي للكلية على أساس أنها وحدة مستقلة تتبع 

 عميد الكلية ومجلس الكلية،و لها الئحة مستقلة خاصة بها.

 ومركز الجودة بالجامعة بالكلية ارة الجودة عالقة بين وحدة إدال -4 -1 -2 -2

لكلية ترتبط بمركز ضمان الجودة بالجامعة بعالقة متبادلة تتضح باوحدة ادارة وضمان نظم الجودة التابعة 

 .)  6-2(مرفق  في المخاطبات والمكاتبات الرسمية بينهما

في عرض ومناقشة قضايا الجودة بالمؤسسة على مستوى  الجودة إدارة وحدةة شاركم -5 -1 -2 -2

 المجالس الرسمية 

تشارك وحدة ضمان وادارة نظم الجودة بالكلية في عرض ومناقشة قضايا الجودة بالكلية وذلك من خالل 

 .) 7-2 (مرفق مشاركة مدير وحدة الجودة بصفة منتظمة في اجتماعات مجلس الكلية

 

 التوصيف الوظيفي -2-3

 شمولية واستخدام التوصيف -1 -3 -2

 توصيف وظيفي شامل وموثق لجميع وظائف المؤسسة  -1 -1 -3 -2

يوجد توصيف وظيفي شامل وموثق لجميع الوظائف بالكلية، منصوص عليه في كتيب التوصيف الوظيفي 

 .) 2-2 (مرفق الخاص بالكلية

 استخدام التوصيف الوظيفي في التعيين والنقل والندب للوظائف الحكومية  -2 -1 -3 -2

 جاري تفعيل استخدام التوصيف الوظيفي في التعيين والنقل والندب للوظائف لمختلفة

 .)8-2 (مرفق 
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 جامعة عين شمس) –كلية الهندسة  -لوحدة الجودة (الهيكل التنظيمى 2 -2شكل 

 االدارى والمالىالجهاز 

 المجلس التنفيذى

 نائب المدير التنفيذى

 المدير التنفيذى

 مجلس ادارة وحدة الجودة
 ، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، المدير التنفيذى، نائب المدير التنفيذى)عميد الكلية(

 عميد الكلية

 نالج
 تقييم

 الفاعلية
 التعليمية

لجنة 
 التدريب

 لجنة 
ادخال 
وتحليل 

 االستبيانات

لجنة 
الدعم 
الفنى 
لبرامج 
 الكمبيوتر

  نالج
  تقييم
 القدرة

 المؤسسية



 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

16 
 

 :المرفقات

 الداعمة الهيكل التنظيمي واإلدارات  - 2-1

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 1-2 هيكل تنظيمي لألقسام العملية المختلفة واالدارات المختلفة.

 2-2 كتيب للتوظيف الوظيفي الخاص بالكلية

 3-2 تشكيل لجنة ادارة االزمات والكوارث 

 4-2 تشكيل اللجان الفرعية من لجنة ادارة االزمات والكوارث

 

 الجودةوحدة إدارة نظم  -2-2

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 5-2 الالئحة داخلية خاصة بوحدة ضمان وادارة (نظم) الجودة التابعة للكلية

المخاطبات والمكاتبات الرسمية بين وحدة ادارة وضمان نظم الجودة 

 بالكلية ومركز ضمان الجودة بالجامعة

2-6 

 7-2 مجالس) 6اجتماعات مجلس الكلية (اخر 

 

 التوصيف الوظيفي -2-3
 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 8-2 نماذج من استخدام التوصيف الوظيفي
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 القيادة و الحوكمة - 3
 االكاديمية القيادة اختيار  -3-1

 االختيار معايير -3-1-1

 األكاديمية القيادة اختيار في المستخدمة المعايير -3-1-1-1

) 575لآللية التي اقرها المجلس االعلى للجامعات بالجلسة رقم (يتم اختيار القيادات االكاديمية طبقًا 

 .)1-3(مرفق  2012-7-26المنعقدة بتاريخ 

 االكاديمية القيادات ترشيح في المستخدمة المعاييراعالن  -3-1-1-2

 المعايير معلنة على موقع الكلية االلكتروني.

 االكاديمية عند اختيار القيادات التدريس هيئة أعضاء جانب من رأيال وٕابداء مشاركة -3-1-1-3

توجد مشاركة بنسبة متميزة من اعضاء هيئة التدريس والمعاونين في انتخابات القيادات االكاديمية ،مرفق 

بملف القيادة والحوكمة صور مختلفة من محاضر فوز االصوات في انتخابات عميد الكلية ورؤساء 

 ).2-3(مرفق  االقسام

 

 الرسمية المجالس وممارسات القيادات نمط -3-2

 القيادة اسلوب -3-2-1

- ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من المؤسسة في المتبع القيادة اسلوب-1-1 -3-2

 الصدد هذا في االطراف هذه استقصاء نتائجو  العاملين- الطالب

بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا  تم توزيع استبيانات على اعضاء هيئة التدريس ،ومعاونيهم ،والطالب

. وبناًء على تحليل نتائج االستبيانات كليةاسلوب القيادة المتبع في ال ،والعاملين بالكلية لالستطالع عن

 قدمت توصيات كاالتي:) 3،4،5،6-3(مرفق  
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اسلوب استبيانات اعضاء هيئة التدريس،ومعاونيهم بالكلية لالستطالع عن  توصييات من تحليل

 كليةالقيادة المتبع في ال

 المطالبة بتوصيف عمل  لهيئة التدريس و الهيئة المعاونة  لتوضوح الواجبات و المسئوليات. •

ايجــاد حــوافز تشــجيعية و ال يوجــد تفرقــة بــين مــن يعمــل بجــد و المميــز و العكس،فيجــب أن تتخــذ  •

 الكلية خطوات لتشجيع العمل الجاد من خالل حوافز معلنة.

حقيقيــة مــع قيــادة الكليــة فــي القــرارات الخاصــة بهــم مــن خــالل اســتطالع االراء و لتفــادي  مشــاركة •

 عات مجالس األقسام.اذلك من الممكن عمل مؤتمرات لعرض أي جديد أو مناقشة ذلك في أجتم

تحسين مناخ العمل بصورة تسمح باألبتكار و التطوير لتقوم الكلية بوظيفتها األساسية فـي البحـث  •

 فعال لخدمة الكلية والمجتمع.العلمي ال

البكالوريوس بالكلية لالستطالع عن اسلوب القيادة  ةتوصييات من تحليل استبيانات طالب مرحل

 الممثلة فى وكيل الكلية لشؤن الطالب و ادارة شئون الطالب كلية المتبع في ال

ة أكبـر بشـكاوى تحسين مستوى الخدمة المقدمة من إدارة شئون الطالب من ناحيـة اإلهتمـام بصـور  •

 الطالب و طريقة المعاملة.

إلغاء نظام الوساطة والمحسوبية المتبع في إدارة شـئون الطـالب، حيـث أن مـن لـه معرفـة أو قرابـة  •

 بأي عضو هيئة تدريس تنتهي أوراقه أوًال.

 إلنهاء أو إستخراج أي وثيقة ما من إدراة شئون الطالب. المطلوب وقتقلياللت •

للطلبـــة مـــن قبـــل وكيـــل الكليـــة لشـــئون الطـــالب لإلســـتماع إلـــى شـــكواهم  تخصـــيص أوقـــات خاصـــة  •

 وارائهم.

 تقديم الدعم والمساعدة لألنشطة الطالبية، وتنمية وتفعيل الرامج التدريبية بالكلية. •

 مساعدة الطلبة الراغبين في تأجيل اإلمتحانات. •

 الكلية. تقدير الطلبة الرياضيين وتشجيعهم، ويمكن ذلك براسطة حافز رياضي من •

تحسين مستوى الخدمة المقدمة من موظفي الخزنة بالكلية، وأيضًا مسـتوى المعاملـة، والعمـل علـى  •

 زيادة منافذ التعامل مع الخزنة.
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بالكلية لالستطالع عن اسلوب القيادة  الدراسات العليا ةتوصييات من تحليل استبيانات طالب مرحل

 لشؤن الدراسات العليا و ادارة شئون الدراسات العلياوكيل الكلية الممثلة فى كلية المتبع في ال

تحسين مستوى الخدمـة المقدمـة مـن إدارة شـئون الدراسـات العليـا مـن ناحيـة اإلهتمـام بصـورة أكبـر  •

 بشكاوى الطالب و طريقة المعاملة.

 تطوير برامج داخل الكلية لتنمية مهارات طالب الدراسات العليا.  •

قبـــل وكيـــل الكليـــة لشـــئون الدراســـات العليـــا لإلســـتماع إلـــى تخصـــيص أوقـــات خاصـــة للطلبـــة مـــن  •

 شكواهم  وارائهم.

 كليةلالستطالع عن اسلوب القيادة المتبع في التوصييات من تحليل استبيانات العاملين بالكلية 

 االستماع لظروف ومشاكل العاملين ومتطلباتهم. •

 تنظيم اوقات العمل الستغاللها بصورة افضل. •

 لمشاركة لتحسين بيئة ومناخ العمل.تقديم اقراحات با •

 والتعلم للتعليم الخاصة القرارات واتخاذ مناقشة في بالمؤسسة الرسمية المجالس مساهمة -2-1-2 -3

 .الصدد هذا في المجالس هذه لمساهمات المتميزة القرارات لبعض نماذجو 

بقضايا التعليم والتعلم لتحقيق تمارس المجالس الرسمية بالكلية مسؤولياتها نحو مناقشه جميع ما يتعلق 

افضل مستوي اداء ويتم ذلك بداية من مجالس االقسام العلمية والتي تتحد القرارات المنظمة للقسم كل حسب 

طبيعته بدءا من مناقشه اللوائح التعليمية وتعديالتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل والتي ترفع 

ألقسام لمناقشتها واعتمادها ويسبق ذلك مناقشه تلك القرارات لمجلس الكلية من خالل محاضر مجالس ا

 باللجان المنبثقة عن مجلس الكلية والتي تمثل بها جميع اقسام الكلية.

وهناك العديد من النماذج لمناقشه قضايا التعليم والتعلم بالمجالس الرسمية مثل سياسات التحويل من والي 

واالتفاقيات مع جامعات اجنبية ومحلية وجهات مجتمعية واستحداث البرامج الكلية والقبول باالقسام المختلفة 

الجديده ولوائح مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا والعديد من القضايا التي تمس بشكل مباشرأوغير مباشر 

 .)7-3(مرفق عملية التعليم والتعلم
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 األكاديمية اإلدارية للقيادات المهارات لتنمية خطة التدريب -3-3

 التدريبي النشاط وتنفيذ تخطيط -1 -3 -3

 األكاديمية للقيادات اإلدارية المهارات وتنمية تدريب خطة -1 -1 -3 -3

 .)8-3(مرفق ف 2017 حتى 2012تبدا فى التدريبية للقيادات االكاديميةخطة يوجد 

 األكاديمية للقيادات الفعلية التدريبية االحتياجات الخطة تضمنت -2 -1 -3 -3

 مجاالت التدريب المطلوبة.خالل اخذ اراء القيادات فى من  الفعلية التدريبية االحتياجات الخطة تضمنت

 

 

 الخطة تتضمنتها التي الدورات اجمالي إلى السنوية التدريبية الدورات عدد -1-3 -3 -3

%) دورات مـن اجمـالى عـدد 25(يعادل  3%) الى  16,66(يعادل 2مقررة سنويا من ليتراوح عدد الدورات ا

 .دورة كاجمالى عدد الدورات 12

 كافية للتدريب المتاحة المالية المخصصات -1-4 -3 -3

كافيــة حيــث يــتم التــدريب مــن خــالل جهــات حكوميــة وال يتطلــب ذلــك الكثيــر مــن  الماليــة المخصصــات تعتبــر

 المال كما يتم استخدام امكانيات الكلية فى التدريب.

 

 التدريب تقييم مؤشرات -3-2 -3

 الثالث السابقة السنوات في المخطط من تنفيذها تم التي التدريبية الدورات نسبة -1 -3-2 -3

 األكاديمية للقيادات

دورة تدريبية من  3عدد  ذ)، تم تنفيات(تاريخ بدء الدور 2012بدًء من كنسبة الى اجمالى عدد الدورات 

 %.25وهو ما يعادل  دورة 12اجمالي 

دورة  3عدد  ذ)، تم تنفيات(تاريخ بدء الدور 2012بدًء من التى اجريت هذا العام  كنسبة الى عدد الدورات

 %.100وهو ما يعادل  دورة 3تدريبية من اجمالي 
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 الدورات هذه أنواع-2 -3-2 -3 

 . المرؤوسيين وتحفيز الموظفين بوسائل ابداعية مهارات تنمية •

 ادارة التغيير. •

 .القيادة وكيفية تقييم االداءمهارات  •

 سنويا العدد اجمالي إلى الدورات هذه على الحاصلين نسبة -3-2-3 -3

سنويًا (من القيـادات االكاديميـة فقـط)، وهـو مـا  20 من اجمالي فرد  20 الحاصلين على الدورة االفراد عدد 

 %. 100يعادل 

 التدريبية الدورات هذه مردود -3-2-4 -3

وابتكار  الموظفيناعضاء التدريس ومعاونيهم و ات ورؤساء االقسام واالدارات فى التعامل مع قيادالمهاراتزيادة 

 ادائهم وتحفيزهم لتطوير العمل وتقديم خدمة افضل. تقييماساليب جديدة ل

 رؤساء االقسام واالدارات.جارى تصميم استبانة لمعرفة مردود هذة الدورات التدريبية على 

 

 الرسمية والتوثيق المعلومات نظم -3-4

 البيانات قواعد -1 -3-4

 للمؤسسة بيانات قواعد -1 -1 -3-4

 يوجد بالكلية قواعد بيانات لجميع منسوبى الكلية

 بالفعل المستخدمة البيانات قواعد أنواع اهم -2 -1 -3-4

برنامج تطوير نظم من خالل  اليكترونيةكذلك توجد بيانات ، و لجميع منسوبى الكلية  ورقيةيوجد ملفات 

 ) MIS  ()Management Information Systemالمعلومات االدارية بالجامعه ( 

 

 الوثائق واستدعاء وتداول حفظ نظام -1-3 -3-4 

 يوجد نظامين: 

جهاز أرشيفي فعال يتم من خالله تنظيم وحفظ جميع الوثائق التي يتم تداولها من خالل إدارات الكليه  •

 المختلفة.
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قواعد بيانات علي الحاسب وفي هذا يوجد نظام حديث لقواعد بيانات الكلية وهو برنامج تطوير نظم  •

) وهو البرنامج الذي  MIS  ()Management Information Systemالمعلومات االدارية بالجامعه ( 

المؤسسة مثل شئون استفادت منه أغلب الكليات بالجامعات المصرية ويحتوي علي قواعد بيانات لكل أدارات 

المكتبة ، ومن خالل هذا البرنامج يمكن  –شئون هيئة التدريس  –عالقات ثقافيه  –دراسات عليا  –الطالب 

لالداره الحصول علي اي إحصائيات مطلوبة ولكن يلزم ان تكون مخرجات هذا البرنامج متاحة علي 

ين ولقد بدأت الكلية بدعم االدارات المختلفة مستويات مختلفة كما يلزم تفعيل استخدامه من قبل جميع الموظف

 بأجهزة الحاسب ولكنها غير كافية حتى اآلن.

 

 الذاتي تنميةالتمويل في القيادات دور -3-5

 الذاتية الموارد خطة لتنمية -1 -3-5

 الذاتية للمؤسسة الموارد لتنمية موثقة خطة -1 -1 -3-5

 ) وامثلة على ذلك:9-3مصادر متعددة(مرفق يوجد بالكلية خطة لتنمية الموارد الذاتية من 

 .البرامج الجديدة بالكلية واستحداث برامج اضافية جديدة بها  •

 .مركز االستشارات الهندسية •

 .خاصات ذات الطابعالوحدال •

 تاجير كافتريا الكلية. •

 بالمؤسسة خاص طابع ذات وحداتال -2 -1 -3-4

 ) وحدة خاصة وهم كاالتي:23يوجد بالكلية عدد (

وحدة الدراسات واالستشارات الهندسية  .1

 المساحية.
 وحدة هندسة القوى واالالت الكهربائية. .2

 وحدة تكنولوجيا الكترونيات االتصاالت. .4 الوحدة االستشارية لتخطيط النقل والمرور. .3

 مركز نظم المعلومات. .6 وحدة استشارات وهندسة الطرق. .5

 وحدة هندسة القوى الميكانيكية. .8 الوحدة االستشارية للهندسة الصحية والبيئية. .7
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وحدة التصميمات والبحوث والدراسات  .9

 المعمارية.

وحدة بحوث هندسة السيارات  .10

 والجرارات.

وحدة بحوث دراسات التخطيط والتصميم  .11

 العمراني.
 الوحدة الخاصة لهندسة االنتاج. .12

 مركز التعليم الهندسي المستمر. .14 وحدة ابحاث الخرسانة المسلحة. .13

 وحدة المنشآت والكباري المعدنية. .16 ابحاث ميكانيكا التربة واالساسات.وحدة  .15

وحدة ابحاث خواص واختبار المواد  .17

 وضبط الجودة.
 وحدة هندسة الموارد والفلزات. .18

مركز تنمية الصناعات الصغيرة وتطوير  .19

 التكنولوجيا المحلية.

مركز استشارات بحوث االتصاالت  .20

 االلكترونيات الضوئية.

 وحدة ابحاث وتحليل المنشآت. .22 ستشارات الهندسية.مركز اال .21

  وحدة نظم المعلومات الجغرافية. .23
 

 اجمالي إلى المستخدم ونسبة والبحثية التعليمية العملية دعم في الذاتي التمويل ماستخدا -1-3 -3-5 

 الصدد هذا في السنوية الحكومية المالية المخصصات

 والبحثية التعليمية العملية دعم في الذاتي التمويل ماستخدا

مما يساعد على  )10-3يوجد حوافز جودة االداء للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة (مرفق  •

 .دعم العملية التعليمية

 وسبورات بيضاء جديدة.  data showتطوير وتحديث مبانى الكلية وقاعات التدريس باستخدام ال •

 تحديث معدات المعامل. •

 السنوية الحكومية المالية المخصصات اجمالي إلى المستخدم الذاتي التمويل نسبة

 ).11-3ف (مرفق  السنوية الحكومية المالية المخصصات اجمالي إلى المستخدم الذاتي نسبة التمويل
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 المجتمع في والخدمية االنتاجية القطاعات مع والتفاعل العالقات -3-5-2

 المحيط المجتمع في والخدمية االنتاجية المؤسسات مع )اتفاقيات-شراكة( التعامل -3-5-2-1

 بالمؤسسة

ات والجامعات الخارجية وزار كال والخدمية االنتاجية المؤسساتالعديد من  مع )اتفاقيات-شراكة( تعامل يوجد

 والشركات والهيئات. 

  

 التى يتم التعامل معها القطاعات -2 -3-5-2

 .، االنتاج الحربى ، االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والكهرباء وزارة التعليم العالي •

 جامعات خارج جمهورية مصر العربية. •

 .خاصات ذات الطابعالوحدالو  مركز االستشارات الهندسيةالعديد من الشركات والهيئات من خالل  •

 استشارات -مشروعات  -اتفاقيات  ذلك ( مثال القطاعات هذه مع للتفاعل فعلية نماذج -3-5-2-3

 الخ) ..…

 ).12-3 )(مرفقCICAPمشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد ( •

 .)13-3(مرفق مذكرة باالتفاقيات مع الجامعات الخارجية  •

 .)14-3 (مرفق مذكرة بالمشاريع واالستشارات للعديد من الشركات والهيئات •
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 :المرفقات

 االكاديمية القيادة اختيار  -3-1

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 1-3 آلية اختيار القيادات االكاديمية التي اقرها المجلس االعلى للجامعات 

صور مختلفة من محاضر فوز االصوات في انتخابات عميد الكلية 

 ورؤساء االقسام

3-2 

 

 

 الرسمية المجالس وممارسات القيادات نمط -3-2

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

استبيان اعضاء هيئة التدريس،ومعاونيهم بالكلية لالستطالع عن اسلوب 

 القيادة المتبع في المؤسسة

3-3 

استبيان طالب مرحلة البكالوريوس بالكلية لالستطالع عن اسلوب القيادة 

 المتبع في المؤسسة

3-4 

استبيان طالب مرحلة الدراسات العليا بالكلية لالستطالع عن اسلوب 

 المتبع في المؤسسةالقيادة 

3-5 

استبيان العاملين بالكلية لالستطالع عن اسلوب القيادة المتبع في 

 المؤسسة

3-6 

 الخاصة القرارات واتخاذ مناقشة فيبالكلية  الرسمية المجالس مساهمة

 والتعلم للتعليم

3-7 
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 األكاديمية اإلدارية للقيادات المهارات لتنمية خطة التدريب -3-3

 

 رقم المرفق المرفقمحتوي 

 8-3 الخطة التدريبية للقيادات االكاديمية

 

 

 الذاتي التمويل تنمية في القيادات دور -3-5

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 9-3 الذاتية الموارد خطة تنمية

 10-3 حوافز جودة االداء للسادة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

 الحكومية المالية المخصصات اجمالي إلى المستخدم الذاتي نسبة التمويل

 السنوية

3-11 

 CICAP( 3-12مشروع التطوير المستمر والتاهيل لالعتماد (

 13-3 مذكرة باالتفاقيات مع الجامعات الخارجية

 14-3 مذكرة بالمشاريع واالستشارات للعديد من الشركات والهيئات
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 واألخالقيات المصداقية -4
 

بالمص�����داقيه والنزاه�����ه ف�����ى جمي�����ع سياس�����اتها وقراراته�����ا وتعامالته�����ا الداخلي�����ه والخارجي�����ه،  تلت�����زم الكلي�����ه

وتح����رص عل����ى تطبي����ق الممارس����ات العادل����ه وع����دم التميي����ز، وتعم����ل عل����ى حماي����ة حق����وق الملكي����ه الفكري����ه 

 :والنشر. وتتمثل الممارسات التطبيقيه للمؤسسات التعليميه فى مجال المصداقيه واألخالقيات فى األتى

 حقوق الملكيه الفكريه والنشر: 4-1
 اإللتزام بحقوق الملكيه الفكريه والنشر: 4-1-1

 تحرص الكليه على ما يلى:

 توافر إجراءات رسميه يتم اتباعها فى المؤسسه لنشر ثقافة حقوق الملكيه الفكريه والنشر. •

وق الملكي���ه ت���وافر إج���راءات وقواع���د مح���دده ومعلن���ه ل���دى المؤسس���ه وتتعل���ق بالمحافظ���ه عل���ى حق��� •

 الفكريه والنشر، والتى تتضمن:

 .حظر استخدام البرامج الجاهزه غير المرخصه على أجهزة الحاسب اآللى بالمؤسسه 

  ع���دم الس���ماح للع���املين بالمؤسس���ه بنس���خ المص���نفات بم���ا يش���كل اعت���داء عل���ى حق���وق المؤل���ف

 لحماية المصنفات الفنيه واألدبيه.

 مراع���اة الت���زامهم بالض���وابط المنص���وص عليه���ا وض���ع إرش���ادات للمت���رددين عل���ى المكتب���ه ل

 فى قانون الملكيه الفكريه.

اس���تطالع آراء أعض���اء هيئ���ة الت���دريس بالمؤسس���ه ح���ول فاعلي���ة اإلج���راءات المتبع���ه للمحافظ���ه عل���ى  •

 الملكيه الفكريه والنشر. 

 كما يلى:

مجل����س ) ت���م اعتماده���ا م���ن 1-4إص���دار وثيق���ة إج���راءات حق����وق الملكي���ه الفكري���ه والنش���ر (مرف����ق  .1

 ) وتم نشرها على موقع الكليه.2-4الكليه (مرفق 

 ).3-4توافر االجراءات للمحافظه على حقوق الملكيه الفكريه والنشر (مرفق  .2

ت���م وض���ع ملص���قات معلن���ه للتوعي���ه بحق���وق الملكي���ه الفكري���ه والنش���ر للمت���رددين عل���ى المكتب���ه وف���ى  .3

 ).4-4األقسام بالكليه وأماكن مختلفه من الكليه (مرفق 

تفعي��������ل اج��������راءات حق��������وق الملكي��������ه الفكري��������ه والنش��������ر بعم��������ل نم��������وذج التق��������دم لنش��������ر                   ت��������م .4

 ).5-4كتاب (مرفق 
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 ).6-4تم وضع نموذج شكوى لحفظ حقوق الملكيه والنشر (مرفق  .5

 ).7-4تم تفعيل اجراءات الحصول على أرقام اإليداع للمؤلفات العلميه (مرفق  .6

 FLDCحض����ور أعض����اء هيئ����ة الت����دريس والهيئ����ه المعاون����ه ال����دورات التدريبي����ه تابع����ه لمش����روع  .7

 ).8-4(مرفق 

التوعي���ه بحق���وق الملكي���ه الفكري���ه والنش���ر ع���ن طري���ق ن���دوات ع���ن الملكي���ه الفكري���ه وذل���ك ض���من  .8

 ).9-4التدريس والهيئه المعاونه (مرفق  الخطه التدريبيه ألعضاء هيئة

الفكري���ه والنش���ر ب���ين أعض���اء هيئ���ة الت���دريس والهيئ���ه المعاون���ه وتوزي���ع نش���ر ثقاف���ة حق���وق الملكي���ه  .9

اس����تمارة استقص����اء رأى أعض����اء هيئ����ة الت����دريس والهيئ����ه المعاون����ه ع����ن فاعلي����ة اج����راءات حماي����ة 

الملكي���ه الفكري���ه الت���ى تتبعه���ا الكلي���ه وأثب���ت تحلي���ل النت���ائح فعالي���ات االج���راءات الت���ى تتبعه���ا الكلي���ه 

 ).11-4) ، و(مرفق 10-4(مرفق 

نش���ر ثقاف���ة حق���وق الملكي���ه الفكري���ه والنش���ر ب���ين الط���الب وتوزي���ع اس���تمارة استقص���اء رأى الط���الب  .10

ع����ن فاعلي����ة إج����راءات حماي����ة الملكي����ه الفكري����ه الت����ى تتبعه����ا الكلي����ه وأثب����ت تحلي����ل النت����ائج فاعلي����ات 

 ).13-4) ،(مرفق 12-4االجراءات التى تتبعها الكليه (مرفق 

فكري�����ه والنش����ر ب�����ين الع�����املين بالجه�����از اإلدارى وتوزي�����ع إس�����تمارة نش����ر ثقاف�����ة حق�����وق الملكي�����ه ال .11

استقص���اء رأى الع���املين بالجه���از اإلدارى ع���ن فاعلي���ة اج���راءات حماي���ة الملكي���ه الفكري���ه الت���ى تتبعه���ا 

-4) ، (مرف���ق 14-4مرف���ق (الكلي���ه وأثبت���ت تحلي���ل النت���ائج فاعلي���ات االج���راءات الت���ى تتبعه���ا الكلي���ه 

15.( 

ش���روع جامع���ة ع���ين ش���مس للحص���ول عل���ى مكاف���أه للنش���ر ال���دولى لألبح���اث اش���تراك الكلي���ه ف���ى م .12

 ).16-4المنشوره دولياً طبقاً لتعليمات منشوره (مرفق 

 اجراءات وسياسات الكلية للمحافظه على الملكيه الفكريه والتأليف والنشر:

ل����دات تس����تعين كلي����ة الهندس����ه جامع����ة ع����ين ش����مس بالعدي����د م����ن ب����رامج الحاس����ب اآلل����ى والمراج����ع والمج

والكت���ب العلمي���ه والدراس���يه، والرس���ائل العلمي���ه، وال���دوريات المتخصص���ه الت���ى تخض���ع لحق���وق الملكي���ه 

الفكري���ه والنش���ر وتتبن���ى الكلي���ه ع���دداً م���ن اإلج���راءات الكفيل���ه بالمحافظ���ه عل���ى الملكي���ه الفكري���ه والنش���ر 

 على النحو التالى:
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 برامج الحاسب اآللى (الكمبيوتر): -1

الب�����رامج الم�����رخص باس�����تخدامها م�����ن قب�����ل الكلي�����ه جامع�����ة ع�����ين ش�����مس تعتم�����د الكلي�����ه عل�����ى  - أ

 باالشتراك مع الشركات العالميه المتخصصه مثل شركة مايكروسوفت.

