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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 تقرير سنوى 

  2017/2018العام الجامعى  

 بيانات عامة :  -1

 جامعة فاروس باإلسكندرية –كلية الهندسة  اسم الكلية :

 :  الكليةالدرجات التى تمنحها 

 دبلوم                   ليسانس        √ 

 دكتوراه              ماجستير  بكالوريوس 

 :  تاريخ اعتماد التقرير

                        

 

 يعتمد ،،                   

 عميد الكلية                                                        

                                  أ.د/                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خاتم 

 الكلية
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 :االستراتيجية أهدافها غاياتها وورسالتها و الكليةرؤية  -2

 : الكليةرؤية 
. متميز أكاديمى مستوى إلى للوصول خاصة رؤية فاروس بجامعة الهندسة كلية تتبنى

 على يعمل كما. الدولى التقنى للتطور مواكب هندسى تعليم تقديم خالل من ذلك يتم و

 سوق فى التميز و للمنافسة والقيادية البحثية و المهنية و التعليمية الطالب قدرات تنمية

 .الدولى و اإلقليمى و المحلى العمل

 : الكليةرسالة 

متميز   مهندس لتخريج راقى أكاديمى مستوى تحقيق إلى فاروس بجامعة الهندسة كلية تهدف

 اإلحتياجات تلبى متميزة أكاديمية برامج و تخصصات خالل من المستمر التعلم على قادر

 و. مصر فى المستدامة التنمية فى تساهم و الخدمية المصالح و الصناعية للمؤسسات التقنية

 و المجتمع خدمة فى تساهم تطبيقية نواحى إلى تنتجها التى البحوث تطوير إلى الكلية تسعى

 أكاديمى مناخ وتشجيع رعاية نحو الكلية تسعى و. التقنية قضاياه مع التفاعل و البيئة تنمية

 واإلحساس المهنية واآلداب ااألخالقيات  وتعلم اإلبتكار على تنمية القدرة من الطالب يمكن

 .المجتمع تجاه بالمسئولية

 : للكلية االستراتيجية هدافاأل

 وإدارة المؤسسية والقدرة التعليمية للفاعلية المستمر المؤسسى للتقويم وفعالة متطورة ظمن -1

 .الجودة

 تطوير البرامج التعليمية والمناهج الدراسية واساليب التعليم والتعلم  المستخدمة.  -2

 يس على درجة عالية من الكفاءة.أعضاء هيئة تدر   -3

 الحصول على اإلعتماد المؤسسى.   -4



 

 

  
 

(8201-7201وحدة ضمان الجودة                              )  Page 3 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 .تطوير القدرات البحثية لدى اعضاء هيئة التدريس بالكلية  -5

 .ية للكلية إستكمال و إعتماد برامج الدراسات العليا والدبلومات بما يحقق الخطة البحث  -6

 مواكبة مجاالت البحث العلمى للتطور التكنولوجى .   -7

 الحصول على بحوث علمية متميزة.  -8

 .تطوير و ترويج وحدات و معامل الكلية لخدمة المجتمع و تنمية البيئة  -9

 تفعيل التواصل مع المؤسسات الهندسية ومنظمات المجتمع.   -10

 المساهمة فى نشر الوعى البيئى والثقافى بقضايا المجتمع والبيئة.  -11

 إستكمال إنشاء و تفعيل وحدات تنمية الموارد بالكلية. -12

 خالل العام الماضى : الكليةشاركت فيها  إنجازات وأنشطة متميزة -13

 

و ذلك بجلسة مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم  حصلت كلية الهندسة على اإلعتماد  -

 .  13/3/2018( بتاريخ 176رقم )و اإلعتماد 

بجوائز مالية من مسابقة الميكانيكية.هندسة البتروكيماويات والهندسة والهندسة الكهربائية حصول طالب الكلية  من أقسام  -

جنيه  15000  فازبالمركز األول وجائزة مالية قدرهاحيث   " نحو غٍد مستدام "علمية نظمتها شركة بيرال كربون بعنوان 

فازبالمركز ا كم مصري مشروع من قسم الهندسة الكهربائية بعنوان" األلواح الضوئية ودورها فى تحقيق غد مستدام" 

جنيه مصري مشروع من قسم هندسة البتروكيماويات بعنوان " معالجة مياه الصرف  10000  الثاني وجائزة مالية قدرها

جنيه مصري مشروع من  5000  المركز الثالث وجائزة مالية قدرهاو فاز بالصحى الزيتية باستخدام غشاء السيراميك" 

 .د الطاقة الكهربائية باستخدام المطبات الصناعية" الميكانيكية بعنوان "تولي  قسم الهندسة

 بالمركز الثالث في مسابقة  از مجموعة من طالب الفرقة الخامسة بقسم الهندسة الكهربائية تخصص اتصاالتف -

(IoT)     “Internet of Things”  التي نظمتها شركة Microsoft العالمية على مستوى جمهورية مصر العربية  

 . ر من خمسين فريق من الجامعات المصرية المختلفة في تخصص هندسة اتصاالت وحاسباتمشاركة أكثب
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 تقرير األداء

 :التخطيط االستراتيجى .1

أعدت  لجنة متابعة الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية التابعة لوحدة ضمان الجودة 
)  2018و حتى يوليو  2017عن الفترة من أغسطس تقرير  2عدد  بكلية الهندسة 

تضمنت  (.2019-2015لخطة اإلستراتيجية ا التقرير الخامس و السادس لمتابعة 
 ما تم تنفيذه من الخطة التنفيذية و يمكن تلخيص ما جاء بهذه التقارير فيما يلى:التقارير 

 ( 2018الي يناير 2017 من أغسطس  ) الخامسالتقرير النصف سنوى 

 بمراجعة بنود وأنشطة الخطة التنفيذية للكلية لتطبيق إستراتيجية الكلية وتحقيق غاياتها اإلستراتيجية

 -المتمثلة في أربع غايات رئيسية وهي :

 .جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم الهندسى –كلية الهندسة  .1

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال البحث العلمى. –كلية الهندسة  .2

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة. –كلية الهندسة  .3

 جامعة فاروس. –و تنمية الموارد الذاتية لكلية الهندسة تطوير  .4
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 الغايات العامة
األهداف 

 اإلستراتيجية

 
نسبة اإلنجاز 

 الهدف 

 

 نشطةألا
 مؤشرات/ مخرجات المتابعة وتقييم األداء

نسبة 
 االنجاز 

المتوقع 
 انجازه 

 أسباب عدم االنجاز 

 :الغاية األولى

جامعةةةةة  –كليةةةةة الهندسةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةاروس ك حةةةةةةةةةةةةةةةةد 

المؤسسةةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةةة 

المتميةةةةةةةزة فةةةةةةةى مجةةةةةةةال 

 التعليم الهندسى

1 )
نظم تطووووووير

التقوووووووووووووويم 
المؤسسوووووى 
المسوووووووووتمر 
للفاعليووووووووووة 
التعليميووووووووة 
و القووووووووودرة 
المؤسسووووية 
و ادارة 

 الجودة

. تطةةةةةةوير الهيكةةةةةةل 1 82.7%

 التنطيمى

 تشكيل اللجان 

 مجالس اعتمادها 

 تقارير المتابعة 

100%  100%  

. تحسةةةةين خةةةةدمات 2

المكتبةةةةةةةةةةةة ونشةةةةةةةةةةةر 

حقةةةةةةةةةةوق الملكيةةةةةةةةةةة 

 القكرية 

 قائمة بالكتب الموجودة بالمكتبة و الحديثة .

 بيان بنسبة المستفيدين من المكتبة و المراجع 

 صور االفتات بالمكتبة  

75% 100%  

. تطةةةةةةةةةوير نظةةةةةةةةةم 3
صةةةةةةةةةيانة المةةةةةةةةةوارد 
الماديةةةةةةةة بالكليةةةةةةةة و 
تعزيةةز وسةةائل االمةةن 

 و السالمة  

 متابعة خطط الصيانة 

NORMS   المحدثة المعتمدة 

 جداول دراسية نماذج من 

 صورة من الموارد المادية بالكلية.

 تقارير لجنة المعامل و الورش 

75% 100%  
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. تطوير خدمات 4

 المعامل و اداء الفنيين 

 

 . خالل الفترةخطط تطوير المعامل 

 حصةةةةر لكةةةةل األجهةةةةزة وبياناتهةةةةا الفنيةةةةة
 .للمعامل و الورش

 خطط تدريب للعاملين 

 تقارير تقييم الفنيين و بيان بالمكافات 

 تقارير متابعة الصيانة 

فةةةةةةةةواتير شةةةةةةةةراء االجهةةةةةةةةزة و المةةةةةةةةواد 

 .الكيماوية

84% 100
% 

تقةةةةةةةةديم طلةةةةةةةةب باسةةةةةةةةماء االجهةةةةةةةةزة 
المطلوبةةةةةةه لةةةةةةبعم االقسةةةةةةام  لعميةةةةةةد 

 الكلية  

. تفعيل دور 5
الطالب للمشاركة 

 المجتمعية 
 

 التقرير السنوى لالنشطة الطالبية .

 تقرير اليوم العلمى للكلية 

 خدمة المجتمع و تنمية البيئةلجنة تقرير 

تقريةةر مركةةز خدمةةة المجتمةةع و تنميةةة البيئةةة  

 عن طالب الكلية بالجامعة

 لم يتم اليوم العلمى خالل هذه الفترة  100% 75%

. عقةةةد  أنشةةةةةةةطةةةة 6
مةةتةةنةةوعةةةةة لةةلةةطةةالب 
)دورات رياضةةةةةةية و 

 رحالت ...(

 التقرير السنوى لالنشطة الطالبية .

 

100% 100%  
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. وضةةةةةةع برنةةةةةةامج 7
محةةةدد للتةةةدريب مةةةن 
حيةةةث عةةةدد الطةةةالب 
والفتةةةةةةرة الزمنيةةةةةةة و 

 تقييم فترة التدريب.

 كشوف باسماء و اماكن تدريب الطالب 
 خطط التدريب بالكلية 

 تقارير المتابعة و تحليل نتائج االستبيانات 
  إستمارات التقييمونماذج من 

 الئحة مركز التدريب بالجامعة المعتمد 

100% 100%   

تطةةةةةةةةةوير نظةةةةةةةةةام -8
 االرشاد االكاديمى 

 الية و تقارير متابعة المتعثرين 
 تقارير متابعة االرشاد االكاديمى 

تحليل نتائج تقييم رضاء الطالب عن االرشاد 
 االكاديمى و االجراءات التصحيحية 

100% 100%  

تفعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل دور -9
الطةةةالب فةةةى العمليةةةة 

 التعليمية 

 اشتراك الطالب فى مجالس الكلية و االقسام 
 مشاركة الطالب فى نشر االبحاث العلمية 

100% 100%  

تشكككككيل لجنككككة . 10 

الخككككككككككككككككككريجيين و 

انشكككككككككككاء قاعكككككككككككدة 

بيانككككككات لخريجككككككى 

الكليكككة وواكككع اليكككة 

 لتحديثها .

 محاضر اجتماعات لجنة الخريجين 
 

 نماذج من قاعدة البيانات 

 

100% 100%  

تنظيم ملتقى . 11
توظيفى و لقاء 

 سنوى للخريجين

 دورة النقابة )االعالن(
 دورات مركز ريادة االعمال

لم تتمكن الكلية من تنظيم الماتقى  100% 0%
 السنوى 
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تحليل استبيانات مستوى خريجى فاروس 
 فى سوق العمل 

تنظيم دورات  -12  
تدريبة لالرتقاء 
 بخريجى فاروس

 

 *كشف بحضور الخريجين للدورات 
  

بداية عرم دورات للخريجين بمركز  100% 50%
 ريادة االعمال ولكن الحضور قليل  

. وضع نظام 13   
 جذب الوافدين 

 تحديث الموقع االلكترونى
 بيان بالطلبة الوافدين   

100% 100%  

. تفعيل دور 14   
المقيم الداخلى و 

 الخارجى 

 تشكيل لجان المراجعة الداخلية 
 تقارير لجنة متابعة الشئون التعليمية 

 لجان فحص الورقة االمتحانية 
 تقارير المراجع الخارجى 

100% 100%  

 :الغاية األولى

جامعة  –كلية الهندسة 

فاروس كأحد 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( تطوير 2

البرامج 

التعليمية و 

المناهج 

الدراسية و 

اساليب 

التعايم و 

 التعلم

 

. اعةةةةداد المعةةةةايير 1 98%

المرجعية المؤسةةةسةةةية 

ARS 

  ARSاعتماد 

 تقارير المراجع الداخلى و الخارجى 

 مجالس االقسام و الكلية 

 خطة التدريب بالكلية 

لتخصص الهندسة  ARSاعداد و ارسال  100% 90%

 الصناعية العتماده من الهئية .

. مراجعة توصةةةةيف 2

البرامج و المقررات 

وفةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةا لةةةةةةةةةةل 

ARS&NARS 

 تقارير المراجعة 

مجلس تقارير لجنة الشئون التعليمية و 

 اعتمادها

100% 100%  
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. اعةةادة صةةةةةةةيةةاغةةة 3

توصةةةةةةةيف البرامج و 

الةةةمصةةةةةةةةةةفةةةوفةةةةات و 

 مراجعتها 

 نماذج اعادة الصياغة  

 تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية 

100% 100%  

.مراجعةةةةة تقةةةةارير 4

البرامج الةةةدراسةةةةةةةيةةةة 

نويةةةةة و خطط  السةةةةةةة

 التعزيز 

 تقارير البرامج السنوية 

 خطط التعزيز باالقسام العلمية 

 مجالس اعتمادها 

%100 100%  

. اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرارية 5

التطةةةةةةةةةةةةوير فةةةةةةةةةةةةةى  

أسةةةةةةةةةةاليب التعلةةةةةةةةةةيم 

 التفاعلي المختلفة.

 نماذج من اعمال الطالب 

 نماذج من تقارير متابعة التعليم التفاعلى 

100% 100%  

. عقةةةةةةد مةةةةةةؤتمرات 6
 األقسام العلمية.

 تقارير مؤتمرات االقسام 

 

100% 100

% 

 

. عقةةةةةةةةةةةد اليةةةةةةةةةةةوم 7
 العلمى بالكلية.

 تقرير اليوم العلمى للكلية و توصياته 

 

100%  100

% 
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. عقد اتفاقيات و 8
برامج للتعاون و 
التبادل الثقافى و 

 العلمى 

 

  KTHتقارير متابعة اتفاقية *

 نماذج من تقارير الزيارات *

 تفاقيات اخرى *ا

 

 

100% 100
% 

 

 :األولىالغاية 

جامعة  –كلية الهندسة 

 فاروس كأحد 

 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( أعضاء 3

هيئة 

التدريس  و 

الهئية 

المعاونة 

 على درجة 

عالية من 

 الكفاءة.

 

.تشةةةةةةجيع المةةةةةةنح 1 100%

الدراسةةةةية مةةةةا بعةةةةد 

الةةةةةةةةةدكتوراه مةةةةةةةةةن 

الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االجنبية 

 نماذج من المنح و شروطها 

 نماذج من المقبولين بالكلية 

 تقارير متابعة لالبحاث المنشورة

100% 100%  

. عقةةةةةةةةةةةةد دورات 2

لتنميةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةدرات 

أعضةةةةةةةةةاء هئيةةةةةةةةةة 

التةةةةدريس و الهئيةةةةة 

 المعاونة 

خطط التدريب المعتمدة من المركز و كشةةةوف 

 الحضور ونماذج الشهادات 

100% 100%  

عقككككككد اتفاقيككككككات . 3

و بروتوككككككككككككككوالت 

مككككككككككع جامعككككككككككات 

اجنبيكككككككة لتبكككككككادل و 

تكككككككدريب أعضكككككككاء 

مع جامعات  نماذج من البروتوكوالت الموقعة

 اجنبية

100% 100%  
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هئيككككككة التككككككدريس و 

الهئيكككككككة المعاونكككككككة 

فكككككككككككى مجكككككككككككاالت 

 مختلفة

. اعداد خطة  لتنمية 4

قدرات أعضةةةةةاء هيئة 

الةةتةةةةدريةةس والةةهةةيةةئةةةةة 

 المعاونة.

 قائمة باالحتياجات التدريبة 

 خطة التدريب المعتمدة بالكلية 

الخطةةةةة التدريبةةةةة المعتمةةةةدة مةةةةن مركةةةةز 

 ضمان الجودة بالجامعة 

 .كشف الحضور و المادة العلمية 

100% 100

% 

 

. تقيةةةةةيم أعضةةةةةاء 5

هيئةةةةةةةةة التةةةةةةةةدريس 

والهيئةةةةةة المعاونةةةةةة 

بواسةةةطة إسةةةتبيانات 

 الطالب.

 نماذج من االستبيانات 

 ونتائج التقييم 

 االجراءات التصحيحية 

 

100% 100%  

مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة .6 

إسةةةةتمارات التقةةةةويم 

الةةةةةةةذاتى بواسةةةةةةةطة 

أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس 

ومراجعتةةةةةةةةه مةةةةةةةةن 

تقرير عميد الكلية الدورى إلستمارات التقويم  

 الذاتى ألعضاء هيئة التدريس.

 تقرير نائب رئيس الجامعة فى هذا الش ن .

  نماذج من التقويم الذاتى

100% 100%  
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قبةةةةةةةةةةةل رؤسةةةةةةةةةةةاء 

 األقسام.

 :الغاية األولى

 –كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةاروس 

 كأحد المؤسسات 

 

العلميةةةةةةةةةةة المتميةةةةةةةةةةزة 

 فى مجال التعليم 

 الهندسى

( اإلعتماد 4

 المؤسسى

 

تشكيل فريق . 1 100%

العداد معايير 

 الدراسة الذاتية 

 التشكيل و مجلس الكلية لالعتماد .

مراجعككككة الخطككككة التنفي يككككة مككككن تقريككككر 

  .مركز امان الجودة بالجامعة

معةةةةايير الدراسةةةةة تقككككارير متابعككككة اعككككداد 

 الذاتية

100

% 

100

% 

 

. تشكيل لجان وحدة 2

 ضمان الجودة 
100 %100 التشكيل و مجالس الكلية لالعتماد.

% 

 

. ورش عككككككمككككككل 3

ثقي   ت ل توعيكككة و ا ل ل

 بالجودة 

 خطة التدريب المعتمدة 

نمةةةةاذج مةةةةن تحليةةةةل اسةةةةتبيانات الةةةةدورات 

 و كشف الحضوروورش العمل 

100% 100

% 

 

التقةةةةدم لالعتمةةةةاد   -4

من قبل  الهيئة القومية 

لةةجةةودة الةةتةةعةةلةةيةةم و 

 اإلعتماد.

 نماذج من :

 توصيف و تقارير المقررات 

 .توصيف و تقارير البرامج 

 تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية 

100% 100

% 
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 الثانيةالغاية 

جامعةةةةة –كليةةةةة الهندسةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةاروس ك حةةةةةةةةةةةةةةةةد 

المؤسسةةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةةة 

المتميةةةةةةةزة فةةةةةةةى مجةةةةةةةال 

 .البحث العلمى

( تطووووووير 1

مجووووووووووواالت 

البحووووووووووووووث 

 العلمى .

. تحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 1 80%

المجةةةةاالت البحثيةةةةة 

 باالقسام العلمية

 مجاالت البحث العلمى المعتمدة باالقسام .

 قاعدة بيانات لالنتاج العلمى 

100% 100%  

. خطةةةةةط للبحةةةةةث 2

العلمةةةى باالقسةةةام و 

 الكلية 

 خطة للبحث العلمي بالكلية معتمدة.

 نماذج مشروعات مشتركة و ممولة .

50% 100%  

. عقةةةةد مؤتمرات 3

عةةةةةلةةةةةمةةةةةيةةةةةة فةةةةةى 

لتةخصةةةةةةةصةةةةةةةةةةات  ا

 المختلفة بالكلية

نسخ من -برنامج  -المؤتمر االول. ) بروشور
 االبحاث المقدمة(

و 2018نوفمبر  لجنة اعداد المؤتمر الثانى 
 اعالناته

يتم تشةةةةةةةكيل لجنة المؤتمر الثانى واعالنه  100% 50%
على الموقع االلكترونى و تفعيةةةل اللجةةةان 

 المسئوله ىلى المؤتمر

. تطوير المعةةةامةةةل 4

لخةةةةدمةةةةة التطور في 

 مجال البحث العلمي.

خطةةةةةةةةة تطةةةةةةةةوير المعامةةةةةةةةل و تقريةةةةةةةةر 

 المتابعة.

 

80% 100

% 

المطلوبةةةه تةةةم ارسةةةال بيةةةان بةةةاالجهزة 

لتطةةةةةةةوير المعامةةةةةةةل )قسةةةةةةةم هندسةةةةةةةة 

 البتروكيماويات(

. تحفيككككز أعضككككاء 5

هئيككككككككة التككككككككدريس 

للمشكككككككككاركة فكككككككككى 

المكككككككككككككككككككككككؤتمرات 

الدوليككككككة و النشككككككر 

صةةةةةور كشةةةةةوف المكافةةةةة ت والمشةةةةةاركة 

 فى  المؤتمرات  العلمية.  

قةةةةةةةةرار مجلةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةه لصةةةةةةةةرف 

 المكافات 

 بيان باالبحاث المنشورة 

100% 100

% 
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فككككككككككى دوريككككككككككات 

 عالمية 

 الثانيةالغاية 

جامعةةةةة –كليةةةةة الهندسةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةاروس ك حةةةةةةةةةةةةةةةةد 

المؤسسةةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةةة 

المتميةةةةةةةزة فةةةةةةةى مجةةةةةةةال 

 .البحث العلمى

تطووووووووير -2

القوووووووووودرات 

البحثيووووووووووووة 

لوووووووووووووووووووودى 

أعضوووووووووووواء 

هيئووووووووووووووووووة 

التووووووووودريس 

و الهيئوووووووووة 

 المعاونة  

 

عقد دورات -1 100%

لتنمية قدرات 

أعضاء هئية 

التدريس و الهئية 

 المعاونة

ضمان  المعتمدة من مركزخطط التدريب 

و كشوف  الجودة و مركز تطوير التعليم

 الحضور ونماذج الشهادات

100% 100%  

تشةةةةةجيع المةةةةةنح  -2

الدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

للحصةةةةةةةول علةةةةةةةى  

الةةةةةةةةةدكتوراه مةةةةةةةةةن 

الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 االجنبية 

 نماذج من المنح و شروطها  

 نماذج من المقبولين بالكلية 

اليةةة و تقةةارير متةةابعةةة  المسةةةةةةةجلين لةةدرجةةة 

 الدكتوراه

 بيان باالبحاث المنشورة

100 % 100%  

 الثانيةالغاية 

جامعةةةةة –كليةةةةة الهندسةةةةة 

 فاروس 

ك حةةةةةةةةةةةةد المؤسسةةةةةةةةةةةةات 

العلميةةةةةةة المتميةةةةةةزة فةةةةةةى 

 .مجال البحث العلمى

3 )

بحوووووووووووووووث 

علميوووووووووووووووة 

 .متميزة

 

50% 
تشجيع أعضاء  .1

هئية التدريس 

للتقدم للحصول 

على مشروعات 

 ممولة

 نماذج من المنح و شروطها  .2
 Capactiy bluidingتم اعداد مشةةةةروع  100% % 50

لقسمى هندسة كهربية و هندسة حاسب من 

 االتحاد االوروبى   

تشجيع االبحاث  -2 .3

المشتركة بين االقسام 

 العلمية 

4.  5. 0 % 6. 100

% 

7.  
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تشجيع االبحاث  -3

لخدمة القضايا 

 الوطنية

نمةةةاذج مةةةن مشةةةروعات مصةةةادر الطاقةةةة 

 .البديلة 

مشةةةةةةةةةروعات التنميةةةةةةةةةة  نمةةةةةةةةةاذج مةةةةةةةةةن 

 المستدامة .

 

100% 100

% 

تةةةةةم التقةةةةةدم بعةةةةةدد مةةةةةن مشةةةةةروعات 

فةةةةةى مسةةةةةابقة لشةةةةةركة   (11)التخةةةةرج

 اسود الكربون

 الثانيةالغاية 

جامعةةةةة –كليةةةةة الهندسةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةةاروس ك حةةةةةةةةةةةةةةةةد 

المؤسسةةةةةةةةةةات العلميةةةةةةةةةةة 

المتميةةةةةةةزة فةةةةةةةى مجةةةةةةةال 

 .البحث العلمى

انشاء ( 4

برامج 

الدراسات 

العليا التى 

تحقق الخطة 

 البحثية

 .للكلية

 

. اعداد اللوائح 1 17%

 للبرامج المختلفة 

 

  

ملفةةةةةات اإلمكانةةةةةات الماديةةةةةة و البشةةةةةرية 

 .للكلية

نمةةةاذج مةةةن لةةةوائح الدراسةةةات العليةةةا للبةةةرامج 

 المقدمة 

33.3

% 

100

% 

تةةةةم ارسةةةةال الئحةةةةة الدراسةةةةات العليةةةةا 

لقسةةةمى الهندسةةةة المعماريةةةة و هندسةةةة 

 البتروكيماويات

.  توفير عدد من 2

أعضاء هئية 

التدريس لتلبية 

احتياجات الدراسات 

 العليا 

  

ملفةةةةةات اإلمكانةةةةةات الماديةةةةةة و البشةةةةةرية 

 .للكلية

نمةةةاذج مةةةن لةةةوائح الدراسةةةات العليةةةا للبةةةرامج 

 المقدمة 

33.3

% 

تةةةةةةم تةةةةةةوفير أعةةةةةةداد أعضةةةةةةاء هئيةةةةةةة  50%

التةةةةةدريس طبقةةةةةةا للةةةةةةدرجات العلميةةةةةةة 

 لتخصص واحد فقط
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.التسويق للبرامج 3 

 فور اعتمادها 

 
0% 100

% 

لةةةةم يةةةةتم اعتمةةةةاد دراسةةةةات عليةةةةا هةةةةذة 

 الفترة 

 :الغاية الثالثة

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةاروس 

كأحةةةةةةةةةد المؤسسةةةةةةةةةات 

العلميةةةةةةةةةةة المتميةةةةةةةةةةزة 

فةةةةةةةةى مجةةةةةةةةال خدمةةةةةةةةة 

المجتمتةةةةةةةةة و تنميةةةةةةةةة 

 البيئة .

( تطةةةةةوير 1

و تةةةةةةةةةرويج  

وحةةةةةةدات و 

معامةةةةةةةةةةةةةةل 

الكليةةةةةةةةةةةةةةةةة 

لخدمةةةةةةةةةةةةةةةة 

و المجتمةةةةةع 

البيئةةةة تنميةةةة 

. 

 

 

تككككرويج للخككككدمات  .1 66.6%

المقدمكككة مكككن معامككككل 

 ووحدات الكلية 

 

 بيان بالخدمات التى تقدمها المعامل 

 منشورات الدعاية 

 فواتير الوحدات و المعامل

66.6

% 

100

% 

 

( تفعيكككككككل 2 (1

التواصكككككككككل 

مكككككككككككككككككككككككع 

المؤسسككككككككككا

ت 

الهندسكككككككككية 

لقككككاء سككككنوى مككككع  -1 66.6%

االطككككككككككككككككككككككككككككككرا  

 المجتمعية 

 

 تقارير المؤتمرات العلمية لالقسام 

 لقاء وحدة الجودة السنوى 

100% 100
% 

 

زيككككارات ميدانيككككة  -2

للمؤسسككككككككككككككككككككككات و 

 الشركات الصناعية 

بالشةةةةةةةركات مةةةةةةةن تقةةةةةةةارير الزيةةةةةةةارات 
 االقسام المختلفة 

100% 100
% 
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و 

منظمكككككككككات 

 المجتمع.
 

