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المعايير األكاديمية المرجعية التى تبنتها الكلية من خالل المجالس الرسمية، تتوافق مع رسالة الكلية  .7.1

 .وأهدافها

  اإلجراءات الرسمية لتبنى المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية للمرحلة الجامعية االولى )عرضها ومناقشتها

 )من المجالس الرسمية وإعتمادها

  ( تتبنى الكلية المعايير االكاديمية القومية(NARS   للبرامج التعليمية  للمرحلة الجامعية عدا قسم الهندسة الميكانيكية

بالمعايير االكاديمية القومية التى يجب ان  شاملة المهارات االساسية العامة  ARS)الذى يتبنى المعايير األكاديمية )

 .فى مختلف التخصصات حيث ال يوجد معايير قومية مناظرة لبرنامج الهندسة الميكانيكية  ميع المهندسينيتحلى بها ج

 ( وقد تم اعتماد المعايير االكاديمية المرجعية المتبناهARS الخاصة ببرنامج الهندسة الميكانيكية من الهيئة القومية )

 19/12/2016لإلعتماد بتاريخ 

 تخذتها الكلية لتبنى المعايير األكاديمية  اإلجراءات الرسمية التي إ 

  تم عرض ومناقشة وإعتماد المعايير االكاديمية المرجعية فى كافة االقسام العلمية وكذلك مجلس الكلية

 27/5/2015بتاريخ

 :والجدول التالى يبين تواريخ اإلعتماد من مجالس األقسام 

 بمجالس األقسام تاريخ اإلعتماد مجلس قسم

 2015- 5-18 معماريةالهندسة ال

 2015- 5-25 الهندسة المدنية

 2015- 5-3 الهندسة الكيميائية

 2015- 5-4 الهندسة الكهربائية

 2015- 5-10 هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

 ألول من تبني  المعايير األكاديميــة لبرنامجي هندسة الحاسب وهندسة ادارة التشييد وبرنامج ، فقد تم اعتماد البرنامج ا

، في حين اعتمد البرنامج الثاني من مجلس القسم بجلسته بتاريخ 19/2/2018مجلس القسم بجلسته بتاريخ 

 28/2/2018. وقد تم موافقــة مجلس الكليـــة على هذين البرنامجين بجلســة مجلس الكليــة بتاريخ 27/2/2018

 كلية الهندسة من قبل المجلس  -عة البريطانية في مصروقد تم تجديد معادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها الجام

 03/06/2018األعلى للجامعات بتاريخ 

 .البرامج التعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوى عليه رسالة الكلية .7.2

  تحرص الكلية على اتباع اليات الستقراء سوق العمل مثل االطالع على برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات

 لتخصص دوليا.  ا

  تتسم البرامج التعليمية بالكلية بالمرونة حيث يمكن اإلستجابة للتغييرات التى تحدث فى سوق العمل من خالل

 .المقررات اإلختيارية بالبرامج المختلفة

  تحديث البرامج والمقررات واعتمادها طبقا لقواعد المجلس األعلى للجامعات كلما دعت الضرورة الى ذلك استجابة

 .ونواتج المراجعة الداخلية والخارجية مشاركات الشريك االجنبىو للتقيمات التى ترد من أعضاء هيئة التدريس

  آليات إستقراء سوق العمل 

 اإلجراءات المتبعة لتفعيل آليات إستقراء سوق العمل:   

ر البرامج والمقررات قوم بالتواصل مع الخريجين ولمناقشة مقترحاتهم بشأن تطويبلشئون الخريجين  مكتبوجود  .1

 عاب إحتياجات سوق العمليإلست
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مشاكل  لحضور ورشة عمل وعرض مشاريع التخرج لتبادل النقاش حول تقوم الكلية بدعوة الشركات قبل بدء العام .2

الصناعة والمجتمع وتحويلها الى مشاريع لطالب السنة النهائية ثم يقوم الطالب بالعمل تحت اشراف االساتذة إليجاد 

 .عملية حلول

 الصناعة.في  ات مختلفةتخصص تعطي مرونة للطالب لدراسة ختياريةاإلمقررات ال إتاحة .3

( للتواصل مع الشركات المختلفة ومعرفة Employee fairتحرص الجامعة على إقامة معرض سنوى للتوظيف ) .4

 .متطلباتهم فى خريجى الكلية

 ربط البرامج التعليمية بمتطلبات وإحتياجات سوق العمل 

 تم ربط البرامج التعليمية بمتطلبات سوق العمل من خالل لجنة التواصل مع الصناعة وذلك بمراجعة إحتياجات سوق ي

العمل ومناقشتها لتعديل او تطوير البرامج والمقررات الدراسية حيث تراعى التطور العلمى من خالل الشراكة مع 

 .لمحلى والدولىالجامعات البريطانية وذلك لتلبية إحتياجات سوق العمل ا

  تستمد الكلية معلومات من خريجى البرامج الدراسية  للوقوف و ثمانية برامج دراسية لمرحلة البكالوريوس.الكلية تقدم

 .على متطلبات سوق العمل الداخلى واإلقليمى والدولى وربطها بالبرامج التعليمية

 لجنة للتواصل مع الصناعة توافر. 

