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 قائمة بإنجازات وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة

  2021/2022للعام االكاديمى 

 التنفيذ المهام

تبنى 

 الجدارات

عدادى هندسة" والىت تتضمن  .1 ( طبقاً للـ A) اجلدارات العامةمناقشة توزيع خريطة املقررات اخلاصة ابلس نة المتهيدية "اإ

NASR 2018.مدادها لبنية الأقسام لإعداد اخلرائط اخلاصة بلك برانمج  ، حىت يتثىن اإ

 .2222-2-6بتارخي  ومت املوافقة علهيا والتوجيه للربامج لإعداد اخلرائط اخلاصة بلك برانمج .2

توصيف 

 البرامج

ن جمالس الأقسام للربامج للجدارات الىت مت اعامتدها م Sub-Competenciesاملوافقة عىل الـ مت  2222-3-2بتارخي  *

 -:التالية

 برانمج هندسة البرتوكاميوايت .1

 برانمج هندسة القوى املياكنيكية .2

 برانمج الهندسة الصناعية .3

دارة التشييد .4  برانمج هندسة واإ

 برانمج هندسة التصالت .5

 برانمج هندسة القوى الكهربية .6

 املعامريةبرانمج الهندسة  .7

 برانمج هندسة احلاسب .8
 تم اعداد توصيف ومصفوفة البرامج التالية :*

 برنامج هندسة البتروكيماويات. .1

 برنامج هندسة القوى الميكانيكية. .2

 برنامج الهندسة الصناعية والتصنيع. .3

 برنامج هندسة وإدارة التشييد. .4

 برنامج هندسة االتصاالت. .5

 برنامج هندسة القوى الكهربية. .6

 الهندسة المعمارية.برنامج  .7

 برنامج هندسة الحاسب. .8

بعد  32-3-2222طبقاً للجدارات المتبناه من قبل األقسام المعنية وتم اعتمادها بمجلس الوحدة بتاريخ 

 اعتمادها فى مجالس األقسام.

توصيفات 

ومصفوفات 

المعارف 

 للمقررات

طبقاً  2221-2222تكليف منسقى البرامج المختلفة بكلية الهندسة بتوصيف مقررات فصل الربيع 

  4-5-2222للجدارات واعداد مصفوفة المقررات بتاريخ 
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 ملف المقرر

وفقاً  2221-2222تكليف منسقى البرامج بالبدء فى اعداد ملفات المقررات الخاصة بفصل الربيع 

وتم عمل مراجعة للملفات بواسطة لجنة  4-5-2222. بتاريخ Competenciesلصياغة الجدارات الــ 

 متابعة ومراجعة شئون التعليم والتعلم.

تقرير 

 المقررات
  2221-2222تكليف منسقى البرامج المختلفة بكلية الهندسة باعداد تقارير المقررات للعام األكاديمى 

تقارير 

 البرامج

 تم عمل تقارير البرامج التالية :

 برنامج هندسة البتروكيماويات. .1

 برنامج هندسة القوى الميكانيكية. .2

 برنامج الهندسة الصناعية والتصنيع. .3

 برنامج هندسة وإدارة التشييد. .4

 برنامج هندسة االتصاالت. .5

 برنامج هندسة القوى الكهربية. .6

 برنامج الهندسة المعمارية. .7

 برنامج هندسة الحاسب. .8

بعد اعتمادها فى مجالس  12-8-2222اعتمادها بمجلس الوحدة بتاريخ من قبل األقسام المعنية وتم 

 األقسام.

التقرير 

السنوى 

لمعايير 

 البرامج

وتم مراجعة استيفاء بنوده فى مجلس  11-7-2222تم توجيه البرامج العداد التقرير السنوى بتاريخ 

 ألرساله لمركز ضمان الجودة. 12-8-2222 الوحدة بتاريخ

 ومهام  خطة

لجان وحدة 

ضمان 

 الجودة

 2222/2221جندة لجان وحدة الجودة للعام االكاديمى عداد أتم ا

 اللجان

المختلفة 

 لكليةبا

لمناقشة توفير المرفقات  11/4/2222تم االجتماع بمقررين اللجان بكلية الهندسة تاريخ  .1

 والوثائق المطلوبة لمعايير الجودة.

 تجهيزه واستيفائه.تم تجهيز الخطابات لكل لجنة بالمطلوب  .2

تم االجتماع مع منسقين البرامج وبعض من مسئولى المعايير لمراجعة ما تم استالمه من  .3

( 7مقررين لجان كلية الهندسة لتحديد ما تم استيفائه من الوثائق التى تم طلبها فى محضر )

 15/6/2222بتاريخ 
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 االستبيانات

 ( الخاص بوحدة ضمان الجودةDriveى الـ )إنشاء ومتابعة االستبيانات الخاصة بالمعايير عل .1

يضم جميع  Excelلكل برنامج على حدة مع توفير ملف  2221 -2222للكلية للعام األكاديمي 

الروابط اإللكترونية الخاصة بكل استبيان في كل معيار وذلك لسهولة طرح االستبيان من قبل 

جنة االستبيانات بالبرنامج منسق المعيار أو منسق البرنامج تحت اشراف ومساعدة عضو ل

 )مرفق الرابط الخاص باستبيانات المعايير االكاديمية للبرامج(.

https://drive.google.com/drive/folders/1CFYawgsBFdYvDJcBUNnjllQFEaO

oALkW?usp=sharing 

، وذلك 2221-2222إنشاء األجندة السنوية الخاصة بلجنة االستبيانات الخاصة بالعام األكاديمي  .2

مرفق )وفقاً لألجندة السنوية التي تم طرحها من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة للوحدة بالكلية 

 األجندة السنوية للجنة(.

