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رقم  المحتویات
 الصفحة

 ٤ الھیكل التنظیمى ١

 ٤ اللجان النوعیة التابعةالھیكل التنظیمى و  ١/١

 ٥ الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة بجامعة فاروس ١/١/١

 ٦ الكلیــــــــــــــــــة یدعم مھام ١/١/٢

 ٧ التابعة لعمید الكلیـــــــــــــةلجان النوعیة مھام ال ١/١/٣

 ٧ وحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة 

 ١١ لجنة البحث العلمى  و العالقات الثقافیة ١

 ١٢ لجنة خدمة المجتمع و تنمیة البیئة ٢

 ١٣ لجنة التظلمات والشكاوى ٣

 ١٧ األنشطة الطالبیة و الوافدینلجنة  ٤

 ١٩ ات الدولیةتفاقیاإللجنة  ٥

 ٢١ واإلمكانیات المادیة للكلیة لجنة المعامل و الورش الھندسیة ٦

 ٢٢ لجنة إدارة األزمات و الكوارث ٧

 ٢٥ لجنة الخریجین ٨

 ٢٦  ة إختیار الموارد البشریوضع معاییر اللجنة الداخلیة ل ٩

 ٢٨ وأنشطة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب مھام ١/١/٤

التابعة لوكیل الكلیة لشئون التعلیم النوعیة   للجانمھام وأنشطة ا ١/١/٥
 والطالب

٢٩ 

 ٢٩ شئون التعلیمیة و تطویر التعلیماللجنة  ١
 ٣١ متابعة اإلرشاد األكادیمى و المقاصاتلجنة  ٢

 ٣٣ الكنترول و اإلمتحاناتلجنة  ٣
تدریب الصیفىلجنة ال ٤  ٣٦ 
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 حصر بااألشكال الواردة فى تقریر الخطة اإلستراتیجیة

 رقم الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 ٥ الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة جامعة فاروس ١-لشك

 ١٠ فاروسالھیكل التنفیذى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة جامعة  ٢-لشك
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 الھیكل التنظیمى : -١

 : اللجان النوعیة التابعةالھیكل التنظیمى و  ١/١

 الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة بجامعة فاروس : ١/١/١

 جامعة فاروس باإلسكندریة من: –یتكون الھیكل التنظیمى لكلیة الھندسة 

 مجلس الكلیة ویشمل: -أ

 عمید الكلیة رئیسا. -

 الطالب. وكیل الكلیة للتعلیم وشئون -

 رؤساء األقسام. -

 أستاذ من كل قسم  -

 أقدم أستاذ مساعد -

 أقدم مدرس -

 ممثلین لألطراف المجتمعیة و مؤسسات سوق العمل. -

 الجودة بالكلیة. ضمان المدیر التنفیذى لوحدة -

 ممثل للھیئة المعاونة ألعضاء ھیئة التدریس. -

 ممثلین عن الطالب. -

 لعمید الكلیة. اللجان النوعیة التابعة -ب

 التابعة لوكیل الكلیة. جان النوعیةالل -ج
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 : الكلیــــــــــــــــــة عمید مھام   ١/١/٢

یقوم عمید الكلیة بوضع الخطط لتحقیق الرؤیة االستراتیجیة للكلیة، كما یقوم الخطط  -أ
ریة والمالیة فى حدود االستراتیجیة لتصریف أمور الكلیة وإدارة شئونھا العلمیة واالدا

السیاسة التى یرسمھا مجلس الجامعة ومجلس الكلیة وفقا ألحكام القوانین واللوائح 
 نتظام العمل داخل الكلیة.إوالقرارات المعمول بھا وبما یضمن 

 دارات لتحقیق ما یلى:إلیقوم العمید بوضع السیاسات التنفیذیة الخاصة بكافة ا  -ب

 ة بالكلیة.نتظام سیر العملیة التعلیمیإ -

 داریة والعاملین بالكلیة.إلالتنسیق بین األجھزة الفنیة وا -

بالتنسیق مع المدیر اإلدارى لجامعة  داریة بالكلیةإلشراف على العاملین باألجھزة اإلا -
 .فاروس

 .الفنیینأمناء المعامل و وو الھیئة المعاونة حتیاجات الكلیة من ھیئات التدریس إتوفیر  -

 وغیرھا.األجھزة لیة من المنشآت والتجھیزات وحتیاجات الكإتوفیر  -

 

یقوم عمید الكلیة بتنفیذ قرارات مجلس الكلیة ویبلغ رئیس الجامعة بمحاضر الجلسات   -ج
إلعتمادھا من مجلس الجامعة طبقا لالئحة والقرارات خالل ثمانیة أیام من تاریخ صدورھا 

 بالغھا الیھا.إبالقرارات التى یجب كما یبلغ الھیئات الجامعیة المختصة الجامعة المعتمدة ، 

یقvvvدم عمیvvvد الكلیvvvة تقریvvvر نصvvvف سvvvنوى الvvvى مجلvvvس الكلیvvvة وذلvvvك باألعمvvvال التvvvى تvvvم  -د
نجازھvvvا وكvvvذلك األعمvvvال التvvvى سvvvوف تvvvتم فvvvى الخطvvvة القادمvvvة مvvvع عvvvرض المعوقvvvات إ

سvvvتراتیجیة إلقتراحvvvات المطلvvvوب القیvvvام بھvvvا للوصvvvول الvvvى اإلونقvvvاط القvvvوى وكvvvذلك ا
 . الموضوعة

 : جراءات التنفیذیة لتحقیق السیاسات المطلوبة وھىإلشرف العمید على كافة ای -ه

o عداد الخطة التعلیمیة والعلمیة فى الكلیة ومتابعة تنفیذھا.إشراف على إلا 

o أمناء وو الھیئة المعاونة ستكمال حاجة الكلیة من إقترحات بشأن إلالعمل على تقدیم ا
 األجھزةخرى والمنشآت والتجھیزات وألالفنیین والفئات المساعدة االمعامل و 

 وغیرھا.

o بالغ رئیس الجامعة إمتحانات وضبط النظام داخل الكلیة وإلمراقبة سیر الدراسة وا
عن كل ما فى شأنھ المساس بسیر العمل بالكلیة أو ما ینسب الى أحد أعضاء ھیئة 

 التدریس.

o ةإvvvة العلمیvvvئون الكلیvvvن شvvvامعى عvvvام جvvvل عvvvة كvvvى نھایvvvر فvvvداد تقریvvvة  عvvvوالتعلیمی
داریvvvة والمالیvvvة ویتضvvvمن ھvvvذا التقریvvvر عرضvvvا ألوجvvvھ نشvvvاط الكلیvvvة ومسvvvتوى إلوا

أداء العمvvvvل بھvvvvا وشvvvvئون الدراسvvvvة واالمتحانvvvvات ونتائجھvvvvا وبیvvvvان العقبvvvvات التvvvvى 
عvvvرض ھvvvذا التقریvvvر یعترضvvvت التنفیvvvذ وعvvvرض المقترحvvvات بvvvالحلول المالئمvvvة وإ

 .راءات التصحیحیة و إعتماد اإلجبداء الرأى إل على مجلس الكلیة
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یقvvvوم عمیvvvد الكلیvvvة باإلشvvvتراك مvvvع إدارة الجامعvvvة فvvvى تقیvvvیم أداء أعضvvvاء ھیئvvvة التvvvدریس  -و
 على النحو اآلتى:

متابعة ألداء العملیة التعلیمیة ألعضاء ھیئة التدریس عن طریق المتابعة المباشرة و  -
 الطالب.مراجعة تحمیل المادة العلمیة على الموقع اإللكترونى و فحص شكاوى 

التقویم الذاتى الدوریة ألعضاء ھیئة التدریس بالكلیة بعدد ثالثة فى فصل دراسة تقاریر  -
إعداد تقریر ) و لثانى(الفصل الدراسى ا ربیعالخریف (الفصل الدراسى األول) و فصل ال

 للتقییم و اإلعتماد. رسالھ إلى نائب رئیس الجامعةإل

لتقییم أداء العملیة التعلیمیة و متابعة دراسة تقریر نائب رئیس الجامعة الدورى  -
 اإلجراءات التصحیحیة المطلوبة 

من وحدة ضمان جراءات التنفیذیة لتحقیق السیاسات المطلوبة إلیشرف العمید على كافة ا -ز
 : وھىالجودة بالكلیة 

التحقق من أن المعاییر األكادیمیة والمؤسسیة المتوافقة مع رسالة المؤسسة التعلیمیة قد  -
 حدیدھا وتعریفھا و تحقیقھا.تم ت

التحقق من أن مستوى جودة فرص التعلم  والبحث العلمى والمشاركة المجتمعیة وتنمیة  -
 .البیئة تعتبر مالئمة للمستفیدین النھائیین أو تفوق توقعاتھم

ھتمام بالمستفید األساسي (الطالب) والعنایة بھ، والحرص على تحقیق مستویات عالیة إلا -
 .من رضائھ

ستراتیجى والموضوعیة والشفافیة إلیادة والحوكمة الموجھة بالفكر والتخطیط االق -
  .والعدالة

 لعمید الكلیة  اللجان النوعیة التابعةمھام   ١/١/٣

 :بكلیة الھندسة  وحدة ضمان الجودة 

 : الھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودة بكلیة الھندسة

 :قسمین رئیسیین ، و ھمالى إ ینقسم الھیكل التنظیمى لوحدة ضمان الجودة

 و یشمل: ٢-الھیكل اإلدارى كما ھو موضح بشكل §

 رئیس مجلس اإلدارة. -

 .لوحدة ضمان الجودة المدیر التنفیذى -

 نواب المدیر التنفیذى. -

 و یشمل: ٢-موضح بشكلالھیكل التنفیذى كما ھو  §

 المدیر التنفیذى لوحدة ضمان الجودة. -

 نواب المدیر التنفیذى. -

 یذیة لوحدة ضمان الجودة.اللجنة التنف -
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 فریق إعداد الدراسة الذاتیة  -

o  .محور القدرة المؤسسیة 

o  .محور الفعالیة التعلیمیة 

 .منسقى الجودة باألقسامفریق  -

 ممثلى األطراف المجتمعیةفریق  -

 .فریق ممثلى الطالب -

 : مھام و أنشطة لجنة جودة التعلیم بكلیة الھندسة

 :فى الھندسة  بكلیة وحدة ضمان الجودة ینحصر دور

تطبیvvvق ضvvvمان  الجvvvودة والتطvvvویر المسvvvتمر رسvvvالة وحvvvدة ضvvvمان الجvvvودة فvvvى تأكیvvvد  )أ
جامعvvvvvة فvvvvvاروس بالنسvvvvvبة الھندسvvvvvة ب ةلكلیvvvvvلألقسvvvvvلم العلمیvvvvvة لتحسvvvvvین كفvvvvvاءة األداء 