ع���دم الس���ماح ألعض���اء هيئ���ة الت���دريس والهيئ���ه المعاون���ه والع���املين بالكلي���ه بنس���خ أى م���ن ه���ذه  - ب

 البرامج داخل الكليه، أو استخدام نسخ غير أصليه.

 

 والدراسات العلميه:الرسائل  -2

اتب�����اع االج�����راءات العالمي�����ه والط�����رق المتع�����ارف عليه�����ا باالستش�����هاد ب�����المراجع عن�����د كتاب�����ة  - أ

 الرسائل واألبحاث التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه.

ع���دم الس���ماح بتص���وير أج���زاء م���ن الرس���ائل العلمي���ه المت���وفره ل���دى مكتب���ة الكلي���ه إال عن���د س���ماح  - ب

(طبق���اً لوثيق���ة حماي���ة حق���وق الملكي���ة الفكري���ة و النش���ر  م���ن ل���ه ح���ق الملكي���ه ب���ذلك.المؤل���ف أو 

 المعتمدة من الكلية )

 الكتب والمراجع والمجلدات: -3

ع����دم الس����ماح بتص����وير أج����زاء م����ن الكت����ب أو المجل����دات أو المراج����ع طبق����اً ألش����تراطات المؤل����ف أو 

 من له صور الملكيه لهذا المؤلف.

 أنشطة الطالب العلميه: -4

التوعي����ه والتنبي����ه عل����ى ط����الب مرحل����ة البك����الوريوس والدراس����ات العلي����ا ب����اإللتزام بالتنوي����ه ع����ن 

المراج����ع العلمي����ه المس����تخدمه عن����د تق����ديم أى بح����ث أو دراس����ة ف����ى التخصص����ات العلمي����ه باألقس����ام 

 المختلفه بالكليه.

 

 الممارسات العادله واإللتزام بأخالقيات المهنه: 4-2

 تحرص الكليه على مايلى:

ض�����مان العدال�����ه وع�����دم التميي�����ز ب�����ين أعض�����اء هيئ�����ة الت�����دريس (توزي�����ع أعب�����اء اإلش�����راف  •

 والتدريس، والحوافز والمكافأت، والبعثات، وغيرها).
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ض���مان العدال���ه وع���دم التميي���ز ب���ين الع���املين (توزي���ع أعب���اء العم���ل، والح���وافز والمكاف���أت،  •

 والترقيات، والنقل، وغيرها).

 الطالب من حيث المساواه فى فرص التعلم والتقويم.ضمان العداله وعدم التمييز بين  •

تجن���ب التع���ارض ف���ى المص���الح (ع���دم الت���دريس ف���ى حال���ة وج���ود أح���د األق���ارب م���ن الدرج���ه  •

  األولى، اإلشراف العملى على طالب معينين لوجود مصالح خاصه... إلخ.

 اتخاذ القرارات التصحيحيه لمعالجة الممارسات غير العادله. •

الت������ى تتعل������ق بش������كاوى ومقترح������ات األط������راف المختلف������ه الداخلي������ه متابع������ة الق������رارات  •

 والخارجيه للمؤسسه وإخطار المعنيين بنتيجة المتابعه.

 

 

 ضمان العداله وعدم التمييز: 4-2-1

 كما يلى:
 طالع على أوراق إجابة اإلمتحانات.من حق جميع الطالب اإل -1

(طبق�����اً  الدراس�����ى مغلق�����ه.ي�����تم تص�����حيح أوراق إجاب�����ة اإلمتح�����ان للم�����واد الدراس�����يه للفص�����ل  -2

 ). 17 -4(مرفق  لإلجراءات المتبعة بما يقوم به كنترول المواد الدراسية ).

تجن���ب التع����ارض ف���ى المص����الح (ع���دم الت����دريس ف���ى حال����ة وج���ود أح����د األق���ارب م����ن الدرج����ه  -3

 -4.(مرف����ق  األول���ى، اإلش����راف العمل����ى عل���ى ط����الب معين����ين لوج����ود مص���الح خاص����ه... إل����خ.

18 .( 

 ). 19-4ات على ورقة األسئله وتعلن للطلبه (مرفق توزيع الدرج -4

 -4ي���تم إع���الن اإلجاب���ه النموذجي���ه لإلمتح���ان ال���دورى موض���ح عليه���ا توزي���ع ال���درجات.(مرفق  -5

20 .( 

ع���دم إنف���راد األس���اتذه بالت���دريس أو التص���حيح منف���ردين ف���ى أى مق���رر دراس���ى بالكلي���ه (مرف���ق  -6

4-21.( 

عش���وائياً عل���ى الس���اده الممتحن���ين ودون تميي���ز أو تحدي���د ي���تم توزي���ع لج���ان اإلمتحان���ات الش���فويه  -7

 ). 22-4مسبق.(مرفق 
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ي���تم توزي���ع اإلمتحان���ات العملي���ه عش���وائياً عل���ى الطلب���ه عل���ى التج���ارب المعملي���ه لض���مان العدال���ه  -8

 ). 23 -4(مرفق بين الطالب مع مراعاة أن تكون التجارب ذات مستوى واحد.

الت����دريس دون تميي����ز م����ن خ����الل الس����اعات م����ن ح����ق أى طال����ب التفاع����ل م����ع أعض����اء هيئ����ة  -9

 ). 24 -4(مرفق  المكتبيه والرياده العلميه واإلرشاد األكاديمى.

   إشتراك الطالب فى وضع الجداول الدراسيه وجداول اإلمتحانات. -10

 ). 25 -4(مرفق 

األخ���ذ ب���رأى الط���الب م���ن خ���الل ص���ناديق الش���كاوى والمقترح���ات علم���اً ب���أن الش���كاوى تك���ون  -11

 ). 26 -4(مرفق  م متابعة تنفيذ القرارات التى يتم اتخاذهاغير موقعه ويت

 ). 27 -4(مرفق .يتم التعامل مع شكاوى الطالب وفقاً ألليه مقترحه و معتمده من الكلية -12

ع�����دم التميي�����ز ب�����ين أعض�����اء هيئ�����ة الت�����دريس ف�����ى توزي�����ع أعب�����اء العم�����ل والت�����دريس الح�����وافز  -13

 ).28-4ة التدريس (مرفق والمكافأت واعالن قواعد صرف النكافأت ألعضاء هيئ

ع����دم التميي����ز وض����مان العدال����ه ب����ين الع����املين ف����ى توزي����ع أعب����اء العم����ل والح����وافز والمكااف����أت  -14

 ). 29-4 واعالن وثيقة معتمده لربط المكافأت بمستوى االنجاز فى العمل (مرفق

ي���تم إتخ���اذ ق���رارات تص���حيحيه ف���ى حال���ة تع���رض أى مجموع���ه م���ن الط���الب لع���دم العدال���ه ف���ى  -15

الج������دول الدراس������ى حي������ث ي������تم إس������تطالع رأى الط������الب ف������ى الج������داول الدراس������يه وج������داول 

 ).25 -4االمتحانات (مرفق 

ع����دم التميي����ز و ض����مان العدال����ة ب����ين الط����الب ف����ي ف����رص التعل����يم و ال����تعلم (تحدي����د رغب����ات  -16

تع���ديل تنس���يق  -تحدي���د رغب���ات الش���عبة داخ���ل االقس���ام  -الفرق���ة االعدادي���ة التخص���ص لط���الب 

 ).30 -4(مرفق طلب تحويل طالب راسب أو منقول ......إلخ)  -داخلي بين الشعب 

 

 األخالقيات المهنيه 4-3
 ممارسات أخالقيات المهنه كما يلى: 4-3-1

 ما يلى: تحرص الكليه على الممارسات األخالقيه للمهنه، وذلك من خالل

ت����وفير دلي����ل للمارس����ات األخالقي����ه للمهن����ه عل����ى أن يك����ون ه����ذا ال����دليل متاح����اً لجمي����ع األط����راف  •

 الداخليه والخارجيه للمؤسسه.



 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

32 
 

ت���وافر اج���راءات رس���ميه تتبعه���ا المؤسس���ه ف���ى التعام���ل م���ع الممارس���ات الت���ى ال تتف���ق م���ع أخالقي���ات  •

 المهنه.

المختلف���ه، م���ع الح���رص عل���ى تح���ديث ه���ذه  تت���يح المؤسس���ه المعلوم���ات الكافي���ه عنه���ا ف���ى الوس���ائل •

 المعلومات بصفه مستمره.

 تتحرى المؤسسه المصداقيه فى االعالنات والمعلومات المنشوره. •

 كما يلى: 

) وت���م اعتماده���ا م���ن مجل���س الكلي���ه  31 -4إص���دار وثيق���ة الممارس���ات وأخالقي���ات المهن���ه (مرف���ق  -1

 ) وتم نشرها على موقع الكليه. 32-4(مرفق 

ءات التعام���������ل م���������ع الممارس���������ات الت���������ى ال تتف���������ق م���������ع أخالقي���������ات المهن���������ه                  ت���������وافر اج���������را -2

 ).33 -4(مرفق 

 

 تشكيل لجنة أخالقيات البحث العلمى وتم اعتمادها من مجلس الكليه  -3

 ) وسيتم تطبيق اإلجراءات المتبعه القانونيه فى حالة االلتزام بأخالقيات المهنه.34 -4(مرفق 

 )35 -4يات البحث العلمي و تم إعتمادها من مجلس الكلية (مرفق إصدار وثيقة أخالق -4

إص����دار م����ذكرة بخص����وص أس����اليب الح����د م����ن ظ����اهرة ال����دروس الخصوص����ية و ت����م إعتماده����ا م����ن  -5

 )36-4مجلس الكلية (مرفق 

أن تت����وافر مص����داقيه ف����ى المعلوم����ات المنش����وره ع����ن الكلي����ه حي����ث ي����تم التح����ديث المس����تمر للموق����ع  -6

اجع���ه كم���ا ي���تم متابع���ة ص���حة المعلوم���ات واالعالن���ات المنش���وره ف���ى الص���حف االلكترون���ى وي���تم المر

 الرسميه بواسطة موظفى العالقات العامه وإلبالغ إدارة الكليه.

 

 نقاط القوه: -7

 تتبع الكيه إجراءات لنشر ثقافة حقوق الملكيه الفكريه والنشر. •

 تتبع الكليه إجراءات موثقه للمحافظه على الملكيه الفكريه والنشر. •

جامع����ة ع����ين ش����مس للمحافظ����ه عل����ى الملكي����ه الفكري����ه داخ����ل  –ت����م نش����ر إج����راءات كلي����ة الهندس����ه  •

 األقسام العلميه واالداريه ومكتبة الكليه ووحدة الجوده.

 تم وضع عقوبات فى حالة عدم االلتزام بحقوق الملكيه الفكريه والنشر. •
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الب واحت���رام مب���ادئ حق���وق تطب���ق الكلي���ه قواع���د مح���دده لض���مان العدال���ه وع���دم التميي���ز ب���ين الط��� •

 االنسان.

 يوجد بالكليه قواعد لضمان عدم تعارض المصالح لألطراف المختلفه. •

 يوجد بالكليه دليل معتمد وموثق لممارسات أخالقيات المهنه. •

 توافر إجراءات التعامل مع الممارسات التي ال تتفق مع أخالقيات المهنة. •

 المؤسسه. تتوافر مصداقيه فى المعلومات المنشوره عن •

 تم نشر وثيقة أخالقيات البحث العلمي بالكلية. •

ت���م وض���ع اّلي���ه لتنفي���ذ وثيق���ة أخالقي���ات البح���ث العلم���ي و إق���رار ب���االلتزام بأخالقي���ات البح���ث العلم���ي  •

 بالكلية.

 تم وضع أساليب للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية. •

لمعاون����ه و الجه����از االداري تفعي����ل حض����ور ال����دورات التدريبي����ه ألعض����اء هيئ����ة الت����دريس و الهيئ����ة ا •

 بالكلية.

تفعي����ل إش����تراك الكلي����ة ف����ي مش����روع جامع����ة ع����ين ش����مس للحص����ول عل����ى مكاف����أة النش����ر ال����دولي  •

 لألبحاث المنشوره دولياً.

 عدم التمييز و ضمان العدالة بين الطالب في فرص التعليم و التعلم. •

 

 

 

 :المرفقات 

 المرفق محتوى رقم المرفق

 إجراءات حقوق الملكيه الفكريه والنشرإصدار وثيقة  4-1
 من مجلس الكليه نشرها على موقع الكليه الوثيقه اعتماد 4-2
 توافر االجراءات للمحافظه على حقوق الملكيه الفكريه والنشر. 4-3

4-4 
للمترددين على  ،وضع ملصقات معلنه للتوعيه بحقوق الملكيه الفكريه والنشر

 المكتبه وفى األقسام بالكليه وأماكن مختلفه من الكليه.
 تفعيل اجراءات حقوق الملكيه الفكريه والنشر بعمل نموذج التقدم لنشر كتاب. 4-5
 نموذج شكوى لحفظ حقوق الملكيه والنشر. 4-6
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 ات الحصول على أرقام اإليداع للمؤلفات العلميه.ءتفعيل اجرا 4-7

4-8 
ر أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه الدورات التدريبيه تابعه لمشروع حضو

FLDC 

4-9 
 ،التوعيه بحقوق الملكيه الفكريه والنشر عن طريق ندوات عن الملكيه الفكريه

 وذلك ضمن الخطه التدريبيه ألعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه.

4-10 
بين أعضاء هيئة التدريس والهيئه  نشر ثقافة حقوق الملكيه الفكريه والنشر

المعاونه وتوزيع استمارة استقصاء رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه 
 .الكليه عن فاعلية اجراءات حماية الملكيه الفكريه التى تتبعها

4-11 

نشر ثقافة حقوق الملكيه  فى تحليل نتائج فعاليات االجراءات التى تتبعها الكليه
وتوزيع استمارة  ،نشر بين أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونهالفكريه وال

استقصاء رأى أعضاء هيئة التدريس والهيئه المعاونه عن فاعلية اجراءات 
وأثبت تحليل النتائج فعاليات االجراءات  ،حماية الملكيه الفكريه التى تتبعها الكليه

 التى تتبعها الكليه.

4-12 
الفكريه والنشر بين الطالب وتوزيع استمارة استقصاء نشر ثقافة حقوق الملكيه 

 رأى الطالب عن فاعلية إجراءات حماية الملكيه الفكريه التى تتبعها الكليه.

4-13 

نشر ثقافة حقوق الملكيه  فى تحليل نتائج فاعليات االجراءات التى تتبعها الكليه
لطالب عن فاعلية وتوزيع استمارة استقصاء رأى ا ،الفكريه والنشر بين الطالب

وأثبت تحليل النتائج فاعليات  ،إجراءات حماية الملكيه الفكريه التى تتبعها الكليه
 االجراءات التى تتبعها الكليه.

4-14 
وتوزيع  ،نشر ثقافة حقوق الملكيه الفكريه والنشر بين العاملين بالجهاز االدارى

استمارة استقصاء رأى العاملين بالجهاز االدارى عن فاعلية اجراءات حماية 
 .الكليه الملكيه الفكريه التى تتبعها

4-15 

نشر ثقافة حقوق الملكيه  فى تحليل نتائج فاعليات االجراءات التى تتبعها الكليه
تقصاء رأى وتوزيع استمارة اس ،الفكريه والنشر بين العاملين بالجهاز االدارى

العاملين بالجهاز االدارى عن فاعلية اجراءات حماية الملكيه الفكريه التى تتبعها 
 وأثبت تحليل النتائج فاعليات االجراءات التى تتبعها الكليه. ،الكليه

4-16 
اشتراك الكليه فى مشروع جامعة عين شمس للحصول على مكافأة للنشر الدولى 

 لتعليمات منشوره. لألبحاث المنشوره دولياً طبقاً 
 يتم تصحيح أوراق إجابة اإلمتحان للمواد الدراسيه للفصل الدراسى مغلقه. 4-17

4-18 
تجنب التعارض فى المصالح (عدم التدريس فى حالة وجود أحد األقارب من 

الدرجه األولى، اإلشراف العملى على طالب معينين لوجود مصالح خاصه... 
 إلخ.

 على ورقة األسئله وتعلن للطلبه.توزيع الدرجات  4-19
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 يتم إعالن اإلجابه النموذجيه لالمتحان الدورى موضح عليها توزيع الدرجات. 4-20
 عدم إنفراد األساتذه بالتدريس أو التصحيح منفردين فى أى مقرر دراسى بالكليه. 4-21

4-22 
ودون تمييز أو توزيع لجان االمتحانات الشفويه عشوائياً على الساده الممتحنين 

 تحديد مسبق.

4-23 
توزيع اإلمتحانات العمليه عشوائياً على الطلبه على التجارب المعمليه لضمان 

 العداله بين الطالب مع مراعاة أن تكون التجارب ذات مستوى واحد.

4-24 
من حق أى طالب التفاعل مع أعضاء هيئة التدريس دون تمييز من خالل 

 والرياده العلميه واإلرشاد األكاديمى.الساعات المكتبيه 

 إشتراك الطالب فى وضع الجداول الدراسيه وجداول اإلمتحانات 4-25

4-26 
األخذ برأى الطالب من خالل صناديق الشكاوى والمقترحات علماً بأن الشكاوى 

 تكون غير موقعه ويتم متابعة تنفيذ القرارات التى يتم اتخاذها.

 شكاوى الطالب وفقاً ألليه مقترحه و معتمده من الكليةيتم التعامل مع  4-27

4-28 
عدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس فى توزيع أعباء العمل والتدريس الحوافز 

 والمكافأت واعالن قواعد صرف المكافأت ألعضاء هيئة التدريس.

4-29 
فى توزيع أعباء العمل والحوافز  العاملينعدم التمييز وضمان العداله بين 

 والمكافأت واعالن وثيقة معتمده لربط المكافأت بمستوى االنجاز فى العمل.

 عدم التمييز و ضمان العدالة بين الطالب في فرص التعليم و التعلم. 4-30

 إصدار وثيقة الممارسات وأخالقيات المهنه. 4-31
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 الجهاز اإلدارى -5 

 القيادات و تقييم األداء.تنمية  5-1
 تنمية القيادات األدارية و العاملين. 5-1-1
 االليات المستخدمة في ذلك. وتحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية و العاملين  5-1-1-1

 تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية و العاملين
لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات (مركز اقليمى معتمد للمجلس قامت الكلية بالتعاقد مع المركز القومى 

الجراء دراسة لالحتياجات التدريبية للكلية حتي يمكن وضع خطة شاملة للتدريب الدولى للمدربين المعتمدين)
قدم المركز القومى لتنمية قدرات هيئة التدريس والقيادات تقرير عن مبينة علي أساس هذه الدراسة.

) واستقصاء لتحديد االحتياجات 1-5اجات التدريبية لكلية الهندسة جامعة عين شمس (مرفق االحتي
 ).2-5التدريبية(مرفق 

 تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية و العاملين االليات المستخدمة في
وفق خطة موسمية للعاملين وذلك وفق األليات  والعاملين يتم تحديد االحتياجات التدريبية للقيادات االدارية

 االتيه:
يتم موافاة الجامعة للكلية بخطاب رسمي بناء علي كتاب الجهاز المركزي للتنظيم واالداره والذي يطلب  •

فيه الخطة التدريبية المقترحه للجامعه وعليه يتم إرسال ذلك للكليات لكي تحدد االحتياجات المطلوبة 
 لكل كليه.

 الخطاب علي االدارات المعنية بالكلية إلختيار التدريب الالزم يتم عرض  •
 يتم ملء واستيفاء النموذج المرسل من الجامعة بحصر االحتياجات . •
 يتم عرض الخطة علي أ.د. رئيس الجامعة. •

 
نسبة و انواع البرامج للدورات التدريبية التي تم تنفيذها في المخطط لكل فئة خالل السنوات  5-1-1-2

 .)......الخ -مهارات فنية متخصصة  -مهارات سلوكية  -مثال ذلك مهارات ادارية (الثالثة السابقة 
   حتى   2012والعامليين تبدا فى قيادات االداريةللتدريبية   خطةيوجد 

 .)3-5(مرفق 2017
 الدورات التدريبية للمديرون ورؤساء االقسام االدارية:

 العاملين وتحفيز الجماعي العمل •
 االجراءات وتبسيط المشكالت وحل تشخيص •
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 العمل وجدولة وتخطيط االدارية المعلومات نظم •
 العاملين اداء تقييم •
 استخدام البريد االكترونى •

% . نسبة الدورات التى تم تنفيذها حتى 100بنسبة حضور " فرد 47اجمالى الحاضرين بهذة الدروات عدد "
 % 21,7بنسبة  2017دورة تنتهى فى  23دورات من اجمالى  5االن عدد 
 :التدريبية للموظفيين والفنيينالدورات 

 العمالء  مع والتعامل االتصال مهارات •
 )االلكتروني والبريد الكتابية والبرامج االلكترونية الجداول( االلي الحاسب مهارات •
 االولية واالسعافات الكوارث مع التعامل •
 االداري الجهاز العضاء العالي التعليم لمؤسسات الذاتي التقويم •
 االنترنت واستخدام والبحث التصفح دورة •
 الشئون المالية للجامعات •

تنفيذها حتى % . نسبة الدورات التى تم 100" فرد بنسبة حضور 121اجمالى الحاضرين بهذة الدروات عدد "
 % 26,1بنسبة  2017دورة تنتهى فى  23دورات من اجمالى  6االن عدد 

 
 نظم تقييم اداء القيادات االدارية و العاملين. 5-1-2
 رأي العاملين في مدي مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم اداء العاملين. 5-1-2-1

ييم أداء العاملين فهناك بعض المصدقيات وال سيما التي بالنسبة لمصداقيه النظم الحاليه المستخدمة في تق
تتعلق بالحضور والغياب وكمية العمل والجزاءات وعلي الناحية االخري ال توجد موضوعيه في بعض تلك 
المعايير التي تقوم علي أداء العامل مثل التعامل مع الزمالء والتعاون معهم فهي في كثير من األحيان تكون 

 ئيس والعامل ونسبية وتقديريه تحتاج الي مراجعه لضمان الموضوعيه.شخصية بين الر 
يتم استخدام تقارير الكفاءه السنوي للعاملين والذي يتضمن معايير لمجموعه من األنظمة المختلفة والمهام 

 التي يقوم بها العامل وللتغلب علي بعض نقاط الضعف في الطرق السابقة
 
 المؤسسة لتقييم اداء العاملين  هاتستخدم وسائل أخري مبتكرة 5-1-2-2
 لتقييم أداء موظفى االدارات المختلفةخاصة بها  معاييرامت كلية الهندسة بجامعة عين شمس بوضع ق

 وهى:
 عدد أيام الغياب الشهرية . -1
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 التأخيرات الشهرية صباحًا أو عند اإلنصراف أو االنصراف بدون توقيع . -2
 على الموظف على مدار الشهر .الجزاءات المختلفة التى وقعت  -3
 مدى تعاونه مع مرؤسيه . -4
 مدى تعاونه مع زمالئه فى اإلدارة  -5
 مدى تعاونه مع الغير (طالب أو اشخاص من الخارج ) -6
مدى التزام الموظف باداء االعمال المسندة اليه اداء سليم فى وقت مناسب أو معدل انجاز العمل الذى  -7

 .نتهاء منها خالل اليوم ....)عامالت المختلفة التى يتم االيقوم به (مثل عدد الشهادات أو الم
 .مدى ادائه لالعمال التى يكلف بها فى غير مواعيد العمل -8

 
 ادة من الموارد البشرية المتاحةاالليات التي تستخدم لتعظيم االستف 5-1-2-3

كان هناك قله من االدارات العاملون موزعون علي االدارات واالقسام المختلفه وفقا لألعداد المطلوبة وٕان 
إعدادها ال يتناسب مع الخدمة المقدمة سواء في حاله الكثرة او القلة وهذا ما يسمي بقانون تناقص القله، أو 
المنفعه الحدية. حيث هناك عجز في التوزيع وال سيما في العماله الفنية في المعامل والحاسوب حيث تمثل 

عمال فنية مؤقتين وعلي البعد االستراتيجي  7عامل مثبتين و 52لمهنية عامل، والعمالة ا131العماله الفنية 
 يزداد العجز بعد خروج العماله علي المعاش وعدم إحاللها.

وقد حصلت الكلية حديثا علي موافقه الجامعه علي تعيين عدد من الفنيين لمواجهة العجز الذي ينشأ عن 
البشرية المتاحة في تسيير العملية التعلمية وفقا لقدرات تلك تقاعد الكثير منهم ويتم االستفادة من الموارد 

العماله ومهاراتهم الفنيه اال ان مستجدات العملية التعلمية وبخاصة بالكلية وما بها من مستجدات تكنولوجية 
في حاجه دائما الي تجديد وتدريب تلك العماله وصقلها بما يتناسب مع الجدية وبخاصة في ظل منظومة 

 ورساله وأهدف و رؤية الكلية. الجودة
 

 الرضا الوظيفي. 5-2
 وسائل قياس الرضا الوظيفي. 5-2-1
 مستوي الرضا الوظيفي للعاملين 5-2-1-1

لقياس الرضا الوظيفى لدى العاملين قامت الكلية بعمل استبيان عام لقياس الرضا الوظيفى للعاملين (مرفق 
). بتحليل نتائج االستبيان تم التعرف على نقاط القوة ،القوة المتوسطة ،الضعف والضعف الشديد وهى 4-ف

 كاالتى: 
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 وال: نقاط القوةا
لتالية في نظام العمل األداري والتي حصلت علي نقاط موافقة اكبر تبين من تحليل البيانات ان نقاط القوة ا

 % من العينة بالكلية تتلخص فيما يلي:75من 
 الشعور باألحترام عند التعامل مع الرئيس مباشر. •
 التعبير عن الرأي بحرية. •
 تعامل الرئيس بشفافية. •
 تطوير الرئيس لألداء و الخبرات. •
 تعامل الرئيس بعدل. •
 المادي.التحفيز غير  •
 أخذ األفكار و االراء بعين األعتبار. •
 التقدير من الرئيس عند قيام بعمل أضافي. •
 األستعداد للتواجد بعد الساعات الرسمية. •
 المناخ يتيح التواصل األجتماعي. •

 ثانيا: نقاط متوسطة القوة لمدي الرضا الوظيفي لالداريين و العاملين
 % من العينة و هي علي الترتيب:74,9-%49تتراوح بين و قد حصلت هذة النقاط علي موافقة بنسبة 

 لديك صالحيات كافية ألتخاذ القرار. .1
 األستقرار الوظيفي. .2
 الراتب الحالي مرضي نسبيا. .3

 ثالثا: نقاط الضعف لمدي الرضا الوظيفي لالداريين و العاملين
 علي الترتيب:% من العينة و هي 48,9-% 30حصلت هذه النقاط علي موافقة بنسبة تتراوح بين 

 مكان العمل مريح و امن. •
 الكلية تحافظ علي الموظفين المميزين. •
 التزويد بالتدريب المطلوب ألحتيجات الوظيفية. •
 أهداف الكلية واضحة و مفهومة. •

 رابعا نقاط الضعف الشديدة لمدي الرضا الوظيفي لالداريين و العاملين
 % من العينة و هي علي الترتيب:30قل من و قد حصلت هذه النقاط علي موافقة بنسبة تتراوح ا

 المزايا التي تقدمها الكلية مقارنة بالهيئات األخري. •
 تقديم المساعدة من الكلية في حالة الظروف الطارئة. •
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 التفكير بترك العمل خالل العام الحالي. •
 الخدمات التي تقدمها الكلية مرضية لك. •
 الـتامين الصحي. •
 لوقت.المعنويات في العمل في هذا ا •

 

 الوسائل المتبعة لقياس مستوي الرضا الوظيفي للعاملين 5-2-1-2
) بهدف الكشف عن وجهة نظر السادة 4-5لدى العاملين(مرفق الرضا الوظيفي عام لقياس ستبيان اتم عمل 

 الوظفيين فى تقييم االدارية داخل الكلية لتحليل مواطن القوة والضعف سعيا لتطوير االقسام االدارية داخل
 الكلية.