 العمل المصري.تخدم سوق  برامج حديثة توافر 

 الصناعة.في  ات مختلفةتخصص التى تعطي مرونة للطالب لدراسةالبرامج  لجميعمقررات إختيارية   توافر 

 كما يوجد ثالثة برامج بمرحلة الدراسات العليا تخدم احتياجات المجتمع المصرى: 

 هندسة الطاقة الجديدة والمتجدده. 

 هندسة المواد المتقدمة. 

 يد المستدامههندسة التصميم والتشي. 

البرامج التعليمية موصفه ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير األكاديمية  .7.3

 هلمتبنااالمرجعية 

 توصيف البرامج التعليمية وإعتمادها من مجالس الكلية الرسمية 

 دورية )مراجعة داخلية وخارجية( ةيتم مراجعة وتطوير توصيف هذه البرامج بصف. 

 واعتمادها من  جعة وتحديث جميع البرامج التعليمية بناء علي تقرير المراجعة الخارجية من الهيئة القوميةتم مرا

  2018 /28/2مجلس الكلية بتاريخ 

 توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المرجعية المتبناه 

 عدد ثمانية برامج تمنح من قبل الكلية مما ينعكس على وجود توصيف  وريوستحتوى الالئحة االكاديمية لمرحلة البكال

لثمانية برامج دراسية وتحديد لطرق التدريس واألنشطة التعليمية المالئمة لتدريس المقررات وطرق التقييم المتنوعة 

 لتالئم وتحقق مخرجات التعليم المستهدفة للبرامج المختلفة

 صميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة من تتحقق الكلية من مدى توافق ت

 .خالل عمل مصفوفات مخرجات البرامج التعليمية مع المعايير االكاديمية المرجعية المتبناه

نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات يوضح طرق  .7.4

 .يس والتقويم التى تحقق نواتج  التعلمالتدر

  توافق توصيف المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية 

  اعداد مصفوفة النتائج التعليمية المستهدفة  للبرامج التعليمية مع النتائج التعليمية المستهدفة لكل المقررات فى كل تم

 .برنامج

 ( أهداف المقرر، مخرجات المقرر التعليمية المستهدفة ، فرص  بيانات المقرر،يحتوى توصيف كل مقرر على كال من

مع  المحتوي العلميالتوظيف للخريج، طرق التغذية الراجعة، طرق التعليم والتعلم، طرق التقييم، مصفوفة توافق 
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مخرجات المقرر التعليمية المستهدفة، عدد ساعات التدريس االسبوعية، مصفوفة توافق طرق التقييم مع مخرجات 

 .(، عدد من المراجع العلمية للمقررالمقرر التعليمية المستهدفة

 توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية 

 وللتأكد من مدى توافق طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية تحرص الكلية على: 

 والتقويم وضع استراتيجية للتعلم والتدريس .1

الطالب للعملية التعليمية التدريسية فى اجتماعات لجنة الطالب مع االساتذة حيث يتم دعوة  معرفة اراء ومقترحات .2

)ممثلى الطالب فى هذه اللجان يتم انتخابهم  SSLCإلى اجتماع ال لجنة الطالب واعضاء هيئة التدريس فى كل قسم 

 من زمالئهم مباشرة( مرتين كل فصل دراسى

 ائل إعالن توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليميةوس 

  E-learningتعلن الكلية توصيف المقررات الدراسية فى بداية كل فصل دراسى على موقع التعليم االلكترونى للكلية  .1

 ويتأكد المسئول عن نظام التعليم اإللكترونى بالكلية من هذا.

رر باعالن ومناقشة الطالب فى  كل بنود توصيف المقرر فى اول يقوم عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المق .2

 .محاضرة

 وجود كتيبات االقسام والتى تشمل توصيف لكل البرامج والمقررات والتى يتم رفعها على الموقع اإللكترونى للكلية. .3

يين البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخل .7.5

 .والخارجيين

   اإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

 :تتم المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية على مراحل 

طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة القومية  يتم اختيار استاذ بكل برنامج تعليمي يقوم باداء عملية المراجعة الداخلية .1

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

مراجعة ادارة العملية التعليمية في كل برنامج يقوم ممثل الشريك البريطاني لكل برنامج بعملية المراجعة الداخلية ب .2

 ذلك يقوم باعداد تقرير سنوي وذلك من خالل زيارة سنوية وبمراجعة تصميم البرنامج وذلك بصفة دورية وبناء علي

 :وتتم المراجعة الخارجية لكافة البرامج التعليمية تتم علي مرحلتين 

مراجع خارجي من الجامعات المصرية لكل برنامج، وتتم هذه المراجعة طبقا للنموذج المعد لذلك من قبل هيئة ضمان  .1

 جودة التعليم واالعتماد.

