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 2019/2018أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامعى  -4

نسبة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية واألقسام العلمية تتفق  .4.1

 مع المعدالت المرجعية لنوع وطبيعة البرامج التعليمية المقدمة بالكلية

  أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية إجراءات الكلية لتحقيق اتفاق نسبة

 واألقسام العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة:

 تُراعي الكلية توفير العدد الكافي والمؤهل من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين. 

 إلى الطالب بحيث تتوافق النسبة مع المعدالت المرجعية.واعضاء الهيئة المعاونة فاظ على نسبة أعضاء هيئة التدريس الح 

 أعداد أعضاء الهيئة  4.2وضح أيضا الجدول كما ي 2019/2018أعداد أعضاء هيئة التدريس لعام  4.1وضح جدول وي

 .2019/2018المعاونة لعام 

   د الطالب الي أعداد أعضاء هيئة التدريسنسبة أعدا 4.1يوضح الشكل (SSR)  2018لألقسام المختلفة للعام الدراسي-

بأربعة طرق  4.1المعروضة في الشكل  (SSR) نسبة أعداد الطالب الي أعداد أعضاء هيئة التدريستم حساب  .2019

 مختلفة:

 :الطريقة األولي وهي الطريقة المستخدمة من قبل الجامعة البريطانية 

  (BUE method) وفيها يتم استخدام معادلة تتضمن احتساب أعضاء هيئة التدريس المنتدبين جزئيا (PT) طبقا ألعبائهم

 % من اعضاء الهيئة المعاونة.20التدريسية وأيضا يتم تتضمن 

 وهي الطرق المستخدمة من قبل المجلس األعلي للجامعات: الطريقة الثانية والثالثة والرابعة 

 (Supreme Council of Universities (SCU) method)  وفيها يتم استخدام معادالت تتضمن احتساب أعضاء هيئة

 .%50 & %30 & %0التدريس المنتدبين جزئيا بنسب مختلفة وهي 

  2019/2018نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب لعام  4.1يوضح جدول  و  
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 2019/2018لتدريس إلى الطالب لعام نسبة أعضاء هيئة ا 4.1جدول 

  

#  

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولي(

   عدد أعضاء هيئة التدريس

 انتداب جزئي دائم/ معار عدد الطالب

PT 

1 
 354 4 15 الهندسة المعمارية

2 
 103 5 11 الهندسة الكيميائية

3 
 439 18 10 الهندسة المدنية )عام، هندسة وإدارة التشييد(

الهندسة الكهربية )شعبة هندسة االتصاالت وشعبة  4
 هندسة الحاسب(

8 18 171 

5 
 483 6 14 الهندسة الميكانيكية

6 
 239 9 9 هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

 
)ال يمنح درجة علمية(علوم أساسية   8 9  603 

 

 2018/2019أعداد الهيئة المعاونة للعام الدراسي (   4.2جدول )

  
# 
  
  

 البرنامج
 )المرحلة الجامعية األولي(

  
  

 عدد الهيئة المعاونة
  

 عدد الطالب
  
 علي راس العمل  

أجازة دراسية 
 خاصة

 354 2 23 الهندسة المعمارية 1

 103 2 13 الهندسة الكيميائية 2

 439 2 22 الهندسة المدنية )عام، هندسة وإدارة التشييد( 3

4 
ة هندسة االتصاالت وشعبة الهندسة الكهربية )شعب

 هندسة الحاسب(
14 1 171 

 483 11 24 الهندسة الميكانيكية 5

 239 0 22 هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز 6

 603  1 13 )ال يمنح درجة علمية(علوم أساسية  
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 2019-2018سام المختلفة للعام الدراسي لألق  (SSR) نسبة أعداد الطالب الي أعداد أعضاء هيئة التدريس 4.1شكل 

 

 

(20النسبة المرجعية )مستوي   
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  بالمقارنة بالعام السابق  2019-2018لقسم الهندسة المدنية لعام  نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالبهناك تحسن كبير في

 .34الي  77له حيث انخفضت النسبة من 

 تدريجيا بصورة طفيفة بالنسبة لقسم الهندسة  يمكن مالحظة أيضا أن نسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس تزداد من عام الخر

الميكانيكية ويرجع ذلك بشكل أساسي الي ازدياد أعداد الطالب مع استقرار أعداد أعضاء هيئة التدريس وتبقي النسبة أعلي 

 .2019-2018من النسبة المرجعية بالنسبة لعام 

 مع  2019-2018طلبات النسبة المرجعية في عام نسبة الطالب ألعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة البترول حققت مت

(. يرجع االنخفاض في قيمة هذه 20كانت النسبة مرتفعة )أكبر من  2019-2018مالحظة أنه في الثالثة اعوام السابقة ل 

 مقارنة باألعوام السابقة. 2019-2018النسبة الي انخفاض أعداد الطالب المسجلين بقسم هندسة البترول لعام 

 الب ألعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة المعمارية ال تتغير كثيرا من عام الخر وجميع القيم ال تتخطي النسبة نسبة الط

المرجعية. يرجع السبب في استقرار هذه النسبة علي مدار االعوام المختلفة الي استقرار كال من أعداد الطالب وأعداد أعضاء 

 هيئة التدريس وتغيرها بشكل صغير نسبيا.