إعداد وعرض االستبيانات على أعضاء اللجنة التنفيذية لوحدة ضمان الجودة للمناقشة وإلبداء  .3

 التعديالت قبل الطرح.

 طبقاً لألجندة السنوية للجنة تم طرح االستبيانات التالية ومتابعة اإلجراءات التصحيحية . .4

الخاص بوحدة ضمان الجودة بالكلية  (Drive) متاح على الــالتحليل اإلحصائي الخاص بكل استبيان  .5

يمكن الرجوع إليه من خالل عضو لجنة االستبيانات لعرضه على الجهة المعنية "منسق البرنامج 

 /المعيار/ مقرر لجنة" وذلك إلجراء الخطة التصحيحية المناسبة.

الدورات 

 التدريبة

جامعه فاروس )لجنه التدريب والتوعية( بعده مهام وانشطه -الهندسةتقوم وحده ضمان الجودة بكليه 

 خالل العام الدراسي ومن اهم ما تم :

التعريف علي مستجدات تطور ملفات اعداد المقررات الدراسية للجودة التعليمية تنفيذا لتعليمات  .1

 مركز ضمان الجودة بالجامعة.

 . Blue printمواصفات اعداد وشروط اعداد االمتحانات باستخدام  .2

تحديث الالفتات االسترشادية في الجامعة والتي تبين الهيكل التنظيمي واالهداف ومعلومات عن  .3

 الجودة بالكلية.

عقد ندوات تثقيفية تتبع "خدمه المجتمع" في مختلف المجاالت العلمية لالرتقاء بالمستوي الثقافي  .4

 ب واالستفادة من خبرات القطاع الصناعي.للطال

 عقد جلسات حوار بالتنسيق مع منسقي الجودة باألقسام لمتابعه مستجدات االعمال والتقارير السنوية. .5

متابعة 

الخطة 

 التنفيذية

أعددددت  لجندددة متابعدددة الخطدددة التنفيذيدددة للخطدددة اإلسدددتراتيجية التابعدددة لوحددددة ضدددمان الجدددودة بكليدددة 

)لمتابعدددددة  الخطدددددة  2022و حتدددددى سدددددبتمبر  2021الهندسدددددة  تقريدددددر عدددددن الفتدددددرة مدددددن اكتدددددوبر 

(. تضدددددمنت التقدددددارير مدددددا تدددددم تنفيدددددذه مدددددن الخطدددددة التنفيذيدددددة للكليدددددة 2225-2222اإلسدددددتراتيجية 

الكليدددة وتحقيدددق غاياتهدددا اإلسدددتراتيجية المتمثلدددة فدددي أربدددع غايدددات رئيسدددية وهدددي لتطبيدددق إسدددتراتيجية 

:- 

جامعدددة فددداروس كمحدددد الملسسدددات العلميدددة المتميدددزة فدددى مجدددال التعلددديم  –كليدددة الهندسدددة  -1

 الهندسى.

جامعدددة فددداروس كمحدددد الملسسدددات العلميدددة المتميدددزة فدددى مجدددال البحدددث  –كليدددة الهندسدددة  -2

 العلمى.
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فددداروس كمحددددد الملسسددددات العلميددددة المتميدددزة فددددى مجددددال خدمددددة جامعددددة  –كليدددة الهندسددددة  -3

 المجتمع و تنمية البيئة.

 جامعة فاروس. –تطوير و تنمية الموارد الذاتية لكلية الهندسة  -4

الفحص 

الفنى 

والشكلى 

للورقة 

 اإلمتحانية

الكنترول  ضاءعكلى لالمتحانات النهائية من قبل أتم توجيه البرامج باستيفاء نموذج الفحص الفنى والش

 .بكل قسم

أنشطة 

 أخرى

 -المتابعة الدائمة لكل من : -1

 .الموقع االلكترونى لجودة كلية الهندسة 

 سام العلميةقمنسقى الجودة باأل. 

 لجنة االستبيانات. 

 لجنة المراجعة الداخلية. 

 الدعم الدورى لجميع اعمال الجودة بمختلف البرامج بكلية الهندسة. -2

 -تشكيل اللجان المختلفة : -3

 مهام نواب الوحدة. 

 .الهيكل اإلدارى للوحدة 

  متابعة ومراجعة شئون التعليم والتعلمتشكيل لجنة. 

  لجنة التدريب والتوعيةتشكيل. 

 .تشكيل لجنة االستبيانات 

 

 المدير التنفيذي لوحدة ضمان الجودة عميد الكلية

  

 .د/ نعيمة على إبراهيممأ أ.د/ محمد جابر أبو على
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