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 :نتُظيًًانهيكم ا 

 : نتبثعخا نُىعيخا ٌنهجبا و نتُظيًًا نهيكما

.1.1.1 : روسفب ثجبيعخ نهُدسخا نكهيخ نتُظيًًا نهيكما 
 

 :من يةرباإلسكند روسفا جامعة - لهندسةا لكلية لتنظيمىا لهيكلا نيتكو

 :يشملولكلية امجلس  - أ

  ئيساًرلكلية اعميد. 

 بلطالن اشئووللتعليم  لكليةاكيل و. 

 مألقساا ءسارؤ. 

 من كل قسم ذستاأ. 

 مساعدذ ستاأ مقدأ. 

 رسمدم قدأ. 

 لعملق اسوت مؤسساو لمجتمعية اف ارطممثلين لأل. 

 بالكليةدة لجون اضماة لوحدى لتنفيذالمدير ا. 

 يسرلتدا يئةه ءألعضا نةولمعاا للهيئة ممثل. 

  بلطالاممثلين عن. 

 .لكليةاعميد لتابعة لالنوعية ن اللجاا   -ب
 .لكليةالتابعة لوكيل النوعية ن اللجاا   -ج

 

 
 

2022/2023انخريطخ انتُظيًيخ انًىضحخ نههيكم انتُظيًي نكهيخ انهُدسخ جبيعخ فبروس ثبألسكُدريخ :-1شكم 
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.1.1.2 :خ ــــــــــــــــــنكهياعًيد و يهب 
لكلية ر اموأتيجية لتصريف االسترالخطط م اكما يقو، ةتيجية للكلياالستراية ؤلرالخطط لتحقيق الكلية  بوضع  اعميد  م  يقو ( أ

م فقا ألحكاولكلية امجلس ولجامعة التى يرسمها مجلس ا لسياسةود المالية فى حدواية دارالوالعلمية اشئونها وإدارة 

 .لكليةا خلدا لعملا منتظاإ يضمن بماو بها للمعموا اراتلقروا ئحاللووانين القوا
 :لتحقيق ما يلىدارات إلالخاصة بكافة التنفيذية ات لسياساالعميد بوضع م ايقو ( ب

 لتعليمية بالكليةالعملية اسير م نتظاإ. 

 بالكلية لعاملينوا يةدارإلوا لفنيةا ةألجهزا بين لتنسيقا  

 روسفا لجامعةدارى إلالمدير ابالتنسيق مع  ية بالكليةدارإلة العاملين باألجهزاعلى اف إلشرا. 

 لفنيينا و لمعاملا ءمناوأ نةولمعاا لهيئةا و يسرلتدا تيئاه من لكليةا تحتياجاإ توفير. 

 اهغيرو ةألجهزوا اتلتجهيزوا تلمنشآا من لكليةا تحتياجاإ توفير. 
 يخرتا من مياأ ثمانية لخال اراتلقرت والجلساالجامعة بمحاضر ائيس ريبلغ ولكلية امجلس ارات لكلية بتنفيذ قراعميد م يقو ( ت

 لتىا اراتبالقر لمختصةا لجامعيةا تلهيئاا يبلغ كما ، ةلمعتمدا لجامعةا لالئحة بقاط لجامعةا مجلس من ادهإلعتما اورهصد
 .ليهاا بالغهاإ يجب

 ىلتا لا---مألعا كذل---كو ا---هزاجنإ م---ت ى---لتا لا---مألعاب ك---لذو ة---يكللا س---لمج ى---لا ىنو---س ف---صن ر---تقري ة---يكللا د---يمع مد---يق ( ث
 ا---هب ما---لقيا بو---لطملا تا---حارتقإلا كذل---كو ىو---لقا طا---قنوتا---قولمعا ضر---ع ع---م ة---مدالقا ة---لخطا ى---ف تتم فو---س
 . لموضوعةا ةيجيتارت---سإلا ى---لا لوصولل

 :ى وهلمطلوبة ت السياساالتنفيذية لتحقيق اءات اإلجرالعميد على كافة ف ايشر ( ج

 اهتنفيذ متابعةو لكليةا فى لعلميةوا لتعليميةا لخطةا ادعدإ على افإلشرا. 

 ىألخرا ةلمساعدا تلفئاوا لفنيينا ءمناوأ نةولمعاا لهيئةو ا من لكليةا حاجة لستكماإ نبشأ تإلقترحاا تقديم على لعملا 
 وغيرها  لمعاملا ةألجهزوا اتلتجهيزوا تلمنشآوا

  بسير سلمساا شأنه فى ما كل عن لجامعةا ئيسر غبالوإ لكليةا خلدا ملنظاا ضبطو تإلمتحاناوا سةرالدا سير قبةامر 
 وغيرها يئةه ءعضاأ حدأ لىا ينسب ماأو  بالكلية لعملا

 عرضا لتقريرا اذه يتضمنو لماليةوا يةدارإلوا لتعليميةوا لعلميةا لكليةا نشئو عن جامعى معا كل نهاية فى تقرير ادعدإ 
 لتنفيذا عترضتإ لتىا تلعقباا نبياو نتائجهاو ناتاالمتحوا سةرالدا نشئوو اهب لعملأداء ا ىمستوو لكليةا طنشا جهوأل

 اءاتإلجرا دعتماو إ أىلرا اءإلبد لكليةا مجلس على لتقريرا اذه ضيعرو لمالئمةا لبالحلو تلمقترحاا ضعرو
 .لتصحيحيةا

: آلتىالنحو اعلى  سيرد--لتا ة--يئه ءا--ضعأ ءداأ يم--تقي ى--ف ة--عمالجا رةادإ ع--م كارت--باإلش ة--يكللا د--يمع مو--يق ( ح

 لعلمية دة المااجعة تحميل امر ة ولمباشرالمتابعة اريق طيس عن رلتدايئة ء هلتعليمية ألعضاالعملية داء امتابعة أل
 .بلطالوى افحص شكاو نى وإللكترالموقع اعلى 

 سىارلدا لفصلا( لخريفا ثالثة فى فصلد يس بالكلية بعدرلتدايئة ء هية ألعضاورلداتى الذالتقويم اير رسة تقادرا 
 .دامعتإلا و يميقتلل ةعمالجا سيئر بئان ىلإ هلاسرإل تقرير ادعدإ و )لثانىا سىرالدا لفصلا( لربيعا فصل و )ولألا

 لمطلوبةالتصحيحية اءات اإلجرا ورىلدالجامعة ائيس رسة تقرير نائب درا
 :ىوهبالكلية ة دلجوا نضماة حدولمطلوبة من ت السياساالتنفيذية لتحقيق اءات اإلجرالعميد على كافة ف ايشر ( خ

 يفهارتعوا دهيدتحم ت دلتعليمية قاسسة ؤلماسالة رفقة مع والمتاسسية ؤلموايمية دألكار المعايين أن التحقق ما 

 مالئمة تعتبر لبيئةا تنميةو لمجتمعيةا كةرلمشاوا لعلمىا لبحثوا  لتعلما صفر دةجو ىمستو أن من لتحققا .تحقيقها 

  .تهمتوقعا قتفو أو لنهائيينا للمستفيدين

 هائضر نم يةلاع تايتومس يققتح لىع صرحلاو ،هب ةيانعلاو )بلالطا( يساألسا دفيتسملاب مامتهإلا.  

 لةالعدوا لشفافيةوا لموضوعيةواتيجى اإلسترا لتخطيطوابالفكر   لموجهةا لحوكمةوا  دةلقياا. 
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.1.1.3 نكهيخانتبثعخ نعًيد انُىعيخ ٌ انهجبو ايهب 
 

 :نهُدسخ اثكهيخ دح نجىٌ اضًبح حدو

 

 : لهندسةا بكلية دةلجوا نضما ةلوحد لتنظيمىا لهيكلا

 :ماه و ، ئيسيينر قسمين لىإ دةلجوا نضما ةلوحد لتنظيمىا لهيكلا ينقسم

 يشمل و ٢-بشكل موضح وه كما دارىإلا لهيكلا: 
 دارةإلائيس مجلس ر. 

 دةلجون اضماة لوحدى لتنفيذالمدير ا. 
 ىلتنفيذالمدير اب انو. 

 يشمل و ٢-بشكل موضح وه كما ىلتنفيذا لهيكلا: 
 دةلجون اضماة لوحدى لتنفيذالمدير ا. 

 ىلتنفيذالمدير اب انو. 
 دةلجون اضماة لتنفيذية لوحداللجنة ا. 

  تيةالذاسة رالداد اعدإفريق 

 لمؤسسيةرة القدر امحو. 
 لتعليميةالفعالية ر امحو. 

  مباألقسادة لجوافريق منسقى. 

  لمجتمعيةاف ارطألافريق ممثلى 

  بلطالافريق ممثلى. 
 

