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 2019/2018الطالب والخريجون للعام الجامعى  -9

    وعادلة ومعلنة. والتخصصات واضحةاعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية قو .9.1

 كليةسياسات قبول الطالب بال:  

 ة )أو مايعادلها( لإللتحاق بالفرقة اإلعدادية بالكلية. ويتم قبول يتم سنويا قبول األعداد المطلوبة من طالب الثانوية العام
الطالب الجدد عن طريق مكتب القبول بالجامعة وذلك طبقا لقواعد القبول التي تقررها وزارة التعليم العالى. ويتم 

للنظام الذى يتم  اإلعالن عن الشروط والمعايير التى يجب توافرها فى الطالب الراغبين فى اإللتحاق بالكليه طبقا
تطبيقه فى العام الدراسي المراد اإللتحاق به وفقا للشروط الموضوعة من قبئل المجلس األعلى للجامعات الخاصة 

 واالهلية.

 تغيرات سياسات القبول وأسبابها: 
وإنخفاضها  يباتقر% 0.7 بنسبة العامةإرتفاع نسب القبول للعام الحالي عن العام السابق بالنسبة إلي شهادات الثانوية 

% للشهادات المعادلة األخري ، كما هو موضح بجدول 2وبنسبه  IG% تقريبا للشهادة الدبلومة األمريكية وال 1بنسبة 
 . وذلك طبقا لما تحدده وزارة التعليم العالي لنسب القبول بالجامعات الخاصة.(9-1)
 

ةهادات المختلفلتحاق الطالب بالكلية فى الشدنى إلبيان بالحد األ( 9.1جدول )  

  

  

Entry Level 
Average 

Entry 

Level 

English 

Entry level Thanawya 

Amma 
IG American 

Other 

Certificate 

2018-2019 79.8% 79.4% 79.8% 79.3% 79.6% intermediate 

2017-2018 79.1% 80.2% 80.9% 81.3% 80.9% intermediate 

2016-2017 80% 80.5% 80% 80.4% 80.2% intermediate 

2015-2016 80% 80.5% 80% 80.4% 80.2% intermediate 

2014-2015 75% 77.5% 75.4% 81.2% 78 % intermediate 

 

مرفق )مدون بالتقرير السنوى للكلية الخالل السنوات السابقة  يةعدادعدد الطالب الملتحقين بالفرقة اإل يحدد بناء على ذلك

9.10.a) . دنى للقبول عام بعد عام فى بعض الشهادات وهذا يتفق مع رتفاع الحد األإ (9.1) الرسم البيانيويتضح من

متحان اللغة االنجليزية والذى يحدد امكانية إضافة الى هذا باإل ،دنىرتفاع الحد األإسياسة التطوير التى تتبناها الكلية وهى 

 التحاق الطالب بالكلية من عدمه.
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 ةلتحاق الطالب بالكلية فى الشهادات المختلفدنى إلالحد األ (9.1رسم البياني )ال

 

 

  :قواعد توزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات 

ستمارة إبالنسبة للطالب المنقولين إلى الفرقة األولى فيتم توزيعهم على األقسام العلمية طبقا لرغباتهم المدونة فى  .1

 .في نهاية الفصل الدراسى الثانى ةرة لجميع طالب الفرقة االعداديستمااإل هذه يتم توزيعحيث  الرغبات

حسب المجموع الحاصل عليه الطالب والطاقة بعد االطالع على رغبات طالب الفرقه االعداديه يتم توزيعهم  .2

 ستيعابية لكل قسماإل

المخطط له يتم التوزيع بناء ى برنامج عن العدد أي حاله زيادة العدد في ف متحان قبول لبعض البرامجؤدى الطالب إي .3

 علي تقديرات الطالب.

ة ، حيث أنه يتم عمل إستبيان لطلبة السنة معين ببرامج اإللتحاق على الطالب إقبال عدم مع للتعامل آليةتم وضع  .4

 األولي لمعرفة سبب دخول الطالب للقسم الملتحق به

 معالجة والجذب:تم وضع أساليب لل 

 تخصيص يوم لتعريف طلبة السنة (  اإلعدادية باألقسام المختلفة بكلية الهندسةInduction day) و يتم عمل هذا

 اليوم في موعد ثابت من  كل عام

 العمل على جذب رجال الصناعة للترويج للبرامج ذات اإلقبال الضعيف 

 عيين التركيز على ان استراتيجية التعيين في الشركات قد تم تغيرها حيث أصبحت الشركات هي التي تقوم بت

 المتقدمين لها بنفسها

  جوله لطلبة السنة اإلعدادية بمعامل القسم المختلفة 

 الطالب الخارجيه و الداخليه سياسة تحويل: 

 بكليات الهندسة التابعة للجامعات المصرية من وإلى الكلية  ةن إلى الفرقة األولى أو الثانيييجوز تحويل الطالب المنقول

من  ةقسام المحددواأل ةالذى تحدده الكلي يكاديمعدادية طبقا للمعدل األرات الفرقة اإلبشرط نجاح الطالب فى جميع مقر

 ةقبل مجلس الكلي
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 وأهمها المجموع الحاصل عليه الطالب فى الفرقة  بالنسبة للتحويالت بين األقسام بالكلية، فيسمح بها فى حدود الشروط

 عدادية )الحد األدنى لمجموع الدرجات(اإل

  عالن مناسبةإبوسائل  االتحاق بالكليه عن قواعدتعلن الكلية 

 ةلتحاق بالكليعالن عن الشروط و المعايير التى يجب توافرها فى الطالب الراغبين فى اإليتم اإل 

 ليكترونىموقع الجامعة اإل .1

 شئون الطالب ةدارإالمطبوعات الورقية والمجلدات توفرها  .2

 لتحاق بها وعمل زيارة لكل المعامل وقاعات التدريسشروط اإل دعوة طالب المدراس لزيارة الجامعة والتعرف على .3

 على البرامج التعليمية بالكلية وامكاناتهاوالتعرف 

 جراءات ليها سنويا وتحللها وتتخذ اإلإتوفر الكلية بيانات عن عدد الطالب المقبولين ونسب التحويالت من الكلية و

 المناسبة

  من  هذا  ويستدل. عدادية موزعين على الشهادات التعليميةين بالفرقة اإلعداد الطالب الملتحقأ (9.2 )جدوليوضح

 الشهادة االمريكية، الحاصلين علي  IGالحاصلين على ة، العام يةمتوسط نسبة توزيع طالب الثانو علىجدول ال

(American Diploma) السابقة سنوات بعخرى فى السلشهادات المعادلة األالحاصلين علي او.  

  هذه المدة خالل ةالعامية عداد الطالب الحاصلين على الثانوأن متوسط نسبة أ يمكن مالحظة (9.2م البياني )الرسمن 

، لكن نسبة الطالب الحاصلين علي الثانوية العامة كل عام في تناقص مستمر أمام كبر من غيره من الشهادات المعادلةأ

ى تطور مستمر هو تزايد أعداد الطالب خالل الخمس سنوات الشهادات العالمية األخري. ومما يدل على ان الكلية ف

 السابقه

 

 

 عدادية موزعين على الشهادات التعليميةعداد الطالب الملتحقين بالفرقة اإلأ(  بيان ب9.2جدول )  

Year 
N. Prep 

Students 

Thanawya Amma IG American Others 

Number % Number % Number % Number % 

2018-

2019 
536 155 28.9 141 26.3 154 28.7 86 16 

2017-

2018 
501 144 28.7 95 18.9 151 30 111 22.1 

2016-

2017 
581 218 37.5 145 24.9 107 18.4 111 19.1 

2015-

2016 
504 228 45.2 122 24.2 71 14 83 16.4 

2014-

2015 
523 255 48.7 112 21.4 103 19.6 53 10.1 
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  عدادية موزعين على الشهادات التعليميةعداد الطالب الملتحقين بالفرقة اإلأ نسبة (9.2الرسم بياني )

 

  طراف المعنيةتلك القواعد وفق التغذية الراجعة من األ وتطوير يميتقعلي الكليةتعمل 

 ةنجليزياإل ةمتحان تحديد  مستوى اللغإجتياز إ ةلتحاق بالجامعالطالب الذى يرغب فى اإل علي يجب 

 اعد واضحة ومعتمدة ويتم تطبيقها على الطالب المحولين من خارج الكليةقو فهناك 

 قسام المختلفةستيعابية لألقواعد التحويل داخل الكلية يتم بناء على الطاقة اإل 

 طراف المعنية التي تقوم الكلية بتقييم قواعد قبول و تحويل الطالب للبرامج المختلفه  بناء على التغذية الراجعة من األ

 داء الطالبأثل في تقييم تتم

 للجامعة اساليب فعالة لجذب الطالب الوافدين .9.2

 اتعالنالوافدين )مثل اإلورعاية الطالب  متنوعة لجذبمن خالل مكتب التسويق أساليب وأنشطة  ةتستخدم الجامع 

ل االقسام وزيارة السفارات وتقديم خدمات اجتماعية وغيرها( ويتم ذلك عن طريق الجامعة بمشاركة ممثلين من ك

 بالكلية.  

 االعالن عن منح دراسيه كامله للطالب من الدول االفريقيه 

 للجامعه االفارقه والسفراء وااللماني البريطاني السفير و الوزارات وامثله على ذلك زياره يتم  التواصل مع السفارات 

 العلمي. البحث مجال في تفوق الجامعة عن االعالن 

 ي في مصر والدول الخليجيةلملتعليم العمشاركة الجامعة في معارض ا 

  تعد الكلية إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم الى العدد اإلجمالى ، ومعدل التغير فى عدد

 عوام الماضية.   الطالب الوافدين خالل األ

  طالب، موزعة كاألتي: 44عدد الطالب الوافدين هو 

 لجنسياتهمعدد الطالب الوافدين وفقا 

 Africa Europe America Asia عـــام
Arab 

Countries 

اجمالى 

عدد 

 لطالب

اجمالى 

عدد 

 الوافدين

النسبة  %

الى اجمالي 

 الطالب

2018-2019 3 5 3 1 32 2525 44 1.7 

2018/2017 3 7 4 3 40 2460 57 2.3 
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ً  لكليةل .9.3 ً  وإنظام متكامل وفعال لدعم الطالب ماديا ً  جتماعيا يتم تعريف الطالب به بوسائل و وصحيا

 .متعددة

  توفر الكلية نظاماً للدعم الطالبى )مثل الخدمات المالية والمادية والصحية واالجتماعية وغيرها( تراعى فيه ظروف

 واحتياجات الطالب الفعلية.

