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 2019/2018للعام الجامعى  التخطيط اإلستراتيجى -1

 ةالمعني وشارك في وضعهما األطراف، معلنتانورسالة ورؤية الكلية معتمدتان  .1.1
من خالل الموقع اإللكترونى للكلية واللوحات الجدارية  31/1/2016 بتاريختحديث الرؤية ورسالة واعتمادها واعالنها تم 

 ةواالداريين وأعضاء لجن ةالتدريس والهيئة المعاون ةأعضاء هيئ ةمراجعتها بمشاركلك بعد ذوومطويات التوعية ودليل الطالب. 

كما تم تعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد على رؤية . التواصل مع الصناعة في تخصصات الصناعة المختلفة

 ورسالة الكلية فى أثناء األسبوع التعريفى بالكلية.

. تتركز رسالة كلية الهندسة فى توفير 31/1/2016والمحدثة فى  2012وضح رؤية ورسالة الكلية الصادرة في ( ي1شكل رقم )

قاعدة تعليمية وبحثية عريضة ذات ثقافة بريطانية من خالل الشراكة البريطانية والعالمية لمنح درجات علمية معتمدة دوليا تمكن 

  .المجتمع فى تنمية والمساهمةلديهم  لمبادرةوروح االخريجين من تطوير معارفهم ومهاراتهم 

• The Faculty of Engineering strives to be regionally recognized as a leading 

institution dedicated to professionalism, research and community development, 

while offering students and researchers internationally accredited engineering 

programmes. 

 

Faculty 
Vision 
2016 

• To provide a broad spectrum of education and research with a British ethos, 

working with UK and global partners to offer internationally recognized quality 

degrees that enable graduates to develop their knowledge and entrepreneurship 

skills and to contribute to the community development. 

Faculty 
Mission 

2016 

 31/1/2016المحدثة فى رؤية ورسالة الكلية ( 1شكل )

توقعات البما يتفق مع  المجتمعيه تهالتعليمى والبحثى ومسؤليها ادوررسالة الكلية واضحة وتعكس  .1.2

 ية من مؤسسات التعليم العالي،وتسهم الرسالة فى تحقيق رسالة الجامعةالمجتمع
  من مؤسسات  ةبما يتفق مع التوقعات المجتمعي ةى ومسؤليتها المجتمعيتعكس دورها التعليمى والبحثورسالة الكلية واضحه

 .2016المحدثه عام التعليم العالى وتسهم الرسالة في تحقيق رسالة الجامعة 

  بتحليل نص الرسالة يتضح انها تمثل خطة عمل تتوافق مع رسالة الجامعة من حيث التعليم المبتكر والذى يتوافق مع األسلوب

محليا ودوليا. وتركز رسالة كل من  ةمنافستطوير مهاراته لليستطيع ما يؤدى الى خريج  يتمتع بروح المبادرة والبريطاني م

 الكلية والجامعة على المساهمة في تنمية الدولة المصرية والوطن العربى وشمال افريقيا. 

 منافس عالميا ومتفق مع مستويات التعليم  تزويد الخريجين بتعليمة تتفق كل من الكلية والجامعة في رسالتيهما حول ضرور

 2012في  ةالصادر جامعه( يوضح رؤية ورسالة ال2شكل رقم ) .وتطوير المجتمع ةالبريطاني مما يسهم في نشرالمعرف

 .2017فى  ةوالمحدث

• BUE will be highly ranked and internationally respected, making a 
significant contribution to the development of Egypt and the MENA 
Region.  

University 
Vision 
2017 

• Operating on a vibrant 21st Century university campus, offering a 
modern innovative British style education producing distinctive, highly 
employable and high caliber graduates contributing to the development 
of Egypt and the MENA region. 

University 
Mission 

2017 

 2017المحدثة فى  جامعهرؤية ورسالة ال( 2شكل )
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 مع استراتيجية الجامعة تتسقو ،العناصر ةومكتمل ةمعتمد كليةالخطة االستراتيجية لل .1.3

 االستراتيجية الخطةوقد روعي فيها ان تكون متسقة مع  2017/2022باعداد الخطة االستراتيجية للفترة الزمنية  لكليةقامت ا 

 .األهدافوتحقق  رسالةوال رؤيةال من حيث تطابق جامعةلل

  وعرضت علي جميع أعضاء هيئه التدريس. وينبثق من الخطة االستراتيجية  2017تم اعتماد هذه الخطة بتاريخ ديسمبر

وكذلك خطط للتمكين وللتبادل العلمي مع المؤسسات البحث العلمى وخدمه المجتمع والتعليم والتعلم العامه خطط تنفيذيه لمحاور 

 .االجنبيهيميه التعل

  ةوقد شارك في اعداد الخط ةمن اكتمال عناصرها الرئيسي التأكدو ةتيجيااالستر ةخطوات منهجيه العداد الخطاتخذت الكلية 

 :التالى للمنهج وفقا المعنية األطراف كافةو وكالء الكلية ةلجان من أعضاء هيئة التدريس برئاس

الجديده   االستراتيجية الخطةأعضاء هيئه التدريس لتحقيقه في  لطموح تصور لوضع  االقسام داخل عمل ورش عقد •

(2017/2022.) 

  التدريس هيئة وأعضاء الصناعةفيها أعضاء لجان التواصل مع  بما المشاركةاستبيانات علي جميع األطراف  طرح •

من نتائج التحليل  اتيجيةاالستراألهداف  استخالصو SWOTالبيئي التحليل أسلوبتحليل نتائج االستبيانات باستخدام  تم •

 البيئي.

 ومصادر التمويل. التنفيذيةالخطط  وضع •

 .علي األطراف المجتمعيه عبر استقصاء رأي الخطةهذه  عرض •

 من حيث تحديد مع الخطة االستراتيجية للجامعة الخطة االستراتيجية للكلية  سقتت: مجاالت الخطة االستراتيجية للكلية ارتباط

حيث تتبنى الخطة االستراتيجية للجامعة  البحث العلمى وخدمه المجتمعوخاللهم وهم التعليم والتعلم ثالث محاور للعمل من 

هذه المحاور وينبثق من  ستة قواعد تحدد االتجاهات االستراتيجية للجامعة  والتى تغطى الثالث محاور االساسية السابقة.

