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 المحور الثانى
 ية التعميميةاعمالف

 الطالب والخريجون             مناالثالمعيار 
 وتحويل وتوزيع الطالب: سياسات قبول 8/1

 :اإلستراتيجيت واألهذاف وانغبيبث انرسبنت يع انمبىل سيبسبث تكيف 8/1/1
ىى جامعة المنوفية رسالة كمية اليندسة االلكترونية ب" عمى العبارة تشتمل رسالة الكمية         

كاديمية مميزة ألكترونية المختمفة وتقدم الكمية برامج تخريج ميندسين منافسين فى مجاالت اليندسة اإل
وأحد األىداف  ."لدعم الخريجين بالمعارف االساسية والميارات التى تتوافق مع المعايير القومية

حمى موينافس عمى المستوى الخريج متميز يواكب تحديات العصر تيجية لمكمية ىى "رااإلست
" وىذا يتطمب قبول الطالب عمى معايير تتناسب مع خريج متميز ينافس فى سوق العمل االقميمىو 

وىذا الخريج البد أن يكون متفوقا فى نتيجة الثانوية العامة ومن شعبة الرياضيات وذلك حتى يتوافق 
لقبول التى اعتمدت من مجمس الكمية مع طبيعة المقررات اليندسية. وىذا ما تنص عميو سياسات ا

 .2112 يوليو 1بتاريخ 
 

وء قواعد القبول التى يحددىا المجمس األعمى لمجامعات فى ضمع سياسات ىذه التتوافق و 
 . رياضة( -)عممى الثانوية العامةتخصصات طالب 

عتماد أية دراسى إل فى كل عام لجنة شئون التعميم قبليتم مراجعة ىذه السياسات سنويا من      
 تعديالت مقترحة لتطبيقيا عمى طالب العام الجديد.

 
 اإلعالن عن قواعد قبول الطالب في وسائل اإلعالن المناسبة  8/1/1/1

باألقسام العممية تعمن لمطالب فى نياية الفصل الدراسى السادس وذلك لتوزيع  سياسات القبول    
ة المتخصصة بالكمية عمى حسب الشروط السالف الطالب عمى البرامج األكاديمية لألقسام العممي

الدراسة موحدة لجميع الطالب فى السنوات  ذكرىا بداية من الفصل الدراسى السابع، حيث أن
بدليل  . كما يتم إعالن سياسات توزيع الطالبثانية( -أولى -)إعدادى الدراسية الثالث األولى

كما يتم إعالن نتيجة توزيع  ون الطالب.بموحات اإلعالنات بالكمية ولدى مكاتب شئ الطالب و
 الطالب عمى األقسام العممية عمى موقع الكمية. 

األكاديمية التى تقدميا  لمبرامجمعمومات كافية عن شروط القبول  دليل الطالبيتوفر بكتيب        
، الكميةمتاح عمى موقع  والجدد وى بوزع مجانا عمى الطاليالكتيب  اوىذ األقسام العممية المختمفة
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 31فصل دراسى )عدد طمبتو فى حدود التدريس لكل  ويتم تحديد مرشد أكاديمى من أعضاء ىيئة
المحددة والمعمنة لمطالب خارج مكتب  ثناء الساعات المكتبيةألمرد عمى استفساراتيم وذلك فى  (طالب

 المرشد األكاديمى.
عى مع طالب الكمية فى مدرج االحتفاالت وحدد السيد االستاذ الدكتور/ عميد الكمية الحالى لقاء أسبو 

 لمرد عمى تساؤالت الطالب فى وجود السيد االستاذ الدكتور/ وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب.
 

 عداد وتنظيم برامج تنظيمية لمطالب الجدد إ  8/1/1/2

 من خالل: الجدد تنظيم برامج تعريفية لمطالب المقبولينليوجد إجراءات     
 يد عميد الكمية وجميع أعضاء ىيئة التدريس مع الطالب الجدد وأولياء األمور قبل لقاء لمس

 بداية العام الدراسى.

 توزيع دليل الطالب مجانا لمطالب الجدد. 

 .توزيع خرائط ارشادية لمواقع مكاتب وادارات وأقسام الكمية المختمفة 

 م الدراسى لمرد عمى أية إنشاء مكتب استعالمات فى مدخل الكمية الرئيسى فى بداية العا
 استفسارات لمطمبة الجدد وتوجيييم.

 
 وجود قواعد محددة ومعمنة لتوزيع الطالب عمى التخصصات المختمفة   8/1/1/3

العممية تتمثل فى تحقيق رغبة استخدام معايير معمنة ومحددة لتوزيع الطالب عمى األقسام ويتم    
 الشروط اآلتية: الطالب فى االلتحاق بقسم معين اذا توافرت

  .المجموع الكمى لمطالب فى نياية الفصل الدراسى السادس 

 21بحد أدنى   عدم تخطى النسب المئوية ألعداد الطالب المقرر قبوليا فى األقسام العممية 
 % من إجمالى الطالب المنقولين لمفرقة الثالثة.41% وحد أقصى 

 .نجاح الطالب فى المقررات المؤىمة لمقسم 

مجالس  وقد تم تحديد ىذه السياسات بواسطة لجنة شئون التعميم والطالب ثم اعتمادىا من       
 . م2112يوليو  1الكمية بتاريخ 

 وفى  الطالب   بدليل  معمنةفيى  تتسم بالشفافية األقسام العمميةسياسات قبول وتوزيع الطالب عمى 
لسادس وبموحات اإلعالن بالكمية الدراسى اتوزع عمى الطالب فى نياية الفصل  مطبوعات  صورة

 ومكتب شئون الطالب.
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توزيع الطالب عمى  وقد تم عمل إستقصاء  لقياس رضاء الطالب عن سياسات الكمية فى     
    %.81.4األقسام العممية وكانت نسبة رضا الطالب 

 
 وجود قواعد محددة ومعمنو لتحويل الطالب  8/1/1/4

 (86لييا موضحة بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات )مادة لكمية وا  سياسات التحويل من ا    
، تم اعتمادىا من مجمس عامة لقواعد تحويل ونقل قيد الطالبالسياسات وال بدليل الطالبمعمنة و 

وقات محددة ومعمنة من قبل شئون الطالب بما أ. و يسمح بالتحويل فى م2112يوليو  1الكمية فى 
ى موقع الكمية وفى لوحة االعالنات عد معمنة فى دليل الطالب وعموالقوامية. اليعيق العممية التعمي

 بشئون الطالب قبل وأثناء فترة التحويل.
 

 لتحويالت من المؤسسة وألييا سنويًا اتوافر بيانات عن نسبة  8/1/1/5

 .فى الجدول وبيانو كما، لييا سنويّا لمدة ثالثا  تتوافر بيانات عن نسبة التحويالت من الكمية و     
 طالب محولون إلى الكمية طالب محولون من الكمية العام الجامعى

 43 162 م2113/2114
 29 73 م2114/2115
 46 113 م2115/2116

 

 :اآلتية األسباب سباب التحويالت من الكمية تنحصر فىأ و

 تقميل األغتراب 

 يتوفر بيا أماكن  ة، مدينة غير جاذبة لممغتربين حيث اليمدينة منوف حيث تقع الكم
 ترفييية أو خدمية مثل مثيالتيا فى المدن الكبرى مثل القاىرة واألسكندرية.

 ية مثل تخصصات العمارة،الرغبة فى اإللتحاق بتخصصات ال توجد بالكم             

 الميكانيكا، وكيرباء قوى.المدنى،  

  كميةبالتناسب أعداد الطالب المقبولين مع الموارد المتاحة  8/1/1/6
 

 و،  مع الموارد المتاحة بالكمية توزيعيا من قبل مكتب التنسيقأعداد الطالب التى يتم تتناسب       
لمتدريب الفرص المتاحة تحسين جودة فرص التعميم و لعدد الطالب   تقميلسياسة    الكمية  ىتبنت

عدد الطالب المطموب  العممى داخل الكمية وخارجيا  بالمصانع والشركات  ذات الصمة. ويتم تحديد
قبوليم بالكمية من لجنة شئون التعميم وتعتمد من مجمس الكمية  وترسل الى الجيات المختصة 
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وذلك فى المحاضرات  انبالمجمس األعمى لمجامعات. ويتم تقسيم طالب الفرقة الواحدة الى مجموعات
 لتقميل الكثافة الطالبية بالمدرجات.

، تتناسب مع األعداد المقبولةوتجييزات  تدريس ومدرجات ومعامل مكانيات بالكمية من قاعات واإل
حيث يتراوح عدد  بعد تطبيق سياسة تقسيم الطالب  الى مجموعات مرفق تقرير إستيفاء المعايير،

طالب. وفى حصص التمارين والمعامل ال يزيد عدد  251-211طالب المجموعة الواحدة من 
ضافة الى زيادة ساعات تشغيل المعامل يوميًا لتنتيى طالب. باإل 31طالب الفصل الواحد عن 

 الدراسة فى حدود الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
 :انىافذيٍ انطالة 8/1/2

بالمقارنة بالطالب المصريين حيث فى الخمس سنوات السابقة نسبة الطمبة الوافدين تكاد ال تذكر       
الوافدين والذين يفضمون الجامعات الموجودة أن موقع الكمية فى مدينة منوف غير جاذب لمطالب 

، مع العمم بأن وحدة الجودة بالقاىرة واالسكندرية لما فييما من تحضر عمرانى ووسائل جذب سياحى
إنشاء وحدة ، وأقتراح (2112نوفمبر -)مجمس الكميةقامت باعتماد آلية لجذب الطالب الوافدين 

عميو تمت مراسمة جميع الممحقات الثقافية لمدول  وبناءاً  .2111مارس  -رعاية الطالب الوافدين 
 قامة الطالب.إمكانيات لتسييل إميزة وما توفره من تالعربية بما تقدمو الكمية من برامج م

  الدعم الطالبى  8/2
 الدعم الطالبي 1/ 8/2

 وجود برمج معتمدة لمدعم الطالبي ) مالي وعيني ونفسي ( .  8/2/1/1

ة لرعاية الشباب تحت اشراف السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لشئون التعميم يوجد بالكمية إدرا    
والطالب وىى تقوم بتقديم الدعم الطالبى غير األكاديمى لجموع الطالب ويتم دراسة إحتياجات 

توفر الكمية نظامًا لتقديم الطالب من خالل استمارة تعارف واستمارة دراسة حالة )بحث إجتماعى(. و 
، ىذا وقد قامت وحدة الجودة بعمل توثيق ليذه نى( وكذلك الدعم النفسىيالى والعالمادى )المالدعم 

دركت وحدة الجودة وجوب اعتماد ىذه البرامج من مجمس الكمية أ 2113ففى نوفمبر  البرامج مؤخرًا.
آلية د وكذك اعتما آلية دعم الطالب غير القادرين ماديا )صندوق التكافل اإلجتماعى(فتم اعتماد 

ويوجد مشروع لدعم الكتاب الجامعى  .تقديم الكتاب الجامعى بسعر مخفض أو مجانًا لغير القادرين
 من قبل الجامعة.

 
 تفعيل برامج الدعم الطالبي  8/2/1/2
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وبرامج الدعم الطالبى مفعمة وتوجد قوائم بأسماء الطالب الحاصمين عمى الدعم المالى من صنودق 
 م لمطالب الحاصمين عمى الكتب بالمجان أو بسعر مخفض.التكافل كما توجد قوائ

 
 الرعاية االجتماعية والصحية   8/2/2
 ة برامج لمدعم االجتماعي والرعاية الصحية لمطالب . كميتقدم ال 8/2/2/1

وتوجد خطة لمدعم الطالبى تقدميا إدارة لرعاية الشباب فى مجاالت الرعاية االجتماعية     
ية واالشراف عمى الفرق الرياضية وفريق الجوالة. وتوجد خطة دعم إرشادى معتمدة والرياضية والترفيي

 . والخطة مطبقة بالفعل.2119من مجمس الكمية بجمستو العاشرة فى يونيو 
جتماعيين بإدارة رعاية الشباب وتعبئة متعثرين ماديًا بالتوجو لمكتب اإلخصائين اإلويقوم الطالب ال   

 ماعية والذى يتم دراستو لتقديم الدعم المادى المناسب لو.جتإنموذج دراسة حالة 

 كما يطبق نظام التأمين الصحى لمطالب لمعالج المجانى فى مستشفيات الجامعة.

جتماعية ورعاية صحية ونفسية لذوى االحتياجات الخاصة إبرامج دعم  كميةتخصص ال 8/2/2/2
 . 

مت بعمل بعض ت الخاصة. اال أن الكمية قاومع أن الكمية ال يقبل بيا الطالب ذوى اإلحتياجا
ذوى اإلحتياجات الخاصة تحسبًا لحدوث حادث طارىء ألى طالب يسبب لو الخدمات العامة لدعم 

ى القديم وتوجد مصاعد كيربية فى نعاقة حركية، حيث قامت الكمية بتركيب مصعد كيربى بالمبإ
االحتياجات الخاصة فى  ىالمياه لتساعد ذو المبانى الحديثة. و قامت الكمية بتثبيت مساند بدورات 

االستناد عمييا. وتم تغيير نظام األبواب فى دورات المياه لتفتح لمخارج. وأنشأت الكمية مطالع 
 االحتياجات الخاصة، عمى مداخل األقسام العممية. ىلمساعدة ذو 

 
 عيادة طبية مجيزة لمحاالت الطارئة كميةتوفر ال 8/2/2/3

بالمستمزمات الطبية دة عالجية لتقديم الرعاية الصحية لجموع الطالب وتم تزويدىا كما توجد وح     
. وفى حالة عديد من المعاملالالالزمة لمطوارئ العادية وطوارئ إصابات المعامل الحتواء الكمية عمى 

حدوث حاالت مرضية مفاجئة تستدعى تدخل خارجى فإن الكمية تقوم بنقل الحالة الى مستشفى 
 لعام والذى مدخمو مقابل لمدخل الطالب بالكمية.منوف ا

 رعاية الطالب المتفوقين والمتعثرين 8/2/3
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 لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين والمتعثرين  ةقواعد موثق كميةتضع ال 8/2/3/1

وثيقة وضعت الكمية قواعد موثقة لتحديد الطالب المتفوقين والمبدعين والمتعثرين  من ىذه القواعد 
آلية الكشف المبكر ، 2112أغسطس  - ساليب التى تتبعيا الكمية لمكشف عن الطالب المبدعوناأل

. وقامت وحدة الجودة بتصميم بيان 2112أغسطس  - عن الطالب المتفوقين والطالب المتعثرون
 .1-3-2-8مرفق  الحالة الدراسية لمطالب

 سنوات(  5ل السنوات السابقة )متفوقين خال يتم تحديد معدالت تطور نسبة الطالب ال 8/2/3/2

وىناك نسب لمعدالت تطور نسب الطالب المتفوقين فى خالل السنوات الخمس السابقة، مرفق    
8-2-3-2 

 وسائل متنوعة لدعم وتحفيز الطالب المتفوقين  كميةتستخدم ال 8/2/3/3

نشر صور الطالب يات كما توجد آليات لدعم الطالب المتفوقين اجتماعيا ودراسيا وتشمل ىذه اآلل   
وجوائز عينية  شيادات تقدير يممنحيتم و ولوحة الشرف ليل الطالب المتفوقين عمى موقع الكمية ود

، ويتم دعوتيم السنوى لخريجى الكمية اليوم من بعض الشركات المدعوة لحضور فاعميات ةيومال
ية التعميمية والمشاكل التى لالستماع ألرائيم فى العمم لممؤتمرات العممية باألقسام ومجمس الكمية

مجمس  اعتماد -آلية مشاركة الطالب فى المجان والمجالس وأعمال وحدة الجودة،  يواجييا الطالب
كما تقوم الكمية بترشيح الطالب األوائل لمحصول عمى المنح الدراسية التى ترد .  2111يوليو  الكمية

بى( من المجمس األعمى لمجامعات أو وزارة التعميم الى الكمية من إدارة المنح الدراسية )التبادل الطال
 العالى.

 
 توفر المؤسسة برامج موثقة لدعم ورعاية الطالب المتعثرين في الدراسة. 8/2/3/4

، (2112)أغسطس  مكشف المبكر عن الطالب المتفوقين والطالب المتعثرونموثقة ل آلية  توجد
أحد الفصول  من أعضاء ىيئة التدريس لمتابعة ى فى بداية كل فصل دراسيتم تحديد مرشد أكاديمى و 

الطالبية و يشترط فى إختيار المرشد أن يكون قائمًا بالتدريس لمفرقة الدراسية التى يتبعيا ىذا 
  .الفصل
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كما تقدم الكمية دعمًا أكاديميًا لمطالب المتعثرين عن طريق مجموعات التقوية بإجر رمزى ويحق     
، ىذا وتقوم وحدة توكيد الجودة بقياس مدى من الييئة المعاونة  بالتدريسلمطالب إختيار من يقوم 

 رضا الطالب عن مجموعات التقوية عن طريق إستبيان.
 

 اإلرشاد األكاديمي بنظام التوعية  2/4/ 8
قامت الكمية بإعداد دليل لالرشاد األكاديمى لتعريف الطالب بالتخصصات المختمقة لمكمية      

 .2112أغسطس ق  بكل قسم عممى وأعتمد الدليل بجمسة مجمس الكمية وشروط االلتحا
مع أن الكمية ال تطبق نظام الساعات المعتمدة إال أنيا بدأت فى تطبيق نظام الريادة الطالبية    

)فصل  طالب أو أقل 31ويتم تحديد عضو ىيئة تدريس )رائد(  لكل مجموعة طالبية فى حدود 
الكمية لشئون التعميم والطالب مع إدارة شئون الطالب بتجييز كشوف . ويقوم السيد وكيل دراسى(

الطالب وتوزيعيا عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس فى بداية كل فصل دراسى ويتم وضع قوائم 
اإلرشاد األكاديمى فى لوحة إعالنات باألقسام العممية، وعمى مكاتب أعضاء ىيئة التدريس 

وقامت .م تعميق الساعات المكتبية عمى مكتب أعضاء ىيئة التدريس)المرشدين األكاديميين( كما يت
وحضرىا  2111مايو  29مفاىيم اإلرشاد األكاديمي والتي عقدت بتاريخ  عن وحدة الجودة بعقد ندوة

  .2111عضو ىيئة تدريس، اعتماد مجمس الكمية يونيو  23حوالي 
يمى، أن يكون المرشد من أعضاء ىيئة والقواعد التى يتم عمى أساسيا إختيار المرشد األكاد   

 التدريس التى تقوم بالتدريس فى نفس العام الدراسى.
 

 األنشطة الطالبية 8/3
 ة األنشطة الطالبية العممية والثقافية والرياضية واالجتماعية لمطالب كميتوفر ال  8/3/1

والرياضية واالجتماعية  العممية والثقافيةتوفر الكمية األنشطة الطالبية المختمفة فى المجاالت 
ويوجد معرض فنى يزاول بو الطالب أنشطتيم  والجوالة والخدمة العامة. والفنية و األسر الطالبية

الفنية. كما يوجد ورشة يمارس فييا الطالب تصميم وتشغيل الروبوتات. ويوجد مالعب رياضية 
يوجد صالة لمياقة البدنية مجيزة بأحدث لممارسة كرة القدم والسمة واليد والطائرة والكرة الخماسية. كما 

 ، وطاوالت لمعبة تنس الطاولة. األجيزة
والجدير بالذكر أن طالب الكمية متميزون فى النشاط العممى والتقنى والذى أسفر عن فوز 

 طالب الكمية فى العديد من المسابقات المحمية والدولية عمى سبيل المثال:
في الميرجان السادس لتشجيع االبتكارات العممية   جائزة ثاني فريق عمى حصول الطالب  -

 .( 2116لشباب الجامعات ) روبوكون 
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 Teleجائزة أفضل مشروع تخرج في مجال التحكم اآللي عن مشروع عمى حصول الطالب  -

Robot      2117أغسطس  7 – 6في يوم الميندس المقام بالقاىرة في الفترة من. 