  : لهندسةا بكلية لتعليما دةجو لجنة نشطةوأ  ممها
 لهندسة ا بكلية دةلجوا نضما ةحدو دور ينحصر

 مالألقس داءألا ءةكفا لتحسين لمستمرا لتطويروا دةلجوا  نضما تطبيق فى دةلجوا نضما ةحدو سالةر تأكيد ( أ
 لجامعةو ا لكليةرسالة ا مع يتفق بماو مجهاابرو ألنظمتها بالنسبة روسفا بجامعة لهندسةا لكلية لعلميةا

 .عالمياو قوميا بها فمعتر تقويم تلياآ علي ءبنا خريجيها في لمجتمعا ثقة بكتساوإ لمعلنةا فهاادوأه

 من عالمياو قوميا دألعتمااعلى لجامعةوا تلكلياا لحصو تحقق لتىا ألنشطةا جميع متابعةو لنظما تطبيق ( ب
 : لخال

 دةلجوا نضما متابعة لتحقيق بالكلية لتعليميةا مألقساا تقدمها لتيا لتعليميةا يةلعملا في كينرلمشاا جميع مع لعملا 
 لهيئةا من معتمد خليدا منظا لخال من للمجتمع لجامعةو ا لكليةا خدمة  دةجو نضماو ،يةدارإلو ا يميةدألكاا

 .نلشأا اذه في لمطبقةا لعالميةا لنظما ىمستو في دإلعتماوا دةلجوا نلضما لقوميةا

 طنقاو ةلقوا طنقا لتحديد لكوذ طنشا كل في لجامعةا تكليا نشطةأ عناصر جميع داءأل تيالذا لتقييما متابعة 
 .لضعفا

 بطاضو ضعوو ةلقوا طنقا على لمحافظةوا لضعفا طنقا تحسين على للعمل خطة لوضع تلكلياا متابعةو ةمساعد 
 .لخطةا هذه لمتابعة

أو  بعضأو  ىحدإ في لكوذ لجامعةا تكليا من كلية لكل تيالذا تقييملا عناصر لجميع لمستمرا للتحسين عمل قفر تكوين ( ت
 :آلتيةا رلصوا كل

 لعملورش ا. 

 يبيةرلتدورات الدا. 

 لتطبيقيةالبحثية ت اعاولمشرا. 

 لعلميةات المؤتمروات والندا. 

  



 Pharos University in Alexandria 

Faculty of Engineering 

Quality Assurance Unit  

 جـــبيــــعــــخ فــــبروس ثــبإلســكــُـدريـــخ

 كــهـيـــخ انـــهـُــدســــخ

 وحدح ضًبٌ انجىدح

 

 حبصهخ عهً اإلعتًبد يٍ انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واإلعتًبد
  

Page 7 of 30  2023/ 2022كلية الهندسة جامعة فاروس باألسكندرية  –وحدة ضمان الجودة 

engineering.qac@pua.edu.eg 
  

 : يشمل داءألا تحليلو لتقييم منظا متابعة ( ث

 نيهمومعاو يسرلتدا يئةه ءعضاأ جميع كذلكو بها مساألقا ءساورؤ كالئهاوو تلكلياا اءعمدأداء  تقييم متابعة 
 .تبالكليا لعاملينا جميعو

 بالكلية لمختلفةا مباألقسا لتعليميةا لعمليةا تقييم راتستماإ تحليلو يعزلتو منظا ضعو. 

 بالكلية دةلجوا نضما ةحدأداء و لمتابعة منظا ضعو. 

 في لتاليةا لعناصرا ءستيفاا لكذ في بما دلألعتما يلهتألوا دةلجوا نضما في يبرلتدوا لتوعيةا ارستمرإ علي لعملا ( ج
 :لكليةا مجتمع

 ييندارإلوا بلطالوا نيهمومعاو يسرلتدا يئةه ءعضا)أ لكليةا مجتمع في دةلجوا بثقافة صلخاا لوعيا نشر 
 (.لجامعةا رجخا من لتعليميةا لعمليةا في كينرلمشاا كذلكو

 دةلجوإدارة ا لمجا في كليةلا مجتمع في عملوورش  يبيةرلتدا وراتلدا عقد. 

 دةلجوا لمجا في يسرلتدا يئةه ءعضاأ من ادركو ادعدإ . 

 يررلتقاا كتابةو راتلمقروا سيةرالدا مجالبرا توصيف ادإلعد يسرلتدا يئةه ءألعضا يبيةرلتدا وراتلدا عقد  

 لتقويموا لتقييموا سلقياا كذلكو سيةرالدا مجالبروا راتللمقر. 
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 و انجحج انعهًً نجُخ اندراسبد انعهيب .1

 

 -:للجنة م امها

 لعلمىالنشر اتشجيع ولعلمى ا نلخاصة بشئوافها ادوأهتيجية االستراية ؤلرامة لتحقيق زلالالخطط اضع و .1
.لعلمية بالكليةات المؤتمروا

 .لعلميةت اجارلداباقى م ولعلوا لماجستير فىاجة و درلهندسة الماجستير فى اجة رلدب لطالاتسجيل اءات جرإة متابع .2

 .نلشأا اذهلسياسة فى امتابعة تنفيذ ولكلية العلمى فى النشر ن اعلى شئواف إلشرا .3
 فىاك الشتروالية ولدت ايارولداالعلمي في  للنشر نةولمعاالهيئة ا و يسرلتدايئة  ء  هعضاأتحفيز   تسة  مقترحادرا .4

.خليةو داجية رعلمية خاات مؤتمر
 .لكليةالعلمية فى وات الندات والمؤتمراتنظيم اح قترإ .5
 .ليةولدا ولمحلية المختلفة التخصصية ت الهيئاابحثية من ت عاوعلى مشرل لحصواتشجيع  .6

.لعلميةالمختلفة لألنشطة ا تالمنافست و المسابقاافى اك إلشترل امن خالر إلبتكااع و اإلبداعلى ب لطالاتشجيع  .7
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 انجيئخ وتًُيخنجُخ خديخ انًجتًع  .2

 

 

 -:نهجُخ ا ويهب

 .لبيئةاتنمية ولمجتمع الكلية في خدمة دور التي تكفل تحقيق امج البروالخطط اد اعدإ .1
  .بلطالا لغير خدماتها متقد لتيا صلخاا لطابعا ذات اتلوحدا وإدارة ءنشاإ .2

إلنتاجية في شتى اتهم ءاكفا فعورلعلمية والفنية األساليب ام استخدالمجتمع على ا ادفرأيب رمج لتداتنفيذ براد وعدإ .3
 .تلمجاالا

 .لبيئةا تنميةولمجتمع اخدمة ف لتي تستهدات المحاضروالعلمية وات الندات والمؤتمراتنظيم  .4
لتي الية وألت اإلسعافاوات اندو لصحيةالتوعية ت اكة في حمالرلمشال الكلية من خالب االطلبيئي بين الوعي ا نشر .5

 .تعقد بالكلية 

ت لجهااكة رجي بمشارلخاالمجتمع وا لجامعةوالكلية اخل دالبيئة اتنمية ولمجتمع السنوية ألنشطة خدمة الخطة اد اعدإ .6
 .لعالقةذات ا
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 وينشكبد وانتظهًبانجُخ  .3

 

 -:نهجُخ ا ويهب

 أن ،لكليةا مجلس فقةالتي تتطلب مول الحلوت اعي في حاالايرأن علي وي، لشكاامة لحل زلالاءات األجرذ اتخاا .1
لك لسرعة و ذلمجلس الموعد ر إلنتظادون المشكلة ا حل اءاترجإ ذتخاا في للجنةا ئيسر لقسما مجلس ضيفو

  .ويلشكاالبت في ا

 اءاتجرإ من ذهتخاا تم بما تقريراد عدو إسي درالعلمية بنهاية كل فصل م اباألقساب لطالوي احصائية بشكاإعمل  .2
د  لألسترشاب لطالو ام  لتعلين الكلية لشئواكيل و   رلدكتوا ذألستاا ليإ و لكليةا وىشكا مكتب ليإ فعهمار و لحلها

 .لها لتابعةا تلخدماا و لعلميةا مألقساا تقدمها لنيا لتعليميةا مجالبرا أداء تحسين تسياسا ولكلية لنظم اضع وبها  في  
 :يختصب و لطالوي اسجل شكاء نشاإ .3

 لمرفقابقا للمخطط طحلها اءات جرإمتابعة ب و لطالوي اين شكاوبتد.   