 الثالث عدد من التوجهات الرئيسيه التي تحققها وهى:

 توفير مجتمع جامعى يتسم بحيويه القرن الحادي والعشرينو اركه في تنميه الدوله المصريهالمش •

 ذو صدي محلي ودولي ةمتميز ةث علميابحأانتاج و نقل خبرات التعليم الجامعي البريطانى •

 تحقيق بنيه اساسيه قويه لدعم كفاءة الجامعةو تحقيق االنفتاح والتواصل مع المجتمع العلمي الدولي •

شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه االطراف المعنية، وتعددت الوسائل تحليل البيئي ال .1.4

 المستخدمة فى إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة المستهدفة.

 عنية من القيادات وأعضاء تيجية وبمشاركة األطراف الماسترتم إجراء التحليل البيئى للكلية كأحد المتطلبات األساسية للخطة اال

ومن خالله قامت الكلية  SWOTهيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين. وقد تم اجراء التحليل البيئى باستخدام اسلوب 

 بعمل تحليل البيئة الداخلية لتحديد مجاالت القوة التى تتميز بها الكلية ومجاالت الضعف التى تعانى منها. 

 وقد صيغت األهداف االستراتيجية مل تحليل البيئة الخارجية لتحديد الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة كذلك قامت الكلية بع

يوافقون على نقاط معظم المشاركين حيث أظهر اإلستبيان أنه بالنسبة لتحليل البيئة الداخلية فإن بناءا علي نتائج التحليل البيئي. 

لك وافق غالبيه المشاركون على نقاط الفرص المتاحه والتهديدات فيما يتعلق بتحليل وكذالمذكورة فى اإلستبيان والضعف القوة 

 البيئه الخارجيه. 

للكلية معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البيئى، وتسهم فى تحقيق األهداف االستراتيجية  .1.5

 رسالة الكلية، وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمنى للخطة.

 وحدة ضمان الجودة ورؤساء  اعضاءحليل البيئى ومناقشة نتائجه مع األطراف المختلفة متمثلة فى إدارة الكلية وتم عرض الت

تم عقد ورشة عمل للتوعية بأهمية التخطيط اإلستراتيجى وطرق واألقسام العلمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم. 

  تحليل البيئة الداخلية والخارجية
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 وحدة ضمان  اعضاءفى صياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية متمثلة فى إدارة الكلية ومختلف األطراف  ةشاركم تم

 الجودة ورؤساء األقسام العلمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من المستفيدين.

 ضمان تحقيقها لرسالة الكلية من تقديم تعليم متميزو تمت مراجعة األهداف اإلستراتيجية لتتوافق مع وضع الكلية التنافسى 

لعمل لتحقيق رسالة الكلية وا . وقد تم صياغه األهداف االستراتيجيةوتكوين قاعده بحثيه قويه تساهم بفاعليه في تنميه المجتمع

 وهى:  اورمح ثالثعلى 

ت التي تحظي بطلب متزايد في مصر تهدف الكلية الي تخريج مهندسين متخصصين في المجاال: محور التعليم والتعلم •

قادرة على جذب الطالب المتميزين  وصبغه بريطانية توفير بيئة تعليمية بحثية ذات جودة عاليةوالشرق األوسط، وذلك عبر 

 ليكونوا مبدعين.  المهارات والمعرفةوتزويدهم بالقدرة على تلقى التعليم والبحث ونقل 

سة الى انتاج بحث علمي ذو صبغه عالميه، مما يكون له مردود ايجابى على االقتصاد تسعي كلية الهند: محور البحث العلمي •

 المصرى. وكذلك يسهم في تعزيز ترتيب الجامعة البريطانيه بين جامعات الشرق األوسط وافريقيا  والجامعات العالميه.

ع واالسهام فى تنميته مما يؤول في الثراء المجتمأن تكون نقطة محورية على الهندسةتهدف كلية : محور خدمه المجتمع •

النهايه الى تنميه االقتصاد المصرى والشرق األوسط بشكل عام. ولتحقيق هذا الهدف تسعي الكلية لترسيخ عالقات متكامله 

 مع المجتمع الصناعي في مصر عبر عدد من منصات التفاعل.

  انه تم وضع الخطة االستراتيجية بناءا على هذه األهداف االهداف االستراتيجية للكلية واضحه وقابله للتحقيق والقياس حيث

وخطة التمكين  وهى الخطة التنفيذية للتعليم والتعلم وخطة البحث العلمى وخطة خدمة المجتمع خطط تنفيذيه خمسوانبثق منها 

ه الالزمه لتنفيذها وكذلك هذه الخطط  لها اهداف وخطوات تنفيذيه ومن المسؤل عنها والفتره الزمني كل. ووخطة التعاون الدولي

 لداله على التنفيذ.الكمية والوصفية االشواهد 

االنشطة التى تحقق االهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ األنشطة   ة تتضمنالخطط التنفيذي .1.6

 وتسلسلها المنطقى، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، والجدول الزمنى، والتكلفة المالية، ومؤشرات األداء.

 المنطقي  أولويات تنفيذ األنشطة والمهام المطلوب تنفيذها وتسلسلها متضمنةغطى الخطة التنفيذية جميع األهداف االستراتيجية ت

النجاح والحلول وبدائل  كمية ووصفية لقياس والجدول الزمنى الالزم للتحقيق والمسئول عن تنفيذ األنشطة ومقاييس ومؤشرات

 عند االحتياج.  ف وآلية تعديل الخطة عند الحاجة والتمويل المطلوب ومصدر التمويلالحلول لمشروعات تحقيق األهدا

 ياتوفقا للجدول الزمنى وتحقق مستو ةتقارير دوريه لمتابعه وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذيللكلية  .1.7

 ةاألداء المستهدف

  ه وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذية وفقا للجدول الزمنى لمتابع، متمثله في التقرير السنوي للكلية ،دوريهالتقارير ال الكليةأعدت

 .تقارير متابعه الخطط التنفيذية السنويةب موضح هو كما وتحقق مستويات األداء المستهدفه

  ماقامت الكلية بتنفيذه من خططها التنفيذية لتحقيق رسالتها وغايتها وأهدافها اإلستراتيجية مقارنة بمؤشرات المتابعة

 معدة بالخطة. واألداء ال

تتضمن الخطط التنفيذية عدد من األهداف يندرج تحتها عدد من اإلجراءات وتخضع لمخطط زمنى للتنفيذ. وتقوم الكلية  •

 بالخطة العام الثانىسنويا بمتابعة ما تم تحقيقه من هذه األهداف وتصدر تقريرا سنويا حول ذلك. وبمتابعة ما تم تنفيذه خالل 