الذي يتم اختياره من جامعه بريطانية غير جامعة الشريك البريطاني وذلك و (.Ext.Exالمراجع الخارجي البريطاني ) .2

 .مراجع لكل برنامج

 اإلجراءات والضوابط للمتابعة والمراجعة الدورية للبرامج التعليمية المشتركة 

 مدير  يوجدولكنها مشمولة في مرحلة الدراسات العليا فقط كما  التوجد برامج تعليمية مشتركة لمرحلة البكالوريوس

لهذه البرامج المشتركة تحت اشراف وكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا والبحوث وهو المسؤل عن اتخاذ كافة 

 .االجراءات الخاصة بالمتابعة وتطوير البرامج

  كيفية استفادة الكلية من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية فى تطوير

 لبرامج التعليمية   ا

 لجنة التعليم والتعلم بالكلية عمل خطة تحسين سنوية لكل برنامج تعرض علي 

 Staff) وتوجد خطط لهذا التدريب عقد ورش عمل لرفع كفاءة التعليم على مستوى الكلية واألقسام .12

Development)على مستوى االقسام ومستوى الكلية 

 حظات الواردة في تقرير المراجعين.إعداد خطوات تصحيحيــة الستيفاء المال .13

 تحليل نتائج التقارير السنوية وأخذ اإلجراءات الالزمة لإلستفادة منها فى التطوير .14

 إعداد خطة تنفيذيــة سنويـة لتحديد الخطوات الالزمــة مع مسئوليـة التنفيذ وجدول زمني .15

 .تقييم الطالب للمقررات والبرامج .16

 ر المقررات والبرامج الدراسية.ورش عمل عن مراجعة توصيف وتطوي  .17
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 وتحديث البرامج والمقررات الدراسية. مشاركة األطراف المعنية فى تطوير  .18

 .تقاريرالمراجعة الداخلية والخارجية   .19

 .التقاريرالسنوية للبرامج والمقررات .20

معلن تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد اإللتزام بالتوصيف ال كليةلل .7.6

 .منها فى وضع خطط التحسين والتطوير كليةالدراسية، ويطلع عليها المعنيون، وتستفيد ال للمقررات

  دورية التقارير السنوية من االقسام العلمية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة نتائج تحليل آراء

اتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات المراجعين والطالب ومدى توافق محتوى الورقة االمتحانية مع نو

 وخطة التحسين والتطوير

 ِ( تقوم االقسام العلمية فى نهاية كل عام دراسى بإعداد التقارير السنوية للبرامج التعليميةAnnual Program 

Review, APR(  وخطة التطوير الملحقة )Development/Action planيات (. وتتضمن هذة التقارير احصائ

خاصة بالطالب الملتحقين بالكلية ونتائج األمتحانات وتحليل واستقصاءات وشكاوى الطالب واستقصاءات أعضاء 

هيئة التدريس وتحليل آراء المراجعين الداخلين والخارجين والطالب ومدى توافق محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج 

تحسين والتطوير وردود على المالحظات الواردة فى تقارير التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات وخطة ال

المراجعة الداخلية والمراجع الخارجى البريطانى والمصري وتقييم لموارد البرنامج )مادية وبشرية( وتحديد احتياجاته 

 للعام القادم وغيرها 

 لتعليميةوتتلخص إجراءات إعداد واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج ا: 

 تعد االقسام العلمية تقرير المقررات كل فصل دراسى  لكل مقرر على حدة .1

 تعد االقسام العلمية  ملف المقرر لكل مقرر فى كل فصل دراسى ويعتبر تقرير المقرر جزء منه .2

 تعد االقسام العلمية تقرير البرامج  لكل قسم على حدة فى نهاية العام الدراسى .3

 طة تنفيذية لكل ماورد فى تقرير المقررات والبرامج كل قسم على حدةتعد االقسام العلمية خ .4

وكذلك تحاليل ارآء الطالب والخطوات التى   يتضمن تقرير البرنامج لكل قسم على نتائج وتحاليل المراجعين االجانب .5

 يجب على القسم اتخاذها

رجية اوفى تقييمات الطالب اوفى محاضر مايرد من نقاط ضعف فى تقاريرالمقررات اوفى المراجعة الداخلية أو الخا .6

( يتم وضعة فى الخطة التنفيذية للتحسين Personal Tutors( مع اعضاء هيئة التدريس )SSLCاجتماع الطالب )

 والتطوير.