 يتم لكليةا مجلس فقةامو لتي تتطلبت الحاالافي و  .عملم ياأخمسة ل ي خالفاه شكو عليد لطالب بالرم اعالإ 

 ةمد تتوقف ةألخيرا لحالةا في .دهعتماوا ارهقرإ بعد عالمهإ يتم و ، لمشكلةا حل ارقر حبمقتر لطالبا معالإ
 بللطال نعلم يةكللا لسمج دعياوم نوكت أن بيج هيلع و .هاكوبش بلالطا مدتق ةعسرعلي مإلعالا

ب لطالوي الية معالجة شكاآتتضمن ا و ذه لكذلطالب في اغبة ل ريضمن سريتها حاوي لشكاالتقديم ذج ونمد عتماإ .4

م عدو لسرية اسمية تضمن رة رلتعامل معها بصوالثاني وا  سميةر غيررة لتعامل معها بصواو ول هألاين رمسا
.فيها لبتا سرعةو لطالب ر اتضر
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 :لتاليةاءات ارإلجو ابط الضوي ابالشكوم لتقدالية آتشمل و 

 
 :عبيخ وي شكب :الًأو

 الشكوي ويمكن للجنة اقتراح حلول بديلة تكون أكثر فاعلية لمختصةا بالكلية بسباأ -1

 .وىللشكا موحد ذجنمو ادعدا -2
أو   ويشكا  لتلقي  وقصند ضعوو لهندسةا بكلية بلطالا نشئو يةربسكرتا بلطالا ويلشكاا لتلقي وقصند ضعو -3

 ويشكا لتلقي وقصند ضعوو لكليةا عميد مكتب يةربسكرتا بالكلية نةولمعاا لهيئةوا يسرلتدا يئةه ءعضاأ تمقترحا

 .لكليةا مبني مينأ بمكتب ييندارإلوا لعاملينا
 . يقدلصناا من عسبوأ كل وىلشكاا بتجميع دةلجوا نضما ةحدو يةرسكرتا متقو -4

 .عسبوأ كل نهاية في ويلشكاوا تلتظلماا لجنة ءعضاأ من لمختصا ليإ لمجمعةا ويلشكاا لساإر يتم -5
 ادعدوإ للجنةا سطةابو ستهارالد ويلشكاا تمحتويا عن تقرير ادبإعد تلتظلماا لجنة ءعضاأ من لمختصا ميقو -6

 .سبوعينأ كل ةمر للجنةا عجتماإ يتمأن  علي يلشكوا بسباأ لةزاإل مةزلالا تلمقترحاا

 للجنةا ئيسر ليإ ةمباشر سالهاربإ للجنةا من لمختصا ميقو مقدمة يلشكو عاجلة اءاتجرإ ذتخاإ بجوو حالة في -7
 .ىلشكوا بسباأ لةزاإل زملالا ذتخاإ لسرعة

 وىلشكاا عن دةلجوا نضما  ةحدو لمديرو لكليةا لعميد ىشهر تقرير برفع تلمقترحاوا وىلشكاا متابعةو تلقى لجنة متقو -8
 بتحديد للجنةا متقو كما لكذ بسباوأ نهام ءالنتهاا يتم لم لتىا وىلشكاوا سبابهاأ تالفى من ءالنتهاا تمو مناقشتها لتىا
 .لكذ لحيا اءاتجرا ذتخاا يتم حتى نةولمتعاا غير تلجهاوا وىلشكاا بسباأ لةازا فى نةولمتعاا تلجهاا

 توضيح يتم ىلشكوا بسباأ لةازا مكانيةا معد حالة فىو قصىأ كحد سبوعينا لخال فى كتابة اهشكو بنتيجة لشاكىا غبالا -9
 .لكذ بسباأ

 دإليجا لكليةا مجلس علي تمت لتيا لتصحيحيةا اءاتباإلجر ويلشكاوا تلمقترحاا يلشهرالتقريرا لكليةا دعمي ضيعر -10
 . لمعلقةا للمشاكل تصحيحي اءجرإ

 على ءبنا لتصحيحيةا اءاتالجرا ذتخاوا تلمقترحاوا وىلشكاا متابعةو تلقى لجنةأداء  عن شهرأ ستة كل نستبياا اءجرا -11

  نالستبياا نتائج
 

 : نتبنًا نُحىا عهً نتعهيًيخا نهعًهيخ ثبنُسجخ ةنطالا ويشكب تُفيذ يخن: آحبَيب
و  سيةرالدا لفرقةو ا لعلمىا لقسما بها موضحا لعلميةا اسامألقا نشئو يةرسكرتا لىإ كتابيا ىلشكوا بتقديم لطالبا ميقو -1

 .ىلشكوا محل سىرالدا رلمقرا

 تركيز على سلبا تؤثر لتىوا سىرالدا رللمقر لتعليميةا لفعاليةا فى رلقصوا تفاصيل ىلشكوا عموضو يتضمنأن  يجب -2
 .لعلميةا دةللما ستيعابةوإ لطالبا

 رلمقرا منسق مع ىلشكوا بسباأ سةرابد ميقو ىلذو ا لمختصا لقسما ئيسر لىإ ىلشكوا بتحويل للجنةا ئيسر ميقو -3
 .ىلشكوا بسباا لةزاإل لتصحيحيةا اءاتإلجرا ذتخاو إ سىرالدا

 اءاتإلجرا اتخطوو  ىلشكوا بسباأ سةدرا نتائجو  عبموضو لكليةا عميد لىإ لقسما ئيسر من تمدمع تقرير تقديم يتم -4

 .لتهازاإل لتصحيحيةا
 من عسبوأ نغضو فى لكليةا عميد من ادهعتماإ بعد ىلشكوا بسباأ لةإزا كيفية فى بلطالا بمناقشة لقسما ئيسر ميقو -5

 .ىلشكوا تقديم يخرتا
 عميد لىإ سىرالدا لفصلا نهاية فى تقرير تقديم مع ةلمعتمدا لتصحيحيةا اءاتإلجرا تنفيذ بمتابعة لقسما ئيسر ميقو -6

ً مو لكليةا  .ىلشكوا بسباأ لةإزا فى اءاتإلجرا تلك فعالية ضحا

 ءللقاا لخال من بالطلا جعةامر مع ىلشكوا محل سىرالدا رللمقر بلطالا تستبياناإ جعةابمر لكليةا عميد ميقو -7
 .ىلشكوا بسباأ لةإزا عن لرضاا جةدر سلقيا لكليةا عميد مع ورىلدا

 .وىلشكاو ا تلتظلماا لجنة شيفأر ىلد تهاامستند جميع من رةصو اعيدإ يتم ىلشكوا بسباأ لةإزا بعد -8
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 -:نسُخ ل اثبنُسجخ ألعًبة نطالوي انيخ تُفيذ شكبآ :حبنخبً

 
 .لقائما سىرالدا لفصلا نم عشر دسلساا عألسبوا يةابد قبل بللطال سىدرا رمقر لكل لسنةا لعماأ نعالإ يتم .1

 فى لمنتدبينا ةلألساتذ بالنسبة لقسما ئيسر لىأو إ ةمباشر سىرالدا رلمقرا منسق لىإ بتظلماتهم ملتقدا بللطال حقي .2
 .ىلشكوا محل سىرالدا رللمقر لسنةا لعماأ نعالإ يخرتا من مياا ثالثة نغضو

 نهاية تمتحاناإ لعماأ يةابد قبل للتسجيل ولللكنتر اتقديمهو  لقسما ئيسو ر رلمقرا منسق من لسنةا لعماأ دعتماإ يتم .3

 لها وللكنترا مستالإ بعد تتظلما يةأ لىإ تإللتفاا يتم الو  سىرالدا لفصلا
 وىلشكاوا تلتظلماا لجنة شيفأر ىلد اهتغيير تم لتىا تللحاال لتصحيحيةا اءاتإلجرو ا تبالتظلما حصر اعيدإ يتم .4

 
  -:دإليتحبَبا نُتبئج سجخثبنُ ةنطالا ويشكب تُفيذ نيخ: آ ثعبًرا

 

 .سميار لنتيجةا رهوظ بعد عسبوأ لخال فى بالجامعة بلطالا نشئو لىإ بالتظلم لطالبا ميتقد -1
 .لكليةا عميد على عرضه يتمو  بلطالو ا لتعليما نلشئو لكليةا كيلو لىإ لطلبا ليحو -2

 .ألسئلةا جميع تصحيح من لتأكدو ا دةلماا صدر جعةامر ليتم وللكنترا ئيسر بةطمخا يتم -3
  .بها لطالبرابإخطا ورهبد ميقو ىلذو ا جعةالمرا بنتيجة لكليةا كيلو غبالإ يتم -4
 لىإ سالهاو إر لتعديلبعد ا ادهإلعتما لكليةا عميد رخطاإ يتم لرصدا جعةامر على ءبنا لطالبتغيير نتيجة ا حالة فى -5

 تهاامستند جميع من رةصو اعيدإ يتم ىكولشا بسباأ لةإزا بعد. لكليةو ا بلطالا نشئو غبالو إ ادهإلعتما لجامعةا ئيسر
 .وىلشكاوا تلتظلماا لجنة شيفأر ىلد

 
  -:نهجُخا ألَشطخ نتُفيذيخا دآلنيبا

 

 .بالكلية صلخاا نىوإللكترا لموقعا فى وىلشكاو ا تلتظلماا تنفيذ تلياآ نشر يتم -1
. مباألقسا لخاصةا تإلعالناا لوحة فى وىالشكا لتقديم يةلتنفيذا تباآلليا لعلميةا سامألقا لبةط مبإعال للجنةا يةرسكرتا متقو -2
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 فديٍانىو انطالثيخ األَشطخ انجُخ -4