الجامعvvvvة وأھvvvvدافھا المعلنvvvvة و  الكلیvvvvة و ألنظمتھvvvvا وبرامجھvvvvا وبمvvvvا یتفvvvvق مvvvvع رسvvvvالة
بنvvvvاء علvvvvي آلیvvvvات تقvvvvویم معتvvvvرف بھvvvvا قومیvvvvا كتسvvvvاب ثقvvvvة المجتمvvvvع فvvvvي خریجیھvvvvا إ

 .وعالمیا

تطبیvvvق الvvvنظم ومتابعvvvة جمیvvvع األنشvvvطة التvvvى تحقvvvق حصvvvول الكلیvvvات والجامعvvvة علvvvى  )ب
 :األعتماد قومیا وعالمیا من خالل

األقسvvvام التعلیمیvvvة العمvvvل مvvvع جمیvvvع المشvvvاركین فvvvي العملیvvvة التعلیمیvvvة التvvvي تقvvvدمھا  -
األكادیمیvvvة و اإلداریvvvة، وضvvvمان جvvvودة  خدمvvvة لتحقیvvvق متابعvvvة ضvvvمان الجvvvودة  بالكلیvvvة

الجامعvvة للمجتمvvع مvvن خvvالل نظvvام داخلvvي معتمvvد مvvن الھیئvvة القومیvvة لضvvمان الكلیvvة و 
 .عتماد في مستوى النظم العالمیة المطبقة في ھذا الشأنإلالجودة وا

متابعvvvة التقیvvvیم الvvvذاتي ألداء جمیvvvع عناصvvvر أنشvvvطة كلیvvvات الجامعvvvة فvvvي كvvvل نشvvvاط  -
 .ید نقاط القوة ونقاط الضعفوذلك لتحد

مسvvvvvاعدة ومتابعvvvvvة الكلیvvvvvات لوضvvvvvع خطvvvvvة للعمvvvvvل علvvvvvى تحسvvvvvین نقvvvvvاط الضvvvvvعف  -
 .والمحافظة على نقاط القوة ووضع ضوابط لمتابعة ھذه الخطة

تكvvvوین فvvvرق عمvvvل للتحسvvvین المسvvvتمر لجمیvvvع عناصvvvر التقیvvvیم الvvvذاتي لكvvvل كلیvvvة مvvvن  )ج
 اآلتیة :كلیات الجامعة وذلك في إحدى أو بعض أو كل الصور 

 .ورش العمل -

 .الدورات التدریبیة -

 .المشروعات البحثیة التطبیقیة -

 .الندوات والمؤتمرات العلمیة -

 : نظام لتقییم وتحلیل األداء یشمل متابعة )د
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متابعvvvvة تقیvvvvیم أداء عمvvvvداء الكلیvvvvات ووكالئھvvvvا ورؤسvvvvاء األقسvvvvام بھvvvvا وكvvvvذلك جمیvvvvع  -
 .یاتأعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم وجمیع العاملین بالكل

باألقسvvvام المختلفvvvة قیvvvیم العملیvvvة التعلیمیvvvة سvvvتمارات تإوضvvvع نظvvvام لتوزیvvvع وتحلیvvvل  -
 ة.الكلیب

 .ةضمان الجودة بالكلی ةوضع نظام لمتابعة أداء وحد -

العمvvvل علvvvي إسvvvتمرار التوعیvvvة والتvvvدریب فvvvي ضvvvمان الجvvvودة والتأھیvvvل لألعتمvvvاد بمvvvا  )ه
 في ذلك استیفاء العناصر التالیة في مجتمع الكلیة:

(أعضvvvvاء ھیئvvvvة التvvvvدریس  الكلیvvvvةنشvvvvر الvvvvوعي الخvvvvاص بثقافvvvvة الجvvvvودة فvvvvي مجتمvvvvع  -
داریvvvvین وكvvvvذلك المشvvvvاركین فvvvvي العملیvvvvة التعلیمیvvvvة مvvvvن إلومعvvvvاونیھم والطvvvvالب وا

 .خارج الجامعة)

 ة في مجال إدارة الجودة.كلیعقد الدورات التدریبیة وورش عمل في مجتمع ال -

  ة.مجال الجودعضاء ھیئة التدریس في أإعداد كوادر من  -

عقvvvد الvvvدورات التدریبیvvvة ألعضvvvاء ھیئvvvة التvvvدریس إلعvvvداد توصvvvیف البvvvرامج الدراسvvvیة  -
والمقvvvررات وكتابvvvة التقvvvاریر للمقvvvررات والبvvvرامج الدراسvvvیة وكvvvذلك القیvvvاس والتقیvvvیم 

 والتقویم.
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 لوحدة ضمان الجودة  فیذىالخریطة التنظیمیة الموضحة للھیكل التن -:٢شكل 

 جامعة فاروس –لھندسة بكلیة ا

 

 

 

 

 



   

2016/2017   Page 11 
 

  العالقات الثقافیة لجنة البحث العلمى  و  .١

 -تشكیل اللجنة :

 عمید الكلیة رئیس اللجنة 

 المعماریة قسم الھندسةأستاذ مساعد ب   دالیا الصردىد/ أ.م.مقرر اللجنة: 

 :أعضاء اللجنة

 حاسبقسم ھندسة الب مدرس   د. عمرو السعدنى ١

 البتروكیماویات قسم ھندسةب مدرس د. رانیا فاروق ٢

 كھربیةھندسة الالقسم ب مدرس إبراھیم محمود د. ماجد ٣

 -مھام اللجنة :

البحث وضع الخطط الالزمة لتحقیق الرؤیة االستراتیجیة وأھدافھا الخاصة بشئون  .١
 ى  والمؤتمرات العلمیة بالكلیة.لمالعلمى وتشجیع النشر الع

لدرجة الماجستیر فى الھندسة و درجة الماجستیر فى متابعة إجراءات تسجیل الطالب  .٢
 .وباقى الدرجات العلمیة العلوم

 .اإلشراف على شئون النشر العلمى فى الكلیة ومتابعة تنفیذ السیاسة فى ھذا الشأن .٣

العلمى فى للنشر و الھیئة المعاونة  دراسة مقترحات  تحفیز أعضاء ھیئة التدریس .٤
 ة و داخلیة.خارجیعلمیة مؤتمرات  الدوریات الدولیة واالشتراك فى

 قتراح تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة فى الكلیة.إ .٥

تشجیع الحصول على مشروعات بحثیة من الھیئات التخصصیة المختلفة المحلیة و  .٦
 الدولیة.

تشجیع الطالب على اإلبداع و اإلبتكار من خالل اإلشتراك فى المسابقات و المنافسات  .٧
 العلمیة. المختلفة لألنشطة

 

 

 



   

2016/2017   Page 12 
 

 

 تنمیة البیئة  نة خدمة المجتمع ولج .٢

 -تشكیل اللجنة :

 عمید الكلیة رئیس اللجنة 

 أستاذ مساعد بقسم الھندسة المعماریة  مقرر اللجنة: أ.م. د/ ھشام الشیمى 

 :أعضاء اللجنة

 ستاذ مساعد بقسم ھندسة البتروكیماویاتأ أ.م.د. إحسان ناصف ١

 رس بقسم الھندسة المیكانیكیة مد  حسام العادلىد.  ٢

 المدرس بقسم الھندسة الكھربیة د. یاسر حسن الكمشوشى  ٣

 -مھام اللجنة :

 . إعداد الخطط والبرامج التي تكفل تحقیق دور الكلیة في خدمة المجتمع وتنمیة البیئة .١

 . إنشاء وإدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتھا لغیر الطالب .٢

تنفیذ برامج لتدریب أفراد المجتمع على استخدام األسالیب الفنیة والعلمیة ورفع إعداد و .٣
 . كفاءاتھم اإلنتاجیة في شتى المجاالت

تنظیم المؤتمرات والندوات العلمیة والمحاضرات التي تستھدف خدمة المجتمع وتنمیة  .٤
 .البیئة

 التوعیة الصحیة  نشر الوعي البیئي بین طالب الكلیة من خالل المشاركة في حمالت   .٥

  . وندوات اإلسعافات األولیة التي تعقد بالكلیة

نشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة داخل الكلیة والجامعة ألإعداد الخطة السنویة    .٦
 .والمجتمع الخارجي بمشاركة الجھات ذات العالقة
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 لجنة التظلمات والشكاوى  .٣

 -تشكیل اللجنة :

 عمید  الكلیة  :رئیس اللجنة 

بقسم الھندسة المعماریة أستاذ مساعد باللجنة : د. غادة راغ مقرر  

 أعضاء اللجنة :

 مدرس بقسم الھندسة الكھربیة  محمد عبد الكریمد.  ١

 مدرس بقسم العلوم األساسیة د. عالء خلیل ٢

 مدرس بقسم ھندسة و إدارة التشیید د. وجدان وجدى ٣

 -: مھام اللجنة

زمة لحل الشكاوي، علي أن یراعي في حاالت الحلول التي تتطلب اتخاذ األجراءات الال .١
موافقة مجلس الكلیة، أن یفوض مجلس القسم رئیس اللجنة في اتخاذ إجراءات حل 

 المشكلة دون اإلنتظار لموعد المجلس و ذلك لسرعة البت في الشكاوي.

إعداد تقریر  عمل إحصائیة بشكاوي الطالب باألقسام العلمیة بنھایة كل فصل دراسي و .٢
بما تم اتخاذه من إجراءات لحلھا و رفعھما إلي مكتب شكاوى الكلیة و إلي األستاذ 
الدكتور و كیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب لألسترشاد بھا في وضع الكلیة لنظم و 

 سیاسات تحسین أداء البرامج التعلیمیة الني تقدمھا األقسام العلمیة و الخدمات التابعة لھا.