ت أثناء الدراسة نظام دعم مالي للطالب معتمد من قبل الجامعة يتمثل  فى مساعدتهم فى التغلب على آيه معوقايوجد  .1

 وتشجع المتميزين منهم آكاديمياً ورياضياً. 

من المصروفات الدراسية 50يوجد دعم اجتماعي فى حالة وفاة عائل الطالب أثناء الدراسة يتم منحه خصماً يقدر بـ  %  .2

 المقررة 

مجهزة ايضا لنقل  يوجد دعم طبي بالكليه حيث توجد عياده طبيه مجهزة لحاالت الطوارىء كما يوجد سيارة اسعاف .3

 الحاالت الطارئة.   

-كما يوجد ايضا دعم علمي كامل وجزئى عن طريق المنح المقدمة للطالب بمختلف انواعها )منح دراسية كاملة وجزئية .4

 التالي:جدول المنح خاصة لبعض الحاالت االجتماعية( كما هو موضح ب

 

2018-2019 2017-2018 Academic Year 

65 49 Full Scientific 

Scholarship 

703 674 Partial Scientific 

Scholarship 

1075 1041 Social 

1843 1764 Total 

 

 .تستخدم الكلية وسائل متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم 

  الموقع االليكترونى .5

 المطبوعات الورقية والمجلدات  .6

 كتاب ودليل الطالب .7

 اتحاد الطالب خالل الئحةمن  .8

 ل للدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهنى.للكلية نظام فعا .9.4

 كلية دليل الطالب متضمنا نظام الدعم االكاديمى )االرشاد األكاديمي والساعات المكتبية( وتتيح الدليل لجميع لتوفر ا

 الطالب من خالل الموقع االليكترونى وكذلك المطبوعات.    

نهجها االكاديمي على النظام البريطاني ذو النقاط المعتمدة وتمنح الطالب الناجحين الجامعة البريطانية فى مصر تعتمد فى  .1

 ( .B%  حسب النظام البريطاني )60بالكلية تخفيضات أكاديمية إعتباراً من الحاصلين على 

نتيجة ويتم تكريمهم فى نهاية العام الدراسى يتم عمل قائمة العميد للطالب المتميزين من األوائل على كل فرقة بعد إعالن ال .2

 (. Dean’s listسنوياً )

 تم عمل دليل لمشاريع التخرج يحتوي على قواعد الدعم لتنفيذ مشاريع التخرج لكل قسم.   .3

 ( Nexusتصدر الكلية سنويا مجله تحتوي على أفضل مشاريع التخرج ) .4

 ت التي يواجهونها. (  يساعد الطالب في حل المشكالAcademic Advisorيوجد لكل فرقة مرشد أكاديمي ) .5

تقوم الكليه بعقد ورش عمل لطالب السنة النهائية لتدريبهم على كيفية كتابة مشاريع التخرج وكذلك ورش عمل لهم للتوعية  .6

 بالملكية الفكرية 

لك توفرالكليه كافة المراجع المطلوبة للطالب وللسادة أعضاء هيئة التدريس وللهيئة المعاونة والباحثين، ويتم تحديث ذ .7

سنوياً من خالل مسؤل المكتبة باألقسام العلمية حيث تتم دراسة اإلحتياجات من الكتب وتوفيرها. كما تتيح المكتبة لكافة 
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أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الفرقة النهائية لمختلف التخصصات الحصول على كتب ودوريات 

عضو هيئة تدريس خالل مدة محددة وتُكرر حسب القواعد المعمول بها الكترونية غير موجودة بالمكتبة بعدد محدد لكل 

 فى المكتبة.  

الحرص على اإلنتظام فى حضور المحاضرات والمعامل والتمارين يتم اإلعالن عن توثيق الغياب وهناك حدود لعدد  .8

طالب عدد مرات الغياب يتعرض مرات الغياب، ويتم إنذار الطالب عن طريق البريد اإلليكترونى الخاص  به .إذا تجاوز ال

 إلى الحرمان من دخول اإلمتحان إال إذا كان لديه عذر مقبول.

 يتم أخذ رأى ممثلى الطالب عند وضع جدول اإلمتحانات النهائية. .9

 تقدم الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف 

باألنشطة وتنمية قدراتهم، وكذلك اإلحتكاك المباشر مع المهندسين المتميزين  تهتم Societies)السماح للطالب بعمل أندية ) .1

 فى الصناعة ودعوتهم إللقاء محاضرات وورش عمل. 

السماح للطالب بالسفر إلى الخارج والمشاركة فى المسابقات العالمية وحصولهم على المراكز المتقدمه فى كثير من  .2

 المسابقات الدولية  

 للطالب فى الشركات والمصانع. التدريب الصيفى  .3

 الجامعة تقوم بتنظم تدريب لكل طالبها سنوياً من خالل إدراة التدريب في الكليه التي تهتم بكل شئون التدريب .4

 إقامة منتدي التوظيف السنوي  .5

لمشاريع دعم الجامعه للمبتكرين عن طريق فكرتك شركتك. حيث قامت وزاره االستثمار بزياره الجامعه وتجميع افكار ا .6

الهادفه التي يمكن تنفيذها وتحويلها الى واقع بدعم مالي من جهات مختلفه وتعريف الطالب بشروط هذه الجهات للتمويل 

 وكيفيه الحصول على تمويل

 والموهوبين والمتميزين  آليات الكلية  الكتشاف الطالب المتعثرين 

  :اوال ً  :ذلك من يتم تحديدهم لمساعدتهم والطالب المتعثرين دراسيا

 كثرة غياب الطالب .1

نخفاض فى إتحليلها فى التقرير السنوى للكلية والتعرف على الطالب ذوى حيث يتم النتائج الفصلية والنهائية للطالب  .2

  .داءاأل

 .رسوب الطالب فى عدد كبير من المواد .3

 .in-class tests/ mid-termأو من خالل اإلمتحانات الفصلية مثل  ول محاولةأضعف نسب النجاح من  .4

 .دنى للدرجاتالنجاح بالحد األ .5

 .ستخدام صفحات المقرراتإحصائيات إ .6

 لهؤالء الطالب. أعضاء هيئة التدريس اللذين يقومون بتدريس المقرراترأي  .7

  :الطالب المتميزين دراسياً يتم تحديدهم من خالل ماسبق أيضاً باإلضافة إلى:ثانيا 

 .وتعلن للطالب قائمة الطالب المتميزين والتى تنشر سنويا .1

مثلة عدة لذلك مثل الطالب أكتشاف الطالب الموهوبين من خالل هذه المشاريع ويوجد إفضل مشاريع التخرج والتى يتم أ .2

  .فى قسم الهندسة الكميائية الذى اخترع درعا واقيا اقل وزنا وبكفاءة عالية

 نالموهوبين والمتميزيتشجيع الكلية لدعم للطالب المتعثرين  و  وسائل 

  :اوال ً   الطالب المتعثرين دراسيا

  ستفادة القصوى من الساعات عددهم وكذلك اإلر ضافية لهم بعد حصإلمساعدة عن طريق  محاضرات االكلية نظام  تقدم

ورئيس القسم هو المسئول على تطبيق خطة  ةتجاوالهيئة المعاونة للمساعدة فى هذا اإل عضاء هيئة التدريسالمكتبية أل

 كد من دعم الطالب. أعتها والتالكلية ومتاب

  :الطالب المتميزين دراسياً ثانيا 
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ً  الطالب الموهوبين يتم دعمهم .1 ً  دعما عطائهم جوائز تفوق ودعمهم للسفر فى إبحاثهم وكذلك أتمام اإل كامالً  ماديا

 المسابقات المحلية والدولية

ً تكريم  .2  فى الكلية الطالب المتميزين سنويا

البية باألقسام المختلفة  لعمل برامج إضافية لزمالئهم من خالل ورش عمل ودعوة رجال تشجع الكلية الجماعات الط .3

 الصناعة وذوى الخبرة. 

 تقوم الكلية بدعم الطالب فى االنشطة الفنية والرياضية والثقافية من خالل إتحاد الطالب واالسر.   .4

اعلى االمكانيات لدعم االبحاث واالبتكارات علميه للطالب عن طريق مركز النانو تكنولوجي المجهز بتقديم خدمات  .5

 الخاصه بهم. 

آليات الكليه الفاعلة لدمج ذوى اإلحتياجات الخاصة فى المجتمع الطالبى ومراعاة مالءمة اإلنشاءات  .9.5

 والتجهيزات.

 تجهيز جميع الطرقات المؤدية إلى الكلية لسير ذوى اإلحتياجات الخاصة. .1

انى الكلية إلستخدام الطالب وخاصه ذوي اإلحتياجات الخاصة وأعضاء التدريس بدأت الكلية في تركيب مصاعد فى مب .2

 من المرضى أو كبار السن وفى الحاالت الصحية الطارئة، وتتابع الكليه ذلك حتى يتم االنتهاء من التركيب تماما

 لجان مختلفهوجود تمثيل للطالب فى  .9.6

  ايمانا من الكلية بضرورة مشاركة الطالب فى تطوير  تلف المجاالتجراءات لتفعيل المشاركة الطالبية فى مخإتتخذ الكلية

 :ةيالبرامج التعليمية والعملية التعليم

  تحاد الطالبإ .1

 ممثلة من طالب من كل فرقة دراسية ولكل قسم على حدة. ((SSLC عضاء هية التدريسألجنة الطالب و .2

 تحاد الطالب فى مجلس التأديب.يوجد ممثل إل .3

ة متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات األنشطة الطالبي .9.7

 واإلشراف.

