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كلمة عميد الكلية
قدمت ھندسة عين شمس أعالما ً وعلما ًء أثروا في جميع المجاالت العلمية والثقافية في مصر وخارجھا،
فكان منھا العديد من الوزراء ورؤساء الجامعات كما يقوم أساتذتھا بدور كبير في النھضة المعمارية
والمدنية والصناعية على المستوى المحلي واألقليمي والدولي ،ويتبوأ خريجوھا مناصب مرموقة في
كبرى الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات .ويشاركون في مشروعات عمالقة تھدف لخدمة االنسانية
باستخدام العلم والتـفكير الھندسي في أرقى صوره.
وتعد الكلية ركنًا ھا ًما من أركان التعليم الھندسي في مصر ،وتمتاز بجودة التدريس وامتزاج الدراسة
النظرية المتعمقة بالتطبيقات العملية والتدريب ،والذي تتيحه الكلية للطالب بشكل تنافسي من خالل
شراكات دولية مع العديد من الكليات المناظرة في دول العالم ،وشراكات كبرى مع العديد من الجھات
المؤثرة في مصر.
وتبذل كلية الھندسة كل الجھد على أن يكون لھا السبق في تطوير األبحاث العلمية والتطبيقية
والتكنولوجية التي تتيح التنافس المطلوب لطالب الدراسات العليا والباحثين في ظل عصر العولمة
والمعلوماتية واالتصاالت ،والذي يتسم بالتطور السريع في كل مجاالت العلم والمعرفة .كما أن الكلية ال
تدخر وس ًعا في سبيل تطوير األقسام العلمية بھا بحيث تواكب احتياجات المجتمع ،ويتم تطوير المناھج
والمقررات بصفة دورية لتتفق ومتطلبات العصر ،مما ينعكس على تحديث اللوائح الدراسية وفقا ً ألحدث
النظريات والمناھج التي تتدرج من التعلم اإللكتروني إلى استخدام المكتبات الرقمية.
وتؤمن الكلية إيمانًا راس ًخا بأن رسالة الجامعة ال تقف عند حد تدريس العلوم ،وأن رسالة األستاذ الجامعي
ال تنحصر في إلقاء المحاضرات بل تتعداھا إلي غرس القيم الثقافية واألخالقية ،ومن ثم تحرص الكلية
علي توفير اإلمكانيات الالزمة كي يمارس الطالب كافة أنواع النشاط الثقافي واالجتماعي والرياضي
والفني حيث ترعى إدارة رعاية الشباب وإتحاد الطالب بالكلية ھذه األنشطة وتشرف عليھا ،كما تقدم
رعاية الشباب المساعدات المادية للطالب غير القادرين والمعوقين ،فضالً عن المركز الطبي بالكلية
الذي يقدم الرعاية الطبية للطالب والعاملين .كما أن الكلية تتيح للمغتربين من أبنائھا فرصة اإلقامة بالمدن
الجامعية.
وبنا ًء على ما سبق ،فيجب أن تصاغ جميع ھذه األھداف في صورة غايات عملية يمكن تحقيقھا .ومن ثم
يتم تحليل ھذه الغايات إلى خطة زمنية تنفيذية توزع عليھا اإلمكانيات البشرية بأعمال محددة .وتعتبر ھذه
الخطة اإلستـرتيجية ھي المخطط العام الذي يجب متابعته وتذليل العقبات من أجل تحقيقھا.

أ.د.ﺷﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﺎد
ﻋﻤﻴﺪ اﻟﻜﻠﻴﺔ
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فريق إعداد الخطة اإلستراتيجية
عمداء الكلية:
أ.د /.شريف على محمد حماد  ٢٠١٢حتى اآلن
أ.د /.محمد الطوخي نوفمبر  ٢٠١١حتى مارس٢٠١٢
أ.د /.على شريف عبد الفياض سبتمبر – ٢٠١٠سبتمبر ٢٠١١
 ٢٠٠٥حتى يوليه ٢٠١٠

أ.د /.ھادية محمد الحنأوي

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

أ.د.م/جمال ھاشم

وكالء الكلية لشئون الدراسات العليا:
أ.د /.حاتم محمد عبد اللطيف نوفمبر ٢٠١١حتى اآلن
أ.د /.جمال الخولى

سبتمبر-نوفمبر ٢٠١١

أ.د /.يوھانسن يحيى عيد

سبتمبر -٢٠١٠سبتمبر ٢٠١١

أ.د /.محمود محمد أبوالنصر سبتمبر  - ٢٠٠٨أغسطس ٢٠١٠
أ.د /.مصطفي زيدان

وكالء الكلية لشئون التعليم والطالب:
أ.د /.طاھر جمال أبواليزيد مارس  -٢٠١٢حتى اآلن
أ.د/.شريف على حماد

نوفمبر-٢٠١١مارس ٢٠١٢

أ.د /.محمد الطوخى

سبتمبر -نوفمبر ٢٠١١

أ.د /.إيمان العزيزي

سبتمبر -٢٠١٠سبتمبر ٢٠١١

وكالء الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:
أ.د /.مصطفي صبري

مارس  ٢٠١٢حتى األن

أ.د /.طاھر جمال أبواليزيد نوفمبر-٢٠١١مارس ٢٠١٢
أ.د/.ھشام تمراز

سبتمبر -٢٠١٠نوفمبر ٢٠١١

أ.د /.يوھانسن يحيى عيد

سبتمبر -٢٠٠٩سبتمبر ٢٠١٠

أ.د /.إيمان محمود العزيزي سبتمبر  -٢٠٠٨سبتمبر ٢٠٠٩
رئيس قسم الفيزياء والرياضيات الھندسية:

أ.د /.نيفين محمد خليل بدرة

رئيس قسم الري والھيدروليكا :

أ.د /.محمد محمد نور الدين عويس

رئيس قسم الھندسة اإلنشائية:

أ.د /.إمام عبد المطلب سليمان

٥

رئيس قسم األشغال العامة :

أ.د /.على زين العابدين

رئيس قسم عمارة:

أ.د /.محمد إبراھيم جبر

رئيس قسم التخطيط العمراني

أ.د /.عمر محمد الحسيني عبد السالم

رئيس قسم القوى واآلالت الكھربية

أ.د /.حسام الدين عبد  Pطلعت

رئيس قسم اإللكترونيات واالتصاالت

أ.د /.إسماعيل محمد حافظ

رئيس قسم ھندسة الحاسبات والنظم

أ.د /.أيمن محمد وھبه

رئيس قسم التصميم وھندسة اإلنتاج

أ.د /.ھشام على عبد الحميد سنبل

رئيس قسم القوى الميكانيكية

أ.د /.عبد العزيز مرجان عبد العزيز

رئيس قسم السيارات

أ.د /.نبيلة شوقي عبد الرحمن

فريق لجنة التخطيط االستراتيجي
ا.د .يوھانسن عيد

الخبير االستراتيجي

ا .د.م .ھالة عبد الحكيم

منسق لجنة الخطة اإلستراتيجية

ا.د.م .عادل بدوى الشباسى

عضو باللجنة

د .محمد لطفي زمزم

عضو باللجنة

م .محمود زكريا

عضو باللجنة

م .بھى الدين أحمد

عضو باللجنة

فريق مراجعة الخطة اإلستراتيجية
 .١أ.د .يحيى المشد

) (٢٠١٠/٢٠٠٩ادارة برنامج التطوير المستمر والتأھيل لالعتماد

 .٢أ.د .يوھانسن يحيى عيد

)يونيه  (٢٠١٢االستاذ بقسم الھندسة المعمارية-ھندسة عين شمس

٦

أ -نبذة تاريخية
أ ١-نشأة كلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس
بدأت المرحلة األولى لنشأة الكلية عام  ١٨٣٩حين أنشئت مدرسة العمليات ببوالق لتخريج مھندسين
عمليين ولتعد صناعً ا يتولون تشغيل وإدارة المصانع وظلت ھذه المدرسة قائمة حتى سنة ١٨٥٤
حيث أغـلقت مع غيرھا من سائر المعاھد.
ثم عادت المدرسة إلى الحياة سنة  ١٨٦٨وأضيف إليھا ثالث فرق لتعليم التلغراف والصناعات
اليدوية مع الرسم والرياضة وبذلك أصبحت تماثل )معھد الفنون والصناعات( بمدينة إكس بفـرنسا.
وسميت عام ) ١٨٧٧بمدرسة الصناعات والعمليات( ثم )مدرسة الفنون والصنايع( عام ١٨٨٥
وكانت واحدة من المدارس العليا ومدة الدراسة بھا ثالث سنوات يلتحق بھا خريجى المدارس
الثانوية وإزداد نشاط المدرسة وإنتاجھا العلمي حتى امتد إلى خارج القطر واشتركت في عدة
معارض دولية منھا:
 -١معرض فينيا عام  :١٨٧٣وحازت المدرسة فيه على ميدالية االستحقاق
 -٢معرض فالدلفيا عام  :١٨٧٦وحازت المدرسة فيه على دبلوم االمتياز
 -٣معرض برلين عام  :١٨٩٦وحازت المدرسة فيه على الميدالية الذھبية
وفي عام  ١٩٠٧ألغيت من المدرسة فرقة تعليم التلغراف .وفي عام  ١٩٠٨ألغى من المدرسة نظام
تعليم الصناعات اليدوية .وبذلك بقي منھج المدرسة مقصورً ا على األعمال الھندسية فحسب أما
مناھج الدراسة من عام  ١٨٦٨إلى عام  ١٩١٠فكانت معادلة لمناھج مثيالتھا بفرنسا وكان يدرس
الطالب فيھا عألوة على علوم الھندسة الميكانيكية والكھربية إنشاء المبانى والرى وكانت مدة
الدراسة بھا ست سنوات منھا خمس سنوات دراسية يلتحق بعدھا الطالب في عامة السادس بعمل
حكومي للتمرين واليمنح إجازته الدراسية إإل بعد تقرير يبين أن عمله خالل ھذا العام كان مرض ًيا.
وتابعت المدرسة نشاطھا حتى سنة  ١٩١٠حين صادق مجلس النظار ) الوزراء ( على الئحة
جديدة لھا وأصبحت بمقتضاھا تشمل ثالث أقسام األول للھندسة الميكانيكية والكھربية والثانى
للمبانى والتنظيم والثالث للفنون والصناعات الزخرفية ومدة الدراسة خمس سنوات أربع منھا
دراسية والسنة الخامسة للتمرين.
وفي عام  ١٩١٩انفصل عنھا قسم الفنون والصناعات الزخرفية وأصبحت مدرسة الفنون التطبيقية
وأقتصر منھاج الدراسة األخيرة على قسمي الميكانيكا والكھرباء والمبانى والتنظيم فقط.
وفي عام  ١٩٣٢عدلت الالئحة مرة أخرى فكثر الطلب على خريجى المدارس الصناعية بعد
تمضية ثالث سنوات بھا والحصول على  %٧٠من مجموع درجات امتحانات العام.
وﻫذﻩ اﻝﻤدارس اﻗﺘﺼر اﻝﻘﺒول ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺎﺌزﻴن ﻝﺸﻬﺎدة إﺘﻤﺎم اﻝدراﺴﺔ اﻻﺒﺘداﺌﻴﺔ وﺘﻨوﻋت أﻗﺴﺎم
اﻝﻤدرﺴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ ﻓﺼﺎرت أرﺒﻌﺔ:

٧

 -٢ﻗﺴم اﻝﻜﻬرﺒﺎء

 -١ﻗﺴم اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ واﻝﺴﻴﺎرات

 -٤اﻝﻘﺴم اﻝﻤدﻨﻰ

 -٣ﻗﺴم اﻝﻤﺒﺎﻨﻰ واﻝﺘﻨظﻴم

وﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ١٩٣٧ﻋدﻝت ﻤﻨﺎﻫﺞ اﻝدراﺴﺔ وﺸروط اﻝﻘﺒول ﻤرة أﺨرى ﺒﺤﻴث أﺸﺘرط ﻓﻲ اﻝطﺎﻝب أن ﻴﻜون
ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻘﺴم اﻝﻌﺎم ﻜﻤﺎ ﻏﻴر أﺴم اﻝﻤدرﺴﺔ إﻝﻰ ﻤدرﺴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ.
وﻓﻲ ﻨوﻓﻤﺒر  ١٩٤٥ﺼدر ﻗرار وزارى أﺨر ﺒﺘﺤوﻴل اﻝﻤدرﺴﺔ إﻝﻰ ﻤﻌﻬد ﻋﺈﻝﻰ أطﻠق ﻋﻠﻴﻪ )اﻝﻤﻌﻬد
اﻝﻌﺈﻝﻰ ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ( وأﺸﺘرط ﻝﻠﻘﺒول ﺒﻪ أن ﻴﻜون اﻝﻤﻠﺘﺤق ﺤﺎﺼﻼ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻘﺴم
اﻝﺨﺎص ﺸﻌﺒﺔ اﻝرﻴﺎﻀﺔ أواﻝﻌﻠوم وﻤدة اﻝدراﺴﺔ ﺒﻪ ﺨﻤس ﺴﻨوات وأﻗﺴﺎم اﻝﺘﺨﺼص ﺒﻪ أرﺒﻌﺔ أﻗﺴﺎم:
 -١ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ
 -٢ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﺎء
 -٣ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺴﻴﺎرات
 -٤ﻫﻨدﺴﺔ اﻻﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ
وﻋﻨدﻤﺎ ﺼدر اﻝﻘﺎﻨون رﻗم  ٩٣ﻝﺴﻨﺔ ١٩٥٠م ﺒﺈﻨﺸﺎء ﺠﺎﻤﻌﺔ إﺒراﻫﻴم ﺒﺎﺸﺎ اﻝﻜﺒﻴر أﺼﺒﺢ اﻝﻤﻌﻬد اﻝﻌﺈﻝﻰ
ﻝﻠﻬﻨدﺴﺔ ﻨواة ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ واﺴﺘﻜﻤﻠت ﻜل ﻤﻘوﻤﺎﺘﻬﺎ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ وأﺼﺒﺤت إﺤدى ﻜﻠﻴﺎت ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن
ﺸﻤس وﻫﻰ ﺘﻤﻨﺢ درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ودﺒﻠوﻤﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ودرﺠﺘﻬﻤﺎ اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر واﻝدﻜﺘوراﻩ وأﺼﺒﺢ
ﻋﻠﻤﻴﺎ.
ﻗﺴﻤﺎ ً
ﺒﻬﺎ ً ١٢

٨

أ ٢-مباني الكلية
ﺘﻨﻘﺴم ﻤﺒﺎﻨﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ إﻝﻰ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺘﻴﺔ:
 -١اﻝﻤﺒﻨﻰ اﻝرﺌﻴﺴﻰ ﻴﻀم:
ﻗﺴم اﻝﻔﻴزﻴﺎء واﻝﻌﻠوم اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ – أﻗﺴﺎم اﻝﻜﻬرﺒﺎء
ﻤﻌﺎﻤل أﻗﺴﺎم ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ
 -٢ﻤﺒﻨﻰ ﻋﻤﺎرة ﻴﻀم:
أﻗﺴﺎم اﻝﻌﻤﺎرة – ﻤرﻜز اﻻﺴﺘﺸﺎرات – وﺤدة اﻝﺠودة
 -٣ﻤﺒﻨﻰ ﺨرﺴﺎﻨﺔ ﻴﻀم أﻗﺴﺎم اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ
 -٤ﻤﺒﻨﻰ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎ ﻴﻀم:
أﻗﺴﺎم اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ – وورش إﻋدادى
-٥ﻤﺒﻨﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝطﻼﺒﻰ ﻴﻀم :ﻗﺎﻋﺎت وﻓﺼول دراﺴﻴﺔ
-٦ﻤﺒﻨﻰ اﻝﻤدرﺠﺎت ﻴﻀم :وﻴﻀم اﻝﻤدرﺠﺎت أ – ب – ج – د
 -٧ﻤﺒﻨﻰ اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻴﻀم :ﻜﻨﺘرول اﻝﻜﻠﻴﺔ – ﻤطﺒﻌﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ
اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ  -اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر
 -٨اﻝﻤﺴﺠد ﻴﻀم :ﻤﺴﺠد ﻷﻗﺎﻤﺔ اﻝﺼﻼة