 يتضح من النسب اآلتية:  18/19حتى نهاية العام األكاديمى من الخطط االستراتيجية الخمسة تراكميا يذه فقد وجد ان ما تم تنف

  المستهدف في الخطة التنفيذية اجمالى % من 44التعليم والتعلم  تم تنفيذ 

  المستهدف في الخطة التنفيذية  اجمالى% من 77البحث العلمى تم تنفيذ 

  المستهدف في الخطة التنفيذية  اجمالىمن % 47خدمة المجتمع تم تنفيذ 

  المستهدف في الخطة التنفيذية   اجمالى% من 35خطة التمكين تم تنفيذ 
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  المستهدف في الخطة التنفيذية  اجمالى % من 3خطة التعاون الدولى تم تنفيذ 

  ةذ اإلجراءات التصحيحياتخاو مدى تحقق مستويات األداء المستهدف بالخطة ورصد أسباب عدم اإلنجازل دراسةاعدت الكلية 

 يتضمن. تفصيليا عمل تقرير سنوي بخالف الدراسه الذاتيه يتم االشاره فيه الى إنجازات الكلية وما لم يتم إنجازه تم. ةالمناسب

لم  لتيا واألنشطةاالستراتيجية  للخطةتم إنجازه من الخطط التنفيذية  ومامدى تحقق مستوى األداء ل ةسدرا السنوي التقرير هذا

للخطة تنفيذ النسب المئوية  الثانيالعام  وهو 2018/2019تم في العام الجامعى  وقديتم إنجازها بعد وسبب التأخر في التنفيذ. 

المخطط مقارنة بالمنفذ تراكميا وتمت الدراسة عن طريق  وكذا العام لهذا بالمخطط مقارنةالتالية بالنسبة لكل هدف استراتيجى 

هداف التي تم تنفيذها الى عدد األهداف الموجودة بالخطة الخمسية للحصول على النسب المئوية كما هو الحساب العددي لأل

  .(3بشكل رقم )موضح 

 

 

 وتراكميا مقارنة بالمخطط.  2018/2019( نسب تنفيذ األهداف االستراتيجية خالل العام 3شكل )
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 2019/2018للعام الجامعى  والحوكمةالقيادة  -2

واإلدارية مختارة وفقا لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية تحقق تكافؤ  القيادات األكاديمية .2.1

 الفرص وتداول السلطة 

 :معايير اختيارالقيادات اإلدارية 

 :المعاييرالتى تستخدم في إختيار القيادات األكاديمية بالكلية  
 ادة التعامل مع الشركاء البريطانيينالخبره بالنظام التعليمى فى الجامعه البريطانيه وإج .1

 اإللمام بمتطلبات الوظيفه القياديه .2

 كفاءة األداء والشخصيه القياديه القادره على اتخاذ القرار .3

 حسن التعامل مع الرؤساء والمروؤسين .4

 :آليات اختيارالقيادات اإلدارية 

 ه. أما بالنسبه لوكالء األقسام ومديرو يصدر قرار تعيين العمداء من رئيس مجلس األمناء بعد ترشيح رئيس الجامع

 .البرامج فيتم اتباع القواعد والمعاييرالمعلنه بالئحة الجامعة البريطانية

 :تداول السلطة فى المناصب القيادية 

 وال يقصى أحد من منصبه اال بتقديم استقالته أو طلب أعفاؤه أو عند  تصدر قرارات التعيين فى المناصب لمدد محددة

 نصب أعلى، ويتم التجديد له بنفس شروط تعيينه.تصعيده لم

 القيادات الحالية والمحتملة يتم تنمية قدراتها والعمل على تكوين كوادر جديدة من القيادات .2.2

 :وسائل تنمية القدرات للقيادات 

  يهخطة تدريب القيادات وتم وضع: 

 والحوكمة   مهارات القيادة الفعالة .1

 س أختيار وتعيين أعضاء هيئة التدري .2

 مهارات التخطيط الفعال وإعداد التقارير السنوية .3

 أعداد الملفات الخاصة بجودة التعليم  .4

 تصميم وأعداد نماذج لمختلف أنواع األستبيانات  .5

 إدارة الجودة التعليمية  .6

معايير تقييم أداء القيادات موضوعية، وتشارك األطراف المعنية فى عملية التقييم، وتستخدم النتائج  .2.3

   داء المؤسسىلتحسين األ

 آليات  تقييم األداء 

 حيث يقوم رئيس الجامعة بتقييم أداء العمداء ويقوم عميد  ياتقوم الكليه بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والقيادات سنو

 .الكلية بتقييم أداء رؤساء األقسام ووكالء الكلية

  قياسات الرضا الوظيفى على مستوى الجامعة من يوجد استطالعات ألراء أعضاء هيئة التدريس فى أداء القيادات ضمن

 خالل وحدة التخطيط والتطوير.

 .استبيانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لمعرفة نمط القيادة ومستوى الرضاء الوظيفي 

  سياسات الكلية معلنة بالموقع اإللكتروني للجامعة 

 هم ومهندسى المعامل مع عميد الكلية لمناقشة سياسات العمل بالكلية. عمل اجتماعات ألعضاء هيئة التدريس ومعاوني 

 ورش عمل وحلقات نقاش مختلفة لجميع الفئات. 

  التقارير السنوية(PDR) .لكل من الوكالء، ورؤساء األقسام، وأعضاء هيئة التدريس 
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   تحليل نتائج التقييم 

  يتم مناقشة نتائج التقييم(PDR) بالكلية، وتستخدم كقاعدة بيانات لمتابعة أداء القيادات وأعضاء  مع األعضاء والعاملين

 هيئة التدريس والفئات المعاونة واإلداريين وكذلك لعمل نظام الحوافز السنوى

 إلدارة الكلية آليات للتعامل مع مشكالت الكلية .2.4

  يوجد لجان للتعامل مع المشكالت مثل( لجنة القيمEthics Committee و لجنة مجلس ، )( التأديبAcademic 

Misconduct Committee (  و مجلس الكلية )Faculty Council( و مجالس األقسام )Departmental 

Meetingsو لجنة التظلمات  )(Appeal Committee)  ( و لجنة األداء الغير مكتملIP Panel ) 

 مشكالت التعليم وآليات التعامل معها 

 المتعثرين علمياً وتحديد وسائل لمساعدتهم ، حيث تقوم الكلية بوضع نظام للطالب  أستحدثت الكلية آلية لتحديد الطالب

