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 تمهيد

الرابع عامها  أتمتتكون كلية الهندسة بجامعة فاروس قد  2021-2020الجامعي  العام نهاية مع 

ب، البكالوريوس ألقسام هندسة الحاسمن طالب حملة  اتدفع عشرةاألكاديمى و قد تم تخريج  عشر

لهندسة الكهربية من قسم ا تسعةو  و الهندسة المعمارية ،، هندسة البتروكيماوياتالهندسة الميكانيكية

k توفير اإلمكانات المادية و البشرية  بين تجمع بخيوط مسيرتها الكلية طرزت وقد. إدارة التشييد

 بكل وتقنية المستقبل عصرلا معارف إلى إمتالك تطلعاتنا لتهيئة بيئة مناسبة لإلبداع التنافسى و بين

 علوم و تقنيات هندسية.  من فيها ما

 المعلومات ثورة راتيتأث جةينت مصر فى ميالتعل لنظام رةيكب اتيحدت شهدت بداية هذا القرن 

 نيالمقبل أعداد ديوتزا المختلفة العلوم مجاالت فى المسبوق غير والتقدم العولمة نتشارإتصاالت وإلوا

 تولى أن المختصة السلطات على لزاما   وكان المتاحة، الموارد شح مع ميلالتع مبنظا لتحاقإلا على

 .المعرفة اتيقتصادإ وبناء المستدامة ةيالتنم على تأثير من لما لذلك خاصا   إهتماما   األمر هذا

 هاإقرار تم و ةيالعرب مصر جمهورية فى التعليم ريلتطو إستراتيجية وضع تم اإلطار هذا وفى 

 لنظام المدى ليطو إصالح برنامج المؤتمر هذا تبنى وقد ، ٢٠٠٠ عام فى ميللتعل لقوميا بالمؤتمر

 ةءكفا رفع اإلصالح لبرنامج ةياألساس هدافاأل نيب من كان  .عاما   عشر سبعة مصرمدته فى ميتعلال

 على  الجودة رييمعا قيتطب و الجودة لضمان ةيالقوم الهيئة إنشاء ذلك على وترتب الجامعات

 المصرية. اتامعجلا

تهدف إلى تعزيز  2030إلى  2016حث العلمي من أطلقت مصر استراتيجية للتعليم العالي والب 

العلوم والتكنولوجيا واالبتكار داخل مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث، وإنتاج خريجين 

م ضمن بتطوير منظومة التعلي ٢٠٣٠اهتمت استراتيجية مصر و  .جاهزين للصناعة والسوق

واالبتكار والبحث العلمي كركائز أساسية داعمة في الهدف االستراتيجي الرابع لتنمية المعرفة 

ق التنمية االحتوائية المستدامة. وحددت االستراتيجية ثالثة أهداف فرعية لتطوير التعليم، تحقي

ر ثقافته، ودعم وهي: االستثمار في بناء البشر وقدراتهم اإلبداعية، والتحفيز على االبتكار ونش

و تهدف الخطة التنفيذية الستراتيجية التعليم فى رؤية  .ةالبحث العلمي في تحقيق التنمية المستدام

 إلى تحقيق المعدالت اآلتية: 2030مصر 

نبغي أن يرتفع معدل نمو األبحاث المنشورة في المجالت الدولية التي تمت معاينتها من ي -أ

 .2030٪ في عام 20و  2020٪ في عام 15٪ إلى 13.6المعدل الحالي البالغ 

يجب أن تنمو النسبة المئوية لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة من قبل الهيئة الوطنية  -ب

 .2030٪ عام 80و  2020٪ عام 30٪ حالي ا إلى 7.5لضمان الجودة واالعتماد من 

ا( م 22إلى  18ينبغي أن يرتفع معدل االلتحاق بالتعليم العالي )من سن  -ج ن المعدل عام 

 .2030٪ في عام 45و  2020في عام ٪ 35٪ إلى 31الحالي 

يجب أن تنتقل النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على منح بحثية من  -د

 .2030٪ عام 3و  2020٪ عام 1٪ إلى 0.2جامعات دولية من المستوى الحالي البالغ 
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 ٪2حقين بالجامعات المصرية من زيادة نسبة الطالب األجانب إلى إجمالي الطالب الملت -ه

 .2030٪ عام 6و  2020٪ عام 3حالي ا إلى 

 الخمس مدى على يةاإلستراتيج خطتها بناء في الكلية منهجية تقديم إلى التقرير هذا ويهدف 

 حتياجاتإ وتلبية العصر تطورات لمواكبة( و ذلك 2025حتى  2021)للفترة من  القادمة سنوات

   .2030رؤية مصر  فى حث العلميلتعليم العالي والبااستراتيجية إلطبقا والدولي المصرى المجتمع

رئيس مجلس األمناء و عالء رجب س/ ر للمهنديوالتقد الشكر بفائق أتوجه أن هنا فوتنىي وال 

 المتطلبات كافة ةيوتلب للكلية المستمر الجامعة لدعمهما سيرئ محمود محى الدين الدكتور/  لألستاذ

 .بها الجودة لنظام الداعمة

 ألستاذة الدكتورة/ا برئاسة بالجامعة الجودة ضمان لمركز التقدير و الشكر بخالص الوحدة و تتقدم

 والذى عة المستمرةتابالم و الدعم من المختلفة األشكال على نائب رئيس الجامعةنورهان فناكى 

  الدراسة. هذه إعداد أثناء به الكلية حظيت

)المدير التنفيذى لمركز نبيل رشوان  /الدكتور ةتاذلألس التقدير و رشكال الصبخ الوحدة تتقدم كما

تيجية و تأهيل مراجعة الخطة اإلسترا فى المثمر جهودهمل ذلكو  ضمان الجودة بجامعة فاروس( 

 .ماد طبقا للمعايير األكاديمية القياسية المرجعيةالجودة لإلعتملفات 

فريق من قيادات الكلية و بعض  2025-2021ة الهندس الخطة االستراتيجية لكليةشارك فى اعداد  

مود الجمال ئة التدريس بها، كما قام بمراجعتها فريق من داخل الكلية بإشراف أ.د. محأعضاء هي

مركز الحالى باإلضافة لفريق من  ابق للكلية و أستاذ هندسة القوى الكهربية و الطاقةميد السالع

و تتسق هذه الخطة  كى نائب رئيس الجامعة.ا. نورهان فن.دأ ضمان الجودة بجامعة فاروس بإشراك

مع الخطة االستراتيجية لجامعة فاروس و تتفق و تتكامل معها فى الرؤية و الرسالة و األهداف 

 ستراتيجية.اال

بقرار مجلس الخطة التنفيذية لتطبيق الخطة اإلسترتيجية و  و لقد تم اعتماد الخطة االستراتيجية 

 .----------بتاريخ  2020/2021كاديمى ( للعام األ--الكلية رقم )

 القصد وراء من هللا و

 الكلية يدعم                                                                              

 محمد جابر ابوعلى أ.د. 
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 الخطة اإلستراتيجية للكليةو مراجعة فريق إعداد 

طبيعة 

 المهمة
 ةظيفالو عضو الفريق

إدارة الخطة 

 اإلستراتيجية

 بالكليةالجودة ان ضموحدة مجلس إدارة عميد الكلية و رئيس  و علىابر ابمحمد جأ.د. 

 ئون التعليم والطالبكلية لشوكيل ال محمد نعيم انور أ.د. 
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  دسة السابقرئيس قسم الهندسة الكهربية و عميد كلية الهن الجمالأ.د. محمود أحمد 

   بالكليةالجودة ان ضم ةالمدير التنفيذى لوحد أ.د. نعيمة على ابراهيم
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  دسة السابقرئيس قسم الهندسة الكهربية و عميد كلية الهن الجمالأ.د. محمود أحمد 

 لوم االساسيةقسم العس بمدر د/ ايمان فارس

 بقسم الهندسة الكهربية مدرس الجمال محمود حنان /د
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 وكيل الكلية لشئون التعليم و الطالب محمد نعيم انور.د/ أ

   بالكليةالجودة ان ضم ةالمدير التنفيذى لوحدنائب   ين د. نهى عالء الد

 شييدهندسة و إدارة الت بقسممدرس  دى سيفد/ ضياء حم

 ساسيةبقسم العلوم اال رس مساعد مد حمودوالء مم/ 

 بقسم العلوم االساسية  مدرس هايدى شحاتةم/ 

 بقسم العلوم االساسية  مدرس مساعد  م/ منة احمد
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 الساسيةبقسم العلوم امدرس  اميرة العدلى د/
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 معماريةندسة القسم الهالمشرف األكاديمى ل أ.د/ رمضان عبد المقصود

 ة الميكانيكيةرئيس قسم الهندس أ.د/ عالء شبل

 هندسة الحاسبقسم المشرف األكاديمى ل أ.د/ مجدى عبد العظيم

 رئيس قسم هندسة البتروكيماويات عباس انورأ.د/ 

 شييدالترئيس قسم هندسة و إدارة  عفيفى حمدىأ.د/ 

 العلوم األساسية رئيس قسم أم.د/ عالء خليل
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للووصل األصل األلفلفاا   
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 2025-2021اإلستراتيجية لألعوام  ةطخالخطوات المنهجية إلعداد ال 1/1

 ول إليه ومالخطة اإلستراتيجية خريطة الطريق التي تقود الكلية إلي ما تطمح في الوصل اتمث

المستقبلية وأهدافها العامة إنطالقا  من وضعها الحالي ومن خالل االستغالل األمثل  رؤيتهايحقق 

الضعف والتهديدات من جهة أخرى.  اطنق لنقاط القوة والفرص المتاحة من جهة، والتغلب علي

 –ة الهندسيجية لكلية انب التأكد من أن الكلية تتحرك في االتجاه الصحيح. وتعتمد الخطة اإلستراتبج

و موضح فى ، كما ه المسار( –الهدف   –معة فاروس بشكل عام علي أسلوب )الوضع الحالى جا

 .1-شكل رقم

 

 ةيجيخريطة الطريق للخطة اإلسنرات 1-شكل

 تنفيذها وعمليات [1] 2019-2015السابقة  اتيجيةستراإل ةللخطرسات الفعلية أثمرت المما

 متابعةلفريق اإلعداد و الوممارسات جيدة  سبةتكمرات بخعن  السابقة تنواالس مدار على ومتابعتها

 إدارة حرصت و لقد .2025-2021للخطة اإلستراتيجية  خريطة الطريقمعالم  معها رسمت، و

مع  والتكامل الشمولية جانب إلى والجودة الحرفية من بدرجة الخطة هذه إعداد يتم أن على ةيكللا

 [2]"  2030 التنمية المستدامة "رؤية مصر خطةفى مي حث العللبلعالي والتعليم اااستراتيجية 

 ةخدم في وتأثيرا عمقا أكثر بأدوار والقيام المرغوبة، واألهداف للطموحات محققة تخرج حتى

 التعليم جودة نلضما القومية الهيئةية اتباع منهج على العمل مع األصعدة، مختلف على عمجتملا

  .[3]  2015رها الثالث يوليو افى إصداتيجية خطة اإلسترإلعداد ال واالعتماد

 في تمثل  التي الخطوات من مجموعة على وس باإلسكندريةفار بجامعة الهندسة كلية وتعتمد

 . و هذه الخطوات كالتالى: 2025-2021 لألعوام لها اإلستراتيجية الخطة جاتنإ منهجية مجملها

 ة.للكلي ىتكوين فريق التخطيط اإلستراتيج -أ

 .واألدوات نهجيةالم وتحديد اإلستراتيجي يطالتخط ألعمال اإلعداد -ب

من خالل تقرير الخطة   2019-2015السابقة  اإلستراتيجيةتحديد ما تم إنجازه في الخطة  -ج

 .ابقلم يحقق ساابقة و العمل على تحقيق ما يجية الستارتاالس

 هيئة أعضاء) بالكلية ةالداخلي األطراف مع الذهني والعصف العمل وورش الندوات عقد -د

 والمؤسسات المستفيدين) الخارجية واألطراف (والطالبين والعامل ومعاونيهم تدريسلا

 .(بالمجتمع المهنية
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يدات تهدوال اط القوة والضعف والفرصتحليل نق لالللكلية من خ ىتشخيص الوضع الحال -ه

 )التحليل البيئى(.

غبة فى رة و الالحديثمع المستجدات افق التورؤية ورسالة الكلية بما يضمن  إعادة صياغة -و

 .الجودة و التطوير

من األهداف اإلستراتيجية للجامعة تحديد الغايات و األهداف االستراتيجية للكلية وربطها ب -ز

 .و قيادات الكلية إلستراتيجىللجنة التخطيط ات متكررة اعاجتمل إخال

 تحديد األنشطة اإلستراتيجية. -ح

و األطراف ف الداخلية طرااألمن كل على  ستراتيجيةعرض األهداف و األنشطة اإل -ط

 .ستفادة من التغذية الراجعةاإلرأى و بداء الإل الخارجية للكلية

 .ةاإلستراتيجي الخطة وتقييم تنفيذ آليات وضع -ي

  .)الخطة التنفيذية( والتقييم المراقبة وآليات التنفيذ آليات شاملة للخطة، نهائية صياغة وضع -ك

 .الجامعة من هاواعتماد الكلية لسمج على الخطة عرض -ل

 .وتعميمها الخطة عن اإلعالن -م

 الهندسة لكلية اإلستراتيجية للخطة األساسية المرجعيات 2/1

سردها يمكن  و التى المرجعيات من العديد على دسةنهلا لكلية اإلستراتيجية الخطة إعداد اعتمد

 :كالتالى

 العالي تعليملا مجال في للدولة اإلستراتيجية والخطط القومي البعد 1/2/1

القيادة المصرية إلحداث نقلة جذرية نوعية وإصالحات في كافة قطاعات االقتصاد عى ر سإطافي 

ة لتحقيق هذه الرؤية الحكومى سع رالمصري بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوى، وفى إطا

جودة محققة ل التنمويةعالي لتتالءم مخرجاته مع االحتياجات مية تطوير منظومة التعليم التأتى أه

أتى أهمية البدء الفوري في تطوير المنظومة لتساهم بدور محوري وفعال في وصول ا تاة، لذالحي

التعليم العالي تضطلع  مؤسساتن أ كل، ذ2030اقتصاد عالمي عام  30مصر ألن تكون من أفضل 

 لذى يتيحلمعرفة اس المال الفكري الذى هو عصب اقتصاد اأساسية وهى تكوين وتنمية را بمهمة

 ى تصنيفات أكثر تقدما  في ظل التحول من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد المعرفةإل تنتقل للدول أن

[4-6]. 

 مادتعالاو التعليم جودة لضمان القومية الهيئة معايير 2/2/1

 لضمان القومية لهيئةل ة على المعايير القياسيةستراتيجية للكلية اإلالخطو مراجعة إعداد يق استند فر

 اإلصدار الثالثإعتماد كليات و معاهد التعليم العالى"  دليل"فى اردة و الو واالعتماد التعليم جودة

 .[3]  2015يوليو 

 الهندسة يةلك ورسالة ورؤية ةريندكسفاروس باإل جامعة ورسالة رؤية بين االرتباط 3/2/1

موضح  ا هو، كمفاروس باإلسكندرية  جامعة ورسالة رؤية مع الهندسة كلية ورسالة رؤية قتتواف

 (.5/3الخطة )فقرة رقم  همن هذ الخامسبالجزء 
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 ندريةفاروس باإلسك جامعةل اإلستراتيجية بالخطط االرتباط 4/2/1

تم البناء عليه فى وضع الخطة  يةجيتراتخطة اس، وضعت جامعة فاروس 2016فى عام 

 ع غاياتعلى أرب اإلستراتيجية. و قد اشتملت خطة الجامعة 2025-2020لألعوام  اتيجيةاإلستر

بحث علمي و ،  توفير أنشطة تعليمية وتدريسية متميزةو ،  ؤسسية داعمةم رةر قدتوفيوهى  

خطة الجامعة  معهندسة لا ةيلكل اإلستراتيجية خطةال تتوافقو  .عقد شراكات فاعلة،  منافس

 (.5/4/2رقم فرعية من هذه الخطة )فقرة  لخامس، كما هو موضح بالجزء ا [7] اإلستراتيجية

 بالكلية المختلفة للبرامج رجيةخاال المراجعة اريرقت 5/2/1

 أحد المراجعين تقارير وتمثل. برنامج لكل خارجيين مراجعين الستقدام خطة الهندسة كلية وضعت

 بكل والضعف القوة نقاط من العديد ىعل اشتملت إذ ، [8]ستراتيجيةإلا خطةلل المهمة المصادر

 .بمصر مادعتواال يمالتعل جودة لضمان القومية الهيئة معايير بمرجعية برنامج

 للكلية السابقة اإلستراتيجية الخطط 6/2/1

 أحد مرجعيات وضع الخطة [1] 2015 يوليوفى  الصادرة للكلية اإلستراتيجية الخطة مثلت

 عددا من األهداف اإلستراتيجية  إذ حددت  2015-20201لألعوام  الهندسة لكلية يجيةتاترساإل

 اآلتية:آنذاك تمثلت فى النقاط 

 وإدارة المؤسسية والقدرة التعليمية للفاعلية المؤسسى المستمر  للتقويملة ة وفعانظم متطور (1

 .الجودة

 المستخدمة. والتعلم يملعالت يبالدراسية واسال والمناهجالبرامج التعليمية  تطوير (2

 الكفاءة. من عالية درجة على يستدر يئةه أعضاء (3

 المؤسسى. اإلعتماد على الحصول (4

 .التدريس بالكلية يئةعضاء هلدى ا القدرات البحثية رتطوي (5

 .ليةللك البحثية الخطة يحقق بما والدبلومات العليا الدراسات برامجو إعتماد  ستكمالإ (6

 .ىلملعا تطوير مجاالت البحث (7

 .بحوث علمية متميزةالحصول على  (8

 تفعيل وتطوير دور المراكز والوحدات الخدمية بالكلية. (9

 لية.مات المجتمعية للكتوسيع وتسويق الخد (10

 عيل التواصل مع المؤسسات الهندسية ومنظمات المجتمع.فت (11

 متابعة الخريجين وسبل التواصل معهم. (12

 ية الذاتية للكلية.دعم الموارد المال (13

     ايا المجتمع والبيئة. ى البيئى والثقافى بقضنشر الوع ىف مةاهالمس (14

 .لكليةوحدات تنمية الموارد باإستكمال إنشاء و تفعيل  (15

   باحثين للتقدم باألبحاث و المشروعات للجهات المانحة. ت الر قدرادعم و تطوي (16
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 اإلستراتيجية الخطة في ةحلصمال أصحاب ألطرافا   7/2/1

 ، اإلستراتيجية الخطة فاعلية لضمان الهامة العوامل من المصلحة بحاأص األطراف تحديد يعتبر

 واقعية مدى توضح التي الضمانات أولى من األطراف تلك وتوقعات احتياجات تلبية إن حيث

 :ھما رئيسيين قسمين إلى ةسالهند كلية من والمستفيدين المصلحة أصحاب وينقسم. المقترحة الخطة

 :خارجيلا المستوى على المستفيدون -أ

المياه والصرف شركات  –وزيع( كات الكهرباء )اإلنتاج و التالجهات الحكومية الخدمية: شر ▪

 بنية التعليمية.األ يئةع هأفر –لى حكم المحلاوحدات  –الصحى 

 المختلفة. يةعانصالالشركات  –شركات المقاوالت سوق العمل: هندسية بؤسسات المال ▪

 نقابة المهندسين. ▪

 األمور.ء ياالخريجون و أول ▪

 :من كليات الجامعة خلىداال المستوى على المستفيدون -ب

 أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم. ▪

 .بالطال ▪

 ية.ن بالكلالعاملي ▪

 اليب و المنهجيات المستخدمةست و األاألدوا 3/1

 لقسمين انقسمت والتي األدوات، من عةومجم على الهندسة لكلية اإلستراتيجية الخطة إعداد اعتمد

 .البيانات تحليل واتدأ وثانيهما البيانات، جمع أدوات مالهأو رئيسيين؛

 جمع البياناتأدوات  1/3/1

 على األدوات التقليدية لجمع البيانات هندسةلا لكلية اتيجيةستراإل الخطة إعداد فى تم اإلعتماد

 وتشمل:

 مع مختلف األطراف. اإلستراتيجية الخطةداد عإ ورش العمل و الحلقات النقاشية لفريق ▪

لكلية ارة اماعات الدورية لرؤساء األقسام و إدعصف الذهنى لقيادات الكلية و اإلجتالت جلسا ▪

 الب.و أعضاء هيئة التدريس و الط

 ة للمستفيدين من الداخل و الخارج.الموجهيانات مجوعة اإلستب ▪

مع المنظمات الهندسية و الصناعية و كذلك  ىلالمقابالت الشخصية لقيادات الكلية مع ممث ▪

 ى.حكم المحلات الاعقطممثلى 

 عية.مالحظات الموضوال ▪

مع  دريس و الطالبو أعضاء هيئة الت لكليةاإلجتماعات الدورية لرؤساء األقسام و إدارة ا ▪

       لتعاونإتفاقية اضمن فعاليات  المعهد الملكى السويدى لتقنيات الهندسة ىممثل
(PUA/KTH Activity Agreement) .  

ل الدراسة الذاتية ييم وضعها الراهن مثى تجريها الكلية لتقو الدراسات التر ريباإلضافة إلى التقاهذا 

اجعين الخارجيين لبرامج الكلية المر تقاريرنية و ر الزيارات الميداللكلية و التقارير السنوية و تقاري

 .ةية و تقرير اإلعتماد للجودلكللالمؤتمرات العلمية لألقسام و  و توصيات
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 تناياالب تحليلأدوات  2/3/1

 المناهج من مجموعة على 2025-2020لكلية الهندسة  اإلستراتيجية الخطة دراسات عتمدت

 :يلى كما التحليلية واألدوات

  .والخارجي الداخلي هبشقي الراهن الوضع لتحليل  ”SWOT”البيئي يباعالر يلالتحل منهجية ▪

 الحالي تراتيجيساإل الوضع لتحديد الخارجية العوامل ومصفوفة خليةادلا املالعو مصفوفة ▪

 .للكلية

 الوضع الراهنمة لتحليل لمستخدالمنهجية ا 4/1

سبل أفضل الة عن ل جامعتبحث كسسات األكاديمية، في ظل المنافسة المتصاعدة عالميا  بين المؤ

جوة، وتجنب الوقوع في رملوضع خطة استراتيجية تسير على منهاجها للوصول إلى أهدافها ال

التحليل االستراتيجية والتي أو التحليل الرباعي من أفضل أدوات  SWOT الخسائر. ويعتبر تحليل

 وإجراءاتها (الجامعة أوية )الكلاعلية في نظم وما هو أقل ف ما هو فاعللتحليل كن تطبيقها يم

 .إلخ(جودة...لا لتحضير لخطة ذات شكل ما )يمكن أن تكون مراجعة، تقييم، فحوصاتل

 (2-)شكل خلى و الخارجىلتحليل الوضع الراهن بشقيه الدا ئةبيللالتحليل الرباعى منهجية ارتكزت 

 تحديد: على

 )trength)Sنقاط القوة  ▪

 )knesseaW( ضعفنقاط ال ▪

 )pportunitiesO( احةالمتالفرص  ▪

 )hreatsT( خارجيةالتهديدات ال ▪

 

 

 (SWOT)التحليل الرباعى للبيئة  2-شكل
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 هما الكلية عمل تحكمان بيئتين كشافتساو فحص ناوليت معروف هو كما  ”SWOT“ ل تحلي إن

 نقاط لتحديد للكلية يةالداخل المنظومة فحص يحاول جانب من فهو. الخارجيةوالبيئة الداخلية البيئة

 انيعت التي الضعف ونقاط "SWOT" التي بالفرص يتنبأ المختلفة الكلية نظم بها تتميز التي قوةلا

 يلخص و للكلية، يةاخلالد البيئة توفرها تحليل فإن خارجيةلا بالبيئة علقيت فيما أما. النظم تلك منها

 روس.اف جامعة الهندسة ةلكلي المستخدم البيئي الرباعي التحليل إطار 4-الشكل

 

 لكلية الهندسة جامعة فاروس البيئىالرباعى  التحليلإطار  4-شكل

 ة للكليةيلتحليل البيئة الداخ  1/4/1

 والمتغيرات وفظرال مجموعة تشمل بأنها الداخلية بيئةلا تعريف على الراهن الوضع تحليل اعتمد

 من ويمكن ها،أدائ ىعل مباشرا ثيراتأ وتؤثر ،فاروس جامعة الهندسة كلية داخل الموجودة والموارد

 بغرض الداخلية بيئةلا درست وقد. عليها السيطرة أو تغييرها أو تعديلها اإلدارية القرارات خالل

 تكون أن فاروس بجامعة ةندساله كلية اختارت وقد. الضعف نقاط على فوالتعر القوة نقاط تحديد

 جودة لضمان القومية هيئةلا يرايمع هي بمرجعية، يةالداخل البيئة تحليل عليها يعتمد التي العوامل

 [3]عليم العالى اعتماد كليات و معاهد التفى اإلصدار الثالث لدليل و لقد تقرر  .[3] واالعتماد التعليم

مصر العربية حول عاهد التعليم العالى فى جمهورية عملية تقويم و اعتماد كليات و م حورمتتأن 

مؤشرا  11و  4دد من المؤشرات يتراوح بين عمنها  ا و لكلمعيار 12ا عة من المعايير عددهمجمو

 نحو التالى:مؤشرا. و ذلك على ال 89بإجمالى 
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 التخطيط االستراتيجى 1ار يعم

 كمةلحوا و القيادة 2ار معي

 تطويرإدارة الجودة و ال 3ار معي

 أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة 4ار معي

 دارىالجهاز اإل 5ار معي

 لية واإلداريةالماارد موال 6ار معي

 و البرامج التعليمية المعايير األكاديمية 7ار معي

 لمو التع التدريس 8ار معي

 الطالب و الخريجون 9ار معي

 ى و األنشطة العلميةالبحث العلم 10 ارمعي

 الدراسات العليا 11ار يعم

 عية و تنمية البيئةالمشاركة المجتم 12ار معي

 ةكليلل جيةخارليل البيئة الحت 2/4/1

 قد التي الخارجية راتوالمؤث العوامل مجموعة تأثير دراسة على الخارجية البيئة تحليل يشتمل

 المتغيرات بعض تمثل قد وبالتبعية للكلية، الخارجية ئةبيال تغيير في فاعل مستقبلىدور  لها ونكي

 الهندسة لكلية خارجيلا التحليل ويعتمد .منها االستفادة جبي للكلية فرصاأو  تهديدات المتوقعة

 من 9 ددع في دهاتحدي ويمكن ، التأثير ذات جيةالخار العوامل من مجموعة على فاروس بجامعة

   :يلى كما العوامل

 .(المستفيدون) لحةمصال أصحاب

 .المنافسون

 .العمل سوق تاتجاها

 اعد المنظمة لها.وو الق الحالية القوانين

 .الشركاء

 .يةوالتنظيم السياسية العوامل

 .االقتصادية املعوال

 .االجتماعية العوامل

 .لوجيةالتكنو العوامل
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 الفجوة للتحلي المستخدمة لمنهجيةا 5/1

لقياس  األبعاد مصممةأداة بحث متعددة وهى  ”ServQual [9]“  ةمنهجي باستخدام الفجوة تحليل مت

ع الراهن لوضراسة ا، وبعد د المأمول هى الفرق بين الواقع و ة. و حيث أن الفجوجودة الخدمة

على والتى يمكن ايجازها ( 5-شكلكما هو موضح ب)للكلية أمكن الحصول على خمسة فجوات 

 تالى:لا النحو

 .المتوقعة والخدمات المستفيدين لتوقعات الكلية ةإدار تصورات بين الفجوة (1

 ىإلة التصةورات هةذه ةترجمة وبةين المسةتفيدين، لتوقعةات الكليةة إدارة تصورات بين الفجوة (2

 .للجودة فاتمواص

 .الفعلية والخدمة المستفيدون يتوقعها التي الخدمة دةجو بين الفجوة (3

 .بالمستفيدين الخارجي لااإلتص ووسائل الكلية تقدمها تيلا الخدمات بين الفجوة (4

 .المستفيدين وتوقعات الكلية تقدمها التي ماتخدال بين الفجوة (5

 

 

 

 الهندسة لكلية الفجوات تحليل لتالئم ويرهاطت بعد الفجوات لتحليل ”ServQual“منهجية  5-شكل
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 فاروس ةعمجا – الهندسة يةلكل اإلستراتيجية للخطة األساسية العناصر 6/1

 .6 رقم الشكلب الموضحة العناصر ىلع أسيوط جامعة الهندسة لكلية يجيةاترتساإل الخطة تشتمل

 

 

 

 جامعة فاروس-دسةهنال لكلية يجيةتراتاإلس للخطة الرئيسية العناصر 6-شكل
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نىنىااالثالثالفصل الفصل    

ة كلي ورتطو  ةعن نشأ هنبذ

اروسفة عجام – دسةالهن  
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 فاروسمعة جا –نشأة و تطور كلية الهندسة  1/2

لعام  252جمهورية رقم ار رئيس الرق ، عندما صدر2006 جامعة فاروس إلى عامنشاء رجع إي 

يكون "جامعة فاروس" تكون لها شخصية إعتبارية خاصة و  بإنشاء جامعة خاصة بإسم 2006

ة. و بناءا  على موافقة مجلس الجامعات الخاصة صدر القرار كندرية اإلسبمحافظمقرها سموحة 

 هندسة.ها كلية النيبت بالجامعة من ايكل 7بإنشاء  9/9/2006ريخ بتا 2300رى رقم الوزا

ومنذ إنشاء  .جامعة فاروس –ول دفعة من كلية الهندسة ، تم تخريج أ2011فى يونيو من عام  

لتوفير مناخ تعليمي متميز  الجامعة والكلية فى بذل الجهد دارةرت إتمإس 2006ية فى عام الكل

نية ة في ثماسدنلوريس الهت بكااجتمنح در التعلم حتى اصبحتوتطوير آليات وطرق التعليم و

يا فى عالوة على سعى الكلية إلنشاء برامج دراسات عل ق العمل هذاتخصصات تفي بمتطلبات سو

 .ير باالضافة الى دبلومات مهنية متخصصةتسوماج دبلوم المختلفة منالتخصصات 

ندسة هلالملكى السويدى لتقنيات اتم عقد إتفاقية شراكة بين هندسة فاروس و المعهد  

(PUA/KTH Activity Agreement) البرامج الدراسية فى معادلة  ودة السويدية ولتطبيق معايير الج

الدراسة المختلفة و بناءا  على  ياتى مستوذها علمع متابعة تنفي KTHفى الهندسة فاروس بمثيالتها 

ة عماالممنوحة من ج ةسنددلة درجة بكالوريوس الهمنح شهادة إعتماد بمعا نتائج تقرير المتابعة يتم

فى العام األكاديمى  شهادة اإلعتمادعلى أول دفعة حاصلة تخريج  و قد تمتها السويدية. فاروس بمثيل

2013/2014. 

 يةليمالتعالمؤسسة نوع  2/2

مجلس للقواعد التى يحددها  كلية الهندسة جامعة فاروس باإلسكندريةبتخضع شروط القبول  

ات الساع بنظام العلوم الهندسيةفى بكالوريوس لا الكلية درجة نحمت. و األهليةو  عات الخاصةالجام

  .المعتمدة

 ول بهاو درجاتها العلمية و شروط القب نظام التعليم بالكلية 3/2

 .ة يشترط االنتظام بالدراسة )تفرغا كامال(جامعسة بالنظام الدرا ▪

اضرات تساوي حم تمدة، وبصفة عامة كل ساعةبالكلية هو نظام الساعات المع التعليمنظام  ▪

لعملية تساوي ساعة معتمدة إال إذا نص على ساعتين من التدريبات ا معتمدة، وكل ةعاس

 .ذلك في خطة الدراسةعكس 

 (Bachelor's degree)درجة البكالوريوس الممنوحة:  يةمت العلالدرجا/اسيةة الدرالشهاد ▪

 أو أكثر. 2 (GPA)راكمى المعدل المطلوب للتخرج: متوسط نقاط ت ▪

لكل  يع )خمسة عشر أسبوعا  دراسية: الخريف، والرب إلى ثالث فصول مم الدراسي مقساعلا ▪

 .فصل(، وفصل الصيف )ثمانية أسابيع(

الصيفي ألي من المقررات الدراسية للكلية وذلك بما دراسي فصل الالتسجيل لل يتاح للطالب ▪

 .ال يزيد عن مقررين دراسيين طبقا  لالئحة

 .في خالل أربع سنوات أكاديمية لماهي دراسته بالكنيطالب الناجح يمكن أن لا ▪
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فعلى امج دراسته، ام الساعات المعتمدة يتيح للطالب أن يزيد أو ينقص من برنة نظمرون ▪

مدة ساعة معت 14يدرس من الحد األدني  طالب خالل الفصل الدراسي أنلليتاح مثال سبيل ال

 .تمدةمع ساعة 20إلى الحد األقصى 

ديمي يحدد مجلس ة اإلنجليزية. في نهاية كل عام أكاغللاو لغة العربيةلا غات الدراسة هيل ▪

موع جميقل  ى أالمي التالي عللعام األكاديللغات التي ستدرس بها في اوا الكلية المقررات

 % من المقررات الدراسية.60المواد التي تدرس باللغة اإلنجليزية عن 

ة المحولين الدراسية للطلب لللسنوات والفصو (credit hour) ات المعتمدةالحد األقصى للساع ▪

مجلس الجامعات  قرارأخري إلي جامعه فاروس للتخرج منها تتبع عليمية مؤسسه ت من

 األقل ىيشترط أن يقضى الطالب عل و ينص على أنه 2011ة لسن 14و األهلية رقم  الخاصة

 لالجامعة المحو ىفول على درجة البكالوريوس % من الساعات المعتمدة الالزمة للحص40

 مين دراسيين.قل عن عاتخرجه منها و بما ال يإليها فى حالة 

ين( صريير الموافدين )غريين والتقبل الجامعة جميع الطالب المص :شروط القبول العامة ▪

القبول بمكتب القبول والتسجيل للجامعات الخاصة  لاللتحاق بها والذين يستوفون شروط

بل يعادلها من شهادات معادلة من ق وما ةيرية العامة المصونتقبل جميع الشهادات )الثاو

  (.المجلس األعلى للجامعات

 ج التعليميةطبيعة و أنواع البرام 4/2

 الجامعية المرحلة مستوى على الدراسية البرامج من العديدفاروس  بجامعة الهندسة ةكلي تقدم 

 الهندسة، عوفر أحد في سريوولالبكا درجة الكلية تمنح ذإ. العليا الدراسات ومرحلة األولى

 وتتسم بالكلية، العليا الدراسات بمرحلة والماجستير الدبلومة ودرجة .ياألول الجامعية بالمرحلة

 الساعات بنظام المشروعات على المعتمد التطبيقي بطابعها الهندسة ةبكلي ةالتعليمي البرامج طبيعة

 .المعتمدة

 كالوريوسلببرامج مرحلة ا 1/4/2

 درجة الهندسة يةلكجامعة فاروس بناء على طلب  تمنح حيث ،مفعلة برامج يةناثم على وتشتمل

 :ةالتالي الفروع أحد في البكالوريوس

 .نيةو اإللكترو كهربيةهندسة اإلتصاالت ال (1

 .والتحكمالكهربية دسة القوى نه (2

  .هندسة الحاسب (3

  .هندسة القوى الميكانيكية (4

 .التصنيعو الهندسة الصناعية (5

 اويات.ميهندسة البتروك (6

 تشييد.ارة الدإ هندسة و (7

 .الهندسة المعمارية  (8
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 امج الدراسات العليارب 2/4/2

 اتدراسةةةعلةةةى بةةدء الموافقةةة بال 17/3/2018دسةةةية فةةي قةةرار لجنةةة قطةةةاع الدراسةةات الهن (1

 :في البرامج التالية بكلية الهندسة في مجال هندسة البتروكيماويات لعلياا

 ياتاودبلوم البتروكيم ▪

 بتروكيماوياتلا ماجستير الهندسة في ▪

 وياتجستير العلوم الهندسية في البتروكيماام ▪

 كليةةالدراسات العليا ببالموافقة على بدء  15/12/2018قرار لجنة قطاع الدراسات الهندسية في  (2

 : لهندسة في تخصص الهندسة المعمارية في البرامج التاليةا

 دسة المعماريةهندبلوم الدراسات العليا في تخصص ال ▪

 معماريةندسة الهلاسة تخصص الهند يفماجستير  ▪

 ة المعماريةدسية في تخصص الهندسماجستير العلوم الهن ▪

 2019/2020إلى  2015/2016 فترة منخالل الكلية الهندسة  ىف تطور عدد الطالب 5/2

 البكالوريوس  ةى مرحلتطور عدد الطالب ف 1/5/2

 عام من ةالفتر خالل يوسروالبكال لمرحلة المختلفة جللبرام الطالب أعداد( 1) رقم الجدول يوضح

 مجنابر لكل الخريجين أعداد (2) رقم الجدولكما يوضح  .2019/2020إلى عام  2015/2016

 .الفترة نفس خالل البرامج من

  الدراسات العليا ةى مرحلفب الطال تطور عدد 2/5/2

 لعليافى مرحلة الدراسات اين على درجات علمية اصلالح الطالب أعداد( 3) رقم الجدول وضحي

 الفترة خاللتير لدرجة الدبلوم و الماجست و الهندسة المعمارية البتروكيماويا ةبرنامجى هندس ىف

 . 2019/2020إلى عام  2015/2016 عام من
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 2015/2016 عام من الفترة خالل البكالوريوس مرحلة لبرامج الطالب ادعدبأ انيب( 1جدول )

 2019/2020إلى عام 

 /2015 م الجامعىعاال

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

 الدراسى البرنامج 2020

      كهربيةهندسة الالقسم 

      مالتحك الكهربية و وىرنامج هندسة القب

      ت الكهربية وااللكترونيهاالتصاال امجبرن

      الهندسة الميكانيكية قسم

      لميكانيكيةبرنامج هندسة القوى ا

      التصنيع و ةة الصناعيسندهلمج انابر

      برنامج هندسة الحاسب

      تروكيماوياتبرنامج هندسة الب

      تشييدالبرنامج هندسة و إدارة 

      عماريةسة المبرنامج الهند

      جمالىاإل

      الفرقة اإلعدادية

      إجمالى عدد الطالب بالكلية

 

 من ةالفتر خالل البكالوريوس مرحلةمن  امجنربلكل  الخريجين بالطال دبأعدا بيان( 2) ولجد

 2019/2020إلى عام  2015/2016 عام

 /2015 العام الجامعى

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

 الدراسى البرنامج 2020

      الهندسة الكهربائية

      بية و التحكمرنامج هندسة القوى الكهرب

      اللكترونيهة وايبرت الكهصاالتاال برنامج

      انيكيةالهندسة الميك

      برنامج هندسة القوى الميكانيكية

      و التصنيعة عيبرنامج الهندسة الصنا

      هندسة الحاسب امجبرن

      تروكيماوياتبرنامج هندسة الب

      برنامج هندسة و إدارة التشييد

      ةريامبرنامج الهندسة المع

      الخريجينالطالب  ددع ىلاإجم
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 خالل الحاصلين على درجات علمية فى مرحلة الدراسات العليا الطالب بأعداد بيان( 3جدول )

 2019/2020إلى عام  2015/2016 ماع من الفترة

 /2015 م الجامعىعاال

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

 الدراسى البرنامج 2020

      بتروكيماوياتلاالهندسة 

      ياتودبلوم البتروكيما

ماجستير الهندسة في 

 البتروكيماويات
     

دسية في ماجستير العلوم الهن

 اوياتالبتروكيم
     

      عماريةالهندسة الم

دبلوم الدراسات العليا في تخصص 

 دسة المعماريةالهن
     

تير في الهندسة تخصص جسما

 المعمارية سةدناله
     

لهندسية في العلوم اماجستير 

 ريةالهندسة المعما تخصص
     

امج الدراسات رنفى بإجمالى عدد الطالب 

 الكليةالعليا ب
     

 

 جامعة فاروس حهامنالتى ت الهندسة بكالوريوسدرجة  ةادشه دلةمعا 6/2

بدرجة  ةكلية الهندسب لطبناء على ة فاروس حها جامعالتى تمنتم معادلة درجة البكالوريوس 

 49رقم  عاتمالخاضعة لقانون تنظيم الجا ها الجامعات المصريةمنحريوس فى الهندسة التى تالبكالو

ت ت من المجلس األعلى للجامعاارابقراظرة المن تخصصاتفى ال والئحته التنفيذية 1972لسنة 

 المصرية على النحو التسلسلى اآلتى:

بمعادلةةةةة درجةةةةة  22/6/2011يخ راتةةةةب 119رقةةةةم  تعةةةةاماالمجلةةةةس األعلةةةةى للجرئةةةةيس  ارقةةةةر (1

نيكيةة و مةن أقسةام الهندسةة الكهربيةة و الهندسةة الميكا التى تمنحهةا جامعةة فةاروس يوسكالورالب

 هندسة البتروكيماويات. ندسة المعمارية والهو  اسبهندسة الح

 ةبمعادلةةةةة درجةةةة 26/6/2013ريخ بتةةةةا 176رقةةةةم  تالمجلةةةةس األعلةةةةى للجامعةةةةاقةةةةرار رئةةةةيس  (2

 ارة التشييد.إد قسم هندسة و من ة فاروستمنحها جامع ىتلا كالوريوسبال

 درجةةةمعادلةةة  بتجديةةد 3/8/2014بتةةاريخ  196رقةةم  تالمجلةةس األعلةةى للجامعةةاقةةرار رئةةيس  (3

)تخصصةات هندسةة القةوى من أقسام الهندسة الكهربية  ة فاروسحها جامعالتى تمن كالوريوسبلا

هندسةةة القةةوى  اتتخصصةة) كيةةةالميكاني ةو الهندسةةة( بيةةرهحكم و هندسةةة االتصةةاالت الكو الةةت

اريةة و هندسةة و الهندسةة المعم و هندسةة الحاسةب(  الصةناعية و التصةنيع هندسةالو  نيكيةيكاالم

 .وياتوكيمارتالب
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 معادلةةة درجةةة بتجديةةد 23/9/2018بتةةاريخ  311رقةةم  تاألعلةةى للجامعةةا جلةةسالمقةةرار رئةةيس  (4

ى )تخصصةات هندسةة القةوبية الكهرالهندسة  ممن أقسا روسفا ةالتى تمنحها جامع كالوريوسالب

سةةة القةةوى نده اتتخصصةة) و الهندسةةة الميكانيكيةةةاالت الكهربيةةة( الةةتحكم و هندسةةة االتصةة و