 إنشاء سجل شكاوي الطالب و یختص:   .٣
 بتدوین شكاوي الطالب و متابعة إجراءات حلھا طبقا للمخطط المرفق. -
إعالم الطالب بالرد علي شكواه في خالل خمسة أیام عمل. و في الحاالت التي  -

تتطلب موافقة مجلس الكلیة یتم إعالم الطالب بمقترح قرار حل المشكلة ، و یتم 
اعتماده. في الحالة األخیرة تتوقف مدة اإلعالم علي  إعالمھ بعد إقراره و

سرعة تقدم الطالب بشكواه. و علیھ یجب أن تكون مواعید مجلس الكلیة معلن 
 للطالب 

 إعتماد نموذج لتقدیم الشكاوي یضمن سریتھا حال رغبة الطالب في ذلك  .٤

 

بصورة غیر  ھذا و تتضمن آلیة معالجة شكاوي الطالب مسارین األول ھو التعامل معھا

و الثاني التعامل معھا بصورة رسمیة تضمن السریة و عدم تضرر الطالب و سرعة   رسمیة

 البت فیھا. 
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 و تشمل آلیة التقدم بالشكوي الضوابط و اإلجراءات التالیة: 

 : : شكاوى عامةأوالً 

تلقي الشكاوى وفحصھا وإعادة توجیھھا للجھات التظلمات والشكاوي بلجنة  تقوم .١
للعمل على حلھا ومتابعة االجراءات التى یتم اتخاذھا الزلة أسباب  بالكلیة المختصة

 .الشكوى ویمكن للجنة اقتراح حلول بدیلة تكون أكثر فعالیة

  .اعداد نموذج موحد للشكاوى .٢

وضع صندوق لتلقي الشكاوي الطالب بسكرتاریة شئون الطالب بكلیة الھندسة ووضع  .٣
ضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالكلیة صندوق لتلقي شكاوي أو مقترحات أع

إلداریین بمكتب بسكرتاریة مكتب عمید الكلیة ووضع صندوق لتلقي شكاوي العاملین وا
 .أمین مبني الكلیة

 .بتجمیع الشكاوى كل أسبوع من الصنادیقتقوم سكرتاریة وحدة ضمان الجودة  .٤

لمات والشكاوي في لتظتم إرسال الشكاوي المجمعة إلي المختص من أعضاء لجنة ای .٥
 .نھایة كل أسبوع

یقوم المختص من أعضاء لجنة التظلمات بإعداد تقریر عن محتویات الشكاوي لدراستھا  .٦
تم إجتماع بواسطة اللجنة وإعداد المقترحات الالزمة إلزالة أسباب الشكوي علي أن ی

 .اللجنة مرة كل أسبوعین

یقوم المختص من اللجنة بإرسالھا  في حالة وجوب إتخاذ إجراءات عاجلة لشكوي مقدمة .٧
 .تخاذ الالزم إلزالة أسباب الشكوىمباشرة إلي رئیس اللجنة لسرعة إ

 ولمدیرعمید الكلیة لتقوم لجنة تلقى ومتابعة الشكاوى والمقترحات برفع تقریر شھرى  .٨
وحدة ضمان الجودة عن الشكاوى التى مناقشتھا وتم االنتھاء من تالفى أسبابھا 

تى لم یتم االنتھاء منھا وأسباب ذلك كما تقوم اللجنة بتحدید الجھات المتعاونة والشكاوى ال
 .فى ازالة أسباب الشكاوى والجھات غیر المتعاونة حتى یتم اتخاذ اجراءات حیال ذلك

فى خالل اسبوعین كحد أقصى وفى حالة عدم امكانیة كتابة ابالغ الشاكى بنتیجة شكواه  .٩
 .یح أسباب ذلكازالة أسباب الشكوى یتم توض

یعرض عمید الكلیة التقریر الشھري المقترحات والشكاوي باإلجراءات  .١٠
 التصحیحیة التي تمت علي مجلس الكلیة إلیجاد إجراء تصحیحي للمشاكل المعلقة .

اجراء استبیان كل ستة أشھر عن أداء لجنة تلقى ومتابعة الشكاوى والمقترحات  .١١
 .نتائج االستبیانواتخاذ االجراءات التصحیحیة بناء على 
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 ً آلیgggة تنفیgggذ شgggكاوى الطgggالب بالنسgggبة للعملیgggة التعلیمیgggة علgggى النحgggو : ثانیgggا

 : التالى

موضvvvحا  سvvvكرتاریة شvvvئون األقسvvvام العلمیvvvةیقvvvوم الطالvvvب بتقvvvدیم الشvvvكوى كتابیvvvا إلvvvى  .١
 بھا القسم العلمى و الفرقة الدراسیة و المقرر الدراسى محل الشكوى.

ى تفاصvvvیل القصvvvور فvvvى الفعالیvvvة التعلیمیvvvة للمقvvvرر یجvvvب أن یتضvvvمن موضvvvوع الشvvvكو .٢
 الدراسى و التى تؤثر سلبا على تركیز الطالب و إستیعابة للمادة العلمیة.

یقvvوم رئvvیس اللجنvvة بتحویvvل الشvvكوى إلvvى رئvvیس القسvvم المخvvتص و الvvذى یقvvوم بدراسvvة  .٣
 أسvvvباب الشvvvكوى مvvvع منسvvvق المقvvvرر الدراسvvvى و إتخvvvاذ اإلجvvvراءات التصvvvحیحیة إلزالvvvة

 اسباب الشكوى.

یvvvتم تقvvvدیم تقریvvvر معتمvvvد مvvvن رئvvvیس القسvvvم إلvvvى عمیvvvد الكلیvvvة بموضvvvوع و نتvvvائج دراسvvvة  .٤
 أسباب الشكوى و خطوات اإلجراءات التصحیحیة إلزالتھا.

یقvvوم رئvvیس القسvvم بمناقشvvة الطvvالب فvvى كیفیvvة إزالvvة أسvvباب الشvvكوى بعvvد إعتمادھvvا مvvن  .٥
 لشكوى.  عمید الكلیة فى غضون أسبوع من تاریخ تقدیم ا

یقvvوم رئvvیس القسvvم بمتابعvvة تنفیvvذ اإلجvvراءات التصvvحیحیة المعتمvvدة مvvع تقvvدیم تقریvvر فvvى  .٦
نھایvvvة الفصvvvل الدراسvvvى إلvvvى عمیvvvد الكلیvvvة موضvvvحا فعالیvvvة تلvvvك اإلجvvvراءات فvvvى إزالvvvة 

 أسباب الشكوى.  

یقvvvوم عمیvvvد الكلیvvvة بمراجعvvvة إسvvvتبیانات الطvvvالب للمقvvvرر الدراسvvvى محvvvل الشvvvكوى مvvvع  .٧
ب مvvن خvvالل اللقvvاء الvvدورى مvvع عمیvvد الكلیvvة لقیvvاس درجvvة الرضvvا عvvن مراجعvvة الطvvال

 إزالة أسباب الشكوى.

بعvvد إزالvvة أسvvباب الشvvكوى یvvتم إیvvداع صvvورة مvvن جمیvvع مسvvتنداتھا لvvدى أرشvvیف لجنvvة  .٨
 التظلمات و الشكاوى.  

ً ثا  -آلیة تنفیذ شكاوى الطالب بالنسبة ألعمال السنة :: لثا

قvvvرر دراسvvvى للطvvvالب قبvvvل بدایvvvة األسvvvبوع السvvvادس یvvvتم إعvvvالن أعمvvvال السvvvنة لكvvvل م .١
 عشر من الفصل الدراسى القائم.

یحvvvق للطvvvالب التقvvvدم بتظلمvvvاتھم إلvvvى منسvvvق المقvvvرر الدراسvvvى مباشvvvرة أو إلvvvى رئvvvیس   .٢
أعمvvvال  القسvvvم بالنسvvvبة لألسvvvاتذة المنتvvvدبین فvvvى غضvvvون ثالثvvvة ایvvvام مvvvن تvvvاریخ إعvvvالن

 السنة للمقرر الدراسى محل الشكوى. 

تمvvvاد أعمvvvال السvvvنة مvvvن منسvvvق المقvvvرر و رئvvvیس القسvvvم و تقvvvدیمھا للكنتvvvرول یvvvتم إع .٣
للتسvvvجیل قبvvvل بدایvvvة أعمvvvال إمتحانvvvات نھایvvvة الفصvvvل الدراسvvvى و ال یvvvتم اإللتفvvvات إلvvvى 

 أیة تظلمات بعد إستالم الكنترول لھا.
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یvvvتم إیvvvداع حصvvvر بالتظلمvvvات و اإلجvvvراءات التصvvvحیحیة للحvvvاالت التvvvى تvvvم تغییرھvvvا  .٤
 جنة التظلمات و الشكاوى. أرشیف ل لدى

 -رابعاً : آلیة تنفیذ شكاوى الطالب بالنسبة لنتائج اإلمتحانات :

یتقvvvدم الطالvvvب بvvvالتظلم إلvvvى شvvvئون الطvvvالب بالجامعvvvة فvvvى خvvvالل أسvvvبوع بعvvvد ظھvvvور  .١
 النتیجة رسمیا.

 یحول الطلب إلى وكیل الكلیة لشئون التعلیم و الطالب و یتم عرضھ على عمید الكلیة. .٢

 طبة رئیس الكنترول لیتم مراجعة رصد المادة و التأكد من تصحیح جمیع األسئلة.یتم مخا .٣

 یتم إبالغ وكیل الكلیة بنتیجة المراجعة و الذى یقوم بدوره بإخطارالطالب بھا.  .٤

فvvvى حالvvvة تغییvvvر نتیجvvvة الطالvvvب بنvvvاء علvvvى مراجعvvvة الرصvvvد یvvvتم إخطvvvار عمیvvvد الكلیvvvة  .٥
ئvvvیس الجامعvvvة إلعتمادھvvvا و إبvvvالغ شvvvئون إلعتمادھvvvا بعvvvد التعvvvدیل و إرسvvvالھا إلvvvى ر

 الطالب و الكلیة. 

بعvvد إزالvvة أسvvباب الشvvكوى یvvتم إیvvداع صvvورة مvvن جمیvvع مسvvتنداتھا لvvدى أرشvvیف لجنvvة  .٦
 التظلمات و الشكاوى.