   ,IP forms  Inquiry Formsللتقدم بالشكاوي والتظلمات، علي سبيل المثال : 

 األعداد ضوء فى باحتياجاته خمسية خطة علمى قسم كل يضع ثحي متابعة أعداد أعضاء هيئة التدريس ومدى كفايتهم 

 .للطالب دةالمتزاي

 وتظلماتهم الطالب شكاوى فحص التظلمات لجنة تتولى. 
 البكالريوس طلبة مستوى على الالئحة تطوير ذلك أمثلة ومن والبحوث، التعليمية العملية لصالح قرارات خاذات. 
 وحصص الدراسية المعامل في الطالب وتحفيز التمارين ادارة من لتمكينهم التخرج حديثي للمعيدين تدريبية دورات 

 التمارين.
 فى المقررات استبيان تحليل مثل للتنفيذ المطلوبة اآلليات واعتماد الجودة وحدة من المقدمة الموضوعات دراسة يتم 

 الكلية. مجلس
 الطالب. بهؤالء النهوض ووسائل علميا المتعثرين الطالب لتحديد وممارسات أساليب 

 تلك تتراكم ال حتى الفصلية واألنشطة األختبارات واعيدم لتحديد دراسى فصل كل فى قسم بكل تنسيق عمل يتم 

 متقاربة. توقيتات فى المتطلبات

 دراسية فرقة لكل الطالب ممثلى مع موثق اجتماع بعمل قسم كل يقوم SSLC كل فى مرتين األساتذة( و الطالب )لجنة 

 .التعليمية المشاكل على التعرف بهدف دراسى فصل
 :الممارسات ذات الصلة 

 الفئات. لجميع مختلفة نقاش وحلقات ملع ورش 

 الرسمية. بالمجالس والتعلم التعليم قضايا مناقشة 

 بالكلية والتعلم التعليم شؤن لجنة 

 المختلفة اللجان اجتماعات 

 الشكاوى صندوق 

 محاضر SSLC األساتذة( و الطالب )لجنة 

 الضعاف الطالب مع للتعامل الكلية أستراتيجية 

 التدريس هيئة أعضاء يينلتع الخمسية الكلية خطة 

للكلية قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة  لضمان الشفافية والممارسات العادلة  .2.5

 وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد الكلية 

  القيم الجوهرية واألخالقيات المهنيةوثيقة 

 القيم لجنة ) الكلية أساتذة من لجنة تعيين تم كما عنها واألعالن هنيةالم واألخالقيات الجوهرية القيم وثيقة اعتماد تم 

 ي.شكاو أى فى للفصل الضرورة عند أو دراسى فصل كل واحدة مرة تجتمع المهنية( واألخالقيات
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 تفعيل االلتزام بالقيم الجوهرية واألخالقيات المهنية 

 والنشر: الفكرية الملكية بحقوق الكلية التزام 
 الفكرية. الملكيه حقوق على الحفاظ كيفية لتوضيح التدريس هيئة العضاء عمل ورش تنظيم  
 اى فى االقتباس نسب لتحديد خاصه برامج استخدام طريق عن الفكريه الملكيه حقوق ممارسه على الطالب تدريب 

  العاليه. االقتباس نسب ذات التقارير ورفض فرديا مقدم او البحث مجموعات من مقدم تقرير

 أصلية. اآللى الحاسب وبرامج التشغيل أنظمة جميع 

 الكلية مجلس من معتمدة للكلية الفكرية الملكية لحقوق سياسة توجد 

 نسب في بالتعدي القواعد بمخالفة طالب اى قيام ثبت اذا تحقيقات اجراء ويتم االقتباس نسب تحديد برنامج استخدام 

 االقتباس.

 االبحاث فى المراجع كتابة بقواعد لتعريفهم النهائيه السنوات طالب لجميع عمل ورش اجراء يتم 

 ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس / العاملين / الطالب 

 :التدريس هيئة أعضاء أوال 

 وتتم بالترقية ويوصى النتيجة على الكلية مجلس ويصدق الترقية لتقريرلجنة طبقا األعلى الدرجات إلى الترقى يتم 

 الجامعة. مجلس اعتماد بعد التنفيذ إجراءات
 أو النوع النظرعن بغض العلمى للتخصص طبقا العلمية األقسام بمجالس التدريس هيئة أعضاء على المقررات توزع 

 الجنس.

 الجميع. على تطبيقها يتم و معلنه الدوليه و المحليه المؤتمرات فى المشاركه قواعد 

 الدوليه و المحليه رياتبالدو االبحاث نشر بمصاريف الكلية تتكفل   

 موحد. لنموذج وفقا تدريس هيئة عضو لكل االداريه و التعليميه االحمال حساب يتم 
 للجميع متساويه اعباء و عادل بشكل االمتحانات مراقبة مهام توزع. 
 واالنصراف للحضور محدده قواعد توجد. 
 :المعاونة الهيئة ثانيا 

 االعباء لمصفوفه طبقا بالتساوي العلمية األقسام مجالس فى التمارين ساعات توزع 

 االلكترونى البريد عبر علنى بشكل االبحاث الجراء فرص او منح اي عن االعالن يتم  

 :العاملين ثالثا  

 لألحتياج. طبقا اإلدارات بين العاملين توزيع يتم 

 خارجيا عنها االعالن لقب العاملين لجميع االلكترونى البريد عبر داخليا خاليه وظائف اى عن االعالن يتم  

 :الطالب:  رابعا 

 األبجدية. للحروف طبقا األسماء قوائم فى الطالب يوزع 

 ناجح إلى راسب من الطالب حالة لتغيير الرأفة درجات تمنح. 