ع تخرج لمتحكم االلي في يوم الميندس لمشروع في مشرو  جائزة أفضلحصول الطالب عمى  -
 .2111مجال التوزيع االمثل لمطاقة عام 

 2111الحصول عمي جائزة أفضل مشروع تخرج لمشباب من جمعية نيضة المحروسة لعام  -
 وذلك لمشروع الروبوت كاشف األلغام

والتى عقدت  I2Pحصول الطالب عمى المركز األول عمى مستوى العالم فى المسابقة الدولية  -
عن مشروع مبصر، وعمى المركز الثانى فى نفس المسابقة والتى عقدت  2113زيل افى البر 

 .2112بالسويد عن مشروع طائرة بدون طيار عام 

عن مشروع  2112لمعام   Microchipحصول الطالب عمى المركز الثانى من شركة  -
 المصعد الذكى.

التى  2113نموذج محاكاة نوبل فى الموسم مسابقة فى  المركز االولكما حصد الطالب   -
الية األرتفاع مع نظام التحكم المنصو المصرية علمشروع   عقدت بالجامعة االمريكية بالقاىرة

 http://www.cairodar.com/news/details/75265 .لي عن بعداآل
عن مشروع خط  2114حصول الطالب عمى الجائزة األولى فى يوم اليندسة المصرى لعام  -

 ذكى لمنتجات الفول المصرى. إنتاج

استطاع فريق من طمبة قسم اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية، تحقيق الفوز بجائزة  -
أفضل مشروع في مسابقة يوم اليندسة المصرى في مجال ىندسة االتصاالت عن مشروع 

والمتفجرات مكشف عن مصادر الخطر مثل األسمحة ل ويستخدم الجياز .2115" لعام "راصد
ة يدا عن المباني أو أي ىدف وتعتمد ىذه التقنيا بعيمة نسبيبة في مسافة طو يواألجسام الغر 
بيا أمام المباني لدراسة يتم تركيممراقبة ومن خالل موجات الميكروويف التي سلعمى رادار 

 ن.يمجال مع

 .2115لعام  Intelحصول الطالب عمى المركز األول من شركة  -

 .2115لمعام Roboticsمى المركز األول فى مسابقة حصول الطالب ع -

كمية باختراع "نخاع شوكي الكتروني بديل "حيث يقوم بتوليد المجموعة من طمبة حاليًا م و قي -
القادمة من المخ وتنقل عبر الجياز العصبي ومن ثم  إشارة مشابية إلشارة الحركة الطبيعية 

 .الي حركة ينقميا الي العضالت لتتم ترجمتيا 
 

 برامج وأساليب لتشجيع وجذب الطالب لممشاركة في األنشطة المختمفة  كميةتستخدم ال 8/3/2
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وتقوم رعاية الشباب باإلعالن عن تشكيل الفرق الرياضية، وتقدم ليم بالمجان المالبس الرياضية 
 ، وجوائز الفوز بالمراكز األولى. وبدل التغذية فى أثناء إقامة الدورات الرياضية

 ة عمي زيادة نسبة مشاركة الطالب في ىذه األنشطة كميتحرص ال 8/3/3
وتحرص الكمية عمى زيادة مشاركة الطالب فى األنشطة وذلك عن طريق األعالن فى دليل الطالب 

، ويوجد بيان يوضح معدالت المشاركة فى خالل  وفى لوحات اإلعالنات بجوار إدارة رعاية الشباب
 .3-3-8خمسة سنوات، مرفق 

 االىتمام بدور اتحاد الطالب والعمل عمى تفعيل مساىماتو في مجال األنشطة الطالبية 8/3/4
حيث يوجد لجنة طالبية برئاسة عضو من  طالبيةويشارك اتحاد الطالب بفاعمية فى األنشطة ال

وعمى رأس كل لجنة من لجان األتحاد عضو ىيئة تدريس تعينو الكمية  إتحاد الطالب لكل نشاط
ى نشاط المجنة. وىناك اجتماع دورى مع رؤساء األنشطة من الطالب برئاسة وكيل لالشراف عم

الكمية لشئون التعميم والطالب بصفتو رائد عام االتحاد ويحضر ىذا اإلجتماع مستشاى المجان من 
 أعضاء ىيئة التدريس وموظفى رعاية الشباب.

 

 عدد المراكز المتقدمة التي حصمت عمييا المؤسسة  8/3/5
مراكز متقدمة عمى مستوى الجامعة فى األنشطة الطالبية الرياضية  تميز الكمية بحصوليا عمىت  

والثقافية والفنية والجوالة، ويوجد فى دليل الطالب بيانًا بالمراكز المتقدمة الى حصل عمييا الطالب 
عات المصرية. أو الجام فى جميع األنشطة الرياضية والثقافية والفنية، عمى مستوى جامعة المنوفية

 .5-3-8تقدمة التى حصمت عمييا الكمية فى آخر خمس سنوات، مرفق ويوجد بيان بالمراكز الم
 

 وجود نظم لتقدير ومكافأة المتفوقين في األنشطة الطالبية 8/3/6
وتقوم الكمية بتقدير ومكافأة المتفوقين فى األنشطة الرياضية عن طريق أعالن أسمائيم عمى موقع    

كما تقدم جوائز مالية وشيادات  فى لوحة األعالنات بجوار رعاية الشباب وفى دليل الطالب.الكمية و 
 تقدير وميداليات لمحاصمين عمى المراكز األولى.

 

 الخريجون 8/4
 خدمات الخريجين  8/4/1
  الخريجينقواعد بيانات و التوجو الوظيفي لمخريجين  8/4/1/1
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حيث يقوم الخريج بتعبئة إستمارة بيانات عند قيامو بإستالم  تحتفظ الكمية بقواعد بيانات لمخريجين،
 وتمشيادة التخرج. كما تم تصميم قاعدة بيانات الكترونية موجود بيا بيانات عدد كبير من الخريجين 

يث البيانات وعمل حصر دعمل موقع تواصل مع الخريجين من خالل مواقع التواصل الجتماعى لتح
 لمتوجو الوظيفى.

 برامج متنوعة إلعداد الخريجين لسوق العمل كميةتوفر ال 8/4/1/2
ر الكمية عدد كبير من الدورات التدريبية لمطالب إلعدادىم لسوق العمل من خالل الوحدات وتوف     

بعض كانت ىناك ذات الطابع الخاص فى مجاالت الحاسبات اآللية والتحكم األلى واالتصاالت. كما 
بإستدعاء مدربين من سوق العمل  Leadersواسرة  Learn to Beاألسر الطالبية مثل أسرة 

، مرفق أنشطة األسرتين، كما قامت أسرة  إلعطاء الطالب ندوات توضح توجيات سوق العمل
Learn to be ب وقد ساعدتيم وحدة الجودة فى بإعطاء العديد من الدورات التدريبية المجانية لمطال

  فير صالة تدريبية مناسبة.تو 

 آنيبث يتببعت انخريجيٍ وتحميك انتىاصم يعهى 3/ 8/4/1
ستخراج شيادات التخرج يوجد مكتب لمخريجين تابع إلدارة شئون الطالب والذى يقوم بإ

كما يوجد  .يقوم الخريج بتعبئة إستمارة بيانات عند قيامو بإستالم شيادة التخرج، و  والخطط الدراسية
فى الييكل التنظيمى وتم إنشائيا ة لشئون خدمة المجتمع وحدة لمتابعة الخريجين تابعة لوكيل الكمي

 .2111بقرار من مجمس الكمية بتاريخ فبراير 
 

 ووجىد وحذة يتببعت انخريجيٍرابطت انخريجيٍ  8/4/1/4
ستخداميا لمتواصل معيم إالتى يمكن خريجى الكمية و قاعدة بيانات  ستكمالبإ الكمية حالياً تقوم    
نشاء رابطة لمخريجين وذلك تمييدا لتقديم الخدمات لمخريجين من إلكترونى بيدف مراسمتيم بالبريد اإلو 

تحت رعاية رئيس الجامعة وتشارك فيو الشركات  عيدًا سنويًا لمخريجين لمكمية وأصبح .خالل الرابطة
وتم  2118شير نوفمبر  األول لمخريجين فى العيدباإلحتفال السنوى تم وقد  الصناعية كرعاة لمحفل.

تشارك فيو وحدة  لمخريجين دليلويتم فى الحفل توزيع  .2118-2117ريم أوائل خريجى دفعة تك
، وكان تاريخ آخر إحتفال بيوم الخريجين الجودة باإلعالن عن أنشطتيا فى مجال خدمة الخريجين

رعاية الخريجين بجامعة المنوفية ولمعمم فإنو توجد جمعية ل .2114/2115فى العام الجامعى 
 م.1996لسنة  867رة برقم والمشي

وتعد لعقد  2116فى شير فبراير  2115/2116كما تعد الكمية حاليًا لحفل الخريجين لمعام الحالى   
 الممتقى األول لمتوظيف والتدريب ضمن فاعميات يوم الحفل.
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 رامج والمقررات الدراسيةبالمعايير األكاديمية والالتاسع     المعيار 
 ية المرجعية القومية أو معايير أخرى معتمدة من الييئةالمعايير األكاديم 9/1

 فى تخصصات:  (ARSأعدت الكمية معايير أكاديمية لبرامج مرحمة البكالويوس )
 واالتصاالت الكيربية. برنامج ىندسة االلكترونيات -1

 برنامج ىنسة االلكترونيات الصناعية والتحكم. -2

 برنامج ىندسة وعموم الحاسبات. -3

 .5/7/2115الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بتاريخ  وتم إعتمادىا من
  

 ة نوع المعايير األكاديمية التي قررت أن تتبناىا كميتتخذ ال 9/1/1

لألقسام العممية بإستخدام المعايير إعادة توصيف البرامج والمقررات الدراسية وبناءًا عميو تم 
 .األكاديمية الجديدة المعتمدة من الييئة

 
ة اإلجراءات الرسمية الالزمة لتبنى وتطبيق المعايير األكاديمية بعرضيا عمي لكميتتخذ ا 9/1/2 

 المجالس الرسمية

األقسام العممية والتى شكمت فرق إلعادة  مجالسالمعتمدة من الييئة عمى  قد تم عرض المعاييرو    
المقررات بمجالس . وقد تم إعتماد توصيف البرامج و 2113توصيف البرامج والمقررات لالئحة 

وتم عرض توصيف البرامج والمقررات عمى المعايير الجديدة بجمسة  .13/9/2115األقسام بتاريخ 
  .4/11/2115مجمس الكمية بتاريخ 

ة  من توافق برامجيا التعميمية مع معايير األكاديمية من خالل الدراسة كميتتأكد ال 9/1/3 
 والمراجعة الداخمية والخارجية.

المراجعين  ير من قبل السادةعة البرامج األكاديمية ومدى ارتباطيا بالمعايمراج وتمت
والذين تم ترشيحيم من قبل مجالس األقسام العممية.  الداخميين بالكمية ثم إرسمت لممراجعين الخارجيين

وقد وصمت تقارير المراجعيين الخارجيين لقسمى التحكم والحاسبات وتم أخذ أراء المراجعين فى 
لبرنامج  لم تصل حتى تاريخ كتابة ىذه الدراسة التغذية الراجعة من المراجع الخارجيبار ولكن اإلعت

بكل قسم ويوجد  يتم أخذ المالحظات فى االعتبار.تقرير سىذا الوبمجرد وصول  قسم االتصاالت،
رامج. كما مراجعة تطابق المعايير األكاديمية مع الب والتى من مياميالجنة لمبرامج األكاديمية عممى 
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 امجالبر توافق أن مصفوفة العالقة بين مقررات البرنامج ومخرجات التعمم المستيدفة  توضح مدى 
 .معايير األكاديميةالالتعميمية مع 

 

 ة اإلجراءات الالزمة لموفاء بمتطمبات المعايير المتبناة كميتتخذ ال 9/1/4

 المتبناة تتمخص فى:اإلجراءات التى تخذىا الكمية لموفاء بمتطمبات المعايير 
مراجعة توصيف البرامج والمقررات بعد  برامج بكل قسم عممى والتى تتولىلمإعادة تشكيل لجنة  -1

 .13/9/2115مجالس األقسام بتاريخ  وصول نسخة معتمدة لمعايير البرامج من ىيئة االعتماد

 لجديدة.عمى المعايير ا 2115-2114مراجعة تقارير البرامج والمقررات لمعام الجامعى  -2

 .2115إعتماد مراجعة التوصيف والتقارير بمجالس األقسام فى جمسة شير سبتمبر  -3

 . 2115جمسة أول أكتوبر  –إعتماد مراجعة التوصيف والتقارير بمجمس الكمية  -4

وضع إستراتيجيات لمتعميم والتعمم وطرق التدريس المناسبة ، وآخر تحديث الستراتيجية التعميم والتعمم  -5
 .2114واعتمد من مجمس الكمية فى ديسمبر  2114ر تم فى نوفمب

 تشكيل لجنة لمبرامج بكل قسم عممى لمراجعة ورقة االمتحان والتأكد من إستيفاء المعايير. -6

 ترشيح مراجع داخمى  ومراجع خارجى لكل برنامج لمتحقق من إستيفاء المعايير. -7

 جمس الكمية بتاريخ سبتمبر طرق تقييم الطالب من ملالئحة ونظام وكانت الكمية قد اعتمدت 
2112. 

 
 :البرامج التعميمية 9/2
حتياجات التعميمية البرامج 9/2/1   :والتنمية المجتمع وا 
 
 :انعًم سىق إلحتيبجبث انتعهيًيت انبرايج يالئًت 9-2-1-1

لمرحمة  برامجيا التعميمية  تطوير من خالل حتياجات سوق العملإلكمية عمى تمبية تحرص ا
 ذلك عمل لوائح لاوأستحداث برامج خاصة جديدة مث( 2112)الئحة معتمدة جديدة  البكالوريوس
 .ليندسة الطبيةوا، والشبكاتتصاالت االالخاصة مثل برنامج امج لبر لعدد من ا

لكترونية ويوجد لتعاون مع شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية باقطاع الورش اإلتم تطوير كما     
 ةلتخصص وتم عقد ورشاجال ممن الشركات والمصانع التى تعمل فى وتوكوالت تعاون مع عدد ر ب

وتم  28/6/2119بتاريخ  مع قيادات الصناعو لبحث متطمبات سوق العمل من خريجى الكميةعمل 
الشركات والمصانع و رجال االعمال فى تقديم مشاركة ، منيا توصيات الورشةصياغة عدد من 
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األقتراح بزيادة عدد الساعات العممية فى ، عامل وورش الكميةالدعم المادى من عدد وأجيزة لتطوير م
مل واضافة أعداد الخطة الدراسية الجديدة واألىتمام بتدريس المعامل والورش لربط الخريج بسوق الع

اسيام المصانع بتقديم موضوعات بحثية تصمح كمشروعات تخرج لطمبة دارية، بعض المقررات اإل
إضافة تدريب صيفى خارجى لمفرقة ، م الكامل النجاح ىذه المشروعاتريوس مع تقديم الدعو البكال

اد فرص تدريب فى الالئحة الثالثة فى الالئحة الجديدة بصورة الزامية وتقديم العون لمطالب فى ايج
مشاركة رجال الصناعة من الميندسين المتخصصين فى وضع بعض المناىج وخاصة الحالية، 

رفع مستوى الخريجين من خالل توفير دورات تدريبية  ، و االخيرة التخصصية فى السنوات الدراسة
وتم اعتماد  .بعض الشركات المشاركة فى فعاليات الورشة متخصصة فى المجاالت المختمفة فى
 .2119يوليو  توصيات الورشة من مجمس الكمية فى

 

 : نهتغيير استجببت انتعهيًيت انبرايج يروَت 9/2/1/2
ى تسمح بطبيعة تل، وااإلختياريةمن المقررات عدد بالمرونة فيناك كما أن البرامج تتسم 

مع توجيات العمم  تتواكبالمسمى الموضوع ليا بإدخال أية موضوعات يفرضيا سوق العمل أو 
 .الحديثة

انية تنظيم برامج تعميمية خاصة كعمى أم (2112)الئحة  وتنص الالئحة الحالية لمكمية
خصصات جديدة غير واردة بالالئحة الحالية سواء داخل األقسام بنظام الساعات المعتمدة فى ت

العممية أو بين األقسام العممية وبعضيا داخل الكمية أو بالتعاون مع أقسام عممية أخرى من كميات 
 الجامعة أو جامعات أخرى داخل وخارج جميورية مصر العربية بعد أعتمادىا من مجمس الجامعة.

متطمبات سوق  بمراعاةجديدة لمرحمة البكالوريوس الالئحة التصميم ناء فى أثقامت الكمية قد و    
مع مجالس العمل حيث حضر بعض السادة من الميندسين من قيادات سوق العمل لمناقشة الالئحة 

قبل  15/8/2111مثال ذلك إجتماع مجمس قسم ىندسة وعموم الحاسبات بتاريخ األقسام العممية 
وتم اعتماد الالئحة من المجمس األعمى لمجامعات، وىى اآلن قيد  ماد.رفعيا لمجمس الجامعة لالعت

 .2112/2113الفرقة االعدادية بدءًا من التطبيق 
وقد راعت الالئحة الجديدة متطمبات الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد بتحقيق نسب      

 ساعات المجاالت االساسية كما ىو موضح بالجدول التالى:
 
 NARSومقارنتيا مع  2112جاالت األساسية فى الئحة نسب الم

 

Tolerance % N0 of 

Hours 

Subject Area  
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9-12 % 9.41 24  Humanities and Social Sciences (Univ. Req.) A 

20-23 % 21.57 55 Mathematics and Basic Sciences B 

20-22 % 21.57 55 Basic Engineering Sciences (Faculty/Spec. Req.) C 

20-22 % 22.35 57 Applied Engineering and Design 

(Courses of Departments) 
D 

9-11 % 9.41 24 Computer Applications and ICT E 

8-10 % 8.63 22 Projects and Practice 

(Workshops + Project)   
F 

6-8 % 7.06 18 Discretionary (Institution character-identifying) subjects 

(Selected Topics)   
G 

100% 100 255 Total  

 

 
 :تصميم وتطوير البرامج التعميمية 9/2/2

كمية، وتاريخ آخر يوجد توصيف معتمد لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية التي تقدميا ال     
بمجالس األقسام، وبتاريخ  13/9/2115ىو  توصيف المقررات والبرامج ومراجعة اعتماد لتحديث

 بمجمس الكمية. 4/11/2115

لمواكبة التطورات الجديدة فى مجال  الئحة البكالوريوسحديث وتطوير لتشكيل لجنة لعمل توتم 
 .2115التخصص وتمبية إحتياجات سوق العمل ، قرار مجمس الكمية ديسمبر 

 توافق محتوى البرامج التعميمية التي تقدميا مع رسالتيا المعمنة  9/2/2/1

حيث أن جزءًا من رسالة  مع رسالة الكميةوتتوافق محتويات البرامج التعميمية التى تقدميا الكمية     
وتقدم الكمية  ،لكترونية المختمفةتخريج ميندسين منافسين فى مجاالت اليندسة اإل" عمىالكمية ينص 

 ".كاديمية مميزة لدعم الخريجين بالمعارف االساسية والميارات التى تتوافق مع المعايير القوميةأبرامج 
 

التعمم المستيدفة لكل برنامج تعميمي ومقرراتو ألىداف ذلك مطابقة مصفوفة مخرجات  9/2/2/2
 البرنامج 

ويوجد تطابق بين مصفوفة مخرجات التعمم المستيدفة لكل برنامج تعميمى ومقرراتو مع أىداف 
 البرنامج. ويتضح ذلك من توصيف وتقارير البرامج والمقررات ورأى المحكمين الخارجين لمبرامج.