 

 للكلية آليات للتعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .4.2

تتم دراسة األعداد المطلوبة من هيئة التدريس في التخصصات المختلفة والهيئة المعاونة للحفاظ علي نسبتهم إلى الطالب  .1

 .لتطابق المعدالت المرجعية

 يئة التدريس والهيئة  المعاونة باألقسام المختلفة.لسد االحتياج فى أعضاء ه خطة خمسيةتم وضع  .2

 :لتنفيذ الخطة الخمسية لسد االحتياج فى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألقسام المختلفة يتم اآلتي 

 نم أو الدكتوراه على الحاصلين الكلية خريجي من المعاونة الهيئة أعضاء من جدد تدريس هيئة أعضاء تعيين سنويا يتم .1

 الكلية خارج

 البريطانية الجامعة مع المشترك التعاون خالل من وذلك الدكتوراه درجة على للحصول المعاونة الهيئة أعضاء تشجيع .2

 بمصر. البريطانية الجامعة في التدريس هيئة أعضاء الى وانضمامهم المتحدة المملكة في

 والصحف للجامعة االلكتروني بالموقع الحديثة رامجللب المعاونة والهيئة تدريس هيئة ألعضاء عمل فرص عن اإلعالن .3

 التخصص العلمي ألعضاء هيئة التدريس مالئم للمقررات الدراسية التي يشاركون في تدريسها. .4.3

  عند توزيع األعباء التدريسية يقوم كل قسم بالتأكد من مالئمة التخصص لكل عضو هيئة تدريس مع المقررات الدراسية

 .التي يشارك في تدريسها

  تتأكد األقسام من مالئمة التخصص العلمي الدقيق لعضو هيئة التدريس للمناهج التي يدرسها وذلك للوصول الي أعلي

كفاءة في العملية التعليمية وعند تعذر ذلك توضع خطة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات المختلفة لتلبية 

 .اي نقص

والهيئة المعاونة القيام بالمهام التدريسية والبحثية تتيح ألعضاء هيئة التدريس أعباء العمل  .4.4

 واإلدارية وغيرها بكفاءة

  مدى مالئمة متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى األقسام العلمية وعلى

 مستوى الكلية بما يتيح لهم أداء المهام بكفاءة:

  التدريس وعضو الهيئة المعاونة على مستوى األقسام العلمية وعلى مستوى تحدد الكلية متوسط عبء العمل لعضو هيئة

 .الكلية

  يقوم عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة بمهام أكاديمية ومهام إدارية وتشمل المهام األكاديمية لعضو هيئة

 .التدريس تدريس المقررات واالشراف علي مشاريع التخرج والقيام بأبحاث علمية
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  عضو هيئة التدريس عند قيامه بنشر األبحاث العلمية علي تشجيع من الجامعة للنشر العلمي من خالل الدعم يحصل

 .المادي للنشر وحضور المؤتمرات العالمية

  يتعين علي كل عضو هيئة تدريس القيام بأعباء إدارية من خالل مشاركته في اللجان اإلدارية المختلفة التي تتشكل إما

 .سم أو على مستوى الكلية ككلعلي مستوى الق

  يقوم أعضاء الهيئة المعاونة بمساعدة أعضاء هيئة التدريس في التدريس أو األعمال اإلدارية. كما يقوم أعضاء الهيئة

المعاونة بالبحث العلمي من خالل تسجيلهم في برامج الدراسات العليا بالكلية أو في الجامعات الحكومية التي تمنح درجة 

 والدكتوراة. الماجستير

 (  تدون أعباء أعضاء هيئة التدريس في التقرير السنوي لكل قسمAPR) 

  بتصميم نموذج لجدول بيانات لقياس عبء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحددت الحد األقصى لألعباء

 .الدراسية والبحثية واإلدارية لكل من عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة

الحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات ا .4.5

 المالئمة لتنفيذ البرامج التي تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

 ية:تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بصفة دور 

 علي مستوي الكلية: 

يتم عمل دراسة لالحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من خالل خطة تنمية قدرات أعضاء هيئة 

  التدريس

 :تقوم الكلية باألخذ في االعتبار كل من االتي

 .Faculty Teaching and Learning Plansخطة التعليم والتعلم للكلية  .1

 .حات الجامعة البريطانية في تقرير المراجع الخارجي وأيضا في  التقرير السنوى لكل برنامج دراسىأراء ومقتر .2

 .Action Plans (AP)تقريرالخطط التنفيذية  .3

 .Performance Development Review (PDR)تقرير تقييم األداء والتطوير  .4

 

 

   علي مستوى األقسام 

مثل جزءا من خطة التدريب لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة عمل دراسة لالحتياجات الخاصة لكل قسم ت

 المعاونة

 ( في الكلية باآلتي:SD coordinatorبناءا على ما سبق يقوم منسق تطوير االداء )

العمل بشكل تعاوني مع منسق التدريب للجامعة على تنفيذ استراتيجية تطوير مهارات الموظفين وتطوير خطط العمل  .1

 .وتنفيذها

(،  APRإعداد الخطة السنوية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية والتقارير البرامج السنوية )  .2

 .(Action Plans)  والخطط التنفيذية  PDRاألداء السنوي  ونتائج تقارير

 تحديد احتياجات التطوير للموظفين الجدد وصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم. .3