و الهندسةة المعماريةةة و هندسةةة  و هندسةةة الحاسةةب( و التصةنيعالصةةناعية  هندسةةةالو  نيكيةةالميكا

  .و هندسة و إدارة التشييد تالبتروكيماويا

  المادية اتلإلمكان وفقاة سدنهال كلية طورت 7/2

 لبرامج الدراسيةكاديمية لطالب اة األاإلمكانات المادية الداعمة لممارسة األنشط فى الكلية تتوافر

ر قاعات التدريس و المعامل و األجهزة و الورش الهندسية و فاءة عالية؛ حيث تتوافة بكختلفلما

ح تسملمعلومات و التى لتحتية لتكنولوجيا اا ى البنيةإل ةفاضاإلب بيقات الحاسب اآللىتطمعامل 

كن ميوالذى  ”Blackboard Learn“نظام التعليم المعروف بال ير خدمة اإلنترنت و إستخدام بتوف

ومؤتمرات الفيديو ومجموعات المناقشة  ستخدام الواجباتوالمدرسين التفاعل باطالب لل

ى تشمل ر أكاديمية و التة الطالبية الغينشطأللزمة الالت اليهس. كما يتوافر بالكلية التتواالختبارا

   فنية و الرياضية.ة و النشطة الثقافياأل

 و المساحات (NORMS) معايير لكلية؛ وتشملنشآت اييم الكمى لجميع مقد تم إعداد كتيبات للتق

 و  سيردالت قاعات و درجاتالم و سىالهند الرسم لصاالت العامة المواصفات و التجهيزات

ت طبقا للوضع الحالى للعام المكتبا و قاعات ىيقات الحاسب اآللمعامل تطبخصصية و تلا المعامل

من الصادر  ”Norms Planning Guideline“للدليل االرشادى  طبقا [10] 2020-2019الدراسى 

 ةم مدى مالئمييقتستخدام هذا الدليل كمرجع لو قد تم ا .[11] ماداإلعت و التعليم لجودة القومية الهيئة

 .[12] ةكليبنية األساسية للية الكفاءة و كفا

 يةبشرال اتلإلمكان وفقا الهندسة كلية طورت 8/2

 2006لسنة  252قم قرار رئيس الجمهورية ر نذم اونةريس و الهيئة المعتطورت أعداد هيئة التد

القرار  اهلشم هندسة ضمن ثمانية كلياتو بدء الدراسة بكلية ال بشأن إنشاء جامعة فاروس

 --)عدد دريس عضو هيئة ت --بعدد  2006/2007عى فى العام الجامالبداية  كانت فقد .ىروهمالج

عضو هيئة معاونة  --و عدد مدرس( رجة دب --د د و عدأستاذ مساع بدرجة --أستاذ ، عدد بدرجة 

 -- عدد ،  ة أستاذبدرج --إلى عدد  2019/2020، و وصلت األعداد مع نهاية العام الجامعى 

العام  مع نهاية الهيئة المعاونة صل عددكما و .مدرسبدرجة  --د و عدد ذ مساعاتسأبدرجة 

  د.عيم –عد ، وعدد مسا مدرس – إلى عدد 2019/2020لجامعى ا

مج إلى أعداد الطالب للبرا هيئة التدريس و الهيئة المعاونة( نسبة أعضاء 4رقم )و يبين الجدول 

ئة التدريس إلى . و تقدر نسبة أعضاء هي2019/2020عى ماجالعام الفى ة يللكالدراسية المختلفة با

 عر موافتت وهى (--:--)الى حوب 2019/2020العام الجامعى سطة للكلية فى كقيمة متوالطالب 

 ”Norms Planning Guideline“رشادى اال الدليلفى  طبقا لما هو وارد ‘ (50:1معيار الجودة )

الهيئة  ة أعضاءتقدر نسبكما . [11]تماد ععليم و االتلالضمان جودة ة يمالصادر عن الهيئة القو

وهى  (--:--) ىبحوال 2019/2020ى العام الجامعمة متوسطة للكلية فى الب كقيإلى الط المعاونة

 .[11]  رشادىاال الدليلفى  طبقا لما هو وارد (15:1معيار الجودة ) تتوافر مع



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

                                                                                                                    الجودة  مانضوحدة 

25 

فى  اونةو الهيئة المعأو المعارين المعينين  سيهيئة التدر ضاءعأ عدادإجمالى أب بيان( 4) جدول 

 2019/2020العام الجامعى 

 الوظيفة
 أستاذ

أستاذ 

 مساعد
 معيد اعدمدرس مس مدرس

 اسىالدر جالبرنام

      كهربيةهندسة الالقسم 

 3 2 3  1 مالكهربية و التحك وىرنامج هندسة القب

 لتدريسإجمالى أعضاء هيئة ا جمالىاإل

4 

 ونةمعاالئة يهالضاء عأ ىإجمال

5 

 3 4 6 1  ت الكهربية وااللكترونيهتصاالبرنامج اال

 ريسيئة التدإجمالى أعضاء ه جمالىاإل

7 

 ونةمعاال ئةهيالء إجمالى أعضا

7 

      الهندسة الميكانيكية قسم

 4 5 3  3 برنامج هندسة القوى الميكانيكية

 التدريس إجمالى أعضاء هيئة جمالىاإل

6 

 ةنومعاال ةئهيالعضاء أ ىلاإجم

9 

 1 2 2  1 و التصنيعسة الصناعية لهندمج انابر

 إجمالى أعضاء هيئة التدريس جمالىاإل

3 

 ونةمعاالهيئة لالى أعضاء ماإج

3 

 2 8 5   برنامج هندسة الحاسب

 إجمالى أعضاء هيئة التدريس جمالىاإل

5 

 ونةمعاهيئة الالعضاء إجمالى أ

10 

  4 2 2 2 وكيماوياترتبنامج هندسة الرب

 سهيئة التدري عضاءى أإجمال جمالىاإل

6 

 ونةمعاهيئة الالإجمالى أعضاء 

4 

 8 5 5 2 2 تشييدالإدارة برنامج هندسة و 

 إجمالى أعضاء هيئة التدريس جمالىاإل

9 

 ونةمعاهيئة الالإجمالى أعضاء 

13 

 4 10 8 4 1 المعمارية برنامج الهندسة

 التدريسء هيئة اضعإجمالى أ مالىجاإل

13 

 ونةمعائة اليهالإجمالى أعضاء 

14 

 2 5 3 1 1 عداديةاإل الفرقة

 ة التدريسإجمالى أعضاء هيئ جمالىاإل

5 

 ونةمعاهيئة الال ءاى أعضإجمال

7 

  أعضاء هيئة التدريس/إجمالى عدد 

 بالكلية الهيئة المعاونة
47 72 
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 و تنمية البيئةالمجتمع  ةمدفى مجال خ ندسةكلية الهممارسات الفعلية للا 9/2

عة في املجتفعيل دور ال دريةيئة بجامعة فاروس باالسكنبلكز خدمة المجتمع وتنمية ارمتم انشاء 

كندري واإلسهام في قضايا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على المستوى مع السالمجت حل مشكالت

 :فة إلىالقومي باإلضا

ع وتنمية البيئة ت على مشروعات فى مجال خدمة المجتماسسؤوالهيئات والم التعاون مع الشركات

 .ربط الجامعة بالمجتمع وتحقيق رسالة الجامعة ىللوصول إل

 هيئات واألفراد.لهات واية للجم إستشارات فنديتق

 .ج واإلشراف على تنفيذها لمختلف قطاعات المجتمعتصميم مشروعات وبرام

 ية.إجراء بحوث تطبيقية ميدان

 .المؤسسات الصناعية امج تدريب لتلبية احتياجاتوتنمية بر دادراسة وإعد

 .معجتفي رفع الوعي ونشر الثقافة بين أفراد الم ةكرالمشا

من خالل ورش  متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها و خدمة المجتمعطة أنشسة الهندلكلية  و

 حيث ة بجامعة فاروسمية البيئنتوة المجتمع خدم مركزلالميدانية و البحثية  العمل و المشروعات

 البيئة نميةتو يرتطو فى تساهم والتى الهندسية التخصصات كافة ىف المجتمع لىإ الخدمات مديتق يتم

 دعمهاي التىو  الواسعة التطبيقية الخبرة ذات المتميزة الكفاءات من سةالهند كلية يدصر لةتغمس

 مجاالتلا كافة فى والتصميمات الفنية ستشاراتإلا تقديم بهدف ةمتوافر معملية و تجهيزات اتمكانإ

 الحلول قديمتو المجتمع نميةتو ئةبالبي للنهوض التكنولوجى التقدم مع تتمشى ةيلعا بجودة الهندسية

فى  سةالهندكلية الممارسات الفعلية لو يمكن القاء الضوء على  .ومتطورة مميزة صورة فى ةالهندسي

 النحو التالى.على  2021حتى  2017فترة من خالل ال ةئيمع و تنمية البمجال خدمة المجت

 فى مجال خدمة المجتمع  ةيعأنشطة إجتما 1/9/2

ن علخدمة المجتمع السكندرى اإلجتماعية وس عة فاراستراتيجية جامفى سة ساهمت كلية الهند

 ها:مختلفة؛ من ممارساتطريق 

 :األسواق الخيرية

قيم اعية نحو المجتمع وغرس التها اإلجتميلواإللتزام بمسئ إطار حرص كلية الهندسة على يف

كلية بالطالبية ألنشطة إدارة ات دأبمما يساعد فى بناء شخصيتهم ،   اهباإلنسانية فى نفوس طال

حيث تم ،  2017سنوية ابتدء من عام  يةق خيرواسعلى تنظيم أ خيرفريق ندسة بالتعاون مع لها

لمالبس نية الرئيسية واالتمويطازجة والسلع لا ضروات والفواكهالغذائية من الخ بعض السلع عرض

 .ك باسعار رمزيةوذل

 :وافل الخيرق

ية شهر رمضان المعظم و امع بد الخير اروس لتنظيم قوافلى إطار التقليد السنوى لجامعة فف

ى لاو طالبات كلية الهندسة ب بمشاركة طال القوافل ارسالبالتنسيق مع مؤسسة رجب الخيريه تم 

احتياجا والتى سبق  ركثالغذائيه على االسر اال لتوزيع السلع والمنتجات ةى العشوائيرقلاألحياء و ا

 .عهالجام طالباته بواسطة طالب وعيعمل دراسة حاالتهم اإلجتما

 المحيطة بجامعة فاروس  طقاتنمية المن
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 طيطهيئه التخمع  نبالتعاوطالب بكلية الهندسة ام فريق بحثى من أعضاء هيئة التدريس و الق

ية بعزبة فتى و ناطق العشوائملا ة لتطويرتنمويروعاتها البمحافظة اإلسكندرية فى مش ىالعمران

لدراسة الوضع القانوني وذلك  .ق جامعة فاروسفى نطاواقعة وال بة منسىعزبة الجامع و عز

 ةايحلدولة لضمان لتطويرها فى اطار خطة ا سيةهندنية فوعمل مقايسة  الثالثة واالنشائي للعزب

 العشوائية. كريمة لسكان تلك المناطق

 فاروس ةعجامأنشطة اجتماعية لطالب 

ود ابنائها تكزة على جهرمجتمع دورها في خدمة المي إطار حرص جامعة فاروس على القيام بف

ة الهندسة نظمت كلي المجتمعي،ممارسة النشاط الطالبي الذي يهدف الى التواصل  الطالب في

اليتيم  مواالحتفال بيو ن للمسنيية الرعاية االجتماع دور ىلا ات متعددةراين مع خير تيم زبالتعاو

   اية الخاصة بهم.دور الرعداخل 

 تمعيةالبحثية المجوعات المشر 2/9/2

لية ظف القدرات العلمية والخبرات االستشارية ألعضاء هيئة التدريس واستغالل اإلمكانيات المعمتو

ية من بنية تحتية المتعلقة بالنواحي الهندس ت البيئيةالكفي حل المش البالقدرات المكتسبة للطو 

صناعي ( وتطوير عمراني واتصاالت ........الخ  –كهرباء  –صرف صحي  –ه ايم –)طرق 

و . عمة ومن خاللها المساهمة الفعالة في تنمية وتطوير وتقدم المجتريع بحثية ودورات تدريبيومشا

 .2021تى ح 2017تمعية خالل الفترة من ية المجثحبر للمشروعات ال( حص5يوضح الجدول رقم )

 2021حتى  2017 خالل الفترة من للمشروعات البحثية المجتمعية ىرحص بيان( 5جدول )

 اسم و طبيعة المشروع منسق المشروع/القسم  ىجامعم العاال

2017/2018 

 /الهندسة الكهربية
 الجمال أ.د. محمود 

نشآت فى الم ةقالنظم ترشيد الطمشروع بحثى ميدانى 

 التجارية و الصناعية

 هندسة الحاسب/
 ىلود. محمد الخ

انات ذكية للتحكم فى اشارات عبور مزلقنظم تصميم 

 يةالسكك الحديد

 دسة و ادارة التشييد/نه

 .د. حسن الغزولىأ

ء تحليل تباين تكلفة مواد البنال مشروع بحثى ميدانى

 في السوق المصري

 مارية/ة المعالهندس
 رمضان عبد المقصود /.د.ا

وسط   ةقطالتراث لمن ة و الحفاظ عليالتنمية الحضري

 ةبمحافظة اإلسكندري"محطة الرمل" البلد 

2018/2019 

 مارية/معالدسة الهن
 ا.د./ رمضان عبد المقصود

التنمية الحضرية و الحفاظ علي التراث لمنطقة مجمع 

الجمرك طقة بمن "جد "المرسي أبو العباسالمسا

 ندريةكسباال

 هندسة و ادارة التشييد/

 حسن الغزولى. .دأ

لتسليح يعية القائمة على النباتات ياف الطبلاستخدام األ

 منتيةنتجات االسالم

 /الهندسة الكهربية 2019/2020
 أحمد عبد هللا أ.د. 

 الطاقة الشمسيةإستخدام نظام الري الذكي ب
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 اسم و طبيعة المشروع منسق المشروع/القسم  ىجامعم العاال

 ة البتروكيماويات/دسهن
 نسليما د. آية

 األسود من نفايات اإلطاراتربون كلاإنتاج 

2020/2021 
 ات/يوهندسة البتروكيما

 محمد فهيم أ.د.

 تصنيع االسليلوزل مشروعات التنمية المستدامة

 رزاال قش خلص منالمست

استخدام الحمأة الناتجة عن محطات معالجة المياه 

صناعة الطوب األحمر بدال   المذكورة أعاله لتغذية

 الزراعية يضمن تجريف األرا

 

 مع الهيئات المختلفةنى التقبروتوكوالت التعاون  3/9/2

واقع االنتاج ومناعية بين المؤسسات الص الدولة من حيث ضرورة الربطمع استراتيجية  افقوتلل

المنشودة للمجتمع والهيئات والمؤسسات العلمية واألكاديمية المصرية لتحقيق الغايات التنموية 

سات ع الهيئات و المؤسللتعاون التقنى م بروتوكوالتبتوقيع  سوامعة فارجقامت ، المصري 

 ية المختلفة على النحو التالى:عاالصن

شركة االسكندرية لتوزيع الكهرباء بمقر الشركة  و وسفار امعةل تعاون بين جتوقيع بروتوكو

 ةبكخل الشركة لمواللتدريب الميداني للطالب داو ذلك  2017يونيو  20 بتاريخباالسكندرية 

 على أن .لتؤهلهم لسوق العم يتكسابهم الخبرات العملية الالتي تحدث بسوق العمل، وإ التغيرات

 ول التعاون سنويا.يتم تجديد بروتوك

،  8201 فبراير 13 بتاريخالقوى العاملة وجامعة "فاروس" تعاون بين وزارة وكول بروت توقيع

لعمل وتنمية مهارات وتأمين بيئة ا ةية والصحة المهننشر ثقافة السالم ان "تعزيزتحت عنو

العمل علي تطوير  التي تبذلها الدولة من خالل الوزارة، في مجال دلجهوطالب"، يأتي في إطار اال

مل الحر لدي شباب خريجي الجامعات، فضال عن سياسة ريادة األعمال الع ثقافة وتغيير

لصغيرة، من خالل ة المشروعات ايمنوطنية، وجهاز تيرة التي تتبناها البنوك الوالمشروعات الصغ

ر فرص فوالصغيرة ومتناهية الصغر، التي من شأنها أن تو وسطةتمويل المشروعات المت تسهيل

 .ةإلنتاج والدخل والحد من البطالدة الي زياتعمل ععمل دائمة 

 ةسكندريروس باالجامعة فاكلية الهندسة بين  2021ابريل  19 بتاريختم توقيع بروتوكول تعاون 

ونيات التابعة لهيئة تنمية رتع االلكداع مبادرة مصر تصنممثلة عن مجمعات اب سبيس وشركة ايديا

رة خلق بيئة محفزة على دعم وتطوير المنظومة بضرومان ا ت، وذلك إيعلومالما صناعة تكنولوجيا

المشروعات  ةاألعمال وتنمي لعليا و منظومة ريادةاسات او الدرالتعليمية في مرحلة التعليم العالي 

فني لمشاريع الطالب في المراحل لا ارات من خالل تقديم الدعملصغيرة والمتوسطة واالبتكا

دعم جهود الجامعة في اطار التعليم التطبيقي لي ضافه اا باالالدراسات العلي بطالالدراسية و 

 .والبحوث

سكندرية للبترول اإل ةكو شرالسكندرية جامعة فاروس باية الهندسة لكتوقيع بروتوكول تعاون بين 

ا توثيق التعاون والتنسيق مع من الطرفين بضرورة وذلك إيمان ا من كال   2021 يونية 28 بتاريخ
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وتطوير المنظومة التعليمية من خالل تدعيم التواصل بين المنشأت عم على د لخلق بيئة محفزة

ق وث لتحقيالعليا والبح تاست ومعاهد الدراثلة فى الجامعااديمية المتملدراسات األكالصناعية وا

 .ل كهدف وطنىكامالتمن يد مز

 2120 رديسمب 61 بتاريخ وسة فارجامع ت ومعهد بحوث اإللكترونياتعاون بين كول وتتوقيع برو

 فو يهد .مصرية؛ بهدف توطيد آفاق التعاون بين المعاهد والمراكز البحثية والجامعات ال

ن، ودعم مجاالت لبشرية والمعملية بالجهتياإلمكانات ا ناالستفادة ميم تعظ إلىبروتوكول التعاون 

 شروعاتعلى م ين، وكذلك اإلشرافبرامج الدراسات العليا، وتدريب الطالب والباحث يالتعاون ف

 .رجالتخ

ووفقا . 2022 نايري 24 بتاريخالعربية للتصنيع  و الهيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة فاروس

 اهومن في العديد من المجاالتتلبية احتياجات جامعة فاروس ب يئةاله متقو البروتوكوللجوانب 

وشاشات  معاملت واللحاسبالفة وال التعليمية المختالتحول الرقمي والميكنة اإللكترونية والوسائ

الحاسب اآللي  وأجهزة بة واإللكترونيات وشبكاتالعرض اإللكترونية وأنظمة كاميرات المراق

 .يالذك موفر المياه ة للطاقة ونظممي والمحطات الشمسية والنظم الموفريلعتاث اإلداري والواألث

 باإلسكندرية وشركة سفارومعة جا -ن كلية الهندسة ون مشترك بين كالَ متوقيع بروتوكول تعا

TÜV  ين شة أوجهه التعاون المشترك بوقد تم خالل هذا اللقاء مناق .2022 نايري 26 بتاريخا بالنمس

وي ة ذكرر الشطالب الكلية، وتوفيل دريبية ورش عمل متخصصةل توفير فرص تالخالطرفين من 

ول من شأنها تقديم الحلي ب التع الطالى أبحاث ومشاريعل الخبرة من العاملين بها للكلية لإلشراف

لعمل م البرامج التدريبية وورش ام كلية الهندسة بالجامعة بتنظيعة. كما تقولبعض مشاكل الصنا

ة أساتذتها خبر ءفي ضوارات األكاديمية ستشلين بالشركة وتقديم االوالندوات للعام توالمؤتمرا

 .راسات لهذا الخصوصودبحوث  إجراء ة مما يتطلب منشركلحل بعض المشكالت الموجودة بال

 بتاريخ يوت المعدنية )اموك(شركة اإلسكندرية للزو  بين جامعة فاروس توقيع بروتوكول تعاون 

روس افالفنية التي يمكن لجامعة  التدريب والمشاركة في حل المشاكلت الاجفي م 7/2/2022

 .المشاركة في إيجاد حلول عملية لها

 ةالهندسكلية  الميدانى لطالبيب لتدرا 10/2

د التدريب عي حيث 2016خريف  باإلسكندرية في معة فاروساج شئ مركز التدريب الميداني فيأن

مثمر   احد العوامل المهمه فى تحقيق تكامل خرج لطالب الجامعه و ايضا الميدانى احد متطلبات الت

كافى من البها القدر العلى إعطاء ط حيث تحرص الجامعة سوق العمل جامعة فاروس وبين 

من من مهاراتهم و ينمى  ديزي هيلهم دراسته مما يزيدتطبيقية التى تساهم فى رفع مستوى تألا الخبرة

و يهدف مركز التدريب الميدانى  .ةالجامعخريجى ى رفع معدل توظيف خبراتهم و يساهم هذا ف

 إلى: جامعة فاروس في

 اعد الطالب على تنميه وبية ذات مستوى متميز تساق بفرص تدريحتللطالب على االاتحفيز 

مهارات لبين ا لتكامللمجتمع مع تحقيق ارمهاراتهم و معارفهم وتمكن خريجيها من خدمة ايوتط

 .التعليمية والبحثية والتطبيقية

 تحقيق نم ه محددة للتأكدمتابعة من الجامعة وفق آلي التنسيق مع قطاعات العمل المختلفة بإشراف و

 األهداف المنشودة. 

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.merriam-webster.com/dictionary/fieldwork
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
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 ية التدريبمام عملطوات اتخ 1/10/2

ن % م40 اجتاز أن يكون الطالب قدانطباق شروط التدريب على المتقدمين على د من كأيتم الت .1

 الساعات المعتمدة للبرنامج الدراسى.الى اجم

ى دحاى التدريب لدى ية الهندسة مبينا رغبته فكلب التدريب مشرفيتقدم الطالب بطلب إلى  .2

 التدريب.اون فى مجال عتلبروتوكوالت الفاروس  امعةمع ج المؤسسات الموقعةالهيئات أو 

ة للتدريب و الحصول على موافقتها. ثم تهدفالمس ةمخاطبة الجهب دانيمركز التدريب الميقوم ي .3

ة البرنامج لضمان فعاليأسبوع و ذلك  دةلميل الطالب بمحاضرات استرشادية بالكلية يتم تأه

 .ىبيردالت

بالكلية ، على أن يقوم الطالب بعد  ىريبى من قبل المشرف الداخليتم متابعة تنفيذ البرنامج التد .4

تحقيق التكامل بين المهارات التعليمية  ير فنى للتأكد من مدىرديم تقيبى بتقنامج التدرانتهاء الب

    طالب.العملى لل والتطبيق

 وسرافبجامعة لمستمر للتعليم االتخصصية  المراكز 11/2

ي لتخريج مهندس متميز قادر قاإلى تحقيق مستوى أكاديمي رتهدف كلية الهندسة بجامعة فاروس 

أكاديمية متميزة تلبي االحتياجات التقنية  وبرامجخصصات ر من خالل تعلى التعلم المستم

 ةناو ذلك باالستع ، التنمية المستدامة في مصرللمؤسسات الصناعية والمصالح الخدمية وتساهم في 

 على النحو التالى. يةبمراكز تخصص

 األعمال ةكز اإلعداد المهني و ريادرم 1/11/2

 (Career Development and Entrepreneurship Career: CDEC)  

فى  2015بجامعة فاروس فى خريف  (CDEC) مركز اإلعداد المهني و ريادة األعمالس م تأسيت

األعمال اإلعداد الوظيفي و ريادة س في مجال ورالتميز لجامعة فحقيق القدرة التنافسية و اتلرؤية 

ة جامعيجى دة لطالب و خربتقديم المساعو برسالة تعمل على  .و اإلقليمي يعلى المستوى المحل

روس لتحقيق حياة مهنية ناجحة في المستقبل ، و ذلك من خالل تقديم برامج تدريب متخصصة و فا

 . و يهدف المركز إلى:ادة األعمالير توظيف ، وبرامجسهيالت مادية ، و إستشارات ت

 .ليعاق مناخ تدريبي إيجابي و تفخل ▪

 .هلينن و مؤمدربي  مع بخريجينتحقيق رسالة الجامعة من خالل إمداد المجت ▪

 .تقليل الفجوة بين الدراسة األكاديمية و الخبرة العملية و الصناعة ▪

ائف وظ  على اقتناص ملتأهيله  جامعةو خريجى البية محددة لطالب تقديم وحدات تدري ▪

 .متميزة

 .األعماللتأهيلهم على ريادة   يجى الجامعةرخة محددة لطالب و ات تدريبيتقديم وحد ▪

 (Entrepreneur PUA Club)ريادة األعمال  دىنا 2/11/2

خلق بيئة محفزة لة فى رؤي 2019مارس لسنة  29بجامعة فاروس فى  ريادة األعمال نادى انشاءم ت

ى لعو برسالة تعمل . المجتمعيةوالريادة  حقيق ريادة االعمالار ولتكتبعمال لدعم االلرواد األ
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كافة  وتوفير بينهمعمال ادة األقافة االبتكار وريتطوير مهارات رواد األعمال الطموحين ونشر ث

 نادى إلى:. و يهدف الاحتياجاتهم ليكونوا رواد أعمال ناجحين وقادة المستقبل

لشراكة عن طريق ا ادية والبيئية واالجتماعيةصتن التنمية االقالمساهمة في تحسي ▪

 امعة والمجتمع.جلستراتيجية بين ااال

 نتاج والتطوير.ع االوتشجي وثقافة العمل الحرنشر وعى مفهوم ريادة األعمال  ▪

فسية وتأهيلهم تعزيز روح المبادرة واالبتكار لدى رواد االعمال لتعزيز قدراتهم التنا ▪

 ريع الريادية.لتأسيس المشا

ساندة رواد األعمال ملوجهات التمويل المبادرات  مراكز تنميةاء شبكة عالقات فاعلة مع نب ▪

 نجاح.الخاصة ب مشاريعهم في تأسيس وتسويق

تعمل على بناء عالقات مميزة ومؤثرة مع الباحثين والشركاء، وقطاع األعمال شطة ة اناماق ▪

 والمجتمع.

 (Communication Skills Center)مهارات االتصال  كزمر 3/11/2

تقديم خريجين فى رؤية ل 2017 ةنلس أكتوبربجامعة فاروس فى م انشاء مركز مهارات االتصال ت

ل الناجح مع كافة شرائح المجتمع في مختلف لتواصعلى ا لي والدولي قادرينلسوق العمل المح

جامعة والعرض لطالب   تنمية مهارة اإلتصالعلى  . و برسالة تعملالظروف العملية واألكاديمية

يز التم هم إلىة تقودتابة  بطريقة فعالهم على تقديم أنفسهم وعرض أفكارهم شفهيا  وكبيروتد فاروس

 . و يهدف مركز مهارات االتصال إلى:ادة في حياتهموالري

 .عمل والحياةفي ال تامع مختلف الفئ الفعالد علي فوائد التواصل تعريف الطالب والتأكي ▪

لمساعدة الطالب على التميز في التواصل  ةيرات المهنقائمه على المها توفيرطرق تدريسيه ▪

 .لكتابيي والشفوا

 . يي إيجابي و تفاعلناخ تدريبمن خالل م صل الفعال واألخالقىالتواعلى  بالطال تشجيع ▪

 .ونا يعملا كانوك أثر إيجابي أينمتعزيز مهارات الطالب على العمل في فريق وتر ▪

هم تدريب الطالب على مهارات كتابة السيره الذاتيه والمقابلة الشخصيه للعمل لمساعدت ▪

 . اسبةالوظائف المن  على ايجاد

متضمنة في حساب  و معة من الساعات المعتمدةس المقررات اآلتية ضمن متطلبات الجايردتو يتم 

 :GPAى المعدل التراكم

 قة الدراسيةفرال باتالمتطل د الساعاتدع المقرر

UCS 01: Communication skills 1 1 األولى - ساعة معتمدة 

UCS 02: Communication skills 2 1 ساعة معتمدة UCS 01 األخيرة 

 : (English Language Centre) مركز اللغة اإلنجليزية 4/11/2

ستوي خطوة لرفع م 2010زية في صيف اإلنجلي ةغندرية مركز اللفتتحت جامعة فاروس باألسكأ

 لتحسينطالب الجامعة ية للغو الجامعة ، حيث يقوم المركز بتقديم دورات بليزيه لطالاللغه اإلنج

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
https://ethicalcommunicationsintechnology.weebly.com/ethical-communication-vs-effective-communication.html
https://www.pua.edu.eg/continuing-education/csc/courses/35827-2/
https://www.pua.edu.eg/continuing-education/csc/courses/35827-2/
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م في اللغة االنجليزية ؛ و تقوم هذه الدورات والخطط الدراسية المعدة بحرص بمساعدة همستوا

يقوم  .الكتابة و التحدثارات و خصوصا  في مه ,اإلتقان اللغويالطالب للوصول إلى درجة من 

 ية لجميع الطالب وإذ أنها تعتبر مادة إلزام اللغة اإلنجليزية يفلطالب بحضور ثالث مستويات ا

و تغطي كل  .اروسمجلس إدارة جامعة فكما حدد  GPAى في حساب المعدل التراكم ةمتضمن

 .مسة عشر أسبوعا , و يقوم الطالب بأخذ االمتحان النهائي في األسبوع السادس عشردة خدورة م

غوية و مدارك الطالب اللو  فقءه هو توسيع أاشنر للمركز منذ االهدف األول و األخي اليزالكان و 

ة القادرهيئة التدريس من  نخبةو الفكرية. و لذلك حرص المركز على اختيار  و الشخصيةالثقافية 

فر تطوير نهجها التدريسي و مرافقها لتوو برسالة تعمل على  .وصيل المعرفة بجد و اجتهادتعلى 

 . تحقاقو اس تخرج عن جدارةلل البها لتأهيلهمأعلى مستويات التعليم لط

 : تحقيق العديد من األهداف للطالب للغة اإلنجليزية إلىمركز ايتطلع و 

النجاح و األستبقاء الجيد للمعلومات.و ربما تختلف  دى إلىسبة تؤتربوية منا توفير مناهج ▪

 حويل كل محاضرةيبقى الهدف واحد أال و هو تالطريقة التدريسية من صف لالَخر و لكن 

 .لشخصي و التعليميتعليمية فريدة على الصعيد اى تجربة لإ

 .رات القراءةلقراءة بإتباع أحدث األساليب لتنمية مهارات ااهتعزيز م ▪

 .الكتابة عن طريق ممارسة فنون الكتابة بشكل مستمر اتارز مهتعزي ▪

 .نجليزيةتزويد معرفة الطالب بتراكيب اللغة اإل ▪

مل من خالل لعب الحياة العامة اليومية و مناخ العفى  هللغه االنجليزيممارسة استخدام ا ▪

 .مثيلتلاألدوار وا

 )(Education Development Center ميالتعل تطوير مركز 5/11/2

ستمرة لقدرات و مركز أكاديمي يعتني بالتنمية المه فاروس في جامعةالتعليم  ركز تطويرم

فى ،  جودةلا والتقييم وضمانالرئيسية للتعليم والتعلم  ومهارات أعضاء هيئة التدريس فى المجاالت

  .يمية و للتطوير المهني المستمرلعت التز في تطبيق االبتكاراأن يكون مركزا للتمي رؤية

المستمر لجودة العملية التعليمية بطريقة تتفق مع  لتحسينوير واهي تسهيل التطركز الم و رسالة

 .ا  معايير االعتماد المعترف بها دولي

 إلى: ليممركز تطوير التعو يهدف 

 يم و التعلم.لعيمكن أن تزدهر بها طرق التإيجابية داخل المؤسسة، والتي م تعل ةئيخلق ب ▪

م مع إحتياجات الدارسين ءا يتالسية بمير العملية التدريمساعدة وتشجيع المعلمين على تطو ▪

 ومؤسستهم واالولويات المحلية والقومية.

كل ثقة في أدوار م بهكاإلشروالمعلمين لمدربين لجديدة للمدرسين واتلبية االحتياجات ا ▪

 في مجال التعليم. إيجابية و فعالة

 دريب.ميم وتنفيذ المناهج الدراسية وبرامج التفي تص ةالمساعد ▪

ن العملية التعليمية، ووفقا لذلك يتم تجديد الخطة االستراتيجية الب عضا الطتقييم مدى ر ▪

 التعليمية بالكلية.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://www.pua.edu.eg/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%88%d8%b3/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/?lang=ar
https://www.pua.edu.eg/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b1/%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-%d8%aa%d8%b7%d9%88%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%8a%d9%85/?lang=ar
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ت ية ألعضاء هيئة التدريس والمهارامهنلا عرفةي تعزز المميم األنشطة التعليمية التصت ▪

 ية الجودة.لاالمتصلة ببيئة تعليمية ع

خرى والوحدات األامعية كز الجعليم وأنشطة المراالتنسيق بين أنشطة مركز تطوير الت ▪

 واإلدارات من أجل تحسين جودة العملية التعليمية.

 مركز الحاسب اآللى 6/11/2

إلى المهارات اتنا . فاالفراد الذين يفتقرون ى حيحاوميع نالنترنت جقد تخلل الحاسب االلي و ال

 .التقدم بكحقة رمصدرا هاما فى مالام الحاسب االلي واإلنترنت يفتقدون بالتأكيد دخالالزمة الست

، 2010م ع عايبرمنذ  اسب االليباإلسكندرية تأسيس مركز الح فاروس جامعة وفقا لذلك، قررت

لي على مواكبة ثورة المعلومات الومحدودى المعرفة بالحاسب ابهدف مساعدة المبتدئين 

 .واالتصاالت

 :كزبالمر موجودةامج المختلفة البرال ▪

 :مهارات إستخدام الحاسب و مفاهيم البرمجة إلكتسابالمقررات الجامعية المطلوبة  .1

 .وم الحاسب االليلع ▪

 .الليالحاسب اأساسيات  ▪

 .بيقات الحاسب االليطت ▪

 .البرمجة الشيئية ▪

 :برامج التعليم المستمر  .2

شاملة التدريب و االمتحانات والمعتمدة من  االلي بالحاس لقيادة الدولية رخصةال ةشهاد ▪

 .منظمة اليونسكو العالمية

إلى تحقيق اعلى ويتطلع  ،كروسوفتامج مايك في برز للتقدم كشريالمرك ويستعد ▪

 .القريب لبير الحاسب االلي في المستقمستوى من معاي

 ةسكندريجامعة فاروس باال بكلية الهندسة ــــبتكارات النادى ل 12/2

 19يوم  وافتتاحه رسميا   جامعة فاروس باالسكندرية ،بكلية الهندسة ــــ بتكارات الانشاء نادى لتم 

 ب اقسام الكلية المختلفة ،مية القدرات االبداعية لطالهم فى تناسير ايجابى م بدوليقو ، 2021ابريل 

الصورة ب مواهبتلك الظهار لعلمية المتطورة إلواكتشاف المواهب االبداعية وصقلها باالساليب ا

التجارى لمنتجاتهم  المتميزة بالمزيد من التدريب الكتساب اساليب البحث والتصميم واالنتاج

 رية. بتكااال

 الرؤية 1/12/2

 مصر العربية جمهورية جرالتميز و الصدارة داخل وخااالبتكارات بكلية الهندسة  ىحتل نادي نأ

 وس.ة فاربجامع لإلبتكارات ىلرئيسويكون بمثابة المحتضن ا

 الرسالة 2/12/2

، وتحويل األفكار رسالة نادى االبتكارات هي تشجيع المبدعين على المساهمة في خدمة المجتمع 

 تابالجامعة إلى مصاف الجامع ت قيمة اقتصادية و االرتقاءمنتجات ذا ىتراعات إلواالختكرة المب

بإنجاز األهداف  ارالبتكمركز ايقوم  و االبتكار. وسوف المميزة إقليميا  وعالميا  في مجالى اإلبداع

https://www.pua.edu.eg/?lang=ar
http://www.icdlasia.org/
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ئة شركات وأعضاء هيمتميزة و الاألفكار ال ىل العمل كحلقة وصل بين الطالب ذوالمرجوة من خال

م الجديدة واألفكار يهالمفا لدعم لموارد الالزمةدة العلمية و االمساع من خالل توفير كلالتدريس وكذ

 المبتكرة.

 األهداف 3/12/2

األخذ بأسباب العمل المبدع والتكنولوجيا وصقل الموهبة فاروس جامعة ــــ هندسة لية التسعى ك

ات تلك االبتكار ةمجالمتخصصين، وترالخبراء ون مع فريق عمل من الموهوبين بالتعاوبالعلم لدى 

ليكون صرح يولد منتجات ابداعية عن طريق  ء نادى االبتكاراتلك بانشاواقع. وذعلى أرض ال

 -: االهداف اآلتيةتحقيق 

 .تمعخدمة المج ىالعلمي لخلق قيادات شابة تسهم ف ة العلمية ورفع المستوىلثقافنشر ا

 م مع بيئتهم.ح تفاعلهمواهبهم وتتي نع طات علمية تكشفارس الطالب نشاالمناسب ليم تهيئة المناخ

 .ىار والبحث العلمراتهم على االبتكة قدعلمية عند الطالب، وتنميلااكتشاف المواهب والمهارات 

 .العلمية، عن طريق إصدار النشرات والمحاضرات والمعارض  لعلم للجميععار ارفع ش

العلمية داخل وخارج الوطن  راتمتؤالم ىشاركة فلمبا األفكار تبادلالتواصل ب القدرة على تنمية

 .افسة على المراكز المتقدمةوالمن

 مثلة من اسهامات نادى االبتكاراتأ 4/12/2

سبيل المثال  ىعلو ذلك ددة على مدار الفترة السابقة متعات ابقمس ىرفة فمشكات الالمشارهم أ

 :وليس الحصر

 13-12فترة من بالقاهرة في ال توث اإللكترونياهد بحتكار والتكنولوجيا بمعالمنتدى االفريقي لإلب

الهندسة مختلف البلدان األفريقية، وقد حصل مشروع قسم  نم فريقا   88وذلك ضمن  2021 نوفمبر

وحصل مشروع قسم الهندسة الكهربية  ( على المركز األولPUA Innovation CNCية )الميكانيك

(PUA Innovation Smart Irrigation على المركز )ىالثان. 

لية للمرة ت بالكاراالبتكا ىة وتحت رعاية نادجامعة فاروس باإلسكندريلهندسة كلية ا تاستضاف

 ىوالت 10/12/2021 يوم ها الخامسةدورتفي  وتوبصر المفتوحة للرالتوالي بطولة م الثانية على

 يق هندسةمتطوع. وقد فاز فر 135محكم و 40فريق و 120مشارك من خالل  570شارك فيها 

 نمبواسطة مجموعة  تم اعداده روبوت الذي ابتكارية عن مشروع ذراع ةركفاروس بأفضل ف

 .ةانيكيالميك ةية والهندسدسة الكهربالطالب بأقسام هندسة الحاسب والهن

علمية األعمال في نسخته الثالثة والمقام بمدينة األبحاث ال الثالث لريادة ىملتقى الشباب العرب

ة ، تحت رعاي٢٠٢٢يوليو  ١: يونيو  ٣٠ ل الفترة منالخية ببرج العرب والتطبيقات التكنولوج

سم ق قفري صلوقد ح .ىالعلمبحث وال ىلعالر / خالد عبد الغفار وزير التعليم اوتاالستاذ الدك

 Smart)                بمشروع ىعلى المركز الثانفاروس  الهندسة الميكانيكية كلية الهندسة جامعة

Urine Bag ) قفري ٢٠المسابقة  ىف رق المشاركةالف ددعبالذكر بأن  يرجد. 