 

 عوامل الرضا و عوامل عدم الرضا 5-2-1-3

 :)% 50ن اكثر محصلت علي موافقة االستبيان التى  نقاط (عوامل الرضا
 الشعور باألحترام عند التعامل مع الرئيس مباشر. •
 التعبير عن الرأي بحرية. •
 تعامل الرئيس بشفافية. •
 تطوير الرئيس لألداء و الخبرات. •
 تعامل الرئيس بعدل. •
 التحفيز غير المادي. •
 أخذ األفكار و االراء بعين األعتبار. •
 التقدير من الرئيس عند قيام بعمل أضافي. •
 األستعداد للتواجد بعد الساعات الرسمية. •
 المناخ يتيح التواصل األجتماعي. •
 لديك صالحيات كافية ألتخاذ القرار. •
 األستقرار الوظيفي. •
 الراتب الحالي مرضي نسبيا. •
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 :)% 50ن م قلاحصلت علي موافقة االستبيان التى  نقاط (الرضاعوامل عدم 
 مكان العمل مريح وامن. •
 الكلية تحافظ علي الموظفين المميزين. •
 التزويد بالتدريب المطلوب ألحتيجات الوظيفية. •
 أهداف الكلية واضحة و مفهومة. •
 المزايا التي تقدمها الكلية مقارنة بالهيئات األخري. •
 الكلية في حالة الظروف الطارئة. تقديم المساعدة من •
 التفكير بترك العمل خالل العام الحالي. •
 الخدمات التي تقدمها الكلية مرضية لك. •
 الـتامين الصحي. •
 المعنويات في العمل في هذا الوقت. •

 
 دور المؤسسة في تحسين الرضا الوظيفي 5-2-2
 الرضا الوظيفي للعاملين بالمؤسسةمناقشة نتائج قياس  5-2-2-2

والعامليين  لقيادات االداريةوكيل الكلية لشئون البيئة مع ا -يتم عمل اجتماعات دورية بين االستاذ الدكتور
 .)5-5(مرفق 

 ن مستوي الرضا الوظيفة للعاملينالقرارات المتخذة لتحسي 5-2-2-2
 زيادة فرص التريب للعاملين و األداريين. •
 تجديد مباني الكلية و منشئاتها. •
عقد الندوات التي تشرح للعاملين أهداف الكلية و رسالتها و أعالن المزايا التي سوف تقدم للمميزين  •

 بحيث تزداد الثقة بين العاملين و األدارة. 
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 :المرفقات

 تنمية القيادات و تقييم األداء. -5-1

 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 1-5 تقرير عن االحتياجات التريبية لكلية الهندسة جامعة عين شمس 

 2-5 استقصاء تحديد االحتياجات التدريبية

 5-3 والعامليين لقيادات االداريةلالتدريبية خطة ال

 

 الرضا الوظيفي. -5-2
 

 رقم المرفق محتوي المرفق

 4-5 استبيان عام لقياس الرضا الوظيفى للعامليين

وكيل الكلية لشئون  -االجتماعات الدورية بين االستاذ الدكتورمحاضر 

 البيئة مع العامليين.

5-5 
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 الموارد المالية واالدارية -6

 والمادية المالية الموارد كفاية  -6-1

 :السنوية المالية الموارد -6-1-1

 كفاية الموارد المالية المخصصة للكلية: -6-1-1-1

الموارد المالية المتاحة للكلية سنويا غير كافيه لتحقيق رسالتها بصفه عامة فإن 
وتعتمد الكلية علي عدد من الموارد المالية منها دعم وزاره المالية وهو يعتبر غير 

) كما تعتمد الكلية علي مصادر اخري 1-6كاف لتحقيق أهداف الكلية (مرفق 
تمدة ومركز االستشارات من الموارد الماليه الذاتية مثل برامج الساعات المع

وصندوق البحوث ومركز التقييم المستمر التي تحقق عائدا مناسبا يمكن الكلية 
). كذلك تقوم الوحدات ذات الطابع 2-6من وضع خطة التطوير (مرفق  

الخاص بخدمات اإلستشارات الهندسية لجميع الجهات لزياده الموارد الماليه للكلية 
يمية ولكن بصوره عامة ما زال هناك نقص في لتحقيق أهداف العملية التعل

الموارد يحتاج الي دعم بصوره أكبر. و جارى اآلن وضع و إعتماد خطة موثقة 
). و قد 3-6و واضحة لتحقيق مستهدفات لتنمية الموارد الذاتية للكلية (مرفق 

 في خطة الكلية  لتغطية االنفاق ومصادر بنود لتحديد قامت الكلية بوضع خطة
 في ) و مرفق طية تقرير عن التطور4-6المختلفة (مرفق  األكاديمية تالمجاال

 )5-6الثالثة األخيرة (مرفق  السنوات خالل للمؤسسة الذاتية الموارد حجم

 -ويعتبر أهم أسباب عدم كفايه الموارد الماليه:

  زياده أعداد الطلبة بالكلية حيث يبلغ إجمالى عدد الطلبه بجميع الفرق

ببرامج الساعات  677طالب و  11472بمرحلة البكالوريوسالدراسية 

. أما ما يختص بمرحلة  2012- 2011المعتمدة و ذلك للعام الدراسى 

طالب موزعين على  3783الدراسات العليا فيبلغ عدد الطلبة المقيديين 

-6. (مرفق  2012- 2011التخصصات المختلفة و ذلك للعام الدراسى 

6.( 
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  العلوم الهندسية والتكنولوجيا المعلوماتية على مستوى التطور المستمر في

العالم مما يحتاج الي دعم دائم باالجهزه والمعدات المتطوره إلستمرار 

 المنافسه على الرياده فى سوق العمل من خالل مستوى خريجى الكلية.

 الموارد المالية الذاتية للكلية: -6-1-1-3

للموارد الماليه الذاتية و منها على سبيل ) المصادر المختلفة 2-6يوضح (مرفق 
المثال ال الحصر برامج الساعات المعتمدة ومركز االستشارات وصندوق البحوث 
ومركز التقييم المستمر التي تحقق عائدا مناسبا و الوحدات ذات الطابع الخاص 

ة بخدمات اإلستشارات الهندسية لجميع الجهات. كما يوضح أيضا تطور الموارد الذاتي
 فى السنوات الثالث األخيرة.

 كفاءه استخدام الموارد المالية للكلية: -6-1-1-4

يوجد نظام للمراجعه والرقابة الدورية علي استخدام الموارد المادية والمالية وذلك خالل 
قسم المراجعه والتفتيش المالي بالكلية وكذلك من خالل مراقبين للحسابات من قبل 

وكيل) ومن اختصاصاتهم مراجعه الشيكات واالستمارات و وزاره المالية (مدير و 
مراقبه كافة أوجه الصرف وما اذا كانت مطابقة للقوانين واللوائح ام ال. كما تخضع 
الكلية كأي جهة حكومية للقوانين واللوائح المنظمة واجهزه الرقابة والتفتيش والمراجعه 

 الحكومية.

 المبانى: -6-1-2

 ى لمبانى الكلية:التقييم الكم -6-1-2-1

قامت الكلية بإعداد كتيبات عن التقييم الكمى لمبانى و الفراغات الداخلية للكلية   •

-22صفحة و تم إعتمادة بتاريخ  234) مكون من جزئين بإجمالى 7-6(مرفق 

). و قد توصل هذا التقرير إلى 8-6بواسطة مجلس الكلية (مرفق   2-2013

 اآلتى:

o ية في الوضع الحالي غير كافيه ألعداد الطالب الذين المساحات المتوافره بالكل

يبلغون نحو إثنى عشر الف طالب وتضم الكلية عددا من القاعات والمدرجات 

  -علي النحو التالي:
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 4  طالب وذلك الستيعاب  800مدرجات (أ،ب،ج،د) يصل سعه كل منها الي

مجموعه أخري الفرقه االعدادية والفرقه األولي بمختلف أقسامها كما يتواجد 

طالب  400و  300من المدرجات ذات السعات المختلفه التي تتراوح ما بين 

وذلك الستيعاب دفعات األقسام المختلفه في الفرق الثالثه والرابعه كما يتواجد 

 50عدد كبير من الفصول الخاصة بحصص التمارين تتراوح سعاتها ما بين 

 مواد المختلفة.طالب وذلك الستيعاب حصص التمارين لل 100و 

  قامت الكلية بإنشاء المبني الجديد الذي تم تخصيصه لطلبة برامج الساعات

 المعتمدة بمختلف تخصصاتهم كما يشارك فى إستخدامة باقى طلبه الكلية.

  يوجد بالكلية اماكن لألنشطة مثل ملعب كره القدم وصاله جيم ومالعب

المخصصه لممارسه  صغيره لألنشطة الرياضية االخري وتعتبر المساحات

األنشطة الطالبية غير مستغله بالصوره المثله و تقوم اداره الكليه االن باعاده 

 2020دراسه المخطط العم لحرم الكليه بخطه طويله االمد الي عام 

الستيعاب اعداد اكبر من الطالب و اعداد االنشطه الرياضيه و الثاقفيه و 

 االجتماعيه المناسبه بالتوازي.

 نظم و وسائل األمن و السالمة لمبانى الكلية: -6-1-2-2

  -تتوافر بالكلية بعض التجهيزات الالزمة لتحقيق األمن والسالمه وذلك من خالل: •

o .وحده أمن مكونة افراد مؤهلة و مدربة علي خطط االخالء 

o  حنفيات حريق أمام المباني وبداخلها وجميعها مجهزة وفي حاله استعداد وجاري

 اقص.استكمال النو 

o .يوجد بأماكن مختلفة من الكلية بعض العالمات االرشادية المناسبة 

o  يوجد لوحات ارشادية علي لوحات التوزيع ومولدات الكهرباء للتنبية علي

خطورتها كما يتواجد أسهم علي النوافذ توضح طرق الهروب في حاله الطوارئ 

ور داخل كما يوجد عالمات إرشادية و مرايات عاكسه لتسيير حركة المر 

 شوارع الكلية.
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o  يوجد لوحات إرشادية بالمعامل و الورش توضح تعليمات تشغيل اآلآلت و

 ).9-6المعدات و إحتياطات السالمة فى معمل الكيمياء (مرفق 

o  تم إعادة تشكيل وحدة لمواجهة األزمات والكوارث وتم إعداد خطة عمل هذة

 ).10-6لجنه (مرفق الوحدة و تم تشكيل لجان فرعية و تم تحديد دور كل 

o  يوجد بالفعل خطط للتدريب علي اخالء المباني في حاله حدوث كوارث وقد تم

التدريب علي تنفيذ إحدي هذه الخطط علي مبني االداره خالل العام الدراسي 

وقامت بعمل التجربه وحده األمن بالكلية وتم تصوير هذا  2008-2009

وطريق االطفاء لمعظم  يوضح طريقه االخالء CDالتدريب ونسخه علي 

معامل الكلية وتم نسخه علي أجهزه الحاسب بمكاتب الساده العميد والوكالء 

). و جارى اإلعداد إلجراء تجربة محاكاة 11-6ومدير عام الكلية (مرفق 

 2013-2012أخرى إلخالء المبانى خالل العام الدراسى 

 نظافة  الكلية و مبانيها: -6-1-2-3

بالنظافه وذلك من خالل طاقم عمل من عمال وعامالت تتصف مباني الكلية  •

النظافه الموزعين علي مباني الكليه ويتم المراقبه علي عملهم من خالل المسئولين 

وعلي رأسهم أمين الكلية لشئون البيئة و خدمة المجتمع ويتم شهريا اختيار العامل 

شهاده تقدير  المثالي والعاملة المثالية علي مستوي الكلية كما يحصالن علي

ومكافأه مادية علي ذلك. مع ذلك فقد تم التعاقد مع عدد أكبر من عمال النظافة و 

ذلك ضمن خطة الكلية لإلرتقاء ببرنامج النظافة بها. و لإلرتقاء بمظهر العاملين 

 ).12-6بالكلية فقد تم دعم جميع عمال الكلية بزى موحد  (مرفق 

بأماكن مختلفه أمام المبني الرئيسي  كما توجد حدائق فسيحة ومساحات خضراء •

وجارى إعداد خطط لإلرتقاء بهذة المناطق الخضراء التى تعتبر متنفس للطلبة 

للممارسة األنشطة اإلجتماعية و فى نفس الوقت تعتبر واجهة حضارية جيدة للكلية  

 ).13-6(مرفق 
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 المرافق األساسية: -6-1-3

 بالكلية:حصر المرافق األساسية  -6-1-3-1

  -):14-6يتوافر بالكلية شبكة للمرافق العامة لخدمة الكلية وذلك من خالل (مرفق  •

 : تتوافر المصاعد بأعداد مناسبة لخدمة المباني المختلفه حيث يوجدالمصاعد •

  -االتي :

o  مصعد بمبني االداره. 2عدد 

o  مصعد بمبني الكنترول. 1عدد 

o  ما بالتبادل مع االخر كما مصعد بمبني العماره حيث يعمل أحده 2عدد

 يوجد مصعد كبير للبضاعه.

o  مصعد بمبني اقسام الهندسه الميكانيكية. 2عدد 

o  مصعد بمبني الخرسانه القديم. 1عدد 

o  مصعد بمبني الخرسانه الجديد قامت وحده االستشارات بتجهيزه. 1عدد 

o  مصعد بالمبني التعليمي الجديد. 2عدد 

o صاعد و جارى األن تجديد هذة العقود هذا و يوجد عقود لصيانة هذة الم

 بعد توقفها خالل فترة الثورة و الفترة التى تلتها.

دوره مياه للطلبة واعضاء هيئة التدريس وقد  67: يوجد بالكلية عدد دورات المياه •

تم تجديد الكثير منها في السنوات االخيره وذلك بخالف الدورات الخاصة بمكاتب 

اري تطوير عدد كبير منها من خالل خطة صيانة مرافق الساده العميد والوكالء وج

 الكلية كما سبق االشاره الي ذلك.

علي  محوالت كبيره وتقسم أحمال الكلية 3: يتم تغذية الكلية من خالل  الكهرباء •

المحوالت القصوي  % من قدره 50المحوالت الثالثه، وتمثل أحمال الكلية حوالي 

حاله األعطال. كما يوجد خطط للصيانة  وذلك لتأمين خط بديل لألحمال في

 الدورية.
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: تتسم شبكة المياه بحاله جيده بكل المباني لخدمة دورات المياه، كما يتوافر المياه •

عدد من أجهزه المبردات الخاصه بمياه الشرب لخدمة الطالب والعاملين ( بجوار 

غالبيه المرافق  ... الخ ). هذا وتتسم -الحدائق  –داخل المسجد  –وداخل المباني 

المتاحة بصالحيتها لالستخدام. هذا وقد تم إنشاء خزان أرضى للمياه لتغذية شبكة 

 الحريق بالمبنى التعليمي الجديد.

 

 

 

 صيانة البنية التحتية و المبانى: -6-1-3-2

: تم إعداد خطة لدعم وصيانة المباني والتسهيالت التعليمية (مرفق أعمال الصيانة •

 قامت الكلية بإعتمادها.). و قد 6-15

كما تقوم هذة الخطة بعمل مقترحات إلستغالل أى فراغات قد تكون مهدرة أو غير   •

مستغلة على أكمل صورة. وقد تم وضع العديد من المقترحات وجارى األن تحديد 

وتدبير مصادر التمويل لمثل هذة المقترحات تمهيدا لطرحها للتنفيذ خالل فترة 

 عدادها قبل بداية العام الدراسى القادم.اإلجازة الصيفية وإ 

هذا بخالف أعمال الصيانة اللحظية و الطارئة و التى تتم بصوره مستمرة و يوجد  •

بند مخصص لها من الميزانية و مثبت بمؤتمر الكلية السنوى و الذى يقدم تقرير 

 ).17-6مستفيض بخصوص مثل هذة األعمال (مرفق 

 المادية و تكنولوجيا المعلوماتموارد التعلم و التسهيالت  -6-2

 المكتبة -6-2-1

 أعداد المستفيدين من المكتبة -6-2-1-1

% من اجمالى المستفيدين 8من المفترض اال تقل أعداد المستفيدين عن  •

اعضاء هيئة التدريس) و  -طالب الدراسات العليا -الهيئة المعاونة -(الطالب
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م مربع لذلك يوجد عجز في  1.5مستفيد: ال تقل عن -تكون المساحة المخصصة

)  مما دعا اداره الكليه الي طرح مشروع قصير االمد 7-6مساحه المكتبه (مرفق 

تم اعداد رسوماته مع مركز االستشارات الهندسية بالكلية لتوسعه المكتبه (مرفق 

 2020) و مشروع اخر لتطوير مبني المكتبه وبناء ملحق به ضمن خطه 6-18

 لتطوير حرم الكليه.

%من النسبه المرجوه وجاري التطوير 50تعد نسبه المستفيدين من المكتبه اقل من  •

 كما ذكر سلفا.

 

 

 تجهيزات المكتبة -6-2-1-2

ال تتوافر التجهيزات المطلوبه والمناسبه ألعداد الطالب المرجوه و موضح ذلك  •

 )7-6تفصيال في كتيب التقييم الكمي (مرفق 

) وتحاول الكليه بالتنسيق مع 19-6مناسبة (مرفق تتوافر المراجع العلميه بصوره  •

الجامعه التغلب علي هذه النقطه بتوفير خدمات انترنت خاصه بأبناء الكليه 

 تطلعهم علي أحدث الدوريات و المراجع العلميه

ال تتوافر خدمات التصوير بصوره مناسبه داخل المكتبه و مدرج ذلك في اعداد  •

 .2020مخطط 

 المعلومات بالمكتبة تكنولوجيا -6-2-1-2

تحاول الكليه بالتنسيق مع الجامعه التغلب علي هذه النقطه بتوفير خدمات انترنت  •

خاصه بابناء الكليه تطلعهم علي بعض الدوريات و المراجع العلميه اال انها مازالت 

 محدوده
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 قاعات الدراسة و المعامل -6-2-2

 قاعات المحاضرات و الفصول الدراسية -6-2-2-1

وجد عجز نسبي في العالقه بين اعداد الطالب و المساحات المتوفره اال ان ذلك ي •

) و تقوم اداره الكليه االن 7-6يتم التغلب عليه من خالل الجداول الدراسيه (مرفق 

 2020بإعاده دراسه المخطط العام لحرم الكليه بخطه طويله األمد الي عام 

 إلستيعاب أعداد اكبر من الطالب

 

 

 المعامل -6-2-2-2

توجد المعامل في األقسام المختلفه لخدمة الدراسة بها و تعد مساحات المعامل  •

% و خاصه مع احتياجات الجداول الدراسيه 75المتاحه كافيه بنسبه تزيد عن 

 )Norms Checklist) و ذلك بعد مقارنتها بال (7-6(مرفق 

يين بالمعامل وجارى اآلن بصورة عامة ال يتوافر أعداد مالئمه للعاملين الفن •

 ).20-6إعداد برامج لتدريب العاملين تم تنفيذ بعضها (مرفق 

% 50الوسائل التعليمية الداعمة للبرامج التعليمية ال تتوافر بصوره مالئمه في  •

من المعامل اال ان الكليه تقوم دائما بتطوير ذلك و علي سبيل المثال تطوير 

 عمل شنايدر.معامل الحاسب االلي المركزيه و م

تكفي التجهيزات في عديد من المعامل و بالنسبه للمعامل التي ال تحقق  •

 2020المطلوب فهي مدرجه في خطه إعداد مخطط تطوير الكلية سنة 

 )7-6(مرفق 

توجد المعامل في األقسام المختلفه لخدمة الدراسة بها ولكن تتسم هذه المعامل  •

 جوده العملية التعليمية. بنقص في المعدات واألجهزه بشكل يقلل من

تتصف معظم األجهزه والمعدات بالمعامل بالقدم وتمثل األجهزه الحديثه منها  •

 نسبة قليله من إجمالي األجهزه.
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تم إعداد و تجهيز قاعدة بيانات لجميع المعامل و الورش المتاحة و حصر  •

لما بها من معدات و أجهزة و مدى صالحياتها لإلستخدام أو الصيانة أو 

 ).21-6التجديد  (مرفق 

توجد بالكلية بعض المعامل واألجهزه ذات القيمة العالية والتي يتم تمويلها عن  •

طريق المشاريع البحثيه للوحدات االستشارية ذات الطابع الخاص وعلي سبيل 

المثال تمتلك وحده الفلزات بالكلية عدد من األجهزه غاليه القيمة لخدمة الوحده 

)  Test machineمية الصناعات الصغيره جهاز اختبار (كما تمتلك وحده تن

 مائة ألف جنية مصري. 100.000يتخطي 

كما يوجد عدد من المعامل الحديثه مثل معامل اقسام اتصاالت والتي تم تمويلها  •

) وكذا يوجد معمل للصوتيات تم تمويله من Telcomبالتعاون مع جهات خارجية (

 . TEMPUS مشروع 

البنية األساسية للمعامل غير كافيه وقد تم ادراج نحو ستة ماليين وبشكل عام فإن  •

-6لتطوير المعامل (مرفق  CIQAPو ستمائة ألف جنية ضمن أنشطة مشروع الـ

22.( 

 

 

 التسهيالت لممارسة األنشطة الطالبية -6-2-3

 التسهيالت المادية لممارسة األنشطة الطالبية -6-2-3-1

لممارسه النشاط الرياضي وكذلك االنشطة المختلفه وان كانت تتوافر بالكليه أماكن  •

). كما تقوم رعايه الشباب 23-6غير كافيه بما يتناسب مع أعداد الطالب (مرفق 

...  -دينية  –رياضيه  –بالكليه بتنظيم المسابقات في المجاالت المختلفه ( ثقافيه 

ك تقديم الجوائز الخاصه الخ) وتقوم بتحفيز الطلبة باالعالن عن المسابقات وكذل

 بتلك المسابقات.
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 الموارد المالية المتاحة لممارسة األنشطة الطالبية -6-2-3-2

تفتقد الكلية للتجهيزات الكاملة لممارسه األنشطة الطالبيه بالكلية حيث تحتاج للدعم  •

  -المادي لصيانة المالعب فعلي سبيل المثال :

ه القدم يحتاجان لصيانة ودعم مادي يقترب ملعب الكره الطائره وملعب خماسيات كر  •

 سعين ألف جنية. 70.000من 

مائة ألف جنية  100.000صاله اللياقه البدنية تحتاج ألجهزه وارضيات تصل الي  •

 مصري.

 ملعب كره القدم الكبير ( النجيل ) يحتاج الي صيانة. •

 التوجد حجرات مخصصة لممارسة النشاط الرياضي للطالبات. •

 تكنولوجيا المعلومات -6-2-4

 أعداد الحاسبات اآللية بالمؤسسة -6-2-4-1

 200جهاز منهم  600يصل عدد الحاسبات اآللية المتاحة للطلبة نحو  •

في حين أن  CIQAPجهاز حديث تم شراؤهم من خالل خطة مشروع الـ

 12000اجمالي أعداد طالب مرحله البكالوريوس بالكلية تصل الي نحو 

 تالي فهي نسبة غير كافيه إلعداد الطالب.طالب تقريبا وبال

يتوافر عدد مناسب من أجهزه الحاسب االلي ألعضاء هيئة التدريس  •

 بالمعامل والمكاتب الخاصة بهم في االقسام المختلفة.

جهاز في حين ان  250يصل عدد الحاسبات االلية المتاحة للعاملين الي  •

عامل تقريبا ولذلك فهي نسبة  500اجمالي اعداد العاملين بالكلية يصل الي 

مقبولة ولكن هناك قصور حاد في أجهزه الطابعات بشكل عام مما يعوق 

 حركة العمل بالكلية.

وتدار معامل الحاسبات بطريقه مركزية للطالب وقد تم اعتماد اسلوب  •

االستفاده من هذه المعامل بوضع رسم رمزى ال يتعدي جنيهان للساعه 

ية المفتوحة في الدخول علي شبكة المعلومات بينما الستخدام المعامل المركز 
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ال يتحمل الطالب أى أعباء لدخول المعامل المرتبطة بالمقررات الدراسية 

وتضمن هذه الرسوم الرمزية للمعامل المفتوحة دخال مناسبا لصيانة وتحديث 

 أجهزة الكومبيوتر بالكلية. 

 قواعد بيانات المؤسسة -6-2-4-2

للعاملين بالكلية من  (MIS)اعد بيانات ونظم معلومات تم وضع و تطوير قو  •

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطالب والدراسات العليا والوافدين 

-6واإلداريين والمكتبات و يتم تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة (مرفق 

24.( 

 

 

 تكنولوجيا المعلومات المؤسسة -6-2-4-3

نترنت وذلك من خالل الموقع الرئيسي يوجد للكلية موقع علي شبكة اال •

:http-- لجامعه عين شمس وعنوان هذا الموقع االليكتروني هو

-eng.shams.edu.eg  ويتم من خالل الموقع تقديم الخدمات المختلفة

للطالب وأعضاء هيئة التدريس من خالل عرض الالئحة الداخلية للدراسة 

لمرحله البكالوريوس وكذلك للدراسات العليا، كما يتم عرض محتويات المواد 

الدراسية المختلفة، كذلك يتم عرض الجداول الدراسية ونتائج االمتحانات في 

صول الدراسية ويوجد الموقع باللغتين العربية واالنجليزية بحيث نهاية الف

يمكن للمستخدم اختيار اللغه المناسبة له. و يتم تحديث هذا الموقع بصورة 

 دورية مستمرة من قبل القائمين على الموقع و إدارة الكلية.

خدمة االنترنت متاحة بالكلية عن طريق السيرفر الرئيسي لها بمعمل شبكة  •

لومات بالدور الثالث بالمبني الرئيسي ويتم من خالله التوزيع علي نقاط المع

مختلفة موزعه بالكلية كما يمكن الدخول علي شبكة االنترنت السلكيا بأغلب 

http://eng.shams.edu.eg/
http://eng.shams.edu.eg/
http://eng.shams.edu.eg/
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االماكن بالكلية وجارى األن نشر الخدمة بشكل عام و بشكل أفضل في كل 

 أرجاء الكلية.