 مدربين من الجامعة او خارجها واالتفاق معهم على تقديم حلقات العمل.تحديد ال .4

 :تنفيذ الكلية لبرامج وخطط لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين 

 

  (Staff Development Sessionsتعقد الدورات التدريبية خالل كل فصل دراسي لتنفيذ خطة التدريب الموضوعة  ) .1

( في بداية كل New Staff Inductionدورات إرشادية خاصة ألعضاء هيئة لتدريس والهيئة المعاونة الجدد ) تعقد .2

لتعريف األعضاء الجدد باألنظمة والقواعد المتبعة في الكلية لتيسير اندماجهم وفاعليتهم في العملية  فصل دراسي

 التعليمية
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ري واالكاديمي ألعضاء هيئة التدريس. ومن  أهم الدورات التي الدورات المتخصصة التي تهدف لتحسين األداء اإلدا .3

نفذت؛ المعايير القومية األكاديمية والتي استفاد منها أعضاء هيئة التدريس فى تبنى المعايير األكاديمية لبرامج مرحلة 

 البكالوريوس.

يانات للحضور بخصوص تقييم يتم تنفيذ الخطة الخاصة بالتدريب في موعدها من كل عام. وكذلك يعقبها عمل استب .4

 الدورات التدريبية لرفع كفاءتها.

 :تعد الكلية بيانا بعدد البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنويا من كل فئة الي العدد اإلجمالي 

 دورات التنمية والتطوير للجامعة .1

 (New Staff Inductionالدورات التعريفية ) .2

 ةخطط التنمية والتطوير لكلية الهندس .3

 :وسائل قياس مردود التدريب وأثره علي األداء 

( في الكلية علي توزيع استبيان علي  جميع األعضاء الذين حضروا الدورات SD coordinatorيقوم منسق التدريب ) .1

 .التدريبية للوقوف على أرائهم في الدورات المنعقدة ومردودها عليهم

 (.PDRء والتطوير السنوي )يقاس مردود التدريب من خالل استعراض تقرير األدا .2

معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضوعية، وتخطرهم القيادة بنتائج  .4.6

 التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسيين األداء.

 اونة )مثل األداء التعليمي والبحثي تتبع الكلية معايير موضوعية وآليات لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المع

 والخدمي، والمشاركة في أعمال ضمان الجودة واألنشطة الطالبية وغيرها:

  ًيقوم عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة بتقيييم أداءه بنفسه.ولتيسيير التقيم الذاتي لعضوهيئة  التقييم الذاتي:أوال

 –النشاط العلمى  –ة نموذج لتقييم األداء في األنشطة اآلتية:النشر العلمى التدريس وعضو الهيئة المعاونة صممت الكلي

 خدمة المجتمع –النشاط التدريسى  –النشاط االجتماعى 

  ً يقوم ريئس القسم بتقييم األداء العام ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة  وتدوين  تقييم األداء العام: ثانيا

 (PDRير استعراض األداء والتطوير السنوي )تفاصيل التقييم في تقر

  مشاركة الطالب باقتراحات تفيد فى التقييم والعملية التعليميةثالثا. 

 :تسمح الكلية للطالب بتقييم أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة في أخر كل فصل دراسي من خالل  رابعا

 (.SRSشئون الطلبة )الإستمارة تقييم الكترونية علي الموقع اإللكتروني ل

  تقوم الكلية بإخطار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها عند اللزوم وسائل اإلخطار

 بنتائج التقييم ومناقشتها مع األطراف المعنية:

 ( يتيح الموقع االلكتروني لشئون الطلبةSRSألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعا ) ونة اإلطالع على تقييم

 .الطالب لهم في المقرارات التي يقومون بتدريسها

  في تقييم الطالب االلكتروني يقوم  ٣في حالة حصول عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة على درجة أقل من

تعرف علي أسباب تدني رئيس القسم باستدعاء عضو هيئة التدريس أو عضو الهيئة المعاونة لمقابلة فردية في مكتبه لل

التقييم ومدى ارتباطه بالناحية التدريسية وعليه يتم تحديد سبب تدني التقييم واتخاذ االجراءات الالزمة بهذا الخصوص 

 (.APRوتوجيه نحو تحسين هذا التقييم كما هو مذكور في التقرير السنوي للبرامج )

 م الوارد ف الـ مناقشة رئيس القسم مع عضو هيئة التدريس بمفعول التقييPDR 

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واتخاذ اإلجراءات الالزمة  .4.7

 لدراستها، واالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 ة )مثل استبيانات ولقاءات تقوم الكلية بقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باستخدام الوسائل المناسب

 متضمنة علي سبيل المثال استقصاء عن بيئة العمل والدالة في توزيع العبء التدريسي واإلشراف وغيرها(:  -وغيرها 
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  تقوم وحدة التخطيط والتطوير بالجامعةIPDU)  بقياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة )

 .معة بما فيها الكليةواإلداريين علي مستوى الجا

  استقصاء لقياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين وشمل هذا األستقصاء رأى عضو

 هيئة التدريس فى بيئة العمل، البحث العلمي والدراسات العليا، الجهاز األدارى، تقويم األداء، والرضا العام.

