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 الوشاجعخ

 ٞص٤وخكش٣ن ئػذاد اُ
 

 اإلداسي :أوال : الفشيق 

 ػ٤ٔذ ا٤ٌُِخ            ٓذٔذ ػجذ اُؼظ٤ْ اُجشد٠٘٣ا.د /   .0

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُطئٕٞ اُزؼ٤ِْ ٝاُطالة      غبثش د٠ِٔ ص٣ٖ اُذ٣ٖ         ا.د /   .5

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُطئٕٞ اُذساسبد اُؼ٤ِب ٝاُجذٞس         ٓذٔذ ك٤ْٜ اٌُشدٟ             ا.د /   .3

 ٤ًَٝ ا٤ٌُِخ ُطئٕٞ خذٓخ أُجزٔغ ٝر٤ٔ٘خ اُج٤ئخ     ػجذ اُ٘بغش ٓذٔذ ػجذ اُجٞاد   ا.د /   .4

 ٓذ٣ش ر٘ل٤زٟ ٝدذح اُجٞدح         ػجذ اُذ٤ٌْ ضشضش  د / ػجذ أُج٤ذ .5

 ٗبئت ٓذ٣ش ر٘ل٤ز١ ٝدذح اُجٞدح            ٓذٔذ ثذٟٝ                   د /   .6

 د. غالح اُذ٣ٖ ضؼجبٕ                       ػضٞ اُلشم اإلداسٟ ثٞدذح اُجٞدح  .7

  ٓذ٣ش ػبّ ا٤ٌُِخ                  ٛطبّ أثٞ طجَ      / اُس٤ذ  .8
 

 حبنيبً : الفشيق التنفيزي :

 

 المعيار األسم م

 ستراتيجياإل يطخطتال صالح الدين شعباند.  1

 التنظيمىالهيكل  د. جابر السيد األبيض 2

 القيادة والحوكمة محمد عبد العظيم البردينىا.د  3

 المصداقية واألخالقيات ا.د كمال حسن عوض هللا 4

 الجهاز االدارى د.جابر السيد االبيض 5

 الموارد المالية والمادية د. حمدى عبد الخالق شرشر 6

 ئةالبيالمشاركة المجتمعية وتنمية  الناصر محمد عبد الجوادا.د عبد  7

 الطالب والخريجون صابر حلمى زين الدينا.د  8

 التعليم والتعلم بدوىد محمد  9

 المعاييراألكاديمية والبرامج د. جمل محروس عطية 11

 أعضاء هيئة التدريس ا.د مجدى محمد كامل 11

 البحث العلمي واألنشطة العلمية األخرى ا.د معوض ابراهيم دسوقى 12

 الدراسات العليا الكردىمحمد فهيم ا.د  13

 نظام إدارة الجودة والتطوير المستمر عبد المجيد عبد الحكيم شرشرا.د  14

 
 

 
 

 ا.د/ عبطف الغيذ أثى العضم -1

 هحوذ عجذ العظين الجشدينً /ا.د -2

   ا.د نجيل عجذ الىاحذ اعوبعيل -3

    ا.د / الغيذ هحوىد الشثيعً -4
           ا.د/ هحوىد هحفىظ ساهض -2
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 محتويات الدراسة

 رقم الصفحة الموضوع

 البيانات الوصفية لمكمية

 القدرة المؤسسية: المحور األول
 12 المعيار األول: التخطيط اإلستراتيجى

 23 المعيار الثانى: الييكل التظيمى

 35 ث: القيادة والحوكمةلالمعيار الثا

 46 المصداقية واألخالقيات المعيار الرابع:

 56 المعيار الخامس: الجياز اإلدارى

 61 المعيار السادس: الموارد المالية والمادية

 69 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة المعيار السابع:

 المحور الثانى: الفاعمية التعميمية
 75 المعيار الثامن: الطالب والخريجون

 85 التاسع: المعايير األكاديمية والبرامج التعميمية والمقررات الدراسية المعيار

 94 الفاعمية التعميمية والتسييالت المادية لمتعممالعاشر:  المعيار

 109 الحادى عشر: أعضاء ىيئة التدريس المعيار

 114 البحث العممى واألنشطة العمميةالثانى عشر:  المعيار

 122 الدراسات العميا الثالث عشر: المعيار

 127 إدارة الجودة التقويم المستمر لمفاعمية التعميمية وتعزيز الرابع عشر: المعيار

 



 جبهعخ الونىفيخ                                   الذساعخ الزاتيخ                  كليخ الهنذعخ االلكتشونيخ 

 ٝدذح ر٤ًٞذ اُجٞدح  -5005د٣سٔجش  3

 

 

 

 لمكمية ةيالبيانات الوصف
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 كمية اليندسة اإللكترونية      اسم المؤسسة: 
 متوسطمعيد             معيد عالي               كميـةنوع المؤسسة:  

  :  جامعة المنوفية  اسم الجامعة
        خاصة                حكومية:          نوع الجامعة

 الموقع الجغرافى:
 منوف: المدينة المنوفية     : المحافظة

 تاريخ التأسيس: 

 وزارة التعميم العالى -سم المعيد العالى لإللكترونياتإب 1965أنشئت الكمية عام  -

 0792 –جامعة طنطا  –كمية اليندسة اإللكترونية الى  تتحول -

 0791 -جامعة المنوفية انتقمت تبعية الكمية الى  -

 سنوات 5     مدة الدراسة: 
 االنجميزية    لغة الدراسة:  

 
 :القيادة األكاديمية لمكمية

 

الدرجة  االسم القيادة
 العممية

 استاذ محمد عبد العظيم البردينىأ. د.  الكمية عمـيــد

 استاذ صابر حممى زين الدينأ. د.  وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

 استاذ محمد فييم الكردىأ. د.  وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث

 استاذ عبد الناصر عبد الجواد محمدأ. د.  وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 المؤسسة:الدرجات العممية التي تمنحيا 
 دبمومات متخصصة   ليسانس      بكالوريوس

 دبموم   ماجستير           دكتوراه 
 أخرى : .................................

 

√ 

√ 

√  

√ √ √ 
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 أعداد الطالب وتوزيعيم:
 المرحمة الجامعية األولى -0

 المختمفة:العدد اإلجمالى لمطالب المقيدين وتوزيعيم عمى الفرق 
 توزيع الطالب:

 اُلشهخ

 اُوسْ اُؼ٠ِٔ

 االجٔب٠ُ ٖٓ اُخبسط ثبم ُالػبدح ٓ٘وٍٞ ٓسزجذ

 أٗض٠ رًش أٗض٠ رًش أٗض٠ رًش أٗض٠ رًش

 483   04 55   95 355 ئػذادٟ

 487 - 59 00 68 97 583   أ٠ُٝ

 500 4 59 3 03 053 308   صب٤ٗخ

  045 0 6 4 9 54 70   صبُضخ ارػبالد

 095 0 9 - 7 35 046   صبُضخ رذٌْ 454

 004 0 8 - 8 45 55   صبُضخ دبسجبد

  596 5 0 03 09 004 044   ساثؼخ ارػبالد

 309 0 00 5 7 80 509   ساثؼخ رذٌْ 775

 067 5 00 3 00 73 68   ساثؼخ دبسجبد

 5707  االجٔب٠ُ
 

 0711الذكور:  719اإلناث:    5919إجمالى الطالب       
 

 مرحمة الدراسات العميا -
 وتوزيعيم عمى الدرجات المختمفة:المقيدين العدد اإلجمالى لمطالب 

  التخصصات الفرعية لكل درجة العممية الدرجة
 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

 الدكتوراه
 54 ىندسة االتصاالت الكيربية

 2 ىندسة نظم التحكم والقياسات 45
 01 ىندسة وعموم الحاسبات

 الماجستير
 077 ىندسة االتصاالت الكيربية

 017 ىندسة نظم التحكم والقياسات 194
 19 ىندسة وعموم الحاسبات

 الدبمومات
 02 ىندسة االتصاالت الكيربية

 00 ىندسة نظم التحكم والقياسات 44
 07 ىندسة وعموم الحاسبات

 411 اإلجمالى
 

   الذكور:    اإلناث:   411     إجمالى الطالب
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 األقسام العممية
 :عمى رأس العمل والييئة المعاونة توزيع السادة أعضاء ىيئة التدريس 

 

 إعن القغن العلوً

  أعذاد أعضبء هيئخ التذسيظ والهيئخ الوعبونخ

 أعتبر إجمالى
أعتبر 

 هغبعذ
 هذسط

 هيئخ هعبونخ
 عبهل هتفشغ

هذسط 

 هغبعذ
 هعيذ

 انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس

قسم هندسة االلكترونيات 
 واإلتصاالت الكهربية 

26 1 3 - 5 1 8 1 5 1 11 5 66 

قسم هندسة اإللكترونيات 
 الصناعية والتحكم

13 2 1 - 2 - 8 3 11 - 4 2 46 

 27 3 5 2 5 3 3 - 2 - - 2 2 قسم هندسة وعلوم الحاسبات
قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية
4 - 1 - 4 1 5 - 4 - 3 1 23 

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة 

45 5 5 - 13 2 24 7 25 3 22 11 162 

 

 :والييئة المعاونة السادة أعضاء ىيئة التدريسإجمالى توزيع 

 إعن القغن العلوً

  والهيئخ الوعبونخأعذاد أعضبء هيئخ التذسيظ 

 أعتبر إجمالى
أعتبر 

 هغبعذ
 هذسط

 هيئخ هعبونخ
 عبهل هتفشغ

هذسط 

 هغبعذ
 هعيذ

 انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس انبث ركىس

قسم هندسة االلكترونيات 
 واإلتصاالت الكهربية 

26 1 5 - 9 1 11 3 8 1 12 7 84 

قسم هندسة اإللكترونيات 
 الصناعية والتحكم

15 2 2 - 2 - 12 5 17 - 9 2 66 

 51 3 6 7 8 6 8 - 5 - - 2 6 قسم هندسة وعلوم الحاسبات
قسم الفيزيقا والرياضيات 

 الهندسية
4 - 2 - 6 1 7 1 5 2 4 1 33 

إجمالى أعضاء هيئة التدريس 
 والهيئة المعاونة 

51 5 9 - 22 2 38 15 38 11 31 13 234 

 التوزيع اإلجمالى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس بالمؤسسة:

 الدرجة
 الجنس

النسبة 
 المئوية

 الحالة الوظيفية
النسبة 
 المئوية

 %011 % للمنتدب % للمعين %011 % لإلناث % للذكور

 %111  %111 %111 %7,69 %92,31 أستاذ )جميع الفئات(

 %111  %111 %111 %8,33 %91,67 أستاذ مساعد

 %111  %111 %111 %28,31 %71,71 مدرس

 %111  %111 %111 %21,13 %79,17 مدرس مساعد

 %111  %111 %111 %9,55 %71,45 معيد
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 ذكور إناث اإلجمالى 
 33 11 44 األجازات الخاصة/إجمالى عدد المعارين

 69 23 92 إجمالى أعضاء الييئة المعاونــة
 18 6 24 إجمالى عدد المبعوثين فى الخارج

 

 19:  1 نسبة أعضاء ىيئة التدريس لمطالب
 29,42:  1 نسبة أعضاء الييئة المعاونــة لمطالب

 %  11,11 نسبة المعارين إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس
 %11,97  نسبة األجازات الخاصة إلجمالي أعضاء ىيئة التدريس

 
 

 العدد عدد العاممين بالجياز اإلداري
 415 اإلجمالى

 257 إناث
 158 ذكور
 6 مؤقت

 409 دائم  
 

 البرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة:
 الجامعية األولى :المرحمة :  أوالً 

 أسماء البرامج التعميمية التى تقدميا المؤسسة:
 بكالوريوس فى ىندسة اإللكترونيات واإلتصاالت الكيربية -
 بكالوريوس فى ىندسة اإللكترونيات الصناعية والتحكم -
 بكالوريوس فى ىندسة وعموم الحاسبات -

 3     العدد اإلجمالى لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة

 3   عدد البرامج المطبقة بالفعل :  
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 ثانيًا : مرحمة الدراسات العميا :

 :ات التخصصيةالدبموم -

 كشع اُزخػع اسْ اُذثِّٞ اُوسْ أُطشف

ٛ٘ذسخ االٌُزش٤ٗٝبد 

 ٝاالرػبالد اٌُٜشث٤خ
 ٛ٘ذسخ االرػبالد 

 ٛ٘ذسخ اُٜٞائ٤بد ٝأُٞجبد أُز٘ب٤ٛخ اُوػش 

  اُذه٤وخٛ٘ذسخ االٌُزش٤ٗٝبد 

 اُٜ٘ذسخ اإلراػ٤خ ٝاُػٞر٤بد 

 ٞٗرٌُ٘ٞٞج٤ب اُ٘ب 

االٌُزش٤ٗٝبد 

 ٝاالرػبالد اٌُٜشث٤خ

ٛ٘ذسخ االٌُزش٤ٗٝبد 

 اُػ٘بػ٤خ ٝاُزذٌْ
            ْٛ٘ذسخ اُزذٌْ ٝاُ٘ظ 

 اإلٌُزش٤ٗٝبد اُػ٘بػ٤خ ٝاُو٤بسبد 

 ٞربد                                ٛ٘ذسخ ا٤ٌُٔبرش٤ٗٝبد ٝاُشٝث 

اإلٌُزش٤ٗٝبد اُػ٘بػ٤خ 

 ٝاُزذٌْ

 ٛ٘ذسخ ٝػِّٞ اُذبسجبد  ٛ٘ذسخ ٝػِّٞ اُذبسجبد

  ٛ٘ذسخ اُجشٓج٤بد ٝرطج٤وبد اُذبسجبد 

 ٛ٘ذسخ ضجٌبد اُذبسجبد 

 ٛ٘ذسخ ٝػِّٞ اُذبسجبد

 

 

 :ماجستير فى  -
هندسة من قسم  هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربيةماجستير العلوم الهندسية في  -1

 االلكترونيات واالتصاالت الكهربية.

 ماجستير العلوم الهندسية في هندسة وعلوم الحاسبات من قسم هندسة وعلوم الحاسبات. -2

ٓبجسز٤ش اُؼِّٞ اُٜ٘ذس٤خ ك٢ ٛ٘ذسخ اإلٌُزش٤ٗٝبد اُػ٘بػ٤خ ٝاُزذٌْ ٖٓ هسْ ٛ٘ذسخ  -3

 .اإلٌُزش٤ٗٝبد اُػ٘بػ٤خ ٝاُزذٌْ

اُل٤ض٣وب ٝاُش٣بض٤بد اُٜ٘ذس٤خ ٖٓ هسْ اُل٤ض٣وب  ك٢ اُؼِّٞ األسبس٤خ اُٜ٘ذس٤خٓبجسز٤ش  -4

 .  ٝاُش٣بض٤بد اُٜ٘ذس٤خ

 
 :  دكتوراه فى -

هندسة االلكترونيات واالتصاالت الكهربية من قسم هندسة االلكترونيات في  دكتور الفلسفة -1

 واالتصاالت الكهربية.

 اُلِسلخ ك٢ ٛ٘ذسخ ٝػِّٞ اُذبسجبد ٖٓ هسْ ٛ٘ذسخ ٝػِّٞ اُذبسجبد. دًزٞس -5

اُلِسوولخ كوو٢ ٛ٘ذسووخ اإلٌُزش٤ٗٝووبد اُػوو٘بػ٤خ ٝاُووزذٌْ ٓووٖ هسووْ ٛ٘ذسووخ اإلٌُزش٤ٗٝووبد  دًزووٞس -3

 اُػ٘بػ٤خ ٝاُزذٌْ.

 .اُلِسلخ ك٢ اُؼِّٞ األسبس٤خ اُٜ٘ذس٤خ ٖٓ هسْ اُل٤ض٣وب ٝاُش٣بض٤بد اُٜ٘ذس٤خ دًزٞس -4

 19 :   العدد اإلجمالي لمبرامج التعميمية التي تقدميا المؤسسة

 19    عدد البرامج المطبقة بالفعل: 
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 وتوزيعيم عمى الدرجات المختمفة:المسجمين العدد اإلجمالى لمطالب 
  التخصصات الفرعية لكل درجة الدرجة العممية

 اإلجمالى أعداد الطالب اسم الدرجة

 الدكتوراه
 50 ىندسة االتصاالت الكيربية

 00 ىندسة نظم التحكم والقياسات 42
 01 وعموم الحاسبات ىندسة

 الماجستير
 005 ىندسة االتصاالت الكيربية

 11 ىندسة نظم التحكم والقياسات 074
 11 ىندسة وعموم الحاسبات

 557 اإلجمالى
 

   الذكور:    اإلناث:  557     إجمالى الطالب
 % 71,12 بالدراسات العميا:     مسجميننسبة المسجمين لمماجستير مقارنة بالعدد اإلجمالى لم

 %07,12 بالدراسات العميا:      سجميننسبة المسجمين لمدكتوراه مقارنة بالعدد اإلجمالى لمم

  خمس سنوات األخيرة:لعدد الدرجات التى تم منحيا خالل ا

% من إجمالى الدرجات  العدد الدرجة
 العممية الممنوحة

 %54.07 11 دبموم

   %24.74  011 ماجستير
 %51.79 25 دكتوراه
 %011 547 إجمالى

 أعداد ونسب الخريجين خالل الخمس سنوات األخيرة:
 النسبة المئوية أعداد الطالب حاسبات تحكم اتصاالت العام الجامعى

2014-2015 118 160 61 117 7,05 

2013-2014 274 338 125 919 07,71 

2012-2013 300 308 179 979 50,07 

2011-2012 338 366 170 794 51,25 

2010-2011 419 365 195 797 51,12 

 %011 1901 730 1537 1449 إجمالى الخريجون
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    1    عدد الوحدات ذات الطابع الخاص:
 أسماء الوحدات ذات الطابع الخاص والخدمات التي تقدميا المؤسسة:  

 مركز االستشارات اليندسية -
 مركز الحساب العممى -
 االنتاجيةالورش  -

 وسائل اإلتصال بالمؤسسة:
 .العنوان البريدى -
 32952–منوف  -جامعة المنوفية كمية اليندسة اإللكترونية 
 Electronic Engineering         .الموقع اإللكترونى -

   com.   amahsharshar@yahoo     (E-Mailالعنوان اإللكترونى )  -
                       0483660716تميفون    -
 0483660716   فاكس -
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 رؤية الكمية:
تتطمع كمية اليندسة االلكترونية بمنوف جامعة المنوفية ان تتبوء مكانة رائدة بين     

 فى مجال اليندسة االلكترونية. الوطنية واالقميميةكميات الجامعات 
 

 كمية:رسالة ال
تخريج ميندسين منافسين ىى رسالة كمية اليندسة االلكترونية بجامعة المنوفية     

كاديمية مميزة لدعم ألكترونية المختمفة وتقدم الكمية برامج فى مجاالت اليندسة اإل
 .ساسية والميارات التى تتوافق مع المعايير القوميةالخريجين بالمعارف اال

ارة المشروعات اليندسية فى المجاالت كما تعد الكمية خريجين مدربين عمى اد 
لكترونية المختمفة مع الوعى الكامل باحتياجات المجتمع ومشاكل البيئة فى اطار اإل

 اإللتزام بأخالق المينة.
كما تمتد رسالة الكمية ايضا لتقديم برامج الدراسات العميا والبحوث واإلستشارات 

 . خدمة متطمبات المجتمع وسوق العملاليندسية ل
 

 رسالة الجامعة: 

 ٖٓ اُٞط٢٘ اإلٗزٔبء ٝرؼ٤ٔن ُإلٗسبٕ ٝاُخِو٢ ٝأُؼشك٢ اُضوبك٢ اُج٘بء ك٢ اإلسٜبّ"

 اُز٤ٔ٘خ ُزذو٤ن أُشجؼ٤خ ُِٔؼب٤٣ش ٝكوب ٝٓجزٔؼ٤خ ٝثذض٤خ رؼ٤ٔ٤ِخ خذٓبد روذ٣ْ خالٍ

 ٤ٓضح ُِجبٓؼخ ٣ذون ثٔب أُجزٔغ صوخ ًٝست ٝاُػ٘بػ٤خ اُش٣ل٤خ ُِج٤ئخ أُسزذآخ

 "ٝئه٤ٔ٤ِب ٓذ٤ِب ر٘بكس٤خ
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 القدرة المؤسسيةالمحور األول: 
 

 التخطيط اإلستراتيجي                  المعيار األول
ع تشتمل عمى جمي 2015معتمدة من مجمس الكمية فى يوليو  2020-2015 لمكمية ستراتيجيةاخطة توجد 

وىى الخطة االستراتيجية الثانية حيث سبقتيا الخطة  ةل البيئى الرباعى بالكمييالعناصر األساسية لمتحم
الغايات وكذا  ، والتى عمى أساسيا تم صياغة رؤية الكمية ورسالتيا،2015-2010االستراتيجية األولى 

 .2020-2015ة ية لمكميوضعت خطة تنفيذية لتنفيذ الخطة االستراتيجوقد  .ةاالستراتيجياألىداف و 
  
  :لمكميةالتحميل البيئي 0-0
الموضوعية والبعد عن التحيز في توصيف وتشخيص مجاالت القوة والضعف وكذالك الفرص  0-0-0

 والتيديدات

الخارجية فى سبع  والقوة والفرص المتاحة والتيديدات فالضعتحميل البيئى عمى دراسة نقاط وقد اعتمد ال
 مجاالت ىى:

 هيكل الكلية التنظيمى           Structure 

 األفراد                             Staff        

                           المواردSources 

 نمط اإلدارة                     Style of… 

 األنظمة واإلجراءات             Systems 

 المهارات                           Skills                           

 القيم المشتركة         Shared values      

في توصيف وتشخيص مجاالت القوة والضعف د عن التحيز عوقد التزم التحليل الموضوعية والب
 وكذالك الفرص والتيديدات

 

مكانياتيا واإلطار كميالشمولية بحيث يشتمل التحميل عمى جميع أوجو نشاط ال 0-0-5 ة وقدراتيا وا 
 :الخارجي المحيط بيا

ة الكميــ ســتراتيجيةايــة فــى التحميــل البيئــى قبــل تصــميم البيئــة الداخميــة والخارجتــم تغطيــة كــل مــن وقــد 
ســمعة  ؛ة التــى جـاءت بالتحميــلومـن أمثمــة نقـاط القــوة بالكميـالتيديــدات تحديـد نقــاط القـوة والضــعف والفـرص و ل

قميميـًا أدت إلـى وجـود كـوادر  فـى سـوق مـن خريجـى الكميـة أكاديمية متميزة حققتيا الكمية منذ إنشـائيا محميـًا وال
، ومن أمثمة وضع معايير قياسية معتمدة للبرامج األكاديمية لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا.، العمل
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الدراسيية بشيكل كيات لتلبيية االحتياجيات الحقيقيية لسيوق العميل وتزوييد  برامجعدم توجه ال ، نقاط الضعف

ومـن أمثمـة  ، ضيعت الميوارد الماليية، الخريجين بالمهارات والمعيارت الالزمية لتحقييق مييزة تنافسيية لهيم.
فييتب بيياب التحييويالت للطييالب  ومــن أمثمــة التيديــدات ،الكميــة تفضــيل ســوق العمــل لخريجــي الفــرص المتاحــة

 إتكييافميا يتعييرض ميع مبييدأ بالحاصيلين علييى الوانويية العاميية و المرشيحين للقبييول بالكلييية لتقلييل اإل تييراب 

 .االتجاه نحو زيادة التعليم الخاص في مجال تخصصات الكليةو  الفرص لكون الكلية موجودة بمدينة منوت
تصــــميم والــــذى تــــم فــــى ضــــوئو البيئــــي الكمــــى والكيفــــى فــــى إجــــراء التحميــــل اســــتخدم التحميــــل  وتــــم 

وورش  ستبياناتواإل الفحص الوثائقى استخداموتم  (29-14)أنظر الخطة االستراتيجية صفحة  االستراتيجية
ة ناتج عممية التحميل فى ص والتيديدات، وقد استخدمت الكميلمتعرف عمى جوانب القوة والضعف والفر  العمل

  .تحديد وزن كل عامل من العوامل االستراتيجية
 

 ة كميالمشاركة الفعالة لكافة األطراف المعنية داخل وخارج ال 0-0-1
 

بناًء عمى خطاب أرسل لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عبر البريد االلكترونى نص عمى 
: 
ــًاًى فــى عمــل خطــة تتشــرف وحــدة الجــو " ــة  ســتراتيجيةادة بمشــارتكم جميع ــدة لمكمي  5151-5102جدي

 وسوف يتم عقد ورش عمل فى ىذا الشأن بيانيا كما يمى:
        (فى البيئة الخارجيـة  داتيوالتيدالكمية،  والفرص المتاحة  ورشة تحديد نقاط الضعف والقوة داخل  -0

 SWOT Analysis.) 

يقو فـى نيايـة الخطـة ادراسـة بـين ورشة تحديد الفجودة بين الواقع الحالى والمستوى المطموب تحق  -5
 الواقع واألمكانيات والطموحات(

 ورشة وضع األىداف المرجوة لتحقيق الطموحات.  -1

ر الزمنى لتنفيذ الخطة وتحديد المسـؤليات ومؤشـرات النجـاح واألنشـطة المطمـوب طاإلاورش تحديد   -4
 عمميا لتحقيق األىداف."

العمل والمقاءات وجمع  رشو وبناءًا عميو قامت وحدة توكيد الجودة بكمية اليندسة اإللكترونية بعقد عدد من  
 البيانات بيانيا كما يمى:

بقاعة  15/3/2015الورشة األولى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة يوم األحد الموافق  -
التدريس والييئة المعاونة لحضور الورشة لتحديد نقاط مجمس الكمية وقد تم دعوة جميع أعضاء ىيئة 

 الضعف والقوة فى البيئة الداخمية والفرص المتاحة والتيديدات فى البيئة الخارجية.
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مخاطبة السادة رؤساء األقسام العممية وكذا إدارات الكمية المختمفة بعمل دراسة لما يحتاجو كل قسم  -
دارة   .2020  -2015من تجييزات وأجيزة معممية فى خالل خمس سنوات  الكميةعممى وال

 

دعوة السادة مديرى اإلدارات لحضور ورشة عمل األولى لمجياز اإلدارى بالكمية وذلك يوم األربعاء  -
فى تمام الساعة الحادية عشر صباحُا بصالة التدريب بجوار وحدة الجودة،  18/3/2015الموافق 

 اط القوة والضعف باإلدارات.وعمل عصف ذىنى لتحديد نق
 

 24/3/2015ورشة العمل الثانية لمسادة أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة يوم الثالثاء الموافق   -
 بقاعة مجمس الكمية الستكمال النقاش حول تحديد نقاط الضعف والقوة والفرص المتاحة والتيديدات.