 ت البرنامج التعميمي في تنمية الميارات الذىنية والعامة مساىمة محتويا 9/2/2/3
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القياسية والتى تتوافق مع المعايير  ARSالتى وضعتيا الكمية وبرامج الكمية التعميمية تحقق المعايير 
ومخرجات التعميم المستيدفة وبالتالى فيى تساىم فى تنمية الميارات الذىنية  NARSلمييئة القومية 

لمشكالت فى مجال التخصص والتفكير الناقد واإلبتكارى فى مقرر مشروع التخرج، والعامة من حل ا
وفى التواصل الفعال والعمل فى فريق جماعى من خالل مقررات المعامل والورش ومشروع التخرج، 
وكذلك فى ميارات الحاسب اآللى حيث يوجد عدد من المقررات فى ىذا المجال. وكذلك ميارة 

 لتعميم الذاتى وميارة العرض الفعال. التعميم المستمر وا

 وثائق مشاركة األطراف المعنية المختمفة عند تصميم وتطوير البرامج التعميمية  9/2/2/4 

وتوجد وثائق مشاركة األطراف المعنية المختمفة من أعضاء ىيئة تدريس وطالب وخريجين     
 .4-2-2-9، مرفق 2112ورجال سوق عمل فى تصميم وعمل الئحة البكالوريوس الحديثة 

 توافر اإلجراءات الموثقة لممراجعة الدورية لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية  9/2/2/5 

تتوافر اإلجراءات الموثقة لممراجعة الدورية لمبرمج التعميمية والمقررات الدراسية من خالل      
ة قياس مدى تطابق المعايير والتان وآلي والمقررات البرامج تقارير مراجعة آليةاآلليات األتية،  

 .5-2-2-9، مرفق  2111يوليو 3أعتمدتا من مجمس الكمية بتاريخ  

المراجعة الدورية لمبرامج التعميمية والمقررات الدراسية عمى المستويات المختمفة  9/2/2/6 
 . بالكمية

ت، مرفق تواريخ اعتماد مجالس وتقوم األقسام العممية بالمراجعة الدورية لمبرامج التعميمية والمقررا  
 .6-2-2-9، مرفق لممراجعة والتحديث األقسام، محاضر وحدة الجودة، مجالس الكمية

وثائق تفعيل االستفادة من تقارير المراجعين أو الممتحنين الخارجيين وتضع المؤسسة  9/2/2/7
  -في اعتبارىا عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات مايمى :

فقد  21/5/2114-18خ بتاري والتى تمت عمى مالحظات تقرير زيارة االعتماد األولى بناءاً      
 :قامت الكمية

 .5/7/2115واعتمدت من الييئة بتاريخ  ARSعمل معايير أكاديمية تخص برامجيا التعميمية   -
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 .13/9/2115اعادة توصيف البرامج والمقررات والتى اعتمدت بمجالس األقسام بتاريخ   -

جمس قسم االتصاالت لوجود تكرار فى مقرر نظم االتصاالت المتقدمة مع مقررى مناقشة م -
وموافقة  -2115ىندسة االتصاالت المتحركة وىندسة االقمار الصناعية )مجمس القسم أكتوبر

مقرر  2( وكذلك مشكمة تدريس عدد 2115مجمس الكمية عمى المقترح فى جمسة نوفمبر 
 .إسبوع 14ن مقرر واحد لمدة إختيارى فى الترم الواحد بداًل م

بعض  ووجودتقارير المراجعين الخارجين  بناءًا عمى مراجعة توصيف المقررات والبرامج  -
المالحظات والتى من أىميا وضع تفاصيل أكثر فى توصيف المقررات وبالتحديد فى تفصيل 

 ILOsقة بين وكذلك مصفوفة العال مييوطرق التق ILOsميارات المعرفة، ومصفوفة العالقة بين 
 وطرق التدريس.

 

 :يؤشراث فبعهيت انبرايج انتعهيًيت 9/2/3

 بيان تطوير عدد الطالب الممتحقين بكل برنامج تعميمي  9/2/3/1

 :بالفرقة الثالثة تطور عدد الطالب بالبرامج الدراسية
/2111 أسم البرنامج

2111 
2111/
2112 

2112/
2113 

2113/
2114 

2114/
2115 

2115/
2116 

 887 877 145 337 336 381 رونيات واالتصاالت الكيربيةاإللكت

 877 887 157 413 344 391 اإللكترونيات الصناعية والتحكم

 888 877 91 161 223 236 ىندسة وعموم الحاسبات

 ،قبال من الطالب عمى قسمى اإللكترونيات الصناعية والتحكميتضح من الجدول السابق أن ىناك إ
 ويرجع السبب فى ىذا الى: ت الكيربيةوقسم ىندسة اإلتصاال

  نمو الطمب عمى خريجى التخصصين فى سوق العمل نتيجة إلنتشار المدن الصناعية
نتشار شبكات المحمول  وحاجة السوق لميندسى التحكم اآللى وكذلك ثورة اإلتصاالت وا 

 والحاجة لميندسى اإلتصاالت.

  جة لوجود كميات منافسة وىى كميات الحاسبات نتيقسم ىندسة وعموم نقص الطمب لميندسى
 الحاسبات والمعمومات.

 

 بيان نسبة النجاح في الفرق الدراسية ) المستويات ( المختمفة في كل برنامج تعميمي  9/2/3/2

 4102/4102للعام الجامعى  :البرامج الدراسٌةتطور نسبة النجاح فى 
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 القسم العام:أوالً 
 

 ثانٌة أولى إعدادي التقدٌر

 %2818 %4801 %0811 ممتاز

 %40817 %1811 %01811 جٌد جدا  

 %48801 %42820 %42814 جٌد

 %7812 %04840 %1811 مقبول

 %02801 %04822 %02821 مادة

 %1814 %02821 %02847 مادتٌن

 
ُ  قسم هندسة   االلكترونٌات واالتصاالت الكهربٌةثانٌاً

 

 رابعة ثالثة التقدٌر

 %2824 %0878 ممتاز

 %01881 %41841 جٌد جدا  

 %21881 %21820 جٌد

 %04847 %1801 مقبول

 %02808 %01881 مادة

 %2810 %1811 مادتٌن

 
ُ  قسم هندسة االلكترونٌات الصناعٌة والتحكم  ثانٌاً

 

 رابعة ثالثة التقدٌر

 ممتاز
02872% 2814% 

 جٌد جدا  
20842% 48820% 

 جٌد
44821% 42817% 

 مقبول
0874% 1812% 

 مادة
01810% 01821% 

 مادتٌن
2842% 2801% 

 
 

ُ  قسم هندسة وعلوم الحاسب  اتثالثاً
 

 رابعة ثالثة التقدٌر

 %2870 %0874 ممتاز

 %1822 %01841 جٌد جدا  

 %02877 %40811 جٌد

 %04812 %02828 مقبول

 %01811 %41822 مادة

 %07811 %1800 مادتٌن

 يالحظ من الجداول السابقة أن:
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 حيث الطالب يدرسون 15ية فى الفرقتين األعدادية واألولى فى حدود نسب الرسوب عال %
فى ىاتين الفرقتين مقررات ليست من مقررات تخصص الكمية اليندسى ، ولكنيا تنتمى 
لمفيزياء والرياضيات والكيمياء باإلضافة الى أن الطالب فى السنين األولى لمدراسة الجامعية 

 لجامعى الذى يعتمد عمى التمقين والحفظ.يكونون قريبى عيد بالتعميم قبل ا

 ىالطالب المتميزون فى الفرق الدراسية األعدادى واألولى والثانية يفضمون اإللتحاق بقسم 
 االتصاالت الكيربية ثم يأتى فى الترتيب األخير قسم الحاسبات.التحكم ثم يميو 

 لحاسبات من ذوى اإلقبال الضعيف عمى قسم الحاسبات يؤدى الى أن غالبية طالب قسم ا
 التقديرات األقل فى نياية الفرقة الثانية.

  قسم اإلتصاالت وذلك فى نتيجة الفرقة الثالثة )بداية التخصص( تكون التقديرات األقل فى
مواصفات مواد  طبيعة يطغى عمييا ثصعوبة مقررات القسم فى السنة الثالثة حي ناتج من

 الفيزيقا والرياضيات.

 حيث تتصف مقررات الفرقة الرابعة  سم االتصاالت فى الفرقة الرابعةيعود التميز لطالب ق
 فى مجال سوق العمل العممية بالحداثة والتطبيقات

 

 بيان تطوير نسبة الخريجين في كل برنامج تعميمي خالل السنوات الخمسة السابقة .  9/2/3/3

 تطور عدد الخريجين فى بالبرامج الدراسية المختمفة
 النسبة المئوٌة أعداد الطالب حاسبات تحكم تصاالتا العام الجامعى

4102-4102 001 061 60 228 8804 

4102-4102 472 221 042 121 08812 

4104-4102 211 211 071 111 40801 

4100-4104 221 266 071 112 42824 

4101-4100 201 262 012 818 47822 

 %011 2107 721 0227 0221 إجمالى الخريجون

 

 الالت: الد

  بعد أن كان متصدرًا األقسام  ثالثة أعوامتراجع قميل فى خريجى قسم االتصاالت فى آخر
 األخرى تقابمو زيادة فى خريجى قسم االلكترونيات الصناعية والتحكم 

ممية بالكمية تقدميا عزات المعممية فى قسم التحكم ووجود برامج تدريبية يالسبب: نمو فى التجي
وىو ما أدى الى  PLC and Microcontrollersبع الخاص فى مجالى الوحدات ذات الطا
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جذب الطالب الى ىذا التخصص يقابمو ميل المقررات فى قسم االتصاالت الى الجانب 
والذى يفضل والرياضى  والذى يعتمد عمى مفاىيم فيزيائية عالية المستوى النظرى التحميمى 
 الطالب البعد عنو.

ادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي انطوت عمييا في زيادة فاعمية ما يفيد باالستف 9/2/3/4
 البرامج التعميمية المطبقة

 ويمكن اإلستفادة من المؤشرات والدالالت السابقة فى المجاالت اآلتية:    
 .تطوير لوائح الكمية وبرامجيا التعميمية بحيث تمبى إحتياجات سوق العمل 

 قسم الحاسبات حتى يستطيع منافسة كميات الحاسبات  إحداث تطوير كمى فى برنامج
ب الطالب فى إتخاذ خطوات جادة لجذسنوات 3بدء منذ حوالى م بالفعل قسوالمعمومات. ال

الى القسم وذلك بعمل اتفاقية تعاون مع شركة سيسكو والذى بمقتضاه حصل القسم عمى 
المعاونة لدييم القدرة عمى  معمل متكامل من الشركة وأصبح لدى القسم متدربون من الييئة

. كما أرسل القسم مجموعة من اليئية المعاونة  CCNAأعطاء دورات فى شبكات الحاسب 
 .، وأصبح لدى القسم مدربون فى ىذا المجاللمحصول عمى دورات تدريبية فى برامج أوراكل

ركة وبمقضى ىذا االتفاق سوف تقوم الش EMC2كما تم مؤخرًا بروتوكول تعاون مع شركة 
 131بالمجان. ويقدر ثمن ىذا المعمل فى حدود   Cluide Computingبتقديم معمل 
 ألف دوالر.

 
 

 
 
 
 

 التعميم والتعمم والتسييالت المادية لمتعمم     المعيار العاشر
 إستراتيجية التعميم والتعمم: 1/ 1/ 11
 

 استراتيجيات لمتعميم والتعمم  1/ 1/ 1/ 11
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تم اعتماد آخر تحقق السالة الكمية وأىدافيا، وقد متنوعة لمتعميم والتعمم  يةإستراتيجتتبنى الكمية   
. واالستراتيجية معمنة عمى جدارن الكمية وعمى موقع الكمية االلكترونى 2114ديسمبر  تعديل ليا فى

 .  1-1-1-11، مرفق الجودة ةوفى دليل الطالب ودليل وحد
 

 تمفة في إعداد استراتيجيات التعميم والتعمم مشاركة األطراف المعنية المخ 2/ 1/ 1/ 11

شارك  16/11/2114وذلك يوم األحد الموافق  يث إستراتيجية التعميم والتعممدتم عمل ورشة لتح  
ودعى إلييا بعض الشركات العاممة فى مجال  والييئة المعاونة والطالب أعضاء ىيئة التدريس افيي

   ونية، وشركة توشيبا العربى.لمصناعات االلكتر  شركة بنياالتخصص وىما 

وشارك فى  2/6/2111تم عقد ندوة بالكمية عن طرق التدريس واستراتيجيات التعميم والتعمم بتاريخ 
التدوة أعضاء ىيئة التدريس بالكمية، والقى الندوة  أ.د حممى أبو الفتوح عمار أستاذ المناىج وطرق 

شكيل فريق عمل لصياغة إستراتيجية الكمية لمتعميم تم ت ثمالتدريس بكمية التربية جامعة المنوفية. 
ة المعاونة رك فيو أعضاء ىيئة التدريس والييئوالتعمم، وطرحت الصياغة من خالل استبيان شا

 .2-1-1-11والطالب، مرفق 

، 2111ديسمبر  2بتاريخ    لفاعمية التعميميةا وتقويمتطوير لوضع خطة  عمل كما تم عقد ورشة 
 .26/11/2118بتاريخ  مقررات األلكترونية والتعمم الذاتىورشة عمل عن الو 

، 2112وتم عقد ورشة عمل لوضع خطة التطوير والتقويم المستمر لمفاعمية التعميمية بتاريخ فبراير 
ونتج عن ىذه الورشة صياغة خطة التطوير والتقويم المستمر لمفاعمية التعميمية تم اعتمادىا من 

 .2112مجمس الكمية فى  فبراير 

وقد تم إعادة عرض خطة التطوير والتقويم المستمر لمفاعمية التعميمية بعد تعديميا عمى مجمس الكمية 
 .2112لالعتماد  فى مارس 

وصدرت طرق تقييم الطالب  وعقدت ندوة شارك فييا أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عن  
 .2112مارس  تم اعتمادىا من مجمس الكمية فى توصياتعنيا 

 

 ستراتيجيات التعميم والتعمم المراجعة الدورية إل 3/ 1/ 1/ 11
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في ضوء نتائج االمتحانات  ونتائج استقصاء  متعميم والتعمملمراجعة إستراتيجية الكمية لآلية وتوجد    
يونيو  أعتمدت من مجمس الكمية فى ، وقدالطالب وأعضاء ىيئة التدريس وأعضاء الييئة المعاونة

 .3-1-1-11، مرفق 2111

 االستفادة من نتائج مراجعة استراتيجيات التعميم والتعمم 4/ 1/ 1/ 11
 :المجاالت اآلتية مراجعة استراتيجيات التعميم والتعمم عمى االستفادة من تمت  

 .والمعايير الدولية تطوير الخطط الدراسية لتالءم متطمبات سوق العمل .1
 الخطط الدراسية.إشراك القطاعات الصناعية فى عمميات تطوير  .2

 إنشاء برامج جديدة تتواكب مع التطور السريع فى العموم. .3

 تطبيق المعايير القومية كحد أدنى فى البرامج التعميمية .4

 التعميمية. التوصيف الجيد لممقررات .5

 التوصيف الدقيق لمبرامج األكاديمية .6

 .األكاديمى تطبيق نظام اإلرشاد .7

 .تعزيز التواصل مع الخريجين .8

 .4-1-1-11ئق لمداللة عمى ذلك، مرفق وثا دوتوج
 

 أساليب التعميم والتعمم  2/ 1/ 11
 أنماط التعمم غير تقميدية  1/ 2/ 1/ 11

  :مثل غير التقميديةيتوفر بالكمية بعض أنماط لمتعمم    
التعمم الذاتى من خالل توفر صاالت الحاسب، شبكة األنترنت الالسمكمية المتاحة لجميع  -1

 الطالب، المكتبة

 التعمم التفاعمى من خالل حصص التمارين، المعامل، دورات تدريبية فى مجاالت التخصص. -2

التعمم التعاونى من خالل تقسيم الطالب الى مجموعات صغيرة تتعاون مع بعضيا لمحصول  -3
 عمى النتائج فى حصص المعامل، مشاريغ التخرج، الورش، التدريب الصيفى.

 المستخدمة لمخرجات التعمم  المستيدفة مالئمة أنماط التعمم  2/ 2/ 1/ 11
 وتتالئم أنماط التعميم المتخدمة لمخرجات التعميم المستيدفة كما يتضح فيما يمى:

  وتالئم ميارات المعرفة والفيم التى تناسب األعداد الكبيرة من الطالب. اتالمحاضر 
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 لتتناسب مع ةالحوار والمناقشيتم تطبيق طريقة و  )التعمم التفاعمى(، حصص التمارين ،
 .ميارات التفكير والذكاء

 
  حصص المعمل والمشاريع يتم استخدام طريقة التعمم التعاونى وتقسيم الطالب الى

، لتتناسب مع ميارات أكساب الميارات العممية، وميارات مجموعات صغيرة غير متجانسة
 .التواصل

 

 ق تدريس لتطبيق التعمم الذاتياحتواء المقررات الدراسية عمى مجاالت معينة وطر 3/ 2/ 1/ 11

وفى مقررات الكمية مساحات كبيرة لمتعمم الذاتى مثل مقرارت الورش الكيربية واإللكترونية والمعامل    
والتى يترك لمطالب فييا مجموعة من الدوائر الكيربية واإللكترونية لتجميعيا وتشغيميا واكتساب 

 صيانة.ميارات استخدام أجيزة القياس وميارات عمل ال
وطريقة تدريس مقرر مشروع التخرج تحتوى عمى أساليب لتنمية التعمم الذاتى مثل تعمم الطالب   

 -ميارات القراءة الحرة وتجميع المعمومات من المصادر المختمفة وكذلك ميارة كتابة التقارير العممية
 توصيف المقررات.  الدالة: ثائقالو 
 

 تي تتالءم مع أنماط التعمم المستخدمة مصادر التعمم الذاتي ال 4/ 2/ 1/ 11
 مختمفة لمتعمم الذاتى بالكمية تشمل:مصادر توجد 
 صاالت الحاسب اآللى. -1
 صاالت مشاريع التخرج باألقسام العممية. -2

 مكتبة الكمية. -3

 شبكة األنترنت لممعمومات. -4

 ورش ومعامل الكمية. -5

 التدريب الصيفى لمطالب داخل وخارج الكمية. -6

 تابعة لموحدات ذات الطابع الخاص.مراكز التدريب ال -7

 وحدة الروبكون التابعة لمجنة النشاط العممى والتكنولوجى بإتحاد الطالب. -8

. كما مجانىراك الطمبة فييا تأنحاء الكمية وأش شبكة السمكية لإلنترنت تغطى جميع ويوجد بالكمية   
ركت المكتبة فى نظام قواعد تعمل الكمية عمى زيادة عدد أجيزة الحاسب بالصاالت وتحديثيا. وأشت

 من خالل الجامعة والذى يرتبط بشبكة المجمس األعمى لمجامعات. FLSالبيانات 
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وتعمل الكمية عمى إستغالل فترة التدريب الصيفى لتنمية ميارات الطالب العممية داخل الورش     
د تدريب خارجى فى تجميع الدوائر اإللكترونية وأجيزة الحاسب اآللى. وتنص الالئحة عمى وجو 

 لمطالب فى المصانع والشركات العاممة فى مجال التخصص.
 كما يوجد بالكمية وحدات ذات طابع خاص مثل نادى تكنولوجيا المعمومات ومركز الحساب   

 العممى تقوم بعمل دورات فى مجاالت تنمية ميارات وقدرات الطالب.
 

 لتعميمالسياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت ا 2/ 2/ 11

  

 الكثافة العددية الزائدة لمطالب  1/ 2/ 2/ 11
وقد سعت الكمية لحل بعض المشكالت الشائعة فى التعميم مثل زيادة الكثافة العددية لمطالب حيث    

يسمح بقدر أكبر  طالب والذى 311ثالثة مجموعات بحيث ال تزيد المجموعة عن تم تقسيم الطالب ل
تدريس والطالب داخل المحاضرة. كما أن ىناك توجو لتقسيم الطالب بين عضو ىيئة المن التفاعل 

 الى أربعة مجموعات فى حال توفر مبانى إضافية وتجييزات.
  
 وتعمل الكمية عمى تحفيز الطالب فى مجال التعمم الذاتى مثال ذلك: 

 األشتراك فى المسابقات العممية عمى مستوى الجامعة  وكميات اليندسة والمجمس األعمى 
 لمجامعات فى مجال الروبكون والحصول عمى مراكز متقدمة.

 ى مشاريع صنع فى مصر والحصول عمى تمويل لمشاريع التخرج.األشتراك ف 

 عمى موقع الكمية وفى دليل  إعالن أسماء الطالب الفائزون فى المسابقات العممية والثقافية
 عالنات التابعة لرعاية الشباب.ولوحات اإل الطالب

 تعرض بو المشاريع المتميزةدائم العممى المعرض لم عةتخصيص قا. 