٩

أ ٣-األقسام العلمية
تتكون الكلية من عدد  ١٣قسم علمى
مسلسل

القسم العلمى

القسم العلمى

مسلسل

١

قسم الفيزياء والرياضيات الھندسية

٨

قسم االلكترونيات واالتصاالت

٢

قسم الھندسة اإلنشائية

٩

قسم ھندسة الحاسبات والنظم

٣

قسم الرى والھيدروليكا

١٠

قسم التصميم وھندسة اإلنتاج

٤

قسم األشغال العامة

١١

قسم القوى الميكانيكية

٥

قسم الھندسة المعمارية

١٢

قسم السيارات

٦

قسم التخطيط العمرانى

١٣

قسم ميكاترونيات

٧

قسم القوى اآلالت الكھربية

١٠

أ ٤-الدرﺟات العلمية التي تمنحھا الكلية
ﺘﻘدم ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘوى اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ
ﺘﻤﻨﺢ اﻝطﻼب درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻓﻲ أﺤد ﻓروع اﻝﻬﻨدﺴﺔ وﻜذﻝك ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺔ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ،ﻓﺘﻘدم اﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺒراﻤﺠﺎً ﻝدﺒﻠوﻤﺎت اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ وﻝﻠﻤﺎﺠﺴﺘﻴر واﻝدﻜﺘوراﻩ.
وﺘﻨﻘﺴم اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ اﻷوﻝﻰ إﻝﻰ ﻗﺴﻤﻴن أﺴﺎﺴﻴﻴن ﻫﻤﺎ اﻝﺒراﻤﺞ
اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ وﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻲ ﺒراﻤﺞ ،وﻓﻘﺎً ﻝﻼﺌﺤﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﻝطﻼب ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻘﺎﻨون  ٩٣اﻝﺼﺎدر
ﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ١٩٥٠وﺘﻌدﻴﻼﺘﻬﺎ واﻝﺘﻰ ﻜﺎن اَﺨرﻫﺎ اﻝﻘرار اﻝوزاري رﻗم  ٦٢٢ﻝﺴﻨﺔ  ٢٠٠٣ﺤﻴث ﺘﻤﻨﺢ ﻜﻠﻴﺔ
اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس:

)( ١

درجة البكالوريوس في:
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻹﻨﺸﺎءات
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻷﺸﻐﺎل اﻝﻌﺎﻤﺔ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤدﻨﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻤﻴﺎﻩ واﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﻬﻴدروﻝﻴﻜﻴﺔ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ ﺘﺼﻤﻴم ﻤﻌﻤﺎرى
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻌﻤﺎرﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺘﺨطﻴط واﻝﺘﺼﻤﻴم اﻝﻌﻤراﻨﻰ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻘوى ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﺘروﻨﻴﺎت
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻹﻨﺘﺎج
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺴﻴﺎرات
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﻘوى واﻵﻻت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻻﻝﻜﺘروﻨﻴﺎت واﻻﺘﺼﺎﻻت اﻝﻜﻬرﺒﺎﺌﻴﺔ
• اﻝﻬﻨدﺴﺔ اﻝﻜﻬرﺒﻴﺔ ﺸﻌﺒﺔ اﻝﺤﺎﺴﺒﺎت واﻝﻨظم

ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس درﺠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﺒﻨظﺎم اﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ ﺒرﻨﺎﻤﺞ:
• ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺒﻨﺎء ) ﻗرار وزارى ٢٢٧٨ﺒﺘﺎرﻴﺦ (٢٠٠٦/٩/٨
• ﻫﻨدﺴﺔ ﻨظم اﻹﺘﺼﺎﻻت )ﻗرار وزارى ٢٤٢٧ﺒﺘﺎرﻴﺦ (٢٠٠٧/٩/٥
• ﻫﻨدﺴ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝطﺎﻗ ـ ـ ـ ــﺔ واﻝطﺎﻗ ـ ـ ـ ــﺔ اﻝﻤﺘﺠـ ـ ـ ـ ـددة )ﻗـ ـ ـ ـ ـرار وزارى ٣٤٤٨ﺒﺘ ـ ـ ـ ــﺎرﻴﺦ
(٢٠٠٩/١٠/٢٩
• ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﻤواد )ﻗرار وزارى ٢٢٧٨ﺒﺘﺎرﻴﺦ (٢٠٠٦/٩/٨
• ﻫﻨدﺴﺔ اﻝﺘﺼﻨﻴﻊ)ﻗرار وزارى ٢٤٢٧ﺒﺘﺎرﻴﺦ ( ٢٠٠٧/٩/٥

١١

)( ٢

درجة الدبلوم في:

)( ٣

درجة الماجستير:

)( ٤

درجة الدكتوراه:

• دﺒﻠوم ﻤﻬﻨﻰ ﻓﻲ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻤﻬﻨﻴﺔ
• دبلوم الدراسات اﻝﻌﻠﻴﺎ

• ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻬﻨدﺴﺔ
• ﻤﺎﺠﺴﺘﻴر ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ

• دﻜﺘوراﻩ اﻝﻔﻠﺴﻔﻪ ﻓﻲ اﻝﻌﻠوم اﻝﻬﻨدﺴﻴﻪ

أ ٥-بيان بأعداد الطالب المقيدين بالكلية:
اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻰ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل أﻋداد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔرق ﺤﺴب اﻷﻗﺴﺎم اﻝدراﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ أﻋوام ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ )(٢٠٠٧-٢٠١٢
أ ١-٥-الفرقة اإلعدادية
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١٢
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أ ٢-٥-قسم الھندسة المدنية
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أ ٣-٥-قسم الھندسة المعمارية
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١٣

ثانية عمارة

اولى عمارة

أ ٤-٥-قسم الھندسة الكھربية
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أ ٥-٥-قسم الھندسة الميكانيكية
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١٤

اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻰ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴوﻀﺢ إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻋدد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ٢٠١٢/٢٠١١

ﺠدول رﻗم ) (١ﻴوﻀﺢ إﺠﻤﺎﻝﻲ أﻋداد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس
اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝدراﺴﻲ

ﻋدد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔرق اﻝدراﺴﻴﺔ

اﻝﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝﻌﺎدى

١١,٤٧٢

ﺒراﻤﺞ اﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة

٦٧٧

١٥

ﺠدول رﻗم ) (٢ﻴوﻀﺢ إﺠﻤﺎﻝﻲ أﻋداد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻋوام دراﺴﻴﺔ
)(٢٠١٢-٢٠٠٧
اﻝﺘﺨﺼص
اﻝﻌﺎم
اﻝدراﺴﻰ

اﻝدﺒﻠوم ﺴﻨﺔ
أوﻝﻰ

اﻝدﺒﻠوم ﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ

اﻝدﻜﺘوراﻩ

اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر

طﺎﻝﺒﺔ

طﺎﻝب

طﺎﻝﺒﺔ

طﺎﻝب

طﺎﻝﺒﺔ

طﺎﻝب
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طﺎﻝب

٢٠١١/٢٠١٢
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٥

٢٢

٣

٢٥٤٢

٧٣١

٣١٢

١١٤

٢٠١٠/٢٠١١

٢٨

٧

٣٤

٣

٢٠٦٩

٧١٧

٣٠٧

١١٠

٢٠٠٩/٢٠١٠
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٢٩٦
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٢٠٠٧/٢٠٠٨

٢٠٠
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١٢٨

٦٣

١٥٥٦

٥٤٢

٣٠٢

٧٤

اﻝﺘﻤﺜﻴل اﻝﺒﻴﺎﻨﻰ اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﺜل أﻋداد اﻝطﻼب اﻝﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺎﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺨﻤﺴﺔ أﻋوام دراﺴﻴﺔ
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الماجستير

١٦

الدكتوراه

أ ٦-بيان بأعداد أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم والعاملين بالكلية للعام الجامعي
٢٠١١/ ٢٠١٢
جدول رقم ) (٣يوضح أعداد أعضاء ھيئة التدريس بالكلية
م

العدد

الوظيفة

.٢

أستاذ متفرغ

١٣٠

.٣

أستاذ

١١٥

.٤

أستاذ مساعد

١٠٩

.٥

مدرس

٢٠٦

 ٦١٠عضوھيئة تدريس

.١

أستاذ غير متفرغ

٥٠

جدول رقم ) (٤يوضح أعداد معأوني أعضاء ھيئة التدريس

.٧

معيد

١٣٦

٣٠٥
معأون

.٦

مدرس مساعد

١٦٩

جدول رقم ) (٥يوضح اعداد الموظفين والفنيين والعمال

.٩

مكتبية

١٦٩

.١٠

فنية

١٣٣

١١

مھنية

٥٢

١٢

خدمات معأونة

٩٨

١٣

عمالة مؤقتة

١١٣

١٧

٦١٣

.٨

تخصصية

١٦١

القوى العاملة الفعلية ) على رأس العمل (:
جدول رقم ) (٦يوضح أعداد أعضاء ھيئة التدريس القائمين على رأس العمل
م

العدد

الوظيفة

١٢

أستاذ متفرغ

١٢٣

١٣

أستاذ

٨٢

١٤

أستاذ مساعد

٧١

١٥

مدرس

١٥٠

 ٤٧٦عضوھيئة تدريس

١١

أستاذ غير متفرغ

٥٠

جدول رقم ) (٧يوضح عدد معاونى أعضاء ھيئة التدريس

١٧

معيد

١١٣

١٩٠
معاون

١٦

مدرس مساعد

٧٧

أ ٧-خدمات مجتمعية
ﻤرﻜز اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ:
ويضم المركز ٢٣وحدة ذات طابع خاص ،تضم كافة التخصصات الھندسية مثل :
 -١وحدة االستشارات الھندسية المساحية  - ٢تخطيط النقل والمرور  - ٣ھندسة الطرق
 -٤الھندسة الصحية والبيئية  -٥تصميم البحوث والدراسات المعمارية  -٦التصميم العمراني
 -٩اختبارالمواد
 - ٨أبحاث الخرسانة المسلحة
 -٧تحليل المنشات
 -١٢الميكروالكترونيات
 -١١اآلالت الكھربية
 -١٠الموارد المائية
 -١٥ميكانيكا التربة
 -١٤القوى الميكانيكية
 -١٣نظم المعلومات
 -١٨ھندسة اإلنتاج
 -١٧معدات التشييد
 -١٦ھندسة السيارات
 -١٩منشآت الكباري المعدنية  -٢٠ھندسة المواد والفلزات.

١٨

 -٢١ﻤرﻜز اﻻﺴﺘﺸﺎرات

أ ٨-رعاية الشباب
 ﺘوﻓر رﻋﺎﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﺨدﻤﺎت اﻝطﻼﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺘوﻓﻴر أﺘوﺒﻴﺴﺎت ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻨﻘل اﻝﻌﺎم
ﻴوﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎرات ﻤﺤددة وﻜذﻝك ﻤواﻋﻴد ﻤﺤددة
ﻝطﻼب اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘط ﻝﻠذﻫﺎب واﻝﻌودة ﻤن اﻝﻜﻠﻴﺔ ً
ﻨظﻴر أﺠر رﻤزي ﺸﻬرًﻴﺎ.
ﻤﺎدﻴﺎ.
 ﺘوﻓر رﻋﺎﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب اﻝدﻋم اﻝﻤﺎدى وﻜذﻝك اﻝﻜﺘب واﻷدوات اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﻠطﻼب اﻝﻐﻴر ﻗﺎدرﻴن ً
 ﺘﻘوم رﻋﺎﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻝﺠﺎﻨﻬﺎ اﻝﺴﺘﺔ وﻫم اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ ،اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺠواﻝﺔ ،اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻝﺠﻨﺔ اﻷﺴر وﺘﻘوم ﻜل ﻝﺠﻨﺔ
طﻼﺒﻴﺔ ﻨﺸﺎط ﻤﺨﺘﻠف ﻋن ﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋل اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
 .١اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
 ﺘﻨظﻴم ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝطﺎﻝب واﻝطﺎﻝﺒﺔ اﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺎن ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻴﺔ إﻗﺎﻤﺔ ﺒﻌض اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻜﻠﻴﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺜل ﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﺸطرﻨﺞ ﻓﻲ اﻝﻔﺘرةﻤن  ٢٠١٢/٢/١١ﺤﺘﻰ .٢٠١٢/٢/٢٢
 إﺠراءات اﻝﺘﻜﺎﻓل اﻷﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ودﻋم اﻝﻜﺘب اﻝدراﺴﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻔرق. .٢اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻔﻨﻴﺔ:
 ﺘدرﻴب اﻝطﻼب ﻋﻠﻰ اﻝﻔﻨون اﻝﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،واﻝﻔﻨون اﻝطرزﻴﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻝﻤوﺴﻴﻘﻲ. ﺘدرﻴب طﻠﺒﺔ ﻓـرﻴق اﻝﻤﺴرح ﻤن ﺨﻼل ورش ﻋﻤل. إﻗﺎﻤﺔ ﻋرض ﻤﺴرﺤﻰ ذاﺘﻰ ﻤﺜل ) ﻋدى اﻝﻨﻬﺎر( واﻝﺘﻰ اﺴﺘﻤر ﻋرﻀﻬﺎ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﺔاﻝطﻼب  ٦أﻴﺎم.
 .٣ﻝﺠﻨﺔ اﻝﺠواﻝﺔ:
 إﻗﺎﻤﺔ ﺤﻔل اﺴﺘﻘﺒﺎل اﻝطﻼب اﻝﺠدد. إﻗﺎﻤﺔ دوري ﺜﻘﺎﻓﻲ ،ﻤﻌرض ﻓﻨﻲ ﺒﻤﻘر اﻝﻌﺸﻴرة. إﻗﺎﻤﺔ دورات ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻝﻠﺠواﻝﻴن ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻝﺠواﻝﺔ اﻝﺒﺤرﻴﺔ.ﻴوﻤﻴﺎ.
 إﻗﺎﻤﺔ ﻨدوات وورش ﻋﻤل ﻓﻨﻴﺔ ﻝﻠطﻼب ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻝراﺤﺔ ً .٤اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ:
 إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت أدﺒﻴﺔ ودﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ. اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝﻜﺒرى ﻝدوري اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺒﻴن اﻝﻜﻠﻴﺎت. .٥اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ:
 إﻋداد ﻤﺠﻠﺔ ﺤﺎﺌط ﻋﻠﻤﻴﺔ دورﻴﺔ ﺘﺼدر ﻜل أﺴﺒوع. -إﻗﺎﻤﺔ دورات ﺘدرﻴﺒﻴﺔ ﻤﺠﺎﻨﻴﺔ ﻝﻠطﻼب ﻋن ﺘﺼﻤﻴم اﻝروﺒوت ﻓﻲ ﻓﺘرة اﻝﺼﻴف.
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 إﻗﺎﻤﺔ ﻤﺴﺎﺒﻘﺎت ﺴﻨوﻴﺔ ﻋن اﻻﺒﺘﻜﺎرات اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ واﻷﺒﺤﺎث ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى طﻠﺒﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ. إﻋداد دورات ﻝﻌﻠوم اﻝﺤﺎﺴب. .٦اﻝﻠﺠﻨﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ:
 اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ ﻓﻲ أﻨﺸطﺔ وﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ. إﻗﺎﻤﺔ ﺒطوﻝﺔ دوري ﺨﻤﺎﺴﻴﺎت ﻜرة اﻝﻘدم )طﻠﺒﺔ( و دوري ﺘﻨس طﺄوﻝﺔ )طﻠﺒﺔ وطﺎﻝﺒﺎت( ﺘﻨظﻴم ﻝﻘﺎءت ودﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﻌﺒﺔ ﻜرة اﻝﻘدم. .٧ﻝﺠﻨﺔ اﻷﺴر:
 إﻗﺎﻤﺔ اﻝرﺤﻼت. ﺘﺴﺠﻴل اﻷﺴر ﺒﺎﻝﺠﺎﻤﻌﺔ. ﺘوﻋﻴﺔ اﻝطﻼب ﺒﺄﺤوال ﺴوق اﻝﻌﻤل وﺘﻘﻠﻴل اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝدراﺴﺔ واﻝﺤﻴﺎة اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺒﺄﻋدادﻤﺤﺎﻀرات ﻝذﻝك.
 -ﻤﻬرﺠﺎن اﻷﺴر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﺠﺎﻤﻌﺔ.

أ -٩-المكتبات
 ﺘﺤﺘوي اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﻤﺜل ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝطﺎﻝب وﻤﻜﺘﺒﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺘﺒﺎت اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ داﺨل ﻜل ﻗﺴم.
ﺴﻨوﻴﺎ إﻝﻰ ﻜﻼً ﻤن
 ﺘﻘوم إدارة اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻝﺘﻌﺎون ﻤﻊ ﻝﺠﻨﺔ اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻜﺘب ً
ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠرﻏﺒﺎت اﻝﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﻤﻜﺘﺒﺔ اﻝطﺎﻝب وﻤﻜﺘﺒﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ً
ﺴﻨوﻴﺎ.
 إﻀﺎﻓﺔ ﻜﺘب وﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺘﻴن اﻝﻌرﺒﻴﺔ واﻹﻨﺠﻠـﻴـزﻴﺔ ً

 ﺒﻠﻐت إﻀﺎﻓﺎت اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ٢٠١٢/٢٠١١ﻋدد  ٣٠٦ﻤرﺠﻊ أﺠﻨﺒﻲ و ١٦ﻤرﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻲ
ﻝﻴﺼﺒﺢ إﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤراﺠﻊ اﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ٕ ٣٦٤٧٧واﺠﻤﺎﻝﻲ اﻝﻤراﺠﻊ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻌرﺒﻴﺔ  .٧٨٦٢ﻓﻘد ﺒﻠﻎ
إﺠﻤﺎﻝﻲ ﻤﺸﺘرﻴﺎت اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋﺎم ) ٩٤٢٥٠ (٢٠١٢/٢٠١١ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼري.
 ﻤﻠﺤق ﺒﺎﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﻋدد ) (٢ﻤﺎﻜﻴﻨﺔ ﺘﺼوﻴر ﺤدﻴﺜﺔ ﻝﺘﻘدﻴم اﻝﺨدﻤﺔ ﻝﻠطﻼب واﻝﺒﺎﺤﺜﻴن ﻓﻲ ﺘﺼوﻴر ﻤﺎ
ﻴﺤﺘﺎﺠون إﻝﻴﻪ.
 ﺒداﻴﺔ ﻤن اﻝﻌﺎم اﻝدراﺴﻰ  ٢٠١٢/٢٠١١ﺒدأت
اﻝﻤﻜﺘﺒﺔ ﺒﺎﻝﻌﻤل ﻓﺘرﺘﻴن ﻓﺘرة ﺼﺒﺎﺤﻴﺔ ﺤﺘﻰ
اﻝﺴﺎﻋﺔ اﻝﺜﺎﻨﻴﺔ وﻓﺘرة ﻤﺴﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ اﻝﺴﺎﻋﺔ
ﻤﺴﺎء .وذﻝك ﻝﻠﺘﻴﺴﻴر ﻋﻠﻰ اﻝﺒﺎﺤﺜﻴن
اﻝﺴﺎﺒﻌﺔ
ً
اﻝذﻴن ﻻ ﺘﻤﻜﻨﻬم ظروف ﻋﻤﻠﻬم ﻤن اﻝﺤﻀور
ﻓﻲ اﻝﺼﺒﺎح.
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ب  -تقييم المخاطر
ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝﻨﺠﺎح ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻴﺠب اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﻌﻘﺒﺎت اﻝﻤرﺘﺒطﺔ
ﺒﺘﺼﻤﻴم وﺘﻨﻔﻴذ اﻝﺨطﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻹﺠراءات اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﻌﻘﺒﺎت وﺘوﻓﻴر ﻤﻘوﻤﺎت
اﻝﻨﺠﺎح ﻝﻠﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ وﻤن أﻤﺜﻠﺔ ﺘﻠك اﻝﻤﺨﺎطر واﻝﻌﻘﺒﺎت ﻤﺎ ﻴﻠﻰ:
 -١ﻋدم ﺘوﻓر اﻝﻤوارد اﻝﻤﺎﻝﻴﺔ اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴذ
 -٢ﻋدم وﺠود إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ وﻤﻠ ـزﻤﺔ.
 -٣اﻝﻨظﺎم اﻻدارى واﻝﻨظم اﻝروﺘﻴﻨﻴﺔ اﻝﺘﻰ ﺘﺴﺘﻐرق أوﻗﺎت طوﻴﻠﺔ ﻻﺘﺨﺎذ اﻝﻘرار وﺒﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ إﺠراءات
اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت واﻝﻤزاﻴدات واﺜر ذﻝك ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﻠﻴن ٕواﺤﺴﺎﺴﻬم ﺒﺠدﻴﺔ وﺠدوى اﻝﻌﻤل.
 -٤ﻀﻌف ﻨظم اﻝﺠودة وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻋدم ﺘوﻓر ﻨظم اﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ.
 -٥ﺴوء اﻝﺒﻨﻴﺔ اﻝﺘﺤﺘﻴﺔ ﻝﻨظم اﻻﺘﺼﺎﻻت واﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت.
 -٦ﻀﻌف ﻤﺸﺎرﻜﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻝﺘﻔﻌﻴل ﻨظم اﻝﺠودة.
ﺘم إﻋداد اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ اﻝداﺨﻠﻲ واﻝﺨﺎرﺠﻲ وﺘﻘﺎرﻴر اﻝﻤراﺠﻌﻴن
اﻝﻨظراء ﻝﻠﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻝﻘدرة اﻝذاﺘﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ وﻝﺘﺤدﻴد ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻓﻴﻬﺎ  ،وﻜذﻝك ﻻﺴﺘﻘراء اﻝﻔرص
واﻝﺘﻬدﻴدات اﻝﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وذﻝك ﺒﻐرض ﺴد اﻝﻔﺠوة ﺒﻴن اﻝرؤﻴﺔ
واﻝوﻀﻊ اﻝراﻫن ﻝوﻀﻊ اﻷﻫداف اﻝﻤﻨﺸودة وﺘﺤدﻴد طرق
اﻝوﺼول إﻝﻴﻬﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺨطﺔ ﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ.
ب ١-أدوات ﺟمع البيانات:
اﻋﺘﻤدت اﻝﺨطﺔ ﻋﻠﻲ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷدوات ﻝﺠﻤﻊ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت
ﻤﺜل :
• ورش اﻝﻌﻤل واﻝﺤﻠﻘﺎت اﻝﻨﻘﺎﺸﻴﺔ ﻝﻔرﻴق إﻋداد
اﻝﺨطﺔ ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠف اﻷطراف.
• ﺠﻠﺴﺎت

اﻝﻌﺼف

اﻝذﻫﻨﻲ

ﻝﻘﻴﺎدات

واﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻝدورﻴﺔ ﻝرؤﺴﺎء اﻷﻗﺴﺎم

اﻝﻜﻠﻴﺔ
ٕوادارة

اﻝﻜﻠﻴﺔ وأﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس واﻝطﻼب.
• ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝﻤوﺠﻬﺔ ﻝﻠﻤﺴﺘﻔﻴدﻴـ ـن ﻤن
اﻝداﺨل وﻤن اﻝﺨﺎرج
• اﻝﻤﻘﺎﺒﻼت اﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻘﻴﺎدات اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﻤﺜﻠﻲ
اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ واﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻜذﻝك ﻤﻤﺜﻠﻲ
ﻗطﺎﻋﺎت اﻝﺤﻜم اﻝﻤﺤﻠﻲ
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ب ٢-المرﺟعيات االساسية للخطة اإلستراتيجية:
اﻋﺘﻤدت اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺨطﺘﻬﺎ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻝﻤرﺠﻌﻴﺎت ﻜﺎﻵﺘﻰ:
 .١اﻻرﺘﺒﺎط ﺒﺎﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.
.٢

اﻻرﺘﺒﺎط ﺒرؤﻴﺔ ورﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ.

 .٣ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻘوﻤﻴﺔ ﻝﻀﻤﺎن ﺠودة اﻝﺘﻌﻠﻴم.
 .٤اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ اﻝﺼﺎدرة ﻋﺎم ٢٠١٠
 .٥اﻝدراﺴﺔ اﻝذاﺘﻴﺔ اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ واﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ.
 .٦ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻷطراف أﺼﺤﺎب اﻝﻤﺼﻠﺤﺔ اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدون ﻤن اﻝداﺨل ﻤﺜل أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
وأﻋﻀﺎء اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻌﺄوﻨﺔ واﻻدارﻴﻴن واﻝطﻼب وﻤن اﻝﺨﺎرج اﻝﻤﻨظﻤﺎت اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺴوق
اﻝﻌﻤل ورﺠﺎل اﻻﻋﻤﺎل.
 .٧اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ واﻝذى إﻋﺘﻤد ﻓﻲ اﻷﺴﺎس ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
وﻤﻌﺄوﻨﻴﻬم واﻹدارﻴﻴن واﻝطﻼب .ﻤن ﺨﻼل ورش اﻝﻌﻤل واﻝﺘﻲ أرﺴﻠت دﻋواﺘﻬﺎ ﻝﻸﻗﺴﺎم
اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻗﺒل ﻤوﻋد اﻝورﺸﺔ ﺒﺈﺴﺒوﻋﻴن وﻜذﻝك اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت ﺴواء ﻓﻲ ﺼورة ورﻗﻴﺔ أو إرﺴﺎﻝﻬﺎ
ﻓﻲ ﺼورة راﺒط ﻤن ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨت .وﻗد ﺘم ﺤﺼر ﺠﻤﻴﻊ ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة ﻤن اﻝدراﺴﺎت
اﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ٕوارﺴﺎﻝﻬﺎ ﻷﺨذ رأي اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻴﻬﺎ ،ﺤﻴث ﻗﺎﻤوا ﺒوﻀﻊ رأﻴﻬم ﻤﺎ ﺒﻴن ﻤواﻓق وﻏﻴر
ﻤواﻓق ٕواﻝﻰ ﺤد ﻤﺎ .ﺜم ﻗﺎم اﻝﻔرﻴق ﺒﺘﺤﻠﻴل ﻫذﻩ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻝـ  Excelﻝﺘﺤدﻴد
أﻫم ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف ﻜﻤﺎ ﺠﺎء ﻤن أراء اﻝﺴﺎدة اﻝﻤﺸﺎرﻜﻴن ﻓﻲ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن .وﻋﻠﻰ ﻫذا
اﻷﺴﺎس ﺘم اﺴﺘﺨﻼص ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة واﻝﻀﻌف واﻝﻔرص واﻝﻤﺨﺎطر واﻝﺘﺤدﻴﺎت .ﻫذا وﻗد
ﺘﺼﻤﻴم اﺴﺘﻤﺎرات ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﺘﻌﻜس أراء وﺘوﺠﻬﺎت اﻷطراف اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻗد ﺒﻠﻐت
ﺤواﻝﻰ  %٣٠ﺘﻘرﻴﺒﺎً )ﻤﺎﺌﺘﻲ اﺴﺘﺒﻴﺎن ﻤن
ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس وﻤﻌﺄوﻨﻴﻬم ٕ
إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ وﺴﺘون ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس وﻤﻌﺄوﻨﻴﻬم( .ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة
اﻻدارﻴﻴن ) %٢٠ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﺴﺒﻌون ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ أرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ( .وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ طﻼب
ﺤواﻝﻰ . %10
ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝوﻴورس واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﺨرﻴﺠﻴن ٕ
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 ١-١الخطة اإلستراتيجية لكلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس ٢٠١٧ – ٢٠١٢
ﻴﻌﺘﻤد ﺒﻨﺎء اﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻬﻨدﺴﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ﺨﻼل اﻝﻔﺘرة  ٢٠١٧-٢٠١٢ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻠﺴل
اﻝﻌﻨﺎﺼر اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
 ١/١/١اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ ) (SWOTﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس
 :٢/١/١اﻝرؤﻴﺔ واﻝرﺴﺎﻝﺔ ﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس
 :٣/١/١اﻝﻐﺎﻴﺎت واﻷﻫداف اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس
 :٤/١/١اﻝﺨطﺔ اﻝﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻝﺘطﺒﻴق اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ

 :١/١/١التحليل البيئي ) ( SWOTلكلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس
اعتمد التحليل البيئي في األساس على مشاركة السادة أعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم واإلداريين
والطالب .من خالل عدد من ورش العمل واالستبيانات ))مرفق نموذج استطالعات الرأى في البيئة
الداخلية والخارجية للكلية( سواء في صورة ورقية أو إرسالھا في صورة رابط من خالل شبكة
اإلنترنت ) .(Google formsوقد تم حصر جميع نقاط القوة من الدراسات السابقة وإرسالھا ألخذ
رأي المشاركين فيھا ،حيث قاموا بوضع رأيھم ما بين موافق وغير موافق وإلى حد ما .ثم قام الفريق
بتحليل ھذه البيانات باستخدام برنامج الـ  Excelلتحديد أھم نقاط القوة والضعف كما جاء من أراء
السادة المشاركين في االستبيان .وعلى ھذا األساس تم استخالص نقاط القوة والضعف والفرص
والمخاطر والتحديات .ھذا وقد تصميم استمارات مختلفة لتعكس آراء وتوجھات األطراف المشاركة
المختلفة.

ﺤواﻝﻰ  %٣٠ﺘﻘرﻴﺒﺎً )ﻤﺎﺌﺘﻲ اﺴﺘﺒﻴﺎن
 .٨وﻗد ﺒﻠﻐت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس وﻤﻌﺄوﻨﻴﻬم ٕ
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ وﺴﺘون ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس وﻫﻴﺌﺔ ﻤﻌﺎوﻨﺔ( .ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة اﻹدارﻴﻴن
) %٢٠ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ وﺴﺒﻌون ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ارﺒﻌﻤﺎﺌﺔ( .ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ طﻼب ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝوﻴورس
 ) %10اﻝف وﻤﺎﺌﺘﻰ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ اﺜﻨﺘﺎ ﻋﺸرة اﻝف( وﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ طﻼب اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ
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ﺤواﻝﻰ  ) %٣ﻤﺎﺌﺔ ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺜﻼﺜﺔ اَﻻف وﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ وﺜﻤﺎﻨﻴن( .ﻜﻤﺎ ﺸﺎرك ﻋدد  ٣١ﻤن
واﻝﺨرﻴﺠﻴن ٕ
ﻤﻤﺜﻠﻰ ﺴوق اﻝﻌﻤل ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت وﻤﺼﺎﻨﻊ ﻜﺒرى .وﻗد ﺘم اﻋﺘﻤﺎد ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻜﻠﻴﺔ
ﺒﺘﺎرﻴﺦ ) ٢٠١٢/٤/٩ﻤرﻓق .(١/١/١
 ١/١/١/١تحليل البيئة الداخلية:
أوﻀﺤت ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴل اﻝﺒﻴﺌﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌﺔ اﻝداﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ أن ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻤوﻋﺔ ﻤن ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة اﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴز ﺒﻬﺎ
ﻴﻀﺎ أظﻬـرت اﻝدراﺴﺔ ﺒﻌض ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف اﻝﺘﻲ
اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن اﺴﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻝﺘﺤﻘﻴق رﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ .وأ ً
ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴق رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ.

 -١/١/١/١/١ﻨﻘﺎط اﻝﻘوة )اﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن(
• ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺸرف ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﻴﺘوﻓر ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﺨﺼﺼﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺘﺨدم اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻰ.
• اﻝﺘﻤﻴز اﻝﻨﺎﺸﺊ ﻋن اﻝﻤوﻗﻊ اﻝﺠﻐ ارﻓﻲ واﻝﺴﺠل اﻝﺘﺎرﻴﺨﻲ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ.
• إﺘﻤـ ــﺎم اﻝﻜﻠﻴـ ــﺔ ﻝﻠﻌدﻴـ ــد ﻤـ ــن ﻤﺸـ ــروﻋﺎت  Tempusو HEEPFﻝﺘطـ ــوﻴر ﺒﻌـ ــض ﻤﻘـ ــررات ﻤرﺤﻠـ ــﺔ
اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ٕواﻨﺸﺎء اﻝﻤﻌﺎﻤل اﻝﻤﺘﻤﻴزة.
• وﺠود ﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻠﺠﺎن اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ.
• إﻨﺸﺎء وﺤدة اﻝﺠودة ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
• وﺠود ﺒﻌض اﻝﻤﻌﺎﻤل اﻝﻤﺘﻤﻴزة ﻝﻠﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ وﻝﺨدﻤﺔ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ.
• ﺘوﻓر ﻤﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ ﺘم ﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻜﻤﺠﻠﺔ ﻋﺎﻝﻤﻴﺔ وﺘﻨﺸر ﺒواﺴطﺔ اﻝﻨﺎﺸر اﻝدوﻝﻰ .Elsevier
• ﻴوﺠد ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ  ٢٣وﺤدة ذات طﺎﺒﻊ ﺨﺎص ﺘﻘوم ﺒﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻲ.
• ﺘوﻓر اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻝﻤﺘﺎﺤﺔ ﻋن اﻝﻜﻠﻴﺔ :اﻝﺘﻘرﻴر اﻝﺴﻨوي ،ﻗﺎﻋدة ﺒﻴﺎﻨﺎت.
• اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﺨدم ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ واﻝﺒﻴﺌﺔ.
• اﻝﻘدرة اﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ :اﻝﻔوز ﺒﻤﺸروﻋﺎت ﺒﺤﺜﻴﺔ  HEEPFوﺒﻤﺸروﻋﺎت .Tempus
• اﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝﻤﻔﻌﻠﺔ ﻓﻲ اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل.
• ﺘﺴــﺘﺨدم اﻷﺒﺤــﺎث ﻓــﻲ ﻤﻌﺎﻝﺠــﺔ ﺒﻌــض اﻝﻤﺸــﻜﻼت اﻝﻤﺠﺘﻤﻌﻴــﺔ واﻻﺸــﺘراك ﻓــﻲ اﻝﻤﺸــروﻋﺎت اﻝﻘوﻤﻴــﺔ
ﻜﻨﻘ ــل ﺘﻤﺜ ــﺎل رﻤﺴ ــﻴس وﺘط ــوﻴر ﻤﺤط ــﺎت اﻝﺴ ــﻜﺔ اﻝﺤدﻴ ــد وﻤﻌﺎﻝﺠ ــﺔ ﻤﺸ ــروﻋﺎت اﻝﺼ ــرف اﻝﺼ ــﺤﻰ
واﻝطرق اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ.
• ﻴوﺠد دﻝﻴل ﻤوﺜق ﻝرﺴﺎﺌل اﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴر واﻝدﻜﺘوراة ﺒﺈﺼدار ﻜﺘﻴب ﺴﻨوي ﻝﻠرﺴﺎﺌل.
• ﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﻤﺴﺎﻨدة ﻗﻴﺎدات اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺠﺎﻤﻌﺔ ﻝﻠﺘطوﻴر.
• ﻫﻨﺎك ﻗﻨوات ﻤﺘﻌددة ﻝﻺﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.