 

حول  يمئأرالتجميع  25/3/2015اء الموافق يوم األربعورشة العمل الثانية  لمجياز اإلدارى بالكمية   -
 تحديد نقاط الضعف والقوة.

 

تم إرسال إعالن لطالب الكمية من خالل البريد الرسمى والذى يصل لجميع الطالب لسؤاليم عن  -
 مشاركتيم بمقترحات يمكن إدراجيا فى الخطة االستراتيجية. 

 
بمشاركة عدد كبير من أعضاء ىيئـة التـدريس والييئـة  وقد تم عمل إستقصاء لمتحميل البيئى الرباعى

 .، والموظفينالمعاونة
الناتجــة مــن تحميــل  لمجــاالت القــوة والضــعفواضــحة ومحــددة  الخطــة االســتراتيجية مصــفوفةتوجــد فــى و      

صــفحة )أنظــر الخطــة االســتراتيجية  الخارجيــةتجــة مــن تحميـل البيئــة لناا والفــرص والتيديــدات  البيئـة الداخميــة،
14-29). 

عمــى عــرض عمــل تحــديث لمتحميــل الكمــى والنــوعى لنقــاط القــوة والضــعف والفــرص والتيديــدات و تــم  وقــد    
 .2016لمناقشتو واعتماده بجمسة يناير مجمس الكمية 

 
 وثائق العرض والمناقشة لنتائج التحميل مع جميع األطراف المعنية 0-0-4

العمـل مـع أعضـاء ىيئـة التـدريس والييئـة المعاونـة  ورشعـدد مـن كما ذكر فى النقاط السابقة فإنو قد عقـدت 
 مـن أعضـاء ىيئـة لتوسـعة المشـاركةو  .25/3/2015-15 ومديرى اإلدارات والموظفين بالكمية فى الفترة مـن

طر والتحميل البيئى الرباعى بالبريد فى تحميل المخا قياس الرأى استبيانات تم إرسال التدريس والييئة المعاونة
ة واالعتمـاد عمـى ، وعرضت األعمال لمموافقـااللكترونى لجميع أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بالكمية

 الوثائق موجودة بممف الخطة االستراتيجية. عوجميمجمس الكمية 
 .2012فمبر فى نو  تم اعتماد آلية لمراجعة وتحديث استراتيجية الكميةوقد سبق أن 

 :ليا  ة باستراتيجية الجامعة التابعةكميارتباط استراتيجية ال 0-0-2
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ط بإستراتيجية ترتب 2015-2010وكذلك الخطة األولى  2020-2015الخطة االستراتيجية الجديدة و    
عرضيا ، وتم 2012والتى اعتمدت من مجمس الكمية بجمسة أبريل  باطتاإلر توجد وثيقة بمجاالت و الجامعة 

 واعتمادىا من مركز ضمان الجودة بالجامعة.
 
 الرؤية والرسالة 0-5
 تحدد المؤسسة رؤية ورسالة خاصة بيا 0-5-0

ولم يـتم تغييـر  2009فى أغسطس  ومعتمدة من مجمس الكمية رؤية ورسالة خاصة بيا مكميةتتوافر ل
  .االستراتيجيةالرسالة والرؤية منذ ذلك التاريخ لتوافقيما مع أىداف الكمية 

  
 تكىى الشعبلخ هعتوذح وهعلنخ 1-2-2

ثـم تـم  .)الجمسـة العاشـرة( 2008فـى يونيـو  المنعقـدفى مجمس الكميـة  اد رؤية ورسالة الكميةتم اعتمو 
عــادة صــياغتياو  مراجعتيــا مــن قبــل المجنــة العميــا لمجــودة بالجامعــة إعــادة اعتمادىــا بعــد مــن مجمــس الكميــة  ،ال

ن عـن الرسـالة قـى كافـة الوسـائل المتاحـة عـالوقد تـم اإل .)الجمسة الثانية عشر( 2009المنعقد فى أغسطس 
مثل موقع الكمية االلكترونى، لوحات مضيئة وغير مضيئة فى كافة أنحاء الكمية، دليـل الطالـب، المطبوعـات 

تــم توزيعــو عمــى كافــة االدارات بالكميــة، واألقســام  التــى تصــدرىا وحــدة الجــودة مثــل دليــل وحــدة الجــودة والــذى
 العممية واتحاد الطالب، وكذلك النشرات االعالمية والمطويات. 

 
ــا فــي  0-5-1 ــا التعميمــي ومســئوليتيا المجتمعيــة وتطمعاتي تعكــس رســالة المؤسســة شخصــيتيا ودورى

 البحث العممي بما يتفق مع احتياجات المجتمع والتنمية
 وىالتعميمى  ىار ودو جامعة المنوفية تعكس شخصيتيا حيث أنيا تنتمى لرسالة كمية اليندسة االلكترونية     

فى كاديمية أالكمية برامج حيث تقدم لكترونية المختمفة تخريج ميندسين منافسين فى مجاالت اليندسة اإل
دعم ت المصرية واألقميمية المحيطة  وىى  الحكومية تخصصات دقيقة تنفرد بيا بالمقارنة مع الجامعات

 الخريجين بالمعارف االساسية والميارات التى تتوافق مع المعايير القومية.
لكترونية المختمفة مع المشروعات اليندسية فى المجاالت اإل دارةإا تعد الكمية خريجين مدربين عمى كم 

 اإللتزام بأخالق المينة. رطاإياجات المجتمع ومشاكل البيئة فى الوعى الكامل باحت
لتقديم برامج الدراسات العميا والبحوث واإلستشارات اليندسية لخدمة متطمبات  يضاأكما تمتد رسالة الكمية 
 المجتمع وسوق العمل.

 
 
 يشارك في وضع الرسالة كافة األطراف المعنية. وثائق مشاركة  0-5-4
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 وخارجيــا. كميــةأطــراف مــن داخــل ال الكميــةشــارك عمــى نحــو جيــد فــى صــياغة رؤيــة ورســالة  وقــد  
ــين عــن  – يــة )عميــد ووكــالء ورؤســاء أقســامالقيــادات اإلداريــة واألكاديموشــممت األطــراف داخــل الكميــة  ممثم

وتم ذلك من خالل استبيان تم  الطالب(. –المساعدين والمدرسين وىيئة التدريس المعاونة واألساتذة األساتذة 
ن قبل لجنة رسالة الكمية وسمح فيو لألطراف المشـاركة أن تضـيف وتحـذف و فيو عرض الصيغة المقترحة م

خارجية فى صياغة الرسـالة ممثمـة فـى قيـادات مـن رجـال الصـناعة  طرافأ شاركتتعدل فى الصياغة.  كما 
وجيـات أخــرى وكـذلك شـارك فــى تعـديل صــياغتيا  شـركة بنيـا لمصــناعات اإللكترونيـةوميندسـين يعممـون فــى 

 لنيائية المجنة العميا لمركز الجودة بالجامعة.فى صورتيا ا
وتمت مناقشة الرؤية والرسالة فى مجالس األقسام ومجمس الكمية والذى يشارك فيو ثالثة أعضاء من خارج 

  .فى ذلك الوقت الكمية يمثمون قيادات من رجال الصناعة
 
عمى تنمية ونشر الوعي بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين  الكميةتحرص  0-5-2

 ة كميواألطراف المجتمعية برسالة ال
عمى تنمية الوعى بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم والعاممين واألدوات  وتحرص الكمية

لمطـالب وأعضـاء  اتواستقصـاء اتونشـرات ومطويـ وورش عمـلعقـد نـدوات  التي أستخدمتيا الكميـة فـي ذلـك
 ىيئة التدريس والييئة المعاونة والعاممين، ومثال ذلك:

 .16/12/2007ندوة مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد بتاريخ  -

بتـاريخ      "دارات ومشروع إنشاء نظام داخمى لمجودةمتطمبات جودة اإلندوة مع موظفى اإلدارات لشرح " -
 .2008مارس  23

 .20/4/2008بتاريخ  1جودة أعضاء ىيئة التدريس رقم  ندوة -

 2008أكتوبر ألعضاء ىيئة التدريس جال التعميم" مندوة "الجودة فى  -

 .12/10/2008والموظفين بمفاىيم الجودة بتاريخ  دارييناإلتثقيف ندوة  -

 .2008أكتوبر  19ندوة جودة التعميم لمطالب بتاريخ  -

 .21/10/2008بتاريخ  2 ندوة جودة أعضاء ىيئة التدريس رقم -

 .2009ورشة عمل "متطمبات سوق العمل من الميارات لخريجى كميات اليندسة" بتاريخ يونيو  -

 .2009أغسطس  31ورشة عمل "تقييم وسائل وآليات نشر ثقافة الجودة" بتاريخ  -

 .2010يونيو  2ندوة استراتيجيات التعميم والتعمم بتاريخ  -

 2010يوليو  13ى" ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بتاريخ ندوة "معايير االعتماد األكاديم -

 .2010سبتمبر  28بتاريخ   "ورشة عمل "دور الكمية فى خدمة المجتمع والبيئة -

 2010أكتوبر  10،  5يومى   "دور عضو ىيئة التدريس فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة"ندوة  -
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 مايو  25" بتاريخ لمطالب   المنظمات والمستوى الشخصىندوة "التخطيط االستراتيجى عمى مستوى  -
2011. 

ـــا" بتـــايخ حاألكـــاديمى لطـــالب مر  رشـــاداإلنـــدوة "مفـــاىيم  - ـــى البكـــالوريوس والدراســـات العمي مـــايو  29مت
2011. 

 .2012فبراير  19بتاريخ  ألعضاء ىيئة التدريس الطالب" مطرق تقييندوة " -

ألقســام العمميــة لمناقشــة نتــائج االمتحانــات فــى الفصــل لمجــالس االخطــاب الموجــو مــن وحــدة الجــودة  -
تخـــاذ اإلجــــراءات التصـــحيحية  المناســـبة لعـــالج مشــــكمة ارتفـــاع نســـب النجــــاح أو  الدراســـى الثـــانى وال

 .2014فى أغسطس  إنخفاضيا  عن المعدالت القياسية

ة بمــا يحقــق ألقســام العمميــة لتطــوير األســئمة اإلمتحانيــلمجــالس االخطــاب الموجــو مــن وحــدة الجــودة  -
 .2014فى أغسطس  نتائج التعمم المستيدفة لمرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا

ألقســام العمميــة لوضــع سياســات وآليــات لعــالج مشــاكل لمجــالس االخطــاب الموجــو مــن وحــدة الجــودة  -
فـى  مثل مشاكل الـدروس الخصوصـية وسـعر الكتـاب الجـامعى واالرشـاد األكـاديمى التعميم فى الكمية

 .2014غسطس أ

 .13/9/2015مقررات الئحة البكالوريوس ألعضاء ىيئة التدريس فى  وصيفتورشة عمل  -

 20/9/2015األحد يوم  ورشةعمل تقييم وضع توصيف البرامج لتقديم ممف االعتماد -

   16/11/2014ورشة عمل لمراجعة وتطوير إستراتيجية التعميم والتعمم وذلك يوم األحد الموافق  -

فى االجتماع الطارىء لمجالس األقسام العممية الذى دعى  ىيئة التدريس فى الجودة ندوة دور عضو -
 22/11/2015لو عميد الكمية بتاريخ 

 
 بنشر الرسالة من خالل وسائل متعددة كميةتقوم ال 1/ 5/ 0
والتــى  الرئيســية بالكميــة اكناألمــب وغيــر مضـيئة فــى لوحــات مضــيئة الرؤيــة والرسـالةإعالن بــ وقامـت الكميــة   

موقع الكمية وفى مطويات ونشـرات  وتم نشرىا عمىيرتادىا زوار الكمية وعند المدرجات حيث يتجمع الطالب 
كمـــا تـــم نشـــر الرؤيـــة  .العمـــل ورشطـــالب وأعضـــاء ىيئـــة التـــدريس وفـــى بعـــض تـــم توزيعيـــا عمـــى ال عالميـــةإ

، وفــى دليــل عمــى الطــالب الجــددًا ســنويوالرســالة واألىــداف اإلســتراتيجية فــى دليــل الطالــب والــذى يــوزع مجانــًا 
، بالكميـة، واألقسـام العمميـة واتحـاد الطـالب  داراتاإلوالذى تم توزيعو عمـى كافـة  2010وبر تأك وحدة الجودة

 2013-2012، وعمــى موقــع الكميــة االلكترونــى، وفــى أدلــة البــرامج الدراســيةوائح البــرامج الدراســية الجديــدةولــ
وفى كتيب صدر عـن ورشـة عمـل متطمبـات سـوق العمـل مـن  ، 2012سبتمبر  وفى دليل االرشاد األكاديمى

 .وكذلك فى عدد من المطويات والمنشورات (،2009الميارات لخريجى كمية اليندسة )يونيو 
 
 عمى مراجعة رسالتيا في ضوء المتغيرات المحمية والدولية  كميةتحرص ال 0/5/9
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مــارس  14بنــاًء عمــى توجييــات مركــز الجــودة بالجامعــة بتــاريخ تعــدبل فــى صــياغة الرؤيــة والرســالة وقــد تــم 
 .، وتغيير عبارة الجامعات العالمية الى الجامعات الوطنية واالقميمية2011

 
 وجود آلية لمراجعة وتحديث الرؤية والرسالة ومدي تفعيميا 0/5/7

، وبمقتضــاىا 2012وتوجــد آليــة لمراجعــة وتحــديث الرؤيــة والرســالة ، اعتمــاد مجمــس الكميــة نــوفمبر 
لمواكبـــة  قصــىكحــد أكــل خمــس ســنوات  وتحــديث الرؤيــة والرســالة بشــكل دوري مراجعــةب الكميــةســوف تقــوم 

  .التطورات المحمية والعالمية
 

 ةكميالخطة التنفيذية لتطبيق استراتيجية ال 1/ 0
ـــةة يوجـــد خطـــ ـــق واضـــحة ودقيقـــة  )2020مـــارس  - 2015أبريـــل  (خمســـية  تنفيذي  إســـتراتيجية الكميـــةلتطبي

ـــم اعتمـــاد )مرفـــق( ـــى ت ـــة دخـــر تحـــديث ليـــا فـــى مـــن ، والت ـــس الكمي ـــايرمجم ـــرز حاجـــة الكميـــ2016 ين ة ، وتب
إلستكمال عممية التطوير وبالذات فى مجال تطوير المناىج الدراسية مع متطمبـات سـوق العمـل وزيـادة مـوارد 

فـــى مجــال اإلستشـــارات  اليندســية والتـــدريب الصــناعية والتعـــاون بصــورة أفضـــل مــع الشـــركات  الكميــة الذاتيــة
 طبقا لمعايير الجودة واالعتماد.لمطالب وتوظيف الخريجين 

 
 ة وأىدافيا اإلستراتيجية كميتتضمن الخطة كافة األنشطة التي تحقق رسالة ال 1/0/ 0 

ىــذه اعتمــاد  وتــم. لتحقــق بيــا رؤيتيــا ورســالتيا تبنــت الكميــة مجموعــة مــن الغايــات واألىــداف اإلســتراتيجية    
 بتــاريخ ، وتــم إعــادة الصــياغة واعتمادىــا بجمســة مجمــس الكميــة1/2/2009بتــاريخ مجمــس الكميــة األىــداف ب

  . وتتمثل ىذه األىداف فبما بمى:1/4/2012
 تحديث المستمر لممناىج والبرامج مع متطمبات سوق العمل .ال -1
 اعتماد البرامج األكاديمية التى تمنحيا الكمية .ضمان جودة العممية التعميمية بيدف الحصول عمى  -2
 بحث عممى متطور وموجو ألغراض التنمية الشاممة لمبيئة والمجتمع ومساير لمتطور العالمى . -3
 اعالء القيم والمثل العميا بين الطالب . -4
لمطالب   تعاون مع المؤسسات الصناعية فى مجال التخصص واستثمارىا اليجاد فرص تدريب متميزال -5

 وعمل لمخريجيين .
 االقميمى. و حمى مخريج متميز يواكب تحديات العصر وينافس عمى المستوى ال -6
 عضو ىيئة تدريس متميز -7
 انشاء وتطوير مراكز خدمة واستشارات ىندسية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع المحيط -8
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 جياز ادارى فعال. -9
 الكميات المناظرة.مكانة رفيعة لمكمية بين  -10

وذلـك لتـدعيم جوانـب القـوة ومعالجـة جوانـب الضـعف ئـى يالتحميـل الب توافق األىـداف اإلسـتراتيجية مـعتو  
 .واستغالل الفرص المتاحة وتجنب التيديدات التى تؤثر سمبا عمى أدائيا

من الغايات واألىداف اإلستراتيجية لقطاع اليندسة أخذ كل  تمية جوفى أثناء صياغة األىداف األستراتي
فــى المجمــس األعمــى لمجامعــات وكــذلك الغايــات واألىــداف الرئيســة لمجامعــة كمــرجعين رئيســيين. ثــم تــم عمــل 

تــم وكــان مســتوى المشــاركة جيــدا مــن مختمــف األطــراف داخــل وخــارج الكميــة حيــث إســتبيان لمصــيغة المقترحــة 
ييئــة المعاونــة بالكميــة لعمــل تعــديالت أو الســادة أعضــاء ىيئــة التــدريس والاألكاديميــة و القيــادات عرضــو عمــى 

 المفيدة.  اإلضافاتوقد تم صياغة  إضافات
جمســة  الكميــةبلجنــة الجــودة ئيــة واألىــداف االســتراتيجية لمكميــة مــع تــم عــرض ومناقشــة الغايــات النياو 

والسـادة رؤسـاء األقسـام العمميـة والتـى أوصـت بعرضـيا  فى وجـود القيـادات األكاديميـة واإلداريـة 2009يناير 
ثم تم عرضيا عمى المجنة العميـا لمركـز الجـودة بالجامعـة  .2009، جمسة فبراير عمى مجمس الكمية لإلعتماد

والـــذى أحـــدث تعـــديالت طفيفـــة فـــى الصـــياغة ممـــا اســـتمزم إعـــادة عرضـــيا عمـــى مجمـــس الكميـــة لإلعتمـــاد فـــى 
يمثمــون قيــادات صــناعية وقــد ســبق ذكــر أن مجمــس الكميــة بــو ثالثــة أعضــاء مــن الخــارج  .2009أغســطس 

 المصريو لإلتصاالت(. –توشيبا العربى شركة  –بنيا لمصناعات اإللكترونيوشركة ) لثالث جيات مختمفة
 مــــن خــــالل عــــدد مــــن المنشــــوراتة ئيــــة واألىــــداف اإلســــتراتيجية لمكميــــتــــم نشــــر ىــــذه الغايــــات النيا كمــــا

 الكميـــــةوموقـــــع ة، مختمفـــــة داخـــــل الكميـــــ أمـــــاكنو  ، ودليـــــل االرشـــــاد األكـــــاديمى،، ودليـــــل الطالـــــبطويـــــاتوالم
 .اإللكترونى
مراجعة وتحـديث الغايـات النيائيـة واألىـداف اإلسـتراتيجية بشـكل دوري كـل خمـس سـنوات بة الكمي ستقوم

أو مـع أى تغييـر يحـدث فـى رؤيـة  ،2012، اعتماد مجمس الكمية نـوفمبر التطورات المحمية والعالميةلمواكبة 
 ورسالة الكمية قبل ىذه الفترة.

تحديــــد دقيــــق وجــــد ي  فــــي الخطــــة نظــــام األولويــــات لألنشــــطة و الميــــام المطمــــوب تنفيــــذىا.يوجــــد  و
سئول م ات، ولكل مخرجمخرجىدف حيث يوجد لكل  تنفيذ األنشطة والميام التى تتضمنيا الخطة لمسؤوليات

تتضــمن الخطــة  وقــد تـم تمثيــل جميــع األطــراف المعنيــة فـى ىــذه المســئوليات. وومؤشــرات نجــاح. عـن التنفيــذ 
مؤشــرات محــددة عمــى مســتوى عــال مــن كــذلك  بالخطــة يوجــد لمراحــل التنفيــذ. مالئمــا  و اً محــددجــدوال زمنيــا 

دة المعـالم، تقديرية محدتترجم ىذه الخطة التنفيذية إلى موازنة مالية و تطوير عمميات التنفيذ.  المينية لتقييم و
ممثمـين عــن األقسـام العمميــة شــارك فـي وضـع الخطــة مـن اجــراءات التطـوير.  جـزءحيـث تـم تحديــد تكمفـة كــل 
ومخرجات الخطة التنفيذية تناقش بصفة دورية فى إجتماعات مجمـس إدارة وحـدة . وفريق الخطة اإلستراتيجية



 جبهعخ الونىفيخ                                   الذساعخ الزاتيخ                  كليخ الهنذعخ االلكتشونيخ 

 ٝدذح ر٤ًٞذ اُجٞدح  -5005د٣سٔجش  50

 

ة عميو الى مجمس الكمية لالعتماد، حيث يـتم دعـوة المـدير التى تعقد شيريًا، ويتم رفع ما يتم المصادق الجودة
 الجودة.ع يضاو لحضور إجتماع مجمس الكمية لعرض م التنفيذى لوحدة الجودة

 
 لمكمية التنافسى وضعال 0/4
 ة ودورىا في المجتمع:كميلم ةالسمات التنافسي 0/4/0
  :فى الدولة المناظرة فى كمياتمقارنة بال لمكمية الحالي التنافسيمالمح الوضع تتمثل  

 .من أعضاء ىيئة التدريس المتميزين فى البحث العممى عمى مستوى الدولة فر عددتو  -

وحاليـا فـإن  مشاركة عدد من األساتذة فـى لجـان التحكـيم ولجـان ترقيـات األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين -
  ىندسـةمـن قسـم  أ(55)لجنـة أمين لجنة ترقيـات األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين فـى مجـال االتصـاالت 

 بالكمية.االتصاالت 

 .أعضاء ىيئة التدريس فى تأليف بعض المراجع البحثية لدور نشر عالمية العديد منمشاركة  -

% ميين أعضيياء هيئيية التييدريس علييى جييوائز الدوليية أو جييوائز محلييية وعالمييية أو 8حصييول حييوالى  -

 .براءات إختراع

 فى مجال اليندسة الطبية. حصول عضو ىيئة تدريس عمى براءة إختراع -

التعــــاون بــــين الكميــــة وعــــدد مــــن الشــــركات العاممــــة فــــى مجــــال التخصــــص فــــى مجــــال اعتمــــاد الكميــــة  -
 .كرىا ىذه الشركاتتلممصنوعات التى تب

فـى مجـاالت ىندسـة اإللكترونيـات واالتصـاالت  ،واالقميمـى المحمـى يجين عمـى المسـتوىالمنافسة بالخر  -
 والحاسبات والتحكم ادلى.

مــن خريجــى الكميــة منصــب رئــيس جامعــة وىمــا أ.د خيــرى عبــد الحميــد رئــيس جامعــة  إثنــانتــولى عــدد  -
وىــو حاليــًا رئـــيس  الســابق فــوزى تركــى رئــيس جامعــة كفــر الشــيخ خاصــة بالســادس مــن أكتــوبر، وا.د

 .جامعة ىميوبمس

ىدىود نائبـًا  يمح .د ثنان من خريجى الكمية منصب نائب رئيس جامعة  المنوفية وىما ا.إتولى عدد  -
لشــئون خدمــة المجتمــع  عــاطف الســيد أبــو العــزم نائبــاً  .لــرئيس الجامعــة لشــئون التعمــيم والطــالب، وأ.د

 وتنمية البيئة.

جـائزة ثـاني فريـق فـي الميرجـان السـادس لتشـجيع االبتكـارات العمميـة   لشـباب عمى حصول الطالب  -
 .( 2006الجامعات ) روبوكون 

 Teleضــل مشــروع تخــرج فــي مجــال الــتحكم ادلــي عــن مشــروع جــائزة أفعمــى حصــول الطــالب  -

Robot      2007أغسطس  7 – 6في يوم الميندس المقام بالقاىرة في الفترة من. 

مشروع تخرج لمتحكم االلـي فـي يـوم المينـدس لمشـروع فـي مجـال  جائزة أفضلحصول الطالب عمى  -
 .2011التوزيع االمثل لمطاقة عام 
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وذلـك  2011مشـروع تخـرج لمشـباب مـن جمعيـة نيضـة المحروسـة لعـام الحصول عمي جائزة أفضـل  -
 لمشروع الروبوت كاشف األلغام

والتــى عقــدت فــى  I2Pحصــول الطــالب عمــى المركــز األول عمــى مســتوى العــالم فــى المســابقة الدوليــة  -
عن مشروع مبصر، وعمى المركز الثانى فى نفس المسابقة والتـى عقـدت بالسـويد عـن  2013البرزيل 

 .2012مشروع طائرة بدون طيار عام 

عــن مشــروع المصــعد  2012لمعــام   Microchipحصــول الطــالب عمــى المركــز الثــانى مــن شــركة  -
 الذكى.