 -:نهجُخ ا تشكيم

 

 -:نهجُخ ا ويهب

 

 -:نًأنطالثيخ األَشطخ ا تُقسى

 

، و  لرياضيةا قلفرا تكوينو  لرياضيةا ألنشطةا سةرمالم لدعايةو ا تشجيعو  بتنظيم تختصو  : نريبضيخا ألَشطخا -1
، و  بالجامعة تلكلياا ىمستو ليع لتنافسيةا تلمسابقاا فى كةرلمشا، و ا بالكلية مألقساا بين لتنافسيةا تلمسابقاا تنظيم
و  ةدجدي تياضيار لخاإد على لعملا لىإ باإلضافة،  ىألخرا تبالجامعا لهندسةا تكليا مع لرياضيةا مألياا تنظيم

 .تبالطالبا لخاصةا تلرياضياا بعض اثستحدإ
 يئةه ءعضاوا بعضهمو بلطالا بين دلووا لمحبهوا قهالصدا صراوا تدعيم لىا فتهد  :دحالرنو ا نترفيهيخا ألَشطخا -2

 تلرحالوا لمجتمعا مشاكل تناقش لتىا ثلبحووا لمختلفةا الجتماعيةا النشطةا سةرمما يقرعن ط لعاملينوا يسرلتدا
  لترفيهيةا مجالبروا اتلمعسكروا لطويلها تلرحالوا حدالوا مليوذات ا

و  لجامعيةا لطالبا ةبحيا لمتعلقةا للمشاكل للحلوا تقديمو  بلطالا مشاكل ببحث تختص : نفُيخو ا إلجتًبعيخا ألَشطخا -3

 بللطال عمةدا بيئة خلقو  بلطالا بين لطيبةا تلعالقاا تنميةالجامعية و نلمدا متابعةو لمغتربينا لطلبةا بمشاكل متماهالا
روح  بثو  لمختلفةا شطةالنا فى بلطالا كةرمشا تشجيعو  نضماو للكلية لمعنويةا وحلرا على ظلحفاو ا معنوياو  يادما

 يعرمشا تنظيمو لفنيةا باهلموا تشجيعو  ككل لمجتمعو ا بللطال لفنىا وقبالذ للرقى نشطةا بتنظيم تهتم كما.  ونلتعاا
 سةرمما على بلطالا لتشجيع لمختلفةا نللفنو عملو ورش  تيبارتد بتنظيم تهتم كما لها لكاملا لدعما تقديمو  الكتشافها

 رضلمعاا عقدو للطلبة لفنيةا تلمجاالا لفتح باهبالمو تهتم لتىا تلمنظماو ا لفنيةا كزالمرا بين لتنسيقوا لفنيةا النشطةا

 ويتناه تعكس لتىا نبالفنو متماهالو ا. جيارخاو  خليادا تلمستوياا مختلف على بلطالا بين لفنيةا تلمسابقاو ا
 راتلقدا تنميةو لكليةا بالط بين لثقافيوا لعلميا لوعيا بنشر لعلميةا للجنةا تختص : ونعهىا ديَبو  نعهًيخا ألَشطخا -4

 لعلميةا ثألبحا، ا لكمبيوتر، ا رالبتكاا فريق مثل مختلفة علمية قفر تكوين لخال من نيةهلذا

 عًيد انكهيخ رئيس انهجُخ

 يقرر انهجُخ:
 / فتحً شكري د

 و/ عًرو يًدوح )َبئت(

 أعضبء انهجُخ:

 يدرس ثقسى انهُدسخ انًعًبريخ د/ ثبكيُبو َجيم 1

 د/ جًبل يحًىد 2

ٌ أثىانخير  ثكر و/ إيًب

 يدرس ثقسى انهُدسخ انكهرثيخ

 يعيدح ثقسى انهُدسخ انكهرثيخ

 هبيدي شحبتهد/  3

 أحًد سبنىو/ 

 يدرس ثقسى انعهىو األسبسيخ 

 )يسؤول تصًيى انًطجىعبد( يدرس يسبعد ثقسى انعهىو األسبسيخ 

 و/ عجدانحًٍ ثالل حراز 4

 أحًد عجدانُبصرو/ 

 يعيد ثقسى هُدسخ وإدارح انتشيد 

 ُدسخ وإدارح انتشيديعيد ثقسى ه

 ثقسى هُدسخ انجتروكيًبويبد يعيد و/ ديُب صجحً 5

 يسبعد ثقسى هُدسخ انحبست يعيد كريى سهيًبٌو/  6

 يعيد ثقسى انهُدسخ انًيكبَيكيخ عًر سبيًو/  7
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 على لعملا لكليةوا لخريجا بين ثيقةو صلة دإليجا على للتحفيز لخريجينا ىمنتد تابيان ةلقاعددوري  تحديثو تفعيل -5

 .لمستمرا لتعليما مجابر لخال من عملو ورش  واتنددورات و في كةرللمشا لخريجينا تنشيطو معالإ
 .ينلخريجا من حتياجاتهما لمعرفة لمحيطةا لصناعيةا تلهيئاوا تلمنشآا بصحاوأ لكليةا بين لتصاا اتقنو فتح -6

 .لمحلىا لمجتمعوا لمحيطةا لصناعيةا تلهيئاوا ةلمنشأا بصحاوأ تحتياجاا على للوقف قياسية تستبياناا تنفيذ -7
 .لعملا قسو تلمتطلبا بقاًط للخريجين لعلمىو ا لفنىا لدعما توفير -8
 لمستمرا لتطويرا مجابرو لكليةا تمناسبا فى لخريجينا ةعود -9

 

 فديٍانىد اخديب:حبَيب

 
ة لمتميزالية ولدا تلجامعاامع  كةرلمشاايت لتحقيق الفولبرايئة وهألمريكية المعونة ايئة هلية مثل ولدت ائابالهيل التصاا .1

  .تلجامعاه اذهلطالبى مع دل التبات واإلتفاقيااتفعيل و

 .لطالبىدل التباوالعلمى ا ونلتعااتنشيط ولعالم لتفعيل ء انحاألمصرية فى جميع الثقافى التمثيل ابمكاتب ل إلتصاا .2
  .ع.م.ج لمختلفة فىول الثقافى للدالتمثيل العلمى مع مكاتب والثقافى ون التعااتدعيم سبل  .3

جعتها امر سرعةوفدين الوب الطالا قاروأ ىقلت تاءارجإ هوجيتو ليهستل ةعمالجا لخدا ةينلمعا تارادإلا فةكاب لصاالتا .4
  .جلتخردات اشهال ولقبوارات اقرار صدوإ

  .لكليةاخل ب داللطال لمتاحةا )ترفيهية –ثقافية  –عالجية (لمختلفةت االخاصة بالخدمدات اشارإلاتقديم  .5

 .تلجنسياالثقافى بين مختلف ا ارلحواتشجيع ة ولتعريفهم بالكليةد لجدافدين الوب الطالل اإلستقباءات تنظيم لقا .6
.إلنترنتاشبكة  لجامعة علىاعبر موقع ب لطالرات استفساإعلى د نى متكامل للرولكترم أنظا ضعو .7
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  اندونيخ انعالقبدخ نجُ .5
 

 

 -:نهجُخ ا ويهب

 

ٌ انتعباتفبقيخ إ الأو ً يع دألكبو ً انًعهد ايً  (KTH)ي نسىيدانًهك

 .لتعاقدا رفىط من لمعتمدو ا لهندسةا فى سيورلبكالوا جةدر على لللحصو سىرالدا لبرنامجا تنفيذ متابعة -1
 رشلووا لمعاملو ا سيةرالدا تلقاعاا من يةدلماا تلإلمكانا ديةلسويا لتعليما دةلجو يميةدألكاا لمعاييرا تنفيذ متابعة -2

 .لخ...إتلمكتباو ا لهندسيةا
 لمعهدو ا روسفا بجامعة لهندسةا كلية من يمييندألكاا لباحثينو ا يسرلتدا يئةه ءعضاأ من لةدلمتباا راتلزياا تنسيق -3

 .إلتفاقيةا دلبنو بقاط لهندسةا تلتقنيا ىلسويدا لملكىا

 فى اكلإلشتر لكو ذ لجانبينا من لعلياا تسارالدا بالو ط سيورلبكالوا جةدر بلطال راتلزياا دلتبا برنامج ادعدإ -4
 .إلتفاقيةا دلبنو بقاط لطالبيةا ألنشطةو ا سيةرالدا راتلمقرو ا لعملىا يبرللتد مجابر

 لسويديةا لتعليما دةلجو ميةيدألكاا لمعاييرا لتطبيق ىلسويدا لملكىا لمعهدا من لمتابعةا لجنة تطلبها لتىا تلبياناا توفير -5
 سةلهندا فى سيورلبكالوا جةدر على لللحصو لجانبينا من لمعتمدا سىرالدا لبرنامجا فى

 دةلجو يميةدألكاا لمعاييرا لتطبيق نيةالميدا للمتابعة ىلسويدا لملكىا لمعهدا من لمتابعةا للجنة يةورلدا راتلزياا سيقتن -6