٢٤

• ﺘوﺠد ﺨطﻪ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺴﻨوﻴﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝﻤراﻓق ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﻴوﻓر ﻨظﺎم إدارة اﻝﺠودة إﺠراءات ﻤوﺜﻘﺔ ﻝﻠﻤراﺠﻌﺔ اﻝدورﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘررات اﻝدراﺴﻴﺔ.
• ﻫﻨﺎك ﻤﺠﻬودات ﻝﻤواﺠﻬﺔ اﻝﻜﺜﺎﻓﺔ اﻝﻌددﻴﺔ ﻝﻠطﻼب.
• ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒراﻤﺞ اﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻓﻲ اﻝﺨدﻤﺎت اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
• ﻴوﺠد ﺘﺤدﻴث دورى ﻝﻠواﺌﺢ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس واﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ.
• وﺠود ﺨطﺔ ﺒﺤﺜﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺨطﺔ اﻹﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ ﻝﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.
• ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋن طرﻴق ﺘﻨظﻴم دورات اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻤﺴﺘﻤر ﻤن ﺨﻼل ﻤرﻜز اﻻﺴﺘﺸﺎرات اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ.
• ﺒ ــذل ﺠﻬ ــود ﻝﺘوﻋﻴ ــﺔ ﻫﻴﺌ ــﺔ اﻝﺘ ــدرﻴس واﻝﻌ ــﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻝﻤﻌ ــﺎﻴﻴر اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴ ــﺔ واﻝﻤرﺠﻌﻴ ــﺔ اﻝﻘوﻤﻴ ــﺔ ﻝﻺﻋﺘﻤ ــﺎد
.NARS
• ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﺒﺤوث اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ ﺒﻴن اﻷﻗﺴﺎم اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ.
• ﻴﺘم ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس إﻝﻰ اﻝطﻼب ﺨﻼل ﺴﻨوات اﻝدراﺴﺔ.
• ﺘﻨظم اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤؤﺘﻤرات ﺴﻨوﻴﺔ أﺼﺒﺤت ذات ﺼﻔﺔ دوﻝﻴﺔ ﻤرﻤوﻗﺔ.
• ﻫﻨﺎك إﺠراءات ﻴﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻝﻤواﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻝدراﺴﻴﺔ.
•

ﺘوﺠــد ﺨطــﺔ ﺨﻤﺎﺴــﻴﺔ ﻤﻌﺘﻤــدة ﻤــن اﻝﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻝﺘﺤدﻴــد اﻻﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت ﻤــن اﻝﻬﻴﺌــﺔ اﻝﻤﻌﺄوﻨــﺔ )اﻝﻤﻌﻴــدﻴن(

ﺒﺎﻷﻗﺴﺎم.
• وﺠـود ﺠﻤﻌﻴـﺎت ﻫﻨدﺴــﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴـﺔ وﻝﻬــﺎ ﺤﻀـور إﺘﺼــﺎﻝﻲ ﻤـﻊ ﻤؤﺴﺴـﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ اﻝﻤـدﻨﻰ ﻓــﻲ
ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ )ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺨرﻴﺠﻰ ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ/اﻝﺴﻴﺎرات.....اﻝﺦ(
• ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس ﻤﺘﻤﻴزة وﻤﺘﻨوﻋﺔ وﻋﺎﻝﻴﺔ اﻝﺘدرﻴب ،وﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﻬﻨدﺴﻴﺔ.
• ﺘراﻜم واﻨﺘﻘﺎل اﻝﺨﺒرات ﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﻋﺒر اﻷﺠﻴﺎل واﻝﺘﺨﺼﺼﺎت.
• وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻤﻴزة ﺒﻴن ﺒﻌض أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻤؤﺴﺴﺎت
اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤدﻨﻲ.
• اﺴﺘﺨدام اﻝﻤﺘوﻓر ﻤن اﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوﻴﺎت ﻤﺘﻌددة.
• وﺠود ﻤﺘﺨﺼﺼﻴن ﻋﻠﻤﻴﻴن ﻤﺘﻤﻴزﻴن ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺴﺘوى اﻝﻤﺤﻠﻲ.
• ﺘﺨﺼﺼــﺎت أﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس ﺒﺎﻷﻗﺴــﺎم ﺘﻐطــﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت ﻤرﺤﻠﺘــﻲ اﻝﺒﻜــﺎﻝورﻴوس واﻝد ارﺴــﺎت
اﻝﻌﻠﻴﺎ.
• ﺘﻀم اﻝﻜﻠﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس ﺤﺎﺼﻠﻴن ﻋﻠﻰ ﺠواﺌز ﻤﺤﻠﻴﺔ وﻋﺎﻝﻤﻴﺔ.
• وﻓرة اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت واﻝﻤدارس اﻝﻌﻠﻤﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ واﻝﺘﻰ ﺘﻤﺜل ﻤﺨﺘﻠف دول اﻝﻌﺎﻝم اﻝﻤﺘﻘدم.
• ﺘطﺒﻴــق وﺴــﺎﺌل اﻝــﺘﻌﻠم اﻝــذاﺘﻲ ﻜﻤﺸــروﻋﺎت ﺒــﺒﻌض اﻝﻤﻘــررات واﻝﺒﺤــث ﺒﺎﻹﻨﺘرﻨــت ٕواﻋــداد اﻝد ارﺴــﺎت
وذﻝك ﻤن ﻗﺒل اﻝطﻼب.
• ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻤﺘﺠددة وﻤﺘطورة.
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ﻋﻤﻠﻴﺎ ﺒﺴرﻋﺔ ﺒﺠﻬﺎت اﻝﺘوظﻴف.
• ﺨرﻴﺞ ﺒﻤﺴﺘوى أﻜﺎدﻴﻤﻰ ﻤﺘﻤﻴز ﻴﻤﻜن ﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ً
• إﻗﺒﺎل ﻤﺘﻤﻴز ﻋﻠﻰ اﻹﻝﺘﺤﺎق ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ وﻗﺒول اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﻬﺎ ﻜﻜﻠﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴزة.
• دﻋم وﺘﺤدﻴث اﻝﻤﺼﺎدر اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﺘطﺒﻴــق اﻝﺴــﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤــدة ﺒﺒـراﻤﺞ اﻝد ارﺴــﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ ووﺠــود ﺒـراﻤﺞ ﺠدﻴــدة ﺒﻨظــﺎم اﻝﺴــﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤــدة
ﻝﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس.
• اﻝﺘﻌﺄون ﻤﻊ اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻝدوﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤرﺤﻠﺘﻲ اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس واﻝدرﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ.
• دﻝﻴل اﻝطﺎﻝب ﻤﺘوﻓر وﻤﺘﺎح ﻝﺠﻤﻴﻊ اﻝطﻼب .
• ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻌدﻴد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ )رﻴﺎﻀﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ وﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .....اﻝﺦ( .
• إﻋﻼن اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋن ﻓﺘﺢ اﻝﺒﺎب ﻝﺘﻠﻘﻰ اﻝﺸﻜﺄوى اﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒدرﺠﺎت اﻻﻤﺘﺤﺎن.
• اﺴﺘﺠﺎﺒﺔ إدارة اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝطﻠﺒﺎت ﺘﻌدﻴل ﺠدأول اﻻﻤﺘﺤﺎن.
• وﺠود ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻝﻘﺒول اﻹﻝﺘﻤﺎﺴﺎت واﻝﺘظﻠﻤﺎت.
• ﻤﻌﺎﻴﻴر اﻝدﻋم ﻤﻌﻠﻨﺔ ﻝﻠطﻼب ﻤن ﻗﺴم رﻋﺎﻴﺔ اﻝﺸﺒﺎب ٕواﺘﺤﺎد اﻝطﻼب.
• ﻴوﺠد ﻨظﺎم ﻝﻠدﻋم اﻷﻜﺎدﻴﻤﻲ ﻝﻠطﻼب وﻴﺘم ﺘوﻋﻴﺔ ٕواﻋﻼم اﻝطﻼب ﺒﻬذا اﻝﻨظﺎم.
• ﺤﺼل اﻝﻌدﻴد ﻤن طﻼب اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﻤراﻜز اﻷوﻝﻰ ﻓﻲ ﻋدد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻝطﻼﺒﻴﺔ.
• ﺘﻨوع أﺴﺎﻝﻴب ﺘﻘوﻴم اﻝطﻼب.
• ﻴﺘم ﻤراﺠﻌﺔ وﺘﺤﻠﻴل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘوﻴم اﻝطﻼب وﻴﺘم اﺘﺨﺎذ ﻗ اررات ٕواﺠراءات ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻀوء ﻤراﺠﻌﺔ
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ.
• ﺸﻐل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨرﻴﺠﻴن ﻝﻤراﻜز ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ.
• ﻫﻨـ ــﺎك دﻋـ ــم ﻤـ ــن ﺒﻌـ ــض اﻝﺸـ ــرﻜﺎت ﻝﺘطـ ــوﻴر ﺒﻌـ ــض ﻤﻌﺎﻤـ ــل اﻝﻜﻠﻴـ ــﺔ ﺴ ـ ـواء ﺘﻠـ ــك اﻝﺨﺎﺼـ ــﺔ ﺒﻤرﺤﻠـ ــﺔ
أﻴﻀﺎ اﻷﺒﺤﺎث.
اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس و ً

 - ٢/١/١/١/١ﻨﻘﺎط اﻝﻀﻌف )اﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن(
• ﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺘﻴﺔ ﻤﺤدودة ﻻ ﺘﻨﺎﺴب اﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ.
• ﻋدم ﺘﻨﺎﺴب اﻝﺠزء اﻝﻤﺨﺼص ﻓﻲ ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘﺠدﻴد اﻝﻤﻌﺎﻤل واﻝورش ﻤﻊ أﻋداد اﻝطﻠﺒﺔ.
• ﻀﻌف اﻝﺠﺎﻨب اﻝﻌﻤﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻰ وﻗﻠﺔ ﻓرص اﻝﺘدرﻴب اﻝﺨﺎرﺠﻲ.
• ﺸﺒﻜﺔ ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻀﻌﻴﻔﺔ وﻤﺤدودة.
• اﺴﺘﻘﺎﻻت أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس وﺒﻴﻨﻬم أﺴﺎﺘذة وﻋدم رﻏﺒـﺔ أﻋـداد ﻜﺒﻴـرة ﻤـن اﻝﻤوﻓـودﻴن ﻝﻠﻌـودة إﻝـﻰ
اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• وﺠود ﻨظﺎم ﻝﻺﻋﺎرات ﻻ ﻴﺘﻔق ﻤﻊ ﻤﺘطﻠﺒﺎت اﻝﺠودة.
• ﻗﻠﺔ اﻝﻤوارد واﻝﻤﺨﺼﺼﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ وﻀﻌف اﻝﻤوارد اﻝذاﺘﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.
• زﻴﺎدة ﻋدد اﻝطﻼب ﻋن اﻝﻘدرة اﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ.
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• ﻋدم وﺠود ﻨظﺎم ﻨﺸط ﻝﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺨرﻴﺠﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﻋدم وﻀوح ﻤﻌﺎﻴﻴر إﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﻴﺎدات اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ.
• إرﺘﻔﺎع ﻨﺴﺒﺔ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻹﻋﺎرات واﻹﻨﺘداﺒﺎت.
• ﻗﻠﺔ ﻤﺴﺎﻋدى اﻝﺒﺤث ﻝﻀﻌف اﻝﻤرﺘﺒﺎت أواﻝرﻏﺒﺔ ﻓﻲ اﻝوظﻴﻔﺔ.
• ازدﻴﺎد اﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝﻤؤﻗﺘﺔ )ﻻ ﻴﻤﻜن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺎﻝﻌﻤﺎﻝﺔ اﻝداﺌﻤﺔ وﻫﻰ ﻻ ﺘﺸﻌر ﺒﺎﻻﻨﺘﻤﺎء(.
• ﻀﻌف اﻝدﻋم اﻝطﻼﺒﻰ.
• ﻋدم ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹدارى اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
• ﻋدم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻝﺠﻬﺎز اﻝﻔﻨﻰ اﻝﻤﺴﺎﻋد ذواﻝﻜﻔﺎءة اﻝﻤطﻠوﺒﺔ )اﻝﻤﺘواﺠد ﻤﻨﻬم ﻜﺒﺎر اﻝﺴن وﻤرﻀﻰ أو ﻏﻴـر
ﻤؤﻫل ﻝﻠوظﻴﻔﺔ أواﻝﻌﻤل(.
• ﻤﻘﺄوﻤﺔ ﺒﻌض أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺘطﺒﻴق ﻨظم اﻝﺠودة.
• ﻀﻌف اﻝﺘﻨﺴﻴق ﺒﻴن اﻷﻗﺴﺎم ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨص اﻝﻤﻘررات واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﻤﺸﺘرﻜﺔ.
• ﻏﻴﺎب ﻤﻘﺎﻴﻴس ﻤﺴﺘوى ﺘﺄﻫﺒل اﻝﺨرﻴﺞ.
• اﻹﺴﺘﻤرار ﻓﻲ اﺴﺘﺨدام اﻝطرق اﻝﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴس.
• ﻀﻌف اﻝﺠواﻨب اﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴس.
• اﻹﻨﺸﻐﺎل ﺒﺎﻝﺘدرﻴس ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎب اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ.
• ﻀﻌف اﻝﺠواﻨب اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﻤﻘررات.
• ﻗﻠﺔ اﺴﺘﺨدام اﻹﻨﺘرﻨت ﻓﻲ اﻝﺘدرﻴس واﻷﺒﺤﺎث.
• ﻋدم ﺘﺤدﻴث ﻤوﻗﻊ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺸﺒﻜﺔ اﻝﻌﻨﻜﺒوﺘﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺴﺘﻤرة.
• ﺒطء اﻝﺘطوﻴر ﻓﻲ اﻝﻤﻌﺎﻤل واﻝورش ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻀﻌف اﻝﻤوازﻨﺎت واﻹﺠـراءات اﻝروﺘﻴﻨﻴـﺔ ﻓـﻲ اﻝﻤﻨﺎﻗﺼـﺎت
واﻝﻤزاﻴدات.
• اﻝﻤرﻜزﻴﺔ واﻝروﺘﻴن ﻓﻲ ﻜﺜﻴر ﻤن اﻷﻤور وﺨﺎﺼﺔ اﻝﻤﻨﺎﻗﺼﺎت وأﻋﻤﺎل اﻝﺘطوﻴر.
• ﻋﺠز اﻝﻤﻨﺸﺂت اﻝﺤﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ اﺴﺘﻴﻌﺎب أﻋداد اﻝﻤﻘﺒوﻝﻴن.
• ﺒطء اﻝﺘﺤدﻴث واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻝﺼﻴﺎﻨﺔ.
• ﻤﺤدودﻴﺔ اﻝﻤوارد اﻝﺒدﻴﻠﺔ.
• ﻋدم وﺠود ﺨدﻤﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠوﺴﺎﺌط واﻝدﻋم اﻝﻔﻨﻰ ﻝﻠﺘدرﻴس.
 ٢/١/١/١تحليل البيئة الخارﺟية
أوﻀــﺤت ﻨﺘــﺎﺌﺞ اﻝﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺒﻴﺌــﻲ ﻝﻠﺒﻴﺌــﺔ اﻝﺨﺎرﺠﻴــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴــﺔ ﻓــﻲ ظــل اﻝوﻀــﻊ اﻝ ـراﻫن وﺠــود ﻤﺠﻤوﻋــﺔ ﻤــن
اﻝﻔــرص اﻝﻤﺘﺎﺤــﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴــﺔ واﻝﺘــﻲ ﻴﻤﻜــن اﺴــﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻝﺘــدﻋﻴم ﻤﻜﺎﻨــﺔ اﻝﻜﻠﻴــﺔ ووﻀــﻌﻬﺎ اﻝﺘﻨﺎﻓﺴــﻰ ﻤــن اﻝﻜﻠﻴــﺎت
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أﻴﻀـﺎ أظﻬـرت اﻝد ارﺴـﺔ وﺠـود ﻤﺠﻤوﻋـﺔ ﻤـن اﻝﺘﻬدﻴـدات /اﻝﻤﺨـﺎطر اﻝﻤﺤﺘﻤﻠـﺔ
اﻝﻤﻨﺎظرة وﺘﺤﻘﻴق رﺴـﺎﻝﺘﻬﺎ .و ً
اﻝﺘﻲ ﻗد ﺘؤﺜر ﻋﻠﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﺘﻰ ﻴﺠب اﻝﺘﻐﻠب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﻰ ﺘﺴﺘطﻴﻊ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴق رﺴﺎﻝﺘﻬﺎ.