 مداد الطالب بالتجييزات واإلمكانيات المالية معمل تخصيص  روبوتاتلتجميع وتشغيل ال وا 
 .شراف لجنة النشاط العممي والتكنولوجي، وىى أحد لجان إتحاد الطالب بالكميةإتحت 

 ب بدأت أنشطتيا فى التعمم الذاتى فى الطال لمجموعة متميزة من الرعاية العممية والمعنوية
 بعمل دورات تدريبية مجانية لطالب القسمىذه المجموعة تقوم و قسم ىندسة وعموم الحاسبات 

ويسمح ليا بإستخدام إمكانيات الكمية ووحدة الجودة والقاعات المناسبة لممارسة أنشطتيا. 
أصبحت ىذه األسرة تمارس  ، وقد(Learn to be)أسم "تعمم لتكون" ب وتعرف ىذه المجموعة

وحدة توكيد الجودة بالكمية وقد  قسم ىندسة وعموم الحاسب ومظمةاآلن تحت رعاية  أنشطتيا
نشاطيا ليغطى حاجات طالب السنوات النيائية من برامج تدريبية لمواجية حاجة سوق  دأمت

 العمل.
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 ستدعاء  أسر طالبية تعمل أنشطتيا فى مجال التعمم الذاتى من خالل عمل دورات تدريبية وا 
وتقوم الكمية من جانبيا بتمبية  خبراء من سوق العمل، مرفق بعض أنشطة ىذه األسر.

تح قاعات التدريس لعمل فمن خالل تقديم التسييالت والموافقات و  إحتياجات الطالب
 أنشطتيم.

 
من الجوائز  وكان من نتائج الفرص المتاحة لمطالب لمتعمم الذاتى بالكمية ىو حصد الطالب لمعديد

 :مثل فى المسابقات المحمية والدولية
جائزة ثاني فريق في الميرجان السادس لتشجيع االبتكارات العممية   عمى حصول الطالب  -

 .( 2116لشباب الجامعات ) روبوكون 

 Teleجائزة أفضل مشروع تخرج في مجال التحكم اآللي عن مشروع عمى حصول الطالب  -

Robot     2117أغسطس  7 – 6المقام بالقاىرة في الفترة من  في يوم الميندس. 

مشروع تخرج لمتحكم االلي في يوم الميندس لمشروع في  جائزة أفضلحصول الطالب عمى  -
 .2111مجال التوزيع االمثل لمطاقة عام 

 2111الحصول عمي جائزة أفضل مشروع تخرج لمشباب من جمعية نيضة المحروسة لعام  -
 شف األلغاموذلك لمشروع الروبوت كا

والتى عقدت  I2Pحصول الطالب عمى المركز األول عمى مستوى العالم فى المسابقة الدولية  -
عن مشروع مبصر، وعمى المركز الثانى فى نفس المسابقة والتى عقدت  2113فى البرزيل 

 .2112بالسويد عن مشروع طائرة بدون طيار عام 

عن مشروع  2112لمعام   Microchipحصول الطالب عمى المركز الثانى من شركة  -
 المصعد الذكى.

التى  2113مسابقة نموذج محاكاة نوبل فى الموسم فى  المركز االولكما حصد الطالب   -
الية األرتفاع مع نظام التحكم المنصو المصرية علمشروع   عقدت بالجامعة االمريكية بالقاىرة

 http://www.cairodar.com/news/details/75265 .لي عن بعداآل
عن مشروع خط  2114حصول الطالب عمى الجائزة األولى فى يوم اليندسة المصرى لعام  -

 ذكى لمنتجات الفول المصرى. إنتاج

استطاع فريق من طمبة قسم اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية، تحقيق الفوز بجائزة  -
ت عن مشروع أفضل مشروع في مسابقة يوم اليندسة المصرى في مجال ىندسة االتصاال

مكشف عن مصادر الخطر مثل األسمحة والمتفجرات ل ويستخدم الجياز .2115" لعام "راصد
ة يدا عن المباني أو أي ىدف وتعتمد ىذه التقنيا بعيمة نسبيبة في مسافة طو يواألجسام الغر 
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بيا أمام المباني لدراسة يتم تركيممراقبة ومن خالل موجات الميكروويف التي سلعمى رادار 
 ن.يمجال مع

 .2115لعام  Intelحصول الطالب عمى المركز األول من شركة  -

 .2115لمعام Roboticsحصول الطالب عمى المركز األول فى مسابقة  -

كمية باختراع "نخاع شوكي الكتروني بديل "حيث يقوم بتوليد المجموعة من طمبة حاليًا م و قي -
المخ وتنقل عبر الجياز العصبي ومن ثم القادمة من  إشارة مشابية إلشارة الحركة الطبيعية 

 .الي حركة ينقميا الي العضالت لتتم ترجمتيا 

 

 

 انخفاض عدد الطالب  2/ 2/ 2/ 11

ىذه المشكمة كان يعانى منيا قسم ىندسة وعموم الحاسبات بالكمية، فقد كان إقبال الطالب عمييا   
مات، وقد طور ىذا القسم من آداءه عن ضعيفًا نتيجة لوجود منافس ليا وىى كمية الحاسبات والمعمو 

طريق ننشيط المعمل بالقسم وعمل بروتوكوالت تعاون مع شركة سيسكو والحصول عمى معمل معتمد 
EMCلشيادة سيسكو بالقسم، كما تم مؤخرًا عقد بروتوكول تعاون مع شركة 

وجارى العمل اآلن  2
ل القسم مجموعة من الييئة كما أرس .  Cluide Computingمل لمقسم فى مجال علتقديم م

   .Oracleالمعاونة ألخذ دوات فى قواعد البيانات
 

 الدروس الخصوصية  3/ 2/ 2/ 11

% عمى 11إلى  5المشكمة محدودة فى كمية اليندسة االلكترونية وتتراوح نسبتيا من            
 يا مثل:أقصى تقدير ومع ذلك فإن الكمية أتخذت بعض اإلجراءات لمحد أو اإلنتياء من

مجموعات التقوية داخل الحرم الجامعى وتحت إشراف وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  -8
 وتنمية البيئة.

تخاذ ما يمزم تجاىو من إجراءات تبعًا  -8 المتابعة المستمرة وتحويل من تثبت إدانتو لمتحقيق وا 
 لقانون تنظيم الجامعات.

الذى ينص عمى   2113أبريل  7تاريخ بالتنبيو عمى الييئة المعاونة بقرار مجمس الكمية  -8
 تحويل من تثبت إدانتو الى التحقيق .

أخذ تعيدات عمى بعض من يشتبو فى قيامو بإعطاء دروس )وال يوجد دليل مادى لدى  -8
 الكمية( بعدم إعطاء دروس.
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 تم عقد جمسات نصح بواسطة بعض االساتذة مع من يشتبو فى قيامو بإعطاء دروس. -7

 251لواحدة  الى مجموعتين أو ثالثو بحيث ال يزيد عدد امجموعة عن تقسيم طالب الفرقة ا -7
طالب فى حصص التمارين النظرية والعممية يساعد فى  31طالب فى المحاضرات وعدد 

 تقميل ىذه المشكمة خاصة اذا حدث تفاعل جيد بين الطالب والمحاضر.

 . 2115السابقتين فى دليل الطالب  1،2تم نشر مفيوم النقطتين 
 

 ضعف الموارد المتاحة  4/ 2/ 2/ 11

أنشئت الكمية عددًا من الوحدات ذات الطابع الخاص لتنمية الموارد  ولحل مشكمة نقص الموارد  
الذاتية لمكمية مثل مركز اإلستشارات اإللكترونية والورش اإلنتاجية ووحدة تدريب ومنح الرخصة 

 الى:الدولية لمكمبيوتر كما تسعى الكمية فى ىذا المجال 
  تسويق وترويج منتجات وخدمات الكمية التعميمية -1
 تمبية إحتياجات مؤسسات المجتمع المحمى من خدمات يمكن أن تقدميا الكمية -2
الصناعية   السعى لعمل إتفاقيات تعاون مشترك جديدة مع مؤسسات المجتمع المحمى والشركات  -3

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

 برنامج االتصاالت والشبكات - أ

 برنامج اليندسة الطبية - ب

بعد أن تمت المراجعة وعمل  2117 -2116والمتوقع أن يتم العمل بيما من العام الجامعى 
 سى.التعديالت المطموبة أكثر من مرة بناءًا عمى التغذية الراجعة من السادة المراجعين لمقطاع اليند

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

 
 .كما تقوم الكمية يتجميع الحاسبات التى تحتاجيا الكمية من خالل التدريب الصيف لمفرقة الثانية -5
كما تقوم الكمية بصناعة ما تحتاج أليو من أثاث خشبى من الورش التعميمية بالكمية فى التدريب  -6

 الصيفى.
وكما ذكر سابقًا فإن ىناك بروتوكوالت تعاون مع بعض الشركات لتقديم معامل مجانية، وتقديم  

 .4-2-2-11مكونات الكترونية كيبات، مرفق 
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 ىيئة التدريس نقص أو زيادة أعضاء  5/ 2/ 2/ 11

وفى مجال الكفاية العددية ألعضاء ىيئة الدريس فإن الكمية ال تحتاج إلنتدابات خارجية  بل      
الكمية بيا عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس الذين ينتدبون لمتدريس فى كميات اليندسة بجامعات 

 صة بالقاىرة.طنطا وكفر الشيخ والمعيد العالى ببنيا وبعض المعاىد والكميات الخا
    

 

 الكتاب الجامعي  6/ 2/ 2/ 11
لعممى وقد رفعت وحدة الجودة ومشكمة الكتاب الجامعى تكمن فى إرتفاع سعره وجودة المحتوى ا    
عمى شكوى الطالب مذكرة بيذا الخصوص لعميد الكمية والذى دعى لعقد إجتماع لرؤساء  بناءاً 

يجاد حمول ليا. وتم عرض المشكمة عمى مجالس األقسام العممية ووكالء الكمية لمناقشة ا لمشكمة وا 
 األقسام وصدرت توصيات منيا:

 وضع ثقف ممزم لسعر الكتاب الجامعى.  -

عتماد المحتوى العممى لمكتاب قبل طبعو.  -  تشكيل لجنة بكل قسم لمراجعة وا 

اعة وتسعير فقد تم وضع الكتب تحت إشراف القسم العممى والذى يقوم باإلشراف عمى الطبوحبنيبً 
 وال عالقة لعضو ىيئة التدريس بتمك اإلجراءات. االكتاب وتوزيعي

 

 
 
 
 

 التدريب الميداني لمطالب 2/ 3/ 11
يوجد توصيف لمقررات التدريب وفقًا لمخرجات التعميم المستيدفة من البرنامج التعميمى، ولكن     

ة الطالب اإل مع إعالن جف لنتيتوجد صعوبة فى كتابة تقارير لو حيث أن درجات التدريب ال تضا
 .1-2-3-11نتائج الفرقة الثالثة، مرفق 

لمطالب فى المصانع والشركات لمدة أسبوعين فى فترة  خارجىويوجد بالئحة الكمية تدريب     
. والتدريب الخارجى جزء من برنامج تدريبى ينقسم نياية العام الدراسى الثالثاألجازة الصيفية بعد 

 نياية العام الدراسى األول ى وخارجى عمى مدار ثالث أجازات صيفية تبدء بعدالى تدريب داخم
. وىذا البرنامج مصمم وموصف عمى حسب الحاجة الفعمية لخريجى كمية اليندسة (الفرقة اإلعدادية)
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اإللكترونية. حيث يشتمل برنامج التدريب عمى تنمية ميارات الطالب العممية فى الورش الميكانيكية 
ثم بعد ذلك التدريب الخارجى لحام(، ورشة النجارة، والورش الكيربية واإللكترونية.  –برادة  – )خراطة

 فى المصانع والشركات التى تعمل فى مجاالت تخصص الكمية.
والالئحة الحالية ال تنص عمى وجود إشراف من جانب الكمية عمى المتدربين فى المصانع    

 :ىى وآليات التدريب الخارجى ،والشركات
  توفر الكمية فرص تدريب لطالبيا من خالل بروتوكوالت تعاون مع الشركات والمصانع

أو يوفر الطالب لنفسو فرصة تدريب وحصول المتدرب عمى  العاممة فى مجال التخصص.
 موافقة مكتوبة من جية التدريب.  

 .خطاب من الكمية موجو الى جية التدريب مرفق بو كشف بأسماء المتدربين 

 ياية فترة التدريب ترسل جية التدريب تقرير عن تقييم الفترة التدريبية لممتدرب.فى ن 

ويؤخذ بتقرير جية التدريب فى وضع درجة تقييم لمطالب تضاف لمجموع درجات التدريب 
وتضاف نتائج درجات التدريب لمطالب فى نتائج االمتجانات مع نتائج إمتحانات الفرقة  الداخمى.
 الثالثة.

ة مستيدفة مثل إكساب الطالب ميارات عممية وتقنية يالداخمى والخارجى مخرجات تعميم ولمتدريب
 والعمل بروح الفريق وميارات اإلتصال الفعال.

 
   2115/ 21/5-18وبناءًا عمى مالحظات تقرير الزيارة األولى لالعتماد والتى تمت فى الفترة من 

نى سياسة مشاركة أعضاء ىيئة التدريس فى التدريب لتب بمذكرة لمجمس الكميةفقد تقدمت وحدة الجودة 
 .2114سبتمبر  7بتاريخ  موافقة مجمس الكمية عميياتمت و  الخارجى

تم مشاركة أعضاء ىيئة التدريس باإلشراف عمى التدريب الخارجى )الميدانى( وذلك بتكميف وبالفعل 
 عضو ىيئة التدريس بمتابعة مجموعة من المتدربين بمكان تدريبيم.

 تمىيى انطالة 4/ 10

 أساليب تقويم الطالب 4/1/ 11

أن طرق التقويم تشتمل  تحرص الكمية عمى تنوع أساليب التقويم ويتضح من توصيف المقررات      
 عمى:
  تقارير، حصص تمارين، أمتحانات تحريرية فى منتصف الفصل الدراسى وآخر الفصل

 اس المعرفة والفيم.الدراسى لقياس المخرجات التعميمية التى تستيدف قي

 .أمتحانات قصيرة ومناقشات فى قاعات الدرس لقياس ميارات طرق التفكير والذكاء 
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 .أمتحانات عممية وشفوية لقياس الميارات العممية والتفكير 

  عمل عرض عمى داتا شو ومناقشة شفوية عند التقدم لمناقشة مشروع التخرج وذلك لقياس
 ومثبت ىذا فى توصيف المقررات والبرامج. ونقل الخبرات.الميارات العامة واالتصال الفعال 

 ويتضح ذلك من خالل وثائق توصيف المقررات والبرامج.
 

 آليات عدالة تقويم الطالب عمي مستوي القسم والكمية 1/ 1/ 4/ 11

تحديد لجان ممتحنين رباعية لالمتحانات التحريرية، ويشارك عدد كبير فى االمتحانات الشفوية    
ات المعامل، ولجان ثنائية أو ثالثية فى لجان مناقشة المشاريع منيا عضو من خارج فى مقرر 

الكمية، ولجان ثالثية فى لحان االمتحانات الشفوية لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، ولجنة 
-11رباعية لمجات االنتحان الشامل قبل التسجيل لمدكتوراة منيا عضو من خارج الكمية، مرفق 

من عدالة وشفافية لمتأكد    2112وتوجد آلية معتمدة من مجمس الكمية فى سبتمبر  .4-1-1
 .2112سبتمبر  -. كما ىناك الئحة معتمدة من مجمس الكمية عن نظام تقييم الطالبتقييم الطالب

  آليات توثيق نتائج االمتحانات 2/ 1/ 4/ 11

ات ورقية ثم يتم إدخال البيانات عمى داخل الكونترول عمى مستند يتم رصد نتائج االمتحانات    
جياز الحاسب اآللى بكل كونترول، ويتم التوقيع عمى كشوف النتيجة من جانب أعضاء الكونترول. 
ثم تغرض النتائج عمى لجان الممتحنين فى حالة وجود ما يستدعى ذلك مثل انخفاض نسبة النجاح 

م يتم عمل مراجعة من قبل لجنة مشكمة من إدارة فى مقرر ما بالمقارنة ببقية المقررات لنفس الفرقة. ث
نيا عشئون الطالب بالجامعة. ثم يتم توقبع عميد الكمية عمى النتيجة العتمادىا قبل اإلعالن 

لمطالب، وبالنسبة لنتيجة الفرقة الرابعة تعرض النتيجة ونسب النجاح عمى رئيس الجامعة العتمادىا. 
ى الكترونية ر ثم ترسل نسخة ورقية وأخ كمية لالعتماد.يات عمى مجمس الئثم يتم عالض اإلحصا

إلدارة شئون الطالب بالجامعة ويحتفظ بنسخ من النتيجة بمكتب وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب، 
 .2-1-4-11مرفق إجراءات التوثيق، مرفق 

 مناسبة  وثائق تدل عمى إعالم الطالب بنتائج التقويم المختمفة من خالل وسائل 3/ 1/ 4/ 11 

والتنفرد إدارة الكمية بوضع جدول االمتحانات وفقا لما تراه بل يعمن قبل بدء االمتحانات بشير      
كامل فى صورتو األولية ويتم تمقى أية اقتراحات من األساتذة أو الطالب بتعديل الجدول لمدة أسبوع 
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موحات إسبوعين ويتم إعالنو  بحوالى متحانات بالنيائية قبل بدء اإليمييا إعالن الجدول بصورتو 
 .اإلعالنات بالكمية وعمى موقعيا اإللكترونى

، ويتم األعالن عمى نتائج اإلمتحانات فى موعد أقصاه شير من نياية االختبارات ويتم إعالن    
ل عمى و عن طريق بريده االلكترونى لمدخ Pass Word يعطى كل طالب  البوابة االلكترونية و

عمى لوحات  فى صورة ورقية تائج لمعرفة نتيجة األمتحانات، كما يتم أعالن النتيجةقواعد بيانات الن
  .3-1-4-11األعالنات بالكمية، مرفق 

 وثائق توضح نظام الممتحنين الخارجيين  4/ 1/ 4/ 11

ويتم تشكيل لجان ممتحنين فى إمتحانات الشفوى والعممى فى مقررات المعامل والورش والتدريب 
 لنص الألئحة. الصيفى وفقاً 

إشراك ممتحنين خارجيين من خارج الجامعة لمتأكد من حيادية وضع  ال تنص عمىأن الالئحة مع    
اإل أن الكمية تسعى لقياس مستوى خريجييا فى مناقشة مشروع التخرج فيتم دعوة كبار الدرجات 

 األساتذة فى مجال التخصص لممشاركة فى المناقشة وتقييم مشاريع لتخرج.
 

 تحميل نتائج تقويم الطالب عمى المستويات المختمفة  5/ 1/ 4/ 11

ية المقابمة لكل تقدير تحميل نتائج الطالب والنسب المئو  وتوجد وثائق فى شئون الطالب توضح   
لكل مقرر عمى حدة ولمنتيجة العامة لمفرقة يوجد النسب المقابمة لكل تقدير. ويعرض ىذا التحميل 

سام لعمل تقارير المقررات، وتقرير قمجمس الكمية، وتسمم اإلحصائيات لألاألقسام و  عمى مجالس 
 .البرنامج

فى مجالس   2114/2115وقد تقدمت وحدة الجودة بطمب عرض نتائج اإلمتحانات لمعام الجامعى 
 .ومناقشة سبب إرتفاع نسب النجاح فى بعض المقررات 2115األقسام العممية جمسة نوفمبر

 

موثقة لمتعامل مع تظممات الطالب من نتائج االمتحان وتعمنيا وتراقب  قواعد 6/ 1/ 4/ 11
 تطبيقيا 
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مكتب بعد إعالن النتائج يتم فتح باب قبول التظممات لمدة أسبوعين. وتقدم التظممات مباشرة الى    
 ويوجد نظامان لمتظمم: وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب

كراسة األجابة ومقارنتيا بما يناظرىا داخل الكراسة  مراجعة درجات الطالب المدونة عمى وجو -1
والتأكد من صحة درجة أعمال السنة من واقع الكشوف المعتمدة المسممة لمكنترول، ويتم ىذا 

 جنيو مصرى 21مقابل رسم مادى 

اتاحة الفرصة لمطالب بالمراجعة المادية وذلك بإطالعو عمى صورة من كراسة اإلجابة داخل  -4
أكد من أن كل األسئمة تم تصحيحيا ومطابقة الدرجات داخل وخارج ورقة الكنترول والت

األجابة والتأكد من صحة درجة أعمال السنة من واقع الكشوف المعتمدة المسممة لمكنترول، 
 جنيو مصرى 111ويتم ىذا مقابل رسم مادى 

من خالل  بور ويتمقى الطالب ردا عمى تظممو بحد أقصى أسبوعين من تاريخ تقديم التظمم ويخط 
     مكتب وكيل الكمية فى الموعد المقرر.  