 اء هيئة التدريس والهيئة المعاونة:تحليل وتقييم الكلية آلراء أعض 

   :من أهم نتائج تحليل هذا األستبيان اآلتى 

 طرحت. التى البنود من بند ألى التام الرضا األستبيان نتائج تحقق لم .1

 جيدة. العام والرضا األداء تقويم بندى نتائج .2

   الدراساتو العلمى والبحث العمل بيئة لبندى وراضى تماما راضى غير بين النتائج تراوحت .3

 العليا.

 :استفادة الكلية من نتائج التحليل و اإلجراءات التصحيحية المناسبة 

 المجتمع. خدمة أنشطة وزيادة التدريس هيئة ألعضاء العمل بيئة .1

 هيئة لعضو بالنسبة كبرى أهمية له هذا ان حيث له البحثية المعامل وتدعيم العلمى البحث وضع .2

 التدريس.

 :تنافسيةأبرز نقاط التميز وال .4.8

  للكلية خطة خمسية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة معتمدة ومنفذه لمعالجة العجز في أعداد أعضاء هيئة

 التدريس.

 .للكلية قواعد بيانات للطالب وأعضاء هيئة التدريس تُحدث سنويا 

 لعالمية، كما تحاول الكلية توفير المناخ تشجع الجامعة النشر العلمي من خالل الدعم المادي للنشر وحضور المؤتمرات ا

المناسب للبحث العلمي بتزويد المكتبة بالكتب الحديثة والسماح ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بيوم تفرغ للبحث 

 العلمي لسبوعيا.

  .وجود دراسة لإلحتياجات التدريبية 

  .وجود خطة تدريبية لهيئة التدريس والهيئة المعاونة 

 بالبرامج التدريبية المنفذة. قائمة 

 .إشتراك وحدة ضمان الجودة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية فى تنفيذ الخطة التدريبية 

 .وجود وتفعيل آلية لتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة ورصد النتائج وتحليلها 

  تدريس كممثل لكل قسم علمي.تضم وحدة الجودة أقدم إداري يمثل كل االداريين وعضو هيئة 

 .طرح استبيان لقياس وتقييم مستوى الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة 

 .بعض البرامج مثل برنامج الهندسية المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة المعمارية والعلوم األساسية تحتاج تدعيم 

 ساسية تحتاج تدعيم فى عدد أعضاء الهيئة المعاونة.بعض األقسام مثل قسم  العلوم األ 

  مازالت نسب المشاركة في استقصاء الرضا الوظيفي ضعيفة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة مع عدم وجود

 الرضا التام ألي بند من بنود االستبيان. 
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 2019/2018الجهاز اإلدارى للعام الجامعى  -5

 ئم من حيث العدد والمؤهالت مع حجم وطبيعة أنشطة الكلية ويتسم بكفاءة األداء بما يكفل للكلية جهاز إداري مال

تحقيق رسالتها وأهدافها، وتحرص الكلية على التنمية المستمرة ألفراده وتلتزم بتقييم أدائهم للتحسين وقياس أراءهم 

 وإتخاذ ما يلزم.

 م العلمية بما يتفق مع التوصيف الوظيفى و يضمن كفاءة األداء.كيفية توزيع العاملين والفنيين على اإلدارات واالقسا 

 مناسبة للتدريب كالً حسب احتياجاته  خطة    وذلك بوضع سنويا للعاملين التدريبية االحتياجات تهتم الكلية بتحديد

 .وطبيعة عمله

 تهمومقترحا مشاكلهم ومعرفة آرائهم استطالع خالل من بها للعاملين الوظيفي الرضا تحقيق. 

  من خالله تمت مناقشة التوصيف الوظيفي لإلداريين، ومحضر اجتماع مجلس رؤساء األقسام وعميد الكلية تم عمل

 .العاملين، أمناء ومهندسي المعامل

الجهاز اإلداري مالئم لحجم وطبيعة أنشطة الكلية، والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم وقدراتهم  .5.1

ب مع مهام الوظيفة، وتوجد اليات للتعامل مع النقص والزيادة في على الوظائف المختلفة وبما يتناس

 أفراده.

 تقوم الكلية بصفة دورية بدراسة مالءمة أعضاء الجهاز اإلداري والفني لحجم الكلية وطبيعة نشاطها. 

 : عدد أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى 

  مؤهالتهم وتوزيعهم في اإلدارات والمعامل أعداد أعضاء الجهاز اإلداري متضمنا الفنيين والجدول التالي يوضح

  2019/2018لعام  والقاعات والورش وفقا لطبيعة نشاط الكلية

 

 القسم

اداريين 

 األقسام

 )معين(

مسئولي 

 المعامل

 )معين(

 مالحظات

 مهندس معمل/ مساعد معمل/ فني

 مهندسة ورشة 1 1 الهندسة المعمارية

 د معملاخصائي معمل+ مساع3 4 1 الهندسة المدنية

 الهندسة الكهربية

1 
6 

 1كبير مهندسى المعمل /  1مهندسين معمل /  4

 مشرف معمل

فنيين الورشة 6مهندس ورشة+ 1مهندسين معمل + 7 14 1 الهندسة الميكانيكية  

هندسة البترول وتكنولوجيا 

 الغاز

1 
6 

كبير مهندسى المعمل  1مهندسين معمل/  5  

فنى معمل  1أخصائي معمل / 2ين معمل+ مهندس 2 5 1 الهندسة الكيميائية  

مهندس معمل 2كبير مهندسى المعمل +   1 3 1 علوم أساسية   

 / / 1 الدراسات العليا

 / / 4 اداريين مكتب العميد

 مهندس / 1 مهندس التدريب

 / 1 مسئول دعم الطالب
 

 39 14 اجمالي
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خذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ البرامج التي االحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتت .5.2

 تلبي االحتياجات التدريبية لكل فئة.

  تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الجهاز اإلداري )للعاملين بالكلية والشئون االدارية

 وامناء المعامل( بصفة دورية من خالل

، ( والتي تبنى على دراسة االحتياجات الفعلية( Annual Staff Development Planخطة منسق تطوير االداء .1

 المهارات االدارية.-استراتيجية الكلية-على سبيل المثال دورة الجودة في التعليم ودورة مفاهيم الجودة 

ة التقييم والتي تشتمل على االحتياجات التي يذكرها القائمين بعملي   PDRتقارير متابعة االداء السنوي للعاملين  .2

 بالكلية وذلك لتحسين ادائهم الوظيفي.

استقصاء رأى للعاملين قامت به وحدة التخطيط والتطوير المؤسسي بالكلية للرضا الوظيفي وذلك لتنمية مهارات  .3

  IPDU العاملين بصورة مستمرة

 تهم إلى العدد اإلجمالي للعاملين بيان بعدد البرامج التدريبية المنفذة وعدد المتدربين سنويا من كل فئة ونسب الكلية عدت

 2019-2018لعام  جدولالب وضجكما هو م

  

العععععععععععععععععععععععدد  عدد المتدربين النسبة

 االجمالي

المقعععدمعععة  اسععععععم العععدورة التعععدريبيعععة

 لإلداريين

 دورة مهارات االتصال المكتبي 8 4 50%

 االكسيل )المستوي المتوسط( 8 4 50%

 كتابة محاضر االجتماعات 8 4 50%

 دورة تعزيز الجودة 8 4 50%

 ورشة التنظيمات االكاديمية العامة 8 4 50%

 دورة روح الفريق 8 4 50%

 دورة كيفية تنظيم الوقت 8 4 50%

 مهارات التفاوض  8 2 %25

 فض النزاعات  8 2 %25

 الذكاء العاطفي في العمل 8 2 %25

  وذلك عن طريق االتي:تقوم الكلية بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة 
 عمل استطالعات راي للمتدربين لقياس مدي استفادتهم من برامج التدريب المقدمة لهم. .1

  PDR تقارير متابعة االداء السنوي للعاملين .2

يتضمًن معايير موضوعية ومعلنة، وتخطرهم القيادة للكلية نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلداري  .5.3

شهم فيها عند الضرورة، وتحرص على استخدام نتائج التقييم للمحاسبة، لهم بنتائج التقييم، وتناق

 ولوضع برامج التدريب والتطوير.

 نماذج جديدة لتقارير متابعة االداء السنوي للعاملين يتم أستخدام (PDR). 

  :تشتمل على قياس المعايير االتية 

  Adaptabilityالتكيف مع التغيير  .1

  Delivering Results تحقيق نتائج .2

http://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2016/02/17/working-amid-fragility-delivering-results-in-essential-services-in-palestine
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حقيق اظهار االلتزام الجاد لنجاح الجامعة والهام اآلخرين لاللتزام بتو Accountabilityقابلية المحاسبة والمساءلة  .3

 األهداف.

 .Interpersonal Skillsمهارات التواصل  .4

 .Internal/External Customer Focusالتركيز على العمالء الداخليين والخارجيين  .5

للكلية وسائل مناسبة لقياس اراء أعضاء الجهاز اإلداري واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها،  .5.4

 تصحيحيةواالستفادة من النتائج في اتخاذ اإلجراءات ال

 :وسائل قياس الرضا الوظيفي 

يقوم عميد الكلية بعمل لقاءات مع العاملين بالكلية بكافة فئاتهم )المعيدين، اإلداريين، أمناء المعامل( وذلك لقياس مدي  .1

 .رضاهم الوظيفي ومعرفة مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين العمل بالكلية

 .2018 فى يناير الوظيفي ءاستقصاء راي للرضا بعمل ((IPDUلتطوير بالجامعة لقامت وحدة التخطيط  .2

  وقد قامت الوحده بتحليل نتائج االستبيان لوضع خطه التطوير المناسبة  .3

 المعايير التى حكمت إختيار القيادات الجديدة .5.5

 الخبرة السابقة في العمل اإلداري 

 إجادة اللغة اإلنجليزية 

 :السمات الشخصية مثل 

 إلدارةالمعرفة وفهم لطبيعة العمل با 

 القدرة على إدارة الوقت 

 القدرة على التنسيق والتعاون مع االخرين 

 القدرة على تحديد مشكالت العمل ووضع حلول عملية لها 

 القدرة على تحمل المسئولية 

 القدرة علي تحمل ضغوط العمل 

 

 ماحدث من تحسن فى ظروف العمل وفقا للمتطلبات الوظيفية .5.6

  كفاءة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.تنظم الكلية دورات تدريبية لرفع 