 و ترسل نسخة للشريك البريطانى.مناقشة التقارير مع العميد ونائب رئيس الجامعة  .7

  لم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات تتخذ الكلية الخطوات التالية:مع نواتج التع ورق االمتحانتوافق محتوى 

 .يلتزم كل عضوهيئة تدريس بكل البنود التى وردت فى توصيف المقرر .1

( للسادة اعضاء هيئة التدريس بخصوص كيفية تصميم االمتحانات Staff Developmentيتم عقد ورش عمل دورية ) .2

 التصحيح.واالنشطة داخل الفصل وايضا كيفية 

لكى يتأكد من انه يغطى كافة النتائج التعليمية الموجودة  (Proof Reader) يوجد نظام االستاذ المراجع لكل امتحان  .3

 بتوصيف المقرر

 .الفصلية للطالب فى بداية كل فصل دراسى الى الشريك البريطانى للقيام بمراجعتها المتحاناتيتم ارسال كافة  ا .4

ى بفترة طويلة يتم ارسال االمتحانات بعد مراجعتها من المراجع الداخلى فى كل برنامج الى قبل انتهاء الفصل الدراس .5

 .الشريك االجنبى لكى يتم مراجعتها

 .مناقشاتهابمالحظات بخصوص االمتحانات النهائية من الشريك االجنبى ويقوم اعضاء هيئة التدريس  استقباليتم  .6

 Exam) يقوم بكل هذه العمليات التى تخص االمتحانات مسؤل االمتحانات فى كل قسم مع مسؤل االمتحانات بالكلية .7

officer). 

تم تصميم نظام مؤمن لتداول االمتحانات مع الشريك البريطاني يضمن سرية االمتحانات وعدم االطالع عليها في  .8

 .اجع فقطالجامعة اال بواسطة استاذ الماده واالستاذ المر
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  إطالع االطراف المعنية على التقارير السنوية للمقررات الدراسية  والبرامج التعليمية 

 .اعداد تقارير المقررات بواسطة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم .1

 بواسطة جتجميع هذه التقارير بصفه دورية ومنتظمة من اعضاء هيئة التدريس لوضعها فى التقرير السنوى لكل برنام .2

 .رئيس مجلس كل قسم ومدير البرنامج

 العلمية.مناقشة ذلك فى مجالس االقسام  .3

 .مناقشة هذه التقارير عن طريق عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب .4

كل قسم مع لجنة تضم نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والتعلم وعميد الكلية ووكيل الكلية مع رئيس ة التقارير مناقش  .5

 ومدير البرنامج.

  إستفادة الكلية من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية فى تطوير

 البرامج التعليمية

 اإلجراءات المتبعة لإلستفادة من خطط التحسين والتطوير: 

 .تطوير طرق تقييم الطالب .1

 .تعزيز عملية التغذية الراجعة للطالب .2

 عمل ورش عمل لـكيفية تصميم االمتحانات واالنشطة الفصلية .3

  .عمل خطة باحتياجات االقسام لتعيين أعضاء هيئة التدريس معاونيهم لمدة الخمس سنوات القادمة .4

 .عمل خطط لدعم الطالب المتعثرين دراسيا .5

 .تطبيق نظام متكامل لمتابعة حضور الطالب فى كل من المحاضرات والتمارين والمعامل .6

 عمل كتيبات للبرامج لتعريف الطالب  بالبرامج التعليمية والمقررات الدراسية وتوصيفها. .7

 عقد معرض سنوي لمشاريع التخرج فى حضور رجال من الصناعة. .8

 

 .أى تحديث تم فى البرامج والمقررات الدراسية وسببه 

 سم الهندسة المعمارية.بعض المقررات تم تحديثها لتالئم رؤية مصر لالستدامة لبعض االقسام مثل ق 

  بعض المقررات االختيارية اصبحت اجبارية  النها اما تالئم سوق العمل او تفيد مشاريع التخرج لبعض االقسام مثل

 قسم الهندسة المعمارية والهندسة الكهربية. 

 .زيادة ساعات االتصال بين االستاذ والطالب في بعض المقررات لمزيد من الكفائة التعليمية 

 ن أعضاء هيئة تدريس جدد في بعض االقسام لدعم العملية التعليمية.تعيي 

  تصميم امتحان قبول لدخول القسم لبعض االقسام مثل قسم الهندسة الميكانيكية مما ترتب عليه زيادة جودة طالب السنة

 االولى المسجلين في القسم.

 وجدت وما قامت به المؤسسة للتغلب عليها. أى معوقات إدارية أو تنظيمية  لتحقيق أهداف البرامج الدراسية إن 

 .زيادة الكفائة المعلوماتية للطالب عن طريق عمل جلسات تعريفية لطالب المرحلة االعدادية 

  تحديد المشاكل الدراسية للمراحل الدراسية المختلفة عن طريق عقد اجتماع الSSLC   بين اعضاء هيئة التدريس

 المختلفة.وممثلين الطالب للسنوات الدراسية 

  زيادة فرص النجاح من المرة االولى عن طريق تطبيق سياسة الحضور للطالب وذيادة طرق التدريس المعتمدة على

 مشاركة الطالب.

 يادة الجلسات التدعيمية للطالب ذات المستوى اقل من المتوسط ومتابعة حاالتهم.ز 
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 2019/2018التدريس والتعلم للعام الجامعى  -8

وتالئم نواتج المعايير األكاديمية المرجعية تتسق مع جية للتدريس والتعلم والتقويم للكلية استراتي .8.1

 التعلم المستهدفة.
 مالمح استراتيجية التدريس و التعلم و التقويم 

  تنفيذ خطة استراتيجية للتدريس والتعلم تخاطب المستقبل وترتكز على الواقع. وقد شارك فى وضع هذه الخطة

 جميع االقسام العلمية ولجنة شئون التعليم والطالب.  االستراتيجية ممثلى

 .تم عمل ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الكلية للتدريس والتعلم 

 ( 2022-2017تم مناقشة استراتيجية الجامعة.) 