  توفر الكلية األماكن والتجهيزات وانواع الدعم المالئمة لممارسة االنشطة الطالبية المتنوعة 

  سر تحاد وكذلك األاإلمن الكلية عن طريق لجان  نشطةدارة األإصبح أنتخاب اتحاد طالب للكلية واللجان المختلفة إبعد

ندية الطالبية التى تشجعها الكلية والتى تعتبر من الوسائل القوية فى التعلم الذاتى وكذلك رفع مهارات الطالب فى كافة واأل

 بالجنيه. 2018/2019و  2017/2018. الجدول التالي يوضح ميزانية األنشطة الطالبية لألعوام نشطةاأل

Year Student Activities Budget 

2018-2019 1,539,232 

2017-2018 1,655,101 

 دارة الكليةإنشطة كثيرة يتم تخطيطها وتنفيذها بمعرفة الطالب ودعم من أقسام بالكلية يوجد بها جمعيات علمية وجميع األ: 

 بار جمعية البتروفيزياء وتسجيالت األ .1

 (SPE)جمعية مهندسى البترول  .2

  (Society of Chemical Engineers, SCHEME) جمعية مهندسى الكيمياء  .3

 (Institute of Civil Engineers, ICE)جمعيه المهندسين المدنيين  .4

 (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) واإللكترونيات الكهرباء جمعيه مهندسي .5

  (Institution of Mechanical Engineers, IMechE) الميكانيكيين جمعيه المهندسين .6

   (Architectural Association, AA) المعمارية الهندسة رابطة .7
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-American Society of Heating Refrigeration Air) للمهندسين  والتدفئة والتكييف للتبريد  االمريكية الجمعية .8

conditioning of Engineers, ASHRAE) 

  على بعض الجوائزوحصلوا شارك الطالب فى مسابقات علميه    

 (SPE)مؤتمر جمعية مهندسى البترول  .1

 Global Hybrid Electric Challenge التحدي العالمي الهجين الكهربائي في مصر .2

 فى  سان فرانسيسكو (Robo Games 2018 )  جيمزروبو .3

 ASHRAE, Amman 2019)) عّمانفي  الجمعية االمريكية  للتبريد والتكييف والتدفئة  للمهندسينمسابقه  .4

 

 ة الطالب للمشاركة فى االنشطة الطالبية المختلفة .تشجع الكلي 

  دارة الجامعة تقريراً إتعد  ً  :نشطة وعدد المشاركين والمراكز التى حصلوا فيها على الجوائزباأل سنويا

 مستوى كليات الجامعة الطالبية على ن اعدادالطالب المشاركين في االنشطةالجدول التالي يبي 

Year 
Clubs Arts sports Cultural Scientific 

Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 

2018-2019 1440 995 175 215 407 161 135 113 502 109 

2017-2018 1350 925 150 200 400 150 120 90 500 95 

 ابقات والجوائز التى تميزت فيها تعد الجامعة تقريراً عن مدى مشاركة الطالب فى األنشطة الطالبية المختلفة والمس

 الكلية على مستوى الجامعة والقومى والدولى .

  2019/2018الجدول التالي يبين اعداد الطالب الحاصلين على مراكز في االنشطة الطالبية 

# 

 

Activity 

النشاط 

الذي حصل 

فيه على 

 الجائزة

Award 

1 Swimming (8 Students) Sports Golden, Silver, Bronze Medals 

2 Weapon (2 students) Sports Golden, Bronze Medals 

3 Squash (1 student) Sports Golden Medal 

4 Athletics (4 students) Sports Golden, Silver, Bronze Medals 

5 Weightlifting (9 students) sports Golden, Silver, Bronze Medals 

6 Boxing  (3 students) sports Golden, Bronze Medals 

7 Karate (12 students) sports Golden, Silver, Bronze Medals 

8 Table tennis (2 student) sports Bronze, Silver Medal 

9 BUE Handball Team sports Silver Medals 

10 Badminton (3 students) sports Bronze Medals 

11 BUE Football Team sports Silver Medals 

12 BUE Speed Ball team  sports Bronze Medals 
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وسائل الكلية لقياس آراء الطالب، وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واإلستفادة من النتائج فى  .9.8

 إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 رائهم فى العملية التعليمية واألنشطة الطالبيةتقوم الكلية بقياس آراء الطالب بإستخدام الوسائل المناسبة متضمنة آ 

 :تقوم الكلية بعمل إستقصاء رأى للطالب كل فصل دراسى  يتضمن آراء الطالب لتقييم العملية التعليمية من حيث 

 المقررات الدراسية فى نهاية كل فصل دراسى قبل اإلمتحانات .1

 البرامج العلميه )يختص ذلك بطالب السنة النهائية ( .2

 هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونةأعضاء  .3

 العملية التعليمية  .4

يتم إجتماع ممثلى الطالب عن كل فرقة دراسية مع أعضاء هيئة التدريس وذلك لبحث الشكاوى والعقبات التى تواجههم  .5

  .بخصوص المقررات ويعقد إجتماع أخر إلعطاء الطالب التغذية الراجعة

تماع الشريك األجنبى )المرشد األكاديمى األجنبى( وكذلك الممتحن الخارجي مع يتم بصفة دورية فى نهاية كل عام إج .6

 ممثلى الطالب وذلك لمعرفة مدى رضائهم عن العملية التعليمية بأكملها

 تحليل الكلية وتقييم آراء الطالب 
 تائج هذه التقييمات لكل تقوم الكلية بتجميع وتحليل  تقيمات الطالب ويتيح نظام التقيمات لرئيس كل قسم اإلطالع على ن

 المقررات فى القسم الخاص به

  يتم  3بخصوص نتيجة  تقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والحاصلين على درجة التقييم أقل من

 إتخاذ اإلجراءات التالية فى هذا الخصوص:

 قرر من خالله.يتيح لكل عضو هيئة تدريس معرفة نتيجة تقييم الطالب للم  SRSنظام   .1

يتم دعوة القائم بالتدريس فى مكتب رئيس القسم لمناقشته فى نتيجة التقييم ودراسة إحتياجاته ألى من ورش العمل لرفع  .2

 مهارته التدريسية

للتقييم أثناء المحاضرة من لجنة مشكلة من رئيس  3يتم عمل زيارة متابعه للقائمين بالتدريس والحاصلين على اقل من  .3

 ختص ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب.القسم الم

 وقد يؤدى ذلك الى عدم تجديد العقد لسيادته.  3فى حالة تكرار حصول عضو هيئة التدريس على أقل من  .4

  :ويتم تفعيل نظام الدعم األكاديمى من خالل مايلى 

 صيف كل مقرر.فى األسبوع األول من المحاضرات يقوم كل عضو هيئة تدريس بتعريف الطالب بمحتوى وتو .1

 فى األسبوع الثانى أو الثالث يقوم الطالب بإنتخاب ممثليهم.  .2

فى األسبوع الخامس يعقد أول إجتماع لممثلى الطالب مع أعضاء هيئة التدريس الفرقة لمناقشة مشاكل الطالب والعمل  .3

 على حلها.

 ى أتخذت.وفى األسبوع التاسع يعقد إجتماع ثان لمتابعة تنفيذ الحلول واإلجراءات الت .4

 استفاده الكلية من النتائج ومناقشتها واتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة 

  يتم اإلستفادة من هذه النتائج ومناقشتها اوالً عن طريق عميد الكلية مع رؤساء األقسام ثم رئيس كل قسم مع أعضاء هيئة

 للجميع ومناقشاتها بمجلس القسم.التدريس بالقسم وإذا كانت نتائج هذه التقييمات إيجابية يتم إعالنها 

  يقوم رئيس القسم بعمل مقابلة منفردة مع عضو هيئة التدريس الذى حصل على تقييم أقل  3وإذا كان هناك نتائج أقل من

 ومناقشته في هذا األمر ومعرفة األسباب وإتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الخصوص. 3من 

 ى ملخص لهذه التقييمات وكيفية التعامل مع األمور السلبيةيشمل التقرير السنوى لكل برنامج تعليمى عل 

 .يتم بناء على ذلك تنظيم ورش عمل ألعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بصفة دورية 
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 للكلية آليات لمتابعة الخريجين والتواصل معهم ، وقواعد بيانات خاصة بهم تحدث بصورة دورية. .9.9

  بالخريجين متكاملة تحدثها دورياً تحتفظ الكلية بقواعد بيانات خاصة 

  تحتفظ الجامعة من خالل نظامSRS  بقواعد البيانات للخريجين وتحدث سنويا عن طريق إضافة الخريجين الجدد حتى

 يسهل على الخريج الحصول على أى مستندات تخصه من الجامعة

 الل اإلستعانة بهم فى تطوير تحرص الكلية على متابعة الخريجين فى سوق العمل وتحقيق التواصل معهم من خ

 البرامج وكذلك فى تدريب الطالب

تحرص الكلية على متابعة الخريجين ومعرفة أدائهم فى الشركات والمصانع من خالل مواقع التواصل اإلجتماعي  .1

 واإلحتفال  بيوم الخريجين والذى يعقد سنوياً. 

 ا يسهل لهم التقدم بعد التخرج لفرص العمل. ع  مميوجد تدريب ميداني إجبارى  للطالب فى الشركات والمصان .2

وكذلك إتاحة فرص العمل بالشركات التى قاموا   (Employment Fair)يتم عقد ملتقى التدريب والتوظيف السنوى .3

 بالتدريب بها. 

عة ايضاً يتم متابعة الخريجين من خالل وحدة مركزية لمتابعة الخريجين ومكتب دعم الخريجين بالكلية وتتم عملية المتاب .4

 من خالل األقسام على خريجيها ويذكر ذلك فى التقرير السنوى لكل قسم حيث يوجد به جزء خاص بالخريجيين.

 يتم دعوة رجال الصناعة لمناقشة مشاريع التخرج. .5

عمل إستقصاء رأي للخريجين لمعرفة مدي إحتياجهم للتدريب علي بعض البرامج الخاصة التي من الممكن ان تساعدهم  .6

 التأهل لسوق العمل.على 

 

 الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقاً إلحتياجات وتطورات سوق العمل. .9.10

  الكلية لديها برامج للدراسات العليا فى تخصصات متعددة تتيح للخريجين بأن يستكملوا دراساتهم فى التخصصات التى

 جية للدولة بخصوص قطاع الطاقة.يحتاجها المجتمع والتى توجد فى الخطة اإلستراتي

 متابعة مستوى الخريجين فى سوق العمل من خالل إستقصاء الرأى للمستفيد بخصوص الخريجيين 

 يتم دعوة بعض رؤساء المصانع والشركات لتقييم أداء الخريجين 

 لتي لها أهداف الكلية حريصة على وجود عالقة قوية ومتواصلة مع الصناعة من خالل لجنة التواصل مع الصناعة وا

 محددة وإجتماعات دورية.