بروتوككككككككككككككوالت  -3

مكككككككككككع مؤسسكككككككككككات 

 صناعية 

 الحصول على خطابات المراسلة.

 نسخة من البروتوكوالت  الموقعة    

0% 100%  

 :الغاية الثالثة

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةاروس 

كأحةةةةةةةةةد المؤسسةةةةةةةةةات 

العلميةةةةةةةةةةة المتميةةةةةةةةةةزة 

فةةةةةةةةى مجةةةةةةةةال خدمةةةةةةةةة 

المجتمتةةةةةةةةة و تنميةةةةةةةةة 

 البيئة .

المساهمة . 3

فى نشر 

الوعى البيئى 

و الثقافى 

بقضايا 

المجتمع و 

 .البيئة

 

رصةةةةةةةةةةةةد  .1 66.6%

مشةةةةةةةةةاكل 

 المجتمع 

 

100% 100%  

. عقةةةةةةةد نةةةةةةةدوات 2

ودورات عةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

قضةةةةايا البيئةةةةة مةةةةن 

خةةةةةالل نخبةةةةةة مةةةةةن 

أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 

التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس 

للمشةةةاركة فةةةى حةةةل 

 المشكالت.

 

0% 100%  

نشةةةةر و توعيةةةةة  -3

الطةةةةةالب النشةةةةةطة 

خدمةةةةةة المجتمةةةةةع و 

تنميةةةةةةةةةةةة البيئةةةةةةةةةةةة 

ووضةةةةةةةةةةةع اليةةةةةةةةةةةه 

للتحفيةةةةةةةةةةةز فةةةةةةةةةةةى 

 المشاركة 

 

لجنة االنشةةةةةطة الطالبية  ) الجزء الخاص 

 المجتمع(بخدمة 

 بيان بالمشاريع الميدانية المفعلة.

 اعالنات االنشطة  

50% 100%  
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: الغايةةةةةةةةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةةةةةةةةة

تطةةةةةةةةةةةةةةوير و تنميةةةةةةةةةةةةةةة 

المةةةةةةوارد الذاتيةةةةةةة لكليةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةةةةةة –الهندسةةةةةةةةةةةةة 

 .فاروس

. استكمال 1

إنشاء و 

تفعيل 

وحدات 

تنمية 

الموارد 

 بالكلية.

 

41.65
% 

تقةةةةةةةةةديم دورات  -1

 تدربية و مهنية
 نماذج من الدورات و الندوات 

 صور من اإلعالنات

لم يتم عقد دورات مهنية و تدريبية  100% 0%

 للمهندسين خالل هذة الفترة 

تقةةةةةةةةةةةةةةديم  .2

استشةةةةةةارا

ت 

 هندسية 

 نماذج من التقارير المقدمة 

0% 100% 
لم يتم اعتماد المركز الهندسى الذى 

 يقدم هذة الخدمات 

. تقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديم 3

اختبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات و 

 تحاليل 

 

 لوائح المعامل  و الوحدات

 الدورة المستندية و نماذج من الفواتير

 صور من اإلعالنات

66.6% 100% 
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تصةةةميم و تنفيةةةذ . 4

نمةةاذج هندسةةية مةةن 

 خالل الورش

 صورة من نماذج اجهزة مشاريع التخرج

 فواتير من الورشة

100% 100%  

 

 

 ( 2018الي أغسطس  2018 من فبراير  ) السادس التقرير النصف سنوى 

 -المتمثلة في أربع غايات رئيسية وهي : بمراجعة بنود وأنشطة الخطة التنفيذية للكلية لتطبيق إستراتيجية الكلية وتحقيق غاياتها اإلستراتيجية

 .ىجامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم الهندس –كلية الهندسة  .5

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال البحث العلمى. –كلية الهندسة  .6

 جامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة. –كلية الهندسة  .7

 جامعة فاروس. –و تنمية الموارد الذاتية لكلية الهندسة تطوير  .8
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 األهداف اإلستراتيجية الغايات العامة

 
 نسبة اإلنجاز الهدف 

 

 نشطةألا

المتابعة مؤشرات/ مخرجات 
 وتقييم األداء

المتوقع  نسبة االنجاز 
 انجازه 

أسباب عدم 
 االنجاز 

 :الغاية األولى

 –كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةة 

جامعةةةة فةةةاروس ك حةةةد 

المؤسسةةةةةةات العلميةةةةةةة 

المتميةةةةزة فةةةةى مجةةةةال 

 التعليم الهندسى

نظم تطووووووووووووووووووووير( 1
التقوووووويم المؤسسوووووى 
المسووووووتمر للفاعليووووووة 
التعليميوووووة و القووووودرة 
المؤسسوووووووية و ادارة 

 الجودة

 تشكيل اللجان  . تطوير الهيكل التنطيمى1 93.2%

 مجالس اعتمادها 

 تقارير المتابعة 

100%  100%  

. تحسةةةةةةةين خةةةةةةةدمات المكتبةةةةةةةة 2

 ونشر حقوق الملكية القكرية 

قائمةةةةةةةةةة بالكتةةةةةةةةةب الموجةةةةةةةةةودة 
 بالمكتبة و الحديثة .

بيةةةةةان بنسةةةةةبة المسةةةةةتفيدين مةةةةةن 
 المكتبة و المراجع 

 صور االفتات بالمكتبة  

100% 100%  

. تطةةةوير نظةةةم صةةةيانة المةةةوارد 3
الماديةةةة بالكليةةةة و تعزيةةةز وسةةةائل 

 االمن و السالمة  

 متابعة خطط الصيانة 

NORMS   المحدثة المعتمدة 

 جداول دراسية نماذج من 

صورة من الموارد المادية 

 بالكلية.

 تقارير لجنة المعامل و الورش 

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

. تطوير خدمات المعامل و اداء 4

 الفنيين 

 

خطةةةةةط تطةةةةةوير المعامةةةةةل 
 . خالل الفترة

حصةةةةةةر لكةةةةةةل األجهةةةةةةزة 
للمعامةةةةل  وبياناتهةةةةا الفنيةةةةة

 .و الورش
 خطط تدريب للعاملين 

تقةةةةةارير تقيةةةةةيم الفنيةةةةةين و 
 بيان بالمكافات 

 تقارير متابعة الصيانة 
فةةةواتير شةةةراء االجهةةةزة و 

 .المواد الكيماوية

100% 100%  

. تفعيل دور الطالب للمشاركة 5
 المجتمعية 

 

التقريةةةةر السةةةةنوى لالنشةةةةطة 

 الطالبية .

 تقرير اليوم العلمى للكلية 

خدمةةة المجتمةةع لجنةةة تقريةةر 

 و تنمية البيئة

تقريةةةةةةةةةر مركةةةةةةةةةز خدمةةةةةةةةةة 

المجتمةةةةةةع و تنميةةةةةةة البيئةةةةةةة  

 بالجامعة عن طالب الكلية

100% 100%  

. عقد  أنشةةةةةةةطة متنوعة للطالب 6
 )دورات رياضية و رحالت ...(

التقريةةةةر السةةةةنوى لالنشةةةةطة 

 الطالبية .

 

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

. وضةةةةةةةةةع برنةةةةةةةةةامج محةةةةةةةةةدد 7
للتةةدريب مةةن حيةةث عةةدد الطةةالب 
والفتةةةةرة الزمنيةةةةةة و تقيةةةةيم فتةةةةةرة 

 التدريب.

كشوف باسماء و اماكن 
 تدريب الطالب 

 خطط التدريب بالكلية 
تقارير المتابعة و تحليل 

 نتائج االستبيانات 
  إستمارات التقييمونماذج من 

الئحة مركز التدريب 
 بالجامعة المعتمد 

100% 100%   

تطةةةةةةةةةوير نظةةةةةةةةةام االرشةةةةةةةةةاد -8
 االكاديمى 

الية و تقارير متابعة 
 المتعثرين 

تقارير متابعة االرشاد 
 االكاديمى 

تحليل نتائج تقييم رضاء 
الطالب عن االرشاد 

االكاديمى و االجراءات 
 التصحيحية 

100% 100%  

تفعيةةةةةةةل دور الطةةةةةةةةالب فةةةةةةةةى -9
 العملية التعليمية 

اشتراك الطالب فى مجالس 
 الكلية و االقسام 

مشاركة الطالب فى نشر 
 االبحاث العلمية 

100% 100%  

تشككككككككككككككككككيل لجنكككككككككككككككككة . 10 

انشككككككاء قاعككككككدة الخككككككريجيين و 

بيانككككككككات لخريجككككككككى الكليككككككككة 

 وواع الية لتحديثها .

محاضر اجتماعات لجنة 
 الخريجين 

 
 نماذج من قاعدة البيانات 

 

اجتماع لجنة - 100% 100%
 المحاكاه 

اجتماع لجنة -
 االعتماد 

فطار -
 الخريجين 
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

تنظيم ملتقى توظيفى و . 11
  لقاء سنزى للخريجين

 
دورات مركز ريادة 

 االعمال

 

لم تتمكن الكلية  100% 0%
من تنظيم 

الماتقى السنوى 
. 

تم االعالن  عن 
دورات مركز 
ريادة االعمال 
على صفحة 
الفيس بوك 

للخريجيين و لم 
 يتقدم احد

تنظيم دورات تدريبة  -12  
 لالرتقاء بخريجى فاروس

 

تم االعالن  عن  100% 50%  
دورات مركز 
ريادة االعمال 
على صفحة 
الفيس بوك 

للخريجيين و لم 
 يتقدم احد

 تحديث الموقع االلكترونى . وضع نظام جذب الوافدين 13   
 بيان بالطلبة الوافدين   

100% 100%  

. تفعيل دور المقيم الداخلى 14   
 و الخارجى 

تشكيل لجان المراجعة 
 الداخلية 

تقارير لجنة متابعة الشئون 
 التعليمية 

لجان فحص الورقة 
 االمتحانية 

 تقارير المراجع الخارجى 

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 :الغاية األولى

 –كلية الهندسة 

جامعة فاروس كأحد 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( تطوير البرامج 2

التعليمية و المناهج 

الدراسية و اساليب 

 التعايم و التعلم

 

. اعةةةةداد المعةةةةايير المرجعيةةةةة 1 100%

 ARSالمؤسسية 

  ARSاعتماد 

تقارير المراجع الداخلى و 

 الخارجى 

 مجالس االقسام و الكلية 

 خطة التدريب بالكلية 

100% 100%  

. مراجعة توصةةةةةةةيف البرامج و 2

 ARS&NARSالمقررات وفقا لل 

 تقارير المراجعة 

تقارير لجنة الشئون التعليمية 

 اعتمادهاو مجلس 

100% 100%  

. اعادة صياغة توصيف البرامج 3

 و المصفوفات و مراجعتها 

 نماذج اعادة الصياغة  

تقارير المراجعة الداخلية و 

 الخارجية 

100% 100%  

.مةةراجةةعةةةةة تةةقةةةةاريةةر الةةبةةرامةةج 4

 الدراسية السنوية و خطط التعزيز 

 تقارير البرامج السنوية 

خطط التعزيز باالقسام 

 العلمية 

 مجالس اعتمادها 

تقديم التقارير  100% %100

السنوية فى نهاية 

 2018أغسطس 

. اسةةةةةةةتمرارية التطةةةةةةةوير فةةةةةةةى  5

أسةةةةةةةةةةاليب التعلةةةةةةةةةةيم التفةةةةةةةةةةاعلي 

 المختلفة.

 نماذج من اعمال الطالب 

نمةةةةاذج مةةةةن تقةةةةارير متابعةةةةة 

 التعليم التفاعلى 

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

األقسةةةةةةةةام . عقةةةةةةةةد مةةةةةةةةؤتمرات 6
 العلمية.

تقةةةةةةةةةةةةةارير مةةةةةةةةةةةةةؤتمرات 

 االقسام 

 

100% 100%  

تقريةةةةةةةر اليةةةةةةةوم العلمةةةةةةةى  . عقد اليوم العلمى بالكلية.7

 للكلية و توصياته 

 

100%  100%  

. عقد اتفاقيات و برامج للتعاون 8
 و التبادل الثقافى و العلمى 

 

تقةةةةةارير متابعةةةةةة اتفاقيةةةةةة *
KTH  

نمةةةةةةةاذج مةةةةةةةن تقةةةةةةةارير *
 الزيارات 

 تفاقيات اخرى *ا

100% 100%  

 :الغاية األولى

 –كلية الهندسة 

 جامعة فاروس كأحد 

 

المؤسسات العلمية 

المتميزة فى مجال 

 التعليم الهندسى

( أعضاء هيئة 3

التدريس  و الهئية 

 المعاونة على درجة 

 عالية من الكفاءة.

 

.تشةةةجيع المةةةنح الدراسةةةية مةةةا 1 100%

بعةةةد الةةةدكتوراه مةةةن الجامعةةةات 

 االجنبية 

 نماذج من المنح و شروطها 

 نماذج من المقبولين بالكلية 

تقةةةةارير متةةةةابعةةةةة لالبحةةةةاث 

 المنشورة

100% 100%  

. عقةةةةةةةةةةةةد دورات لتنميةةةةةةةةةةةةة 2

قةةةةةةةةةةدرات أعضةةةةةةةةةةاء هئيةةةةةةةةةةة 

 التدريس و الهئية المعاونة 

خطط التةةدريةةب المعتمةةدة من 

ولجنةةةةة التةةةةدريةةةةب و المركز

ية  و كشةةةةةةةوف  التوعية بالكل

 الحضور ونماذج الشهادات 

100% 100%  

عقكككككككككككككككككد اتفاقيكككككككككككككككككات و . 3

بروتوكككككككوالت مككككككع جامعككككككات 

اجنبيككككككككة لتبككككككككادل و تككككككككدريب 

أعضكككككككاء هئيكككككككة التكككككككدريس و 

الهئيكككككككككككة المعاونكككككككككككة فكككككككككككى 

 مجاالت مختلفة

نماذج من البروتوكوالت 

 مع جامعات اجنبية الموقعة

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

. اعةةةداد خطةةةة  لتنميةةةة قةةةدرات 4

أعضةةةةةةةةاء هيئةةة التةةدريس والهيئةةة 

 المعاونة.

قائمةةةةةةةةةةةة باالحتياجةةةةةةةةةةةات 

 التدريبة 

خطةةةةة التةةةةدريب المعتمةةةةدة 

 بالكلية 

الخطةةةة التدريبةةةة المعتمةةةدة 

مةةةةةةةةن مركةةةةةةةةز ضةةةةةةةةمان 

 الجودة بالجامعة 

كشةةةف الحضةةةور و المةةةادة 

 .العلمية 

100% 100%  

. تقيةةةةةةةةةيم أعضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة 5

المعاونةةةةةةة  التةةةةةةدريس والهيئةةةةةةة

 بواسطة إستبيانات الطالب.

 نماذج من االستبيانات 

 ونتائج التقييم 

 االجراءات التصحيحية 

 

100% 100%  

مراجعةةةة إسةةةتمارات التقةةةويم .6 

الةةةذاتى بواسةةةطة أعضةةةاء هيئةةةة 

التةةةدريس ومراجعتةةةه مةةةن قبةةةل 

 رؤساء األقسام.

تقرير عميةةد الكليةةة الةةدورى  

إلسةةةةةةةتمةةارات التقويم الةةذاتى 

 ألعضاء هيئة التدريس.

تقرير نةةائةةب رئيس الجةةامعةةة 

 فى هذا الش ن .

  نماذج من التقويم الذاتى

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 :الغاية األولى

 –كليةةةةةةةة الهندسةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةة فةةةةةةةةاروس 

 كأحد المؤسسات 

 

العلميةةةةةةة المتميةةةةةةزة 

 فى مجال التعليم 

 الهندسى

اإلعتماد ( 4

 المؤسسى

 

تشكيل فريق العداد معايير . 1 100%

 الدراسة الذاتية 

التشككككيل و مجلكككس الكليكككة 

 لالعتماد .

تقريككككر مراجعككككة الخطككككة 

التنفي يكككككككة مكككككككن مرككككككككز 

اكككككككككككككككمان الجكككككككككككككككودة 

  .بالجامعة

تقككككككارير متابعككككككة اعككككككداد 

 معايير الدراسة الذاتية

100% 100%  

. تشكيل لجان وحدة ضمان 2

 الجودة 
التشةةةكيل و مجةةةالس الكليةةةة 

 لالعتماد.

100% 100%  

. ورش عمككل للتوعيككة و التثقي  3

 بالجودة 

 خطة التدريب المعتمدة 

نمةةةةةةةةةاذج مةةةةةةةةةن تحليةةةةةةةةةل 

اسةةةةةةةةةةتبيانات الةةةةةةةةةةدورات 

و كشةةةةةةف وورش العمةةةةةةل 

 الحضور

100% 100%  

التقوووودم لاعتموووواد  من قبوووول   -4

الهيئوووة القوميوووة لجودة التعليم و 

 اإلعتماد.

حصوووووووول الكليوووووووة علوووووووى 
االعتموووووواد مووووووون الهئيوووووووة 
القوميووووة لضوووومان جووووودة 

 التعليم و االعتماد . 

100% 100%  

( تطوووووير مجوووواالت 1 الثانيةالغاية 

 البحث العلمى .
. تحديةةةةد المجةةةةاالت البحثيةةةةة 1 90.4%

 باالقسام العلمية

مجةةةةاالت البحةةةةث العلمى 

 المعتمدة باالقسام .

100% 100%  
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جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةة 

جامعةةةة فةةةاروس ك حةةةد 

المؤسسةةةةةةات العلميةةةةةةة 

المتميةةةةزة فةةةةى مجةةةةال 

 .البحث العلمى

قةةةاعةةةدة بيةةةانةةةات لالنتةةةاج 

 العلمى 

. خطةةةةةةةط للبحةةةةةةةث العلمةةةةةةةى 2

 باالقسام و الكلية 

خطة للبحث العلمي بالكلية 

 معتمدة.

نماذج مشروعات مشتركة 

 و ممولة .

لم يتقدم احد من  100% 50%

الحصكككككول على 

 مشروع ممول 

. عقةةةد مؤتمرات علميةةةة فى 3

 التخصصات المختلفة بالكلية

 
لجنة اعداد المؤتمر الثانى 

 و اعالناته2018نوفمبر  

100% 100%  

. تطوير المعامل لخدمة التطور 4

 في مجال البحث العلمي.
خطةةةة تطةةةوير المعامةةةةل و 

 تقرير المتابعة.

 

100% 100%  

. تحفيككككككككز أعضككككككككاء هئيككككككككة 5

التككككككككدريس للمشككككككككاركة فككككككككى 

المككككؤتمرات الدوليككككة و النشككككر 

 فى دوريات عالمية 

صةةةور كشةةةوف المكافةةة ت 

والمشةةةةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةةةةةى  

 المؤتمرات  العلمية.  

قةةةةةرار مجلةةةةةس الجامعةةةةةه 

 لصرف المكافات 

 بيان باالبحاث المنشورة 

100% 100%  
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 الثانيةالغاية 

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةة 

 جامعةةةة فةةةاروس ك حةةةد

المؤسسةةةةةةات العلميةةةةةةة 

المتميةةةةزة فةةةةى مجةةةةال 

 .البحث العلمى

تطوووووووووووووووووووووووووووووووير -2

القووووووودرات البحثيوووووووة 

لوووووووووووودى أعضوووووووووووواء 

هيئوووووووة التووووووودريس و 

 الهيئة المعاونة  

 

عقد دورات لتنمية قدرات -1 100%

أعضاء هئية التدريس و الهئية 

 المعاونة

خطط التدريب المعتمدة من 

ضمان الجودة و  مركز

و  مركز تطوير التعليم

كشوف الحضور ونماذج 

 الشهادات

100% 100%  

تشةةةةةجيع المةةةةةنح الدراسةةةةةية  -2

للحصةةةةةةول علةةةةةةى  الةةةةةةدكتوراه 

 من الجامعات االجنبية 

 نماذج من المنح و شروطها  

 نماذج من المقبولين بالكلية 

الةةيةةةةة و تةةقةةةةاريةةر مةةتةةةةابةةعةةةةة  

 المسجلين لدرجة الدكتوراه

 بيان باالبحاث المنشورة

100 % 100%  

 الثانيةالغاية 

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةة 

 جامعة فاروس 

ك حةةةةةةةةد المؤسسةةةةةةةةات 

العلميةةةة المتميةةةزة فةةةى 

مجةةةةةةةةةةةةةال البحةةةةةةةةةةةةةث 

 .العلمى

بحوووووووث علميووووووة ( 3

 .متميزة

 

66.6% 
تشجيع أعضاء هئية  .8

التدريس للتقدم للحصول 

 على مشروعات ممولة

نمككككككككاذج مككككككككن المككككككككنح و  .9

 شروطها 

لم يتقدم أحد  من  100% % 0

السةةةةادة اعضةةةةاء 

 هئية التدريس  

تشجيع االبحاث المشتركة بين  -2 .10

 االقسام العلمية 

نمكككككككاذج مكككككككن االبحكككككككاث   .11

المشكككككتركة ) مشكككككروعات 

 تخرج ( 

12. 100 % 13. 100% 14.  

تشجيع االبحاث لخدمة  -3

 القضايا الوطنية

نمةةةةةاذج مةةةةةن مشةةةةةروعات 

 .مصادر الطاقة البديلة 

نمةةةةةةةاذج مةةةةةةةن مشةةةةةةةاريع 

المحافظةةةةة علةةةةى التةةةةراث 

 السكندرى 

100% 100%  
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 الثانيةالغاية 

–كليةةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةةة 

جامعةةةة فةةةاروس ك حةةةد 

المؤسسةةةةةةات العلميةةةةةةة 

المتميةةةةزة فةةةةى مجةةةةال 

 .البحث العلمى

( انشاء برامج 4

الدراسات العليا التى 

تحقق الخطة البحثية 

 .للكلية

 

. اعداد اللوائح للبرامج 1 44.4%

 المختلفة 

 

  

حصةةةةةةول قسةةةةةةم هندسةةةةةةة 

البتروكيماويةةةةةةةةات علةةةةةةةةى 

فةةةةتح الدراسةةةةات العليةةةةا و 

فةةةةةةةةةى انتظةةةةةةةةةار تحديةةةةةةةةةد 

االعةةةةةةةةةداد للبةةةةةةةةةدء فةةةةةةةةةى 

 البرنامج.

ملفةةةات اإلمكانةةةات الماديةةةة 

 .و البشرية للكلية

نمةةاذج مةةن لةةوائح الدراسةةات 

العليةةةةةةةا للبةةةةةةةرامج المقدمةةةةةةةة 

 )قسم الهندسة المعمارية(

100% 100%  

.  توفير عدد من أعضاء 2

هئية التدريس لتلبية احتياجات 

 الدراسات العليا 

  

ملفةةةات اإلمكانةةةات الماديةةةة 

 .و البشرية للكلية

نمةةاذج مةةن لةةوائح الدراسةةات 

 العليا للبرامج المقدمة 

تةةةةةةةةةم تةةةةةةةةةةوفير  50% 33.3%

أعةةةداد أعضةةةاء 

هئيةةةة التةةةدريس 

طبقةةةا للةةةدرجات 

العلميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

لتخصةةةةةةةةةةةةةةةص 

 واحد فقط
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.التسويق للبرامج فور 3 

 اعتمادها 

 
لةةةم يةةةتم اعتمةةةاد  100% 0%

دراسةةةةات عليةةةةا 

 هذة الفترة 

 :الغاية الثالثة

–كليةةةةةةةة الهندسةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةة فةةةةةةةةاروس 

كأحةةةةةةد المؤسسةةةةةةات 

العلميةةةةةةة المتميةةةةةةزة 

فةةةةةى مجةةةةةال خدمةةةةةة 

المجتمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 تنمية البيئة .

( تطوووووووووووووووووووووووير و 1

تووووورويج  وحووووودات و 

معامووووووووووول الكليوووووووووووة 

و لخدموووووة المجتموووووع 

 البيئة .تنمية 

 

تكككرويج للخكككدمات المقدمكككة مكككن  .1 66.6%

 معامل ووحدات الكلية 

 

بيان بالخدمات التى تقدمها 

 المعامل

 منشورات الدعاية

 فواتير الوحدات و المعامل

66.6% 100%  

( تفعيكككككككككككككككككككككككل 2 (2

التواصككككككككل مككككككككع 

المؤسسككككككككككككككككككككات 

الهندسككككككككككككككككككككية و 

منظمكككككككككككككككككككككككككات 

 المجتمع.
 

لقككككاء سككككنوى مككككع االطككككرا   -1 100%

 المجتمعية 

 

تقةةةةةةةةةةةارير المةةةةةةةةةةةؤتمرات 
 العلمية لالقسام 

تقريةةةةةةةر اليةةةةةةةوم العلمةةةةةةةى 
 للكلية 

100% 100%  

زيككككارات ميدانيككككة للمؤسسككككات  -2

 و الشركات الصناعية 
تقةةةةةةةةةةةةةارير الزيةةةةةةةةةةةةةارات 
بالشةةةةةركات مةةةةةن االقسةةةةةام 

 المختلفة 

100% 100%  

بروتوكككككوالت مككككع مؤسسككككات  -3

 صناعية 
الحصةةةةةول علةةةةةى خطابةةةةةات 

 المراسلة.

نسةةةخة مةةةن البروتوكةةةةوالت   
)شةةةةةةركة اسةةةةةةود الموقعةةةةةةة  

  الكربون(

100% 100%  
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 :الغاية الثالثة

–كليةةةةةةةة الهندسةةةةةةةة 

جامعةةةةةةةةة فةةةةةةةةاروس 

كأحةةةةةةد المؤسسةةةةةةات 

العلميةةةةةةة المتميةةةةةةزة 

فةةةةةى مجةةةةةال خدمةةةةةة 

المجتمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة و 

 تنمية البيئة .

. المساهمة فى 3

نشر الوعى البيئى و 

الثقافى بقضايا 

 .المجتمع و البيئة

 

رصةةةةةةةةةةةد مشةةةةةةةةةةةاكل  .3 100%

 المجتمع 

 

100% 100%  

. عقةةةد نةةةدوات ودورات عةةةن 2

قضةةايا البيئةةة مةةن خةةالل نخبةةة 

مةةةةن أعضةةةةاء هيئةةةةة التةةةةدريس 

للمشةةةةةةةةةةةةاركة فةةةةةةةةةةةةى حةةةةةةةةةةةةل 

 المشكالت.

 دوره التنمية المستدامة 

 

100% 100%  

نشةةةةةر و توعيةةةةةة الطةةةةةالب  -3

النشةةةةةةطة خدمةةةةةةة المجتمةةةةةةع و 

تنميةةةةةةة البيئةةةةةةة ووضةةةةةةع اليةةةةةةه 

 للتحفيز فى المشاركة 

 

 

لجنة االنشةةةةطة الطالبية  ) 

الجزء الخةةةةاص بخةةةةدمةةةةة 

 المجتمع(

بيان بالمشةةةةةةةاريع الميدانية 

 المفعلة.