 -آللیات التنفیذیة ألنشطة اللجنة :ا

 یتم نشر آلیات تنفیذ التظلمات و الشكاوى فى الموقع اإللكترونى الخاص بالكلیة. .١

٢. vvvvدیم تقvvvvة لتقvvvvات التنفیذیvvvvة باآللیvvvvام العلمیvvvvة األقسvvvvإعالم طلبvvvvة بvvvvكرتاریة اللجنvvvvوم س
 الشكاوى فى لوحة اإلعالنات الخاصة باألقسام .
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 األنشطة الطالبیة و الوافدینلجنة . ٤

 -تشكیل اللجنة :

 عمید الكلیة  رئیس اللجنة 

 مدرس بقسم العلوم األساسیة د. عالء خلیل:  مقرر اللجنة

 :أعضاء اللجنة

 منسق اللجنة الریاضیة د.أحمد عبد المالك ١

 منسق اللجنة الترفیھیة و الرحالت د.محمد عبدالحكم ٢

 منسق خدمات الوافدین د. محمد عبدالكریم ٣

 منسق خدمات الوافدین م/ محمد ھوارى ٤

 منسق اللجنة اإلجتماعیة والفنیة د. وجدان وجدى ٥

 ق اللجنة العلمیة و نادى العلوممنس د. ماجد إبراھیم ٦

 -مھام اللجنة :

 تنقسم األنشطة الطالبیة ألى 

خvvvvتص بتنظvvvvیم و تشvvvvجیع و الدعایvvvvة لممارسvvvvة األنشvvvvطة و ت : ألنشggggطة الریاضggggیةا .١
الریاضvvvیة و تكvvvوین الفvvvرق الریاضvvvیة ، و تنظvvvیم المسvvvابقات التنافسvvvیة بvvvین األقسvvvام 

سvvvیة علvvvى مسvvvتوى الكلیvvvات بالجامعvvvة ، و بالكلیvvvة ، و المشvvvاركة فvvvى المسvvvابقات التناف
تنظvvvیم األیvvvvام الریاضvvvیة مvvvvع كلیvvvات الھندسvvvvة بالجامعvvvات األخvvvvرى ، باإلضvvvافة إلvvvvى 
العمvvvvل علvvvvى إدخvvvvال ریاضvvvvیات جدیvvvvدة و إسvvvvتحداث بعvvvvض الریاضvvvvیات الخاصvvvvة 

 بالطالبات.

تھvvvvدف الvvvvى تvvvvدعیم اواصvvvvر الصvvvvداقھ والمحبvvvvھ   :األنشggggطة الترفیھیggggة و الggggرحالت .٢
لطvvvvالب وبعضvvvvھم واعضvvvvاء ھیئvvvvة التvvvvدریس والعvvvvاملین عvvvvن طریvvvvق والvvvvود بvvvvین ا

و  ممارسvvvة االنشvvvطة االجتماعیvvvة المختلفvvvة والبحvvvوث التvvvى تنvvvاقش مشvvvاكل المجتمvvvع
 الvvvرحالت ذات الیvvvوم الواحvvvد والvvvرحالت الطویلvvvھ والمعسvvvكرات والبvvvرامج الترفیھیvvvة

الحلvvvول حvvvث مشvvvاكل الطvvvالب و تقvvvدیم تخvvvتص بب األنشgggطة اإلجتماعیgggة و الفنیgggة : .
االھتمvvvام بمشvvvاكل الطلبvvvة المغتvvvربین و و  للمشvvvاكل المتعلقvvvة بحیvvvاة الطالvvvب الجامعیvvvة

خلvvvق بیئvvvة داعمvvvة و متابعvvvة المvvvدن الجامعیvvvة,و تنمیvvvة العالقvvvات الطیبvvvة بvvvین الطvvvالب 
ضvvvمان و تشvvvجیع وللطvvvالب مادیvvvا و معنویvvvا و الحفvvvاظ علvvvى الvvvروح المعنویvvvة للكلیvvvة 

. كمvvvvا تھvvvvتم بتنظvvvvیم ختلفvvvvة و بvvvvث روح التعvvvvاون مشvvvvاركة الطvvvvالب فvvvvى االنشvvvvطة الم
تشvvvجیع المواھvvvب الفنیvvvة و و  انشvvvطة للرقvvvى بالvvvذوق الفنvvvى للطvvvالب و المجتمvvvع ككvvvل
نظvvvیم تvvvدریبات و كمvvvا تھvvvتم بت تنظvvvیم مشvvvاریع الكتشvvvافھا و تقvvvدیم الvvvدعم الكامvvvل لھvvvا
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و  ورش عمvvvvل للفنvvvvون المختلفvvvvة لتشvvvvجیع الطvvvvالب علvvvvى ممارسvvvvة االنشvvvvطة الفنیvvvvة
سvvیق بvvین المراكvvز الفنیvvة و المنظمvvات التvvى تھvvتم بالمواھvvب لفvvتح المجvvاالت الفنیvvة التن

عقvvvد المعvvvارض و المسvvvابقات الفنیvvvة بvvvین الطvvvالب علvvvى مختلvvvف المسvvvتویات و  للطلبvvvة
 . االھتمام بالفنون التى تعكس ھویتناو  .,داخلیا و خارجیا

ر الvvvوعي العلمvvvي و تخvvvتص اللجنvvvة العلمیvvvة بنشvvvة العلمیgggة و نgggادى العلgggوم : شgggطناأل .٣
الكلیvvvة وتنمیvvvة القvvvدرات الذھنیvvvة مvvvن خvvvالل تكvvvوین فvvvرق علمیvvvة طvvvالب الثقvvvافي بvvvین 

  . مختلفة مثل فریق االبتكار ، الكمبیوتر ، األبحاث العلمیة

تفعیل وتحدیث دوري لقاعدة بیانات منتدى الخریجین للتحفیز على إلیجاد صلة وثیقة بین  .٤
 .الخریج والكلیة

م وتنشیط الخریجین للمشاركة في دورات وندوات و ورش عمل العمل على إعال .٥
 .من خالل برامج التعلیم المستمر

فتح قنوات اتصال بین الكلیة وأصحاب المنشآت والھیئات الصناعیة المحیطة  .٦
 .لمعرفة احتیاجاتھم من الخریجین

ة تنفیذ استبیانات قیاسیة للوقف على احتیاجات وأصحاب المنشأة والھیئات الصناعی .٧
 .المحیطة والمجتمع المحلى

 توفیر الدعم الفنى و العلمى للخریجین طبقاً لمتطلبات سوق العمل. .٨

 .دعوة الخریجین فى مناسبات الكلیة وبرامج التطویر المستمر .٩

 خدمات الوافدین:ثانیا 

االتصال بالھیئات الدولیة مثل ھیئة المعونة األمریكیة وھیئة الفولبرایت لتحقیق المشاركة  .١
 الجامعات.لجامعات الدولیة المتمیزة وتفعیل اإلتفاقیات والتبادل الطالبى مع ھذه مع ا

اإلتصال بمكاتب التمثیل الثقافى المصریة فى جمیع أنحاء العالم لتفعیل وتنشیط التعاون   .٢
 . العلمى والتبادل الطالبى

لمختلفة فى تدعیم سبل التعاون الثقافى والعلمى مع مكاتب التمثیل الثقافى للدول ا     .٣
 .ج.م.ع

االتصال بكافة اإلدارات المعنیة داخل الجامعة لتسھیل وتوجیھ إجراءات تلقى أوراق      .٤
 .الطالب الوافدین وسرعة مراجعتھا وإصدار قرارات القبول وشھادات التخرج

ترفیھیة) المتاحة  –ثقافیة  – تقدیم اإلرشادات الخاصة بالخدمات المختلفة(عالجیة    .٥
  .ةكلیل الللطالب داخ

ة وتشجیع الحوار كلیةتنظیم لقاءات إلستقبال الطالب الوافدین الجدد لتعریفھم بال      .٦
  .مختلف الجنسیات  الثقافى بین

على إستفسارات الطالب عبر موقع الجامعة على  للردوضع نظام ألكترونى متكامل     .٧
 .شبكة اإلنترنت
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 اإلتفاقیات الدولیةلجنة  .٥

 -:تشكیل اللجنة

 عمید الكلیة س اللجنة رئی

  أستاذ بقسم ھندسة البتروكیماویات مقرر اللجنة : أ.د. مني عثمان

 أعضاء اللجنة :

 مدرس بقسم الھندسة المعماریة د/ ریھام راغب  .١

 مدرس مساعد بقسم  الھندسة المیكانیكیة ریتا كاربیس بالبیكانم/ .٢

 مدرس بقسم ھندسة الحاسب د. عمرو السعدنى  .٣

 الكھربیة مدرس بقسم الھندسة د. محمد عبد الكریم  ٤

 -مھام اللجنة :

 )KTHالمعھد الملكى السویدى ( إتفاقیة التعاون األكادیمى مع أوال 

متابعvvvة تنفیvvvذ البرنvvvامج الدراسvvvى للحصvvvول علvvvى درجvvvة البكvvvالوریوس فvvvى الھندسvvvة و  .١
 المعتمد من طرفى التعاقد.

٢. vvvvاییر األكادیمیvvvvذ المعvvvvة تنفیvvvvن متابعvvvvة مvvvvات المادیvvvvویدیة لإلمكانvvvvیم السvvvvودة التعلvvvvة لج
 القاعات الدراسیة و المعامل و الورش الھندسیة و المكتبات...إلخ.

تنسvvvیق الزیvvvارات المتبادلvvvة مvvvن أعضvvvاء ھیئvvvة التvvvدریس و البvvvاحثین األكvvvادیمیین مvvvن  .٣
طبقvvvvا  المعھvvvvد الملكvvvى السvvvvویدى لتقنیvvvات الھندسvvvvةو  كلیvvvة الھندسvvvvة بجامعvvvة فvvvvاروس

 د اإلتفاقیة.لبنو

إعvvvvداد برنvvvvامج تبvvvvادل الزیvvvvارات لطvvvvالب درجvvvvة البكvvvvالوریوس و طvvvvالب الدراسvvvvات  .٤
العلیvvvvا مvvvvن الجvvvvانبین و ذلvvvvك لإلشvvvvتراك فvvvvى بvvvvرامج للتvvvvدریب العملvvvvى و المقvvvvررات 

 طبقا لبنود اإلتفاقیة. الدراسیة و األنشطة الطالبیة

لتطبیvvvق  السvvvویدى المعھvvvد الملكvvvىتvvvوفیر البیانvvvات التvvvى تطلبھvvvا لجنvvvة المتابعvvvة مvvvن  .٥
المعvvvvاییر األكادیمیvvvvة لجvvvvودة التعلvvvvیم السvvvvویدیة فvvvvى البرنvvvvامج الدراسvvvvى المعتمvvvvد مvvvvن 

 الجانبین للحصول على درجة البكالوریوس فى الھندسة.
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للمتابعvvvvة  المعھvvvvد الملكvvvvى السvvvvویدىتنسvvvvیق الزیvvvvارات الدوریvvvvة للجنvvvvة المتابعvvvvة مvvvvن  .٦
لتعلvvvیم السvvvویدیة لإلمكانvvvات المادیvvvة  و المیدانیvvvة لتطبیvvvق المعvvvاییر األكادیمیvvvة لجvvvودة ا

البشvvvvvریة و البرنvvvvvامج الدراسvvvvvى المعتمvvvvvد مvvvvvن الجvvvvvانبین للحصvvvvvول علvvvvvى درجvvvvvة 
 البكالوریوس فى الھندسة.