 .اعالن واعتماد استراتيجية الكلية علي موقع الكلية لشبكة المعلومات الدولية 

 على موقع الكلية على شبكة المعلومات الدولية على الرابط استراتيجية الكلية معتمدة ومعلنة 

            http://www.bue.edu.eg/index.php/teaching-and-learning  

 توفر الكلية التعليم االلكتروني للطالب في كل االقسام ولكل المقررات. 

 .اضافة التعليم االكتروني التفاعلي لبعض المقررات 

 .تطبيق التعليم الذاتي للطالب في ثلث المجهود المبذول 

 .تطبيق التعلم التفاعلي في كل التخصصات بالكلية 

 يادة فرص التدريب الميداني للطالب بكل انواعه.ز 

 معايير االكادمية المرجعية المتبناهتنوع اساليب التدريس و التعلم في استراتيجيتها و مدى مالءمتها لل 

 تتأكد الكلية من أن االستراتيجية تتضمن تنوع أساليب التدريس والتعلم فى استراتيجيتها: 

 استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال التعليم والتعلم .1

 الفصول الدراسية التطبيقية   .2

 التجارب المعملية فى أحدث المعامل  .3

به عند بداية التسجيل  IDللطالب حيث يمنح كل طالب رقم هوية خاص  E-Learningيم االليكترونى كما توفر الكلية التعل .4

فى الكلية يتم التعامل به فى جميع المعامالت التعليمية واإللكترونية. وباستخدام هذا الرقم يمكن للطالب الحصول على 

 ذية الراجعة من خالل موقع التعليم اإللكترونى للجامعة.واالمتحانات السابقة وكذلك الواجبات الفصلية والتغ المحاضرات 

وتطبق الكلية اسلوب التعلم الذاتى حيث أن تصميم المقررات الدراسية يحتوى على عدد من الساعات مخصص للدراسة  .5

الت والدوريات الذاتية يؤديها الطالب من خالل زيارة الطالب للمكتبة العلمية التى تحتوى الكتب والكتب االليكترونية والمج

 العلمية الشهرية والبحث علي شبكة اإلنترنت

 نواتج التعليم المستهدفة 

 .لتعلم التفاعلى فى كل التخصصات بالكليةابسبب  اشتراك الطالب فى المسابقات الدولية الخارجية .1

 .توفر الكلية عن طريق الجامعة للطالب جميعا خدمة االنترنت السريع والبريد اإللكترونى .2

استراتيجية التدريس والتعلم والتقويم و كيفية دعمها للتعلم الذاتى و اكتساب مهارات التوظف تطبيق  .8.2

 لدى الطالب.

 :تتابع الكلية بصفة مستمرة تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم وتدعمها وتتأكد من تحقيق األهداف من خالل 

 التقرير السنوي للكلية. .1

 اجتماعات لجنة شئون التعليم والتعلم. .2

 ارتفاع كفاءة األداء للطالب الخريجين. .3

 تقارير الممتحن الخارجي. .4

http://www.bue.edu.eg/index.php/teaching-and-learning
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 تقارير الطالب الخاصة بالمقررات التدريسية. .5

 مقترحات لجنة التواصل مع الصناعة. .6

 وسائل التعليم التفاعلي االلكتروني. .7

 ة.أبحاث ومشاريع الطالب في المناهج المختلفة للكلية وتشجيعهم علي مهارات االلقاء المختلف  .8

 اشتراك الطالب في المسابقات، ورش العمل ودورات تدريبة محلية وعالمية لتحفيذهم علي التعلم الذاتي. .9

 نشر األبحاث في الموءتمرات والدوريات المختلفة محلية وعالمية وذلك لتشجيعهم علي التعلم الذاتي.   .10

 اعتماد الطالب علي التعلم الذاتي بنسبة التقل عن ثلث محصله مجهوده. .11

 اضافة مهارات التوظيف الي مقررات المناهج. .12

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمى، ويتوافر  .8.3

 لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة:

 رنامج التعليمىمدى مالءمة تصميم و توصيف برامج التدريب التى تقدمها المؤسسة لنواتج التعلم المستهدفة فى الب 

 تصمم الكلية برامج التدريب الميدانى للطالب وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة: 
 .لتدريب الميدانى اإلجبارى: ويتم هذا التدريب لطالب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة من خالل مقررين خاصين بالتدريبا .1

 الزيارات الميدانية من خالل اعضاء هيئة التدريس. .2

 إلضافى للطالب المتفوقين على استخدام البرمجيات المستخدمة فى الصناعة.التدريب ا .3

 Field Courseهذا باإلضافة الى كثير من المقررات الدراسية تتطلب زيارة مواقع العمل فى الميدان على سبيل المثال:  .4