100% 100%  
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المشةةةةةةةةةاريع الفةةةائزة على 

مسةةةتوى الجامعة من قسةةةم 

 الهندسة الكهربية .

مشةةةةاريع مسةةةةابقة شةةةةركة 

 اسود الكربون 

: الغايةةةةةةةةةةةة الرابعةةةةةةةةةةةة

تطةةةةةةةةةةوير و تنميةةةةةةةةةةة 

المةةةةةةةةةةةوارد الذاتيةةةةةةةةةةةة 

–لكليةةةةةةةةةة الهندسةةةةةةةةةة 

 .جامعة فاروس

. استكمال إنشاء و 1

تفعيل وحدات تنمية 

 الموارد بالكلية.

 

تقةةةةةةةديم دورات تدربيةةةةةةةة و  -1 50%
نماذج من الدورات و  مهنية

 الندوات 
 صور من اإلعالنات

0% 100% 
لم يتم عقد 

دورات مهنية و 
تدريبية 

للمهندسين 
خالل هذة 

 الفترة 

تقةةةةةةةةديم استشةةةةةةةةارات  .4
 هندسية 

 نماذج من التقارير المقدمة 

0% 100% 
لم يتم اعتماد 

المركز 
الهندسى الذى 

يقدم هذة 
 الخدمات 

 . تقديم اختبارات و تحاليل 3

 

 لوائح المعامل  و الوحدات

نماذج الدورة المستندية و 
 من الفواتير

 صور من اإلعالنات

100% 100% 
 

 
تصةةةةةةميم و تنفيةةةةةةذ نمةةةةةةاذج . 4

 هندسية من خالل الورش

صورة من نماذج اجهزة 

 مشاريع التخرج

 فواتير من الورشة

100% 100%  
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 القيادة والحوكمة -2

 التغيرات التي حدثت في القيادات األكاديمية داخل الكلية ان وجدت وطريقة إختيارها. 2-1

األستاذ الدكتور محمد نعيم تم تعيين وكيال لكلية الهندسة وتم اختيار  2018-2017خالل العام األكاديمى 

أنور لشغل هذا المنصب الى جانب إشرافه على قسم العلوم األساسية بالكلية و ذلك طبقا لقرار رئيس 

 30/11/2017مجلس األمناء الصادر بتاريخ 

 . وكذلك وقع االختيار على األستاذ الدكتور محمد فهيم لشغل منصب رئيس قسم هندسة البتروكيماويات

يار القيادات األكاديمية تبعا لمجموعة من المعايير التى سبق و تم إعدادها من خالل لجنة مكونة تم إختوقد 
القيادة األكاديمية، وقد يتم االستعانة بها عند اختيار وتعيين  القيادات األكاديميةمن قبل ادارة الكلية الختيار 

بتاريخ  2012/2013األكاديمى للعام ( 2تم و سبق اعتماد تشكيل اللجنة بمجلس الكلية رقم )
وطبقا لمعايير اختيار القيادات االكاديمية لجامعة فاروس والتى تم اعتمادها ونشرها على   10/10/2012

 .الموقع االلكترونى للجامعة

وسيلة قياس اإلحتياجات التدريبية والبرامج التدريبية التي تم تنفيذها للقيادات األكاديمية وعدد . 2-2
 . فيهاالمشاركين 

تتبنى الكلية بالتعاون مع مركز ضمان الجودة بجامعة فاروس , تطبيق مفاهيم وممارسات التطوير الذاتى 

المستمر للقدرات المهنية للموارد البشرية بالكلية  و خاصة القيادات األكاديمية و ذلك لتحسين جودة مخرجات 

التوافق مع قواعد السلوك األخالقى المهنى التعليم الجامعى بما يحقق التكيف مع تحديات العصر وكذلك 

 للمشتغلين بمهنة التعليم الجامعى

تم عمل إستبيان عن اإلحتياجات التدريبية الفعلية للقيادات األكاديمية بالكلية و قد تم تحليل نتائج اإلستبيان و 
 .الفعلية للقيادات األكاديميةاإلدارية بناءاً على اإلحتياجات التدريبية  المهارات وتنمية إعداد خطة تدريب

عدد الدورات التدريبية التى تم تنفيذها ضمن خطة التدريب لجامعة فاروس لت هيل القيادات األكاديمية  -

 بالكلية:

o  إلجمالى عدد الدورات المتاحة  %100دورة )بنسبة  1=  2017/2018خالل العام األكاديمى

 بالخطة(.

للجنة التدريب و التوعية التابعة لوحدة ضمان عدد الدورات التدريبية التى تم تنفيذها ضمن خطة التدريب  -

 لت هيل القيادات األكاديمية بالكلية: الجودة بالكلية 

o  إلجمالى عدد الدورات المتاحة  %100دورة )بنسبة  2=  2017/2018خالل العام األكاديمى

 بالخطة(.
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 و بيان الدورات كما هو موضح بالجدول التالى: 

 

 

 الفئة المستهدفة إسم الدورة م
إسم منفذ 

 الدورة
 تاريخ الدورة

1 
إدارة الوقت و 

 اإلجتماعات

القيادات 
األكاديمية و 

 اإلدارية
 27/2/2018 أ.د. محمد بالل

2 
القيادات االكاديمية 

 و الحوكمة
 رؤساء االقسام

ا.د/ محمد جابر 

 علىأبو 

عميد كلية 

 الهندسة

12/3/2018 

 1:00الساعة 6

3 

دورالقيادات 

االكاديمية فى تنفيذ 

الخطة التنفيذية 

لمتابعة الخطة 

 االستراتيجية

 رؤساء االقسام

ا.د/ محمد جابر 

 أبو على

عميد كلية 

 الهندسة

13/11/2017 

 1:00الساعة 

 

 آليات التعامل مع مشكات الكلية:. 2-3

 إدارة مع بالكليةجميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة  بين إجتماعات الكليةالسيد/ عميد  عقد -
 حلها على العمل و مشكالتهم لمناقشة الكلية
 مجموعة من الدورات التدريبية تتضمن التالى:بعمل دم مركز ضمان الجودة بالجامعة ق -

 تحليل المشكالت و إتخاذ القرارات 

الكلية والشكاوي المقدمة فيما يخص جميع اطراف العملية التعليمية في ملف كما يوجد ملف خاص بمشكالت 
 .خاص وسري لدي مكتب السيد/ عميد الكلية

آليات ضمان الشفافية والممارسات العادلة وعدم التمييز وتطبيق األخاقيات المهنية بين أفراد . 2-4
 الكلية

ة و النزاهة من خالل ميثاق الشرف تنتهج كلية الهندسة سياسة على درجة عالية من األمان -

األخالقى و معايير النزاهة المعتمدة لجامعة فاروس. و تعتبر الجامعة هذه السياسة مسئولية 

جميع المنتمين للجامعة. و يجب على أعضاء مجلس األمناء و رئيس الجامعة و نوابه و عمداء 

ى و الطالب اإللتزام بما جاء و وكالء الكليات و أعضاء الجهاز األكاديمى و الجهاز اإلدار



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 36 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

فى هذا الميثاق و أن يتعاونوا جميعاً لترسيخ مبادىء األمانة و النزاهة و اإلخالص و جميع 

 المقومات التى تحافظ على سمعة الجامعة تجاه المجتمع.

يسمح الهيكل التنظيمى بالتعاون بين مستوياته ووحداته . و يتصف الهيكل التنظيمي للكلية  -

والشفافية ويسمح بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين مستوياته ووحداته المختلفة بالمرونة 

كما يتصف بوضوح خطوط السلطة وتحديد االختصاصات لكل عضو من أعضائها، فالعميد 

هو رئيس مجلس الكلية ويعاونه في ذلك وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و رؤساء األقسام 

 الجودة . العلمية ووحدة ضمان

توجد آلية لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس و العاملين والطالب )معلنة  -
 علي موقع الكلية

( 10كما تطبق الكلية آلية لضمان العدالة و عدم التمييز تم إعتمادها فى مجلس الكلية رقم ) -
 2017/  6/  12(  بتاريخ  2017 – 2016للعام الجامعى ) 

 توجد كذلك آلية لضمان عدم تعارم المصالح بين أطراف المؤسسة )معلنة علي موقع الكلية(  -

و  ما قامت به من مجهودات لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بالكلية خال السنة الماضية . 2-5
 :إلجراءات التي قامت بها لتصحيح اي اعتداء علي حقوق الملكية الفكرية بهاا

 82 رقم الفكرية الملكية حقوق حماية لقانون طبقًا والنشر والت ليف الفكرية الملكية بحقوق ليةالك كما تلتزم

( 2017 – 2016باإلضافة إلى الميثاق األخالقى للجامعة و المعتمد فى العام األكاديمى  ) . 2002لسنة 

 و الذى يتضمن ضوابط حماية حقوق الملكية الفكرية داخل الكلية 

 الكلية جهود كبيرة لنشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية و منها :و قد بذلت 

 قوم السادة أعضاء هيئة التدريس بتوعية الطالب من خالل المحاضرات بحقوق الملكية الفكرية.ت -

إستخدام النسخ األصلية في جميع الكتب و المراجع و الدوريات العلمية في المكتبة و كافة  -
 .األقسام العلمية الموجودة 

  يسمح للطالب باإلستعارة الخارجية للمراجع العلمية ، الدوريات و الرسائل العلمية ، فيماال -
لمدة  عدا ذلك فان كافة الكتب األخرى تعد متوفرة لإلستعارة الخارجية بحد اقصى كتاب واحد

 .يومين

 %10وضع ملصق من المنشور الذى يحدد عدد صفحات التصوير من الكتب بما ال يزيد عن   -
الكتاب بالمكتبة للعرم على المترددين على المكتبة لمراعاة التزامهم بالضوابط   من

 المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية. 

وضع ملصق من المنشور الذى يحظر إستخدام برامج حاسب آلى غير مرخصة بمعامل   -
تطبيقات الحاسب اآللى و جميع المكاتب التي يكون بها حاسب الى للعرم على المترددين 

 عليها لمراعاة إلتزامهم بالضوابط المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية. 
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الذى يتضمن تعليمات إدارة الجامعة الخاصة بحقوق الملكية توزيع الميثاق األخالقى للجامعة و  -
الفكرية والت ليف والنشر على جميع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة ورفعها على موقع 

 . الجامعة والكلية

لجنة التدريب والتوعية بإعداد محاضرة لنشر ثقافة حماية الملكية الفكرية بعنوان التوعية المستمرة قامت 

 للطالب :

حماية حقوق الملكية الفكرية -1  

أنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -2  

أين  –ضمت عدة تساؤالت منها: ماهى الملكية الفكرية  21/11/2017وذلك يوم الثالثاء الموافق 

 تجد ما يفيد بحماية حقوق الملكية الفكرية ؟

 وكشف بالحضورومرفق نسخة مما تضمنته المحاضرة وكذلك عدد من الصور 

ان كانت قد رصدت اية ممارسات غير عادلة بين أعضاء هيئة التدريس، اعضاء الهيئة المعاونة، . 2-6
 : اإلداريين والطاب في السنة الماضية وما قامت به لتصحيح هذه الممارسات

 فقد تم ونةالهيئة المعاهيئة التدريس و اعضاء نتائج تقييم الراا الوظيفى ألعضاء  هما أواحتنتيجة ل

بصوره   إعادة توزيع االعباء التدريسية و االدارية ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة -

 و تحفيزهم . عضاء هيئة التدريسعادلة لرفع مستوى الراا الوظيفى أل

إن كانت قد استحدثت أو ألغت أى إدارات , أقسام أو وحدات فى هيكلها التنظيمى أو إلن كانت قد . 2-7
 :أية تعديات فى التبعية واالختصاصات وما أسباب ذلك وهل تم اعتمادها وتوثيقهاأجرت 

( بتاريخ 2هيكل تنظيمى معتمد ومعلن و مالئم للكلية تم إعتماده من مجلس الكلية رقم ) يوجد

هيكل التنظيمي للكلية ضيحاً تفصيلياً للكما يوجد دليل الهيكل التنظيمى والذى يتضمن تو 19/10/2016

وتشكيل و مهام اللجان المدرجة بالهيكل التنظيمى كما يوجد دليال للتوصيف الوظيفى للوظائف القيادية و 

 ديمية و اإلداريين  معلن و موثق األكا

 
 

يتكون الهيكل التنظيمى للكلية من جهازين أساسين هما الجهاز األكاديمى و الجهاز اإلدارى حيث يعمل 
الجهاز األكاديمى و جزءا من الجهاز اإلدارى )الموزع على كلية الهندسة ( تحت قيادة السيد عميد الكلية 

فيتبع أمين عام الجامعة ويتم توزيع  و يساعده وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أما الجهاز اإلدارى عامة
العاملين على اإلدارات من قبل الجامعة وليس الكلية. يشتمل الجهاز األكاديمى على مجلس الكلية و مجالس 
األقسام العلمية و يرأس عميد الكلية مجلس الكلية و الذى يرسم السياسة العامة للتعليم و البحث العلمى بينما 

رة شئون القسم و المشاركة فى إدارة الكلية من خالل مجلس الكلية. أما الجهاز مجلس القسم فيقوم بإدا
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اإلدارى فتتمثل مهمته فى تقديم كافة الخدمات المطلوبة للعملية التعليمية بكافة أطرافها من طالب و أعضاء 
 هيئة التدريس و ما يتطلبه من تنفيذ العملية التعليمية بكفاءة .

 لكلية الهندسة على العناصر اآلتية :يشتمل الهيكل التنظيمى 
 مجلس الكلية. -أ

 عميد الكلية. -ب
 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب. -ت
 األقسام العلمية. -ث
 وحدة ضمان الجودة بالكلية. -ج
 .اللجان التنفيذية -ح

ويتميز الهيكل بوجود لجنة إلختيار الموارد البشرية بالكلية معتمدة وموثقة بمجلس  -

 الكلية.

التنظيمى بالتعاون بين مستوياته ووحداته . و يتصف الهيكل يسمح الهيكل  -

التنظيمي للكلية بالمرونة والشفافية ويسمح بالتعاون المتبادل األفقي والرأسي بين 

مستوياته ووحداته المختلفة كما يتصف بوضوح خطوط السلطة وتحديد 

ونه االختصاصات لكل عضو من أعضائها، فالعميد هو رئيس مجلس الكلية ويعا

في ذلك وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب و رؤساء األقسام العلمية ووحدة 

 ضمان الجودة .

 يتضمن الهيكل التنظيمى اإلدارات األساسية لتقديم خدمات التعليم و المجتمع و البحث العلمى :

 : بخدمات التعليمحيث يتضمن الهيكل التنظيمى اللجان التى تهتم   

 التعليمية وتطوير التعليملجنة الشئون  -

 لجنة اإلرشاد األكاديمى والمقاصات -

 لجنة الكنترول و اإلمتحانات -

 لجنة التدريب الصيفى -

 لجنة المعامل و الورش و اإلمكانيات المادية. -

 لجنة اإلتفاقيات الدولية. -

 خدمات المجتمع و يهتم بشئونها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة
بشئونها لجنة العالقات الثقافية والبحث العلمى.البحث العلمى  و يهتم   

يوجد بالكلية لجنة إلدارة األزمات والكوارث فى الهيكل التنظيمى لكلية الهندسة طبقاً 

للتعامل مع  ستعدادالقومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد لإل للمعايير القياسية للهيئة

زمات ب نواعها فى أقل وقت وب قل األمن سوف يحدث  ما مع والتعامل المنتظر حدوثه 

 الخسائر. 
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تم إعتماد تشكيل لجنة إدارة األزمات والكوارث بكلية الهندسة بقرار مجلس  -

  19/10/2016بتاريخ 2016/2017( للعام األكاديمى  2الكلية رقم )

 تتبع لجنة إدارة األزمات والكوارث بشكل مباشر السيد عميد الكلية و يقوم بتسمية -

بقرار من السيد األستاذ   إدارة األزمات و الكوارث بالكلية مقرر لجنة

 الدكتور/عميد الكلية لمدة عام قابلة للتجديد و بموافقة مجلس الكلية.

 والسالمة األمن تحقيق تجهيزات و معدات سالمة من دورية بصفة الت كد يتم -

 دورية تقاريرإعداد  و بالجامعة المدنى الدفاع إدارة مع بالتعاون فى مبانى الكلية

 بذلك.

تجهيزات و  إستخدام على لتدريبهم الفنيين و للعمال تدريبية دورات عمل تم -

 معدات إنذار و مكافحة الحريق بالكلية، و كذلك دورات اإلسعافات األولية . 

 : مستحدثة لتلبية إحتياجات التطوير لجان

يتم إستحداث وتعديل اللجان و الوحدات داخل الهيكل التنظيمى للكلية طبقاً لالحتياجات 

. و اإلعالمستحداث بعم اللجان مثل )لجنة اوبما يتالئم مع متطلبات التطوير، وقد تم 

لجنة اإلعالم باإلضافة الى إعادة التشكيل لبعم اللجان النوعية عتماد تشكيل اقد تم 

 2017-9-18بتاريخ 2018-2017للعام االلجامعى   (1)المختلفة بمجلس الكلية رقم 

  مهام واختصاصات لجنة اإلعام

من منطلق حاجة الكلية إلى وسيلة للتواصل السريع بين جميع طالب الكلية في كل مكان وفي           

ً منا على تفعيل أي وقت لمعرفة أخبار الندوات والدورات التي تقيمهآ لجنة االنشطة  وحرصا

الطالب وجدنا أن" اللجنة اإلعالمية " أصبحت من الضرورات. فوجود اللجنة هو عبارة عن 

استجابة الحتياج عملي يواجهه النشاط وحتى تت كد اللجنة من فعالية وجودها، وضعت لنفسها 

 .2017/2018أهداف أساسية تساعدها على اإلقرار بضرورة إنشاء اللجنة في العام األكاديمي 
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 إدارة الجودة والتطوير :-3

 :الدورات التدريبية .3-1

قدمت لجنة التدريب و التوعية التابعة لوحدة امان الجودة عدد من الدورات التدريبية لتنمية قدرات 

كما هومواح بالجدول و توعية الطالب و اإلداريين   عضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونةالسادة أ

 التالى:

 

 التوقيت اسم المحاضر الفئة المستفيدة اسم الدورة /ورشة العمل م

1 
أنشطة خدمة المجتمة و 

 تنمية البيئة

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 و االداريين المعاونة

ا.د/ هشام 

 الشيمى

استاذ بقسم 

الهندسة 

المعمارية  و 

مدير مركز 

خدمة المجتمة و 

 تنمية البيئة

 بالجامعة

3/10/2017 

 12:30الساعة 

2 
أخالقيات البحث العلمى و 

 النشر الدولى

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 د/ محمد الخولى

مدرس بقسم 

 هندسة الحاسب

24/10/2017 

 12:30الساعة 

3 

دورالقيادات االكاديمية فى 

تنفيذ الخطة التنفيذية 

 لمتابعة الخطة االستراتيجية

 رؤساء االقسام

ا.د/ محمد جابر 

 أبو على

عميد كلية 

 الهندسة

13/11/2017 

 1:00الساعة 

4 
مهام منسقى الجودة 

 باألقسام

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 ا.د/ منى عثمان

المدير التنفيذى 

لوحدة ضمان 

كلية –الجودة 

 الهندسة

31/10/2017  

30:12الساعة   

5 
استراتيجيات التعليم و 

 التعلم

هيئة أعضاء 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 د/ وجدان وجدى

مدرس بقسم 

هندسة وادارة 

 التشيد

7/11/2017 

30:12الساعة   
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6 
ثغرات  اعداد ملفات 

 المقررات

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

د/ مروة عبد 

 الفتاح

نائب المدير 

التنفيذى لوحدة 

–ضمان الجودة 

 كلية الهندسة

 

21/11/2017  

30:12 الساعة  

7 

توعية بحقوق الملكية 

أنشطة خدمة  الفكرية و

 المجتمة و تنمية البيئة

 الطالب

ممثلى من 

االقسام بالتنسيق 

 مة مقرر اللجنة

21/11/2017  

30:12الساعة   

8 
التصنيف الدولى للجامعات 

 ووضة جامعة فاروس

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 د/ بشرى سالم

منسق العالقات 

 الدولية بالجامعة

 

11/2/2018 
30:12لساعة ا  

 االستدامة 9

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 االطراف المجتمعية

ا.د/ عبد المنعم 

 موسى

رئيس الجامعة 

 السابق

 20/2/2018الثالثاء 

 

 12:30الساعة 

10 

كيفية الحصول على منح 

الماجستير أو الدكتوراه فى 

 دولة الصين

لهيئة اأعضاء 

 المعاونة

م/ محمود عبد 

 العاطى

مدرس مساعد 

بقسم هندسة 

 البتروكيماويات

 20/2/2018الثالثاء 

 

 12:30الساعة 

11 

دورة عن تطوير المقررات 

الدراسية باستخدام  

CDIO 

أعضاء هيئة 

 التدريس

 د/ شريف هدارة

وزير البترول 

 االسبق

 27/2/2018الثالثاء 

 12:30الساعة 

12 
مقترح  طريقة كتابة

 المشروعات الممولة

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

أ.د/ جاسر 

 الحسينى 

أستاذ مساعد 

بمدينة األبحاث 

 العلمية

 

15/5/2018 

 

 12:30الساعة 

13 
القيادات االكاديمية و 

 الحوكمة
 رؤساء االقسام

ا.د/ محمد جابر 

 أبو على

عميد كلية 

 الهندسة

12/3/2018 

 1:00الساعة 6

 مهام الكنترول 14

أعضاء هيئة 

التدريس و الهيئة 

 المعاونة

 ا.د/ محمد نعيم

وكيل الكلية 

لشئون الطالب و 

 التعليم

20/5/2018  

30:12الساعة   
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 الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة:  .3-2

يوجد للوحدة حيث الكلية  فى المهمة التنظيمية الوحدات من وحدة امان الجودة لكلية الهندسة  تعتبر

نائب باالاافة الى خمسة اعضاء للجنة  التنفي ية  2هيكل تنظيمى يتمثل فى المدير التنفي ى للوحدة و عدد 

لجان  4عضو منسقين للجودة باالقسام يقوم دورهم على ربط وحدة امان الجودة باألقسام العلمية و 15و 

ة متابعة و مراجعة شئون التعليم و التعلم و لجنة )لجنة متابعة الخطة التنفي ية للخطة اإلستراتيجية و لجن

اإلستبيانات و لجنة التدريب و التوعية ( و فريق إعداد الدراسة ال اتية و ال ى يعمل به العديد من أعضاء 

هيئة التدريس  و الهيئة المعاونة و  كل منهم يشر  و يشارك فى العمل بأحد معايير األعتماد باالاافة 

 الهيكل التنفي ى لوحدة امان الجودة بكلية الهندسة الشكل التالى يواح و الى سكرتيرة. 

 
 2018-2017الهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة للعام الجامعى 
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و اإلجراءات التصحيحية  متابعة الوحدة لتنفيذ الخطط السنوية للتقييم الذاتى و التقارير السنوية.3-3

 التحسين و التعزيز :التى تم إتخاذها وفقاً لخطط 

 المؤسسية القدرة تقويم خالل من للكلية الكلي لألداء التقويم بكلية الهندسة بعملية الجودة امان وحدة تقوم

 -دراسى  و يتم تقويم القدرة المؤسسية عن طريق : فصل كل دورية بصفة وذلك

 إعداد التقارير السنوية الدورية للكلية  -1

 المراجعة الداخلية . -2

 المراجعة الخارجية  -3

 تقارير المقررات. -4

 استبيانات الطالب  -5

 استبيانات الراا الوظيفي  -6

لممارسة  متنوعة  وسائل باستخدام الوحدة تقوم المختلفة أنشطتها مراجعة و أدائها بتقييم الوحدة قيام ولضمان

 الحصر: ال المثال سبيل على أنشطتها

  تم تشكيل لجنة لمراجعة ومتابعة شئون التعليم و التعلم والتى من مهامها المراجعة الداخلية الدقيقة

 لملفات المقررات الدراسية. 

  تم تشكيل لجنة متابعة الخطة التنفي ية للخطة اإلستراتيجية والتى من مهامها مراجعة الخطة التنفي ية كما

 للخطة االستراتيجية  بصفة دورية. 

  تشكيل لجنة  اإلستبيانات و التى تقوم باستقصاء اراء األطرا  المعنية بصفة دورية فيما يخص تم

العملية التعليمية و القدرة المؤسسية و تقدم إقتراحات باإلجراءات التصحيحية نتيجة التغ ية الراجعة 

جراءات التصحيحية  من نتائج اإلستبيانات وتقوم وحدة امان الجودة بمناقشة نتائج اإلستبيانات و اإل

 ابع تنفي  اإلجراءات التصحيحية. المقترحة بمجلس الكلية كما تت

   كما يتم مقارنة نتائج تقويم المؤسسة دوريا 

كما تضع كلية الهندسة نصب أعينها الفاعلية التعليمية بإعتبارها هدفا أساسيا ال يمكن أن تحيد عنه ل ا تعتمد 

ب العملية التعليمية و تضع نواتج ه ا التقويم فى اإلعتبار لواع خطط على تقويم شامل و مستمر لجميع جوان

تحسين وتعزيز من خالل نظام داخلى إلدارة جودة التعليم  بهد  تحديد مجاالت القوة و العمل على تعزيزها و 

 .جامعة فاروس األساليب المناسبة للتقويم الشامل لعناصر الفاعلية التعليمية –تستخدم كلية الهندسة 

و يتم التقويم الدورى الشامل و المستمر لجميع جوانب العملية التعليمية بمشاركة األطرا  المعنية المختلفة من 

 :خالل البنود التالية

 دراسة نتائج اإلستبيانات الخاصة لقياس راا الطالب عن أساليب التعليم و التعلم  . -1
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و دراسة اإلستبيانات الخاصة لقياس الراا الوظيفى لدى  -2

 اإلداريين .

التى تتم فى  تقارير المقررات الدراسية و التى تتم كل فصل دراسى و ك لك تقارير البرامج التعليمية و -3

 نهاية العام الدراسى 

 تقارير المراجعة الداخلية و الخارجية  -4

 .الكنتروالتتقارير المراجعة الداخلية للوثائق و األقسام العلمية و  -5

 .نتائج اإلمتحانات  -6

 الجماعية مع المستفيدين.  و اللقاءات الفردية -7

وتراقب  وحدة امان الجودة تنفي  عملية التقويم كما تقدم الكلية تغ ية راجعة للسادة أعضاء هيئة التدريس 

 عن جوانب القوة والضع  فى أدائهم.