   المشتركة جملتعاون الدولى و البراا 13/2

والتي وافق  KTH وجيا بالسويدولللتكن الملكيوقيعها مع المعهد بموجب اتفاقية التعاون التي تم ت

عتماد د تم افأنه ق 20/1/2011 ( بتاريخ 12جلس الجامعات الخاصة واألهلية بجلسته رقم ) عليهام
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الهندسة  صصاتختإلسكندرية في س بامعة فارواليا بجاهندسية يتم تدريسها ح برامج ةسخم

 .اتهندسة الحاسب ،  الهندسة المعمارية،  ياتوكيماوندسة البتره،  ئيةالهندسة الكهربا ،  الميكانيكية

 KTH عن مقدمة 1/13/2

 .1827سويد تم تأسيسها عام كبر وأعرق جامعة تكنولوجية بالأ ▪

  .هندسةية في مجال الجامعات أوروب رشعمصنفة من أفضل  ▪

 .جستير والدكتوراهامتمنح درجة البكالوريوس وال ▪

 البرنامج مميزات 2/13/2

عند التخرج شهادتين، شهادة البكالوريوس من جامعة فاروس رنامج ك في البلب المشاريمنح الطا

 KTHال  نم جة البكالوريوسالمصرية، وشهادة اعتماد لدرمن المجلس األعلى للجامعات  معتمدة

ة فاروس إلى أعلى لتي تصل بجامعاوي بجامعة فاروس دسليم الهندية للتعإدخال الجودة السوي

 .ي والبحثيالهندس للتعليم مستوى

  .فرصة للطالب لاللتحاق ببرامج الدراسات العليا بالسويد وكثير من الدول األجنبيةالح يتي

على  فى جامعة فاروس و يحصل نامجربلجرد تسجيله بامب KTH مسجال في جامعةلطالب يصبح ا

 .لمميزات المتاحة للطالب السويدياب ويتمتع KTHمن جامعة   IDال 

بحضور سفيرة السويد  2014سبتمبر  28المشترك في  برنامجهذا الأول دفعة ل قد تم تخريجو

 .ديكنولوجيا بالسوالتدريس بالمعهد الملكي للتورئيس الجامعة وأعضاء هيئة  شارلوتا سبارى

 امجنبالبر دةالجو انمض بمتابعة الخاصة الزيارات 3/13/2

الدراسي  مالعا خالل فاروس مرتين بزيارة جامعة KTHعة ضمان الجودة من جامعة ال بامتفريق قوم ي

تذة الزائرون ان جودة العملية التعليمية ويقوم األساالواحد لمتابعة تفعيل التعاون المشترك وضم

قوم بها الطالب بالجامعة ع التي يوالمشاري KTH م بات وتعريفهرضاب إللقاء محطالبال بااللتقاء

 .تطوير مهاراتهم ريكة وكيفيةشلا

 ةودلجلبرنامج وضمان اترتيبات إدارة ا 4/13/2

مراجعة ومراقبة ، وكذلك توفير ضمان الجودة ب KTH فريق متابعة ضمان الجودة من ال وميق

 .فاروس ةجامع ة الهندسةالهندسية التي تدرس في كلي للمناهج

جامعة  كلية الهندسةالتدريس في  من أعضاء هيئةكون الذي يت الجودة ،يتم إنشاء مجلس ضمان 

ممثلي الطالب. سيقوم  )مناهج الهندسة( باإلضافة إلى راسىلدا البرنامج كين فيالمشارو  فاروس

جراءات إو ة وضمان الجودةاللتزامات المتعلقة باإلدارهذا المجلس بتنفيذ جميع المسؤوليات وا

ا. يجب أن هما هذا المجلس سنوي  دقاجتماعين على األقل يع KTHر ممثلو م. يجب أن يحضالتقيي

 .أحد هذه االجتماعات(Exam Board) جلس االمتحان يكون اجتماع م

مستوى  قييم تقدم الطالب وودة ، سيتم إجراء مراجعة في نهاية كل عام لتمن أجل تلبية ضمان الج

 .التعلم للبرامج خرجاتتحقيق م باإلضافة إلى الطالب تقييم رييمعاوات متحانالا

. سيتم KTHدة في ن الجوقياسية لبرامج ضماواءمة عملية التقييم والفحص مع الترتيبات الم مسيت

ر عضو مشارك لشريكين. يجب أن يحضاالتفاق على ترشيحات الفاحصين الخارجيين من قبل كال ا

 .اجتماع مجلس االمتحان KTH نم امج أو اإلدارةم البرنفي تسلي
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 ولية بكلية الهندسةات الدلمؤتمرا 14/2

إلى إثراء البحث العلمي وتشجيع الباحثين على أن يكونوا أكثر  روسة فامعجا – طلع كلية الهندسةتت

كلية  قامتالهندسي  عافي تطوير القط تحقيق مهمتها ودورها الرائدابتكارا وإبداعا. وبهدف 

بتنظيم  دلسويجيا باى للتكنولولكد المالمعه مع كترااروس باإلسكندرية باالشالهندسة، جامعة ف

 .المستدامةللطاقة  المؤتمر الدولي

 المستدامةللطاقة  األول المؤتمر الدولي 1/14/2

 جامعة ربمق أيام 3 لمدة و ا 1/10/2015في  ةمادالمستللطاقة  لاألو المؤتمر الدوليتم عقد  

 دمحمو .أ.د سكرتارية و وسفار جامعة رئيس موسى المنعم عبد أ.د. برئاسة و اإلسكندريةب فاروس

 ،مىعلال للبحث الوزير نائب خميس عصام الدكتور المؤتمر حضر لقد و .الهندسة كلية يدعم مالالج

 رئيس نائب بالمر بيورن والدكتور ء،الكهربا زيرول الرسمى المتحدث اليمانى محمد والدكتور

 اثاالبح قد بلغت و .الكويتو وإنجلترا والسويد مصر من الدوليين الخبراء نم دوعد المؤتمر،

 .المستدامة الطاقة حول بوسترات 7بحثا ، و  64في المؤتمر  مناقشتهاالعلمية التي تم 

 المستدامة ةقاللطيثة ات الحدلإلتجاه الثانى ر الدوليؤتمالم 2/14/2

ندرية اقة المستدامة  بجامعة فاروس باإلسكطلاهات الحديثة لني عن االتجالدولي الثاعقد المؤتمر 

بالسويد وهيئة تنمية  لتكنولوجياالمعهد الملكي لاإلشتراك مع ب 2018ر نوفمب 6إلى  5 الفترة منفي 

محافظ (  تحت رعاية تجددةملا هرباء والطاقة)إحدى هيئات وزارة الكجددة الطاقة الجديدة والمت

 محمد أ.د. سكرتارية و السابق الهندسة كلية يدعم لجمالا دومحم د.أ.و ترأس المؤتمر  .االسكندرية

 البتروكيماويات. سةهند مقس يسئر فهيم

نبية وعدد من و األج المصريةالجامعات  من مختلفباحث وخبير  ماءتىنحو المؤتمر  حضرقد و

ل ات العاملة فى مجوث والهيئامراكز البحكذلك عدد من ممثلى وية اعنصلت او المؤسسات ئاالهي

 6بحثا  و ة وثالثونستاقشة نلها م, تم خال ينمتواصل يومين  استمرت فعاليات المؤتمر  وقدالطاقة. 

امة من خالل تجارب و فى مختلف مجاالت التنمية المستد  دراسات حالة للشركات المصرية

 ةرض ورشة عمل عن كيفية كتابلمؤتمر إنطالقه رائدة و جديدة بعن لاك وقد ت مختلفة .ممارسا

ات الصناعية ئو الهيشركات اضرين من مختلف المما كان لها عظيم األثر على الح GRIالتقارير 

هذة ساهمت و قد  فى مختلف المجاالت و خاصة من كان يسمع منهم عنها للمرة األولى .

ات محاضرست ا قدم يق الهدف المرجو من المؤتمر ۔ كملتحق رمحاوية جميع الالمشاركات فى تغط

 كماصرخارج من داخل ومتميزين ممن علماء عدد  ألقاهاKeynotes Lectures) )ية سيرئعلمية 

و ليس دول مختلفة على سبيل المثال  10 من عدد يينالسويدوالمصريين ين باحثالشارك إلى جانب 

 و .ا و الكونغالحصر فرنسا و انجلتر

 صة التجارب والخبراتالالتى تعبر عن خ والتوصيات من النتائجعدد إلى المناقشات خلصت  دقو

مؤتمر هى الطريق األمثل للوصول لصانعى لليات اون فعاقد وجد الباحث. والمتاحة إقليميا  ودوليا  

 للطاقة ةمستحكمفى أزمة العالم بالدخول نحو تهديد  القرار فى مواقع المسئولية لدق ناقوس الخطر 

يادة فى فيه العرب موقع الر لتيح وحات العرب فى عصر قادمبشر بفرص واعدة تحقق طم. كما 

 جددة.اقة الجديدة والمتإنتاج وتصدير الط

https://www.pua.edu.eg/
https://www.kth.se/
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 المستدامةللطاقة لإلتجاهات الحديثة  لثالثا المؤتمر الدولي 3/14/2

 لثة والذيفي دورته الثا ةمللطاقة المستدااهات الحديثة الثالث لالتج لمؤتمر العلمىاعليات اانطلقت ف

فق ثاء الموايوم الثال KTH هد الملكى للتكنولوجيا بالسويدعمالشتراك مع الة الهندسة باعقدت في كلي

ت ث فاعليا، وقد تم ب2022مارس  2-1، واستمرت فاعلياته خالل الفترة من 2022س مار 1

ذلك في حضور عدد من و "رالطاقة من الهدتحت شعار "استرداد  (Online) المؤتمر إفتراضياَ 

 .مجاالت الهندسية المختلفةالباحثين في ال

تراك مع االستاذ الدكتور/ الشبا معةرئيس الجا -ين أفتتح المؤتمر األستاذ الدكتور/ محمود محي الد

ب نائ - Björn Palm /الدكتور يس المؤتمر، واالستاذرئ -دسة عميد كلية الهن -محمد جابر أبوعلي 

اذ الدكتور/ ستال، وا(KTH) نولوجيا بالسويدطاقة بالمعهد الملكي للتكئيس قسم الرو ئيس المؤتمرر

  .فؤاد زيدان سكرتيرعام المؤتمر

المؤتمر نخبة مميزة من أساتذة متخصصة من الجامعات والهيئات  ساتجل اسةوقد شارك برئ

دارة وزير ف هيرشالسيد المهندس رأسهم خبراء الصناعة وعلى  باإلضافة إلى نخبة منالبحثية 

، اإلسكوا، لبنان UNA ة منظمة االمم المتحدةيمورة انهار حجازي مدير التنالبترول االسبق والدكت

 .ور نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات االسبقام أنسالسيد الكيميائى حو

 ةسلدثين رئيسين وجعالوة على جلستين لمتحلمية سات عجل 6مر على عدد مل المؤتوقد اشت

ة، والجدير بالذكر بلع الطعلى جلسة لعرض مشاري اح من الصناعة، عالوةجلعرض تجارب ن

 .ينست المتحدثين الرئيقد أشاد بتميز جلساالحضور 

ا تراوح عدد اعية، كممؤسسة تعليمية وبحثية وصن 25قد شارك في فاعليات المؤتمر عدد و

 .ل جلسةوالي مائة مشارك في كالحضور ح

ق مبادرة السكندرية مركز إلنطروس باإلجامعة فا-جعل كلية الهندسةالمؤتمر  تايو من أهم توص

متعلقة باإلستدامة مع تقديم مقترح ال رتقاريو ال حيث التقنياتهو جديد من  التوعية الشاملة بكل ما

علمى و و مواكبة التقدم ال التطويرلخطط التدريب و إضافتها للمقررات الدراسية من منظور 

 .ىجوالتكنول
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لثلثثاثاالالصل صل لفلفاا   

سى نافع التضلوا  

سروافة عجام –هندسة ة الكليل  
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 مقدمة 1/3

البرامج  فى االمكانات المادية ، و التميز نقاط من يدعدلا برغم قصر تاريخها هندسةلا كلية تلكمت

موجز فى الفقرات على النحو الالمتاحة المادية و التسهيالت ق التعليم و التعلم ر، و ط الدراسية

 اآلتية.

 جامعة فاروس -ندسة هلالكلية  الماديةات المميزة فى االمكانات سمال 2/3

ن مركةز مدينةة كةم مة 4فقةط مسةافة  بعةدي ، فهوزيلجامعة فاروس موقع متممعى الجاموقع الحرم  (1

لها خدمة عدد كبيةر مةن الطةالب وقع مكتبة اإلسكندرية مما يتيح م منكم  3درية و مسافة سكناإل

 .و المحافظات المحيطة مجتمعية باإلسكندرية و فئات

يةوفر  اجميع الخدمات الجامعية مم في قلب حرم الجامعة وبالقرب من آتهاشنملية بكافة الك وقوع (2

الحاسةب اآللةى، مركةز  مركز دمات:خليمية. و من هذه ااف العملية التعلالجهد والوقت لكافة أطر

قاعةةةة العيةةةادة الطبيةةةة، ، مطبعةةةة الجامعةةةة، (CIB)و الترجمةةةة، البنةةةك التجةةةارى الةةةدولى اللغةةةات 

 –عةب الرياضةية )كةرة قةدم لمال، ا(Food court)وعة من المطاعم مجم مضتتريا يكرة، كافالمذا

لطةالب يسةاعد اا ممةرح، المسة لنةدوات، قاعةةتةنس(، قاعةة ا –د كةرة ية –كرة طةائرة  –كرة سلة 

. )مرفةق مركزيةةستفادة من خةدمات هةذه الوحةدات الملين بالكلية اإليس والعائة التدروأعضاء هي

 ات المتاحةةة: وثيقةةة رقةةمنشةةطة الطالبيةةة و الخةةدمخاصةةة باألال ةيةةدالملإلمكانةةات ا قاعةةدة بيانةةات

 (5-1/2/1ق

المقةاييس الدوليةة و المعةايير  معوافق تتات دراسية و قاع من مبانى و معاملالبنية التحتية للكلية  (3

 .[12] (Norms)كاديمية القومية المرجعية األ

 فاروس ةعمجا -هندسة ة اللكلي البرامج الدراسيةة فى السمات المميز 3/3

فقةا  لحاجةة سةوق تةم تحديةدها و ةببرامج الكلية تخصصات بينيةالتخصصات الهندسية المطروحة  (1

 الدولى لخريجى البرامج. مى واإلقليالعمل يضمن زيادة فرص  العمل المصرى، مما

 ثةةة فةةى سةةوق العمةةلطةةورات الحديغيةةر نمطيةةة تواكةةب التميةةزة تمبةةرامج دراسةةية يوجةةد بالكليةةة  (2

 ؛ وهىالهندسى

بين الهندسة  عيخدم المجتمع فى تخصص يجم و الذىهندسة و إدارة التشييد" نامج "رب -أ

 .دارة التشييدصص إالمدنية و تخ

ذلك لخدمة احتياجات النفط المتزايدة وصناعة و " اتويماروكيالبتهندسة نامج "رب -ب

 .الشرق األوسطو جات العاملة في منطقة الخلييات، وكذلك احتياجات الشركالبتروكيماو

 تخدم فن التصميم يهتم بالعلوم التي" و الذى و التصنيع لهندسة الصناعيةبرنامج "ا -ج

م ذلك في األساس كالتخطيط ما يخد، وكل ةفوالتصنيع المختلعمليات اإلنتاج الميكانيكي و

لمعالجة والتطوير للحصول ختبار والفحص والتحليل واوالتصميم والتصنيع والتجميع واال

 .لة العوامسدل أقل تكلفة، مع األخذ باالعتبار هنباى أفضل قيمة مقلع

ص يخةةا ين المطلوبةةة فيمةةمةةل نوعيةةة الخةةريجج يةةوفر لسةةوق العدراسةةية بةةالبراملمحتةةوى الخطةةط ا (3

 عنةد التقةدم للوظةائفة بقوة التى تمكنه من المنافس و اإلتصال و العرض و الكتابة الفنية اراتمه
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رات متميةزة تلك المهارات يتم اكتسابها من مقةرو  .ىقليمى و العالمسوق العمل المحلى و األ فى

ل المثةةال ولةةيس بيسةة ىعلةةذلةةك لةةة أمثمةةن و  ؛للطةةالب و للخةةريجين اروسفةةتةةدرس فةةى جامعةةة 

 :لحصرا

كمتطلب    (Communication Skills UCS01 & UCS02) االتصالت مهارا اتمقرر -أ

مع المجتمع  عاملتلاطرق التواصل و تنمية مهارات الطالب ببهدف ساعة  2جامعة بعدد 

 و زيادة قدرة الطالب على التعامل مع دحح الفريق الوائة العمل بروو زيادة كفا المحيط

 .لقرارو صنع ا المشاكل

 مهارات كتابة التقارير الفنية و مهارات العرض  تسابالك ررمق -ب

Technical Reports Writing and Presentation Skills (HU113) 

ساعة  2جامعة بعدد  طلبكمت  (Arabic Language Skills: UGA03) اللغة العربية مقرر -ج

الصياغة ة ادوإع لعرضالعربية في ا استخدام اللغةفى  ة بهدف تنمية مهارات الطالبدممعت

 .، مع تجنب الخطأ أو غموض المعنىللتقارير الفنية

 3 قة من خالل تطبيساعات معتمد 6 عة بعددب جامكمتطلات اللغة االنجليزية مقرر -د

كمتطلب جامعة  (English Language (1) & (2) & (3))مستويات من اللغة االنجليزية 

و تحت توى فى معامل اللغات لكل مسعات سا 6إتصال موزعة على ساعة  18بإجمالى 

ة و باالقراءة و الكتفى الطالب  رفع مستوىزية متخصصة بهدف هيئة إنجلي فإشرا

 اسيةس األسرها لغة التدريتبابإعاللغة االنجليزية بت الشفهية المناقشا

 :زيةيالنجلعن طريق مركز اللغة ا ورات التطوير المهنى للخريجيند -ه

▪ Interviewing Skills :  3 days- 3 hours/ day 
▪ Presentation Skills : 3 days- 3 hours/ day 

▪ Academic Report Writing : 3 days- 3 hours/ day 

 -كلية الهندسة بالمتاحة مادية و التسهيالت اللم التعليم و التعق طر السمات المميزة فى 4/3

 جامعة فاروس

هو  ذفيكون األستا ةتركز على إنتاج المعرف ىالتى " الثقافة التقليدية " والتعليم التقليدي يعتمد عل

. و لكن المتعلم )الطالب(المحاضر و  ل المباشر بينبياته التواصمن أهم ايجا و، التعلم أساس عملية

ستقصاء أو اإل ىجهد ف ىالمعلومات من األستاذ دون أ ىقلى تلتمد ععيالطالب ى أن ته فتبرز سلبيا

اإلستراتيجية  رتطوي ىعل لكليةرصت اح و لذلك .م بالتلقين"، وهو ما يعرف بـ" التعلي البحث

 ليمالتع فى نظامة من اإلستراتيجيات الحديثة عوممجبإدخال  التعليم المباشرالتقليدية المبنية على 

لى بالبرامج التعليم التفاعاستراتيجيات  تحديثالعليا بالجامعة بمتابعة  دارةاإل ومتق كما .ىتفاعلال

لى م الطالب من خالل التعليم التفاعقييتل آليةم إستحداث تختلفة و مدى تطبيقه، و قد التعليمية الم

بتاريخ  2015ام ( للع15مجلس الجامعة رقم )سنة الفصلية بقرار لا% من أعمال 12.5قدار بم

عليم التفاعلى و استراتيجيات الت -4-3إلى  1-4-3من  الفقرات الفرعيةتستعرض  و .24/3/2015

 .سوجامعة فار-ندسةهالمادية المتاحة بكلية ال التسهيالت

 

http://www.pua.edu.eg/Page.aspx?Page=English+Language+Center-%3eCourses-%3eELC_UGE1
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 ات التقنيةية المهاربورشة تنم دسيةنالهتنفيذ األفكار  1/4/3

 جيا"تكنولوى و ال"المنظور الهندس رمقر ادخالتم  PUA/KTHيات اتفاقية التعاون عالفلطبقا 

“Engineering Perspectives and Technology” فرقة األولىلطالب ال (freshmen students)  

 شاط معرفي يمكنم الهندسي هو نيم وحقيقة أن التصمميصتلعة التجريبية للتجسيد كل من الطبي

ضمن تتو   .التقنيةالمهارات  ورشة تنميةة داخل قنيات مختلفتطبيق أدوات وت لدعمه من خال

لية ، نماذج الوصفية للتصميم كعممن ال لكلمنهجية التصميم  % من تقييم المقرر(20) المحاضرات

التدريب قرر( % من نقييم الم80) ن الجزء العملىضمتي . ورائياالستق التصميمومختلف أدوات 

رشة بومتاحة المكانات الاخدام بإست (Hands-on Design Projects) ريع التصميماشالعملي على م

 ات التقنية.تنمية المهار

  اسيةالمقررات الدرإلدارة  ”Blackboard“الكترونية  استخدام منصة 2/4/3

المصرية تطبيق  اتدأت بعض الجامعبفي أنحاء العالم ان دلبلتي مرت بها الفي ظل جائحة كورونا ا

أو المزج  يذي يعنعليم النوع من التوهو ذلك ال ”Hybrid Education“ لتعليم الهجينابما يسمي 

عليم التقليدي وينصهر مكمل يقع في القلب من الت عن بُعد كجزء يم التقليدي والتعليمبين التعل التزاوج

حتمية  ةجين" بات ضرور"التعليم الهاستخدام نمط . هيكون أداة من أدوات وأ ون أن يحل محلهدفيه 

لية تناسب احتياجات تعليمية تفاعبيئة  لتوفير اآلننسب األتجاه اال وهو كأحد النظم التعليمية الحديثة،

 يلاعفي التعليم الدوات الرقمية األلى اعتماد رئ فى ظل التوجه العالمى إالطوا حاالتمين في المتعل

 . ملأنحاء العا في جميع

 CL.L. Providence Equity Partnersية مريكألاالشركة اروس مع دت جامعة فو لقد تعاق

 أداة تعليمية عبرك Blackboardلا نظام ستخدامالالحديثة الرقمية  عليميةلوسائل التيات اقنلت

 اآلتية:بالسمات المميزة  الهجين و فى نظام التعليم اإلنترنت

كزي ، رملطالب في موقع ل ر المحتوىلك بتوفي يسمح رمقر م إدارةهو نظا Blackboard -أ

كن للطالب يمطالب. وني للرجات بتنسيق إلكترصل مع الطالب بسرعة ، وتقديم الدوالتوا

لمستندة إلى الويب جموعة متنوعة من األدوات اإرسال الواجبات إلكتروني ا والعمل باستخدام م

ل اصأداة اتك (wiki)ومواقع  ، (blogs) ناتمدولوا (e-portfolios) ،  ةلكترونيافظ اإلحمثل الم

  .نيةتعاوبيئة ين في اآلخر طالب في التعلم معاون عبر الويب يمكن استخدامها إلشراك الوتع

المنهج تضمن ى يائق المنهج الدراسى؛ و الذكموقع مركزى لحفظ وث Blackboardيستخدم ال  -ب

،  ت في موقع مركزيداتنفير هذه المسو. من خالل تلواجباتوا عنشرات والمشاريالدراسي وال

ا ، . لفصلك يحتاجونهلى كل ما للحصول ع Blackboardسرعة االنتقال إلى طالبك ب يتعلم أيض 

ك ببساطة أن تقول ، "اذهب إلى يمكن سى الطالب شيئ ا موجود ا في المنهج الدراسي ،عندما ين

Blackboard  صة بك يبية الخاورة التدرت الداستندجميع م إن وجود. "ىمرة أخرالمنهج وراجع

 ي يوفر وقتك أنت وطالبكزكفي موقع مر

إلى  المحاضر طرتضين حيث ل بالطال اصل معوقع مركزي للتومك Blackboardيستخدم ال  -ج

كنك وى االنتقال إلى زر االتصال ويمطالب. ما عليك س ي لكلإدخال عنوان البريد اإللكترون

قائمة.  من بع الطالب أو تحديد الطالميج إلكتروني إلى إرسال بريد كنت تريد اذتحديد ما إ
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ا ، يمكنك إنشاء إعالنات للدور لتذكير الطالب إعالن  إنشاءيمكنك ة بك. ة التدريبية الخاصأيض 

تقوم المقبل. مهما كان اإلعالن الذي سيجرونه األسبوع الذي بتاريخ االستحقاق أو االختبار 

صلك ف ىلطالب عند تسجيل الدخول إالا لى التي يراهوالصفحة األ يظهر علىسف بإنشائه ،

ا إرسا الب. يا له ميع الطإلى جتروني اإللك ل اإلعالن بالبريدالدراسي وبنقرة واحدة يمكنك أيض 

 .من موفر للوقت

من  Blackboardلل اإللكتروني  التواصل يقلل ؛ حيثات على الفورالدرجيفضل الطالب رؤية  -د

الطالب الراغبين في  نمرسائل البريد اإللكتروني  اتفية ومات الهلالمكا ورات ستفسااال ددع

يمكن و بذلك الدراسي.  ة في المقرريإلجمالاتهم امعينة أو درج يميةأنشطة تعلمعرفة درجة في 

 .الدراسى سؤولين عن تتبع أدائهم في الفصلنوا مللطالب بعد ذلك أن يكو

ا ابتلطالب اخيكمل اعندما  -ه  ال من خالل (Quiz) قصيرا تروني اا إلكر  اختباأو  (Test)ر 

Blackboard قت ن الوم لكثيرتوفر الميزة التقديرات. هذه ا ، يتم تسجيله تلقائي ا ووضعه في دفتر

بوضع  Blackboard ال الكبيرة. تقوم راسيةألعضاء هيئة التدريس ، خاصة في الفصول الد

المحدد أم ال. يمكن  وقتال د خضع له فيقكان الطالب  ما إذا فرعار حتى تاختبل طابع زمني لك

ذا لم يجر لك ، إوتاريخ معينين. لذبحيث يتم قطعها في وقت  Test/Quizال ا تصميم ض  أي

صول إليه في وقت الحق. يمكن ن الوقت المحدد ، فلن يتمكنوا مفي الو Test/Quiz لاالطالب 

صحيحة جابة البساطة اإلل أو بالة عن كل سؤفصحظات مالملتقديم  Test/Quizال للكلية إعداد 

 سؤال. لكالخاطئة ل /

هيئة يمكن ل ؛ حيثاروني  إلكت Blackboardعلى  (Course Assignment)يمكن إرسال الواجبات  -و

لتعليقات والتصحيحات بسهولة وسرعة وإدخال خال ايره وإدتدريس بعد ذلك فتح الواجب وتقدال

ا ليسالب طلورق ألن الاو الوقت . يوفر هذاللطالبتقدير  إذا  الواجب. لمعرفة ما لطباعة مضطر 

عجب مة التير عالبك. تشالخاص ي دفتر التقديرات م ال ، ابحث فكان الطالب قد أرسل واجب ا أ

المفاتيح إلى أن الطالب قد حفظ الواجب ، لوحة ويشير قفل إلى أن الطالب قد أرسل الواجب 

 .ز للتقديرير جاهولكنه غ

 ال في(peer-assessment)  ءوتقييم الزمال (self assessment) ذاتيم اليتقيأداة ال تم تضمين -ز

Blackboardوعمل اآلخرين. يساعد هذا الطالب  عملهملنقد  الفرصةذه األداة للطالب . تتيح ه

وع أو المشر ة كيفية تعامل الطالب اآلخرين مع نفسناءة ومعرفبحظات على تعلم تقديم مال

 ن.يرمهم ألنفسهم و / أو اآلخييتقالبعض أثناء  ون من بعضهممة. يتعلمالمه

فى ات لمعلومدارة اإل ”PowerCampus Self-Service“ م نظام برمجى لإلنترنتاستخدا 3/4/3

 الدراسية م البرامجنظ

، الشركة الرائدة في السوق في مجال Ellucian ة يريكمألا الشركةتعاقدت جامعة فاروس مع 

عبارة عن نظام  وهو PowerCampus Self-Service، الستخدام برنامج ال  عاليعليم الولوجيا التتكن

ن وغيرهم من أعضاء سؤوليس والمالتدريطالب وأعضاء هيئة برمجي لإلنترنت مصمم لتزويد ال

وصول "في أي وقت وفي أي مكان" إلى خدمات ية البإمكان بجامعة فاروسمجتمع التعلم 

 كلية.برنامج الدراسى المتاح بالال فى اسيةقررات الدرللم المعلومات
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 مات لنظام البرامجإدارة المعلول  PowerCampus Self-Serviceال  إستخدام برنامجو يتيح 

 :اإلمكانيات اآلتية سيةالدرا

و ذلك  المحدد لمتاحة فى الفصل الدراسىسية االمقررات الدرايمكن الطالب من البحث عن  -أ

قرر لمستوى الدراسى للملفرقة الدراسية و او ا دراسى مقرركل  محتوياتل ملخص للتعرف على

ت و ضرامحاال حصصو ساعات تدريس إلى عدد الساعات المعتمدة للمقرر المتاح باإلضافة 

  التمارين و المعاملظالورش الهندسية للمقرر الدراسى.

سية لحصص الدرااالطالع على جدول امن معين برنامج دراسى ل نتمىالمالب طلل حيسم -ب

 .(Student Manuscript)ة الطالب قائمفى   مسجلةالدراسية الم قرراتللم

نات الطالب المسجلين بياف على من التعر (دراسىالمقرر المنسق )يمكن عضو هيئة التدريس  -ج

ونى الخاص بجامعة ل البريد االلكترمن خالو التواصل مع الطالب  فى المقرر الدراسى

 .فاروس

نفسهم في قائمة االنتظار مة بالطالب الذين وضعوا أقائ عرض من ئة التدريسيمكن عضو هي -د

عندما حاولوا  بالفعلكانت مغلقة  دراسىتسجيل المقرر الموقع الدراسية ، ألن  لهألحد فصو

 التسجيل.

 تسجيلمن  PowerCampusبرنامج ال ل Class Tabمن خالل ال  يمكن عضو هيئة التدريس -ه

  به.الخاص  لمقرر الدراسىلمختلفة ة النشطلأللدورية ا درجات تقييم الطالب

التمارين أو من تسجيل الحضور و الغياب لحصص المحاضرات أو  يمكن عضو هيئة التدريس -و

كترونى االل يدرعبر البللطالب الغياب إنذارات مع إمكانية إرسال الهندسية رش الو/ملالمعا

 .لجامعة فاروس

 صخاال دراسىالمقرر الفى  للطالب جماليةتقديرات اإلعرض ال من يمكن عضو هيئة التدريس -ز

نية باإلضافة إلمكا ، المقرر الدراسىللطالب في إضافية نشطة ألدرجات إدخال  مع إمكانية،  به

راجعة درجات التقييم لب لمللطاارسال رسالة الكترونية ى النهاية فير اإلجمالى ثم تقدديل التع

 عية.الرج دةاإلفا ع وإلطالفى المقرر الدراسى لالنهائية 

    ى نهاية الفصل الدراسى.قييم المقرر الدراسى فعمل تحليالت تن م يمكن عضو هيئة التدريس -ح

 ن خالل المشروعات الصغيرة مار بتكاإلتنمية بداع و تشجيع اإل 4/4/3

و لتطبيق العملى ل KTHالمتبعة فى ال منهجية التبنى م ت PUA/KTHبقا لفعاليات اتفاقية التعاون ط

و  .”Mini-Projects“غيرة  مشروعات الصعن طريق ال تخصصيةالمقررات الفى كار نمية اإلبتت

كل فصل دراسى من واحد ل تطبيقىتخصصى  تحديد مقررامج دراسى بنريقوم مجلس القسم لكل ب

بتقسيم وعات الصغيرة. و يقوم منسق المقرر المشرلتطبيق منهجية ثالث و الرابع المستوى ال

فيذ بع تناو يتى ، رر الدراسويات المقطبيقى لمحتموضوع ت ىفللبحث عات صغيرة الطالب لمجمو

  ته.و مناقشئى النها لتقريرطلوبة حتى اعداد االمالفنية  تام االستشارخطوات المشروع و تقدي
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    Video Conferenceل ستخدام تقنيات اااللكترونى بإالتعليم  5/4/3

دى معهد الملكى السويتدريس من الة ء هيئأعضا يقوم PUA/KTHطبقا لفعاليات اتفاقية التعاون 

يس مع أعضاء هيئة تدربالمشاركة  فى استوكهولم بالسويد جامعةالمن موقع  KTHنيات الهندسة لتق

لمحاضرات ببث ا فى تدريس بعض المقررات الدراسية من خالل اإلستعانة فاروسجامعة من 

ت تخدام تقنياالمحاضر بإسة يقوم ية المحاضرو فى نها. (Video Conference)بإستخدام تقنية 

 .اتهمرامناقشة الطالب و االجابة عن استفسل (Brain Storming) ىذهنف الالعص

 -لكلية الهندسة التخصصية فى البرامج الدراسية  سيةدراال راتلمقرلمات المميزة الس 5/3

 وسجامعة فار

دث استيعاب أح ادر علىالمصري القالشباب إعداد إلى  2030رؤية مصر للتنمية المستدامة دف ته

ناعي كاء االصطذلبرات ومنظومة الكفاءات في التحول الرقمي واخولوجية، وتعميق الالتقنيات التكن

ة في لبحثيدعم االرتباط بين الكيانات الصناعية وا. و ذلك من خالل فةالمختلتصنيع في مجاالت ال

ذج نما إلى (ILOs) مستهدفةالتعليم المخرجات تحويل بهدف مجاالت التدريب والبحث العلمي 

ا الرقمية نولوجيالتك توطينللجمهورية الجديدة الطموحة لخطة الفادة منها في كن االستبيقية يمتط

لدراسية امج ات الدراسية المستحدثة فى البرو توضح المقررا .لصناعةالت افة مجافي كا الحديثة

يمكن أن و . 2030مصر  اف رؤيةتحقيق اهد بكلية الهندسة استراتيجية التعليم الموجهة نحو

 قررات الدراسية فى الفقرات الفرعية التالية.الم اهم تلكنستعرض 

 سة الصناعية و التصنيعالهند برنامجة المميزة للدراسيت اارالمقر 1/5/3

 الهندسة بكلية الميكانيكية الهندسة قسم امجىبرن دكأح ،والتصنيع الصناعية الهندسة تخصص يعد

 فبجانب وإقليميا. محليا وتوسعا   شمولية الهندسية التخصصات ثركأ من واحدا   روس،فا بجامعة

 طالبه تأهيل يتم فانه امةالع ةكانيكيالمي ةالدراس من عامان اليهي عام ةدلم األساسية الهندسية الدراسة

 من األخيرتين السنتين خالل والتصنيع الصناعية ندسةاله زوركائ بأسس لإلحاطة تخصصيا

 :اآلتية خصصيةالت لدراسيةا المقررات ىعل كيزبالتر راسةالد

 يديةلقت الغير التصنيع ووسائل المتقدمة التصنيع وسائل مقرر  -أ

 EM 373 Non-Traditional Manufacturing Processes  

 نظام بناء كيفية و ميكانيكيا الروبوت جسم صميمت كيفية حيث من الروبوتات تكنولوجيا مقرر -ب

 321Robotics EM  مهام من به يقوم مال طبقا به الخاص الحركة

 مقرر في مثلةمت الحالي تالوق في مصنع منها يخلو ال التي و لعدديا التحكم ماكينات مقرر -ج

 EM 327 Numerically Controlled Machines   

 هندسة القوى الكهربية و التحكم نامجبرالمقررات الدراسية المميزة ل 2/5/3

ربية و القوى الكهسة هندمعدلة لبرنامج الالئحة ال د إعدادة فاروس عنجامع-حرصت كلية الهندسة

مل مع تعالل هلهمهارات خاصة تؤ يجإكساب الخر إعداد مقررات تخصصية تعمل علىالتحكم على 

التحكم و نظمة أو جية و الخدميةإلنتاو االصناعية أنظمة التحكم اآللى و المبرمج فى المنشآت 
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و  .تجددةالطاقة المم ظناستخدام لى افة إباإلض لذكيةية اهربالكالقوى  توزيعشبكات فى الوقاية 

 ؛ منها: ةراسية تخصصيلتحقيق ذلك تم طرح مقررات د

اجبارى ضمن مجموعة مقرر هو EE271 Energy Systems  لطاقةهندسة أنظمة اقرر م -أ

ترشيد الطاقة  ،الطاقة كفاءة يتعامل معبقسم الهندسة الكهربية و  ندسىم الهأساسيات التعلي

ولقد تم تطوير . جددةة المتالطاق جياولووتكنائية و النووية لحرارية و الما الطاقةتوليد  طاتومح

وبهدف زيادة وعى الطالب دامة. المست يثة ألنظمة الطاقةاهيم الحدفمالمقرر ليحتوى على ال

يتم إلقاء الضوء على محور الكهربية فى مصر  ةنظم الطاقامة لبأهمية استراتيجية التنمية المستد

تساؤالت المطروحة على على الجابة م اإليت . كما٢٠٣٠امة مصر نمية المستدخطة التالطاقة فى 

 .ربيةقليمى للطاقة الكهبح مركز اصتالساحة كيف لمصر أن 

الكساب  EE 279 Power Distribution in Industrial and Commercial Buildings مقرر -ب

ناعية و شآت الصفى المنكية نظم الذهربية و الالطالب مهارات تصميم شبكات توزيع القوى الك

ى لكود المصرالمية و اعلطبقا للمواصفات القياسية السكنية الحديثة معات او المج ريةتجاال

 .مصرىفى السوق التنفيذها تم ت دراسية تصميمية لمشروعات فعلية الرض حامع ع دالموح

و ية المالعلقياسية ير اعايالمتدريس  و فيه يتم  EE 399 Electrical Standards & Codes مقرر -ج

مع  بائيةاقة الكهرطلكيب أنظمة توزيع التصميم وتر للكود المصرىظيمية د التنقواعلا و اللوائح

  تصميمية فعلية. عاتلمشرو و المواصفات عداد كراسات الشروطهرات اطالب ماكساب ال

و  العالميةية القياس المعاييرة و فيه يتم دراس EE 274 Electrical Safety Engineering مقرر -د

أخطار  نموقاية الكهربية لحماية األشخاص و المنشآت ظمة الميم أنلتص ميةالقواعد التنظي

 .و تفريغ الصواعق الكهربية أخطاء التصميم الكهربىالناشئة من  حرائقلاصدمة الكهربية و ال

ضوعات ب الموتعليم الطالإلى يهدف الذى و  EE 389 PLC Applications in Industryمقرر   -ه

 منشآتللوتطبيقه في أنظمة التحكم اآللي  للبرمجة القابلمنطقي كم التحالنظم  دمة لتصميمالمتق

 .اعيةالصن

 االتصاالت و االلكترونيات هندسة برنامجيزة لالمم دراسيةالمقررات ال 3/5/3

منها ديدة تطورات سريعة وواسعة خالل العقود األخيرة في مجاالت ع صاالتشهد قطاع االت

واألقمار الصناعية وغيرها ويعد هذا التخصص الهندسي  ةوالمتنقلة والضوئيمية ت الرقاالتصاال

تحقيق فى جية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات يتاستراتدعم التى  راسية خصصات الدتلمن أهم ا

راسية و لتحقيق ذلك تم طرح مقررات د .قميةر الرصم من خالل بناء 2030رؤية مصر  أهداف

 ؛ منها:المستهدفة لقطاع االتصاالتيجية تخدم االستراتتخصصية 

يعّرف و الذى  EE 354 Mobile Communication Systems ت المتنقلةأنظمة االتصاالمقرر  -أ

 مفقوداتمتنقل ولاديو االتردد. بيئة الر ة استخدامدااألنظمة المتنقلة الخلوية ، مفهوم إعالطالب بـ

 (. G1الجيل األول ) من المحمول الخلوي تطور كما يتم فى المقرر دراسة ونماذج القنوات. نقلال

 الخلوى المحمولبال و استقارسال أحدث أنظمة  التعرف علىيتم ما ، ك(G4بع )الجيل الرا إلى

 (.G5الجيل الخامس )فة بالرقمية و المعرو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7
https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
https://cabinet.gov.eg/Arabic/GovernmentStrategy/pages/egypt%E2%80%99svision2030.aspx
http://pilot.mcit.gov.eg/ar/Digital_Egypt
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أساسيات و يتم فيه دراسة  EE 397 Fuzzy-Logic Control لضبابيتحكم في المنطق الامقرر  -ب

تصميم . منهجيات ابية والعمليات على هذه المجموعات وتفسيراتها الهندسيةالضب المجموعات

تم استخدام و لقد نظمة الديناميكية. جعة لألم في التغذية الراابية وأجهزة التحكلنماذج الضبا

مثل هندسة  طبيقات المكثفة في الذكاء االصطناعيالتمن يد ابي بنجاح في العدمنطق الضبلا

( ..إلخلتحكمرقمية االمالبس و المبردات الت غسا-أجهزة التكييف)لية المنزأنظمة التحكم 

أنظمة لقد غرس هذا الفرع من  .تة الصناعية والروبوتاتمتندسة الطاقة واألصور وهجة الومعال

 .ي ظلت نائمة لفترة طويلةتمية الت العلدة في المجاالجدي حياة ذكيةلاالتحكم 

و فيه يتم دراسة  EE346 Introduction to Computer Vision ةمقدمة في الرؤية الحاسوبي مقرر -ج

ليل الصور التحكم ، وتحوالروبوتات ولتفتيش الصناعي ، اسوبية ، واؤية الحطبيقات الرت

ف. األجهزة عتراكل وااليل الشحركة المرئية. تمثحساب الو رووالتعرف عليها. معالجة الص

رؤية الكمبيوتر هي رات ، أجهزة العرض. اإلطاالطرفية ، أجهزة التصوير ، أدوات التقاط 

مّكن أجهزة الكمبيوتر ت التطبيقات و التى نل العديد ميشم لذىو اصطناعي مجال للذكاء اال

ت المدخاليديو ولرقمية ومقاطع الفمن الصور ا ة من استخالص معلومات ذات مغزىاألنظمو

طع الفيديو ونماذج التعلم العميق ومقا استخدام الصور الرقمية من الكاميرات. وبمرئية األخرىال

 .ع ما "تراه"فاعل مثم التبدقة صنيفها األشياء وت، يمكن لآلالت تحديد 

 الحاسب  هندسة برنامجيزة لالمقررات الدراسية المم 4/5/3

بالناحية ع أنحاء العالم باألهمية المتزايدة جمي  فيدا  عشرون وعيا  متزايالواحد وال شهد القرن

رؤية مصر  جيهها إلى مشروعات تخدم أهداف التنمية المستدامة وتدعمتم توالتطبيقية حيث 

جموعة من التقنيات الرقمية الحديثة، التي تعمل عن م ناتجةتباره ظاهرة ذي يمكن اعلاو 2030

و . صطناعي، والحوسبة السحابيةاالاء والذك حاسوب،هذه التقنيات )ال ، ومن بيننمبشكل متزا

ت تم استحداث مقررافي عصر المعرفة والتحول الرقمي لحاسب دسة ابتخصص هنالنهوض بهدف 

 نحو التالى:على ال ىو الذكاء االصطناعلمعلومات نولوجيا العام لتكالتطور ا معتوافق تلدراسية 

الذكية. الطالب باألنظمة  عريفتو فيه يتم  EC 383 Intelligent Systemsذكية لامقرر األنظمة  -أ

ومفهوم  وحل المشكالت المختلفة ، وتمثيل المعرفة ، واالستدالل البحثتقنيات  المقرريقدم و 

 .عصبية ، واللغة الطبيعية وتطبيقاتهاالشبكة ال ي باستخدامشكلة الوقت الحقيقلي ، وحل متعلم اآلال

من المسوقين أن الذكاء االصطناعي  ٪61يقول عى الصطناتطبيقات الذكاء ا رفة أهميةعمو ل

لذكاء جية البيانات الخاصة بهم. تمكنت الشركات التي تستخدم اتراتياسهو أهم جانب في 

، وتقليل وقت االتصال ٪ 50حتملين بأكثر من زيادة عمالءها الملمبيعات من طناعي لاالص

. من المتوقع أن ٪60و ٪ 40ن اوح بيات في التكلفة تترقيق تخفيضحت٪ ، و70-٪ 60بنسبة 

 .2025مليار دوالر بحلول عام  190يمة بقيصبح سوق الذكاء االصطناعي صناعة 

بيوتر الكممن أجهزة وبرامج  جضمن هو مزيالم ظامالن  EC312 Embedded Systemsمقرر -ب

منة ج المضالمدمجة ، والبرامكونترولر ورالميكأساسيات  ة. و يقدم المقررظيفة معينالمصممة لو

نهجيات موثوق ، ومنظام ة الوقت الحقيقي ، والحوسبة منخفضة الطاقة ، وتصميم وأنظم، 

رة عامة على نظام تفاعل ، ونظلطة والارات المختالتصميم ، ودعم األداة ، وأنظمة اإلش

صميم المعماري صفات والتاوحياة ، وتحليل المتطلبات واالستنباط والمال الكمبيوتر ، ودورة
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عض إلى بتحتاج كل صناعة . و غنى عن التعريف أن إدارة المشروعانة ووالصي ختبارواال