 متابعة بیانات التسجیل للطالب و نتائج اإلمتحانات للمقررات الدراسیة.     .٧

و  ملكvvvى السvvvویدىالمعھvvvد الإعvvvداد الvvvردود علvvvى التقvvvاریر الدوریvvvة للجنvvvة المتابعvvvة مvvvن  .٨
 متابعة اإلجراءات التصحیحیة طبقا لبنود اإلتفاقیة.

متابعvvvة تنفیvvvذ الجvvvزء الخvvvاص بقنvvvوات األبحvvvاث المشvvvتركة و تبvvvادل الزیvvvارات لتvvvدعیم  .٩
 .جامعة فاروس -كلیة الھندسة أنشطة البحث العلمى ب

 ثانیا: تطویر العالقات الدولیة:

یر العملیvvvة التعلیمیvvvة وتحvvvدیث العلvvvوم التعvvvاون المسvvvتمر مvvvع الجامعvvvات الدولیvvvة لتطvvvو .١
 وربط الكلیة بالكلیات والجامعات العالمیة.

التنسvvvvیق مvvvvع الكلیvvvvات االجنبیvvvvة إلمكانیvvvvة لعمvvvvل إتفاقیvvvvات علمیvvvvة و إتفاقیvvvvات مvvvvنح  .٢
 درجات علمیة ومنح علمیة للطالب و أعضاء ھیئة التدریس.

 ركة.بحث عمل اتفاقیات للتعاون البحثى والمشروعات البحثیة المشت .٣

كلیة تنسیق الزیارات المتبادلة من أعضاء ھیئة التدریس و الباحثین األكادیمیین من  .٤
 و الكلیات االجنبیة  المتفق علیھا. الھندسة بجامعة فاروس

إعداد برنامج تبادل الزیارات لطالب درجة البكالوریوس و طالب الدراسات العلیا من  .٥
العملى و المقررات الدراسیة و األنشطة الجانبین و ذلك لإلشتراك فى برامج للتدریب 

 الطالبیة.
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 واإلمكانیات المادیة  لجنة المعامل و الورش الھندسیة .٦

 -:تشكیل اللجنة

 عمید الكلیة رئیس اللجنة

 د. سامى درویش (مدرس بقسم الھندسة الكھربیة) اللجنة مقرر

 :أعضاء اللجنة

 مدرس بقسم الھندسة المیكانیكیة حسام العادلىد.  ١

 مدرس بقسم العلوم األساسیة د. محمد كمال فھمى ٢

 مدرس بقسم ھندسة البتروكیماویات د. رانیا فاروق  ٣

 كیمیائى و المسئول اإلدارى للمعامل  أ/ یحیى سلیم ٤

 المسئول اإلدارى لمعامل ھندسة وإدارة التشیید م/ یسرى الحكیم  ٥

 - ة:مھام اللجن 

 متابعة سجالت إشغاالت المعامل .١

التأكد من وجود صیانة دوریة متابعة سجالت صیانة األجھزة و خطط الصیانة و .٢
 -نصف سنویة  -شھریة  –أسبوعیة  -(صیانة وقائیة)، صیانة (یومیة  للمعامل

  ى.دراس ، واستبدال التالف وخاصة مع نھایة كل فصلسنویة)، صیانة دوریة

مل من المھندسین والفنیین والمساعدین الالزمین لتنظیم دراسة احتیاجات المعا .٣
 .المعامل وتجھیزھا

بصورة تناسب الغرض منھ، وتوفیر كافة  والورش ملاتجھیز المع مراجعة  .٤
  .المتطلبات

 .الھندسیة المختلفةألغراض البحث العلمى االستفادة من تجھیزات المعامل  .٥

 مھا لتدریس أكثر من مقرر.ودراسة إمكانیة استخداوضع تصور عام للمعامل  .٦
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 إدارة األزمات و الكوارث لجنة .٧

 -:للجنةتشكیل ا

 عمید الكلیة  رئیس اللجنة 

 مدرس بقسم الھندسة المیكانیكیة د/ حسام الدین العدلىمقرر اللجنة: 

 أعضاء اللجنة :

 مدرس بقسم ھندسة الحاسب محمد الخولىد/  ١

 أعضاء فنیین :

 یائى و المسئول اإلدارى للمعامل كیم أ/ یحیى سلیم ١

 المسئول اإلدارى لمعامل ھندسة وإدارة التشیید م/ یسرى الحكیم  ٢

 مبنى كلیة الھندسة مشرف إسالم صابر محمد علىأ/  ٣

 مشرف أمن المبنى  العقید صالح ٤

 

  -:جنةمھام ال

 أوال:  إدارة األزمة 

طبقvvvا للمنظومvvvة  ھندسvvvةلكvvvوارث بكلیvvvة الیمكvvvن تقسvvvیم دور ومھvvvام وحvvvدة إدارة األزمvvvات و ا
القومیvvvvة إلدارة األزمvvvvات إلvvvvى ثvvvvالث مراحvvvvل، وذلvvvvك وفقvvvvاً لمراحvvvvل إدارة الكvvvvوارث، علvvvvى 

 : النحو التالي

 ویتم فیھا: )األزمة/ الحدث الطارئ/الكارثة  لبما ق(  المرحلة األولى

مدى القریب/ التخطیط ( التنبؤ / التوقع) لألزمات والكوارث المحتمل حدوثھا فى ال .١
 .المتوسط/ البعید

 .لدرء األزمات ومواجھة الكوارثإستكماال األجھزة والمعدات الالزمة  .٢

 إعداد الخطط ورسم السیناریوھات لدرء األزمات ومواجھة الكوارث.  .٣

 .إتخاذ اإلجراءات الوقائیة لمنع/ تسكین األزمة أو الكارثة .٤

 وصیانة المعدات.  اإلستعداد للتعامل مع األحداث مثل تدریب األفراد .٥

نشر الوعي الثقافي بإدارة الكوارث واألزمات، وعقد ورش عمل تدریبیة لالرتقاء  .٦
 .العاملین بالكلیة في ھذا المجال بمستوى كفاءة
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تطویر آلیات الرصد واإلنذار الُمبكر في مجال إدارة األزمات والكوارث ُكلَّما كان ذلك  .٧
 ممكناً.

 .ات والكوارث مزودة بأجھزة اإلتصال المناسبةتجھیز غرفة عملیات إلدارة األزم .٨

 

 -: حتواءستجابة واإلمرحلة المواجھة واإل

 .تنفیذ الخطط والسیناریوھات التى سبق إعدادھا والتدریب علیھا .١

 تنفیذ أعمال المواجھة واإلغاثة بأنواعھا وفقا لنوعیة االزمة أو الكارثة. .٢

 القیام بأعمال خدمات الطوارئ العاجلة. .٣

 ملیات اإلخالء عند الضرورة.تنفیذ ع .٤

متابعة الحدث والوقوف على تطورات الموقف بشكل مستمر، وتقییمھ، وتحدید  .٥
 اإلجراءات المطلوبة للتعامل معھ من خالل غرفة العملیات.

 

 -:مرحلة التوازن 

 حصر الخسائر فى األفراد والمنشآت. .١

 أخطار المستقبل المحتملة.مرحلة إستئناف النشاط) والحمایة من التأھیل وإعادة البناء ( .٢

للتعامل مع الكارثة خالل مرحلة المواجھة واالستجابة   تقییم اإلجراءات التي تمَّ اتخاذھا .٣
 واالحتواء والخروج بالدروس المستفادة.

یة توثیق الحدث و تقدیم التوصیات والمقترحات الالزمة، وتوجیھھا إلى الجھات المعن .٤
(إن وجدت)، وتطویر وتحدیث الخطط  لبیات مستقبالً السى من أجل تالف  لالستفادة منھا

 .لوفقاً للمستجدات من أجل إدارة أفض

 :-األولیة واإلسعافات المھنیة ثانیا: الصحة

 والمھنیة. الصحیة للمشاكل والعالجیة الوقائیة البرامج إعداد .١

  .أوبئة حدوث حال في و والمھني الصحي الوعي نشر .٢

  .كارثة حدوث حال في األولیة لإلسعافات طلوبةالم اإلمكانیات وجود من التأكد .٣

 ومعاونیھم التدریس ھیئة من أعضاء لكل منھا الناتجة واألمراض المھنیة المخاطر تحدید .٥

  .والطالب و اإلداریین

 – األمان وسائل توفیر -تدریب -المھنیة (توعیة المخاطر في والتحكم الوقایة خطة إعداد .٦

 اإلحالة). نظام

 .الكلیة منشآت وتأمین للمواصفات ومطابقتھا الحریق مكافحة نظم یةصالح من التأكد .٤
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 دورات عقد و بالجامعة المدنیة والحمایة الدفاع وحدة مع والتعاون المستمر التواصل .٥

 .تدریبیة

 الدفاع بلوائح الواردة المواصفات وتطبیق بتنفیذ المتعلقة التثقیفیة الدراسات إعداد .٦

 المدنیة والحمایة

 .بالكلیة والمنشآت نشطةاأل لمختلف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

2016/2017   Page 25 
 

 

 

 لجنة الخریجین.٨

 عمید الكلیة رئیس اللجنة 

 مدرس بقسم ھندسة البتروكیماویات : د. مروة عبدالفتاحمقرر اللجنة

 جنة:أعضاء الل

 مدرس مساعد بقسم ھندسة البتروكیماویات م. أمیرة الجندى ١

 ة المیكانیكیةمعید بقسم الھندس جابر م. عمرو  ٢

 شركة المھندس لتصنیع المذیبات العضویة م. محمود عصام  ٣

 مرور األسكندریة  م.عمرو یحیى الشحیمى         ٤

 معید بقسم ھندسة الحاسب م.كریم سلیمان ٥

 -:مھام اللجنة

 بناء قناة اتصال بین الخریجین والكلیة  .١

 إنشاء قواعد بیانات للخریجین   .٢

 .ت الجھات المستھدفة في توظیف الخریجینبناء قواعد بیانا .٣

تصال بالھیئات والمؤسسات والشركات للوصول إلى إیجاد فرص عمل لخریجي اال .٤
 الكلیة 

تنمیة مھارات الخریجین بتحدید دورات و وضع آلیة لإلسھام في تأھیل الخریجین .٥
 تساھم وتساعد على توظیفھم 

سات والھیئات والشركات التي إقامة یوم سنوي یدعى إلیھ الخریجین ورجال المؤس .٦
   تحتاج إلى توظیف لخریجي الكلیة
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 الموارد البشریة  وضع معاییر إختیاراللجنة الداخلیة ل .٩

 -:لجنةتشكیل ال

 عمید الكلیة  رئیس اللجنة 

 المیكانیكیة ھندسةالأستاذ بقسم  أ.د. جمال واصل مقرر اللجنة :  

 اعضاء اللجنة:

 أستاذ بقسم ھندسة البتروكیماویات أ.د. منى عثمان

 القائم بأعمال رئیس قسم الھندسة الكھربیة أ.م.د. محمد عبد الرحمن    

 أستاذ مساعد بقسم الھندسة المعماریة أ.م.د. ھشام الشیمى

 

 اللجنة : مھام

  ضع آلیة معلنة إلختیار القیادات األكادیمیة بالكلیة.و -١

 ئة التدریس و الھیئة المعاونة.أعضاء ھی إلختیار ضع آلیة معلنةو -٢

 
تھvvvvدف عملیvvvvة وضvvvvع معvvvvاییر إختیvvvvار القیvvvvادات األكادیمیvvvvة إلvvvvى تحvvvvرى الدقvvvvة فvvvvى إختیvvvvار 

 القیادات مما یضمن تحقیق التطویر الداعم و المستمر لرفع كفاءة و فاعلیة المؤسسة.