 والتصحيح. للتظلم فرصة العطاء للكنترول تسليمها قبل السنة أعمال درجات إعالن 

 نوع. أي من خطأ حدث إذا طالبة أو طالب أي نتيجة بتعديل الكلية مجلس يقوم  

 الرابعة. الدرجة حتى األقارب أحد به الذي الكنترول في العمل أو امتحان بوضع التدريس هيئة ألعضاء يسمح ال 

 التدريس هيئة عضو مع موعد تحديد يتم و النهائيه االمتحانات من اى فى درجاته عن تظلم تقديم فى الحق للطالب 

 .الدرجه لمناقشة
 ويتم الدراسى الفصل خالل تقدم مشروعات او امتحانات من اى حضور استطاعته بعدم يفيد ما تقديم فى الحق البللط 

 .العذر فحص
 لهذا معده نماذج طريق عن وافى وبشكل والضعف القوة نقاط عن عكسية تغذية على الحصول فى الحق للطالب 

  .الغرض
 اخر تدريس هيئه عضو بمعرفة ثانيه لمره منها عينه تصحح ثم الماده استاذ قبل من تصحيحها يتم االجابه اوراق جميع 

 التصحيح وكفاية عدالة لضمان التخصص نفس في
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 النوع. عن النظر بغض الدراسية المصروفات من كلى او جزئي اعفاء صورة فى علميا المتميزين للطلبه منح اعطاء يتم 

 عن  امره وولى للطالب انذار ارسال يتم التمارين او اضراتالمح عن الغياب حالة وفى الطالب لحضور سياسة توجد 

 و النهائى االمتحان دخول من المنع الى يصل قد و الغياب استمرار حالة االنذارفى  يعاد و االلكترونى البريد طريق

 .معلنه القواعد هذه جميع

 المصداقية في الوعود المقدمة واالستجابة للشكاوى والمقترحات 

 المختلفة. المواد تدريس كفاية درجة حول بالطال استبيان  

 المعاونة. والهيئة التدريس هيئة اعضاء كفاية درجة حول الطالب استبيان 

 الطلبة لجنة محاضر (واألساتذةSSLC) 

 الوظيفي تقاريرالرضا 

 ها(استجابة إدارة المؤسسة للشكاوى والمقترحات الخاصة باألطراف ذات العالقة )نسبة الشكاوى التي تم حل 

 دراسى فصل بكل مرتين تعقد والتي واألساتذة الطلبة لجنة بين دوريه اجتماعات تعقد. 
 فصل اإلدارة عن الملكية 

 األدارة عمليات فى المالك تدخل عدم 

 المعلومات المعلنة عن الكلية شاملة وتغطى سائر أنشطتها، وتضمن الكلية مصداقيتها وتحديثها. .2.6

 الموقع األلكترونى للكلية 

 اإلنجليزية باللغة متميز الكترونى موقع يوجد لذلك اإلنجليزية اللغة هي بالكلية لتعاملا لغة. 
 الخطط الى باألضافة والعاملين التدريس هيئة وأعضاء والقيادات العلمية واألقسام الكليات عن معلومات الموقع يشمل 

 والكليات. للجامعة والرساالت والرؤى األستراتيجية

 األلكترونى التعليم منصة على لالدخو للطالب يمكن learning-E)) المحاضرات لمتابعة. 
 األلكترونى الموقع على والطالب العاملين لجميع الكترونى بريد يوجد 

 االإكتروني للتعليم قسم بكل منسق هناك (Coordinator learning-E) اإللكتروني للموقع للكلية ومنسق 

(Coordinator Website Faculty) معلومات أى حذف أو أضافة عند الجامعة منسق مع التعامل خاللهم من يتم 

 المنشورة. المعلومات مصداقية ضمان بهدف وذلك

 البيانات والوثائق 

 الجوده قسم فى متكاملة بيانات قواعد يوجد (Q&V) 

 الطالب بيانات إدارة لنظام األلكترونى الموقع (SRS) 
 األدارية بالشئون المعاونة الهيئةو التدريس هيئة أعضاء بأسماء بيانات قواعد 
 عملهم جهات مع والتواصل متابعتهم لتسهيل الخريجين بيانات وضع فيها يتم بالجامعة الخريجين لشئون وحدة انشاء. 
 للجامعه. اإللكترونى الموقع على العليا والدراسات البكالوريوس مرحلة والئحة التدريس هيئة ألعضاء الذاتية السيرة 

ظيمى للكلية معتمد ومعلن ومالئم لحجم الكلية ونشاطها، ويتضمن األدارات األساسية الهيكل التن .2.7

 الالزمة لتحقيق رسالتها واهدافها.

 من للتحقق الكلية وعميد الكلية مجلس مع الجودة وحدة قبل من مناقشته وتتم ومعلن معتمد تنظيمى هيكل بالكلية يوجد 

 الكلية. وأهداف رسالة لتحقيق الالزمة األساسية راتاألدا كافة ويتضمن الكلية ألنشطة مالئمته

 30/09/2018 بتاريخ الكلية بمجلس للكلية التنظيمى الهيكل داعتما تم 
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التوصيف الوظيفى معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واألختصاصات وفقا للهيكل التنظيمى، ويحقق  .2.8

 ين والنقل واالنتداب للوظائف المختلفة.التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعي

 والمهام الوظيفة شغل شروط وبه األلكترونى الموقع على منشور الوظائف لجميع ومعلن معتمد وظيفى توصيف يوجد 

 لها. الموكلة

 التغيرات التى حدثت  فى القيادات األكاديمية داخل الكلية إن وجدت .2.9

 2019-2020 عام في يوالوظيف اإلداري الهيكل في التغيرات بعض حدث 

 المجتمع لخدمة العميد نائب عقل السيد الدكتور األستاذ تعيين  

 بالكلية الجودة ضمان وحدة عن مسؤول  الطيب نبيل الدكتور االستاذ تعيين  

 الجودة ضمان وحدة عن االستشاري العطار محمد الدكتور األستاذ وتعيين  

 ا إختيار القيادات الجديدةأسباب هذه التغيرات واألسس التى تم على أساسه .2.10

 باألعمال للقيام المجتمع لخدمة العميد نائب مسؤول تعيين تم االساس هذا فعلي ، المجتمع خدمة في الجامعة لتوسع 

  لها ومستشار الجودة ضمان لوحدة رئيس تعيين تم عليها الحفاظ ولضمان الجودة علي الحصول بعد البند بهذا الخاصة
 

  لتى تم تنفيذها للقيادات األكاديمية وعدد المشاركين فيها وطريقة إختيارهمالتدريبية ا البرامج .2.11

 أفراد،  8مهارات القيادة الفعالة، عدد المشاركين  .1

 العميد نائب و العميد و االقسام رؤساء و للعمداء التدريبي البرنامج هذا تخصيص تم      

 أختيار وتعيين أعضاء هيئات التدريس .2

 االقسام لرؤساء بيالتدري البرنامج هذا  

 مهارات التخطيط الفعال وإعداد التقارير السنوية، .3

 االقسام لرؤساء التدريبي البرنامج هذا  

 أعداد الملفات الخاصة بجودة التعليم  .4

 التدريس هيئة أعضاء من المشاركين و فرد، 28 االمشاركين عدد  

 نواع األستبياناتتصميم وأعداد نماذج لمختلف أ .5

 لتعليمية،،إدارة الجودة ا .6

 االقسام لرؤساء التدريبي البرنامج هذا 
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 2019/2018إدارة الجودة والتطوير للعام الجامعى  -3