 وسائل التنمية المهنية والتعليم المستمر للخريجين 

 نشر المعلومات الالزمة للطالب على الموقع اإللكتروني للكلية.  .1

 وجود جوائز لجمعيات الطالب بالكلية  الحاصلين على المراكز األولى على مستوى العالم ألكثر من عام. .2

 مجيات مستخدمة فى الصناعة.دورات قصيرة فى بر .3

 أنشطة الجمعيات باألقسام المختلفة. .4

 عمل إستفصاء رأي للخريجين لمعرفة إحتياجتهم. .5
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 2019/2018البحث العلمى واألنشطة البحثية للعام الجامعى  -10

خطة البحث العلمي موثقه وترتبط بخطة الجامعه وبالتوجهات القوميه واحتياجات المجتمع  .10.1

 اسب مع امكانات الكلية.المحيط وتتن
 لية وضع الخطة البحثية للمؤسسة وأوجه ارتباطها بخطة الجامعة وأولويات المجتمع.آ 

  2018 /2017وحتى العام الجامعى  2012/2013خالل الفترة من العام الجامعى  -تم األنتهاء من خطة البحث العلمى 

  الضافة الى بااءا على مقترحات األقسام العلمية بن 2017/2022تم وضع الخطة االسترتيجية البحثية الجديدة

المشروعات البحثية الممولة من جهات محلية اودولية وتم مناقشتها مع االطراف المعنية والسادة رؤساء االقسام والسادة 

 2017/ 6/12وكالء الكلية فى المجالس المختصة وتم اقرارها واقرار الخطة التنيفيذية فى مجلس الكلية  المنعقد فى 

  .ويتم متابعة تنفيذ الخطة دوريا كل ستة اشهر

 بتاريخ  ومتابعة مهامها تم تشكيل فرق بحثية لتنفيذ الخطة  الجديدة من جميع اقسام الكلية واعتمادها بمجلس الكلية

30/09/ 2018. 

 تعتمد أبحاث  ..يتم تقدير ميزانية البحوث بصورة مركزية من خالل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

 أعضاء هيئة التدريس على اآلتى :

 .المشروعات البحثية -1

 .الرسائل العلمية للهيئة المعاونة -2

 .أو مراكز بحثية اخرى من جامعاتأبحاث مشتركة مع زمالء  -3

 .ابحاث مشتركة مع جامعات أجنبية من خالل اتفاقيات شراكة مع الجامعة البريطانية -4

ويتم تدعيم  التى يتقدم لها أعضاء هيئة التدريسالمشروعات البحثية واليا على المنح تعتمد ابحاث الهيئة المعاونة ح -5

 .المعامل الخاصة بالدراسات العليا وتطويرها بصفة دائمة

 

 للكلية آليات فاعلة لنشر الوعى باخالقيات البحث العلمى ومراقبة تطبيقها. .10.2
 .ضوابط تشكيل وعمل لجنة أخألقيات البحث العلمي 

  25/3/2016 دليل اخالقيات وتم تفعيل اخالقيات البحث العلمى بقرار مجلس الكلية بتاريختم توفير . 

 الذى يقدمه الدارس معتمدا من المشرف الرئيسى  ورئيس القسم  تقوم اللجنة بمراجعة نموذج تسجيل الدراسات العليا

التسجيل من االسيد عميد الكلية بعد موافقة  يوقع على اقرار االلتزام باخالقيات البحث العلمى حيث يتم اعتمادوالمختص 

 لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية.

  تم تفعيل ميثاق إحترام الملكية الفكرية الذى يتضمن حماية حقوق المبتكرين والمخترعين وحقوق الكلية والجامعة

على ملكية المواد العلمية وحقوق والجهات الصناعية فى حالة تطبيق البحوث على المستوى الصناعى كما يتم الحفاظ 

التأليف للكتب وبرامج الحاسب والتى ال يتم نشرها اال بعد الحصول على موافقات الجهات المسئولة ويتم التوقيع على 

 نموذج حماية الملكية الفكرية لكل من القسم المختص او مركز البحوث المختص باالضافة الى الباحث 

   ( تم تفعيل نظامTurn it in)  على جميع تقارير مشاريع التخرج والرسائل لتحديد نسبة االقتباس من مصادر اخرى

 تقديم البحث ويتم توقيع الدارسين والطالب على اقرار االمانة االكاديمية. قبل مناقشة الرسالة او
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 الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمى، وتعمل الكلية على تنمية مصادر التمويل، وتسعى .10.3

 للمشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية واقليمية ودولية.
 .الموارد المالية ومصادر التمويل المختلفة المتوفرة للبحث العلمي 

  هناك مصادر ذاتية لتمويل البحث العلمى مثل 

 ومصادر تمويل. المراكز البحثية لديها معامل متقدمة .1

 . LSBUبرنامج الدكتوراه  مع جامعة  .2

 مشروعات البحثية القومية ومن جهات مختلفة.ال .3

 هدايا من الجهات الصناعية )أجهزة ومعامل(. .4

 YIRG).تمويل شباب الباحثين ذاتيا من خالل برنامج ) .5

 تساهم الشركات الصناعية فى إجراء بعض أجزاء البحث.   .6

 المؤتمرات أو الدوريات بحد  حاث فىتوجد ميزانية سنوية فى الجامعة ألنشطة البحث العلمى، وتوجد ميزانية لنشر االب

الف جنيه مصرى للمشاركة فى المؤتمرات الدولية الخارجية ألعضاء  35000اقصى الف دوالر للمجالت الدولية و

 لحضور المؤتمرات. 2017/2018هيئة التدريس. وقد تم اضافة الهيئة المعاونة فى ميزانية 

  ويتم زيادتها سنويا تغطى التكلفة الفعلية  لالقامة والسفر انهاحيث  ميزانية النشرالعلمى  التالي الجدوليبين 

-1جدول ) 10 -2012( :  ميزانية نشراألبحاث ) 2019) 

 العام المالى
 مؤتمرات دولية

 )جنيه(

 مؤتمرات محلية

 )جنيه(

 نشرأبحاث

 )جنيه(

 إجمالى

 )جنيه(

2011-2012 58,121.47 5,510.00 - 63,631.47 

012-20132 71,153.71 3,455.00 - 74,608.71 

2013-2014 129,955.82 7,640.00 - 137,595.82 

2014-2015 130,241.32 13,800.00 15,748.42 159,7899.74 

2015-2016    312,420.95 

2016-2017 266298.45 12350.00 88800.95 367449.4 

2017-2018 347000 60300 107500 514800 

2018-2019 240000 106000 175000 521000 
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(2019-2012) في المؤتمرات والمجالت للفترة الزمنية ميزانية نشراألبحاث

 

 

 مدي مالءمة امكانيات المؤسسة مع خطتها البحثية 

 للمؤتمرات المحلية والدولية  مخصصة  توجد ميزانية سنوية فى الجامعة ألنشطة البحث العلمى، وتوجد ميزانية

 مرات أو الدوريات.  والنشرالعلمى لألبحاث فى المؤت

 

 

 2018-2019 عام المشروعات البحثية خالل

Externally Funded Engineering Research Projects (AY2018/ 2019( 

Project Title PI Name Funding Agency Amount (EGP) 

Small Wind Energy System 

Innovations 

Prof. Ahmed 

El-Baz 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) 
159,600 

Sustainable Production of 

Biodiesel from Waste 

Cooking Oil in Egypt 

Dr. 

Mamdouh 

Gadalla 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) + 

Newton Musharafa/British 

Council 

2,006,100 

Water Desalination Using 

Solar-Powered Capacitive 

Deionzation Technology and 

Abundant Natural 

Resources 

Dr. Ashraf 

Seleym 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) + 

US National Academies 

2,301,000 

0.00
200,000.00
400,000.00
600,000.00
800,000.00

1,000,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,600,000.00
1,800,000.00

اجمالي نشر االبحاث والمؤتمرات
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Printable Ion Electronics 

and Solar Cells 

Prof. Hani 

Ghali 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) + 

DAAD 

547,000 

Numerical and Experimental 

Study of Hydrogen 

Embrittlement in Steel 

Dr. Tarek 

Hatem 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) + 

DAAD 

600,000 

Mesostructured Based Solar 

Cells for Smart Building 

Applications 

Dr. Sameh 

Osama 

Abdellatif 

Science and Technology 

Development Fund (STDF) 
1,343,000 

Defects Evolution in High-

Efficiency and Reliability III-

Nitride-on-Silicon for MJ-PV 

Cells 

Dr. Tarek 

Hatem 

Academy of Scientific 

Research and Technology 

(ASRT) 

1,000,000 

TOTAL   7,956,700 

 

  يشترك مجموعة من أعضاء هيئة تدريس فى مجموعة من المشروعات البحثية الممولة من جهات مختلفة 

  تعتبر هذه المشروعات من نقاط القوة التى تدعم البحث العلمى وخبرة أعضاء هيئة التدريس وتتيح فرص عمل وخبرة

مشروع  11باجمالى عدد    RDI &STDF&&  TEMPUS    Newton- Musharafa  لشباب الباحثين. مثل

 .من خالل هذه المشروعات يتم دعم المعامل والعملية التعليميةو جنيه مصرى 7,956,700بتمويل قدره 

 

علة لدعم البحث العلمى وتحفيزه ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم فتوافر مناخ وأساليب م .10.4

 .األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية
 :من أكثر المصادر تفعيال للتعاون مع الكلية فى مجال األبحاث هى المراكز البحثية التى انشئت فى الكلية-  

 .2006والذي تم انشاؤه في عام  مركز بحوث الفيزياء النظرية .1

 .2008والذي تم انشاؤه في عام  مركز بحوث المواد المتقدمة .2

 .2012ي عام والذي تم انشاؤه ف مركز بحوث الطاقة المتجددة .3

 .2012والذي تم انشاؤه في عام  مركز بحوث االستدامة ودراسات المستقبل .4

 :وقد تم اعتماد انشاء المراكز التالية  فى أطار نقل مراكز البحوث الى ادارة الجامعة- 