 ١/٢/١/١/١اﻝﻔرص )اﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن(
•
•
•
•
•

موقع الحرم الجامعي )الكلية( موقع متميز.
حصaaول الكليaaة علaaي مشaaروع التطaaوير المسaaتمر والتأھيaaل لالعتمaaاد الaaذي يمaaول الكليaaة بمبلaaغ
" ١٠.٠٠٠.٠٠٠عشرة ماليين" جنيه للتأھل لالعتماد.
إقبال الطالب علي الكلية حيث أنھا من كليات القمة وقبول المجتمع لھا ككلية متميزة.
التوجه العام للدولة لتدعيم التعليم العإلى وإنشاء الھيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد.
وجود اتفاقات تعأون بين الكلية وجھات علمية محلية وأقليمية وعالمية.

• أﻫﻤﻴﺔ اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت ﻝﻼﻗﺘﺼﺎد اﻝﻘوﻤﻰ.
• وﺠود ﻋﻼﻗﺎت ﻤﺘﻤﻴزة ﺒﻴن ﺒﻌض اﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.

• وﺠود ﺨطﺔ إﺴﺘراﺘﻴﺠﻴﺔ واﻀﺤﺔ ﻻرﺘﺒﺎط اﻝﻤؤﺴﺴﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﺸﻐل ﻜﺜﻴر ﻤن اﻝﺨرﻴﺠﻴن ﻝﻤراﻜز ﻤﺘﻘدﻤﺔ ﻓﻲ اﻝﺼﻨﺎﻋﺔ.
• ﺘﺎرﻴﺦ ﻤﺸرف ﻝﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻝﻜﻠﻴﺔ اﻝﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ.
• ﻫﻨﺎك ﻗﻨوات ﻤﺘﻌددة ﻝﻺﺘﺼﺎل ﻤﻊ اﻝﻘطﺎﻋﺎت اﻝﺨدﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺤﻴط ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﺘﻔﻀــﻴل ﺴــوق اﻝﻌﻤــل ﻝﻠﺨ ـرﻴﺠﻴن ذوى ﻤﻬــﺎرات اﻻﺘﺼــﺎل واﻝﻤﻬــﺎرات اﻝﺘﺨﺼﺼــﻴﺔ واﻝﻠﻐــﺎت اﻷﺠﻨﺒﻴــﺔ
وﺘﻜﻨوﻝوﺠﻴﺎ اﻝﻤﻌﻠوﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﻴﺘوﻓر ﻓﻲ ﺨرﻴﺠﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ.
• ﻤواﻓﻘﺔ ﻤﻀﻤون اﻝﺒراﻤﺞ اﻝدراﺴﻴﺔ اﻝﺠدﻴدة ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﻨظﺎم اﻝﺴﺎﻋﺎت اﻝﻤﻌﺘﻤدة ﻝﻤﺘطﻠﺒﺎت ﺴوق اﻝﻌﻤل.
• زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻬﻨدﺴﻰ ﻓﻲ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب اﻝطﻼب اﻝواﻓدﻴن.

 ٢/٢/١/١/١اﻝﺘﺤدﻴﺎت /اﻝﻤﺨﺎطر )اﻝﺘﻰ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﻻﺴﺘﺒﻴﺎن(
ﺴﻨوﻴﺎ ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻋﺒًﺌﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻤﺎدﻴﺔ واﻝﺒﺸرﻴﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ.
• ﻓرض أﻋداد ﻜﺒﻴرة ﻝﻠﻤﻘﺒوﻝﻴن ً
• اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤن أﺠل اﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ
• ﻋدم ﻤواءﻤﺔ اﻝﻤﻬﺎرات اﻝﺘطﺒﻴﻘﻴﺔ اﻝﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺨرﻴﺠﻰ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻤﻊ ﺴوق اﻝﻌﻤل.
• اﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤو أﻨﻤﺎط ﻏﻴر ﺘﻘﻠﻴدﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم ﻤﺜل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻹﻝﻜﺘروﻨﻰ واﻝﺘﻌﻠﻴم اﻻﻓﺘراﻀﻰ.
• زﻴﺎدة اﻝطﻠب ﻋﻠﻰ اﻨﺘداب أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌـﺔ اﻝﺘـدرﻴس ﺨـﺎرج اﻝﻜﻠﻴـﺔ ورﻏﺒـﺔ اﻝـﺒﻌض ﻤـﻨﻬم ﻓـﻲ اﻻﺴـﺘﻘﺎﻻت
وﻋدم ﻋودة اﻝﻤﺒﻌوﺜﻴن
• ﺘﻘﻠص اﻝﻤوازاﻨﺎت اﻝﺤﻜوﻤﻴﺔ اﻝﻤﺨﺼﺼﺔ ﻝﻠﻜﻠﻴﺔ
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• ﻀﻌف اﻝﻤوارد اﻝذاﺘﻴﺔ اﻹﻀﺎﻓﻴﺔ.
• ﻋدم ﺘطﺒﻴق اﻝﻤﻨﻬﺞ اﻹدارى اﻝﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﻹدارة اﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.
• ﻋدم وﻀوح ﻤﻌﺎﻴﻴر إﺨﺘﻴﺎر اﻝﻘﻴﺎدات اﻷﻜﺎدﻴﻤﻴﺔ.
• ﺘﻘدم ﻜﻠﻴﺎت ﻫﻨدﺴﻴﺔ آﺨرى ﻝﻼﻋﺘﻤﺎد ﻤن اﻝﻬﻴﺌﺔ اﻝﻤﻌﻨﻴﺔ ﻝﺘﺴﺒق ﺒذﻝك اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻝﺸﺄن.
• ﻋدم اﻝﺜﻘﺔ اﻝﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤن ﺠﺎﻨب ﺒﻌض ﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻬﻨدﺴﻰ.
• ﻋــدم ﻜﻔــﺎءة ﺴﻴﺎﺴــﺎت اﻝﻘﺒــول اﻝﺤﺎﻝﻴــﺔ ﺒﻜﻠﻴــﺎت اﻝﻬﻨدﺴــﺔ ﻝﺘﻔــرز اﻝطــﻼب اﻝــذﻴن ﻝــدﻴﻬم اﻻﺴــﺘﻌداد ﻝﻠﺘﻌﻠــﻴم
اﻝﻬﻨدﺴﻰ.
• زﻴﺎدة ﻋدد اﻝطﻼب ﻓﻲ اﻝﻘﺴم اﻻدﺒﻰ ﻋن اﻝﻘﺴم اﻝﻌﻠﻤﻰ ﻓﻲ ﻨظﺎم الثانوية العامة
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شكل ) (١يوضح أھم نقاط القوى طبقًا لتحليل استبيان األثر البيئي
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شكل  ٢يوضح أھم نقاط الضعف طبقا لتحليل استبيان األثر البيئي.
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يوضح شكل ) (٣أھم الفرص وشكل ) (٤أخطر التحديات بنا ًء على تحليل استبانة األثر البيئي
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شكل ) (٤يوضح أخطر التحديات طبقًا لتحليل استبيان األثر البيئي
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فيما يلي أھم نقاط القوة والضعف والفرص والتھديدات التى تواجه الكلية طبقًا لتحليل استبيان األثر البيئي

القوى

الضعف
 -٧عزوف المتميزين واألوائل باألقسام في
االنضمام للھيئة المعأونة بسبب ضعف
المرتبات وكثرة األعباء الوظيفية

 -١يوجد ھيئة تدريس ذوخبرة عالية ومتميزة
بالكلية

 -٦ضعف مرتبات اعضاء ھيئة التدريس
ھى السبب وراء اإلعارات واالنتدابات

 -٤٨تعلن الكلية عند فتح الباب لتلقى الشكأوى
الخاصة بدرجات االمتحانات للطالب

 -٦٩استراحات الطالب غيرمريحة وليست
على مستوى مناسب

 -١٦يوجد توصيف للمقررات الدراسية لالقسام
المختلفة بالكلية

 -١٤أماكن أعضاء ھيئة التدريس غير
مناسبة وغير مھيأة الستقبال الطالب

 -٣١إتمام الكلية لمشروعات HEEDF
 Tempusلتطوير بعض مقررات مرحلة
البكالوريوس يعد من نقاط القوى للكلية

 -٦٧معامل الكمبيوتر لخدمة الطالب ال
تتناسب مع عددھم

 -٦٤موقع الكلية المتميز في وسط العاصمة
وسھولة الوصول إليھا يجعلھا في موقف منافسة مع
الكليات األخرى

 -٦٨التوفر الكلية أماكن لألطعمة الصحية
تناسب أعضاء التدريس والطالب

 -٦٦توفر الكلية تخصصات يحتاجھا سوق العمل

 -٣٥تنظيم دورات تدريبية مستمرة لرفع
مستوى أداء العاملين بالكلية

 -٥٣أسھمت الكلية في الكثير من المشروعات
القومية )مثل نقل تمثال رمسيس وكثير من االعمال
الھندسية والصناعية وخدمات المواصالت
المختلفة(

 -٣٧يوجد تناسب بين عدد عمال الكلية
واألعمال المسندة إليھم

 -٦٥استحداث نظام يسمح بالتوسع في البرامج
الجديدة الغتنام الفرصة لزيادة موارد الكلية الحالية

٣٢

الفرص

المخاطر
 -٨٣نقص الموازنة الجامعية أضعفت من
عملية التطوير المستمر

 -٧٢اإلقبال الشديد من الطالب لاللتحاق بالكلية
وقبول المجتمع لھا ككلية متميزة

 -٨١التغير المستمر في التطور
والتكنولوجيا والمھارات العملية المتخصصة
للطالب كمطلب أساسي للتوظيف

 -٧٠استفادة الكلية بمبلغ تسعة ماليين جنيھا للتاھيل
لالعتماد ولتطوير الكلية

 -٧٩قلة التحاق المتميزين واألوائل في
االنضمام إلى الھيئة المعأونة لضعف
المرتبات وكثرة األعباء

 -٧١وجود اتفاقيات تعأون بين الكلية وجھات
علمية محلية واقليمية وعالمية

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

 -٧٤اإلقبال المتزايد من المجتمع لالستفادة من
الخدمات العلمية بالكلية

 -٨٤ھجرة بعض أساتذة الكلية للعمل خارج
مصر في ظل نظام الجودة والكليات غير
المعتمدة يقلل االقبال من الطالب ومن
المجتمع مستقبال

 -٧٣التزايد في أعداد الطالب الوافدين القادمين
للكلية من بعض الدول العربية

 -٨٢سياسة القبول تعمل على عدم التحاق
الطالب الذين لديھم استعداد فعلي والمجموع
ھوالمعيار الرئيسي لاللتحاق

 -٧٥التوجه العام للدولة لتدعيم التعليم العإلى
وانشاء الھيئة القومية لضمان الجودة واالعتماد

 -٨٧عدم اقبال أصحاب األعمال عن تدعيم
التعليم الھندسى والبحث العلمى
 -٨٠تقبل المجتمع ألنماط جديدة للتعليم
)التعليم اإللكتروني والتعليم عن بعد (

٣٣

وفيما يلى مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية والخارجية ألھم خمسة نقاط من نقاط القوة والضعف
ونقاط الفرص والتھديدات.
جدول ) (١-١مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية
العوامل اإلستراتيجية الداخلية

الوزن
النسبى

الترتيب

النقاط
المرجحة

التعليق

مجال القوى
 -١يوجد ھيئة تدريس ذوخبرة عالية
ومتميزة بالكلية
 -٢تعلن الكلية عند فتح الباب تلقى
الشكأوى الخاصة بدرجات االمتحانات
 -٣يوجد توصيف للمقررات الدراسية
لالقسام المختلفة بالكلية
 -٤إتمام الكلية لمشروعات HEEDF
 Tempusلتطوير بعض مقررات
مرحلة البكالوريوس
 -٥موقع الكلية المتميز في وسط العاصمة
وسھولة الوصول إليھا يجعلھا في موقف
منافسة مع الكليات األخرى

0.20

4

0.48

0.10

3

0.27

0.09

4

0.36

0.10

4

0.40

0.06

3

0.18

مؤھلة وذات خبرة متميزة
مبدأ الشفافية يزيد ثقة الطالب في
الكلية
خطوة كبيرة على طريق االعتماد
تلبى احتياجات المجتمع
العديد من وسائل المواصالت تصل
اليھا وحديثا مترواالنفاق وكما ان
العباسية مملؤة بالسكان والخدمات.

مجال الضعف
 -١عزوف المتميزين واألوائل باألقسام
في االنضمام للھيئة المعأونة لضعف
المرتبات وكثرة األعباء الوظيفية
 -٢ضعف مرتبات اعضاء ھيئة التدريس
ھى السبب وراء اإلعارات واالنتدابات
 -٣استراحات الطالب ليست مريحة وال
على مستوى مناسب
 -٤أماكن أعضاء ھيئة التدريس غير
مناسبة وغير مھيأة الستقبال الطالب
 -٥معامل الكمبيوتر لخدمة الطالب
التتناسب مع عددھم
إجمالي النقاط المرجحة

0.10
0.15

0.20

2

0.3

2

تحتاج إلى تعديل للوائح المالية
لتواكب اسعار السوق
تحتاج إلى تعديل للوائح المالية
لتواكب الجامعات الخاصة

0.08

2

0.16

تحتاج إلى التجديد والتحديث

0.08

2

0.16

تحتاج إلى التجديد والتحديث

0.04

2

0.08

تحتاج إلى الدعم المإلى لتتناسب مع
عدد الطالب

2.79

1.0

٣٤

جدول ) (٢-١مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية

مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية
العوامل اإلستراتيجية الخارجية

الوزن
النسبى

الترتيب النقاط
المرجحة

التعليق

الفرص
 -١اإلقبال المتميز من الطالب لاللتحاق بالكلية
وقبول المجتمع لھا ككلية متميزة
 -٢استفادة الكلية بمبلغ تسعة ماليين جنيھا
للتاھيل لالعتماد ولتطوير الكلية
 -٣وجود اتفاقيات تعأون بين الكلية وجھات
علمية محلية واقليمية وعالمية
 -٤اإلقبال المتزايد من المجتمع لالستفادة من
الخدمات العلمية بالكلية
 -٥التزايد في أعداد الطالب الوافدين القادمين
للكلية من بعض الدول العربية

يحتل خريج الكلية درجة ثقة
عالية في مجاالت العمل

0.15

4

0.60

0.08

3

0.24

0.07

3

0.21

تحتاج إلى الدعم والتفعيل

0.08

3

0.24

تحتاج إلى االعالم والنشر

0.07

3

0.21

للكلية سمعة حسنة على
المستوى االقليمى

المخاطر والتھديدات
 -١نقص الموازنة الجامعية أضعفت من عملية
التطوير المستمر
 -٢التغير المستمر في التطور والتكنولوجيا
والمھارات العملية المتخصصة للطالب كمطلب
أساسي للتوظيف
 -٣قلة التحاق المتميزين واألوائل في االنضمام
إلى الھيئة المعأونة لضعف المرتبات
 -٤زيادة الطلب من الجامعات الخاصة على
انتدابات اعضاء ھيئة التدريس بالكلية
 -٥ھجرة بعض أساتذة الكلية للعمل خارج
مصر والكليات غير المعتمدة مما يقلل االقبال
من الطالب ومن المجتمع مستقبال
إجمالي النقاط المرجحة

0.15

4.