لفاكس المباشره بالمكاتب الرئيسية يتوافر بالكلية عدد من التليفونات وأجهزه ا •

للساده العميد والوكالء كما تتواجد شبكة تليفونات داخلية لربط جميع مكاتب 

ومعامل الكلية كما يتوافر بريد إليكتروني ألعضاء هيئة التدريس والهيئة 

المعاونة تابع لموقع الكلية علي شبكة االنترنت.  وقد تم البدء فى إصدار 

للطلبة وقد تم البدء بطلبة الفرقة اإلعدادية و جارى تعميم بريد إليكترونى 

 ).25-6التجربة على باقى الدفعات (مرفق 

 
 

 :المرفقات
 كفاية الموارد المالية و المادية -6-1

 رقم المرفق محتوي المرفق
 1-6 تقرير عن الموازنة المالية للكلية
 2-6 تقرير عن الموارد الذاتية للكلية

معتمدة من الكلية لتحقيق مستهدفات تنمية الموارد الذاتية خطة موثقة و 
 للكلية

6-3 

 في خطة الكلية  لتغطية االنفاق ومصادر بنود الكلية لتحديد خطة 
 المختلفة األكاديمية المجاالت

6-4 

الثالثة  السنوات خالل للمؤسسة الذاتية الموارد حجم في تقرير عن التطور
 األخيرة

6-5 

 6-6 بأعداد الطلبة المقيدين فى مرحلة البكالوريوس و الدراسات العلياإحصائية 
 المبانى -6-1-2

 رقم المرفق محتوي المرفق
 7-6  كتيبات التقييم الكمى لمبانى و الفراغات الداخلية للكلية

 8-6 قرار إعتماد مجلس الكلية للتقييم الكمى لمبانى و الفراغات الداخلية للكلية
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تعليمات تشغيل  اآلآلت و المعدات و اللوحات اإلرشادية نموذج من 
 بالمعامل و الورش و إحتياطات السالمة فى معمل الكيمياء

6-9 

المستندات الدالة على إعادة تشكيل وحدة مواجهة األزمات و الكوارث و ما 
 توصلت إلية من أعمال

6-10 

CD  يوضح طريقه االخالء لمبانى الكلية و طرق التعامل مع الحرائق و
 إطفاء معامل الكلية

6-11 

تقرير عن مجهودات الكلية لتحقيق النظافة و رفع مستوى و مظهر العاملين 
 القائمين على هذة العملية

6-12 

 13-6 خطة الكلية اإلرتقاء بالمظهر العام للكلية و مجموعة من المشاريع المقترحة
 

 المرافق األساسية -6-1-3

 رقم المرفق محتوي المرفق
 14-6 حصر للمرافق العامة بالكلية

 15-6 خطة الكلية لصيانة المبانى بالكلية
 16-6 قرار مجلس الكلية إلعتماد خطة صيانة المبانى بالكلية

صورة من مؤتمر الكلية السنوى مثبت بة الميزانية المخصصة ألعمال 
 الصيانة

6-17 

 المكتبة -6-2-1

 رقم المرفق محتوي المرفق
 18-6 المستندات الخاصه بمشروع تطوير المكتبه

 19-6 إحصائيه عدديه للمراجع العلميه بالمكتبه
 قاعات الدراسة و المعامل -6-2-2

 رقم المرفق محتوي المرفق
 20-6 2017-2012الخطة التدريبية للموظفين و الفنيين 

حصر للمعدات و األجهزه بجميع المعامل و الورش و مدى  قاعدة بيانات و
 صالحيتهالإلستخدام او الصيانه أو التجديد

6-21 
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التسوية النهائية لتطوير بعض معامل الكلية وشراء معدات وأجهزة جديدة 
 CIQAPضمن مشروع ال 

 6-22 

 

 

 

 التسهيالت الماديه لممارسة األنشطة الطالبية -6-2-3

 رقم المرفق محتوي المرفق
 23-6 حصر للتسهيالت الماديه المتوافره لممارسة األنشطه الطالبيه

 تكنولوجيا المعلومات -6-2-4

 رقم المرفق محتوي المرفق
 ت و نظم معلومات العملين بالكليهتقرير عن إمكانيات قواعد البيانا

 )MIS ( 
6-24 

 للطلبهصوره من إعالن الكليهعن بدء إصدار بريد إلكترونى 
 

6-25 
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 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -7

 خطة وبرامج خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7-1

 التوعية بخدمة المجتمع وتنمية البيئة 7-1-1 

توعية  ندوات وتشمل البيئة وتنمية المجتمع خدمة قطاع يقدمها التى التوعية برامج أنواع تتعدد 7-1-1-1
 والعاملين التدريس ومعاونيهم هيئة وأعضاء مثل: الطالب قطاعات مختلفة تدريبية تستهدفومؤتمرات ودورات 

). وكذلك التوعية 1-7 (التوعية برامجمرفق نموذج لبعض  العالقة. ذات بالكلية وكذلك األطراف المجتمعية
فى  خدمات من تقدمه أو أنشطة من تمارسه ما خالل بها من المحيطة المجتمع والبيئة تنمية فىبدور الكلية 

مرفق مطويات مركز االستشارات ومركز تنمية الصناعات  مجال االستشارات الهندسية للهيئات والشركات.
 ).2 -7الصغيرة (

 الخطة واحتياجات المجتمع 7-1-2

توجد خطة موثقة ومعتمدة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة مبنية على دراسة االحتياجات  7-1-2-1
 ).4-7) ومحضر مجلس الكلية (3-7ة ومدى مساهمة الكلية في التعامل مع مشكالته. مرفق الخطة (الفعلي

المجتمع مثل: الدراسات واألبحاث التطبيقية وعقد  الحتياجات القومية األولويات على الخطة تعتمد 7-1-2-2
لتحديد  بالكلية المحيطة المجتمعية للجهات الرأى استطالع وٕاقليمية. وقد تم عمل محليه ومؤتمرات تدريبية دورات

 ). 5-7المجتمعية ( االحتياجات لتحديد الرأى نماذج الستطالع المجتمعية ومرفق االحتياجات

، وذلــك قــي مجــاالت مختلفــة، مثــل المجتمــع خدمــة خطــة لتطبيــقتوجــد نمــاذج لممارســات فعليــة  7-1-2-3
المـؤتمرات والنـدوات والحلقـات العلميـة وملتقـى التوظيـف االستشارات الهندسية وعقد الدورات التدريبية وفـي حضـور 

 واتاحة فرص العمل لخريجي الكلية.

 :يلى ما المجتمع خدمة خطة لتطبيق الفعلية الممارسات أمثلة ومن

   خدمات متخصصة واستشارات هندسية: -1

 مرفــقحكوميــة وشــركات قطــاع أعمــال وشــركات خاصــة وأفــراد.  خــدمات متخصصــة واستشــارات هندســية لجهــات
وفـي هـذا اإلطـار قـدمت  ).6-7مركـز االستشـارات الهندسـية والجهـات المسـتفيدة ( بهـا قـام  التـي باألعمـال قائمـة

 20الوحــدات ذات الطــابع الخــاص ومركــز االستشــارات العديــد مــن الخــدمات االستشــارية والتــي مبلــغ عائــدها نحــو 
فــى الســنة ومرفــق بيــان بــايرادات ومصــروفات الوحــدات ذات الطــابع الخــاص ومركــز االستشــارات عــن  مليــون جنيــه

 .)7-7( 2011/2012و 2011/ 2010و 2010/ 2009األعوام المالية 
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 :وتبرع بالدم توعية بحمالت القيام -2

 متعددة حمالت فى المشاركين والطالب التدريس هيئة أعضاء توعية بأهمية العمل المجتمعى بواسطة حمالت
 ).8-7التبرع بالدم داخل الكلية ( وصور المشاركة فى حمالت بالدم ومرفق مخاطبات للتبرع

 عقد ندوات ودورات  تدريبية: -3
 ).9-7ندوات ودورات تدريبية فى مجاالت التوعية الثقافية والسياسية والمجتمعية. مرفق مخاطبات ( -
 ).10-7مرفق اعالن الندوة برنامج الندوة وكشوف الحضور ( ندوة عن استخدام تقنية النانو تكنولوجى. -
 ).11-7ندوة عن التوعية بمخاطر االشعاع النووى. مرفق اعالن الندوة وكشوف الحضور ( -
 ).12-7ندوة عن تنمية المهارات البشرية. مرفق اعالن الندوة وصور فوتوغرافية وكشف الحضور ( -
ول كمصدر للطاقة. مرفق اعالن الندوة وصور فوتوغرافية وكشف ندوة للتوعية بمشكلة االعتماد على البتر  -

 ).13-7الحضور (
 ).14-7محاضرات تدريبية عن االرتقاء بمستوى الصناعة المصرية. مرفق مخاطبات ( -
 ).15-7تنظيم ورشة عمل فى مجال البتروكيماويات. مرفق مخاطبات وبرنامج ورشة العمل ( -

 تنظيم أسبوع النظافة بالكلية: -4

 )16-7حملة توعية بين الطالب والمشاركة فى تنظيف الكلية وفى نشاط اعادة التدوير ومرفق مخاطبات وصور(

 تبنى مبادرة هندسة عين شمس خضراء مستدامة: -5

تهدف المبادرة الى تأهيل خريجى الكيلة علميا وسلوكياً  للتعامل الفّعال مع تداعيات أزمتى الطاقة والبيئة 
متميز، والتوعية بترشيد إستهالك الطاقة والعمل على تغطية كل حمل الطاقة للكلية من مصادر  العالميتين بشكل

 ).17-7مرفق اعالن عن المبادرة وبرنامج المبادرة (متجددة. 

 :الشاملة التنمية قوافل تنظيم -6

 ).18-7تنمية المناطق الفقيرة بمصر القديمة (عزبة أبو قرن). مرفق المخاطبات (-
 ).19-7منطقة جامع عمرو بن العاص. مرفق المخاطبات (تنمية -

 مؤتمرات دولية للهندسة البيئية: تنظيم -7

يقوم لجنة خدمة المجتمع وشئون البيئة بتنظيم مؤتمرات دولية للهندسة البيئية بصفة دورية، وتهدف هذه 
المؤتمرات الى التعريف بالمشكالت البيئية وتقديم الحلول التكنولوجية المتطورة بالمشاركة مع الوزارات والهيئات 

  ). 20-7س الدولى الثالث للهندسة البيئية (البحثية والصناعية المعنية. مرفق نشرة مؤتمر جامعة عين شم
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 السنوى: التوظيف ملتقى تنظيم  -8

التدريب الصيفى ومرفق نشرة  أو للتوظيف وذلك للشركات الذاتية السيرة بتقديم والطالب الخريجون يقوم حيث
 ).21-7وصور لفاعليات الملتقى ( 3/5/2012بالشركات المشتركة فى ملتقى التوظيف األخير فى 

 حل المشكالت المجتمعية: -9

توظيف القدرات العلمية والخبرات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس في حل المشكالت البيئية تقوم الكلية ب
تقوم الكلية بالعديد من المساهمات المجتمعية ومنها على سبيل المثال عمل المتعلقة بالنواحي الهندسية كما 

التخطيط العمرانى ومرفق  –حل المشكالت المرورية فى العاصمة  –مسيس الدراسة واالشراف على نقل تمثال ر 
 ).22-7نماذج للمساهمة فى حل المشكالت المجتمعية (

 تفاعل الكلية مع المجتمع 7-2

 مشاركة األطراف المجتمعيه في مجالس الكلية  7-2-1

تشارك األطراف المجتمعية فى مجالس الكلية وتتمثل فى المسـتفيد النهـائى مـن الخـريجين مـن رؤسـاء  7-2-1-1
 مجالس ادارة الشركات الهندسية والمكاتب االستشارية والهيئات الحكومية. 

). كمـا تشـارك 23 -7( الكليـة مجلـس تشـكيل مرفـق تشـارك األطـراف المجتمعيـة فـي مجلـس الكليـة. 7-2-1-2 
الوحـدات ذات  ادارة مجـالس تشـكيل مرفـقاألطـراف المجتمعيـة فـي مجـالس إدارة الوحـدات ذات الطـابع الخـاص. 

 ). 24-7الطابع الخاص (

 :مثل المؤسسة أنشطة فى المجتمعية األطراف تشارك  7-2-1-3

 بمجلس ممثليها من المقدمة المقترحات طريق عن التعليمية المناهج فى تطوير تشارك األطراف المجتمعية -1
استبيان لقياس رضاء منظمات سوق العمل عن مستوى خريج  الكلية. مرفق خريجى فى الكلية واستطالع رأيهم

 ).26-7) ونتائج التحليل االحصائى (25-7( الكلية

 مرفق بيان بالشركات والهيئات المشاركة فى تدريبتدريب الطالب  و فى  تشارك بعض األطراف المجتمعية -2
 ).27-7( الطالب

 ). 28-7بروتوكوالت التعاون ( مرفقتشارك الكلية في اتفاقيات التعاون العلمى مع الكليات والهيئات.  -3

تشــارك بعــض األطــراف المجتمعيــة فــي عيــد الخــريجين وملتقــى التوظيــف والمــؤتمرات المختلفــة وتــوفير فــرص  -4
كمــا توجـد بالكليـة جمعيــة ). 29-7خـريجين (عمـل لخريجـي الكليـة. مرفــق مشـاركة األطـراف المجتمعيــة فـي عيـد ال
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خــريجين مشــهرة بــوزارة التضــامن تقــدم أنشــطة متعــددة فــى المجــاالت االجتماعيــة والعلميــة والمهنيــة باالضــافة الــى 
 ).30-7تنظيم حفل سنوى لخريجى الكلية. مرفق نشاط جمعية الخريجين (

عضاء المجتمع المدنى من خالل مركز التعليم تشارك الكلية فى اعداد الدورات التدريبية للمهندسين وأ -5
). كما تشارك فى تقديم التدريب العملى للمهندسين 31-7المستمر ومرفق نشاط مركز التعليم الهندسي المستمر (

بمعامل الكلية ومرفق مخاطبات جمعية المهندسين الميكانيكيين وبرنامج الدورة التدريبية عن نظم التصنيع المرن 
)7-32( 

يشارك العديد من األطراف المجتمعية وقدامى خريجى الكلية بالتبرعات المادية والعينية لدعم العملية  -6
 الدعم تقديم فى المساهمة الشركات بأسماء قائمة مرفقالتعليمية، وتطوير البنية التحتية وبعض المعامل بالكلية. 

 ).33-7والفنى للكلية ( المادى

فى حضور المؤتمرات السنوية لطالب هندسة عين شمس ومرفق  تمعيةتشارك بعض األطراف المج -7
 ).34-7فى حضور هذه المؤتمرات( مخاطبات تفيد مشاركة األطراف المجتمعية

 المجتمعية االطراف رضا7-2-2

 تقدمها المؤسسة التي البيئة وتنمية المجتمع خدمات عن المجتمعية األطراف رضاء مستوى قياس تم 7-2-2-1
الوحدات ذات الطابع من الخدمات التى تقدمها  النهائيين المستفيدين آراء إلستطالع استبيان إجراء طريق عن

 ). 35 -7هذه االستبيانات ( نماذج من ومرفق الخاص ومركز االستشارات
البيئة  وتنمية المجتمع خدمة خطة وتحديث تطوير فى والتقييم القياس هذا من االستفادة سوف يتم 7-2-2-2

 المجتمعية. الخدمة بمستوى واإلرتقاء التطوير وكذلك اضافتها تم التى المقترحات كافة لتشمل
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 :المرفقات

 المرفق محتوى المرفق رقم
 التوعية برامجنموذج لبعض  7-1 

 مطويات مركز االستشارات ومركز تنمية الصناعات الصغيرة 7-2
 البيئة تنمية و المجتمع خطة خدمة 7-3 
  البيئة تنمية و المجتمع خدمة خطة العتماد الكلية مجلس 7-4 
 المجتمعية االحتياجات لتحديد الرأى نماذج الستطالع 7-5 
 مركز االستشارات الهندسية والجهات المستفيدة بها قام  التي باألعمال قائمة 7-6 
 بيان بايرادات ومصروفات الوحدات ذات الطابع الخاص ومركز االستشارات 7-7 
 التبرع بالدم داخل الكلية   وصور المشاركة فى حمالت مخاطبات 7-8 

 7-9 
مخاطبات تنظيم ندوات ودورات تدريبية فى مجاالت التوعية الثقافية والسياسية 

 والمجتمعية

 7-10 
 ندوة عن استخدام تقنية النانو تكنولوجى

 (اعالن الندوة برنامج الندوة وكشوف الحضور) 

 7-11 
التوعية بمخاطر االشعاع النووى                                   ندوة عن

 (اعالن الندوة وكشوف الحضور)

 7-12 
ندوة عن تنمية المهارات البشرية                                           

 صور فوتوغرافية وكشف الحضور) –(اعالن الندوة 

 7-13 
 ندوة للتوعية بمشكلة االعتماد على البترول كمصدر للطاقة            

 صور فوتوغرافية وكشف الحضور) –(اعالن الندوة 
 مخاطبات تنظيم محاضرات تدريبية عن االرتقاء بمستوى الصناعة المصرية  7-14 
 مخاطبات تنظيم ورشة عمل فى مجال البتروكيماويات وبرنامج ورشة العمل 7-15 
 مخاطبات وصور تنظيم أسبوع النظافة بالكلية ونشاط اعادة التدوير 7-16 

 اعالن عن مبادرة هندسة عين شمس خضراء مستدامة وبرنامج المبادرة 7-17 

 مخاطبات تنمية المناطق الفقيرة بمصر القديمة (عزبة أبو قرن)  7-18 
 مخاطبات تنمية منطقة جامع عمرو بن العاص  7-19 
 نشرة مؤتمر جامعة عين شمس الدولى الثالث للهندسة البيئية   7-20 
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 نشرة بالشركات المشتركة فى ملتقى التوظيف وصور لفاعليات الملتقى 7-21 
 نماذج لمساهمة الكلية فى حل المشكالت المجتمعية 7-22 
 الكلية مجلس تشكيل 7-23 
 الوحدات ذات الطابع الخاص ادارة مجالس تشكيل 7-24 
 استبيان لقياس رضاء منظمات سوق العمل عن مستوى خريج الكلية 7-25 

 7-26 
ستبيان قياس رضاء منظمات سوق العمل عن مستوى نتائج التحليل االحصائى ال

 خريج الكلية

 الطالب بيان بالشركات والهيئات المشاركة فى تدريب 7-27 

 قائمة باتفاقيات التعاون العلمي 7-28 
 األطراف المجتمعية في عيد الخريجين مشاركة 7-29 
 نشاط جمعية الخريجين 7-30 
 مطويات مركز التعليم الهندسي المستمر 7-31 

7 -32 
مخاطبات جمعية المهندسين الميكانيكيين وبرنامج الدورة التدريبية عن نظم التصنيع 

 المرن  
 والفنى المادى الدعم تقديم فى المساهمة الشركات بأسماء قائمة 7-33 

 7-34 
فى حضور المؤتمرات السنوية لطالب هندسة  مخاطبات مشاركة األطراف المجتمعية

 عين شمس

 7-35 
استبيان قياس مستوى رضاء األطراف المجتمعية عن الخدمات المقدمة من مركز 

 االستشارات  والوحدات ذات الطابع الخاص
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 الطالب والخريجون-8

  سياسات القبول 8-1
 الطالب نظم قبول و تحويل8-1-1

ــابع للمجلــس األعلــى للجامعــات، والــذي يعتمــد علــي  تعتمــد سياســة القبــول بالكليــة علــي سياســة مكتــب التنســيق الت
المجمــوع الكلــي للــدرجات فــي الثانويــة العامــة لتوزيــع الطلبــة علــي الكليــات المختلفــة طبقــًا للتوزيــع الجغرافــي، بعــد 

 ).1- 8اجتياز الكشف الطبى(مرفق ف
 

بالكليــة فــى تعريــف الطــالب الجــدد  بعريفيــة للطــالب الجــدد حيــث يســاهم اتحــاد الطــالتنظــيم لقــاءات تيــتم إعــداد و 
بالحياة الجامعية و يقام حفل استقبال للطـالب للتعريـف بنظـام الدراسـة و الخـدمات التـى تقـدمها الكليـة تحـت رعايـة 

 ).2 -8السيد العميد و وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب (مرفق ف
بعد اجتياز السنة اإلعدادية وفقا لقواعد محـدده و معلنـة عـن بالكلية تم توزيع الطالب على التخصصات المختلفة ي

طريق إجراء تنسيق داخلي يتم فيه تحديد الحد األدنى لكل قسم لتحقيق نسب التوزيع المطلوبـة والتـي تعتمـد بـدورها 
 ). 3 - 8ف والمعامل المتوفرة (مرفقعلى إمكانيات القسم البشرية 

 
تقبل الكلية التحويالت طبقـا لالئحـة  التنفيذيـة لقـانون تنظـيم الجامعـات وهـي معلنـة بـدليل الطالـب كمـا توجـد قواعـد 

 ).4- 8محددة لتحويل الطالب بين األقسام المختلفة بدليل الطالب (مرفق ف
   -فإنها كالتالي: 2012/2013وبخصوص نسب التحويل من وٕالى الكلية في العام الدراسي 

 %. 2نسبة المحولين الي الكلية  •
 %. 0.1نسبة المحولين من الكلية  •

 واألسباب الرئيسية للتحويل من الكلية هي: 
 الُبعد الجغرافي لمكان إقامة الطالب. •
 عدم تطابق البرامج مع ميول وقدرات الطالب. •

 
إمكانيــات الكليــة الماديــة؛ حيــث أن أعــداد طــالب أعــداد الطــالب المقبولــة ســنويًا مــن قبــل مكتــب التنســيق أكبــر مــن 

الفرقــة اإلعداديــة يتعــدى األعــداد المقترحــة مــن الكليــة والجامعــة لمكتــب التنســيق، وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة يــتم 
 ).5- 8. (مرفق ففي المرحلة االعدادية تقسيم الطالب إلى أربع مجموعات دراسية
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 الطالب الوافدون  8-1-2

يبلـغ عـدد الطـالب الوافـدين ، و 2013\2012رحلـة البكـالوريوس عـام طالب فـى م 129يبلغ عدد الطالب الوافدين 
 ).6- 8طالب(مرفق ف 20المقيدين بالدراسات العليا 

منها عـن طريـق نشـر مطبوعـات مثـل "دليـل الحيـاة والدراسـة فـى مصـر" و  نكما يتم اتخاذ  إجراءات لجذب الوافدي
 بعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالب الوافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين إنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لمتا

 ). 7-8(مرفق ف
 

 الدعم الطالبي 8-2
 تحديد خصائص واحتياجات الطالب 8-2-1

يتم عمل دراسة مبدئية إحصائية لدراسة خصائص الطالب من حيث ( نوع / العمـر / المنطقـة الجغرافيـة / الـدخل 
طلـــب مـــن الطـــالب  ىعلـــ اجتماعيـــة بنـــاءً كمـــا يـــتم عمـــل دراســـة ، لـــخ ) لتحديـــد احتياجـــاتهم غيـــر األكاديميـــةإ .../ 

 ).8 -8عند الضرورة(مرفق ف وذلك لدعم الطالب مادياً  ة التضامنبشهادة من وزار 
 

 خطة خدمات دعم الطالب  8-2-2
   -مجاالت: ةتقوم الكلية بإعداد خطة متكاملة لدعم الطالب في عد

اإلعفـاء كتـب، ال ة:وذلـك عـن طريـق دعـم التكافـل وذلـك فـي صـور  الدعم المـادي والعينـي: •
لكليــــة ، الســــكن بالمدينــــة شــــتراكات فــــي أتــــوبيس ااالدراســــية ، المجموعــــات مــــن رســــوم ال

رعايـة الشـباب  ةدار إ، دعـم نقـدي لفئـة الطلبـة غيـر القـادرين ويـتم ذلـك مـن خـالل الجامعية
 )9-8(مرفق ف.ةبالكلي

ي ذلـك، الدعم النفسي والمعنوي: وذلك عن طريق ممارسـة األنشـطة وتشـجيع الطـالب علـ •
إدارة األعمــال ، (مــن خــالل تنميــة مهــارات الطلبــة فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة  وأيضــاً 

وذلــك بمعاونــة بعــض الهيئــات والمؤسســات الخارجيــة  )؛لــخ إ ....التســويق ، االقتصــاد ، 
 .) 10-8(مرفق ف

حتياجـــات المختلفـــة الخطـــة الخاصـــة بـــدعم التكافـــل االجتمـــاعي وذلـــك لصـــرف اإل وتنفيـــذ كمـــا تقـــوم الكليـــة باعتمـــاد
 الدعم. الصور هذ
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 إدارة وٕاجراءات الدعم المالي 8-2-3
 ،الـدعم ىدراسـة الحالـة للطـالب المتقـدمين للحصـول علـ ى:هناك سياسات واضحة للدعم المالي للطالب تعتمد عل

ويـتم  .وكـذلك المبـالغ الماليـة المخصصـة لهـم ،للـدعم المـالي  هماحتياج ىومد ،جتماعيةوتحديد حالتهم المادية واإل
حيث يتسلم كل طالب الدعم المخصص له والموجود من خالل كشوفات تفصـيلية  ؛إعالن سياسات الدعم للطالب

   -برز هذه المعايير:أوهناك معايير عادلة لتوزيع الدعم المالي و  .بهذا الدعم والمستحقين له
 تماعية واألسرية للطالب.جالحالة اإل •
 الحالة المادية للطالب. •
 لتزام الدراسي للطالب.التفوق واإل •

 
 الرعاية الصحية 8-2-4

توجـــد عيـــادة للطـــالب داخـــل الكليـــة، 
وتقـــوم بعمـــل الكشـــف الطبـــي لجميـــع 

. عند االحتيـاج الطالب بأقسام الكلية
وتتوفر في العيادة التجهيزات الالزمة 

حالــــــــــة واإلســـــــــعافات األوليـــــــــة فـــــــــي 
الطـــــوارئ. ويـــــتم اللجـــــوء إلـــــى وحـــــدة 
المستشــــــــــــفى الطالبــــــــــــي بالجامعــــــــــــة 
والمالصــــــــق لمبنــــــــي الكليــــــــة، وهــــــــي 
ـــى مســـتوى وجـــاهزة  ـــى أعل مجهـــزة عل

(مرفــق  إلســتقبال الحــاالت الطارئــة
 ).11-8ف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركز الطبى بالكلية
 برامج دعم ورعاية المتفوقين والمبدعين 8-2-5

 ،مســابقات الطالــب المثــالي :مثــل تــتم بشــكل غيــر منظــوميولكنهــا  ؛المتفــوقين والمبــدعينتوجــد إجــراءات لتحديــد 
 ).12-8(مرفق ف .والمسابقات الرياضية والفنية ،ومسابقات الدوري الثقافي

؛ اً حيــث توجــد مكافــآت للطــالب المتفــوقين تصــرف ســنوي ؛ويوجــد دعــم وتحفيــز مــادي للطــالب المتفــوقين والمبــدعين
 ).13-8(مرفق فعد المجلس األعلى للجامعات وذلك طبقًا لقوا
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 رعاية الطالب المتعثرين دراسيا 8-2-6
ــتم رعايــة الطــالب المتعثــرين بواســطة أعضــاء هيئــة التــدريس و الهيئــة المعاونــة مــن خــالل الســاعات المكتبيــة و  ي

 ).14 -8الريادة العلمية(مرفق ف
 
 الخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة 8-2-7
الكليــة مــن الكليــات  أنحيــث  ،لعــدم التحــاقهم بالكليــة اً حتياجــات الخاصــة نظــر لرعايــة ذوي اإل ةتوجــد بــرامج موثقــال 