 قرر نجاحه او عدمه.تختم مرحله التدريب بامتحان داخلي في كل قسم وبناء عليه يتم تقييم تدريب الطالب ويت .5

 اليات التنفيذ و االشراف على التدريب 
  إنشاء إدارة للتدريب وتعيين منسق للتدريب على مستوى الكلية ومنسق بكل قسم علمى وإصدار دليل خاص بكافة إجراءات

 ومدى استفادة الطالب منه. عملية تدريب الطالب موضحاً فيه مؤشرات قياس فاعلية التدريب الميدانى

 يان رأي الطالب بخصوص جودة التدريب و االستفادة منه.استب 

 الموارد التى توفرها المؤسسة للتدريب و الجهات المشاركة فيه و نوعية مشاركتها 

  توفير فرص التدريب لجميع طالبها في مختلف التخصصات بالتعاون مع الشركات والمصانع في الداخل والهيئات التعليمية

 ية مذكرة تفاهم من أجل تدريب الطالب مع العديد من الشركاتبالخارج، وقد أبرمت الكل

 تتحمل الكلية تكلفة انتقال وإقامة الطالب في كثير من المواقع خصوصاً ما هو خارج القاهرة 

 تقويم أداء الطالب فى التدريب يتم بأساليب متنوعة وبما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. .8.4

 طالب فى التدريب و مدى توافقها مع نواتج التعلم المستهدفةتنوع اساليب و أدوات تقويم ال 

  ال يحصل الطالب على شهادته النهائية إال بعد اجتياز التدريب الميدانى اإلجبارى وحصوله على شهادة تدريب من المكان

 الذى تدرب فيه

 يقدم الطالب تقريراً عن فترة التدريب لمنسق التدريب فى كل قسم 

 مصنع تقريراً عن المتدرب او شهادة بحضور التدريب لمنسق التدريب فى كل قسم.تقدم الشركة او ال 

 .يتم تشكيل لجنة فى كل قسم لتقييم اعمال الطالب من خالل قيام الطالب بعرض تقريره عن التدريب ومناقشته فيه 

 .يتم ادخال نتيجة التدريب للطالب فى نظام إدخال الدرجات حيث يدون ناجح او راسب 

التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج فى تطوير آلية  فاعلية .8.5

 .التدريب وأدواته وموارده

 أدوات و مؤشرات تقويم فاعلية التدريب و نتائج اخر تقويم و أوجه االستفادة منها 
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 االجتماع مع الطالب فى لجنة ممثلى الطالب وأعضاء هيئة التدريس. 

 علي التدريب في كل الشركات المختصة بالتدريب. ولو ثبت عدم كفاءتها  شرفين التدريبومطالب عمل استقصاء رأى ال

 التدريب مرة اخري مع هذه الشركات. يمنع

 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها. .8.6

 مدى تنوع الطرق المستخدمة لتقويم الطالب 

 المشاريع  -كتابة التقارير -نوع أساليب التقويم للطالب ويتضح ذلك من خالل االمتحانات الفصليةتحرص الكلية على ت

 .االنشطة الفصلية والعروض التقديمية -الفردية والجماعية

 توجد مصفوفة لكل مقرر لقياس مدى تحقيق اساليب التقويم وتتم عملية التقويم. 

 ة ومنتظمة بناء على استقصاء اراء الطالب وعضو هيئة التدريس القائم يتم مراجعة أساليب تقويم الطالب بصفة مستمر

 بتدريس المقرر وكذلك بناء على مقترحات الممتحن الخارجى ونتائج الطالب

 يشترك الشريك األجنبى بأبداء الرأى فى تحديد اساليب التقويم الخاصة بالعملية التعليمية للطالب 

 المستهدفة و مدى توازن توزيع الدرجات عليها اليات ربط االمتحانات بنواتج التعلم 

  يوجد نموذج مصمم لالمتحانات النهائية على مستوى الكلية يراعى فيه تحقيق النتائج التعليمية المستهدفة. وتتم مراجعة

 Model Answerاالمتحانات داخليا بعد إعدادها من قبل القائم بالتدريس ثم ترسل للشريك االجنبى مع نموذج اإلجابة 

 ومن ثم يتم ارسالها الى الممتحن الخارجى من جامعة أجنبية أخرى إلبداء الرأى.

 .جميع االسئلة فى نماذج االمتحانات موزع عليها الدرجات لكل سؤال وكما سبق يراجع ذلك من بصفة منتظمة 

 .جميع األسئلة البد وأن تحقق نواتج التعلم المستهدفة المنصوص عليها في توصيف المقرر 

لية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واالمتحانات يأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن عم .8.7

 سريتها.

 مدى توافر دليل ادارة االمتحانات 

 .يوجد بالكلية دليل إلدارة االمتحانات ينظم إجراءات االمتحانات ونظام عمل الكنترول 

 ريد اإللكترونى مع بداية كل امتحانات نهائية.يوجد قواعد خاصة باالمتحانات ترسل للطالب عن طريق الب 

 .يوجد مسئول االمتحانات بالكلية وهو رئيس مكتب االمتحانات بالكلية 

 .يوجد مسئول امتحانات فى كل قسم بالكلية 

 اجراءات ادارة االمتحانات و الكنتروالت 

 ال يقوم عضو هيئة التدريس بوضع االمتحان إذا كان له قريب بالفرقة الدراسية. 