تج ال يوجد من وفقط.  مة المدمجةخالل األنظ منو الذى يمكن تقديمه الذكاء االصطناعي 

بشكل كبير  سينمو السوق العالمي لألنظمة المدمجةو  .دمجة في السوقأنظمة مي بدون إلكترون

 .2027مليار دوالر سنوي ا بحلول عام  130من  أكثر صل إلىة ، ليفي السنوات القادم

 البتروكيماوياتهندسة  برنامجراسية المميزة لت الدلمقرراا 5/5/3

إلسكندرية تمثل محافظة ا ومتزايدة، يات والغاز أهمية كيماوالبتروصناعة  لة المصريةالدو تولى

٪ 6.5يصل إلى  ق المحليلسوو في امعدل النمأن  اكم ،وكيماويةرت٪ من الصناعات الب60حوالي 

فى خطة التنمية المستدامة "رؤية أن محور الطاقة  لكإلى ذنضف  .سنويا وهو ما يعد مقياسا للتقدم

المنطقة اعات مع تكامل في هذه الصنق حاليا هام جدا لخللة ناه الدوذي تتبلا" و 2030 رمص

 جامعة فاروس-ندسةعت كلية الهذا وضلو. لتصديروزيادة ااستهالكنا  المحيطة ويساعد على تغطية

ستفادة من مخرجات البحث تعزيز االلالبتروكيماويات غاز وعن هندسة ال امج خاصنفي لوائحها بر

و ؛ عات البتروكيماوياتمن صناتلفة عية المخات القطاعات الصنالبية احتياجار في تواالبتكمي العل

 :ةتياآل صيةالتخص سيةالدرا اتالمقرر يةعون على التركيزذلك ب

نظرة عامة على للطالب م يقدى و الذ EP339 Production of Plasticsانتاج البالستيك قرر م -أ

واد الخام لبالستيكية ، والمناعات غير ا، والص ج البوليمرناعة البالستيك ، وصناعة إنتاص

 تيك.اج البالسوطرق إنتحرارية ، لا الجوامد بالستيك ، واللدائن الحرارية ، والإلنتاج 

و فيه يتم دراسة  EP326 Gas Storage and Transportation لغاز الطبيعى و نقلهر تخزين ارقم -ب

ط ع وشبكة خطوالتوزيخزين ووالت والنقل از الطبيعينظرية التصميم وطرق إنتاج وقياس الغ

 يعى.الغاز الطب أنابيب

فيز غير لتحآلية االحركية والخواص  يتم دراسة هو في EP334 Industrial Catalysisمقرر -ج

وإعادة تدوير المحفز غير جديد المتجانس ، وإلغاء تنشيط المحفز ، وتسمم المحفز ، وت

ي للسوائل ؛ ؛ التكسير التحفيزصناعة مثل  انسة فيغير المتج المتجانسة ، والعملية المحفزة

 .بخارتكسير ال و ل الحراريالاالنح

دعم رؤية و ة المستدامة لتنميداف اهأ فى تحقيق خرج لتلمشروعات ا السمات المميزة 6/3

 2030مصر 

ربط  التى حرصت فيها علىخطط استراتيجية للتعليم و التعلم و كلية لدى البرامج الدراسية بال

حيث تم توجيهها إلى مشروعات تخدم أهداف التنمية  ؛ية التطبيقية ناحبال الطالب ات تخرجمشروع

موضوعات مشروعات التخرج فضلية لطاء أعإتم ي ماودائما . 2030ر م رؤية مصعدالمستدامة وت

اقة ستخدام الطباتحلية المياه مية المستدامة فى تنللمستجدات الحديثة فى الرؤية الدولة بذات العالقة 

 .ةيالفقرات الفرعية التال كما هو وارد فىمل الرقمى البيئى والتكاعلى التوازن  افظةالمحو مسية الش

طالب برنامج هندسة االتصاالت الكهربية و جى ة لخريالتنمية المستدام مشروعات 1/6/3

 االلكترونية

ي أخضر نهج إنترنت األشياء لحرم جامعبعنوان " 2020-2019خريجى طالب مشروع ل -أ

هي التقنية ( IoT) إنترنت األشياء .(IoT approach for Sustainable Green Campus) "داممست

لتبادل البيانات بين الشبكات  مترابطة أنظمة كون منلذكية حيث تتمية امعات الرقتجالرئيسية للم



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

                                                                                                                    الجودة  مانضوحدة 

48 

جامعي  يقترح هذا المشروع تخطيط ا كامال  لحرمو  .ي تدخل بشريدون أاألساسية للكائنات 

سية. يسلط هذا المشروع الضوء على العديد من ة أسارنت األشياء كتقنياستخدام إنتر ذكي بأخض

قة وكفاءة استهالك المياه. ستكون ر الطال توفيعي األخضر مثالجامية للحرم سيالميزات الرئ

 (RFID) يذها في تخطيط المشروع هي تحديد ترددات الراديوم تنفتقنيات االتصال التي سيت

 .بة السحابيةوالحوس والبلوتوث

 لالحتباس الحرارىنهج إنترنت األشياء بعنوان " 2021-2020جى مشروع لطالب خري -ب

لتجنب عيوب األساليب التقليدية   .(IoT approach for Sustainable Greenhouse) "تدامسمال

ن الزراعة م لتجنب إهدار المياه وتوفير الطاقة وتكلفة 2030خطة مصر حقيق في الزراعة وت

واسطة مركبة ذكية وبمساعدة إنترنت يتم التحكم فيها بمؤتمتة بالكامل و جعل الزراعةخالل 

درجة الحرارة لقياس السيارة الذكية  داماستخم المشروع البحثى يتو فى (. IoTاألشياء )

انات الكربون وشدة الضوء ورطوبة التربة عند تحميل هذه البي أكسيدوالرطوبة ومستويات ثاني 

تقوم السيارة الذكية بري المحاصيل الزراعية . ”Azur Microsoft Cloud Services“ لاإلى 

المحاصيل. كما أن السيارة الذكية تالف ياه وإبة لمنع إهدار المطوبة الترروحسب نسبة الرطوبة 

شعة تحت الحمراء لكشف وتتبع الممرات في الصوب في ل باألمزودة بأجهزة استشعار تعم

ي السيارة الذكية عن ات. يمكن التحكم فمحاصيل وظهور اآلفقبة حالة ال، ومرا ع التلقائيالوض

نها خطيرة للغاية على حيث إدوي ، حصول في الوضع الية على الميئبعد لرش المواد الكيميا

ذي يزود السيارة الذكية بالخاليا الشمسية إلعادة وع الصحة اإلنسان. االستدامة جزء من المشر

المالحة في المياه  بإعادة تدوير الك المياهترشيد استهنفيذ ت تميقة. كما نك الطالبطارية وبشحن ا

مولدات الديزل فى رفع المياه  ماستخدالى أن ، باإلضافة إ مياه ام تحليةظنستخدام بإ الزراعة

 بونية الملوثة للبيئة المحيطه.الكر يعمل على زيادة االنبعاثات

 التحكم القوى الكهربية و هندسةرنامج طالب ب امة لخريجىالتنمية المستد مشروعات 2/6/3

" ات الطاقة الهجينةية إلمدادسمشتعقب الطاقة ال" بعنوان 2020-2019مشروع لطالب خريجى  -أ

(Solar trackers for hybrid power supply) .كي ا باستخدام اقة ذصدر طيمثل هذا المشروع م

توزيع من شبكة  الكهرباءاستهالك  منتقليل لل النهار( في توليد الكهرباء )خاللالطاقة الشمسية 

ي شعار فأربعة أجهزة استن مكون مسية مشيتم استخدام نظام لتعقب الطاقة ال .التقليدية هرباءالك

المقاوم المعتمد على كتشف عندما ي دائرة التحكميتم تنشيط كما . الشمالي والجنوبيضع المو

 .( أشعة الشمسLDRالضوء )

 Solar) "الطاقة الشمسيةنظام الري الذكي ب" بعنوان 2021-2020الب خريجى مشروع لط -ب

Energy Powered Smart Irrigation System). راضىلرى األقليدى ستخدام النظام التيؤدى ا 

وفقدان المحتوى الغذائي للمياه  لمفرطلإلستهالك االذي يؤدي و  الزراعية بنظام غمر المياه

طاقة الشمسية دي لنظام الري بالليل االقتصام والتحروع التصميقدم هذا المشي للتربة.

ارنة ( للمقLCCAلحياة )فة دورة الكتيقة تحليل تم إجراء طري؛ حيث ة الذكيروضوئيالكه

 10 تهامساح سيةشمعة لمزرالقتصادية بين الطاقة الشمسية الكهروضوئية ونظام ضخ الديزل ا

هروضوئية. لطاقة الشمسية الكخ المياه باأنظمة ضلتأثيرات  . كما تم دراسة التأثيرات البيئيةأفدنه
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 ياه فيوضوئية إلمداد المسية الكهرمشلتخدام نظام الطاقة اذا المشروع تشجع على اسنتائج ه

 .نائيةطق الالمنا

 البتروكيماويات  سةج هندطالب برنامالتنمية المستدامة لخريجى  شروعاتم 3/6/3

           "دة النسيجدوير خرإعادة ت" نبعنوا 2020-2019مشروع لطالب خريجى  -أ

(Recycling of Fabric Scrap). ، مليون  16والي تم إنتاج ح وفق ا لوكالة حماية البيئة األمريكية

لي توليد إجما ٪ من6.1، حوالي  2015( في عام MSWة البلدية للنسيج )الصلبفايات من النطن 

ا يجب موانسوجات تحدي  وير المد إعادة تدعلى هذا النحو ، تع النفايات الصلبة البلدية. جهته ا كبير 

لى مكبات وصولها إ درقتراب من مجتمع مكب نفايات صفري. بمجدين لالحيث نسعى جاه

اني أكسيد ان وثياف الطبيعية مئات السنين لتتحلل. قد تطلق غاز الميثاألل تستغرق، قد  النفايات

عية بحيث ال جات االصطناالمنسو ، تم تصميمالكربون في الغالف الجوي. باإلضافة إلى ذلك 

ا فإن لذمحيطة. لامواد سامة في المياه الجوفية والتربة طلقون . في المكب ، قد يتتحلل

وير دة تدإلعا التى يتناولها مشروع التخرج لطالب هندسة البتروكيماويات دةالجدي التكنولوجيا

 .يمة مضافةهذه الخردة هي مواد ذات ق

لة األمونيا األيوني إلزا تنجات التبادلف راتولي " اننوبع 2020-2019ريجى مشروع لطالب خ -ب

الصلبة عبر العالم يوميا،  النفايات البالستيكية اجيتزايد إنت ."البالستيكية نفايات البوليمرات فى

يعدّ التدوير الكيميائي بديال  لعملية  و نة!!مليون طن في الس 150حوالي  ىلل اليوم إليص

ويتوقف نجاح التدوير الكيميائي على القدرة على تحمل ،  الصلبة يات البالستيكيةالنفا معالجة

وة نفايات رغ تم تحويل ا المشروع البحثىفي هذو  .جة وكفاءة المحفزاتلمعالتكاليف ا

فاعالت كيميائية تحت ظروف غير ة تمادة مرجعية بواسطبوليسترين البكر كليسترين والالبو

كسيد الجرافيت / راتينج البوليسترين ليق أعلى تخحالية . تركز الدراسة المنتج مفيد ىإلمتجانسة 

لكة يون المستهدام األنود المسترجع )الجرافيت( من بطاريات الليثيوم أباستخالمركب المسلفن 

(LIBs.) حامض الكبريتيك التجاري للحصول على مبادالت ن باستخدام البوليستري تتبرك تمثم ي

لثقيلة واألمونيا من المحاليل. تم ادن اض المعصاص بعكن استخدامها المت، والتي يم أيونية

 ( مع راتينج البوليسترين المسلفن عن طريق مزجGOرافين )د الجتحضير مركبات أكسي

( والمجهر FTIRالحمراء ) األشعة تحت لتحويل طيف Fourier تحليل ائجأكدت نتالمحلول. 

 .SPS / GOومركبات  SPSت مجاال تشكيل (TEMاإللكتروني لإلرسال )

". يات اإلطاراتن نفاإنتاج الكربون األسود م " بعنوان 2021-2020مشروع لطالب خريجى  -ج

يد من ، كما ألهمت العد وتطبيقاتها قنياتهاتمين بتلمهأسود الكربون مادة رائعة جذبت اهتمام ا

في  التحكمنحاء العالم. يعد في جميع أ ةمشاريع البحثية األساسية في الجامعات والمعاهد البحثيال

حسينات االقتصادية. بالنظر إلى والت اإلطارات تحدي ا صعب ا للغاية يؤثر على سالمة البيئةايات نف

نفايات كجزء مل في الينا النظر بشكل كاية ، يجب علالطبيع المواردلى الطلب العالمي الحالي ع

 مشروعالر ل. يدوا على المدى الطويواستخدامه ممن إطار عمل أكبر يحدده تدفق المواد الخا

حول كيفية تصميم نموذج صصة خبمعامل القسم المت البحثى لطالب هندسة البتروكيماويات

ل طريق عملية االنحالالخردة عن  اتإلطارمن ا لطاقةمصدر جديد لك إلنتاج زيت الوقود

 امها في العديد منننا استخدكمربون لإلطارات الخردة التي يراري وأهم منتج هو أسود الكالح

https://environeur.com/ar/articles/tags/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://environeur.com/ar/articles/tags/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://environeur.com/ar/articles/tags/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://environeur.com/ar/articles/tags/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ت بشكل أساسي طارايتم تحديد الجدوى االقتصادية لالنحالل الحراري لنفايات اإلو اض. األغر

كل صاديات العملية بشن تحسين اقتاج. يمككلفة اإلنتمن خالل سعر المنتج والقدرة اإلنتاجية وت

م للمنتجات سوق مستدا دلجة اإلضافية للزيت الحراري والفحم ووجولمعاكبير عن طريق ا

 ة. المنتج

 تعليمال دةجو نلضما القومية الهيئة معايير على تعتمد مفعلة جودة منظومة دوجو 7/3
 واالعتماد

 ةتماد الجودجامعة فاروس على اع-هندسةكلية الصول ح 1/7/3

عتماد واال ية لضمان جودة التعليمالقومهيئة لا من عتمادلى االع جامعة فاروس ةكلية الهندس حصلت

 .2018-3-27 بتاريخالهيئة رة فى اجتماع مجلس ادالك وذ 2018-2017للعام األكاديمي 

 يمجودة التعل فى ضمانفة الكلية فلس 2/7/3

مارسها لتي تشطة انكافة األ هى توجيوم علقمجال ضمان جودة التعليم، حيث تلسفة في تتبنى الكلية ف

ضمان التطوير نحو  شطة،من األن م مالية.. أم غيرهاأكاديمية أم بحثية أم إدارية أ تأكان ءاالكلية سو

يا في سوق العمل داخلى المنافسة ادرة عليج كوادر قخربهدف ت لجودة الخدمة التعليميةالمستمر 

 ةطلبات خطة التنميو مت العصر مستجدات توافق معور ومطيا ،  بجانب تقديم بحث علمي متوخارج

  .2030رؤية مصر دامة المست

تمر ألداء األطراف التقويم المس رصها علىعكس حتي تلكلية العديد من اآلليات الوقد وضعت ا

، وذلك ودة التعليم و االعتمادلضمان ج من الهيئة القوميةدة الصادرة ير الجوطبقا لمعاي المختلفة بها

و التى  2030ر مصرؤية فى  تعليملاية تطوير منظومة ترتيجاساف دالتميز وتحقيق أهضمان ل

ر ثقافته، ودعم االبتكار ونشبداعية، والتحفيز على م اإلراتهالستثمار في بناء البشر وقداتشمل 

  .ةمستدامالتنمية ال ي تحقيقث العلمي فالبح

 روسعة فامجا-لكلية الهندسة الجودةضمان  نظام نىبتأهمية  3/7/3

 مةع مةلالتعا فةي واإلبةداع اإلبتكةار علةى لقةادراو والمدرب المؤهل لبشرىا صرنعال دور تعظيم (1

ر مصةيةة رؤمنظومة التعليم فى ستراتيجية المعايير تطوير طبقا  اعالميو ياإقليمالمحيط مع المجت

2030. 

خ كم ظو ام بإس ت ةن خ ل  مظووم ا كترتروظ  ا مظ  ر م  الكليةة حةرم داخةل ليميةتعال البيئة رتطوي (2

  .Blackboardو كتمعروفا با  ظ ا رتروتالكمراظات كتمظصا ك ن و كتهج مكتتعل 

بالكليةةة اللجةةان العلميةةة  لةةفمختفةةي لهيئةةة المعاونةةة و اس تةةدرياعضةةاء هيئةةة ال جميةةعمشةةاركة  (3

 ية.البيئة التعليمير تطوفى اركة و المش اب الخبراتالكتس

ممةا  طةالبلاظةم فعالةة لتقيةيم ن بيقتطو  ةة بالكليم المفعللتعليامعايير الجودة فى استراتيجية  تبنى (4

 ة.زتميسمعة أكاديمية م الكلية أكسب

ع المعهةد مضمن فعاليات اتفاقية التعاون س ي بجامعة فاروم الهندسلتعليية لدإدخال الجودة السوي (5

هندسةي يم اللللتع ة فاروس إلى أعلى مستوىمعبجاتصل  والتي KTH بالسويدلتكنولوجيا لملكي لا

 .والبحثي

https://www.pua.edu.eg/
http://naqaae.eg/
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 سةوق احتياجةات فةي رالمسةتم التغيةر تواكةب لكةي حثيةة،لبوا يةةميالتعل للعمليةة ريلدوا تطويرلا (6

 التعليم.لتطوير استراتيجية  2030ؤية مصر لتنمية المستدامة فى ربات امتطلو  العمل

تجةانس بةين و ال طتحقيةق التةراب، مع العمل علةى  ةالجوديز و تعزفة نشر ق ثقابتحقيلكلية تزام الا (7

 لتزم باآلتى:ة اإلستراتيجية ، و التى تل الخطمن خال بالكلية عةالمتب راءاتاإلج والنظم 

 ة.بيق و نشر أنظمة الجودفى تطفرد تحديد دور كل  -أ

 .يير الموضوعةهداف والمعاضوء األلألداء في بعة والمراجعة المستمرة المتا -ب

 ئا. و كتب مجتمعتلما كف كتتظم ا كتمست أھ ك ميخد بما والبحثية التعليمية يةالعمل يلتفع -ج

 .واالبتكار واإلبداع ميزالت لتحقيق والممكنة المحتملة تالمجاال تحديد -د

لقسام امجالس داخل  دارةإلا أسلوب في الالزمة والمرونة ةوالشفافي والعدالة واةالمسا قيقتح -ه

 ة.الكليرة اداجان العلمية و و الل



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

                                                                                                                    الجودة  مانضوحدة 

52 

 

 

 

 

 

 

رابعرابعللااصل صل الفالف   

ية السابقةيجتتراسخطة االال جازاتان  

روسافة عجام –ندسة ة الهكليل  
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 الخطة االستراتيجية السابقة للكلية 1/4

( 7بقرار مجلس الكلية رقم )و الصادرة ( 2014-2010)ية كلللاألولى جية راتيلخطة اإلستامثلت 

نية تيجية الثامرجعيات وضع الخطة االستراأحد  2/8/2011بتاريخ  2010/2011ى للعام األكاديم

 2014/2015( للعام األكاديمى 8بقرار مجلس الكلية رقم ) ةالصادر و[1] ( 2019-2015) ليةللك

عددا  ا(، إذ حددت2015-2021الحالية )ية اتيجاالسترللخطة و اللتان مرجعين  12/7/2015 خبتاري

 تمثلت فى النقاط االتية: نذاكآلية تيجية للكسترامن األهداف اال

 وإدارة المؤسسية والقدرة التعليمية للفاعلية المستمر المؤسسى  يمة للتقوطورة وفعالنظم مت    (1

 .الجودة

 المستخدمة. التعليم والتعلم ساليبالدراسية وا مناهجوالعليمية تالبرامج ال تطوير (2

 اءة.الكف من عالية درجة على تدريس هيئة أعضاء (3

 المؤسسى. اإلعتماد على الحصول (4

 .الكليةة التدريس بضاء هيئثية لدى اعالقدرات البح تطوير (5

 .ليةللك ثيةحالب الخطة يحقق بما والدبلومات العليا الدراسات برامجإعتماد  و ستكمالإ (6

 علمى.بحث التطوير مجاالت ال (7

 بحوث علمية متميزة.الحصول على  (8

 دات الخدمية بالكلية.والوحتفعيل وتطوير دور المراكز  (9

 للكلية.ت المجتمعية توسيع وتسويق الخدما (10

 ات المجتمع.نظمؤسسات الهندسية وململ التواصل مع اعيتف (11

 متابعة الخريجين وسبل التواصل معهم. (12

 الذاتية للكلية.ية د المالردعم الموا (13

 نشر الوعى البيئى والثقافى بقضايا المجتمع والبيئة.     ة فى مساهملا (14

 .ليةوحدات تنمية الموارد بالكل إنشاء و تفعيل ستكماإ (15

    .ات للجهات المانحةاألبحاث و المشروعلباحثين للتقدم با اتطوير قدردعم و ت (16

 ةأهم انجازات الخطة االستراتيجية السابق 2/4

-2015) كلية الهندسة بجامعة فاروسلتطبيق إستراتيجية  دقيقة واضحة وتنفيذية  ةخطتم وضع 

و تتضمن  د.ماو اإلعت لجودةل قوميةالهيئة ال عاييرللتطوير طبقا لم الكليةجة رز حاو تب( 2019

على  ةالتنفيذيالخطة  اشتملتداف اإلستراتيجية للمؤسسة. و يات و األهجميع الغا نفذيةلتا الخطة

شطة تنفيذها. كما يوجد تحديد دقيق لمسئوليات تنفيذ األن مطلوبهام الو الم األولويات لألنشطةنظام 

  ئم لمراحل التنفيذ.الم ا محدد وزمني ة جدوالخطالمهام التى تتضمنها الخطة. و تتضمن ال و

( 8كلية رقم )لذية للخطة اإلستراتيجية لكلية الهندسة فى مجلس اد الخطة التنفولقد تم إعتما ▪

 .12/7/2015خ بتاري 2014/2015ي للعام األكاديم

 .2019حتى يناير  2015ء من أغسطس ابتدا( 7)بالعدد  تم اصدار تقارير نصف سنوية ▪

لعمل بالخطة ديد اتم تمترازية أثناء جائحة كورونا ؛ حاالات ءراجباإل وف العملنظرا لظر ▪

--/-- بتاريخقرار مجلس الكلية و ذلك ب 2020حتى نهاية ديسمبر  2019من يناير  التنفيذية

/2019.  

و  2020-2015لخطة التنفيذية قيق اى تحالتقرير النهائى لمدنتائج ( 6يوضح جدول رقم ) ▪

 إلجرائية(األهداف ام انجازه من األنشطة )أو اتم شتمل علىو ي ؛2021ير الصادر فى ينا

 (.2019-2015نية )الثا لكليةاتراتيجية السجية ألهداف االستراتيو الغايات لجميع ا
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 نجازهما تم ا و 2019-2015األهداف اإلستراتيجية و اإلجرائية لخطة ( 6)جدول 

 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 ل التعليم الهندسىيزة فى مجامجامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المت –كلية الهندسة  :الغاية األولى

 لتقويم المؤسسىانظم ر ويتط 1

المستمر للفاعلية التعليمية و 

ية و ادارة لمؤسسالقدرة ا

 الجودة

األداء فى جميع بمستوى  تقاءيمى لالرتطوير الهيكل التنظ 1-1-1

 أنشطة الكلية

100%  

 وأساليبالحديثة  وادخال التكنولوجياتحسين خدمات المكتبات  1-1-2

 لكترونيةإلات التصااإل

االحترازية اإلجراءات  ببسب 80%

 أثناء جائحة الكورونا

وارد المادية و تعزيز وسائل األمن و ة المتطوير نظم صيان 1-1-3

 مهالسال

 بيانات بالصور عدةاقجد  يوال 80%

وسائل معامل و أداء الفنيين. و توفير دمات التطوير خ 1-1-4

 وماتيا المعلوجلو تكنو الحديثةاالتصاالت 

100%  

 مال يوجد يوم علمى لهذا العا %90 شاركة المجتمعيةتفعيل دور الطالب للم 1-1-5

. ..ت ة و رحالعقد أنشطة متنوعة للطالب )دورات رياضي 1-1-6

ن بعد من خالل مسابقات أيضا خالل فترة التعليم ع و إلخ(

 لكترونيةيذية على المنصة االتحف

100%  

يث عدد الطالب و الفترة ن حب مدريللتمحدد  نامجرع بوض 1-1-7

 الزمنية و تقييم فترة التدريب.

100%  



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

 الجودة ضمان وحدة
55 

 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 الهندسىميزة فى مجال التعليم متعلمية الت الالمؤسسا جامعة فاروس كأحد –كلية الهندسة  :ولىة األالغاي)تابع( 

تابع 

1 

 لتقويم المؤسسىانظم تطوير 

 المستمر للفاعلية التعليمية و

ة دارو اية درة المؤسسقال

 لجودةا

من خالل تطوير نظام االرشاد األكاديمى بحيث يكون  1-1-8

ة التعليم خالل فتر Black Board الج برناماالجتماعات على 

 د عن بع

100%  

اشتراك الطالب  سيتم تحقيق %50 ملية التعليميةل دور الطالب فى العتفعي 1-1-9

 دمفى مجالس الكلية العام القا

خريجين و انشاء قاعدة بيانات لخريجى الكلية و ال جنةل لتشكي 1-1-10

 وضع آلية لتحديثها

100%  

 لقاءظيم تنللخريجين من جامعة فاروس و  وظيفىتلتقى ظيم متن 1-1-11

  معهم. ىسنو

ية من تنظيم كلاللم تتمكن  0%

فى بسبب الملتقى الوظي

ت االحترازية أثناء راءااالج

م تكورونا و سيجائحة ال

 العام القادم ىيمة فتنظ

 ريب معتمدةطة تدال يوجد خ %50 تنظيم دورات تدريبية لالرتقاء بخريجى هندسة فاروس 1-1-12

ن هذا وافديطالب يوجد  ال %50 نافديطالب الوب الوضع نظام محفز لجذ 1-1-13

 العام

  %100 تفعيل دور المقيم الداخلى و الخارجى 1-1-14

عن بعد و انشاء منصات الكترونية تعليم لات البمتط تطوير 1-1-15

 للتعليم عن بعد

 وجد مقررات اليكترونيةال ي 50%
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 ميزة فى مجال التعليم الهندسىية المتات العلممؤسسكأحد ال عة فاروسجام –كلية الهندسة  :ة األولىالغاي)تابع( 

تابع 

1 

 لتقويم المؤسسىانظم تطوير 

و  يةللفاعلية التعليم المستمر

لمؤسسية و ادارة رة القدا

 الجودة

إحداث برامج دراسية جديدة و تخصصات بينية تخدم المجتمع  1-1-16

 طار جودةفى إبرامج الدولى و استكمال لوائح هذه ال حلى والم

 ةعليميملية التالع

مرور خمسة فى ضوء  0%

سنوات على تطبيق الالئحة 

ئحة الال  الحالية جارى اعداد

 الجديدة

مية المستحدثة و أكاديمية مرجعية للبرامج األكادي داد معاييرعإ 1-1-17

 تبنيها و اعتمادها

تهاء من نند االؤه عسيتم استيفا 0%

 ئحة الجديدةالال

  %100 بالكلية رامج القائمة و المستحدثةبللتسويق اددة متع لياتآتبنى  1-1-18

ترازية حاال جراءاتو تطبيق كافة اال ين الخدمات الطبيةتحس 1-1-19

 ل جائحة الكوروناخال

 ا العام القادمؤهسيتم استيفا 0%

ت ئاالب و تقديم مكافن الطتحفيز االبتكار و المبتكرين م 1-1-20

 همة للمتميزين منجيعيتش

100%  

خاصة فى المجتمع يل أنشطة دمج ذوى االحتياجات التفع 1-1-21

 الطالبى

 شاركة من الطالبم ال يوجد 80%

و  الخاصة تجاالحتياذوى ا

  ا العام القادمؤهسيتم استيفا

 ا العام القادمؤهستيفاسيتم ا %0 متابعتهاية و متابعة تحديث استراتيجيات التدريس و التعلم بالكل 1-1-22

عليمية و مج التارالب تطوير 2

المناهج الدراسية و أساليب 

 التعليم و التعلم

ا و هو اعتماد (ARS)مجية ابرالة و المرجعيالمعايير  إعداد 1-2-1

 التوعية بها

100%  

    مراجعة توصيف البرامج و المقررات الدراسية و فقا لل 1-2-2
ARS & NARS 

100%  
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 ميزة فى مجال التعليم الهندسىروس كأحد المؤسسات العلمية المتجامعة فا – ةة الهندسكلي :الغاية األولى بع()تا

تابع 

2 

ليمية و لتعرامج اتطوير الب

ية و أساليب اهج الدراسنالم

 التعليم و التعلم

 إعدادة صياغة توصيف البرامج و المصفوفات و مراجعتها و 1-2-3

ية لقوما الهيئةمن المستحدثة  رةاتطلبات الجدادها طبقا لماعتم

 التعليم و االعتماد لجودة

 ا العام القادمؤهسيتم استيفا 0%

و  بالكلية المختلفةة يالدراس لبرامجلوية السنر تقاريالمراجعة  1-2-4

  خطط التعزيز الخاصة بها

100%  

برامج واتها للة وأدالفاعلية التعليميمتابعة مؤشرات قياس  1-2-5

 دراسية المختلفة بالكليةال

100%  

من ية لكلاألقسام بامكن لم تت %0 السنوية لكلية الهندسةالعلمية مرات األقسام عقد مؤت 1-2-6

 ةيالسنو مؤتمراتاليم تنظ

ت راءاسبب االجب العلمية

االحترازية أثناء جائحة 

فى  هاالكورونا و سيتم تنظيم

 العام القادم

من  لكليةبا قساماألتمكن تلم  %0 السنوى لكلية الهندسةلمى الع ليومعقد ا 1-2-7

ية السنو مؤتمراتالتنظيم 

ت راءابسبب االج العلمية

ة ء جائحاالحترازية أثنا

فى  اهو سيتم تنظيمرونا الكو

 القادمالعام 
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 ال التعليم الهندسىى مجزة فميلمتجامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية ا –كلية الهندسة  :الغاية األولى)تابع( 

تابع 

2 

 عليمية والت البرامج رتطوي

المناهج الدراسية و أساليب 

 التعليم و التعلم

  %100 العلمى اون و التبادل الثقافى ولتعج لرامو ب فاقياتتعقد ا 1-2-8

أعضاء هيئة التدريس و الهيئة  3

لية من عاونة على درجة المعا

 الكفاءة

  %100 يةألجنبمن الجامعات ااة وربعد الدكتما اسية الدر تشجيع المنح 1-3-1

يئة و الهدورات لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس عقد  1-3-2

 ىنمع النظام األلكترو تعاملرات للعقد دوالمعاونة ، و 

100%  

أجنبية لتبادل و عقد اتفاقيات و بروتوكوالت تعاون مع جامعات  1-3-3

الهيئة المعونة فى مجاالت  س ويرتدريب أعضاء هيئة التد

 ةمختلف

100%  

ية قدرات أعضاء هيئة التدريس و الهيئة خطة لتنمداد اع 1-3-4

 معاونةال

100%  

ة استبيانات بواسط اونةعأعضاء هيئة التدريس و الهيئة المييم قت 1-3-5

 الطالب

100%  

دريس ة التء هيئبواسطة أعضا مراجعة استمارات التقويم الذاتى 1-3-6

 قساممن قبل رؤساء األه تو مراجع

100%  
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 زة فى مجال التعليم الهندسىيمالمت المؤسسات العلمية جامعة فاروس كأحد –كلية الهندسة  :األولىاية الغابع( )ت

تابع 

3 

تدريس و الهيئة اء هيئة الضأع

لية من عاونة على درجة المعا

 الكفاءة

ة التدريس و الهيئة ء هيئعضاأل ىقياس مستوى الرضا الوظيف 1-3-7

  اونةالمع

100%  

  %100  مستوى الرضا الوظيفىب ل للنهوضوسائتنفيذ  1-3-8

ادارة  لدى اصب القياديةفى المن تداول السلطةضمان ت ايمتابعة تنفيذ آل 1-3-9

 معةالجا

 

و الطالب فى المنظمات  أعضاء هيئة التدريس عضوية تعزيز 1-3-10

 ةالدولي

 ال يوجد 0%

ئة ء هيبين أعضا و عدم التمييز سة العادلةتطبيق الممار 1-3-11

  العاملين و الطالبيس و التدر

100%  

 د كوادر الفريقداجارى اع %0 تشكيل فريق  العداد معايير الدراسة الذاتية 1-4-1 ىجماإلعتماد البرا 4

  %100 تشكيل لجان وحدة ضمان الجودة 1-4-2

  %100 ف بالجودةلتثقيورش عمل للتوعية و ا 1-4-3

و  مية لجودة التعليميئة القواله عتماد مناللتجديد االتقدم  1-4-4

 تماداالع

ل لتحضير معجارى ال 0%

 الدراسات و الوثائق الالزمة



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

 الجودة ضمان وحدة
60 

 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 لهندسىل التعليم اميزة فى مجاجامعة فاروس كأحد المؤسسات العلمية المت –ة الهندسة كلي :ىلالغاية األو)تابع( 

ب م الطالظم تقيينوير تط 5

 المخرجات التعليميةلقياس 

ييم الطالب و قم تنظة ءلضمان كفادوات وابط و أير ضتطو 1-5-1

 لتها و موضوعيتهاادع

100%  

 لعملاجارى  %0 إنشاء بنوك األسئلة 1-5-2

 جارى العمل %0 لفةمتابعة تحديث نظم التقييم لتشمل أنماط االمتحانات المخت 1-5-3

  علمىلبحث الاة فى مجال المتميز لميةسسات العجامعة فاروس كأحد المؤ–كلية الهندسة  :انيةالثالغاية 

مجاالت البحث العلمى  مواكبة 1

 للتطور التكنولوجى
 جارى العمل %0 العلمية ة باالقساميتحديد المجاالت البحث 2-1-1

ت عانماذج من المشرو %50 قسام و الكليةخطط للبحث العلمى باال 2-1-2

و الممولة   المشتركةلبحثية ا

 جودة()غير مو دوليا

ت راءااالجتم تأجيله لظروف  %0 فةلتى التخصصات المخعلمية فمرات عقد مؤت 2-1-3

االحترازية أثناء جائحة 

 الكورونا

  %100 لمعامل لخدمة التطور في مجال البحث العلميتطوير ا 2-1-4

ى المؤتمرات الدولية و ركة فلمشاتحفيز أعضاء هئية التدريس ل 2-1-5

 لميةالنشر فى دوريات عا

رة إدا لدى

  ةعالجام

اإلليكترونى للجامعة بما يتوافق مع متطلبات  عقتطوير المو 2-1-6

 (webimetrix)التصنيف األولى للجامعات 

100% 
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 البحث العلمىمجال  زة فىالمتميكأحد المؤسسات العلمية جامعة فاروس –كلية الهندسة : الثانيةالغاية )تابع( 

ثية لدى تطوير القدرات البح 2

و الهيئة  لتدريساء هيئة أعضا

 ةنوالمعا

عقد دورات لتنمية قدرات أعضاء هئية التدريس و الهئية  2-2-1

 بعد التواصل عن من خالل المعاونة

لدى إدارة 

  الجامعة

ت من الجامعااسية للحصول على  الدكتوراه منح الدرتشجيع ال 2-2-2

 جنبيةاال

100% 
 

مشروعات على  س للتقدم للحصولالتدري ةهيئ يع أعضاءتشج 1-3-2 بحوث علمية متميزة 3

 ممولة من جهات مختلفة

 
 

  %100 ميةلتشجيع االبحاث المشتركة بين االقسام الع 2-3-2

  %100 ةا الوطنية القضايتشجيع االبحاث لخدم 2-3-3

اسات العليا انشاء برامج الدر 4

الخطة البحثية  تحقق التى

 للكلية

  %100 فةتلالمخ للبرامجاعداد اللوائح  2-4-1

2-4-2 
توفير عدد من أعضاء هئية التدريس لتلبية احتياجات الدراسات 

 العليا

لدى إدارة 

 الجامعة
 

2-4-3 
موقع التعليم ل المن خال هاللبرامج فور اعتماد التسويق

   Blackboardة منصة التعليم عن بعد االلكتروني للجامع

لدى إدارة 

 الجامعة
 

  %100 للجامعاتالمجلس األعلى  نميا سات العللدرالوائح ا إعتماد 2-4-4

  %100 ايتوصيف البرامج و المقررات الدراسية لبرامج الدراسات العل 2-4-5
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 البحث العلمىل ى مجالمؤسسات العلمية المتميزة فجامعة فاروس كأحد ا–كلية الهندسة : ثانيةالالغاية تابع( )

  %100 ات / مختبرات اإلبتكار و العمل على إستدامتهانشاء حضاإن 1-5-2 لكليةاببيئة محفزة لإلبتكار  5

  
2-5-2 

جامعة بتكرين بالمانشاء بيئة الكترونيه مخصصه لالبتكار وال

 Blackboardه علي برنامج الكترونيل منصة من خال
 جارى العمل 0%

  %100 لمبتكرين بالجامعةفيز اوضع آلية لتح 2-5-3  

 فاروس كأحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال خدمة المجتمع و تنمية البيئة امعةج–ة هندسكلية ال :لثالثةالغاية ا

و  تتطوير و ترويج  وحدا 1

مع و مة المجتلكلية لخدامعامل 

 ية البيئةتنم

دارة لدى إ ات المقدمة من معامل ووحدات الكليةترويج للخدم 3-1-1

 الجامعة

 

ات سسمع المؤتفعيل التواصل  2

 المجتمع منظمات وسية الهند
 

 

 

 

 

ت راءااالجتم تأجيله لظروف  %50 لقاء سنوى مع االطراف المجتمعية.  3-2-1

ة حاالحترازية أثناء جائ

 االكورون

  %100 ت الصناعيةزيارات ميدانية للمؤسسات و الشركا 3-2-2

  %100 يةصناع بروتوكوالت مع مؤسسات 3-2-3

لخدمات عمل عن االق نظمات سومرضا المجتمع و  ىياس مدق 3-2-4

 المقدمة

100%  

  %100 تحليل نتائج الرضا المجتمعى و إتخاذ اإلجراءات التصحيحية 3-2-5
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 أسباب عدم اإلنجاز ازنجاإلنسبة  ية(اإلجرائ األنشطة )األهداف  األهداف االستراتيجية 

 

 ية البيئةو تنمحد المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال خدمة المجتمع جامعة فاروس كأ–كلية الهندسة  :الثةثلغاية الا )تابع(

فى نشر الوعى  مساهمةال 3

بقضايا افى ى و الثقيئبال

 لمجتمع و البيئةا

  %100 رصد مشاكل المجتمع 3-3-1

من  بةعقد ندوات ودورات عن قضايا البيئة من خالل نخ 3-3-2

 شكالتيئة التدريس للمشاركة فى حل المضاء هأع

ت راءااالجتم تأجيله لظروف  0%

ئحة االحترازية أثناء جا

 لكوروناا

ة البيئة تنميع و مجتمخدمة ال ب النشطةشر و توعية الطالن 3-3-3

 ووضع اليه للتحفيز فى المشاركة

ت راءااالجتم تأجيله لظروف  50%

االحترازية أثناء جائحة 

 ونارالكو

 جامعة فاروس –وارد الذاتية لكلية الهندسة : تطوير و تنمية المة الرابعةالغاي

1 

 

 

 

فعيل ء و تاستكمال إنشا

 الموارد بالكليةة نميحدو
  %100 ةبية مهنيتدر يم دوراتتقد 4-1-1

 تقديم استشارات هندسية 4-1-2
لدى إدارة 

 الجامعة
 

 %50 الورش لخالية من تصميم و تنفيذ نماذج هندس 4-1-3
ذج من الدورة المستندية و نما

 جامعة(ال)لدى ادارة االفواتير
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 تكملس( التى لم ت2019-2015) انيةة الثبنود الخطة االستراتيجي 3/4

جامعة فاروس كأحد  –كلية الهندسة "اية األولى ل من الغستكملتى لم تالبنود ا 1/3/4

 "لهندسىالمؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم ا

 التقويم المؤسسى المستمر للفاعلية التعليميةتطوير نظم " 1-اتيجى رقمهدف االسترال 1/1/3/4

 "لجودةرة او اداو القدرة المؤسسية 

ت تصاالاإل وأساليبلحديثة ا ولوجيالتكنوادخال اخدمات المكتبات  تحسين 2-1-1د بن ▪

 لكترونيةإلا

و تحويل  كوروناء جائحة الأثناحترازية االاإلجراءات  اتخاذ% و أعاق استكماله 80تم بنسبة  −

د لتواجمنع الطالب من ا" و On-Line Educationة الى نظام "الدراسة عن بعد الدراس

 .يةبالكل

النتظام و عودة الطالب ل ”Hybrid Education“ين الهجالتعليم د العودة لنظام عتم تفعيله بسي −

 .2022-2021م الجامعى اابتداء من الع بالكلية

 ز وسائل األمن و السالمهوارد المادية و تعزيصيانة الم ير نظمتطو 3-1-1بند  ▪

 ر.عدم وجود قاعدة بيانات بالصول% 80تم بنسبة  −

 .بيانات بالصور قاعدة عملب مالهتكتم اسيس −

 شاركة المجتمعيةب للمدور الطالعيل تف  5-1-1بند  ▪

جراءات اإلبسبب  2021-2020م علمى فى العام الجامعى وجود يو عدمل% 90تم بنسبة  −

 .بالكليالطالب  تواجدو عدم  روناأثناء جائحة الكوالحترازية ا

 .2022-2021عى مالجا معافى ال ةليلكبا امالنتظلسيتم استكماله بعد عودة الطالب  −

 ى العملية التعليميةالطالب فدور تفعيل  9-1-1بند بند  ▪

 أثناءالحترازية اجراءات اإلبسبب  تمثيل الطالب فى مجلس الكلية عدمل% 50تم بنسبة  −

 .يةبالكلالطالب  تواجدم و عد وروناجائحة الك

 فى العام كليةلاالنتظام بلب اللطاودة بعد ع اشتراك الطالب فى مجالس الكلية سيتم تحقيق −

 .2022-2021الجامعى 

 معهم لقاء سنوىتنظيم للخريجين من جامعة فاروس و  وظيفىتملتقى  متنظي 11-1-1بند  ▪

 .ناء جائحة الكوروناأثرازية االحتاءات اإلجربسبب تماما  يل البندلم يتم تفع −

ة األزمات رالجنة ادرات لقرا اطبق سللخريجين من جامعة فارو وظيفىتاللتقى المسيتم تنظيم  −

 .2021-2020معى القادم عام الجاى اللوزراء فو الكوارث بمجلس ا

 سة فاروسبخريجى هندتنظيم دورات تدريبية لالرتقاء  12-1-1بند  ▪

 طة تدريب معتمدة للخريجين.وجود خلعدم  %50 استكمال جزئى بنسبة −

تمادها من اع واألقسام  مجالس معنسيق بالتكلية الهندسة تدريب لخريجين سيتم وضع خطة  −

رة األزمات و لجنة اداطبقا لقرارات ام فى الدراسة ة االنتظعود بعديلها و تفعمجلس الكلية 

 .2021-2020الجامعى القادم  فى العامالكوارث بمجلس الوزراء 
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 وضع نظام محفز لجذب الطالب الوافدين 13-1-1بند  ▪

لمفروضة على السفر يود اقذلك لل دين وافوب د طالعدم تواجل %50استكمال جزئى بنسبة  −

 ء جائحة الكورونا.لفة أثنالمختالدول ا للخارج من

و  دارة المختصة بالجامعةطريق االعن  الطالب الوافديننظام التحفيذ لجذب سيتم استكمال  −

ء جائحة المعمول بها أثنا االحترازيةاإلجراءات ادارة الكلية عقب انتهاء  ن معبالتعاو

 ا.ونالكور

 عليم عن بعدونية للتلكترمنصات ا لبات التعليم عن بعد و انشاءوير متططت 15-1-1بند  ▪

 .%50استكمال جزئى بنسبة  −

نظام  لىا 2020-2019فى العام الجامعى راسة حويل الدو ت أثناء جائحة الكوروناأثناء  −

دام استخ تم،  يةمنع الطالب من التواجد بالكل" و On-Line Education"الدراسة عن بعد 

ت الدارة العملة المكانيادة انية محدوالمجا Google Classroomونية االلكتر لمنصةا

 التعليمية.