 .)15-8و يشترط اجتياز كشف طبى لاللتحاق بالكلية(مرفق فالعملية 
 
 دليل الطالب  8-2-8

ى الجوانـب يتعـرف الطالـب مـن خاللـه علـ و .قبـل بدايـة العـام الدراسـي يوجد دليل للطالب والـذي يـتم تحديثـه سـنوياً 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  العلميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة األقســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامو الكليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ب المختلف

 .)16-8(مرفق ف
 
 اإلرشاد األكاديمي  8-2-9

مرشـدًا أكاديميـًا مـن بـين  بالدراسـة مالتحـاقهعنـد ب الطـمجموعـة مـن العـين لكـل السـاعات المعتمـدة يـتم ت برامجفى 
يلتزم المرشـد األكـاديمي بمتابعـة أداء بالكلية، و  الدراسة فترةأعضاء هيئة التدريس يمكن أن يستمر معه حتى نهاية 

المقررات كل فصل دراسي، وأن يطلب وضع الطالب تحت المالحظة لفصل دراسـي  اختيارالطالب، ومعاونته في 
 ).17-8(مرفق ف ساعة معتمدة 12فيها وبحد أدنى واحد، مع خفض عدد الساعة المسجل 

فــى البــرامج األساســية تــم اقتــراح نظــام للريــادة العلميــة لــدعم الطــالب المتعثــرين كمــا يقــوم أعضــاء هيئــة التــدريس و 
 ).18  -8الهيئة المعاونة بمساعدة الطالب عن طريق الساعات المكتبية(مرفق ف

 األنشطة الطالبية  8-3
 في األنشطة الطالبية الكليةتميز  8-3-1

 سبيل المثال: ىفعل ،الرياضية والدينية والثقافية :مختلف المستويات ىتقوم الكلية بتنفيذ أنشطة طالبية مختلفة عل
 المستوى الرياضي  •

تقوم الكلية بإجراء منافسات في كرة القدم والشطرنج ... إالـخ، كمـا تشـارك الكليـة فـي 
مختلـف أنواعهـا ومنهـا:   بطـوالت فـي السـباحة علـى  مسابقات رياضية بالجامعة فـي

 مستوى الجامعة.
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علي المركـز األول فـي مسـابقات السـباحة  –على سبيل المثال  –وقد حصلت الكلية 
  ).19-8(مرفق ف  2008/2009على مستوى الجامعة لموسم 

 الثقافي ىالمستو  •
تنميـــة الطـــالب  ىعلـــلتشـــجيع لوذلـــك  ؛تقـــوم الكليـــة بـــإجراء دوري ثقـــافي لطلبـــة الكليـــة

 )20-8مرفق . (ثقافياً 
 الديني  ىالمستو  •

وكــذلك  ،تقــوم الكليــة بــإجراء مســابقات دينيــة فــي حفــظ القــرآن الكــريم للطلبــة والطالبــات
 .)21-8(مرفق  .مسابقات في المعلومات الدينية

بتســـليم  كمـــا تقـــوم أيضـــاً  ،وتقـــوم الكليـــة بتقـــديم الحـــوافز الماديـــة والمعنويـــة للطلبـــة المشـــاركين فـــي مختلـــف األنشـــطة
من نتائج البطـوالت الرياضـية والمنافسـات الثقافيـة  نجاز، مرفق صوراإل ىلمستو  الفائزين جوائز مادية متفاوتة وفقاً 

 ).22-8(مرفق ف والطالبات ةوالدينية والجوائز المادية التي حصل عليها الطلب
 
 المشاركة في األنشطة الطالبية  8-3-2

هذا وقد بلغت أعداد الطلبة الممارسين للنشاط ة، ألف طالب وطالب 11 حوالي بالكلية في كل عامأعداد الطلبة 
مما يعني وصول نسبة الطالب الممارسين للنشاط ، طالب وطالبة 4000 2012/2013بالكلية للعام الدراسي 

 .)23-8(مرفق ف جمالي طلبة الكليةإ% من  35حوالي  ىلإبالكلية 
 للمشاركة فى بعض األنشطة الطالبية بالكليةنماذج صور من 

 عالن ويتم اإل ،عالن والتوجيه والتحفيزممارسة النشاط من خالل سياسة اإل ىوتقوم الكلية بتشجيع الطالب عل
 الكلية وكذلك منالمختلفة ب بلوحات اإلعالناتمن خالل الملصقات  ةعن المسابقات الرياضية والدينية والثقافي

 .)24 -8(مرفق ف الكلية عبر االنترنتخالل موقع 
األنشطة المختلفة، كما يتم تحفيـز  ىشراف علمن خالل أعضاء هيئة التدريس المشاركين في اإل هكذلك يتم التوجي

 و كذلك التحفيز من خالل الجوائز المالية. ة،الجامع ىمستو  ىالطلبة بالمشاركة في مسابقات خارجية عل
وقـــد وصـــل عـــدد  ؛األنشـــطة الطالبيـــة المختلفـــة ىشـــراف علـــس بالمشـــاركة فـــي اإليقـــوم بعـــض أعضـــاء هيئـــة التـــدري

 .عضو هيئة تدريس 30حوالي  ىلإ 2012/2013المشاركين في العام الدراسي 
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 خدمات الخريجين  8-4
 عداد الخريجين أ 8-4-1

الخريجين تحتوي بيانات كافـة  ةبإدار  ةفي البرامج المختلفة ويوجد كشوف موثق اً طالب سنوي 2000 نحو يتم تخريج
 خريجي الكلية.

 
 العالقة مع الخريجين 8-4-2

 ؛1989مشــهرة بــوزارة التضــامن منــذ عــام  عــين شــمس ةة خريجــي كليــة الهندســة جامعــباســم جمعيــتوجــد جمعيــة 
الجمعية لتؤكـد معـاني الوفـاء والعرفـان  ُأنشئتوقد  .مخصص لها مكتب بالكلية هدفها التواصل مع خريجي الكليةو 

، باالضــافة إلــى العمــل علــى ربــط الكليــة بمجتمعــات بالجميــل التــي يشــعر بهــا كــل خــريج نحــو هــذه الكليــة العريقــة
، وتقــوم الجمعيــة بــبعض األنشــطة الخاصــة بهــا مثــل: النشــاط ةشــتراك فــي الجمعيــويقــوم الخريجــون باإل خريجيهــا.

 .  ٕاقامة احتفال للخريجين كل عامو لخ، إ ....، والنشاط المهني شاط العلميجتماعي، والناإل
 
وبالتــالي  ،عــداد كشــوفات للخــريجين مــن  الكليــة كــل عــام وذلــك بعــد إعــالن نتيجــة الســنة النهائيــة مــن الكليــةإيــتم و 

ك فــي جمعيـــة شــتراالخــريجين لإل ةويــتم دعـــو  .تعتبــر هــذه الكشــوف بمثابـــة بيــان بأســماء كــل الخـــريجين مــن الكليــة
 جامعة عين شمس) –الخريجين ( جمعية خريجي كلية الهندسة 
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عــداد قواعــد بيانــات وتقــديم الــدعم الفنــي الــالزم للخــريجين إنشــأت الكليــة لجنــة الخــريجين بهــدف أضــافة لــذلك فقــد إ
 ومتابعتهم في سوق العمل.

 –وقـد أصـدر  ةفـي خطـة التطـوير الجديـد هكلهـا، ولكنـ خريجـي الكليـة  ن يشـملاآل ىوال يوجد كتيـب للخـريجين حتـ
 م.2008/2009 ةقسم مدني بالمجهود الشخصي كتيب خاص بالدفع –فقط 

  -من خالل جمعية الخريجين وذلك عن طريق: ةوهناك عالقة مستمر 
 إقامة احتفال للخريجين كل عام. •
ت شتراك مع بعض الشـركاإقامة المعارض والندوات التخصصية في المجال الهندسي باإل •

 الخ. .....
 من أنشطة الجمعية التـي توضـح العالقـة المسـتمرة بـين المؤسسـة وخريجيهـا عبـر السـنوات الماضـية ةومرفق صور 

 .)25-8(مرفق ف
 

 جمعية الخريجين بكلية الهندسة
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 المرفقات:

 رقم المرفق محتوي المرفق
 )1-8ف   (مرفق سياسة القبول بدليل الطالب

 )2-8ف   (مرفق استقبال الطالب الجدد
 )3-8ف   (مرفق سياسة توزيع الطالب على التخصصات بدليل الطالب

 )4-8ف   (مرفق سياسة تحويل الطالب بدليل الطالب
 )5-8ف   (مرفق جداول الفرقة اإلعدادية

 )6-8ف   (مرفق حصر بأعداد الطالب الوافدين
 )7-8ف   (مرفق وحدة متابعة الطالب الوافدينمقترح 
 )8-8ف   (مرفق بالمساعدات الطالبية المنصرفةبيان 

 )9-8ف   (مرفق كشف باسماء الطالب المستحقين لدعم الكتاب الجامعى
 )10-8ف   (مرفق تنمية مهارات الطالب

 )11-8ف   (مرفق إحصائية بأعداد الطالب المترديين على المركز الطبي بالكلية
 )12-8ف   (مرفق ة والرياضيةلمسابقات الطالب المثالي والمسابقات الفني

 )13-8ف   (مرفق مكافئات التفوق
 )14-8ف   (مرفق مقترح نظام الريادة العلمية

 )15-8ف   (مرفق الكشف الطبى بدليل الطالب
 )16-8ف   (مرفق دليل الطالب

 )17-8ف   (مرفق نظام اإلرشاد األكاديمي بالئحة برامج الساعات المعتمدة
 )18-8ف   (مرفق الريادة العلميةمقترح نظام 

 )19-8ف   (مرفق انشطة رياضية
 )20-8ف   (مرفق المسابقات الثقافية
 )21-8ف   (مرفق المسابقات الدينية

 )22-8ف   (مرفق الحوافز المادية والمعنوية
 )23-8ف   (مرفق المشاركة باالنشاط الطالبية

 )24-8ف   (مرفق لوحات االعالنات بالكلية
 )25-8ف   (مرفق أنشطة جمعية الخريجين
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 المعايير االكاديمية المرجعية القومية 9-1

 تبنى المعايير االكاديمية 9-1-1

ذلك فى ، و قد تم توثيق لجميع برامجها التعليميةNARS) (  المعايير القومية األكاديمية المرجعيةتتبني الكلية  

  ).1-9ف  مجالس االقسام و مجلس الكلية (مرفق

كلفت الكلية بشكل رسمي بوضع "المعايير القياسية القومية " لقطاع التعليم الهندسي لمرحلة البكالريوس بجمهورية 

و شارك في اعدادها قيادة الكلية االكاديمية و عدد من اعضاء هيئة التدريس و تم  2006مصر العربية عام 

لمعايير و تم اعتمادها في لجنة القطاع الهندسي و بناء على ذلك تتبع المؤسسة المعايير القياسية القومية وضع ا

   ).2-9(مرفق ف  وضعهامنذ ان تم 

 

 اديميةكاأل  للمعايير التطبيقية الممارسات 9-1-2

 ةالمستهدف المخرجات المعاييرهذه  تحقق حيث الكلية و رسالة المتبناة االكاديمية المعايير بين تام توافق يوجد

  ).3-9تحقق رسالتها (مرفق ف  الواقع في والتي بالكلية المختلفة التعليمية للبرامج

تبذل الكلية جهودًا للتوعية بالمعايير االكاديمية من خالل حضور المحاضرات وورش العمل التي  تتم بصفة 

العلمية. و كذلك تم توزيع  باألقسام الجودة لجان ألعضاء عديدة سيمنارات مستمرة داخل الكلية و كذلك عمل

  ).4-9علي اعضاء هيئة التدريس باالقسام العلمية بالكلية (مرفق ف   NARSالكتيب الخاص بال 

 

 ديميةكااال  المعايير مع التعليمية البرامج توافق  9-1-3

االكاديمية المتبناه حيث تم تشكيل فريق  تتخذ المؤسسة اجراءات للتأكد من توافق البرامج التعليمية مع المعايير
ر معاونيهم من جميع االقسام بالكلية لدراسة مدي التوافق بين المعايياعضاء هيئة التدريس و عمل داخلى من 

عند مقارنة البرامج الدراسية ة بمرحلة البكالوريوس بالكلية، و معايير البرامج الدراسياالكاديمية القياسية القومية و 
-9كالوريوس بالمعايير االكاديمية وجد انهم متطابقيين كما هو موضح بمصفوفة المقارنات  (مرفق ف بمرحلة الب

5.( 

 المعايير األكاديمية و البرامج التعليمية -9
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المعايير تم تعيين مراجعين خارجيين للبرامج الدراسية للتأكد من توافق البرامج الدراسية بمرحلة البكالوريوس ب
جاري اتخاذ االجراءات الالزمة لالستفادة البرامج و  االكاديمية القياسية، وتم االنتهاء من اعداد التقارير في بعض

 ).6-9منه في التطوير  (مرفق ف 

 البرامج التعليمية 9-2
 البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية 9-2-1

 العمل مالئمة البرامج التعليمية الحتياجات سوق 9-2-1-1

عدد مج بنظام الفصلين الدراسيين و انبر  12برنامج أكاديمي على مستوى البكالوريوس منهم  19تقدم الكلية عدد 

 االتصاالت هندسة برامجوهى  ،وجد خمس برامج  بالساعات المعتمدة بالكلية. تبنظام الساعات المعتمدةامج بر  7

 الجديدة الطاقة هندسة برنامج  - التصنيع هندسة برنامج - المواد هندسة برنامج  -المباني هندسة برنامج -

 . والمتجددة

يتضح ذلك من عمل العمل و  سوق تحرص الكلية على التأكد من مالئمة البرامج  الدراسية مع  احتياجات
). كما ان اقبال سوق العمل 7-9استطالع رأي المستفيد النهائى فى المخرجات التعليمية المستهدفة (مرفق ف 

 ).   8-9العمل (مرفق ف  سوق الحتياجات التعليمية البرامج يؤكد مالئمةعلى توظيف خريجي الكلية 
التطوير حيث يتم مراجعة المحتوي العلمي تيعاب التغيير وخطط التنمية و تتصف البرامج التعليمية بالمرونة الس

ل اإلستبيانات للمقررات الدراسية بصفة دورية في األقسام العلمية لتطويرها كما يسهم ايضا رأي الطالب من خال
 ) في تطوير المقررات. 9-9المختلفة  (مرفق ف 

 تصميم وتطوير البرامج التعليمية 9-2-2    
 تصميم البرامج 9-2-2-1

). 10-9يوجد توصيف واضح و موثق لجميع البرامج التعليمية والمقررات الدراسـية التـي تقـدمها الكليـة (مرفـق ف 
-9تـم تبنيهـا بمجلـس الكليـة (مرفـق ف بالكليـة و  األقسـام كـلو قد تم تحديثها طبقا للمعايير األكاديمية التي تبنتها 

1  .( 
(مرفـق  الكليـة لضـمان تحقيـق المخرجـات التعليميـة المسـتهدفة رسـالةمـع  توافـق بـين محتـوي البـرامج التعليميـة يوجد
 ).11-9ف 

-9تتطــابق مصــفوفة المخرجــات التعليميــة المســتهدفة لكــل برنــامج تعليمــي مــع أهــداف ذلــك البرنــامج  (مرفــق ف 
12 .( 
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مهـارات الحاسـب  -العمـل فـي فريـق -يساهم البرامج الدراسية فى تنمية المهارات الذهنية و العامة (حـل المشـكالت
و غيرهــا ) كمــا يتضــح مــن توصــيف و تقــارير مقــررات الكليــة حيــث تهــتم معظــم المقــررات بإســتخدام اســاليب غيــر 
تقليدية للتعليم و تشجيع الطالب علي الـتعلم الـذاتى و اعـداد االبحـاث و تنميـة مهـارات االتصـال و االطـالع علـى 

باالضــــافة الــــى الطــــرق التقليديــــة فــــى التــــدريس مــــن خــــالل شــــبكة المعلومــــات الدوليــــة و اســــتخدام الحاســــب االلــــي 
 ). 13-9المحاضرات و الحصص العملية (مرفق ف 

 
 

 المقررات الدراسيةتطوير وتحديث البرامج و   9-2-2-2    

مــن خــالل التقريــر الســـنوي  توجــد إجــراءات معلنــة وموثقــة للمراجعـــة الدوريــة للبــرامج التعليميــة والمقــررات الدراســـية
 ).14-9المقررات الدراسية (مرفق ف  للبرامج و

 يتم المراجعة على كل المستويات (االقسام العلمية/ وحدة الجودة / مجلس الكلية).
المقررات الدراسية و جارى االسـتفادة منهـا فـي مراجعـة متحنين خارجيين لتقييم البرامج و ميتم االستعانة بمراجعيين و 

 ).15-9ات الدراسية و تحديثها (مرفق ف المقرر 
 ).  16-9وكذلك تم توصيف التدريب الميداني بناء على رأي المراجعيين الخارجيين للبرامج (مرفق ف 

ـــائج تقـــارير الممتحنـــين الخـــارجيين فـــي تحـــديث المقـــررات و تكـــون أســـباب  ـــار نت تأخـــذ األقســـام العلميـــة فـــي االعتب
 التحديث بناء علي:

حداث موضـوعات جديـدة فـي كـل تخصـص لمواكبـة التطـور العلمـي و التكنولـوجي و الرغبة في اسـت .1

 متغيرات سوق العمل 

فــي برنــامج هندســة ميكانيكــا الســيارات   431مثــال: تعــديل محتــوي هندســة الصــيانة همــس  •

 ).17-9ف   (مرفق

 رأي المراجع الخارجى  .2

 ).18-9ف   (مرفقفي  قسم تخطيط عمراني  241مثال: تغيير في محتوي مقرر هتع  •

 نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب و توصيات المؤتمر العلمي لألقسام  .3

 ).19-9ف   في  قسم تخطيط عمراني (مرفق  412مثال: تغيير في محتوي مقرر هتع  •
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 مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية    9-2-3

علي مقترحات من مجلس الكلية ثم يحدد االعداد الفعلية الملتحقة يتم تحديد أعداد الطالب الملتحقين بالكلية بناء 

 بمقارنة اعداد الطالب الملتحقين في خالل الخمس السنوات السابقة تبين أن:لكلية المجلس االعلي للجامعات. و با

 نظرا النها سنة الفراغ في الثانوية العامة. 2011-2010قلت بنسبة كبيرة في العام الجامعي  -1

ذلك نتيجة لتوصية الكلية ) و 2012-2011عدا العام الجامعي  عداد في تناقص بنسبة قليلة (مااال -2

على الثانوية العامة بما يتناسب المستمرة في المطالبة بالحد من قبول االعداد الكبيرة من الحاصلين 

 )20-9البشرية للكلية (مرفق ف واالمكانيات الفنية و 

 

 

ج الدراسية المختلفة بناء علي رغبات الطالب في حدود االعداد المقررة مع االحتكام الطالب علي البرام يتم توزع

  .  قسم علمييتم تحديد حد ادنى للمجموع الكلي لكل كلى الحاصل عليه الطالب و وع المالمج إلى

 -الميكانيكية الهندسة الهندسة الكهربائية -الهندسة المدنية (المختلفة الرئسية  يوزع الطالب على أقسام الكلية
بعد السنة الثالثة او  12يتم التوزيع علي البرامج المختلفة و سب بعد السنة األولي بن ) الهندسة المعمارية

اء هيئة هذه النسب تحددها الكلية بناء عدد اعض)، و 21-9(مرفق ف  مختلفة سب الرابعة حسب القسم بن
 التدريس العاملين بالقسم.

 هذا يعود إليو في الثالث السنوات السابقة  مستمرة زيادةمج التخطيط العمراني في ببرنا الملتحقين عدد الطالب

 :)22-9(مرفق ف 

عن  -2011 -2010- 2009 األعوام نهاية في القسم عن وجذاب شيق بشكل محاضرة عمل •
 .بالقسم للدراسة المصاحبة التعليمية واألنشطة الطالب علي المقررة والمواد الدارسة نوعية

 مع الطالب التبادل خالل الطالب لسفر كامل لدعم مصرية شركات من تمويل علي القسم حصول •
 .امتياز تقدير علي الحاصلة التخرج لمشروعات مالي ودعم شتوجارت جامعة

 باإللتحاق والراغبين الجدد للطالب يسمح مما المتميزة المشروعات لعرض للطالب معرض عمل •
 ,بها العمل ومجاالت المشروعات نوعية علي لإلطالع بالقسم

 لحضور التخصص بمجال الصلة وذوي مينتهالم الدولة رجال وكبار األعمال رجال دعوة •
 الوقت في العمل سوق تخدم التي المشروعات عن رأيهم استطالعإلى  بإالضافة الطالبي المعرض

 .الخريج مستوي عن ومتطالباتهم الراهن
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  .للقسم اإللكتروني الموقع عبر الطالب مع االتصال لسهولة الية وضع •

 أخرى إلىنسب اعداد الخرجيين من كل برنامج لعدد الخرجيين الكلي من الكلية تتفاوت بنبسة طفيفة من سنة 

% في 8.6 إلى 2007% فى 16% ماعدا في قسم هندسة ميكانيكا قوي حيث قل عدد الخرجيين من 4التتعدي 

و ذلك تأثرا  2011% في 6.8الي  2007% فى 2.7نيكا انتاج من بينما زاد في قسم هندسة ميكا 2011

 ).23-9باحتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة (مرفق ف 

د احصائيات موثقة لنسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج تعليمي للسنوات الثالثة السابقة، جو ت

% و هي ثابتة لم تتغير في خالل السنوات 95برنامج هي  12ومتوسط نسب النجاح في سنة التخرج في ال

 ).24-9الثالثة السابقة. (مرفق ف 

 

ولى أ% في خالل السنوات الثالثة السابقة ماعدا الفرقة 5نسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة ثابتة في حدود 

% في 83ث زادت من ، و الفرقة ثالثة مدني حي2011% في 89 إلى 2009% في 79مدني حيث زادت من 

 . 2011% في 92الي  2009

ن أذلك بسبب و  2011% في 70الي  2009% في 84ن في حالة الفرقة االعدادية قلت نسبة النجاح من م

 هذه هي سنة الفراغ في الثانوية العامة.

 

–هندسة المواد  –هندسة البناء  -برامج للساعات المعتمدة في الكلية و هي : هندسة نظم االتصاالت 7يوجد 

. تم استحداث هندسة الحاسبات –هندسة تنسيق الموقع  – هندسة الطاقة و الطاقة المتجددة –هندسة تصنيع 

واستحداث برنامجي هندسة نظم االتصاالت  2006/2007هندسة المواد في عام  –برنامجي هندسة البناء 

حداثها الحقا في السنوات التالية. و قد تم مؤخرا , بينما باقي البرامج تم است2007/2008وهندسة تصنيع في عام 

الحاسبات و بدأت االدراسة بهما في العام الحالي  المواقع وهندسة تنسيق هندسةاستحداث برنامجي 

. لذلك ال يوجد لمواكبة احتياجات السوق المحلية و العالمية و مواكبة التطور العلمي الحالي 2012/2013

هندسة تصنيع في عام  –هندسة المواد  –هندسة البناء  -سة نظم االتصاالتخرجيين اال في برنامج هند

2011/2012 
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(مرفق  توسط خالل السنوات الخمس الماضيةعدد الطالب الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة في ازدياد في الم

ي برنامج هندسة البناء % ف9). نسب الخرجيين الذين اكملوا البرنامج الي عدد الذين التحقوا بالبرنامج 25-9ف 

 ).26-9% في برنامج هندسة المواد (مرفق ف 33و 

 ).27-9نسبة النجاح فى المتوسط ثابتة في معظم هذه البرامج خالل السنوات الماضية (مرفق ف 

 

 :المرفقات

 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية – 9
 المعايير األكاديمية 9-1

 

 رقم المرفق محتوي المرفق
        المعايير القومية األكاديمية المرجعيةمستندات دالة على تبني الكلية 

) (NARS مجلس الكليةفي مجالس االقسام و 

 )1-9ف   (مرفق

مستندات دالة على مشاركة الكلية فى وضع "المعايير القياسية القومية " 
 لقطاع التعليم الهندسي لمرحلة البكالريوس

 )2-9ف   (مرفق

 )3-9ف   (مرفق الكلية رسالةو   المتبناة االكاديمية المعايير توافقمصفوفة 
 )4-9ف   (مرفق مستندات دالة على جهود الكلية للتوعية بالمعايير االكاديمية

معايير البرامج الدراسية ر االكاديمية القياسية القومية و المعايي مصفوفة توافق
 بمرحلة البكالوريوس

 )5-9ف   (مرفق

 )6-9ف   (مرفق الة تعيين مراجعين خارجيين للبرامج الدراسيةمستندات د

 
 التعليمية البرامج 9-2

 
 رقم المرفق المرفق ىمحتو 

مستندات دالة على عمل استطالع رأي المستفيد النهائى فى المخرجات 
 التعليمية المستهدفة

 )7-9ف   (مرفق

 )8-9ف   (مرفق الكليةمستندات دالة على اقبال سوق العمل على توظيف خريجي 
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 )9-9ف   (مرفق إستبيانات الطالب للمقررات الدراسية
 )10-9ف   (مرفق توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية

 )11-9ف   (مرفق برنامج لكل ى المحتو  مع الرسالة مصفوفة
مصفوفة المخرجات التعليمية المستهدفة لكل برنامج تعليمي مع أهداف ذلك 

 نامج  البر 

 )12-9ف   (مرفق

 )13-9ف   (مرفق المهارات الذهنية و العملية مستندات دالة على مساهمة البرامج في تنمية
 )14-9ف   (مرفق المقررات الدراسية التقرير السنوي للبرامج و

 )15-9ف   (مرفق المقررات الدراسيةعيين الخارجيين لتقييم البرامج و تقارير المراج
 )16-9ف   (مرفق توصيف التدريب الميداني بناء على رأي المراجعيين الخارجيين 

لمقررات لمواكبة التطور العلمي والتكنولوجي مستندات دالة على تحديث ا
 متغيرات سوق العملو 

 )17-9ف   (مرفق

 )18-9ف   (مرفق مستندات دالة على تحديث المقررات بناء علي رأي المراجع الخارجى
تقييم المقررات الدراسية  ىمستندات دالة على تحديث المقررات بناء عل

 بواسطة الطالب

 )19-9ف   (مرفق

 )20-9ف   (مرفق مستندات دالة على تناقص أعداد الطالب الملتحقين بالكلية 
 )21-9ف   (مرفق المختلفة  الكلية برامجع الطالب على يز الية تو 

 )22-9ف   (مرفق الملتحقين ببرنامج التخطيط العمراني  زيادة عدد الطالب مستندات دالة على
 )23-9ف   (مرفق قائمة اعداد الخرجيين 

 )24-9ف   (مرفق احصائيات نسب النجاح في الفرق الدراسية المختلفة في كل برنامج تعليمي 
 )25-9ف   (مرفق قائمة زيادة عدد الطالب الملتحقين ببرامج الساعات المعتمدة 

 )26-9ف   (مرفق قائمة اعداد الخرجيين ببرامج الساعات المعتمدة 
 )27-9ف   (مرفق تقارير نسب النجاح ببرامج الساعات المعتمدة 
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 التعليم والتعلم والتسهيالت المادية للتعليم -10
 

 ستراتيجية التعليم والتعلم ا 10-1
 ستراتيجية للتعليم والتعلماتوافر  10-1-1

شــارك فــي )، وقــد 1-10ها (مرفــق ف وأهــداف تهارســال محققــةمعتمــدة للتعلــيم والــتعلم  اتســتراتيجيابالمؤسســة توجــد 
  ).2-10(مرفق ف  إعدادها كافة األطراف المعنية