التــى عقــدت  2013نمــوذج محاكــاة نوبــل فــى الموســم مســابقة فــى  المركــز االولكمــا حصــد الطــالب   -
لــي عــن اليــة األرتفــاع مــع نظــام الــتحكم ادالمنصــو المصــرية ع لمشــروع  بالجامعــة االمريكيــة بالقــاىرة

 http://www.cairodar.com/news/details/75265 .بعد
 اجتــإنعــن مشــروع خــط  2014حصــول الطــالب عمــى الجــائزة األولــى فــى يــوم اليندســة المصــرى لعــام  -

 كى لمنتجات الفول المصرى.ذ

اسـتطاع فريــق مــن طمبــة قســم اإللكترونيــات واالتصـاالت الكيربيــة بالكميــة، تحقيــق الفــوز بجــائزة أفضــل  -
" لعـــام مشــروع فــي مســـابقة يــوم اليندســـة المصــرى فـــي مجــال ىندســة االتصـــاالت عــن مشـــروع "راصــد

بـة فـي يوالمتفجـرات واألجسـام الغر مكشف عن مصادر الخطر مثل األسمحة ل ويستخدم الجياز .2015
ممراقبـة ومـن خـالل لة عمـى رادار يـدا عن المباني أو أي ىدف وتعتمـد ىـذه التقنيا بعيمة نسبيمسافة طو 

 ن.يبيا أمام المباني لدراسة مجال معيتم تركيموجات الميكروويف التي س

 .2015لعام  Intelحصول الطالب عمى المركز األول من شركة  -

 .2015لمعام Roboticsمى المركز األول فى مسابقة حصول الطالب ع -

كميــة بــاختراع "نخــاع شــوكي الكترونــي بــديل "حيــث يقــوم بتوليــد إشــارة المجموعــة مــن طمبــة حاليــًا م و قــي -
القادمــة مــن المــخ وتنقــل عبــر الجيــاز العصــبي ومــن ثــم ينقميــا الــي  مشــابية إلشــارة الحركــة الطبيعيــة 

 .الي حركة العضالت لتتم ترجمتيا 

كمية اليندسة االلكترونية كمية نوعية وغير نمطية فى مجاالت اليندسة االلكترونية وليا السبق فى ىذا  -
وحتى ادن ويقـدر عـدد أعضـاء ىيئـة التـدريس بيـا أكثـر مـن مائـة  1965التخصص منذ إنشائيا عام 
 عضو  فى ىذا التخصص.

 الكمية مشارك أساسى ورئيسى فى مؤتمر عمم الراديو. -

 جمة بحثية دورية محكمة.لمكمية م -

ىندســة اإللكترونيــات  بكــالوريوسة فــى بــرامج مثمــتقــديم بــرامج مميــزة فــى مجــال ىندســة االلكترونيــات م -
ىندسـة وعمـوم ، بكـالوريوس ىندسـة اإللكترونيـات الصـناعية والـتحكم، بكـالوريوس واإلتصاالت الكيربيـة

 .اتالحاسب
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 العممية. مستوى عال من الناحيةعمى إعداد خريج  -

 .لمجتمعواالكمية  لخدمة تقديم برامج لمتدريب التكنولوجي -

 لممؤسسات و المجتمع و البيئة المحيطة.الخدمات االستشارية  تقديم -

 .وجود الكمية بشكل منفرد في وسط مجتمع صناعي )السادات، قويسنا، بنيا( -

العميـــا  لطـــالب الدراســـات (ة )الـــدبموم، الماجســـتير، الـــدكتوراهومـــنح الـــدرجات العمميـــعـــداد تقـــوم الكميـــة بإ -
 .وافدينالطالب الو 

تـــولى عـــدد كبيـــر مـــن خريجـــى الكميـــة مناصـــب قياديـــة فـــى العديـــد مـــن الشـــركات العاممـــة فـــى مجـــاالت  -
مصـــنع بنيـــا  –االذاعـــة والتميفزيـــون  –الطاقـــة الذريـــة  –تخصـــص الكميـــة مثـــل المصـــرية لالتصـــاالت 

 توشيبا العربى .....الخ. –الحربى 

ليندسـة اومما يجدر ذكره فى ىذا الصدد أن ورشة عمل متطمبات سوق العمل من الميـارات لخريجـى كميـات 
أوضــحت أن ىنـاك إقبــال مـن ســوق العمـل عمــى  2009 ويـيون والتـى نظمتيـا وحــدة توكيـد الجــودة بالكميـة فــى

% 80نيـة أن حـوالى قـدمتيا شـركة بنيـا لمصـناعات االلكترو  تـىلا خريجى الكمية، حيث ذكـر فـى ورقـة العمـل
 من ميندسى الشركة فى تخصص االلكترونيات واالتصاالت من خريجى الكمية.

كما يتضح حرص شركات سوق العمل عمى تعيين أوائل الخريجين من أقسام الكمية المختمفة فى فعاليـات    
 يوم الخريجين الذى يعقد فى شير نوفمبر من كل عام.

الذى تم توزيعو فى يـوم الخـريجين عمـى قيـادات سـوق العمـل أوضـح أن خريجـى الكميـة  ستقصاءأن االكما   
 يتمتعون بكفاءة عالية فى أماكن عمميم.

ىــذا وقــد تــم اعتمــاد وثيقــة الســمات المميــزة لمكميــة ودورىــا فــى خدمــة المجتمــع بجمســة مجمــس الكميــة المنعقــدة 
 .2016والتى تم تحديث إعتمادىا فى يناير  2012أبريل 

وتــم  5/7/2015وجــدير بالــذكر أن الخطــة االســتراتيجية لمكميــة قــد تــم اعتمادىــا مــن مجمــس الجامعــة بجمســة 
 .2016تحديث اعتمادىا فى يناير 

 
 
 
 

 الييكل التنظيمي                    المعيار الثانى
 الييكل التنظيمي واإلدارات الداعمة  0/ 5
 :تنظيمى مالئم ومعتمدىيكل  5/0/0
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 توافر ىيكل تنظيمي مالئم لحجم المؤسسة  0/0/ 0/ 5
طبقــا لمعــايير  حيــث تــم إنشــاء عــدد مــن الوحــدات الجديــدة الكميــةالييكــل التنظيمــى مالئــم لطبيعــة نشــاط  

 والوحدات الجديدة تشمل: ،القوميةالجودة 
 وحدة توكيد الجودة. -1

 .وحدة تكنولوجيا المعمومات -2

 .وحدة االزمات والكوارث -3

 .البشريةوحدة الموارد  -4

 تسويق خدمات الكمية.وحدة  -5

 وحدة التخطيط والمتابعة. -6

 وحدة متابعة الخريجين. -7

نشائيا، وتم إعتماد الئحة تنظيمية ليا من لجديدة صدر ليا قرار عميد كمية إلوكل وحدة من الوحدات ا
 عضو ىيئة تدريس.مجمس الكمية. ويرأس كل وحدة 

 

 من: الييكل التنظيمى لمكمية ويتكون 
 أواًل : الييكل األكاديمي لمكمية ويضم :  

 عميد الكمية: 

اإلشــراف اإلدارى عمــى مجموعــة مــن تبعــو مجمــس الكميــة، وي قمتــوىــو يــرأس اليــرم التنظيمــى لمكميــة وعمــى و 
باإلضــافة لوحــدتى الشــئون القانونيــو، والعالقــات وحــدة تكنولوجيــا المعمومــات ، وحــدة الجــودة وىــى الوحــدات

 العامة
  الكميةوكالء:  

o ل الكمية لشئون التعميم والطالب وكي 

مســئول عــن كــل مــا يخــص طــالب الكميــة لمرحمــة البكــالوريوس بــدءًا مــن مرحمــة قبــول الطــالب الجــدد وىــو 
لــى الكميــة، ومتابعــة الخطــط الدراســية بنــاءًا عمــى الالئحــة  ورعــايتيم ومتابعــة عمميــات تحويــل الطــالب مــن وال

الـورش ولـو األشـراف الفنـى عمـى ، ، ورعايـة الشـبابشئون الطالبإداراتى  الدراسية، ويعاونو فى أداء عممو
دارة المعامل. كما يتبعو األشراف عمى صاالت الحاسب، ووحدة متابعة الخريجين  .التعميمية وال

 

o وكيل الكمية لشئون الدراسات العميا والبحوث 

العميا من قبـول وتسـجيل  الدراساتالمسئول عن ممفى الدراسات العميا والبحوث وكل ما يخص طالب وىو 
الدراسـات إدارات ومتابعة التقدم العممى ليم واألشراف عمى تنفيذ الئحة الدراسات العميا. ويعاونـو فـى عممـو 
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. وىــو بحكــم وظيفتـو يتــولى رئاســة مجمــس إدارة مجمــة والعالقـات الثقافيــة،  المكتبــة، والبحــوث العمميــة العميـا
 مية فى مجاالت تخصص الكمية.دورية تيتم بنشر البحوث العم

  

o وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

ة وحـدة شـئون خدمـة المجتمـع وتتبعـو إدار لمسئول عـن ممـف خدمـة المجتمـع وتنميـة البيئـة فـى الكميـة. وىو ا
واالشراف  وتنمية البيئة، ويتبعو األشراف الفنى عمى وحدة األزمات والكوارث، ونادى تكنولوجيا المعمومات،

وىى الورش االنتاجية، مركز الحساب العممـى، مركـز االستشـارات  الوحدات ذات الطابع الخاص عمى إدارة
 .اليندسية

 

 األقسام العممية: 

 أقسام تخصصية ، ليا خريجين متواجدين بسوق العمل وىى: 3، أقسام عممية ( 4 )يوجد بالكمية عدد 

 .يربيةقسم ىندسة االلكترونيات واالتصاالت الك -1

 .قسم ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم -2

 .قسم ىندسة وعموم الحاسب -3

فـى مقـررات بنـاء الجانـب العممـى لمطـالب والقسم الرابع ىـو قسـم  الفيزيقـا والرياضـيات اليندسـية والـذى يقـوم ب
 .الميكانيكية بالكمية، ويقوم باالشراف عمى الورش العموم األساسية وىى الفيزياء والكيمياء والرياضيات

 ثانيًا : الييكل اإلداري لمكمية ويضم :
  بدرجة مدير عامأمين الكمية 

ويـــتم تعينـــو مـــن قبـــل الجامعـــة بنـــاًء عمـــى مســـابقة يتقـــدم ليـــا كـــل مـــن يمتمـــك المـــؤىالت االداريـــة لتـــولى ىـــذا 
ون اإلداريــة )وتشــمل وتشــمل إدارات الشــئاإلشــراف اإلدارى عمــى األقســام اإلداريــة بالكميــة  ويتبعــوالمنصــب. 

(، إدارة الحســابات والموازنــة(، إدارة الشــئون الماليــة ) وتشــمل وشــئون أعضــاء ىيئــة التــدريس شــئون العــاممين
، ادارة الدراســات العميــاإدارة  ، ادارة رعايــة الشــباب،شــئون الطــالب، إدارة الصــيانة، إدارة المشــتريات والمخــازن

 .والعالقات الثقافيةإدارة البحوث العممية  المكتبة،

عمى تخصصو الدقيق، وخبرتو، والدورات التدريبية التى اشترك فييا واستفاد  بناءً  مدير إدارةتم اختيار كل وي 
وظيفـــة مـــدير إدارة ألحـــد ، وتقـــوم الجامعـــة بعمـــل لقـــاءات فرديـــة لممتقـــدمين لشـــغل منيـــا فـــى مجـــال تخصصـــو

 . المعمن عنيا وتفاضل بينيم الختيار أفضميم لشغل الوظيفة الشاغرة اإلدارات 
مركـــزًا لإلستشـــارات ا الوحـــدات ذات الطـــابع الخـــاص، إحـــداىتعـــرف ب يوجـــد بالييكـــل أربـــع وحـــدات كمـــا      

اإللكترونية لتقديم اإلستشارات الفنية لممجتمع المحمى والصناعى ويتبعو مركـزًا لتـدريب ومـنح شـيادة الرخصـة 
ضــاء المجتمــع المحمــى والــراغبين تكنولوجيــا المعمومــات لتــدريب أع نــادى، والثانيــة (ICDLالدوليــة لمكمبيــوتر)
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الحساب العممى والذى يقوم بعمـل دورات تدريبيـة فـى مجـال  مركز والثالثة   ميارات التكنولوجيا، فى إكتساب
، والرابعـة ىـى وحـدة لممجتمـع الكميـةا لتوسيع نطاق الخدمات التى تقـدمياستخدمات وتطبيقات الحاسب ادلى 

  الورش اإلنتاجية.
 . واإلدارات والوحدات المكونو لوالييكل التنظيمى لمكمية ويبين الشكل ادتى 

 
 كمية واعالنواعتماد الييكل التنظيمى لم 5/0/0/5

، وتـــم اعتمــاد الييكـــل 2011 مــارس مـــن مجمــس الكميـــة الجمســة الســـابعة كميــةتــم اعتمـــاد الييكــل التنظيمـــى لم
. وتــم عمــل تعــديالت بــو بنــاًء عمــى رأى نظـــراء 27/6/2011التنظيمــى لمكميــة مــن مجمــس الجامعــة بتــاريخ 

، ثم تم 2012محكمين تابعين لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالمجمس األعمى لمجامعات واعتمد فى مارس 
ل الكميــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة نقــل تبعيــة وحــدة متابعــة الخــريجين لتصــبح تابعــة الشــراف وكيــ

. والييكــل التنظيمــى لمكميــة معمــن عمــى 4/11/2012كميــة بتــاريخ مــن مجمــس الفــى صــورتو النيائيــة واعتمــد 
 جدران الكمية وعمى الموقع االلكترونى لمكمية وفى دليل الطالب.

 
 ووياتو ووحداتسي بين مستأيسمح الييكل بالتعاون المتبادل األفقي والر  0/0/1/ 5 

فــى تبــادل  ويتضــح مــن الرســم أن ىنــاك تعــاون أفقــى بــين مــدير عــام الكميــة ووكــالء الكميــة واألقســام العمميــة
المعمومــات. وىنـــاك تعـــاون رأســى مـــن القيـــادة األعمـــى الــى اإلدارات التابعـــو لـــو حيــث تصـــدر ألـــييم التكـــاليف 

 التغذية الراجعة.والتعميمات، ومن أسفل الى أعمى فى 
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 الهنذعخ اإللكتشونيخ الهيكل التنظيوي لكليخ 



 جبهعخ الونىفيخ                                   الذساعخ الزاتيخ                  كليخ الهنذعخ االلكتشونيخ 

 ٝدذح ر٤ًٞذ اُجٞدح  -5005د٣سٔجش  57

 

 :واالختصاصات السمطات والمسؤوليات 5/5
 :عالقات السمطة 5/5/0

االختصاصــات،  وتحديــد بوضــوح خطــوط الســمطة لمكميــةيتصــف الييكــل التنظيمــى الحــالى 
، فالعميد ىو رئيس الكمية ويعاونو الـوكالء الثالثـة كـل فيمـا يخصـو طبقـا لكل عضو من أعضائيا
 .طبقــا لقــانون تنظــيم الجامعــات تــدار الكميــة بواســطة مجمســياالتنظيمــى، و لمشــكل الســابق لمييكــل 

حيث يفـوض العميـد رؤسـاء األقسـام إلى حد ما،  عمى التفويض فى السمطات الكميةيعتمد ىيكل و 
الالزمة لتسيير العمل ماعدا أمور التعيين التى يجب أن تتم مـن خـالل  فى اتخاذ القرارات الطارئة
 .لبحث ومناقشة القضايا الطارئةالطارئة عقد المجالس المجمس إال أن ليم سمطة 

 
 :المسئوليات واالختصاصات 5/5/5

)وحدة  27/5/2012 ، اإلصدار األوللكمية اليدسة االلكترونية  لييكل اإلدارىادليل تم إصدار 
 تم عمل تحديثات  بوو ،  2012ة( والذى تم اعتماده بمجمس الكمية يونية تنمية الموارد البشري

تسميتو باسم الييكل التنظيمى بكمية واعادة  واضافة التوصيف الوظيفى والميام والمسئوليات
توصيف وتوثيق ويشتمل عمى  1/9/2012( بتاريخ 2، االصدار رقم )اليندسة االلكترونية 

واتخاذ القرارات سواء لمقيادات األكاديمية أو لجميع وظائف المؤسسة وتحديد دقيق لممسئوليات 
وتقوم وحدة الموارد البشرية ادن بعمل إعادة تسكين الموظفين تبعًا لتوصيفيم  .الكميةالتنفيذية ب
والدورات التدريبية خبرات الشيادات العممية الحاصمين عمييا، والتخصصات الدقيقة، والالوظيفى و 

 الحاصمين عمييا.

 
 :اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العممية التعميمية 5/1
لمرحمة  يتضمن الييكل اإلدارات األساسية الالزمة لتقديم خدمات الدعم لمعممية التعميمية 

درة رعاية الشباب. كما توجد إدارات تابعة لدعم  البكالوريوس مثل إدارة شئون التعميم والطالب، وال
دارة العالقات  طالب الدراسات العميا والبحث العممى تتمثل فى إدارتى الدراسات العميا والبحوث وال

  الثقافية.
ويمكــن توضــيح ذلــك  الكميــةفــى ميــة لمعمميــة التعميتقــديم خــدمات الــدعم تفــى اإلدارات المتخصصــة ب

 كما يمى:
ـــع إدارة شـــئون الطـــالب:  -1 ـــيم تتب ـــة أربعـــة إدارات إدارة شـــئون التعم ىـــى إدارة التســـجيل  فرعي

دارة دارة شئون االمتحانـات الخطة الدراسية والجداول،  وال دارةوال الخـريجين، كـل منيـا يقـدم  وال
راء الع أوقـد تـم اسـتط .متخصصـوند لكـل إدارة مـدير، وأعضـاء وجوي الدعم فيما يخصو.
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المقدمـة مـن مـوظفى شـئون  عن مـدى رضـاىم عـن الخدمـة  عينة من الطالب المستجدين
  % مرفق نتيجة اإلستبيان.85.4كانت النتيجة ايجابية بنسبة الطالب و 

إداة رعاية الشباب: وىـى تتـولى رعايـة جميـع األنشـطة الطالبيـة الثقافيـة والرياضـية والفنيـة  -2
والجوالـة، ولكـل نشـاط مـن األنشـطة السـابقة يوجـد مسـئول  والـرحالت واإلجتماعيـة والعممية

 .إدارى من موظفى رعاية الشباب، ومستشار من أعضاء ىيئة التدريس

ففـــى مجـــال األنشـــطة الثقافيـــة تقـــوم بالتعـــاون مـــع مجمـــس إتحـــاد الطـــالب بعمـــل أنشـــطة  -
ثقافيـــة مثـــل النـــدوات الثقافيـــة والدينيـــة والمســـابقات فـــى الشـــعر والنثـــر وحفـــظ القـــرآن الكـــريم 

 والحديث النبوى الشريف.

 وفــى مجــال األنشــطة الرياضــية تقــوم برعايــة الموىــوبين رياضــيًا فــى األلعــاب المختمفــة -
 وتشكل منيم فرقًا رياضية تناقس عمى مستوى الجامعة.

األنشــطة الفنيــة تقــوم برعايــة الموىــوبين فنبــًا وتقــيم ليــم معرضــًا دائمــا يشــغل  مجــالوفـى  -
 أحد القاعات بالكمية.

  تالآو ورشة مسـتقمة مـزودة بعـدد ميكانيكيـة لمطالب وفى مجال األنشطة العممية: توفر  -
يشــــارك فريــــق ار فــــى مجــــال األنســــان ادلــــى والروبوكــــون، و االبتكــــ عمــــىتســــاعد الطــــالب 

 الروبوكون فى مسابقات الجامعات ويحصل عمى مراكز متقدمة.

وفـــى مجـــال الرعايـــة اإلجتماعبـــة تقـــدم لمطـــالب الغيـــر قـــادرين الـــدعم المـــالى )صـــندوق  -
التكافـــل االجتمـــاعى( والـــدعم المـــادى فـــى صـــورة الكتـــب الجامعيـــة المجانيـــة او المخفضـــة 

 بالتعاون مع أعضاء ىية التدريس.

 ير الـرحالت الترفيييـةفعايـة الشـباب بالتعـاون مـع إتحـاد الطـالب فـى تـو ر كما تقوم إدارة  -
 والمعسكرات لفريق الجوالة

إدارة شئون الدراسات العميا والبحوث: وتتولى رعاية طالب الدراسات العميـا ويشـمل ذلـك القيـام  -3
واعتمــاد دكتــوراه(،  -ماجســتير -بــإجراءات قبــول الطــالب والتســجيل لبــرامج الدراســات العميــا )دبمــوم

عــداد لجــان االمتحانــات وحفــظ الخطــط الدراســية  عــالن وال دمات . وكــذلك تخــتص بتقــديم خــالنتــائجوال
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ســـتالم األوراق وحفـــظ الســـجالت ومتابعـــة التقـــدم  الـــدعم مـــن إعـــالن عـــن مواعيـــد الدراســـة وتقـــديم وال
صدار واعتماد الشيادات لمخريجين.  العممى لمطالب وال

ـــات والمـــنح الدراســـية لممعيـــدين والمدرســـين  -4 ـــة: وتقـــوم بميمـــة تنظـــيم البعث إدارة العالقـــات الثقافي
 اتمـوالميظيم سفر أعضاء ىيئة التـدريس لحضـور المـؤتمرات االشراف عمى تنلك دوكالمساعدين 

 كمية اليندسة االلكترونية. ىار ، تصدمجمة دورية بحثية محكمة صدارإالعممية. كما تتولى 
إدارة المشــتريات والمخـــازن: وتقــوم باإلعـــداد إلجــراءات المناقصـــات والشــراء لألجيـــزة المعمميـــة  -5

 يس والمدرجات.والتجييزات الى تحتاجيا قاعات التدر 
 إدارة الصيانة: وتتولى عممية صيانة المبانى والقاعات الدراسية والمرافق. -6
إدارة الشــئون الماليــة: تخــتص بإعــداد الموازنــة والصــرف عمــى األوجــو المختمفــة لــدعم العمميــة  -7

 التعميمية.
يكانيكيــة والكيربيــة : وتقــوم بتنفيــذ الخطــة التعميميــة فــى مجــال الــورش المإدارة الــورش التعميميــة -8

وااللكترونيــة. وتشــارك بصــفة رئيســية فــى اتمــام التــدريب الصــيفى لطــالب الفــرق االعداديــة واألولــى 
 والثانية.

 الوحدات المستحدثة:
تــتالئم مــع احتياجــات  وكمــا ذكــر ســابقًا أن الييكــل التنظيمــى لمكميــة يشــتمل عمــى وحــدات مســتحدثة

 التغيير والتطوير
تاريخ االعتماد  المستحدثةأسم الوحدة  م

 مجمس الكمية
 اعتماد الالئحة قرار عميد كمية

 مجمس الكمية
 2010أكتوبر  3   وحدة توكيد الجودة. 1
أغســـــــــــــــــــــــــــطس  2 وحدة تكنولوجيا المعمومات 2

2009 
بتاريخ   70قرار رقم 

4/5/2010 
بتاريخ  16قرار رقم 

18/9/2010 

 2010أكتوبر  3

 73قرار رقم   وحدة االزمات والكوارث 3
 26/5/2010اريخ بت

بتاريخ  90وقرار رقم 
12/6/2010 

 2010أكتوبر 3

 2010أكتوبر  3  2010أغسطس  وحدة التدريب 4
  91قرار رقم أغســـــــــــــــــــــــــــطس  2 وحدة الموارد البشرية 4
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بتاريخ  2009
54/2/5101 

بتاريخ   79قرار رقم  5101 أغسطس وحدة تسويق خدمات الكمية 5
57/9/5101 

 

 2011فبراير   2011فبراير  وحدة التخطيط والمتابعة 6
 2011فبراير  وحدة متابعة الخريجين 7

 2011فبراير  

 
تم اعتماد إنشائيا من مجمس الكمية وصدرت ليا قررات تشكيل  المستحدثةوجميع الوحدات 

مجالس إدارات وتم تفعيل معظميا مثل وحدة توكيد الجودة ، وحدة تكنولويا المعمومات، وحدة 
وبعضيا فعل جزئيا مثل وحدة  وحدة التخطيط والمتابعة. ، وحدة الموارد البشرية،األزمات والكوارث

ات التى لم تفعل بعد وجارى العمل حاليا عمى تفعيميا فيى وحدة متابعة الخريجين. أما الوحد
 تسويق خدمات الكمية.

 
 :إدارة األزمات والكوارث  5/4
 :كفاية الوسائل المتاحة لمتعامل مع األزمات والكوارث 5/4/0
، فتوجد طفايات حريق فى ممرات كافية لمتعامل مع األزمات والكوارث الكميةالوسائل المتاحة فى   

ـــة، ـــدفاع المـــدنى  ومعامـــل الكمي ـــراد مكافحـــة الحريـــق المـــدربين بال ـــى أف ـــق باالضـــافة ال ـــات حري وحنفي
مــع عــدد مــن  مــن قبــل الوحــدة الصــحية بالكميــةداخــل المعامــل والــورش  األوليــة اإلســعافاتوتتــوافر 

. وتوجــد شــبكة إنــذار حريــق موزعــة عمــى جميــع مبــانى المــوظفين المــدربين عمــى اإلســعافات األوليــة
، وكيفيــة اســـتخدام طفايـــات الالزمـــة لمواجيــة األزمـــات والكـــوارث اإلرشـــاداتحــدات الكميـــة وتوجــد وو 

إضـاءة ذات بطاريـات شـحن تعمـل  فاتاوكشـىء، الحريـق، وتوجـد عالمـات ارشـادية لمخـارج الطـوار 
فــى حالــة انقطــاع التيــار الكيربــى، ويوجــد مولــد كيربــى بالكميــة والــذى يعمــل اتوماتيكيــا خــالل ثــوانى 

 .بمجرد انقطاع التيار الكيربى
 
 :دارة االزمات والكوارثإمسئولية  5/4/5
والذى  23/12/2010بتاريخ  58تم إنشاء وحدة لألزمات والكوارث بقرار عميد كمية رقم    

 وتم إعتماد الئحتيا الداخمية بمجمس الكمية جمسة ،تدريسليشرف عمييا أحد السادة أعضاء ىيئة ا
وحماية منشأت الكمية من الحرائق، تأمين  وذلك لمواجية األزمات والكوارث 2010أكتوبر  3

ن بالكمية حاصمون عمى وىناك عدد من العاممي سالمة األفراد، وتأمين الوثائق اليامة والمستندات.
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ويتم تدريب عدد من العاممين وأمناء المعامل  من إدارة الدفاع المدنى. دورات فى مكافحة الحرائق
، ىذا وقد أرسمت وحدة لمواجية حاالت حدوث حريق إستخدام الطفايات داخل الكمية عمى كيفية

الجودة خطابًا فى ىذا الشأن لمسيد مدير عام الكمية بطمب عقد دورات تدريبية لمعاممين وامناء 
 2013المعامل بناءًا عمى ما تم االتفاق عميو فى إجتماع مجمس إدارة وحدة الجودة جمسة نوفمبر 

وىناك  ات والكوارث بالكمية.وتوجد لوحات وممصقات معمنة بالكمية توضح كيفية مواجية األزم. 
 لمطالب والعاممين وىيئة التدريس عن التصرف فى مثل ىذه األحوال. إرشادات

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما يتضح من وتتبع الوحدة من الناحية التنظيمية وكيل الكمية ل
اث حريق إفتراضى ىذا وقد تمت تجربة أخالء المبانى وأحد الييكل التنظيمى فى الشكل السابق.