ى معالعام الجابانتظام الطالب فى  زراءمجلس الورة األزمات و الكوارث بلجنة ادا بعد قرار −

              نظام التعليم الهجينمن ادارة الجامعة بتبنى اذ قرار تم اتخ 2020-2021

“Hybrid Education” نية ة االلكترواستخدام المنص معBlackboard ظام متكامل وهو ن

  .إلدارة نظم التعليم الجامعى

ى و الدولى جتمع المحلة و تخصصات بينية تخدم المسية جديددراإحداث برامج  16-1-1بند  ▪

 و استكمال لوائح هذه البرامج فى إطار جودة العملية التعليمية

 .2014تمدة فى طبيق الالئحة الحالية و المعأثناء ت امتمالبند تفعيل ام لم يت −

 و لجديدةمرور خمسة سنوات على تطبيق الالئحة الحالية جارى اعداد  الالئحة ا فى ضوء −

دة و تخصصات بينية تخدم المجتمع المحلى و دراسية جديإحداث برامج ضمن تالتى ست

 .الدولى

 مادهاية المستحدثة و تبنيها و اعتاألكاديممج ارة للبمية مرجعيدير أكاإعداد معايي 17-1-1بند  ▪

قبل  2014فى  الحالية و المعتمدةو ذلك لعدم امكانية تعديل الالئحة  لبند تماماتفعيل ا يتم لم −

 مرور خمسة سنوات.

 اعداد سيتمالالئحة الحالية ، جديدة بعد مرور الخمس سنوات من تطبيق  حةعداد الئعند ا −

جودة  ييراطبقا لمعدم المجتمع المحلى و الدولى ات بينية تخصصو تخ سية جديدةرادامج بر

ى معايير جودة التعليم ضافة إلاد ، باإلالمعتمدة من الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتمتعليم ال

 .مع المعهد الملكى السويدى لتقنيات الهندسةقية التعاون فادى فى اتالسوي

اءات االحترازية خالل جائحة يق كافة االجربو تطمات الطبية خدين التحس 19-1-1بند  ▪

 الكورونا

 .ل البند تمامايتم تفعيلم  −

ى ضوء الخبرات المكتسبة أثناء الطبية فسيتم استيفاء التجهيزات الالزمة لتحسين الخدمة  −

 الكورونا. ائحةأزمة ج

 طالبىالجتمع تفعيل أنشطة دمج ذوى االحتياجات الخاصة فى الم 21-1-1بند  ▪
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ات االجراء قيود لوجود ةالطالب ذوى االحتياجات الخاصمشاركة لعدم  %80ة تم بنسب −

 أثناء جائحة الكورونا.االحترازية 

مات و الكوارث ة األزرادالجنة  قرارل بقاط 2021-2020 قادمالعام الاستيفاء البند فى  سيتم −

 بالكلية.بانتظام الطالب  بمجلس الوزراء

 بالكلية و متابعتها دريس و التعلمالت تحديث استراتيجيات تابعةم 22-1-1بند  ▪

رة و ضرو أثناء جائحة الكورونااالجراءات االحترازية  قيود جودلو تمامابند تفعيل اللم يتم  ▪

 لمحدودة.ا ام نظام التعليم عن بعد بامكانياتهاستخد

يم لاستراتيجية التعى بتبن جامعةبعد قرار ال 2021-2020 استيفاء البند فى العام القادم سيتم ▪

نظم ادارة العملية  فىعالية ثر فاألك Blackboard المنصة االلكترونية لهجين فى وجودا

 التعليمية.

أساليب  و رامج التعليمية و المناهج الدراسيةطوير البت" 2-الهدف االستراتيجى رقم 2/1/3/4

 "التعليم و التعلم

قا ها طبدامراجعتها و اعتمو وفات إعدادة صياغة توصيف البرامج و المصف 3-2-1بند  ▪

  م و االعتمادة التعليلجودالقومية لمتطلبات الجدارة المستحدثة من الهيئة 

 .أثناء جائحة الكوروناحترازية راءات االاالج قيود لوجود لم يتم تفعيل البند تماما −

 و تدريستظام حضور أعضاء هيئة النعند ا 2021-2020 لبند فى العام القادماستيفاء ا سيتم −

 .ءس الوزرارة األزمات و الكوارث بمجللجنة اداقرارات لبقا ط ةالهيئة المعاون

 السنوية لكلية الهندسةقد مؤتمرات األقسام العلمية ع 6-2-1بند  ▪

 . ثناء جائحة الكوروناأحترازية اال االجراءات قيود لوجود يل البند تمامايتم تفع لم −

يئة التدريس و ضاء هر أعوعند اتظام حض 2021-2020 استيفاء البند فى العام القادم سيتم −

 .ت و الكوارث بمجلس الوزراءة األزمارادالجنة ات لقرارالهيئة المعاونة طبقا 

 ى لكلية الهندسةمى السنوعقد اليوم العل 7-2-1بند  ▪

 .أثناء جائحة الكورونااالجراءات االحترازية  قيود لوجود تمامالم يتم تفعيل البند  −

تظام حضور أعضاء هيئة التدريس و نعند ا 2021-2020 مدد فى العام القابناء الاستيف سيتم −

 .رة األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءلجنة ادارارات لقطبقا  اونةيئة المعاله

 "جىاإلعتماد البرام " 4-االستراتيجى رقمالهدف  3/1/3/4

 ل فريق  العداد معايير الدراسة الذاتيةتشكي 1-4-1د بن ▪

 . أثناء جائحة الكورونارازية االحتالجراءات ا قيود لوجود اماتملبند لم يتم تفعيل ا −

يس و تظام حضور أعضاء هيئة التدرنعند ا 2021-2020 ادملعام القفى اء البند استيفا سيتم −

 .ث بمجلس الوزراءت و الكوارة األزمارلجنة ادالقرارات يئة المعاونة طبقا اله

 دعتمالتعليم و االاالقومية لجودة  ئةالهي التقدم لتجديد االعتماد من 4-4-1د بن ▪

 . ثناء جائحة الكوروناأترازية االحجراءات اال قيود لوجود لم يتم تفعيل البند تماما −

دريس و ء هيئة التتظام حضور أعضانعند ا 2021-2020 قادمالعام الاستيفاء البند فى  سيتم −

 .جلس الوزراءبموارث رة األزمات و الكلجنة ادالقرارات يئة المعاونة طبقا اله



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

 دةجولوحدة ضمان ا

67 

 "يميةلتعلمخرجات اتطوير نظم تقييم الطالب لقياس ال " 5-رقم اتيجىهدف االسترلا  4/1/3/4

 إنشاء بنوك األسئلة 2-5-1د بن ▪

 . وروناء جائحة الكأثنااالجراءات االحترازية  قيود وجودل تماما لم يتم تفعيل البند −

تدريس و لور أعضاء هيئة احض تظامنعند ا 2021-2020 استيفاء البند فى العام القادم تمسي −

، و ممارسة  اءلس الوزربمج الكوارث رة األزمات ولجنة ادالقرارات معاونة طبقا ئة الالهي

 .Blackboardلكترونية  لمنصة االنظام التعليم الهجين فى وجود ا

 لتشمل أنماط االمتحانات المختلفةالتقييم م ابعة تحديث نظمت 3-5-1د بن ▪

 . أثناء جائحة الكوروناازية جراءات االحترالا قيود لوجود ماتمابند للم يتم تفعيل ا −

س و تظام حضور أعضاء هيئة التدرينعند ا 2021-2020 لقادمام اد فى العاستيفاء البن سيتم −

، و ممارسة  س الوزراءكوارث بمجلاألزمات و ال رةلجنة ادالقرارات ئة المعاونة طبقا الهي

 .Blackboardلكترونية  ة االمنصد الونظام التعليم الهجين فى وج

 كأحد ة فاروس جامع –هندسة كلية ال" لثانيةلتى لم تستكمل من الغاية انود االب 2/3/4

 لمىلبحث العالعلمية المتميزة فى مجال ا المؤسسات

 "ام العلميةثية باالقسالمجاالت البحتحديد " 1-الهدف االستراتيجى رقم 1/2/3/4

 العلميةام القساتحديد المجاالت البحثية ب 1-1-2بند  ▪

 . الكوروناأثناء جائحة االجراءات االحترازية  قيود دلوجو فعيل البند تماماتلم يتم  −

حضور أعضاء هيئة التدريس و تظام نا عند 2021-2020 فاء البند فى العام القادماستي يتمس −

 .رة األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءادالجنة ارات لقرمعاونة طبقا الهيئة ال

 القسام و الكليةاللبحث العلمى ب خطط 2-1-2بند  ▪

 .%50جزئى بنسبة  تكمالاس −

و تظام حضور أعضاء هيئة التدريس نعند ا 2021-2020 ادملعام القالبند فى ا استكمال سيتم −

 .راءبمجلس الوزألزمات و الكوارث رة الجنة ادالقرارات المعاونة طبقا  الهيئة

 لفةمختت الاعقد مؤتمرات علمية فى التخصص 3-1-2بند  ▪

 . أثناء جائحة الكوروناالجراءات االحترازية ا يودق لوجود البند تماما للم يتم تفعي −

أعضاء هيئة التدريس و  ظام حضورتنعند ا 2021-2020 د فى العام القادمفاء البناستي سيتم −

 .رة األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءادا لجنةرارات لقطبقا و الطالب نة الهيئة المعاو

 "لكليةار بابيئة محفزة لإلبتك " 5-الستراتيجى رقمف االهد  2/2/3/4

ن بالجامعة من خالل منصة المبتكريار وه لالبتكانشاء بيئة الكترونيه مخصص 2-5-2بند  ▪

 Blackboardامج علي برن الكترونيه

 . أثناء جائحة الكورونارازية اءات االحتاالجر قيود لوجود مامالم يتم تفعيل البند ت −

أعضاء هيئة التدريس و  حضور تظامنعند ا 2021-2020 مدد فى العام القالبناء افاستي سيتم −

رسة ، و مما ة األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءرجنة ادالات لقرارقا الهيئة المعاونة طب

 .Blackboardلكترونية  نصة االنظام التعليم الهجين فى وجود الم
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وس كأحد المؤسسات رجامعة فا–هندسة ال كلية"لثة لثابنود التى لم تستكمل من الغاية اال 3/3/4

 "ئةالمجتمع و تنمية البيمتميزة فى مجال خدمة ية الالعلم

ية و منظمات ت الهندستفعيل التواصل مع المؤسسا" 2-ى رقمستراتيجف االالهد 2/3/3/4

 "المجتمع

 عيةالمجتمسنوى مع االطراف  لقاء 1-2-3بند  ▪

 .%50ل جزئى بنسبة استكما −

التدريس و  هيئة تظام حضور أعضاءنعند ا 2021-2020 م القادملعافى ا استيفاء البند سيتم −

 .األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءرة ة ادالجن لقرارات طبقاو الطالب الهيئة المعاونة 

بقضايا الوعى البيئى و الثقافى المساهمة فى نشر " 3-االستراتيجى رقمالهدف  3/3/3/4

 "جتمع و البيئةالم

س لتدريخالل نخبة من أعضاء هيئة ا نقضايا البيئة م عن وراتدعقد ندوات و 2-3-3بند  ▪

 للمشاركة فى حل المشكالت

 . كوروناجائحة الأثناء االجراءات االحترازية  دقيو وجودل مالبند تمالم يتم تفعيل ا −

أعضاء هيئة التدريس و تظام حضور نعند ا 2021-2020 م القادماستيفاء البند فى العا سيتم −

 .مجلس الوزراءارث برة األزمات و الكولجنة ادا تلقراراطبقا الب الطو ة نالهيئة المعاو

فى للتحفيز ع و تنمية البيئة ووضع اليه ة المجتمخدم ب النشطةنشر و توعية الطال  3-3-3بند  ▪

 المشاركة

 .%50استكمال جزئى بنسبة  −

ريس و لتدئة ايتظام حضور أعضاء هنعند ا 2021-2020 م القادماستيفاء البند فى العا سيتم −

 .رة األزمات و الكوارث بمجلس الوزراءادالجنة لقرارات طبقا و الطالب عاونة مالهيئة ال

الموارد الذاتية لكلية الهندسة و تنمية تطوير  الرابعة " من الغاية م تستكملتى للبنود الا 4/3/4

 "عة فاروسجام –

 "بالكلية اردالمو ستكمال إنشاء و تفعيل وحدات تنميةا " 1-رقم الهدف االستراتيجى 1/4/3/4

  الل الورشمن خ تصميم و تنفيذ نماذج هندسية 3-1-4 ندب ▪

 .%50استكمال جزئى بنسبة  −

ور أعضاء هيئة التدريس تظام حضنعند ا 2021-2020 ام القادمد فى العالبناستيفاء  سيتم −

الدورة و ذلك الستكمال  راءبمجلس الوزرة األزمات و الكوارث لجنة ادالقرارات طبقا 

 .ر)لدى ادارة االجامعة(ينماذج من الفواتو  نديةتالمس
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لخامسلخامساا  فصلفصلالال   

  هدف وو ةسالر ووية ؤر

روسفاجامعة  –هندسة لة اكلي  
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 :امعة فاروسبج ندسةهية الكلو رسالة ة يرؤ 1/5

 ناصرالعراجعة الدورية و التى تشمل حددة للمآلية م الرؤية و الرسالة بناء على تم تحديث صياغة

 :آلتيةا

 .نجازهما تم ا و 2019-2015لخطة  االسترتيجىالتحليل  -أ

 .ة فى الجودة و التطويربالحديثة و الرغ داتمستجلالتوافق مع ا -ب

 .فاروس باإلسكندرية جامعة ورسالة رؤية معالتوافق  -ج

ؤسسات التعليم العالي ومراكز داخل م يحث العلملتعليم العالي والبا تيجيةاسترا معالتوافق  -د

فة رتنمية المعو التى تهدف إلى  ٠٣٠٢مصر  لرؤيةمن الهدف االستراتيجي الرابع ض البحث

، ق التنمية االحتوائية المستدامةلمي كركائز أساسية داعمة في تحقيعبتكار والبحث الاالو

  .ناعة والسوقوإنتاج خريجين جاهزين للص

 :لجديدةا ندسةهية الكلة يؤر 1/1/5

ن ميتم ذلك  و مى متميز.ديإلى مستوى أكاخاصة للوصول  ةامعة فاروس رؤيبج ندسةهية البنى كلتت

 بطالرات القدة يعمل على تنمي اكم ى.الدول ىنلتطور التقل اكبمو ندسىهعليم خالل تقديم ت

مى و ياإلقلو  لمحلىاسوق العمل  فى ميزتو الافسة منلل ةيديالقاو ة يمية و المهنية و البحثيالتعل

 دولى.لا

  :جديدةال ندسةهية اللكسالة ر 2/1/5

ميز ندس متهج متخريلراقى  مىى أكاديتويق مستحق إلى جامعة فاروسكلية الهندسة بتهدف  

ى اإلحتياجات التقنية ة تلبزميمتديمية كاتخصصات و برامج أ اللخ تمر منالتعلم المس لىع ادرق

لكلية ى اتسع ومصر.  مة فىاالمستدية مالتن تساهم فىو  ميةلخداو المصالح  عيةانصلات اسسمؤلل

و  لبيئةنمية اتو  جتمعممة الدفى خساهم ت ى تطبيقيةنواحتنتجها إلى ر البحوث التى إلى تطوي

 ةيمنت أكاديمى يمكن الطالب من مناخ عجيتشعاية ور تسعى الكلية نحو وة. نيه التقاعل مع قضاياتفلا

 تجاه المجتمع. ليةمسئولاس باسواإلح لمهنيةب اااآلدوخالقيات ألاوتعلم  كارلى اإلبترة عقدلا

 الة الكلية:رؤية و رس و إعالنإعتماد  3/1/5

و ورقى، يسمح بإبداء الرأى فى الرؤية و الرسالة،  شتركة الكترونىمال فئاتلداد استبيان لتم اع -أ

لرؤية و ا ةخطة االستراتيجية لعرض الرسالمع أعضاء لجنة إعداد ال كما تم عقد اجتماع

لمقابالت اباإلضافة إلى اء هيئة التدريس و الطالب مقترحتين و عدة لقاءات حوارية مع أعضال

حول م الستطالع رأيهو ذلك دسية و الصناعية نالمنظمات اله ىلممثمع  ةالشخصية لقيادات الكلي

 لرسالة المقترحتين.الرؤية و ا

--/--بتاريخ  ----/----ألكاديمى للعام ا (-بمجلس الكلية رقم ) رسالة الكليةرؤية و تم إعتماد  -ب

/2021. 

 الوسائل ذهه توشمل الكلية خارجو  داخل المختلفة ئلالوسا خالل من والرسالة الرؤية نشر تم -ج

 الكلية موقع على وأيضا بالكلية واإلدارية العلمية األقسام داخل اإلعالنية واللوحات الكلية لدلي

 .(www.pua-edu.eg) الدولية تالمعلوما شبكة على
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نمية المجتمع و ت مةدفى خرها و دوية و البحثية التعليم تهارؤيالجديدة للكلية تعكس  الرسالة -د

   .فى البعد التعليمى و البحثى 2030يجية لرؤية مصر تاألهداف االسترامع افق وتت كما لبيئةا

 ندسةاله يةلك ورسالة ورؤية ندريةكسباإلفاروس  جامعة ورسالة رؤية بين الرتباطا 2/5

  ندريةكسفاروس باإل جامعة ةرؤي 1/2/5

ة تنميلأهداف ا حقيقنحو تة رائدة تسعى عة فاروس باإلسكندرية أن تكون مؤسسة علميتطمح جام

وتوظيف التطور التكنولوجي  ى وشراكات محلية ودوليةبناء مجتمع معرف لمستدامة من خاللا

 .نيةوالبحثية والمه منتسبيها التعليميةالمستمر في تنمية قدرات 

 ندريةكسفاروس باإل جامعةلة رسا 2/2/5

ة حفزة ومرمستق ير بيئةل توفلمجتمع من خالمعة فاروس باإلسكندرية بدورها فى تنمية اتلتزم جا

عادلة للطالب تمكنهم من تحقيق التنمية  دمة تعليمية متميزة بفرصم خالعلمي وتقدي ثللتعليم والبح

ى المجتمع المحلى واإلقليمي والدولي ف شراكة معوتعظيم ال فى مختلف مجاالت الحياة،المستدامة 

 عية مع مواكبةجتمالم تم واألخالقياالقي ر والحفاظ علىتسمح بالتطوير المستم إطار منظومة مرنة

 .كنولوجىالتتطور العلمى ولا

 توافق رؤية الجامعة مع رؤية الكلية 3/2/5

و  ، ية الذاتيةحيث الرؤمن ق رؤية الكلية مع رؤية الجامعة ( مدى تواف7) يوضح الجدول رقم

 .نيةهالبحثية والمو ميةتسبيها التعليمنو تنمية  ، دولىلمى و ااإلقليو  لمحلىاسوق العمل  فى ميزتال

من الجامعة و الكلية يريا أنهما متميزان فى التعليم و البحث ى الرؤيتين فكال فز بوضوح ر التميظه

بح التميز دافعا للتنافس العالمى حة أن يصنجد رغبة واض امعةالج و من رؤيةع. و خدمة المجتم

 ةسبها مكانة دولييك مما ةعلوم الهندسييا للح مركزا إقليمز لتصبما ترى الكلية أن تستغل نقاط التميبين

 بطالرات القدة يلتنممنظومة  إعتماد ضرورةد. و كال من الجامعة و الكلية يريا على المدى البعي

 .المستمر التكنولوجيتطور لامواكبة ن أن تكوو  ةيمية و المهنية و البحثيالتعل

 قوافتللبيان مدى ا سةالهند كليةرؤية  و فاروس جامعةمقارنة بين رؤية ( 7جدول )

 ية كلية الهندسةرؤ باإلسكندرية ؤية جامعة فاروسر

فاروس باإلسكندرية أن تكون  جامعةتطمح 

 مؤسسة علمية رائدة

خاصة  ةيامعة فاروس رؤبج ندسةهية البنى كلتت

 مى متميزديأكا مستوىإلى للوصول 

ح جامعة فاروس باإلسكندرية أن تكون تطم

اف دهأ علمية رائدة تسعى نحو تحقيق مؤسسة

مع معرفى خالل بناء مجت نمستدامة ممية اللتنا

 وشراكات محلية ودولية

 ىالدول لتطور التقنىل مواكبندسى عليم هتقديم ت

ية و يمالتعل بطالرات القدة يعمل على تنمي اكم

 فى ميزتمنافسة و اللل ةيديالقاو ة المهنية و البحثي

 دولىلمى و ااإلقليو  لمحلىاسوق العمل 

تنمية  المستمر في لوجيكنوتال روتوظيف التط

 والبحثية والمهنية تسبيها التعليميةقدرات من

و  يمية و المهنيةالتعل بطالرات القد ةتنمي

سوق  ىف ميزتالمنافسة و لل ةيديالقاو ة البحثي

 ولىدلمى و ااإلقليو  لمحلىاالعمل 
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 ةالكلي رسالةالجامعة مع  رسالةتوافق  4/2/5

 اإللتزام بتحقيقث من حيالجامعة  سالةالكلية مع ر لةسار قاف( مدى تو8) يوضح الجدول رقم

 فكال من الجامعة و الكلية لرسالتيناز بوضوح فى ظهر التميو لقد . متوافقةال الرؤية المستقبلية

ر على قاد ميزندس متلتخريج مه يم والبحث العلميمستقرة ومحفزة للتعل توفير بيئة إلى تهدفان 

نجد رغبة  امعةالج رسالةو من  .ميةلخداصالح مو ال عيةانصالت اسسمؤلل يةاإلحتياجات التقنتلبية 

ى التطور العلم مواكبةو يمي والدولي عظيم الشراكة مع المجتمع المحلى واإلقللتواضحة 

ساهم ت قيةى تطبيتنتجها إلى نواحر البحوث التى تطوي تعمل علىبينما ترى الكلية أن  ولوجىالتكنو

فى كال من الجامعة و الكلية تلتزم . و ةنيه التققضايا اعل معتفو ال ئةلبيا يةمنتمة المجتمع و دفى خ

 .عتجاه المجتم ليةمسئولاس باسواإلح ةلمهنيب اااآلدوألخالقيات ا الحفاظ على

 وافقلبيان مدى الت الهندسة كلية رسالةو  فاروس جامعة رسالةمقارنة بين ( 8)جدول 

 ةالهندس ليةك لةارس جامعة فاروس باإلسكندرية الةرس

باإلسكندرية بدورها فى جامعة فاروس  تزمتل

مستقرة  تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة

م خدمة م والبحث العلمي وتقديومحفزة للتعلي

عادلة للطالب تمكنهم من  ة بفرصية متميزتعليم

التنمية المستدامة فى مختلف مجاالت  تحقيق

 اةالحي

يق تحق لىوس إرجامعة فاكلية الهندسة بتهدف 

ميز ندس متريج مهراقى لتخ مىيدأكاى توسم

تخصصات  اللخ تمر منالتعلم المس لىادر عق

ى اإلحتياجات ة تلبزيممتديمية كاو برامج أ

 ميةلخداو المصالح  عيةانصالت اسسمؤالتقنية لل

 مصر امة فىالمستدية ملتنا و تساهم فى

روس باإلسكندرية بدورها فى تلتزم جامعة فا

 ة مع المجتمعكشرايم التعظو  عجتمالم ةتنمي

المحلى واإلقليمي والدولي فى إطار منظومة 

 بةمع مواكتسمح بالتطوير المستمر  مرنة

 التكنولوجىالتطور العلمى و

تنتجها إلى ر البحوث التى إلى تطويلكلية ا ىتسع

ية نممة المجتمع و تدفى خساهم ت ى تطبيقيةاحنو

 ةينلتقاه اعل مع قضاياتفو ال لبيئةا

بدورها فى  يةوس باإلسكندررفا جامعةتلتزم 

مستقرة  تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة

لحفاظ على و ا العلميومحفزة للتعليم والبحث 

 جتمعيةقيات المالقيم واألخال

أكاديمى  مناخ عجيتشعاية ور تسعى الكلية نحو

 كارلى اإلبترة عقدال ةينمت يمكن الطالب من

اس سحاإلو نيةلمهب ااآلداوت األخالقياوتعلم 

 تجاه المجتمع يةلمسئولبا

 :لكلية الهندسةتيجية اإلسترا و األهداف ياتاغلا 3/5

ا ايات فيمذه الغالتها، وتتلخص ها و رسها رؤيتهبلتحقق ة لعامالغايات امن  وعةمجم ةيتبنت الكل 

 : يلى

عليم تال لجامى ميزة فلمتاة يمالعلاروس كأحد المؤسسات جامعة ف –ة هندس: كلية ال ىللغاية األوا

 .لهندسىا

لبحث ال امج ة فىزيلمية المتمعسسات الس كأحد المؤوراة فعجام –: كلية الهندسة  اية الثانيةالغ

 مى.العل
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ة خدم زة فى مجاليمعلمية المتمؤسسات الكأحد ال فاروس جامعة –الهندسة كلية  :  ثالثةلغاية اال

 .تنمية البيئة و مجتمعال

 جامعة فاروس. –كلية الهندسة تية لد الذاالموار يةمنت ور تطوي  : ةعابرلية االغا

 .ير الجودةمعا تبعية تراادواساليب  خ آليات:  ترسي ةمساخلة ايلغاا

 : لتحقيق الغايات ةستراتيجيف اإلااألهد 1/3/5

نفسها فقد تم صياغة مجموعة من االستراتيجية الخمس التى حددتها الكلية لفى إطار الغايات 

سبون إلى كلية الهندسة بجامعة فاروس إلى تحقيقها على يسعى من ينت ىالتاتيجية السترف اهداألا

 (.9) الموضح بالجدول رقمالنحو 

 ستراتيجيةف اإلااألهدو  ندريةكسفاروس باإل امعةجل تيجيةف اإلسترااهداأل بين التوافق 2/3/5

 الهندسة يةلكل

ف اهداأل عم ةالهندس يةلكل يةاتيجرف اإلستااألهد( مدى توافق 10) ميوضح الجدول رق

بتكارية و يئة االو تعزيز البالتعليمية العملية فعالية و تحسين كفائة  من حيث جامعةلل ستراتيجيةاإل

 ، و التعاون الدولى عزيزتهارات تلبى احتياجات سوق العمل ، و اكتساب مريادة األعمال و 

على  ين ، و العملجخريللالهندسية  ارفالمع ة القدرات وو تنمي البحث العلمياالرتقاء بجودة 

 تحقيق تنمية مستدامة للمجتمع.

ت ق الغايالية الهندسة بجامعة فاروس لتحقيا كالتى حددته هداف االستراتيجية األ( 9جدول )

 لكليةمن االمتبناه 

 األهداف االستراتيجية الغاية العامة

 –ة هندسلية ال: ك ىلوأللغاية اا

ت سساالمؤ اروس كأحدجامعة ف

لتعليم ال جامى زة فيممتالة العلمي

 لهندسىا

نظم متطورة و فعالة للتقويم المؤسسى المستمر للفاعلية   (1

 .دةية و القدرة المؤسسية و ادارة الجوالتعليم

دراسية و اساليب التعليمية و المناهج الطوير البرامج ت  (2

 .البيئة و خلق  ملالتعايم و التع

 .لكليةابل ريادة األعماو  اريةكتعزيز البيئة االبت  (3

 ضاء هيئة التدريس على درجة عالية من الكفاءة.أع  (4

 .البرامجىاإلعتماد الحصول على   (5

 –: كلية الهندسة  اية الثانيةالغ

سسات س كأحد المؤورافة عجام

لبحث ال امج ة فىزيلمية المتمعال

 مى.العل

 .ليةبالك سيرهيئة التد ءالبحثية لدى اعضاقدرات ال تطوير  (6

 بما وماتلدبلوا لعلياا الدراسات برامجد اعتمإو  كمالستإ  (7

 .ةللكلي بحثيةال الخطة ققيح

 ى.لبحث العلمتطوير مجاالت ا  (8

 .ةيزة متملميبحوث عى لع صولحال  (9



 2021 (2025 -2021) كندريةاإلسفاروس ب ةعجام - ةدسنلية الهلك جيةياتإلسترخطة اال

 

 دةجولوحدة ضمان ا

74 

 األهداف االستراتيجية الغاية العامة

 –ة الهندس:  كلية  ثالثةلغاية اال

كأحد المؤسسات  فاروس جامعة

ة خدم زة فى مجاليملمتعلمية اال

 .لبيئةة اتنمي و المجتمع

 .الكليةبخدمية الدات اكز والوحرالمور د ويرطتل وتفعي  (10

 .توسيع وتسويق الخدمات المجتمعية للكلية  (11

 .ات المجتمعية ومنظمتفعيل التواصل مع المؤسسات الهندس  (12

 .التواصل معهم متابعة الخريجين وسبل  (13

 .لذاتية للكليةدعم الموارد المالية ا  (14

جتمع ايا المضى بقفثقاى البيئى واللوعشر انالمساهمة فى   (15

 .والبيئة

ية نمت ور تطوي  : عةابية الرالغا

 –ة كلية الهندسد الذاتية لالموار

 .جامعة فاروس

 حدات تنمية الموارد بالكلية.وتفعيل  إستكمال إنشاء و  (16

و و تطوير قدرات الباحثين للتقدم باألبحاث دعم   (17

 .المشروعات للجهات المانحة

 لياتآخ ي:  ترس ةمساخلا ةيغالا

 ير الجودةمعا تبعرية تااد اساليبو

 ومراعاةلوحدة ضمان الجودة تحديث الالئحة الداخلية   (18

 .اسيةالمعايير القومية األكاديمية القي

ع كفائة الجهاز رفدف به التحول الرقميتطبيق منظومة   (19

بوحدة  ة البيانات والمعلوماتتحسين نظم إدار و اإلدارى

 .ةجودن الاضم
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 وافقلبيان مدى الت االستراتيجية للجامعة و الكلية هدافاألقارنة بين م( 10جدول )

 جامعة فاروس باإلسكندريةلراتيجية اإلست افاألهد لكلية الهندسةاإلستراتيجية  األهداف عناصر التوافق

 فائة و فعالية الموارد البشريةحسين كت
وارد البشرية بما يعزز وفاعلية الم ةتحسين كفاء اءة.لكفمن ا اء هيئة التدريس على درجة عاليةأعض

 .القدرة المؤسسية للجامعة

و تعزيز التعليمية ة العمليفعالية و حسين كفائة ت

 يادة األعمال ارية و ربتكالبيئة اال

و ية و المناهج الدراسية تطوير البرامج التعليم

لة او التعلم و عمل نظم متطورة و فعاساليب التعايم 

 التعليمية. تمر للفاعليةسويم المؤسسى الملتقل

 .تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع والتميز

ال منظومة داعمة لالبتكار وريادة األعم توفير .ةبالكليو ريادة األعمال االبتكارية تعزيز البيئة 

 .ملاحتياجات سوق العواكتساب مهارات تلبي 

لدمج ءات فعالة جرايذ افتنتطوير الجهاز االدارى و 

التحول احتياجات بما يلبى  ةلرقميلتكنولوجيا اا

 الرقمي

كفائة بهدف رفع التحول الرقمي منظومة  تطبيق

بيانات إدارة التحسين نظم الجهاز اإلدارى و 

 .بوحدة ضمان الجودة والمعلومات

ما يلبى تحسين نظم إدارة البيانات والمعلومات ب

 التحول الرقمي.

 حدات الخدميةودور المراكز والير وتطو تفعيل

 .بالكلية

والشهادات  استحداث مراكز معتمدة دولي ا للتدريب

 .المهنية الدولية

مؤسسى فعالة للتقويم النظم فعالة  ستخداما

و  لمؤسسيةمستمر للفاعلية التعليمية و القدرة اال

  م لالعتماد البرامجىاستيفاء معايير الجودة و التقد

ى المستمر سة للتقويم المؤسعالو ف ةنظم متطور

 فاعلية التعليمية و القدرة المؤسسية و ادارة الجود.لل

إلدارات المختلفة لتحقيق تطوير نظم إدارة الجودة با

2015/9001 ISO ديد الشهادة الممنوحةوتج. 

لى االعتماد المؤسسي حصول كليات الجامعة ع اإلعتماد البرامجى.الحصول على 

 يمجودة التعل ة القومية لضمانهيئن الموالبرامجي 

 .والهيئات الدولية
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 جامعة فاروس باإلسكندريةلراتيجية اإلست افاألهد لكلية الهندسةاإلستراتيجية  األهداف عناصر التوافق

 و تنمية موارده االرتقاء بجودة البحث العلمى

 وماتوالدبل العليا الدراسات برامجتماد و إع ستكمالإ

 .للكلية البحثية الخطة يحقق بما

ث ئح الحاكمة إلدارة عملية البحنظومة اللواتحديث م

 .ةالعلمي طبقا للمستجدات الحديث

هيئة التدريس  ية لدى اعضاءثير القدرات البحتطو

 بالكلية.

الموارد البشرية وتطوير البنية التحتية دعم وتنمية 

 .ع كفاءة القدرة البحثيةلرف

و الحصول على  بحث العلمىجاالت التطوير م

 .متميزةبحوث علمية 

جامعة لتحقيق قاء بجودة البحث العلمي بالاالرت

 .حثيبالتميز العلمي وال

لتقدم باألبحاث و ت الباحثين لادعم و تطوير قدر

 .للجهات المانحةالمشروعات 

 تنمية موارد البحث العلمي .

 ز التعاون الدولىتعزي

ت الهندسية ومنظمات المؤسسا تفعيل التواصل مع

وتسويق الخدمات المجتمعية توسيع و  المجتمع

 .للكلية

 .مياوعال منظومة الشراكات محليا وإقليمياوير تط

 دامة للمجتمعيق تنمية مستقالعمل على تح
المساهمة فى نشر الوعى البيئى والثقافى بقضايا 

 .المجتمع والبيئة

وتنمية  المجتمع االلتزام المستمر والفعال نحو خدمة

 البيئة.

 معارف الهندسية للخريجينتنمية القدرات و ال
وتوفير  االجامعة وخريجيهين صل باتعزيز التو .وسبل التواصل معهم متابعة الخريجين

 .مستمرللتعليم الفرص 
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 المختلفةالكلية  ةأنشطأداء فى المتبعة  القيم األساسية 4/5

على تلفة؛مخية تعبر عن أداء الكلية لألنشطة الساسقيم أ خمسةكلية الهندسة بجامعة فاروس عرفت 

 :النحو التالى

 ميزجودة و التال -أ

 ،مر للفاعلية التعليمية و القدرة المؤسسية تيم المؤسسى المستقولل ةدالجو معايير بتطبيق الكلية تؤمن

 في ضلاألف لتكون تسعي فالكلية والتفوق، الريادة لتحقيق العمل في لمبدعينوا لمتميزينا وتشجيع

 من وذلك المجتمع، وخدمة واالبتكار، واإلبداع العلمي، البحثو التدريس، مجال في هب تقوم ما كل

تفعيل التواصل مع المؤسسات و ،  العملي والتطبيق ةفبالمعر المهارات زجم ليع القدرة خالل

 .توسيع وتسويق الخدمات المجتمعية للكليةو  مات المجتمعهندسية ومنظال

 رستمر المالتطوي -ب

ايم و التعلم و عمل نظم اساليب التععليمية و المناهج الدراسية و تطوير البرامج التتعمل الكلية على 

 دةجدي برامج ءبإنشا الكلية تلتزم كما. المستمر للفاعلية التعليمية للتقويم المؤسسىلة فعا ومتطورة 

التحول ق منظومة طبيت انببج واإلقليمي المحلي المجتمع ومتطلبات العصر تواكب ومتنوعة

بوحدة ضمان  يانات والمعلوماتتحسين نظم إدارة البئة الجهاز اإلدارى و بهدف رفع كفاالرقمي 

 .ودةجال

 الدولى وتعاون اإلقليمى ال -ج

اتفاقية التعاون بين جامعة فاروس و المعهد  متمثال فى على العمل مع الشركاء الدوليين تنفتح الكلية

إلى مستوى  بالكليةظام التعليم ويهدف هذا التعاون إلى االرتقاء بن. ويدلسبا للتكنولوجيا ىلملكا

فسة في سوق العمل المحلى اية الالزمة للمنمهنت الاح لخريجي الجامعة اكتساب المهاريتي عالمي

لتعليمية المشتركة وتشجيع تبادل الطالب وأعضاء هيئة ة البرامج اإلى إقام والعالمي باإلضافة

اجستير والدكتوراه ألوائل خريجي مشتركة وتوفير منح للم وإجراء أبحاث ثينالباحالتدريس و

 .الطرفين ينكة بروكذلك تنظيم مؤتمرات وندوات مشتالجامعة 

 األكاديمية ةالنزاه -د

 معالجة بهدف وذلك الكلية، منسوبي كافة مامأ والسلبيات اإليجابيات وعرض بالشفافية الكلية تؤمن

 والمصداقية الثقة ويعزز العدالة حققي بما بنزاهة، بالعمل تتعهد أنها كما ت،جابيااإلي ودعم السلبيات

 كيةوالمل اآلخرين حقوق واحترام ،يالعلم البحث ياتالقبأخ ةالكلي تؤمنكما  .المؤسسية ساءلةوالم

 .اآلخرين عن االقتباس ودقة البحوث إنجاز في ميةالعل ألمانةا ومراعاة الفكرية،

 ألداءم اتقيي ضمان الجودة و -ه

 المتميزين وتشجيع العلمي، والبحث التعليم مستوي لتقويم ودةالج معايير بتطبيق الكلية تؤمن

 الهيئةمن  المؤسسى اإلعتماد و بعد الحصول على .لتفوقاو الريادة تحقيقل لالعم في والمبدعين

عتماد اإلعلى  لحصولتعمل الكلية بخطة ممنهجة ل ؛و اإلعتماد يممان جودة التعلالقومية لض

 .الدوليةلمحلية و اودة التعليمية للتوافق مع أنظمة الج البرامجى
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 ةفق بين قيم الجامعة و قيم الكليالتوا 1/4/5

 حاكمهالجوهرية الالقيم مع  الهندسة يةلكالتى تتبناها  القيمدى توافق م( 11) لجدول رقمح ايوض

 .[14] 2019و الصادرة فى  جامعةلل

 معة و قيم الكليةلجاقيم ابين مقارنة ( 11جدول )

كلية  القيم التى تتبناها

 الهندسة
 وس باإلسكندريةجامعة فارل القيم األساسية

 زالجودة و التمي

 ر المستمرطويالت
 األول: التعليم البند

 و النتائج ثانى: البحثالبند ال التعاون االقليمى و الدولى

 ميةالنزاهة األكادي

 البند الثالث: النزاهة

 بالجامعةأعضاء هيئة التدريس و حقوق العاملين ع: الرابالبند 

 نيةهدات األكاديمية و النقالبات المس: االعتراف باالتحاالبند الخام

 عبير الحر و غير المقيدو الت ثند السادس: البحالب

 د األول: التعليمالبن األداءضمان الجودة و تقييم 
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ادسادسلسلساا  الفصلالفصل   

الرباعى يئىحليل البالت  

وسرفاجامعة  –هندسة ة اللكلي  

SSWWOOTT analysis 
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 فاروسعة جام –سة هندال لكلية راهنالوضع التحليل هجية عناصر و من 1/6

 على قيه الداخلى و الخارجىهن بشلتحليل الوضع الرا لتحليل الرباعى للبيئةامنهجية كزت ارت

 :و التالىمصادر مختلفة على النح و طرقمن لبيانات ل اتحلي

 فحص وثائق 1/1/6

 :الية ق التئالوثاتم فحص  يئىالب ة للتحليلزمالالع البيانات جمأثناء 

 الهيئة يرمعاي على الراهن لوضعا تحليل في ةس باإلسكندريفارو معةجا دسةالهن كلية اعتمدت -أ

 . [3] 2015وليو فى ي الثالث صاراإل واالعتماد التعليم جودة ضمانل القومية

( بالخطة االستراتيجية الثانية 2025-2021ة )ستعان فريق إعداد الخطة االستراتيجية للكليا -ب

وحدة ضمان و الصادر من ة التنفيذية الخط من ازهانجاتم مقرير ( و بت2019-2015) يةللكل

 .[13] 2021نة الجودة فى يناير لس

 نقاط لتحديد( 2025-2020فاروس ) ةلجامع تراتيجيةالسطة اخفريق االعداد بالا استعان كم -ج

  . [7] (SWOT analysis)التحليل الرباعى  والتهديدات والفرص والضعف القوة

وفق ا للمعايير  ليةكبال ةالعلميقسام باأللمختلفة اصات صتخلل سيةراالدمج راالبتوصيف اذج نم -د

                    2018ة ثانى لسنال صدارة اإللكليات الهندس الوطنيةيمية المرجعية األكاد

(NARS Engineering 2018) تو الجدارا المهاراتمن  عملية التعلم ى المخرج منبناءا عل 

 .ةلية و العمفي الحياة المهنيم بها قياها الل عليالتي يستطيع الحاص

 ةرجعيملوب "الجدارات" المهنية اللى أسالمبنية عة مقررات الدراسيال لفاتمماذج ن -ه

(competence-based learning course files)  :و تشمل  

− Competency-based course specification 

− Competency-based course matrix 

القيادات مشاركة  على اسسألاى فى يل البيئإعتمد التحل .خلالدان من تفيديسلمل ستبيان موجهإ -و

من خالل  بالة و الطيلبالكالعاملون  م وهونيامع ودريس ة التيئعضاء هة أالساد وألكاديمية ا

و  بقةساسات المن الدرا ةالقونقاط جميع صر م ح. و قد تنيةكترولاإلصورة الفى  إستبيانات

قام  ير موافق. ثمو غ فقوام ينبا رأيهم م حيث قاموا بوضع فيها، ينكلمشارا أىرا ألخذ إرساله

آراء  ىعل داإعتماعف ضلو ا نقاط القوةهم أيد دلتح ياناتبهذه التحليل ى بالبيئ ريق التحليلف

 ف وضعة و النقاط القوخالص م إستساس تاألذا و على ه ان.ستبيين فى اإلركالسادة المشا

 تاالتهديدالفرص و 

 الذهني العصف أسلوب استخدام هافي تم قاءات،وال دواتوالن العمل ورش من وعةمجم عمل مت -ز

 هيئة وأعضاء الكلية قيادات مع تاللقاءا هذه نتاوك ية،عواإلبدا االبتكارية ألفكارا ليدلتو

 واألطراف جينوالخري والطالب والعمال اإلداري جهازال أفراد يعوجم ومعاونيهم التدريس

 . ةلمختلفا ناصرهاع ومناقشة تيجيةإلسترابا توعيةلل ةيالخارج

 الفئات نم ةفئ لكب خاصة استبيانات تصميم تم لية.خارج الكمن ستفيدين لمتبيان موجه لسإ -ح

أمظاء كتمعام  و  ين،واالداري م،ومعاونيه التدريس هيئة أعضاءترل ا و تشم   كخ  ك  فةدهالمست
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 ( وعمللا سوق وممثل)كتمجتمع ا طركف كأل تشم  ج ا وارو من كت ئات كتخ ،والطالبكت ظ  ن 

 .Google forms خالل رابط  يا منالكترون االستبيانات توزيع تم .ج نكتخر 

 فرص أو فضع أو قوة نقاط أي إضافة المشاركين من طلب كذلك ئهم،ارأ بوضع مشاركونال قام 

 من مشاركينال عدادأ (12م )رق ولالجد يبينو . ستبياناال في يجدوها وال يعرفونها تهديدات أو

          خبتاري( --)  رقم الكلية سبمجل يالبيئ التحليل نتائج اعتماد تم قدو. اركةالمش تالفئا فمختل

--  /--  /----. 