 
 مراجعة استراتيجية التعليم والتعلم 10-1-2

التعليم والتعلم في ضوء نتائج االمتحانات ونتائج استقصـاءات الطـالب وتقـارير التقـويم  اتمراجعة استراتيجيوستتم 
 )3-10المستمر للفاعلية التعليمية (مرفق ف 

 
 والتعلمالتعليم  أساليب 10-1-3

تتبنــى الكليــة اســتخدام أنمــاط مــن الــتعلم غيــر تقليديــة للــتعلم لتحقيــق مخرجــات الــتعلم المســتهدفة بــالبرامج والمقــررات 
)، وتتضـــــمن هـــــذه األنمـــــاط تشـــــجيع الطـــــالب علـــــى الـــــتعلم الـــــذاتي والتفـــــاعلي داخـــــل 4-10المختلفـــــة،(مرفق ف 

فــالم تعليميــة والزيــارات الميدانيــة والعمــل المحاضــرات والــدروس العمليــة وٕاعــداد األبحــاث وحلقــات النقــاش وعــرض أ
ــادل التعليمــي بــين الكليــة وكليــات فضــال عــن  ،الجمــاعي بالمشــروعات باإلضــافة للتعلــيم االليكترونــي اتفاقيــات التب

باإلضــافة إلقامــة ورش العمــل  )،5-10(مرفــق ف  النــرويج ألمانيــا، ،أمريكــا مثــل: فــي دول متعــددة ىأخــر  ةمنــاظر 
 ةلطلبــة أقســام العمــار  13/08/2009 ىإلــ 27/07/2009العمــل التــي نظمــت فــي الفتــرة بــين للطلبــة (مثــال ورشــة 

كما يوجد الكثير مـن األنشـطة العلميـة الطالبيـة والتـي  )،6-10(مرفق ف  بيض المتوسط )لدول حوض البحر األ
-EPEC-MECA(  التجمعــات الطالبيــةأنمــاط تعلــم ذاتــي لــبعض المهــارات الســلوكية مثــل أنشــطة  ىتحتــوي علــ

EYE  ( مرفق ف)7-10 ( 
هــذه األنمــاط تضــمن تحقيــق المخرجــات التعليميــة المســتهدفة منهــا كمــا يتضــح بالتفصــيل فــي توصــيف المقــررات 

 )8-10الدراسية المختلفة؛ حيث تحتوي على مجاالت معينة وطرق تدريس مختلفة. (مرفق ف 
 

التعلم المستخدمة بدءًا من المكتبة (المركزية ومكتبة وتتوافر بالمؤسسة مصادر كثيرة للتعلم بما يتالءم مع أنماط 
)، وشبكة المعلومات الدولية المتاحة http://www.eulc.edu.eg)، والمكتبة االلكترونية (العلمية بعض األقسام

http://www.eulc.edu.eg/


 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

80 
 

امل الطالبية، والورش، والتدريب بالمجان داخل الكلية، وقاعات الدرس (مدرجات، وصاالت تدريسية)، والمع
 )9-10الميداني، والمصادر اإللكترونية، واتفاقيات التبادل الطالبي بين الكلية والجامعات الدولية. (مرفق ف 

 
 

 السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم 10-2
  السياسات المطبقة 10-2-1

 التعليم:تتبع المؤسسة سياسات لتحديد ومعالجة مشكالت 
 الكثافة العددية الزائدة للطالب  •

يــتم التغلــب علــى تلــك المشــكلة بتقســيم الدفعــة إلــى مجموعــات أثنــاء المحاضــرات تبعــًا لســعة المــدرجات 
بالكليـة. وفــي الحصــص المعمليـة يــتم تقســيم الطـالب علــى أكثــر مـن فتــرة خــالل اليـوم الدراســي (مرفــق 

 )10-10ف 
 بشأن ضعف حضور الطالب •

لـــزم الطـــالب بطريقـــة ملحوظـــة حيـــث أن طـــابع الكليـــة العملـــي يُ  ال توجـــد هـــذه المشـــكلة أن بـــالرغم مـــن
 ،نتظـــاماحيـــث يـــتم رصـــد الحضـــور ب ،خاصـــة فـــي حصـــص التمـــارين والمعامـــل ؛نتظـــامبالحضـــور واإل

 اكمــ ،الكليــة طــالب ىالمهــارات العمليــة لــد ىيــؤثر بالســلب علــ عــدم الحضــورو  ،ويخصــص لــه درجــات
وهـو  ؛لضـمان التفاعـل )Quiz( يلجأ بعض أعضاء هيئة التدريس إلعطاء أسئلة سريعة بالمحاضـرات

 )11-10(مرفق ف  الطالب الحضور حتى ال تفوته درجات تلك األسئلة. ىما يوجب عل
ر األمـاكن الالزمـة وتحـديث الفراغـات التعليميـة المريحـة والبيئـة المالئمـة يتـوفقامـت بالمؤسسة  إال أن 

وتزويـــدها بوســـائل اإليضـــاح الرقميـــة  ،ســـبيل المثـــال : تـــم تكييـــف العديـــد مـــن القاعـــات الدراســـية ىفعلـــ
 )12-10(مرفق ف  المثبتة. )الداتا شوة العرض (وأجهز 

 
 الدروس الخصوصية •

) 13-10قامت المؤسسة بوضـع مجموعـة مـن االجـراءات للتغلـب علـى الـدروس الخصوصـية (مرفـق 
يتواجـد ) 10-10ات صغيرة تبعا لقاعات الدرس والمعامل (مرفـق ف منها: يقسم الطالب إلى مجموع

أســـئلة واستفســـارات  ى(الســـاعات المكتبيـــة) للـــرد علـــ ةأعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي مواعيـــد ثابتـــة معلنـــ
)، هــذا باالضــافة إلــى بدايــة التفاعــل مــع 14-10(مرفــق ف  الطــالب فــي جميــع المنــاهج والمقــررات.

عضـاء هيئـة التـدريس أل CIQAPأنشـطة التـدريب بمشـروع  فضـًال عـن الطالب على شـبكة االنترنـت.
(مرفــق  وطــرق التــدريس غيــر التقليديــة وطــرق التــدريب التفاعليــة أســاليب التقــويم غيــر التقليديــة ىعلــ
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-10)، عمــل مجموعــات دراســية للتقويــة للطــالب حســب رغبــتهم وبــدون رســوم (مرفــق ف15-10ف
يـة لمـن يقـوم باعطـاء الـدروس الخصوصـية، فضـال علـى تـوفر )، باالضافة إلعالن الالئحـة التأديب16

 )17-10 -صناديق لتلقي اقتراحات وشكاوى الطالب (مرفق ف
 

 ضعف الموارد المتاحة •
بغـرض تطويرهـا وتحـديث الوسـائل العلميـة ستشـارية لألقسـام يتم تخصيص نسبة من دخل الوحدات اإل

 وأحيانـا دعمـاً  ،نتاجية للكليـةبعض المؤسسات اإلالمقدم من  الماديوكذلك من خالل الدعم  ،التعليمية
 قسـمي العمـارة والتخطـيط العمرانـي بالكليـةفـي تـم  مـامـن أعضـاء هيئـة التـدريس (مثـال  شخصـياً  مادياً 
 )18-10ف(مرفق  )تطوير من

 نقص أعضاء هيئة التدريس •
ــ الهيئــة المعاونــةتوجــد خطــة ســنوية لتعيــين   ىللتغلــب علــ ىحــد ىحســب متطلبــات كــل قســم علــ ىعل

 )19-10(مرفق ف  حتياجات الفعلية لكل قسم.مشكلة نقص أعضاء هيئة التدريس تتناسب واإل
 )20-10مرفق فباإلضافة لتوزيع األعباء الوظيفية على أعضاء هيئة التدريس بشكل متوازن (

بحيـث ال تـؤثر  ؛النتـدابات أعضـاء هيئـة التـدريس خـارج الكليـة لكـل قسـم ىقصـاألحد التم تحديد كما ي
الكليـة لتغطيـة  ىلـإ ةصـرح بانتـداب التخصصـات غيـر المتواجـدويُ  .سير الدراسة بمختلف األقسام ىعل

 ا ).قــتصــاالت والفيزيالــنقص فــي عــدد أعضــاء هيئــة التــدريس فــي هــذه التخصصــات ( مثــل قســم اإل
 )21-10(مرفق ف 

 الكتاب الجامعي •
 كلفــة.تالطلبــة بســعر ال ىبهــدف توزيعهــا علــ ةالكتــب والمقــررات الجامعيــة بمطبعــة الجامعــ ةيــتم طباعــ

ومن المقترح االتفاق مع الناشرين للحصول على نسخ من بعض الكتب بأسعار مناسبة، وتقديم الدعم 
المــادي للطــالب غيــر القــادرين عــن طريــق صــندوق الــدعم االجتمــاعي، وقــد تــم توثيــق قواعــد لضــبط 

 )22 -10الجامعي في مجلس الكلية (مرفق ف الكتاب 
 

 مردود السياسات المتبعة في حل المشكالت 10-2-2
 تسعى المؤسسة إلى تحسين الممارسات العملية للتعليم والتعلم، ولحل المشكالت المختلفة ومن ذلك:

 تطبيق طرق التدريس التفاعلية وغير التقليدية في عملية التعلم ببعض المقررات. •
 قاعات المحاضرات بأجهزة العرض الداتا شوإمداد  •
 اعداد خطة لتطوير المكتبة الرئيسية •
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 برامج التدريب الميداني للطالب 10-3
 الطالبتدريب برامج  10-3-1

تشــترط المؤسســة علــى الطالــب لكــي يســتوفي متطلبــات تخرجــه أن يســتكمل التــدريب الميــداني الصــيفي المطلــوب، 
 )23-10ولكنه ال يؤخذ بنتائج هذا التدريب ضمن نظام التقييم بالدرجات (مرفق ف 

وقد تـم توصـيف البرنـامج التـدريبي ووضـع المخرجـات التعليميـة المسـتهدفة منـه واعتمـاده مـن مجلـس الكليـة (مرفـق 
 )24-10ف 

ويوجد هناك آلية موثقة للتدريب الميـداني سـواء كانـت للفـرص التـي توفرهـا الكليـة للطـالب مـن خـالل اتفاقياتهـا مـع 
 )25-10رفق فالشركات المختلفة أو ما يوفره الطالب بذاته. (م

 
كمــا أن هنــاك آليــة موثقــة لتقــويم نتــائج التــدريب الميــداني للطــالب حيــث أنــه علــى الطالــب تقــديم تقريــر معتمــد مــن 
الجهــة المدربــة علــى نمــوذج خــاص بالمؤسســة موضــحا بــه ســاعات التــدريب ويقــوم الطالــب بإعــداد بحــث خــاص 

 )26-10ريس المشرف على التدريب. (مرفق ف بالمجال الذي تدرب فيه، ويتم تقييمه من قبل عضو هيئة التد
 ويوجد هناك وسيلة لقياس فاعلية التدريب الميداني من خالل:

 )27-10استطالع رأي الطالب عن فاعلية التدريب (مرفق ف  •
 تقييم المشرف على التدريب واعتماد الجهة المدربة  •

 

 تقويم الطالب  10-4
 أساليب تقويم الطالب  10-4-1

توجــد آليــة للتأكــد مــن اســتيفاء االمتحانــات لمخرجــات الــتعلم المســتهدفة عــن طريــق تقيــيم االمتحانــات بواســطة لجــان 
 )28-10معتمدة من القسم العلمي تقوم بالتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة. (مرفق ف 

 ة تقويم الطالب مثل:كما توجد آليات على مستوى األقسام والمؤسسة للتأكد من عدال
 من حق جميع الطالب اإلطالع على أوراق إجابة االمتحانات الدورية والعملية. •
 )29-10(مرفق ف يتم تصحيح أوراق إجابة اإلمتحان للفصل الدراسي مغلقة. •
 )30-10توزع الدرجات على ورقة األسئلة وتعلن للطالب. (مرفق ف  •
أي مقـــرر دراســـي بالكليـــة بـــل مـــن خـــالل  ال ينفـــرد األســـاتذة بالتـــدريس أو التصـــحيح فـــي •

 )31-10مجموعات. (مرفق ف 
يـــتم توزيـــع لجـــان الشـــفوي فـــي االمتحانـــات عشـــوائيًا علـــى الســـادة الممتحنـــين ودون تحديـــد  •

 مسبق. 
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يـــتم االســـتعانة بممتحنيـــين خـــارجيين فـــي المقـــررات التـــي بهـــا امتحانـــات شـــفهية للطـــالب  •
 )32-10بمشاريع التخرج (مرفق ف 

 
توجــد آليــة لتوثيــق نتــائج )، و 33-10كمــا تــم اعتمــاد مواصــفات عامــة للورقــة اإلمتحانيــة وتــم تطبيقهــا. (مرفــق ف 

 )34-10اإلمتحانات بالمؤسسة من خالل مجلس الكلية. (مرفق ف 
ـــائج اإلمتحانـــات نهايـــة الفصـــل الدراســـي للطـــالب مـــن خـــالل موقـــع الكليـــة اإللكترونـــي و  هـــو يـــتم اإلعـــالن عـــن نت

http://eng.shams.edu.eg/  وفـــي لوحـــات اإلعالنـــات، أمـــا بشـــأن االمتحانـــات الدوريـــة فيـــتم إعالنهـــا للطلبـــة
 )35-10(مرفق ف  المصححة مباشرة مع تسليمهم أوراق االمتحانات

 
مقــررات وٕاعــداد تقريــر بــذلك. ويعــرض يــتم تحليــل نتــائج تقــويم الطــالب علــى المســتويات المختلفــة للفــرق الدراســية وال

 )36 -10هذا التقرير على مجلس الكلية (مرفق ف
ويتم اإلستعانة بنتائج تقويم الطالب في تطوير البرامج التعليمية والمحتوى العلمي للمنـاهج الدراسـية، وتحسـين أداء 

 ىطلــب الــرد كتابــة علــمــع  ى،دحــ ىكــل محاضــر علــ ىٕارســال نتــائج هــذا االستقصــاء إلــو  ، أعضــاء هيئــة التــدريس
 و من هـذا الـرد بوحـدة ضـمان الجـودة ةويتم حفظ صور  .أن وجدتالتصحيحية تعليقات الطالب وكذلك اإلجراءات 

 )37-10(مرفق ف .بالقسم في ملف المقرر ةصور 
 

 يوجــد بالمؤسســة قواعــد موثقــة للتعامــل مــع تظلمــات الطــالب مــن نتــائج اإلمتحانــات مــن خــالل إدارة شــئون الطلبــة،
ة تلـك التظلمـات، واعـالم الطالـب مراجعـيقـوم الكنتـرول بو تقدم لها الطالب في خالل أسبوعين من إعالن النتيجـة، ي

 )  38-10بنتيجة التظلم. (مرفق ف
 

 متاحة للتعليم والتعلمال االمكانات  10-5
 المكتبة 10-5-1

تتوافــق مــع ال طــالع بالمكتبــة اإل عتمــاد فــإن مســاحةمــن حيــث تطبيــق معــايير الهيئــة القوميــة لضــمان الجــودة واإل 
 )39-10(مرفق ف المعايير القياسية.

 .ةحد من ازدحام المكتبات بصفة عامنترنت تُ و عن طريق اإلأطالع سواء الرقمية لإل ىخر أن الوسائل األ إال
 نشاط المكتبة. ةتتفق وطبيعال التجهيزات المتاحة إال أن 

http://eng.shams.edu.eg/
http://eng.shams.edu.eg/
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ومحاولــة  ؛ع بالمكتبــةلزيــادة مســاحة اإلطــال  -CIQAPمــن خــالل مشــروع الـــ ُمِولــت - دراســة اإلنتهــاء مــن وقــد تــم
إعادة استخدام الفراغات إلى جانب معالجة اإلضـاءة عن طريق  الجودةلإلعتماد و  مع معايير الهيئة القومية توافقها

 )40-10(مرفق ف .والتهوية
عن  ةللفئات المختلفة المستهدف ىلإ ةلكترونية متاحإنترنت وكتب إوفيما يخص تكنولوجيا المعلومات من  -1

 .)http://www.eulc.edu.egة (لكترونية المركزية للجامعطريق المكتبة اإل
ـــــةفيمـــــا يخـــــص و  ـــــاج  فإنهـــــا األعـــــداد والمـــــؤهالت المناســـــبة مـــــن العـــــاملين بالمكتب ـــــىتحت ـــــر  إل كـــــوادر أكث

ة المكتبــة علــى تنميــة كفــاءة العــاملين لــديها مــن خــالل دورات ) وتحــرص إدار 41-10(مرفــق ف .تخصصــاً 
 )42 -10تدريبية تتعلق بميكنة المكتبة ومجال المكتبة الرقمية. (مرفق ف

خاصــة لشــراء المراجــع الحديثــة (مرفــق ميزانيــة ســنوية يوجــد تنــوع للمراجــع المتــوفرة بالمكتبــة؛ كمــا تتحــدد 
 . )43-10ف

 ) 44-10يتم من خاللها حصر لهم (مرفق ف المكتبة ىكما يوجد سجالت للمترددين عل
 

 قاعات الدراسة والمعامل  10-5-2
المســاحات المتــوافره بالكليــة فــي الوضــع الحــالي غيــر كافيــه ألعــداد الطــالب الــذين يبلغــون نحــو إثنــى عشــر الــف 

   -طالب وتضم الكلية عددا من القاعات والمدرجات علي النحو التالي:
طالـب وذلـك السـتيعاب الفرقـه االعداديـة والفرقـه  800يصل سـعه كـل منهـا الـي مدرجات (أ،ب،ج،د)  •

األولي بمختلف أقسامها كما يتواجد مجموعه أخري من المـدرجات ذات السـعات المختلفـه التـي تتـراوح 
طالـب وذلـك السـتيعاب دفعـات األقســام المختلفـه فـي الفـرق الثالثـه والرابعـه كمــا  400و  300مـا بـين 

طالـب  100و  50كبير من الفصـول الخاصـة بحصـص التمـارين تتـراوح سـعاتها مـا بـين  يتواجد عدد
 )45-10(مرفق ف  وذلك الستيعاب حصص التمارين للمواد المختلفة.

بمختلــف  الســاعات المعتمــدةبــرامج ي الجديــد الــذي تــم تخصيصــه لطلبــة وقــد قامــت الكليــة بإنشــاء المبنــ •
 .بالكلية باالضافة إلى الطلبة األساسين تخصصاتهم

توجد المعامـل فـي األقسـام المختلفـه لخدمـة الدراسـة بهـا ولكـن تتسـم هـذه المعامـل بـنقص فـي المعـدات  •
جــارى األن إعــداد و تجهيــز قاعــدة بيانــات لجميــع  .يقلــل مــن جــوده العمليــة التعليميــة واألجهــزه بشــكل

ام أو الصــيانة أو أجهــزة و مــدى صــالحياتها لإلســتخدلمتاحــة وحصــر لمــا بهــا مــن معــدات و المعامــل ا
 )46-10(مرفق ف  التجديد.

 

http://www.eulc.edu.eg/
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ــتم تمويلهــا عــنذات القيمــ ةتوجــد بالكليــة بعــض المعامــل واألجهــز ولكــن   ةطريــق المشــاريع البحثيــ ة العاليــة والتــي ي
غاليـه  ةالفلـزات بالكليـة عـدد مـن األجهـز  ةسـبيل المثـال تمتلـك وحـد ىللوحدات االستشارية ذات الطابع الخـاص وعلـ

 ى) يتخطــ Test machineكمــا تمتلــك وحــده تنميــة الصــناعات الصــغيره جهــاز اختبــار (  ةالقيمــة لخدمــة الوحــد
 مصري. هجني 100000

 
قســام اتصــاالت والتــي تــم تمويلهــا بالتعــاون مــع جهــات خارجيــة أكمــا يوجــد عــدد مــن المعامــل الحديثــه مثــل معامــل 

)Telcom(،  يله من مشروع وكذا يوجد معمل للصوتيات تم تمو TEMPUS.   
 بعدد من الدورات وورش العمل الداعمة لهم. الفنيين بالمعامل والورشبالمؤسسة خطة لمد يوجد و 
 
 

 رضا الطالب 10-6
 قياس وتقييم رضا الطالب 10-6-1

تحــرص المؤسســة علــى قيــاس وتقيــيم رضــاء الطــالب مــن خــالل اســتمارات االســتبانة عــن: خــدمات الــدعم واالرشــاد 
كالمكتبــة،المعامل، قاعــات الــدرس،  التــدريب الميــداني، المقــررات، والتســهيالت الماديــة للتعلــيم والــتعلم: األكــاديمي،

 )47-10األعداد الكبيرة والدروس الخصوصية. (مرفق ف وسياسة التعامل مع مشاكل الطالب:
 

بتحليل نتائج االستبيانات الطالبية لقياس رضـا الطـالب وٕاعـداد تقريـر إلدارة من خالل وحدة الجودة تقوم المؤسسة 
 )48-10الكلية التخاذ اجراءت تصحيحية. (مرفق ف 

 
 نقاط القوة:

  .بالمؤسسة التعلم و لتعليم موثقة و معتمدة إستراتيجية يوجد •
 تتبع المؤسسة العديد من استراتيجيات التعليم والتعلم  •
 مصادر متعددة للتعليم والتعلم بما يتالئم مع أساليب التعلم المختلفة.تتوفر بالمؤسسة  •
 توجد آلية معتمدة للتدريب الميداني الصيفي. •
 للطالب الميدانى التدريب نتائج لتقويم معتمدة آليات هناك •
 يوجد آلية معتمدة للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة. •
ـــة للتأكـــد مـــن  • ـــويم توجـــد آلي ـــائج التق ـــات وٕاعـــالم الطـــالب بنت ـــائج االمتحان ـــق نت ـــويم الطـــالب وتوثي ـــة تق عدال

 المختلفة.
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فيمـــا يخـــص الـــدروس الخصوصـــية ونقـــص  تتبـــع المؤسســـة سياســـة واضـــحة للتعامـــل مـــع مشـــكالت التعلـــيم •
 .أعضاء هيئة التدريس والكتاب الجامعي

 المتحانات.للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج امعتمد وموثق يوجد نظام  •
 توجد دراسة للتقييم الكمي للتسهيالت المادية بالكلية •
 ُيتبع بالمؤسسة نظام الممتحنين الخارجين في مشاريع التخرج •
 يتم قياس مستوى رضا الطالب ويتم اتخاذ قرارات تصحيحية. •

 

 المرفقات:
 رقم المرفق محتوى المرفق

 )1-10ف (مرفق  استراتيجية للتعليم والتعلم المتبعة بالمؤسسة
ات استراتيجي وثيقة دالة على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في وضع

 بالمؤسسة التعليم والتعلم

 )2-10ف (مرفق 

 )3-10(مرفق ف وثيقة دالة على ضرورة مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم دورياً 
 )4-10ف (مرفق  قائمة معتمدة وموثقة بأساليب التعليم والتعلم المتبعة بالمؤسسة

 )5-10ف (مرفق  وثائق دالة على التبادل الطالبي
 )6-10ف (مرفق  وثائق دالة على ورش العمل الدولية

 )7-10ف (مرفق  وثائق دالة على أنشطة الطالب التعليمية
وثائق دالة على احتواء أحد المقررات الدراسية على مجاالت وطرق 

 تدريس لتطبيق التعلم الذاتي

 )8-10ف (مرفق 

 )9-10ف (مرفق  قائمة معتمدة وموثقة بمصادر التعلم داخل المؤسسة
 )10-10ف (مرفق  الجدول الدراسي لمرحلة بكالوريوس

 )11-10ف (مرفق  وثيقة دالة على توزيع الدرجات ما بين االمتحانات والتمارين
 )12-10ف (مرفق  داد القاعات بوسائل ايضاحمالوثيقة 

 )13-10(مرفق ف الحد من ظاهرة الدروس الخصوصيةمذكرة ألساليب 
 )14-10(مرفق ف جدول ألعضاء هيئة التدريس محدد به الساعات المكتبية

على طرق التعلم غير وثيقة دالة على تدريب أعضاء هيئة التدريس 
 التقليدية

 )15-10(مرفق ف
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 )16-10ف (مرفق  وثيقة توضح عمل مجموعات دراسية مجانية للطالب
 )17-10ف (مرفق  أحد التقارير المعدة من صندوق الشكاوى
 )18-10(مرفق ف وثيقة دالة على مصادر التمويل بالكلية

 )19-10ف (مرفق  وذج خطة تعيين المعيدينموثيقة لن
 )20-10ف (مرفق  وثيقة توزيع األعباء الوظيفية على أعضاء هيئة التدريس

 )21-10ف (مرفق  الوثائق الدالة على انتداب أعضاء هيئة التدريس 
 )22-10ف (مرفق  وثيقة دالة على ضوابط الكتاب الجامعي

وثيقة دالة على وضع التدريب الميداني كأحد متطلبات التخرج من 
 المؤسسة

 )23-10ف (مرفق 

 )24-10ف (مرفق  خطة التدريب الميداني بالمؤسسة وثيقة لمقترح 
 )25-10ف (مرفق  ألية موثقة ومعتمدة للتدريب الميداني

 )26-10ف (مرفق  ألية لتقييم التدريب الميداني
 )27-10ف (مرفق  نموذج استقصاء عن التدريب الميداني

 )28-10ف (مرفق  ألية الستيفاء االمتحانات لمخرجات التعليم المستهدفة
 )29-10(مرفق ف نموذج لورقة امتحان مغلقة 

 )30 -10ف(مرفق  نموذج ألحد االمتحانات موزع عليه الدرجات
 )31-10ف (مرفق  وثيقة دالة على عدم انفراد األساتذة بالتدريس والتصحيح

 )32-10ف (مرفق  المتحنيين الخارجيين في مشاريع التخرج  وجود وثيقة دالة على
 )33-10ف (مرفق  نموذج لورقة االمتحان معتمدة

 )34-10ف (مرفق  نتائج االمتحان بالكليةألية لتوثيق 
 )35-10ف (مرفق  وثيقة دالة على اعالن الكلية للنتائج على موقعها

 )36-10ف (مرفق  محضر لمجلس الكلية به عرض للنتيجة
 )37-10ف (مرفق  نموذج لرأي أحد الفرق في أحد المقررات 

 )38-10ف (مرفق  االمتحاناتالوثائق الدالة على نظام التظلمات الطالب من نتائج 
 )39-10ف (مرفق  الدراسة الكمية

 )40-10(مرفق ف مرفق مشروع تطوير المكتبة
 )41-10ف (مرفق  مؤهالت العاملين بالمكتبة
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 )42-10ف (مرفق  وثيقة دالة على تدريب بعض موظفي المكتبة على األرشفة االلكترونية
 )43-10ف (مرفق  السنويةوثيقة دالة على ميزانية شراء الكتب 

 )44-10ف (مرفق  سجل للمترددين على المكتبة
 )45-10ف (مرفق  القوة االستيعابية للمدرجات

 )46-10ف (مرفق  قائمة بحصر أجهزة المعامل الطالبية
 )47-10ف (مرفق  نماذج من استبيانات الطالب

 )48-10ف (مرفق  تقرير عن شكاوى الطالب واالجراءات المتخذة
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 أعضاء هيئة التدريس -11
 كفاية أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة  11-1
 أعضاء هيئة التدريس  11-1-1

ويـتم انتـداب بعـض أعضـاء هيئـة  .ويتم ،الطالب تتفق مع المعدالت المعترف بها ىلإنسبة أعضاء هيئة التدريس 
تواجـد فــائض يــتم  ةوفـي حالــ .عنـد وجــود عجــز فـي أعضــاء هيئـة التــدريس بالكليــة ىالتـدريس مــن الجامعـات األخــر 