 .2014والذي تم انشاؤه في عام  فى الصيانة الوقائيةمركزالتميز  -1

 .2015والذي تم انشاؤه في عام  ةمركز بحوث تكنولوجيات التعليم المتطور -2

 .2015والذي تم انشاؤه في عام  محاكاة التحديث واالنتاج المتقدممركز  -3

 :كما تم اضافة عدد من الوحدات التى تساعد على دعم البحث العلمى مثل 
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  (TICO). وحدة براءات االختراع -1

 وحدة متابعة المشروعات البحثية. -2

  (Science Park).    واحة العلوم -3

 اضنة الشركات الناشئةح -4

 مثل توجد برامج لتنمية المهارات البحثية  للباحثين من خالل خطة تنمية القدرات بكلية الهندسة وبالجامعة 

  إدارة الفريق البحثي .1

 العرض الفعال  .2

 أخالقيات البحث العلمي  .3

 مشروعات البحوث التنافسية. .4

 بحثية .تم وضع خطة لتدريب الهيئة المعاونة لتنمية المهارات ال 

 ( تدعم الكلية االبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المشتركة من خالل تشكيل مجموعات بحثيهresearch 

groups:مشتركة من التخصصات المختلفة فى المجاالت التالية ) 

 بحوث الطاقة. .1

 بحوث المياه. .2

 بحوث البيئة. .3

 بحوث المواد. .4

 بحوث ادارة المشروعات الهندسية. .5

 الستدامه.بحوث تطوير ا .6

البحوث التطبيقية مع الصناعة مثل )النساجون الشرقيون او الجهات البحثية مثل اكاديمية البحث العلمي او صندوق  .7

 (STDFتنمية البحث العلمي والتكنولوجي 

 بحوث القوه واالليات. .8

 بحوث البيئه. .9

 بحوث االنظمة اآللية والذكية. .10

 بحوث التطوير الحضاري. .11

 .بحوث العلوم األساسيه .12

 ( يتم عمل ملتقى سنوى لربط الصناعة والكليةIndustrial Linkage Seminarو ) يتم عمل معرض سنوى

لمشروعات التخرج للطالب وورشة عمل لمناقشة مشاكل الصناعة لبلورة مشروعات تخرج للطالب لحل المشاكل 

 .الصناعية

 

 لتدريس.  للكلية فى نمو مستمر، وتناسب مع عدد اعضاء هيئة ااالنتاج البحثى  .10.5
  تطور االنتاج البحثي للمؤسسة لألعوام الثالثة الماضية, ومتوسط االنتاج ألعضاء هيئة التدريس ومتوسط النشر

 الدولي

  تشير بيانات اعضاء هيئة التدريس من خالل السيرة الذاتية على موقع الكلية االلكترونى الى ان جميع اعضاء هيئة

فى البحث العلمى بصور متفاوتة سواء فى صورة االبحاث العلمية المنشورة  التدريس المتواجدون بالكلية مشاركون

دكتوراة(  او عن  –او المشاركة فى المؤتمرات الدولية او المحلية او االشراف على الرسائل العلمية )ماجيستير 

 طريق المشاركة فى المشاريع البحثية المحلية والدولية.
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  2019-2018في عام  59و -20182017في عام  45فى األبحاث وصل الى عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين 

 مع األخذ فى األعتبار ثبات عدد المشاركين فى البحث الدولى. 

  2017% عام 61زيادة نسبة المشاركين فى البحث العلمى إلى اجمالى اعداد أعضاء هيئة التدريس كي تصل من-

 .2019-2018% عام 80الي  2018

 بحث لكل عضو هيئة تدريس فى  3.2بحاث المنشورة الى عدد اعضاء هيئة التدريس لتصبح بمعدل زيادة نسبة اال

 .2019-2018في عام  3.6الي  2018-2017عام 

  يتبين اآلتى: 2019إلى  2015من هذه النتائج وخالل الفترة من 

 زيادة عدد المشاركين فى النشر الدولى. .1

  .%79الى لى اجمالى اعداد أعضاء هيئة التدريس نسبة المشاركين فى البحث العلمى إزيادة  .2

بحث لكل عضو هيثة   3زيادة نسبة االبحاث المنشورة الى عدد اعضاء هيئة التدريس لتصبح بمعدل اكثر من  .3

 تدريس سنويا.

 2019إلى  2015هيئة التدريس خالل الفترة من  ملخص أعداد األبحاث وأعداد ونسب المشاركين من أعضاء

 

 

ة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون فى االنشطة والمشروعات اعضاء هيئ .10.6

 والمؤتمرات العلمية والبحثية.
  فاعلية وسائل تشجيع و دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب في األنشطة والمشروعات

 والمؤتمرات العلمية المحلية واالقليمية والدولية

 ب الباحثين بدوريات ومؤتمرات عالمية تمول بالكامل من الجامعة.يتم نشر أبحاث شبا .1

 .% من وقت العمل للبحث العلمى20يخصص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .2

 يشترك شباب الباحثين فى المشروعات البحثية الممولة. .3

 .(Joint PhD Programsيشجع شباب الباحثين على التقدم للحصول على منح خارجية للدراسة ) .4

 يشترك الشباب فى المؤتمرات بأبحاث ممولة من الجامعة. .5

 يتم ترشيح رسائل الماجستير والدكتوراه للحصول على جائزة أفضل بحث على مستوى الجامعة. .6

 تخصص الجامعة عدد من المنح لشباب الباحثين سنويا. .7

 تمنح الجامعة عدد من الجوائز للمتميزيين فى البحث العلمى.   .8

 امعة منح دراسية الوائل الخريجيين وخريجى الجامعة ببرامج الدراسات العليا.توفر االج .9

 تقيم الكلية ندوات دورية لالبحاث تحت التنفيذ. .10

 (.NEXUSيتم نشر ابحاث مشروعات التخرج المتميزة للطالب فى مجلة مشروعات التخرج ) .11
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 Research focusيتم نشر مجموعه من ابحاث اعضاء هيئة التدريس في مجلة  .12

م عمل يوم المهندس سنويا لتكريم المتميزين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب فى االنشطة تي .13

 البحثية.

 

 للكلية قواعد البيانات للبحوث واالنشطة العلمية. .10.7
 تحليل لمحتوي قواعد بيانات البحث العلمي واالنشطة العلمية االخري 

 لمية التى تم نشرها بواسطة اعضاء هيئة التدريس وجارى تحديث القاعدة دوريا تم انشاء قاعدة بيانات للبحوث الع

وتعتبرهذه لتسهيل حصراألبحاث المنشورة سواء محلية أو عالمية أو مشتركة مع جهات أجنبية هى الروابط التالية 

 االتية على االنترنت 

 2018  -2012م عضاء هيئة التدريس  )مؤتمرات وبحوث(  خالل االعواالنشر العلمى أل 

https://livebueedumy.sharepoint.com/personal/shahir_sadek_bue_edu_eg/Documents/Att

achments/Departmental%20Research%20Activities%20till%202019.xlsx 

 لجامعات هناك أبحاث مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية وأعضاء هيئة تدريس با

   . Scivalطبقا ل 2019إلى  2015األجنبية خالل الفترة من 

  عضو هيئة تدريس بما يمثل  45بحث اشترك فيها عدد  161يبين أعداد األبحاث المنشورة دوليا وعددها الجدول التالي

 .   2019إلى   2016% من اجمالى اعضاء هيئة التدريس وذلك خالل الفترة من 60  نسبة

 9201إلى  2016من  خالل الفترة Scivalرفة عحاث المشورة دوليا بمأعداد األب

 البند فترة الدراسة

نوفمبر 16فى   2019  2018 2017 2016 

135 

 

127 96 83 
 عدد األبحاث المنشورة دوليا

  2019بحث عام   135الى 2016بحث عام   83عدد االبحاث المنشورة دوليا بين تم زيادة. 

 29الى  الى  2018% فى عام 24.1% من المجالت فى العالم من 10حوث المنشورة فى احسن تم زيادة نسبة الب %

 .2019فى عام 

  من اجمالى % 51الى  2018عام  %36من  المنشورة والمشتركة مع جامعات وجهات اكاديميةتم زيادة نسبة االبحاث

 .2019فى عام  االبحاث الدولية المنشورة

 ية والمشتركةوسائل دعم األبحاث التطبيق 

  حيث  2019عام  % من اجمالى االبحاث الدولية المنشورة1.6تمثل االبحاث العلمية التطبيقية مع جهات اجنبية حوالى

  .2018% فقط فى عام 1كانت تمثل 

 يبلغ  هناك العديد من األتفاقيات المبرمة بين الكلية والجامعة ومؤسسات التعليم العالى والبحثى فى المجاالت الهندسية و

 اتفاقية. 20عدد هذه األتفاقيات خالل األعوام الثالث السابقة حوالى  

 اتفاقيات.  3علة بلغت حوالى فتفاقيات الماأل 

 ( تصدر الكلية مجلة علميةresearch focus)  لها يتم تشكيل لجان تحكيم داخليهوحيث تم تشكيل لجنة تحرير للمجلة. 