 وجود تقرير عام عن نتائج االمتحانات وعرضو عمى المجالس المتخصصة 7/ 1/ 4/ 11
 

العممية لمناقشتيا ثم عمى األقسام و لتحميميا عمى لجنة شئون التعميم تعرض نتائج االمتحانات و     
قد تقدمت وحدة الجودة بطمب ما ذكر فى النقطة السابقة فكو  ،عرضيا عمى مجمس الكمية إلعتمادىا

فى مجالس األقسام العممية جمسة   2114/2115عرض نتائج اإلمتحانات لمعام الجامعى 
 .7-1-4-11مرفق  .ومناقشة سبب إرتفاع نسب النجاح فى بعض المقررات 2115نوفمبر

     

 رضا الطالب  1/ 5/ 11
وتقييم رضا الطالب من خالل الوسائل المناسبة ومنيا قوائم وجود وثائق لقياس  1/ 1/ 5/ 11

 االستقصاء 

عناصر عممية التعميم  س رضا الطالب عناقيل الكمية بتصميم استبيانوحدة الجودة بقامت     
وتشمل المقرر الداسى والكتاب والمكتبة وعضو ىيئة التدريس وعضو الييئة المعاونة والوسائل 

ويتم دخول الطالب عمى قاعدة  متوفر عمى موقع لكمية وفى دليل الطالب. واإلستبيان التعميمية.
بيانات االستبيان، ويتم عمل االحصائيات والتحميل من خالل قاعدة البيانات. وبعد الحصول عمى 
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نتاءج االستبيان تعرض عمى عميد الكمية وترسل نسختان من كل إستبيان لرئيس القسم فى مظروف 
سم بتسميم نسخة لعضو ىيئة التدريس، يحتفظ القسم بالنسخة الثانية، وتناقس سرى، يقوم رئيس الق

نتائج تحميل االستبيان بصورة عامة فى محالس األقسام مناقشة السمبيات والعمل عمى تالفييا، مرفق 
11-5-1-1 . 

ية الكممباشرة حيث تتبع الطالب شكاوى  لشئون التعميم والطالب كما يتمقى مكتب وكيل الكمية  
 . سياسة الباب المفتوح. كما توجد صناديق شكاوى تابعة لوحدة الجودة تنتشر بجميع أنحاء الكمية

 

 :تحميل بيانات رضا الطالب  2/ 1/ 5/ 11

عميد الكمية  ويتم تحميل البيانات الواردة باالستبيان وتقدم النتائج لوحدة الجودة لعرضيا عمى    
قشتيا وكتابة تقارير عنيا ثم العمل عمى حميا فى ضوء ما يتوفر ومجمس الكمية ومجالس اإلقسام لمنا

أعتماد تحميل نتائج االستبيانات ومطالبة الجيات المعنية باتخاذ القررات المناسبة  من إمكانيات.
 .2112اعتماد مجمس الكمية ديسمبر -بشأنيا

األقسام العممية لمناقشتيا كما تتقدم وحدة الجودة بنتائج تقييم الطالب لمعممية التعميمية لمجالس 
 .2115سنويًا وكان آخرىا فى جمسة مجالس األقسام نوفمبر 

االستفادة من نتائج تقييم رضا الطالب . وتتخذ القرارات المناسبة التي تساعد  3/ 1/ 5/ 11
 عمى تحسين ىذا الرضا

جمس الكمية وتقوم الكمية من االستفادة من نتائج تقييم الطالب، بعرض نقاط الضعف عمى م  
التخاذ الساسات المناسبة لحميا، ومن أمثمة شكاوى الطالب من خالل االستبيانات وما إتخذ 

 بشأنيا من قررات ما يمى:
  مشكمة الكتاب الجامعى وقررات مجمس الكمية 

وضع ثقف ممزم لسعر الكتاب الجامعى، يتحدد بعدد ساعات تدريس المقرر، مرفق قرار  -
 .3-1-5-11، مرفق مجمس الكمية بيذا الشأن

عتماد المحتوى العممى لمكتاب قبل طبعو،   - آلية تقييم تشكيل لجنة بكل قسم لمراجعة وا 
 .2111مجمس الكمية ستمبر  -ومراجعة الكتاب الجامعى

فقد تم وضع الكتب تحت إشراف القسم العممى والذى يقوم باإلشراف عمى الطباعة وحبنيبً  -
 لعضو ىيئة التدريس بتمك اإلجراءات. وال عالقة اوتسعير الكتاب وتوزيعي
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 إتخاذ مجموعة من االجراءات بيانيا كما ، ولمتغمب عمييا تم صوصيةخمشكمة الدروس ال

 .يمى:

مجموعات التقوية داخل الحرم الجامعى وتحت إشراف وكيل الكمية لشئون خدمة المجتمع  .1
 وتنمية البيئة.

تخاذ ما يمزم تجاىو من إجراءات تبعًا المتابعة المستمرة وتحويل من تثبت إدانتو لمتحق .2 يق وا 
 لقانون تنظيم الجامعات.

الذى ينص عمى   2113أبريل  7بتاريخ التنبيو عمى الييئة المعاونة بقرار مجمس الكمية  .3
 تحويل من تثبت إدانتو الى التحقيق .

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

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

 251تقسيم طالب الفرقة الواحدة  الى مجموعتين أو ثالثو بحيث ال يزيد عدد امجموعة عن  .6
طالب فى حصص التمارين النظرية والعممية يساعد فى  31طالب فى المحاضرات وعدد 

 المشكمة خاصة اذا حدث تفاعل جيد بين الطالب والمحاضر.تقميل ىذه 

 . 2115السابقتين فى دليل الطالب  1،2تم نشر مفيوم النقطتين وقد  
 :مشكمة عدم رضاء الطالب عن اإلرشاد األكاديمى 

 قامت الكمية بإتخاذ اإلجراءات التصحيحية اآلتية: 

عميم والطالب بإعداد قوائم االرشاد األكاديمى وكيل الكمية لشئون الت يقوم السيد األستاذ الدكتور/ .1
 وتوزيعيا عمى األقسام العممية فى األسبوع األول من كل فصل دراسى و قواعد التوزيع ىى:

 .طالب( 31أن يحدد لكل عضو ىيئة تدريس فصل دراسى واحد )ال يزيد عن  -

 .راسيةأن يتم إختيار عضو ىيئة التدريس ممن يقومون بالتدريس لنفس الفرقة الد -

 .يتم االعالن عن قوائم االرشاد األكاديمى باألقسام العممية -

يقوم كل عضو ىيئة تدريس باإلعالن لطمبتو فى المحاضرات وعمى باب مكتبو بجدول  -
 يبين فيو مواعيد ساعات االرشاد األكاديمى.

 

ذ الدكتور وبسبب إحجام الطالب عن تفعيل اإلرشاد قامت وحدة الجودة بمخاطبة السيد األستا    
إضافة توقيع المرشد وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب بالتوجيو إلدارة شئون التعميم بوضع آلية 
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األكاديمى عمى نماذج شئون الطالب، بحيث يرجع الطالب إلى مرشده األكاديمى ألخذ مشورتو 
 وتوجييو فى بعض األمور التى تحتاج رأى المرشد األكاديمى.

 

 
 عن سياسات الكمية بالنسبة لمتعميم والتعمم والتسييالت المادية رضا الطالب مستوى 11/5/1/4

بعمل إستبيان لقياس رضا الطالب عن الخدمات المقدمة  والدعم  كما قامت وحدة الجودة
اإلشراف عمى  ديمى ومشاركة أعضاء ىيئة التدريسكاالمالى لمطالب وحاجة الطالب لإلرشاد األ

%، وحاجتيم 15نسبة رضا الطالب عن الدعم المادى المقدم لألنشطة  . وكانتاألنشطة الطالبية
وعدم  ،%52ونسبة رضاىم عن الرعاية الصحية التى تقدميا الجامعة  ،%79لإلرشاد األكاديمى 

 %.71ورضاىم عن وسائل التعمم الذاتى بالكمية  ،%92رضاىم عن سعر الكتاب الجامعى 
 

 ة كما ذكر فى النقاط السابقة.وقد إتخذت الكمية االجراءات التصحيحي
 
 
 
   

 أعضاء ىيئة التدريس      المعيار الحادى عشر
 

 ة أعضاء ىيئة التدريس / الييئة المعاونة يكفا 11/1
 أعضاء ىيئة التدريس  1/ 1/  11

يوجد فى بداية الدراسة مقارنة بين عدد الطالب بالكمية وعدد أعضاء ىيئة التدريس والييئة     
 النسبة بين عدد أعضاء ىيئة التدريس : عدد طالب مرحمة البكالوريوس المعاونة و

 بالكمية النسبة الفعمية معيار الييئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد
25:1 1  :19 

 
 النسبة بين عدد أعضاء الييئة المعاونة : عدد طالب مرحمة البكالوريوس

 الفعمى بالكمية معيار الييئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد
 )عدم تحقق المعايير(   29,42:  1 15:1
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يتضح من األحصائيات السابقة أن معايير الييئة القومية لضمان الجودة واإلعتماد تتحقق فى    
  .مييئة المعاونة إلى الطالبوال تتحقق  بالنسبة ل نسبة أعضاء ىيئة التدريس 

مجموعة من ى ىذا الشأن وىما انتداب واتخذت الكمية حال سريعا وآخر طويل المدى ف
ميندسى شركة بنيا لمصناعات اإللكترونية وبعض الميندسين العاممين بالكمية وحديثى التخرج 
لتدريس حصص التمارين لبعض المقررات مثل الورش الكيربية واإللكترونية والمعامل التخصصية 

ظام الساعات فى معامل الفيزياء وكذلك إستعانت ببعض أوائل خريجى كميات العموم لمتدريس بن
 . 1-1-1-11، مرفق والكيمياء
الحل الطويل األجل ىو تعيين عدد أكبر من المعيدين سنويًا والذى يمكن أن يحل  ماوأ

 .  العجز فى خالل عشر سنوات
 

وثائق مالئمة التخصص العممي لعضو ىيئة التدريس لممقررات التي يشارك في  11/1/1/2
  تدريسيا

عمى أن يكون تخصص المقرر الدراسى الذى يقوم عضو ىيئة ألقسام العممية اوتحرص 
دريسو واقع فى صميم تخصصو الدقيق ويستثنى من ذلك بعض المقررات العامة األساسية التدريس بت

 -قواعد أسناد تدريس المقررات الدراسيةوالتى يمكن أن يقوم بتدريسيا أى عضو ىيئة تدريس، 
، وتوجد قوائم تكميف القسم العممى  ألعضاء ىيئة 2113ديسمبر  -ساملمعرض عمى مجالس األق

 .2-1-1-11التدريس بتدريس المقررات فى كل فصل دراسى، مرفق 
وال يوجد عجز فى تدريس المقررات العامة أو التخصصية. وفى حالة وجود عجز تستعين الكمية  

 باألساتذة المتفرغين.
 

لمتعامل مع العجز / الفائض في أعضاء ىيئة التدريس في يتوفر خطة وآليات موثقة  11/1/1/3
 بعض التخصصات 

 أعضاء الييئة المعاونة  2/ 1/ 11

ية فى ضوء أعداد الطالب وساعات التدريس والتخصصات المتاحة عممتقوم األقسام ال
ألعضاء ىيئة التدريس بوضع خطة خمسية لمتعيين يتم اعتمادىا من مجمس الكمية بحيث تتناسب 

داد المعينين مع حاجات حقيقية لألقسام ويتم مراجعتيا كل خمسة سنوات فى ضوء المتغيرات أع
. وقواعد التعيين تعمن باألقسام العممية ومعروفة لمجميع حيث أن معيار التعيين الجديدة إن وجدت



 جامعة المنىفية                            الدراسة الذاتية                            كلية الهندسة االلكتزونية

888  

 

ىيئة  فى عدد أعضاء /الفائضتحديد العجزلآليات وتم اعتماد  الوحيد ىو التقدير وأولوية الترتيب.
 .2112من مجمس الكمية فى يونيو  التدريس والييئة المعاونة

وكما ذكر فى البند السابق فإن الكمية تقوم بإنتداب ميدسين من شركة بنيا ، وبعض 
الميندسين العاممين بالكمية وأوائل الدفعات من حديثى التخرج لتدريس حصص التمارين لبعض 

ونية والمعامل التخصصية وكذلك إستعانت ببعض أوائل المقررات مثل الورش الكيربية واإللكتر 
 خريجى كميات العموم لمتدريس بنظام الساعات فى معامل الفيزياء والكيمياء

 
 تًُيت لذراث ويهبراث أعضبء هيئت انتذريس / انهيئت انًعبوَت 2/ 11

تدريبية فى  يوجد بالجامعة مركزًا لتنمية قدرات وميارات أعضاء ىيئة التدريس والذى لو برامج
مجاالت التدريس، البحث العممى، القيادة واإلدارة، الجودة، خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وميارات 

برامج  6وقواعد الترقية الى الدرجة األعمى تشترط حصول عضو ىيئة التدريس عمى  اإلتصال.
قسام العممية ويتم إعالنيا تدريبية. وترسل قائمة بالدورات التى تعقد بالمركز الى الكميات وتعمن باأل

 عمى موقع الجامعة عمى اإلنترنت.

 

وجود خطة موثقة لتدريب أعضاء ىيئة التدريس ومعاونييم وفقًا لالحتياجات التي تم  1/ 2/ 11
 تحديدىا وتتضمن الخطة عدد ونوعية البرامج التدريبية وآليات تنفيذىا 

، واعتمدت الخطة من  يس ومعاونييمأعضاء ىيئة التدر وضعت وحدة الجودة خطة لتدريب       
،  واشتممت الخطة عمى رؤية ورسالة وأىداف، ووضعت آلية 2112دورة ديسمبر مجمس الكمية 

 .2111جمسة يونيو لتحديد االحتياجات التدريبية تمت الموافقة عمييا واعتمادىا من مجمس الكمية 
وتم اعتماد  لتدريس والييئة المعاونةمخطة التدريبية ألعضاء ىيئة المراجعة وتحديث ىذا وقد جرت 

  النوعية مثل: ، وتتضمن الخطة عدد من البرامج2113التعديل فى ديسمبر 

 خريطة المناىج -2                              تصميم المقرر -1

 المراجعة الخارجية -4                                التقييم الذاتي -3

 إدارة فريق عمل -6                                 إدارة الجودة -5

 طرق تقييم الطالب -8                       التخطيط االستراتيجي -7

 معايير الجودة فى العممية التدريسية -11                     اإلرشاد األكاديمي-9

  برامج خدمة المجتمع -12                 التركيز نحو اليدف -11
  

 جراءات الكافية لتنفيذ البرامج التي تمبى االحتياجات التدريبية لكل فئة توافر اإل 2/ 2/ 12
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وكانت الكمية قد قامت بإنشاء وحدة لمتدريب بناءًا عمى قرارت مجمس الكمية جمسة أغسطس      
. ىذه الوحدة عبارة عن صالة كبيرة مجيزة عمى أعمى مستوى تحتوى 2112، وجمسة نوفمبر  2111

جياز تكييف وأرضيات باركيو،  2كمبيوتر حديث، طاولة اجتماعات، عدد  جياز 21عمى عدد 
بتشكيل مجمس  2113وستائر من شرائط القماش الرأسية. وتم صدور قرار عميد الكمية فى سبتمبر 

 إدارة وحدة التدريب.
عة، وجارى اآلن تفعيل ىذه البرامج بالتعاون مع مركز تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس بالجام    

 .حيث تم إرسال خطاب لممركز لتحديد اسماء السادة المدربين المعتمدين

 :تنفيذ الجامعة لبرامج التدريب
وفى الوقت الحالى وبعد أن صدر قرار رئيس الجامعة بإسناد ميمة االشراف عمى مركز الجودة 

راءات لتفعيل بالجامعة لمسيد األستاذ الدكتور/عادل مبارك نائب رئيس الجامعة إتخذت بعض اإلج
 دور الجامعة فى مساعدة الكميات لمحصول عمى االعتماد منيا:

جنييات من كل  11تحويل عوائد الكميات المالية من مصروفات الطالب المخصصة لمجودة ) -
الى الجامعة لمعمل بطريقة مركزية تحت إشراف الجامعة لمدفع فى إتجاه تفعيل آليات   طالب(

 ت .الجودة فى الجامعة والكميا

مركزية التدريب فى الجامعة وعمل حزمة من خمسة برامج إلزامية لجميع أعضاء ىيئة التدريس  -
المراجعة  -االرشاد األكاديمى -والييئة المعاونة فى مجاالت ثقافة الجودة مثل: الدراسة الذاتية

 الخارجية.... الخ.

 .2116بدء تنفيذ برامج التدريب اإللزامى من شير فبراير  -

 
 

 تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس  / الييئة المعاونة 3/ 11
 

 تقييم أداء أعضاء ىيئة التدريس / أعضاء الييئة المعاونة  1/ 3/ 11
بعد أن تم إنشاء وحدة لمجودة بالكمية، شرعت فى إتباع آليات لتقييم أداء أعضاء  ىيئة 

 التدريس والييئة المعاونة و يتم ذلك بوسيمتين:
طالب ألداء عضو ىيئة التدريس )لتقييم العممية التعميمية( وبنود اإلستبيان إستبيان تقييم ال -1

تشمل تقييم المقررالدراسى، الكتاب الجامعى المقرر، أمكانيات المكتبة، عضو ىيئة التدريس، 
عضو الييئة المعاونة، والوسائل التعميمية المستخدمة فى عممية التدريس. بعد تجميع 
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صائيات بواسطة قاعدة بيانات خاصة. ثم يعتمد عميد الكمية نتيجة اإلستبيان يتم عمل اإلح
اإلستبيان. ثم تعتمد من مجمس الكمية وتوزع عمى السادة رؤساء األقسام العممية. يقوم رئيس 
القسم باإلطالع عمى المالحظات المرفقة مع اإلستبيان داخل وحدة الجودة ويقوم بعمل تقرير 

ويقوم بإطالع كل عضو ىيئة تدريس عمى حدة بنتيجة  يقوم بمناقشتو فى مجمس القسم
عطائو صوة منو ومناقشتو فى المالحظات اإلضافية التى كتبيا الطالب.  وتقدم اإلستبيان وا 

نتائج تقييم الطالب لمعممية التعميمية لمجالس األقسام العممية لمناقشتيا سنويًا وكان آخرىا 
 .1-1-3-11 مرفق .2115فى جمسة مجالس األقسام نوفمبر 

مارس  والتى أعتمدت فى شير نماذج تقارير المراجعة الداخمية، و آلية المراجعة الداخمية -2
، وبناءًا عمى ىذه اآللية يقوم رئيس القسم بتعبئة نموذج يقيم فيو أداء عضو ىيئة 2112

التدريس كل فصل دراسى، والنمذج يحتوى عمى معايير موضوعية معتمدة ومعمنة، مرفق 
11-3-1-2. 

 
 رضا أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة  4/ 2/ 00

قامت وحدة الجودة بالكمية بقياس وتقييم الرضا الوظيفى ألعضاء ىيئة التدريس  ومعاونييم 
من خالل نماذج استطالع رأى، ويشتمل االستبيان عمى العناصر التالية، مصداقية اإلدارة، نمط 

القيادة األكاديمية سياسة الباب المفتوح، المشاركة فى اتخاذ القرار، القيادة األكاديمية ديمقراطى، تتبع 
فاعمية مجالس األقسام، األعباء التدريسية، توزيع اإلشراف عمى الرسائل العممية، الدعم المالى لمبحث 

-11العممى، إتاحة المعمومات، ظروف العمل.....الخ. ونتائج االستبيان وتحميمو موجود فى المرفق 
3-2-1.  