 .يتم وضع الدرجات وتوزيعها على كل سؤال فى ورقتى االسئلة ونموذج اإلجابة 

 يتيح كفاءة و عدالة االداء و االحتفاظ باوراق االمتحانات بصورة مؤمنة و سرية نسخها  تنظم الكلية عمل الكنتروالت بما

 و توزيعها

 .ال يتم وضع االمتحانات على أى حاسب آلى متصل بشبكة االنترنت 

 آلية معلنه وواضحة لمسئولى االمتحانات فى االقسام والكلية تجدد بصفه مستمرة للحفاظ على سرية االمتحانات. توجد 

 .توجد آلية لالحتفاظ بأوراق االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية في خزينة مصفحة رقمية 

ج مؤمنة آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واالحتفاظ بالنتائ .8.8

 وقابلة لالستدعاء.

 اليات /اجراءات ضمان عدالة نظام االمتحانات 

 .توجد آلية لضمان عدم تعارض المصالح مع عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة 
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 يقوم الشريك االجنبى والممتحن الخارجى بمراجعة كافة االمتحانات لألقسام العلمية كل حسب تخصصه. 
 حانات وتأمينها و استدعائها عند الحاجةكيفية توثيق نتائج االمت 

  يقوم عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر بإعداد بكشف بدرجات الطالب 

  يوجد نظام موحد إلدخال الدرجاتSRS  على موقع الجامعة يفتح ويغلق بواسطة ادارة الجودة بالجامعة وفق جدول زمنى

 محدد تم اعالن اعضاء هيئة التدريس به مسبقا.

 وسائل اعالم و مناقشة الطالب بنتائج االمتحانات المختلفة و توقيت و محتوى التغذية الراجعة لدعم تعلمهم 
  يتم مناقشة درجات الطالب فى لجنة مشكلة من عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب ورئيس كل قسم وكذلك

 وا بتدريس المقررات التى تناقش نتائجه.مدير البرنامج فى حضور اعضاء هيئة التدريس اللذين قام

 تحليل نتائج االمتحانات علي المستويات المختلفة و االحصائيات و التقارير التى اعدتها المؤسسة 

  .تعرض النتائج على لجنة الممتحنين والتى يكون فيها الشريك األجنبى ممثال 

  يمنح درجته للطالب وذلك لكل فصل دراسى على حدة.يشارك الشريك االجنبى فى لجان اعتماد نتائج الطالب حيث أنه 

 لتى تعقد مرتين فى العامتعرض النتائج على لجنة اعتماد النتائج وا. 

 تعرض النتائج على مجلس الكلية ثم تعتمد من مجلس الجامعة. 

 ن خالل نظام بعد اعتماد رئيس الجامعة للنتائج تقوم وحدة الجودة فى الجامعة بالسماح للطالب بمعرفة النتائج مSRS. 

  يقوم الشريك االجنبى والممتحن الخارجى بمراجعة كافة التقييمات والنتائج النهائية للطالب فى االعمال الفصلية

 واالمتحانات النهائية.
 اوجه االستفادة من تحليل نتائج االمتحانات 

 نتائج وقابلة لالستدعاء فى أى وقت.تطبق الكلية نظام توثيق النتائج منذ انشائها ويتيح هذا النظام االحتفاظ بال 

 التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم فى التقويم تدعم تعلمهم. .8.9

 اجراءات اعالن و متابعة تطبيق قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات 

 توفير نماذج التغذية الراجعة بحيث يتم التأكد من عدالة توزيع الدرجات على األسئلة. 

  تغذية راجعة عامة لكل امتحان للمقرر ) -على موقع التعليم اإللكترونى -الكلية للطالبتوفرin class assignment- 

 نصف فصلى( بعد انتهاء التصحيح وإعالن النتيجة

  من حق الطالب تقديم طلب بالتظلم الي السكرتارية الخاصة بالقسم، في خالل أسبوع من اعالن النتيجة لمراجعة درجات

 حان او أي محتوي من أعمال السنة من قبل أستاذ المادة.االمت

 .وفي حالة عدم تغيير الدرجات يتم اعالم الطالب بذلك عن طريق البريد االلكتروني من قبل سكرتارية القسم 

التدريس والتعلم  اتنتائج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية واستراتيجي .8.10

 والتقويم.

  يظهر ذلك في التقرير السنوي للبرامج و خطة التحسين. النتائج والمناقشات فى اللجان المختلفة.بناء على 

  أعدت الكلية احصائية عن تطوير نسب النجاح للمستويات المختلفة للمرحلة الجامعية األولى لعدد ثالث سنوات سابقة وتم

 التقرير السنوي للكلية. ويظهر ذلك في تشكيل لجنة لمناقشة كل رئيس قسم ومدير برنامج

  متابعة درجات الطلبة عن طريق نظام الدرجات االلكترونيةSRS. 