 نظمات  االقليمية والدولية.تم مشاركة اعضاء هيئة التدريس  في الم 

 أساليب دعم وتحفيز البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين 

  2018/2019تم تسجيل الجوائز التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خالل العام الدراسي  

 (  Principal Researcherسى ) جائزة الباحث الرئي 2 عدد  -1

 (Early Research Careerدىء |)للباحث المبتجائزه  2عدد  -2
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 ( High Impact Researcher)جائزه اعلى معدل تاثير  2عدد  -3

 ( Best Publicationجائزة احسن بحث منشور )  2عدد  -4

 (Best Postgraduate Thesisضل رساله ماجستير ودكتوراه على مستوى الجامعه البريطانيه )جائزه اف 5عدد  -5

 (.SCOPUSوهيئة معاونة على جوائز )عضوهيئة تدريس  32تم حصول عدد  -6

 للكلية مؤتمر علمى دورى. .10.8
 المؤتمرات العلمية المحلية واالقليمية والدولية التي نظمتها المؤسسة أو شاركت في تنظيمها 

 المؤتمرات الدوليةوالمشاركه في المؤتمرات العلميه و تحرص الكليه على اقامة ندوات سنويه للمجموعات البحثيه 

" في ديسمبر 4th international conference in chemistryمؤتمر بعنوان"عة والكلية فى تنظيم شاركت الجام .1

 باالشتراك مع الجمعية المصرية للكيمياء. بمرسى علم 2018

 4th international conference in welding and failure“ مؤتمر بعنوان في تنظيم والكلية شاركت الجامعه .2

analysis of engineering materials”   بأسوان 2018في نوفمبر.   
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برامج الدراسات العليا متنوعة وتسهم فى تحقيق رسالة الكلية والجامعة وتقابل متغيرات سوق  .11.1

 العمل ويتم الترويج لها محليا وإقليميا:

  ة كل من برنامج الطاقة المتجددهناك إقبال جيد على(REN)  (  و برنامج هندسة التصميم والتشييد المستدامةSTDC 

لى الرغم من حداثة إنشائها حيث أنها تتوافق مع التطورات العلمية الحديثة وكذلك احتياجات المجتمع وهي برامج ع)

 .(MAT)برنامج المواد المتقدمة وتتخد الكلية حاليا عدد من اإلجراءات لزيادة االقبال على . بينية

 نواع وأعداد ومستويات برامج الدراسات العليا التى تقدمها الكلية:أ  

 الئحة الدراسات العليا فى العلوم الهندسية لكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، التفاصيل الخاصة  تتضمن

صول على كل درجة بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة وشروط اإللتحاق بها للمصريين والوافدين ومتطلبات الح

ويمنح مجلس الجامعة البريطانية في مصر بناء على إقتراح مجلس ،علمية وشروط التعديل واإللغاء ونظام التقديرات 

 تيه:كلية الهندسة الدرجات العلمية فى التخصصات اال

 تخصص هندسة الطاقه المتجدده -درجة الماجستير فى الهندسة  -

 تخصص هندسة الطاقه المتجدده -ة درجة الماجستير فى العلوم الهندسي -

 تخصص علوم وهندسة المواد المتقدمة -درجة الماجستير فى الهندسة  -

 تخصص علوم وهندسة المواد المتقدمة -درجة الماجستير فى العلوم الهندسية  -

 تخصص هندسة التصميم والتشييد المستدامة -درجة الماجستير فى الهندسة  -

 تخصص هندسة التصميم والتشييد المستدامة -دسية درجة الماجستير فى العلوم الهن -

  وقد قامت الكلية حديثا بإعداد برنامج لدرجة الدكتوراه في مجال هندسة االستدامة وتم اقراره من الجامعة خالل العام

 ويعرض االن على المجلس األعلى للجامعات للموافقة عليه 2018/2019الجامعى 

 أعداد الطالب المسجلين والمجتازين. 

  تخصص هندسة  –يالحظ تصاعد مطرد فى االقبال على برنامج درجة الماجستير فى العلوم الهندسية في الجدول التالي

الطاقه المتجدده، ويالحظ اإلقبال الجيد من طالب الدراسات العليا من تخصصى الهندسة المدنية والهندسة المعمارية 

لماجستير فى العلوم الهندسية فى تخصص "هندسة التصميم والتشييد على اإللتحاق ببرنامجى الماجستير فى الهندسة وا

وتتخد الكلية حاليا عدد من اإلجراءات لزيادة  المستدامة": كما يالحظ محدودية االقبال على برنامج المواد المتقدمة. 

ؤتمرات محلية وإقليمية االقبال على البرنامج. ويروج لبرامج الدراسات العليا من خالل اإلعالن عن هذه البرامج في م

 .والصحف

ين الجامعيينبيان عن أعداد الطالب المسجلين بكل برنامج للعام  

 أسم البرنامج

-2017 الدرجة العلمية

2018S

1  

2017-

2018 

S2  

2017-

2018Tot

al  

2018-

2019 S1 

 

2018-

2019 S2 

2018-

2019 

Total 

هندسة الطاقه 

 المتجدده

الماجستير فى العلوم 

 .M.Scالهندسية 

10 3 13 10 --- 10 

الماجستير فى الهندسة 

M.Eng. 

-- ---- -- -- 4 4 
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 أسم البرنامج

-2017 الدرجة العلمية

2018S

1  

2017-

2018 

S2  

2017-

2018Tot

al  

2018-

2019 S1 

 

2018-

2019 S2 

2018-

2019 

Total 

علوم وهندسة 

المواد 

 المتقدمة

الماجستير فى العلوم 

 .M.Scالهندسية 

1 1 2 1 1 2 

الماجستير فى الهندسة 

M.Eng. 

-- -- -- -- ----  

هندسة 

التصميم 

والتشييد 

 المستدامة

الماجستير فى العلوم 

ة الهندسي M.Sc. 

6 1 7 12 ---- 12 

الماجستير فى الهندسة 

M.Eng. 

2 2 4 1 1 2 

  وقد قامت الكلية باعداد برنامج لدرجة الدكتوراه في مجال الهندسة المستدامة وتم اقراره من الجامعة خالل العام الجامعى

 .ويعرض االن على المجلس األعلى للجامعات للموافقة عليه 2018/2019

 

    2019 -2018و   2018- 2017 ين الجامعيينللعام بكل برنامج الحاصلين على الدرجات العلمية اد الطالب بيان عن أعد

 أسم البرنامج
2018-2017 الدرجة العلمية  2018-

2019 

 هندسة الطاقه المتجدده

 M.Sc. 6 5الماجستير فى العلوم الهندسية 

 M.Eng. -- 1الماجستير فى الهندسة 

لمواد المتقدمةعلوم وهندسة ا  

  M.Sc. 2الماجستير فى العلوم الهندسية 

 -- -- .M.Engالماجستير فى الهندسة 

هندسة التصميم والتشييد 

 المستدامة

  لم يمنح بعد .M.Scالماجستير فى العلوم الهندسية 

 1 لم يمنح بعد .M.Engالماجستير فى الهندسة 

 

 برامج الدراسات العلياآليات إستقراء سوق العمل وترويج الكلية ل 

  تسعى الكلية لوضع آلية حقيقية لقياس حاجة سوق العمل وإستخدام مؤشرات وإحصاءات محددة، وعمل إستقراء ألراء

أصحاب األعمال من خالل لجنة التواصل مع الصناعة ويوم التوظيف السنوي وفعاليات معرض مشروعات التخرج 

   .للعام الثانى على التوالى
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  الجودة بالكليه استبيان الستطالع رأى منظومة العمل في الصناعة الوطنية حول اهداف ومحتوى كل اعدت وحدة

برنامج من برامج الدراسات العليا وذلك بهدف التطوير المستمر وسوف يتم تجميع النتائج وتحليلها اثناء العام االكاديمى 

2019/2020. 

 

 ترويج الكلية لبرامج الدراسات العليا 

 رويج لبرامج الماجستير والدراسات العليا بالجامعة البريطانية من خالل اإلعالن على الموقع اإللكتروني للكلية يتم الت

ونشر اإلعالنات بالصحف اليومية واسعة اإلنتشار قبيل بدء الدراسة بكل فصل دراسى ومن خالل عقد السيمينارات 

 .التعريفية بالمعاهد العلمية األخرى

 ز مادية للطالب المتفوقين للدراسة ببرامج الدراسات العليا منها منح األول على الدفعة من خريجي تقدم الكلية حواف

%( ومنح جميع خريجى الكلية وكذلك المعيدين بالكلية إعفاء 100الكلية إعفاء كامل من المصروفات الدراسية )بنسبة 

ح ذات النسبة لخريجى الكليات والمعاهد ومنللمعيد  %50 % للخريج و30  جزئى من المصروفات الدراسية بنسب

 .العلمية ذات البروتوكوالت المشتركة مع الجامعة البريطانية  

 

لبرامج الدراسات العليا معايير أكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير  .11.2

 القياسية الصادرة عن الهيئة.

 كاديمية المتبناة لجميع برامجها مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات تصميم الكلية لمصفوفة المضاهاة للمعايير األ

 العليا الصادرة عن الهيئة وتتحقق من التوافق

  تتضمن الدراسه مصفوفة بين المعايير االكاديمية المتبناه مع المعايير القياسيه المرجعيه الصادرة من الهيئة القومية

ق التام مع النتائج التعليمية المستهدفة لكل برنامج. كما قامت الكلية بعمل مصفوفة لضمان جودة التعليم واالعتماد التواف

وتم عمل مصفوفة  QAAمضاهاة توافق المعايير المتبناة للبرنامج مع المعايير القياسية للدراسات العليا ومتطلبات 

ة توكيد الجودة فى المملكة المتحدة مع السابع للتعليم العالي )مستوى الماجستير( طبقا لمتطلبات هيئ مضاهاة المستوى

و  MAT617 لبرامج مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج وأيضا المخرجات المستهدفة من مقرر الرسالة البحثية

619 REN   STDC690. 

  صفات العمود األول يبين موا :أعمدة 4قامت الكلية بعمل مصفوفة مقارنة مرجعية للبرامج الثالثة، تشمل المصفوفة

الخريج من البرنامج، والعمود الثاني يبين المواصفات العامة لخريج الدراسات العليا والعمود الثالث يبين نواتج التعلم 

من البرنامج، أما العمود الرابع يبين المقررات الدراسية التي تحقق نواتج التعلم للبرنامج. وذلك لبيان توافق البرنامجين 

  ادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد.مع المعايير القياسية الص

 

برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج مع المعايير  .11.3

  القياسية.