 ، والتجربة موثقة بالمستندات والصور.9/10/2012بتاريخ   وأستدعاء قوات المطافىء
 
 :الجودة توكيدوحدة  5/2
 :الجودة إدارةالجوانب التنظيمية لوحدة  5/2/0

 الجامعة فى مجمس  بقرار منااللكترونية إنشئت وحدة توكيد الجودة بكمية اليندسة 
   .25/11/2007عمى موافقة المجنة العميا لتوكيد الجودة بجمستيا بتاريخ وبناًء  26/11/2007

لوحدة والمكون من السيد ا مجمس ادارةتشكيل تم   2007لسنة  37بقرار عميد الكمية رقم و 
األستاذ الدكتور عميد الكمية والسادة وكالء الكمية وثالثة أعضاء ىيئة تدريس والسيد مدير عام 

. وقد 3/10/2010الئحة الداخمية لوحدة الجودة بجمسة مجمس الكمية بتاريخ لا . وتم اعتمادالكمية
فى القيادات األكاديمية لمكمية يحدث ير يمع كل تغعدد من المرات ر تشكيل مجمس االدارة يتم تغي

وتشكيل لجان الوحدة صدر بو قررات  .25/9/2013بتاريخ  18رقم كمية لكان آخرىا قرارعميد ا
وقد . 23/11/2008 و، 12/10/2008، 11/9/2008، 4/6/2008الكمية بتواريخ من عميد 

بإعادة تشكيل الفريق التنفيذى لوحدة الجودة  17/9/2012بتاريخ  11صدر قرار عميد الكمية رقم 
ولجانو األربعة  الشكل التالى يوضح الييكل التنظيمى لموحدة. تبعًا لمعايير االعتماد األربعة عشر

 . عشر
ولجان ليا ميام محددة ومعتمدة أيضًا من مجمس  معتمدة من مجمس الكميةمالية ولموحدة الئحة 

وتتبع  لمكمية. كما أن تبعية الوحدة واضحة فى الييكل التنظيمى 2010الكمية، جمسة أكتوبر 
 مباشرة عميد الكمية كما أوضح الشكل السابق. 

لمجودة فى مجاالت البرامج االكاديمية وتحديث فى وتسعى الوحدة الى تطبيق المعايير القومية  
الموائح الدراسية لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا. كما تقوم الوحدة بالتعاون مع ادارات الكمية 

 والبيئة المحيطة. مجتمعال وتمبية إحتياجات  المختمفة بتحسين الخدمات المقدمة لطمبة الكمية
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عى تقوم الوحدة بتصميم االستبيانات الالزمة ألخذ رأى الجيات داء الجاموفى مجال تقييم األ
 المستفيدة وتحميل ودراسة نتائج االستبيانات وتقديميا لالدارة العميا لمكمية التخاذ القررات الالزمة.

وفى مجال تحسين القدرة المؤسسية لمكمية تقوم الوحدة من خالل فرق عمميا بوضع آليات ونظم 
 .اإلدارى لمكميةلضبط األداء 

وفى مجال التخطيط االستراتيجى تقوم الوحدة بدراسة حاجة الكمية المستقبمية من المبانى 
 والتجييزات المعممية الالزمة حتى تستطيع الكمية مواكبة التطور المستمر والمتالحق عالميا.

ل بمدير المركز من خالل االتصابمركز الجودة في الجامعة بالكمية توطد عالقتيا وحدة الجودة و 
برئاسة  شيرية مع مركز الجودة بالجامعة ويتم عقد لقاءاتوسؤالو فى بعض النواحى الفنية، 

ىذا  األستاذ الدكتور رئيس الجامعة لمتابعة تفعيل وحات الجودة وحث الكميات لمتقدم لالعتماد.
الستراتيجية والييكل قام مركز الجودة بالجامعة  بمراجعة رسالة ورؤية الكمية وكذلك الخطة ا وقد

 التنظيمى لمكمية قبل اعتمادىم من مجمس الجامعة.
شيرية لمناقشة مدى اإلنجاز الشيرى ومعوقات األداء ورفع ينعقد مجمس إدارة الوحدة بصورة 

. ا، وتحتفظ الوحدة بمحاضر اجتماعاتيتقارير األعمال ومحضر اإلجتماع لمجمس الكمية لإلعتماد
والمجان أن كل لجنة ليا ميام محددة  والفريق التنفيذى الفريق اإلدارىويتضح من خالل تشكيل 

تتفق مع معايير االعتماد والتى وضعتيا الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. ويرأس كل لجنة 
زالة أية  أو أحد أعضاء الفريق التنفيذى حد أعضاء مجمس اإلدارةأ لمتابعة تحقيق األىداف وال

 . عقبات
 
 :المشاركة فى األنشطة 5/2/5
األقسام ومجمس  مجالسالكمية عمى مستوى تشارك الوحدة فى عرض ومناقشة قضايا الجودة ب   

الكمية. حيث تم ترشيح لجنة جودة بكل قسم عممى لمساعدة وحدة الجودة فى انجاز أعماليا 
 ومناقشة قضايا الجودة داخل األقسام العممية.

لمناقشة قضايا الجودة  مجمس الكميةة الجودة لحضور جمسات وتتم دعوة مدير تنفيذى وحد    
والذى يتولى التنسيق مع وحدة ويوجد بكل قسم منسق جودة  وعرض أنشطة الوحدة الشيرية.

 . وتتمثل أشكال ىذه المشاركة فى:الجودة فى المراسالت والمتابعة داخل القسم
 تنفيذية.ال يل ومتابعة عمل لجنة الخطة االستراتيجية والخطةتشك 

  الدعم الفنى لألقسام وأعضاء ىيئة التدريس فى إعداد توصيف وتقارير البرامج والمقررات
 الدراسية.

 .تبنى نظام المراجع الخارجى لكل البرامج 
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  متابعة أعمال الجودة بالكونتروالت حيث يضاف عضو ممثل لمجودة فى تشكيل أعضاء
 الكونترول.

  التعميمية.استطالع أراء الطالب فى العممية 

 .العمل عمى االستفادة من نتائج تقويم المقررات الدراسية فى عمميات التطوير بالكمية 

 .تحديد جوانب القوة والضعف فى عممية التعميم والتعمم من خالل عمميات تقرير المقررات 

 .المشاركة فى إعداد التقرير السنوى لمكمية 

 
فى  توفير  الكميةتيا الخاصة بتوكيد الجودة فى وتتمثل الوسائل المتاحة لموحدة لممارسة أنشط

التقييم الذاتي،  االستعانة بمراجعين ، واالجتماعات والندوات المطبوعات، وعقد ورش العمل
 ارجيين، المقارنة بمؤسسات مختمفة.خ

 

 :التوصيف الوظيفي 5/1
وذلك بمكتب السيد مدير  وظيفى لجميع وظائف الكمية األكاديمية والتنفيذية يوجد توصيف 

. وىذا التوصيف متوفر باإلدارات ويتضمن تحديدا لمميام الوظيفية القيادية واألكاديمية عام الكمية
واإلدارية والفنية تمثل األساس لمعمل بالوظائف المختمفة داخل الكمية وىذا التوصيف مشتق من 

ب في المكان المناسب من جية، لوائح الكمية وقانون الجامعات بما يضمن وضع الفرد المناس
كما قامت وحدة الموارد  وبما يحقق التوافق بين سياسات العمل والموائح والقوانين من جية أخرى.

التوصيف الوظيفى والميام يحتوى عمى هيكل التنظيمى للتوصيت البشرية بالكمية بعمل 
ويشتمل عمى  2115 الهيكل التنظيمى اإلصدار الوالث سبتمبر  دليلإعتماد وتم والمسئوليات ، 

ويتم تطوير ىذا التوصيف كل فترة طبقا   .اإلدارات والموظفين  بالكميةلجميع  توصيف وتسكين 
% لمخروج لممعاش، أو االنتقال من إدارة 10لحدوث نسبة تغيير فى بيانات الموظفين فى حدود 

 .الى أخرى أو بالوفاة
دة الجودة بعمل توصيف وظيفى لموظائف األكاديمية وتم اعتماده من مجمس الكمية وقامت وح 

 .24/10/2011س الجامعة بتاريخ ممن مج هو اعتماد و، وتم عرض2011أكتوبر  2بتاريخ 
 

 وحذح تىكيذ الجىدح

 تنظيوًالهيكل ال 

 

 

 

 مدير المشروع
 عميد الكلية
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 القيادة والحوكمة              المعيار الثالث
 :اختيار القيادات  األكاديمية 1/0
 :معايير االختيار 1/0/0

 وضعت الكمية معايير إختيار لمقيادات األكاديمية والى تشمل القيادات األكايمية :
 عميد الكمية -1

 التنفيذىالمدير 
 

 التخطيظ االعتشاتيجً

 الفريق التنفيذى الفريق اإلدارى

 ةـميد الكميع

 شئون تعميم –وكيل الكمية 

 دراسات عميا –وكيل الكمية 
 

 شئون بيئو –وكيل الكمية 
 

ثالثة أعضاء ىيئة تدريس 
يختار منيم المدير 

 لموحدةالتنفيذى 

 هذيش عبم الكليخ

 المدير تنفيذى الوحدة

 نائب المدير التنفيذى

 أعضاء فريق لجان الوحدة

 منسقة الممفات

 منسقة نشر ثقافة الجودة

 سكرتارية الوحدة

 الهيكل التنظيوً
 

 القيبدح والحىكوخ
 

 الوصذاقيخ واالخالقيبد
 

 الجهبص االداسي
 

 الوىاسد الوبليخ واالداسيخ
 

 خذهخ الوجتوع وتنويخ الجيئخ

 الطالة والخشيجىى
 

 التعلين والتعلن
 

 الوعبييش األكبديويخ والجشاهج
 

 لجان الوحدة
 

 عكشتبسيخ الىحذح

 اداسح الجىدح 
 

 الذساعبد العليب
 

الجحج العلوً واألنشطخ 

 الجحخيخ
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 وكالء الكمية -2

 رؤساء األقسام -3

 مدير وحدة توكيد الجودة -4

 رائد عام االتحاد -5

كذلك التعيينات الجديدة لمسادة المعيدين، واعتمدت ىذه المعايير بجمسة مجمس  ت المعاييروشمم
، ثم تم تعديميا مرة أخرى 2012ثم عدلت واعيد اعتمادىا بجمسة يوليو ، 2009الكمية يونيو 

 .4/11/2012وأعتمدت بجمسة مجمس الكمية بتاريخ 

 :تتمثل  المعايير المستخدمة عادة فى اختيار القيادات األكاديمية فى 
o األقدمية 

o النشاط العممى. 

o .القدرات االدارية والقيادية 

o .المشاركة في األنشطة والخدمات الطالبية 

o  الجامعة/ القومي(.الكميةالمساىمات في مجاالت الجودة والتطوير )عمى مستوى / 

o ةالمشاركة في االنشطة القومي. 

o  والنزاىةالسجل الوظيفي الذي يشيد بااللتزام. 

o .التعاون والعالقة مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسين 

 

 أسموب اختيار القيادات 1/5  
حاليًا من بين المتقدمين لشغل المنصب عن طريق لجنة مشكمة ويتم أختيار عميد الكمية 

من الجامعة وبيا عضوين من األساتذة المتفرغين من الكمية وبعد ترتيب المجنة لممتقدمين 
عن  العممية مسادة رؤساء األقسامبالتعيين من رئيس الجميورية. وبالنسبة ليصدر قرار 

قرار رئيس  الموجودين بالقسم ثم يصدرالترشيح من عميد الكمية من األساتذة طريق 
 . ين أحد المرشحينيالجامعة بتع

 
 

 لعميدامعايير ترشيح واختيار القيادات األكاديمية التي تقع في نطاق سمطة  1/5/0
ختيار القيادات األكاديمية التى تقع فى او  ح يشتر  عند الكمية  عميد .يقوم السيد ا.دو    

وتوجد وثيقة موقعة من عميد الكمية  ى المعايير السابقة بقدر اإلمكان. نطاق سمطتو بتقص
ح لمنصب وكالء الكمية لمن حصموا ييقوم بالترشتفيد بأن العميد  2012فى شير يوليو 

 عميو بناءاً  و .عمى دورات تدريبية من مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة
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د رئيس الجامعة الختيار مرشح  والعرض عمى السيد ا.  الوكالءيقوم عميد الكمية بترشيح 
 منيم.

 
بداء الرأي في االختيار 1/5/5  :المشاركة وا 

عميد الكمية أصحاب الرأى والمشورة ممن يثق العميد بيم فى ترشيحاتو  .السيد ا.ديستشير     
الجامعة يساعده لرئيس تقديم خطاب ترشيح  بعميو يقوم عميد الكمية  وبناءً منصب وكيل الكمية ل

 فى عممية االختيار.
 
 :وممارسات المجالس الرسمية نمط القيادة 1/1
ستخدم سياسة الباب المفتوح مع أعضاء ىيئة التدريس يو  ديمقراطيفى الكمية  قيادهالنمط      

بداء الرأي وحرية النقد واالبتكار، يشجع عمى المشاركة مما  والطالب والجياز االدارى لمكمية وال
أعضاء ( عمى مرفقستخدم أسموب الحوار فى الوصول إلى القرارات وتطبق استقصاءات )يو 

أن ما يقرب  ىيئة التدريس ومعاونييم/ الطالب/ العاممين وأوضحت نتائج ىذه االستقصاءات
 فى تعامالتيا.  نمط ديمقراطية القيادةوجود من ادراء تؤيد  %90من 

من خالل  الكميةالمجتمعية فى تطوير أداء  األطرافومقترحات ممثمى  بآراءتأخذ القيادة كما  
والمجان المنبثقة عن مجمس الكمية    عدة قنوات تشمل إشراك البعض منيم فى المجالس الرسمية

أعضاء بالمجمس من خارج  ثالثةوجد حيث يمثل لجنة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، 
 .الكمية

جال سوق العمل والصناعة بمجالس األقسام والمجان واعتمدت ىذه ر كما توجد آلية لمشاركة  
    .12/6/2010من مجمس الكمية بتاريخ  ادلية

، كما توجد آلية لمشاركة الطالب فى اجتماعات المجالس الرسمية والمجان وأنشطة وحدة الجودة 
 . 4/7/2010وتم اعتماد ىذه ادلية من مجس الكمية بتاريخ 

المؤتمرات العممية باألقسام والمؤتمر العممى السنوى لمكمية  فىالطالب  منيشترك ممثمون و  
 . وأساليب التقويم ودعم الطالب ووضع جدول االمتحانات

  
القيادة عمى األخذ بآراء وتحرص  الكميةب العاممينومقترحات  بآراءتحرص القيادة عمى األخذ و 

 شكواوىمبحث  كذلكو  في حالة ثبوت صحتيا وجديتيا بعد مناقشاتياالكمية ومقترحات العاممين ب
الجودة بتفريغ نتائج الرأى وتحميميا إحصائيا وتوجيو أى قصور  إذ تختص وحدة ىموبحث شكاوا

لعقد عدد من المقاءات باإلضافة  إلى المسئول ذو الصمة لبحث أسبابو كما يوجد صندوق شكاوى
 .ةلمناقشة وبحث مشاكل العاممين بالكمي والموظفين مع مديرى االدارات
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 :فى مناقشة واتخاذ القرارات المتعمقة بالتعميم والتعمم مساىمة المجالس الرسمية 1/4 

مسئولياتيا فى مناقشة جميع قضايا التعميم والتعمم بما  الكميةب الرسميةمجالس التمارس 
من خالل  والتعمم  التعميمقضايا ب تتعمق قرارات تم اتخاذ عدة ، حيث يحقق أعمي مستوي أداء

 :عمى سبيل المثال ومن بين ىذه القضايا ،الكميةالمجالس الرسمية ب
 الكتاب الجامعى 

 حل مشكمة الدروس الخصوصية 

  البرامج األكاديميةتعديل لوائح 

 دعم الطالب المتفوقين والمتعثرين 

 استراتيجيات التعميم والتعمم 

 اإلرشاد األكاديمى 

 لمبرامج األكاديمية  المراجعة الداخمية والخارجية. 

لتطوير البرامج التعميمية عمى  الرسمية خطوات تنفيذية محددة  الكميةمجالس  وتضع
أعمنت الكمية عن خططيا فى التطوير لقد و  الدراسات العميا.، وبرامج  مستوي المرحمة الجامعية

وصدرت ، 2009يونيو  28قيادات رجال الصناعة فى عدد من ورشة عمل مع من خالل عقد 
تم مخاطبة و ،  2009والتى أعتمدت من مجمس الكمية فى جمسة يوليو  مجموعة من التوصيات

 الجامعية بما يتواكب مع التقدم العممي.األقسام العممية لدراسة تطوير البرامج بالمرحمة 
الخاصة بالتعميم والتعمم التى تناولتيا المجالس الرسمية  القرارات مجموعة من وقد تم انجاز   

، 2009 مثل عمل الئحة جديدة لمدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة وأعتمادىا الكميةب
، معايير جودة الكتاب الجامعى  2010 معايير و مواصفات إعداد الورقة االمتحانية يوليو

اعتماد مراجعة البرامج  ، 2012اعتماد سبتمبر  ونظام تقييم الطالب الئحة ،2010سبتمبر 
اعتماد و  ، 4/10/2015يا لمرحمتى البكالوريوس والدراسات العم األكاديمية لألقسام العممية بالكمية

 كما تم اعتماد .2013جمسة أكنوبر  (2015  -2010)مراجعة وتنقيح الخطة البحثية لمكمية 
مذكرة  بتعميم ونشر قيام الكمية بتطبيق القانون عمى من يثبت قيامو من أعضاء ىيئة التدريس 

تقسيم بعض ،  2013أبريل  7والييئة المعاونة بإعطاء دروس خصوصية لطالب الكمية بتاريخ 
 جديدة لمرحمة البكالوريوس عمل الئحة .تامجموعثالث أثنان أو الدفعات كبيرة العدد إلى 

معايير الييئة القومية لضمان الجودة  ، وطبقت عمييا2003، تم فييا تالفى عيوب الئحة 2012
مراجعة استراتيجية التعميم والتعمم ديسمبر  ،المجاالت األساسية واالعتماد بالنسبة لنسب ساعات

2013. 
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ووجود بعض  21/5/2014-18الفترة من  وبناءًا عمى تقرير زيارة االعتماد األولى التى تمت فى
 :توصيف البرامج األكاديمية لمرحمتى البكالوريوس والدراسات العميا فقدالمالحظات عمى 

عادة أخذت القرارات الخاصة بمراجعة  - البرامج األكاديمية لمرحمة البكالوريوس بعد توصيف وال
من الييئة القومية لضمان  (ARSالبكالوريوس )مج اأن تم اعتماد المعايير األكاديمية لبر 

 .5/7/2015بتاريخ  الجودة واالعتماد

وجود تكرار فى مقرر نظم ل الكيربية االتصاالتىندسة االلكترونيات مناقشة مجمس قسم  -
 المتحركة وىندسة االقمار الصناعية االتصاالت المتقدمة مع مقررى ىندسة االتصاالت

( 2015وموافقة مجمس الكمية عمى المقترح فى جمسة نوفمبر  -2015)مجمس القسم أكتوبر
 14مقرر إختيارى فى الترم الواحد بداًل من مقرر واحد لمدة  2وكذلك مشكمة تدريس عدد 

 .إسبوع وتم أخذ القررات التصحيحية

كتوراة وذلك إلكتفاء طرق تقييم الطالب فى برامج الماجستير والد تمت مناقشة عدم كفايةكما  -
قد تم عرض  . وطرق التقييم عمى إمتحان تحريرى واحد يتم فى نياية الفصل الدراسى فقط
% من الدرجة 30األمر عمى مجالس األقسام العممية وتمت الموافقة عمى مقترح بتخصيص 

الكمية لممقرر ألعمال الفصل الدراسى والتى يمكن من خالليا عمل أكثر من وسيمة تقييم 
فى نفس الشير والممتد  واعتماد مجمس الكمية 2015ديسمبر  13)جمسة مجالس األقسام 

 ( ورفع األمر لمجامعة لالعتماد.2015ديسمبر 31ى تح

 :تنمية الميارات اإلدارية لمقيادات األكاديميةخطة التدريب ل  1/2
 خطة التدريب: 1/2/0

، وتنمية الميارات االدارية لمقيادات األكاديمية لتدريبالجودة خطة وحدة وضعت 
،  واشتممت الخطة عمى رؤية ورسالة 2012دورة ديسمبر واعتمدت الخطة من مجمس الكمية 

وأىداف، ووضعت آلية لتحديد االحتياجات التدريبية تمت الموافقة عمييا واعتمادىا من مجمس 
 مثل: التدريبية البرامج . وتشتمل الخطة عمى عدد من2011جمسة يونيو الكمية 

 التخطيط االستراتيجى -1

 تنمية الميارات االدارية -2

 إدارة الجامعة -3

 إدارة االجتماعات -4
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  إدارة االعمال -5

 ليات التى تم اتباعيا:واد
تابعة لمييكل اإلدارى لوحدة توكيد الجودة لتحديد  2013فى سبتمبر  تشكيل لجنة تدريب  -1

 .اإلحتياجات التدريبية

لتحديد  2012لجميع الفئات بالكمية، أبريل  تحديد اإلحتياجات التدريبيةتصميم إستقصاء  -2
 .إحتياجاتيم من برامج التدريب

إرسال بريد الكترونى لجميع أعضاء ىيئة التدريس يحتوى عمى استقصاء باسماء الدورات  -3
 بوحدة الجودة. المقترحو لتجميع الرغبات

ريس بالجامعة إلفادتنا بأنواع البرامج إرسال خطاب لمركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التد -4
 المركز. التى يقدميا

 .ت التى توفرت لموحدةاوضع الخطة بناًء عمى المعموم -2

 
 :تنفيذ البرامج آليات 1/2/5
 وجمسة ، 2010 بناءًا عمى قرارت مجمس الكمية جمسة أغسطس أنشئت الكمية وحدة لمتدريب  

مجيزة عمى أعمى مستوى تحتوى عمى عدد  . ىذه الوحدة عبارة عن صالة كبيرة2012نوفمبر 
جياز تكييف وأرضيات باركيو، وستائر من  2جياز كمبيوتر حديث، طاولة اجتماعات، عدد  20

بتشكيل مجمس إدارة  2013وتم صدور قرار عميد الكمية فى سبتمبر  شرائط القماش الرأسية.
 وحدة التدريب.

وجارى ادن تفعيل ىذه البرامج بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة،   
  .حيث تم إرسال خطاب لممركز لتحديد اسماء السادة المدربين المعتمدين

وبالنسبة لخطة تدريب الجياز اإلدارى فقد بدء تفعمييا وتم مخطبة السادة مديرى اإلدارات بترشيح 
رسال الترشيحات لمسيد االستاذ الدكتور مدير وحدة التدريب )والذى موظف  2عدد  من كل إدارة وال

دورتين عن  حتى ادن عقد . وقد تم(التعميم والطالبون ئيشغل منصب وكيل الكمية لش
 . 2014فى شيرى يناير وفبراير  "الجودة ماليا وماعمييا"و "التوصبف الوظيفى"
 

 :تنفيذ الجامعة لبرامج التدريب
سناد ميمة االشراف عمى مركز الجودة إوفى الوقت الحالى وبعد أن صدر قرار رئيس الجامعة ب
إتخذت بعض  لشئون التعميم والطالب بالجامعة لمسيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة

 اإلجراءات لتفعيل دور الجامعة فى مساعدة الكميات لمحصول عمى االعتماد منيا:
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جنييات من  10) ت المالية من مصروفات الطالب المخصصة لمجودةالكميا مواردتحويل  -
الى الجامعة لمعمل بطريقة مركزية تحت إشراف الجامعة لمدفع فى إتجاه تفعيل   كل طالب(

 آليات الجودة فى الجامعة والكميات .

برامج إلزامية لجميع أعضاء ىيئة خمسة  نممركزية التدريب فى الجامعة وعمل حزمة  -
االرشاد  -والييئة المعاونة فى مجاالت ثقافة الجودة مثل: الدراسة الذاتيةالتدريس 
 .... الخ.المراجعة الخارجية -األكاديمى

  .2016بدء تنفيذ برامج التدريب اإللزامى من شير فبراير  -

 :المخصصات المالية لمتدريب 3/5/3
ص، وال تطمب غير يمكن توفير مخصصات مالية لمتدريب من دخل الوحدات ذات الطابع الخا

وقد تم تخصيص صندوق لتنمية موارد الجودة  .موافقة مجمس االدارة عمى الموافقة عمى التمويل
 مبمغ عشرة جنييات من المصاريف الدراسية لكل طالب توريدبالكمية ومورده األساسى عبارة عن 

لصالح صندوق الجودة بناءًا عمى قرار صدر من مجمس الجامعة. كما تم استصدار قرار من 
بالموافقة عمى الصرف عمى أنشطة التدريب بالكمية من  2014فبرابر  2مجمس الكمية بتاريخ 

د تحولت ق، وكما ذكر فى الفقرة السابقة فصندوق الجودة وموارد الوحدات ذات الطابع الخاص
 .لمجامعة ىذه الموارد

 
 :توقيت ومالئمة البرامج التدريبية 1/2/4
بعد أن لوحظ أن  2011التى اعتمدت فى مارس لتحقيق ىذا اليدف تم مراجعة الخطة التدريبية   

 فى الخطة التعميمية تحول دون حضورن كان يتعارض مع توقيتات يموعد الدورات لممستفيد
تشكيل مجمس إدارة وحدة  وبعد اعتماد .2012 ، فصدرت التعديالت الجديدة فى ديسمبرالدورات

التدريب تم عرض الخطط التدريبية عمييا لمراجعتيا وصدر التعديل الجديد بعد اعتماده بتاريخ 
 .2013ديسمبر

 
 مؤشرات تقييم التدريب  1/2/2

مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة يقدميا يوجد عدد كبير من البرامج التدريبية التى 
التدريس بالجامعة، وتوجد لدى وحدة الجودة قائمة بأسماء البرامج التدريبية وأسماء السادة 

ىذا وقد  .مترقيات لمدرجات الجامعية األعمىلتقدم لغرض ابالمتدربين، ومعظم ىذه البرامج تقدم 
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وكانت النتائج مرضية. وكما ذكرسابقًا تم عمل استقصاء لقياس رأى المستفيدين من ىذه البرامج 
وبعد توجو الجامعة لدفع وتفعيل التدريب فى مجال الجودة فقد أعمن مركز تنمية القدرات 

عن بدء تنفيذ حزمة البرامج االلزامية لجميع أعضاء ىيئة  2016بالجامعة فى شير يناير 
  التدريس بالجامعة.