 وخالفه. اإلرشاد األكاديميو الريادة العلمية و  , شراف العلميالتحميل لهم بأعباء اإل ةزياد
 ةويتم وضع خطة في حالـ ،يقوم عضو هيئة التدريس بالمشاركة في تدريس المقررات المرتبطة بتخصصه العلمي 

المعيـــدين فـــي هـــذه تعيـــين  وذلـــك بتأهيـــل المدرســـين المســـاعدين و ؛عجـــز فـــي بعـــض التخصصـــات بالكليـــة وجـــود
ــ ،التخصصــات التــي بهــا عجــز ــاد ةوفــي حال ــاء  ةتواجــد فــائض فــي بعــض التخصصــات يــتم  زي التحميــل لهــم بأعب

 ).1- 11(مرفق فشراف العلمي وخالفهاإل
 

 أعضاء الهيئة المعاونة  11-1-2
 
 
 
 

تواجــد عجــز فــي أعضــاء  ةفــي حالــ ةجــراءات المتبعــالطــالب واإل ىلــإالهيئــة المعاونــة يوجــد نقــص بســيط فــى نســبة 
وفـي حالـه تواجـد  ،االنتداب من خارج الكلية لسد العجز وأيضاً  ،الهيئة المعاونة يتم تعيين المعيدين لسد هذا العجز

 ).1- 11ى (مرفق ففائض يتم تحميلهم بأعباء تدريسية أخر 
 

 تعيين أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 11-2
 قواعد وٕاجراءات التعيين 11-2-1

لالحتياجـــات الفعليـــة فـــي التخصصـــات المختلفـــة  يـــتم تعيـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس/ الهيئـــة المعاونـــة بالكليـــة طبقـــاً 
تخضـع لقـانون  عضـاء هيئـة التـدريس / الهيئـة المعاونـةجميـع قواعـد واجـراءات التعيـين أل .باالقسام العلميـة بالكليـة

 ).2 -11الجامعات (مرفق 
 
 

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة التدريس عدد أعضاء هيئة 
 305 610 العدد

 36 18 النسبة لعدد الطالب
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 تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 11-3
 خطة التدريب  11-3-1
 .حتياجـات الفعليـةلإل خطة تدريبية لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة وذلك طبقاً  توجد

مركــــز تطــــوير و  مــــن خــــالل مركــــز تنميــــة قــــدرات أعضــــاء هيئــــة التــــدريس ةويــــتم تنفيــــذ البــــرامج التدريبيــــة لكــــل فئــــ
 ).3 -11بالجامعة (مرفق ف المشروعات

بنــاًء علــى ذلــك (مرفــق  CIQAPمشــروع الـــ مــن خــالل تــدريب الوتعــديل خطــة  ةالتدريبيــكمــا تــم دراســة االحتياجــات 
 ).4- 11ف

 
 تنفيذ وتقييم التدريب  11-3-2

 -11ه(مرفق فما مع مـا هـو متعـارف عليـ حدٍ  ىلإ ىشاجمالي تتمالعدد اإل ىلإ ةمن كل فئ نسبة المتدربين سنوياً 
حيـث اشـترطت الجامعـة للترقـي  FLDP % حسـب دورات 100) كمـا تبلـغ نسـبة المتـدربين مـن الهيئـة المعاونـة 5

لتقييم فعالية ومردود بـرامج التـدريب المختلفـة وذلـك  آلياتوتتوافر  ،الحصول على عدد معين من الدورات الوظيفي
 -11(مرفــق فالمطلوبــة  لالحتياجــات طبقــاً  ةليــات صــور عديــدحيــث تأخــذ هــذه اآل ة؛لتقيــيم القــائم بالتــدريس والــدور 

6.( 
 

 تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 11-4
 جراءات تقييم التدريب إ معايير و  11-4-1
المشــــاركة فــــي األنشــــطة  ة:أساســــها تقيــــيم أداء أعضــــاء هيئــــة التـــدريس شــــامل ىتحديــــد المعــــايير التــــي يــــتم علـــ تـــم

والمشـاركة  ة،االنتظـام فـي األنشـطة الثقافيـ ىومـد ،والمشاركة في الخطـة البحثيـة للكليـة والقسـم ،والعملية المجتمعية
لتقيــيم أداء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس / الهيئـــة  ةكمـــا تقــوم الكليـــة بإعـــداد اجـــراءات موثقـــ ،بالكليـــة ةفــي أنشـــطة الجـــود
 ).7 -11ة(مرفق فالمختلف المعاونة بأشكالها
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 الرضاء الوظيفي أعضاء هيئة التدريس / الهيئة المعاونة 11-5
 أعضاء هيئة التدريس  11-5-1

يتم عمل استبيان سنوى لتقييم مستوى الرضاء الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس و تم اتخـاذ اإلجـراءات التصـحيحية 
 -11لتـدريس (مرفـق فمن ادارة الكلية لحل الشكاوى المطروحة وتحسين مستوى الرضـا الـوظيفي ألعضـاء هيئـة ا

 ).9-11) (مرفق ف8
 الهيئة المعاونة 11-5-2

يتم عمل استبيان سنوى لتقييم مستوى الرضاء الوظيفي ألعضاء الهيئة المعاونة و تم اتخاذ اإلجراءات 
التصحيحية من ادارة الكلية لحل الشكاوى المطروحة وتحسين مستوى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة المعاونة 

 ).9-11) (مرفق ف8 -11ف(مرفق 
 
 

 :المرفقات
 

 رقم المرفق محتوي المرفق
 )1-11ف   (مرفق المؤتمر العلمي للكلية
 )2-11ف   (مرفق قانون تنظيم الجامعات

 )3-11ف   (مرفق الخطة التدريبية ألعضاء هيئة التدريس
 )4-11ف   (مرفق ألعضاء هيئة التدريسدراسة االحتياجات التدريبية 
 )5-11ف   (مرفق إحصائية بأعداد المتدربين

 )6-11ف   (مرفق ةلتقييم القائم بالتدريس والدورنموذج 
 )7-11ف   (مرفق التدريس  أعضاء هيئةلتقييم نموذج 

الرضاء الوظيفي ألعضاء هيئة  ىلتقييم مستونموذج استبيان 
 التدريس

 )8-11ف   (مرفق

 )9-11(مرفق ف  التدريسرد االدارة على استبيان اعضاء هيئة 
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 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى  -12
 خطة البحث العلمي  12-1

)  3-12تتميز كلية الهندسة جامعة عين شمس بوجود خطط موثقة للبحث العلمي لجميع االقسام (مرفق ف
, و يلتزم السادة أعضاء هيئة التدريس بالتسجيل للبحوث والدراسات العليا في احدى مجاالت خطة البحوث 

 العلمية في كل قسم.        
توجد خطة للبحث العلمى بالمؤسسة جاري تعديلها و اعتماد مجاالتها البحثية وفقا الحتياجات المجتمع 

قومية للبحث العلمى للدولة في مختلف المجاالت الهندسية. ( مرفق وترتبط خطة البحث العلمى بالتوجهات ال
) وقد تم وضع آلية معتمدة وموثقة لمتابعة تنفيذ الخطة البحثية للكلية بحيث تتوافق خطة  2-12ف /1-12ف

 البحث العلمى للكلية مع اإلمكانيات البشرية والمادية للمؤسسة.
 ).4-12ة للبحث العلمى  ( مرفق فيوجد ارتباط بين خطة المؤسسة وخطة الجامع

 

 كفاءة العملية البحثية 12-2
 مؤشرات الكفاءة 12-2-1

يزيد عدد االبحاث المنشورة محليا الى ، و أعضاء هيئة التدريس بجميع األقسام بالكلية مشاركون فى البحث العلمى
 -2002الفترة من  فى  700بحث بينما يصل عدد االبحاث المنشورة دوليا الى أكثر من  600أكثر من 

كما  ،2012-2009وازداد هذا العدد فى الفترة من ، )7-12ف  /6-12ف / 5-12(مرفق ف   2008
 ).9-12يوجد أعضاء هيئة تدريس بالكلية حصلوا على جوائز الدولة المختلفة (مرفق ف 

 ).8-12توجد قواعد بيانات إلكترونية للبحوث العلمية بالمؤسسة (مرفق ف 
 
 

 تشجيع وتحفيز البحث العلمى 12-2-2
 تشجع المؤسسة البحوث العلمية المشتركة بين االقسام العلمية والكليات والمراكز البحثية المختلفة عن طريق:

 ). 10-12اإلشراف المشترك وأجراء البحوث بين االقسام العلمية (مرفق ف •

البحثية مثل المركز القومى للبحوث األبحاث والمشروعات البحثية المشتركة بين أقسام الكلية والمراكز  •

 وهيئة الطاقة الذرية.

 هناك وسائل بالمؤسسة لتحفيز ورعاية الباحثين بالمؤسسة مثل:و 
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أنشاء المعامل و امدادها باألجهزة العلمية المتطورة للبحث العلمى وشراء األجهزة العلمية الخاصة بتطوير  •

 شروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد.البحث العلمي داخل االقسام العلمية بتمويل من م

 تشجيع معاونى أعضاء هيئة التدريس على نشر البحوث العلمية قبل الحصول على الدرجات العلمية. •

 ادراج الباحثين فى المشروعات البحثية المموله بالكلية. •

تفعيل جزء منها تم ، )11-12تم وضع خطة لتنمية الموارد للدراسات العليا والبحث العلمى (مرفق ف •

 ).12-12خاص بفرض رسوم مالية للباحثين من خارج الكلية (مرفق ف

) لتحفيز الباحثين وكذلك دعم البحوث 13-12تقدم ادارة الجامعة جوائز للنشر الدولى سنويا (مرفق ف •

ية العلمية التى تم نشرها فى مجاالت عالمية عن طريق رصد جوائز مالية لها طبقا لنوعية المجلة العلم

 المنشور بها البحث وقد حصل العديد من اعضاء هيئة التدريس بالكلية على جوائز النشر الدولى. 

 
يوجد برامج فى المؤسسة لتنمية المهارات البحثية ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة مثل حضور 

لى استخدام احدث االجهزة المؤتمرات العلمية وورش العمل المتخصصة وندوات االقسام العلمية والتدريب ع
 ).  14-12البحثية على مستوى جميع االقسام (مرفق ف

 
 مساهمة البحث العلمى فى دعم وتعزيز العملية التعليمية 12-2-3

تتم االستفادة من نتائج البحث العلمى بالمؤسسة فى تحديث المقرارات الدراسية العلمية التعليمية وذلك عن  
ى لبعض المقرارات وٕاضافة موضوعات علمية حديثة وشرح بعض االبحاث المنشورة طريق تطوير المحتوى العلم

 بواسطة اعضاء هيئة التدريس بالكلية للطالب فى المحاضرات.
 

 تمويل البحث العلمى  12-3
ال تكفى الموازنة المخصصة سنويا للمؤسسة ألغراض انشطة البحث العلمى فى المرحلة الحالية ومطلوب 

 المرحلة القادمة إلحداث تطور ملحوظ يواكب الدول المتقدمة.زيادتها فى 
 -و تستخدم المؤسسة مصادر مختلفة لتمويل أغراض البحث العلمى مثل(حصيلة موارد الدراسات العليا 

التمويل الفردى  –مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد  -المشروعات البحثية المموله من خارج الكلية 
 جميعها مكمل للتمويل الحكومى من ميزانية الجامعةو  ،الشخصى)

 2002/2012مردود المخصصات المالية المنفقة على البحث العلمى بالكلية خالل السنوات الماضية من عام 
 بحث محليا ودوليا وحصولهم على العديد من الجوائز. 1600هو قيام اعضاء المؤسسة بنشر اكثر من 
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 أنشطة علمية 12-4
 مشروعات بحثية ممولة واتفاقات 12-4-1

شاركت المؤسسة فى مشاريع بحثية مموله من اكاديمية البحث العلمى ووزارة التعليم العالى وبعض  •

 ).16-12ف  15/-12الجهات األجنبية (مرفق ف 

) وتوجد أيضا 17-12توجد العديد من االتفاقيات بين الكلية وبعض الجامعات والوزارات المصرية (مرفق ف
 ). 19-12ف/ 18-12ف 17-12العديد من االتفاقيات بين الكلية وبعض الجامعات األجنبية(مرفق ف

 
 المؤتمرات واألنشطة العلمية االخرى   12-4-2

كما  معظم اعضاء هيئة التدريس شاركوا بنشر ابحاث علمية ومقاالت فى مؤتمرات وندوات علمية محلية وعالمية.
 ).20-12مرات الدولية واإلقليمية (فنظمت المؤسسة العديد من المؤت

للمؤسسة مساهمات ملموسة فى انشطة علمية على المستوى المحلى واإلقليمي والدولى حيث ان معظم اساتذة 
 الكلية يقومون بتحكيم الدوريات العلمية المحلية والدولية ويمثلون كلية الهندسة فى مؤتمرات ومحافل دولية .

 نقاط القوة 12-5
للمجاالت البحثية على مستوى االقسام العلمية بالمؤسسة معتمدة وفقا الحتياجات المجتمع توجد خطة  •

 ومرتبطة بإستراتيجية الجامعة البحثية

 يشارك جميع اعضاء هيئة التدريس بالكلية فى البحث العلمى ويقومون بنشر االبحاث محليا ودوليا •

 توجد قواعد بيانات للبحوث العلمية بالمؤسسة •

 ث علمية مشتركة مع مؤسسات علمية دولية وبحوث مشتركة بين االقسام العلميةتوجد بحو  •

 يتم تحفيز ودعم ورعاية الباحثين بالمؤسسة •

 تضم المؤسسة اعضاء هيئة التدريس سبق حصولهم على جوائز الدولة  •

 يوجد برامج لتنمية المهارات البحثية للهيئة القومية •

بالمؤسسة فى تحديث المقرارات الدراسية العلمية التعليمية وذلك تتم االستفادة من نتائج البحث العلمى  •

عن طريق تطوير المحتوى العلمى لبعض المقرارات وٕاضافة موضوعات علمية حديثة بالذات فى مقررات 

 الدراسات العليا

 يشارك جميع اعضاء هيئة التدريس فى مؤتمرات وندوات علمية •

 على مستوى المحلى واإلقليمي والدولىللمؤسسة مساهمات ملموسة فى انشطة علمية  •
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 ) 21-6يوجد مجلة علمية للكلية تصدر شهريا (مرفق 

 

 المرفقات
 

 رقم المرفق محتوى المرفق
 )1-12(مرفق ف خطة البحث العلمى للكلية

 )2-12(مرفق ف تشكيل اللجنة
 )3-12(مرفق ف الموضوعات البحثية لالقسام

 )4-12(مرفق ف 2012-2007العلمى للجامعة االطار العام الستراتيجية البحث 
 )5-12(مرفق ف قائمة االبحاث المنشورة محليا و دوليا

 )6-12(مرفق ف بيان احصائى باالبحاث المنشورة محليا
 )7-12(مرفق ف بيان احصائى باالبحاث المنشورة دوليا
 )8-12(مرفق ف )MISقائمة االبحاث أعضاء هيئة التدريس (

 )9-12(مرفق ف الدولة التدريس الحاصلين علي جوائزأعضاء هيئة 
 )10-12(مرفق ف أمثلة من االشراف المشترك بين االقسام العلمية

 )11-12(مرفق ف 2012دليل طالب الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 
 )12-12(مرفق ف فرض رسوم مالية للباحثين من الخارج

 )13-12(مرفق ف تقرير مكافاة النشر الدولى
 )14-12(مرفق ف بيان المؤتمرات العلمية 

 )15-12(مرفق ف بيان بالمشروعات البحثية (تمويل خارجى)
 )16-12(مرفق ف الممولة من ميزانية الجامعة بيان بالمشروعات البحثية

 )17-12(مرفق ف بيان االتفاقيات المحلية والدولية 
 )18-12ف (مرفق بعض االتفاقيات المحلية  نصوص

 )19-12(مرفق ف نصوص بعض االتفاقيات الدولية
 )20-12(مرفق ف بيان المؤتمرات العلمية التي عقدتها الكلية

 )21-12(مرفق ف بيان المجلة العلمية للكلية
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 الدراسات العليا -13
   الدرجات الممنوحة 13-1
 التعريف  ببرامج الدراسات العليا 13-1-1

 المؤسسة للتعريف ببرامج الدراسات العليا هي: األساليب التى تتبعها
(مرفـق  http://eng.asu.edu.egوموقع المؤسسة على شبكة المعلومات  )1-13(مرفق ف الئحة الدراسات العليا 

 )4-13(مرفق فلرسمية د اواالعالن في الجرائ )3-13(مرفق ف ودليل  الطالب )2-13ف
 

 الدبلومات والدرجات العلمية الممنوحة 13-1-2
خالل الخمس سنوات األخيرة  "ه والماجستير والدبلومامنحت المؤسسة العديد من الدرجات العلمية "الدكتور 

 :تالىكما هو مبين بالجدول ال

 

 
أعضاء الهيئة المعاونة  الخارج عن الدارسين من لدرجات العلمية التي منحتها المؤسسة للدارسين منانسبة  تزيد  

 مما يدل على إقبال الدارسين على برامج الدراسات العليا التى تمنحها الكلية. )5-13(مرفق ف 

الدرجة 
 العلمية

2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 

 32 29 48 45 60 18 دبلومات
 94 94 119 130 116 90 ماجستير
 41 42 54 51 37 29 دكتوراه

http://eng.asu.edu.eg/
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 العملية التعليمية في الدراسات العليا 13-2 
 برامج الدبلوم/ ماجستير/ دكتوراه 13-2-1

سنوات وتتبع األن الئحة الساعات المعتمدة التي اقرت  5يوجد تحديث دورى للوائح الدراسات العليا كل  •

 ).الئحة الدراسات العليا.(2009وعمل تصويب لغوي لها في  2008وبدأ العمل بها في   2007في 

رامج الدراسات العليا استنادا على المعايير اإلسترشادية الصادرة معظم بتم تبني معايير قياسية أكاديمية ل •

 )6 –13(مرفق فمن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وتم التوثيق بمجلس الكلية 

 )7–13مقررات الدراسات العليا (مرفق فو  يوجد توصيف موثق ومعتمد لبعض البرامج •

االنتهاء من توصيف كل  وتم تم تعيين مراجعين خارجيين بواسطة مجالس األقسام لمراجعة البرامج •

التقارير النهائية عرضها على المراجعين الخارجيين إلعداد و مراجعتها داخليا استعدادا رات و المقر البرامج و 

 )8 -13(مرفق ف 

للدكتوراة (الئحة سنوات  ستاربع سنوات للماجستير و متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية  •

 الدراسات العليا)

 
 نظام التسجيل واإلشراف العلمي 13-2-2

الدراسات العليا بواسطة تتم دوريًا مراجعة اجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات العليا في لجان  •

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بغرض تطويرها وجميع اجراءات التسجيل موثقة ومعلنة 

 )9-13(مرفق ف

يوجد قواعد  .MISتتم اجراءات التسجيل يدويا وتم تفعيلها لتكون بصورة الكترونية ضمن مشروع  •

لدى وكيل الكلية للدراسات العليا فات العلمية بالمؤسسة بيانات لطالب الدراسات العليا والمسجلين للدرج

دخول االختبار التحريري. (مرفق ف  لهم الحق فىالذين قاعدة بيانات للطلبة المسجلين في كل مقرر و 

13-10( 

تلتزم األقسام العليمة بتوزيع اإلشراف على الرسائل وفقا لتخصصات اعضاء هيئة التدريس . (مرفق  •

 )11-13ف 

 المرشد عن طريق راءات لمتابعة المقيدين بالدراسات العليا والمسجلين لدرجات علميةوجد إجت •

 تواجههم . التي المشاكلومقابلتهم ومناقشة  األكاديمى الذي يقوم بمتابعة نسبة حضور الطالب
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حيث  كالسيمنارات وجد إجراءات لمتابعة وتقييم اداء الباحثين قبل واثناء التسجيل للدرجات العلميةتكما  •

ويتم اإلعالن عن موعد  يقوم الطالب بعمل سيمنار قبل التسجيل وقبل تشكيل لجنة الممتحنين ،

وكذلك يقوم بعمل "سيمينارات دورية  ,السمينار في لوحة اإلعالنات الخاصة بالقسم كدعوة عامة 

 )12-13(مرفق ف بالقسم" للوقوف على مدى تقدمه في البحث

ب إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا لمتابعة لمن المشرفين عن الطاوكذلك يتم تقديم تقرير سنوي  •

 )13-13نشاط الطالب البحثي. (مرفق ف

 
 الموارد المادية والبشرية المتاحة لبرامج الدراسات العليا 13-2-3

و اإلشراف على المتقدمين للدرجات  بأعباء تدريس المقررات القائمون  يتالءم أعداد أعضاء هيئة التدريس
-13(مرفق فطالب  20العلمية مع أعداد الطالب حيث ال يسمح ألى عضو هيئة تدريس باإلشراف على اكثر 

14( 
ارك في تدريسها في جميع المقررات شكما يتالءم التخصص العلمي لعضو هيئة التدريس مع المقررات التي ي

بانتداب أعضاء هيئة التدريس م وجود التخصص تقوم المؤسسة فى حالة عد )15-13التي تدرس (مرفق ف
 .متميزين في التخصصات المختلفة من خارج المؤسسة للمساهمة في تدريس المقررات

 عن طريق:الالزمة للعملية البحثية في برامج الدراسات االعليا تقوم المؤسسة بتوفير الدعم المادى 
 مصاريف التسجيل و الدراسة •

 الجامعةدعم مادى من  •

 يصل هذا الدعم للطالب فى الصور اآلتية:
 ).16-13(مرفق فمكافأة مادية لألبحاث المنشورة دوليا فى مجاالت مميزة  •

 ).17 –13(مرفق ف دعم مادى للسفر لكافة الدول لعرض األبحاث المنشورة فى مؤتمرات علمية  •

 ).18- 13(مرفق ف االزمة إلجراء البحوث داخل الكلية األجهزة و والمعداتدعم مالى لشراء  •

 

 

 

 

 



 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

99 
 

 طالب الدراسات العليا 13-3
 االلتحاق ببرامج  الدراسات العليا 13-3-1

كما هو واضح  خالل السنوات األخيرة (الماجستير و الدكتوراة) يزداد االقبال على برامج الدراسات العليا
 من الجداول اآلتية التى تبين اعداد الطالب المسجلين فى الدراسات العليا.

 
الدرجة 
 العلمية

2006/200
7 

2007/200
8 

2008/200
9 

2009/201
0 

2010/201
1 

2011/201
2 

 184 114 200 251 456 292 دبلومات
 3373 2781 2460 2085 2117 2030 ماجستير
 426 415 372 390 394 378 دكتوراه

د على األقل اما بالنسبة للدبلومات فقد قل عدد الطالب نتيجة لعدم اشتراط الحصول على تقدير جي
 الدكتوراةللتسجيل للماجستير و 

 

 تقويم طالب الدراسات العليا  7-3-2
 أساليب تقويم طالب الدراسات العليا هي:

 عقد السيمينارات الدورية باألقسام  •

 مشاركتها بالشرح لباقى الزمالءو  لتخصصاموضوعات تخص مجال البحث و إلزام الطالب بتجميع  •

 ).19 –13عقد االمتحانات الدورية واالمتحان الشامل (مرفق ف •

 إعداد رسالة لكي يحصل الطالب على الدرجة  •

لجنة الممتحنين يكون من خارج القسم  ءيتم استخدام نظام الممتحنين الخارجيين  حيث ان احد اعضا •

عضو هيئة تدريس في  يكون بواسطة استاذ رسائل الدكتوراه وآخر من خارج الكلية . كما يتم مراجعة 

اليابان ) مع ارسال تقرير يفيد  -الواليات المتحدة األمريكية  -إحدى الجامعات األجنبية (اوروبا 

يع اعضاء لجنة الممتحنين في نفس تخصص موضوع حظة ان جمصالحية الرسالة للمناقشة مع مال

 .الرسالة
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العلمية  لةمن الرساعلى األقل  بحثا واحدا بنشريشترط للحصول على درجة الماجستير ان يقوم الطالب  •

, و كذا بالنسبة للدكتوراة يشترط بحثين فى )الئحة الدراسات العليامناقشة الرسالة (ل كشرط لتشكيل لجنة

 مية محكمة دوليا. مؤتمر او مجلة عل

 
 
 رضا طالب الدراسات العليا 13-3-3

التي  االستبياناتلك ذالطالب من خالل: مقابلتهم مع المرشدين االكاديميين وك  يتم قياس رضا •

يم رضا الطالب واالستفادة منها في يويتم تحليل نتائج تق .)20 – 13يملؤها الطالب (مرفق ف

يم وجد ان إجراءات منح الدرجات العلمية يكما إنه من خالل التق .تطوير برامج الدراسات العليا

, تحتاج إلى فترات طويلة اقلها شهرين للمرور: بمجالس اقسام ولجان دراسات عليا و مجالس كلية

عند إجراء اإلستبيان للمرة الثانية تم اإلعالن عن اإلجراءات التى اتخذتها اإلدارة مراعاة لمطالب 

   ا).20– 13(مرفق فالطالب

هناك قواعد معلنة وموثقة للتعامل مع تظلمات الطالب مثل التظلم من نتائج االمتحانات حيث  •

العليا وصندوق شكاوي طالب للدراسات  يتم تلقي الشكاوي عن طريق مكتب وكيل المؤسسة 

فق الدراسات العليا ويقوم وكيل الكلية للدراسات العليا بدراستها التخاذ اجراءات تصحيحية (مر 

 ).21- 13ف
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 المرفقات:
 

 رقم المرفق محتوي المرفق
 )1-13ف   (مرفق ۲۰۱۱لعام  الئحة الدراسات العليا

 )2-13ف   (مرفق إعالن عن موقع المؤسسة علي شبكات المعلومات
 )3-13ف   (مرفق لمرحلة الدراسات العليا دليل  الطالب

 )4-13ف  (مرفق لرسميةد االعالن في الجرائا
بيانات باعداد الطالب الحاصلين على درجات مختلفة من داخل وخارج 

 ۲۰۱۰/۲۰۱۱الى  ۲۰۰۷/۲۰۰۸الكلية لالعوام 
 )5-13ف   (مرفق

مستندات دالة على تبني االقسام لمعايير أكادمية تتوافق مع المعايير 
 في مجالس األقسام ومجلس الكلية (ARS)اإلسترشادية 

 )6-13ف   (مرفق

لبعض البرامج ومقررات الدرسات العليا "قسم القوى و اآلالت توصيف 
 وقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية ،الكهربية

 )7-13ف   (مرفق

تقرير نهائي من مراجعين خارجين لبرنامجين في قسم الفزيقا والرياضيات 
 الهندسية

 )8-13ف   (مرفق

 )9-13ف   (مرفق العليامحاضر تعديل إجراءات التسجيل واإلشراف في الدراسات 
 )10-13ف   (مرفق بعض قواعد بيانات لطالب الدراسات العليا والمسجلين للدرجات العلمية

 )11-13ف   (مرفق 
 )12-13ف   (مرفق اإلعالن عن موعد السيمنار

تقرير سنوي من المشرفين عن الطالب إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات 
 البحثيالعليا لمتابعة نشاط الطالب 

 )13-13ف   (مرفق

محاضر مجلس جامعة حيث ال يسمح ألي عضو هيئة تدريس باإلشراف 
 طالب ۲۰على اكثر 

 )14-13ف   (مرفق

مستندات دالة على توزيع اإلساتذة على مقررات التدريس بحيث يتالئم 
 مع التخصصات

 )15-13ف   (مرفق

 )16-13ف   (مرفق مجاالت مميزةبيان مكافاءات مادية لألبحاث المنشورة دوليا في 
 )17-13ف   (مرفق مستندات دالة على تسهيالت مادية مختلفة
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مستندات دالة على دعم مالي لشراء والمعدات واألجهزة الالزمة إلجراء 
 البحوث داخل الكلية

 )18-13ف   (مرفق

 )19-13ف   (مرفق مستندات دالة على عمل تنظيم اإلمتحانات والكنترول
 )ٲ19-13ف   (مرفق مستندات دالة على إنه يتم إستخدام نظام الممتحنين الخارجيين

-13ف   (مرفق مستندات دالة على التأكد من نشر أبحاث مستخرجة من الرسالة
 ب)19

 )20-13ف   (مرفق استبيان قياس رضا الطالب وتحليل النتائج
 )21-13ف   ق(مرف التظلم من نتائج األمتحانات واإلجراءات المتخذة
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 إدارة الجودة -14
للمؤسسة نظام داخلي الدارة الجودة وتلتزم بإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية، 
وذلك بهدف تحديد مجاالت القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك مجاالت الضعف والعمل على معالجتها. وتستخدم 

 المؤسسة نتائج التقويم فى تطوير نفسها. 