 :المعاییر المستخدمة فى إختیار القیادات األكادیمیة -١

واد مvvالبvvاب الثالvvث (ال ١٩٩٢لسvvنة  ١٠١عvvات الخاصvvة رقvvم إنشvvاء الجام قvvانون یتضvvمن

 الجامعیvvة  وأعضvvاء ھیئvvة التvvدریسالقیvvادات  ختیvvارإ معvvاییر )١٦إلvvى رقvvم  ١٢رقvvم  مvvن

 القvvانون كتیvvبو العلمیvvة واإلداریvvة باألقسvvام معلنvvة و بالقvvانون موثقvvة المعvvاییر وھvvذه

المعvvاییر مvvن خvvالل بوحvvدة ضvvمان الجvvودة ، وقvvد تvvم وضvvع مجموعvvة مvvن  ومعلvvن متvvوفر

یvvvتم االسvvvتعانة بھvvvا عنvvvد األكادیمیvvvة  القیvvvاداتالختیvvvار  لجنvvvة مكونvvvة مvvvن قبvvvل ادارة الكلیvvvة

) ٢، وقvvد تvvم اعتمvvاد تشvvكیل اللجنvvة بمجلvvس الكلیvvة رقvvvم(األكادیمیvvةة القیvvاداختیvvار وتعیvvین 

لتحدیvvvvد ھvvvvذه المعvvvvاییر حسvvvvب  ١٠/١٠/٢٠١٢بتvvvvاریخ  ٢٠١٢/٢٠١٣للعvvvvام األكvvvvادیمى 

vvات كvvذ اراء متطلبvvد اخvvاییر بعvvذه المعvvاد ھvvى اعتمvvة علvvس الكلیvvق مجلvvد وافvvة  وقvvل وظیف



   

2016/2017   Page 27 
 

) للعvvvام األكvvvادیمى ٥مvvvن یعنیvvvھ االمvvvر واعvvvادة صvvvیاغتھا (محضvvvر مجلvvvس الكلیvvvة رقvvvم (

 .إلعتماد معاییر القیادات األكادیمیة للكلیة ١٦/١/٢٠١٣بتاریخ  ٢٠١٢/٢٠١٣

 

من  بالتعیین تمجامعة خاصة ما زال ی حیث یتم إختیار القیادات فى جامعة فاروس ، كونھا

قبل إدارة الجامعة مع إعتماد مجلس األمناء طبقا للمعاییر التى وضعتھا لجنة وضع معاییر 

 لكلیة الھندسة جامعة فاروس، و تتمثل ھذه المعاییر فى : األكادیمیة القیاداتاختیار 

 

 النشاط العلمى. -١

 .الطالبیة األنشطة في الفعالة المشاركة -٢

 و الجودة توكید أعمال في والمشاركة والنظم السیاسات وضع في تراكشإلا -٣
 .الجامعة أو بالكلیة اإلعتماد

 الفاعلیة التعلیمیة. تنمیة في دورات علي الحصول -٤

 .علمیة مؤتمرات وتنظیم حضور -٥

 .التعلیم تطویر مشروعات في سھاماتإلا -٦

ً  المنشورة العلمیة األبحاث -٧   .دولیا

  .التخصص جالم في الفكریة سھاماتإلا -٨

 .البحثیة بالمشروعات الخاص التقییم لجان في المشاركة -٩

  .تقدیریة أو تشجیعیة جوائز علي الحصول -١٠

 .ختراعاإل براءات علي الحصول -١١

 :وسائل إعالن معاییر إختیار القیادات األكادیمیة بالكلیة -٢

و اإلعvvvvالن تvvvvم إعvvvvالن معvvvvاییر إختیvvvvار القیvvvvادات األكادیمیvvvvة بكافvvvvة الوسvvvvائل المتاحvvvvة للنشvvvvر 

 و تتمثل فى:ألعضاء ھیئة التدریس باألقسام المختلفة بالكلیة 

 إعداد و طبع دلیل معاییر و آلیات إختیار القیادات األكادیمیة. -١

 توزیع الدلیل على األقسام األكادیمیة بالكلیة. -٢

 نشر الدلیل على الموقع اإللكترونى لوحدة ضمان الجودة بالكلیة. -٣

 الجامعة و مركز ضمان الجودة بالجامعة.توزیع الدلیل على إدارة  -٤

 إیداع نسخ فى مكتبة الكلیة ضمن مطبوعات وحدة ضمان الجودة بالكلیة. -٥

 عاییر إختیار عضو ھیئة تدریس:م

 

 تدریس مدة عامین على األقل. المن المفضل أن یكون لدیھ خبرة فى  -١
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إجادة اللغة  إجادة التدریس بالطرق الحدیثة واستخدام الوسائط االلكترونیة وكذلك -٢
 األجنبیة التى یدرس بھا. 

قدرة عضو ھیئة التدریس على التفاعل مع الطالب فى المسائل العلمیة ذات  -٣
 العالقة بالمقرر الذي یقوم بتدریسھ. 

العمvvل ضvvمن أھvvداف المvvنھج الدراسvvي مvvن جھvvة و حاجvvات الطvvالب مvvن جھvvة  -٤
 أخرى.

 إثارة الرغبة لدى الطلبة في التعلم.القدرة على  -٥

 مكن من مادة االختصاص مع زیادة الثقافة العامة .الت -٦

 معاییر إختیار عضو ھیئة معاونة:

أن یكون حاصال علي الشھادة الجامعیة من جامعة مصریة حكومیة أو جامعة  -١
 أخري معترف بھا

 أن یكون تقدیره العام في المرحلة الجامعیة جید جدا علي األقل  -٢

 التخصصأن یكون حاصال علي تقدیر جید في مادة   -٣

 أن یجتاز االختبارات التي تجریھا لجنة االختیار  -٤

 أن یجتاز المقابلة الشخصیة التي تجریھا اللجنة -٥

 :عاییر المفاضلة بین المرشحین لمدرس مساعد علي النحو التاليم

یكون حاصال علي الماجستیر أو مایعادلھا من جامعة حكومیة أو جامعة  أن  -١
 .معترف بھا

 التي تجریھا لجنة االختیارأن یجتاز االختبارات  -٢

 أن یجتاز المقابلة الشخصیة التي تجریھا اللجنة -٣

 یفضل من حصل علي دورات تدریبیة في مجال التخصص -٤
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 : وأنشطة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب مھام.  ١/١/٤

تى تضمن جتماعیة والثقافیة والریاضیة والإلوضع الخطط للطلبة من الناحیة التعلیمیة وا )أ
 تحقیق الرؤیة االستراتیجیة للكلیة وكذلك أھدافھا الالزمة فى مجال رعایة طالب الكلیة.

یقوم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب بتقدیم تقریر نصف سنوى الى العمید ویعرض  )ب
على مجلس الكلیة مبینا فیھ سیر العملیة التعلیمیة فى الكلیة وكذلك یتناول التقریر شرحا 

ا لنشاطات الطلبة االجتماعیة والثقافیة والریاضیة والتدریب الصیفى ووضع الطلبة راضی
الوافدین والمؤتمرات العلمیة ومشاریع التخرج. وكذلك یبین فیھ المعوقات ونقاط القوة 

 وعرض حال للمشكالت التى تواجھ العملیة التعلیمیة.

ات التنفیذیة التى تضمن تحقیق جراءإللشئون التعلیم والطالب بكافة ا الكلیة یقوم وكیل )ج
 ستراتیجیة الموضوعة وھى:إلا

 شراف على التدریب الصیفى العملى للطالب.إلتصریف الطلبة فى الكلیة وا -

 ةمتحانات من خارج الكلیة توطئإلدراسة مقترحات األقسام فى شأن الندب للتدریس وا -
 لعرضھا على مجلس الكلیة.

 جتماعیة للطالب.إلواعلى رعایة الشئون الریاضیة  اإلشراف -

 فى الكلیة. الدراسیةعلى متابعة تدریس المقرارات  اإلشراف -

 على شئون الطالب الوافدین. اإلشراف -

 عداد ما یعرض على المؤتمر العلمى السنوى للكلیة فیما یخصھ.إ -

تطبیvvvق الئحvvvة اإلمتحانvvvات  لجvvvان الكنتvvvرول المركvvvزى للكلیvvvة و متابعvvvة اإلشvvvراف علvvvى -
  المعتمدة للجامعة

 رئاسة لجنة تطویر التعلیم بالكلیة. -

 رئاسة لجنة إعداد الئحة الدراسات العلیا بالكلیة. -

اإلشvvvvراف علvvvvى المعامvvvvل و الvvvvورش الھندسvvvvیة و معامvvvvل تطبیقvvvvات الحاسvvvvب اآللvvvvى  -
شvvvاملة متابعvvvة تطبیvvvق البvvvرامج الدراسvvvیة و أعمvvvال الصvvvیانة و التجھیvvvزات و األجھvvvزة 

 رفع كفائة األداء.باإلضافة إلى وضع برامج تخطیطیة ل

اإلشvvvراف علvvvى المكتبvvvة المركزیvvvة للكلیvvvة و المكتبvvvة اإللكترونیvvvة شvvvاملة متابعvvvة األداء  -
الكتvvvvب  إحتیاجvvvات البvvvvرامج الدراسvvvیة مvvvvن و أعمvvvال الصvvvvیانة و التجھیvvvزات و تvvvvوفیر

   التحدیث المستمر لبرامج المكتبة اإللكترونیة. و المراجع باإلضافة إلى المقررة 

 .األنشطة الطالبیة إلتحاد الطالب بالكلیة اإلشراف على -

 
 

 : التابعة لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب لجان النوعیةلمھام وأنشطة ا. ١/١/٥

  الشئون التعلیمیة و تطویر التعلیملجنة  .١
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 -تشكیل اللجنة :

 لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلیة  رئیس اللجنة 

 ذ بقسم ھندسة البتروكیماویات أستا منى عثمان مقرر اللجنة: أ.د

 أعضاء اللجنة:

 رئیس قسم الھندسة المیكانیكیة أ.د. عالء شبل  ١

 رئیس قسم ھندسة وإدارة التشیید                                                 أ.د حسن الغزولى ٢

 رئیس قسم ھندسة البتروكیماویات أ.د. حامد عبد المقصود ٣

 قائم بأعمال رئیس قسم العلوم األساسیة د عبد المتعالد. أحمم.أ. ٤

 قائم بأعمال رئیس قسم الھندسة الكھربیة أ.د. محمد عبد الرحمن ٥

 قسم الھندسة المعماریةل المشرف األكادیمى أ.د. رمضان عبد المقصود ٦

 ھندسة الحاسب المشرف األكادیمى لقسم ا.د. مجدى عبد العظیم ٧

 قسام العلمیة : نسمة حمدىسكرتاریة شئون األ

 -مھام اللجنة :

عداد الخطط والبرامج الدراسیة بما یتوافق مع إلوضع المواصفات والمعاییر الالزمة  .١
 القومیة لضمان الجودة واإلعتماد. معاییر الھیئة 

وضع الخطط لتقییم وتطویر البرامج األكادیمیة المختلفة في ضوء متطلبات الجودة  .٢
 .تشجیع التفكیر اإلبداعيوحاجة سوق العمل و

 متابعة تطبیق اللوائح األكادیمیة فى العملیة التعلیمیة بالكلیة. .٣

 إعداد خطة لتطویر أسالیب التعلیم و التعلم المستخدمة فى الكلیة و متابعة تنفیذھا. .٤

 إعداد دراسات التقدم لإلعتماد لدرجة البكالوریوس لألقسام العلمیة. .٥

 أعداد الطالب بالكلیة.إعداد دراسات التقدم لزیادة  .٦

 إعتماد الجداول الدراسیة باألقسام العلمیة بالكلیة. .٧

 دراسة إحتیاجات  المكتبة  من الكتب و المراجع و الدوریات الحدیثة.. .٨

للمقvvvvvررات  Textbooksالتنسvvvvvیق مvvvvvع األقسvvvvvام العلمیvvvvvة لتvvvvvوفیر الكتvvvvvب المقvvvvvررة   .٩
 الدراسیة المختلفة.

١٠. vvvvة اإللكترونیvvvvل المكتبvvvvن عمvvvvد مvvvvى التأكvvvvع فvvvvب و المراجvvvvدعیمھا بالكتvvvvة و ت
 التخصصات الھندسیة المختلفة.

 إستحداث آلیات لتشجیع الطالب على إستخدام المكتبة اإللكترونیة.  .١١
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إجvvvراء إسvvvتطالعات دوریvvvة بvvvین أعضvvvاء ھیئvvvة التvvvدریس و الطvvvالب لقیvvvاس  .١٢
 مدى اإلستفادة من إمكانیات المكتبة و المكتبة اإللكترونیة.

صvvvvvحیحیة لتالفvvvvvى القصvvvvvور مvvvvvن واقvvvvvع إسvvvvvتبیانات عمvvvvvل اإلجvvvvvراءات الت .١٣
 الطالب و أعضاء ھیئة التدریس.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمقاصات اإلرشاد األكادیمى متابعةلجنة  .٢

 -تشكیل اللجنة :

 لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلیة  رئیس اللجنة 
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 إساسیة القائم بأعمال رئیس قسم علوم أ.م.د. أحمد عبد المتعال مقرر اللجنة: 

 :أعضاء اللجنة

 منسق قسم ھندسة الحاسب د. عمرو السعدني ١

 منسق قسم الھندسة المیكانیكیة أ.د. جمال واصل ٢

 منسق قسم ھندسة البتروكیماویات د. ریھام ھزاع ٣

 منسق قسم الھندسة المعماریة د. غادة راغب ٤

 منسق قسم ھندسة و إدارة التشیید أ.د سعد الحمراوي ٥

 الكھربیة منسق قسم الھندسة . محمدعبد الوھابد ٦

 -مھام اللجنة :

 أوالً: متابعة اإلرشاد األكادیمى :

ختبارات إلبرامج توجھ للطالب المستجدین للتعریف أساًسا بنظام الدراسة واإعداد  .١
 .التكیف الالزم مع الدراسة الجامعیة، وتعریفھم بحقوقھم وواجباتھم وتحقیق

ة للطالب المتعثرین لمعاونتھم في تجاوز عثراتھم وتحقیق النجاح برامج إرشادیإعداد  .٢
 .ومساعدتھم في التغلب على ما یواجھونھ من عقبات ومشكالت المنشود،

ستمرار في التفوق إلبرامج إرشادیة للطالب المتفوقین لمساعدتھم على اإعداد  .٣
 .تشجیعًا لھم وحفًزا لغیرھم من الطالب واضطراده،

لتوجیھھم إلى ما یحقق مواصلتھم للدراسة،  الوافدینلطالب لشادیة برامج إر إعداد  .٤
عقبات أو مشكالت لیكونوا دعاة  ومعاونتھم على التغلب على ما قد یصادفھم من

 .صالحین في بالدھم مستقبالً 

تنظم لعموم الطالب لمساعدتھم في تحسین مستواھم الدراسي  برامج إرشادیةإعداد  .٥
  .والتحصیلي

تنفیذھا، كما تجري  فیذیة للخطة العامة لإلرشاد األكادیمي بالجامعة تباشرخطة تن إعداد .٦
تقریًرا  األقسام العلمیةتقویًما لخطتھا وتوافي بھ العمادة التي تستخلص من تقاریر 

 . الكلیةتقویمیًا للعمل اإلرشادي على مستوى 

صات العلمیة بالتخص (freshmen)إعداد برامج لتعریف طالب الفرقة الدراسیة األولى  .٧
المختلفة بالكلیة و ذلك لمساعدتھم فى إختیار القسم العلمى المناسب لطموحاتھم و 

 قدراتھم الذھنیة و متطلبات سوق العمل.

 

الكشف عن قدرات الطالب الحقیقیة وإمكاناتھ الدراسیة وتوجیھھ بموجبھا إلى التخصص  .٨
 المالئم لتلك القدرات حتى یمكنھ التفوق واالبتكار.
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كد عن طریق المتابعة لسجلھ التعلیمي من سیره على الطریق الصحیح لتحقیق التأ .٩
 متطلبات التخرج.

تقدیم المشورة الواجبة عند التسجیل في كل فصل دراسي ومساعدتھ في إعداد  .١٠
 الجدول الدراسي.

توفیر جو من المودة واأللفة في إطار التقالید الجامعیة بین المرشد والطالب  .١١
ما قد یعترضھ من مشكالت تعلیمیة أو اجتماعیة ومساعدتھ في البحث تمكنھ من احتواء 

 عن الحلول المناسبة لھا.

 ثانیاً: المقاصات :

مراجعة إستالم مستندات الطالب المحولین من الجامعات المصریة و الخاصة من قسم  .١
شئون الطالب بإدارة الجامعة و الالزمة إلعداد مقاصة للمقررات الدراسیة المراد 

 مادھا طبقا لالئحة جامعة فاروس إعت

احتساب المقررات التي درسوھا قبل تحویلھم للكلیة، وتنسق ھذه العملیة مع األقسام  .٢
 .طبقا لالئحة كلیة الھندسة المعنیة بالكلیة إلجراء معادلة لتلك الموا

إعداد المقاصات للمقررات الدراسیة للطلبة المحولین و المراد إعتمادھا طبقا لالئحة  .٣
 معة فاروس. جا

 التنسیق مع رؤساء األقسام لمراجعة بیانات المقاصات. .٤

إعتماد المقاصات للطلبة المحولین إلى جامعة فاروس من عمید الكلیة و إرسالھا إلى  .٥
 إدارة شئون الطالب إلعتمادھا من القسم المختص بوزارة التعلیم العالى.

  لمركزى بالكلیة لتسجیلھا.إرسال بیانات المقاصات لألقسام العلمیة و الكنترول ا .٦

 

 

 

 

 الكنترول واإلمتحاناتلجنة  .٣

 تشكیل اللجنة:

  لجنة الكنترول العام 

 رئیسا و قائم بأعمال رئیس قسم الھندسة الكھربیة أ.م.د. محمد عبد الرحمن 

 أعضاء اللجنة: 
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 أ.م.د. إحسان ناصف

 د. محمد عبد الكریم

 د. محمد عبد الوھاب

 د.أحمد عبد المالك 

 ستاذ مساعد بقسم ھندسة البیتروكیماویاتأ

 مدرس بقسم الھندسة الكھربیة

 مدرس بقسم الھندسة الكھربیة

 مدرس بقسم الھندسة الكھربیة

إعvvvvداد و تسvvvvییر أعمvvvvال اإلمتحانvvvvات و إعvvvvداد اإلحصvvvvائیات الvvvvو رفvvvvع نتvvvvائج  عمل اللجنة:
 الطالب إلكترونیا

  لجان كنتروالت األقسام:

ل لجنvvvvة للكنتvvvvرول إلدارة عملیvvvvة اإلمتحانvvvvات  الخاصvvvvة بمقرراتvvvvھ ، و ذلvvvvك بمvvvvا ال یخvvvvالف یقvvvvوم كvvvvل قسvvvvم بتشvvvvكی
 القواعد المعمول بھا في الئحة اإلمتحانات بالجامعة. 

،  كمبیggggوتر –بتروكیماویgggات  –تشggggیید  –عمgggارة  –میكانیكggggا  -كھربgggاءیvvvتم تشvvvvكیل عvvvدد سvvvvت كنتvvvروالت ألقسvvvvام: 
كنتggggرول لمقggggررات العلggggوم األساسggggیة و اإلنسggggانیات و متطلبggggات  فة إلggggىباإلضggggاتحvvvvت مسvvvvؤولیة رؤسvvvvاء األقسvvvvام. 