 جةعلي در لللحصو لجانبينا من لمعتمدا سىرالدا لبرنامجو ا لبشريةاو  يةدلماا تلإلمكانا لسويديةا لتعليما
 .لهندسةا فى سيورلبكالوا

 . سيةرالدا راتللمقر تإلمتحاناا نتائجو  بللطال لتسجيلا تبيانا متابعة -7
 بقاط لتصحيحيةا اءاتإلجرا متابعةو  ىلسويدا لملكىا لمعهدا من لمتابعةا للجنة يةورلدا يررلتقاا على دودلرا ادعدإ -8

 .إلتفاقيةا دلبنو

 - لهندسةا بكلية لعلمىا لبحثا نشطةأ لتدعيم راتلزياا دلتباو  لمشتركةا ثألبحاا اتبقنو صلخاا ءلجزا تنفيذ متابعة -9
 .روسفا جامعة

 

 :نيخوندد انعالقباتطىير  :حبَيب

 تلجامعاوا تبالكليا ةلكليا بطور ملعلوا تحديثو لتعليميةا لعمليةا لتطوير ليةولدا تلجامعاا مع لمستمرا ونلتعاا .1

 .لعالميةا
 ءعضاو أ بللطال علمية منحو علمية تجادر منح تتفاقياو إ علمية تتفاقياإ لعمل إلمكانية الجنبيةا تلكلياا مع لتنسيقا .2

 .يسرلتدا يئةه
 .لمشتركةا لبحثيةا تعاولمشروا لبحثىا ونللتعا تتفاقياا عمل بحث .3
 تلكلياو ا روسفا بجامعة لهندسةا كلية من يمييندألكاا لباحثينو ا يسرلتدا يئةه ءعضاأ من لةدلمتباا راتلزياا تنسيق .4

 .عليها لمتفقا الجنبيةا
 فى اكلإلشتر لكو ذ لجانبينا من لعلياا تسارالدا بالو ط سيورلبكالوا جةدر بلطال راتلزياا دلتبا برنامج ادعدإ .5

لطالبيةا ألنشطةو ا سيةرالدا راتلمقرو ا لعملىا يبرللتد مجابر
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 واإليكبَيبد انًبديخ  يم و انىرشنجُخ انًعب .6

 

 

 - :نهجُخا ويهب

 لمعاملت اشغاالت إمتابعة سجال .1
صيانة ، )قائيةو)صيانة   للمعامل يةدور صيانة دجوو من لتأكدوا لصيانةا خطط و ةألجهزا صيانة تسجال متابعة .2

.سىدراخاصة مع نهاية كل فصل ولتالف اال ستبدواية دورصيانة ( سنوية -نصف سنوية شهرية -سبوعيةأ -يومية
تجهيزولمعامل  مين لتنظيمزلالالمساعدين والفنيين والمهندسين المعامل من ت احتياجااسة درا .3

.تلمتطلباا لمعاملا تجهيزرش لوواتوفير كافة ، ومنهض لغراتناسب رة بصوتجهيز المعامل والورش  جعةامر .4
 .لمختلفةا لهندسيةا لعلمىا لبحثا اضألغر لمعاملا اتتجهيز من دةالستفاا .5
.رمقر من كثرأ يسرلتد مهااستخدا مكانيةإ سةودرا للمعامل معا رتصو ضعو  .6
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 ارثنكىد و ايبزألإدارح انجُخ  .7

 

  -:نجُخا ويهب

 يخزألإدارح ا  :الأو

 ثثال لىإ تمازألا دارةإل لقوميةا للمنظومة بقاط لهندسةا بكلية ارثلكوو ا زماتألإدارة ا ةحدو ممهادور و تقسيم يمكن
 : لتاليا لنحوا على ارث،لكوإدارة ا حلالمر فقاًو لكوذ ،حلامر

 

 :يتى فيهبو )حخرنكبا/رئنطبث انحدا /يخزألايب قجم (نً وألانًرحهخ ا

 .لبعيدا /لمتوسطا /لقريبى المداثها فى ولمحتمل حدارث الكوت وامازلأل )لتوقعا /لتنبؤ ا (لتخطيط ا .1

 .ارثلكوا جهةاموو تمازألا رءلد مةزلالا اتلمعدوا ةألجهزا الستكماإ .2

 .ارثلكوا جهةاموو تمازألا رءلد تاهيورلسيناا سمور لخططا ادعدإ  .3

 .ثةرلكاأو امة زألاتسكين  /لوقائية لمنعاءات ارإلجذ اتخاإ .4

  .اتلمعداصيانة اد وألفرايب رمثل تداث ألحداللتعامل مع  ادإلستعدا .5

لعاملين ءة اكفاى بمستو ءتقاريبية  لالرعمل  تدورش  عقد  ت،  ومازألوا ارثلكودارة  الثقافي  بإالوعي  انشر   .6

  للمجاا اذهبالكلية في 

 ممكناً ارثلكوت وامازألل إدارة امبكر في مجالُا ارإلنذوالرصد ت الياآتطوير  .7

.لمناسبةل اإلتصاة ابأجهزودة مزارث لكوت وامازألدارة اإلت تجهيز غرفة عمليا .8
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 :- اءإلحتىواإلستجبثخ واجهخ انًىايرحهخ 

 .عليها يبرلتدوا اادهعدإ سبق لتىا تاهيورلسيناوا لخططا تنفيذ .1

 .ثةرلكاا أو مةزالا لنوعية فقاو عهاابأنو إلغاثةوا جهةالموا لعماأ تنفيذ .2

 .لعاجلةارئ الطوت اخدمال بأعمام لقياا .3

  .ورةلضراعند ء إلخالت اعمليا تنفيذ .4

 للتعامل لمطلوبةا اءاتإلجرا ديدتحو ،هييمتقو  ،رممست  شكلب  فقوملا  تاروطت  لىع  فوقولوا  ثدلحا  ةعباتم .5
 .تلعملياا غرفة لخال من معه

 
ٌ نتىا يرحهخ  -:از

 .تلمنشآاد واألفرالخسائر فى احصر  .1

ثة رلكاامع للتعامل  لمحتملةالمستقبل ر اخطاألحماية من وا )طلنشاف استئناإمرحلة (ء لبنادة اعاوإيل هلتأا .2
الستجابةواجهة الموامرحلة ل خال

.دةلمستفاروس ابالدوج لخراء واالحتووا اذهتخاام َّلتي تاءات اإلجراتقييم  .3

 مستقبالًت لسلبيااجل تالفى أمن  لمعنيةت الجهاالى إتوجيهها ، ومةزلالت المقترحات والتوصيااتقديم ث و لحداتوثيق  .4

 .فضلإدارة أجل أمن ات للمستجد فقاًو منهادة لالستفا لخططاتحديث وتطوير ، و)تجدإن و(

 :-نيخوألد اإلسعبفبوانًهُيخ انصحخ ا :حبَيب

 .لمهنيةوا لصحيةا للمشاكل لعالجيةوا لوقائيةا مجالبرا ادعدإ .1

 . بئةأو وثحد لحا في و لمهنيوا لصحيا لوعيا نشر .2

  .ثة ركاوث حدل لية في حاوألت المطلوبة لإلسعافات اإلمكانياد اجوومن  لتأكدا .3

 .يين دارإلب و الطالوا نيهمومعاو يسرلتدا يئةه ءعضاأ من لكل منها لناتجةا اضألمروا لمهنيةا رطلمخاا تحديد .4

 ).إلحالةم انظا –ن ألمااسائل وتوفير -يب رتد-توعية (لمهنية ار طلمخاالتحكم في والوقاية اخطة اد عدإ .5

 .لكليةت اتأمين منشآت وصفاامطابقتها للموولحريق التأكد من صالحية نظم مكافحة ا .6

 .يبيةرتد دوراتعقد و لمدنية بالجامعة الحماية ع والدفاة احدومع ون لتعاوالمستمر اصل التوا .7

ألنشطة ا لمختلف لمدنيةالحماية وا علدفاائح ابلواردة لوت ااصفالمواتطبيق ولمتعلقة بتنفيذ التثقيفية ت اسارالداد اعدإ .8
بالكليةت لمنشآوا
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 نجُخ انخريجيٍ .8

       

 

 -:نهجُخو ايهب

 لكليةوالخريجين ابين ل تصاة اقناء بنا .1

 للخريجينت عد بيانااقوء نشاإ .2
 .لخريجينايف ظلمستهدفة في توت الجهات اعد بيانااقوء بنا .3
 لكلية ا عمل لخريجيص فرد يجاإلى ل إللوصوت لشركات والمؤسسات وابالهيئال التصاا .4

 يفهم ظتساعد على تووم هتسا دورات بتحديد لخريجينا ترامها تنميةو لخريجينا يلهتأ في ملإلسها ليةآ ضعو .5
الكلية.يف لخريجي ظلى توج إتحتا لتيا تلشركاوا تلهيئاوا تلمؤسساا لجاور لخريجينا ليهإ يدعى يسنو ميو قامةإ .6
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 َي:نجُخ اإلعالو و انًىقع اإلنكترو .9