 
 ةكميالذاتي لم مويلالتفي تنمية األكاديمية  ةدور القياد 1/1

لعمل برامج تعميم موازية   تسعى، فإن القيادة لموارد المخصصة من الجامعة لمكميةنظرا لقمة ا    
ر اولكن صدر قر  2008وبالفعل كان ىناك برنامج موازى فى تخصص االتصاالت حتى عام 

كمية فى ذالك الوقت لم تكن تطبق معايير الجودة. لبإغالقو من وزارة التعميم العالى بسبب أن ا
وادن وبعد أن بدء تطبيق معايير الجودة فى الكمية بداًء من حصول الكمية عمى مشروع إنشاء 

ثم حصمت عمى مشروع التطوير المستمر والتأىيل  2008فى يناير  QAAP2نظام دالى لمجودة 
لبرنامج الموازى وطرح برامج أخرى موازية ت إلعادة اأفإن ىناك إجراءات بد CIQAPلالعتماد 
كانت ج ىندسة طبية وبرنامج ميكاترونيكس وتمت مناقشة ذلك بمجمس الكمية. كما أنو موىى برنا
ولكن إجراءات  إجراءات اعتماد برنامج تدريب مينى فى مجال ىندسة الحاسبات قد بدءت

 . إعتماده قد توقفت حاليا
 بروتوكوالت  تعاون مع  بعض الشركات  مثل سيسكو وشركة كما أنو تسعى القيادة  لعمل    

 EMC
، وقد حصمت الكمية بموجب ىذه االتفاقيات عمى معمل معتمد لمتدريب عمى برامج  2

من شركة  Cluide Computingشركة سيسكو وجارى ادن الحصول عمى معمل فى مجال الـ 
EMC

2.  
فى مجال االستشارات والتدريب مع عدد من  وناالتعكما عقدت الكمية عددًا من بروتوكوالت 

لتوزيع لدلتا االشركات فى مجال التخصص، مثل شركة بنيا لمصناعات االلكترونية، شركة وسط 
الكيرباء، شركة بيب أرآب. كما يوجد بروتوكول تعاون بين الجامعة وشركة توشيبا العربى والذى 

 MKCLيع بروتوكول تعاون مع شركة وحديثًا تم توق يسرى بنوده عمى كل كميات الجامعة.

Arabia Ltd  وبموجب ىذا البروتوكول يحق لمركز االستشارات   21/12/2015بتاريخ
اليندسية بكمية اليندسة االلكترونية ومعامل التدريب التابعو لو أن تعمل كمراكز تدريب معتمدة 

 . MKCLلمبرامج التدريبية التى تقدميا شركة 
 :وارد الذاتيةمشروعات تنمية الم 1/9

بيا . والخطة 2012أبريل  1بتاريخ توجد خطة لتنمية الموارد الذاتية معتمدة من مجمس الكمية 
. أىداف الخطة الرئيسية تنوع في مصادر التمويل الذاتي مع تحديد واضح دليات ومسئولية التنفيذ

 ىى:
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  تسويق وترويج منتجات وخدمات الكمية التعميمية -1
 إحتياجات مؤسسات المجتمع المحمى من خدمات يمكن أن تقدميا الكميةتمبية  -2
  السعى لعمل إتفاقيات تعاون مشترك جديدة مع مؤسسات المجتمع المحمى والشركات  -3

 الصناعية فى مجال التخصص
 برامج وىى: 2وفى ىذا اإلطار جارى إعتماد عدد  إنشاء برامج موازية جديدة -4

 والشبكاتبرنامج االتصاالت  - أ

 برنامج اليندسة الطبية - ب

بعد أن تمت المراجعة وعمل  2017 -2016والمتوقع أن يتم العمل بيما من العام الجامعى 
التعديالت المطموبة أكثر من مرة بناءًا عمى التغذية الراجعة من السادة المراجعين لمقطاع 

 .اليندسى

م الصناعي والدي حصل عمى موافقة تقدمت الكمية ببرنامج اخر وىو برنامج ىندسة التحك -ج 
 مجمس الجامعة وىو معروض حاليا عمى لجنة القطاع اليندسية لمحصول عمى الموافقة

 

 ة التمويل الذاتي في دعم العممية التعميمية والبحثية كميتستخدم ال 1/9/0
لصيانة وترميمات البنية التحتية لمكمية  الوحدات ذات الطابع الخاصتخصص نسبة من دخل  

وتجييزات لدعم العممية التعميمية واالدارية فى الكمية، وما تم كما تخصص جزء لشراء أجيزة 
 رامج تدريبيةبعقد ب الوحداتكما تقوم  شراؤه من تجييزات مثبت فى محاضر مجالس الوحدات.

 و المجتمع المحمي.  لمطالبعم عممية التعميم والتعمم دلالتخصص  تفى مجاال
 

التى حصمت عمييا الكمية عن طريق الوحدات ذات و الموارد الذاتية لمكمية  اول التاليةوضح الجدوت
 .الطابع الخاص

 

 

 

 هشكض االعتشبساد الهنذعيخ:

 الوصشوفبد اإليشاداد العبم الجبهعً م

1 5005/5003 050565043 049539085 

2 5003/5004 000695007 84455070 

3 5004/5005 565500084 589956005 

 اُٞسش اإلٗزبج٤خ:

 الوصشوفبد اإليشاداد العبم الجبهعً م
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1 5005/5003 55706005 88435000 

2 5003/5004 890850056 068363080 

3 5004/5005 446900005 0037679000 

 ٓشًض اُذسبة اُؼ٠ِٔ:

 الوصشوفبد اإليشاداد العبم الجبهعً م

1 5005/5003 055540090 039568060 

2 5003/5004 98807000 78758036 

3 5004/5005 036907080 049669065 

 

     
 الزاتيخ: الوىاسد تنويخ في الخبص الطبثع راد الىحذاد دوس تفعيل 1/9/5   

مركز األستشارات ىى:  مراكزوحدات ومراكز ذات طابع خاص تتمثل فى ثالث  الكميةيوجد ب
وحدة ورش إنتاجية، اليدف  وكذلك(، مركز الحساب العممى، ICDLاإللكترونية )وتتبعيا وحدة 

من إنشائيا دعم الموارد الذاتية لمكمية عن طريق إنتاج أثاث لكميات الجامعة ومؤسسات المجتمع 
مميات التى اسندت المدنى المحيط. وقد أسيمت  الورش االنتاجية بالكمية فى انجاز عدد من الع

 ألييا من خالل مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد فقامت بتصنيع:
 طاولة معامل حديثة 32عدد  -1

 كرسى طالب بمسند كتابة 650 -2

 طاولة رسم ىندسى بمواصفات قياسية 120 -3

     طاولة حاسب آلى لتجييز صاالت الحاسب بالكمية. 150 -4

 رأسية.متر ستائر شرائط قماش  1500تركيب  -5

 تركيب أرضيات فنيل عازل كيربى لمعامل الكمية -6

 تركيب أرضيات باركيو المتداد مكتبة الكمية وصالة وحدة التدريب. -7

يتم دعم إمكانيات الوحدات ذات الطابع الخاص من الموارد البشرية المتواجدة بالمؤسسة ومن  
شيريا لمناقشة اإليجابيات والسمبيات ىذه المراكز ليا مجالس إدارة تجتمع . الميزانيات الخاصة بيا

كما أنيا محررة من الروتين اإلدارى إذ تتبنى كل وحدة الئحة داخمية معتمدة خاصة بيا وليا 
مدير يقوم بالتصرف فى أمور الوحدة وفقا لالئحتيا التى يتم تغيرىا كمما اقتضت الحاجة.  ويتم 

اإلنجاز، إذ يقدم مدير الوحدة التنفيذى تقريرًا ربط المكافآت فى ىذه الوحدات بمستويات اإلنتاج أو 
نضباط األداء ويتخذ مجمس  عن أداء كل عضو بيا مشتمال عمى تقييم المستفيدين والرؤساء وال
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إدارة الوحدة المعنية قرارا بتوزيع المكافأت فى ضوء ذلك التقرير. وفيما يمى أمثمة لنسب المكافأت 
 فى الوحدات المختمفة:

 20 %وحدة مأل الحبارات.لمعاممين ب 

 45.لمقائمين بالتدريس فى دورات تنمية ميارات الطالب % 

 55.لممكمفين بعمل استشارات، بمركز اإلستشارات اإللكترونية % 

 45لمقائمون عمى التدريب بوحدة %  ICDL  . 

دم لعاممين فييا توزع طبقا لمدرجة العممية والنشاط. وتستخلمجمس اإلدارة وامكافآت كما يتم صرف 
 الكمية برامج لمترويج والتسويق لمنتجات أو خدمات الوحدات ذات الطابع الخاص ومن أمثمة ذلك:

وجود عرض تقديمى عن أنشطة الكمية يضم ىذه الوحدات ويتم عرضو فى افتتاحية  -
 جميع المؤتمرات والندوات ويتم تحديثو أوال بأول.

   الخاص.ات ذات الطابع مخاطبة الجيات المعنية بنشاط الوحد -

 .وجود مطوية تعرض الخدمات التى تقدميا كل وحدة وتوزيعيا عمى األطراف المعنية -

، وتنميتيا من خالل وضعيا وتحرص الكمية عمى تفعيل دور الوحدات ذات الطابع الخاص  
تحت مظمة واحدة تحت مسمى مركز الخدمة العامة التى تسعى الكمية فى الوقت الحالى العتماده 

واتخاذ اإلجراءات التالية العتماده من الوزارات المعنية. واليدف من توحيد المظمة ىو  من الجامعة
ى تصرف كمكافأت لمجالس إدارات المراكز المتعددة من أجل تعظيم وتنمية تتقميل النفقات ال

. وقد الجديدة الدخل الذاتى لمكمية. كما يشتمل مقترح مركز الخدمة العامة عمى عدد من األنشطة
. ولمعمم فقد 2013ديسمبر  1اعتماد الئحة مركز الخدمة العامة من مجمس الكمية بتاريخ تم 

توقفت إجراءات إعتماد الالئحة بسبب توقف الوزارت والجيات المعنية بالدولة عن إعتماد أى 
 لوائح مالية جديدة فى ىذا االتجاه.

 
 

 المجتمع فيوالخدمية  اإلنتاجيةلعالقات والتفاعل مع القطاعات ا 1/7
عمى تفعيل قنوات االتصال مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع  الكميةتحرص     

الصناعية مثل شركة بنيا لمصناعات مؤسسات التتمثل ىذه القطاعات فى و  المحيط بيا.
، اإللكترونية، مصانع توشيبا العربي، شركة بيب آراب لنظم التحكم وشركة كيرباء جنوب الدلتا

EMCكة النخيمى لاللكترونيات، شركة سيسكو العالمية، وشركة وشر 
2
 .لمبرمجيات SQS، شركة  

دورات   جراءعقد بروتوكوالت تعاون إلفى  سات الفعمية لمتفاعل مع ىذه المؤسساتوتتمثل  الممار 
. وتقدم ىذه الشركات أيضًا الدعم المادى فى صورة معامل فنية  ستشاراتال و مشروعات تدريبية و 

 Cluideالمعتمدة ، ومعمل  CCNAمعتمدة مثل معمل سيسكو لمتدريب لمتدريب عمى دورات 
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Computing  من شركةEMC
وقد قامت ىذه الشركة وبمشاركة فى التدريس من معيدى   .2

 185لعدد  Cluide Computingفى مجال الـ  الكمية بقسم الحاسبات بعمل دورات تدريبية
 -طالب 57وفى الفصل الدراسى الثانى لعدد  2014/2015طالب فى الفصل الدراسى األول 

 من قسم ىندسة وعموم الحاسبات عن الدورتين. 1/11/2015الوثائق: تقرير مقدم بتاريخ 
لمبرمجيات عمى الشراكة مع الكمية لعمل برنامج تدريب مينى  SQSكما تم اإلتفاق مع شركة   

 .فى مجال البرمجيات
 
وتقوم الكمية بدعوة المتخصصين لمناقشة مشاريع التخرج لطالب البكالوريوس وذلك بيدف إيجاد   

فرص عمل متميزة ليم لدى الشركات والجيات التى يعمل بيا ىؤالء المتخصصون وتحرص 
 عو فيو قيادات من جيات التوظيفتد لمخريجين عمى مستوى الكمية سنوى  الكمية عمى عقد حفل

حيث تقدم بعض جيات التوظيف فرص عمل ومكافئات ألوئل الخريجين. ويوجد بمجمس الكمية 
كما يوجد بقسم العالقات  ثالثة أعضاء من خارج الكمية يمثمون قطاعات  مختمفة من الصناعة.

 ذه الجيات وأسماء المسئولين بيا ووسيمة االتصال بيم.العامة بالكمية قوائم اتصال بي

 
 
 
 
 
 
 

  لمصداقية واألخالقياتا              المعيار الرابع
 حقوق الممكية الفكرية والنشر 4/0
 لتزام بحقوق الممكية الفكرية والنشراال  4/0/0

لممحافظة عمى  الكمية.  واإلجراءات التى تتبعيا الممكية الفكرية والنشربحقوق  الكميةتمتزم    
تم إقراره من خالل مجمس الكمية دورة ميثاق  وضعحقوق التأليف والنشر تتمثل فى  

 م. 2009أكتوبر
 جراءات ادتية:باإل الكميةيضمن حقوق الممكية الفكرية والنشر لممؤلفين، وكذا تقوم  

o  الكميةلي بجيزة الحاسب ادأالمرخصة عمى  ستخدام البرامج الجاىزة غيرإحظر 
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o بنسخ المصنفات بما يشكل اعتداءًا عمى حقوق المؤلف  الكميةلمعاممين ب عدم السماح
 لحماية المصنفات الفنية واألدبية.

o  رشادات لممترددين عمى المكتبة لمراعاة التزاميم بالضوابط المنصوص عمييا في إوضع
 الممكية الفكرية قانون

وقد قامت وحدة توكيد الجودة من جانبيا بشراء برمجيات أصمية ألجيزة الكمبيوتر الموجودة     
تزويد الكمية لحاليا من خالل وحدة تكنولوجيا المعمومات االتصال بالجامعة  تم يبالوحدة. كما 

من خالل إتفاقية المجمس األعمى لمجامعات مع شركة  مرخصة رامج حاسب آلىبب
Microsoft. 

 
  :حقوق الممكية الفكريةثقافة نشر  4/0/5

فى  تم وضع ممصقات، حيث جيودا لنشر ثقافة حقوق الممكية الفكرية والنشر الكميةتبذل       
ىذا وقد تمت  دام البرامج والمصنفات الفنية الغير مرخصة.جميع ارجاء الكمية لحظر استخ
مذكرة تدعو لتعميم ونشر حقوق  اعتمادعمى  2013أبريل  7الموافقة من مجمس الكمية بتاريخ 

عمى األقسام العممية والحصول عمى توقيعات السادة  الممكية الفكرية وضوابط البحث العممى
. كما وضعت ممصقات داخل مكتبة الكمية تحظر تصوير الكتب أعضاء ىيئة التدريس بالعمم

لوضع  31/8/2009ى ىذا وقدعقدت ورشة عمل ف بيدف الحفاظ عمى حقوق الممكية الفكرية.
قى لمنشر والتأليف والبحث العممى أخال ميثاق إعتماد مو ت آليات ضمان المصداقية واألخالقيات،

يوم الخميس  . وقد عقدت ندوة لنشر ىذه الثقافة2009توبر كفى مجمس الكمية دورة أ
األقسام بتوعية التنبيو عمى السادة أعصاء ىيئة التدريس فى مجالس  ،بمكتبة الكمية 1/10/2009

التواصل مع الطالب من خالل شبكة ، و  الطالب فى المحاضرات عن حقوق الممكية الفكرية
لفريق عمل ممف كما عقدت ورشتى عمل  التواصل االجتماعى وتوعيتيم بحقوق الممكية الفكرية

بيدف مناقشة  26/2/2012، وتاريخ 19/2/2012معيار المصداقية واألخالقيات بتاريخ 
ت وعناصر المعيار وتقسيم ميام عمى فريق العمل لوضع آليات ونظم لضمان تحقيق مؤشرا

 . العدالة وعدم التمييز
 4فى مجمس الكمية بتاريخ  ميثاق أخالقيات المينة وميثاق السموكياتوتم إعادة تحديث اعتماد 

 .2012مارس 

 
 :الممارسات العادلة وعدم التمييز  4/5
 الطالب العاممين/ التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس/ضمان العدالة وعدم  4/5/0
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بناءًا عمى نواتج الدراسات التى صدرت من ورشة عمل معيار المصداقية بتاريخ 
منقاط الحاكمة لمعدالة وعدم التمييز بين أعضاء ىيئة التدريس/ تم عمل دراسة ل  26/2/2013

وتم اعتمادىا من مجمس  لمطموبالمحافظة وضمان العدالة ا آليات ووضع العاممين/ الطالب
 وقد أشتممت الدراسة عمى اإلجراءات التالية:. 2012مارس  4الكمية بتاريخ 

 وميارتيم مؤىالتيم مع ينسجم وبما عادل بشكل المرؤوسين مستويات كل بين العمل تقسيم (0
 .وخبراتيم واستعدادىم وقدراتيم

 التدريس ىيئة أعضاء عمى واإلدارية والعممية األكاديمية والميام األشراف أعباء توزيع (5

 .المطمقة والعدالة والشفافية بالتساوى

 .ومعمنة موثقة لمعايير وفقا واألكاديمية اإلشرافية الميام تولى يكون أن (3

 أوجو وتحديد ولمموظف التدريس ىيئة لعضو تسند التي والميام األعمال عمي التعرف (4

 .المناسبة التدريب جرعة عمى لمحصول توجييو مع ادائو في القصور

 .بالكمية التطوير أىداف لتحقيق العاممين نشاط وشحذ تحفيز (5

 .أىدافيم وتحقيق حاجاتيم اشباع من العاممين لتمكين المالئمة العمل بيئة توفير (6

 بروح والعمل األفراد بين التعاون الي يؤدي مما بحرية األفكار لتبادل الفرصة إعطاء (7

 .الفريق

 الحوافز وربط والعقاب لمثواب معايير لتحديد وسيمة ىما واألشراف المتابعة تكون أن (8

 .إدارة كل من والتطوير لإلصالح وأداه باإلنتاج

 وترقية الخامل لتحفيز الكمية فى البشرية الموارد فى الكامنة الطاقات الكتشاف السعى (9

 .واإلنجاز باإلنتاج الحافز ربط عممية يسيل مما الكفء

نسياب األدوار وتحديد الجيود تكامل لضمان العاممين بين التنسيق (00  الميام في العمل وال

 .زمالءىم داءأ نتائج عمي العاممين بعض داءأ يعتمد التي المتتابعة

 إلمكانية بيا تكميفيم تم التي بالميام العاممين ومعرفة والمسئوليات لمسمطات واضح تحديد (00

 .والوجيو والتقييم المتابعة

 المادى الدعم وتوفير اإلضافية واألكاديمية اإلدارية األعمال كافة مكافأة مبدأ تطبيق (05

 .ليا الالزم

 .إداريا أو عمميا إنتاجا كان سواء واإلنتاج األداء بجودة الزائدة واألجور المكافآت ربط (03

 أسباب وحل فورى بشكل واالستجابة العاممين كافة رضا مدى عمى دورى بشكل التعرف (04

 .الرضا عدم

 .ومستمر دائم بشكل العاممين رضا ضمان عمى تعمل التى ادليات توفير (05
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ضافة دوريا ادليات ىذه مراجعة عمى الكمية تعمل (06  تمزم أخرى إجراءات من يمكنيا ما وال

 .الكمية أفراد بين والمساواة العدالة لتحقيق
مثل )توزيع أعباء  الكميةعمى جميع أعضاء ىيئة التدريس ب اإلجراءاتويتم تطبيق ىذه 

، توزيع توزيع أعباء العمل) واإلداريين، (آت ، البعثات ...اإلشراف والتدريس ، الحوافز ، المكاف
الحوافز ، ... الخ( كما تطبق تمك القواعد عمى جميع الطالب من حيث المساواة فى فرص 

  .اإلجراءات معمنة وتمارس بشفافية لتعميم وممارسة األنشطة والتقويم وجميع ىذها
 

 لمشكاوى والمقترحات المصداقية في الوعود المقدمة استجابة 4/5/5
 .2012مارس  آليات بحث الشكاوى

كن امأق في يداوضع الصنتصندوق خاص بالشكاوي والمقترحات و أكثر من  الكميةتضع 
بجوار بجوار وحدة الجودة، وعند اماكن تجمع الطالب مثل  يسمح باالطالع عميو الكميةب ةبارز 

واإلطالع عمى تمك الشكاوي  وق الشكاوي والمقترحات بصفة إسبوعياً يتم فتح صندو  المدرجات.
 .ألفراد بنتيجة الشكوى أو المقترحوالمقترحات، والقيام بإخطار ا

وال توجد ولكن لوحظ بعد التجربة أن صندوق الشكاوى غير مفعل من ناحية الطالب 
 شكاوى فعمية توضع بالصناديق.

أنشاء مكتب لشكاوى الطالب تابع لوكيل الكمية لشئون  فتم األعالن عن آلية أخرى وىى
 3، اعتماد مجمس الكمية بتاريخ ه األخصائى االجتماعى برعاية الشبابر التعميم والطالب ويدي

 .2010أكتوبر 
تيم والطالب مفتوح أمام شكاوى الطالب وتظمماكما أن مكتب وكيل الكمية لشئون التعميم 

، اعتماد مجمس متحاناتمعمنة لتظمم الطالب من نتائج اإل لياتمن نتائج األمتحانات. وىناك آ
 .2009الكمية فبراير 

كما أنو تم تعميم نظام مكتب الشكاوى لكى يتمقى الشكاوى من جميع الفئات الموجودة 
. وجارى ادن تشكيل لجنة لتمقى الشكاوى من السادة 2012بالكمية ، اعتماد مجمس الكمي مارس 

أعضاء ىيئة التدريس وسوف يصدر بيا قرار عميد الكمية وذلك لمساعدة إدارة الكمية فى إحتواء 
 فى ميدىا. أى شكوى 

وتحاول إدارة الكمية قدر جيدىا حل معظم المشاكل التى تعرض عمييا من قبل الطالب 
تخاذ القرارات الالزمة وتقييميا في ضوء الشكاوى أو ويتم إ أو العاممين أو أعضاء ىيئة التدريس.