 البيئي لالتحلي استبيان في المشاركين أعداد (12) رقم جدول

 شرائح المستهدفةال م
 االستبياناتعدد 

 تهدفةسلما
 ةنسبة المشارك

 %59.62 127 الهيئة المعاونةو  دريسالت هيئةاء أعض 1

ين الفنيو المعامل أمناء أقسام ادارية و  2

 بالورش الهندسية
30 14.08% 

 %11.74 25 وريوسالكطالب مرحلة الب 3

 %2.82 6 (العمل سوق ممثلو)كألطركف كتمجتمع ا  4

 %11.74 25 فاروس كتخر ج ن من رل ا كتهظ سا جامعا 5

 %100 213 ماتىإلجك

 

 تتبيانالإلس األولية البيانات تحليل 2/1/6

عرض 01إلى  7ن ل مشكاألمستهدفة، وفيما يلي في افئات التوضح الردود مشاركة مرتفعه من ال  

 للبيانات األولية للفئات المشاركة باإلستبيان

 العلمي القسم حسب بيانباإلست المشاركين التدريس ةهيئ أعضاء نسب 7-شكل
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 لعلميا القسم حسب بيانباإلست ركينالمشا بلطالا نسب 8-لكش

 

 الوظيفى مسمىال حسب نبياإلستبا المشاركين نسب اإلداريين 9-شكل

 

 م العلمىقسال حسب بيانباإلست المشاركين الخريجيننسب  10-شكل
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 : للكلية ستبيان الخاص بالتحليل البيئىإلنتائج ا 3/1/6

إلستنباط ( 14إلى  11)األشكال من  bar sheetsيل البيئى و توقيع النتائج على ان للتحلتم عمل إستبي

حة و التهديدات الحالية و المتوقعة للبيئة اية و الفرص المتلكلية للقوة و الضعف للبيئة الداخعناص ال

 الخارجية للكلية.

 داد مسودة التحليل البيئىإع 4/1/6

تم التوصل ستوى الداخلى و الخارجى إلى أن ى الميئى عللبحليل البيانات الخاصة بالتتم تفريغ ا

 .قرات التاليةالففى  دالوارالتهديدات على النحو  الفرص وألهم نقاط القوة و الضعف و 

 تحليل البيئة الداخلية للكليةائج تن 2/6

د دة التعليم واالعتمامن الهيئة القومية لجوعلى اإلعتماد  جامعة فاروسة بعد حصول كلية الهندس

ن جودة ئة الداخلية على معايير الهيئة القومية لضمات الكلية فى تحليلها للبيفقد اعتمد 2018فى 

يئة و أسفر تحليل الب . [3] 2018ار الثالث لسنة صدإلا الواردة فىو  شرثنى عإلعتماد اإلالتعليم وا

ن مجموعة ع 6/1بقة الراهن بالفقرة السا الوضعتحليل عناصر و منهجية ناء على خلية للكلية بالدا

موضح  كما هو اإلثنى عشر، معاييرلمختلف الجوانب الخاصة بان نقاط القوة و الضعف فى م

 (.13دول رقم )بالج
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 اصر القوة للبيئة الداخلية لكلية الهندسة بجامعة فاروسنع تحليل 11-لشك
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 سمعة فاروتحليل عناصر الضعف للبيئة الداخلية لكلية الهندسة بجا 12-شكل
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 لكلية الهندسة بجامعة فاروسللبيئة الخارجية احة تحليل عناصر الفرص المت 13-شكل
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 لكلية الهندسة بجامعة فاروس للبيئة الخارجية وقعةتحالية و المالت دالتهديتحليل عناصر ا 14-شكل



 ريةدسكنباإلروس اف عةجام - الهندسةية لكل يجيةراتاإلست طةخال

2021-2025  
2021 

 

                      ودةمان الجض دةوح
88 88 88 

 سكندريةروس باإلائة الداخلية لكلية الهندسة جامعة فنقاط القوة و الضعف للبي (13) رقم جدول

ار
عي

لم
ا

 

 عفنقاط الض نقاط القوة

(
1) 

إل
 ا
ط

طي
خ

لت
ا

ى
ج

تي
را

ست
  

 اعدادفى  يةالمعنو بمشاركة األطراف لكلية با اتتوافر خبر .1

صدار فى اإلالواردة القياسية ايير لمعل طبقا تراتيجيةسخطة ا

ات و معاهد التعليم دليل االعتماد لكليمن   2015 لسنة الثالث

 .مع أهداف التنمية المستدامة للمجتمعمتوافقة ، و  عالىال

ضعف مستوى المشاركة في التحليل  .1

من جانب مختلف األطراف  البيئى

 .الكليةارج خ منية المجتمع

كلية الواضحة و دقيقة لتطبيق إستراتيجية ية وجود خطة تنفيذ .2

،  وب تنفيذهانظام األولويات لألنشطة و المهام المطل متضمنة

د تحديد كما يوج ، فيذدد و مالئم لمراحل التنمح زمني جدولو 

 دقيق لمسئوليات تنفيذ األنشطة و المهام التى تتضمنها الخطة. 

ياغة صلمشاركة فى وى استضعف م .2

لة واألهداف رساالرؤية وال

اإلستراتيجية من جانب مختلف 

 .األطراف من خارج الكلية

تعكس رسالة و  .علنةواضحة معتمدة وملية رسالة ورؤية للك .3

لتعليمى، و مسئوليتها المجتمعية، الكلية شخصيتها و دورها ا

مجتمع فى ت الجااحتياوتطلعاتها فى البحث العلمى بما يتفق مع 

 نمية المستدامة.تال

أزمة جائحة الكورونا و تأثيراتها  .3

و اللجوء  انتظام الدراسةالسلبية على 

ى مما أثر علألساليب التعليم عن بعد 

  التعليم الهندسى.متطلبات  فعالية

 عة.رسالة ورؤية الجاملة الكلية ورؤيتها  تعكس رسا .4

 .سائل متعددةو لسالة من خالوالرة الرؤيتقوم الكلية  بنشر  .5

تحرص الكلية على مراجعة رؤيتها و رسالتها فى ضوء  .6

 .المتغيرات المحلية والدولية

هن لتحليل الوضع الرا رباعى للبيئةتحليل الالمنهجية كزت ارت .7

و  طرقمن تحليل البيانات على  قيه الداخلى و الخارجىبش

للفئات  و مالئمتها يتهاوعن موضبما يضم مصادر مختلفة

 .هالمستهدف

العامة و األهداف مجموعة من الغايات  تبنت الكلية .8

 يقتحقدف رباعى بهعلى التحليل البيئى ال مبنيةاإلستراتيجية 

  .رؤيتها و رسالتها

نفيذية طبقا لمؤشرات الخطة الت تقدمرير سنوية لمتابعة توجد تقا .9

 زمنى للخطة.لقا للجدول افوو و ألداءو تقييم ا المتابعة

 .للكلية سمات تنافسية متميزة .10
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يشمل دارة الجامعة تمد من إوجود هيكل تنظيمى للكلية مع .1

 .ام العلمية المختلفةك مجالس األقسمجلس الكلية و كذل

نظام إختيار القيادات فى جامعة  .1

 ،جامعة خاصة نهاكووس ، فار

 نتخابإلا يسول عيينبالت تممازال ي

من قبل إدارة الجامعة مع إعتماد 

 .مجلس األمناء

الية فى تسم بالفعس الكلية تمجلممارسات مجالس األقسام و .2

التعليم والتعلم والبحث العلمى و بمجال إتخاذ القررات الخاصة 

اضرها مح فى ساتهاالنشاط الطالبى وتوثق هذه المجالس ممار

و  ة يتسم بالديمقراطيةبالكلي القيادةكما أن  نظام  ةالرسمي

 لشفافية.ا

ة الب فى مجالس األقسام و مجلس الكلية باإلضافمشاركة الط .3

كأعضاء  ىالمجتمع المحل لين من المستفيدين فىممث إلى

من الخارج بواقع كأعضاء بمجالس األقسام و مجلس الكلية 

 .مجلس ين لكلعضو

 خت ارإ معا  ر قتطب عف آلية ض .2
ظ رة كتخبركت ت كألرا  م ا كتكتق ا 

خارج كترل ا ظورك من كتمتاحا 
تلمظافسا كتش   ة مع كتجامعات 

و  اصاتخك امعاتكتجو كألھل ا 
 .كتخاصاتوج ا كتترظوكتمعاھ  

وجود لجان منبثقة تساعد مجلس الكلية فى شئون التعليم و  .4

يس و األنشطة رداء هيئة التأعضون و شئ العلمىالبحث 

 و خدمة المجتمع و تنمية البيئة ..إلخ. لطالبيةا

يوجد إشراف و مشاركة من أعضاء هيئة التدريس و الهيئة  .5

 مات الطالبية.جميع األنشطة و الخد معاونة فىال

د و تحدي وجود توصيف وظيفي و توثيق لجميع وظائف الكلية .6

تداب تعيينات و اإلنلدم في حالة استخو يليات للمسئويق دق

 .وظائف المختلفةلل

بداء رأى من إال يوجد مشاركة أو  .3

جانب أعضاء هيئة التدريس عند 

 .ديميةات األكاختيار القيادا

بناء على  وكإل كر ا را  م األك كتق ا كت خت ارإل معا  روجو   .7

ام لمقي ااعي فرص وترمعايير معتمدة ومعلنة تحقق تكافؤ الف

زمام القيادة وتحمل  ر لتوليالعناص ار أفضلياألول اخت

 .تطوير والتغييرولية المسئ

 ،مية القيادات األكاديأداء جد آلية موضوعية و معلنة لتقييم تو .8

فآت يتم ربط المكاكما  ،ةلمعاونهيئة التدريس و الهيئة ا أعضاء

 عمل.بمستوى األداء فى ال

نا على ة الكورولسلبى لجائحالتأثير ا .4

أضعف اع الخاص ت القطقتصادياا

ئحة مجلس األمناء على تعديل القدرة 

األجور بما يتناسب مع معدالت 

رضا  مما سبب عدم ؛التضخم

ئحة المالية ن الالة علين بالكالعاملي

 .تئافار و المكلألجو

آلية ضمان العدالة و عدم التمييز بين أعضاء هيئة  يوجد .9

 .البالط ن ومليلعاس و االتدري

عدم تعارض المصالح بين األطراف المختلفة  ية ضمانآل يوجد .10

 بالكلية.

لكلية با لنزاهةقى و الشرف األخالموثق و معلن ليوجد ميثاق  .11

 ة فاروس.عمتوافق مع القيم الحاكمة لجام

ع م ةفقمتواو  لحماية حقوق الملكية الفكرية بالكلية آلية يوجد .12

  .عة فاروسمامة لجم الحاكلقيا

وجد وحدة إلدارة األزمات و الكوارث بالكلية مع وضوح ي .13

مت و قا .معةبالجا إلدارة األزمات و الكوارثالتبعية التنظيمية 

تحقيق السالمة و ات الحالية لناللجنة بمراجعة مدى كفاية اإلمكا

ت زمات لألاريوهامع عمل سين شآتناألمان لألفراد و الم

 خالء إافة إلى تجارب ضباإلا ة التعامل معهيفلمتوقعة و كيا

  أو حالة طارئة. حريق حدوث وهمى للمبنى أثناء
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( Hard Copyفية: يرقية )ملفات أرشقواعد بيانات و يوجد .14

دة و وحدة ضمان الجو للكلية (Soft Copy) وإلكترونية 

 .كليةبال

  

معة فاروس ن خالل موقع جانترنت معلى شبكة اال عقللكلية مو .15

www.pua.edu.eg دخال ستمرار إلإو يتم تحديث الموقع ب

قسم تكنولوجيا بن طريق متخصصين بيانات جديدة ع

ة ة متاحالمعلومات بالجامعة كما أن المعلومات الخاصة بالكلي

قط ية فهى متاحة فرة الكلإداات الخاصة بنبياما عدا الفي ميعللج

 لإلدارات ذات الصلة.

ات وجود خطة متكاملة لتدريب الجهاز اإلدارى وفقا  لإلحتياج .16

رير المتابعة و اإلستقصاءات و تقتم وضعها طبقا   بيةالتدري

 .الرؤية المستقبلية إلحتياجات التطوير

(
3) 

ال
ة 

ار
إد

و
ج

و 
ة 

د
لت

ا
وي

ط
 ر

من الهيئة القومية  ماد المؤسسىاصلة على اإلعتحالكلية  .1

 13 بتاريخ 176بقرار رقم ان جودة التعليم واالعتماد لضم

 .2018مارس لسنة 

مؤهله الكوادر البشرية كفاية ال عدم .1

وحدة المختلفة ل ةطنشاألدارة إل

  بالكلية. ضمان الجودة

، حيث ةيتنظيمي للكلال يكلي الهف توافر وحدة لضمان الجودة .2

ة التقاريرالسنوية للتقييم الذاتي للكلية ابعة ومراجعمتتتولى 

. كما االزمني المحدد له والتزامها بالنماذج المطلوبة والتوقيت

كما ة.اد الكليدة بين أفرور ثقافة الجا تلعب دورا مهما  فى نشأنه

 .عضو بمجلس الكليةأن 

 ن ولييالداخن المراجعييكفاية عدم  .2

ان ة لضمالهيئة القومي نم المعتمدين

داخل األقسام  ة التعليم واالعتمادجود

العلمية للمراجعات الدورية للبرامج 

   التعليمية و تقويمها.

ر ولحض الجودة دير التنفيذى لوحدة ضمانالمة دعو .3

مجالس ام ضافة لقيالجتماعات الدورية لمجلس الكلية، باإلا

ضور جتماعاتها حلسقى الجودة من عوةية بدلماألقسام الع

 الدورية.

ضعف اقتناع بعض منسوبى الكلية  .3

 بجدوى عملية الجودة و أهمية

 االعتماد.

أساسى و دورى فى  جودة بشكلإدراج أعمال و أنشطة ال .4

 لس األقسام العلمية.االكلية و مجس مجال

مالية  عدم وجود الئحة مكافئات .4

هم ونيمعايس و درألعضاء هيئة الت

ضمان م بأنشطة وحدة انظير القي

منسقى الجودة باألقسام أو   الجودة

 .العلمية

 لجنة إعداد الخطة االستراتيجية،جان متخصصة شاملة ل وجود .5

اعداد و متابعة تقدم  ةالبيئى، لجنت للتحليل اد االستبيانالجنة اعد

دة لجوقين لنسمع وجود م لكلية ،الخطة التنفيذية الستارتيجية ا

  ضمان الجودة. إدارة وحدة كأعضاء فى مجلس بكل قسم علمى

يضمن تحقيق  اخل األقسام العلميةوجود لوائح تنظيمية للعمل د .6

فى لواردة االقياسية ايير لمعلبقا الجودة ط لمتطلباتالكلية 

ات و معاهد دليل االعتماد لكليمن   2015 لسنة صدار الثالثإلا

 .ىالعالتعليم ال

دى العديد من لقافة الجودة ف ثضع .5

منتدبين للتدريس اعضاء هيئة اأ

 انتدابا جزئيا للتدريس بالكلية.

ية و دة بالكليوجد ارتباط وثيق و فعال بين وحدة ضمان الجو .7

و م فى تفعيل دورها سهيلجامعة بما بامركز ضمان الجودة 

ف دايساند أنشطتها و يراجع خططها لضمان مواكبتها أله

 ة.عامالج

http://www.pua.edu.eg/
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 ابعة الدوريةمتوم وحدة ضمان الجودة بالكلية بأعمال التق .8

ختلفة ررات المالدراسية و ملفات المق البرامجملفات لتحديث 

 التطوير تطبيق اقتراحاتعة بمتاإلى  فى كل برنامج باإلضافة

   ة.سيات الدراالواردة فى ملفات البرامج و المقرر

لمالئمة لوحدة ضمان التجهيزات او  انات الماديةكتوافر االم .9

 الجودة لممارسة أنشطتها.

و  معلنة يةخطة سنو يقوم مركز ضمان الجودة بالجامعة بطرح .10

هيئة  أعضاء، و اإلدارية لتدريب القيادات األكاديميةملزمة 

ء صاى، أخارأعضاء الجهاز اإلدالتدريس و الهيئة المعاونة، 

 معامل.ال

(
4) 

ئة
هي
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تتفق نسبة أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة إلى الطالب  .1

 (NORMS)عية القومية ية المرجمع المعايير األكاديم

 علمية.فى معظم البرامج ال ةيلإلمكانات البشر

إلى أعضاء هيئة التدريس  نسبة .1

دالت المعع فق متالطالب ال ت

م العلمية ألقساافى بعض ة يالمرجع

تخصصات النظرا لندرة  ليةكبال

و  مثل هندسة الحواسباحة متال

ة مع الجامعات دالمنافسة الشدي

  ألهلية.الخاصة و ا

ئة التدريس للمقررات يمالءمة التخصص العلمي ألعضاء ه .2

اب دالتي يشاركون في تدريسها و هو شرط للتعيين أو اإلنت

 .كليةالب

التدريس ذوى الكفاءة من أعضاء هيئة د بالكلية نخبة جيو .3

 .والتميز وتنوع المدارس العلمية

عدم توافر بعض التخصصات  .2

فى دكتوراة درجة ال لتسجيلالبحثية 

 نظرا لندرة جامعات حكومية

في ائض لفجز/اعلدى الكلية خطة وآليات موثقة للتعامل مع ال .4 .افيه احةمتالتخصصات ال

 .ض التخصصاتريس فى بعة التدئأعضاء هي

توجد آليات لتقييم األداء التعليمى ألعضاء هيئة التدريس من  .5

 .خالل اإلستبيانات الطالبية

ض أعضاء الهيئة المعاونة تعثر بع .3

 اتهم العلمية.جانهاء درفى 

م تقييلبإشراف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم وجد آليات ت .6

من خالل و معاونيهم يس هيئة التدر عضاءاء الذاتى ألاألد

الل الفصل الدراسى خريف خإستمارات التقييم الذاتى الدورية 

كما  نتائج هذا التقييم.ى يتضمن ، كما يوجد تقرير سنوأو ربيع

 بنتائج التقييم. لزيادة األجور لحوافزاترتبط الئحة 

عمل فى األنشطة أعباء الزيادة  .4

هيئة  دأعدا نقص بببسة لفلمختا

 صصاتى بعض التخالتدريس ف

ال توفر الوقت  باألقسام العلمية

    لألنشطة البحثية.الكافى 

ارات أعضاء هيئة تنمية مهو  التعليمر مركز لتطوي وجود .7

تى لتنفيذ البرامج ال عاونة بجامعة فاروسمالتدريس و الهيئة ال

 .ئةفتلبى اإلحتياجات التدريبية لكل 

ردود دورات مآلية قياس  ضعف .5

اء هيئة ة القدرات ألعضتنمي

 التدريس و معاونيهم.

ة موثقة لتدريب أعضاء هيئة التدريس و الهيئة وجود خط .8

لبرامج اإلحتياجات التى تتضمنها خطة و نوعية وفقا  ل المعاونة

 .التدريبية و آليات تنفيذها

ى كالمل عهدمالمن  يسلتدراستعانة بخبرات أعضاء هيئة اال .9

من اتفاقية التعاون مع جامعة ض (KTH)السويد للتكنولوجيا ب

 البحثىو  ىالتطبيق و إثراء المناخ األكاديمى لتنويعفاروس 

   المختلفة بالكلية. العلمية لألقسام



 ريةدسكنباإلروس اف عةجام - الهندسةية لكل يجيةراتاإلست طةخال

2021-2025  
2021 

 

                      ودةمان الجض دةوح
92 92 92 

ار
عي

لم
ا

 

 عفنقاط الض نقاط القوة

 )
ع
اب
)ت

ضا
ع

أ
 ء

ئة
هي

 
نة

و
عا

لم
 ا
ئة

هي
ال
و 

س 
ري

تد
ال

 

معاونيهم  يس ودرالت ةالئحة مالية لتحفيز أعضاء هيئيوجد  .10

بمعامل التأثير كافئات قيمة المرتباط ا نشر العلمى معلل

  للمجالت االعلمية المتخصصة.

  

مسجلين لدرجة ونة و الئة المعاجد آلية لمنح أعضاء الهييو .11

مين تفرغ مدفوعى األجر لممارسة والماجستير/الدكتوراة لي

 أنشطتهم البحثية و سرعة انجازها.

ضا الوضيفى لقياس مستوى الر ج استبياناتنماذم تصمي .12

ضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وتوزيعها وتجميعها الع

 .بعد استيفائها

(
5

  
)

إل
 ا
از

ه
ج

ال
ى

ار
د

 

 حجم مع توالمؤهال العدد حيث من مالئم دارياإل الجهاز .1

يير معتمدة لشغل الوظائف و يوجد معاالكلية،  أنشطة وطبيعة

النقص فى ددة للتعامل مع حوجد آليات متما ك ة ،رياإلدا

 فعلية نماذج و آلياتباإلضافة إلى وجود  ت البشريةاناالمكا

  .حةالمتا يةالبشر دالموار من ستفادةإلا لتعظيم تستخدم

 بالمركزية فى بعض اإلدارات حس .1

 نظم الجامعات الخاصة.

 عيةنول ا  قوف المختلفة الوظائف على توزيع العاملين يتم .2

، كما الوظيفة اتلمتطلب  مئمتهمال ومدى براتهمخو  مؤهالتهم

يتم تحقيق توازن فى توزيع الموارد البشرية على اإلدارات 

 المطلوبة. ظيفيةالوالمختلفة طبقا لألعباء 

رية ذات االنقص فى الكوادر االد .2

 الخبرة.

 ريةدو ةبصف كليةبال لينللعام التدريبية اجاتحتيإلا تحديد تمي .3

 ضمان مركزب التدريب لجنة مع و  الجامعة ارةدإ مع سنويا  

 جامعة.بال الجودة

درجة الرضا عن الرواتب و الحوافز  .3

 ما زالت ضعيفة.

كما توجد  ، العاملين أداء لتقييم مبتكرة وسائل جامعةال ستخدمت .4

 آليات معتمدة لربط الحوافز المالية بمستوى األداء فى العمل.

فادة من تساال  لزيادةياج اإلحت .4

تكنولوجيا المستحدثات فى مجال 

ومات و االتصاالت فى تسريع علالم

 و تفعيل التواصل بين العاملين.
دراسة كما يتم ،  بالكلية نيلعاملل الوظيفى لرضاا قياس تمي .5

من النتائج فى هاز اإلدارى و اإلستفادة جأعضاء الرحات مقت

 .يحيةاتخاذ اإلجراءات التصح

عضاء أ و طالبال رأى قياسلورية سنوية استبيانات د لم عميت .6

بإدارات  العاملين داءأللرضا الوظيفى ا مدى عن التدريس هيئة

 .الجامعةزية بدارات المركاإلالكلية و 

 ل اإلدارية المختلفةلألعما هرونى و الرقمنالتعميم االلكت .7

 .ةالجامعية بركزدارات المبإدارات الكلية و اإل
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 أنشطةجميع  لممارسة مالئمة و كافية ةنى ومنشأت الكليامب .1
 متناسبة و اطالنش طبيعة و المساحة و التصميم حيث من الكلية

ألكاديمية القومية االمعايير  عن تزيد و الطالب أعداد مع

 . (NARS)القياسية  المرجعية

ى و مهنسى صعوبة الحصول عل .1

عامل ذوات خبرات م مناءأ

ة توافرهم فى السوق متخصصة لندر

 لحالية.ا

يتوافر بها المناخ الصحى من  مبانى و منشآت الكلية جميع .2

 مع توافر العالمات االرشادية ءةاإلضاحيث التهوية و 

 المناسبة.

التأخير فى تنفيذ مخططات تطوير  .2

 لصعوبةالمعامل التخصصية نظرا 

 ركودلايات تداع ويل معلتما

سالمة أعضاء هيئة أمن و لضمان فعالة إجراءات  يةالكل توفر .3  ونا.ائحة الكورلج االقتصادى

طريق نظام  وف عنالتدريس و الطالب و العاملين و الضي

 لوجودباإلضافة ، رائق حى و مكافحة اللإلنذار اآلل مستحدث

ة يزلمركاارة إلداا تنظيمي تتبع إلدارة األزمات و الكوارث وحدة

  .بالجامعة األزمات و الكوارثإلدارة 

 األنشطة كافة لممارسة كافية و متاحة تسهيالت و أماكن جديو .4

      تكافيتريامجموعة ر لتوافباإلضافة  بالكلية الطالبية

(Food Court) كما توجد قاعة  و أعضاء هيئة التدريس للطلبة

 Wireless Internetال مركزية للمذاكرة مجهزة بنظام 

لومات و المعم نظ التمشغ حاجة .3

لمزيد من  المركزية نتشبكات االنتر

لمواكبة متطلبات  التطويرالدعم و 

  جين.م الهنظم التعليالتعليم عن بعد و 

درجات و قاعات التدريس و مترنت لجميع الاإلن يتم إتاحة خدمة .5

ية لهندسلورش امعامل تطبيقات الحاسب و معامل الكلية و ا

 ولجميعبة و قاعة اإلستذكار االدارية و قاعة المكت مكاتبلاو

 موصلة كلها و التدريس و الهيئة المعاونة هيئة أعضاء مكاتب

 .الجامعة شبكة الى

ع جامعة فاروس قنت من خالل مواإلنتر شبكة على موقع للكلية .6

www.pua.edu.eg  دورية  بصفة لموقعا حديثيتم تو

 تكنولوجيا خصصين بقسممت طريق عن جديدة ناتبيا بإدخال

 .المعلومات

فعالية اإلشراف  جة لمزيد منالحا .4

قبل أعضاء هيئة  على المعامل من

 لتدريس.ا

لصوتيات و عرض االدراسة مجهزة بأحدث نظم  قاعات .7

 دامتخسمكانية اإانس و ديو كونفرالبيانات مع توافر قاعات للفي

و و ميرات )الفيديكاو أجهزة ال تنقلةمال الذكية لسبورةا

  .يتال(لديجا

ت و التجهيزاالمبنى و لصيانة  متخصص بالجامعة وجود مركز .8

 ية.امل و الورش الهندسبالمع األجهزة

كافية لطبيعة األنشطة المختلفة  للكلية احةالمت ةالموارد المالي .9

ية جات الفعلية و بما يمكن الكلالحتيافقا لو اية و يتم توزيعهبالكل

ود فها االستراتيجية، باإلضافة لوجو أهدامن تحقيق رسالتها 

 سيةدلهناعامل و الورش بالملتحديث األجهزة دائمة خطط 

   العمل. التكنولوجى و متطلبات سوق لتواكب التطور

 و ةلتصميم و المساحيوجد بالكلية مكتبة مركزية من حيث ا .10

ية األكاديمية القوميير لمعال طبقا طالب 150عابية ل ة استيبطاق

هزة متوافر بالقاعة عدد كاف من أج. و القياسية المرجعية

ة إلكترونيا يتم عمل الفهرسكما بخدمة االنترنت.  الحاسب اآللى

كتبة )تخصص لى متخصص و تقوم أمينة المأببرنامج حاسب 

البحث عن لب فى الطا دةعم البرنامج لمسابإستخدا مكتبات(

 .المرجع المطلوب

http://www.pua.edu.eg/
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لدراسية التي توصيف للبرامج التعليمية والمقررات ايوجد  .1

لمرجعية للقطاع االقومية عايير األكاديمية للم طبقا ها الكليةتقدم

 ت الكلية معايير، كما وضع(NARS-Engineering)  الهندسى

 عليم و االعتمادمن الهيئة القومية لجودة التعتمدة يدة مجد

(NAQAAE)  خاصة بالبرامج المستحدثة(ARS)  مثل هندسة

ات و هندسة و ترونياالتصاالت و االلك هندسةالقوى و التحكم و 

روكيماويات و الهندسة الصناعية و تإدارة التشييد و هندسة الب

   التصنيع.

ير ايعستوى الوعى بالمضعف م .1

 ية لدى الطالب.كاديماأل

وى و هندسة الق لكلية الهندسة و تشملالثمانية التعليمية  البرامج .2

و اسب وهندسة الحات رونياالتصاالت و االلكت هندسةالتحكم و 

و هندسة البتروكيماويات رية اهندسة المعمو الة التشييد هندسة و إدار

تتوافق مع ،  نيعالتص و ةالهندسة الصناعيالهندسة الميكانيكية و و 

 دافها االستراتيجية.رسالة الكلية و أه

ضعف مشاركة األطراف المجتمعية  .2

ذات الصلة عند تصميم و تطوير 

 مية.التعليالبرامج 

ائة )أو فو مبنية على أساس الك وصفةم لبرامج التعليميةا .3

خالل  من. Competency-Based Program Specsالجدارة( 

ف يتقن ، سو الجدارةالقائم على دسى نالهم لتعليا ىالتحول إل

ب ، بغض النظر عن خبرتهم وخلفياتهم التعليمية جميع الطال

ي مناهج معارف والمهارات فالسابقة ، بشكل منصف جميع ال

عادلة للنجاح في  ةيمنح جميع الطالب فرص وهذابرنامجهم. 

 .مجال العمل الذي يختارونه

ة ئعى بعض أعضاء هيقلة و .3

ة كتابة توصيف و تقرير يس بدقالتدر

رات الدراسية المبنية على المقر

 أساس الجدارة.

           متحرص الكلية على أن تحقق مخرجات التعل .4

(Learning Outcomes “LOs”) مج التعليمية التى للبرا

هارات ذهنية تؤهل الخريج للعمل بكفائة طبقا متقدمها 

 حل المشكالتل و ية تحلمنهجي) لسوق العمل و تشمت لمتطلبا

تكر و بو الماعتماد التفكير االبداعى - ظم الهندسيةتصميم الن -

 .غيره(

اتذة ماد الكلية على عدد من األسإعت .4

ستكمال النقص فى إلالمنتدبين 

مما  ،ساعات التدريسية المطلوبةال

كتابة توصيف و تقرير يلقى بعبء 

على أعضاء  المقررات الدراسية

 .ونةالمعاة ئالهي

لجدارة ت على أساس اللمقررا محدثتوصيف يوجد  .5

(Comptency-based Course Specs)  تقارير، كما يوجد 

لى دراسية، باإلضافة إمية و المقررات الرامج التعليللب محدثة

ف و خصائص الخريج و نواتج الألهد مصفوفات للمقارنة

   ية المرجعية.المعايير األكاديم التعلم و

تعليمية التى تقدمها، من البرامج الكلية على أن تكون حرص الت .6

احتياجات سوق العمل و متطلبات  حيث تنوعها و محتواها

 صطناعى.الذكاء االعصر الرقمنه و 

و تقارير للمقررات  عليميةسنوية للبرامج الت رتوجد تقاري .7

د كيولت ربيع( –خريف )الدراسية فى نهاية الفصل الدراسى 

حسين داخل تقارير خطط توجد ، كما يوصيف المعلنيق التتطب

  .و البرامج التعليميةو  المقررات الدراسية

ملفات المقررات اجعين الداخليين لدورية للمر يوجد تقارير .8

اجعين الخارجين لملفات رير للمارراسية كما يوجد تقالد

 د.عتمالإل لتعليمية المعدهبرامج االمقررات الدراسية و ال
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 هندسةال كليةبمن الخطة اإلستراتيجية للتعليم والتعلم تتض .1

تضمن  يلم كليم والتعالتع ألحدث وسائل طبقا  أساليب متنوعة 

. وتختلف تيجيةاإلسترا هوأهدافلبرنامج ة ارؤية ورسالتحقق 

 تمقرراليعة اطبل وفقا   المستخدمة والتعلمالتعليم إستراتيجيات 

 ودقيقةتنفيذية واضحة  آلياتع تم وض ولقدوأعداد الطالب. 

فى التعليم والتعلم طبقا  لمعايير  برنامجلتطبيق إستراتيجية ال

 .دواالعتما التعليم جودةضمان القومية لالهيئة 

ية ة المجتمعالمشاركضعف  .1

فى إعداد لألطراف المعنية 

 لية.لتعلم بالكاستراتيجيات التعليم و ا

ة من على مجموع بالبرنامجوالتعلم ملية التعليم كز عرتت .2

ي والتعلم ستراتيجية التعليم التفاعلاإلستراتيجيات الحديثة مثل إ

 يوالفصل الدراس غير المباشروالتعلم  يجريبتعليم التوال يالذات

لى تطوير إباإلضافة والتعليم الهجين  م عن بعدعلتمنعكس والال

 .التعليم المباشرعلى مبنية ية الدلتقليتراتيجية ااإلس

 المستجد لتفشي فيروس كورونا نظرا .2

(COVID-19) مصر  اجتاحالذي و

أعلنت وزارة  ،2020في مارس 

بتعليق  لة الطوارئحا العاليالتعليم 

لمرافق ا لكافةإغالق كامل و الدراسة

؛ بعدعن  عليمالتتنفيذ آلية التعليمية و

فصول لباية ول التقليدبإستبدال الفص

المنصات  على فتراضيةاال

مما  كترونية من خالل االنترنتاالل

ا على تطبيق استراتيجيات أثر سلب

ئة بالكفاالتقويم تفعيل اسليب التعليم و 

م الغاء برامج تبة. كما المطلو

بدالها الب و استدريب الميدانى للطالت

 ية.تقارير بحثب

بدء  (Covid-19)ونا فيروس كور على تداعيات انتشار بناء   .3

             إلكترونيا  عن بعد  والتعلم تطبيق نظام التعليم

(Online Distance Learning)  في الفصل الدراسي ربيع

 هجينم اليإلعالن عن تقنية التعلتم اثم . ٢٠١٩/٢٠٢٠

(Hybrid Learning)  موذج معتمد للتعليم والتعلم للعام نك

. يتعليم العالرة الاحة وزوفق ا لالئ ٢٠٢٠/٢٠٢١الدراسي 

نهج للتعليم يجمع بين المواد التعليمية عبر  هجينالم ييشمل التعل

-٣٠اديةبنسبة استرش(اإلنترنت وفرص التفاعل عبر اإلنترنت 

ن مكامة على الي التقليدية القائسمع أساليب الفصل الدرا )٪.٤٠

 . )٪.7٠-6٠بنسبة استرشادية(

 و التى تشمل للتعلم تقليدية غير طاأنم ةالكلي يجيةتاسترا تتضمن .4

 دوإعدا المحاضرات داخل الذاتى التعلم على الطالب تشجيع

تبة عامل و مكربط قاعات التدريس و الم،  األبحاث وإلقاءها

،  ةات الدوليصلة بشبكة المعلومالكلية بشبكة مركزية مت

قررات مفى تدريس ال (Video Conference)إستخدام نظام ال 

، تدريب  KTHال ليات إتفاقية التعاون مع ن فعامسية ضالدر

المهارات التقنية على تنمية  (Freshmen)طالب الفرقة األولى 

 العمل و طالعاإل هاراتم و تصال اإل مهارات تنمية، 

 .(Mini Projects)يرة ل المشروعات الصغمن خال الجماعى

ضعف االستفادة من الساعات  .3

ل ن خالمطالب المتاحة للو المكتبية 

 توقيتات محددة و معلنة.

لم تتمكن الكلية من التغلب على  .4

مشكلة انخفاض عدد الطالب فى 

 بعض البرامج التعليمية.

ا  .5  فاروستبنت جامعة  ٢٠٢٠/٢٠٢١خريف ال فصل منبدء 

حيث تلبي  كمنصة تعليمية رقمية Blackboard ق التطبي

نتشار يات اعتدا فوظرو لجديدمتطلبات العصر الرقمي ا

استخدام المنصة  يسمحو  .(Covid-19فيروس كورونا )

لطالب في موقع ل تعليمىال بتوفير المحتوى االلكترونية

رجات رعة ، وتقديم الدالطالب بسصل مع ، والتواكزيرم

في بيئة العمل من لطالب ان كيم ، كماق إلكتروني للطالببتنسي

تندة إلى لمسا تألدواتنوعة من اجموعة مباستخدام م نيةتعاو

 ناتمدولوا (e-portfolios) ،  ةلكترونياإلافظ حالويب مثل الم

(blogs) ،  ومواقع(wiki). 