 تحت رئاسة ا.د. رئیس قسم العلوم األساسیة.  الجامعة

 و یشمل:  من خالل مجالس األقسامیتم التشكیل 

 رئیس لجان المراقبات (رئیس القسم أو عضو ھیئة تدریس بالقسم)   -
 یئة التدریس بالقسم*)(إثنین أو ثالثة من أعضاء ھ فریق لجان الرصد -

 *یجوز لألقسام اإلستعانة بأعضاء ھیئة تدریس من أقسام أخرى بموافقة ا.د. عمید الكلیة

 التشكیل یرد من رئیس القسم ، و یمكن تغییره كل عام أكادیمي أعضاء اللجنة:

أعمvvvال المراقبvvvات، الرصvvvد، إعvvvداد النتvvvائج، و المراجعvvvة للمقvvvررات الخاصvvvة  عمل اللجنة:
 قسمبال

 سكرتاریة األقسام العلمیة: نسمة حمدى

 مھام اللجنة: 

 أعمال لجنة الكنترول العام:

 إعداد و تسییر أعمال اإلمتحانات و إعداد اإلحصائیات و رفع نتائج الطالب إلكترونیا.  .١

تنفیذ القوانین و التعلیمات الواردة فى الالئحة الداخلیة (الئحة و قوانین اإلمتحانات)  .٢
 .٢٧/١٠/٢٠١٠روس و المعتمدة بقرار مجلس الجامعة بتاریخ بجامعة فا

ثم استالم الجداول من األقسام وعمل جدول  جداول االمتحاناتمخاطبة األقسام إلعداد  .٣
 مجمع للكلیة.

 اإلعالن عن جداول اإلمتحانات و اعتمادھا من عمید الكلیة. .٤

) ، ١شوفات الغیاب، ساإلشراف على لجنة تجھیز متطلبات االمتحان (أوراق اإلجابة، ك .٥
تجھیز أوراق اإلجابة لكل مقرر دراسى بعدد یساوى عدد الطالب المسجلین بالمقرر و 

بصفة إحتیاطیة و بحد أدنى ثالث  %٥المسموح لھم بدخول اإلمتحان مع إضافة نسبة 
 ورقات إجابة و ختم جمیع أوراق اإلجابة بخاتم الكنترول و التاریخ.

 الخاصة باإلمتحانات (غیاب، توقیع مراقبین، ...)تجھیز النماذج المختلفة  .٦
كشوفات سري درجة لكنتروالت األقسام یوم  –كشوفات الغیاب  -تسلیم كراسات اإلجابة  .٧

 االمتحان.
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تجھیز كشوفات أسماء الطالب وتعلیقھا على قاعات االمتحانات یوم االمتحان طبقا  .٨
 ألعداد الطالب.

ئون الطالب و كنتروالت األقسام فیما یتعلق الكنترول العام ھو ھمزة الوصل بین ش .٩
الغیاب  -، و مراجعة الحاالت الخاصة للطالب (حاالت الحرمان  ١بإستالم و ترتیب س

 ...).   -االنسحاب –بعذر 
التنسیق مع ا.د. عمید الكلیة لمخاطبة أمین عام الجامعة لتوفیر الخدمة الطبیة و  .١٠

 حسن سیر العمل أثناء اإلمتحانات بالكلیة.األمن و جمیع الخدمات األخرى التى تضمن 

إرسال و استالم نتائج االمتحانات إلكترونیا من األقسام على استمارة  .١١
(المرتبة) على الحاسب الخاص بالكنترول العام ، باإلضافة إلى نسخ مطبوعة ١س

مصورة من كشوفات درجات أعمال السنة لجمیع المقررات (تفصیلیة و موقعة من أستاذ 
 ر). یكون تسلیم النتیجة مصحوبا بخطاب من رئیس القسم.المقر

إعداد النتیجة النھائیة و اإلحصائیات وطباعتھا وارسالھا لكنتروالت األقسام  .١٢
 للمراجعة.

 تسلیم النتائج إلى عمید الكلیة العتمادھا ثم إعتمادھا من نائب رئیس الجامعة. .١٣
 رفع النتیجة النھائیة على موقع الجامعة. .١٤

ات الطالب المعتمدة من رئیس الجامعة للتأكد من صحة أعمال فحص إلتماس .١٥
الرصد لنتیجة الطالب فى المقرر الدراسى محل الشكوى ، و تقدیمھا لعمید الكلیة 
إلعتمادھا ، مع عمل اإلجراءات التصحیحیة لنتیجة و إحصائیة المقرر الدراسى فى حالة 

 رئس الجامعة. وجود خطأ مادى فى أعمال الرصد إلعادة إعتمادھا من 

 ثانیا: كنتروالت األقسام: 

 مھام رئیس لجان المراقبات:

 یعمل تحت اشراف رئیس القسم األكادیمي .١
 متابعة حضور المراقبین و إلتزامھم بالتوقیتات المحددة  .٢
التأكد من تطبیق جمیع المراقبین لقواعد الئحة اإلمتحانات بالجامعة و منھا على سبیل  .٣

 یفون المحمول على المكاتب سواء للطالب أو المراقبینالمثال منع تواجد التل

 متابعة سیر اإلمتحانات وفقا للقواعد المعمول بھا في الئحة اإلمتحانات بالجامعة .٤

تحریر محاضر الغش أو اإلخالل باإلنضباط وفقا للقواعد المعمول بھا في الئحة  .٥
 اإلمتحانات بالجامعة ، و رفعھا لعمید الكلیة

وراق األسئلة و كراسات اإلجابة من و إلى لجنة كنترول القسم قبل و في استالم وتسلیم أ .٦
 نھایة اإلمتحان

 توقیع كشف حضور الطالب ، و حصر الغیاب و توقیع إستمارات الغیاب .٧

 

 مھام لجان الرصد في كنتروالت األقسام:

قعة إعداد كشوفات درجات األعمال الفصلیة (طبقا للنموذج المعتمد من إدارة الكلیة) مو .١
 من السادة أعضاء ھیئة تدریس المقررات المختلفة.

إعداد جداول اإلمتحانات و قاعات اإلمتحانات وجداول المراقبات الخاصة بالقسم  .٢
وارسال النسخة النھائیة الى الكنترول العام (مع الوضع في اإلعتبار إختالف مدة 

 اإلمتحان بین الالئحة القدیمة و الجدیدة).
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 ئلة من الممتحنین.استالم أوراق األس .٣

استالم كراسات اإلجابة الفارغة وكشوفات الغیاب من الكنترول العام یومیا قبل بدایة  .٤
 االمتحان.

عمل السرى ثم تسلیم أوراق اإلجابة للسادة أعضاء ھیئة التدریس لتصحیحھا مع تسلیمھم  .٥
 درجة ونماذج الجودة (تقریر المادة، ...)-كشف سرى

درجة واالجابة النموذجیة ونماذج الجودة -مصححة وكشف سرىاستالم أوراق االجابة ال .٦
 من اعضاء ھیئة التدریس

 والمراجعة ١فك السرى والرصد على استمارات س .٧
إلكترونیا إلى الكنترول العام و تسلیم صورة ضوئیة مطبوعة من  ١ارسال استمارات س .٨

العام ، مصحوبة درجات أعمال السنة تفصیلیة (موقعة من أستاذ المقرر) إلى الكنترول 
 بخطاب من رئیس القسم یفید تسلیم النتیجة للكنترول العام

استالم نسخة النتیجة المطبوعة من الكنترول العام ومراجعتھا وتوقیعھا، على أن  .١٦
) من واقع كشوفات الغیاب، أو الحاالت NEتشمل المراجعة حاالت الغیاب بدون عذر (

 ...) -االنسحاب –بعذر الغیاب  -الخاصة األخرى (حاالت الحرمان 
تسلیم النتیجة المراجعة الموقعة إلى الكنترول العام لمراجعتھا من قبل شئون الطالب ثم  .٩

 اعتمادھا من ا.د.عمید الكلیة.
 حفظ مظروف اإلمتحان في صورتھ النھائیة و یشمل:  .١٠

o على المظروف من الخارج بھا جمیع بیانات اإلمتحان  ٤إستمارة س 

o اصة بالطالب (موقعة من لجنة الممتحنین) أوراق اإلجابات الخ 
o نسخة من أوراق األسئلة 
o  نموذج اإلجابة 

o  (موقع من لجنة الممتحنین) أصل كشف درجات أعمال السنة 
o  درجة –أصل كشف السري 
o صورة من النتیجة النھائیة و اإلحصائیة للمقرر 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التدریب الصیفى لجنة  .٤
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 تشكیل اللجنة :-

 وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب: رئیس اللجنة

 )كھربیة(مدرس بقسم الھندسة ال یاسر الكمشوشىد. مقرر اللجنة: 

 :أعضاء اللجنة

 روكیماویاتأستاذ مساعد بقسم ھندسة البت ا.م.د. إحسان ناصف ١

 بقسم الھندسة المعماریةاستاذ مساعد  أ.م.د ھشام الشیمى ٢

 ندسة و إدارة التشییدبقسم ھمدرس  محمد عبد الحكمد.  ٣

 بقسم ھندسة الحاسبمدرس  عمرو السعدنىد.  ٤

 -:اللجنةمھام 

بمجvvvالس األقسvvvام األطvvvراف المجتمعیvvvة  ممثلvvvىؤسvvvاء األقسvvvام بالكلیvvvة و التنسvvvیق مvvvع ر .١
بالمؤسسvvvvات  للطvvvvالب  صvvvvیفىلتvvvvوفیر فvvvvرص التvvvvدریب الالعلمیvvvvة ومجلvvvvس الكلیvvvvة 

  الھندسیة

توكvvvوالت مvvvع األطvvvراف المجتمعیvvvة مvvvن الشvvvركات تنفیvvvذ عvvvدد مvvvن البرووالعمvvvل علvvvى  .٢
الصvvناعیة و الھندسvvیة بمختلvvف تخصصvvvتھا والتvvى مvvن أھvvدافھا تvvvوفیر أكبvvر عvvدد مvvvن 

 فرص التدریب الصیفى للطالب.

ب للطvvvvvvال التvvvvvvدریب الصvvvvvvیفىأثنvvvvvvاء تنفیvvvvvvذ برنvvvvvvامج  تقیvvvvvvیم األداءتنفیvvvvvvذ ومتابعvvvvvvة . .٣
والتعvvvvود علvvvvى  لvvvvدوام بالمؤسسvvvvات الھندسvvvvیة لمتابعvvvvة مvvvvدى التvvvvزام الطالvvvvب فvvvvى  ا

 .االنضباط والجدیة في العمل

یvvvة البvvvرامج التدریبیvvvة و تحدیvvvد المشvvvاكل إسvvvتبیانات للطvvvالب لقیvvvاس مvvvدى فاعل عمvvvل .٤
ً التى تعوق   .وتعمیق معارفھ تھیئة الطالب مھنیا

عمvvvvل خطvvvvة سvvvvنویة للزیvvvvارات المیدانیvvvvة  للمصvvvvانع والمؤسسvvvvات الھندسvvvvیة و تvvvvوفیر  .٥
تطvvvvویر مھvvvvارات بھvvvvدف مسvvvvتوى األقسvvvvام المختلفvvvvة  دورات تدریبیvvvvة للطvvvvالب علvvvvى

 .الطالب الھندسیة وتھیئتھ للعمل المیداني

 

 