 خالل العام الجامعى:شمولية قواعد البيانات ألنشطة الوحدة و أهم إنجازاتها .3-4

 و تشتمل وحدة امان الجودة على قواعد بيانات تشمل جميع أنشطة الوحدة و تضم :

 اللوائح الدراسية  -1

 توصي  البرامج الدراسية -2

 توصي  المقررات الدراسية -3

 تقارير المقررات الدراسية -4

 تقارير البرامج الدراسية  -5

 الجداول الدراسية السنوية -6

 اإلمتحانات و تقارير الفحص الفنى و الشكلى لإلمتحانات -7

 اإلستبيانات -8

 تقارير نتائج اإلمتحانات و اإلجراءات التصحيحية المقترحة من األقسام العلمية -9

 قاعدة بيانات السادة أعضاء هيئة التدريس -10

 السنوى للسادة أعضاء هيئة التدريسقاعدة بيانات النشر العلمى  -11

 المراجعات الداخلية للبرامج -12

 المراجعات الخارجية للبرامج -13

 المراجعات الداخلية لتوصي  المقررات  -14

 مراجعة أعمال الكنتروالت -15

الدورات التدريبية السنوية المقدمة من لجنة التدريب و التوعية بوحدة امان الجودة و كشو   -16

 الحضور
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 السنوية المقدمة من مركز امان الجودة بالجامعة و كشو  الحضور  الدورات التدريبية -17

 رالدورات التدريبية السنوية المقدمة من مركز تطوير التعليم بالجامعة و كشو  الحضو -18

 اإلمكانيات المادية للكلية. -19

 اإلنجازات السنوية لوحدة امان الجودة -20

 وأمثلة ألهم نتائجهاالمراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها .3-5

 2017/2018يوضح الجدول التالى المراجعات التى تمت على البرامج الدراسية خالل العام الجامعة 

البرنامج اسم  المراجعة نوع    تاريخ المراجعة  اسم المراجع  

هندسة و ادارة 
 التشيد

 أ.د. محمد الغريب صقر خارجية
جامعة طنطا –اإلنشائية  أستاذ الهندسة  

2017أكتوبر   

 خارجية هندسة الحاسب
 ا.د/ محمد زكى عبد الحميد

جامعة االزهر–استاذ قسم هندسة الحاسب   
12/3/2017  

 خارجية الهندسة المعمارية
 ا.د/ ايمان أحمد عفيفى

-كلية الهندسة–استاذ العمارة و التصميم  
جامعة بنها-شبرا  

2017يوليو   

 خارجية  الهندسة الميكانيكية
عماد حامد عامرأ.د.   

 –الميكانيكية القوى بقسم هندسة أستاذ 
منوفيةجامعة ال  

2/12/2017  

 الهندسة الكهربية
)تخصص قوى 

 وتحكم(
 خارجية 

ورد  أبوالسعود سيد أ.د. سيد  
بقسم الهندسة الكهربية كلية الهندسة  استاذ 

 بشبرا
2017اغسطس   

 الهندسة الكهربية 
 خارجية )تخصص اتصاالت(

هشام فتحى على حامدا.د/   
استاذ هندسة االلكترونيات و االتصاالت و 

جامعة المنيا-عميد كلية الهندسة  
2017فبراير   

هندسة 
 البتروكيماويات

 خارجية
 ا.د/ ممدوح نصار

جامعة المنيا–استاذ بقسم الهندسة الكميائية   
20/3/2017  

بعم اإلجراءات التصحيحية ومن و قد إستفادت الكلية من مراجعة البرامج الدراسية حيث تم 

 .إعداد توصيف للتدريب الميداني أبرزها
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وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتى على األطراف المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية .3-6

 للمؤسسة .

لنتائج التقييم تحرص الكلية علي االسككككتفادة من التغ ية الراجعة لجميع االطرا  عن طريق المناقشككككة الدورية 

مع جميع األطرا  المعنية حيث يتم مناقشككككككة نتائج التقييم علي اكثر من مسككككككتوج بداية من مجالس األقسككككككام 

ومجلس الكلية . كما تتم المناقشككككة مع الطالب من خالل اللقاء الدورج في بداية كل فصككككل دراسككككي مع العميد 

اج الطالب المختلفة من خالل التدريب الميدانى وأعضاء هيئة التدريس باإلاافة لعرض نتائج استطالعات ر

 او اللقاءات التي تعقدها وتوثقها وحدة امان الجودة مع طالب الكلية  .

سنوج ألداء  شة نتائج التقييم ال سها الرسمية حيث تتم مناق وتعرض الكلية وتناقش نتائج تقويم أنشطتها فى مجال

الى عقد لقاء مع بعض العاملين بالجهاز اإلدارج سكككككنويا  العميد ورؤسكككككاء األقسكككككام بمجلس الكلية باإلاكككككافة 

  .لمناقشة نتائج قياس الراا الوظيفي

كما تتم مناقشة التقارير النهائية لمنسقى المقررات الدراسية الخاصة بمقترحاتهم لتحسين جودة المقررات ورفع 

ئون التعليمية وتطوير التعليم  للمناقشة مستوى الفاعلية التعليمية من خالل مجالس األقسام و رفعها إلى لجنة الش

 ثم عراها لإلعتماد و ألخ  الموافقات النهائية على تنفي ها من مجلس الكلية. 

استفادة الكلية من نتائج التقويم الذاتى ونماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التى اتخذت  .3-7

 بناء على نتائج التقييم .

 على بناء تصحيحيةال جراءاتإ أنشطة التقويم ال اتى و قامت بإتخاذ بعض الإستفادت الكلية من نتائج 

تخاذها بناء على إالتى تم اإلجراءات التصحيحية المقترحة  المثال سبيل على منها التقويم أنشطة نتائج

 و التى يتم مناقشاتها و إعتمادها بمجلس الكلية مثال على ذلك : ستبياناتاإل

 ستبيان آراء الطالب حول اإلرشاد األكاديمى و التسجيل و اإلجراءات مناقشة و عرض نتائج إ

 16/1/2017بتاريخ  2016/2017( للعام الجامعى 5رقم )التصحيحية المقترحة فى مجلس الكلية 

و ال ى أوصى بتنفي  بعض البنود التى تختص بها الكلية مثل نشر قواعد اإلرشاد األكاديمى و تسجيل 

 .إلعالنية بجانب غر  رؤساء األقسامالطالب فى اللوحات ا

  اإلستراتيجية للكلية بعد الرجوع إلى الخطة اإلستراتيجية للجامعة و التنفي ية للخطة تحديث الخطة

الرجوع إلى تقارير زيارة المراجعة من قبل الهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد و مراجعات 

 مركز امان الجودة بالجامعة  

 و إاافة لجنة اإلعالم و الموقع  نشاط الكليةو حديث الهيكل التنظيمى للكلية ليصبح مالئما  لطبيعة ت

 .اإللكترونى

 أعضاء و اإلدارى للجهاز مفعلة تدريبية خطةتنفي  لجنة التدريب و التوعية بوحدة امان الجودة ل 

 و الهيئة المعاونة. التدريس هيئة
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 بجميع المقررات ليشمل مشاريع ميدانية بحثية وتكاليف تعليمية أخرى ج نظام التعليم التفاعلى إدار

من درجة أعمال السنة  %25وتطوير نظام التعليم داخل المحاضرات كما يتم التقييم بنسبة    

 للتعليم التفاعلى

  والمعاونين الجدد أعضاء هيئة التدريس وتحرص الكلية في بداية كل عام دراسى على حضور

بية لمركز تطوير التعليم بالجامعة وتهدف تلك الدورات الى تطوير أساليب التدريس الخطة التدري

 وكيفية صياغة أسئلة االمتحانات والتي تنعكس بدورها على تطوير وتحسين الفاعلية التعليمية

 األكاديمى المتميز و خصوصا  من األسات ة واألسات ة  بالمستوى التدريس هيئة أعضاء توفير

 عم العملية التعليمية.المساعدين لد

  تدريب متخصصة ينظمها مركز تطوير  دورات خالل من التدريس هيئة أعضاء تعزيز خبرات

 التعليم بالجامعة و ك لك لجنة التدريب و التوعية بوحدة امان الجودة بالكلية .

  و التعلم.تطور طرق التدريس المتبعة داخل الكلية بإستخدام الوسائل المتعددة الحديثة فى التعليم 

 لبعض المقررات الدراسية بجميع  تطوير المقررات الدراسية بإاافة  جزء خاص بالتنمية المستدامة

البرامج الدراسية و ك لك تطوير قسم الهندسة الميكانيكية لبعض المقررات الدراسية تبعا لنظام 

CDIO 

 كلية على حصول كلية الهندسة وقد أسفرت أستفادة الكلية من التقويم ال اتى المستمر لجميع أنشطة ال

 .13/3/2018على اإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و اإلعتماد بتاريخ 
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 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة :.4

 . المستجدات فى أعداد أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة: 4-1

 

التدريسأعضاء هيئة   

 هيئة معاونة أعضاء هيئة التدريس

 مكافأة شاملة معين منتدب معار معين

 أستاذ إجمالي
أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 أستاذ إجمالي مدرس

أستاذ 

 مساعد
 إجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 معيد

مدرس 

 مساعد
 معيد

   6 3 9 4 1 6 11  1  1 8  1 9  قسم الهندسة الكهربية

    4 4 3 3 2 8     2   2 قسم هندسة الحاسب

   6 8 14 6 2 5 13 1  2 3 3  1 4 قسم الهندسة الميكانيكية

 1  2 7 10 2  2 4   1 1  2 2 4 قسم هندسة البتروكيماويات

  1 11 3 15 12 9 8 29 1  2 3 3   3 قسم هندسة وإدارة التشييد

 12 1 2 6 21 5 0 1 6   1 1 5 3 1 9 قسم الهندسة المعمارية

 6 1 14 10 31 7 3 3 13     8 2 1 11 قسم العلوم األساسية

ى أعضووواء هيئوووة التووودريس إجموووال

 و الهيئة المعاونة
42 6 7 29 9 6 1 2 84 27 18 39 104 41 41 3 19 
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نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدى اتفاق نسبتهم إلى الطالب على مستوى الكلية . 4-2

واألقسام العلمية والبرامج التعليمية مة المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة 

 معه .التعليم واإلعتماد وسبب هذا التغير وطرق التعامل 

تحرص الكلية على أن تكون نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب كافية ومناسبة وتتفق 

 . الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد المرجعية التى أقرتهامع المعدالت 

 كالتالى: أعضاء هيئة التدريس  فيكون عدد 2017/2018طبقا لألمكانيات البشرية للعام الجامعى 

  = 42المعيينون بجميع االقسام العلمية   

 =9المعارون بجميع االقسام العلمية 

 =84المنتدبون بجميع االقسام العلمية 

 =104اما بالنسبة لعدد أعضاء  الهيئة المعاونة بجميع االقسام العلمية 

 طالب 2048= 2017/2018عدد الطالب بكلية الهندسة للعام الجامعى 

     25.9:  1:للطالب =    أعضاء هيئة التدريس لذلك فنسبة 

 18.78: 1و نسبة الهيئة المعاونة : للطالب= 

و الهيئة المعاونة  أعضاء هيئة التدريس  نسب أعداد   التالى  الجدوليوضح وعلى مستوي االقسام العلمية 

 للطالب بجميع االقسام العلمية بالكلية .
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 2017/2018االقسام العلمية للعام الجامعي في و الهيئة المعاونة بالكلية المعينين والمعارين والمنتدبين أعضاء هيئة التدريس عدد 

 األقسام العلمية 

 أعضاء هيئة التدريس

معارين ( –) معينين  أعضاء  

هيئة 

 التدريس

 )منتدبين(

نسبة 

 المنتدبين 

 3عدد 

 1منتدبين = 

 معين أو معار

إجمالي 

أعضاء 

هيئة 

التدريس 

)معين 

ومعار 

 ومنتدب(

عدد 

 الطاب

نسبة أعضاء 

هيئة التدريس 

 إلي الطاب 

 (3%)  

 أعضاء الهيئة المعاونة

عدد 

 الطاب

نسبة اعضاء 

الهيئة 

المعاونة الي 

 الطاب

  (4%)  أستاذ 
أستاذ 

 مساعد
 اإلجمالي مدرس

مدرس 

 مساعد
 االجمالي معيد

قسم الهندسة 

 الكهربية 
1 1 8 10 11 7.3  7.13  215 6.37%  3 6 9 215 4.18%  

%5.13 91 4.7 2.7 8 2 2 0 0 قسم هندسة الحاسب  4 0 4 91 4.40%  

قسم الهندسة 

 الميكانيكية
3 0 4 7 13 4.3 11.3 295 3.84%  8 6 14 295 4.75%  

قسم هندسة 

 البتروكيماويات
3 2 0 5 4 1.3 6.3 159 3.98%  7 3 10 159 6.29%  

قسم الهندسة 

 المعمارية
2 3 5 10 6 2 12 372 233.%  7 14 21 372 5.65%  

قسم هندسة و إدارة 

 التشييد
2 0 4 6 29 9.7 15.7 434 3.61%  4 16 20 434 6.4%  

31 11 8 2 1 قسم العلوم األساسية  334.  3315.  482 83.1%  11 02  13  482 436.%  
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 خطة تنمية قدراتهم ما قامت به لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومالمح. 4-3

يتم  واع الخطة التدريبية السنوية لمركز امان الجودة بالجامعة و مركز تطوير التعليم بجامعة فاروس 

حتياجات التدريبية ولجنة التدريب و التوعية بكلية الهندسة جامعة فاروس بناءا على إستبيان و إستطالع اإل

 جعة من الطالب و ك لك اإلحتياجات المستقبلية للتطوير.المختلفة ألعضاء هيئة التدريس  و التغ ية الرا

  2017/2018بيان بالدورات التى تم تنفيذها للعام الجامعى: 

المركز المقدم 

 للدورات
 تاريخ الدورة أسم الدورة

نسبة 

 الحضور


 

جامعة
جودة بال

ز ال
رك
ت م
را
دو

 

مهام منسقى 

 األقسام العلمية
17/10/2017 

عينة 
ممثلة من 

الكلية 
بحد 

أقصى 
خمس من 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
و الهئية 
المعاونة 
و تمثل 

3.5% 

اإلرشاد األكاديمى و 

التعامل مة الطالب 

 المتعثرين

 15/10/2017و17و24

المعايير األكاديمية 

 و البرامج التعليمية
31/10/2017 

Using blooms 

taxonomy for 

writing essay 

questions 

28/11/2017 

الوقت و إدارة 

 اإلجتماعات
27/2/2018 

 6/3/2018 إدارة األزمات

 دورات  6العدد اإلجمالى =     


 

ر التعليم
طوي
ز ت
رك
ت م
را
دو

 Design your 
Academic 

poster 

3/12/2017 
11/12/201 

 
 
 

عينة 
ممثلة من 

الكلية 
بحد 

أقصى 
خمس من 

أعضاء 
هيئة 

التدريس 
و الهئية 

International 
Scientific 

Publication 

29/11/2017 
26/11/2017 
18/3/2018 
11/4/2018 
16/4/2018 

Decision 
Making and 

Problem 
Solving 

7/11/2017 
21/11/2017 
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Crisis and conflict 
management 

 

22/11/2017 
26/11/2017 

المعاونة 
و تمثل 

3.5% 
 

 

عينة ممثلة من 

الكلية بحد 

أقصى خمس 

من أعضاء 

هيئة التدريس 

و الهئية 

المعاونة و 

 %3.5تمثل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

self- archiving and 
proper scientific 

writing 

4/12/2017 
12/13/2017 
19/3/2018 
15/4/2018 
18/4/2018 

Professional 
report writing 

2/5/2018 
9/5/2018 

The good 
presenter 

24/4/2018 
8/5/2018 

The good leader 

23/4/2018 
30/4/2108 

3/5/2018 

 دورات     8العدد اإلجمالى     = 


 

عية بالكلية
ب و التو

جنة التدري
ل

 

أنشطة خدمة المجتمة و 

 تنمية البيئة

3/10/2017  

أخالقيات البحث العلمى 

 و النشر الدولى

24/10/2017 

 
 

دورالقيادات االكاديمية 

فى تنفيذ الخطة التنفيذية 

لمتابعة الخطة 

 االستراتيجية 

13/11/2017 

  

استراتيجيات التعليم 
 7/11/2017 و التعلم

 

التصنيف الدولى 

للجامعات ووضة جامعة 

 فاروس

 

11/2/2018 
 

  20/2/2018 االستدامة 
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كيفية الحصول على منح 

الماجستير أو الدكتوراه 

 فى دولة الصين 

20/2/2018  

دورة عن تطوير 

المقررات الدراسية 

 CDIOباستخدام  

27/2/2018 

 

 

طريقة كتابة مقترح 

 المشروعات الممولة 
15/5/2018  

  22/5/2018 مهام الكنترول

 دورات  10العدد اإلجمالى = 

 

وآليات تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  ، قياس رضاهم . معايير 4-4

 الوظيفى وتوضح ما قامت به لالستفادة من نتائج ذلك

التدريس و  هيئة ألعضاء الوظيفى الراا مستوى وتقييم قياس و الجامعة على الكلية إدارة تحرص

تشمل إستمارات إستبيان  آليات متنوعة خالل من الهيئة المعاونة من المعيدين و المدرسين المساعدين

الراا الوظيفى و اللقاءات الدورية التى تعقدها إدارة الكلية و إدارة الجامعة مع أعضاء هيئة 

 التدريس/الهيئة المعاونة بالكلية.

 و يتم ، طريق اإلستبيان عنالتدريس  هيئة ألعضاء الوظيفى الرااء مستوى تقييم و يتم قياس 

 شامال  المقترحات الالزمة لزيادة الكلية إدارة إلى بنتائجه لرفعه تقرير وإعداد إلستبيانا تحليل

 الوظيفى. الرااء

 إلستفادة من نتائج تقييم الرضا الوظيفىا : 

لتعبر عن بعض   ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة الوظيفي الراا إستقصاء تحليل نتائج جاءت

 المالحظات و التى تم مناقشتها فى مجالس الكلية  . 

 

و قد أواحت نتائج تقييم إستبيان الراا الوظيفى ألعضاء الهيئة المعاونة للعام األكاديمى 

 ( التالى :2018/2017)

  ارات عن مواعيد العمل و األعباء التدريسية والمشاركة  فى إتخاذ القرالهيئة المعاونة رااء أعضاء

و شفافية و إحترام و التقدير فى  المباشر بعدالة كافيةالتى تخص العملية التعليمية و تعامل المدير 

والمشاركة فى تحديد الدورات التدربية و وجود الية لتقديم الشكاوى و حالة القيام بعمل مميز 

 %60إلى %50 من و ذلك بنسبة تتراوحالمقترحات 
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 الهيئة المعاونةعضو  تقاااه يالراتب االساسي الحالي ال ج أن  بينما أواحت نتائج اإلستبيان 

 %92و ذلك بنسبة مرايا غير مقارنة بالسوق المحلي بالجامعة 

  و هى كالتالى : همإلى أسباب تؤثر فى معنويات الهيئة المعاونةتحليل إستبيان كما آشار 

 زيادة االعباء االدارية  .1

 للبحث العلمى كفاية الوقت و االمكانياتعدم  .2

 .عدم تقدير المجهود بالعمل وانعكاسه علي التقدير السنوى .3

 عدم مناسبة مواعيد منح االجازات. .4

 عدم الشعور باالمان الوظيفى فى حالة المكافأه الشاملة . .5

 عدم الرد على الشكاوى المقدمة . .6

 عدم المساواه و العدل فى المعاملة . .7

 

  :كما أواحت نتائج تقييم الراا الوظيفى ألعضاء هئية التدريس االتى 

  عضو هيئة التدريس بالجامعة  تقاااه يالراتب االساسي الحالي ال ج أواحت نتائج اإلستبيان أن

 %46و ذلك بنسبة مقارنة بالسوق المحلي مرايا 

  والمشاركة  فى إتخاذ القرارات رااء أعضاء هئية التدريس عن مواعيد العمل و األعباء التدريسية

و شفافية و إحترام و التقدير فى  المباشر بعدالة كافيةالتى تخص العملية التعليمية و تعامل المدير 

والمشاركة فى تحديد الدورات التدربية و وجود الية لتقديم الشكاوى و حالة القيام بعمل مميز 

 %95إلى %90 من و ذلك بنسبة تتراوحالمقترحات 

 الدعم والمناخ المناسب ال ج يساعد على التطوير توفر  الكليةد أشار أعضاء هئية التدريس أن و ق

  %65و تقوم الكلية بتقديم الدعم المادى و المعنوى للبحث العلمى بنسبة  %78بنسبة   بتكارواإل

   74الشعور باألمان الوظيفى بالجامعة وذلك بنسبة%. 
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 :الجهاز اإلدارى-5

 اعضاء الجهاز االدارى ومدى مائمته لحجم الكلية و طبيعة نشاطهاعدد . 5-1

 امعة فاروس بوجود جهاز إدارى مؤهل وكفء على كافة مستوياته لتحقيق ج –ميز كلية الهندسة تت

 األداء المخطط بكفاءة بالنسبة لجميع األنشطة وبما يكفل تحقيق رسالة وأهداف الكلية.

لجهاز اإلداري بجامعة فاروس مركزي يخدم كليات الجامعة بما فيهم كلية الهندسة و يتسم ب نه مالئم في العدد و ا

 719 عدد 2017سبتمبر المؤهالت مع حجم و طبيعة أنشطة الكلية . حيث بلغ عدد الموظفين بالجامعة في  

 المكتبية / المعاونة(.  –الفنية  –ية موظف ينتمون إلى إدارات مركزية ومجموعات نوعية متعددة  )التخصص

 

 كيفية توزيع العاملين والفنيين على االدارات واالقسام العلمية . 5-2

 العدد االدارة

 16 قسم تكنولوجيا المعلومات

 26 االدارة الهندسية

 4 االنشطة الطالبية

 25 شئون الطلبة

 15 شئون العاملين وشئون اعضاء هيئة التدريس

 10 المشترياتادارة 

 69 سكرتارية

 3 النقطة الطبية

 1 الوسائط التعليمية

 15 امناء المبانى

 154 شئون البيئة

 18 البريد والمراسالت

 5 ادارة التسويق

 11 ادارة الحسابات
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 133 ادارة االمن

 105 المعامل

 46 التمريم

 26 مركز اللغة االنجليزية

 8 المطبعة

 9 مخازن

 7 زراعة

 8 مكتبات

 5 ادارة الجامعة

 719 االجمالى

 

 مدى وجود عجز او فائض فى اعداد العاملين و الفنيين. 5-3

والعاملين  اإلدارية من القيادات المتاحة البشرية الموارد من اإلستفادة لتعظيم إدارة الجامعة آلياتتستخدم 
 كاآلتى :

المختلفة وفقاً لتخصصاتهم ومن خاللها التعرف يتم حصر اسماء العاملين ومؤهالتهم في االدارات  - 
مرفق بيان ب عداد اإلداريين فى على حجم العمالة بكل قسم وبيان حجم العجز او الزيادة في كل قسم ؛

اإلدارات المختلفة بالكلية و قوائم التخصصات الفنية من اإلدرايين المشرفين على إدارة المعامل و 
 الورش الهندسية.

للعاملين و لتوفير  األداء تقارير عميد الكلية إلستعرام و عام الجامعة أمين بين التنسيق يتم - 

  إحتياجات الكلية من العاملين و حصر اراء االقسام االدارية والتعرف على حجم الزيادة او النقص لديها.

من  اإلستفادة لتعظيم المناسب المكان في المناسب الفرد لوضع تصحيحية إجراءات إتخاذ يتم - 

ً  المختلفة الوظائف على األفراد تسكين البشرية حيث يتم الموارد  وخبراتهم مؤهالتهم  لنوعية وفقا
و طبقا لمعايير تم وضعها من قبل لجنة المعامل و الورش الهندسية   الوظيفة لمتطلبات  مالئمتهم ومدى

و محضر مجلس الكلية رقم  ة واإلمكانيات المادية المدرجة بالهيكل التنظيمى للكلية مرفق تشكيل اللجن

و كمثال على ذلك يتم االستعانة باالداريين في  19/10/2016بتاريخ  2016/2017للعام الجامعى  2

الكلية فى المهام االدارية التي بها عجز مثال : يتم االستعانة بامناء المعامل للعمل فى فصل الصيف 

بتكليف امناء المعمل بالكلية لالستفادة بخبراتهم ضمن لجنة استقبال الطلبة الجدد ؛مرفق قرار ادارى  
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ً اإلستعانة بامناء المعامل للعمل ضمن لجان مراقبة  االداريه فى مهام بها عجز ادارى  ويتم أيضا

 اإلمتحانات لفصلي الخريف و الربيع

 

 عدد ونوع البرامج التدريبية و مردود هذه البرامج. 5-4

للقيادات اإلدارية والعاملين بالمؤسسة فى الدورات التى يرغبون فى اإللتحاق بها تم تحديد اإلحتياجات التدريبية  

بواسطة مركز ضمان الجودة بالجامعة و لجنة التدريب و التوعية بوحدة ضمان الجودة بالكلية و ذلك عن طريق 

 إستمارة إستقصاء يتم بها إستطالع أراء العاملين بالجامعة و الكلية

  أراء واإلدارات التى تخدمها عن احتياجاتهم التدريبية أو ورش العمل والندوات ، حيث تم استطالع

 وتم بناء 2018 - 2017العاملين لتحديد إحتياجاتهم التدريبية من خالل هذه ااآللية خالل عام 

  . خطط تنمية قدرات الجهاز اإلداري بناء على ذلك 

 مجموعة من الدورات التدريبية تتضمن التالى: قد قدم مركز ضمان الجودة بالجامعة

 تشمل :  20187 – 2017الدورات التى تم تنفيذها خالل العام الجامعى 

 التنفيذ عنوان الدورة م

 2017 - 10-31 إدارة الزمات و الكوارث 1

 2017-11-15 ادارة الوقت بفاعلية النجاز المهام لالداريين 2

 

  تم قياس أثر ومردود التدريب على األداء بعد مرور ستة أشهر من إنتهاء الدورة التدريبية و ذلك 

 نتائج اخر قياس الراء العاملين واوجه االستفاده منه. 5-5

 م تصميم إستبيان لقياس مدى الرضا الوظيفى للعاملين والقيادات اإلدارية وتم تحليل هذا اإلستبيان ت 

 بواسطة وحدة ضمان الجودة والخروج ببعم النقاط الهامة التى رفعت إلى إدارة الكلية للوقوف 

 على ما يمكن تنفيذه من مقترحات نابعة من حرص العاملين على تطوير األداء بالكلية .

 :التاليةفقد تمثلت عوامل الرضا فى النقاط  2018-2017ومن خالل تحليل اإلستبيان للعام األكاديمى  

 . نمط القيادة 

 روح التعاون بين العاملين 

 .والرضاء عن توزيع العمل و مواعيد العمل 

  :بينما تمثلت عوامل عدم الرضا فى النقاط التالية 
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 عدم كفاية الدورات التدريبية 

 الرواتب غير مرضية 

  الحوافز ال تناسب مع العمل 

 . عدد أيام الراحات 

 ين بالمؤسسة مع إدارة الكلية و العاملين بها من خاللم مناقشة نتائج الرضا الوظيفى للعاملت

  اإلجتماعات الدورية وتم إتخاذ قرارات بواسطة اإلدارة العليا بالكلية لزيادة مستوى الرضا الوظيفى

 للعاملين وتم إعالنها لجميع العاملين بالكلية من خالل اجتماع معلن

 لرضا الوظيفى للعاملين كاآلتى :قامت إدارة الجامعة بإتخاذ قرارات لتحسين مستوى ا 

  تحفيز مهندسين المعامل بتعيينهم فى وظيفة مدرس مساعد ضمن الهيئة المعاونة العضاء هيئة التدريس

 عند حصولهم على درجة الماجستير.