ى المجنة عم ض بعض الشكاوى المتكررةكما يتم عر  وتفعيميا وتقييميا الكميةالمقترحات فى  داخل 
بإستخدام  المختصة أو مجمس الكمية لمناقشتيا وبحث أسباب حدوثيا وآليات التغمب عمييا

 .اإلجراءات التصحيحية والوقائية
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 إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة 4/5/1

وآلية الكتشاف وتصحيح  تم عمل دراسة لممجاالت التى يمكن أن يتم بيا ممارسات غير عادلة
 . 2012وتم عرضيا عمى مجمس الكمية لمناقشتيا واعتمادىا فى مارس  الممارسات الغير عادلة، 

 مايخص منيا موضوعات ثالثة الى العدلة غير الممارسات فييا تظير التى المجاالت تنقسم
 فى بالتعارض مايرتبط ومنيا الطالب مايخص ومنيا المعاونة والييئة التدريس ىيئة اعضاء

 .المصالح
 التدريس ىيئة عضاءأب الخاصة المجاالت: اوال
 والمعيدين المساعدين والمدرسين التدريس ىيئة اعضاء تعيين. 1
 حمقات او وندوات عممية ميمات فى وايفادىم واعارتيم ونقميم التدريس ىيئة عضاءأ ندب. 2

 دراسية
 واعطائيم خارجية منح فى أو بعثات فى يفادىمال و  ونقميم والمعيدين المساعدين المدرسين ندب. 3

 الدراسية االجازات
 المعاونة والييئة التدريس يئةى عضاءأ عمى العممية والتمرينات والمحاضرات الدروس توزيع. 4
 لجانيا وتشكيل االمتحانات عمالأ توزيع. 5
 والدكتوراة الماجستير درجات ومنح عمييا الحكم لجان وتشكيل الرسائل عمى المشرفين تعيين. 6

 الشامل االمتحان لجان وتشكيل
 الكمية مجمس عضوية وفى الكمية مجمس من المنبثقة الكمية لجان فى القسم ممثمى ترشيح. 7

 الموضوعات ىذه فى العدالة لتحقيق المتبعة االجراءات
 محددة معايير الى باالستناد القسم مستوى عمى الترشيح يكون السابقة الموضوعات جميع فى. 1

 الجامعة سياسة طارإ فى الكمية تسنيا التى بالقواعد االلتزام مع سمفا
 فى الواردة التعيين بقواعد االلتزام يتم المعاونة والييئة التدريس ىيئة اعضاء لتعيين بالنسبة. 2

 التنفيذية والئحتو الجامعات تنظيم قانون
 مع الخبرات و التخصصات االعتبار فى ذيؤخ والمحاضرات الدروس توزيع لموضوع بالنسبة. 3

 حتى قرابة او مصاىرة صمة حدىمأب تربطو لطالب ريسدبالت التدريس ىيئو عضو قيام حظر
 . الرابعة الدرجو

 قرابة او مصاىرة صمو توجد اال يراعى ان يجب العممية الرسائل عمى الحكم لجان تشكيل عند. 4
 .المجنو فى عضو اى و الطالب بين او المجنو فى عضوين اى بين الرابعو الدرجو حتى

 العادلة غير الممارسات تصحيح اجراءات
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 االشخاص عمى يتوقف ذلك نأل تحدث نأ يمكن التى العادلة غير الممارسات حصر اليمكن
 فى تحدث ان يمكن التى االمثمة بعض سنعطى لذا التفكير فى وطريقتيم طبائعيم و وثقافتيم
 : الجامعى المجال

 يعرض البحث عمى المشرفين حدأ من عادل غير لموقف العميا الدراسات طالب حدأ تعرض. 1
 القسم مجمس فى الموضوع دراسة يتم الحالة ىذه فى.  القيد لغاءإ او البحث سير لتوقف الطالب
 . الكميو مجمس موافقو بعد االشراف لمجنو ممزما قراره ويعتبر

 مع التحقيق يتم. الطالب داءد العادل التقويم فى بواجباتو التدريس ىيئة اعضاء احد اخالل. 2
 .المناسبة العقوبة توقع ثم الجامعية لموائح طبقا التدريس ىيئو عضو
 المصالح فى التعارض من الناشئو العادلة غير الممارسات:  ثانيا

 دون معين موضوع فى ستشارةإ عطاءإ وأ الخبرة عمالأ من بعمل التدريس ىيئة عضاءأ قيام. 1
 . الجامعو رئيس من مسبق ترخيص

 فى بيا المعمول الموائح و نالقواني مع داخميا وأ والجامع خارج المينة مزاولو ترخيص تعارض. 2
 .المينو مزاولو

 .الجامعو ضد العمل فى المينو مزاولو ترخيص ستخدامإ. 3
 ميت منيا حالو ىأ ظيور دوعن السابقة االعمال من عمل ىأ حدوث مراقبة الكمية عمى يجب

 .بالكميو السارية القوانين و لموائح طبقا معيا التعامل
  الطالب بين التمييز وعدم العدالة ضمان:  ثالثا

 :ادتى في الطالب بين التمييز وعدم العدالة ضمان عمى الكمية تحرص
 الجداول فى التمييز وعدم المساواة تتم حيث والتقويم التعمم فرص فى المساواة. 1

  .الطالب لجميع والمعامل لممحاضرات الدراسية

 فى التدريس ىيئة أعضاء أو لمكمية العميا اإلدارة لمقابمة الفرصة الطالب جميع لدى. 2
 .المكتبية ساعاتيم أوقات

  .األكاديمى لمدعم معمن نظام توافر. 3

  .الشفوية االمتحانات فى لمتقييم عادل مقياس إعداد.4

 فى والبت االمتحانات درجات رصد إلعادة بالتماسات التقدم فى الطالب جميع أحقية. 5
عالم االلتماسات ىذه   .الرصد إعادة بنتيجة بااللتماس المتقدم وال

 خالل من أو الجودة توكيد وحدة طريق عن بشكاوى التقدم فى الطالب جميع أحقية.6
  .بالكمية متفرقة أنحاء فى المنتشرة الشكاوى صناديق فى وضعيا

 .إكتشافيا فور عادلة غير ممارسات أية تصحيح عمى الكمية تحرص
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 عادلةالممارسات غير بعض اللمعالجة  الكميةإجراءات / قرارات تصحيحية فى  تخاذإتم ىذا وقد 
 :عمى سبيل المثال ال الحصر اإلجراءاتومن ىذه 

 واإللكترونيات لمفرقة اإلعدادية  ءاالفيزيفى مقرري  مراجعة رصد درجات طالبين إعادة
بعد أن ثبت أن  ونجاح الطالبين وتغيير حالتيما ، وتم تصحيح الوضعلمفرقة األولى

  تجميع الدرجات كان غير صحيح.
 

لتوزيع تدريس المقررات )معتمدة من مجمس القسم( و تقوم األقسام العممية بوضع قواعد عادلة 
وتتم دعوة أعضاء ىيئة التدريس بالقسم ، أعضاء ىيئة الدريس العاممين بالقسم  عمى الدراسية

فى وجود الجميع بناًء عمى المعايير التى أقرىا  توزيع األعباء التدريسيةلحضور إجتماع عام ل
 مجمس القسم.

يتم بصورة عادلة وتحدد النسبة  حوافز والمكافآتوبالنسبة لمسادة العاممين بالكمية فإن توزيع ال 
  حضرىا العامل. بناًء عمى عدد أيام الحضور التى

من التغذية المرتدة الواردة من المستفيدين من القرارات التي اتخذت لتصحيح  الكميةوتستفيد 
 المسارات غير العادلة.

 
 :الكميةبين األطراف المختمفة في  عدم التعارض في المصالح 4/5/4

تم عمل دراسة لتحديد مصادر التعرض فى المصالح، وآلية لتجبيا واعتمدت من مجمس الكمية  

ٓػبدس اُزؼبسؼ ك٠ أُػبُخ ث٤ٖ األطشاف أُخزِلخ . وقد أوضحت الدراسة أن 2012مارس 

رٌٕٞ ٗز٤جٚ ُزذاخَ خطظ ُٝٞائخ األهسبّ ٝاالداساد أُخزِلٚ ك٢ داخَ أُإسسٚ  ٤ٌِخك٠ اُ

ٚ. ًٔب ٣ؼزجش اٗزذاة أػضبء ٤ٛئخ اُزذس٣س ك٢ أٝهبد رزؼبسؼ ٓغ ٜاسارٜب أُزطبثٝاُزؼبسؼ ث٤ٖ اد

سبػبد اُؼَٔ اُشس٤ٔٚ ٖٓ ضٖٔ ٛزٙ أُػبدس. ٝثبُطجغ رٞجذ ُٞائخ داخ٤ِٚ ثبُٔإسسبد ٝا٤ٌُِبد 

 ُز٘ظ٤ْ ػَٔ االهسبّ ٝاالداساد أُخزِلٚ. ًٔب رٞجذ ُجبٕ ٗٞػ٤ٚ ُٜزا اُـشؼ. 

  

٣ٌٖٔ رؼش٣ق "رؼبسؼ أُػبُخ" ثبُٞضغ أٝ أُٞهق اُز١ رزأصش ك٤ٚ ٝػ٠ِ أُسزٟٞ اُلشد١ 

ٓٞضٞػ٤خ ٝاسزوال٤ُخ هشاس ٓٞظق ك٢ اُٞظ٤لخ اُؼبٓخ ثٔػِذخ ضخػ٤خ ٓبد٣خ أٝ ٓؼ٣ٞ٘خ رٜٔٚ 

ٛٞ ضخػ٤ب أٝ أدذ أهبسثٚ أٝ أغذهبءٙ أُوشث٤ٖ أٝ ػ٘ذٓب ٣زأصش أداؤٙ ُِٞظ٤لخ اُؼبٓخ ثبػزجبساد 

 أٝ ثٔؼشكزٚ ثبُٔؼِٞٓبد اُز٢ رزؼِن ثبُوشاس. ضخػ٤خ ٓجبضشح أٝ ؿ٤ش ٓجبضشح 

 

٣زذَٔ أُٞظق ك٢ أُٞهغ اُؼبّ ٓسإ٤ُٝخ ضٔبٕ ػذّ ٝجٞد أ١ رؼبسؼ ُِٔػبُخ ك٢ األػٔبٍ 

 اُز٢ ٣وّٞ ثأدائٜب. 
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 األر٢: أُػبُخ ٣جت ٓشاػبح  ؼبسؼُخِن ث٤ئخ رزػذٟ ُزُٝضٔبٕ رُي ٝ

ُٔٞاهق رزضبسة ك٤ٜب ٓػبُخ  ٖٓ اُطج٤ؼ٢ إٔ ٣زؼشؼ أُٞظق اُذ٢ٌٓٞ :الجبنت األخالقي

اُؼَٔ ٓغ ٓػبُخ ضخػ٤خ. كبُٔٞظق ٣ؼ٤ص ك٢ أُجزٔغ اُز١ ٣ؼَٔ ك٤ٚ ٝاُز١ رزطبثي ك٤ٚ 

أُػبُخ ثبسزٔشاس. اُٞاصع األخاله٢ أسبس٢ ك٢ ضٔبٕ ػذّ اسزـالٍ أُٞظق ُٔٞهؼٚ. ٌُٖٝ 

سؼ ك٤ٜب ٣جت إٔ رزٞكش آ٤ُبد ٓذذدح ٓضَ ر٘ج٤ٚ ٝرذس٣ت أُٞظق ػ٠ِ أُٞاهغ اُز٢ هذ رزؼب

ٖٓ اإلؿشاءاد أُشرجطخ ثبسزـالٍ  أُػبُخ، ٝروذ٣ْ دٞاكض ٓبد٣خ ٝٓؼ٣ٞ٘خ رذ٢ٔ أُٞظق

اُٞظ٤لخ. ٖٓ أُْٜ اُزش٤ًض ػ٠ِ ضشٝسح ئضٜبس أ١ رؼبسؼ ُِٔػبُخ ٝاُز٘ذ٢ ػٖ أُٜٔخ اُز٢ 

رزٞاجذ ك٤ٜب ضجٜخ رؼبسؼ ٓػبُخ، أٝ ئثالؽ أُسئ٤ُٖٞ ثٜزٙ اُذبُخ دز٠ رزٞاكش سهبثخ أػ٠ِ ػ٠ِ 

 اُوشاس اُز١ ٣ٞجذ ك٤ٚ ضجٜخ رؼبسؼ ٓػبُخ.

  

ػ٠ِ اُشؿْ ٖٓ إٔ اُوبٕٗٞ ٝدذٙ ٤ُس ضٔبٗب ًبك٤ب ُزج٘ت رضبسة أُػبُخ، ئال  :الجبنت القبنىني

إٔ ٝجٞد ٗع هب٢ٗٞٗ ٝاضخ ٣ذَٔ رؼش٣لب ُزضبسة أُػبُخ ٝأُٞاهغ اُز٢ ٣زٞجت ػ٠ِ 

ثٜب ثبإلضبكخ ُؼوٞثبد ٝاضذخ ك٢ أُٞظق اُذ٢ٌٓٞ ئضٜبس ٓؼِٞٓبد ٓزؼِوخ ثبُٜٔٔخ اُز٢ ٣وّٞ 

دبُخ دذٝس خَِ ٓب، ٣طٌَ خطٞح ٜٓٔخ ػ٠ِ طش٣ن رج٘ت رؼبسؼ أُػبُخ. ٝجٞد ٗػٞظ 

هب٤ٗٞٗخ ٣ٞكش أداح ك٢ أ٣ذ١ ٗططبء أُجزٔغ أُذ٢ٗ إلصبسح اُٞػ٢ دٍٞ اُظبٛشح ٝأ٣ضب إلصبسح 

 هضب٣ب هب٤ٗٞٗخ ٝٓجزٔؼ٤خ ضذ رؼبسؼ أُػبُخ. 

 

ٔٞظق ثأ١ ضجٜخ دٍٞ رؼبسؼ أُػبُخ دز٠ ُٞ ًبٕ اُوشاس اُز١ رزأصش سٔؼخ اُعوعخ الوىظف: 

ارخز غبئجب ُٝٔػِذخ اُؼَٔ. ُٝزا كإ اروبء ٓٞاطٖ اُطجٜبد أكضَ ُِٔٞظق، ٛزا ثبإلضبكخ 

الػزٔبد ٓجبدب اُطلبك٤خ ٝاُٞضٞح ك٢ ٓجشساد اُوشاس اُز١ رْ ارخبرٙ. ًِٔب اسرلؼذ ٌٓبٗخ أٝ 

ل٢ ًِٔب ًبٕ ٖٓ اُضشٝس١ االٛزٔبّ ثأغـش اُزلبغ٤َ ٓ٘ػت أٝ ٓ٘ضُخ أُٞظق ك٢ اُسِْ اُٞظ٤

 اُز٢ هذ رض٤ش ضجٜبد رضبسة أُػبُخ.

كوظ،  : رض٤ش ضجٜبد رؼبسؼ أُػبُخ ضًٌٞب دٍٞ أُإسسخ ٤ُٝس دٍٞ أُٞظقعوعخ الوؤعغخ

ُزا رزذَٔ أُإسسخ ٓسإ٤ُٝخ خبغخ ك٢ سهبثخ اإلجشاءاد ٝسالٓزٜب، كسٔؼخ أُإسسخ رذذد ٓذٟ 

ثٜب رذذ٣ذا ٝثبُجٜبص اُذ٢ٌٓٞ اُز٘ل٤ز١ ثطٌَ ػبّ. رزذَٔ أُإسسخ أ٣ضب ٓسإ٤ُٝخ صوخ اُجٜٔٞس 

رؼض٣ض ٝرطج٤غ ٓٞظل٤ٜب اُز٣ٖ ٣ذشغٕٞ ػ٠ِ اُطلبك٤خ ٝاُ٘ضاٛخ ك٢ ػِْٜٔ، ٝرزذَٔ أ٣ضب 

 ٓسإ٤ُٝخ رط٣ٞش ٝرطج٤ن ٤ٓضبم أخاله٢ ُإلجشاءاد اإلداس٣خ اُز٢ روغ رذذ ٓسإ٤ُٝزٜب.

 

 ٞاجٚ أُٞظق أٝ أُإسسخ ٣جت إٔ:ُضٔبٕ رج٘ت أ١ ارٜبٓبد هذ ر
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  ٣زْ االدزلبظ ثسجالد ٓٞصوخ دٍٞ األػٔبٍ راد اُؼالهخ ثبُجٜٔٞس ٓضَ ِٓلبد أُ٘بهػبد

 .ِٝٓلبد رؼ٤٤ٖ أُٞظل٤ٖ اُجذد ٝؿ٤شٛب

  رذذ٣ذ ٓؼب٤٣ش ٝاضذخ ُِؼَٔ ٝئربدزٜب ُِجٜٔٞس ٖٓ خالٍ ٗطشاد أٝ ًز٤جبد أٝ غلذخ اٗزشٗذ

 .ٖٓ طشم رٞػ٤خ اُجٜٔٞس أٝ ُٞدخ ك٢ ٓوش اُؼَٔ أٝ ؿ٤شٛب

  ٖٓ ػ٘ذ اُزؼشؼ الرٜبٓبد ثسٞء األداء ٣٘جـ٢ االٛزٔبّ كٞسا ثبُذػٍٞ ػ٠ِ ٗػ٤ذخ ٤ٜ٘ٓخ

 .ٓسئٍٞ هب٢ٗٞٗ أٝ ئداس١ ك٢ أُإسسخ ٝػذّ ئٛٔبٍ اُوض٤خ دز٠ رزطٞس

ًٝجبس ٓٞظل٢ اُذُٝخ ٖٓ  ٣ؼزجش ئهشاس اُزٓخ أُب٤ُخ اُز١ ٣طِت ٖٓ أػضبء أُجبُس أُ٘زخجخ

سبئَ أُسزخذٓخ ُزج٘ت رضبسة أُػبُخ د٤ش ٣إد١ اٌُطق أُسجن ػٖ ٓٔزٌِبد ئدذٟ اُٞ

 ٝػالهبد ٛإالء األضخبظ ئ٠ُ ئثؼبد اُطجٜبد ٝرج٘ت ٓٞاهق رزؼِن ثزضبسة أُػبُخ.

 :ةخالقيات المينأ ممارسة  4/1
 :الكميةة بدليل أخالقيات المين 4/1/0

 . 2009تم وضع دليل ألخالقيات المينة بالكمية وقد تم اعتماده  من مجمس الكمية دورة أكتوبر 
 4فى مجمس الكمية بتاريخ  ميثاق أخالقيات المينة وميثاق السموكياتوتم إعادة تحديث اعتماد 

 2012مارس 
 
ة في التعامل مع الممارسات التي ال تتفق مع كميتوافر إجراءات رسمية تتبعيا ال 4/1/5

 أخالقيات المينة 
تطبيق جميع الممارسات  الكميةخالقيات الوظيفة وتراقب بأ الكميةيمتزم جميع العاممون ب

لتزام بأخالقيات المينة وأمانة التعامل مع الزمالء، وظيفة عمى كافة المستويات مثل اإلاألخالقية لم
ومن يثبت فى حقو االخالل بأخالقيات  حترام حقوق ادخرين.. الخ.ال والرؤساء والمرؤوسين، و 

  ظيفة يتم تحويمو الى مجمس تأديب وتصدر فى حقو عقوبة توضع فى ممفو.الو 
وتتوفر نماذج من شكاوى ضد أعضاء ىيئة تدريس، و موظفين، ويتم إيداع قرار العقوبة فى 

مشكمة الدروس . وفيما يمى نعرض اإلجراءات المتبعة فى ممفات أعضاء ىيئة التدريس والموظفين
 ًا لقانون تنظيم الجامعات:طبقوالتى تتعارض مع أخالقيات المينة وتجرم  الخصوصية

% عمى أقصى 10إلى  5المشكمة محدودة فى كمية اليندسة االلكترونية وتتراوح نسبتيا من 
 أو اإلنتياء منيا مثل: تقدير ومع ذلك فإن الكمية أتخذت بعض اإلجراءات لمحد

مجموعات التقوية داخل الحرم الجامعى وتحت إشراف وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  -0
 وتنمية البيئة.
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تخاذ ما يمزم تجاىو من إجراءات  -5 المتابعة المستمرة وتحويل من تثبت إدانتو لمتحقيق وال
 تبعًا لقانون تنظيم الجامعات.

الذى ينص عمى   2013أبريل  7بتاريخ  ر مجمس الكميةالتنبيو عمى الييئة المعاونة بقرا -3
 . تحويل من تثبت إدانتو الى التحقيق

أخذ تعيدات عمى بعض من يشتبو فى قيامو بإعطاء دروس )وال يوجد دليل مادى لدى  -4
 الكمية( بعدم إعطاء دروس.

 تم عقد جمسات نصح بواسطة بعض االساتذة مع من يشتبو فى قيامو بإعطاء دروس. -5

 . 2015السابقتين فى دليل الطالب  1،2تم نشر مفيوم النقطتين  -6
 

يا  في الوسائل المختمفة مع الحرص  عمى تحديث نالمعمومات الكافية ع كميةتتيح ال 4/1/1
 الموقع االلكتروني ( –ىذه المعمومات بصفة مستمرة ا مطبوعات 

 :المعمومات التى تغطي أنشطتيا المختمفة داخميا عمى الكميةتوفر 
 الموقع اإللكتروني والذي يشمل مختمف األنشطة سواء األكاديمية أو اإلدارية . -0

 . توزيعو سنويًا عمى الطالب الجدد مات بو وطبعو وو تحديث المعم يتم والذى  الطالبدليل  -2

 لنشر ثقافة الجودة بالكمية ات ومنشوراتمطوي طباعة -3
بوصة معمقة فى أماكن مميزة وتغذى بالمعمومات  42شاشات تميفزيون مقاس  2عدد  -4

 الخاصة باألنشطة فى الكمية
 ج األكاديميةملبرااأدلة  -5

 الرشاد األكاديمىادليل  -6
 دليل الخريجين -7

 دليل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. -8

عالنيا الطالب عمى وتوزيعيا ورقية مطبوعات إعداد -9  المخصصة اإلعالنات بموحات وال
 انشطتيا عمى لمتعرف مكميةل األمور وأولياء الطالب وزيارات التنسيق فترة خالل لذلك

مكانياتيا  وال

 التدريس ىيئة اعضاء بحاثأ شرنل العممية المجمة -00
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 لنشرالمعمومات فعالة وسيمة يصبحون نفسيمأ وىم بالكمية لربطيم لمخريجين يوم عمل -00
 .الكمية عن

الوثائق: ممف أخبارالكمية فى  -التواصل مع المجالت والصحف لنشر أخبار الكمية -05
 الجرائد والمجالت والمواقع االلكترونية 

 -اإللكترونى الموقع - البريدى العنوان:    بالكمية اإلتصال وسائلمعمومات عن  اتاحة -03
 جميع وعمى االلكترونى الموقع عمى، فاكس – تميفون -( E-Mail)  اإللكترونى العنوان

 بالكمية الخاصة المطبوعات

 
 المصداقية في  اإلعالنات  والمعمومات المنشورة كميةتتحرى ال 4/1/4

ىذا وتتحرى الكمية صدق المعمومات المتوفرة والمنشورة فى الوسائل المختمفة، ويتم مراجعتيا 
الذاتية لمكمية والتى يتم تحديث بياناتيا  وتنقيحيا وتصحيحيا، ويتضح ىذا فى الدراسة

 واالحصائيات بيا كمما حدث تغيير، وكذلك فى دليل الطالب.
 
 
 
 
 
 
 

 الجياز اإلدارى                 المعيار الخامس
  وتقييم األداءتنمية القيادات  2/0
  2011مارس   بجمسةتوجد معايير الختيار وتعيين القيادات االدارية معتمدة من مجمس الكمية   

 وتشتمل ىذه المعايير ما يمى: 
 مؤىل عال يتناسب مع طبيعة العمل فى االدارة المتقدم لشغل مدير إدارتيا -1

 المعرفة وفيم لطبيعة العمل باالدارة -2

 فيم القوانين والموائح واالجراءات المنظمة لمعمل باالدارة -3
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 تتضمن القدرة عمى فم الناس ودوافعيم لمعمل قدرات قيادية -4

 تتضمن قدرتو عمى فيم رسالة الكمية .... درات إداريةق -5

 القدرة عى إدارة الوقت -6

 القدرة عمى تطوير االداء باإلدارة -7

 القدرة عمى التنسيق والتعاون مع االدارات األخرى -8

 مساعدة المرؤوسين عمى تحسين قدرتيم عمى العمل -9

 ليالقدرة عمى تحديد مشكالت العمل ودراستيا ووضع حمول عممية ا -10

 القدرة عمى تحمل المسئولية -11

 القدرة عل تحمل ضغوط العمل -12

 وتعتبر ىذه المعايير مالئمة لتخصصات الكوادر اإلدارية لموظائف الحالية. 
 
 المعايير السابقة تتصف بالموضوعية ألنيا:و 
 تتيح الفرص المتكافئة بين جميع العاممين لمترقى.  -    

 من قبل الجميع. تتسم بالتحديد الواضح والفيم  -    
 
 التدريب: 2/0/0  
تحــدد المؤسســة بصــورة دوريــة االحتياجــات التدريبيــة لمعــاممين ، وتســتخدم آليــات ،  5/0/0/0

 مثل االستقصاءات وتقارير المتابعة والرؤية المستقبمية الحتياجات التطوير وغيرىا
 وىى:حددت الكمية االحتياجات التدريبية لمعاممين بإستخدام أليات محددة 

من مجمس إنشاء وحدة تدريب فى الييكل التنظيمى تابعة لوحدة توكيد الجودة تم اعتمادىا  -1
  2010الكمية فى شير أغسطس 

جياز  2وتر وجياز داتا شو وعدد يجياز كمب 20تجييز صالة لمتدريب مجيزة بعدد  -2
نارة جيدة وستائر قماش )شراط رأسي( عمى وأرضيات بركيو  تكييف وطاولة إجتماعات وال

 متر مربع. 80مساحة تقرب من 

لتحديد  2012لجميع الفئات بالكمية، أبريل  تصميم إستقصاء تحديد اإلحتياجات التدريبية -3
 .إحتياجاتيم من برامج التدريب

تابعة لمييكل اإلدارى لوحدة توكيد الجودة لتحديد  2013فى سبتمبر تشكيل لجنة تدريب  -4
 .اإلحتياجات التدريبية
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ًً وضع خطة  -2  .تامعمومما توفر لوحدة الجودة من  عمى التدريب بناءًا

وضعت آلية لتحديد االحتياجات التدريبية تمت الموافقة عمييا واعتمادىا من مجمس ىذا وقد 
 .2011الكمية جمسة يونيو 

 
  :عمى االحتياجات اً خطة لمتدريب بناء 2/0/0/5

داريــة والعــاممين لمقيــادات اإلوالفنيــة داريــة ة خطــة لتــدريب وتنميــة الميــارات اإلوضــعت وحــدة الجــود
واعتمــدت مــن مجمــس  .تتضــمن عــدد ونوعيــة البــرامج التدريبيــة وآليــات تنفيــذىاو  بالجيــاز اإلدارى

. وبعــد أن أكتممــت آليــات التــدريب بالكميــة، عرضــت الخطــة عمــى وحــدة 2011الكميــة فــى مــارس 
 خدمـة المجتمـع لمراجعتيـا وتحـديثيا وأعيـدالتدريب والذى يرأس مجمس إدارتيا وكيـل الكميـة لشـئون 

،  واشـتممت الخطـة عمـى رؤيـة ورسـالة 2012 ديسـمبر فـى شـيرالخطة من مجمس الكميـة  ادواعتم
 وأىداف. وتشتمل الخطة عمى عدد من البرامج التدريبية مثل:

 التوصيف الوظيفى -1
 إدارة الجودة -2

 إدارة الوقت - 3

 إدارة الذات -4

 والعرض ميارات التقديم -5

 إدارة فريق عمل -6

 إدارة االجتماعات -7

 حل المشكالت واتخاذ القرار -8
 التركيز نحو اليدف -9
 
 
 
 

  :تنفيذ البرامج التدريبية التي تتضمنيا الخطة 2/0/0/1
ىــذا وتحــرص الكميــة عمــى تنفيــذ البــرامج التدريبيــة التــى اعتمــدتيا وقــد تــم بالفعــل تنفيــذ دورتــين ىمــا 

دارة الجودة فى شيرى يناير وفبرايـر التوصيف  وجـارى حاليـًا إسـتكمال الخطـة . 2014الوظيفى، وال
وتوجـد التدريبية بعد االتفاق مع السـيد وكيـل الكميـة لشـئون التعمـيم والطـالب ومـدير وحـدة التـدريب. 

 مستندات فى ممف التدريب يوضح ادليات التـى تـم اسـتخداميا لمتنفيـذ، بـدءًا مـن مخاطبـة اإلدارات
لترشيح موظفين ثم األعالن عن موعد الدورة واإلتفـاق مـع مـدرب معتمـد لمتنفيـذ، وتوزيـع استقصـاء  
عمى المتدربين لإلجابة عن بعض األسئمة التى توضـح مـدى إسـتفادة المتـدربين مـن المـادة العمميـة 
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ستقصــاء آخــر لتقيــيم أداء المــدرب وظــروف التــدريب. ويقــوم المــدرب بتســميم صــورة مــن البيا نــات وال
تــوى عمــى ممخــص محتــوى حالســابقة لوضــعيا فــى ممــف التــدريب  باإلضــافةة لتقريــر مــن المــدرب ي

 الدورة. 
 