للكلية وحدة لضمان الجودة يتوفر لها الكوادر المؤهلة والتجهيزات المالئمة، ويشارك فيها ممثلون  .3.1
 ة المهام المتعددة.من مختلف الفئات بالكلية ويراعى تباين الخبرات والمهارات لتغطي

 وصف لوحدة ضمان الجودة من حيث مواردها البشرية وتجهيزاتها وتنوع الخبرات والمهارات للفئات التى تعمل بها. 
الهيكل  من ذلك ويتضح  23/2/2015بتاريخ   الكلية مجلس من بقرار الجودة ضمان وحدة قامت كلية الهندسة بإنشاء -

  )الهيكل التنظيمى للكلية والهيكل التنظيمى لوحدة ضمان الجودة(.  لثانىالذى فى المعيار اللكلية  التنظيمي

الكلية متضمنا عميد كلية الهندسة و وكالء الكلية و مدير  من مجلس بقرار 2018تم تحديث مجلس إدارة الوحدة في عام  -

 . لوحدةوأمين ا للوحدة وممثل للهيئة المعاونة و ممثل لالداريين استشارى وحدة ضمان الجودة و

وتم مراعاة تباين  ، بالكلية مختلف االقسام من منسقي المعاييرو العلمية ممثلي األقسامشمل الهيكل التنظيمي للوحدة  -

تم تدريبهم بدورات تخص الممارسة الفعلية لضمان جودة التعليم و. للوحدة الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة

الخارجية والتخطيط اإلستراتيجى، وتوصيف البرامج التعليمية والمقررات  لمراجعةمثل دورات فى التقويم الذاتى، وا

 الدراسية وغيرها حتى يتوفر للوحدة الكوادر المؤهلة

مثل التكييفات واجهزة كمبيوترمتصلة بشبكة الكلية اإلمكانيات المادية والتجهيزات المالئمة لوحدة الجودة ت فرو -

دة إجتماعات وكراسى وإستاندات ودوسيهات وغيرها عن طريق قسم اإلحتياجات )اإلنترنت( وماكينة تصوير ومنض

 لممارسة كافة األنشطة المختلفة. فقد وفرت التجهيزات الالزمة لوحدة الجودة.وذلك ل بالجامعة

وصيلها و رفع كفاءة التجهيزات الموجودة بها، كما تم ت 2019-2018تم اعادة تجديد غرفة الجودة خالل العام الدراسي   -

 على شبكة االنترنت الجديدة التي تم تركيبها بمبنى كلية الهندسة خالل التجديدات االخيرة.  

 

 2018/2019التجديد, التطوير ووحدة الجودة بعد 
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الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة تتضمن هيكال تنظيميا ذا تبعية وعالقات واضحة بمركز ضمان  .3.2
 ى تفعيل دورها ويساند أنشطتها. الجودة بالجامعة، بما يسهم ف

  تبعية الوحدة بالهيكل التنظيمي للكلية والئحتها الداخلية و مدى تحديد الالئحة لمسئوليات الوحدة و دورها و آليات
 عملها 

ارة إلد هوتبعيتالمعتمد من مجلس الكلية بها الهيكل التنظيمى للوحدة  وضحداخلية لوحدة ضمان الجودة مالالئحة تم تحديث ال -

 ادارة مجلس وتشكيل والمسؤليات واالهداف الوحدة ورسالة رؤية الالئحة تضمو الوحدة.الكلية، ومسئوليات وآليات عمل 

ودور  جلهاأ من نشئتإ التى االهداف الوحدة قرار إنشاء  ويتضمن. الوحدة ادارة لمجلس االجتماعات مينظوكذلك ت الوحدة

 .الكلية لسامجب الجودة قضايا ناقشةلم الكلية جلسبم فى تمثيلها  الجودةضمان  وحدةمدير 

 واعالنها على االطراف المعنية  اعتمادهاو للوحدة الداخلية الئحةالاصدار تم -

اإلتصاالت والمكاتبات اإللكترونية وطلب التدريبات  خالل توطد الوحدة عالقتها بمركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك من -

 ا، بما يسهم فى تفعيل دورها ومساندة أنشطتها.والمراجعات والدعم الفنى وغيره

 Newsالنشرات )و العمل شور خالل من بالكلية العاملين بين الوعى ثقافة لنشر االنشطة ممارسةعلى  الوحدةتحرص   -

Letters). 

 

 لوحدة ضمان الجودة خطط وتقارير سنوية عن نشاطها، وقواعد بيانات ألنشطتها. .3.3

 نوية ألنشطتها.س وضعت وحدة ضمان الجودة خطط -

 Action)تنفيذ الخطط السنوية للتقويم الذاتى والتقارير السنوية واإلجراءات التصحيحية وفق خطة التحسين والتعزيز تم  -

plan)أعضاء هيئة التدريس واالداريين  أداء يميق، ومراجعة تPDR) ) دراسى فصل كلل لمقرراتا تقاريرومراجعة 

يتضمن متابعة تقارير المراجعين الخارجيين لإلمتحانات، ومتابعة اإلجراءات الذى ،  (APR)بالكلية التعليمية والبرامج

 .التصحيحية المتخذة ومدى فعاليتها

  تم تنفيذه من الخطط السنوية وما لم يتم تنفيذه، وخطط التحسين.  ماالدورية بمتابعة الوحدة فى إجتماعاتها قامت  -

ت وحدة الجودة لبيان أنشطتها المختلفة والتأكد من مدى شمولية قواعد البيانات تحديث قواعد بياناحرصت وحدة الجودة على  -

 .الوحدة نشطةكافة أبتزويده و للكلية االلكترونىالموقع  على الجودة وحدة صفحه تحديثو  ألنشطة الوحدة

-    

جعات باستخدام مؤشرات أداء موضوعية، وأدوات مالئمة، ومرا بصفة دوريةيتم ة كليلا أنشطةتقويم  .3.4
 داخلية وخارجية.

  الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركةدورية عملية التقويم 
 حددت الكلية منهجية التقويم الذاتى ودوريته )سنوية على األقل(، كما حددت العناصر التى يشملها والفئات المشاركة. .1

 م الذاتى والتحسين والتطوير.إستفادت الكلية من المراجعات الداخلية والخارجية فى عملية التقوي .2

من  الكلية ألداءالتقويم الكلى  تائجن مؤشراتجعة مراتتم عملية التقويم الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة ب .3

يئة التدريس ومعاونيهم ه أعضاء مع الكلية ألداءلى الكنتائج التقويم  مؤشرات قشةمنا تملية. كما يبالك جودةالجنة ل خالل

. تتم مراجعة الكلية لسامج وفى الصناعة مع التواصل لجنة خالل من المجتمعية األطراف وبعض العاملينطالب والو

، ومتابعة تقارير المراجعين الخارجيين لإلمتحانات  (APR)بالكلية التعليمية والبرامج دراسى فصل كلل لمقرراتا تقارير

  .وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية

 ؤشرات األداء وقابليتها للقياس، ومالئمة األدوات المستخدمة فى عملية التقويم الذاتىموضوعية م 
ية بصورة  محددة وقابلة للقياس أو بالمشاهدة، بالكل جودة الوحدة  فى الكلية ألداء لىالك قويمالت تائجن مؤشرات جعةمرا تمت .1

 ونيهمومعا يئة التدريسه أعضاء مع  الكلية ألداء لى الك تقويمال ائجتنشة مناق تم. كما تالكلية مجالس فىتتم مراجعتها  وأيضا
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. وأخيرا يتم مجالس الكلية وفى الصناعة مع التواصل لجنة خالل من المجتمعية األطراف وبعض العاملينطالب ووال

 األطرافعض وب ملينعاالو والطالب ونيهمتدريس ومعاال ئةهي أعضاء) المستفيدين على التقييم مؤشرات عرض

 صله(. ال ذات المجتمعية

 

 المراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها 
تتم المراجعات الداخلية بواسطة أفراد أكفاء يتم إختيارهم طبقا لخبراتهم في مجال الجودة، والمراجعون المعنيون بالمراجعة  .1

 3.7محاضر مجالس وحدة ضمان الجودة، مرفق  3.10.10مسجلون فى محاضر إجتماعات مجلس وحدة الجودة )مرفق 

 3.7)أساتذة من الجامعات المصرية و األجنبية( )مرفق   المراجعات الداخلية و الخارجية(. كما تمت المراجعة الخارجية

  المراجعات الداخلية و الخارجية(. 

د منها فى توجيه نتائج تقويم أنشطة الكلية تناقش مع المعنيين وفى مجالسها الرسمية، ويستفا .3.5
 التخطيط واتخاذ اإلجراءات التصحيحية والتطوير.

  وسائل عرض و مناقشة نتائج التقويم الذاتي النشطة المؤسسة على االطراف المعنية و على مستوى المجالس الرسمية
 للمؤسسة

أى والمقترحات لتغطية عرضت الكلية نتائج المراجعات الداخلية والخارجية فى مجالس الكلية، لمناقشتها وإبداء الر .1

 مالحظتها.

 خطة اإلجراءات التصحيحية والتحسين(.  3.9إستفادت الكلية من نتائج المراجعات إلعداد خطط التحسين والتعزيز )مرفق  .2

وسائل عرض ومناقشة التقويم الذاتى ألنشطة الكلية على األطراف المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية للكلية: تمت  .3

الصناعة،  مع التواصل لجنة اجتماعات محاضرو تقاريرو إستبياناتى مجالس األقسام والكلية، وتم عمل المناقشات ف

 .الجودة بقضايا تتعلق التى الموضوعات لمناقشة الكلية مجالس فى الوحدة مدير مشاركةو

 

 ة التى اتخذت بناء على التقييم كيفية استفادة الكلية من نتائج التقييم الذاتى، ونماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحي 
  .بالكلية العاملين لجميع المسؤليات وتوضيح الوظيفي التوصيف تحسين .1

أعضاء هيئة التدريس لإلستشارات  امكانيات استغالل الكلية على تعتمدالكلية لفائدة الصناعة:  موارد مركز لتسويق وجود .2

   ل البحثية للصناعة.الكلية لحل المشاك ومعامل العلمية، وكذلك إستغالل ورش

 .الطالب والمقترحات أعداد ومقارنتها مع المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعداد عن دراسة تحديث .3

 بالكلية. والعاملين المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء القدرات لتنمية خطة التدريب متابعة .4

  .االليكترونى التعليم طريق عن لبةوالط التدريس هيئة ألعضاء الجامعة إغالق عند عمل خطة تحديث .5

 بالكلية.  للعاملين المتاحة والخبرات بالمؤهالت بيانات قاعدة تحديث .6

 .وتحليلها صورها بكافة التقييم نماذج و متابعة تطوير .7

  .اإلداريين كفاءة لرفع مختلفة مجاالت وورش عمل فى ندوات تنفيذ .8

  الحاسب. والورش وأجهزة المعامل أجهزة بعض تحديث .9

 .التدريس سنويا باستمرار وقاعات المبانى صيانة إجراء .10

 

 أبرز نقاط التميز والتنافسية والنقاط التى تحتاج إلى تحسين 

 :أبرز نقاط التميز والتنافسية 
 رشو خالل من بالكلية العاملين والبحثية وخدمة البيئة بين التعليمية العملية في الجودة وثقافة الوعى ثقافة بنشر الوحدة قيام .1

 .واالعتماد التعليم لجودة القومية الهيئة ومتطلبات البريطانية الجودة هيئة لمتطلبات طبقا والنشرات العمل

  ومراجعتها سنويايتم تحديث الدراسة الذاتية  .2

 . للوحدة دليل يتم مراجعة وتحديث .3

 .للكلية الموقع االلكترونى إذا لزم األمرعلى الجودة وحدة مراجعة وتحديث صفحه يتم .4
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  يتم إجراء المراجعات الداخلية وتسجيلها فى نماذج تم مراجعتها وتحديثها. .5

 تتم اإلستفادة من نتائج التقويم لعمل خطط التحسين والتعزيز. .6

 يتم متابعة تنفيذ الخطط التنفيذية لرفع كفاءة العملية التعليمية والبحوث وخدمة البيئة.  .7

 لدى الوعي وزيادة التعليم والتعلم استراتيجة ووضع االستراتيجية  خطةال إعداد في المستفيدة األطراف مشاركة زيادة .8