  الت كيد علي ربط المكافآت التشجيعية بكفاءة اآلداء وسرعة إنجاز األعمال 

 جزء ال يتجزأ  سماع شكواهم و اإلهتمام بهم و تدريبهم و إعتبارهم التحفيز المعنوى عن طريق التشجيع و

 من المنظومة.

 .كفاءة تقييم األداء شرط لمنح العالوات الدورية 

 و من األمثلة لتطبيق قرارات إدارة الجامعة لتحسين مستوى الرضا الوظيفى للعاملين :

 .تكريم الموظفين المثاليين ذوى اإلنجازات فى اليوم العلمى للكلية 
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 الموارد المالية والمادية :-6

 تدعيم البنية األساسية للمؤسسة  .6-1

 تدعيم البنية األساسية للمؤسسة وذلك على النحو التالى: تم  2017/2018خالل العام الجامعى 

الوصول إلى تحقيق  وتحقيق أهدا  تعليمية ذلك لو  جهزه جديده أتطوير بعض المعامل وشراء  تم -

 كالتالى : األجهزة و بيانورسالتها وأهدافها االستراتيجية ة الكلية رؤي

 عدد النسخ من الجهاز إسم الجهاز القسم

 هندسة البتروكيماويات
Reference electrode 2 

Sonicator 1 

 هندسة و إدارة التشييد
Vibrating Zomba 

Machine 
1 

 الهندسة الميكانيكية

Gas analyzer 1 

Humidity 

measurement 
1 

Rotameter 5 

Digital Thermometer 2 

Pressure probes 1 

LVDT 1 

Double thermo heat 5 

Mercury 

Thermometer 
2 

Hydraulic Bench 

including Pump and 

Piping system  

1 
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بعدد    Aspen Hysysرخصه وك الك 20بعدد  SAP كما تم زياده عدد البرامج المستخدمه  

 .رخصه  150

 مصادر التمويل الذاتى ومعدالت الزيادة فيها.. 6-2

 تتنوع مصادر التمويل األساسية للموارد المالية المتاحة للكلية كما يلى:

  الموازنة المالية للكلية :.6-2-1

بتمويل كليات الجامعة بما فيهم كلية الهندسة من خالل الموازنة السنوية تقوم جامعة فاروس 

المقترحة من مجلس األمناء طبقا للنظام المالى للجامعة حيث تحصل الجامعة الرسوم الدراسية 

استخدام -من طلبة الجامعة باإلاافة إلى رسوم الخدمات األخرى مثل استخدام موق  السيارات

فتبعا للنظام المالى للجامعة تتقدم الكلية إلى رئيس الجامعة كل عام  –ارنيه استخراج الك -المعامل

و يواح  بمقترح لموازنة العام التالى بما يسمح بتحقيق الخطة التنفي ية للخطة اإلستراتيجية.

 الجدول التالى تطور ميزانية الكلية خالل الثالث سنوات السابقة 

المخصصة لكلية الهندسةإجمالى الميزانية  العام الجامعى  

2014-2015 جنيه مصرى 17418020   

2015-2016 جنيه مصرى 17319408   

2016-2017 جنيه مصرى 20014152   
 :  الموارد المالية الذاتية للكلية.6-2-2

 الموارد إستخدام كفاءة رفع و لتطوير بالكلية األكاديمية القيادات من متميزة مجهودات ب ل تم -

 :طريق عن األخيرة سنوات ثالثال خالل للجامعة العامة الموازنة من للكلية المخصصة المالية

 الهندسة بقسم التصوير و الطباعة وحدة مثل بالكلية الموارد تنمية وحدات تطوير و تفعيل

 الورش إمكانات إستغالل التربة أساسات إختبار و الخرسانة معمل و القياسات معمل و المعمارية

و يواح الجدول   .األخره بالجامعة الكليات و الكلية لمعامل تجهيزات و أجهزة لتصنيع الهندسية

 التالى الموارد ال اتية لكلية الهندسة خالل الثالث سنوات السابقة:

 أرباح مصروفات إيرادات الفترة المعمل/ المركز
 6/5/2012من  مركز الطباعة

14/8/2017حتى   
686317.50 196033.16 490282.34 

 10/12/2012من  معمل القياسات

13/2/2017حتى   
15774 - 15774 
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تكسير مكعبات و 

 أعمال خرسانة

 1/9/2015من 

17/8/2017حتى   
39420 13878.07 25541.93 

 531598.27 اإلجمالى

 

 خطة الصيانة السنوية للبنية التحتية والمرافق. 6-3

 مستمرة بصفة العيادة و المصاعد و المياه دورات و الكهرباء و المياه من العامة المرافق صيانة تمي

 تم ما و بالجامعة للمرافق الدورية الصيانة خطة كما يوجد  بالجامعة الصيانة إدارة اشرا  تحت

 مناقشة بخصوص الصيانة و الهندسية اإلدارة اجتماعات ومحاار للصيانة دورية أعمال من

 .مواجهته طرق و بالجامعة الصيانة خطة في ظهورها الممكن المتوقعة المشكالت حل و األعمال

 الممارسات التى تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة. 6-4

 : و من أمثلتها بالكلية والسالمة األمن تحقيقل  ووسائل نظميوجد بالكلية 

 للخارج  تفتح أبواب و للطوارئ مخارج 

 بالكلية ألفراد السالمة و األمن لتحقيق اإلرشادية العالمات توافر 

 األمراض و الخطرة المواد مع التعامل و الهندسية الورش و المعامل أمن ارشادات 

 المعدية

 بالكلية الكوارث و األزمات إدارة لجنة 

  يتم التأكد بصفة دورية من سالمة المعدات بالتعاون مع إدارة الدفاع المدنى كما

 بالجامعة و إعداد تقارير دورية ب لك

  دورات تدريبية دورية للعمال و الفنيين لتدريبهم على إستخدام تجهيزات و يتم عمل

معدات إن ار و مكافحة الحريق بالكلية وكيفية التعامل مع المواد الخطرة لتحقيق أمن 

 المعام

  وجود تجهيزات نظام إن ار آلى و تجهيزات لمكافحة الحرائق بالمعامل طبقا لنوعية

التخصصية طبقا لشروط السالمة الصادرة من هيئة الحريق المتوقعة فى المعامل 

 .الدفاع المدنى والحريق

  وجود مصدر دائم للكهرباء عن طريق مفتاح أوتوماتيك يقوم بتحويل التغ ية من

مولد كهربى إحتياطى  2محوالت شبكة شركة اإلسكندرية لتوزيع الكهرباء إلى عدد 

 .ثانية 30بالجامعة فى فترة زمنية 

  للغازات في معامل الكلية ومثبت بداخله شفاط يعمل على طرد روائح يوجد دوالب

الكيماويات أتناء التجارب المعملية وذلك للحفاظ على سالمة وصحة الطالب تم تركيب 

لغسل العيون  (Drench Washer) ودش معمل  Eye Washerغاسل عيون

 .والجسم في حالة انسكاب مادة غريبة عليهم
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 تم توفير Blanket Fire  في كل معمل وذلك إلطفاء الحريق في حالة تالمسه للجسم

. 

 مكتبة ألنشطة الكلية. مالئمة ال6-5

 مساحتها األقسام كل تخدم الجيدة والتهوية واإلااءة والنظافة بالنظام تتمتع  مكتبة بالكلية يوجود -

 فى ةياإللكترون بالمكتبة مجهزة و ، منضدده 12مستفيد توجد بيها  146 لعدد تتسع و 2 م220 

 باللغة 196 عدد منهم كتاب،  1969عدد المكتبة تضمو الثقافية و العلمية التخصصات جميع

لمؤسسات  البشرية و المادية الموارد معايير تطبيق .االنجليزية باللغة 1773 عدد و العربية

 التعليم جودة لضمان القومية الهيئة من الصادرة و (NORMS) بالمكتبات الخاصة العالى التعليم

 للدخول بشاشة لإلنترنت بوصلة شخصى آلى حاسب أجهزة 7 عدد حاليا يوجدكما  .اإلعتماد و

 شاشة مع جهاز بواقع( المصرج المعرفة بنك خالل من الرقمية والمكتبات العلمية الدوريات على

 (NORMS) العالى التعليم لمؤسسات البشرية الموارد لمعايير مطابق هو و مستفيد 20 لكل

 أمينة تقوم و متخصص آلى حاسب ببرنامج إلكتروني الفهرسة عمل يتم  .)بالمكتبات الخاصة

 المطلوب. المرجع عن البحث فى الطالب لمساعدة البرنامج بإستخدام )مكتبات تخصص (المكتبة

 .الكلية بأقسام التخصصات فروع جميع فى المراجع من عدد يوجد  -

 :كالتالى المختلفة التخصصات فى المراجع بيان 

 مرجع 176 :األساسية العلوم.   

 مرجع 367 :الكهربية الهندسة. 

 مرجع 277 :الحاسب هندسة. 

 مرجع 358:الميكانيكية الهندسة. 

 مرجع 195 :البتروكيمياويات هندسة. 

 علمية دوريات 43 إلى باإلاافة مرجع 281 :المعمارية الهندسة. 

 مرجع 193 :التشييد إدارة و هندسة. 

األكاديمي ط مالئمة للنشا حديثة ولوجية المستخدمة والتكن وسائل اإلتصال و الموارد و النظم. 6-6

 .للمؤسسة و للعمليات اإلدارية بها ، وللمؤسسة موقة إلكترونى فاعل و يحدث دورياً 

 لكافة كافية هى و التعليمية العملية لخدمة اآللى الحاسب معامل من عدد بوجود الكلية تتميز -

 اآللى الحاسب لتطبيقات معامل الكلية تخصص حيث بها، العلمية باألقسام المنوطة األنشطة

 الهندسة لقسم اآللى الحاسب لتطبيقات معمل و( E117,E218,E605,E619) 4 عددها

 معمل (( E618 هندسة لقسم تخصصية معامل و لتدريب معامل و  (E516)  المعمارية

 .  الكلية بمكتبة آلى حاسب 7 عدد و(  E219)  اآللى الحاسب شبكات و للميكروبروسيسور

 وعبر الداخلية التليفون شبكة خالل من الكلية ادارة و التدريس هئية أعضاء بين التواصل يتم كما -

 االقسام  رؤساء غر  بعض و العميد سكرتارية بحجرة الفاكس و االلكترونى البريد
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 موقعwww.pua.edu.eg . فاروس جامعة موقع خالل من اإلنترنت شبكة على موقع للكلية -

 موقع إعداد تم الكلية موقع خالل اإلنجليزية من و العربية باللغتين متاح اإلنترنت على الكلية

 و بالكلية الخاصة المعلومات و كل األحداث لنشر الجودة امان بوحدة خاص اإلنترنت على

 .الوحدة

 مايتعلق كل خاللها من ينشر و Facebook اإلجتماعى التواصل موقع على للجامعة صفحة يوجد -

 بالكلية. الخاصة الصور و معلومات و أخبار من الهندسة بكلية

 Facebook اإلجتماعى التواصل موقع على بالكلية الجودة امان لوحدة صفحة يوجد كما -

 ندوات و إجتماعات و معلومات و أخبار من الكلية و بالوحدة يتعلق ما كل خاللها من وينشر

  الخاصة والصور

المعلومات  تكنولوجيا قسم طريق عن جديدة بيانات بإدخال دورية بصفة الموقع تحديث يتم -

  مؤهلين متخصصين بواسطة

المعاونة  الهيئة أعضاء و تدريس هيئة أعضاء من بالكلية الفئات لجميع اإلنترنت خدمة إتاحة يتم -

 واإلدارية األكاديمية القيادات مكاتب لكافة اإلنترنت شبكة توصيل تم حيث وعاملين وطالب

 .المعاونة الهيئة و التدريس هيئة أعضاء مكاتب ولجميع

الحاسب  تطبيقات معامل و التدريس قاعات و المدرجات لجميع اإلنترنت خدمة إتاحة يتمكما  -

 .الجامعة شبكة إلى موصلة كلها و االدارية والمكاتب الهندسية الورش و الكلية ومعامل

 Food Court ال أعلى اإلست كار قاعة و المكتبة قاعة فى للطالب اإلنترنت خدمة إتاحة و يتم  -

اإلست كار  وقاعة الكلية بمبنى يتوفر كما ا مجان األسبوع طوال بالكامل متاحة اإلنترنت خدمة .

  األسبوع أيام طوال (Wireless Internet) الالسلكية اإلنترنت خدمة الجودة امان ووحدة

 تستخدم كمبيوتر جهاز 56 عدد بهما E619 , E 605 بالقاعات معمل 2 عدد بالكلية يوجد كما -

 . للطالب اإلنترنت خدمة إتاحة خالله من يتم المعلومات لتكنولوجيا كنادج 
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 المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية : -7

 كاديمية التى تبنتهاالمعايير االاالجراءات التى اتخذتها الكلية للوفاء بمتطلبات . 7-1

تحرص الكلية على إتخاذ بعم اإلجراءات التى تكفل الوفاء بمتطلبات المعايير األكاديمية القياسية  

التى تتبناها البرامج األكاديمية ب قسامها المختلفة و التى تمثلت فى تنمية المصادر الالزمة للتعليم و 

 يم.التعلم و التعديل المستمر للمقررات الدراسية و إدخال طرق حديثة للتقي

o  ففى مجال تنمية مصادر التعليم و التعلم فتحرص الكلية على إمداد المكتبة ب عداد جديدة من الكتب

كتاب و مرجع  و تزويدها ب جهزة كمبيوتر متصلة  1740حيث وصل عدد الكتب بالمكتبة إلى 

 معامل أجهزة  و تحسين البيئة التعليمية المتمثلة فى قاعات الدراسة و ال 7باإلنترنت وعددها 

o األبحاث التعلم الذاتى وإعداد على الطالب تشجيع و للتعليم تقليدية غير أساليب بإستخدام تهتم كما 

التخصصية فى مشروعات تطبيقية وقد تم تطبيق ذلك   إستخدام برامج الحاسب و مناقشة حلقات و

من خالل البحوث  إلعتماد آلية مستحدثة لتقييم الطالب 24/3/2015بقرار مجلس الجامعة بتاريخ 

 Self & Interactive( و التعليم الذاتى و التفاعلى )Community Projectالمجتمعية )

Learning  ). 

 . آليات إستقراء سوق العمل:7-2

يتم إستقراء سوق العمل من خالل أراء السادة األطراف المجتمعية األعضاء بمجالس األقسام و الكلية و 

 المجتمعية السنوى خالل اليوم العلمى للكلية. كذلك عن طريق لقاء األطراف

 : فتتاحهاإم ى تالبرامج الت. 7-3

فقد وافق مجلس الكلية على بدء الدراسة   21/5/2018 بتاريخ  9بناءاً على قرار مجلس الكلية رقم  

 ببرنامج الهندسة الصناعية و التصنيع. 

 التحديث الذى تم فى البرامج والمقررات . 7-4

تحرص الكلية على أن تكون البرامج الدراسية و لوائحها تتمتع بدرجة كافية من المرونة و تتمثل 
 مظاهر المرونة فما يلى: 

 بعض المواوعات الحديثة  تتيح البرامج الحالية مساحة من التطوير بمحتوى تلك البرامج و ذلك بإدخال

 التى تتالئم مع المستحدثات العلمية و خطط التنمية .

  على مستوى المقررات يسمح النظام المتبع حاليا لعضو هيئة التدريس من تحسين و تطويرالمقرر فى و

 .من محتوياته و ي كر ذلك فى تقرير المقرر %10حدود 

 :وقد تم إجراء بعض التعديالت فى بعض المقررات الدراسية مثال ذلك 
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 قامت الكلية بالممارسات التالية:  2017/2018خالل فصل الخري  

 : تطور العلمىتطوير المقررات الدراسية بإضافة أجزاء إلى المحتوى الدراسى لمواكبة ال-1

 المقررات القسم

 PE335, PE385, PE389, PE330 هندسة البتروكيماويات

 الهندسة الميكانيكية
ME220, ME256, ME331, ME333, 
ME253 

 CM202, CM101, CM304 هندسة و إدارة التشييد

 EE271, EE252 الهندسة الكهربية )تخصص إتصاالت(

الهندسة الكهربية )تخصص قوى 
 وتحكم(

EE271, EE272 

 CE241, CE234, CE132 هندسة الحاسب 

 المستدامة:تطوير المقررات الدراسية بإضافة أجزاء إلى المحتوى الدراسى تهتم بالتنمية -2

 : قسم هندسة و إدارة التشييد
 CM304 Highway Engineeringمقررات   

CM 303 Project Cost Analysis  

بحزمة من الممارسات و التى تتضمن تطوير   2018خالل فصل الربيع  قامت كلية الهندسةكما 
 و كذلك أساليب التعليم و التعلم و التى تشمل : المقررات الدراسية/البرامج الدراسية بها

 : تطوير المقررات الدراسية بإضافة أجزاء إلى المحتوى الدراسى لمواكبة التطور العلمى-1

 المقررات القسم

 EP315 , PE315, PE321, PE231, PE390 هندسة البتروكيماويات

 CM253 الهندسة الميكانيكية

 CM113, CM404 هندسة و إدارة التشييد

 CE351, CE211, CE313, CE384 هندسة الحاسب 

 EA112, EA222, AE322 الهندسة المعمارية

 تطوير المقررات الدراسية بإضافة أجزاء إلى المحتوى الدراسى تهتم بالتنمية المستدامة: -2

 قسم الهندسة الميكانيكية:

ME256, ME333 

 :CDIO CONCEPTتطوير المقررات بإستخدام -3
 قسم الهندسة الميكانيكية:
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ME333: through four stages 

Creative thinking related to Sustainability in energy Conceive:  Stage 1: 
systems. 

solar racing cars, solar mobile charger, solar Design:  Stage 2:
refrigerator, solar tracker for street lighting, vertical wind turbines, solar 
advertising panel, flat plate collector, concentrating collector, parabolic 
collector and horizontal wind turbine "water pump".  

.: Fabrication and assemble the parts togethermplementI Stage 3: 

.: Measurements and recording the resultsperateO :4Stage    

 :بإضافة إستراتيجيات 2017/2018تطوير إستراتيجية التعليم و التعلم للعام الجامعى  -1
 قسم الهندسة المعمارية 

 Using puzzles 

 Apply peer teaching techniques 

 3D modelling workshop 

 اعتماد التوصيف فى مجالس الكلية 7-5

قامت كلية الهندسة بتوصي  البرامج التعليمية و المقررات الدراسية طبقا لنماذج الهئية القومية لضمان جودة التعليم و 

صي  البرامج التعليمية بحيث تساهم محتويات تم تو  االعتماد وتم اعتمادها فى مجالس االقسام العلمية و مجلس الكلية.

البرامج التعليمية فى تنمية المهارات ال هنية والمهنية و العامة التى تساعد فى حل المشكالت و التفكير و االبتكار و 

  ذلك من خالل توصي  البرامج و المقررات الدراسية.

 المقررات الدراسية مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم 7-6

تم إعداد مصفوفة للتحقق من توافق طرق التدريس والتعلم مع  نواتج التعلم المستهدفة. ك لك تم اعداد مصفوفة للتحقق 

من توافق طرق التقويم مع نواتج التعلم المستهدفة. يتم اعتماد طرق التدرس والتعلم والتقويم للمقررات المختلفة فى 

المهارات و المعار  المستهدفة من البرنامج التعليمى للتأكد اعداد مصفوفة  تم  كما المختلفة.  مجالس االقسام للبرامج

 الدراسية التى يشملها البرنامج الدراسى.المقررات من تحقيق نواتج التعلم المستهدفة للبرنامج بواسطة 
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 مراجعة البرامج التعليمية والمقررات واعداد تقارير سنوية 7-7

o عدة مستويات ابتداء من مجالس األقسام العلمية و التى  للبرامج و المقررات الدراسية على المراجعة تتم

الشئون التعليمية  ثم لجنة.  تختص بإعداد تقارير مراجعة البرامج الدراسية و إعتماد اإلجراءات التصحيحية الالزمة

ج الدراسية السنوية و مناقشة اإلجراءات التصحيحية و تطوير التعليم بالكلية و التى تختص بمراجعة تقارير البرام

 إستراتيجيات التعليم والتعلمو  تطوير المقررات الدراسية المختلفةو  ى أساليب التعلمفإلزالة أسباب القصور 

بالبرامج الدراسية المختلفة والتى تظهر فى خطة تعزيز و تطوير البرنامج فى نهاية تقرير البرنامج السنوى 

 .( التى يتم اعتمادها فى مجلس الكلية  15)نموذج 

تتخذ الكلية واقسامها العلمية اإلجراءات الرسمية للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات 

 الدراسية .  

المقررات. ومن : تتم عن طريق لجان تابعة لمركز ضمان الجودة بالجامعة لمراجعة ملفات المراجعة الداخلية ف

ناحية اخري تتابع وحدة ضمان الجودة بالكلية االقسام العلمية من خالل لجنة مراجعة و متابعة شئون التعليم و 

التعلم لتقديم الخطة التصحيحية للمقرارات كما  يقدم مركز ضمان الجودة الدعم الفنى وزيارات محاكاة  و تقديم 

فقد قامت الكلية بترشيح المراجع الخارجي لمراجعة  المراجعة الخارجية أما عن تقارير مفصلة عن تلك  الزيارات.

توصيفات وتقارير البرامج و ملفات المقرارات الدراسية المختلفة و اعتماد الترشيح في مجلس الكلية. حيث تم 

صرية و مراجعة البرامج التعليمية داخليا و خارجيا بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات الم

 المعتمدين كمراجعيين خارجيين بالهيئة القومية لضمان الجودة 

تتم مراجعة البرامج التعليمية داخليا و خارجيا بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس داخل الكلية و من الجامعات 

تم إعتماد آليات إلعتماد  المصرية و المعتمدين كمراجعيين خارجيين بالهيئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد  ه ا و قد

 تقارير المراجعين الخارجيين للبرامج تتلخص فى التالى : 

دراسة و مناقشة تقرير المراجع الخارجى بمجلس القسم و تحديد النقاط التى يمكن عمل اإلجراءات التصحيحية  -1

 ت التصحيحية المقترحةالخاصة بها بما اليتعارض مع اللوائح الدراسية و عمل خطة زمنية لتنفي  ه ه اإلجراءا

تحديد النقاط التى ال يمكن تنفي ها فى الوقت الحاار نظرا ألنها سو  تتطلب تغيرا فى الالئحة و ذكر أنه  -2

 سو  يتم مراعاة ذلك عند تعديل الالئحة 

 عرض األمر على مجلس الكلية لإلعتماد -3

 رفع األمر على مجلس الجامعة لإلعتماد -4

 لجنة الشئون التعليمية و تطوير التعليم  وقد تم مناقشة ه ه اآلليات فى
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 :يتم مراجعة المقررات الدراسية كما يلى

   تقوم لجنة متابعة شئون التعليم و التعلم  بوحدة امان الجودة بالكلية بمراجعة ملفات المقررات الدراسية لكافة

ترفع  البرامج التعليمية مرتين سنويا  للتأكد من أستيفاء جميع مخرجات التعليم المستهدفة من البرامج التخصصية و 

 الزم. تقارير اللجنة للسادة رؤساء األقسام إلتخاذ ال

  تقوم اللجنة التنفي ية لوحدة امان الجودة بمراجعة توصي  المقررات الدراسية لجميع البرامج العلمية للتاكد

 ترفع تقارير اللجنة للسادة رؤساء ألقسام إلتخاذ الالزم  من توافقها مع مخرجات التعلم المستهدفة و 

  المقررات الدراسية لكافة البرامج التعليمية مرتين تقوم لجنة من مركز امان الجودة بالجامعة بمراجعة ملفات

ترفع تقارير اللجنة للسيد العميد  سنويا  للتأكد من أستيفاء جميع مخرجات التعليم المستهدفة من البرامج التخصصية و 

 إلتخاذ الالزم. 

 تقارير لجنة تطوير البرامج والمقررات.. 7-8

و  2017/2018يم تقريرين عن طوير المناهج خالل فصل الخريف أعدت لجنة الشئون التعليمية و تطوير التعل

 . 4-7ورد ذكرهم تفصيليا فى البند  2018فصل الربيع 
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 التدريس والتعلم :-8

 : يم و التقويم بهاتطور إستراتيجيات و طرق التعل. 8-1

و قد تم إعتمادها بمجلس موثقة ومعلنة ( 2017/2018للعام الجامعى ) ات للتعليم و التعليمإستراتيجيللكلية  

األطرا   كافة إعدادها فى ؛ شارك16/10/2017بتاريخ  2017/2018( للعام األكاديمى 2الكلية رقم )

المعنية. كما تتبع الكلية أساليب متنوعة فى التعليم والتعلم كى تضمن أن البرامج التعليمية المطروحة تحقق 

لطبيعة البرنامج وطبيعة مقرراته  ا  ختل  أنماط التعلم المستخدمة وفقلتها. وتأهدافها ومن ثم تحقق الكلية رسا

تطبيق مجموعة من اآلليات التى تنهض  ىو تعتمد سياسة الكلية فى مجال التعليم والتعلم عل .وأعداد الطالب

 بمستوى التعليم والتعلم بالكلية و التى بدأ تطبيقها بالفعل. 

و تتمثل فى: الفصل  2017/2018التعلم غير التقليدية هذا العام و لقد تم إستحداث بعض طرق 

 Teaching with Discovery)و التعلم باإلكتشا   (Flipped Classroom)الدراسى المنعكس 

Method)  و التعلم باأللعاب(Game Based Learning)  و التعليم اإلليكترونى بإستخدام نظام

 .(Video Conference)ال

 

تتلخص فى التالى:  الكلية أساليب تقييم كما تستخدم  

i) Evaluation of Class Work (25%) including: 

- Drop Quizzes: 10%. 

- Or Homework Assignment: 5% and Short Reports and Presentation: 5%. 

- Written Exam @ 8th Week: 15%. 

ii) Self- Learning: 12.5%. 

iii) Community Projects (Presentation and Report): 12.5%. 

iv) Experimental Results, Lab report and Lab exam: 10%. 

v) Or Mini-Project: 10%. 

vi) Final Examination: 50%. 

 مشروع التخرج لجميع األقسام )ماعدا قسم الهندسة المعمارية(:

 .تقييم شغل الطالب خالل الفصل الدراسى األول 20% -

 .راسى الثانى% تقييم شغل الطالب خالل الفصل الد 20 -

 .تقييم المشر  األساسى و الرسالة 30% -
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 .من خالل االمتحان الشفوى تقييم لجنة الممتحنين الخارجيين 30% -

ة للمستويات من مقررات قسم الهندسة المعمارية لمقررات التصميم المعمارى و التصميمات التنفي يلبالنسبة 

 الثانى إلى الرابع )األستوديو(:

 .الب األسبوعى خالل الفصل الدراسى% تقييم عمل الط 15 -

 .التقييم المرحلى قبل التسليم  15% -

 .ساعات 6إمتحان تحريرى فى منتص  الفصل الدراسى  لمدة  15% -

 .التقييم النهائى لمشروعات الطالب 15% -

لمجمل مشروعات الطالب فى نهاية الفصل  (Jury)تقييم لجنة التحكيم الخارجية الشفهية  40% -

 .الدراسى

 مقررات قسم الهندسة المعمارية )النظرية(:

 تقييم األعمال الفصلية لتكليفات الطالب خالل الفصل الدراسى.  15% -

 خالل الفصل الدراسى. Quizzes)% تقييم األعمال الفصلية لإلمتحانات الدوريه القصيرة ) 15 -

خالل  (mini-projects)المشروعات القصيرة  تقييم األعمال الفصلية للتقارير البحثية / 15% -

 الفصل الدراسى. 