ضعف مستوى الوعى لدى الطالب  .5

بيانات قياس الرضى لدى ستأهمية اب

و ة التعليمي بكفائة البرامجب الطال

 فعاليةأساليب التدريس و  مالئمة

  ريس.هيئة التد التواصل مع أعضاء

ة عدم استفادة بعض أعضاء هيئ .6

من  التدريس من التغذية الراجعة

لطالب لتطوير العملية التعليمية و ا

 أساليب التدريس بالكلية.
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وتتم المراجعة ، دوريا  والتعلم  التعليم اتتراتيجيسإتتم مراجعة  .6

رير اقتو  بقصاء الطالتحليل نتائج إست ضوء مراجعة في

اإلمتحانات للفرق الدراسية لتحليل نتائج  األقساملس امج

الخارجيين للمقررات الداخليين و المراجعين  تقاريرو  المختلفة

  اديميةمدى مطابقتها للمعايير األكو لبرنامجباالدراسية 

ما يقيسه تقييم تقارير و  خالل مقرراته من محققةال الجداراتو

مقررات الدراسية للفرقة ات النمتحاإل لخارجيينالممتحنين ا

و مدى مطابقتها  اسية الخامسة )درجة البكالوريوس(الدر

 من محققة نامجبرللالجدارات المستهدفة للمعايير األكاديمية  و

نائب  بإشراف ةعمتابالان قارير لج. باإلضافة لتمقرراته خالل

ستخدمة تطبيق أنماط التعلم المرئيس الجامعة للتحقق من 

 .ةص التمارين للمقررات المختلفت وحصامحاضربال

  

يتم تقويم الطالب بأساليب تقليدية متعددة للتأكد من تحقيق  .7

ل الفصلية بإستخدام األعمايم . حيث يتم تقياألهداف التعليمية

و الواجبات المنزلية يرة ارات القصاالختبختلفة تشمل أنشطة م

 ،لها يتقديمالعرض الع مالقصيرة البحثية والتقارير 

، اإلختبارات ريع المجتمعيةالمشاأو  المشروعات الصغيرة

فة إلى امتحان باإلضا المعملية و تطبيقات الحاسب اآللى

تم استحداث آلية كما سى. فصل الدراتحريرى فى منتصف ال

% من 12.5 ى بمقدارم التفاعلل التعليقييم الطالب من خاللت

( للعام 15قم )رامعة ر مجلس الجبقرا الفصليةأعمال السنة 

   .24/3/2015بتاريخ  2015

فى تحقيق تكامل  هيعد التدريب الميدانى احد العوامل المهم .8

تحرص الجامعة  العمل حيثمثمر بين جامعة فاروس و سوق 

ة التطبيقية التى من الخبر بها القدر الكافىإعطاء طال على

 ما تمو ممارسة  تساهم فى رفع مستوى تأهيلهم و تطبيق

و ينمى يد من مهارتهم عمل حقيقية مما يز ه فى بيئةدراست

خبراتهم و يمكنهم من النجاح فى المواقع الوظيفية المختلفة فى 

ب ت المختلفة التعرف على الطالللمؤسسا حالمستقبل كما يتي

المواقع الوظيفية المختلفة بعد منهم فى  الختيار االنسب

 .الجامعة خريجى توظيفمعدل  رفع تخرجهم و يساهم هذا فى
متطلبات األساسية للتخرج و يجب هو أحد ال لتدريب الميدانىوا

 بحد أدنى ستين يوما خالل ان يجتاز الطالب التدريب الميدانى

 جهات التدريب خارجاحدي  فيه وفقا لالئح دراسةسنوات ال

لتدريب هيكل تنظيمى لو يوجد  .هذات العالقة بتخصصالجامعة 

 نائب رئيس الجامعة لشئون اسةبرئس ورة فابجامع دانىالمي

. كما على أن يعاونه وحدة للتدريب بكلية الهندسة خدمة المجتمع

من  لهندسةب كلية اطالشكيل فريق لإلشراف على تدريب اتيتم 

بالقسم معاونة الهيئة ال/ضاء هيئة التدريسمشرف داخلى من أع

 .من جهات تدريبهم ومشرف خارجى العلمى
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خصصة جديدة ليس لها مثيل فى ستحداث برامج متإتم  .9

حصلت الحكومية و الجامعات المصرية التخصصات التقليدية ب

هندسة الخاصة )للجامعات س األعلى على موافقة المجل

الهندسة الصناعية و و ة التشييد سة و إدارتروكيماويات و هندالب

 .(التصنيع

  

مع  تفاق مشاركةجامعات الخاصة إللى للعس األتماد المجلإع .10

لتطبيق معايير جودة السويدى لتقنيات الهندسة  المعهد الملكى

د مطابقة درجة شهادة تفيومنح الطالب  (KTH) السويديةالتعليم 

ظيرتها الممنوحة فاروس لن الممنوحة من جامعةالبكالوريوس 

ية ؤرفى  ية التعليماستراتيجوذلك تماشي ا مع  .KTHمن ال 

العالم الخارجي، االنفتاح على  بضرورة 2030ر مص

واالستفادة من الخبرات األجنبية في مجال تطوير التعليم 

توى الطالب المصري، رتقاء بمسالعالي، وانعكاس ذلك على اال

على  للمؤسسات الجامعية التنافسيةالمكانة والقدرة  تعزيزو 

 .المستوى العالمي

ويات بأن تقيس ورقة االمتحان مست تدريسليئة ازم أعضاء هيلت .11

مختلفة من المعارف والقدرات الذهنية طبقا لما جاء فى 

 والمعاييرتوصيف المقررات وبما يحقق أهداف البرنامج 

 .Blue Printل طبقا  لنموذج ا األكاديمية

ئج للتعامل مع تظلمات الطالب من نتاموثقة و معلنة آلية  توجد .12

وذج اجابة وضع نمالن نتائج التقييم مع عيتم  حيث .التقويم

ريرية لإلختبارات القصيرة لتكليفات الطالب و االمتحانات التح

وضيح أوجه و ذلك لت و اختبار منتصف الفصل الدراسى

قشة اعمال التقييم ا يتم مناكم. جابات الطالبإالقصور فى تقييم 

طالب لمع ا ات الصغيرةالخاصة باألوراق البحثية و المشروع

ييم. و أخيرا يتم نشر تقييم التقلبيان أوجه القصور فى أعمال 

ة االلكترونية قبل تسجيلها فى األنشطة المختلفة على المنص

تظلمات ك التاحة الفرصة لكلية و ذللمركزى للاكنترول ال

   راءات التصحيحية المناسبة.تخاذ االجو االطالب 

(
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 الهندسة بابلكلية الالئحة الداخلية فى  واضحة قواعدوجود  .1

 ؛ببرامج الكليةلقبول الطالب  "القواعد و اللوائح األكاديمية"

االلكترونى لجامعة فاروس ى الموقع و معلنة علتتسم بالشفافية 

ب الحاصلين على بل الكلية الطالتقالب. و مدونة فى دليل الطو 

اضة أو ما مى ريلعبة عية شالمصر شهادة الثانوية العامة

واعد التى ينص عليها المجلس األعلى للجامعات يعادلها تبعا  للق

كما ،  والقواعد التى يحددها مجلس الجامعات الخاصة واألهلية

من الكليات المناظرة الكلية الطالب المحولين من تقبل 

 الخضوع للتقييم لموقفهم األكاديمى ات األخرى بشرطالجامع

جتازوها من قبل لجنة ق وأن إتى سبلرات المقرادلة اومع

لى أن يتوافر عمتخصصة تشكل تبعا  للتخصص الذى يتقدم له 

لدراسة الكامل ل لتحاق بالكلية شرط التفرغبالطالب المتقدم لإل

 .ة المناهج بالكليةلما أقرته لجن طبقا  

الئمة أعداد الطالب المقبولين معدم  .1

تعدد كلية بسبب مع الموارد المتاحة لل

 و معاهد سية فى وجود جامعاتلتنافا

جامعات أهلية باإلضافة خاصة و 

إلى تاثير جائحة الكورونا فى 

 التضخم االقتصادى.
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سور سكندرية على مد جي إطار حرص جامعة فاروس باإلف .2

ال  التعليم في كفعالة بين مؤسسات بط العلمية العميقة والالروا

ترحب إفريقيا ومختلف دول العالم، ربي وعطن المن الو

الجامعة باستقبال الطالب الوافدين من مختلف أنحاء العالم 

دراسة بمختلف لتحاق للخارجيا ( الذين يرغبون باإل –)داخليا  

لمرحلة الجامعية كال  من ااتها الجامعية في التخصصات بكلي

 .ايالعل ة الدراساتسانس ( ومرحللي –) بكالوريوس  األولى

لتحاق بالدراسة بالكلية فدين لالتوجد آليات لجذب الطالب الواو 

التصال بالسفارات ومكاتب التمثيل الثقافي والملحقيات او منها 

التعاون العلمي اخل والخارج لتفعيل وتنشيط ية فى الدالثقاف

بادل الزيارات بين الجامعة ت و  ةمع الدول المختلفألكاديمي وا

عربيا   و ةالتعليمي فارات والمؤسساتوالس ةثقافيملحقيات الوال

وابط التعاون بين الجامعة وإفريقيا   وعالميا  وذلك لتعزيز ر

فالم التسجيلية على مات و األضافة للمعلو، باإلتاوتلك المؤسس

بكلية اللتحاق لمميزة لالسمات ا االلكترونى إلبرازالموقع 

 .جامعة فاروسالهندسة 

ة دون الكليبفدين لطالب الواعدد ا .2

مكانيات و المستوى المتناسب مع إ

جائحة  فرضتهما بسبب  مكانة الكلية

القيود االجتماعية الكورونا من 

 ق والقيوداإلغال المرتبطة بها مثل

ماش النكالى ا باإلضافةعلى الحركة 

ل الفرد و و ضعف دخ ادىاالقتص

 زيادة معدالت التضخم.

ة نتيج دعن بعالتعليمية  نظاماستخدام  .3

ة أزمة دارالقرار اللجنة العليا ل

إغالق و بتعليق الدراسةالكورونا 

له لمرافق التعليمية لكافة اكامل 

ة التعليمي فاعليةتداعيات سلبية على ال

د تطبيقات عدم وجوالهندسية؛ و منها 

لتواصل المباشر مع انعدام ا ،عملية 

، الغاء التدريب الميدانى ،الطالب

توقف ، البطات اليص تكليفقلت

قف آليات األنشطة الطالبية، و تو

رعاية الطالب كاديمى و اإلرشاد األ

باإلضافة لعدم توافر  تعثرين مال

ثناء أ منصة الكترونية متخصصة

 مة.األز

 -د الملتحقين بها حديد أعداياستها الواضحة لتفى سالكلية  تعتمد .3

 شهادة ن علىين الحاصليو الوافدن الطلبة المصريين أسواء م

عية أو المحولين إليها من جامعات ام المرحلة ما قبل الجامتمإ

على تقييم النسب  -أخرى أو من كليات جامعة فاروس ذاتها 

إلى أعداد التدريس والهيئة المعاونة  عضاء هيئةين أعداد أب

ات المادية من مكانإليم نسب المسطحات واوكذلك تقيالطالب 

عداد الطالب فى لى أدات إعزة ومجهأمعامل وفصول دراسية و

 .(NORMS)القياسية اإلكاديمية المرجعية ايير ضوء المع

ها ب متقوماعيا اديا و اجتأكاديميا و م الطالبى للدعم نظام هناك .4

 األمناءمجلس ب و شئون الطال إدارة إدارة كلية الهندسة و

 فى ويتمثلب روعى فيها اإلحتياجات الفعلية للطال  بالجامعة

فوقين و المبدعين و د موثقة و معلنة لتحديد المتقواع عوض

، مالية للطالب المتفوقين تقديم مكافآتمن الطالب،  المتعثرين

ناء تعرضون لظروف طارئة أثب الذين يلطاللعانة إو تقديم 

( من خالل مؤسسة محمد رجب األمر مثال  لدراسة )وفاة ولى ا

 .الخيرية

ة لدراساتظام حتى بعد انفى العموم و  .4

الب الطمن عدم حرص اك مازال هن

على التواصل مع المرشد األكاديمى 

لمتابعة الفعالية التعليمية و 

المخرجات التعليمية المستهدفة 

آلليات اإلشراف  طالب طبقالل

 .المعلنة لهماألكاديمى 

م الساعات المعتمدة فى جميع المقررات الدراسية يطبق نظا .5

مى ه وجود نظام لإلرشاد األكاديم عليتا يتحالهندسة ممبكلية 

من  أكاديميا   مشرفا   تعين الكلية لكل طالبللطالب. حيث 

الب فى لطعاونة الم ونةأو الهيئة المعا أعضاء هيئة التدريس

تتعلق مور التى رشاده فى جميع األإجراءات التسجيل وإل

 طبقا  ديمى )يقوم الطالب بزيارة المرشد األكاكما . بالدراسة

خصصة إلستقبال لمعلنة للساعات المكتبية الماول ادلجل

ة و كيفية ما يخص الفعالية التعليميعار و ذلك لإلستفسالطالب( 

لدراسة ل هتبعمتا تحول دون التغلب على المصاعب التى

 .المطلوبةبالكفاءة 

و الخريجين  عتتبآليات ضعف  .5

و تقديم خدمات  معرفة توظيفهم

 تهدفة.الدعم المس
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 الطالب لرعاية العلمية األقسام داخل فعلةم برامج يوجد .6

 تمي و لمعرفتهم الذين تم تحديد قواعد و الدراسة فى لمتعثرينا

 الساعات خالل من سالتدري هيئة أعضاء بواسطة معايتهر

 .المعتمدة ساعاتال برنامج فى ىاألكاديم و اإلرشاد المكتبية

السنوية  وظيفالت ىقملتة توقف أنشط .6

 ئحة الكورونا.أثناء أزمات جا

تخدم جميع الكليات  توجد عيادة للطالب داخل الحرم الجامعى .7

فات طبية العادية واإلسعالحاالت الا وهى مجهزة للتعامل مع

لنقل  سيارة إسعافوافر ، مع تارئولية لحاالت الطواأل

 متخصصة. تطلب رعاية طبيةالحاالت التى ت

. لدى الطالب بتكارإلع واداتنمية مهارات اإلبل ليةآ عوض تم .8

ن واقع فعاليات اتفاقية مللفرقة األولى تحداث مقرر اسحيث تم 

PUA/KTH بعنوان Engineering Perspective ة تنمي ليشمل

بتكارية إلالقدرات اطرية و إكتشاف لوجية الفالمهارات التكنو

من خالل تصميم ات الرة مهاتنميضافة لالجدد، باإل البللط

غيرة )مشروع فى كل فصل دراسى( فى المشروعات الص

 .خصصيةالت الفرق الدراسية الثالثة و الرابعة

وهو مكون من طابقين   (food court)ل يوجد مبنى منفص .9

سع فى الطابق األرضى تريات تم و الكافيضم عدد من المطاع

جهزة للضيافة عام مطقاعة ضافة إلى باإل فرد تقريبا   300لعدد 

يوجد قاعة للمذاكرة للطالب بالدور األول ما ك فرد. 30لعدد 

 .السلكى إنترنتإرسال علوى مجهزة بترابيزات و كراسى و 

مالعب كانات المادية من م الجامعة بتوفير جميع اإلمتقو .10

ات للندوات مجهز لألنشطة الفنية و قاعح ضية و مسرريا

ألنشطة يات المطلوبة لفعاليات خطط اميزانلفير امع تو افيةالثق

يتم توفير مساحة كما  الطالبية لألقسام العلمية المختلفة بالكلية.

و لمدة ساعتين فى يوم  رة ظهرا  زمنية من الساعة الثانية عش

لمختلفة ة انشطة الطالبيممارسة األثاء من كل أسبوع لالثال

 بية.الطال ية لألنشطةجود برامج تنافسمع و بالكلية

لطبيعة الدراسة و إحتياجات سوق العمل  طبقا  ال تسمح الكلية  .11

 حتياجات الخاصة و مع ذلك هناك بقبول طالب من ذوى اإل

 .ليةزائرين منهم داخل مبانى الكمادية لل تسهيالت

اتحاد طالب منتخب وجود بالقيادة ديمقراطى  نمطإتباع يتم  .12

للطالب و تمثيل ، كما يتم فةلمختلا بيةنشطة الطاللممارسة األ

كأعضاء بمجالس  المجتمع المحلى فىالمستفيدين  منممثلين 

 .األقسام و مجلس الكلية

حديد المهام و ت الخريجين شئون متابعةل لكليةباة وحدتم تشكيل  .13

متابعة الخريجين عن طريق الوسائل تشمل و  له لهاالموك

يبية متخصصة للدعم ت تدرام دورتنظيو  التالمتاحة لإلتصا

إعداد التقارير الدورية و  للخريجين فى سوق العمل األكاديمى

 .عن أوضاع الخريجين فى سوق العمل
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ق مع األقسام العلمية بالتنسي ىللبحث العلمخطة  ةتضع الكلي .1

 طارإ وفى فاروسية لجامعة الخطة البحثب مرتبطهو  المختلفة

 التوجهاتمع  متوافقة. كما أن الخطة ااإلستراتيجية له األهداف

 علوم و التكنولوجيا و االبتكارلالدولة لفى استراتيجية القومية 

على أيضا لبحثية ، كما تعمل الخطة ا (2030ر رؤية مص)

 .متطلبات التنمية المستدامةاجات سوق العمل و احتيلبية ت

ة العلمية ألجهزاانات ث قاعدة بيتحدي .1

رة على الوفاء لتكون قاد كليةبال

طبقا للخطة  بمتطلبات البحث العلمى

 بحثية المعتمدة للكلية.ال

و من من مجالس األقسام العلمية  و معتمدة ثقةمو الخطة البحثية .2

  مجلس الكلية.

فى استكمال الخطط البحثية نقص  .2

ن الخطة ضملألقسام العلمية بالكلية 

 .2019-2015السابقة يجية تسترااال
، كما الكلية أعضاء هيئة تدريس من مدارس بحثية مختلفة تضم .3

محلية و  بحثيةيوجد للبعض منهم مساهمات فعالة فى أنشطة 

و تنظيم لمية الدوريات العاقليمية و دولية مثل تحكيم 

 لمؤتمرات العلمية المتخصصة.ا

جها فى تعزيز العملية ائنت ولمية البحوث العتتم االستفادة من  .4

للطالب، كما يشارك مية و بخاصة مشاريع التخرج التعلي

ية الطالب فى الحلقات النقاشية و المؤتمرات العلمية بالكل

 س(.لطاقة بجامعة فارولو الدورى المؤتمر الدولى  )مثال:

م عقد مؤتمرات علمية فى عد .3

ن ضملكلية التخصصات المختلفة با

-2015السابقة يجية تستراالخطة اال

راءات االحترازية بب االجبس 2019

 أثناء جائحة الكورونا.
يوجد نشر علمى متميز ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة  .5

و لمحلية و الدولية امية فى الدوريات العلكلية بالعاونة الم

رصد تم لقد و  .الدوليةاإلقليمية و المحلية و  ات العلميةالمؤتمر

 منذ يلدولا والنشر العلمية بحوثال تالمعدل ةمستمر زيادة

 .الجامعة نشاءإ

تم وضع الئحة للجامعة بتحمل تكاليف السفر و اإلقامة و رسم  .6

لمحلية و يئة التدريس فى المؤتمرات األعضاء ه المشاركة

 .للنشرأبحاثهم المقبولة  للدفاع عنالدولية 

المعامل  ى تنفيذ خطط تطويرتأخر ف .4

ع بسبب األوضا ليةبالك ةلبحثيا

جائحة التى خلفتها  االقتصادية

دريس/الهيئة ألعضاء هيئة الت مكافئات للنشر العلمى يتم منح .7 .الكورونا

للمجلة  (impact factor) ىبالتصنيف الدول نة مرتبطةالمعاو

 .صصيةلمية التخالع

 ويدسا بالللتكنولوجيللتعاون مع المعهد الملكى اتفاقية وجود  .8

(KTH)  لخريجي  تتيحPUA ركة في األنشطة البحثيةالمشا 

باإلضافة للمشاركة فى عقد المؤتمرات  KTHال لمشاريع 

 و الندوات و ورش العمل.( ىقة الدولمؤتمر الطاثل م)مية العل

األساتذة ساتذة و نقص فى أعداد األ .5

المساعدين فى بعض األقسام العلمية 

مج ء برادفى ب لى التأخيرمما أدى ا

 الدراسات العليا بها.

 البيانات بقواعد واتصالها بالجامعة الرقمية المكتبة وجود .9

 كترونىلإلا علمالت ادارة نظام افرلتو، باإلضافة العالمية البحثية

Blackboard بالجامعة. 

 الدولي التصنيف في جامعةال ادراج .10
The Impact Ranking, Webometrics 

 المعلومات وبنوك المصرى المعرفة ببنك الشبكىتصال اال .11

 .اإللكترونى للجامعة البريد خالل من الدولية

 

بالمكتبة الرقمية  ة و متاحةللبحوث محدثبيانات  قواعدتوجد  .12

المنشورة   خصات لألبحاثمل انات وتوفير بيكما يتم  للجامعة،

 ة.ى الموقع االلكترونى للجامععل
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بعض األقسام العلمية بالكلية لمنح ت العليا بيوجد برامج للدراسا .1

مثل  يةالهندسالعلوم درجة الدبلوم/ماجستير الهندسة/ماجستير 

سهم تو  دسة المعمارية.ندسة البتروكيماويات و الهنقسم ه

و  تقابل متغيرات سوق العمللكلية و امج فى تحقيق رسالة االبر

 .و االبتكارعلوم و التكنولوجيا للدولة لاجية يستراتا تحقيق

 الملتحقين الطالب عدادأ محدودية .1

 .العليا الدراسات ببرامج

ت العليا المتاحة بالكلية ج الدراسايوجد توصيف كامل لبرام .2

 للدراسات العليا (ARS)ة معتمدة مية مرجعيأكاديلمعايير  بقاط

يير القياسية الصادرة المعا معفة مستهديم النواتج التعلو تتوافق 

 يئة.من اله

 بين المشترك العلمى التعاون ضعف .2

بالكلية  األقسم العلميةفى  الباحثين

 .إلنتاج األبحاث البينية

العليا  فى برامج الدراسات تسجيلالقبول و لجد قواعد ليو .3

و معلنة على الموقع االلكترونى لجامعة لمتاحة معتمدة ا

نوط بها مبالجامعة للدراسات العليا  إدارة يوجد كما فاروس.

 انهاء إجراءات القيد و التسجيل و المد و المنح.

قلة الخبرات و الكوادر المدربة فى  .3

عات الدولية لب المشروجمجال 

 ها.ول عليو الحصالممولة 

 متوسط الفترة الزمنية للحصول على الدرجة العلمية دد الكليةتح .4

  بالكلية. المتاحة لعلياااسات برامج الدرفى 

ية الربط بين األبحاث العلمية محدود .4

 و متطلبات الصناعة.

طالب قويم ة لتاألقسام العلمية بالكلية أساليب متنوعتستخدم  .5

 .عيةو الموضو بالعدالةتتسم  الدراسات العليا

لمنافسة المحلية لتزايد عدد ا .5

 ة.الجامعات األهلية و الخاص

ات العليا على نشر العلمية بالكلية طالب الدراسقسام جع األتش .6

 محليا و دوليا.األبحاث المستخرجة من الرسائل العلمية 

 جنبيةألا بالعملة المادية ةالتكلف ارتفاع .6

 الدولية لميةالع المؤتمراتلحضور

 الدوريات فى الدولى النشر بةوصعو

 المحكمة. العالمية
ارجيين للرسائل العلمية من ن الخيممتحنية نظام التطبق الكل .7

 ساتذة المتميزين من الجامعات المصرية.ألا
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 و مجتمعال لخدمة من مجلس الكلية دةمعتم و قةموث خطة توجد .1

 .إلحتياجات المجتمع وفقا   طةالمحي يئةالب تنمية

 يفىوظتملتقى  متنظيتوقف  .1

فاروس و  جامعة ين منللخريج

ضمن الخطة  هممع لقاء سنوىتنظيم 

 2019-2015االستراتيجية السابقة 

بب االجراءات االحترازية أثناء بس

 .جائحة الكورونا

ندسين و بية المتنوعة للمهلية حزما من البرامج التدريتوفر الك .2

يق عن طر مجتمع و تنمية البيئة المستدامةلخدمة ال لفنيينا

 عة فاروس.بجام و البيئةجتمع ممة الز خدمرك

 النهائى المستفيد فى تتمثلالتى  و المجتمعية األطراف تشارك .3

طاعات ؤسسات القم إدارة مجالس رؤساءمثل ) الخريجين من

س إدارة و مجل ليةالك مجلسألقسام و مجالس ا في الهندسية(

 .وحدة ضمان الجودة بالكلية

ت تدريبية تنظيم دوراضعف  .2

 ريجى هندسة فاروسبخاء قلالرت

االستراتيجية السابقة ضمن الخطة 

بب االجراءات بس 2015-2019

 .االحترازية أثناء جائحة الكورونا
 لتوفير فرص عمل لخريجى سوق العملوى لسنملتقى عقد  .4

 الكلية.

لسوق ذات الصلة األطراف المجتمعية كوالت مع وجود بروتو .5

  ب الكلية.ة لطاليتدريبرامج فير بلتو العمل

ة خدم ب النشطةالطالنشر و توعية  .3

ع و تنمية البيئة ووضع اليه المجتم

ضمن الخطة  للتحفيز فى المشاركة

 2019-2015قة لساباالستراتيجية ا

ء حترازية أثنابب االجراءات االبس

 .ناجائحة الكورو
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لكلية هيئة التدريس بامل مع أعضاء ق العومثلى سقاء موة لند .6

مشاركة ممثلى ، باإلضافة إلى ضمن فعاليات اليوم الهندسى

 .لخريجين السنوىسوق العمل فى حفل ا

مشاركة األطراف المجتمعية  ضعف .4

ضاهم عن ر صلة فى قياسذات ال

 ج و مواصفاته.الخري

 اترزيا يةالكل تنظم حيث للطالب ميدانية اراتزي تقديم .7

 .يةمصانع من خالل األقسام العلملل

لقسم  المتخصصين بالكلية مشاركة أعضاء من هيئة التدريس .8

شروع تنمية العشوائيات مذ تصميم و تنفيفى الهندسة المعمارية 

 .افظة اإلسكندريةداخل محلمعمارى لى التراث او الحفاظ ع

عالية ة و فدمدى جوبيان ية لتستخدم الكلية التغذية العكس .9

 قطاعات المجتمع و تنمية البيئة.الخدمات التى تقدمها ل

 

 ة الداخلية للكليةتحليل البيئتقييم نتائج  1/2/6

نقطة  126يبلغ  االثنى عشر العتمادا لمعاييرنقاط القوة أن إجمالى عدد  (13يوضح الجدول رقم )

يعكس  و هو ما 2.25:1 ؛ و ذلك بنسبةادنقطة ضعف على مستوى معايير االعتم 56فى مقابل 

( قوة الوضع االستراتيجى 15و يوضح الشكل رقم ) ضع استراتيجى جيد للبيئة الداخلية للكلية.و

  من نقاط القوة و الضعف.ثل فى النسبة و التناسب بين أعداد كالالداخلى للكلية و المتم

 

من نقاط القوة و  سب بين أعداد كالالتنا بناء على قوة الوضع اإلستراتيجى للكلية 15-شكل

 الضعف
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 للكلية الخارجيةتحليل البيئة  3/6

مل الخارجية لعوااارجية على مجموعة من ية فى تحليل البيئة الخالخطة اإلستراتيجية للكلتعتمد 

التعليم ن جودة عايير الهيئة القومية لضمامة فى المختلفة للكلية و المحدد على الجوانب لتأثيرذات ا

فى أصحاب المصلحة )المستفيدون(، المنافسون، اتجاهات  وامل الخارجيةعز و تتمثل المادإلعتوا

ة، العوامل وامل اإلقتصاديالعة، يلحالية، الشركاء، العوامل السياسية و التنظيمالسوق، القوانين ا

 ارعة.عية، التطورات التكنولوجية المتساإلجتما

 للكلية الخارجية تحليل البيئةب ما المقصود 1/3/6

الجزء الثانى من التحليل البيئى و الذى يتم من خالله استطالع  للكلية  الخارجية ئةيتحليل الب يمثل

 ى المستفيدين و البيئة الخارجية بغرض:رأ

ى كلية كمؤسسة تعليمية و تحفزها علقد تؤثر فى الالتى  خيص مجاالت الفرصو تشتحديد  -أ

 .األداء

كمؤسسة جتمع الخارجى للكلية مرفض الثل عوامل التهديد التى تم تحديد و تشخيص مجاالت -ب

 تأثره بها.و عدم  تعليمية

 بالفرصة قصودالم 1/3/3/6

الذى يمكن  اتها و مخرجاتها وعمليبما فى ذلك مدخالتها و  نشطة الكليةأمجاالت  هى أى مجال من

ندسة من كليات الهقارنة بمثيالتها ميزة تنافسية بالم كمؤسسة تعليمية ه أن تحقق الكليةلمن خال

. و ذلك فى ضوء المتغيرات اإلقتصادية و السياسية و المصريةخاصة/األهلية لالحكومية/ا

لدولية. و فى لبيئة المحلية و الى االتى تطرأ ع التطورات التكنولوجية المتسارعة اإلجتماعية و

لفرص للسعى إلستغاللها و تحقيق إكتشاف هذه ا ةالكلية كمؤسسة تعليمي لك يجب علىضوء ذ

 ميزة التنافسية.ال

 اتبالتهديد قصودالم 2/3/3/6

اإلقتصادية و القوى  ى تشملو التهو أى تغيير أو تصرف مرتبط بالقوى البيئية الخارجية الكبرى 

 العالى . أو بقوى بيئة صناعة التعليمجيةالتكنولوقانونية و التشريعية و الو  اعيةالسياسية و اإلجتم

الجغرافى لمؤسسات التعليم  وزيعتالمصرى، ال عالىو التى تشتمل على حجم التعليم ال فى مصر

، و تكلفة الحصول على ى، نمو التعليم العالىل التنظيمى لوزارة التعليم العالالعالى فى مصر، الهيك

، و سون، الرأى العامو تشمل الطالب، المنافرى للكلية و بقوى البيئة الصغالتعليم العالى. أدمة خ

شطة الكلية و يتعلق أيضا نجال من مجاالت أو المرتبطين بأى م الممولون

و يؤثر سلبا على  كمؤسسة تعليمية كليةالو يمثل تهديدا حقيقيا ألداء  بمدخالتها/عملياتها/مخرجاتها

   جتمع.فسى و على ثقة الملتناوضعها ا

 يل البيئة الخارجيةنتائج تحل  2/3/6

د عليم واالعتماتدة اللقومية لجومن الهيئة اعلى اإلعتماد  جامعة فاروسة ة الهندسبعد حصول كلي

ن جودة هيئة القومية لضماعلى معايير ال الخارجيةت الكلية فى تحليلها للبيئة فقد اعتمد 2018فى 

يئة و أسفر تحليل الب . [3] 2018سنة ار الثالث لاإلصد ىالواردة فو  شرى عإلثنإلعتماد االتعليم وا

ن مجموعة ع 6/1بقة بالفقرة السا نالراه الوضعليل تحعناصر و منهجية ناء على للكلية ب الخارجية

المتاحة للكلية و التى يمكن استثمارها لتدعيم مكانة الكلية و وضعها التنافسى بين الفرص ن نقاط م

أظهرت الدراسة وجود مجموعة من التهديدات/المخاطر ، وأيضا ق رسالتهايات المناظرة و تحقالكلي
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يوضح و حقيق رسالتها. لتغلب عليها كى تستطيع تالية و التى يجب المحتملة والتى قد تؤثر على الك

 .اإلثنى عشر عاييرملفى مختلف الجوانب الخاصة با التهديداتنقاط الفرص و  (14دول رقم )الج
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اروس سة جامعة فلكلية الهند الخارجيةئة للبي يداتالفرص و التهدنقاط ( 14)  رقم جدول
 باإلسكندرية

ار
عي

لم
ا

 

 ديداتالته الفرص

(
1

خ
لت

 ا
)

ط
ى

ج
تي

را
ست

ال
 ا
ط

ي
 

اهتمام الدولة بقطاع التعليم و البحث العلمى، و وضعه  .1

هو  2019أولوية قصوى فى خططها )عام قومى بع كمشرو

 فى مصر(.يم علعام الت

قتصادية رات فى األوضاع االالتغي .1

 .لمتالحقةواالجتماعية المتسارعة وا

لمي من عحث اللعالي والبأطلقت مصر استراتيجية للتعليم ا .2

تهدف إلى تعزيز العلوم والتكنولوجيا  2030إلى  2016

ليم العالي ومراكز البحث، وإنتاج واالبتكار داخل مؤسسات التع

اهتمت استراتيجية  و .للصناعة والسوقين خريجين جاهز

من الهدف م ضبتطوير منظومة التعلي ٢٠٣٠مصر 

لعلمي االبتكار والبحث وااالستراتيجي الرابع لتنمية المعرفة 

 .ق التنمية االحتوائية المستدامةكركائز أساسية داعمة في تحقي

 .ولوجية المتسارعةالتطورات التكن .2

ندسة فى الهزيادة أعداد كليات  .3

الخاصة و األهلية الجامعات 

نح و التى تم اإلضافة للمعاهد العلياب

 بكالوريوس الهندسة.

الجامعة يرفع من بشبكة المعلومات توافر التواصل عبر  .3

مستوى المشاركة في التحليل البيئي، من جانب مختلف 

ة كلية، وييسر نشر رؤية ورسالة الكلياألطراف من خارج ال

 .ع الخارجىستراتيجية للمجتماإل وأهدافها

ئة القومية لجودة التعليم و حصول الكلية على اإلعتماد من الهي .4

 .2018االعتماد سنة 

وجود ، باإلضافة ليير واضحة للتخطيط االستراتيجىاوجود مع .5

ع المراكز )مركز مع وجود تواصل م دعم من إدارة الجامعة

مجتمع و خدمة المركز  –دة لجوتوكيد اإدارة  – ضمان الجودة

 تطوير التعليم(.مركز  –ئة بيتنمية ال

عهد الملكى إلتفاقية التعاون مع الم تم توقيع جامعة فاروس .6

 (PUA/KTH Activity Agreement) للتكنولوجيادى يالسو

تويات المقررات بهدف تطوير طرق حديثة للتعلم و تعديل مح

تعليم ت الحديثة لنظم الاهاالدراسية بما يتواكب مع اإلتج

 .لدول الصناعية المتقدمةالهندسى فى ا

 تنمية المستدامةه على البأهمية جودة التعليم و أثر زدياد الوعىا .7

 فى المجتمع المصرى.

(
لا (2
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معى مهيأ لقبول تطوير الهياكل التنظيمية لمناخ العام الجاا .1

 .ات االعتمادللتوافق مع متطلب ليةبالك

 توفير قيادات أكاديمية متميزةوبة صع .1

األعداد  نظرا لشدة المنافسة مع

و  الجامعات الخاصة من  المتزايدة

 .روس كجامعة خاصةمرونة القواعد الحاكمة بجامعة فار .2  .األهلية

 ينهلضمان الجودة بالجامعة، وتوجد عالقة وطيدة ب وجود مركز .3

يسهم فى تفعيل دورها  لجودة بالكلية، بماوبين وحدة ضمان ا

 ، ويساند أنشطتها، ويراجع خطتها لضمان تواؤمهاودعمها فنيا  

 .ة، وتقدم الوحدة تقريرا  سنويا  للمركزعهداف الجاممع أ

ر كوادال توافر عدد كاف منعدم  .2

رى سوق العمل المص فىدارية اإل

ت ات خبرة بنظم الجامعاوذمن 

 .لخاصةا

ت التعاون و الشراكة مع بعض نة فى عقد بروتوكوالالمرو .4

وجود  بالمجتمع الخارجى، معسسات الخدمية و اإلنتاجية المؤ

 .بالجامعة بيئةخدمة المجتمع و تنمية الز كمردعم من 

المتابعة اإلعالمية و القنوات  .3

وتأثيراتها السلبية فى ة االلكتروني

 ييم األداءتق مصداقية المعلومات و

   ود أزمات طارئة.عند وج
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 آلية يوجد كماصدور قوانين تحمى حقوق الملكية الفكرية  .5

مة م الحاكع القيم ةمتوافقو  ماية حقوق الملكية الفكرية بالكليةحل

 .عة فاروسلجام

  

لجامعة با كافية سعةو عالية وجود شبكة انترنت ذات سرعة  .6

 ذات الصله بها.المعلومات  ة نشر و تحديث كافةيتيح للكلي

 دارية للقياداتتوافر حزم و برامج تدريبية لتنمية المهارات اإل .7

 األكاديمية و اإلدارية.

يتيح فرص واعدة  عصر المعلوماتية واإلنفتاح على العالم .8

 لمعرفة أساليب مستحدثة فى القيادة.

(
3) 

إد
رة

ا
 

ال
و 

ة 
ود

ج
وي

ط
لت

ا
 ر

ة التعليم برؤية هج الجودة و التطوير فى استراتيجيتبنى الدولة لن .1

 .2030 رمص

ة يالقومالهيئة من التقييم المستمر  .1

 .لضمان جودة التعليم واالعتماد

ماد بما توفره وجود الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعت .2

 ات.امعمن دعم فنى لمراكز الجودة بالج

مالى إضافى  افزحعدم وجود  .2

لوحدة ضمان  اكل اإلداريةيلله

يئة من أعضاء هالجودة 

 التدريس/الهيئة المعونة.
تنظيمى مؤهل  لبهيك جودة بالجامعةلود مركز لضمان اوج .3

حزم من  إتاحةو  الجودة بالكلية ضمان لوحدةى دعم فنال لتوفير

هيئة  الجودة بين أعضاء افةلنشر ثقتأهيلية التدريبية الدورات ال

 .ئة المعاونةالتدريس/الهي

 للتكنولوجياالتعاون مع المعهد الملكى السويدى  إتفاقيةوجود  .4

نظم طبيق معايير جودة تعليم مواكبة للتم لدعيتيح فرص 

  التعليمية الدولية المتقدمة.

 فى سوقمتاحة ص الكوادر النق .3

ئة التدريس أعضاء هيمن  العمل

لهيئة امن  دوراتلين على حاصال

ان جودة التعليم القومية لضم

 بالكلية. خبراء جودةللعمل  واالعتماد
بالهيئة ء الجودة او الكلية من خبروجود كوادر بالجامعة  .5

 .القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

(
4) 
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اء هيئة ضتنمية مهارات أع و مالتعلير مركز لتطوي جودو .1

تى لتنفيذ البرامج ال الهيئة المعاونة بجامعة فاروسالتدريس و 

 .ئةل فتلبى اإلحتياجات التدريبية لك

سة بين المعاهد العليا و الخاصة فالمنا .1

و الجامعات الخاصة إلستقطاب 

ة  أعضاء هيئة التدريس و خاص

 بضمان تطبيق األجورلزيادة السنوية  زوافالحترتبط الئحة  .2  .الكفاءات المتميزة

 .معايير الجودة

ية من الكلتوفر الجامعة منح دراسية ألعضاء الهيئة المعاونة  .3

 .جة الدكتوراةرلحصول على دل

صعوبة الحصول على أعضاء هيئة  .2

تدريس متميزين فى تخصصات 

شتداد المنافسة فى نظرا ال معينة

عات جاممتزايدة من الوجود أعداد م

 .معات األهليةالخاصة و الجا
وجود فرص ألعضاء هيئة التدريس إلتمام بحوث ما بعد  .4

 .الدكتوراة عن طريق منح خارجية

شاركة فى المؤتمرات المحلية و العالمية ص للمروجود ف .5

د دعم مالى مع وجو الموضوعات المتخصصةذات المحكمة و 

 .من الجامعة لرسوم اإلشتراك

تدريس أعضاء هيئة  توافررة ند .3

أستاذ مساعد للتعيين أو بدرجة أستاذ/

مكانية بدء اإلعارة بدوام كامل إل
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صول الكلية بالتعاون مع المعهد الملكى السويدى لتقنيات ح .6

ة تدريبية ألعضاء هيئة على منحة أوروبي (KTH)الهندسة 

 .المختلفةية التدريس من أقسام الكل

 األقسام. الدراسات العليا فى بعض

(
5

 ) 
إل
 ا
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ى
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الدعم الفنى و التعليم المستمر مركز عن طريق الجامعة توافر  .1

اإلدارية للعاملين و  تلتنمية المهارا حزم و برامج تدريبية

  .اإلداريةلقيادات ل

 عمل الجهاز اإلدارىالمركزية فى  .1

و  الجامعات الخاصة حسب نظم

ا لسلطات مجلس أمناء يتهتبع

 .لجامعةا
دارية اإليع أعضاء األجهزة لتشجئحة مالية للحوافز وجود ال .2

 .دة و التميزبالجامعة على الجو

 دورية ةبصف كليةبال لينللعام يبيةرتدال اجاتحتيإلا تحديد تمي .3

 ضمان مركزب التدريب لجنة مع و  الجامعة إدارة مع سنويا  

 جامعة.بال الجودة

دارية ذات فى الكوادر اال ندرة .2

 .صةنظم الجامعات الخا فى الخبرة

أجهزة توافر  بالجامعة معوجود ادارة متميزة للمعلومات  .4

تتيح فرص لسعة الكافية ا وحاسبات بالسرعة الشبكة  مشغالت

 ل اإلدارية المختلفةالتعميم االلكترونى و الرقمنه لألعما

 .ية بالجامعةركزدارات المارات الكلية و اإلبإد

 (
6

 )
لم

 ا
رد

وا
لم

ا
ال
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اد
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للتوسعات و مة ود منشآت و تجهيزات لمبانى الكلية مصموج .1

  ألف طالب.استيعاب سعة طالبية فى حدود 
ص فى أعداد الطلبة المقبولين نقلا .1

بالكلية نظرا لتطبيق نظم البرامج 

و  لحكوميةالخاصة فى الجامعات ا

ظهور منظومة الجامعات األهلية 

معات طة باتفاقيات مع جاتبالمر

مج مشابهة للجامعات ببراأجنبية و 

الحد باإلضافة إلى إنخفاض  الخاصة

 تاألدنى للقبول ببعض الجامعا

 .الجديدة

نها جامعة خاصة يديرها مجلس أمناء حريص على توفير كو .2

ديث ألجهزة و تجهيزات مالى لخطط التطوير و التحالدعم ال

 لعلمى بالكلية.تطلبات خطة البحث ام المعامل لخدمة الطالب و

التجهيزات نى و االمبلصيانة  متخصص بالجامعة وجود مركز .3

 ندسية.الورش الهبالمعامل و  و األجهزة

 بعدي ، فهوزيالجامعى لجامعة فاروس موقع متمموقع الحرم  .4

من كم  3درية و مسافة سكناإلمدينة  ن مركزكم م 4فقط مسافة 

ر من لها خدمة عدد كبيح اإلسكندرية مما يتية موقع مكتب

 .و المحافظات المحيطة مجتمعية باإلسكندرية الطالب و فئات

اصة و أهلية فى انشاء جامعات خ .2

 دنط محافظة اإلسكندرية و المحيم

 .المجاورة

       ةيمريكألاالشركة تعاقدت جامعة فاروس مع  .5

CL.L. Providence Equity Partners لوسائل يات اقنلت

 Blackboardلا نظام ستخدامالة الحديثالرقمية  ميةالتعلي

 .نالهجي فى نظام التعليم اإلنترنت أداة تعليمية عبرك
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، Ellucian ة يريكمألا الشركةامعة فاروس مع ج تتعاقد .6

،  عاليجيا التعليم الولوالشركة الرائدة في السوق في مجال تكن

 وهو PowerCampus Self-Serviceالستخدام برنامج ال 

طالب برمجي لإلنترنت مصمم لتزويد الم عبارة عن نظا

أعضاء وأعضاء هيئة التدريس والمسؤولين وغيرهم من 

وصول "في أي وقت ية البإمكان بجامعة فاروس لمعمجتمع الت

 فى ات الدراسيةقررللم وفي أي مكان" إلى خدمات المعلومات

 .ةليبرنامج الدراسى المتاح بالكال

ا ادى المتراجع عالميالوضع االقتص .3

و خصوصا فى أعقاب جائحة 

الكورونا و زيادة معدالت التضخم 

طنين مما لتراجع دخول المواأدى 

 لطلب على االلتحاقا ىأثر عل

لزيادة لباإلضافة بالجامعات الخاصة 

أسعار األجهزة و المطردة فى 

المعامل  الخدمات و لتجهيزات فىا

  .يةبالكل البحثية
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  القومية المرجعية للقطاع الهندسىمعايير األكاديمية ود الوج .1
(NARS-Engineering الهيئة القومية لجودة  ها و تراجعهادرصت

   .بصفة دورية (NAQAAE) عليم و االعتمادالت

 يةالعلوم التطبيقفى   لمتسارعاطورلتا .1

 .الهندسية

 مع (ARS)بنى معايير أكاديمية أخرى وجود سماحية لت .2

 .دماتعليم و االعالت الهيئة القومية لجودةاعتمادها من  مراجعتها و

المتسارعة فى متطلبات  التغيرات .2

 .سوق العمل

 م نظام برمجى لإلنترنتاستخدا .3

 “PowerCampus Self-Service”  

 .دراسيةلا م البرامجنظفى ات دارة المعلومإل

اتخاذ القرار و تبعيته للجنة  روتينية .3

تعديل الالقطاع الهندسى تعوق 

برامج الدراسية لوائح اليكى لالدينام

 .عولوجى المتسارا للتطور التكنبقط
اكب غير نمطية توميزة تمبرامج دراسية يوجد بالكلية  .4

هندسة و تشمل  و الهندسى ثة فى سوق العملطورات الحديالت

و  لهندسة الصناعيةا، و تروكيماوياتالبهندسة ، التشييد إدارة

 .التصنيع

 لاالتصات مهارا اتمقرر وجود .5

Communication Skills UCS01 & UCS02) 

تنمية بهدف معتمدة ساعة  2بعدد  اجبارى كمتطلب جامعة 

 طمع المجتمع المحي لتعاملاطرق التواصل و الب بمهارات الط

و زيادة قدرة الطالب  دحل بروح الفريق الوامو زيادة كفائة الع

   .لقرارو صنع ا المشاكل على التعامل مع

 ىمعاالتعليم قبل الج شهادات تنوع .4

و الدبلومة  IG، )ثانوية عامة

األمريكية و الشهادات المعادلة من 

ثر سلبا على يؤ الدول العربية(

مستوى الطالب فى المقررات 

ية مثل الرياضيات و األساس

   اء.لميكانيكا و الفيزيا
احتياجات سوق العمل  ية استحداث برامج جديدة تواكبإمكان .6

كاء الرقمنه و الذ صرعو متطلبات دامة للتنمية المست

 صطناعى.اال
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مثل الدورات ، إللكترونيا التعليموسائل التكنولوجيا في  لتطورا .1

ع االفتراضي، نت، ومختبرات الواقرالمفتوحة عبر اإلنت المكثفة

ز،  ، األشياء إنترنتووأدوات التعلم عن بُعد، والواقع المعزَّ

 التدريس طرق في تحسين ساهمت و تعلم أكثر فعالية بيئة توفر

 .موالتعل

 المستجد ورونالتفشي فيروس ك نظرا .1

(COVID-19) مصر  حااجتالذي و

أعلنت وزارة  ،2020في مارس 

يق بتعل حالة الطوارئ التعليم العالي

لمرافق لكافة اإغالق كامل و الدراسة

 بعدعن  عليمتالتنفيذ آلية التعليمية و

نية من كتروالمنصات االل مابإستخد

ا على أثر سلبمما  رنتخالل االنت

وجود شبكة المعلومات بالجامعة تيسر التواصل مع األطراف  .2

التعليم  تومراجعة إستراتيجيا المعنية خارج الكلية لتطوير

 .والتعلم

https://www.it-pillars.com/ar/blog/%d9%85%d8%a7%d9%87%d9%88-%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%8a%d8%a7%d8%a1/
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عن طريق مركز تطوير للالستبيانات وجود نظام إليكترونى  .3

ية طالب عن الفاعلال يسر إستقصاء رضاي التعليم بالجامعة

 .التعليمية

تفعيل تطبيق استراتيجيات التعليم و 

خالل  المطلوبةة ئبالكفاالتقويم  اسليب

 .2020/2021العام الجامعى 

وجود مركز لتطوير التعليم بجامعة فاروس، و مهمته األساسية  .4

ة الهيئ عضاء هيئة التدريس وتقديم الدعم الفنى و األكاديمى أل

دف تطوير أداء العملية التعليمية و الوصول بها المعاونة به

 ية.طبقا للمعايير العالمألرقى مستوى 

التخصصات يل فى دة ليس لها مثخصصة جديامج متبر وجود .5

حصلت على موافقة الحكومية و الجامعات المصرية التقليدية ب

اويات و مهندسة البتروكي) اصةالخالمجلس األعلى للجامعات 

 .(الهندسة الصناعية و التصنيعو ارة التشييد هندسة و إد
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 مع المعهد الملكىلية للكادة مزدوجة شه و تفاق مشاركةإ وجود .6

العالم االنفتاح على  يتيح (KTH)ويدى لتقنيات الهندسة الس

 رجنبية في مجال تطويتفادة من الخبرات األالخارجي، واالس

، وانعكاس ذلك على االرتقاء بمستوى الكليةالهندسى بالتعليم 

مستوى ال على للكليةفسية تعزيز المكانة والقدرة التناو ، الطالب

 .العالمي

المشاركة المجتمعية ضعف  .2

فى إعداد لألطراف المعنية 

 استراتيجيات التعليم و التعلم بالكلية.