 تتخذ الكلية اإلجراءات الرسمية لتوصيف برامج الدراسات العليا 

 ات لجميع برامج الدراسات العليا بالكلية بناء على تقرير المراجعين تم عمل مراجعة وتحديث توصيف البرامج والمقرر

 بالهيئة القومية الداخليين والخارجيين المصري والبريطاني

 تم مراجعة واعتماد هذه البرامج من الشريك البريطانى للجامعة 

 تمت الموافقة علي كافة البرامج من لجنة القطاع بالمجلس االعلى للجامعات 

 قة علي كافة البرامج من لجنة القطاع بالمجلس االعلى للجامعاتتمت المواف
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نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراته وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس  .11.4

 والتقويم

  التعليميةتتحقق الكلية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج 

 لتعلم لكل برنامج تعليمي مع المقررات التعليمية بالبرنامج بناء علي تقرير أعدت الكلية ثالثة مصفوفات لمقارنة نواتج ا

لبيان مدي توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية من خالل مقارنة مشاركة كل مقرر دراسى  المراجعين بالهيئة

فية والنواتج الذهنية والنواتج فى تحقيق نواتج التعلم للبرنامج مقسم إلى األربع نواتج الرئيسية )النواتج المعر

 :يتضح اآلتى العملية/التطبيقية والنواتج المنقولة/العامة( وبفحص كل مصفوفة

  تم التمييز بين مخرجات التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج بإستخدام الرموز والحروف الكبيرة وبين مخرجات

 .الصغيرةالتعلم المستهدفة على مستوى المقررات بإستخدام الحروف 

  تتضمن كل مصفوفة كافة مواد البرنامج من الثالث تصنيفات الرئيسية وهى مواد أساسية ومواد إختيارية ومتطلبات

 عامة للدرجة العلمية.

  تم مراعاة والتأكد من أن كل مقرر من جميع المقررات الدراسية له نواتج تعلم فى األربع أفرع الرئيسية 

 لمخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج من خالل أى مسار لدرجتى ماجيستير الهندسة تم ضمان تحقيق وتغطية كافة ا

 باإلضافة الى المواد االجبارية. أو ماجيستير العلوم الهندسية ومن خالل إختيار أى مواد من قبل الطالب

 أظهرت المصفوفة بوضوح اتساق نواتج التعلم للبرامج التعليمية مع المقررات الدراسية. 

 صععععف الكلية المقررات الدراسععععية متضععععمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضععععوعات المحتوى العلمى وطرق تو

 التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

  تنقسم المواد داخل كل برنامج من برامج الدراسات العليا إلى ثالثة تصنيفات بيانها كالتالى: مواد أساسية ومواد

 عامة للدرجة العلمية.إختيارية ومتطلبات 
 

 للكلية طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية. .11.5

 :تتأكد الكلية من توافق طرق التدريس والتعلم مع نواتج تعلم المقررات الدراسية والبرامج التعليمية 

 د الموضحة بالالئحةالدراسة بنظام الساعات المعتمدة ويسمح بالقيد بها طبقاً للقواع. 

  تحرص الكلية على توفير طرق تقويم مختلفة لطالب الدراسات العليا وتم إعداد ثالثة مصفوفات لبيان طرق التقويم فى

 كل مقرر دراسى فى كل برنامج من برامج الدراسات العليا.

   .تتنوع طرق التدريس والتعلم لكل المقررات من محاضرات ومعامل وفصول تمارين 

 تطابق بين نواتج التعلم المستهدفة على مستوى البرنامج وتلك في طرق التقويم. وجود 
 

الموارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمة والبحثية في برامج الدراسات العليا  .11.6

 مالئمة لتحقيق نواتج التعلم.

 يا والعملية البحثية التي تحقق نواتج التعلم:توفر المؤسسة الموارد المادية والتجهيزات والتسهيالت للدراسات العل 

  تحرص الكلية على توفير مصادر التعلم المختلفة لطالب الدراسات العليا من معامل وأجهزة حديثة ومكتبات ورقية

بيانات الكترونية متميزة بمكتبة الجامعة لمعظم الدوريات العلمية اإللكترونية واالنترنت والمحاضرات  وقواعد ومراجع

 ...إلخ -زيارة المصانع  –المعامل  -موقع التعليم األلكتروني  –لتقليدية ا

  قامت الكلية بشراء أجهزة معامل متخصصة للدراسات العليا لبرنامجي هندسة المواد المتقدمةMAT  وهندسة الطاقة

 وذلك بناء على تقرير لجنة القطاع بالمجلس األعلى للجامعات. RENالمتجددة 

 بيانات للسادة اعضاء هيئة التدريس  اللذين يقومون بالتدريس فى البرامج المختلفة كل حسب تخصصه تم انشاء قاعدة. 

 .توفر قاعدة بيانات لطالب للدراسات العليا وكما يتاح االلتحاق والقبول للطالب الوافدين 
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ئمة تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومال .11.7

 لقياس نواتج التعلم.
  متنوعة وعادلة ومعلنة  طالب الدراسات العليا تقييمطرق: 

 كافة الوسائل بيم طالب الدراسات العليا ويتضمن توصيف المقررات يتقر الكلية نظما موضوعية وعادلة ومعلنة لتق

بحثية الوراق األوالمشاريع و Assignments يم الطالب مثل اإلختبارات التحريرية والمهام يالمستخدمة فى عملية تق

Projects  ، بحيث تغطى نواتج التعليم المختلفة ، المعرفية والذهنية والمنقولة .Knowledge, Cognitive, 

Transferable 

 :تتأكد الكلية من أن إمتحانات الطالب تحقق نواتج التعلم المستهدفة 

 ختبارات شفوية وعرض )تشمل على احيث يم مع طبيعة المادة يتتناسب طريقة التقOral Discussion and 

Presentation عند تقديم أيه مشاريع بحثية أو زيارات ميدانية سواء من مجموعات من الطلبة أو منفردة من طالب )

. كما توجد مصفوفة تبين طبيعة أعمال السنة عند بداية الفصل الدراسى للطالب نوعبتوضيح أستاذ المادة يقوم وواحد 

 لسنة للمقررات المختلفة.اعمال ا

  فى كل فصل دراسى فى كل برنامج إلى الشريك البريطاني من خالل حزمة  امتحانات المقرراتتقوم الكلية بإرسال

اإلمتحان والتى تشمل مواصفات المادة واإلمتحان ونموذج الحل وتوزيع الدرجات للمراجعة من المراجع الداخلى من 

 قبل الشريك البريطانى.

 لضمان عدالة وموضوعية اإلمتحانات:التي تتخدها الكلية ات جراءاإل 

  يتم وضع االمتحانات لقياس النتائج التعليمية المستهدفة كما هو مطابق لما ورد بتوصيف المقرر والمعلن لجميع الطالب

 علي حد سواء. 

 لجميع الطالب فى التقويم االكاديمى للجامعة تعلن د اإلمتحانات النهائية يعامو 

 اعالن الجدول الخاص باالمتحانات النهائية على الصفحة االليكترونية للدراسات العليا بكلية الهندسة وترسل نسخة  يتم

 .منه للطالب فى الكلية على البريد االليكترونى

 ( تطبق الكلية لجان الممتحنين وتدار لجان اإلمتحانات بواسطة مكتب اإلمتحاناتExam Office.) 

 مناقشة نتائج اإلمتحانات والتقويم فى ل مراجعة واعتماد نتائج االمتحانات فى نهاية كل فصل دراسىتشكل الكلية مجلس ل

Programme Examination Board PEB  مع الشريك البريطانى بحضور السيد أ.د. عميد الكلية وأ.د. وكيل الكلية

فى أعمال التدريس  اركونئة التدريس المشلشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج وكافة السادة أعضاء هي

 خالل كل فصل دراسى.

 تعلن نتائج االمتحانات طبقا للمواعيد المعلنة فى التقويم االكاديمى. 

 تحرص الكلية على قياس آراء األطراف المشاركة فى العملية التعليمية. 
 

كة المراجعيين البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشار .11.8

 الداخليين والخارجيين.

  للدراسات العليااإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية لبرامج التعليمية   

 :تتم المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية على مراحل 
لمراجعة الداخلية طبقا للقواعد المعمول بها في الهيئة القومية يتم اختيار استاذ بكل برنامج تعليمي يقوم باداء عملية ا .1

 لضمان جودة التعليم واالعتماد.

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

ك بصفة دورية وبناء علي ذلك يقوم باعداد تقرير مراجعة تصميم البرنامج وذلبرنامج وذلك من خالل زيارة سنوية و

 سنوي

 على مراحل: وتتم المراجعة الخارجية لكافة البرامج التعليمية 
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مراجع خارجي من الجامعات المصرية لكل برنامج، وتتم هذه المراجعة طبقا للنموذج المعد لذلك من قبل هيئة ضمان  .1

 جودة التعليم واالعتماد.

( والذي يتم اختياره من جامعه بريطانية غير جامعة الشريك البريطاني وذلك .Ext.Exطاني )المراجع الخارجي البري .2

يقوم المراجع الخارجي بمراجعة ادارة العملية التعليمية وكذلك تصميم البرنامج وبناء عليه يقوم  مراجع لكل برنامج،

ي لكل برنامج وكذلك االجراءات التصحيحية في بكتابه تقرير ويتم اخذ كل ما ورد في التقرير في كتابة التقرير السنو

 خطة التطوير وما ينتج عنها من تحديث للبرامج والمقررات.

  كيفية اسعععتفادة الكلية من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعليمية والمقررات الدراسعععية فى تطوير

 البرامج التعليمية 

 مالحظات المراجعين من قبل الشريك البريطاني وتقارير المراجع الداخلى  يتم وضع خطة عمل للتحسين بناءا على

 .والمراجع الخارجى المصري لعمل خطة تطوير وتحسين فى نهاية كل عام دراسى

  الدراسات العليا بالكلية فى التقرير السنوي لكل برنامج من برامج الماجستيرلجنة تعرض APR Annual 

Programme Review حظات المراجعين الداخلى والخارجى وتوصياتهما بالتفصيلتوصيات ومال. 

  مراجعة البرامج والمقررات فى اطار تطوير مواصفات المادة وتوصيف وتطوير ليتم عمل مراجعة داخلية سنويا

Module specifications   إذا لزم األمر( بناءا على طلب القائم بالتدريس من خالل "تقرير القائم بالتدريس(

Module Leader Report MLR" 

 تعرض الرسائل العلمية والمشاريع البحثية على لجان مراجعة داخلية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية قبل قيام الطالب و

بعمل محاضرة عامة إلكتمال البحث والبد من إستيفاء مالحظات المراجعيين الداخليين قبل بدء أعمال تشكيل لجان 

 المشاريع البحثية.مناقشة الرسائل العلمية و
 

تستفيد الكلية منها فى التي وللكلية سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية التقارير ال .11.9

 وضع خطط التحسين والتطوير.