        

 

 -:نهجُخا ويهب

 
 عالنات/ مطويات .......الخ"إبرامج التسويق "ملصقات / /  عدد الطالب الملتحقين ببرامج الجامعة يمعدل التغير ف .1

 للموقع زيارة عدد الزائرينوليكترونى اإلموقع بيان عن تحديث ال .2
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 شريخ: جنجُخ إختيبر وتًُيخ انًىارد ان .10

 

 

 :نهجُخ ا ويهب

 .لكليةيمية بادألكادات القيار الية معلنة إلختياآضع و .1

 .نةولمعاا لهيئةا و يسرلتدا يئةه ءعضاأ رإلختيا معلنة ليةآ ضعو .2
 

و  عمالدا لتطويرا تحقيق يضمن مما داتلقياا رختياإ فى لدقةا ىتحر لىإ يميةدألكاا داتلقياا رختياإ معايير ضعو عملية فتهد
 .لمؤسسةا فاعليةو  ءةكفا لرفع لمستمرا

 

 :يًيخدألكبد ادانقيبر اختيبإنًستخديخ فً انًعبيير ا .1

 
 رختياإ معايير) 16 قمر لىإ 12 قمر من يتضمن نقانو 1992  لسنة ١٠١ قمر لخاصةا تلجامعاا ءنشاإ ادلمو(ا لثالثا بلباا

،  دةلجوا نضما ةبوحد هذوه لمعاييرا نبالقانو موثقة كتيبو داريةإلوا لعلميةا نلقانوا يسرلتدا يئةه ءعضاوأ  لجامعيةا داتلقياا
 عند بها الستعانةا يتم يميةدألكاا داتلقياا رالختيا لكليةادارة ا قبل من مكونة لجنة لخال من لمعاييرا من جموعةم ضعو تم قدو

 يخربتا 2012/2013 يمىدألكاا مللعا( ٢) مقر لكليةا بمجلس للجنةا تشكيل ادعتما تم قدو ،يميةدألكاا دةلقياا تعيينو رختياا
اراء  خذا بعد لمعاييرا هذه دعتماا على لكليةا مجلس فقوا قدو  يفةوظ كل تامتطلب حسب لمعاييرا هذه لتحديد 10/10/2012
 دإلعتما  16/1/2013 يخربتا 2012/2013يمىدألكاا مللعا( ٥) قمر لكليةا مجلس محضر) صياغتها دةعاوا المرا يعنيه من

 .للكلية يميةدألكاا داتلقياا معايير
 

 مجلس دعتماإ مع لجامعةإدارة ا قبل من بالتعيين يتمزال  ما خاصة جامعة كونها،  روسفا جامعة فى داتلقياا رختياإ يتم حيث
 هذه تتمثلو  روس،فا جامعة لهندسةا لكلية يميةدألكاا داتلقياا رختياا معايير ضعو لجنة ضعتهاو لتىا للمعايير بقاط ءألمناا
: فى لمعاييرا

 .لعلمىط النشاا .1
  .لطالبيةاألنشطة الفعالة في ا كةرلمشاا .2

 .لجامعةأو ابالكلية د إلعتمادة والجواتوكيد ل عماأكة في رلمشاوالنظم ت والسياسااضع وفي اك إلشترا .3
 .لتعليميةالفاعلية افي تنمية دورات علي ل لحصوا .4

 .علميةات تنظيم مؤتمرر وحضو .5
 .لتعليماتطوير ت عاوفي مشر تإلسهاماا .6
 .لياًرة دولمنشوالعلمية ث األبحاا .7

 .صصلتخل الفكرية في مجاا تإلسهاماا .8
.لبحثيةت اعاوبالمشرص لخاالتقييم ن اكة في لجارلمشاا .9

 .تقديريةأو ئز تشجيعية اعلي جو للحصوا .10
 .اعإلختراءات اعلي بر للحصوا .11

 

 :يًيخ ثبنكهيخدألكبداد انقيبر اختيبإيعبيير ٌ عالإسبئم و .2

 

 مباألقسا يسرلتدا يئةه ءألعضا نإلعالو ا للنشر لمتاحةا لوسائلا بكافة يميةدألكاا داتلقياا رختياإ معايير نعالإ تم
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 :فى تتمثلو  بالكلية لمختلفةا

 .يميةدألكادات القيار اختيات إلياو آليل معايير دبع اد و طعدإ .1
 .يمية بالكليةدألكام األقساالدليل على ايع زتو .2

 .بالكليةدة لجون اضماة نى لوحدوإللكترالموقع الدليل على انشر  .3
 .بالجامعةدة لجوان مركز ضماو لجامعة إدارة الدليل على ايع زتو .4
 .بالكليةدة لجون اضماة حدت ولكلية ضمن مطبوعاانسخ فى مكتبة اع يدإ .5

 

 :يسريئخ تدهعضى ر ختيبإيعبيير 

 

 قلألا لىع ينماع ةدم سيردتلا ىف ةرخب هيدل نوكي أن لضفملا من .1
  .بهارس تى يدلاألجنبية ا للغةدة اجاإكذلك ونية واللكترالوسائط ام استخدوالحديثة ق ايس بالطررلتددة اجاإ .2
 مويق يذلا رقرملاب ةقالعلا ذاتلعلمية المسائل افى ب لطالالتفاعل مع ايس على رلتدايئة هعضو رة قد .3

 .هيسرتدب
 .ىخرأ جهة من بلطالا تحاجاو  جهة من سيرالدا لمنهجا افدأه ضمن لعملا .4

 .لتعلمالطلبة في ى الرغبة لدرة اثاإعلى رة لقدا .5
 .لعامة الثقافة ا دةيازمع ص الختصادة التمكن من ماا .6

 

 :َخويئخ يعبهعضى ر ختيبإيعبيير 

 بها ف معتري خرأ جامعةأو لجامعية من جامعة مصرية حكومية دة الشهااحاصال علي ن يكوأن  .1

 ألقلاعلي ا لجامعية جيد جدالمرحلة افي م لعاه اتقديرن يكوأن  .2

 لتخصصدة احاصال علي تقدير جيد في مان يكو أن .3

  رالختياا لجنة جريهات لتيا راتالختباا زيجتا أن .4

 للجنةا تجريها لتيا لشخصيةا لمقابلةا زيجتا أن .5
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 :نتبنيانُحى اعهي  يسبعدرس نًرشحيٍ نًدانًفبضهخ ثيٍ ايعبيير 

  .بهاف معتر جامعةأو لها من جامعة حكومية دمايعاأو لماجستير احاصال علي ن يكوأن  .1

  رالختياالتي تجريها لجنة رات االختباز ايجتاأن  .2

 للجنةالتي تجريها الشخصية المقابلة ا زيجتاأن  .3
 لتخصصل ايبية في مجارتددورات يفضل من حصل علي  .4

 

.1.1.4 : ةنطالوانتعهيى ٌ انكهيخ نشئىاكيم وَشطخ و وأيهب 
 يةؤلرا تحقيق لتى تضمنوالرياضية  والثقافية  واإلجتماعية والتعليمية الناحية الخطط للطلبة  من  اضع  و .1
ب لطالوالتعليم ن الكلية لشئواكيل م ويقو .لكليةا بالط عايةر لمجا فى مةزلالا فهاادأه كذلكو للكلية تيجيةاالسترا .2

 كذلكو ةيكللا ىف يةميتعللا يةملعلا ريس هفي انيمب يةكللا لسمج لىعض يعرولعميد الى ى ابتقديم تقرير نصف سنو
لطلبة اضع وولصيفى ايب رلتدوالرياضية وا لثقافيةواالجتماعية  الطلبة  ت  ااطضيا  لنشارا اشرح يررقتلا ولايتن

 ىلتا تالكشملل حال ضعرو ةلقوط انقات ولمعوقاا كذلك يبين فيهو .جلتخرايع رمشاولعلمية ات المؤتمروا فدينالوا
ةيميلعلتا ةعمليلا هجاتو

 :ىوهلموضوعة اتيجية اإلسترا لتى تضمن تحقيقالتنفيذية اءات اإلجرابكافة ب لطالوالتعليم ن الشئو كيلم ويقو .3

  بلعملى للطالالصيفى ايب رلتداعلى اف إلشروالكلية الطلبة فى اتصريف. 

 لعرضها على  ئةطتو لكليةا رجخا من تإلمتحاناوا يسرللتد بلندا نشأ فى مألقساا تمقترحا سةدرا

 .لكليةامجلس 

 بإلجتماعية للطالوالرياضية ن الشئواعاية رعلى اف إلشرا. 

 ليةلكاسية فى رالدارات المقرايس رعلى متابعة تداف إلشرا. 

 فدينالوب الطالن اعلى شئواف إلشرا. 

 يخصه فيما للكلية ىلسنوا لعلمىا لمؤتمرا على ضيعر ما ادعدإ. 