 .رفع كفاءة النظام اإلداري لكل قسم لضمان سالسة وفاعلية العمل 

 

 القرارات التى إتخذتها الكلية لتحسين مستوى الرضا الوظيفى للعاملين بها .5.7

 .تحسين خدمات اإلنتقال للعاملين بالجامعة 

 .توفير وسائل لإلنتقال داخل الحرم الجامعي 

 ع قواعد مرنة تحكم مواعيد الحضور واإلنصراف للعامين بالكلية.وض 

 .ذيادة عدد موظفي شئون العاملين لضمان رفع  الكفاءة 

 .صرف زيادة للمرتبات دون الزيادة السنوية كمنحة لغالء المعيشة 
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 2019/2018الجامعى  للعامالموارد المالية والمادية  -6

نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيعها وفقا لإلحتياجات الفعلية  الموارد المالية للكلية كافية لطبيعة .6.1

 بما يمكن الكلية من تحقيق رسالتها وأهدافها.

  ،لتحقيق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية: وتكفىالموارد المالية المتاحة للكلية سنويا 

  2019-2018و  2018-2017ام ع تطور ميزانية الكلية وأوجه الصرف لكلية الهندسة خاللالتالي يوضح الجدول 

 ميزانية الصيانة أخرى إجمالي الميزانية

ميزانية 

األنشطة 

 الطالبية

الميزانية 

 العلمية

  

11,356,858  1,788,375  5,677,092  1,539,232  2,352,159  2019-2018 

6,329,822 1,691,176  1,086,041 1,655,101 1,897,504  2017-2018  

 لماليه على االنشطة المختلفةتوزيع الموارد ا 

 على التقدم والتفوق العلمي بلتشجيع الطال تقدم الكلية مجموعة متنوعة من المنح الدراسية. 

  الكاملة و الجزئية و االجتماعية. المنح الدراسيةالجدول التالي يوضح 

ة الكاملةالمنح العلمي المنح العلمية الجزئية المنح االجتماعية إجمالى عدد المنح الدراسية  
 

1843 1075 703 65 2019-2018 

1764  1041  674  49  2017-2018  

 كليةالموارد المالية لل 

  بعد اإلعتماد والمراجعة من مكتب حسابات مستقل صافي اإليرادات بعد المنحالجدول التالي يوضح. 

 اإليــــرادات الدراسية المنح  صافي اإليراد عدد الطالب

 

2503 ,244589121,  24,497,139 
       

146,086,383  
2019-2018 

2495  112,193,266  19,808,859   132,002,125 2017-2018  

 ويتم إستخدامها في تحسين العملية التعليمية: 

 و تجهيزها.شراء المعامل والورش الحديثة  .1

 عمل الصيانة الدورية للمعامل والورش. .2

 قد مع البرامج الفنية المتخصصة وتدريب الطلبة عليها.شراء أحدث أجهزه الحاسب األلي والتعا .3

 التعاقد مع نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حتى نضمن المستوى التعليمى للطالب. .4
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 عقد دورات تدريبية ومسابقات علمية للطلبة. .5

 جتمعية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع .تخصيص جزء من اإليراد إلتحاد الطلبة لعمل أنشطة اجتماعية وم .6

تطويرمكتبة الجامعة والتعاقد مع عدد كبير من قواعد البيانات اإللكترونية وإستخدام أكبر محركات البحث ودور النشر  .7

 لتوفير أحدث ما توصلت األبحاث العلمية فى جميع المجاالت وشراء كتب جديدة.

 التعليمية واإلدارية.شراء المواد والمهمات الالزمة للعملية  .8

 تدريب الصيفى للطالب فى الداخل.للمج ابر توفير .9

 تطوير التعليم االلكترونى. .10

 .Center for Advanced Materials / Center for Renewable Energyانشاء مراكز بحثيه متطورة مثل  .11

 يجيةتناسب توزيع الموارد المالية على األنشطة المختلفة للكلية وفق الخطة اإلسترات 

  توزع الكلية مواردها المالية على األنشطة التعليمية والبحثية وأنشطة خدمة المجتمع وفق اإلحتياجات الفعلية بالخطة

 اإلستراتيجية

 عدد اعضاء هيئة التدريس والطالب الذين استفادوا من ميزانية البحث العلمي الجدول التالي يوضح. 

 النشر مسابقات اإلجمالى
المؤتمرات 

ةالمحلي  

المؤتمرات 

 الدولية
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  المبالغ المدفوعة للرعاية الصحيةيوضح الجدول التالي 

 
2018 - 2019 2017 - 2018 

نالمستفيدي عدد المبلغ عدد المستفيدين  المبلغ 

اعضاء هيئة 

 التدريس
306 1,956,801 253 1,110,882 

 الكلية إلى  اج المبالغ التي تم صرفها فعليا على الرعاية الصحية )عالج / أدوية( لكل فئة من هذه الفئات وتسعىتم ادر

الموارد، من حيث فتح تخصصات جديدة مما يؤدى بدوره إلى زيادة أعداد الطالب الملتحقين بالكلية ومن ثم  زيادة

 زيادة اإليرادات. 

 الوحدات الخاصة والتى تقدم خدمات مجتمعية وتفعيل وتسويق أنشطتها ومن ثم تسعى الكلية لزيادة عدد المراكز و

 تساهم فى زيادة اإليرادات للجامعة.