 .تقرير سنوي للكلية وتقرر البرامج التعليمية 
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قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات لمراقبة  .8.11

 تطبيقها.

 ب بخصوص كيفية تقديم االلتماسات من النتائجيوجد بالكلية قواعد وآلية موثقة ومعلنة للطال 

 ويتم تحديد ميعاد لفترة االلتماسات والرد عليهم 

  إنشاء مكتب للدعم الطالبىStudent Support Office 

 .نشر االخطاء الشائعة علي الموقع التعليم االلكتروني 

 .مناقشة نتائج االلتماسات مع رؤساء االقسام 

  ادائهم.التغذية الراجعة للطالب عن 

 ماتم من تحسينات / إضافات فى موارد التعليم. .8.12

  ً  .توافر استراتيجيات للتعليم والتعلم وتراجع دوريا

 تنوع اساليب التعليم والتعلم. 

 اشتراك الطالب فى مختلف المراحل التعليمية والتخصصات فى المسابقات المحلية والدولية الخارجية. 

 علم اإلليكترونىتوفر الكلية وسائل التعلم الذاتى والت. 

 باإلضافة إلى مشاريع التخرج التصميمية توجد مشاريع بحثية فردية يتم النشر منها فى مؤتمرات محلية ودولية. 

 توجد سياسة واضحة ومعلنة لكل أطراف العملية التعليمية فى حل مشكالت التعليم وذات مردود إيجابى. 

 مى وكذلك منسق على مستوى الكلية وادارى ودليل للتدريب كما توجد ادارة للتدريب ومنسق تدريب فى كل برنامج عل

 .يوجد مقررين دراسيين للتدريب فى المرحلة الثانية والثالثة

 أساليب تقويم الطالب متنوعة ومعلنة للطالب بأكثر من وسيلة. 

 تنوع سبل التغذية الراجعة للطالب. 

  جانب الشهادة المصريةحصول الطالب على شهادة بريطانية من الشريك األجنبى إلى. 

 توجد آلية واضحة لقياس رضا الطالب تطبق في نهاية كل فصل دراسى. 

 توجد خطة للطوارئ معدة فى حالة حدوث توقف قهرى للعملية التعليمية فى مقر الكلية. 

 نتائج الفصلية مشاركة الشريك البريطانى فى جميع أعمال المراجعة الخارجية للبرامج الدراسية واالمتحانات واعتماد ال

 .ونهاية العام
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تحدد الكلية أوجه المشاركة المجتمعية في صنع القرار، وتدريب الطالب، ودعم ريادة األعمال لدي الطالب، وغيرها من  -

 خالل مشاركة األطراف المجتمعية في أنشطتها المختلفة.

مع األطراف المجتمعية لألشتراك فى الملتقى التوظيفى للطالب والذى يقام سنويا داخل الكلية والجامعة  تتم مراسالت -

 )مرفق بيان بأسماء الشركات المساهمة فى توظيف الخريجين(.

تقوم الكلية باالتصال بالشركات الصناعية والمؤسسات بهدف الحصول علي اماكن للتدريب الصيفي للطالب وذلك داخل  -

 ارج مصر. ويعتبراجتيازالطالب للتدريب بنجاح شرط اساسي للتخرج والنتقال الطالب للفرق األعلي. وخ

 تقوم الكلية بتنظيم احتفال سنوي بيوم الخريجين.  -

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء المجتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ االجراءات  .12.5

 التصحيحية:

 بة في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل عن دورها وخدماتها المقدمة:تستخدم الكلية الوسائل المناس -

تم تصميم استبيان لقياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل عن دور الكلية في خدمة المجتمع ومستوى  -

 خريجيها وذلك من خالل وحدة الجودة.

والذي  2018سبتمبر  5لكلية بالصناعة الذي تم عقده يوم الثالثاء تم  توزيع هذه االستبيان علي المشتركين في ندوة عالقة ا -

مشارك من رؤساء مجالس الشركات الصناعية والمؤسسات والذي تم فيه عرض نماذج من  150حضره حوالي 

للمساهمة في  2018/2019مشروعات التخرج البحثية والمشروعات التصميمية التي قام بها خريجي الكلية للعام الجامع 

يجاد حلول لبعض المشاكل التي تجابه بعض هذه الشركات والمؤسسات. وقد قام الحاضرون بملئ هذه االستبيانات. كما ا

 تم نشر فعاليات هذه الندوة علي الموقع االلكتروني للكلية.

سادة اعضاء هيئة قامت الكلية بتحليل بيانات االستبيانات السابق ذكرها والتي اتضح منها مدى مساهمة الكلية ممثلة في ال -

 التدريس ومشروعات التخرج للطالب في ايجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه الصناعة.

أثمر التعاون بين الكلية وبعض المؤسسات الصناعية الي ايجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجهها وعلى سبيل المثال   -

 ع خاص بترشيد الطاقة.شركة النساجون الشرقيون التي تم توقيع بروتوكول معها لمشرو