 .اإلمتحان التحريرى لمنتص  الفصل الدراسى )خالل السبوع الثامن أو التاسع( 15% -

 .متحان نهاية الفصل الدراسىإ 50% -

  :مشروع التخرج لقسم الهندسة المعمارية

لموقع ى للمشروع و عمل تحليل الموقع و دراسة البرنامج التصميمتقييم إختيار المشروع و  20% -

 .المشروع مع دراسة أمثلة مشابهة خالل الفصل الدراسى التاسع

 تقييم عمل الطالب األسبوعى خالل الفصل الدراسى العاشر.  12% -

 خالل الفصل الدراسى العاشر. التقييم المرحلى لمشروع التخرج قبل التسليم  12% -

 الفصل الدراسى العاشر.إمتحان تحريرى فى منتص   12% -

 النهائى لمشروع الطالب فى نهاية الفصل الدراسى العاشر.% التقييم 12 -

لمشروع التخرج فى نهاية الفصل الدراسى   (Jury)تقييم لجنة التحكيم الخارجية الشفهية  32% -

 العاشر.

 :ة إستراتيجيات و طرق التعليم آلية متابع.8-2

  ( للعام 5)رقم مجلس الكلية بو قد تم إعتمادها  آلية للمراجعة الدورية إلستراتيجية التعليم و التعلمتوجد

 .16/1/2017بتاريخ  2016/2017األكاديمى 

 فى اوء مراجعة النقاط التالية: يتم مراجعة إستراتيجية التعليم و التعلم بصورة دورية 

 تحليل نتائج إستقصاء الطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.  (1
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ل نتائج اإلمتحانات للفرق الدراسية المختلفة و اإلجراءات التصحيحية تقارير مجالس األقسام لتحلي (2

 لعالج القصور .

إلمتحانات المقررات الدراسية للفرقة الدراسية الخامسة  ما يقيسه تقييم تقارير الممتحنين الخارجيين (3

لكل المستهدفة  التعلم و مدى مطابقتها للمعايير األكاديمية  و مخرجات )درجة البكالوريوس(

 .(ILOs)مقرراته  خالل من محققة برنامج

المراجعين الخارجيين للمقررات الدراسية باألقسام العلمية و مدى مطابقتها  ما يقيسه تقييم تقارير (4

  .(ILOs)خالل مقرراته  من محققة برنامج المستهدفة لكل التعلم للمعايير األكاديمية و مخرجات

التعاون مع المعهد  المعهد الملكى السويدى امن فعاليات إتفاقيةما يقيسه تقارير المتابعة لفريق  (5

إلعتماد درجة  (PUA/KTH Activity Agreement) الملكى السويدى لتقنيات الهندسة

 البكالوريوس الممنوحة من هندسة فاروس طبقا  لمعايير جودة التعليم السويدية. 

لتغ ية الراجعة منهم فيما تم تطبيقه فعليا  من عمل لقاءات مع طالب الفرق الدراسية المختلفة إلخ  ا (6

 إستراتيجيات التعليم و التعلم بالمقررات الدراسية المختلفة.

بالمحاارات و حصص التمارين  أنماط التعلم المستخدمةاإلشرا  و عمل متابعة دورية لتطبيق  (7

 للمقررات المختلفة.

تتغير مع تغير عضو هيئة  صي  البرامج بحيث الستراتيجيات فى توصي  المقررات وتويتم توثيق تلك اإل و

إال التدريس ىف   منسق البرنامج و إعتماد مجلس القسم و الكلية. موافقة أخ  بعد محدودة ظرو  

  تتأكد الكلية من أن اإلستراتيجية تتضمن طرقاً للتدريس و التعلم و التقويم مالئمة لنواتج التعلم

 : المستهدفة

تتغير مع تغير  فى توصي  المقررات وتوصي  البرامج بحيث الالتدريس و التعلم ستراتيجيات إيتم توثيق 

منسق البرنامج و إعتماد مجلس القسم و الكلية.  موافقة أخ  بعد محدودة ظرو  فى عضو هيئة التدريس إال

و تتأكد الكلية من أن طرق التدريس و التعلم الم كورة فى اإلستراتيجية مالئمة لنواتج التعلم المستهدفة من 

 خالل:

و التى تحتوى على مصفوفة تواح مدى توافق  (Course Specifications)توصي  المقررات  (1

مع نواتج التعلم  (Teaching & Learning Methods)فى المقرر أساليب التعليم و التعلم المستخدمة 

مع  (Assessment Methods)تواح مدى توافق أساليب التقويم و ك لك مصفوفة  (ILOs)المستهدفة 

 .(ILOs)نواتج التعلم المستهدفة 
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مصفوفة تحقق نواتج التعلم المستهدفة مع طرق التدريس و إسترتيجيات التعليم و التعلم لكل مقرر  (2

(Matrix of Relation between ILOs and Method of Teaching & Learning for a 

Course). 

الموثق بها إستراتيجيات التعليم  (Program Specifications) توصي  البرامج لألقسام العلمية المختلفة (3

 و التعلم.

 و يتم إعتمادهم بمجلس القسم و الكلية.

تتابة الكلية مدى تطبيق اإلستراتيجية و تتأكد من أن طرق االتدريس و التعلم و التقويم .8-3

 : تدعم تطبيق التعلم الذاتى و إكتساب مهارات التوظف لدى الطالب

 المحاارات تشمل التى و التقليدية الطرق إلى إاافة للتعلم تقليدية غير أنماط الكلية إستراتيجية تتضمن

العملية، و تتأكد الكلية من أن ه ه الطرق تدعم تطبيق التعلم ال اتى و إكتساب مهارات  الدروس و والتمارين

 :التوظ  لدى الطالب فى اآلتى

 وإلقائها األبحاث وإعداد المحاارات داخل (Self Learning) ال اتى التعلم على الطالب تشجيع -

و يتم تقييم مواوعات التعليم ال اتى للطالب من  .(PPT-Presentation)العرض  بإستخدام

 من درجات أعمال السنة بالمقرر. 12.5%

 عا  م بالعمل الطالب يقوم حيث (Co-operative Learning) التعاونى التعلم على الطالب تشجيع -

 عملية مهارات تكسبهم العملى الواقع من حاالت دراسة أو مشكالت لحل العدد صغيرة مجموعات فى

 . العمل سوق فى للمنافسة تؤهلهم و المستهدفة التعلم مخرجات مع تتفق

 الصغيرة المشروعات خالل من الجماعى العمل و اإلطالع مهارات و اإلتصال مهارات تنمية -

(Mini-Projects)  الميدانى  البحث مشروعات و(Community Projects) .  و يتم تقييم

من درجات أعمال سنة المقرر، أما المقررات التى تحتوى  %10المشروعات الصغيرة للطالب من 

من أعمال سنة المقرر بعد تقديم البحث و عمل  %12.5على مشروعات بحث ميدانية فيتم تقييمها من 

 .(Presentation)عرض 

 خالل من المختلفة التعليمية البرامج في المقررات أغلب فى التجريبى التعلم إستراتيجية الكلية تعتمد  -

 معظم فى المكتسبة المعار  لتطبيق (Demonstrations) معملية تجارب بعمل الطالب قيام

تحتوى . و يتم تقييم المقررات التى  بالطال لدى المفاهيم ترسيخ إلى يؤدى بما الدراسية المقررات

من درجات أعمال السنة بالمقرر و تنقسم إلى تحضير التقارير المعملية  %10على تجارب معملية من 

 و نتائج التجارب و اإلمتحان المعملى النهائى و الشفهى.

 الطالب به يقوم ال ج الصيفى الميدانى التدريب وأيضا   والشركات بالمصانع ميدانية بزيارات القيام -

و يتم تقييم الطالب فى جهة  .الميدانى للعمل تهيئته و الهندسية الطالب مهارات تطوير بغرض ذلك و

درجة تقييم المشر  الداخلى  30درجة تقييم جهة التدريب و  40درجة )مقسمة إلى  100التدريب من 



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 74 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

درجة على تقرير الطالب عن فترة التدريب و عرض لما تدرب عليه للمشر   30من الكلية و 

لى طالب إجتياز فترة التدريب بحد أدنى ستون يوما  خالل سنوات الدراسة حتى يتسنى الداخلى(. و ع

 .(Transcript)له التخرج و تظهر ببيان الدرجات للطالب 

 إتفاقية فاعليات امن الدراسية المقررات تدريس فى (Video Conference) ال نظام إستخدام -

 .(KTH)ة الهندس لتقنيات السويدى الملكى المعهد مع التعاون

 

 ى:التعلم ال اتاآلليات التنفي ية لتطبيق 
توظي  مهارات التعلم  تهد  إستراتيجية التعليم بالكلية من وراء إمتالك الطالب لمهارات التعلم ال اتى إلى

ستيعاب إ، وتزويده بسالح هام يمكنه من ومعرفيا  ووجدانيا   سلوكيا   الطالببفاعلية عالية مما يسهم في تطوير 

 .معطيات العصر القادم

 : عتمد مجلس الكلية آلية مستحدثة لتدعيم مهارات التعلم الذاتى لدى الطالب عن طريقي

 .(Mini-Project)تشجية اإلبداع و اإلبتكار من خالل المشروعات الصغيرة  (أ

ثم تنظيمها وترجمتها  ىستخالص المعانإتنمية مهارات القراءة والتدريب على التفكير فيما يقرأ و (ب

 & Short Reports)من خالل إعداد التقارير البحثية القصيرة و إلقائها  إلى مادة مكتوبة

Presentations). 

من  (Engineering Perspectives)تنمية المهارات الفطرية الهندسية لطالب الفرقة األولى  (ت

 .History of Engineering and Technology (HU121)خالل تطوير مقرر 

 ى:التعلم التجريب اآلليات التنفيذية لتطبيق

إعداد تجارب معملية للمقررات الدراسية التى تحتوى على ساعات معمل امن الالئحة الدراسية  (أ

 لتلك المقررات.لتطبيق المعار  المكتسبة  المعتمدة

للمشروعات  (Verification Tests)إستخدام تجهيزات المعامل بالكلية إلجراء إختبارات التقييم  (ب

 البحثية التى يقوم بها الطالب.

 .عمل زيارات ميدانية في المصانع والشركات (ت

 إعداد وثيقة للتدريب الصيفى و إعتمادها من مجلس الكلية. (ث

خالل الفترة إستخدام إمكانيات الكلية من المعامل و الورش الهندسية فى برامج تدريب داخلى   (ج

  .من مرحلة البكالوريوس راسةالمراحل األولى للدالصيفية في 

 :التعليم غير المباشر طرق اآلليات التنفيذية لتطبيق

مجموعة من التمارين التطبيقية على المعار  التي تم تدريسها  إعداد تكليفات للطالب تشمل (أ

 و تحميلها على الموقع اإللكترونى. (Course Assignment) بالمقررات الدراسية

كيفية و عضو الهيئة المعاونة بمتابعة الطالب وتقديم المساعدة لهم في يقوم عضو هيئة التدريس أ (ب

 مع عمل تقييم لجهود الطالب طبقا  لمعايير التقييم المعتمدة من مجلس الكلية. حل التمارين التطبيقية

 التعليمية المختلفة و مدى تطبيقهتقوم اإلدارة العليا بالجامعة بمتابعة التعليم التفاعلى بالبرامج  (ت
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 : توصف الكلية برامج التدريب الميدانى وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة.8-4

   إهتماما   أولت فقد لطالبها الميدانية الخبرة من الكافى القدر توفير على فاروس جامعة من حرصا

 من الجامعة متابعة و بإشرا  المختلفة العمل قطاعات مع بالتنسيق الميدانى التدريب ببرنامج كبيرا  

 رقم مجلس الجامعة فى إعتمادها تم التى و بالجامعة الميدانى التدريب لالئحة طبقا   محددة آلية وفق

 أحد فى الالئحة مناقشة تمت قد . و23/11/2016بتاريخ  2016/2017 األكاديمى ( للعام2)

( للعام 2)  مرق مجلس للكلية التنظيمى للهيكل التابعة التعليم تطوير و التعليمية الشئون لجنة مجالس

 .31/10/2016بتاريخ  2016/2017األكاديمى 

   يعتبر التدريب الميدانى الصيفى متطلبا  أساسيا  لمنح درجة البكالوريوس فى جميع أقسام الكلية طبقا

لالئحة كلية الهندسة بحيث يكون إجمالى فترة التدريب بحد أدنى ستين يوما  خالل سنوات الدراسة 

 لعطالت الرسمية.بإستثناء األجازات و ا

 من  قسم كل عن ممثل بعضوية للطالب الصيفى التدريب لجنة بمعرفة المختلفة التدريبية البرامج تتم

التدريب  برامج تصميم ويتم بالجامعة.  الصيفى التدريب مركز مع بالتعاون للكلية العلمية األقسام

ً  و الصيفى التدريب لبرنامج المستهدفة التعلم مخرجات تحقق بحيث الدراسية للبرامج الصيفى  وفقا

. و يظهر ذلك للكلية الميدانى التدريب لخطة األساسية بالمعايير اإللتزام مع العمل سوق لمتطلبات

 فى توصيف مقررات التدريب الصيفى الميدانى للبرامج الدراسية المختلفة بالكلية.

 ممثل التدريب الصيفى" بعضويةتشكيل "لجنة  تم الهندسة كلية لطالب الميدانى التدريب ألهمية 

 اللجنة تقوم و بالجامعة، مركز التدريب مع بالتواصل يقوم للكلية العلمية األقسام من قسم كل عن

 :يلى فيما التدريب عملية تنفيذ آليات تتلخص و .متابعته و بالكلية الميدانى التدريب على باإلشراف

 %40إجتاز  قد الطالب يكون أن على المتقدمين على التدريب شروط إنطباق من الت كد يتم  .1

 .الدراسى لبرنامجه المعتمدة الساعات إجمالى من

ً  التدريب وحدة إلى بطلب الطالب يتقدم .2 ً  معينة جهة لدى التدريب فى رغبته مبينا  كافة موضحا

 عليه يوقع تعهد و التدريب حذف و تدريب طلب إستمارات المطلوبة، و يقوم بسحب البيانات

 الطالب.

 يتم و المطلوبة بالبيانات اإلستمارة بملء ليقوم به الخاص التدريب مشرف إلى الطالب يتوجه .3

 .األكاديمى المرشد من إعتمادها

 على و الطلبات لقبول موعد آخر من إسبوعين بعد للتدريب المقبولين الطلبة أسماء تعلن .4

 .التدريب وحدة مراجعة أسماؤهم معلن الغير الطالب

المطلوبة  النماذج بها مرفقاً  الجهة لهذه بالكلية التدريب لجنة قبل من خطابات إعداد يتم  .5

 الجهة. قبل من لتعبئتها

 أيام إجمالى من تحتسب و الميدانى التدريب فى البدء قبل إسبوع لمدة بالكلية الطالب ت هيل يتم .6

 هذه حضور بعد إال التدريب ببدء يسمح ال و إرشادية محاضرات تشمل و التدريب

 المحاضرات.
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درجة  40ب التدريب جهة من خالله الطالب تقييم يتم الذى و المطلوبة الجهة فى التدريب بدء .7

 فى إستمارة تقويم الطالب من جهة التدريب.

 داخل الطالب على المعاونة الهيئة أعضاء أحد / التدريس هيئة أعضاء أحد من إشراف يتم  .8

 الطالب تقييم نموذج فى درجة 30 ب الداخلى المشرف قبل من الطالب تقييم ويتم التدريب جهة

 (.الكلية داخل( الميدانى التدريب فى

 .للطالب لديها المحددة التدريب فترة بإتمام شهادة التدريب جهة تمنح .9

فى  بالقسم الداخلى التدريب لمشرف تسليمه و الميدانى التدريب تقرير بتقديم الطالب يقوم .10

مع  بالتنسيق عليه تدرب لما عرم بعمل يقوم ثم التدريب، إنتهاء تاريخ من إسبوع غضون

درجة. و يقوم المشرف الخارجى  30 من الطالب تقييم يتم و بالقسم للتدريب الداخلى المشرف

 للطالب. النهائى التقييم إستمارة و الطالب من المعد التقرير تقييم بملء نموذج

 من األقل على %60 على الحصول عند التدريب فترة إجتاز قد الطالب يعتبر و 

 .درجة 100 ب تقدر التى و التقييم درجات إجمالى

والذى  التدريب فترة إجتيازه على الدالة المستندات كافة األكاديمى المرشد بتسليم الطالب يقوم .11

 .القسم فى التدريب لمشرف بتسليمها بدوره يقوم

  .الميدانى التدريب فترة عن رضائه مدى عن إستبيان بملء الطالب يقوم .12

للعام( 8)  رقم الكلية بمجلس التدريب آليات مناقشة تم قد و بتاريخ  2016/2017 األكاديمى 

24/4/2017.  

  تتنوع جهات التدريب الميدانى تبعاً للبرامج الدراسية بكلية الهندسة. كما تشارك األطراف المجتمعية

 ة التدريب.فى توفير فرص تدريب للطالب كما تشارك فى تقييم فتر

 توفر الكلية للتدريب الميدانى كل اإلمكانات المادية و البشرية :.8-5

تيسر الكلية تنفي  التدريب الميدانى و توافر الموارد الالزمة و ذلك من خالل مركز التدريب الميدانى بالجامعة 

تدريب للطالب. كما توفر و ال ى يقوم بدوره بعقد اإلتفاقيات و بروتوكوالت التعاون فى مجال توفير فرص 

 الجامعة القاعات المكيفة و المدرجات الالزمة لمحاارات و ندوات األسبوع التأهيلى.

 الكلية أساليب متنوعة لتقويم أداء الطالب بالتدريب الميدانى : تستخدم.8-6

 المعتمدةلالئحة  طبقا   و التخرج متطلبات من أساسى متطلب الصي  فترة خالل الميدانى التدريب 

 التدريب و )المحاارات التأهيلية العملى التدريب من يوم 60 عن تقل ال فترة يقضى أن يشترط للكلية

 الواردة التقييم لياتا  آلطبق التقييم يتم إنما و أكاديمية بساعات العملى التدريب تقييم يتم الخارجى(.و ال

 الميدانى. التدريب فى الئحة

 الطالب يقوم بحيث الطالب بما يتوافق مع مخرجات التعلم المستهدفة تقويم أدوات و أساليب تتنوع 

 إسبوع غضون فى بالقسم الداخلى التدريب لمشر  تسليمه و الميدانى التدريب فترة تقرير عن بتقديم

 تقييم يتم و، المشر  مع بالتنسيق عليه تدرب لما عرض بعمل يقوم ثم التدريب، تاريخ إنتهاء من

 و إستمارة الطالب من المعد التقرير تقييم درجة حيث يقوم المشر  بملء إستمارة 30 من الطالب
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 للطالب.  النهائى التقييم

 تقييم  التدريب، و يتم جهة داخل معاونة هيئة عضو / التدريس هيئة عضو من تقييم الطالب يتم كما

لميدانى الطالب فى التدريب درجة حيث يقوم بملء إستمارة تقييم ا 30الطالب من المشر  الداخلى من 

 )داخل الكلية(.

  درجة، حيث تقوم جهة التدريب بملء إستمارة تقويم  40و يتم ك لك تقييم الطالب من جهة التدريب من

 الطالب من جهة التدريب.

 التقييم درجات من إجمالى األقل على %60على  الحصول عند التدريب فترة إجتاز قد الطالب يعتبر و 

 .درجة 100 ب تقدر التى و

 ال ى يقوم و التدريب فترة إجتيازه على الدالة المستندات كافة األكاديمى المرشد بتسليم الطالب يقوم 

 بالتدريب فى الطالب قضاها التى الفترة وتظهر بالجامعة التسجيل نظام على بتسجيلها بدوره

 الخاص بالطالب. Transcriptال

  ًتقييمه و لمستواه وفقا الطالب لتدريب الحقة فرص توفير يتم التدريب فترة خالل التقويم على بناءا. 

 تستخدم الكلية أساليب متنوعة لتقويم فاعلية التدريب الميدانى :.8-7

 الطالب يحرص التى الممارسات من الميدانية الزيارات إلى باإلضافة الميدانى التدريب يعتبر و

 بها القيام على

 العمل بسوق وربطهم المهنية ومهارتهم قدراتهم تنمية. 

 الصناعية المهنية للمؤسسات تقديمهم. 

 إيجا تؤثر ً  هائية.الن السنوات خالل وأدائهم الطالب شخصيات على با

 ذلك يظهر و األعلى السنوات إلى بالكلية لهم األولى السنوات من إنتقالهم أثناء الطالب نتائج يحسن 

 اً.تدريجي الطالب نتائج تحسن من

ها نتائج تحليل يتمإستبيانات التى  طريق عن الميدانى التدريب أماكن و برامج عن الطالب رضا قياس يتم و

و تقوم لجنة التدريب الصيفى بعمل  .للطالب الميدانى التدريب عملية تحسين فى التقييم نتائج من واإلستفادة

 اءاً على إستبياناتمحاضر إجتماعات دورية و تقدم فيها مقتراحاتها لتحسين عملية التدريب الصيفى بن

 تحليلها. الصيفى و نتائج التدريب عن الطالب رضا

 عملية التقويم الطالب تدار بكفاءة و عدالة :.8-8

  على تنوع أساليب تقويم الطالب تالءم مخرجات التعلم المراد قياسها، و يظهر ذلك فى تحرص الكلية

 المقررات.إستراتيجية التعليم و التعلم و الئحة الكلية و توصي  

  آلية لقياس تحقيق اإلمتحانات لمخرجات التعلم المستهدفة يتوافر لدى الكلية)ILOs( :عن طريق 

 Measuring "Intended)لمخرجات التعليم المستهدفة  اإلمتحانات إستيفاء مصفوفات (أ

Learning Outcomes (ILOs)" Achievements by Exam Questions) يتم التى و 
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 اإلستمارات ه ه مراجعة يتم و لكل مقرردراسى دراسى فصل كل نهاية و منتص  فى إعدادها

 بالكلية. امان الجودة وحدة أعضاء و األقسام مجالس رؤساء قبل من

 كذلك و، المستهدفة التعلم لمخرجات االمتحانات إستيفاء من للت كد Blue Print نماذج إعداد  (ب

ً  اإلمتحانية الورقة فحص  .قسم بكل التدريس هيئة أعضاء من مشكلة لجنة بواسطةاً فني و شكليا

 المقرر توصيف عليه يعرم والذى المختلفة البرامج لمقررات الخارجى المراجع تقييم تقارير (ت

 .والنهائية والعملية الدورية واإلمتحانات

 .الشفهية اإلمتحانات أثناء الخارجيين الممتحنين تقارير  (ث

 هذه نتائجو  .الغرم لهذا معدة (Questionnaires) إستبيانات طريق عن أنفسهم الطالب (ج

 البرامج تقارير و المقرر تقرير فى عليها والرد المقررات منسقى قبل من فحصها يتم اإلستبيانات

 .األمر لزم إن مستقبلية تنفيذية خطط ووضع التصحيحية اإلجراءات وإتخاذ

  توجد آليات ثابتة و موثقة لضمان عدالة تقويم الطالب على مستوى القسم و الكلية و هى م كورة فى

 على النحو التالى: تطبق ه ه اآللياتآلية امان العدالة و عدم التمييز، و 

 مستمرة لمراجعةالم كورة بالئحة نظام تقييم الطالب  وأساليبه وإجراءاته التقويم عمليات تخضع (1

 مجالس و الكلية مجالس و التعليم تطوير و التعليمية الشئون لجنة قبل من وتعديلها لتطويرها

 .بينها فيما بالتنسيق بالكلية الجودة امان وحدة و العلمية األقسام

 الفصل منتص  إمتحان أو الدورية القصيرة اإلمتحانات ألسئلة النموذجية اإلجابة مناقشة يتم (2

 .الطالب مع الدراسى

 بإجاباته الواردة األخطاء فى المعاونة الهيئة عضو / الدراسى المقرر منسق بمراجعة للطالب يسمح (3

 .التقييم عدالة من للتأكد

 للطالب يسمح و الدراسى الفصل نهاية إمتحانات بداية قبل الطالب لجميع السنة أعمال إعالن يتم (4

 الطالب؛ درجات رصد فى مادى خطأ وجود حالة فى الدراسى المقرر لمنسق إلتماساتهم بتقديم

 .للكلية المركزى الكنترول فى إيداعها قبل تصويبها يمكن حتى

 و الطالب تقويم عدالة لتأكيد الجامعة مجلس من المعتمدة اإلمتحانات قواعد تطبيق من التأكد يتم (5

 :تشمل التى

 أعضاء من األقل على إثنين من تتكون والتى الرئيسية األسئلة ورقة على الممتحنين لجنة توقيع -

 .المقرر منسق أحدهم التخصص؛ فى التدريس هيئة

 الدراسى الفصل نهاية إمتحانات أسئلة أوراق فى الواردة األسئلة جميع على الدرجات توزيع -

 لجان تشكيلكما هو وارد فى القواعد العامة للتصحيح، كما يظهر على أوراق اإلمتحانات 

 للمقرر. الممتحنين

 قومي ال ى و الجامعة رئيس نائب إلى اإلمتحانات نتائج من للتظلم إلتماساتهم بتقديم للطالب يسمح  (6

 الشكوى محل الدراسى المقرر فى الطالب درجات رصد أعمال لمراجعة الكلية عميد إلى بتحويلها

 .الطالب نتيجة تعديل و الرصد أعمال فى فقط المادية األخطاء تصويب ويتم
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 خالل من عشوائيا   العملية التجارب أحد بإختيار للمقررات العملية اإلمتحانات فى للطالب يسمح (7

 .باإلمتحان الموجودة التجارب نماذج من مجموعة

 أعضاء مع المصالح تعارض عدم مثل اإلمتحانات نظام عدالة من للتأكد محددة آليات توجد أيضا (8

 بالمقرر الخاصة االمتحانات بواع مادة أى ألستاذ السماح وعدم المعاونة الهيئة و التدريس هيئة

 اإلمتحان إجابة أوراق تصحيح يتم و عة.الراب الدرجة حتى أقربائه أحد تواجد إذا بتدريسه يقوم ال ى

 سرية بأرقام االمتحان ورق مع التعامل ويتم األقل على تدريس هيئة أعضاء من إثنين بواسطة

 رصد و اإلجابة كراسات بتصحيح المعاونة الهيئة تقوم وال الشفافية، درجات أقصى لضمان

 بالخطأ الكنترول رئيس يخطر و والترحيل الجمع مراجعة فى تشارك إنما الكنترول فى الدرجات

 ب.المناس اإلجراء إلتخاذ

 الوسائل التى تطبقها الكلية إلعالم الطالب بنتائج التقويم:.8-9

 الفصل نهاية إمتحانات بداية قبل القسم إعالنات لوحة فى الطالب لجميع السنة أعمال إعالن يتم -

 المقرر لمنسق إلتماساتهم بتقديم للطالب يسمح وو على الموقع اإلليكترونى للجامعة،  الدراسى

 إيداعها قبل تصويبها يمكن حتى الطالب؛ درجات رصد فى مادى خطأ وجود حالة فى الدراسى

 .للكلية المركزى الكنترول فى

 اإلمتحانات الئحة فى الواردة للقواعد ا  طبق المركزى بالكنترول الدرجات رصد أعمال تتم -

 .الكلية مجلس من إعتمادها و مناقشتها يتم ثم، بالجامعة

ة الجامع إدارة إلى الكلية عميد و المركزى الكنترول عام رئيس من موقعة النتائج إرسال يتم  -

 إرسالها يتم الجامعة إدارة موافقة حالة فى و إلعتمادها مقرر كل لنتائج إحصائى تحليل مع

 الموقع على للطالب إلعالنها الكلية إدارة إلى ه(ينوب من أو(  الجامعة رئيس نائب من موقعة

 2016/2017 األكاديمى للعام (9) رقم الجامعة مجلس قرار على بناءا   للكلية اإللكترونى

 .31/5/2017بتاريخ 

 بالطالب الخاص الدخول مفتاح بإستخدام الشخصية نتيجته على باإلطالع الطالب يقوم -

(Password) للجامعة اإلليكترونى الموقع على الشخصى حسابه بإستخدام. 