  توجد أنظمة موثقة للمراجعة والرقابة الدورية على إستخدام موارد الكلية المادية والمالية ويوجد دفتر لجرد المعامل

 ل الدوريةاميوضح احتياجات المع  سنوي سنويا باإلضافة إلى أن كل قسم يقوم بعمل تقرير

 وجد خطة اإلحتياجات الخاصة بالكلية وتقدم لعميد الكلية موضح بها حالة األجهزة بالقسم واإلحتياجات لتطوير ت

 وتحديث المعامل الهندسية وصيانتها

 مصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية للكلية .6.2

 ثة الماضية.الزيادة الموارد المالية الذاتية على مدار األعوام الثفي  ت الكليةاسهاما 

  عدد سبع مراكز بحثية. يذكر منهايوجد بالكلية 

 Center for Advanced Materials 
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 Center for Renewable Energy 

 Center for Sustainability and Future Studies  

 Center for Theoretical Physics 

 تقوم تلك المراكز البحثية بإنشاء المجموعات البحثية وتحديد توجهاتها وتنمية العمل البحثي بما يالئم ويثرى األهداف و

 .واالستراتيجيات المرسومة للمجتمع

 .تقوم المراكز البحثية على زيادة الدخل الخاص بالكلية و تعمل على زيادة المنتج االكاديمى 

ات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفة وتجهيزاتها مبانى الكلية وقاعات المحاضر .6.3

 مالئمة لطبيعة نشاط الكلية وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحى بالمباني.

  دليل الموارد المادية والبشرية 

 

  وتجهيزاتها تم اعداد وثيقة دليل الموارد المادية والبشرية تتضمن مباني الكلية وأعداد القاعات الدراسية والمعامل

 وغيرها بما يتناسب مع أعداد الطالب من حيث التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات القياسية للهيئة.

  من المساحة  2م 7.58نصيب الطالب حوالي ، طالب  2,503حوالي  2019/2018يبلغ عدد الطالب للعام األكاديمى

عايير ومستوفاة. كما تمتاز مباني الكلية باإلتساع والتصميم الجيد اإلجمالية للكليـة وهذه المساحة تعتبر مالئمة للم

وتعتبر قاعات المحاضرات )المدرجات( وقاعات التدريس مستوفاة بالنسبة للمعايير الخاصة بالهيئة القومية لالعتماد 

   .( لكل طالب2م1.5)

 ويتم تجديد المعامل وإمدادها باألجهزة بصوره دورية.  

 عمال اإلمتحانات بها أوراق األسئلة وإجابات الطالب لجميع مواد أقسام الكلية.  أل يوجد غرفة منفصلة 

  جميع المدرجات مزودة بنظم تكييف للهواء وكشافات إضاءة ومكبرات للصوت وأجهزة عرض حديثة وسبورات

 بيضاء وتهوية المباني جيدة، حيث تحتوى على ممرات متسعة والحجرات بها نوافذ متسعة.

 ل مخارج الطوارئ الخاصة بالمعامل واألبواب كلها بحيث تفتح للخارج وجارى العمل على استكمال فتح تم تحوي

 االبواب للخارج للفصول والقاعات الدراسيه. 

 الكلية التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية توفر 

 انية وغيرها( وفرت الكلية التسهيالت الداعمة للبرامج التعليمية )مثل ورش ومعامل وزيارات ميد 

  ( تم إنشاء منطقة كافيتريات مفتوحةFood Court ( لخدمة طالب الجامعة )10  .)منافذ غذائيــة 

  يوجد مالعب وحمام سباحة ملحق بالجامعة 

 الجامعة بالتعاقد مع مستشفى المركز الطبى العالمى  يوجد عيادة طبية بمبنى الكلية وفى الحاالت الطبية الطارئة, قامت

سيارة إسعاف خاصة بالجامعة مجهزة على أعلى مستوى لنقل الحاالت الطارئة للمستشفى. كما تم تعميم أرقام  لتوفير

 اللوحات اإلرشاديـة(. –الطوارئ بإستخدام كافـة الوسائل المتاحـة )بوابات الجامعـة 

 .تم عمل تجهيزات لتركيب مصاعد ألعضاء هيئة التدريس وللطالب وذوى الحتياجات الخاصة  

  المرافق العامة للكلية جيدة وكافية حيث أن الكلية حديثة اإلنشاء, أما الكهرباء فهي متوفرة وبحالة جيدة في جميع

 المباني والمعامل والمدرجات وقاعات التدريس والمكتبة ويوجد مولد للكهرباء يعمل فى حالة إنقطاع التيار.

 التحتية والمرافق يتم بصورة دورية.صيانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنية  .6.4

  إجراءات فعالة لصيانة البنية التحتية والقاعات واألجهزة والمعدات والمعامل وغيرها بصفة دورية.تتخذ الكلية 

 ( يتم إجراء صيانة اجهزة الحاسب عن طريق إدارة متخصصةIT وبعض األجهزه المتخصصة لها عقود صيانة )

 منفصلة يتم تجديدها سنويا.

 بالكلية بالمعامل وجد بميزانية الكلية جزء مخصص ألعمال الصيانةي. 