وتعرض نتائج االستبيان عمى إدارة الكمية وبناءًا عميو تتخذ توجييات لمعالجة عدم الرضا 
 الوظيفى.
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 األخرى البحث العممى واألنشطة العممية   المعيار الثانى عشر

بالبحث العممى ويتضح ذلك من رسالتيا التى تخصص فييا جزء  اً بالغ اً تولى الكمية اىتمام
 .يسى لمبحث العممىرئ

 :خطة البحث العممى 12/1
وتم اعتماد آخر   2111موثقة ومعتمدة من مجمس الكمية فى شير أكتوبر خطة بحثية توجد    

وتقوم ة مع التوجيات اإلستراتيجية لمجامعة. ط، وتتفق الخ2113تحديث لمخطة بتاريخ أكتوبر 
تابعة ليا وذلك لعمل خطة بحثية شاممة تتوائم مع الجامعة حاليًا بتجميع الخطط البحثية من الكميات ال

 التوجيات والتخصصات المختمفة لمكميات. 
وفقا التي تم اعتمادىا من مجمس الكمية ، و وقد وضعت األقسام العممية خططيا البحثية     
المحيط، وتقع  والمجتمعوتخصصات أعضاء ىيئة التدريس، ومتطمبات الصناعة  حتياجات الكمية إل

ما ورد بخطة الكمية عمي لجنة الدراسات العميا والبحوث ومناقشة مدي تطبيقيا  نفيذولية متابعة تمسئ
وكذلك تمقي أية مقترحات ترد من األقسام بخصوص إمكانيات تعديميا وفقا لممستحدثات العممية 

شرية المتخصصة حيث أن باألقسام العممية بالكمية عدد كبير من الباحثين وىي تمثل إمكانيات ب
ىائمة ال تستثمر بالقدر الكافي وال يقابميا إمكانيات مادية تدعم العممية البحثية ويمكننا القول بأنو ليس 

 ىناك توافق بين خطة البحث العممي بالكمية مع اإلمكانيات المادية المتاحة.
 

 :كفاءة العممية البحثية  12/2
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ارنة بعدد أعضاء ىيئة التدريس بيان بعدد األبحاث المنشورة محميا ودوليا مق 12/2/1
 بالمؤسسة.

تم نشر عدد كبير من األبحاث العممية محميًا ودوليًا بالمقارنة بعدد أعضاء ىيئة التدريس بالكمية،     
 . 1-2-12عضو ىيئة تدريس مرفق  111لحوالى  3111ويصل إجمالى عدد البحوث فى حدود 

 مؤسسة.توافر قواعد بيانات لمبحوث العممية بال 12/2/2

ومكتبة الكمية مزودة بخدمة قواعد البيانات الرقمية لمبحوث العممية من خالل إشتراك الجامعة    
بشبكة المجمس األعمى لمجامعات، ويعطى كل عضو ىيئة تدريس وىيئة معاونة كممة سر خاصة 

 لمدخول عمى ىذه القواعد كما يمكن الدخول عمييا من المنازل من خالل شبكة األنترنت.

 نسبة البحوث العممية المشتركة مع مؤسسات عممية دولية. 12/2/3

يوجد عدد من البحوث التى قام بيا أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة مع أساتذة فى جامعات    
أجنبية حيث أن معطم أعضاء ىيئة التدريس قد حصموا عمى الدكتوراة من جامعات أجنبية، أو 

زالت لبعضيم عالقات تعاون فى البحث العممى، مرفق بيان بعدد خرجوا فى ميمات عممية وما
 .3-2-12األبحاث ونسبتيا الى عدد االبجاث الكمية، مرفق 

عدد ونسبة أعضاء ىيئة التدريس الذين سبق ليم الحصول عمى جوائز الدولة أو  12/2/4
 جوائز عالمية أو براءات اختراع.

% من 8ليم الحصول عمى جوائز محمية/عممية حوالى نسبة أعضاء ىيئة التدريس الذين سبق     
أعضاء ىيئة التدريس. وىناك عدد كبير حصل عمى مكافأت مالية من الجامعة لنشر أبحاث فى 

 .4-2-12مجالت متميزة أو دوريات متمبزة، مرفق 

ىندسة االلكترونيات الصناعية والتحكم عمى براءة إختراع فى  وقد حصل عضو ىيئة تدريس بقسم
 والوثائق الخاصة بذلك مرفقة فى ممف البحث العممى.ال اليندسة الطبية مج

بحاث العممية من جانب المؤسسات اإلنتاجية والخدمية الحكومية التقييم نتائج أ 12/2/5
 والخاصة.
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تعاون فى مجال البحث العممى بين الكمية والصناعة فى مجال االلكترونيات ألن معظم  ال يوجد   
ى ىذا المجال مستوردة من الخارج، وال توجد سياسات محددة من الدولة تمزم ىذه التكنولوجيا ف

 الشركات بالتعاون فى ىذا المجال.

البحوث العممية التطبيقية التي استفادت منيا المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في  12/2/6
 المجتمع.

الكمية، فى مجال  ىناك تعاون بين الكمية وعدد من الشركات العاممة فى مجال تخصص   
الشواية  -اعتمادالكمية العممى لممصنوعات التى تبتكرىا ىذه الشركات المثال عمى ذلك )الممبة الموفرة

الكيربية....الخ  ( من منتجات شركة بنيا لمصناعات االلكترونية. كما نشكل الكمية لجنة من أساتذة 
أبراج المحمول طبقًا لممعايير  متخصصين فى مجال اليوائيات والميكرويف لمراجعة مواصفات

-2-12القياسية قبل أخذ الموافقة عمى تثبيتيا فوق بعض المبانى فى البيئة المحيطة بالكمية، مرفق 
6. 

االستفادة من البحث العممي الذي يقوم بو أعضاء ىيئة التدريس في دعم وتعزيز  12/2/7
 العممية التعميمية.

بو أعضاء ىيئة التدريس فى نشر عدد ثمانية كتب )أو وقد ساىم البحث العممى الذى يقوم   
. كما يوجد بعض الفصول 7-2-12، مرفق لميةادور نشر ع تم صدورىا من (،كتبفى   مشاركة

 فى مؤلفات أعضاء ىيئة التدريس لممقررات الدراسية التى يكمفون بتدريسيا. 

 مشاركة الطالب في المشاريع البحثية. 12/2/8
الب في المشاريع البحثية إلي حد كبير حيث قام الطالب عمي مدي عامين ويتم مشاركة الط  

كاممين ببناء شبكات حاسوب السمكية تم تأمينيا من خالل تقنيات التشفير وكذلك تم إشراك الطالب 
 FPGAوبناءه عن طريق وحدة   OFDMفي تصميم نظام اتصاالت متكامل يعتمد عمي تقنية 

 ميم وحدات إضافية لتحسين أداء النظام.وجاري االعتماد عمييا في تص
وقد شارك العديد من الطالب بقسم النظم والتحكم في مشاريع بحثية فعمية تشمل تصميم     

حضانات لألطفال الخدج ووحدات بسيطة اقتصادية لغسيل الكمي وتصميم نماذج لربوتات تم التقدم 
م عمى مستوى كميات اليندسة  2116/2117بيا لمسابقات حققت فييا الكمية المستوي الثاني لعام 

 بمصر.
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وكذلك شارك قسم الحاسبات في تصميم بعض قواعد البيانات الخاص بنظام العاممين بمستشفي   
حيث تم اختباره وتعيين عدد من ميندسي الكمية لمعمل  ORACLEشبين الكوم باستخدام  حزمة 

الحصول عمي شيادة سيسكو والتي تساىم  عمي ىذا النظام وكذلك تم مساعدة العديد من الطالب في
إلي حد كبير في التدعيم العممي لمخريجين في أن يكونوا عمى قدر كبير من الخبرة في شبكات 

 الحاسب مما يتيح ليم الفرص في سباق التقدم لموظائف.
 وكان من نتائج مشاركة الطالب فى مشاريع البحث العممى ما يمى:

فريق في الميرجان السادس لتشجيع االبتكارات العممية   جائزة ثاني عمى حصول الطالب  -
 .( 2116لشباب الجامعات ) روبوكون 

 Teleجائزة أفضل مشروع تخرج في مجال التحكم اآللي عن مشروع عمى حصول الطالب  -

Robot      2117أغسطس  7 – 6في يوم الميندس المقام بالقاىرة في الفترة من. 

مشروع تخرج لمتحكم االلي في يوم الميندس لمشروع في  جائزة أفضلحصول الطالب عمى  -
 .2111مجال التوزيع االمثل لمطاقة عام 

 2111الحصول عمي جائزة أفضل مشروع تخرج لمشباب من جمعية نيضة المحروسة لعام  -
 وذلك لمشروع الروبوت كاشف األلغام

والتى عقدت  I2Pية حصول الطالب عمى المركز األول عمى مستوى العالم فى المسابقة الدول -
عن مشروع مبصر، وعمى المركز الثانى فى نفس المسابقة والتى عقدت  2113فى البرزيل 

 .2112بالسويد عن مشروع طائرة بدون طيار عام 

عن مشروع  2112لمعام   Microchipحصول الطالب عمى المركز الثانى من شركة  -
 المصعد الذكى.

التى  2113بقة نموذج محاكاة نوبل فى الموسم مسافى  المركز االولكما حصد الطالب   -
الية األرتفاع مع نظام التحكم المنصو المصرية علمشروع   عقدت بالجامعة االمريكية بالقاىرة

 http://www.cairodar.com/news/details/75265 .لي عن بعداآل
خط  عن مشروع 2114حصول الطالب عمى الجائزة األولى فى يوم اليندسة المصرى لعام  -

 ذكى لمنتجات الفول المصرى. إنتاج

استطاع فريق من طمبة قسم اإللكترونيات واالتصاالت الكيربية بالكمية، تحقيق الفوز بجائزة  -
أفضل مشروع في مسابقة يوم اليندسة المصرى في مجال ىندسة االتصاالت عن مشروع 

محة والمتفجرات مكشف عن مصادر الخطر مثل األسل ويستخدم الجياز .2115" لعام "راصد
ة يدا عن المباني أو أي ىدف وتعتمد ىذه التقنيا بعيمة نسبيبة في مسافة طو يواألجسام الغر 
بيا أمام المباني لدراسة يتم تركيممراقبة ومن خالل موجات الميكروويف التي سلعمى رادار 

 ن.يمجال مع
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 .2115لعام  Intelحصول الطالب عمى المركز األول من شركة  -

 .2115لمعام Roboticsب عمى المركز األول فى مسابقة حصول الطال -

كمية باختراع "نخاع شوكي الكتروني بديل "حيث يقوم بتوليد المجموعة من طمبة حاليًا م و قي -
القادمة من المخ وتنقل عبر الجياز العصبي ومن ثم  إشارة مشابية إلشارة الحركة الطبيعية 

  .ركةالي ح ينقميا الي العضالت لتتم ترجمتيا 

 
 .8-2-12مرفق والوثائق الدالة عمى ذلك موجودة فى ال

 
 

 
 تمويل البحث العممي 12/3

 

 تخصص المؤسسة موازنة سنوية كافية ألنشطة البحث العممي 12/3/1

 -يتم تمويل البحث العممي بالكمية من خالل :
جة وال تفي بحاما تخصصو الجامعة لمكمية سنويا لمبحث العممي وىي مخصصات ضعيفة 

 ألقسام العممية .ومتطمبات البحث العممى با

 

 تسعى الكمية الى تنمية مصادر التمويل الذاتي الداخمية والخارجية لمبحث العممي. 12/3/2

ىبات من جيات تدعم  فى ضورة الحصول عمى تسعى الكمية الى تنمية مصادر التمويل الذاتي   
. أجيزة حاسوب ت االلكترونيةشركة بنيا لمصناعاالبحث العممي في صورة مكونات كالتي تتمقاىا من 

عالية السرعة تالئم تطبيقات البحث العممي كالتي تمقتيا  الكمية من شركة مونترجرافيكس وبعض 
البرمجيات الممحقة ، معمل متكامل من شركة سيسكو  يتم استخدامو في تدريب الطالب ومساعدتيم 

من  Cluide Computingل عمى معمل فى تخصص وجارى خاليًا الحصو  عمي اجتياز االمتحان.
EMCشركة 

 ألف دوالر. 131فى حدود مبمغ  2

 -مشاريع بحثية لجيات التمويل ومن أىميا :بتقدم الكمية ت .1

 صندوق البنك الدولي. (1
 حيث تم حضور المعيدين      Tempusبرامج اإلتحاد األوربي لدعم التعميم العالي   (2

ل التي عقدت بالكمية لمتدريب عمي كيفية التقدم لمثل ىذه والمدرسين المساعدين لورش العم
 المشروعات.
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3) FP7   حيث تم حضور المعيدين الندوات التي عقدت بالجامعة لمتدريب عمي التقدم لمثل
 ىذه المشروعات.

 Young) (YIA)مركز تحديث الصناعة بالشراكة مع برنامج جوائز المبتكرين الشباب  (4

Innovations Awards) . 

درة دعم التعاون البحثي بين الجامعات/المراكز البحثية وشركات نظم المعمومات مبا (5
(Information Technology Academia Collaboration) (ITAC)    والذي

تدعمو ىيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعمومات التابعة لوزارة االتصاالت وتكنولوجيا 
 المعمومات.

بحث العممي والتكنولوجيا حيث فازت بمنحتين في اليندسة كما تقدمت بمشاريع ألكاديمية ال (6
 الطبية الحيوية.

عام منذ الكمية عمى عدد من مشاريع التخرج  تحصلصنع فى مصر حيث  (7
 .، وحتى اآلن2118/2119

وتستثمر الكمية تمويل ىذه المشروعات في اإلنفاق عمي البحث العممي حيث تتركز األولوية   
تقع في صميم الخطة البحثية لمكمية وذات الطابع التطبيقي  وقد تم عقد  لألبحاث المشتركة والتي

حيث تم دعوة العديد من  28/6/2119ورشة عمل بالكمية لربط المشاريع البحثية بالصناعة فى 
رجال الصناعة في ذات المجال لمتعرف عمي أىم المشاكل التي يمكن أن تشارك الكمية في حميا. 

تشكيل لجان بحثية تضم عدد من اساتذة الكمية وميندسى ات منيا: وقد خرجت الورشة بتوصي
المصانع الختيار موضوعات بحثية ذات مردود اقتصادى ووطنى مالئم، تقوم الشركات بتوصيف 
المشاكل التى تواجيا فى صورة بحثية يتم تناوليا بالبحث من خالل طمبة الدراسات العميا، تحديد 

يئة والمجتمع المحيط وعمل دراسة لممجتمع والسوق المحمى لعمل دقيق لممشاكل البحثية فى الب
توصيف لممشكالت، توجيو البحث العممى داخل الجامعات لمنتج مصرى يمكن تسويقو اى يجب ان 

 يعمل البحث العممى باسموب التسويق وربط البحث العممى بحاجة الصناعة.
عار عن بعد والتي أبدت رغبتيا في مشاركة وقد عقد ندوه بالجامعة بالتعاون مع  ىيئة االستش    

الكمية في برنامج تطوير بعض مراحل القمر الصناعي المصري ويشرف العديد من األساتذة عمي 
 نقاط بحثية في ىذا المجال مع ىيئة االستشعار عن بعد. 
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الكمية تحرص الكمية عمى قياس وتقييم مردود المخصصات المالية المنفقة عمى البحث العممي ب     
-12م غير راضون، مرفق يمن خالل استبيان رضاء أعضاء ىيئة التدريس ووضح من القياس أن

3-2-3. 

في الكمية  موىناك العديد من البحوث العممية المشتركة بين أعضاء ىيئة التدريس باألقسا    
بنودىا لتكون والجامعات العالمية وفقا التفاقيات بعضيا تم التوقيع عمييا وبعضيا جاري استكمال 

  -جاىزة لمتوقيع منيا:
االتفاقية مع جامعة المسيسبي حيث تجري بحوث مشتركة في تطوير اليوائيات مع أساتذة  (1

في ذات التخصص بالكمية وفقا التفاقية تعاون بحثي جاري الترتيب لتوقيع بنودىا بين رئيس 
 جامعة المنوفية وجامعة المسيسيبي. 

أساتذة بقسم الفيزيقا والرياضيات اليندسية في تخصص  وكذلك تجري بحوث مشتركة بين (2
 النانو تكنولوجي مع جامعة كنتاكي بالواليات المتحدة األمريكية.

وكذلك بروتوكول تعاون بحثي في العموم والتكنولوجيا لمشاريع مشتركة مع حكومة الصين   (3
 )جامعة جياوتونج الصينية( في تخصص ) إلكترونيات النبائط الضوئية(.

        

 المؤتمرات واألنشطة العممية األخرى 12/3/3
ساىمت الكمية في العديد من المؤتمرات التي تعقد بالداخل والخارج في فرعيات التخصص حيث    

 -يساىم عدد كبير من أساتذتيا في ريادة الحمقات العممية ليذه المؤتمرات ومنيا :
من أساتذتيا في  7حيث شارك  2119مؤتمر الراديو الذي عقد بجامعة المستقبل مارس  .1

 جمسات من المؤتمر. 7ريادة 

 نظمت الكمية ومنذ ثالث سنوات مؤتمر عمم الراديو. .2

يسافر العديد من أساتذه الكمية لريادة حمقات من المؤتمرات بالخارج حيث يتم استدعاؤىم  .3
 بصورة شخصية.

-3-12ء ىيئة التدريس، مرفق ويوجد حصر بالمؤتمرات المحمية والدولية التى شارك فييا أعضا  
2-2. 

ويشارك الطالب في المؤتمرات والندوات العممية ويتضح ذلك جميا من خالل مساىمة الطالب     
مارس  18-16في أنشطة مؤتمر عمم الراديو الذي عقد بالكمية مرتين كان آخالىا فى الفترة من 

تحت إشراف أعضاء ىيئة التدريس ويشارك العديد من طالب الدراسات العميا بنشر أبحاث  .2111
كما أنو يوجد فرع لمطالب بالكمية  .3-2-3-12فى العديد من المؤتمرات المحمية والدولية، مرفق 

 .3-2-3-12، مرفق IEEEتابعًا لمجمة 



 جامعة المنىفية                            الدراسة الذاتية                            كلية الهندسة االلكتزونية

888  

 

 

  .4-2-3-12، مرفق IEEEويشارك عدد كبير من أعضاء ىيئة التدريس فى عضوية مجمة 

وترقيم  دولي   52/2/2112وليا رقم إيداع  (MJEER)صة  تصدر الكمية دورية عممية متخصو 
(1687-1189  ISSN وتصدر عددين سنويا في شيري يناير ويوليو من كل عام ويتم إرسال  )

نسخ من أعدادىا لجميع مكتبات كميات اليندسة بمصر والدول العربية. وجميع ممخصات البحوث 
خصصة توجد عمي موقع الكمية.   وكذلك أنشئت الكمية العممية التي تنشر بمجمة الكمية العممية المت

جريده بالمغة العربية تنشر فييا المقاالت العممية المتخصصة في فرعيات اليندسة االلكترونية لغير 
المتخصصين. حيث يتم توزيعيا عمى كميات الجامعة وتستطيع جميع كميات الجامعة اإلطالع عمى 

 محتوياتيا من خالل موقع الكمية.

أعضاء ىيئة التدريس في تحكيم أبحاث عممية لنيل درجة الماجستير والدكتوراة داخل  ويشارك  
 .4-2-3-12الكمية وخارجيا فى الجامعات المصرية، مرفق 

ويمثل الكمية بالمجنة القومية لعمم الراديو أحد األساتذة بقسم ىندسة اإللكترونيات واالتصاالت 
 الكيربية. 

عوة العديد من األساتذة من الخارج إللقاء محاضرات في آخر المستجدات وتحرص الكمية عمي د  
 -: 2111/2112العممية حيث تم فى عام 

حضور أستاذ زائر من كمية اليندسة بجامعة كوريا الجنوبية حيث ألقي محاضرة عن آخر  .1
 تقنيات شبكات المحمول.