0.6

0.10

3

0.30

0.10

2

0.20

0.10
0.10

3
2

1

0.30
0.20
3.1

٣٥

ضرورة المطالبة برفع
الموازنة الجامعية
توفير دورات عملية
وزيارات للمصانع
التكنولوجية الحديثة
تحتاج إلى تعديل اللوائح
المالية
تحتاج إلى تعديل اللوائح
المالية
تحتاج إلى تعديل اللوائح
المالية وجذب
اعضاء ھيئة التدريس

شكل ) (٥التمثيل البيانى لموقف الكلية

يتضح من الجدول رقم )  (١-١و) (٢-١والشكل ) (٥الذى يوضح التمثيل البيانى لموقف الكلية الناتج
من التحليل البيئي وعلى ھذا األساس تتبنى الكلية استرتيجية تنموية .......
وسوف يتضح ذلك من خالل مالمح اإلستراتيجية التالية

٣٦

 ٢/١/١الرؤية والرسالة لكلية الھندسة ﺟامعة عين شمس ٢٠١٧-٢٠١٢
ً
واتصاال مع خطة
انبثقت رؤية ورسالة وأھداف الكلية من الخطة الرئيسية لجامعة عين شمس
التعليم الجامعي والعالي المصري .تمت مناقشة نتيجة التحليل البيئي بعدد من ورش العمل
واستطالع الرأى والتى شارك فيھا عدد من األطراف الداخلية متمثلة في أعضاء ھيئة التدريس
ومعأونيھم وفي االقسام اإلدارية بالكلية واألطراف الخارجية متمثلة في الطالب والخريجين
وأصحاب االعمال )مرفق نموذج استطالعات
الرأى في الرؤية والرسالة(.

وﻜذﻝك اﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎت اﻝورﻗﻴﺔ واﻹﻝﻜﺘروﻨﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم
إرﺴﺎﻝﻬﺎ ﺒﺎﻝراﺒط اﻹﻝﻜﺘروﻨﻲ ﻤن ﺨﻼل ﺸﺒﻜﺔ اﻹﻨﺘرﻨت.
ﻓﻘد ﻜﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻝﺘدرﻴس
ﺤواﻝﻰ  %٢٥ﺘﻘرﻴﺒﺎً )ﻤﺎﺌﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﺴﺘون
وﻤﻌﺎوﻨﻴﻬم ٕ
ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺴﺘﻤﺎﺌﺔ وﺴﺘون ﻋﻀو ﻫﻴﺌﺔ ﺘدرﻴس
وﻤﻌﺎوﻨﻴﻬم( .ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻤﺸﺎرﻜﺔ اﻝﺴﺎدة اﻹدارﻴﻴن
) %٣٥ﻤﺎﺌﺔ ﺨﻤﺴﺔ وﺜﻼﺜون ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ أرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ(.
ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺸﺎرﻜﺔ طﻼب ﻤرﺤﻠﺔ اﻝﺒﻜﺎﻝوﻴورس
وطﻼب اﻝدراﺴﺎت اﻝﻌﻠﻴﺎ واﻝﺨرﻴﺠﻴن ) %٣أرﺒﻌﻤﺎﺌﺔ
وﺴﺘون ﻤن إﺠﻤﺎﻝﻲ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر أﻝف وﺴﺒﻌﻤﺎﺌﺔ
وﺜﻤﺎﻨﻴن طﺎﻝب( ﻜﻤﺎ ﺸﺎرك  ٢٠ﻤﺴﺌول ﻓﻲ ﺸرﻜﺎت
وﻤﺼﺎﻨﻊ ﻜﺒرى ﻜﻤﻤﺜﻠﻴن ﻝﺴوق اﻝﻌﻤل.
ﺤﺘﻰ أﻤﻜن وﻀﻊ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺒدﺌﻴﺔ ﻝﻠرؤﻴﺔ ورﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ

٣٧

وﻋرﻀﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠس اﻝﻜﻠﻴﺔ واﻷطراف اﻝﻤﺴﺘﻔﻴدة .ﺜم ﺘم إﻋﺎدة ﺼﻴﺎﻏﺔ رؤﻴﺔ ورﺴﺎﻝﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺼورﺘﻬﻤﺎ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ واﻝﺘﻰ ﺘم إﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻝﻜﻠﻴﺔ ﺒﺘﺎرﻴﺦ ) ٢٠١٢/٥/١٤ﻤرﻓق (٢/١/١
 ١/٢/١/١رؤية كلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس
ودوﻝﻴـﺎ ﻓـﻲ اﻝﺘﻌﻠـﻴم اﻝﻬﻨدﺴـﻲ واﻝﺒﺤـث
إﻗﻠﻴﻤﻴـﺎ
أن ﺘﻜـون واﺤـدة ﻤـن أﻓﻀـل اﻝﻜﻠﻴـﺎت اﻝﻤﺸـﻬود ﻝﻬـﺎ ﺒﺎﻝرﻴـﺎدة
ً
ً
اﻝﻌﻠﻤــﻲ ﻤــن ﺨــﻼل ﺘﺨﺼﺼــﺎت وﺒـراﻤﺞ أﻜﺎدﻴﻤﻴــﺔ ﻤﺘﻔــردة ﺘﻠﺒــﻲ اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﻤﺠﺘﻤــﻊ وﺘﺴــﺎﻫم ﻓــﻲ اﻝﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻝﻤﺴﺘداﻤﺔ.
 ٢/٢/١/١رسالة كلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس
إﻋداد ﺨرﻴﺞ ﻤﺘﻤﻴز ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻤواﻜﺒﺔ اﻝﺘطور اﻝﺘﻜﻨوﻝوﺠﻲ اﻝﻌﺎﻝﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠف اﻝﺘﺨﺼﺼﺎت اﻝﺘﻲ ﺘﻠﺒـﻲ
اﺤﺘﻴﺎﺠــﺎت اﻝﺴــوق اﻝﻤﺤﻠــﻲ واﻹﻗﻠﻴﻤــﻲ ،وﻴﻤﻜﻨــﻪ إﺠ ـراء أﺒﺤــﺎث ﻋﻠﻤﻴــﺔ وﺘطﺒﻴﻘﻴــﺔ وذﻝــك ﻋــن طرﻴــق ﺘﻬﻴﺌــﺔ
اﻝظــروف اﻝﻤﻨﺎﺴــﺒﺔ ﻷﻋﻀــﺎء ﻫﻴﺌــﺔ اﻝﺘــدرﻴس وﻤﻌ ـﺄوﻨﻴﻬم واﻝطــﻼب ،وﺘــوﻓﻴر ﺒ ـراﻤﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴــﺔ ﻤﺘﻘدﻤــﺔ ﻓــﻲ
ﻤرﺤﻠﺘـﻲ اﻝﺒﻜــﺎﻝورﻴوس واﻝد ارﺴــﺎت اﻝﻌﻠﻴــﺎ وﻓــﻲ اﻝﺘﻌﻠــﻴم اﻝﻤﺴــﺘﻤرٕ ،واﻨﺸــﺎء ﻤ ارﻜــز اﺴﺘﺸــﺎرﻴﺔ وﻤﻌﺎﻤــل ﺒﺤﺜﻴــﺔ
ﻤﺘطورة ﺒﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻲ ﺨدﻤﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ وﺘﻠﺒﻴﺔ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ.
وﻴﻤﻜن اﺴﺘﻨﺒﺎط ﺜﻼﺜﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺄور أﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺘﺤﻘﻴق اﻝرؤﻴﺔ
 .١ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺘﻌﻠﻴم اﻝﻬﻨدﺴﻲ
 .٢ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس راﺌدة ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﺒﺤث اﻝﻌﻠﻤﻰ
 .٣ﻜﻠﻴﺔ اﻝﻬﻨدﺴﺔ-ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴن ﺸﻤس ﺘﻠﺒﻰ اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت وﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ

 ٣/١/١األھداف اإلستراتيجية لكلية الھندسة – ﺟامعة عين شمس
وفي ضوء المحاور الثالثة الموضحة عاليه أمكن وضع الغايات اإلستراتيجية لكل جانب من جوانب
العملية التعليمية بالكلية وكذلك وضع األھداف اإلستراتيجية واإلجرائية لتحقيق رؤية الكلية والتى تم
عرضھا على مختلف األطراف الداخلية متمثلة في أعضاء ھيئة التدريس ومعأونيھم وفي االقسام
اإلدارية بالكلية واألطراف الخارجية متمثلة في الطالب والخريجين واصحاب االعمال )مرفق
نموذج استطالعات الرأى في األھداف( .لتنتھى إلى صورتھا النھائية على النحو التالي والتى قد تم
اعتمادھا بتاريخ  ٢٠١٢/٦/١٨وتوثيقھا من الجامعة )مرفق .(٣/١/١

٣٨

١/٣/١/١المحور األول:
كلية الھندسة-ﺟامعة عين شمس رائدة في مجال التعليم الھندسي
الغاية األولى :
بناء بيئة قوية ومبدعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي
١/١/٣/١/١األھداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية األولى:
• ھـ : ١١إدارة متميزة وفعالة تعمل على التطويرالمستمر للعملية التعليمية
ھـ جـ :١.١١تطوير وتحديث أداء القيادات االدارية والتنظيمية دوريا
ھـ جـ :٢.١١المراجعة الدورية للسياسات التعليم والتعلم
ھـ جـ :٣.١١التدريب المستمر لإلداريين لتطبيق أفضل الممارسات بإستخدام التقنية المتقدمة
ھـ جـ.:٤.١١التعريف بالممارسات الجيدة في مجال الجودة عالميا وتطبيقھا
ھـ : ١٢تعليم متميز يرتقى بقيمة ونوعية تعلم الطالب
ھـ جـ: ١.١٢استحداث برامج تعليمية جديدة تلبى احتياجات المجتمع
ھـ جـ : ٢.١٢تطبيق نتائج األبحاث العلمية في تطوير المقررات الدراسية
ھـ جـ :٣.١٢مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم من أجل المحافظة على المعايير القياسية
ھـ جـ :٥.١٢تشجيع التعأون مع الكليات اإلقليمية المعتمدة والدولية ذات السمعة الجيدة
ھـ جـ :٦.١٢تفعيل الدعم الطالبى في مجاالت التعليم والمجاالت االجتماعية والرياضية
والثقافية.
ھـ : ١٣أعضاء ھيئة تدريس متميزين لتلبية احتياجات العملية التعليمية
ھـ جـ  : ١.١٣وضع خطط تدريبية لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس وقياس مردود
وفعاليات الدورات التدريبية.
ھـ جـ  : ٢.١٣تشجيع التعأون بين أعضاء ھيئة التدريس في األقسام والكليات المختلفة.
ھـ جـ  : ٣.١٣وضع خطط لرفع دخول أعضاء ھيئة التدريس

٣٩

الغاية الثــانية:
الدعم والتشجيع المستمر لضمان بيئة تعليمية ﺟاذبه وآمنة
:٢/١/٣/١/١األھداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الثانية:
• ھـ : ٢١تعزيز وتھيئة البيئة التعليمية
ھـ جـ: ١.٢١تحقيق االستخدام األمثل للفراغات والمالعب واألراضى الفضاء
ھـ جـ: ٢.٢١استكمال خطة تطويرالمعامل باألقسام العلمية لتخدم العملية التعليمية والبحثية
ھـ جـ  :٣.٢١صيانة المباني وقاعات المحاضرات والخدمات
ھـ جـ :٤.٢١تفعيل نظم وخطط األمن واألمان والسالمة
• ھـ : ٢٢المحافظة على الوضع التنافسى للكلية
ھـ جـ  :١.٢٢تقديم تعليم عملي فعال مبني على نظام التوجيه واالرشاد
ھـ جـ  :٢.٢٢إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل االنجازات وبيانات أعضاء ھيئة التدريس
والطالب
ھـ جـ: ٣.٢٢تضمين مھارات التوظيف في المناھج الدراسية.
ھـ جـ :4.22زيادة عدد الشراكات مع قطاع األعمال والكليات والجامعات المماثلة محليًا
وأقليميًا
٢/٣/١/١المحور الثانى:
كلية الھندسة-ﺟامعة عين شمس رائدة في مجال البحث العلمى
الھندسي
الغاية الثالثة •:
تحسين مركز الكلية في البحث العلمى محليا وإقليميا ودوليا
 ٣/٢/٣/١/١األھداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الثالثة:
•

ھـ :٣١منظومة دراسات عليا متطورة
ھـ جـ : ١.٣١تحديث الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة دوريًا
ھـ جـ : ٢.٣١استحداث المجاالت البحثية التي تربط بين أكثر من تخصص
ھـ جـ :٣.٣١تقديم تدريب بحثي متميز لطالب الدراسات العليا واالستمرار في
تطوير برامج التدريب.

٤٠

ھـ جـ  :٤.٣١توفير الدعم الفني والمالي ألعضاء ھيئة التدريس إلعداد مشاريع
البحثية
• ھـ :٣٢تميز بحثي يتمثل في ريادة الكلية محليا ً وإقليميا ً ودوليا ً
ھـ جـ  :١.٣٢تحديث الخطة البحثية الحالية لتواكب التطورات العالمية.
ھـ جـ :٢.٣٢زيادة عدد أعضاء ھيئة التدريس المشاركين في األبحاث الدولية
والتبادل الثقافي
ھـ جـ  :٣.٣٢تقديم تسھيالت بحث علمي متنوعة ومتطورة
ھـ جـ  :٤.٣٢االلتزام بأخالقيات البحث العلمي في كل األبحاث العلمية التي تصدر
عن الكلية
 ٣/٣/١/١المحور الثالث:
•

كلية الھندسة-ﺟامعة عين شمس تلبى احتياﺟات وتنمية المجتمع
الھندسي

الغاية الرابعة•:
اإلسھام في تقدم المجتمع واالنفتاح على المجتمعات المحلية واالقليمية
 ٤/٣/٣/١/١األھداف اإلستراتيجية لتحقيق الغاية الرابعة:
• ھـ :٤١ترسيخ الثقة بين مركز االستشارات الھندسى والمجتمع
ھـ جـ :١.٤١تحفيز التواصل بين الوحدات ذات الطابع الخاص والمجتمع المدني.
ھـ جـ :٢.٤١استكمال تطوير معامل وورش الكلية وزيادة تنوع خدماتھا.
ھـ جـ:٣.٤١التأكيد على السلوك األخالقي والمسؤولية واحترام البيئة والمجتمع
• ھـ : ٤٢العمل على زيا دة قاعدة المصادر المالية لتحسين البيئة التعليمية للكلية
ھـ جـ :١.٤٢التفاعل مع المجتمع المدني ورجال األعمال للمساھمة في تطوير الكلية
ھـ جـ :٢.٤٢تقديم المزيد من الخدمات التعليمية والتنموية واالستشارات للنھوض بالمجتمع
وزيادة مصادر الدخل
ھـ جـ :٣.٤٢.وضع آليات لقياس جودة الخدمات ورضاء المستفيدين عن خدمات الكلية
• ھـ :٤٣خدمة المجتمع محليا وإقليميا ً ً ونشر الوعي البيئي
ھـ جـ :١.٤٢وضع سياسة للدعاية واإلعالن والتسويق عن الخدمات التي تقدمھا الكلية.
ھـ جـ: ٢.٤٢زيادة فاعلية جمعية الخريجين ودعم وتشجيع نشاطھا في التواصل مع
الخريجين ومتابعتھم

٤١

ھـ جـ :٣.٤٢نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع وسياسات البيئة ودعم استمرارھا.
ھـ جـ: ٤.٤٢التأكيد على استخدام المصادر بفاعلية
.