 للجامعة ةلمعتمدا تإلمتحاناا الئحة تطبيق متابعةو  للكلية ىلمركزا وللكنترا نلجا على افإلشرا 

 بالكلية لتعليما تطوير لجنة ئاسةر. 

 لكليةبا لعلياا تسارالدا الئحة ادعدإ لجنة ئاسةر. 

 مجالبرا تطبيق متابعة شاملة آللىا لحاسبا تتطبيقا معاملو  لهندسيةا رشلوو ا لمعاملا على افإلشرا 

 داءألا كفائة لرفع تخطيطية مجابر ضعو لىإ باإلضافة ةألجهزو ا اتلتجهيزو ا لصيانةا لعماو أ سيةرالدا

 و  لصيانةا لعماو أ داءألا بعةمتا شاملة نيةوإللكترا لمكتبةو ا للكلية لمركزيةا لمكتبةا على افإلشرا

 لمستمرا لتحديثا لىإ باإلضافة جعالمرو ا  رةلمقرا لكتبا من سيةرالدا مجالبرا تحتياجاإ توفيرو  اتلتجهيزا
 .نيةوإللكترا لمكتبةا مجالبر

 بالكلية بلطالا دإلتحا لطالبيةا ألنشطةا على افإلشرا. 
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.1.1.5 ةنطالوانتعهيى ٌ اهيخ نشئىنكانتبثعخ نىكيم انُىعيخ ٌ انهجباَشطخ و وأيهب 
 

ونتعهياتطىير و نتعهيًيخ ٌ انشئىانجُخ  -１

 

 -:نهجُخ ا ويهب

 نلضما لقوميةا لهيئةا معايير مع فقايتو بما سيةرالدا مجالبروا لخططا ادإلعد مةزلالا لمعاييروا تصفاالموا ضعو .1
 .دإلعتماوا دةلجوا

 تشجيعو لعملا قسو حاجةو دةلجوا تمتطلبا ءضو في لمختلفةا يميةدألكاا مجالبرا تطويرو لتقييم لخططا ضعو .2

 .عياإلبدا لتفكيرا
 .بالكلية لتعليميةا لعمليةا فى يميةدألكاا ئحاللوا تطبيق متابعة .3

 .اهتنفيذ متابعةو  لكليةا فى لمستخدمةا لتعلمو ا لتعليما ساليبأ لتطوير خطة ادعدإ .4
 .لعلميةا ملألقسا سيورلبكالوا جةرلد دلإلعتما ملتقدا تسادرا ادعدإ .5
 .بالكلية بلطالا ادعدأ دةلزيا ملتقدا تسادرا ادعدإ .6

 .بالكلية لعلميةا مباألقسا سيةرالدا اوللجدا دعتماإ .7
  راتللمقر Textbooks لحديثةا تياورلدو ا جعالمرو ا لكتبا من  لمكتبةا  تحتياجاإ سةدرا .8

  لمختلفةا سيةرالدا رةلمقرا لكتبا لتوفير لعلميةا مألقساا مع لتنسيق .9
 .لمختلفةا لهندسيةا تلتخصصاا فى جعالمرو ا بالكتب تدعيمهاو  نيةوإللكترا لمكتبةا عمل من لتأكدا .10
 .نيةوإللكترا لمكتبةا امستخدإ على بلطالا لتشجيع تلياآ اثستحدإ .11

 لمكتبةو ا لمكتبةا تمكانياإ من دةإلستفاا ىمد سلقيا بلطالو ا يسرلتدا يئةه ءعضاأ بين يةدور تستطالعاإ اءجرإ .12
 .نيةوإللكترا

.يسرلتدا يئةه ءعضاو أ بلطالا تستبياناإ قعوا من رلقصوا فيلتال لتصحيحيةا اءاتإلجرا عمل .13
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ً دألكبد اشبرإلانجُخ يتبثعخ  -2  يً

 

 -:نهجُخ ا ويهب

ً دألكبد اشبرإلايتبثعخ  :الًأو  :يً

 
ً بنظاماسأ  فيعرتلل  نيدتجلمسا  بالطلل  هجتو  جمارب ادعدإ -1 مع زم لالالتكيف اتحقيق و تارباتإلخاو ةسرادلا سا

 جباتهم وواتعريفهم بحقوقهم ، ولجامعيةاسة رالدا
 بلغلتا يف مهتدعامسو ،دشومنلا حلنجااتحقيق وتهم اعثروز جانتهم في تولمتعثرين لمعاب اية للطالدشاإرمج ابراد عدإ -2

  تالكمشو تابقع من هنوهجاوي ام لىع
ا زحفًوا لهم تشجيعًاده، ضطروا قلتفوافي ار إلستمرالمتفوقين  لمساعدتهم على ب اية  للطالدشاإرمج ابراد عدإ -3

 .بلطالام من هلغير

ة عاا دليكونوت مشكالت أو عقبان فديالواسة راللد صلتهمامو يحقق ما لىإ لتوجيههم بية للطالدشاإر مجابر ادعدإ -4
 . .مستقبالً مدهبال في صالحين من فهمديصا قد ما على لتغلبا على نتهمومعاو

برامج إرشادية للطالب الوافدين لتوجيههم الي ما يحقق مواصالتهم للدراسة ومعاونتهم علي التغلب علي ما قد  ادعدإ -5
 ونوا دعاة صالحين في بالدهم مستقبالً يصادفهم من عقبات أو مشكالت ليك

  تيلاتقويماً لخطتها وتوافي بة المادة  يكما تجر، اهيمي بالجامعة تباشر تنفيذدألكاد اشارلعامة لإلاخطة تنفيذية للخطة اد عدإ -6

ً للعمل االرشادي علي مستوي الكلية  لعلميةا مألقساا ريرتقا  نم  صلتخست ً تقويميا تقريرا
  لكذ و بالكلية لمختلفةالعلمية ت ابالتخصصا (freshmen)لى وألاسية رالدالفرقة ب االط مج لتعريفابراد عدإ -7

 ىحت تاردلقا كللت الئمملا صصتخلا ىلإ اهبجومب ههيجتوو ةيساردلا هتانكامإو يةقلحقيا بلالطا تاردق عن فكشلا -8
 رتكاالباو قوفلتا هكنمي

 .جلتخرت امتطلبا ققيتحل  حيحصلا  قطريلا  لىع  هريس  من  يميتعللا  هللسج  ةعباتملا  قريط  عن  دكأتلا -9

 .سيرالدول الجد دادعإ يف هتدعامسو يسارد صلف لك يف يللتسجا دعن جبةاولا ةروشملا مديتق -10
 يعترضه قد ما اءحتوا من تمكنه لطالبوالمرشد  الجامعية  بين  التقاليد  ر  ااإطأللفة  في  دة  والمواتوفير  جو  من   -11

 .لها لمناسبةا للحلوا عن لبحثا في مساعدتهو جتماعيةا أو تعليمية تمشكال من
 
 

 
 

 :د نًقبصبا :حبَيبً

و لجامعة دارة ابإب لطالن اشئو قسم من لخاصةا و لمصريةا تلجامعاا من لمحولينا بلطالا اتمستند مستالإ جعةامر -1
 روسبقا لالئحة جامعة فاطا دهعتماإ ادلمراسية رالدرات امقاصة للمقراد مة إلعدزلالا

ا لموالة لتلك دمعااء لمعنية بالكلية إلجرا مألقساا مع لعمليةا هذه تنسقو ،للكلية تحويلهم قبل اهسودر لتيا راتلمقرا بتساحا -2
 .لهندسةابقا لالئحة كلية ط

 .روسجامعة فا لالئحة بقاط ادهعتماإ ادلمروا لمحولينا للطلبة سيةرالدا راتللمقر تلمقاصاا ادعدإ -3

 .تلمقاصات اجعة بياناالمرم ألقساء اسارؤلتنسيق مع ا -4

لقسم اا من دهإلعتماب لطالن اشئوإدارة  لىإ سالهاوإر لكليةا منعميد روسفا جامعة لىإ لمحولينا للطلبة تلمقاصاا دعتماإ -5
 .لعالىالتعليم زارة المختص بوا

 بالكلية لتسجيلها ى لمركزول الكنتروالعلمية م الألقسات لمقاصات ابيانال ساإر -6
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 دتحبَبإليول وانكُترانجُخ  .13

 
 :نهجُخو ايهب

 

 :ونعبول انكُتراُخ نج لعًبأأوالً: 
 

 .نياولكترب إلطالافع نتائج ت ورإلحصائيااد اعدت وإإلمتحانال اعماأتسيير اد وعدإ -1
ة( خليةالدا لالئحةا فى اردةلوا تلتعليماوا نينالقوا تنفيذ -2 ح ئ ة لمعتمدروس وافا بجامعة) تإلمتحاناا نيناقووال

 .27/10/2010يخ رلجامعة بتاامجلس ار بقر
 .مجمع للكلية ولعمل جدم وألقساامن اول لجدم استالاثم  داليتحبَبول ااجد ادإلعدم ألقساابة طمخا -3