 جودة:وحدة ضمان ال 14-1
تعد الوحدة المعنية بإدارة الجودة من الوحدات التنظيمية المهمة فى المؤسسة حيث تتولى مهام التقويم الذاتى 
المستمر، سواء لقدرتها المؤسسية أو لفاعليتها التعليمية. كما أنها تلعب دورا مهمًا فى نشر ثقافة الجودة بين أفراد 

-14تدريس والجهاز اإلداري فيما يتعلق بإدارة نظم الجودة (مرفق المؤسسة وفى تنمية مهارات أعضاء هيئة ال
 ). و تحرص القيادة األكاديمية بالمؤسسة على تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لهذه الوحدة.1

يوجد جهاز إدارى للوحدة يتمثل في مدير الوحدة و نائب مدير الوحدة و هيئة معاونة من السكرتارية و 
(اثنان ادرايان) إلى جانب أربعة عشر لجنة رئيسية لكل منها اثنان من أعضاء التدريس على األقل إلى الحسابات

جانب الهيئة المعاونة , وقد تم زيادة عدد العاملين بوحدة الجودة بشكل كبير ليشمل ممثلين من كل قسم على 
) هذا إلى جانب ممثل 2-14(مرفق  إلى جانب الهيئة المعاونة من المعيدين والمدرسين المساعدين ,األقل 

وقد تم تقديم اقتراح ان يكون لكل سنة دراسية ممثل للجودة يكون  الجودة من أعضاء هيئة التدريس في كل قسم
 حلقة الوصل بين العاملين بوحدة الجودة و أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

ودة إلى جانب تحسين الدخل المادي للعاملين وتقدم القيادة األكاديمية دعم معنوى كبير ألنشطة وحدة ضمان الج
بالجودة بشكل مرضي حيث يتم صرف مكافآت مناسبة ألعضاء هيئة التدريس العاملة بوحدة الجودة . كما يتم 
تمثيل وحدة الجودة من خالل  مدير وحدة الجودة كعضو دائم فى مجلس الكلية و مسئول عن مناقشة و عرض 

 ).3-14مرفق أنشطة الجودة (
-14مرفق وجد منسقين للجودة باألقسام العلمية و يقومون بالتنسيق بين وحدة الجودة و أعمال الجودة بالقسم (ي
وكذلك يتم مراعاة أعضاء هيئة التدريس و المعاونة من خالل تخفيف جداول المراقبات و الكنترول(مرفق .)4

 ).6-14مرفق الجودة (و يشارك الطالب و العاملون فى االستبيانات الخاصة بوحدة  )14-5
  -تقدم القيادات االكاديمية دعما كبيرا ألنشطة وحده ضمان الجودة يتمثل في :

 .QAAPتوفير مكان مناسب بالكلية تم تجهيزه بتمويل مشروع الـ •
  أنشطتها لممارسة والكافية المؤهلة البشرية الكوادر للوحدة تتوافر •
 تفويض مدير الوحدة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة ذات العالقة بموضوع ضمان الجودة  •
مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم في أعمال الجودة باألقسام العلمية وكذلك اللجان  •

 التنفيذية لوحدة توكيد الجودة. 
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هري بجلسة المجلس عن أنشطة الجودة التخاذ ضم مدير وحده الجودة إلي مجلس الكلية وعرض تقرير ش •
 القرارات ذات العالقة.

 
وقد كانت  CIQAP , QAAPمشروعي  مخصصات من الماضية الفترة في الوحدة علي المالى الصرف تم

 مشروعخصصات مالية للوحدة بعد انتهاء لممارسة أنشطتها، وقد تم اعتماد م للوحدة كافية المالية المخصصات
CIQAP المالية و اإلدارية الالئحة (مرفقاالستمرارية فى مزاولة أنشطتها وذلك فى مجلس الكلية  لضمان 
 )7-14الموثقة  و المعتمدة

 
 من أنشطتها لممارسة والمالئمة الكافية التجهيزات بكافة الجودة ضمان وحدة تجهيز وقد تم
 طاوالت و مكاتب و تصوير ماكينات و كمبيوتر أجهزة و معدات و مجهز و مالئم مكان وجود

 .المطلوبة المكتبية األدوات من غيره و األوراق و المستندات لحفظ أماكن و إجتماعات
 

 وتتمثل الممارسات التطبيقية للجوانب التنظيمية لوحدة ضمان الجودة في المؤسسة في اآلتي:
تنظيمية واضحة في هيكل وجود وحدة للجودة ذات هيكل تنظيمي واضح ومحدد السلطات معتمد وموثق ذو تبعية 

 )8-14 المؤسسة . (مرفق
يوجد مجلس إدارة معتمد وموثق يساعد الوحدة على القيام بدورها وأداء مهامها بكفاءة وبفاعلية وتمثيلها في 
مجالس الكلية المختلفة.تتوفر في وحدة ضمان الجودة كافة التجهيزات الكافية والمالئمة للوحدة لممارسة أنشطتها 

الهيكل التنظيمي للجودة أتاح توفير الكوادر البشرية المؤهلة والكافية للوحدة للقيام بالمهام المسندة إلية  المخططة.
على أحسن وجه. تم اعداد الئحة مالية خاصة لوحدة الجودة وتم اعتمادها من قبل عميد الكلية  وهي تناقش 

 فة. كيفية توفير المخصصات المالية للوحدة للقيام بمهامها المختل
) كما تستفيد الوحدة 9-14الجودة بالجامعة. (مرفق  ضمان وتقوم الوحدة بتقديم تقريرًا سنويًا عن نشاطها لمركز 

من كافة الدراسات و البيانات المعدة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة في اعداد الدراسات المختلفة الخاصة 
 بالوحدة.

وذلك بصفة دورية  العلمية لجودة في مجلس الكلية ومجالس األقسامتشارك الوحدة في عرض ومناقشة قضايا ا 
لمناقشة كافة القرارات و اإلستبانات التي يتم اجرائها بواسطة وحدة الجودة , كذلك مناقشة نتائج المراجعين 

سات الداخلين والخارجين في مجالس األقسام و مناقشة نتائج استبانات طالب مرحلة البكالوريوس و طالب الدرا
 العليا في سير العملية التعليمية.تم تفعيل هذا الجانب دون آلية  واضحة متبعة و ثابتة.
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ولضمان قيام الوحدة بتقييم أدائها و مراجعة أنشطتها المختلفة تقوم الوحدة باستخدام وسائل متنوعة لممارسة 
ق داخلي /استبانات لنقاط القوى أنشطتها على سبيل المثال ال الحصر: تغذية راجعة/ مراجعين خارجيين/ تدقي

 والضعف / استبيانات مختلفة ومتنوعة إلخ.  
 
 
 

 التقويم المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية: 14-2
 عملية التقويم: 14-2-1
 الفاعلية و القدرة المؤسسية تقويم خالل من للمؤسسة الكلي لألداء التقويم بعملية الجودة ضمان وحدة تقوم

 بصفة دورية كل فصل دراسي. التعليمية وذلك
 )و11-14مرفق قرار بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالكلية (مرفق  الداخلية المراجعة نظام ) و10-14مرفق (

 .والتعزيز التحسين خطط لوضع ذلك
 

وذلك  12مشروع فرعي رقم و قد أفردت الكلية مشروعا كامال تحت مسمي " التقويم المستمر وأداره الجودة " 
) ويقوم هذا المشروع علي وضع وتطبيق منظومة كاملة للتقويم 12-14مرفق( CIQAPمن خطة مشروع الـ ض

الشامل لكل من القدرة المؤسسية والفاعلية والتعليمية ولقد أنهت الكلية في المرحلة األولي وضع أسس منظومة 
  -التقويم الشامل للفاعلية التعليمية والتي تقوم علي:

 وحده الجودة بما يضمن سياسة ثابتة وفاعلة لضمان الجودة. إعادة هيكله .1
 وضع نظم ووثائق المراجعة الداخلية وٕاجراءات ضبطها واإلجراءات التصحيحية والوقائية  .2
 إجراءات لتقويم كفاءه الخدمات الطالبية. .3
 إجراءات تقويم كفاءه سياسات القبول والتحويل. .4
 دمة الخريجين.إجراءات تقويم كفاءه نشاط خ .5
 إجراءات تقويم كفاءه خدمة االرشاد األكاديمي. .6
 إجراءات تقديم كفاءه خدمة األنشطة الطالبية. .7
 

) ،  13-14بإعداد تقرير ربع سنوي فني ومالي عن أداء المشروع ( مرفق  CIQAPكما تقوم إداره مشروع الــ
وأعداد  CIQAPويقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بأعمال المتابعة الدورية ألنشطة الجودة بالكلية ومشروع الـ

تقرير مراجعة داخلية لقسم  كنموذج تقرير عن ذلك ترسل للكلية بأتخاذ الالزم من اجراءات تصحيحية مرفق
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التطوير المستمر بالمتابعة الدورية ألنشطة  ). كذلك تقوم أداره برنامج14-14الهندسة المعمارية ( مرفق 
وأعداد تقرير عن الزياره يرسل للكلية التخاذ االجراءات التصحيحية المناسبة (مرفق تقرير عن زيارة  CIQAPالـ

استمرار أعمال الجودة CIQAP وتم مع نهاية مشروع  ).15-14( مرفق متابعة مركز ضمان الجودة بالجامعة)
 .من خالل دعم الكلية

 
باالضافة ألعمال المراجعة الداخلية باألقسام العلمية فان لكل قسم مراجع خارجي يقوم بمراجعة وأعداد تقرير عن 

 ).16-14مواصفات وتقارير البرامج والمقررات بالقسم (مرفق قائمة بالمراجعيين الخارجيين)  ( مرفق
اء كانت م ألداء المؤسسة أو للفاعلية التعليمية سو تشارك االطراف المعنية في عملية التقويم سواء يتم هذا التقوي

طالب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا أو أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة هذه األطراف المعنية من 
,واإلدارين من داخل الكلية في هذه اإلستبيانات كما يشارك فيها األطراف المعنية من خارج الكلية والخريجين و 

 )17-14حاب الشركات و غيرهم من األطراف المعنية. (مرفقأص
 
 
 األطراف و بالكلية والعاملون معاونيهم و التدريس هيئة أعضاء مع المؤسسة أداء تقويم نتائج مناقشة يتم 

 اجتماعات خالل من الكلية مجلس في والممثلين) الخريجين من النهائي المستفيد (مثل العالقة ذات المجتمعية
 الكلية (مرفق كشف بحضور األطراف المعنية لمجالس الكلية) مجالس

 ).18-14(مرفق  
  للكلية االستراتيجية الخطة وضع لجنة اجتماعات و الجودة توكيد وحدة اجتماعات و

 ).19-14(مرفق كشف بحضور ممثلى الطالب إلجتماعات وحدة الجودة  (مرفق
 

ولكن يوجد بعض األنشطة التى تؤدى لنفس الغرض  دوريا المؤسسة تقويم نتائج لمقارنة ال توجد آلية مفعلة حاليا
 المراجعين تقارير وهو اتخاذ اجراءات تصحيحية بناء على نتائج أنشطة التقويم منها على سبيل المثال نتائج

 ).20-14مرفق تقرير مراجع داخلى و خارجى) (مرفق  ( الخارجية و الداخلية
 
 للقدرة المؤسسية: أنشطة التعزيز والتطوير 14-2-2 
 

ويعتبر تقرير التقويم الذاتي  QAAPلقد بدأ التقويم الذاتي منذ نشأه وحده الجودة بالكلية من خالل مشروع الـ 
) هو بداية تطبيق أسلوب التقويم 2010-2009لتقرير  21 -14( مرفق 2006/2007صدر في  الذى األول
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ت الكلية العديد من األساليب التطويرية مثل التقويم الطالبي لكل الذاتي للكلية وبناءا علي هذا التقويم فقد انتهج
فصل دراسي ووضع خطط التدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالدرايين كما بدأت البرامج المختلفة 

ا بناءا في تبني معايير أكاديمية قومية وكذلك تطوير للبنية األساسية مثل قاعات المحاضرات والتي تم تطويره
علي ما تم من تقويم ذاتي وما جاء بتقرير المراجعين النظراء ،كذلك توجهت الكلية للعمل بأسلوب المعامل 
المركزية لحسن االستفاده باالمكانيات المتاحة فأنشأت معامل مركزية مفتوحة للحاسب االلي كما ادرجت خطه 

 لقومية لالعتماد.لتطوير المكتبة الضافة مساحة لالطالع لتناسب المعايير ا
 

 ويمكن حصر أهم أنشطة التعزيز والتطوير الدارة نظم الجودة يالكلية فيما يلى:
 ).22 -14. (مرفق MISميكنة النظم اإلدارية  -
الفكرية عن طريق عدد من يوجد العديد من األنشطة تابعة لوحدة الجودة للتوعية بحقوق الملكية  -

 و كذلك اصدار وثيقة لحقوق الملكية الفكرية. الملصقات
 يوجد بعض اللقاءات تقوم بها وحدة الجودة لتوعية الطالب و تعريفهم بمفاهيم الجودة. -
خطة تدريبية مفعلة للجهاز اإلدارى و أعضاء هيئة التدريس (مرفق كشوف حضور الجهاز اإلدارى  -

 ). 1 -14(مرفق )23 -14(مرفق للدورات التدريبية)
تطوير لعدد من قاعات المحاضرات و تطوير للبنية التحتية و العمل بأسلوب المعامل المركزية لحسن  -

 )24 -14االستفادة باإلمكانيات المتاحة. (مرفق 
 جارى العمل على تحسين اإلضاءة و األمن بالكلية و زيادة وسائل األمن و السالمة. -
بالمؤسسة (مرفق الهيكل اإلدارى لوحدة الجودة (  لعاملينل وظيفى توصيف و محدث تنظيمى هيكل يوجد  -

 ).25-14مرفق 
عقد ملتقى التوظيف بالكلية سنويا بصفة دورية بحضور شركات ومؤسسات كبرى للمساهمة فى توظيف   -

 ).26-14(مرفق 2012 -2011لعام الخريجين. (مرفق اسطوانة مؤتمر التوظيف للخريجيين) 
 التأهيل و المستمر التطوير مشروع من بتمويل األبحاث و الطالب لمعامل أجهزة شراء  -

 ).27-14التعلم. (مرفق  و التعليم فرص لتحسين الذاتية الكلية موارد و لإلعتماد
التوسع فى البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لزيادة موارد الكلية وتلبية متطلبات سوق العمل ، وقد   -

بتاريخ  7برنامج جديد بنظام الساعات المعتمدة فى جلسة مجلس الكلية رقم  2تم الموافقة على استحداث عدد 
 )28-14(مرفق  9-4-2012
 )(ELSEVIERبالتعاون مع الناشر  الكلية لها مجلة علمية مسجلة دوليا  -
 ) .29-14(مرفق المجلة العلمية لكلية الهندسة جامعةعين شمس) (مرفق    
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 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية:14-3
تستخدم المؤسسة األساليب المناسبة للتقويم الشامل لعناصر الفاعلية التعليمية. وتناقش نتائج هذا التقويم 

األكاديمية و األطراف المستفيدة، لوضع خطط التحسين والتعزيز للفاعلية التعليمية.وتشتمل مع القيادات 
 -الممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية في هذا المجال على التالي:

 عملية التقويم:14-3-1
 تم وضع خطة للتقييم والتقويم الشامل و المستمر للفاعلية التعليمية الهدف منها هو

 سلوب المؤسسة في مراقبة العملية التعليمية بغرض التعرف علي المستوي العلميتوضيح أ
)) ،وقد تم اعتماد الخطة 11-14مرفق  (للطالب ومتابعته واالرتقاء به (خطة التقييم المستمر للفاعلية التعليمية

اعتماد الخطة  ) وعلى الرغم من حداثة تاريخ30-14(مرفق 2012-6-18بتاريخ  9بمجلس الكلية بجلسته رقم 
الخاص باالستبيانات واالستقصاءات المختلفة يتم منذ سنوات عديدة ( ن التطبيق الفعلى لمحتوى الخطة و اال أ

) نموذج الستقصاء رأى الطالب فى المقرر) وتشمل خطة التقييم والتقويم الشامل و المستمر 6-14مرفق  (
 قويم الشامل وانواع األستبانات وعددها والفئات المستهدفة. للفاعلية التعليمية خطة الكلية السنوية لتقييم والت

يوجد بالمؤسسة نظام داخلي متكامل إلدارة جودة التعليم والتعلم بالمؤسسة.  كما يقوم كل عضو هيئة تدريس 
بكتابة تقريرعن المقرر الدراسى الخاص به بعد االطالع على النتيجة النهائية ،وكذلك الرد على نتائج تقويم 

، ويشتمل النظام الداخلي إلدارة جودة ) )خطاب خاص برد  أحد أعضاء هيئة التدريس31-14لطالب ((مرفق ا
التعليم والتعلم بالمؤسسة علي إجراءات مراجعة وتقييم للبرامج والمقررات من قبل مراجعين خارجيين وكذلك 

 )) 20-14فقمراجعين داخليين (مرفق تقرير مراجع خارجى ألحد البرامج الدراسية (مر 
 ))32-14(مرفق أحد تقارير المراجعة الداخلية بواسطة وحدة توكيد الجودة بالمؤسسة (مرفق  

 المؤشرات الموضوعية التى يعتمد عليها النظام فى التقيم المستمر ألداء الفاعلية التعليمية:
 التقارير السنوية للبرامج و المقررات الدراسية .1
 نتائج االمتحانات . .2
 الطالبى للمقررات الدراسية واالمتحانات وأعضاء هيئة التدريس.التقييم  .3
 تقييم البرنامج الدراسى بواسطة المراجع الخارجى . .4
 المؤتمرات العلمية لالقسام . .5
 المراجعات الداخلية لالقسام العلمية .6

 يتم في المؤسسة مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية وباقى المستفيدين ،
وذلك في مجالس األقسام ومجالس المؤسسة ، كما يتم أيضا مناقشة نتائج التقويم فى المؤتمرات العلمية لألقسام 
بحضور أعضاء هيئة التدريس و الطالب وذلك لتقويم الفاعلية التعليمية و األخذ برأى الطالب لمرحلتى 



 
 جامعة عين شمس كلية الهندسه 2013الدراسه الذاتيه

 
 
 

109 
 

 )33-14األقسام العلمية (مرفقالبكالوريوس و الدراسات العليا و توثيق نتائج المؤتمرات بمجالس 
 

 أنشطة التعزيز والتطوير للفاعلية التعليمية:14-3-2
والذي   CIQAPيوجد خطط تنفيذية للتحسين والتعزيز يمكن االستدالل عليها من خالل الخطة التنفيذية لمشروع 

لمجتمع و البيئة ، بهدف يهدف إلى تطوير المؤسسة فى جميع المجاالت: التعليمية و البحثية و اإلدارية وشئون ا
التقدم لإلعتماد وتم تنفيذ الخطة على مراحل زمنية محددة و تم متابعة التنفيذ لجميع المخرجات بصفة دورية من 

) الخطة و توثيقها من مجلس 34-14قبل ادارة المشروع و كذلك من خالل خطة الكلية االستراتيجية (مرفق 
 )CIQAPية لتطوير وتأهيل المؤسسة لالعتماد و المقدمة لمشروع ) الخطة التنفيذ12-14الكلية), ((مرفق 

 
 يوجد ممارسات فعلية للتحسين و التطوير في العملية التعليمية شملت أعضاء هيئة

التدريس و طالب مرحلة البكالريوس و الدراسات العليا و كذلك الوسائل التعليمية  والمادة العلمية التى تدرس 
 الممارسات الفعلية للتحسين و التطوير في العملية التعليمية: للطالب و فيما يلى بعض

يس عن طريق التدريب المستمر، حيث يوجد خطة مفعلة لتدريب أعضاء هيئة رفع قدرات أعضاء هيئة التدر  -1
 )قائمة التدريب  )23-14التدريس ((مرفق

 تحسن ملحوظ في طرق التدريس المتبعة داخل المؤسسة لطالب مرحلة البكالريوس -2
 )35-14بإستخدام الوسائل المتعددة الحديثة في التعليم و التعلم مرفق (

 يتم األخذ برأى الطالب فى أعضاء هيئة التدريس و المقررات و ذلك لتطوير العملية -3
 التعليمية. 

قييم ورقة األمتحان للمواد الدراسية باألقسام األكاديمية المختلفة والتأكد من احتوائها تم اعتماد آلية لمتابعة ت -4
المعدة من قبل عضو هيئة التدريس. وذلك فى جلسة  ILOsعلى األسئلة التي تقييس نواتج التعليم المستهدفة 

 )3-14(مرفق  2012-2-13مجلس الكلية بتاريخ
لمحاضرات باألجهزة المطلوبة لتحسين جودة فرص التعليم و التعلم. تجهيز المعامل الطالبية و قاعات ا -5

 )24-14(مرفق 

 المساءلة والمحاسبة:14-4
تعتبر عملية المساءلة والمحاسبة من العمليات الضرورية للتحقق من التزام القيادات األكاديمية واإلدارية وأعضاء 
هيئة التدريس ومعاونيهم، والعاملين بالمؤسسة بالقوانين واللوائح المنظمة لألداء الخاص بالفاعلية التعليمية. هناك 

و القوانين المتعلقة بالمسائلة فى مجاالت الفاعلية التعليمية وهى كافية  التزام كامل من الكلية بتفعيل كافة اللوائح
) نماذج من مذكرات تحقيق لبعض الفئات العاملة بالمؤسسة) وتوجد 36-14النتظام العملية التعليمية.( مرفق 
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يلى بعض  قرارات مستحدثة لتفعيل نظم المسائلة و المحاسبة فى المؤسسة لتحسين الفاعلية لتعليمية و فيما
 األمثلة من تفعيل نظام المسائلة و المحاسبة و اتخاذ اجراءات تصحيحية داخل المؤسسة:

وجود صناديق الستقبال شكاوى الطالب مقسمة تبعا للتخصص األكاديمى ومنتشرة فى أماكن عديدة من أماكن  -
 تجمع الطالب

 ).37-14مرفق تشكيل لجنة لفحص شكاوى الطالب واتخاذ االجراءات التصحيحية ( -
 )38-14تفعيل المراجعة الداخلية لالقسام العلمية (مرفق  -
 ).39-14وجود لجنة للحكماء بالكلية يمثل فيها كل قسم علمي (مرفق   -
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 المرفقات:

 
 رقم المرفق محتوي المرفق

كشوف حضور الجهاز اإلدارى للدورات التدريبية+ تحليل إستبيانات 
 التدريب

14-1 

 2-14 األخير لوحدة الجودةالتشكيل 
 3-14 محضر مجلس كلية يوضح عرض أنشطة الجودة

 4-14 خطاب بتعيين المنسقين من قسم التخطيط العمرانى
 5-14 خطاب خاص بإعفاء أضاء لجان الجودة من الكنتروالت و المراقبات

 6-14 نماذج لمجموعة اإلستبيانات
 7-14 المالية لوحدة الجودة الالئحة الداخلية لوحدة الجودة + الالئحة

 8-14 الهيكل التنظيمى لوحدة توكيد الجودة
 9-14 مقدم إلى الجامعة CIQAPتقرير نهائى عن مشروع 

 10-14 خطة التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
 11-14 قرار بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية بالكلية

 CIQAP 14-12الخطة التنفيذية لمشروع ال 
 13-14 2012-6-30إلى  2012-4-1تقرير مالى ربع سنوى للفترة من 

 14-14 تقرير مراجعة داخلية لقسم الهندسة المعمارية
تقرير عن زيارة متابعة مركز ضمان الجودة بالجامعة+ تقرير إحدى 

 CIQAPزيارات المراجعة من ال 
14-15 

 16-14 قوائم بالمراجعين الداخليين و الخارجيين لبعض األقسام
 17-14 نماذج االستبيانات الخاصة بالجهات المعنية و سوق العمل و تحليلها

كشف بحضور األطراف المجتمعية المعنية لمجالس األقسام كشف 
 بحضور رئيس إتحاد الطالب ألحد المجالس

14-18 

كشف بحضور رئيس إتحاد الطالب ألحد المجالس الكلية و مشاركتهم 
 الجودة فى بعض إجتماعات لجان

14-19 

 20-14 تقرير مراجع داخلى و خارجى
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 21-14 2010-2009تقرير الدراسة الذاتية 
محضر مجلس قسم هندسة القوى و اآلآلت الكهربية إلثبات تفعيل نظام 

MIS 
14-22 

 23-14 خطة التدريب + خطابات للترشيح للتدريب
 24-14 اثبات لتجديد لتحديث القاعات و المعامل

 25-14 التنظيمى للكليةالهيكل 
 26-14 اسطوانة المؤتمر السنوى لتوظيف الخريجين

اآلآلت و التجهيزات من تمويل مشروع التطوير المستمر و التأهيل 
 لإلعتماد

14-27 

 28-14 محضر مجلس كلية إلعتماد البرامج الجديدة المطروحة
المجلة العلمية لكلية الهندسة جامعةعين شمس (مجلة علمية مسجلة 

 ))(ELSEVIERدوليا بالتعاون مع الناشر 
14-29 

 30-14 محضر مجلس كلية إلعتماد خطة التقويم المستمر للفاعلية التعليمية
 31-14 دورة كاملة لعملية اإلستبيان للطالب و نتيجته و رد عضو هيئة التدريس

التقرير للمؤتمر العلمى لقسم التخطيط العمرانى+ التقرير المقدم نتيجة 
 إلى الؤتمر العلمى للكلية

14-32 

 33-14 أحد تقارير المراجعة الداخلية بواسطة وحدة توكيد الجودة بالمؤسسة
 34-14 الخطة االستراتيجية و توثيقها من مجلس الكلية
 35-14 بعض نماذج األساليب التعليمية غير التقليدية

 36-14 نماذج من مذكرات تحقيق لبعض الفئات العاملة بالمؤسسة
قرار مجلس الكلية لتشكيل لجنة لفحص شكاوى الطالب واتخاذ 

 االجراءات التصحيحية
14-37 

 38-14 تفعيل المراجعة الداخلية لالقسام العلمية
 39-14 خطابات لتكوين لجنة الحكماء+ محضر مجلس الكلية لتكوين اللجنة
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