 تحقيق إمتحانات لقياس ة(الجامع خارج من أو أخرى أقسام من (الخارجيين المراجعين نظام يوجد 

، و يقوموا بتقديم النهائية السنة لمقررات ذلك و   (ILOs)المستهدفة التعلم لمخرجات الدراسية المقررات

 .(External Examiner Reports)تقاريرهم 

 الممتحنين من بلجنة التخرج لسنة العاشر الدراسى الفصل لطالب التخرج مشروع مقررات تقييم يتم 

 الخارجيين

  الخارجيين الممتحنين من بلجان المعمارية الهندسة بقسم الدراسية للفرق التصميم مقررات تقييم يتمكما. 

 : اإلمتحانات يأمن وضعها و نسخها و توزيعها بما يضمن سريتها.8-10

 ى:التال النحو على بالجامعة اإلمتحانات الئحة فى موثقة و محددة لياتا  آلطبق اإلمتحانات نتائج توثيق يتم  

 هيئة أعضاء من )الكنترول( النتائج إعداد لجان تشكيل يتم و متحاناتإلل العام الرئيس هو الكلية عميد -
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 .العلمية األقسام رؤساء رأى أخ  بعد الكلية عميد من التشكيل قرار يصدر و التدريس

 و( التعليم لشئون الكلية وكيل(ل الكنترو رئيس من المراجعة و الرصد أعمال بعد النتائج إعتماد يتم  -

  .لطالبا و التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب إلى إرسالها قبل إلعتمادها الكلية عميد إلى ترسل

 الغياب( الطالب حاالت بمراجعة الطالب شئون تكلي  و النتائج بمراجعة الجامعة رئيس نائب يقوم -

 النتائج إعتماد قبل (إلخ ... الحرمان  - اإلجبارى اإلنسحاب  - اإلنسحاب  -ر ع  بدون الغياب  -ر بع 

 .اإللكترونى الموقع على للطالب لنشرها الكلية عميد إلى إرسالها و

 ومجلس الكلية مجلس من النتيجة إعتماد يتم ج( التخر دفعة) الخامسة الفرقة طالب نتائج حالة فى -

 .عتمادإلل العالى التعليم وزارة إلى إرسالها قبل الجامعة

  اإلمتحانات توزيع و نسخ و واع سرية وامان اإلمتحانات نتائج تأمين و لتوثيق فعالة آليات تطبيقيتم 

 مى:التعلي البرنامج دورة مدة عن تقل ال لمدة التقويم بنتائج واإلحتفاظ

)بعد حصوله على  الكلية بمطبعة بنفسه اإلمتحانات نسخ و بواع التدريس هيئة عضو يقوم حيث -

 بها يعقد سو  التى اللجان بعدد الغلق محكمة أظر  على مقسمة الطالب بعددإيصال بالطبع( 

 اللجان مراقبين إلى األظر  بتسليم بدوره يقوم ال ى و المركزى، و تسلم إلى الكنترول اإلمتحانات

 .اإلمتحان وقت فى اللجان داخل اإلمتحانات أظر  بفتح يقومون ال ين و

 اإلمتحانات نتائج لتوثيق فعالة آليات الهندسة كلية تطبق حيث تاإلمتحانا بأوراق اإلحتفاظ يتم كما  -

 اإلمتحان بأوراق اإلحتفاظ يتم حيث الحاجة، عند ستدعاءإلل قابلة و مؤمنة بالنتائج اإلحتفاظ يتيح بما

 لجميع الدرجات رصد عمليات تتم كما بالكلية، بالدوراألول األرشي  بغرفة سنوات خمس لمدة

 أعمال متابعة تقرير. و يتم عمل الكنترول بغرفة الخاصة الكمبيوتر أجهزة خالل من اإلمتحانات

 الحفظ بغرفة الخاص التأمين عن بالجامعة الجودة امان مركز قبل من واألرشي  الكنترول

 ."األرشي " المركزى

 أكاديمى عام لمدة (Midterm Exams) الدراسى الفصل نص  بإمتحانات الخاصة األوراق أما -

 فيتم (Final Exams) الدراسى الفصل نهاية بإمتحانات الخاصة اإلمتحانات أوراق أما كامل،

 الهندسة(. لكلية التعليمية البرامج دورة) سنوات خمس عن تقل ال لمدة بها اإلحتفاظ

و قد صدر قرار من عميد الكلية و رئيس الكنترول بنقل الكنترول الخاص بكل األقسام ما عدا قسم  -

بالدور  (E006)بالدور األول إلى غرفة  (E123)العلوم األساسية من غرفة الكنترول المركزى 

خاصة بكنترول قسم العلوم األساسية فقط. كما تخصص  (E123)األراى، على أن تكون غرفة 

 إلعداد مستلزمات اإلمتحانات. (E133)غرفة 

 الشفوية اإلمتحانات نتائج شفافية من للتأكد ممارسات تتبع الكلية:  

 التخرج و مشروعات تقييم على بها الشفوية اإلمتحانات تقييم يقتصر فاروس بجامعة الهندسة كلية  -

 .الميدانى البحث مشروعات

 :كاآلتى التخرج مشروعات تقييم فى Rubric ال نظام إتباع على الكلية الئحة تنص  -

 مشروع التخرج لجميع األقسام )ماعدا قسم الهندسة المعمارية(: (1



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 81 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

o 20% تقييم شغل الطالب خالل الفصل الدراسى األول. 

o 20%  خالل الفصل الدراسى الثانىتقييم شغل الطالب. 

o 30% تقييم المشر  األساسى و الرسالة. 

o 30% .تقييم لجنة الممتحنين الخارجيين من خالل االمتحان الشفوى 

  :مشروع التخرج لقسم الهندسة المعمارية (2

o 20%  تقييم إختيار المشروع و الموقع و دراسة البرنامج التصميمى للمشروع و عمل تحليل لموقع

 .مع دراسة أمثلة مشابهة خالل الفصل الدراسى التاسعالمشروع 

o 12%  .تقييم عمل الطالب األسبوعى خالل الفصل الدراسى العاشر 

o 12%  خالل الفصل الدراسى العاشر. التقييم المرحلى لمشروع التخرج قبل التسليم 

o 12%   الفصل الدراسى العاشر.إمتحان تحريرى فى منتص 

o 12 .التقييم النهائى لمشروع الطالب فى نهاية الفصل الدراسى العاشر % 

o 32%  تقييم لجنة التحكيم الخارجية الشفهية(Jury)   لمشروع التخرج فى نهاية الفصل الدراسى

 العاشر.

نتائج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية و إسترتيجية التدريس و .8-11

 : يمالتعلم و التقو
 المختلفة للمقررات العلمية األقسام و للكلية المركزى الكنترول إدارة قبل من الطالب تقويم نتائج تحليل يتم 

 ذات المقررات و العالية النجاح نسب ذات المقررات على للوقو  مقرر لكل إحصائى تحليل عمل يتم و

 بمقررات الخاصة النتائج تحليل إستمارات ب، و يظهر ذلك فىلألسبا التوصل و المتدنية النجاح نسب

 و . كما يتم إعداد تقرير عام عن نتائج اإلمتحانات لجميع الفرق الدراسية باألقسام العلميةالمختلفة البرامج

 .الكلية مجلس ارامحب إعتمادهمعراهم ويتم 

 إستراتيجيات و الدراسية المقررات و التعليمية البرامج تطوير فى الطالب تقويم نتائج من اإلستفادةتم ي 

  :والتعلم التعليم

 األقسام مجالس فى النسب ه ه مناقشة يتم برنامج بكل الخاصة المقررات فى النجاح نسب على ا  إعتماد -

 نهاية فى إعتمادها يتم و دراسى برنامج ثم ومن دراسى مقرر بكل خاصة تصحيحية إجراءات تتخ  و

 .دراسى فصل كل

 السلبيات على التعر  يتم (Form no. 16: Course Report) الدراسى المقرر تقرير خالل من -

 للتغلبة التصحيحي اإلجراءات من مجموعة إتخاذ يتم بالتالى و التعليمية الفاعلية فى( القصور أوجه أو)

و واع خطط لتطوير أساليب التعليم و التعلم و تطوير  القصور أوجه معالجة و السلبيات ه ه على

 .المقررات منسقى و األقسام رؤساء قبل منالمقرر 

 الدراسة على ا  بناء المختلفة العلمية األقسام فى الدراسية المقررات بعض لتطوير خطة واع يتم -

 .(Program Report)و التى تظهر بتقارير البرامج  التعليمية الفاعلية فى القصور لنواحى التحليلية

 حاالت طريق متابعة عن ذلك و األكاديمى التحصيل مستوى تحسين فى اإلمتحانات نتائج إستخدام يتم 
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 ساعات خالل من األكاديمى الدعم وسائل توفير و األكاديمى اإلرشاد نظام خالل من المتعثرين الطالب

 .إضافية محاضرات / تمارين حصص مع إضافية مكتبية

ت و توجد آليا قواعد التعامل مة تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة و معلنة،.8-12

 لمراقبة تطبيقها :
 إدارة لدى معلنةموثقة و  و إعادة رصد الدرجات تاإلمتحانا نتائج من الطالب تظلمات لتلقى آلية توجد 

 :اآلتى تتلخص فى، والهندسة بكلية الخاصة الطالب شئون

 .الهندسة لكلية الطالب شئون بإدارة اإللتماس نموذج بإستيفاء الطالب يقوم -

 لعميد إرساله ثم ومن والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب إلى اإللتماس برفع اإلدارة تقوم -

 .الكلية

 التسجيل و الرصد أعمال مراجعة يتم حيث الكنترول رئيس إلى اإللتماس بإرسال الكلية عميد يقوم -

 و الطالب درجات رصد صحة و اإلجابة كراسة فى األسئلة جميع تصحيح من التأكد تشمل و

 .التسجيل و الرصد أعمال فى مادى خطأ أى وجود عدم من التأكد

 إلى أخرى مره وإرساله اإللتماس نموذج فى التسجيل و الرصد أعمال مراجعة نتائج تسجيل يتم -

 .والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب إلى بإعادته بدوره يقوم ال ى و إلعتماده الكلية عميد

 المقرر نتائج إرسال و تصويبه يتم التسجيل و الرصد أعمال فى مادى خطأ أى وجود حالة فى -

 .والطالب التعليم لشئون الجامعة رئيس نائب إلى الدراسى

 .المقدم اإللتماس بنتائج الشكوى صاحب الطالب إعالم يتم اً أخير -

 لمناقشة الطالب لقاء على تعمل والتى للكلية التنظيمى الهيكل ضمن والتظلمات الشكاوى لجنة يوجد 

 .المقترحة الحلول دراسة و الكلية عميد السيد إلى رفعها على العمل و مشكالتهم

  المقررات عن العام الطالب راا لقياس إستبياناتبعمل تقوم الجامعة (Questionnaires) درسها التى 

الطالب  تقييم ةوطريق المعاونة الهيئة وعضو التدريس هيئة عضو وك لك التعلم الطالب ومخرجات

 الجودة امان وحدة خالل من باإلستبيان الواردة البيانات تحليل يتم. و الدراسة وقاعات والورش والمعامل

 عرضها يتم و اإلستبيانات هذه نتائج على بناءا   تصحيحية إجراءات بتحديد الوحدة تقوم و الهندسة بكلية

إلتخاذ قرارات تساعد فى رفع العملية التعليمية. كما يتم عرم و مناقشة  الكلية مجلس فى مناقشتها و

نتائج اإلستبيانات على ممثلى الطالب و كذلك عرم و مناقشة اإلجراءات التصحيحية للجنة التظلمات و 

 الشكاوى.
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 الطالب والخريجون :-9

 التغير إن كان ملحوظا. : عدد الطالب ) المقبولين / المحولين / العدول ( بها وتفسير9-1

 خالل السنوات الماضية بكلية الهندسة تطور األعداد المقبولةيوضح الجدول التالى 

 العام الجامعى
النسبة المئوية للطاب  أعداد الطاب المقبولون

الوافدين إلى العدد 
 العدد الكلى المصريون الوافدون الكلى

2015/2016 1 299 300 0.33% 

2016/2017 1 414 413 0.24% 

2017/2018 3 479 482 0.62% 

تفيدين مما تقدمه سعدد المقبولين بالكلية مما يؤكد زيادة ثقة المجتمع والم من الجدول السابق زيادةضح تي -1

 .الكلية من مستوى تعليمى متميز

وذلك  2017/2018يواح الجدول السابق إرتفاع طفي  في نسبة الطالب الوافدين في العام األكاديمي  -2

 بسبب عدم إستقرار الواع األمني في دولة سوريا وتوافد بعض الالجئين منها للجامعة.

 نسب الطالب المحولين من وإلى كلية الهندسة بجامعة فاروسالجدول التالى يوضح  

 العام األكاديمى

عدد 
المحولين 
إلى الكلية 

من 
جامعات 

 أخرى

العدد الكلى 
 للطاب

النسبة 
 المئوية

المحولين عدد 
من الكلية إلى 
 جامعات أخرى

 النسبة المئوية

2015/2016 15 1667 0.9% 42 2.52% 

2016/2017 42 1787 2.35% 44 2.46% 

2017/2018 30 2048 1.46% 43 2.09% 
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 : الجدول السابقو يتضح من تحليل 

 وذلك بسبب زيادة العدد الكلي للطالب  جامعات أخرى، منالكلية  الىالمحولين  تراجع نسبة الطالب

مما يعطى داللة على زيادة الثقة المجتمعية بإمكانيات الكلية و برامجها التعليمية و حسن في الكلية 

  اإلدارة األكاديمية لزيادة الفعالية التعليمية.

   داخل الجامعة(  الكلية إلى جامعات أخرى )أو كليات أخرى مننسبي لعدد الطالب المحولين  إنخفاضيوجد

 :إلى تحويل الطالب من الكلية و يرجع أسباب

  عدم التكيي  مع طبيعة نظام الدراسة واإلمتحانات وعدم تطابق ميول الطالب لطبيعة الدراسة والتي تظهر

 بصورة كبير في مقررات السنة الدراسية األولى )أعدادج(. 

 ن فى الكلية من خريجى شهادة الثانوية العامة و ال ى اإلنخفاض النسبى للحد األدنى لمجاميع الطالب المقبولي

و  تحت المراقبة األكاديمية لمدة عام كامل الطالب واع يتع ر على البعض منهم اإلستمرار فى الدراسة بعد

 .2.00قل من للطالب ألتراكمي التقدير المتوسط نقاط  إستمرار إنخفاض

 .تغيير محل اإلقامة 

 اإللتحاق بالكليات العسكرية. 

  يواح الجدول السابق أن نسب المحولين من الكلية   2017/2018و  2016/2017فى العامين األكاديمى

رعاية و  لدعمتتقارب نسبيا مما يواح أن اإلجراءات التصحيحية و التى تتمثل فى البرامج التى تتبناها الكلية  

 .الطالب المتعثرين فى الدراسة قد أتت ثمارها

ما قامت بتنفيذه من خطط الدعم الطالبى ، اإلرشةةةةةةاد األكاديمى ، الرعاية الصةةةةةةحية ، دعم ورعاية . 9-2

 المتفوقين والمبدعين ورعاية المتعثرين دراسيا وذوى اإلحتياجات الخاصة واألنشطة الطالبية المختلفة. 

 من خالل دعم الطالب من الناحية الصحية: 

o   يمكن االعتماد حيث  مستلزمات اإلسعافات األوليةوهى مجهزة بب طبيالعيادة الطبية والتى يتوفر بها

  عليها عند حدوث أج حاالت طارئة سواء للطالب أو أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالكلية

o  يمكن إستدعاء سيارة إسعا  من مشروع جرين بالزا السياحى المجاور )خالل خمسة دقائق( أو سيارة

 دقيقة(. 15و القريب من موقع جامعة فاروس )خالل أقل من  إسعا  المركز الطبى بسموحة

 تتمثل في: و الخدمات الطالبية 

o   خدمة المكتبة اإللكترونية حيث يمكن للطالب الدخول إلى المواقع العالمية مثل )بنك المعرفة المصرى

 ( باإلاافة إلى المكتبة وقاعة االطالع
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o  خدمة موق  السيارات للطالب مقابل سعر رمزى )مرفق صور لموق  السيارات المخصص للطالب 

o الخاصة  توفر الكلية األماكن الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية مثل المسرح الطالبى ، المالعب

 بممارسة األنشطة الريااية 

o معامل اللغات التى يقومون فيها بدراسة اللغات األجنبية.  

o دات الخارجية مثل "عيادة األسنان ، العالج الطبيعي" العيا 

o  فرد 1000وتسع ما يقرب من  قاعة كبرى فاخرة للمؤتمرات واالحتفاالتقاعة المؤتمرات وهى  

o  الدراسية وانجاز جميع المعامالت البنكية، الخدمة البنكية للطالب والتى تسهل لهم دفع المصروفات

  لتقديم خدمة بنكية متميزة للطالبالحرم الجامعى داخل  (CIB) الدولييوجد فرع للبنك التجارج حيث 

o  تتوفر به جميع المحاارات وم كرات الحصص  حيثلتوفير المادة العلمية للمقررات، مركز النسخ

 الكلية العملية بأسعار خاصة لطالب 

o  ركن األطعمة(Food Court)   للطالب نظير يقوم بتقديم جميع أنواع المشروبات والوجبات حيث

  أسعار مقبولة

o  توفير مناخ آمن لجميع الطالب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين كما يتوفر إدارة لألمن تهد  إلى

يوجد عدد وافر من أفراد األمن بجميع منشآت الحرم الجامعي لضمان انتظام الحياة لكلية حيث با

  بما يتوافق مع اللوائح الجامعية الجامعية

o  الزيارات الميدانية دعم 

 دعم الطالب ذوج القدرات الخاصة: 

o  ال تسمح الكلية طبقا  لطبيعة الدراسة و إحتياجات سوق العمل بقبول طالب من ذوى اإلحتياجات

 الخاصة و مع ذلك هناك  تسهيالت مادية للزائرين منهم داخل مبانى الكلية و من أمثلة ذلك :

 لكلية مصمم إلستخدام الكراسى المتحركة ل وى تم تصميم منحدرا  عند مداخل مبانى ا

 اإلعاقة 

  فى كل دورة مياه بمساحة مسطحة  خاص ب وى اإلحتياجات الخاصةكما يوجد حمام

مجهز بمرحاض أفرنجى مناسب مع وجود درابزين على إرتفاع مناسب لمساندة  2م 2

 المستخدم على الحركة من و إلى المرحاض .
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  خاللدعم الطالب المتعثرين من: 

o ث يقوم كل كما تقدم الكلية الدعم النفسى المستمر لطالبها من خالل المرشدين األكاديميين حي

 مرشد أكاديمى باالجتماع مع الطالب مرة شهريا  على األقل. 

o وفاة والمتابعة الدورية  مراية، ألسباب سواء الطالب أع ار قبول بعد البديلة اإلمتحانات عقد

 اإلمتحانات فى الطالب نتائج كاديمي كدعم نفسي وأيضا متابعةلهم من خالل المرشد األ

القصيرة باإلاافة إلى مواعيد ساعات اإلرشاد األكاديمى األسبوعية المعلن عنها فى  الدورية

بيان الساعات المواحة بالجدول الشخصى لعضو هيئة التدريس و المعلن عنها على أبواب 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس .

للعام الجامعى نسبة الطالب المستفيدين من برامج رعاية الطالب المتعثرين  التالى يواح الجدول 

2017/2018 

 

 

 

 القسم

 النسبة المئوية للطالب المتعثرين إلجمالى عدد الطالب بالكلية

 2017/2018للعام األكاديمى 

 On Probationطالب تسجيل تحت المراقبة  

 طالب حاصلين على

CGPA<1.0 

 طالب حاصلين على

1.0CGPA<1.75 

 طالب حاصلين على

1.75CGPA<2 

 العلوم األساسية

 )الفرقة األولى(
1.95% 3.71% 1.51% 

 %0.78 %0.68 %0 قسم الهندسة الكهربية

 %0.39 %0.34 %0 قسم هندسة الحاسب

 %1.27 %1.37 %0 قسم الهندسة الميكانيكية

 %0.1 %0.2 %0 قسم هندسة البتروكيماويات

 %1.56 %0.93 %0.1 قسم الهندسة المعمارية

 %3.03 %3.86 %0 قسم هندسة و إدارة التشييد

 

  المتفوقين في األقسام العلمية  للطالب مالية مكافآت تقديميتم دعم الطالب المتفوقين من خالل

 المختلفة.



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 87 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

 

 وات الماايةالمختلفة خالل الخمس سنتطور نسبة الطالب المتفوقين علميا  بالفرق  يواح الجدول التالى 

 
 

ة 
س

ند
ه
م 

س
ق

ت
يا

و
ما

كي
و
تر

لب
2016 - 2015 ا  18.18%  24.39%  20%  0%  

2016 - 2017  38.89%  15.9%  24.39%  17.24%  

2017 - 2018  36.36%  36.84%  15.22%  17.5%  

ة 
س

ند
ه
 ال

سم
ق

ية
ار

عم
لم

 ا

2015 - 2016  10.908%  19.66%  16.12%  0%  

2016 - 2017  16.92%  10.9%  19.66%  12.76%  

2017 - 2018  18.1%  20.63%  8.93%  13.56%  

القسم 

 العلمى

العام نتائج نهاية 

 الجامعى

 )فصل الربية(

للطالب المتفوقين )حاصلين على تقدير ممتاز و جيد جدا(النسبة المئوية   

لثةالفرقة الثا الفرقة الثانية رابعةالفرقة ال  خامسةالفرقة ال   

ة 
س

ند
ه
 ال

سم
ق

ية
رب

ه
لك

 ا

2015 - 2016  33.33%  42.41%  15.625%  10%  

2016 - 2017  38.223%  30.3%  41.17%  18.75%  

2017 - 2018  41.26%  36.84%  29.41%  19.6%  

ب
س

حا
ال
ة 

س
ند

ه
م 

س
 ق

2015 – 2016  57.14%  56.25%  41.67%  0%  

2016 - 2017  55%  15.7%  43.75%  41.67%  

2017 - 2018  50%  50%  71.4%  56.25%  

ة 
س

ند
ه
 ال

سم
ق

ية
يك

ان
يك

لم
2016 - 2015 ا  18.57%  18.178%  21.05%  0%  

2016 - 2017  40.28%  15.7%  19.99%  21%  

2017 - 2018  35.71%  32.87%  18.3%  22.6%  
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ة 
ار

إد
و 

ة 
س

ند
ه
م 

س
ق

يد
شي

لت
 ا

2015 - 6201  17.14%  19.38%  14.41%  0%  

2016 - 7201  20.63%  19.8%  21.64%  15.47%  

2017 - 2018  21.79%  14.5%  19.63%  16.13%  

 

 و يوضح الجدول التالى تطور نسب النجاح لطالب الفرقة األولى 

 

 

 

 :األنشطة الطالبية 9-3

  لطالبها من برامج لألنشطة الغيرأكاديمية إلى جانب البرامج تتميز الجامعات فيما بينها بما تقدمه

، ، وأخالقيا  ، وثقافيا  األكاديمية و المعلوماتية، حيث أن األنشطة الطالبية تهد  إلى بناء الطالب بدنيا  

باألنشطة الطالبية تحث رعاية  كبيرا   هتماما  إومن ه ا المنطلق فإن جامعة فاروس تولي  .واجتماعيا  

 بالجامعة. ألنشطة الطالبيةإدارة ا

  تقوم الجامعة بتوفير جميع اإلمكانات المادية من مالعب ريااية و مسرح مجهز لألنشطة الفنية و

قاعات للندوات الثقافية مع توفير الميزانيات المطلوبة لفعاليات خطط األنشطة الطالبية لألقسام العلمية 

 المختلفة بالكلية.

 

العام الجامعىنتائج نهاية   

 )فصل الربية(

 العدد الكلى

 للطالب

لتقديرات  (النسبة المئويةعدد الطالب )

بتفوق الناجحين إجمالى عدد الطالب  

 (النسبة المئوية)

 ممتاز المتفوقين
3.7CGPA4 

 جيد جدا
3.0CGPA<3.7 

2015/2016  298 15(5.033%)  82(27.516%)  97(32.55%)  

2016/2017  436 22(5.04%)  136(31.19%)  158(36.23%)  

2017/2018  482 30(6.22%)  87(18.05%)  117(24.27%)  
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 لي المشاركة في األنشطة الطالبية من خالل األسر مما أدج الي إزديار تدعم وتشجع الكلية الطالب ع

 طالب. 230أسر مختلفة بإجمالي أعضاء أساسين حوالي  6عدد األسر الي 

  لجنة  تشكيل يتم كما الطالبية األنشطة من نشاط لكل التدريس هيئة أعضاء من منسق تكليف يتمكما

العلمية  باألقسام الطالبية باألنشطة المشاركة على وتشجع تشارك علمى قسم بكل الطالبية لألنشطة

 المختلفة.

 

 متابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل:

  البيانات الشخصية و بصورة دورية بحيث تشتمل على تحديث قاعدة بيانات للخريجين يتم

 لقياس التوجه الوظيفىة. التخصص و مجال العمل

 تقييم البرامج الدراسية عن طريق اإلستبيانات أو من خالل ى الكلية إلى مشاركة خريجيها فى تسع

   التى تتم من خاللها الوقو  على رأى الخريجين و مقترحاتهم لتطوير البرامج الدراسية اتاللقاء

 عتمدت بمجلس إمنفصلة مختصة بمتابعة الخريجين أطلق عليها  لجنة الخريجين التى لجنة شكيل ت

 .  19/10/2016بتاريخ      2016/2017األكاديمى للعام  2الكلية رقم 

 بعض الدورات المقدمة من و يتم توفير بعض برامج للتنمية المهنية وفقا لتطورات سوق العمل

بإستطالع أراء الخريجين حول الدورات التي تحدد  مركزاإلعداد المهنى و ريادة األعمال بالجامعة

 .ترافيةالتى يحتاجون إليها لتنمية مهاراتهم اإلح

  ه ا وقد وصل نسبة المستفيدين من الدورات التى تم تقديمها خالل الفترة الوجيزة لتفعيل دور لجنة

 .. و تسعى اللجنة إلى رفع ه ه النسبة سنويا %10من الخريجين إلى ما يقرب 

  فى الوقت الحالى ال يوجد رابطة للخريجين خاصة بخريجى كلية الهندسة ولكن تسعى  الجامعة لتكوين

 رابطة لخريجى جامعة فاروس و ذلك لتعزيز العالقة معهم. 