٤٢

منظومة الغايات واألھداف األستراتيجية
كلية الھندسة -جامعة عين شمس

بناء بيئة قوية ومبدعة في
التعليم والتعلم

الدعم والتشجيع
المستمر لضمان بيئة
وآمنة تعليمية ﺟاذبه

فى تحسين مركز الكلية
البحث العلمى محليا
وإقليميا ودوليا

اإلسھام في تقدم المجتمع
واالنفتاح على المجتمعات
المحلية واالقليمية

إدارة متميزة وفعالة تعمل
على التطويرالمستمر
للعملية التعليمية

تعزيز وتھيئة البيئة
التعليمية

منظومة دراسات عليا
متطورة

ترسيخ الثقة بين مركز
االستشارات الھندسى
والمجتمع

تعليم متميز يرتقى بقيمة
ونوعية تعلم الطالب

المحافظة على الوضع
التنافسى للكلية

تميز بحثي يتمثل في
ريادة الكلية محليا
وإقليميا ودوليا ً

أعضاء ھيئة تدريس
متميزين لتلبية احتياﺟات
العملية التعليمية

العمل على زيا دة قاعدة
المصادر المالية لتحسين
البيئة التعليمية بالكلية
خدمة المجتمع محليا
وإقليميا ً ً ونشر الوعي
البيئي

٤٣

االھداف االﺟرائية

االھداف اإلستراتيجية
الغاية األولى :بناء بيئة قوية ومبدعة في التعليم والتعلم والبحث العلمي
 ١.١تطوير وتحديث أداء القيادات االدارية والتنظيمية دوريا
 .١إدارة متميزة وفعالة
 ٢.١تفعيل استراتيجيات المراجعة الدورية للسياسات التعليم والتعلم
تعمل على التطويرالمستمر
 ٣.١التدريب المستمر لإلداريين لتطبيق أفضل الممارسات بإستخدام التقنية المتقدمة
للعملية التعليمية
 ٤.١التعريف بالممارسات الجيدة في مجال الجودة عالميا وتطبيقھا
 .٢تعليم متميز يرتقى
بقيمة ونوعية تعلم الطالب

 ١.٢استحداث برامج تعليمية جديدة تلبى احتياجات المجتمع
 ٢.٢تطبيق نتائج األبحاث العلمية في تطوير المقررات الدراسية
 ٣.٢مراجعة استراتيجيات التعليم والتعلم من أجل المحافظة على معاييره القياسية
 ٤.٢تشجيع التعأون مع الكليات اإلقليمية المعتمدة والدولية ذات السمعة الجيدة
 ٥.٢تفعيل الدعم الطالبى في مجاالت التعليم والمجاالت االجتماعية والرياضية والثقافية

 .٣أعضاء ھيئة تدريس
متميزين لتلبية احتياﺟات
العملية التعليمية

 ١.٣وضع خطط تدريبية لتنمية قدرات أعضاء ھيئة التدريس وقياس مردودھا وفعاليات الدورات التدريبية
 ٢.٣تشجيع التعأون بين أعضاء ھيئة التدريس في األقسام والكليات المختلفة
 ٣.٣وضع خطط لرفع دخول أعضاء ھيئة التدريس

الغاية الثانية :الدعم والتشجيع المستمر لضمان بيئة تعليمية ﺟاذبه وآمنة
 .٤تعزيز وتھيئة البيئة
التعليمية
 .٥المحافظة على الوضع
التنافسى للكلية

 ١.٤تحقيق االستخدام األمثل للفراغات والمالعب واألراضى الفضاء
 ٢.٤استكمال خطة المعامل بأقسام الكلية لتخدم العملية التعليمية و البحثية
 ٣.٤صيانة المباني و قاعات المحاضرات و الخدمات
 ٤.٤تفعيل نظم وخطط األمن واألمان والسالمة
 ١.٥تقديم تعليم عملي فعال مبني على التوجيه واالرشاد
 ٢.٥إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل االنجازات وبيانات أعضاء ھيئة التدريس والطالب
 ٣.٥تضمين مھارات التوظيف في المناھج الدراسية
 ٤.٥زيادة عدد الشراكات مع قطاع األعمال والكليات والجامعات المماثلة محليا ً وأقليميا ً

٤٤

الغاية الثالثة :تحسين مركز الكلية في البحث العلمى محليا وإقليميا ودوليا
 .٦منظومة دراسات عليا
متطورة

 ١.٦تحديث الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة دوريًا
 ٢.٦استحداث المجاالت البحثية التي تربط بين أكثر من تخصص
 ٣.٦تقديم تدريب بحثي متميز لطالب الدراسات العليا واالستمرار في تطوير برامج التدريب.
 ٤.٦توفير الدعم الفني ألعضاء ھيئة التدريس إلعداد مشروعات بحثية

 .٧تميز بحثي يتمثل في
ريادة الكلية محليا وإقليميا
ودوليا ً

 ١.٧تحديث الخطة البحثية الحالية لتواكب التطورات العالمية
 ٢.٧زيادة عدد أعضاء ھيئة التدريس المشاركين في األبحاث الدولية والتبادل الثقافي
 ٣.٧تقديم تسھيالت بحث علمي متنوعة و متطورة
 ٤.٧األلتزام باخالقيات البحث العلمي في كل األبحاث العلمية التى تصدر عن الكلية

الغاية الرابعة :اإلسھام في تقدم المجتمع واالنفتاح على المجتمعات المحلية واالقليمية
 ١.٨تحفيز التواصل بين الوحدات ذات الطابع الخاص والمجتمع المدني
 .٨ترسيخ الثقة بين مركز
 ٢.٨استكمال تطوير معامل و ورش الكلية و زيادة تنوع خدماتھا
االستشارات الھندسى
 ٣.٨التأكيد على السلوك األخالقي والمسؤولية واحترام البيئة والمجتمع
والمجتمع
 .٩العمل على زيا دة
قاعدة المصادر المالية
 .١٠خدمة المجتمع محليا
وإقليميا ً ً ونشر الوعي
البيئي

 ١.٩التفاعل مع المجتمع المدني ورجال األعمال للمساھمة في تطوير الكلية
 ٢.٩تقديم المزيد من الخدمات التنموية واالستشارات للنھوض بالمجتمع وزيادة مصادر الدخل
 ٣.٩وضع آليات لقياس جودة الخدمات ورضاء المستفيدين عن خدمات الكلية
 ١.١٠وضع سياسة للدعاية واإلعالن والتسويق عن الخدمات التي تقدمھا الكلية.
 ٢.١٠زيادة فاعلية جمعية الخريجين و دعم و تشجيع نشاطھا في التواصل مع الخريجين و متابعتھم
 ٣.١٠نشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا المجتمع وسياسات البيئة ودعم استمرارھا
 ٤.١٠التأكيد على استخدام المصادر بفاعلية.

٤٥

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

الرؤية
تسعى جامعة عين شمس إلى
تحقيق التميز فى مجال التعليم
الجامعى والبحث العلمى على
المستويات المحلية واإلقليمية
والعالمية فى ظل مناخ يتسم
باإلستقاللية والحرية
والديمقراطية والمساواة وبما
ﺟامعة عين شمس يساھم فى خدمة المجتمع
وتحقيق التنمية المستدامة.

الرسالة
 دمج ثقافة الجودة الشاملة والتحسين المستمر فىالعملية التعليمية والبحثية.
ً
 إثراء المعارف النظرية والتطبيقية وفقا للمعاييراألخالقية واإلجتماعية والثقافية للمجتمع.
 نشر ثقافة وأخالقيات البحث العلمى. تدعيم التعاون بين الجامعة والجامعات األخرىومراكز البحث العلمى محليا ً وإقليميا ً وعالميا ً.
 تطوير البرامج التعليمية فى ضوء المعايير المحليةواإلقليمية والعالمية.
 إمداد الطالب بأحدث مصادر المعرفة والتكنولوجياالحديثة لتنمية قدرتھم فى اإلبتكار والقيادة والتعلم الذاتى
والعمل الجماعى والمنافسة.
 تدعيم التعليم المستمر والتعليم عن بعد. تفعيل دور المراكز والوحدات ذات الطابع الخاصلتقديم الخدمات البحثية واإلستشارية للمجتمع

أن تكون واحدة من أفضل إعداد خريج متميز قادر على مواكبة التطور
الكليات المشھود لھا بالريادة التكنولوجي العالمي في مختلف التخصصات التي تلبي
إقليميًا ودوليًا في التعليم احتياجات السوق المحلي واإلقليمي ،ويمكنه إجراء
الھندسي والبحث العلمي من أبحاث علمية وتطبيقية وذلك عن طريق تھيئة
كلية الھندسة-
خالل تخصصات وبرامج الظروف المناسبة ألعضاء ھيئة التدريس ومعاونيھم
ﺟامعة عين شمس
والطالب ،وتوفير برامج تعليمية متقدمة في مرحلتي
أكاديمية متفردة تلبي
احتياجات المجتمع وتساھم البكالوريوس والدراسات العليا وفي التعليم المستمر ،
وإنشاء مراكز استشارية وم عامل بحثية متطورة بما
في التنمية المستدامة.
تساھم فى خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

٤٦

االرتباط

الرؤية

الرسالة

الجامعة

الكلية

تحقيaaق التميaaز فaaي مجaaال
التعلaaيم الجaaامعي والبحaaث
العلمaaaى علaaaى المسaaaتويات
المحليaaaaaaaaaaaة واإلقليميaaaaaaaaaaaة
والعالمية
 دمaaaaaaج ثقافaaaaaaة الجaaaaaaودةالشaaaaaaaaaaaاملة والتحسaaaaaaaaaaaين
المسaaaaaaتمر فaaaaaaي العمليaaaaaaة
التعليمية والبحثية
 تطوير البرامج التعليميةفي ضوء المعايير المحلية
واإلقليمية والعالمية
 إمaaaداد الطaaaالب بأحaaaدثمصaaaaaaaaaaaaaادر المعرفaaaaaaaaaaaaaة
والتكنولوجيaaaaaaaaا الحديثaaaaaaaaة
لتنمية قدرتھم في اإلبتكaار
والقيaaaaادة والaaaaتعلم الaaaaذاتى
والعمaaaaaaaaaaaaل الجمaaaaaaaaaaaaاعى
والمنافسة
 تaaaدعيم التعلaaaيم المسaaaتمروالتعليم عن بعد

بالريادة إقليميًا ودوليًا في التعليم الھندسي والبحث
العلمaaي مaaن خaaالل تخصصaaات وبaaرامج أكاديميaaة
متفردة

تفعيل دور المراكز والوحدات
ذات الطابع الخاص لتقديم
الخدمات البحثية واإلستشارية
للمجتمع

إعداد خريج متميز

إعaaaaaداد خaaaaaريج قaaaaaادر علaaaaaى مواكبaaaaaة التطaaaaaور
التكنولوجي العالمي في مختلف التخصصات التي
تلبي احتياجات السوق المحلي واإلقليمي ،ويمكنaه
إجراء أبحاث علمية وتطبيقية

وتaaaaوفير بaaaaرامج تعليميaaaaة متقدمaaaaة فaaaaي مرحلتaaaaي
البكaaaaالوريوس والدراسaaaaات العليaaaaا وفaaaaي التعلaaaaيم
المستمر
وإنشاء مراكز استشaارية ومعامaل بحثيaة متطaورة
بما تساھم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

 -٤/١/١الخطة التنفيذية لتطبيق الخطة اإلستراتيجية
بنا ًء على الخطة اإلستراتيجية التى تم إعتمادھا في مجلس الكلية بتاريخ  ٢٠١٣/.../...واعتمادھا من
الجامعة مرفق ) ،(٣/١/١تشكل فريقا ً من إدارة الكلية وفريق لجنة التخطيط اإلستراتيجي إلعداد الخطة
التنفيذية التفصيلية لألھداف الواردة بالخطة اإلستراتيجية في إطار زمني للتنفيذ مدته خمسة سنوات في
ضوء البرامج واألنشطة المحددة به وفي ضوء المخصصات المالية المبدئية المحددة لكل عمل وطبقا ً
لألولويات الوقتية المحددة بالخطة اإلستراتيجية على النحو التالي:
 وضع مؤشرات األداء الخاصة بكل نشاط على حدة وتوفير الميزانيات المخصصة لألعمال.

٤٧

 مراجعة وإعتماد الخطط التنفيذية للخطة اإلستراتيجية من مجلس الكلية بتاريخ ٢٠١٢/.../...
وكذلك من الجامعة .مرفق رقم ) (٤/١/١يوضح الخطة التنفيذية .٢٠١٧-٢٠١٢
 تشكيل لجنة تسيير ومتابعة للخطة التنفيذية
 تكليف مدير تنفيذي للخطة التنفيذية للكلية يكون مسئوالً أمام لجنة التسيير والمتابعة.
 تحديد مساعدين للمدير التنفيذي ويعملون كرؤساء لفرق العمل التنفيذية الجزئية.
 تشكيل الفرق التنفيذية لألنشطة.
 تطبيق نظام للمتابعة والمراقبة.
 تنفيذ األنشطة وتطبيق أليات المتابعة والمراقبة.

 ٥/١/١سياسات الكلية
تمثل السياسات الخطوط الرئيسية التى ترشد الكلية في أثناء تنفيذ إستراتيجياتھا وتمثل أي ً
ضا سياستھا
العامة .تنقسم سياسات الكلية إلى أربع مجموعات من السياسات المختلفة .المجموعة األولى تتناول
السياسات المتعلقة بالعملية التعليمية والمجموعة الثانية تتناول سياسات خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأخيرً ا تأتى المجموعة الثالثة والتي تتناول السياسات المرتبطة بالبحث العلمى.
 ١/٥/١/١سياسة الكلية في مجال التعليم) :مرفق(١/٥/١/١
تم إعداد خطة استراتيجية للتعليم والتعلم بھدف االستمرار في تقديم خبرة تعليمية جيدة للطالب؛ ومن
ثم المحافظة على مكانة الكلية التعليمية والبحثية وكذلك مواكبة التطورات العالمية واإلقليمية )مرفق
/١/٥/١/١أ(.
تتبع الكلية في مجال التعليم السياسات اآلتية:
• تطبيق المعايير األكاديمية المرجعية.
• التوسع في البرامج التعليمية والتخصصات الجديدة والتخصصات المشتركة.
• توفير الدعم المادى والعلمى للطالب غير القادريين ماديا ً.
• سلوك وأخالقيات الطالب داخل الحرم الجامعي تتسأوى مع أھمية العملية التعليمية
• تشجيع ورعاية الطالب المتفوقين والمتميزين علميا ً.
• تطبيق الحلول االيجابية لمواجھة األعداد الكبيرة للطالب.
• التضييق على الدروس الخصوصية التى تتم خارج الكلية بطرق ايجابية.
• رعاية الطالب محدودي القدرات والمتعثرين وتوفير سبل الدعم العلمي لھم.

٤٨

• تشجيع استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في وسائل التعليم والتعلم التكنولوجية الحديثة.
•

تدعيم أواصرالصلة بين الطالب وأعضاء ھيئة التدريس :وذلك بتشجيع األنشطة الطالبية
والرحالت وتكوين األسر مع الحفاظ على اآلداب واألخالق الجامعية.

 ٢/٥/١/١سياسة الكلية في مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة )مرفق(٢/٥/١/١
• تشجيع زيارات المدارس المختلفة لمعامل وورش الكلية.
• التواصل المستمر مع المؤسسات والشركات الھندسية لتقديم الدعم المالى أوالعينى للعملية
التعليمية
• تشجيع الطالب على خدمة المجتمع وذلك بتشجيع العمل التطوعى
• تقديم الدعم العلمى والتدريبى لمن يطلب ذلك من أطراف المجتمع المختلفة.
• التواصل المستمر مع الخريجين.
 ٣/٥/١/١سياسة الكلية في مجال البحث العلمى والدراسات العليا )مرفق(٣/٥/١/١
• دعم المشاركة في المؤتمرات للسادة أعضاء ھيئة التدريس والھيئة المعاونة.
• تشجيع اتفاقيات التعاون بين الكلية والجامعات ومراكز األبحاث المحلية اإلقليمية والعالمية.
• تشجيع التقدم للمشروعات البحثية وتذليل الصعاب.
• تفعيل الخطة البحثية للكلية.
• تفعيل دور المرشد األكاديمي :يعين مجلس القسم مرشد أكاديمى في الدراسة التمھيدية ويستبدل
بالمشرف بعد تقدم الطالب بالتسجيل لدرجة الماجستير أوالدكتوراة.