  :محتويات البرامج التدريبية بناًء عمى التغذية الراجعة من المتدربين مراجعة 2/0/0/4
الذى أحدثـو  ج وتقييم التغذية الراجعة واألثرثم يأتى دور وحدة التدريب فى مراجعة محتويات البرام

وسوف يـؤدى ىـذا لدراسـة جـدوى التـدريب وتعـديل البـرامج إذا  التدريب فى أداء الموظف فى عممو.
فـى شـير  مـن مجمـس الكميـة د تـم إعتمـاد آليـة لقيـاس مـردود التـدريبقىذا و  أقتضت الضرورة ذلك.

 .2011يناير 
 

 تقييم األداء 2/0/5
مع مديرى االدارات بالكمية  2010أغسطس  22قامت وحدة الجودة بعقد ورشة عمل بتاريخ     

وبحضور السيد االستاذ مدير عام الكمية  وفريق عمل من أعضاء ىيئة التدريس القتراح آلية 
 3لقياس وتقييم الجياز اإلدارى وربط الحافز باإلنتاج. تم إعتماد ادلية من مجمس الكمية بتاريخ 

فى وضع معايير كمية ونوعية مبتكرة لتقييم أداء  الورشةىذا وقد إجتيدت  .2010أكتوبر 
 العاممين بالجياز اإلدارى.

جميع الفئات واالدارات أداء تقييم ل كما قامت وحدة الجودة بتصميم تقارير مراجعة داخمية    
بأسم "تقارير المراجعة الداخمية" وقامت الوحدة باعتمادىا من مجمس  نماذجبالكمية وسميت ىذه ال

 . وتشتمل ىذه التقارير عمى النماذج ادتية:2012ى شير مارس الكمية ف
 نموذج تقرير وكيل كمية -1

 قسم عممى تقييم أداءنموذج  -2

 نموذج تقرير إدارة الموارد البشرية -3

 تقييم أداء عضو ىيئة تدريسنموذج  -4

 نموذج تقييم أداء عضو ىيئة معاونة -5

 نموذج تقييم أداء مدير إدارة -6

 نموذج تقييم أداء موظف -7

 وذج أداء موظفنم -8

ىذا وقد تم تفعيل ىذه النماذج ويوجد ممف يحتوى عمى تقييم األداء ألعضاء ىيئة التدريس والييئة 
 المعاونة والجياز اإلدارى بالكمية.
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 ة كميتوافر آليات موثقة لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية المتاحة لم 2/0/5/1

بقــدر االمكــان ولكــن المشــكمة تكمــن فــى أن عــدد  المتاحــةارد البشــرية يــتم اإلســتفادة مــن المــو      
المـــوظفين عمـــى الكـــادر اإلدارى أكثـــر مـــن حاجـــة العمـــل الفعميـــة ، وعمـــى العكـــس يوجـــد عجـــز فـــى 

وقـد أنشــئت بالكميـة وحــدة لممــوارد البشـرية، اعتمــاد مجمــس  .المـوظفين والعــاممين عمـى الكــادر الفنــى
عمـى اعـادة توزيـع المـوظفين عمـى حسـب التوصـيف  تقوم ادن  ،2009أغسطس  2بتاريخ  الكمية

الوظيفى والمؤىالت والخبرات، ولكنيا لألسف تجد صعوبة فى تنفيذ مياميا نتيجة لسياسة مقاومـة 
 التغيير لدى األفراد.

 
 : الوظيفى ءرضاال 2/5

. كما تتم لقاءات 2012تم تصميمو فى شير مايو  يتم قياس رضاء الموظفين عن طريق استبيان
 مباشــرة بــين الســيد األســتاذ الــدكتور عميــد الكميــة مــع المــوظفين مــرة كــل فصــل دراســى عمــى األقــل

. كمــا تجتمــع وحــدة الجــودة مــع العــاممين ، محاضــر االجتماعــات موثقــةلإلســتماع لمشــاكميم وحميــا
ذلـك أجتمعــت الوحــدة مـع مــدير عــام المعامــل  بالكميـة  وتســتمع لمشــاكميم وتعمـل عمــى حميــا، مثــال

 .وأمناء المعامل عندما تقدموا بشكوى لموحدة وتم حل مشاكميم بالتنسيق مع مدير عام الكمية
 %. وأىم عوامل الرضاء ىى: 80ومستوى الرضا الوظيفى لمعاممين مرضى بنسبة تتجاوز 

 القيادات األكاديمية بالكمية تستخدم سياسة الباب المفتوح -1
 من العاممين باإلدارة بصورة جيدة ونيتعاممات اإلدار  ودير م -2

 أعضاء ىيئة التدريس يتعاممون مع الموظفين بصورة الئقة -3

 الحوافز والمكافئات تصرف بطريقة عادلة -4

 ظروف العمل مناسبة الداء العمل -5

 :ء ىىوعوامل عدم الرضا
 يتقاضاه الموظف.الراتب الذى عدم كفاية  -1
 مناسبةغير الخدمات الصحية التى تقدميا الجامعة لمعاممين  -2
 مناسبةغير الخدمات اإلجتماعية والترفييية التى يقدميا نادى العاممين بالجامعة  -3

وفقًا لمتطمبات الوظيفة حيث يتوفر  وتحاول الكمية تحسين ظروف العمل داخل اإلدارات المختمفة
االستفادة من مشروع التطوير المستمر والتأىيل  جياز حاسب ىذا وقد تم 2داخل كل إدارة عدد 

لالعتماد فى توفير  طابعات وماكينات التصوير داخل كل اإلدارات والوحدات االدارية باألقسام 
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العممية و يتوفر خط تميفون مباشر )محافظات( فى مكتب العميد ومكتب أمين عام الكمية ويتوفر 
الكمية. وترتبط جميع مكاتب الكمية بسنترال داخمى خط تميفون خارجى )محمى( فى مكاتب وكالء 

متصل بخط خارجى )محمى(. توجد شبكة انترنت عن طريق شبكة الجامعة وعدد نقاط التوصيل 
( موزعة عمى جميع المكاتب االدارية وحجرات أعضاء ىيئة LANنقطة ) 500بيا حوالى 

تبة وصاالت الحاسب وقاعات التدريس التدريس  وعمى مكاتب اإلدارة العميا ورؤساء األقسام والمك
مرتبطة باإلنترنت ويتوافر فاكسين  والمدرجات. وتوجد شبكة السمكية تغطى جميع أنحاء الكمية
 إحداىما فى مكتب العميد وادخر فى مكتب مدير عام الكمية. 

دد وفير عتوالمناخ الصحى فى الكمية ممتاز واليحتاج الى مزيد من وسائل التيوية حيث تم    
شفاط ىواء كيربى وعدد من المكيفات. وتم  50مروحة سقف من مشروع التطوير وعدد  350

زيادة عدد المراوح بالمدرجات نتيجة لمكثافة الطالبية الكبيرة نسبيًا. كما تم عمل صيانة لدورات 
 المياه.

 

بتــــاريخ  ىـــذا وقـــد تمـــت مناقشـــة نتــــائج اســـتبيان الرضـــا الـــوظيفى لمعــــاممين بالكميـــة بمجمـــس الكميـــة
2/2/2014 
 
 
 
 
 
 
 

      الموارد المالية والمادية              المعيار السادس
  السنوية لتحقيق الرسالة والغايات واألىداف اإلستراتيجية: ة الموارد الماليةكفاي 1/0
  الموارد المالية السنوية 1/0/0

قيق رسالة ال تكفى لتح زانية الجامعةيالسنوية المخصصة لمكمية من مالحكومية ة الماليالموارد     
  .لمجامعة مالية التى تخصصراتيجية وسبب ذلك ىو قصور فى الموازنة الالكمية وأىدافيا اإلست

عمل برامج تعميم موازية، وقد كان ىناك   وتسعى الكمية لزيادة مواردىا الذاتية عن طريق    
صدر قرار بإغالق البرنامج من ولكن  2008برنامج موازى فى تخصص االتصاالت حتى عام 

وزارة التعميم العالى بسبب أن الكمية فى ذالك الوقت لم تكن تطبق معايير الجودة. وادن وبعد أن 
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ثم حصمت عمى  2008فى يناير  QAAP2حصمت الكمية عمى مشروع إنشاء نظام دالى لمجودة 
ت إلعادة البرنامج أات بدفإن ىناك إجراء CIQAPمشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد 

الموازى وطرح برامج أخرى موازية وىى برنامج ىندسة طبية وبرنامج ميكاترونيكس وتمت مناقشة 
ذلك بمجمس الكمية. كما أنو جارى ادن إجراءات اعتماد برنامج تدريب مينى فى مجال ىندسة 

لمبرمجيات. وىناك تفكير فى طرح برامج تدريب ميني أخرى  SQSالحاسبات بالشاركة مع شركة 
 إلقسام االتصاالت والتحكم.

وقد  سعت الكمية  لعمل  بروتوكوالت  تعاون مع  بعض الشركات العمالقة مثل سيسكو وشركة 
EMC

، وقد حصمت الكمية بموجب ىذه االتفاقيات عمى معمل معتمد لمتدريب عمى برامج 2
CCNA  وجارى ادن الحصول عمى معمل فى مجال الـ من شركة سيسكوCluide 

Computing من شركة EMC
2 . 

كما يوجد بالكمية ثالث وحدات ذات طابع خاص تدر عمى الكمية دخاًل إضافيًا وتسعى الكمية 
لتطوير أداء ىذه الوحدات عن طريق دمجيا تحت كيان واحد باسم مركز الخدمة العامة وزيادة 

. وقد عرضت الئحة مقترح مركز الخدمة العامة عمى مجمس  ح المركزعدد األنشطة فى مقتر 
إستكمال اعتماده من  وتوقفت إجراءات وتمت الموافقة عميو  2013ديسمبر  1الكمية بتاريخ 

 بسبب توقف الدولة عن اعتماد لوائح مالية لموحدات ذات الطابع الخاص. الجامعة 
 المستمر والتأىيل لالعتمـادمشروع التطوير ت ليا من الميزانية التى خصصوقد استفادت الكمية من 

فى إضافة عدد من االنشاءات والتعزيـز فـى األنشـطة والتـى مـن شـأنيا بعـد إعتمـاد لوائحيـا الماليـة 
 فقد تم: أن تدخل لمكمية دخال كافيا لتحقيق رسالة الكمية.

اليد والكرة الطائرة إنشاء ممعب خماسى مزود بكشافات إضاءة ليمية لمزاولة كرة القدم وكرة  -1
لمجتمع الخارجى بالساعة بعد انتياء لمفرق الرياضية من اوكرة السمة والذى يمكن تأجيره 

 اليوم الدراسى.

مدرج لالحتفاالت واألنشطة يصمح لتأجيره لممجتمع الخارجى فى عقد الندوات  -2
  رات.موالمؤت

تدريبية لمطالب تدر دخال صالة لمتدريب عمى أعمى مستوى، ويتم فييا حاليًا عقد دورات  -3
 لمكمية.

ة المياقة البدنية والتى يتم فيو عمل تمرينات الحمية ألفراد  من المجتمع لتطوير صا -4
 الخارجى مقابل رسم يومى أو شيرى.

وقـــد تقـــدمت وحـــدة الجـــودة الـــى مركـــز االستشـــارات اليندســـية بطمـــب ضـــم المنشـــأت الســـابقة الـــى  
نيــا عوضــًا عــن مركــز الخدمــة العامــة الــذى تــةقف اعتمــاده كمــا أنشــطتيا لتظــيم االســتفادة الماليــة م

 ذكر سابقًا.
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  ( NORMSالييئة  رمقارنة مع معايي االمباني  1/0/5
 :كفاية ومالئمة المبانى 1/0/5/0
، مبنى قديم وىو مخصص لإلدارة وقسمى 2فدان، وعدد المبانى  14تقع الكمية عمى مسحة    

واالتصاالت الكيربية وقسم الفيزيقا والرياضيات اليندسية، كما يحتوى ىذا ىندسة االلكترونيات 
. المبنى الثانى 2م 300المبنى عمى مدرجين كبيرين، الورش، المكتبة القديمة بمساحة حوالى 

حديث وينقسم الى قسمين متماثمين وبينيما مبنى يتكون من أربعة مدرجات، ويحتوى عمى قسمين 
لكترونيات الصناعية والتحكم، وقسم ىندسة وعموم الحاسبات، والمبنى عمميين ىما ىندسة اال

 .2م 200الثانى لممكتبة بمساحة حوالى 
وعدد طتيا من حيث التصميم والمساحة ومزاولة أنش الكميةحتياجات مناسبة إل المبانيمساحة    

 تفى بمتطمبات الخطة الدراسية، ويوجد بالكمية: قاعات الدرس
 وبيانيا كالتالى: 9ت عدد المدرجا -0
 مدرج كبير منيا مدرج تحول الى قاعة احتفالت وأنشطة طالبية 5عدد       

 كل منيا 5م x 02.2   =101 51مساحة المدرج =
  5م 511مدرج متوسط : مساحة كل منيا =  4عدد       
 5م 021مدرج صغير بمسحة حوالى  0عدد       

     5م 0211مجموع مساحات المدرجات = 
 

 معايير الييئة :
  5م 0019لكل طالب =  5م 0.5  % من عدد الطمبة 12مساحة المدرجات = 

 معايير الييئة.بأكثر من الخالصة: مساحة المدرجات تفى 
 

 عدد الفصول الدراسية : -5

 1صاالت مشاريع +  1صاالت حاسب +  1معمل +  01فصل داسى +  52 
  21ورش ميكانيكية وكيربية = 

  5م 40.52=  9.2   2.2الحد االدنى  لمساحة كل منيا = 

 طالب 14=  40.52/0.5=  لعدد من الطمبة الفصل يتسع 
 معايير الييئة فى الفصول: -

 طالب 747% من عدد الطمبة =  12
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 طالب 11الفصل يستوعب عمى األقل  
 قاعة تدريسية 15=  747/11عدد الفصول = 

الواحد عمى حسب تقسيم شئون الطالب يتراوح وحيث أن عدد الطمبة فى الفصل  -
 طالب 11-52بين 

 الخالصة: عدد الفصول الدراسية تفى بمعايير الييئة
 

 معمل: 01عدد المعامل =  -1

معمل  1عدد  – معمل بقسم االتصاالت 5عدد  -لمكيمياء عدد ا معمل -معمل لمفيزياء 5عدد 
بقسم ىندسة الحاسبات. اكافى لتحقيق معمل  2عدد  -ات الصناعيةيبقسم ىندسة االلكترون

 متر مربع لكل طالب(. 1المعايير 

 

 متربع تقريبًا تفى بالمعايير. 211حوالى والمساحة الكمية ليما  مكتبة 5الكمية: يوجد عدد  مكتبة

 

 ومجيز ويفى بمعايير الييئة 5م 11بر من كالمركز الطبى : مساحتو أ
 
 
الطوارئ والعالمات اإلرشادية  مباني و مخارجالنظم ووسائل األمن والسالمة في  1/0/5/5
   زمة والتسييالت المناسبة لمكافحة الحريقاال 

 الكميةتوافر لدى ارث، و يو يوجد بالكمية وحدة حديثة معتمدة مخصصة لمواجية األزمات والك      
، كما توجد الكميةرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد العالمات اإلو معدات التجييزات و ال

خطط الخالء المبانى فى حالة حدوث كوارث طبيعية محدودة وواضحة ، وتوجد خطط لمتدريب 
بجميع  عمل كما توجد تعميمات -قدر اهلل ال –خالء المبانى فى حالة حدوث كوارث إعمى كيفية  

 .ادارات الكمية لضمان أمن وسالمة العاممين
والمدرجات  ةيطفايات حريق بجميع معامل الكمشبكة انذار حريق + واألجيزة المتاحة ىى 
وصاالت اإلجتماعات وحنفيات وخراطيم حريق بجميع أدوار مبنى الكمية  والطرقات داخل المبانى،

وىناك مجموعة من العاممين مدربين  .دورياً  ياتاريخ صالحيتار ب، حيث يتم إختوىى صالحة لمعمل
 .عمى استخدام ىذه األجيزة

 

 النظافة والمناخ الصحى لمبانى المؤسسة  1/0/5/1
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الطبيعيـة والمـراوح بالجمـال وتتمتـع بالتيويـة  ى المؤسسة بالنظافة وتعطى إحساساً تتصف مبان     
المثبتـــة فـــى بعـــض القاعـــات وصـــاالت . كمـــا يوجـــد عـــدد مـــن أجيـــزة التكييـــف واإلضـــاءة الطبيعيـــة

  اإلجتماعات وصالة التدريب ومدرج اإلحتفاالت.
الزراعــة ب، ويوجــد وحــدة تخــتص منتشــرة فــى أمــاكن كثيــرة بالكميــة اء كبيــرة والخضــر المســاحات و     

داخل الكمية، تقوم ىذه الوحدة برعاية مشتل نباتات الزينة  داخل الكمية وتقوم بتوزيع نباتـات الزينـة 
  . ى أوانى من الفخار بأرجاء الكميةف
 
تتوافر في المبني العالمات اإلرشادية المناسبة لتحقيق األمن والسالمة ألفراد  1/0/5/4

 ومعدات المؤسسة 
فى المبانى العالمات اإلرشادية المناسبة مثل عالمات المخارج واالرشادات الالزمة عن  وتتوافر

 وتعميمات األمن والسالمة فى حالة حدوث حريق أو كارثة.كيفية استخدام طفايات الحريق 
 
 الوشافق األعبعيخ  3/ 1/ 6

متوفرة، ويوجد خزانات مياه فوق المبانى تستخدم المرافق األساسية من ماء وكيرباء وتميفونات    
 فى حالة إنقطاع المياه.

 

 : يجت إى تكىى الوشافق العبهخ والخبصخ ثبلوؤعغخ كبفيخ 1/ 3/ 1/ 6

. كما يوجد عدد كاٍف  ٓزٞكشح ٝثٔسبدبد ًج٤شح طشهبد ٖٓ دذائن، ٓالػت ،أُشاكن اُؼبٓخ      
ويوجد فى كل دورة مياه حمام أفرنجى وشمال  ،صالحة لالستخدامالصحية والمياه الدورات من 

كن لو المرحاض مثبت عمى إرتفاع مناسب مقبض يمكن لكبار السن والمرضى االتكاء عيو لمقيام 
 ويوجد حمام فى الدور األرضى .ال تفى بمعايير الييئةمبنية بمساحات ات دورات المياه مساح

٣زْ اسزخذآْٜ ٌُجبس اُسٖ  ٓػؼذ ًٜشث٠  3ًٔب ٣ٞجذ ػذد  مخصص لذوى االحتياجات الخاصة.

 ٝرٞجذ ٓطبُغ ػ٘ذ ٓذاخَ أُجب٠ٗ ُزٟٝ االدز٤بجبد اُخبغخ. .ُٝزٟٝ االدزبجبد اُخبغخ

 صيانة البنية التحتية والتسييالت المادية والمرافق  5/ 1/ 0/ 1
   المرافق صالحة لالستخدام 1/ 1/ 0/ 1

، معتمـدة مـن مجمـس الكميـة مـارس ىناك خطة موثقة لدعم وصـيانة البنيـة التحتيـة بالمؤسسـة      
دارة الصـيانة بـاإلدارة العامـة  .2011 حيث يتم الصيانة الدورية عن طريـق إدارة الصـيانة بالكميـة وال

ودورات الميــاه صــالحة لالســتخدام وقــد تــم عمــل صــيانة ليــا مــن مشــروع التطــوير وذلــك  .بالجامعــة
بــالمبنى القــديم أمــا المبنــى الحــديث فمــم يــتم عمــل صــيانة لــدورات الميــاه بــو حيــث أن المبنــى وحتــى 

 لحظة كتابة ىذه الدراسة لم يسمم من المقاول بصفة نيائية.
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كـا تـم تركيـب مـواتير لرفـع الميـاه الجوفيـة . تـم تحـديثيا بالكامـلوجدير بالذكر أن شبكة ميـاه الكميـة 
 الستخداميا فى رى وتنظيف الكمية بدال من المياه الصالحة لالستخدام اددمى ومياه الشرب.

 
 يالد الوبديخ وتكنىلىجيب الوعلىهبدهىاسد التعلن والتغه 2/ 6

 الوكتجخ 6/2/1

 2م 500كفاية ومالئمة المبانى، فإن مساحة المكتبة الكمية حوالى  6/2/1ًٔب رًش سبثوب ك٠ ث٘ذ 
 200، والمبنى الجديد بمساحة 2م 300ومقسمة عمى مكانان فى المبنى الرئيسى القديم بمساحة 

  .NORMS. وىذه المساحات تتناسب مع 2م

ٚ ٌزش٤ٗٝٝاالضزشاى ك٢ دٝس٣بد ئُ اإلٗزشٗذ ٖٓ ضجٌخرٌُ٘ٞٞج٤ب أُؼِٞٓبد ٣ٝزٞاكش ك٠ أٌُزجخ    

 .ٌزش٤ٗٝخ.. اُخًزت ئُ ٝهٞاػذ اُج٤بٗبد االٌُزش٤ٗٝخ ٖٓ ٓزخػػخ رجؼبً ُِٔجِس األػ٠ِ ُِجبٓؼبد

ٙ د٤ش ٣ؼط٠ ٌَُ ٓطزشى ًٞد سشٟ ُِذخٍٞ ػ٠ِ ٛز ٝرٌٕٞ ٓزبدخ ُِلئبد أُخزِلخ أُسزٜذكخ 

اُذٝس٣بد ٝهٞاػذ اُج٤بٗبد االٌُزش٤ٗٝخ. ٝخذٓخ اُزػ٣ٞش ُِطالة ٓزٞكشح ك٠ أًضش ٖٓ ٌٓبٕ داخَ 

 ا٤ٌُِخ ٓضَ ٗبدٟ رٌُ٘ٞٞج٤ب أُؼِٞٓبد.

 

ك٠ ػذدْٛ ٝرخػػبرْٜ  ، ٓشكن ك٢ أٌُزجخُِؼَٔ ٔإِٛخ اٌُٞادس ػذد ًج٤ش ٖٓ ا٣ُٝزٞكش ثب٤ٌُِخ 

  .اُجذٍٝ اُزب٠ُ

 

ثزٞك٤ش سجَ ٣وّٞ ك٤ٚ اُضائش٣ٖ ثٌزبثخ ٓالدظبرْٜ. ًٔب ٣ٞجذ غ٘ذٝم ضٌبٟٝ ٓضجذ  خ ٤ٌِرٜزْ اُٝ 

ػ٠ِ ٓذخَ أٌُجخ. ٝروّٞ ا٤ٌُِخ ثؼَٔ ئسزج٤بد سأٟ ُِٔسلذ٣ٖ ٝرذ٤ِٜب ٝاػزٔبدٛب ٖٓ ٓجِس 

ا٤ٌُِخ، ٝاهزشاح اإلجشاءاد اُزػذ٤ذ٤خ، ٝػَٔ ادػبءاد ثؼذد أُسزل٤ذ٣ٖ. ُٝٞدع إٔ ػذد 

٤خ ِوبسٗخ ثأػذاد اُطالة ثب٤ٌُِخ ثسجت رٞكش خذٓخ اإلٗزشٗذ اُالس٠ٌِ ثبٌُُٔأُسزل٤ذ٣ٖ ه٤َِ ثب

 ٝاُز٠ أدد ا٠ُ دخٍٞ اُطالة ٓجبضشح ٖٓ خبسط أٌُزجخ ػ٠ِ أُٞاهغ أُجب٤ٗخ ٌُِزت االٌُزش٤ٗٝخ. 