 

 

 

 

 



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 90 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  
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 البحث العلمى واألنشطة العلمية : -10

 . ما تم تنفيذه من الخطة البحثية للكلية:10-1

 .2018الي يناير 2017 من أغسطس تقرير عما تم تنفيذه من الخطة البحثية للكلية خالل الفترة 

األهداف 

 اإلستراتيجية

 

نسبة اإلنجاز 

 الهدف

 

 األنشطة

مؤشرات/ مخرجات المتابعة وتقييم 

 األداء

نسبة 

 االنجاز

المتوقة 

 انجازه
 أسباب عدم االنجاز

( تطكككككككوير 1

مجكككككككككككككاالت 

البحكككككككككككككككككث 

 العلمى .

. تحديكككككككككككككككككككككككككككد 1 80%

المجككككاالت البحثيككككة 

 باالقسام العلمية

 مجاالت البحث العلمى المعتمدة باالقسام .

 قاعدة بيانات لالنتاج العلمى 
100% 100% 

 

. خطكككككط للبحكككككث 2

العلمككككى باالقسككككام و 

 الكلية 

 خطة للبحث العلمي بالكلية معتمدة.

 نماذج مشروعات مشتركة و ممولة .
50% 100% 

 

 . عقكككد مؤتمرات3

عكككككلكككككمكككككيكككككة فكككككى 

الككتككخصككككككصكككككككككات 

 المختلفة بالكلية

نسخ -برنامج  -المؤتمر االول. ) بروشور

 من االبحاث المقدمة(

لجنة اعداد المؤتمر الثانى نوفمبر  

 و اعالناته2018
50% 100% 

يتم تشكككيل لجنة المؤتمر الثانى واعالنه 

على الموقع االلكترونى و تفعيل اللجان 

 المؤتمر عنالمسئوله 

تطوير المعككامككل . 4

لخكككدمكككة التطور في 

مككككجككككال الككككبككككحككككث 

 العلمي.

خطككككككككة تطككككككككوير المعامككككككككل و تقريككككككككر 

 المتابعة.

 

80% 100% 

تكككم ارسكككال بيكككان بكككاالجهزة المطلوبكككه 

لتطكككككككوير المعامكككككككل )قسكككككككم هندسكككككككة 

 البتروكيماويات(



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 92 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

. تحفيككككز أعضككككاء 5

هئيككككككككة التككككككككدريس 

للمشكككككككككاركة فكككككككككى 

المكككككككككككككككككككككككؤتمرات 

الدوليككككككة و النشككككككر 

فككككككككككى دوريككككككككككات 

 عالمية 

صكككككور كشكككككو  المكافكككككأت والمشكككككاركة 

 فى  المؤتمرات  العلمية.  

قككككككككرار مجلككككككككس الجامعككككككككه لصككككككككر  

 المكافات 

 بيان باالبحاث المنشورة 

100% 100% 

 

تطكككككككككوير -2

القككككككككككككدرات 

البحثيكككككككككككككككة 

لككككككككككككككككككككككدى 

أعضككككككككككككككاء 

هيئكككككككككككككككككككككة 

التككككككككككككدريس 

و الهيئكككككككككككككة 

 المعاونة  

 

عقد دورات -1 100%

لتنمية قدرات 

أعضاء هئية 

التدريس و الهئية 

 المعاونة

خطط التدريب المعتمدة من مركز امان 

الجودة و مركز تطوير التعليم و كشو  

 %100 %100 الحضور ونماذج الشهادات

 

تشكككككجيع المكككككنح  -2

الدراسككككككككككككككككككككككككككككية 

للحصكككككككول علككككككككى  

الكككككككككدكتوراه مكككككككككن 

الجامعكككككككككككككككككككككككككات 

 االجنبية 

 نماذج من المنح و شروطها  

 نماذج من المقبولين بالكلية 

متابعة  المسككككككجلين لدرجة الية و تقارير 

 الدكتوراه

 بيان باالبحاث المنشورة

100 % 100% 

 

بحككككككككوث ( 3

علميككككككككككككككككككة 

 .متميزة

 

تشجيع أعضاء  .1 50%

هئية 

التدريس 

للتقدم 

للحصول 

على 

مشروعات 

 ممولة

 نماذج من المنح و شروطها  .2

50 % 100% 

 Capactiyتككككم اعككككداد مشككككككككككروع 

bluiding   لقسككككمى هندسككككة كهربية و

 هندسة حاسب من االتحاد االوروبى   
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تشجيع االبحاث  -2 .3

المشتركة بين 

 االقسام العلمية 

4.  

5. 0 % 6. 100% 

7.  

تشجيع االبحاث  -3

لخدمة القضايا 

 الوطنية

نمكككاذج مكككن مشكككروعات مصكككادر الطاقكككة 

 البديلة .

نمكككككككككاذج مكككككككككن مشكككككككككروعات التنميكككككككككة  

 المستدامة .
100% 100% 

بعككككككدد مكككككن مشككككككروعات تكككككم التقكككككدم 

(  فكككككى مسكككككابقة لشكككككركة 11التخكككككرج)

 اسود الكربون

( انشاء 4

برامج 

الدراسات 

العليا التى 

تحقق الخطة 

البحثية 

 .للكلية

 

. اعداد اللوائح 1 17%

 للبرامج المختلفة 

ملفكككككات اإلمكانكككككات الماديكككككة و البشكككككرية 

 .للكلية

نمكككككاذج مكككككن لكككككوائح الدراسكككككات العليكككككا 

 للبرامج المقدمة 

33.3% 100% 

تككككم ارسككككال الئحككككة الدراسككككات العليككككا 

لقسكككمى الهندسكككة المعماريكككة و هندسكككة 

 البتروكيماويات

.  توفير عدد من 2

أعضاء هئية 

التدريس لتلبية 

احتياجات الدراسات 

 العليا 

  

ملفكككككات اإلمكانكككككات الماديكككككة و البشكككككرية 

 .للكلية

نمكككككاذج مكككككن لكككككوائح الدراسكككككات العليكككككا 

 %50 %33.3 للبرامج المقدمة 

تككككككم تككككككوفير أعككككككداد أعضككككككاء هئيككككككة 

التكككككدريس طبقككككككا للككككككدرجات العلميككككككة 

 لتخصص واحد فقط

 
.التسويق للبرامج 3 

 فور اعتمادها 

 
0% 100% 

لككككم يككككتم اعتمككككاد دراسككككات عليككككا هكككك ة 

 الفترة 
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 .2018الي أغسطس  2018من فبراير تقرير عما تم تنفيذه من الخطة البحثية للكلية خالل الفترة 
مجةةةةاالت ( تطةةةةوير 1

 البحث العلمى .

. تحديكككككد المجكككككاالت البحثيكككككة 1 90.4%

 باالقسام العلمية

مجكككاالت البحكككث العلمى 

 المعتمدة باالقسام .

 قاعدة بيانات لالنتاج العلمى 

100% 100% 

 

. خطكككككككط للبحكككككككث العلمكككككككى 2

 باالقسام و الكلية 

خطة للبحث العلمي بالكلية 

 معتمدة.

نماذج مشكروعات مشكتركة 

 و ممولة .

50% 100% 

لم يتقدم احد من 

الحصكككككول على 

 مشروع ممول 

. عقكككد مؤتمرات علميكككة فى 3

 التخصصات المختلفة بالكلية

 

لجنة اعداد المؤتمر الثانى 

 و اعالناته2018نوفمبر  
100% 100% 

 

. تطوير المعكككامكككل لخكككدمكككة 4

 التطور في مجال البحث العلمي.

خطككككة تطككككوير المعامككككل و 

 تقرير المتابعة.

 

100% 100% 

 

. تحفيككككككككز أعضككككككككاء هئيككككككككة 5

التككككككككدريس للمشككككككككاركة فككككككككى 

المككككؤتمرات الدوليككككة و النشككككر 

 فى دوريات عالمية 

صككككور كشككككو  المكافككككأت 

والمشكككككككككككككككاركة فككككككككككككككككى  

 المؤتمرات  العلمية.  

قككككككرار مجلككككككس الجامعككككككه 

 لصر  المكافات 

 بيان باالبحاث المنشورة 

100% 100% 
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تطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير -2

القةةةةةةةدرات البحثيةةةةةةةة 

لةةةةةةةةةةةةدى أعضةةةةةةةةةةةةاء 

هيئةةةةةةةة التةةةةةةةدريس و 

 الهيئة المعاونة  

 

عقد دورات لتنمية قدرات -1 100%

أعضاء هئية التدريس و الهئية 

 المعاونة

خطط التدريب المعتمدة من 

مركز امان الجودة و 

مركز تطوير التعليم و 

كشو  الحضور ونماذج 

 الشهادات

100% 100% 

 

تشكككككجيع المكككككنح الدراسكككككية  -2

للحصككككككول علككككككى  الككككككدكتوراه 

 من الجامعات االجنبية 

نكككمكككاذج مكككن الكككمكككنكككح و  

 شروطها 

 نماذج من المقبولين بالكلية 

ليكككة و تقكككارير متكككابعكككة   ا

 المسجلين لدرجة الدكتوراه

 بيان باالبحاث المنشورة

100 % 100% 

 

بحةةةةةةوث علميةةةةةةة ( 3

 .متميزة

 

تشجيع أعضاء هئية  .1 66.6%

التدريس للتقدم للحصول 

 على مشروعات ممولة

نمككككككككاذج مككككككككن المككككككككنح و  .2

 %100 % 0 شروطها 

لم يتقدم أحد  من 

السكككادة اعضكككاء 

 هئية التدريس  

تشجيع االبحاث المشتركة  -2 .3

 بين االقسام العلمية 

نمكككككككاذج مكككككككن االبحكككككككاث   .4

المشكككككتركة ) مشكككككروعات 

 تخرج ( 
5. 100 % 6. 100% 

7.  

تشجيع االبحاث لخدمة  -3

 القضايا الوطنية

نمكككككاذج مكككككن مشكككككروعات 

 مصادر الطاقة البديلة .

نمككككككككاذج مككككككككن مشككككككككاريع 

المحافظككككة علكككككى التكككككراث 

 السكندرى 

100% 100% 
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( انشاء برامج 4

الدراسات العليا التى 

تحقق الخطة البحثية 

 .للكلية

 

. اعداد اللوائح للبرامج 1 44.4%

 المختلفة 

 

  

حصكككككككول قسكككككككم هندسكككككككة 

البتروكيماويككككككككات علككككككككى 

فكككككتح الدراسكككككات العليكككككا و 

فككى انتظككار تحديككد االعككداد 

 للبدء فى البرنامج.

ملفكككات اإلمكانكككات الماديكككة 

 .و البشرية للكلية

نمكككككككككاذج مكككككككككن لكككككككككوائح 

الدراسكككات العليكككا للبكككرامج 

المقدمكككككة )قسكككككم الهندسكككككة 

 المعمارية(

100% 100% 

 

.  توفير عدد من أعضاء هئية 2

التدريس لتلبية احتياجات 

 الدراسات العليا 

  

ملفكككات اإلمكانكككات الماديكككة 

 .و البشرية للكلية

نمكككككككككاذج مكككككككككن لكككككككككوائح 

الدراسكككات العليكككا للبكككرامج 

 المقدمة 

33.3% 50% 

تككم تككوفير أعككداد 

أعضكككككاء هئيكككككة 

التكككدريس طبقكككا 

للكككككككككككككككككدرجات 

العلميككككككككككككككككككككككة 

لتخصكككككككككككككككص 

 واحد فقط

 
.التسويق للبرامج فور 3 

 اعتمادها 

 

0% 100% 

لكككم يكككتم اعتمكككاد 

دراسككككات عليككككا 

 ه ة الفترة 
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 . ما قدمته الجامعة من دعم للباحثين.10-2

 يتبنى مجلس األمناء رسالة الكلية لدعم البحث العلمى على النحو التالى:

 المساهمة فى تحمل تكالي  التسجيل و حضور المؤتمرات  إقرار الالئحة المالية لتمويل النشر العلمى و

 الدولية الداخلية و الخارجية.

  الموافقة على إقتراح الكلية لتدعيم معامل الكلية )تخصص هندسة البتروكيماويات( باألجهزة الالزمة

ماجستير إلجراء المشروعات البحثية تمهيدا لبدء برنامج الدراسات العليا لدراسة الدبلوم التخصصى و 

أسات ة مساعدين( بنظام التفرغ الكامل )تعيين/إعارة(  2أسات ة +  3العلوم بعد إستكمال اإلمكانات البشرية )

 و ذلك طبقا لمتطلبات المجلس األعلى للجامعات الخاصة.

 .الموافقة على الئحة الدراسات العليا للكلية لدرجتى الدبلوم التخصصى و الماجستير 

 أسات ة )و أسات ة مساعدين( بأقسام الهندسة الميكانيكية و هندسة البتروكيماويات  الموافقة على تعيين

  .لتوفير اإلمكانات البشرية لبدء برنامج الدراسات العليا

 البحثية عن طريق حصر األبحاث  العملية كفاءة وتقييم مواوعية لقياس مؤشرات الكلية تستخدم

 المنشورة من جامعة فاروس ألعضاء هيئة التدريس/الهيئة المعاونة المعينون من  بدء الدراسة فى الجامعة. 

 تمثيل بيانى لعدد األبحاث المنشورة محليا ودوليا ألعضاء هيئة التدريس بها. . 10-3

نسبة النشر لكل 
 عضو هيئة تدريس

عدد األبحاث 
المنشورة 

 محليا 

عدد األبحاث 
 المنشورة  دوليا 

عدد أعضاء 
 هيئة التدريس 

 السنة  القسم 

730.  2017-2018 علوم أساسية 11 8 -- 

بتروكيماوياتهندسة ال 5 15 --- 3   
  الهندسة الميكانيكية 7 1 2 0.43

  هندسة و إدارة التشييد 6 --- --- ---
  الهندسة الكهربية 10 5 --- 0.50
  هندسة معمارية 10 12 --- 1.2

  هندسة الحاسب 2 1 0 0.50

0.86 2 42 51  
7201-
8201  
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 الدراسات العليا:-11

 غير منطبق

 

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة . -12

 للمؤسةةةسةةةة اإلسةةةتراتيجية بالخطة المتضةةةمنة البيئة وتنمية المجتمة خدمة بخطة تنفيذه تم ما. 12-1

 . والمهنى المحيط المجتمة وأولويات احتياجات تراعى والتى

 

 

 

 

من تقرير عمةا تم تنفيةذه من خطةة خةدمةة المجتمة و تنميةة البيئةة للكليةة خالل الفترة  -
 .2018الي يناير 2017أغسطس  
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األهداف 

 اإلستراتيجية

 

نسبة 

اإلنجاز 

 الهدف 

 

 األنشطة
مؤشرات/ مخرجات 

 المتابعة وتقييم األداء

نسبة 

 االنجاز 

المتوقة 

 انجازه 

 أسباب عدم االنجاز 

( تطكككككككوير 1

و تكككككككككككرويج  

وحكككككككككدات و 

معامككككككككككككككككل 

الكليكككككككككككككككككككة 

لخدمكككككككككككككككككة 

المجتمكككككككع و 

تنميكككة البيئكككة 

. 

 

 

. تكككككككككككككككككككككككككرويج 1 66.6%

للخكككككدمات المقدمكككككة 

مككككككككككككن معامككككككككككككل 

 ووحدات الكلية 

 

بيكككككككان بالخكككككككدمات التكككككككى 

 تقدمها المعامل 

 منشورات الدعاية 

 فواتير الوحدات و المعامل

66.6% 
100

% 

 

تفعيككككككككككل  (2 (3

التواصكككككككككككل 

مكككككككككككككككككككككككككع 

المؤسسككككككككككككا

ت 

الهندسككككككككككككية 

و 

منظمككككككككككككات 

 المجتمع.

 

لقككاء سككنوى مككع  -1 66.6%

االطككككككككككككككككككككككككككرا  

 المجتمعية 

 

تقككككككككككككارير المككككككككككككؤتمرات 

 العلمية لالقسام 

لقكككككككككاء وحكككككككككدة الجكككككككككودة 

 السنوى 

100% 
100

% 

 

زيكككككككككككككككككككككارات  -2

ميدانيكككة للمؤسسكككات 

و الشكككككككككككككككككككككركات 

 الصناعية 

تقككككككككككككككارير الزيككككككككككككككارات 

بالشكككككركات مكككككن االقسكككككام 

 المختلفة 
100% 

100

% 

 

بروتوككككككككككوالت  -3

مكككككككككع مؤسسكككككككككات 

 صناعية 

الحصككككول علككككى خطابككككات 

 المراسلة.

نسكككككككككككككككككككككخة مكككككككككككككككككككككن  

 البروتوكوالت  الموقعة   

0% 
100

% 

 

المساهمة . 3

فى نشر 

الوعى البيئى 

رصككككككككككككد  .5 66.6%

مشكككككككككاكل 

 المجتمع 
 100% 

100

% 
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و الثقافى 

بقضايا 

المجتمع و 

 .البيئة

 

. عقكككككككد نككككككككدوات 2

ودورات عككككككككككككككككككن 

قضككككايا البيئككككة مككككن 

خكككككالل نخبكككككة مكككككن 

أعضككككككككككاء هيئككككككككككة 

التككككككككككككككككككككككككككككدريس 

للمشكككاركة فكككى حكككل 

 المشكالت.

 0% 
100

% 

 

نشككككر و توعيكككككة  -3

الطككككككالب النشككككككطة 

خدمكككككة المجتمكككككع و 

تنميككككككككككككة البيئككككككككككككة 

وواكككككككككككع اليكككككككككككه 

للتحفيككككككككككككز فككككككككككككى 

 المشاركة 

لجنة االنشككككككطة الطالبية  ) 

الككجككزء الككخكككاص بككخكككدمكككة 

 المجتمع(

بيان بالمشكككككككاريع الميدانية 

 المفعلة.

 اعالنات االنشطة  

50% 
100

% 

 

من تقرير عمةا تم تنفيةذه من خطةة خةدمةة المجتمة و تنميةة البيئةة للكليةة خالل الفترة  -
 .2018أغسطسالي  2018فبراير

األهدا  

 اإلستراتيجية

 

نسبة 

اإلنجاز 

 الهد  

 

 األنشطة
مؤشرات/ مخرجات 

 األداء المتابعة وتقييم

نسبة 

 االنجاز 

المتوقع 

 انجازه 

أسباب عدم 

 االنجاز 

( تطككككككوير و 1

تكككككككككككككككككككككرويج  

وحكككككككككككككدات و 

معامكككل الكليكككة 

لخدمكككككككككككككككككككككة 

المجتمككككككككككككع و 

 تنمية البيئة .

. تككككككرويج للخككككككدمات 1 66.6%

المقدمكككككة مكككككن معامكككككل 

 ووحدات الكلية 

 

بيان بالخدمات التى 

 تقدمها المعامل

 منشورات الدعاية

فواتير الوحدات و 

 المعامل

66.6% 100% 

 

( تفعيككككككككككككككل 2 (4

التواصكككككككككككككككل 

مكككككككككككككككككككككككككككككع 

المؤسسكككككككككككات 

الهندسكككككككككككية و 

منظمككككككككككككككككات 

 المجتمع.

لقكككككاء سكككككنوى مكككككع  -1 100%

 االطرا  المجتمعية 

 

تقككككككككارير المككككككككؤتمرات 

 العلمية لالقسام 

تقريكككككر اليكككككوم العلمكككككى 

 للكلية 

100% 100% 

 

زيككككككارات ميدانيككككككة  -2

للمؤسسكككككككككككككككككككككككككككات و 

 الشركات الصناعية 

تقككككككككككارير الزيككككككككككارات 

بالشكككركات مكككن االقسكككام 

 المختلفة 

100% 100% 

 



 

 

 

(8201-7201)             وحدة ضمان الجودة                   Page 101 
 

جامعة فاروس –(  لكلية الهندسة 2018 – 2017تقرير سنوى )  

ع مكككككبروتوككككككوالت  -3 

 مؤسسات صناعية 
الحصكككككككككككككول علكككككككككككككى 

 خطابات المراسلة.

نسككككككككككككككككككخة مككككككككككككككككككن  

البروتوككككككككككككككككككككككككككوالت  

الموقعكككة  )شكككركة اسكككود 

 الكربون( 

100% 100% 

 

. المساهمة 3

فى نشر 

الوعى البيئى 

و الثقافى 

بقضايا 

المجتمع و 

 .البيئة

 

رصكككككككككككككككككككككد  .6 100%

مشككككككككككككككككككاكل 

 المجتمع 
 100% 100% 

 

. عقككككككككككككد نككككككككككككدوات 2

ودورات عككككككن قضككككككايا 

البيئكككة مكككن خكككالل نخبكككة 

مككككككن أعضككككككاء هيئكككككككة 

التكككككككدريس للمشكككككككاركة 

 فى حل المشكالت.

 %100 %100 دوره التنمية المستدامة 

 

نشكككككككككر و توعيكككككككككة  -3

الطككككككككككالب النشككككككككككطة 

خدمكككككككككة المجتمكككككككككع و 

تنميكككككة البيئكككككة وواكككككع 

اليكككككككه للتحفيكككككككز فكككككككى 

 المشاركة 

 

 

لجنة االنشككككككطة الطالبية  

مة  خد خاص ب ) الجزء ال

 المجتمع(

بيان بالمشكككاريع الميدانية 

 المفعلة.

فائزة على  المشكككككككاريع ال

مستوى الجامعة من قسم 

 الهندسة الكهربية .

مشكككاريع مسكككابقة شكككركة 

 اسود الكربون 

100% 100% 

 

 

 

 

قامت  الكلية بمجموعة من اإلجراءات  للتوعية بأنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة للطاب / . 12-2

 : يس و الهيئة المعاونة  / اإلداريين / األطراف المجتمعية تتمثل فىرالتد أعضاء هيئة

 مثل :  عقد ندوات وورش عمل 
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 بتاريخ  التنمية المستدامة و  12/4/2018 بتاريخ الصناعات البتروكيماوية فى مصرمستقبل *

20/2/2018 

 3/10/2017بتاريخ  أنشطة خدمة المجتمع و تنمية البيئة

  و عقد لقاءات و مقابالت فردية و جماعية.) يتضح ذلك من خالل مشاركة األطراف المجتمعية

الخريجين السنوى  إفطارو حفل 24/4/2018ة بتاريخ فى اليوم العلمى لكلية الهندسالخريجين 

و الندوات الثقافية و المؤتمرات و ورش العمل وبرامج التوعية ب نشطة خدمة  7/6/2018بتاريخ 

 كما هو مدرج بخطة لجنة المشاركة المجتمعية (. المجتمع

  بتنظيم :باالشتراك مع إدارة الجامعة لالنشطة الطالبية  و قد قامت الكلية 

و إحتفاالت يوم  العمراوى وتوزيع شنط رمضان بعدة مناطق  ر أيتامقوافل الخير مثل زيارة دا

 تنظيم القوافل الطبية مثل زيارة دار المسنين.,تنظيم حمالت التبرع بالدم,  اليتيم

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس كإستشاريين لدى الشركات وكمستشاريين لدى  المحافظة 

  باالشتراك مع التدريس من قسم الهندسة المعمارية فى تنمية العشوائيات مشاركة أعضاء هيئة

 هيئة التخطيط العمرانى لتطوير منطقة عزبة الجامع.

  مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى حل مشكالت المجتمع من خالل مشروعات التخرج و

سابقة شركة أسود و تطبيق مفهموم التنمية المستدامة ) م المشروعات البحثية التى يقومون بها

 الكربون(.

 خالل عقد لقاءات وإستبيان موجه ألعضاء هيئة  أولوياته من وتحديد المجتمع إحتياجات  دراسة تم

 التدريس و الهيئة المعاونة و تحليل نتائجه و اإلعتماد عليها فى إعداد الخطة السنوية للكلية  .

 وأظهرت  النتائج أن أهم   2017 - 8201 ىو قد تم تحليل االستبيانات الخاصة بالعام الجامع

 :اإلحتياجات هى كالتالى

  وضع خطط للمساهمة فى محو االمية  خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بالكلية وذلك من خالل

 بالمناطق المحيطة .

  توفير الخدمات و االستشارات العلمية التى تخدم المجتمع و البيئة المحيطة من خالل

 من البرامج و االليات الموجهة لذلك.مجموعة متكاملة 
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  تنظيم مؤتمرات وندوات علمية متميزة تعمل علي إظهار الجوانب العلمية المجتمعية المتطورة لكلية

 . تى تعكس تفاعل الكلية مع المجتمعالهندسة ال

  تشجيع االبتكار واالختراع لطالب الكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى موضوعات متعلقة

 بخدمة المجتمع .

 رابطة خريجي كلية الهندسة  بجامعة فاروس لتحقيق التواصل بين أجيال  زيادة أنشطة

خريجي الكلية و تقديم الخبرات الفنية و دعم متطلبات سوق العمل المتطورة فى المجاالت 

 التى تخدم المجتمع .

 قياس البيئة و نميةوت المجتمع خدمات عن المجتمعية األطراف رضاء مستوى قياس هذا و يتم 

  الخريجين ومستوى الكلية أداء مستوى عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات رضا مستوى

لممثلى سوق العمل و ممثلى نقابة  حضوربصورة دورية سنوية و لذا قد حرصت الكلية على 

 24/4/2018 باليوم العلمى  للكلية المهندسين مع إدارة بالكلية 

   اللقاءات عن المقترحات  التالية:واسفرت نتائج 

  األقليمى من خالل قنوات االعالم  اإلعالم الجيد عن أنشطة و خدمات جامعة فاروس على المستوى

 من صحف و مواقع الكترونيه و قنوات فضائيه .

  على الهيئات ذات على موقع الكلية وعرم المشروعات المجتمعية التى يقوم بتنفيذها طالب الكلية

 مثل وزراة اإلسكان ومحافظة اإلسكندرية لدراسة إمكانية اإلستفادة منها.الصلة 

  عقد و تفعيل العديد من البروتوكوالت مع الهيئات و المؤسسات الصناعية لتوثيق اواصر الترابط

 بين الجانب العملى و الجانب االكاديمى .

 يها أساتذة الكليه و الطالب و تشجيع عقد دورات تدريبية لشباب المناطق المحيطة بالجامعة يشارك ف

 شباب تلك المناطق.

  الصلة لتحقيق و نشر مفهموم االستدامة فى مختلف المجاالت.تشجيع أفكار المشروعات ذات 

  التى يتم ألجزاء النظرية لاألطراف المجتمعية فى مجال التخصص لعقد ورشة عمل تطبيقية دعوة

 و ربطها بالواقع العملى.تدريسها 

  دور اعضاء الهيئة المعاونة فى اإلشراف على مشروعات التخرج و ذلك إلكسابهم الخبرة تفعيل 

 العملية.
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 تطبيقات الحاسب فى المقررات الدراسية لكل األقسام العلمية ) إستخدامات البرامج و السوفت  زيادة

 وير (

 المقررات فى وضع خطط لتطوير بعم  وقد تم االستفادة من النتائج التى تم الحصول عليها

لعقد ورشة عمل تطبيقية لهذه األجزاء النظرية و ربطها الدراسية عن طريق دعوة رجال الصناعة 

 التخرج بجميع االقسام العلمية .بالواقع العملى  وكذلك إعداد كتيب مشروعات 

 