 خطة لتطوير المعامل وتجهيزاتها. كما وضعت خطة شاملة الدارة وصيانة المعامل بالكلية. تم وضع 
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 إجراءات األمن والسالمة المتبعة فى الكلية مناسبة. .6.5

 الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة على األمن والسالمة. 

  عاملين على إجراءات األمن والسالمة.لل تعمل عللى االشراف و التوجيهيوجد بالكلية لجنة األمن والسالمه والتي 

 .يوجد أنظمة تأمين ضد الحرائق  و توفير طفايات حريق 

 نية دارة داخلية لألمن لتأمين المنشأت والطالب كما تعاقدت الجامعة مع شركة خارجية لتقديم الخدمات األميوجد ا

 .المتخصصة

 بالكلية نظام لإلنذار المبكر للحريق لجميع المكاتب واإلدارات والكنتروالت والمعامل.   يوجد 

 يوجد نظام مائى إلطفاء الحريق فى جميع المبانى بالكلية طبقا لمتطلبات الكود المصرى ألعمال مكافحة الحريق. 

  يوم 15يتم مراجعــة طفايات الحريق بصفــة دوريــة كل. 

  أشهـر. 6لجنـة متابعـة من مصلحـة الحمايـة المدنيــة كل 

 بعقد إجتماعات دورية للجنة الصحة والسالمة المهنية. 

  يوجد برنامج تدريب داخلي على أعمال الدفاع المدنـي ويشمل برنامج التدريب على أعمال المكافحــة واإلطفاء– 

 .اإلسعافات األوليــة

 تم عمل كتيب لقواعد األمان ب( الكليةHealth & Safety Manual). 

 .يرتدى الطالب فى الورش رداء واقى فوق المالبس وفى األماكن الخطرة 

 خطة اإلخالء وإدارة األزمات 

  تم تنفيذ تجربة إخالء لمباني كلية الهندسه(A&B). 

 يفيه التصرف وقت يتم إجراء توعية للطالب على عملية إخالء المبانى من خالل عدد من المحاضرات التعريفيه بك

 .تجربة إخالء

 وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للتوعية م إرسال إيميل من جانب إدراة الكلية لكل من الطلبة ت

 .باإلجراءات التى يجب إتباعها عند إخالء المبانى

كاديمى للكلية وسائل اإلتصال والموارد والنظم التكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األ .6.6

 وللعمليات اإلدارية بها، وللكلية موقع إلكتروني فعال ويحدث دوريا بها.

 البنية التكنولوجية في الكلية 

 تتضمن المكتبة اإللكترونية المركزية 

  نظم إدارة الموارد البشرية(HRM) 

  المختلفة، المكتبة، مكاتب الوكالء، شبكة سلكية والسلكية لإلنترنت حيث يوجد بالكلية خدمة اإلنترنت باألقسام العلمية

 المعامل الخاصة بالحاسب، غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، قاعات المحاضرات والفصول الدراسية.

 توفر الكلية عدد حاسبات كافية وفق طبيعة نشاط الكلية 

 طالب(. 4أعداد الطالب )جهاز لكل جهاز وتتناسب أعداد األجهزة مع  593 يبلغ العدد اإلجمالى للحاسبات بالمعامل 

  جهاز كمبيوتر )جهاز لكل مستخدم( وعدد  245عدد الحاسبات األلية المتاحة ألعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم

 جهاز كمبيوتر )جهاز لكل مستخدم( وتلك األعداد بخالف أجهزة المعامل. 46الحاسبات األلية المتاحة للعاملين 

 نترنتموقع الجامعة على شبكة اإل 

  يوجد موقع للجامعة على شبكة اإلنترنت يوفر كل التفاصيل الخاصة بالكلية ويحدث بصورة مستمره ويقدم العديد من

الخدمات من خالله وموقع الكلية على شبكة اإلنترنت باللغة اإلنجليزية ويتم العمل على استتحداث نسخة باللغة 

 العربية.

  فوز أعضاء هيئة التدريس بالجوائز وفوز طالب الكلية فى المسابقاتمن خالل موقع الجامعة يتم اإلعالن عن. 
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المكتبة مالئمة لنشاط الكلية من حيث توافر الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التي تلبي  .6.7

 إحتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 عية الخدمات المتوافرة بالمكتبةالمكتبة وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها، ونو 

  :كتاب 12,683عدد الكتب المطبوعة لكلية الهندسة. 

  :كتاب  270,000عدد الكتب اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها من داخل أو خارج الجامعة في تخصص الهندسة

 .إلكتروني

  :مرجع مثل  90عدد المراجع المتخصصة في الهندسة والعلومMcGraw-Hill Encyclopedia of Science 

& Technology 

  :دورية  4,442عدد الدوريات اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها من داخل أو خارج الجامعة في تخصص الهندسة

 إلكترونية

 .وتعتبر مساحتها مستوفاة بالنسبة للمعاييرالخاصة بالهيئة القومية لالعتماد 

 .تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية 

  ملعب تنس( وحمام سباحة  –ملعب طائرة  –ملعب كرة سلة  –مالعب رياضية )ملعب كرة قدم  4بالجامعة يتوافر

 ويتم إجراء صيانة دورية.  

 وبعض األنشطة الطالبية تتم باألقسام العلمية مثل جمعية مهندسي البترول وIEEE وEnectus وSPWLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