 .لكليةاا من عميد دهعتمات واإلمتحانااول اعن جدن إلعالا -4
إلجابة لكل أوراق اتجهيز   ، )١ب، سلغيات اكشوفا، إلجابةا ن( أوراقالمتحاات على لجنة تجهيز متطلبااف إلشرا -5

 %٥ نسبة ضافةإ مع نإلمتحاا لبدخو لهم حلمسمور و امقرلمسجلين بالب الطالد اعدوى يساد سى بعدر درامقر

  .يخرلتاول و الكنتراإلجابة بخاتم أوراق اختم جميع و جابة ت إقاث ورثال نىأد بحد و يةطحتياإ بصفة
 ...)، قبيناتوقيع مر، بغيات( باإلمتحانالخاصة المختلفة ذج النمااتجهيز  -6

نالمتحاا ميو مألقساا تالولكنتر جةدر يرس تكشوفا – بلغياا تكشوفا - إلجابةا تسااكر تسليم -7
  .بلطالاد األعد بقان طالمتحام ايوت المتحانات اتعليقها على قاعاب ولطالء اسمات أتجهيز كشوفا -8
 و ،١س ترتيب و مبإستال فيما يتعلقم ألقسات االوكنترب و لطالن الوصل بين شئوة امزهو م هلعاول الكنترا -9

 ...). -بالنسحاا – ربعذ بلغياا - نلحرماا ت( حاالبللطال لخاصةا تلحاالا جعةامر
لتى ى األخرت الخدمااجميع وألمن وا لطبيةا لخدمةا لتوفير لجامعةا معا مينأ بةطلمخا لكليةا عميد .د.ا مع لتنسيقا -10

 .بالكليةت إلمتحاناء اثناألعمل اتضمن حسن سير 
ول بالكنترص  لخاالحاسب  ا على )لمرتبةا(١س رةستمااعلى م ألقساانيا من ولكترت إالمتحاناانتائج م ستالل واساإر -11

 موقعة و تفصيلية( راتلمقرا لجميع لسنةا لعماأ تجادر تكشوفا من رةمصو لى نسخ مطبوعةإباإلضافة م ، لعاا

 .لقسمائيس رمن ب لنتيجة مصحوبا بخطااتسليم ن يكو ).رلمقرا ذستاأ من
 جعةالمرل مألقساا تالولكنتر سالهاوار باعتهاوط تإلحصائياوا لنهائيةا لنتيجةا ادعدإ -12

 .لجامعةا ئيسر نائب من ادهعتماإ ثم ادهالعتما لكليةا عميد لىإ لنتائجا تسليم -13
 لعماأ صحة من للتأكد لجامعةا ئيسر من ةلمعتمدا بلطالا تلتماساإ فحص .لجامعةا موقع على لنهائيةا لنتيجةا فعر
اءات إلجرامع عمل  ،ادهإلعتما لكليةا لعميد تقديمهاو ى،لشكوا محل سىرالدا رلمقرا فى لطالبا لنتيجة لرصدا

 لجامعةا ئسر من ادهعتماإ دةإلعا لرصدا لعماأ فى دىما خطأ دجوو سى فى حالةرالدر المقرا حصائيةوإلتصحيحية لنتيجة ا
 

 
 
 

 :وألقسبد االوكُتر :حبَيب

 دقجبانًرٌ ائيس نجبو ريهب: 
 

 يمي دألكاالقسم ائيس اف رشرايعمل تحت  -1
 دةلمحدت اهم بالتوقيتامالتزو إقبين المرر امتابعة حضو -2
ن لتليفواجد امنع تول لمثاامنها على سبيل و بالجامعة ت إلمتحانااعد الئحة اقبين لقوالمرالتأكد من تطبيق جميع ا -3

 قبينالمرب أو اللطالاء لمكاتب سواعلى ل لمحموا
 بالجامعة ت إلمتحاناابها في الئحة ل لمعمواعد افقا للقوت وإلمتحاناامتابعة سير  -4

فعها لعميد ، و ربالجامعة ت إلمتحاناا بها في الئحةل لمعمواعد افقا للقوط وباإلنضبال إلخالأو الغش اتحرير محاضر  -5
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 لكليةا

 ن إلمتحاانهاية  فيو لقسم قبل ول الى لجنة كنترو إإلجابة من ت اسااكرو ألسئلة أوراق اتسليم م وستالا -6
 بلغيارات استماإتوقيع ب و لغيااحصر ب ، و لطالر اتوقيع كشف حضو -7

 

 وألقسبد االونرصد في كُترٌ انجب ويهب: 

 
يئة ء هعضادة ألساامن  موقعة )لكليةإدارة المعتمد من ذج ابقا للنموط(لفصلية ل األعمات اجات دركشوفااد عدإ -1

  .لمختلفةرات المقرايس رتد

 لىا لنهائيةا لنسخةا لساوارلخاصة بالقسم ت اقباالمراول اجدت وإلمتحانات اقاعات و إلمتحانااول اجداد عدإ -2
 ).ةلجديدو القديمة الالئحة ابين  نإلمتحاا ةمد فختالإ رإلعتباا في لوضعا مع( ملعاا وللكنترا

  .لممتحنيناألسئلة من م أوراق استالا -3
  .نالمتحاا يةايوميا قبل بدم لعاول الكنترامن ب لغيات اكشوفاوغة رلفااإلجابة ت اسااكرم ستالا -4
ذج نماوجة در-ىكشف سر تسليمهم مع لتصحيحها يسرلتدا يئةه ءعضاأ دةللسا إلجابةا أوراق تسليم ثم ىلسرا عمل -5

  ...)دة، لمااتقرير (دة لجوا
 يس رلتدايئة ء هعضاامن  دةلجوذج انماوجية ذلنمواالجابة واجة در-ىكشف سرولمصححة االجابة م أوراق استالا -6

 جعةالمروا ١رات سستماالرصد على ى والسرافك  -7
لسنة ل اعماأ تجادرضوئية مطبوعة من رة تسليم صوم و لعاول الكنترالى إنيا ولكترإ ١رات سستمال اساار -8

لنتيجة القسم يفيد تسليم ائيس رمن  ببخطا مصحوبةم ، لعاول الكنترالى إ )رلمقرذ استاأموقعة من (تفصيلية 

 ملعاول اللكنتر
ون بدب لغيات اجعة حاالالمراتشمل  أنعلى ، توقيعهاوجعتها امرم ولعاول الكنترالمطبوعة من النتيجة انسخة م ستالا -9

 -بالنسحاا –ر بعذب لغياا -ن لحرمات احاال(ى ألخرالخاصة ت الحاالب، أو الغيات اقع كشوفاوامن  (NE)ر عذ
(... 

لكليةاعميد .د.اا من دهعتماا ثمب لطالن اجعتها من قبل شئوالمرم لعاول الكنترالى إلموقعة اجعة المرالنتيجة اتسليم  -10

  :يشملو ة لنهائياته رفي صون إلمتحاوف احفظ مظر -11

 نإلمتحات ابها جميع بيانارج لخاامن وف لمظراعلى  ٤رة سستماإ 

 لممتحنيناموقعة من لجنة (ب لخاصة بالطالت اإلجاباأوراق ا( 

  ألسئلةأوراق انسخة من 

 إلجابةذج انمو 

 لممتحنيناموقع من لجنة (لسنة ل اعمات أجادرصل كشف أ( 

 جةدر –ي لسراصل كشف أ 

 رإلحصائية للمقرو النهائية النتيجة امن رة صو
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 نصيفًايت رنتدانجُخ  -4

 

 
 -:نهجُخا ويهب

 لكليةا لسمجو لعلميةا تبالمؤسسا مألقساا بمجالس لمجتمعيةا افرطألا ممثلىو بالكلية مألقساا ءسارؤ مع لتنسيقا -1
 بالمؤسسات الهندسية  بللطال لصيفىا يبرلتدا صفر لتوفير

 بمختلف لهندسيةوا لصناعيةا تلشركاا من لمجتمعيةا افرطألا مع تتوكوالولبرا من دعد تنفيذ على لعملوا -2

 من دعد كبرأ توفير فهاادأه من لتىوا تخصصتها
 .بللطال لصيفىا يبرلتدا صفر -3

 املتزا ىمد لمتابعة لهندسيةا تبالمؤسسا بللطال لصيفىا يبرلتدا برنامج تنفيذ ءثناأ داءألا تقييم متابعةو تنفيذ -4
 .لعملا في لجديةوا طالنضباا على دلتعووا واملدا فى لطالبا

 تعميقو مهنياً لطالبا تهيئة قتعو لتىا لمشاكلا تحديدالتدريبية و مجالبرا فاعلية ىمد سلقيا بللطال تستبياناإ عمل -5

 .فهرمعا
 ىمستو على بللطال يبيةرتددورات  توفيرو لهندسيةا تلمؤسساوا نية للمصانعالميدا راتللزيا سنوية خطة عمل -6

نيالميدا للعمل تهيئتهو لهندسيةا لطالبا راتمها تطوير فبهد لمختلفةا مألقساا
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