نائب  اسةبرئوس رفا بجامعة ريب الميدانىلتدل مركزوجود  .7

يعاونه وحدة على أن  خدمة المجتمع رئيس الجامعة لشئون

يق لإلشراف فر شكيلتضافة إلى ، باإلللتدريب بكلية الهندسة

داخلى من مشرف من  كليةالطالب الميدانى لتدريب ال على

ومشرف  بالقسم العلمىالهيئة المعاونة /أعضاء هيئة التدريس

 .من جهات تدريبهم خارجى

من المؤسسات و عدم اهتمام العديد  .3

التى يتدرب فيها الهيئات الهندسية 

التدريب  امجبربفعالية الطالب 

   للطالب. لميدانىا

ا منعة فاروس بفى جام Blackboard ق التطبي وجود .8  دء 

 تعمل على كمنصة تعليمية رقمية ٢٠٢٠/٢٠٢١الخريف  فصل

توفير على تعمل  ، كماالرقمي الجديد متطلبات العصر يةتلب

صل مع ، والتواكزيرملطالب في موقع ل تعليمىال المحتوى

، باللطل يق إلكترونيرجات بتنسدالطالب بسرعة ، وتقديم ال

جموعة باستخدام م نيةفي بيئة تعاوالعمل من لطالب ان كيم كما

افظ حتندة إلى الويب مثل الملمست امتنوعة من األدوا

 إلخ.:... (blogs) ناتدوملوا  (e-portfolios) ،  ةلكترونياإل
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نمية اهتمام الدولة بالمشروعات القومية ضمن خطة الت .1

" أدى إلى زيادة الطلب على 2030رؤية مصر "ة امالمستد

 .خريجى الهندسة

ربط أعداد المقبولين بكليات دم ع .1

الهندسة بالخطط االستراتيجية للدولة 

قد ينتج عنه ، مما السوق احتياجاتو 

 وق العمل مستقبال.تشبع س
أدى ولوجى و العولمة و اتفاقية الخدمات الدولية التطور التكن .2

طالب من ال ندسةجى كلية الهطلب على خريلا دةإلى زيا

 الوافدين.

 . للترويج الوظيفى لخريجى الكلية سنوى وجود ملتقى .3
اتجاه بعض الدول العربية لتوطين  .2

 ظائفالو
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 بجامعة فاروس األعمالريادة هنى و لماد الإلعدوجود مركز  .4

، و علي توفير أساس متين من مبادئ التطوير الوظيفي يعمل 

ب و الخريجين و أصحاب االعمال ، الظيف للطمات التوخد

 .من خالل برنامج مركزي شامل

 .على سوق العماله العولمهتأثير  .3

الكلية و  خريجىالمنافسة القوية بين  .4

ت خاصة بالكلياالامج خريجى البر

 .الحكومية

 ادل الطالب ضمن فعاليات اتفاقية المشاركةبوجود برنامج لت .5

نولوجيا بالسويد يتيح عمل مشروعات كلكى للتمعهد الممع ال

مع إمكانية قضاء بنظام اإلشراف المشترك للتخرج  مشتركة

 .ل بالخارجفصل دراسى كام

طة باألهلية و المرت امعاتهور الجظ .5

زة ت أجنبية متمييات مع جامعااقباتف

مع طرحها برامج دراسية تنافسية 

 .يةمع البرامج الممتاحة بالكل

القدرات يساهم فى تنمية  بتكارات بكلية الهندسةنادى لالوجود  .6

االبداعية لطالب اقسام الكلية المختلفة ، واكتشاف المواهب 

 .يب العلمية المتطورةالسالاالبداعية وصقلها با
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تقديم فى رؤية لبجامعة فاروس مركز مهارات االتصال وجود  .7

الدولي قادرين على التواصل والمحلي ق العمل ين لسوخريج

الناجح مع كافة شرائح المجتمع في مختلف الظروف العملية 

 .واألكاديمية

ح يتي و الذى بجامعة فاروس ليزيةمركز اللغة االنجوجود  .8

الخريجين الذين  لتأهيل IELTS ال مثلدورات مهنية 

 TOEICرة ال و دو يخططون لالنضمام الدراسات العليا

ريجين الذين يخططون لالنضمام الى شركة متعددة خالأهيل لت

 .الجنسيات
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 سمو ر اليف السفر و اإلقامةمل تكتم وضع الئحة للجامعة بتح .1

المؤتمرات المحلية و عضاء هيئة التدريس فى المشاركة أل

 .لنشرلبولة للدفاع عن أبحاثهم المقالدولية 

 لمنافسة اإلقليمية و العالميةاصعوبة  .1

 .فى مجاالت البحوث التطبيقية

دريس/الهيئة ألعضاء هيئة الت مكافئات للنشر العلمى يتم منح .2

للمجلة  (impact factor) ىدولة مرتبطة بالتصنيف المعاونال

 .العلمية التخصصية

المؤسسات لدى سابق موروث وجود  .2

 فىلثقة ا انعدامب مصر الصناعية فى

 .مخرجات البحث العلمى بالجامعات

 سويدللتعاون مع المعهد الملكى للتكنولوجيا بالاتفاقية وجود  .3

(KTH)  لخريجي  تتيحPUA ةفي األنشطة البحثي ركةشاالم 

ضافة للمشاركة فى عقد المؤتمرات باإل KTHال ع ريلمشا

 مل.رش العو دوات وو النى( مؤتمر الطاقة الدولثل م)مية العل

ية عتماد معظم األنشطة الصناعا .3

  على نقل التكنولوجيا.

 

 إصدار الدولة لقانون حوافزاالبتكار. .4

صري تضمن حرية البحث العلمي، مادة بالدستور الموجود  .5

 .يإجمالي الناتج القوم % من1وتخصص له 

ى تنفيذ خطط تطوير المعامل تأخر ف .4

 عبسبب األوضا ليةة بالكالبحثي

جائحة ى خلفتها الت االقتصادية
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مما أدى توفير  (WWW.ekb.eg)دولة لبنك المعرفة إصدار ال .6

 ث العلمية.بحااألإلطالع على أحدث مصدر غنى ل

 .وناكورال

 

 تعدد و تنوع المؤتمرات العلمية المحلية واالقليمية و العالمية. .7
األساتذة و األساتذة قص فى أعداد ن .5

فى بعض األقسام العلمية المساعدين 

مج دء برار فى بمما أدى الى التأخي

 ت العليا بها.االدراس
ات البحث العلمى ضمن المجتمع فى حاجة إلى تطبيق .8

 .2030 التعليم فى رؤية مصر ستراتيجيةا

 .ر جهات محلية و عالمية لدعم البحث العلمىتواف .9

 ى.يقبى التطالعلم بحثيل الوفى مصر لتموجود صناديق  .10
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زيادة الطلب على التعليم العالى من جانب الطالب الوافدين من  .1

 ريقية.الدول العربية و الدول اإلف

لدراسات ا لباتارتفاع تكالبف و متط .1

 .ياالعل

انشاء برامج المساهمة فى و  لإلشراف المشتركوجود فرص  .2

ية المشاركة مع المعهد قعاليات اتفامن فضعليا للدراسات ال

 .الملكى التكنولوجى بالسويد

ات عدم اهتمام العديد من المؤسس .2

الصناعية بتشجيع العاملين بها على 

 ا.برامج الدراسات العلياللتحاق با

انشاء  لتيسيرقدمها المجلس األعلى للجامعات التى  التعديالت .3

راتيجية تضمن اسخاصة ت اللجامعاللدراسات العليا بابرامج 

 .2030التعليم فى رؤية مصر 

اهتمام العديد من الطالب المتميزين  .3

للحصول على منح للدراسات العليا 

 بالخارج.

لمى و البحث الع ياالعلية للدراسات استراتيجوجود خطة  .4

ج جديدة برامتهدف إلضافة بجامعة فاروس  2020-2025

يم فى رؤية مصر لاتيجية التعاسترفق مع تتواللدراسات العليا 

2030.  
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وس بجامعة فاروجود مركز لخدمة المجتمع و تنمية البيئة  .1

المجتمع حل مشكالت ى إلهدف ي نائب رئيس الجامعة برئاسة

السكندري واإلسهام في قضايا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

 .وميالق لمستوىعلى ا

مات االقتصادية المحلية و زاأل .1

معدالت العالمية و تأثيراتها على 

 .التنمية

ل ة لتباديدالت مع هيئات و مؤسسات هندسية عدوجود بروتوكو .2

 .طالبب ميدانية للريج تدالخبرات و توفير برام

التوجهات الحديثة للدولة من خالل خطة التنمية المستدامة فى  .3

لشراكة مع الجامعات فى امج اربتفعيل ب 2030ر ؤية مصر

 .قطاعات خدمة المجتمع و التنمية المستدامة

القيود التى تفرضها القوانين  .2

اتب خبرة مصرية إلنشاء مكال

اص خ طابعفى وحدات ذات  هندسية

   .الخاصة بالجامعات
وجود شبكة المعلومات بالجامعة تيسر قياس رضا األطراف  .4

 .تمعيةالمج
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افة المشاركة قضعف ث .3

و ممانعة بعض المجتمعية 

هيئات و المؤسسات الهندسية ال

 لمحاوالت التطوير.
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 للكلية يةلخارجة اتحليل البيئتقييم نتائج  3/3/6

يبلغ  االثنى عشر العتمادا لمعايير الفرص المتاحةنقاط جمالى عدد إ أن( 14وضح الجدول رقم )ي

يعكس  و هو ما 2:1 ؛ و ذلك بنسبةادايير االعتمعلى مستوى مع تهديدقطة ن 38نقطة فى مقابل  76

ى بحاجة إلى ت الت؛ و لكن هناك العديد من التهديداللكلية الخارجيةللبيئة  مشجعضع استراتيجى و

الوضع  مدى توازن( 16و يوضح الشكل رقم ) .و برامج للمواجهةط إستراتيجيات و خط

الفرص و  من نقاط التناسب بين أعداد كالفى النسبة و و المتمثل للكلية  خارجىاالستراتيجى ال

راتيجيات إست و يتطلب األمر و ضع .التهديدات و هو ما يعطى مؤشرا بأن البيئة الخارجية مشجعة

نمو و إستراتيجيات و خطط و برامج للديدات الحالية بجانب وضع تهال لمواجهةو خطط و برامج 

  احة.التوسع إلقتناص الفرص المت

 

 من نقاط سب بين أعداد كالالتنا بناء على للكليةالخارجى المشجع إلستراتيجى الوضع ا 16-لشك

 الفرص و التهديدات
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 ية الداخليةستراتيجمصفوفة العوامل اإل 4/6

جى بالكلية من دراسة و تشخيص و تحليل المتغيرات التخطيط اإلستراتي يقربعد أن انتهى أعضاء ف

القوة و مجاالت الضعف؛ ية، و من ثم تحديد مجاالت للكل ة الداخليةيئجية فى البو العوامل اإلستراتي

مصفوفة العوامل بإعداد  و ذلك إلستراتيجية لهذا التحليل البيئىوجب اآلن إستخالص الدالالت ا

 . الداخلية يةجستراتياإل

 لتالية:االثالث  من خالل الخطوات ستراتيجية الداخليةمصفوفة العوامل اإل داديتم إع

 126بلغ و التى ت ) القوةمن بين جميع نقاط التى تزيد من تنافسية الكلية  ةالقو نقاطأهم  دديتح -أ

من بين ة تراتيجيات و خطوات و برامج للمواجهالتى تحتاج إلى اس نقاط الضعف همأ و( نقطة

 نقطة(. 56 بلغو التى تلضعف )جميع نقاط ا

 القيمة ( بحيث تكون5ى إل 1)س يمتد من يالية على مقتراتيجية الداخل اإلسإعطاء قيمة للعوام -ب

 ؛ مع األخذ فى اإلعتبار اآلتى:( ضعيف1( ممتاز بينما القيمة )5)

 (.5إلى  3) نقاط القوة تأخذ أرقاما مابين −

 .(2إلى  1مابين )ا تأخذ أرقام ضعفنقاط ال −

ف ضعمن نقاط الحديد وزن نسبى لكل نقطة من نقاط القوة )عامل استراتيجى( و لكل نقطة ت -ج

تساوى  لنقاط القوة و 0.5جى(. مع مراعاة أن مجموع األوزان النسبية تساوى تراتي)عامل اس

د احلنقاط القوة و نقاط الضعف و لنسبيةيكون مجموع األوزان النقاط الضعف بحيث  0.5

  صحيح.

تيب ترتيبا تنازليا بحيث أن التر ترتيب العوامل اإلستراتيجية الداخلية )نقاط القوة و الضعف( -د

أو قدرة  القوةنقطة لإلستفادة من قدرة أعلى ) األكبر الدرجةذات  الضعفأو ا قوةالاألول لنقطة 

 درجةالذات  الضعفأو ا قوةالالترتيب األخير لنقطة ، بينما (للتغلب على نقطة الضعفأعلى 

 .(للتغلب على نقطة الضعف قلأو قدرة أ القوةنقطة لإلستفادة من  قلقدرة أ) األصغر

امل قيمة الع ى اط المرجحة لكل عامل استراتيجى عن طريق ضرب الوزن النسبب النقحسا -ه

 به.الخاص  يجىاالسترات

ستراتيجى و ذلك كمؤشر للوصول إلى عوامل التحليل اإلمع النقاط المرجحة لكل عامل من ج -و

مل مع عواعلى التعامل ة ذا الرقم يعبر عن قدرة الكليالوزن الكلى المرجح بالنسبة للكلية. و ه

 العكس صحيح. كانت القدرة أكبر و 3البيئة الداخلية بحيث كلما اقترب من القيمة 

التى تزيد من  لمجاالت القوة الداخلية ستراتيجيةالعوامل اإلقييم ( يمثل مصفوفة ت15م )الجدول رق

لمجاالت  اخليةالد تراتيجيةسالعوامل اإلقييم ( يمثل مصفوفة ت16الجدول رقم )، بينما  تنافسية الكلية

 .يةلكلمن قبل ا التى تحتاج إلى استراتيجيات و خطوات و برامج للمواجهة الضعف
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التى تزيد من  لمجاالت القوة الداخلية تراتيجيةالعوامل اإلسقييم مصفوفة ت( 15)رقم  جدول

 تنافسية الكلية

الوزن 

 المرجح

الوزن 

 النسبى
 داخليةالالعوامل االستراتيجية  الدرجة

ة التعليم الكلية حاصلة على اإلعتماد المؤسسى من الهيئة القومية لضمان جود 5 0.025 0.125

 .2018مارس لسنة  13بتاريخ  176قم رار رالعتماد بقوا

520.1  50.02 مع و شهدة مزدوجة  تفاق مشاركةجامعات الخاصة إلعلى للس األإعتماد المجل 5 

 .الهندسةت السويدى لتقنيا المعهد الملكى

5210.  5020. التخصصات التقليدية يل فى خصصة جديدة ليس لها مثبرامج مت وجود 5 

و إدارة اويات و هندسة هندسة البتروكيم)ومية الحكمصرية الجامعات الب

 .(الهندسة الصناعية و التصنيعو التشييد 

520.1  50.02 موذج نك  (Hybrid Learning) هجينم اليتقنية التعلتبنى جامعة فاروس ل 5 

 تعليمارة الحة وزوفق ا لالئ ٢٠٢٠/٢٠٢١لتعليم والتعلم للعام الدراسي عتمد لم

 . يالعال

52.10  50.02 ا منبد 5   ق التطبي نت جامعة فاروستب ٢٠٢٠/٢٠٢١الخريف  فصل ء 

Blackboard  لتطبيق نظام التعليم الهجين كمنصة تعليمية رقمية. 

ف الكلية و تحديد دقيق ع وظائو توثيق لجميي وجود توصيف وظيف 4 0.024 0.096

 .ف المختلفةنتداب للوظائللمسئوليات و يستخدم في حالة التعيينات و اإل

6090.  40.02 كة االنترنت من خالل موقع جامعة فاروس للكلية موقع على شب 4 

www.pua.edu.eg ارو يتم تحديث الموقع بإستمر. 

60.09  420.0 مع  وجد الئحة مالية لتحفيز أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم للنشر العلمىي 4 

للمجالت االعلمية   (impact factor)معامل التأثير ئات بيمة المكافارتباط ق

 المتخصصة.

60.09  40.02 يوجد آلية لمنح أعضاء الهيئة المعاونة و المسجلين لدرجة  4 

ى األجر لممارسة أنشطتهم البحثية و مدفوع ليومين تفرغ اةالماجستير/الدكتور

 سرعة انجازها.

60.09  40.02                   ة(ية على أساس الكفائة )أو الجدارو مبنمية موصفة برامج التعليال 4 
Competency-Based Program Specs . 

60.09  40.02 فة من ويات مختلمستن بأن تقيس ورقة االمتحا لتدريسيئة ايلتزم أعضاء ه 4 

 المعارف والقدرات الذهنية طبقا لما جاء فى توصيف المقررات وبما يحقق

 .Blue Printل طبقا  لنموذج ا ألكاديميةا ييرامج والمعاأهداف البرن

60.09  40.02  .لمتعثرينا الطالب لرعاية العلمية األقسام داخل فعلةم برامج يوجد 4 

60.09  30.02 تحداث اس. حيث تم لدى الطالب بتكارإلوا عداإلبمية مهارات اتنل ليةآ عوض تم 4 

وان بعن PUA/KTHقية فعاليات اتفان واقع مللفرقة األولى مقرر 

Engineering Perspective طرية و لوجية الفالمهارات التكنوتنمية  شمللي

تصميم رات الة مهاتنميالجدد، باإلضافة ل الببتكارية للطإلالقدرات اإكتشاف 

يرة )مشروع فى كل فصل دراسى( فى الفرق غت الصالل المشروعاخ من

 .خصصيةلتا الدراسية الثالثة و الرابعة

إدارة الجامعة يشمل مجلس الكلية و د هيكل تنظيمى للكلية معتمد من وجو 3 0.023 0.069

 العلمية المختلفة.كذلك مجالس األقسام 

http://www.pua.edu.eg/
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الوزن 

 المرجح

الوزن 

 النسبى
 داخليةالالعوامل االستراتيجية  الدرجة

90.06  30.02 ضافة إلى ممثلين من ة باإلو مجلس الكليم مشاركة الطالب فى مجالس األقسا 3 

الكلية قسام و مجلس المستفيدين فى المجتمع المحلى كأعضاء بمجالس األ

 ن الخارج بواقع عضوين لكل مجلسضاء مكأع

90.06  30.02 األكاديمية ، أعضاء هيئة توجد آلية موضوعية و معلنة لتقييم أداء القيادات  3 

 بمستوى األداء فى العمل.كافآت يتم ربط الم ماالتدريس و الهيئة المعاونة، ك

90.06  30.02  
 .ات التدريبيةحتياجوفقا  لإل جهاز اإلدارىوجود خطة متكاملة لتدريب ال 3

90.06  30.02 بإدارات الكلية و  لتعميم االلكترونى و الرقمنه لألعمال اإلدارية المختلفةا 3 

 اإلدارات المركزية بالجامعة.

90.06  30.02  حيث من الكلية جميع أنشطة لممارسة مالئمة و كافية لكليةانى ومنشأت امب 3 

 عن تزيد و الطالب أعداد عم سبةمتنا و شاطالن طبيعة و المساحة و التصميم

 .(NARS)القياسية  األكاديمية القومية المرجعيةيير المعا

90.06  30.02  يةبالكل الطالبية شطةناأل كافة لممارسة كافية و متاحة تسهيالت و أماكن يوجد 3 

هيئة للطلبة و أعضاء  (Food Court)  تكافيترياباإلضافة لتوافر مجموعة 

              اعة مركزية للمذاكرة مجهزة بنظام الوجد قكما ت دريسالت
Wireless Internet 

90.06  30.02 ض البيانات مع توافر قاعات الدراسة مجهزة بأحدث نظم الصوتيات و عر 3 

استخدام السبورة الذكية المتنقلة و أجهزة رانس و إمكانية كونف للفيديوقاعات 

 يو و الديجيتال(.الكاميرات )الفيد

541.9  جموعالم 0.5 
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تحتاج إلى التى  ضعفلمجاالت ال الداخلية العوامل اإلستراتيجيةقييم صفوفة تم( 16جدول رقم )

 لكليةمن قبل ا استراتيجيات و خطوات و برامج للمواجهة

 

لوزن ا

 المرجح

الوزن 

 نسبىال
 العوامل االستراتيجية الداخلية الدرجة

وحدة ضمان ة لالمختلف ةطنشاألدارة هله إلمؤالبشرية كفاية الكوادر ال عدم 1 0.031 0.031

  بالكلية. الجودة

 االعتماد. ضعف اقتناع بعض منسوبى الكلية بجدوى عملية الجودة و أهمية 1 0.031 0.031

منتدبين انتدابا للتدريس اعضاء هيئة الدى العديد من أقافة الجودة ف ثضع 1 0.031 0.031

 .للتدريس بالكلية جزئيا

فى دالت المرجعية ع المعفق متإلى الطالب ال تأعضاء هيئة التدريس  ةنسب 2 0,032 0,064

 .ليةكبالم العلمية ألقساابعض 

 .اتهم العلميةجرهاء دانة فى تعثر بعض أعضاء الهيئة المعاون 2 0,032 0,064

ومات و علمتكنولوجيا الفى مجال  فادة من المستحدثاتاالست  لزيادةاإلحتياج  2 0,032 0,064

 .التواصل بين العاملين االت فى تسريع و تفعيلاالتص

الدعم لمزيد من  المركزية نتلومات و شبكات االنترالمعم نظ التمشغ حاجة 2 0,032 0,064

 جين.نظم التعليم الهعد و ات التعليم عن بمتطلبمواكبة ل التطويرو 

 لتدريس.ضاء هيئة ابل أعمعامل من قفعالية اإلشراف على ال جة لمزيد منالحا 2 0,032 0,064

رات ة كتابة توصيف و تقرير المقريس بدقالتدرقلة وعى بعض أعضاء هيئة  2 0,032 0,064

 الدراسية المبنية على أساس الجدارة

 .طالبو المتاحة للالساعات المكتبية ف االستفادة من ضع 1 0.031 0.031

بكفائة ت قياس الرضى بياناستبأهمية اتوى الوعى لدى الطالب ضعف مس 1 0.031 0.031

التواصل مع أعضاء هيئة  فعاليةأساليب التدريس و  و مالئمةة التعليمي لبرامجا

 .ريسالتد

0.031 0.031 1 
خدمات الدعم  و تقديم توظيفهمعرفة و مجين الخري عتتبآليات ضعف 

 المستهدفة

من الخطة ضلية علمية بالكطط البحثية لألقسام الفى استكمال الخنقص  2 0,032 0,064

 2019-2015السابقة  تيجيةسترااال

األساتذة المساعدين فى بعض األقسام العلمية مما ساتذة و نقص فى أعداد األ 2 0,032 0,064

 لعليا بهامج الدراسات ارادء ببفى  خيرأدى الى التأ

 االعلي الدراسات ببرامج الملتحقين الطالب عدادأ محدودية 2 0,032 0,064

 تمعية إلى مراجعة و تطوير.تحتاج المشاركة المج 2 0,032 0,064

 المجموع 0.5 0.826
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لمرجحة قاط اعدد النبناء على ( قوة الوضع االستراتيجى الداخلى للكلية 16و يوضح الشكل رقم )

 تاج إلى استراتيجيات وتحالتى  ضعفالمجاالت و  التى تزيد من تنافسية الكلية لقوةالمجاالت 

 .ةلكليمن قبل ا للمواجهةرامج خطوات و ب

 

عدد و  لقوةبناء على عدد النقاط المرجحة لمجاالت ا قوة الوضع اإلستراتيجى للكلية 16-شكل

 العوامل اإلستراتيجية الخارجيةمن مصفوفة  فضعالمجاالت لالنقاط المرجحة 
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 خارجيةستراتيجية الفة العوامل اإلمصفو 5/6

يل المتغيرات و تشخيص و تحل بالكلية من دراسة جىريق التخطيط اإلستراتيبعد أن انتهى أعضاء ف

؛ وجب اآلن الفرص و التهديداتية، و من ثم تحديد للكل الخارجيةة و العوامل اإلستراتيجية فى البيئ

جية ستراتيمصفوفة العوامل اإلو ذلك بإعداد  لبيئىتحليل اإلستراتيجية لهذا اللدالالت اإستخالص ا

س خطوات العمل مع اختالف ، و تتبع نفجيةوفة العوامل الخارو هى تشبه تماما مصف .خارجيةال

 .بسيط فى حساب القيمة

 لتالية:ا الثالث من خالل الخطوات خارجيةالستراتيجية مصفوفة العوامل اإل دادتم إعي

على الكلية  % من حيث قدرة100إلى  75نسبة تتراوح بين  تمثلتى ال الفرصأهم  دتحدي -أ

التهديدات أو  همأ و( نقطة 76بلغ و التى ت ) الفرصجميع نقاط  من بيناستغالل هذه الفرص 

 نقطة(. 38 بلغو التى ت) التهديداتمن بين جميع نقاط  المخاطر فى البيئة الخارجية

و التى توزع كما ( 5ى إل 1س يمتد من )ى مقياعل رجيةلخاتراتيجية الل اإلسللعوامة إعطاء قيم -ب

 :يلى

 " = إستجابة ضعيفة1"  −

 سطتوأقل من الم ستجابةإ" = 2"  −

 متوسطة إستجابة" = 3"  −

 فوق متوسطة إستجابة" = 4"  −

 فائقة إستجابة" = 5"  −

ع مراعاة أن مجموع األوزان م ، د(رصة أو تهدي)ف  عامل استراتيجىحديد وزن نسبى لكل ت -ج

يكون مجموع األوزان بحيث  التهديدلنقاط  0.5تساوى  و الفرصلنقاط  0.5ساوى نسبية تال

  واحد صحيح. تهديدنقاط الو  رصالفلنقاط  يةالنسب

( ترتيبا تنازليا بحيث أن يداتتهدال نقاط و الفرص)نقاط  خارجيةترتيب العوامل اإلستراتيجية ال -د

أو  قدرة أعلى إلستغالل الفرص) األكبر الدرجةذات  لتهديدالفرصة أو النقطة الترتيب األول 

 درجةالذات  لتهديدالفرصة أو ا ، بينما الترتيب األخير لنقطة(قدرة أعلى للتعامل مع التهديد

 .(للتعامل مع التهديد قلأو قدرة أ إلستغالل الفرص قلقدرة أ) األصغر

قيمة العامل  ى ضرب الوزن النسباتيجى عن طريق اط المرجحة لكل عامل استرساب النقح -ه

 الخاص به. يجىاالسترات

ك كمؤشر للوصول إلى ستراتيجى و ذللتحليل اإلعوامل امع النقاط المرجحة لكل عامل من ج -و

مل ذا الرقم يعبر عن قدرة الكلية على التعامل مع عواو ه الوزن الكلى المرجح بالنسبة للكلية.

 العكس صحيح. كانت القدرة أكبر و 3القيمة قترب من زاد الرقم و اكلما بحيث  لخارجيةالبيئة ا

المتاحة للكلية و التى لفرص ل ةالخارجي مل اإلستراتيجيةالعوام قيي( يمثل مصفوفة ت17الجدول رقم )

،  ق رسالتهايكانة الكلية و وضعها التنافسى بين الكليات المناظرة و تحقيمكن استثمارها لتدعيم م

المحتملة  لتهديداتل الخارجية العوامل اإلستراتيجيةقييم ( يمثل مصفوفة ت18لجدول رقم )ابينما 

 .حقيق رسالتهاها كى تستطيع تلتغلب علياة و التى يجب ليى الكوالتى قد تؤثر عل
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لتدعيم مكانة المتاحة لفرص ل الخارجية العوامل اإلستراتيجيةييم قمصفوفة ت( 17)جدول رقم 

 ق رسالتهايو تحق التنافسىالكلية و وضعها 

الوزن 

 المرجح

الوزن 

 النسبى
 تاحةمخارجية للفرص الالعوامل االستراتيجية ال الدرجة

 

علي يعمل  بجامعة فاروس األعمالريادة اد المهنى و لإلعد وجود مركز 5 0.0206 0.103

ب المات التوظيف للطتوفير أساس متين من مبادئ التطوير الوظيفي ، و خد

 .ين و أصحاب االعمال ، من خالل برنامج مركزي شاملريجو الخ

ية
ع

ما
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إل
 ا
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ح
نا
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رؤية "نمية المستدامة ن خطة التاهتمام الدولة بالمشروعات القومية ضم 4 0.0196 0.0784

 ." أدى إلى زيادة الطلب على خريجى الهندسة2030مصر 

معهد عاليات اتفاقية المشاركة مع الادل الطالب ضمن فبوجود برنامج لت 4 0.0196 0.0784

بنظام للتخرج  نولوجيا بالسويد يتيح عمل مشروعات مشتركةكالملكى للت

 .ل بالخارجء فصل دراسى كامقضا إمكانيةمع اإلشراف المشترك 

أدى إلى زيادة ولوجى و العولمة و اتفاقية الخدمات الدولية التطور التكن 3 0.0186 0.0558

سياسى و  استقراروجود ذلك  أضف إلى، ندسةكلية الهطلب على خريجى لا

 طالب الوافدين.ن العدد أكبر مإقبال توافر األمن و األمان مما يشجع على 

0.0558 1860.0 نائب  برئاسةجامعة فاروس بوجود مركز لخدمة المجتمع و تنمية البيئة  3 

في المجتمع السكندري واإلسهام حل مشكالت هدف إلى ي رئيس الجامعة

 .القومي قضايا التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية على المستوى

ر امة فى رؤية مصخطة التنمية المستدن خالل التوجهات الحديثة للدولة م 3 0.0186 0.0558

طاعات خدمة المجتمع و لشراكة مع الجامعات فى قامج اربتفعيل ب 2030

 .التنمية المستدامة

ثة فى طورات الحدياكب التغير نمطية توميزة تمبرامج دراسية يوجد بالكلية  5 0.0206 0.103

هندسة ، التشييدة و إدار هندسةتشمل  و الهندسى سوق العمل

ستحداث ية اإمكانمع  .و التصنيع لهندسة الصناعيةا، و تروكيماوياتالب

و متطلبات دامة للتنمية المستاحتياجات سوق العمل  برامج جديدة تواكب

 .صطناعىلذكاء االصر الرقمنه و اع
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ى ويدالس مع المعهد الملكى للكليةشهادة مزدوجة  و تفاق مشاركةإ وجود 5 0.0206 0.103

تفادة من العالم الخارجي، واالساالنفتاح على  يتيح (KTH)ات الهندسة لتقني

، وانعكاس ذلك الكليةالهندسى بلتعليم ا جنبية في مجال تطويرالخبرات األ

 للكليةفسية تعزيز المكانة والقدرة التناو ، الطالبعلى االرتقاء بمستوى 

 .المستوى العالمي على

ا منعة فاروس بجام فى Blackboard ق التطبي وجود 5 0.0206 0.103 الخريف  فصل دء 

 العصرمتطلبات  ةيتلب تعمل على كمنصة تعليمية رقمية ٢٠٢٠/٢٠٢١

      ال ةالذاتي للخدمة االلكترونية البوابة توافر ت، كما الرقمي الجديد

PowerCampus Self-Service للمقررات  خدمات المعلوماتل

 .لدراسيةا

الهيئة اء هيئة التدريس و ضو تنمية مهارات أع مالتعلير مركز لتطوي جودو 4 0.0196 0.0784

 .بجامعة فاروسالمعاونة 

0.0784 .01960  تتيح  (KTH) سويدللتعاون مع المعهد الملكى للتكنولوجيا بالية اتفاقوجود  4 

ضافة باإل KTHال لمشاريع  ةفي األنشطة البحثي ركةالمشا PUAلخريجي 

و الندوات ى( مؤتمر الطاقة الدولثل م)مية ى عقد المؤتمرات العلللمشاركة ف

 رش العمل.و و
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الوزن 

 المرجح

الوزن 

 النسبى
 تاحةمخارجية للفرص الالعوامل االستراتيجية ال الدرجة

 

القدرات االبداعية يساهم فى تنمية  تكارات بكلية الهندسةبنادى لالوجود  4 0.0196 0.0784

مواهب االبداعية وصقلها لطالب اقسام الكلية المختلفة ، واكتشاف ال

تا .لعلمية المتطورةيب اباالسال
(
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تقديم خريجين فى رؤية لفاروس  جامعةبمركز مهارات االتصال وجود  4 0.0196 0.0784

الدولي قادرين على التواصل الناجح مع كافة شرائح ولعمل المحلي ق السو

 .األكاديميةالمجتمع في مختلف الظروف العملية و

انشاء برامج للدراسات المساهمة فى و  لإلشراف المشترك وجود فرص 3 0.0186 0.0558

 .المعهد الملكى التكنولوجى بالسويد ية المشاركة معقمن فعاليات اتفاضالعليا 

ة دريس/الهيئة المعاونألعضاء هيئة الت العلمىمكافئات للنشر  يتم منح 3 0.0186 0.0558

 .لمجلة العلمية التخصصيةل (impact factor) ىدولتصنيف المرتبطة بال

له علمي، وتخصص مادة بالدستور المصري تضمن حرية البحث ال وجود 3 0.0186 0.0558

 .يإجمالي الناتج القوم % من1

مما أدى توفير مصدر غنى  (WWW.ekb.eg)دولة لبنك المعرفة إصدار ال 3 0.0186 0.0558

 ث العلمية.ااألبحإلطالع على أحدث ل

زيادة الطلب على التعليم العالى من جانب الطالب الوافدين من الدول  3 0.0186 0.0558

 لعربية و الدول اإلفريقية.ا

برامج انشاء  لتيسيرقدمها المجلس األعلى للجامعات التى  تعديالتال 3 0.0186 0.0558

ة مصر لتعليم فى رؤيراتيجية اتضمن است الخاصة عاللدراسات العليا بالجام

2030. 

وجود منشآت و تجهيزات لمبانى الكلية مصممة للتوسعات و استيعاب سعة  4 0.0196 0.0784

 لب.حدود ألف طاطالبية فى 

ية
ح

نا
 ال
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ص
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 ة

صناديق فى  ، مع توافردعم البحث العلمىتوافر جهات محلية و عالمية ل 4 0.0196 0.0784

 .ث العلمى التطبيقىلتمويل البحمصر 

كم  4موقع الحرم الجامعى لجامعة فاروس موقع متميز، فهو يبعد فقط مسافة  3 0.0186 0.0558

كم من موقع مكتبة اإلسكندرية مما  3ة و مسافة مدينة اإلسكندريمن مركز 

يتيح لها خدمة عدد كبير من الطالب و فئات مجتمعية باإلسكندرية و 

 .المحافظات المحيطة

.07840 لضمان جودة التعليم واالعتماد بما توفره من دعم فنى لهيئة القومية وجود ا 4 0.0196 

 .لمراكز الجودة بالجامعات
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0.0558 0.0186 
3 

يجية التعليم برؤية مصر تبنى الدولة لنهج الجودة و التطوير فى استرات

2030. 

 .دور قوانين تحمى حقوق الملكية الفكريةص 3 0.0186 0.0558

يشجع على إقبال عدد جود استقرار سياسى و توافر األمن و األمان مما و 3 0.0186 0.0558

 الطالب الوافدين أكبر من

 جموعملا 0.5 1.843
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والتى قد المحتملة  للتهديدات الخارجية العوامل اإلستراتيجيةييم قمصفوفة ت( 18)جدول رقم 

 رسالتهاو يجب التغلب عليها لتحقيق  ةليى الكر علتؤث

الوزن 

 المرجح

الوزن 

 النسبى
 للتهديدات المحتملةخارجية العوامل االستراتيجية ال الدرجة

 

 التغيرات المتسارعة فى متطلبات سوق العمل. 2 0.0339 0.0678
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المؤسسات الصناعية فى مصر بانعدام الثقة فى  وجود موروث سابق لدى 2 0.0339 0.0678

 .مخرجات البحث العلمى بالجامعات

32900.  32900. ونية وتأثيراتها السلبية فى مصداقية المتابعة اإلعالمية و القنوات االلكتر 1 

 .ند وجود أزمات طارئةالمعلومات و تقييم األداء ع

32900.  32900. ت و الهيئات الهندسية التى يتدرب فيها عدم اهتمام العديد من المؤسسا 1 

 .الطالب بفعالية برامج التدريب الميدانى للطالب

67800. ال .الهندسية يةالعلوم التطبيقوجيا و التكنول فى   لمتسارعاطورلتا 2 0.0339 
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32900.  32900. نظرا أعضاء هيئة تدريس متميزين و ت أكاديمية متميزة صعوبة توفير قيادا 1 

 .لشدة المنافسة مع األعداد المتزايدة من  الجامعات الخاصة و األهلية

32900.  32900. نقص الكوادر المتاحة فى سوق العمل من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين  1 

لعمل خبراء ل من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد على دورات

 .جودة بالكلية

32900.  32900. مة األمريكية و و الدبلو IGتنوع شهادات التعليم قبل الجامعى )ثانوية عامة،  1 

ادلة من الدول العربية( يؤثر سلبا على مستوى الطالب فى الشهادات المع

 .المقررات األساسية مثل الرياضيات و الميكانيكا و الفيزياء

32900.  32900. ظهور الجامعات األهلية و المرتبطة باتفاقيات مع جامعات أجنبية متميزة مع  1 

 .طرحها برامج دراسية تنافسية مع البرامج الممتاحة بالكلية

67800. و زيادة معدالت التضخم أدى لتراجع الوضع االقتصادى المتراجع عالميا  2 0.0339 

الجامعات الخاصة دخول المواطنين مما أثر على الطلب على االلتحاق ب

ت و باإلضافة للزيادة المطردة فى أسعار األجهزة و التجهيزات فى الخدما

 .المعامل البحثية بالكلية
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.67800 ة فى شأة و المنهلية األخاصة و الجامعات ال فى زيادة أعداد كليات الهندسة 2 0.0339 

 .المجاورة دنمحافظة اإلسكندرية و الم محيط

67800. مة األمريكية و و الدبلو IGتنوع شهادات التعليم قبل الجامعى )ثانوية عامة،  2 0.0339 

لعربية( يؤثر سلبا على مستوى الطالب فى الشهادات المعادلة من الدول ا

 المقررات األساسية مثل الرياضيات و الميكانيكا و الفيزياء.
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32900.  32900. الهندسة بالخطط االستراتيجية للدولة و عدم ربط أعداد المقبولين بكليات  1 

 بع سوق العمل مستقبالاحتياجات السوق، مما قد ينتج عنه تش

32900.  32900.  
 .اتجاه بعض الدول العربية لتوطين الوظائف 1

32900.  32900.  .تأثير العولمه على سوق العماله 1 

.70290  جموعملا 0.5 



 ريةدسكنباإلروس اف عةجام - الهندسةية لكل يجيةراتاإلست طةخال

2021-2025  
2021 

 

                      ودةمان الجض دةوح
123 123 123 

 

بة و النسبناء على للكلية  الخارجى الواعد و المبشرالوضع االستراتيجى ( 17يوضح الشكل رقم )و 

لقدرة قاط المرجحة عدد النو  المتاحة لفرصإلستجابة الكلية لقاط المرجحة النعدد التناسب بين 

 .التهديدات المحتملة مواجهةالكلية على 

 

للفرص و بناء على عدد النقاط المرجحة  للكليةالخارجى الواعد و المبشر جى اإلستراتي 17-شكل

 التهديدات من مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الخارجية

 