اليندسة حيث ألقي  بقسم اليوائيات بكمية -حضور أستاذ زائر من جامعة المسيسيبي  .2
محاضرة عمي السادة الباحثين والطالب عن آخر مستجدات اليوائيات الشريطية وتطبيقاتيا 

 الحديثة.

وفى مجال لجان التحكيم لممتقدمين لمجان الترقى تم اختيار أحدى عشر من أساتذة الكمية كمحكمين 
وحاليًا فإن أمين لجنة  اللكترونية.لمجان ترقية األساتذة واألساتذة المساعدين في تخصصات اليندسة ا

الترقيات لألساتذة واالساتذة المساعدين بمجنة االتصاالت، عضو ىيئة تدريس بقسم ىندسة 
   االلكترونيات واالتصاالت الكيربية.

 وىناك العديد من االتفاقيات الثقافية المفعمة بين الكمية والجيات التالية:
بيا لمحصول عمي درجات الماجستير والدكتوراه وفقا جامعة آب باليمن حيث تدعم إرسال طال .1

 التفاقية بين الجامعة وجامعة آب . 
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جامعة تعز باليمن  والتي عقدت اتفاقية تعاون بينيا وجامعة المنوفية لتشمل برامج إرسال  .2
 طالب دراسات عميا واإلستفاده من خبرات األساتذة بالكمية )جاري إعداد بنود االتفاقية(.

التعاون بين جميورية مصر والدول  تك العديد من البرامج التنفيذية واالتفاقيات وبروتوكوالوىنا    
 -العربية واألجنبية والتي تشارك فييا الكمية من خالل الجامعة حيث تشمل أىم بنودىا:

 .عقد اتفاقيات عممية 
 .تبادل الزيارات ألعضاء ىيئة التدريس 
 .تبادل زيارات الطمبة المتفوقين 
 م منح لدراسة الماجستير والدكتوراه.تقدي 
 .دعم المعامل والمكتبات 
 .تشجيع فتح القنوات العممية لإلشراف عمى الرسائل العممية 
 .تبادل المطبوعات والنشرات والدوريات العممية 

 .المشاركة في الدورات التدريبية والميمات العممية 

 الدراسات العميا          المعيار الثالث عشر
  

 الدرجات الممنوحة 13/1
عمى موقع ويتم ذلك  تطبق المؤسسة أساليب متنوعة لمتعريف ببرامج الدراسات العميا التي تقدميا.    

، مطوية توزع عمى الطالب الخريجون فى يوم دليل طالب الدراسات العميا ،الكمية اللكترونى
 .لوحة االعالنات الخاصة بإدارة الدراسات العميا و الخريجين،

لدى الكمية قواعد بيانات تتعمق بأعداد أنواع الدبمومات والدرجات العممية التى منحتيا يتوفر و    
عبر سمسمة زمنية، وفقا لمدارسين من الداخل والخارج ، ومثال ذلك اإلحصائيات الموجودة فى 

قواعد البيانات الوصفية لمكمية فى بداية الدراسة الذاتية. وتفاصيل ىذه االحصائيات متوفرة عمى 
  البيانات بإدارة الدراسات العميا.

 برامج الدبموم/الماجستير/الدكتوراه 13/2/1

تتبنى الكمية األطر العامة لممعايير القياسية التى وضعتيا الييئة القومية لضمان الجودة       
 .ARS الكمية المعايير التخصصية لكل برنامج عمى حدةوضعت األقسام العممية بواالعتماد، و 
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الدراسات العميا والذى تم اعتماده عدة مرات من  ومقررات يوجد توصيف موثق ومعتمد لبرامج     
 2115 أكتوبر 4مجمس الكمية، كمما حدث تعديل أو تغيير وكان آخر اعتماد مجمس كمية بتاريخ 

، وذلك بناًء عمى مالحظات تقرير  2115 سبتمبر 13وتاريخ اعتماد آخر مجالس أقسام بتاريخ 
 .2114مايو  21-18رة االعتماد األولى فى الفترة من زيا

حيث يقوم القسم العممى وتقوم الكمية بمراجعة برامج الدراسات العميا  بواسطة مراجعيين خارجين،       
بترشيح أستاذ فى مجال التخصص، ويفضل من يكون لديو خبرة بالمراجعة الخارجية لمبرامج أو أن 

                                                                                   .بممف معيار الدراسات العميا ةوتقارير المرجعين الخارجيين موجودلييئة. من ا اً معتمد اً يكون مراجع

يتضح مدى التوافق بين مخرجات التعميم المستيدفة لكل برنامج مع المعايير المرجعية األكاديمية       
 من خالل تقارير المحكمين الخارجين لمبرامج. ARS لكل برنامج

ويشكل كل قسم عممى بالكمية لجنة لمراجعة محتويات المقررات الدراسية مع مخرجات التعمم     
 المستيدفة لكل برنامج بالقسم لتحديد مدى التوافق بينيما.

رجة العممية ويستسنى من وتوجد إحصائية لحساب متوسط الفترة الزمنية الالزمة لمحصول عمى الد     
ذلك فترات إنقطاع الطالب عن الدراسة بسبب مشاكل إجتماعية أو صحية أو سفر. واألحصائية 

 مرفقة بممف الدراسات العميا.

 نظام التسجيل واإلشراف العممي 13/2/2
 تقوم الكمية باإلعالن عن برامجيا المقدمة في الدراسات العميا من خالل مخاطبة األقسام      

العممية المتخصصة لطرح البرامج التي سيتم اإلعالن عنيا حيث يتم الموافقة عمييا واعتمادىا من 
خطار الجامعة بيذه البرامج لإلعالن عن فتح باب القبول لمتقدم ليذه البرامج. ويتم  مجمس الكمية وا 

 -اإلعالن عن البرامج بالكمية بإتباع اآلليات التالية:
ا مع شيادات التخرج التي تمنح لمخريجين تشجيعا وتحفيزا ليم إعداد مطوية يتم توزيعي .1

 لالستمرار.

 .فى الجرائد الرسمية .2

 .  لوحة اإلعالنات الخاصة بإدارة الدراسات العمياداخل  يتم وضع العديد من الممصقات  .3
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تم وضع الئحة الدراسات العميا بالكمية بنظام الساعات المعتمدة والتي بيا البرامج الدراسية  .4
من خاللو يمكن تنزيل ىذه الممفات بالمغة االنجميزية  ذىلألقسام عمي موقع الكمية وال

 والعربية.

عن طريق شبكة  e-mail groupيتم إرسال إعالن عن برامج الدراسات العميا لمجموعات  .5
 .رنتنتاإل

 

ات العميا بغرض بالمراجعة الدورية والتحديث إلجراءات التسجيل واإلشراف في الدراس كميةتقوم ال     
ويتولى ىذا األمر السيد األستاذ الدكتور وكيل الكمية لمدراسات العميا من خالل رئاستو لمجنة  .تطويرىا

ئب رئيس الجامعة ناالدراسات العميا ومشاركتو كعضو فى المجنة العميا لمدراسات العميا برئاسة 
 ية يوجد بيا ما يفيد ذلك.لمدراسات العميا ، ومحاضر المجان المختصة ومحاضر مجمس الكم

يتم فييا التسجيل بطريقة الكترونية، كما توجد ممفات  MISويوجد بالكمية قواعد بيانات رقمية    
 .ورقية يحتفظ فييا بمستندات تسجيل ورقية

ويتم التسجيل واإلشراف العممى عمى الرسائل تبعًا لتخصص عضو ىيئة التدريس حيث يقوم    
 البحث ويتوجو بنفسو لعضو ىيئة التدريس المتخصص فى ىذا المجال.الطالب بتحديد موضوع 

وتتوفر لدى الكمية إجراءات موثقة وكافية لمتابعة وتقييم أداء الباحثين قبل وأثناء التسجيل    
لمدرجات العممية ومثال ذلك األمتحان الشامل قبل تسجيل الطمب لنقطة البحث فى درجة الدكتوراة، 

 ، وعقد السيمنارات الدورية وتقارير المتابعة السنوية. لمقررات التمييدية لكل درجةونتائج إمتحانات ا

 الموارد البشرية والمادية المتاحة لبرمج الدراسات العميا 13/2/3
ة عمى تحقيق التناسب بين عدد أعضاء ىيئة التدريس واألعباء التدريسية كميتحرص الو       

األشراف عمى الرسائل العممية عن طريق تحديد نصاب محدد من  ةلممقررات الدراسية والخطة البحثي
لكل عضو ىيئة تدريس بناءًا عمى درجتو العممية. كما أن النصاب التدريسى الفعمى لعضو ىيئة 

مال نصاب عضو ىيئة التدريس عن طريق األشراف عمى حصص التمارين كالتدريس قميل ويتم إست
سى ال يحول دون قيام عضو ىيئة التدريس بعممية البحث والمعامل بما يعنى أن الحمل التدري

 العممى.
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توزع عن طريق تمرير بيان بالمقررات الدراسية  واألعباء التدريسية لمقررات الدراسات العميا     
، كما يتم دعوة  المطروحة ويقوم كل عضو ىيئة تدريس بإختيار المقررات بناءًا عمى تخصصو

. والقوائم الدالة إلى إجتماع مخصص لتوزيع مقررات الدراسات العميا السادة أعضاء ىيئة التدريس
 عمى رغبتيم. عمى ذلك متوفرة باألقسام العممية وتوقيعات أعضاء ىيئة التدريس بالختيار بناءً 

وتتوفر فى الكمية األمكانيات المطموبة من قاعة تدريسية مثبت بيا داتا شو وقاعة سيمنار بكل      
ة أبحاث مزودة بالتجييزات الكافية من أجيزة الكمبيوتر، ومكتبة الكمية التى تتوفر قسم عممى وصال

بيا الدوريات الورقية والرقمية. كما تتوفر شبكة انترنت سمكى وال سمكى يمكن التقاطيا من أى مكان 
بعض  كما تتوفر وتتوفر المعامل البحثية لتخصصات العموم األساسية الفيزياء ، والكيمياء بالكمية.

أما بالنسبة لقسم ىندسة  .اإلمكانيات المعممية فى مجال البحث العممى بقسمى التحكم والجاسبات
االتصاالت فإن التجييزات المعممية فى مجال البحث العممى تحتاج لميزانية كبيرة. والخطة 

تركز بصفة خاصة عمى تجييز معامل بحثية فى المجاالت البحثية  2121-2115االستراتيجية 
 لألقسام العممية بالكمية.

 طالب الدراسات العميا 13/3
 االلتحاق ببرامج الدراسات العميا13/3/1

وتتوفر إحصائيات بإدارة الدراسات العميا  توضح ما يفيد معدالت تزايد أو تناقص أعداد الطالب 
 العميا. دراساتمرفق بممف ال توضيح الدالالت التي تنطوي عميياو  .الممتحقين ببرامج الدراسات العميا

نسبة الطمبة الوافدين تكاد ال تذكر بالمقارنة بالطالب المصريين حيث أن موقع الكمية فى مدينة       
منوف غير جاذب لمطالب الوافدين والذين يفضمون الجامعات الموجودة بالقاىرة واالسكندرية لما 

جودة قامت باعتماد آلية ، مع العمم بأن وحدة الفييما من تحضر عمرانى ووسائل جذب سياحى
عميو تمت مراسمة جميع الممحقات الثقافية لمدول العربية بما تقدمو  لجذب الطالب الوافدين وبناءً 
 قامة الطالب.إمكانيات لتسييل إالكمية من برامج وما توفره من 

  تقويم طالب الدراسات العميا 13/3/2

 ،والسيمنارات الدورية تحانات التحريريةيتم تقويم طالب الدراسات العميا عن طريق االم     
  .لطالب الدكتوراة (Power Point )شفوى وعرض واالمتحان الشامل
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وسائل التقويم المستخدمة تتوافق مع مخرجات التعميم لمستيدفة، حيث أن االمتحانات التحريرى       
حان الشفوى يقيس ميارات تحميل، واالمتليتم بيا قياس مخرجات المعرفة والفيم  وميارات الذكاء وا

 التواصل والعرض الفعال.

توافق االمتحان مع المعايير المعمن عنيا. وليذا  متحان لمتأكد منوتوجد آلية لمراجعة ورقة اال   
 ل قسم عممى لمتأكد من ذلك.كالغرض تشكل لجنة من 

ول واالمتحان لس األقسام تشكيل لجان الممتحنين لكل من امتحان القباويتم من خالل مج      
من  اعتماده يتم والذي والذى يشترط أن يكون أحد أعضاء لجنة الممتحنين من خارج الكمية الشامل

كما أن لجنة المناقشة لتقييم الرسالة التى يتقدم  كل من لجنة الدراسات العميا ومجمس الكمية والجامعة.
 حد أعضائيا من خارج الكمية.بيا الباحث لنيل درجة الماجستير أوالدكتوراة تشترط أن يكون أ

 

ًً وتتبع الكمية نظام     لمتابعة طالب الدراسات العميا المسجل لدرجتي الماجستير والدكتوراه بعقد  ًا
 سيمينار سنوي لبيان جديتو ومدي تقدمو في البحث.

 -تبع اآلليات اآلتية :وقبل تقديم الرسالة لممناقشة ت
 -(Impact Factorفي دورية ليا       يمزم عمي طالب الماجستير نشر بحث عممي  .1

(Journal Rank  .مناسب 

 -  (Impact Factorبحث عممي في دورية ليا  2يمزم عمي طالب الدكتوراه نشر عدد  .2
(Journal Rank   .مناسب 

ولجنة ممثمة لألقسام العممية  مينار نيائي يحضره رئيس مجمس القسم وأعضاؤهييتم عمل س .3
 الكمية .و  القسم  مانا لجودة العمل البحثي بما يميق بسمعة ومكانةض األخرى بالكمية، وذلك

 

 رضا طالب الدراسات العميا 13/3/3
 -تقوم الكمية باستقصاء رأى الطالب في برامجيا من خالل عدة وسائل ومنيا :   

صندوق الشكاوى والذي يستقبل فيو وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث الشكاوي المتعمقة  .1
 ة اقتراحات بالبرامج.وأي

لقاءات يعقدىا وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث بقاعات التدريس لموقوف عمي مستوي  .2
 رضاء الطالب عن البرامج وأية تحديات تواجو تنفيذىا.

لقياس مدى رضاىم عن برامج الدراسات العميا   طرح إستبيان عمى طالب الدراسات العميا .3
 المعمول.
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 المستمر  طويرالتنظام إدارة الجودة و       رالرابع عش المعيار
 

  وحذة ضًبٌ انجىدة 1/ 14

 وجود وحدة ضمان الجودة في الييكل التنظيمي لممؤسسة  1/ 14/1
 26/11/2117 الجامعة فى مجمس  بقرار منااللكترونية إنشئت وحدة توكيد الجودة بكمية اليندسة 

بقرار عميد الكمية و    .25/11/2117لتوكيد الجودة بجمستيا بتاريخ وبناًء عمى موافقة المجنة العميا 
لوحدة والمكون من السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية ا مجمس ادارةتشكيل تم   2117لسنة  37رقم 

 . والسادة وكالء الكمية وثالثة أعضاء ىيئة تدريس والسيد مدير عام الكمية
 

 ات الوحدة تحديد واضح لسمطات ومسؤولي 2/ 14/1
وفييا تم تحديد  .3/11/2111الئحة الداخمية لوحدة الجودة بجمسة مجمس الكمية بتاريخ لاعتماد اتم 

 ميام ومسؤليات الوحدة وىى:
 نشر ثقافة الجودة بين الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والعاممين بالكمية. 

 وضع وتحديث رؤية ورسالة الكمية وكذلك أىدافيا االستراتيجية. 

 سة وضع الكمية بالنسبة لمعايير االعتماد وتحديد الفجوة ووضع خطط مستقبمية لمتغمب درا
 .عمييا

 التقدم لمشاريع الجودة لمحصول عمى دعم مالى خارجى الدارة عممية التطوير داخل الكمية 

  وضع الخطة االستراتيجية والخطة التنفيذية و تشكيل فرق عمل من السادة أعضاء ىيئة
 بالكمية. ئة المعاونة والعاممينالتدريس واليي

 وتطبيقيا عمى البرامج  أو وضع معايير قياسية معتمدة من الييئة تبنى المعاييرالقومية
 .األكاديمية



 جامعة المنىفية                            الدراسة الذاتية                            كلية الهندسة االلكتزونية

885  

 

 عمل الدراسات والبحوث الالزمة لتعزيز القدرة المؤسسية والفاعمية التعميمية. 

 عقد ورش العمل والندوات التى تحتاجيا الخطة التنفيذية لمتطوير. 

 صياغة توصيات ورش العمل والندوات.  

 إقتراح آليات ونظم لتحسين جودة العممية التعميمية. 

 إقتراح إنشاء وحدات جديدة لدعم القدرة المؤسسية لمكمية. 

 نشطة الجودةأمتابعة تنفيذ قررات مجمس الكمية فيما يتعمق ب. 

كاديمية وتحديث فى الموائح امج األوتسعى الوحدة الى تطبيق المعايير القومية لمجودة فى مجاالت البر 
دارات الكمية المختمفة إالدراسية لمرحمة البكالوريوس والدراسات العميا. كما تقوم الوحدة بالتعاون مع 

 والبيئة المحيطة. مجتمعال وتمبية إحتياجات  بتحسين الخدمات المقدمة لطمبة الكمية
ستبيانات الالزمة ألخذ رأى الجيات اإل داء الجامعى تقوم الوحدة بتصميموفى مجال تقييم األ
، عمى تخاذ القررات الالزمةة نتائج االستبيانات وتقديميا لإلدارة العميا لمكمية إلالمستفيدة وتحميل ودراس

 .2112سبيل المثال قرار مجمس الكمية ديسمبر 
ات ونظم وفى مجال تحسين القدرة المؤسسية لمكمية تقوم الوحدة من خالل فرق عمميا بوضع آلي

آلية لقياس وتقييم الجياز اإلدارى وربط الحافز المثال "، عمى سبيل لضبط األداء اإلدارى لمكمية
 .2111توبر كأ 3باإلنتاج"  أعتماد مجمس الكمية 

ستراتيجى تقوم الوحدة بدراسة حاجة الكمية المستقبمية من المبانى والتجييزات وفى مجال التخطيط اإل
، قرار مجمس الكمية تستطيع الكمية مواكبة التطور المستمر والمتالحق عالميا المعممية الالزمة حتى

 .2112مايو 
وفى مجال التدريب تعد الوحدة الخطط التدريبية المناسبة لجميع الفئات بالكمية، قرار مجمس الكمية 

 .2113بتاريخ ا ديسمبر 
 

 ة في ىيكل المؤسسة وجود ىيكل تنظيمي معتمد وموثق ذو طبيعة تنظيمية واضح 3/ 14/1

يضم ممثمين عن جميع األقسام العممية بالكمية،  ىيكل تنظيمى معتمد،لوحدة الجودة 
ووحدة الجودة تتبع  .ويوضح المخطط التالى ذلك الييكل ويحدد الميام الوظيفية واإلدارية

ان ليا ميام ولج معتمدة من مجمس الكميةمالية ولموحدة الئحة  عميد الكمية.السيد االستاذ مباشرة 
 . 2111محددة ومعتمدة أيضًا من مجمس الكمية، جمسة أكتوبر 

، 11/9/2118، 4/6/2118وتشكيل لجان الوحدة صدر بو قررات من عميد الكمية بتواريخ 
 17/9/2112بتاريخ  11وقد صدر قرار عميد الكمية رقم . 23/11/2118 و، 12/11/2118
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الشكل التالى يوضح . ودة تبعًا لمعايير االعتماد األربعة عشربإعادة تشكيل الفريق التنفيذى لوحدة الج
 الييكل التنظيمى لموحدة ولجانو األربعة عشر.