 .األطراف هذه أعضاء معظم

  .مؤهلين وأفراد الملفات بصيانتها ووحدات لتخزين  الكلية في الجودة إدارة تعزيز .9

 .االلكترونى التعليم طريق عن والطلبة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة إغالق عند العمل خطة مراجعة .10

 بالكلية. للعاملين المتاحة والخبرات بالمؤهالت بيانات قاعدة وجود .11

  .بالكلية العاملين لجميع المسؤليات وتحديد الوظيفي التوصيف .12

باستمرار بما هو جديد من مراجع ومواقع إلكترونية، ووجود  وكذلك إمداد المكتبة التدريس سنويا، وقاعات صيانة المبانى .13

 التدريس بالكلية. أنترنت بها وبقاعات شبكة

تجديد غرفة الجودة و رفع كفاءة التجهيزات الموجودة بها، و توصيلها على شبكة االنترنت الجديدة التي تم تركيبها بمبنى  .14

 كلية الهندسة خالل التجديدات االخيرة. 

   RDI &STDF  && TEMPUS والدولية لخدمة المجتمع مثل المحلية المختلفة الهيئات من المدعمة التطبيقية البحوث .15

Newton- Musharafa. 

 .عام بعد عاما للكلية التقدم وزيادة للكلية التنافسي الوضع تحسن  .16

 

 دورية عملية التقويم الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة .3.6

 فئات المشاركة.حددت الكلية منهجية التقويم الذاتى ودوريته )سنوية على األقل(، كما حددت العناصر التى يشملها وال 

 .إستفادت الكلية من المراجعات الداخلية والخارجية فى عملية التقويم الذاتى والتحسين والتطوير 

 الكلية من  التقويم الكلى ألداء نتائج تتم عملية التقويم الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة بمراجعة مؤشرات

هيئة التدريس ومعاونيهم  أعضاء الكلية مع مؤشرات نتائج التقويم الكلى ألداء قشةمنا بالكلية. كما يتم لجنة الجودة خالل

الكلية. تتم مراجعة  مجالس وفى الصناعة مع التواصل لجنة خالل من المجتمعية األطراف وبعض والطالب والعاملين

المراجعين الخارجيين لإلمتحانات  ، ومتابعة تقارير (APR)بالكلية التعليمية والبرامج دراسى فصل لكل المقررات تقارير

  .وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية

 

 موضوعية مؤشرات األداء وقابليتها للقياس، ومالئمة األدوات المستخدمة فى عملية التقويم الذاتى .3.7

 قياس أو بالمشاهدة، بالكلية بصورة  محددة وقابلة لل فى وحدة الجودة  الكلية ألداء الكلى التقويم نتائج مؤشرات مراجعة تتم

 ومعاونيهم هيئة التدريس أعضاء مع الكلية  ألداء الكلى  التقويم مناقشة نتائج الكلية. كما تتم مجالس تتم مراجعتها فى وأيضا

مجالس الكلية. وأخيرا يتم  وفى الصناعة مع التواصل لجنة خالل من المجتمعية وبعض األطراف والطالب والعاملين

وبعض األطراف  والطالب والعاملين التدريس ومعاونيهم هيئة المستفيدين )أعضاء على ممؤشرات التقيي عرض

 الصله(.  ذات المجتمعية

 

 المراجعات الداخلية والخارجية التى تم تنفيذها وأمثلة ألهم نتائجها .3.8

 راجعون المعنيون بالمراجعة تتم المراجعات الداخلية بواسطة أفراد أكفاء يتم إختيارهم طبقا لخبراتهم في مجال الجودة، والم

 3.7محاضر مجالس وحدة ضمان الجودة، مرفق  3.10.10مسجلون فى محاضر إجتماعات مجلس وحدة الجودة )مرفق 

 3.7المراجعات الداخلية والخارجية(. كما تمت المراجعة الخارجية بواسطة أساتذة من الجامعات األجنبية )مرفق 

 المراجعات الداخلية والخارجية(. 
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وسائل عرض ومناقشة نتائج التقويم الذاتي النشطة المؤسسة على االطراف المعنية وعلى مستوى  .3.9
 المجالس الرسمية للمؤسسة

  عرضت الكلية نتائج التقويم الذاتى الداخلية والخارجية فى مجالس الكلية، لمناقشتها وإبداء الرأى والمقترحات لتغطية

 مالحظتها.

  خطة اإلجراءات التصحيحية والتحسين(.  3.9التقويم إلعداد خطط التحسين والتعزيز )مرفق إستفادت الكلية من نتائج 

  وسائل عرض ومناقشة التقويم الذاتى ألنشطة الكلية على األطراف المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية للكلية وقد

الصناعة،  مع التواصل لجنة اجتماعات اضرومح وتقارير تمت المناقشات فى مجالس األقسام والكلية، وتم عمل إستبيانات

 الجودة. بقضايا تتعلق التى الموضوعات لمناقشة الكلية مجالس فى الوحدة مدير ومشاركة

 

كيفية استفادة الكلية من نتائج التقييم الذاتى، ونماذج التطوير واإلجراءات التصحيحية التى اتخذت  .3.10
 بناء على التقييم 

 بالكلية العاملين لجميع المسؤليات يحوتوض الوظيفي التوصيف تحسين.  

 أعضاء هيئة التدريس لإلستشارات  امكانيات استغالل الكلية على الكلية لفائدة الصناعة: تعتمد موارد مركز لتسويق وجود

   الكلية لحل المشاكل البحثية للصناعة. ومعامل العلمية، وكذلك إستغالل ورش

 الطالب والمقترحات أعداد ومقارنتها مع المعاونة لهيئةوا التدريس هيئة أعداد عن دراسة تحديث. 

 بالكلية. والعاملين المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء القدرات لتنمية خطة التدريب متابعة 

 االليكترونى التعليم طريق عن والطلبة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة إغالق عند عمل خطة تحديث.  

 بالكلية.  للعاملين المتاحة والخبرات ؤهالتبالم بيانات قاعدة تحديث 

 وتحليلها صورها بكافة التقييم نماذج تطوير ومتابعة. 

 اإلداريين كفاءة لرفع مختلفة مجاالت وورش عمل فى ندوات تنفيذ.  

 الحاسب.  والورش وأجهزة المعامل أجهزة بعض تحديث 

 التدريس سنويا. وقاعات المبانى صيانة إجراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