 

 التكميف الوظيفى الدرجو المسمى الوظيفى المؤىل االسم  م

 قائم بعمل مدير اإلدارة كبير أخصائىمكتبات ليسانسآداب جابرعومانمليك أحمد 1

 ليسانس آداب  حمدى سليمان عبد الجواد 2
أخصائىمكتبات 

 أول
 كبير

اإلشرافعلىؤعمااللمكتبة الجديدة 
 بالدور الرابع

 ماجستير هندسة نهى رمضان عطية 3
مهندس 
 الكترونيات

 الوانية
مسئول شبكة الربط 
 والمعلومات بالكلية

 عبد الوهاب وحيد عبدة حسن 4
ليسانس الدراسات 
 العربية والعلوم

باحث دراسات 
 عليا

 األولى
الخدمه المكتبية __ الفترة 

 المسائية

  F.L.Sمسئوله برنامج األولى أخصائى مكتبات ليسانس آداب هبا سعد السيد عتيم 5

 الوانية أخصائى مكتبات ليسانس آداب نور عبد المعبود العيسوى 6
_مسئولة الخدمة المكتبية 
 F.L.Sاالستعارة _

 الوانية أخصائى مكتبات ليسانس آداب سلوى نبوى مصطفى  نيم 7
الخدمة المكتبية _مسئولة 

 F.L.Sالرسائل _

 الخدمة المكتبية فترة مسائية األولى أخصائي مكتبات ليسانس آداب أحمد على مليك 8

 الوانية أخصائى مكتبات ليسانس آداب تامر حسن إسماعيل الجوهرى 9
خدمة المكتبية __ الفترة 

 المسائية



 جبهعخ الونىفيخ                                   الذساعخ الزاتيخ                  كليخ الهنذعخ االلكتشونيخ 

 ٝدذح ر٤ًٞذ اُجٞدح  -5005د٣سٔجش  66

 

 ليسانس آداب أميرة عادل كاشت  11
أخصائى 
 إجتماعى 

 مسئولة شبكة األنترنت للطلبة الوانية

 ليسانس آداب هبة كمال فاروق  11
أخصائى 
 إجتماعى 

 الوانية
الخدمة المكتبية _ البوابة 

 اإللكترونية

12 
 الوانية باحوشئونتعليم ليسانسدراساتاسالمية هناءعبدالعظيمسليمان

البوابة  -الخدمة المكتبية
 االلكترونية

13 
شيرين فاروق عبد العزيز أبو 

 العينين
 ليسانس آداب

أخصائى 
 إجتماعى

 الوانية
 -مسئولة شبكة االنترنت 

 الطلبة

 الوالوة أخصائي مكتبات ليسانس آداب شيماء حنفى عمران 14
الخدمة  - F.L.Sمدخل بيانات 

 المكتبية

 الوانية أخصائي مكتبات  ليسانس آداب داليا محمد عاطت البية  15
الخدمة  - F.L.Sمدخل بيانات 

 المكتبية

 ليسانس آداب  ادة نزيه عبدهللا 17
أخصائى 
 اجتماعى

 مسئول شبكة االنترنت للطلبة الوانية

 ............. الوالوة مكتباتأخصائي  ليسانس آداب علياء عبد الكريم جمعة  )اجازه( 18

 ............ الوالوة أخصائىإحصاء بكالوريوسعلوم نهادشوقىمحمدعرفة )اجازة( 19

 أعمال إدارية وفنية الوانية أخصائى مكتبات ليسانس آداب أمير أحمد سرور 21

 الوالوة أخصائى مكتبات ليسانس آداب مى محمود صالب 21
الخدمة -F.L.Sمدخل بيانات 

 المكتبية

 الخدمة المكتبية الوالوة أخصائى مكتبات ليسانس آداب أمينة محمد عبد السميع 22

 الخدمة المكتبية الوالوة أخصائى مكتبات ليسانس آداب محمد عبد الفتاح الجافى 23

 

 د٤َُ رٞغ٤ق ا٤ٌَُٜ اإلداسٟ(-جذٍٝ ٣ٞضخ أػذاد اُؼب٤ِٖٓ ثاداسح أٌُزجخ ٝرخػػبرْٜ )أُشجغ

 

 

 قبعبد الذساعخ والوعبهل   2/ 2/ 6

اُجذاٍٝ اُذساس٤خ ٓوبسٗخ ٓغ  ٝز٘بست اُوبػبد ٝاُلػٍٞ اُذساس٤خ ٝ أُؼبَٓ ٓغ أػذاد اُطالة ر

Norms كفاية ومالئمة المبانى 6/2/1. ٣ٝزضخ ث٤بٕ رُي ك٠ ث٘ذ. 
ٝاألػذاد  رخػػبد ا٤ٌُِخطج٤ؼخ ٝاُز٠ رز٘بست ٓغ أُؼبَٓ داخَ زٞاكش األجٜضح ٝأُؼذاد ًٔب ر

. ٝهذ اسزلبدد ا٤ٌُِخ ٖٓ ٓطشٝع اُزط٣ٞش ٝاُزأ٤َٛ ُالػزٔبد د٤ش رْ أُزبدخ ٝأُسزوج٤ِخ ُِطالة

رخػ٤ع ٓجِؾ ك٠ دذٝد أًضش ٖٓ أسثؼخ ٓال٤٣ٖ ج٤٘ٚ ُطشاء ٓؼبَٓ ٓزخػػخ ٝرج٤ٜضاد، ٓشكن 

كشح غبُذخ أُؼذاد أُزٞاث٤بٕ ثأسٔبء أُؼبَٓ ٝاألجٜضح اُز٠ رْ ضشاؤٛب ٝأسؼبسٛب ك٠ أُِق. ٝ

  .ُالسزخذاّ

ٖٓ ٌٓجشاد غٞد ٝٓب٣ٌبد ٝسٔبػبد داخَ  كش اُٞسبئَ اُسٔؼ٤خزٞٓالئٔخ ٝرأُٞاسد اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

  أُذسجبد اٌُج٤شح.

ىــذا وقــد زودت جميــع قاعــات التــدريس والمــدرجات بــأجيزة الــداتا شــو والســتائر الرأســية مــن شــرائط 
 اء.القماش وتم فرش المعامل بأرضيات فنيل عازل لمكيرب

ـــم شـــراء حـــوالى  ـــم توزيـــع الجـــزء األكبـــر لقســـم ىندســـة وعمـــوم  132وت جيـــاز حاســـب آلـــى جديـــد ت
 طالب(. 4الحاسبات وذلك لتحقيق معايير االعتماد )حاسب لكل 
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اإلدارة العامـــة لمصـــيانة ويــتم صـــيانة األجيــزة والمعـــدات عـــن طريــق إدارة الصـــيانة بالكميــة أو      
وردة بالشـركات المـ خارجيـاً  طريق ىذه الجيات  يـتم إصـالحيا وما اليمكن إصالحو عن بالجامعة.

 لألجيزة، عن طريق عمل عقود صيانة سنوية.
 

  .٣ٝNORMSٞجذ ٗوع ك٠ ػذد أٓ٘بء أُؼبَٓ ٝاُل٤ٖ٘ ك٠ اُٞسش ثٔب ال ٣زلن ٓغ ٓؼب٤٣ش  

 

فيناك مالئمة لألغراض المعدة ليا فيى  موسائل التعميمية الداعمة لمبرامج التعميمية وبالنسبة ل
عدد من الورش الميكانيكة ألعمال النجارة وأخرى لمحدادة والبرادة، وثالثة لمخراطة لدعم تدريس 
مقرر ىندسة اإلنتاج ، التدريب الصيفى لمفرقة اإلعدادية. وىناك ورشة ألعمال لمكيرباء لدعم 

األولى. ويوجد كذلك ورشة اللكترونيات  تدريب الفرقة األولى وتدريس مقرر ورش كيربية لمفرقة
لدعم تدريس مقرر الورش االلكترونية، وتدريب الفرقة الثانية. ويوجد معامل لمحاسب ادلى لتدعيم 

 مقررات الحاسبات بالكمية وتستخدم كذلك لدعم التدريب الصيفى.
 
 ووبسعخ األنشطخ الطالثيخ لالتغهيالد  3/ 2/ 6

لممارسة األنشطة الطالبية المختمفة مثل األنشطة الرياضية والثقافية  ة أماكن كافيةكميتتوافر بال
ىذه األماكن مالئمة من حيث التجييزات لممارسة كل نوع  .والجوالة وغيرىا والعممية واالجتماعية

 وبيان ىذه التسييالت كما يمى:. من األنشطة الطالبية المخصصة ليا
 

  وىـــو مكـــان  2م 120م أى مـــا يـــوازى  15  م 8صـــالة المياقـــة البدنيـــة عبـــارة عـــن صـــالة
 بـــبعض األجيـــزة عمـــى مســـتوى جيـــزنـــو بالـــدور األرضـــى وجيـــد التيويـــة وممناســـب حيـــث أ

عالى من الجودة حيث تم تدعيمو من ميزانية مشروع التطوير بتجييزات حديثـة فـى حـدود 
 .مائة ألف جنيو

 يمةتم تسويتو وزراعتو بالنج قانونى رة قدمممعب ك. 

  تــم تجييـزه مــن  السـمة خماســى لممارسـة كــرة القـدم والكــرة الطـائرة وكــرة اليـد وكــرةكـرة ممعـب
 .ألف جنيو ومزود باألضواء الكاشفة 400مشروع التطوير فى حدود

  (ترابيزة تنس طاولة 3عدد ) 

  ( جياز كرة سرعة 2عدد ) 

  اتلمروبوتورشة وممعب 

 معرض فنى مالئم بالنسبة لمنشاط الطالبى.  
 
 تكنولوجيا المعمومات  4/ 5/ 1
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تــرتبط الكميــة بشــبكة المعمومــات الدوليـــة مــن خــالل شــبكة الجامعـــة. وقــد أنشــئت الكميــة شـــبكة     
ــــة ــــى  اتصــــاالت الســــمكية داخميــــة تغطــــى جميــــع مبــــانى الكمي مــــن خــــالل تعــــاون مــــع شــــركة النخيم

ىــذه الخدمـة متاحــة لجميــع و . لاللكترونيـات والــذى قـدم التجييــزات والفنيـين لتركيــب الشــبكة بالمجـان
 .أعضاء ىيئة التدريس والطمبة والعاممين

جـارى نقطـة و  500( مكونة من حـوالى LANكما تم تزويد الكمية بشبكة اتصاالت سمكية محمية )
ــــو لالل وحــــدة تكنو األن تفعيــــل ىــــذه الشــــبكة مــــن خــــ ــــولى االشــــراف عمي ــــا المعمومــــات والتــــى تت وجي

ة عمـــى شـــبكة وجـــد موقـــع لمكميـــيكمـــا يوجـــد بالكميـــة تـــادى لتكنولوجيـــا المعمومـــات. كمـــا   وتشـــغيميا.
تبعــًا لمشــروع البوابــة االلكترونيــة والــذى ييــدف لــربط الموقــع ىــذا تحــديث  جــارىاإلنترنــت العالميــة و 

متــاح بالمغـــة العربيـــة  الموقـــعو المجمـــس األعمــى لمجامعـــات.  عمواقــع الكميـــات بموقـــع الجامعــة وموقـــ
   .غة اإلنجميزيةوالم

الممـــول مـــن المجمـــس األعمـــى  ICTPويوجـــد بالكميـــة وحـــدة لتكنولوجيـــا المعمومـــات تابعـــة لمشـــروع 
 لمجامعات.

 
 
 
 
 
 
 

  البيئة وتنمية المجتمعية ةركالمشا      المعيار السابع

 
 التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  0/ 9
المجتمع وتنمية البيئة لكل من الطالب أعضاء ىيئة برامج لمتوعية بأنشطة خدمة  0/ 0/ 9

  التدريس ،العاممين واألطراف المجتمعية ذات العالقة
ندوة تم عمل عدة فعاليات لمتوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة من ىذه الفاعميات    

والتى منيا معيار خدمة  بمعايير االعتماد األكاديمىالمعاونة  اعضاء ىيئة التدريس والييئة توعية
دور الكمية فى خدمة عن ورشة عمل ، وتم عقد 2010سبتمبر  فى  المجتمع وتنمية البيئة 

وتم دعوة العديد من مديرى إدارات اامؤسسات الحكومية  2010 سبتمبر 28 فىالمجتمع والبيئة 
فى المجتمع المحيط وكان ىدف الورشة التعرف عمى إحتياجات المجتمع والبيئة المحيطة تبع ىذه 
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لعرض  2010اكتوبر  10، 5 ندوتان ألعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة بتاريخ عقد الورشة
كيانات المجتمع يمكن ان يساىم فييا أعضاء ىيئة  معمن توصيات وأفكار الورشة ب نتج ما

لعميد الكمية  رفع خطابوحدة الجودة ب قامتوفى نفس السياق التدريس لخدمة المجتمع المحيط. 
عمل نظام حوافز ألعضاء ىيئة التدريس لتشجيعيم عمى الحصول عمى لتشكيل لجنة لبحث 

د النظام من مجمس الكمية فى أكتوبر مشاريع لمتصدى لمشاكل الصناعة أو المجتمع وتم اعتما
2010. 

   
عن ما تقوم بو وحدة  والعاممين بالجياز االدارى بالكمية ندوات توعية لطالب الكميةوقد عقدت 

نجازات وعرض أىداف مشروع التطوير المستمر والتأىيل لالعتماد ومنيا  الجودة من أعمال وال
ت ىذه د، واعتم 2011مارس  23، 20خ ىدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة بتاري

                           .2011أبريل  3الندوات من مجمس الكمية بتاريخ 
لطالب الكمية بالفرقة األولى، والذى يتم فيو توعية مقرر ىندسة البيئة كما تقوم الكمية بتدريس 

  .الطالب بأىمية تنمية البيئة المحيطة
                   

 الخطة واحتياجات المجتمع   5/ 0/ 9
 وجود خطة موثقة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 0/ 5/ 0/ 9

 . تم أول اعتماد لمخطة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطةوموثقة  توجد خطة معتمدة      
تسويق خدمات الكمية . ىذا وقد تم إقتراح وحدة ل2010أكتوبر  3 من مجمس الكمية بتاريخ

ثم حدث مراجعة لخطة خدمة المجتمع .  2010نوفمبر واعتمدت الئحتيا من مجمس الكمية فى 
ى ت. وفى سياق متصل تم اقتراح خطة لتنمية التمويل الذاتى وال2012أبريل  1وأعيد اعتمادىا 

أبريل  1ية فى ترتكز عمى زيادة التفاعل مع المجتمع المحيط وأعتمدت ىذه الخطة من مجمس الكم
خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمراجعة وتحديث تم اعتماد آخر  2013وفى ديسمبر . 2012

بعد تولى وكيل كمية جديد إلدارة  2015/2016، وتم تعديل الخطة فى العام الجامعى المحيطة
     .شئون البيئة وخدمة المجتمع 

تنمية موارد الكمية الذاتية من خالل خدمة المجتمع أتجيت الكمية فى  زيادةومن اجل حدوث    
الالئحة لعمل تطوير فى وحداتيا ذات الطابع الخاص بإقتراح إنشاء مركز خدمة عامة تم اعتماد 

لورود  ا، ولكن لم تكتمل إجراءات اعتمادى2013سمبريدلو من مجمس الكمية فى  الداخمية
عتيم لجميع لوائح الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص القائمة المالية بمراجوزارة تعميمات من 

 .بالجامعات المصرية مع األستمرار بالعمل بالموائح الحالية لحين إصدار الئحة موحدة
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عقدت فى الكمية  من خالل ورشة العمل التى  المجتمع خطة خدمةعمي أولويات  و تم التعرف
المصالح والييئات الحكومية ومشاركة بعض مديرى بعض وتم دعوة  28/9/2010بتاريخ 

لدراسة احتياجات المجتمع من خدمات يمكن أن فى البيئة المحيطة بالكمية  الجمعيات األىمية
 :السادة دعوة كال من . ىذا وقد تمتقدميا الكمية

 رئيس مجمس مدينة منوف  -1

 مدير التأمين الصحى بمنوف -2

 مدير إدارة الصحة بمنوف -3

 والتعميم بمنوف مدير إدارة التربية -4

 مدير إدارة التموين بمنوف -5

 مدير االدارة الزراعية بمنوف -6

 مدير إدارة التضامن االجتماعى بمنوف -7

 مدير إدارة الطب الوقائى -8

 مدير البنك األىمى -9

 مدير بنك القاىرة  -10

 مدير بنك مصر -11

 ممثمى الجمعيات األىمية  -12

وصـــدرت  أن تقـــدميا الكميـــة وتناولـــت الورشـــة مـــا يحتاجـــة المجتمـــع الخـــارجى مـــن خـــدمات يمكـــن 
 .2010جمسة أكتوبر فى توصيات عن الورشة أعتمدت بمجمس الكمية 

ىندســـية فـــى مجـــال استشـــارات والممارســـات الفعميـــة لتطبيـــق خطـــة خدمـــة المجتمـــع تشـــتمل عمـــى 
حــل مشــكالت و  قوافــل تثقيــف، ICDLفــى مجــال الحاســبات، ودورات  تدريبيــةالتخصــص، دورات 

وكــذلك تقــوم الكميــة  .مثــل مشــكمة وجــود أبــراج المحمــول بــالقرب مــن مســاكن المــواطنين  مجتمعيــة
بإعطاء شيادات االعتماد األكاديمى لعدد من األجيزة الكيربية التى تنتجيا شركة بنيا لمصـناعات 

 الممبات الموفرة لمطاقة.... الخ(. –اإللكترونية مثل )شواية كيربية 
كمــا تشــارك الكميــة فــى التواصــل مــع المســئولين فــى االدارة المحميــة بمدينــة منــوف لحــل بعــض     

المشاكل البيئية، وقد تحقق ذلك بعد وصول شكوى من أىالى أحد أحياء مدينة منوف )حيث يوجد 
ـــة بـــالقرب مـــن أحـــد مصـــادر ميـــاه  الشـــرب  وتـــم مخاطبـــة   مقـــر الكميـــة( بصـــدد وجـــود مقمـــب لمزبال

 لشكوى الى السيد رئيس مجمس مدينة منوف والذى تفضل بالرد عمى الشكوى.وتحويل ا
وأقامـــت الكميـــة عـــدد مـــن النـــدوات لمكافحـــة األدمـــان والتـــدخين، طـــرق الوقايـــة مـــن مـــرض الحصـــبة 

وكان يشارك فى ىذه الندوات أعداد كبيرة من الطالب والعاممين بالكمية وىم مـن سـكان  األلمانية. 
 .مدينة منوف وضواحييا
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المجتمــع وتنميــة البيئــة فــى العــام  ةأنشــطة إدارة خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة فــى تنفيــذ خطــة خدمــ

 :2015/2016وبداية العام الجامعى  2014/2015الجامعى 
 .2014/2015فوز الكمية بمسابقة التميز البيئى لكميات ومعاىد الجامعة لمعام الجامعى  -1

مـع وعمل بروتوكول تعـاون تشكيل لجنة من السادة أعضاء ىيئة التدريس لمتواصل وزيارة  -2
خطــاب الوثــائق:  -(24/5/2015مجمــس مدينــة منــوف )اجتمــاع لجنــة الحاســبات بتــاريخ 

وخطــاب  تشــكيل المجنــة مــن قبــل الســيد وكيــل الكميــة لشــئون خدمــة المجتمــع وتنميــة البيئــة
 .موجو لرئيس مجمس مدينة منوف

( عضـو 2تـم تشـكيل لجنـة متخصصـة مـن عـدد )شجيع الطالب عمى االبتكـار واالبـداع لت -3
طالـب السـيد ىيئة تدريس بكل قسم عممـى لعمـل محاضـرات لمفـرق الدراسـية المختمفـة  وقـد 

اللقــاء  محاضــرة لكــل بالجــدول الدراســى وكيــل الكميــة لشــئون خدمــة المجتمــع تــوفير موعــد 
الوثـــائق خطـــاب الســـيد األســـتاذ الـــدكتور/وكيل  -2015/2016فرقـــة فـــى العـــام الجـــامعى 

محضــر لجنــة شــئون خدمــة المجتمــع  -لمســيد األســتاذ الدكتور/عميــد الكميــة المرفــوعالكميــة 
 .بتشكيل المجنة المكمفة بإلقاء المحاضرات

تـــولى الســـيد الـــدكتور / أيمـــن الســـيد أحمـــد عميـــرة القـــائم بعمـــل رئـــيس قســـم ىندســـة وعمـــوم  -4
بقــرار الســيد  إدارة مركــز رعايــة المختــرعين والمبــدعين بجامعــة المنوفيــةالحاســبات بالكميــة 

 .4/5/2015بتاريخ  2806األستاذ / رئيس الجامعة رقم 

رحـــــة إلدارة شـــــئون خدمـــــة المجتمـــــع وتنميـــــة البيئـــــة لمعـــــام الجـــــامعى الخطـــــة الســـــنوية المقت -5
ل مشــتوالتــى ت م4/10/205بجمســتو بتــاريخ  مجمــس الكميــة نلمعتمــدة مــاو  2015/2016

عمــى أنشــطة فــى مجــال النــدوات والمــؤتمرات، الــدورات التدريبيــة، القوافــل اليندســية، متابعــة 
الخريجين، تطوير حـدائق الكميـة، االبتكـار واالبـداع، والعمـل مـع قطاعـات كميـات الجامعـة 

  فى القوافل المتكاممة.

إقتصــاد  -يــةىيئــة تــدريس مــن كميــة اليندســة االلكترون أعضــاءتنفيــذ قافمــة متكاممــة تضــم  -6
 ف.بمنــو لزيـارة مؤسســة التربيــة الفكريــة  8/10/2015تربيــة نوعيــة يــوم الخمــيس  –منزلـى 
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مـن السـيد  مرفـوعالوثـائق: خطـاب  -وكان اليدف من القافمـة إستكشـاف المواىـب ورعايتيـا
األستاذ الدكتور/وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع الى السيد األستاذ الـدكتور/نائب رئـيس 

كشف  –الجامعة لشئون خدمة المجتمع بطمب  الموافقة عمى تسيير القافمة_ تقرير القافمة 
رسة التربية الفكرية لمكميـة دخطاب شكر موجو من م -بأسماء الطالب الموىبون بالمدرسة

 .إستبان تقييم الزيارة -ب عمل زيارة لطالب المدرسة لمكميةوطم

أىم اإلنجازات إلدارة شئون خدمة المجتمع والوحدات ذات الطابع الخاص التابعو لو لمعـام  -7
 -عة لشئون خدمـة المجتمـالوثائق: تقرير من مكتب وكيل الكمي -2014/2015الجامعى 

تقريــر مــن  – تتكنولوجيــا المعمومــاقريــر مــن نــادى ت –تقريــر مــن مركــز الحســاب العممــى 
بالجامعــة  بالــدورات التدريبيــة والمتــدربين مــن  ICTPبيــان مــن مركــز  -الــورش االنتاجيــة

حتــــى  1/1/2012كميــــة اليندســــة االلكترونيــــة مــــن اإلداريــــين والمــــوظفين فــــى الفتــــرة مــــن 
بيـان بالــدوارات التــى تمـت مــن جيــات مختمفـة لمســادة االداريــين بالكميــة   – 31/12/2015

 .2014/2015لمعام الجامعى 

 .2014/2015صدور الدليل األول  لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -8

 :2015/2016الندوات التى تمت حتى تاريخ إصدار الدراسة الذاتية فى العام الجامعى  -9

بقاعة المؤتمرات بالكمية )مدرج  20/10/2015الثالثاء الموافق ندوة براءة االختراع يوم  -
رئيس الجامعة والسيد األستاذ  اية السيد االستاذ الدكتور/عاألنشطة واالحتفاالت( تحت ر 

الــدعوة الموجــو  –االعــالن لمطــالب  –برنــامج النــدوة   :وثــائقلا –الــدكتور/ عميــد الكميــة 
كشـف بأسـماء السـادة  –محتويـات النـدوة  –ة تقريـر عـن النـدو  –ألعضاء ىيئـة التـدريس 

 .اتصال براءة االختراع بالجامعة التعريف بنقطة -الحضور

ندوة " المجتمع واالضرار الصناعية المرئية والسمعية والمحمول" والتى عقدت يوم األحد  -
أخبــار  –الوثــائق: تقريــر عــن النــدوة  -بقاعــة االحتفــاال بالكميــة 29/11/2015الموافــق 

موقـع  -صـدى البمـد -بوابة فيتـو -الوطن –روز اليوسف  –الندوة بالمجالت ) المرصد 
 كشف بالسادة الحضور. –كمية اليندسة االلكترونية( 
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" والتى عقدت بمقر جمعيـة منـوف لمتنميـة االجتماعيـة ندوة "خدمة المجتمع وتنمية البيئة -
خدمـــة المجتمـــع يـــوم األحـــد الموافـــق  والتـــى ألقاىـــا االســـتاذ الـــدكتور/وكيل الكميـــة لشـــئون

شـــيادة شـــكر وتقـــدير مـــن  –الوثـــائق: خطـــاب مـــن الجمعيـــة يفيـــد ذلـــك  – 30/8/2015
 الجمعية.

 

 : كميةمشاركة األطراف المجتمعية في مجالس ال 0/ 5/ 9
صالصوخ أػضوبء  5005/5003دز٠ اُؼبّ اُجوبٓؼ٠  ٣ضْ ك٠ رط٤ٌِٚ األسبس٠ ًبٕ ٓجِس ا٤ٌُِخ     

 سجبٍ اُػ٘بػخ ك٠ ٓجبٍ رخػع ا٤ٌُِخ :ٖٓ ه٤بداد 

 رئيس مجمس إدارة شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية 

 عضو مجمس إدارة بمصنع توشيبا العربى 

 رئيس مجمس إدارة شركة النخيمى 

 فإن المجمس يضم فى عضويتو رئيس مجمس إدارة شركة  2013/2014وفى ىذا العام الجامعى 

.Nile Soft  
ة مشاركة ذوى الخبرة من سوق العمل فى المجان العممية ومجالس األقسام  آليكما تم اعتماد   

وبالفعل يتم دعوة بعضيم لحضور مجالس األقسام إذا دعت الضرورة   12/6/2010بتاريخ 
لذلك، كما حدث فى أثناء مناقشة تعديل الئحة البكالوريوس، مثال ذلك إجتماع مجمس قسم 

 كما شارك فى المجمس عدد من الخريجين. 15/8/2010ىندسة وعموم الحاسبات بتاريخ 
لمناقشـة مشـاريع  فـى مجـال التخصـص قيـادات الصـناعةو يتم دعوة العديـد مـن رجـال األعمـال و    

بتكــريم  الشــركات المشــاركة فــى الحفــل فــى ممتقــى حفــل الخــريجين وتقــوم بعــض و  التخــرج لمطــالب
خــريجين وترشــيح األوائــل مــنيم لمتعيــين بشــركاتيم. أوائــل الخــريجين وتقــديم اليــدايا العينيــة ألوائــل ال

 ويتم دعوة قيادات الجامعة وممثمين عن المجتمع المحمى.
وكـذلك  وقد تـم عقـد ورشـة عمـل مـع قيـادات الصـناعة لتحديـد حاجـة الصـناعة مـن خـريج الكميـة   

صــناعية وصــدرت توصــيات منيــا مشــاركة الجيــات ال الميـارات المطموبــة ســواء العمميــة أو العمميــة،
 وضع مناىج الكمية عند تعديل الالئحة. بخبراتيا ومقترحاتيا عند ذات العالقة

شـركة -شـركة توشـيبا العربـي –بروتوكوالت تعاون مع الشـركات الصـناعية )شـركة بنيـا  ويوجد    
( ومـن شركة النخيمى لاللكترونيـات -شركة بيب آراب لألنظمة اإللكترونية –جنوب الدلتا لمكيرباء 

بنود ىذه اإلتفاقيـات قيـام الشـركات بتـدريب الطـالب، وتقـوم ىـذه الشـركات بتقـديم الوظـائف لألوائـل 
 من خريجى الكمية. 

 
 األطراف المجتمعية   ءرضا 5/ 5/ 9



 جبهعخ الونىفيخ                                   الذساعخ الزاتيخ                  كليخ الهنذعخ االلكتشونيخ 

 ٝدذح ر٤ًٞذ اُجٞدح  -5005د٣سٔجش  74

 

قيــادات مــن ســوق العمــل حــول مســتوى خــريج التــم عمــل إســتبيان لقيــاس رضــاء رجــال الصــناعة و   
كمــا وفــى العديــد مــن المقــاءات يــتم مناقشــة مســتوى  %.81.3النتيجــة ايجابيــة بنســبة  الكميــة وكانــت

ورشـة العمـل مـع قيـادات مـن سـوق العمـل  خريج الكمية وتكون نسـبة الرضـاء كبيـرة، كمـا حـدث فـى
ى أكدت فييا ورقة عمل من شركة بنيا لمصناعات االلكترونيـة أن عـدد ، والت28/6/2009بتاريخ 

 % منيم من خريجى قسم االتصاالت.80% بصفة عامة، وأن 60خريجى الكمية الميندسين من 
 