  
 
 

دارة معتمد وموثق يساعد الوحدة عمى القيام بدورىا وأداء مياميا إتوافر تشكيل مجمس  4/ 14/1
 بكفاءة وفاعمية

بناًء عمى   2/12/2117بتاريخ  37ة رقم وتشكيل مجمس إدارة الوحدة صادر بقرار من عميد الكمي
وبناًء عمى موافقة المجنة العميا لتوكيد الجودة  26/11/2117قرار من مجمس الجامعة بتاريخ 

وقد تم تغيير تشكيل مجمس االدارة عدد من المرات مع كل تغيير  .25/11/2117بجمستيا بتاريخ 
 . 2115فى أغسطس عميد الكمية يحدث فى القيادات األكاديمية لمكمية كان آخرىا قرار 

 
والمجان أن كل لجنة ليا ميام محددة تتفق  والفريق التنفيذى ويتضح من خالل تشكيل الفريق اإلدارى

حد مع معايير االعتماد والتى وضعتيا الييئة القومية لضمان الجودة واالعتماد. ويرأس كل لجنة أ
زالة أية عقبات أو أحد أعضاء الفريق التنفيذى أعضاء مجمس اإلدارة  . لمتابعة تحقيق األىداف وا 

 
 توافر تجهٌزات كافٌة ومالئمة  ومخصصات مالٌة للوحدة لممارسة أنشطتها المخططة 

فرت الكمية المكان المالئم  لوحدة الجودة من قاعة كبيرة وحجرة سكرتارية ممحقة وقامت و
صناديق لمشكاوى. وتم تخصيص ميزانية بتأثيثيا باألثاث المالئم، ولوحة لإلعالنات بجوار الوحدة و 

)مناصفة بين مشروع التطوير والجامعة( لشراء  QAAP2جنيو من مشروع  32111تقدر بحوالى 
( جياز كمبيوتر محمول، وطابعة، وماكينة تصوير، وداتا شو 1( أجيزة كمبيوتر، وعدد )3عدد )

لموحدة و تحرص الكمية عمى لزوم عمل ورش العمل عمى نظم الجودة. ووفرت الكمية خط إنترنت 
تشكيل الفريق التنفيذى لموحدة من الكوادر الشابة  المؤىمة من أعضاء ىيئة التدريس القادرة عمى حل 

 المشكالت واتخاذ القرارات والتعامل الجيد مع البيانات واستخالص النتائج. 
ية لمشروعات توافرت لموحدة مخصصات مالية كافية لممارسة أنشطتيا أثناء الفترة الزمن

(، قامت الكمية من خالليا بإنشاء صالة تدريب، مدرج QAAP2, and CIQAPالتطوير)
احتفاالت، ممعب خماسى، تحديث صالة المياقة البدنية، وكميا مشروعات يمكن أن تدر دخل )من 

 خالل خدمة المجتمع والبيئة المحيطة( كافى لمكمية لممارسة أنشطة الجودة.
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لدعم وحدة الجودة وأنشطتيا، وموارد ىذا الصندوق عبارة عن توريد  وحاليًا يوجد صندوق
عشرة جنييات من المصاريف الدراسية لكل طالب. وىذا الصندوق صدر بو قرار من مجمس 

 الجامعة.
 

 

 وحذة تىكيذ انجىدة

 تُظيًًانهيكم ان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 
 
 

 المدير التنفيذى
 

 ستراتيجًانتخطيط اال

 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 
 التنفيذى لموحدة

 يذير عبو انكهيت

 المدير تنفيذى الوحدة

 نائب المدير التنفيذى

 أعضاء فريق لجان الوحدة

 منسقة الممفات

 افة الجودةمنسقة نشر ثق

 سكرتارية الوحدة

 انهيكم انتُظيًً
 

 انميبدة وانحىكًت
 

 انًصذاليت واالخالليبث
 

 انجهبز االداري
 

 انًىارد انًبنيت واالداريت
 

 خذيت انًجتًع وتًُيت انبيئت

 انطالة وانخريجىٌ
 

 انتعهيى وانتعهى
 

 انًعبيير األكبديًيت وانبرايج
 

 مدٌر المشروع
 عمٌد الكلٌة
 
 

 

 لجان الوحدة
 

 سكرتبريت انىحذة
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توطيد عالقة الوحدة بمركز الجودة بالجامعة بما يسيم في تفعيل دورىا ودعميا فنياً  8/ 14/1
 ويساند أنشطتيا ويراجع خططيا بضمان تواؤميا مع أىداف الجامعة 

 من خالل االتصال بمدير المركزبمركز الجودة في الجامعة بالكمية عالقتيا وحدة الجودة توطد  و
وسؤالو فى بعض النواحى الفنية، ويتم عقد لقاءات شيرية مع مركز الجودة بالجامعة برئاسة األستاذ 

أو السيد األستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون التعميم والطالب الدكتور رئيس الجامعة 
متابعة ل( م2115رقم ... لسنة  والمشرف عمى أعمال مركز الجودة بالجامعة )قرار رئيس جامعة

ات الجودة وحث الكميات لمتقدم لالعتماد. ىذا وقد قام مركز الجودة بالجامعة  بمراجعة دتفعيل وح
رسالة ورؤية الكمية وكذلك الخطة االستراتيجية والييكل التنظيمى لمكمية قبل اعتمادىم من مجمس 

 الجامعة.
ركز الجودة بالجامعة )قرار رئيس اإلشراف عمى م وبعد تولى االستاذ الدكتور/ نائب رئيس الجامعة   

 تية:ت الفاعميات اآلتممركز الجودة بالجامعة م( 2115الجامعة رقم .... لسنة 

بقاعة السيد  25/11/2115، 18عقد ورشتى عمل "المراجعة الداخمية لكميات الجامعة" بتاريخ  -1
بارك نائب رئيس أ.د/ زكى شبانة بمبنى الجامعة برئاسة السيد األستاذ الدكتور/عادل السيد م

 الجامعة لشئون التعميم والطالب والمشرف عمى الجودة بالجامعة.

برئاسة االستاذ الدكتور/  4/11/2115زيارة فريق المتابعة الداخمية األولى والتى تمت بتاريخ  -2
عبد المقصود تعمب مدير مركز الجودة بالجامعة لتقديم الدعم الفنى والوقوف عمى مدى جاىزية 

لمتقدم لمييئة القومية لضمان جودة التعميم واالعتماد بطمب زيارة إستكمال إجراءات الكمية 
 االعتماد.

 . 7/12/2115إرسال تقرير الزيارة األولى لمكمية بتاريخ  -3
وضع خطة عمل سنوية لوحدات ضمان الجودة بالكميات وتم اعتمادىا من مجمس الجامعة  -4

 لبدء العمل بيا. 6/1/2116لكميات بتاريخ وأرسمت الى ا 2115بجمسة شير ديسمبر 
 

 وثائق مناقشة قضايا الجودة في مجمس الكمية ومجالس األقسام 

 ادارة انجىدة 
 

 ث انعهيبانذراسب
 

انبحث انعهًً واألَشطت 

 انبحثيت
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شيرية لمناقشة مدى اإلنجاز الشيرى ومعوقات األداء ورفع تقارير ينعقد مجمس إدارة الوحدة بصورة 
كما يتم  .اتماعاتيجإ، وتحتفظ الوحدة بمحاضر األعمال ومحضر اإلجتماع لمجمس الكمية لإلعتماد

مناقشة قضايا الجودة فى مجمس الكمية ومجالس األقسام وتحتفظ الوحدة بمحاضر مجمس الكمية 
 ومجالس األقسام.

  ة وحدة الجودةوجود وسائل متنوعة لممارسة أنشط
عمى سبيل المثال ال الحصر  ويحتوى ممف وحدة الجودة عمى وسائل متعددة لممارسة أنشتطتيا 

 ./ مراجعين خارجين / تدقيق داخمي تغذية راجعو
 

 :انًستًر وانتطىير نهمذرة انًؤسسيت مىيىانت 2/ 14

 عممية التقويم : 1/ 2/ 14
فصممت من أجل ذلك  كميةتمعب وحدة ضمان الجودة بالمؤسسة دورًا فعاال في عممية تقويم أداء ال
ء ىيئة التدريس والذى بدء استبيانات منيا عمى سبيل المثال استبيان تقييم الطالب ألداء أعضا

. من خالل دخول الطمبة عمى قاعدة 2112/2113فى نياية الفصل الدراسى  OnLineتفعيمو 
ركة بيانات الكترونيو، ويدخل الطالب برقمو القومى أو رقمو األكاديمى. وتحرص الوحدة عمى المشا

صاءات وتحميل لمنتائج. ستبيانات المناسبة لكل فاعمية وعمل إحفى معظم الفاعميات وتصميم اإل
 بالكمية مثل:والتعميمى  من اآلليات والنظم لتقييم األداء اإلدارى  كما أعدت الوحدة عدداً 

أكتوبر  3اعتماد مجمس الكمية  –آلية لقياس وتقييم الجياز اإلدارى وربط الحافز باإلنتاج  -1
2111. 

 .2112مارس تماد مجمس الكمية اع –آلية المراجعة الداخمية، نماذج تقارير المراجعة الداخمية -2

 .2112مايو اعتماد مجمس الكمية  –آلية التقويم الذاتى لمكمية -3

 .التقرير السنوى الذاتى لوحدة الجودة -4

 .2112نوفمبر اعتماد مجمس الكمية  –آلية تقييم خدمات المكتبة -5

 .2111سبتمبر اعتماد مجمس الكمية  –آلية تقييم ومراجعة الكتاب الجامعى -6

 .2119أغسطس  اعتماد مجمس الكمية – قييم جودة العممية التعميميةاستبيان ت -7

 .2111يوليو  اعتماد مجمس الكمية –آلية تطبيق معايير الورقة اإلمتحانية -8

      .2111يونيو   اعتماد مجمس الكمية -آلية مراجعة إستراتيجية الكمية لتعميم والتعمم -9

 .2111يونيو  س الكميةاعتماد مجم -نظام تقييم أداء عضو ىيئة التدريس -11
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 .2111يوليو  اعتماد مجمس الكمية -والمقررات البرامج تقارير مراجعة آلية -11

 .2112سبتمبر  اعتماد مجمس الكمية -التأكد من عدالة وشفافية تقييم الطالب -12

 .2115مارس  -دليل القواعد والضوابط المنظمة ألعمال لجنة النظام والمراقبة )الكنترول( -13

 .يع المرشد األكاديمى عمى نماذج شئون الطالبإضافة توقآلية  -14

 
 وثائق ممارسة التقويم بصفة دورية 

وتحتفظ الوحدة بالوثائق الدالة عمى ممارسة التقويم بصفة دورية بعد اعتماد آلية التقويم وذلك فى 
 .ممف نظام إدارة الجودة

 

 ٌة فً عملٌة التعلٌم معنوثائق مشاركة األطراف ال

لمعنية فى عممية التعميم مثل الطالب وأعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة وذك وتشارك األطراف ا
الدالة عمى وثائق فى المؤتمرات العممية باألقسام والمؤتمر العممى لمكمية وتوجد فى ممفات الوحدة ال

  مشاركتيم فى مناقشة قضايا التعميم بالكمية.
 

 لرصد التغٌر فً مستوى األداء بٌان مقارنة نتائج التقوٌم على فترات زمنٌة 

 وتتم مقارنة نتائج عملية التقويم الذاتى على فترات زمنية لرصد التغيير فى مستوى األداء

 

 أَشطت انتعسيس وانتطىير نهمذرة انًؤسست 2/ 2/ 14

ومن  تم عمل أنشطة لتعزيز وتطوير القدرة المؤسسية لمقدرة المؤسسية، في ضوء نتائج التقويم الذاتي
 : األنشطةمة ىذه أمث

  أواًل: وضع الخطط اإلستراتيجية لمكمية.
 : إنشاء وحدات جديدة وتم ضميا لمييكل التنظيمى لمكمية: ثانياً 
 .2119أغسطس    - إنشاء وحدة تكنولوجيا معمومات -

 .2119أغسطس - إنشاء وحدة لمموارد البشرية لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية -

 .2111أغسطس    - إنشاء وحدة تدريب    -

 .2111أغسطس   - وحدة تسويق وترويج خدمات الكمية -

 .2111أكتوبر  -توفير وسائل الحماية من الحريقو  إنشاء وتفعيل وحدة لألزمات والكوارث -

 .2111أكتوبر  -مكتب لشكاوى الطالب  مقترح إنشاء  -

                        .2111ديسمبر  -إنشاء وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة  -

 .2111فبراير    -حدة لمتخطيط والمتابعة إنشاء و  -

 .4102ديسمبر  -مقترح إنشاء مركز خدمة عامة لتعظيم موارد الكلية الذاتية  -
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 : عمل معايير وآليات وخطط:لثاً ثا

 2112نوفمبر  –وضع معايير اختيار القيدات االكاديمية والتعيين  -

 2111أكتوبر  -ىآلية لربط الحافز باالداء لمجياز اإلدار  -

 2112مارس  –آلية المراجعة الداخمية  -

 2111يناير    -آلية لقياس مردود التدريب -

 2112أبريل  –خطة تنمية الموارد الذاتية  -

 2113ديسمبر  -الخطط التدريبية لجميع الفئات بالكمية   -

مارس  -دليل القواعد والضوابط المنظمة ألعمال لجنة النظام والمراقبة )الكنترول( -
2115. 

 .إضافة توقيع المرشد األكاديمى عمى نماذج شئون الطالبآلية  -

سبتمبر  آلية مناقشة نتائج تقويم اآلداء المؤسسى لمكمية بمشاركة األطراف المستفيدة -
2114. 

 
  

   انتمىيى انًستًر نهفبعهيت انتعهيًيت  3/ 14

ة التعميمية وتناقش نتائج ىذا التقويم تقويم الشامل لعناصر الفاعميماألساليب المناسبة ل كميةتستخدم ال
فى إجتماع مجمس إدارة الوحدة والتى غالبًا ما يدعى  مع القيادات األكاديمية واألطراف المستفيدة

وضع خطط التحسين والتعزيز لمفاعمية  التعميمية اإلجتماع لمناقشتيم و  رؤساء األقسام لحضورىذا
  -: ما يمىالمجال في ىذا  كميةوتشمل الممارسات التطبيقية لم

مثل وجود لجنة جودة بكل قسم وجود نظام داخمي متكامل إلدارة جودة التعميم والتعمم بالمؤسسة  
التعميمية لمرحمتى البكالوريوس البرامج لممقررات الدراسية و  التقارير الدورية عممى تقوم بمراجعة

  .عزيزوالمقررات والبحث العممي وخطط التصحيح والتوالدراسات العميا 
د مؤشرات موضوعية لمتقييم المستمر ألداء الفاعمية التعميمية وتستخدم أساليب متنوعة لمتقويم توجو 

ء أعضاء ىيئة امثل تقارير المراجعة الداخمية لألقسام العممية وتقارير أد المستمر لمعممية التعميمية
فى تقييم العممية التعميمية من التدريس من قبل السيد األستاذ الدكتور رئيس القسم. وأراء الطالب 

واستبيان تقييم نواتج التعميم المستيدفة  ، ستبيان تقييم أداء عضو ىيئة التدريس وأساليب التعممإخالل 
  .لمبرامج التعميمية

وثائق مناقشة نتائج التقويم مع القيادات األكاديمية واإلدارية وباقي  وتتوفر لدى وحدة الجودة
 المستفيدين 
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تفعيل ىذا وقد تم  .طًا تنفيذية لمتحسين والتعزيز في ضوء نتائج تقويم الفاعمية التعميميةخط وتوجد
الخطط التنفيذية لتطوير وتعزيز الفاعمية التعميمية بضمان جدول زمني مع توفير اآلليات الخاصة 

تمر خطة التطوير والتقويم المس ، ويتضح ىذا فىالتنفيذ واتخاذ اإلجراءات التصحيحية مسؤليةو 
 .2112معتمدة من مجمس الكمية فبراير للمفاعمية التعميمية وا

 

 عًهيت انتمىيى 1/ 3/  14

من خالل مجالس األقسام العممية، ومجمس التقويم الدوري لعناصر الفاعمية التعميمية لممؤسسة ويتم 
راسات العميا، الكمية والمجان المتخصصة المنبسقة من مجمس الكمية مثل لجنة شئون التعميم ولجنة الد

كما يشارك مجمس إدارة وحدة الجودة فى عممية التقويم من خالل التغذية الراجعة لألقسم العممية 
 تخاذ اإلجراءات التصحيحية. ومجمس الكمية إل

  :مصداقية المؤشرات واألساليب واألدوات المستخدمة في تقييم الفاعمية التعميمية

مجالس لجان ومجالس أقسام ومجمس الكمية ، وتوجد  وتوجد وثائق مشاركة األطراف من محاضر
 .وثائق مناقشة نتائج التقويم مع األطراف المعنيةكذلك 

  

 تيفبعهيت انتعهيًأَشطت انتعسيس وانتطىير نه 2/ 3/ 14

ومن أمثمة ىذه   اإلجراءاتاآلليات و بعض   عملتم وفى ضوء التطوير المستمر لمفاعمية التعميمية، 
 :  اإلجراءات
 .الكتب الدراسيةلمراجعة ية آل -

 .وضع معايير لورقة األمتحان -

 .زيادة مساحة مكتبة الكمية لتطابق المعايير -

وضع الئحة دراسية جديدة لمرحمة البكالوريوس تتطابق مع معايير الييئة القومية  -
 لضمان الجودة واالعتماد.

 .تزويد المعامل باألجيزة والمعدات الالزمة -

 ب.تطوير طرق تقويم الطال -

 تحسين الوسائل التعميمية. -
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لمرحمة  لمبرامج التعميمية معتمدة من الييئة القومية ARSوضع معايير قياسية  -
 .البكالوريوس

 لبرامج الدراسات العميا. ARSقياسية وضع معايير  -

 لمقررات الدراسية.لمبرامج واوضع توصيف  -

جتماع  اعتماد آليات لمشاركة الطالب وأعضاء من مؤسسات سوق العمل فى ا -
 المجالس الرسمية والجان.

 وضع نظام لإلرشاد األكاديمى لمطالب. -

 -المذكرة الخاصة بحاجة الكمية لمعالجة النقص فى عدد الفنيين وأمناء المعامل -
 .2114سبتمبر 

 
 

  انًسبئهت وانًحبسبت 4/ 14

والمحاسبة تمتزم الكمية بتطبيق قانون تنظيم الجامعات والموائح المنظمة فى عممية المساءلة 
وال تستطيع الكمية أن تخالف ىذه الموائح. وفيما يخص تحسين الفاعمية التعميمية فإن من سمطات 

% فى حالة تقصير أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة 211رؤساء األقسام الخصم من حوافز 
ام األليات التى وقد تم تفعيل ذلك فى أحد األقسام العممية. كما يمكن لمديرى االدارات من استخد

أعدتيا وحدة الجودة والخصم من الحوافز المتغيرة لمعاممين فى حالة تقصيرىم فى أداء وظائفيم. 
وتوجد بعض األمثمة بالكمية لتطبيق سياسة المساءلة والمحاسبة ألعضاء ىيئة التدريس والعاممين 

دة نظام تقييم العممية التعميمية كما تبنت الوح والعقوبات المتخذة فى شأنيم توجد بممفاتيم الوظيفية.
من خالل استبيان يطرح لمطالب فى نياية كل فصل دراسى ويتم عمل األحصاءات وترسل النتائج 
لألقسام بعد إعتمادىا من عميد الكمية. ويناقش رؤساء األقسام أعضاء ىيئة التدريس فى السمبيات 

 وطرق حميا.
 

 :آلية لممحاسبة والمسائمة
 

لصلياغة آليلة تحاسلب أعضلاء ىيئلة التلدريس فلى  2114فى نلوفمبرمصلغرةورشة عملل  ىذا وقد تم عقد
 تسلميم نملوذج االجابلة ، علدم: التلأخير فلى تقلديم تقريلر المقلرر االلتزاملات مثلل حال عدم وفلائيم بلبعض

. وقلللد أرسلللمت اآلليلللة لمكنتلللرول ، علللدم قياملللو بإسلللتكمال مملللف المقلللرر وتسلللميمو مكتملللل اللللى رئللليس القسلللم
 ةوأسلللتقبمت وحلللد ،2114نلللوفمبر  9وتلللم مناقشلللتيا فلللى مجلللالس األقسلللام العمميلللة فلللى العمميلللة ،  لألقسلللام

ديسلللمبر  7األقسلللام العمميلللة عمييلللا ، وتلللم إعتمادىلللا ملللن مجملللس الكميلللة فلللى مجلللالس  الجلللودة مالحظلللات
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ديسللمبر  14بعللد اعتمادىللا مللن مجمللس الكميللة فللى  فللى مجللالس األقسللام ، كمللا تللم اإلعللالن عنيللا2114
2114. 