٤٩

 -٢-١الوضع التنافسي للكلية
 ١-٢-١السمات التنافسية للكلية ودورھا في المجتمع:
تعتبر كلية الھندسة  -جامعة عين شمس إحدى مراكز التميز في التعلaيم الھندسaي العaالي والبحaث العلمaي
وخدمة المجتمع في مصر والشرق األوسط على مدى أكثر من ستين عا ًما وتتميز الكلية بمaا تبنتaه خaالل
تلك العقود من معايير أكاديمية لبرامجھا المختلفة والتي تجمع بين المعرفة والمھارات وذلك قبaل التوجaه
الحديث لھذه المعايير في إطار نظم الجودة بسنوات مما أكسب خريجي الكليaة سaمعة طيبaة جعلaتھم علaي
قائمة المرغوب فيھم في سوق العمل والجھات البحثية محليًaا وإقليميًaا وعالميًaا كمaا أن العديaد مaن جھaات
التوظيف تعطي أولوياتھا في التعيين من المھندسين على خريجaي الكليaة وعaدد قليaل مaن كليaات الھندسaة
األخرى ذات السمعة العريقة.
• قدمت كلية الھندسة جامعة عين شمس العديد النماذج المشرفة وھناك العديد من خريجي الكليaة الaذين
ارتقaaaوا أعلaaaى المناصaaaب اإلداريaaaة ورئاسaaaة المؤسسaaaات الصaaaناعية واإلنتاجيaaaة ،وشaaaركات المقaaaاوالت
والمشروعات القومية الكبرى ،ومنھم العديد الذين تبوءوا المراكز العلمية المرموقة داخل وخارج مصر
فمنھم رموز علمية وعمداء لكليات الھندسة بجامعات عريقaة فaي مصaر والعaالم العربaى ،باإلضaافة إلaى
ذلك فقaد قaدمت الكليaة العديaد مaن أعضaاء ھيئaة التaدريس والخaريجين الaذين تولaوا مناصaب وزاريaة فaي
الaaaوزارات المختلفaaaة مثaaaل وزارة االسaaaكان والتعميaaaر ،وزارة النقaaaل ،وزارة التربيaaaة والتعلaaaيم ،وزارة
الكھرباء والطاقة ووزارة البيئة.
• أعضاء ھيئة التدريس بالكلية متميزين من الناحية التعليمية ومن ناحية البحث العلم[ي فقaد تaم تكaريم
العديد من أعضاء ھيئة التدريس بالكلية على المستوى المحلي واالقليمى ،نال العديد منھم علaي جaوائز
الدولة التقديرية والتشجيعية والتفوق وأوسaمة العلaوم والجaوائز العالميaة )مرفaق  .(١/١/٢/١فaي خaالل
العشرة سنوات األخيرة فازت الكلية بجائزة مبارك في مجال العلوم الھندسية مرتين ،وحصل خمس من
أعضائھا على جائزة الدولة التقديرية في مجaال العلaوم الھندسaية مقارنaة بكليaة الھندسaة -جامعaة القaاھرة
التى لم تحصل على جائزة الدولة التقديرية سوى مرتين .كما حصدت الكلية ثمانى مرات على جaائزة
الدولة التشجيعية بينما حصلت كلية الھندسة جامعة القاھرة عليھا مرة واحaدة .كمaا حصaدت الكليaة علaى
عدد من جوائز التفوق واالبداع .كما فaاز أحaد أعضaاؤھا بجaائزة دوليaة وھaى سaيمون بوليفaار الدوليaة.
وحصدت أيضا ً
عددا ليس بقليaل مaن األوسaمة والنياشaين .كمaا يتمتaع العديaد مaن أعضaاء ھيئaة التaدريس
بالكلية بعضويات الجمعيات العلمية المحلية والعالمية المرموقة في مجال تخصصھم.
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• عطاء الكلية في البيئة المحيطة أحد عناصر تميزھا والذي برز في المشاركة في العديد من المشروعات
القومية ذات التقنية العالمية وذلك من خالل الوحدات ذات الطابع الخاص )مرفق.(٢/١/٢/١
ومن ھذه المشروعات علي سبيل المثال وليس الحصر أعمال الرفع المساحي والميزانية الشبكية وإنتاج
الخرائط لعديد من للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل القاھرة الجديدة ،والشروق ،وأسيوط الجديدة .وإعادة
تخطيط المنطقة المركزية بمصر الجديدة ،واألعمال المساحية لمدينة األمل الجديدة ،ومدينة الشيخ زايد،
ومدينة المنيا الجديدة والحي التجاري بمارينا ،وكذلك رصد ومتابعة ميل العديد من المباني والمساجد
األثرية في نطاق القاھرة الكبرى ،وتصميم الطريق الدائري حول وسط مطروح ،ودراسة جدوى مد خط
سكك حديد للتجمعات الجديدة ،ودراسة الجدوى والتخطيط والتصميم واإلشراف الدوري على تنفيذ
مشروع طريق وادي النطرون -العلمين .واإلشراف الدوري على تنفيذ امتداد محور  ٢٦يوليو وطريق
طابا ،والطريق الدولي الساحلي ،وكذلك المخطط العام ألعمال التغذية بالمياه والصرف الصحي لمدينة
رشيد وطيبة الجديدة ومدينة دمياط واألقصر ومنطقة المنتزة السياحية بشرم الشيخ ومحطات معالجة مياه
الصرف الصحي بالتجمع الخامس وخليج نعمة ،وتصميم أبراج ھيئة االتصاالت السلكية والالسلكية
واختبار المحابس على خطوط مياه مشروع مترواألنفاق ،ومشروعات تطوير الري في محافظات شرم
الشيخ والبحيرة ،والقيام بدراسات للوقاية والحماية من أخطار السيول ،والتعاون العلمي والتكنولوجي مع
شركة بنھا للصناعات االلكترونية في مجال التليفزيون الرقمي وإنشاء مركز تصميم للدوائر المتكاملة
بالشركة ،وعملية تصميم واإلشراف على تنفيذ شبكة إطفاء الحريق لشركة الدلتا الصناعية ،وتصميم
محور خلفي حمولة  ١٣طن لحساب شركة النصر لصناعة السيارات ،وإنشاء مصنع تجريبي إلنتاج
ألواح الكونتر من جريد النخيل بالواحات الخارجة بمعدات تم تصميمھا وتصنيعھا محلياً ،وإنشاء مبنى
إداري ألمن الدولة بمدينة السادس من أكتوبر ،وتصميم مطار شركة بدر الدين للبترول بمنخفض
القطارة ،وتصميم كباري تقاطع وادي النطرون – العلمين ،وعمل القياسات الكھربية والمعايرة الالزمة
ألجھزة تفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بشركة فاراميد ،وجميع أعمال نقط التحكم األرضية
الخاصة بأعمال المالحة البحرية لمناطق رأس غارب ورأس شقير وبلطيم ورأس البر وميناء دمياط
الجديدة ،وقياس الضوضاء في محطة سيدي كرير.وتسعى الكلية جاھدة لزيادة نشاط الوحدات الخاصة
ذات الطابع الخاص لتصبح على مستوى المنافسة مع منافسة نظائرھا .كما يتضح من الجدول التالي تقدم
كلية الھندسة جامعة القاھرة.

•

٥١

عدد الطلبة
االيرادات

المستقطع
االيرادات

البرامج الجديدة
ھندسة القاھرة
ھندسة عين شمس
2000
700
 30مليون
 7مليون
الوحدات ذات الطابع الخاص
ھندسة القاھرة
ھندسة عين شمس
%20
%40
 50مليون
 15مليون

• عدد البرامج الجديدة )الس[اعات المعتم[دة( ف[ي كلي[ة الھندس[ة فaي الوقaت الحaالي خمسaة بaرامج وعaدد
الطالب ال يزيد عن  .٧٠٠وبمقارنة ذلك بكلية الھندسة جامعة القاھرة نجد أن عaدد طaالب السaاعات
المعتمaaدة بالكليaaة قليaaل .ولكaaن تسaaعى الكليaaة حاليaaا السaaتحداث بaaرامج اخaaرى ومaaن ضaaمن ھaذه البaaرامج
برنامج ھندسة البيئة لتلبية متطلبات المجتمع .إن عدد الطالب مع بدايaة العaام الدراسaى الجديaد قaد ازداد
إلى  ١٤٥٠طالب وطالبة أى تضاعف العدد.
• تعتبر ﺟامعة عين شمس )وبالتالي كلية الھندسة( واحدة من الثالث جامعات المصرية التى دخلت عام
 ٢٠١٢وألول مرة ضمن افضل  ٧٠٠جامعة حكومية على المستوى العالمى .وفقًا للتصنيف االنجليزى
” ”qsالذى يعتمدعلى رأي المؤسسات والھيئات عن مستوى الخريج من الكفاءة المھنية وتقييم ومقارنة
اعضاء ھيئة التدريس بعدد البحوث المنشورة .فتأتى جامعة عين شمس وألول مرة في تاريخيھا في
المرتبة رقم  ٦٢٥على مستوى العالم  .إال أن جامعة عين شمس تب ًعا للتصنيف على مستوى الدول
العربية تأتى في المرتبة السابعة وتبعًا للتصنيف على مستوى القارة السمراء تأتى في المرتبة الحادية
عشر )مرفق .(٣/١/٢/١
• تزايد في أعداد الطالب الوافدين -مرحلة البكالويوس -من مختلف الaدول العربيaة فaي األوانaة األخيaرة
إلى الكلية وبخاصة الطالب السaوريين الaذين طرقaوا بaاب كليaة الھندسaة – جامعaة عaين شaمس لمكانتھaا
المرموقة رغم علمھم بصعوبة الدراسة بھا مقارنة بكليات اخرى .ففي الوقت الذى لم تسaمح لھaم بعaض
الكليات المرموقة المناظرة بااللتحاق بھا .فقد بلغ عدد الطالب السوريين في مرحلة البكaالوريس 114
طالaaaaaaaaaب وطالبaaaaaaaaaة ولaaaaaaaaaذلك وضaaaaaaaaaعت لھaaaaaaaaaم الكليaaaaaaaaaة خيaaaaaaaaaارين ليختaaaaaaaaaاروا مaaaaaaaaaنھم وھمaaaaaaaaaا:
)مرفق(٤/١/٢/١
 أن يختاروا من سلة المقررات الموجودة بالكلية ما يتناسب مع دراستھم في جامعاتھم في سوريا
ويمنحوا في نھاية فترة وجودھم بمصر عقب إنتھاء األحداث في سوريا شھادة بالمقررات التى
درسوھا في مصر تمھي ًدا الستخراج شھادتھم من سوريا.
 أن يعاملوا بالمقاصة المتعارف عليھا ويلتحق بنفس السنة الدراسية التي ھم بھا إذا رغبوا في
التخرج من جامعة عين شمس.

٥٢

وقد تمت الموافقة على ھذا المقترح من مجلس الكلية بتاريخ  ٢٠١٢/١٠/١٥وكذلك لقى قبوالً
ً
شديدا مaن
مجلس الجامعة من أجل مساعدة أشقائنا السوريين.
وان كان ھذا العدد قليل مقارنة بكليات الجامعة وبخاصaة الكليaات العمليaة .وتعتبaر نسaبة الوافaدين المسaجلين
في مرحلة الدراسات العليا .تسعى الكلية باعتمادھا إلى الزيادة الكبيرة في أعداد الطالب الوافدين.
تمثيل بيانى ألعداد الطالب الوافدين )مرحلة البكالويوس( إلى الكلية في خمسة أعوام دراسية
)(٢٠١٢-٢٠٠٧
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أعداد الطالب الوافدين في مرحلة الدراسات العليا في كليات الجامعة

٥٣

•

المشروعات البحثية حصلت كلية الھندسة جامعة عين شمس في العشرة سنوات السابقة على عدد
ليس بقليل من المشروعات البحثية وھو ٤٠مشروع بحثى )مرفق  (٥/١/٢/١ما بين ,Tempus
ومشروعات ممولة من اإلتحاد األوروبى  ,FP7الوكالة األلمانية للتبادل العلمى الـ ،DAAD
وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية" ) ،(STDFالشراكة المصرية االمريكية ،ومشروعات
ممولة من الجامعة .مما يؤكد على قدرة الكلية التنافسية العظيمة حيث أن معظم ھذه المشروعات
تمر بمراحل تحكيم على مستوى عإلى سواء داخليا أوخارجيا.

•

تزايد األبحاث المنشورة في دوريات عالمية .لقد ازداد معدالت النشر الدولى في دوريات ذات
معامل تأثير مرتفع في السنوات األخيرة كما يتضح من التمثيل البيانى )مرفق  .(٦/١/٢/١وھذه
نتيجة الحصول المتزايد للكلية على مشروعات بحثية ممولة من الداخل والخارج .حيث وصل
عدد األبحاث المنشورة في دوريات عالمية في بعض االقسام أكثر من ثالثين بحثا ً في خالل
العامين  ٢٠١١و.٢٠١٢

٥٤

تمثيل بيانى أعداد األبحاث المنشورة دوليا في األقسام العلمية المختلفة )(٢٠١٢-٢٠٠٧
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 مستوى خريج كلية الھندسة ﺟامعة عين شمس :تم قياس رضاء منظمات سوق العمل عن مستوى
خريج وذلك بتصميم استبيان يسأل عن نقاط عديدة ومدى توفرھا في الخريج .لقد صمم االستبيان مرفق
لدراسة معيارين رئيسيين لدى المتخرج من كلية الھندسة  -جامعة عين شمس وھما:
معيار )أ( :قدرة الخريج على التعامل مع المشكالت وحلھا.
معيار)ب( :قدرة الخريج على التناغم مع بيئة العمل المحيطة.
لقد تم توزيع االستبيانات على عدد كبير من الشركات والمصانع الكبرى داخل مصر )مرفق
 (٧/١/٢/١والتى بلغ عددھا  ٢٦شركة في تخصصات الھندسة المختلفة )ميكانيكا -كھرباء -مدنى-
عمارة( وقد بلغ عدد المشاركين بملء االستبيانات  ٤٧مسئول بتلك المؤسسات.
بعد عمل التحليل االحصائى لتلك االستبيانات والخاصة بقياس مستوى رضاء منظمات سوق العمل
عن مستوى خريج كلية الھندسة  -جامعة عين شمس ،تم الحصول على النتائج اآلتي تفصيلھا:

٥٥

الشكل ) (١يوضح النتائج االحصائية الخاصة بالمعيار)أ(.
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ويتضح من الشكل البياني ما يلي:
• ھناك موافقة على معظم النقاط بمتوسط نسب .%٦٨
• النقاط الحائزة على أعلى نسبة موافقة ھو "إلمام الخريج باألسس العلمية الضرورية" و"قدرة
الخريج على العمــــــل تحت ضغـــــــط" ويليھما بنسب متسأوية " قدرة الخريج على التعامل مع
أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة" و"القدرة على األنتاجية العالية" و "التعامل مع المراجع العلمية
بنوعيھا المعتادة واأللكترونية".
• يالحظ أن أقل النقاط الحائزة على الموافقة ھي "قدرة الخريج على اإلدارة الفاعلة
للوقت" بنسبة  %٥١.٥يليھا "قدرة الخريج على التخطيط" بنسبة .%٤٥.٧
الشكل ) (٣يوضح النسب الموافقة الخاصة بالمعيار)ب(.
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الشكل ) :(٤النسب الموافقة الخاصة بالمعيار)ب(

ويتضح من الشكل البياني ما يلي:
•

ھناك موافقة على معظم النقاط بمتوسط نسب .%٥٨

•

النقاط الحائزة على أعلى نسبة موافقة ھى"االلتزام بمواعيد العمل" و "قدرة الخريج على العمل
ضمن فريق عمل"

٥٨

•

يالحظ أن أقل النقاط الحائزة على الموافقة ھي"تمكن الخريج من التحدث المھنى باللغة
االنجليزية" بنسبة  %٤٦.٧و" القدرة القيادية" بنسبة  %٤٥.٧و"قدرة الخريج على كتابة
التقارير الفنية" بنسبة .%٤٠

وكان التعليق العام الذى تم أضافته في معظم االستبيانات ھو ان أفضل خريج ھو خريج ھندسة
عين شمس و لكن كل ما ينقصه بعض المھارات وأيضا ً التدريب العملى .ولقد تم عرض ھذه النتائج
على مجلس الكلية في جلسة  .٢٠١٣/١/١٤وتم وضع خطة لمعالجة نقاط الضعف في الخريج
وھى كاالتى:
 -١جعل التدريب الصيفي اجبارى لمدة أربعة أسابيع ابتدا ًء من صيف السنة الثانية
و أنه شرط من شروط التخرج.
 -٢مقترح بعقد عدد من الدورات المجانية لتنمية مھارات الطالب في أثناء االجازة
الصيفية واعتبار ذلك أيضا شرط من شروط التخرج.
ً
حافزا
• العديد من المدارس الخاصة والحكومية تقصد الكلية لزيارة معامل وورش الكلية وتكون
لتفوق الطالب وبخاصة الراغبين منھم في األلتحاق بكليات الھندسة .مؤخرً ا قامت مدرسة
ھارفرد المتكاملة بزيارة الكلية ثالث مرات خالل ديسمبر  .٢٠١١مما يؤكد على مكانة الكلية
العالية )مرفق .(٨/١/٢/١

٥٩