 :تعد الدراسات العليا بالكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية 

 ( يعد كل محاضر ملف المادةModule Fileفى نه ) من ونسخة الكترونىة اية الفصل الدراسى ويشمل نسخة ورقية

ثالث لمما تم تقديمه من الطالب  عينةتوصيف المادة والمحاضرات التى تم تدريسها ومتطلبات أعمال السنة للطالب و

مع  هائىونموذج اإلمتحان الن عينة من ملفات االنجازيتضمن ملف المادة و  .مستويات )المرتفعة والمتوسطة والدنيا(

الحل النموذجى وتوزيع الدرجات ونسخة من عدد من كراسات اإلجابة مقسمة إلى ثالث مستويات )المرتفعة والمتوسطة 

 والدنيا(

  يقوم مدير برامج الدراسات العليا( (PD بعمل تقرير سنوي لكل برنامج من برامج الماجستير APR Annual 

Programme Review  بواسطة لجنة من األستاذ الدكتور عميد الكلية ونائب رئيس  ومناقشة التقريرويتم عرض

 الجامعة للدراسات العليا والبحوث ووكيل الكلية للدراسات العليا ومدير البرنامج

  الدراسات العليا بالكلية األطراف المعنية على تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية:لجنة تطلع 

 اد تحفظ جميع ملفات المو ((Module file   الجودة بمبنى الكلية الرئيسى.ضمان بوحدة  سابقة ثالث أعوام 
 يتم مناقشة نتائج اإلمتحانات والتقويم فى)  Programme Examination Board (PEB  مع الشريك البريطانى

لبرنامج وكافة السادة أعضاء بحضور السيد أ.د. عميد الكلية وأ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق ا

 التدريس خالل كل فصل دراسى.ب القائمينهيئة التدريس 

 التقارير السنوية للمقررات وكذلك التقرير السنوي لكل برنامج من برامج  تناقش لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكليةو

 APR Annual Programme Review فى لقاء مع العميد  الماجستير

 ية من خطط التحسعععععين والتطوير بالتقارير السعععععنوية للمقررات الدراسعععععية والبرامج التعليمية فى تطوير تسعععععتفيد الكل

 البرامج التعليمية:
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 ( تدخل توصيات تقرير محاضر المادةModule Leader Report MLR الخاصة بالتعديل والتطوير ، وتوصيات )

والذي يسمح بعمل   Module and Programme Annual Process Update التحديث السنوي للبرنامج والمقرر 

 .تغيرات في المقرر والبرنامج

 لجنة قطاع المجلس االعلى للجامعات فى تطوير برامج و ينوالداخليين المراجعيين الخارجي تم االستعانة بتقاريري

ديد اإلعتماد من المجلس الالئحة الجديدة عند تج فىوإضافة بعض المقررات من الالئحة القديمة الدراسات العليا وحذف 

 األعلى للجامعات.

آليات التسجيل واإلشراف على الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دوريا بغرض  .11.10

تطويرها وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمى على الرسائل طبقا 

 للتخصص.
  اإلشراف والمتابعة لطالب الدراسات العليا:تطبق الكلية إجراءات محددة تضمن موضوعية وعدالة توزيع 

  توجد آليه لتسجيل الطالب معلنه على موقع الكليه وذلك باإلضافة إلى تسليم الطالب وثائق التسجيل من مكتب المسجل

 .لبرامج الدراسات العليا وكذلك لالشراف على الماجستير

 المساعدين بالكلية وأن يعين أستاذا أوأستاذا مساعدا مشرفا رئيسيا على الطالب من بين األساتذة أواألساتذة  تعيين

متخصصا من الجامعات الحكومية المصرية ضمن لجنة اإلشراف طبقا لمقترح الطالب، ويجوز إشراك أحد المدرسين 

 فى اإلشراف وفى جميع الحاالت ال يزيد عدد المشرفين عن ثالثة مع مراعاة التخصص لموضوع البحث.

 دراسات العليا بارشاد الطالب سواء المسجلين لدرجة ماجيستير الهندسة وماجيستير العلوم الهندسية يقوم مدير برنامج ال

 وذلك من الناحية االكاديمية واإلدارية.

  يسمح للطالب بالتسجيل فى المشروع البحثى فى درجة ماجستير الهندسة فى فصل دراسى واحد ، وفي حالة درجة

 فصول دراسية. 3كون التسجيل بحد أدنى الماجستير فى العلوم الهندسية ي

 يقدم المشرف الرئيسي فى نهاية كل فصل دراسى بكل عام اكاديمي تقريراً عن مدى تقدم الطالب في دراسته. 

 من خارج مصر فى تقييم رسالة الماجستير وتستعين الكلية بعضو من جامعة الشريك البريطانى  ضرورة إشتراك عضو

 ا الدور الهام.   فى ذات التخصص للقيام بهذ

  ضرورة إشتراك عضو من الجامعات الحكومية المصرية داخل مصر فى تقييم رسالة الماجستير وتستعين الكلية بعضو

 من الجامعات الحكومية المصرية داخل مصر

 :تعلن الكلية اإلجراءات بوسائل مناسبة ومتعددة 

 شورة على موقع الجامعة اإللكترونى ومتاحة لكل جميع اإلجراءات منصوص عليها فى الئحة الدراسات العليا ومن

 .الطالب

 :تقوم الكلية بمراجعة اإلجراءات دوريا وتطويرها وفق التغذية المرتجعة من األطراف المعنية 

 .فى الدورة السنوية لتطوير وتحديث مواصفات المواد والتى تتم كل عام دراسى 

عليا وإتخاذ اإلجراءات المناسبة والالزمة للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات ال .11.11

 لدراستها واإلستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 تستخدم الكلية وسائل مناسبة فى استقراء آراء طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية والبحثية 

 والعملية التعليمية وكذلك القائم بالتدريس ومدى توافر  يشارك طالب الدراسات العليا بتقييم المقررات الدراسية والبرنامج

 اإلمكانات المادية ومالئمتها للدراسة فى نهاية كل فصل دراسى من خالل إستمارة إستبيان

 تحلل الكلية وتقيم آراء طالب الدراسات العليا 

 التقييمات والعمل على تالفى  يتم تحليل استبيان طالب الدراسات العليا وبيان  درجة كل مؤشر واستخالص نتائج هذه

 نقاط الضعف ان وجدت وبيان نقاط القوة ونقاط التحسين وتستخدم نتائج التحليل التخاذ اإلجراءات التصحيحية

 تستفيد الكلية من نتائج اإلستقراء وتتخذ الخطوات التصحيحية المناسبة 
  ى تتم كل عام دراسى.تدخل نتائج فى الدورة السنوية لتطوير وتحديث مواصفات المواد والت 
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 2019/2018المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة للعام الجامعى  -12

ماقامت الكلية بتنفيذه  من أنشطة لتحقيق خطتها لخدمة المجتمع وتنمية البيئة المحيطة وإذا  .12.1

 كانت قد قامت بقياس رضاء األطراف المجتمعية ومدى إستجابتها لنتائج هذا القياس.

 ة لخدمة المجتمع وتنمية البيئةللكلية خطة مفعل:  

وقد تم تحديث هذه  2012/2017  موثقة ضمن الخطة االستراتيجية للكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة خمسيةتوجد خطة   -

 .6/12/2017وخطة للعمل التنفيذي واعتمدت من مجلس الكلية بتاريخ  2022/ 2018الخطة للفترة  

ية ورسالة واهداف الجامعة والكلية فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأن روعي في وضع هذه الخطة تحقيق رؤ -

تكون الكلية نقطة محورية للمعرفة وللحلول وللموارد والخدمات االستشارية لقطاع الهندسة والمجتمع في مجاالت عديدة، 

ونقل المعرفة والتعاون في دعم التنمية وتقديم الخبرة ذات الجودة العالية لتحفيز ودعم الطلب علي الحلول المبتكرة 

 .االقتصادية

تم طرح هذه الخطة علي جميع األطراف المعنية من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واالداريين ولجنة التواصل   -

 مع الصناعة والتي من ضمن اعضائها من يعملون في مختلف تخصصات الصناعة.

برئاسة  2013في عام    Industry-Faculty Liaison Committee   (IFLC) شكلت الكلية لجنة لالتصال بالصناعة -

عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع ورؤساء االقسام العلمية الي جانب ثالثة اعضاء من الصناعة  

وخدمة المجتمع وعقد أول اجتماع لهذه يتم اختيارهم دوريا كل عام. وتهدف هذه اللجنة الي تدعيم عالقة الكلية بالصناعة 

 ويتم إجتماع هذه اللجنة دوريا.  10/11/2013اللجنة بتاريخ 

لربط الصناعة بالكلية وذلك تحت الرعاية المشتركة للمراكز الصناعية المشاركة والكلية حيث تم  سنويةندوة الكلية  عقدت -

كل التي تجابه هذه الصناعات توطئة الشراك اعضاء دعوة المتخصصين من الصناعة اللقاء محاضرات ومناقشة المشا

 هيئة التدريس المتخصصين بالكلية مع فريق عمل من الشركات اليجاد حلول لهذه المشاكل.

قامت الكلية باصدار كتالوجين احدهما يحتوي علي االمكانيات المعملية والوحدات البحثية ذات الطابع الخاص واآلخر  -

من اعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجاالت المهنية والبحثية لكل منهم في مجال تخصصه  يحتوي االمكانيات البشرية

 ومدي امكانية مساهمتهم في أعمال االستشارات الهندسية.

 بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة لجميع األطراف بالكلية: للتوعيةإعداد برامج مختلفة تم  -

  .عديدة عقد ورش عمل بالتنسيق مع جهات مجتمعية .1

   .ندوات و ورش عمل في الموضوعات المطروحة علي الساحة و التي تهم المجتمع والبيئة عقد .2

 مشاركة مركز التنمية المستدامة فى تصميم واختيار نقط جديدة تتقبل سبل الحياة خارج الوادى.  .3

 . مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى المجالس النوعية المتخصصة بأكاديمية البحث العلمى .4

أعضاء هيئة التدريس فى دراسة مشاكل الصناعة من خالل الندوات والزيارات وورش العمل ووضع حلول  مشاركة .5

 عملية لها.

 مشاركة أعضاء هيئة التدريس كاستشاريين لدى الشركات. .6

 دسين. تنظيم مسابقة اولمبياد االمل والعمل لبناء وانشاء ومجتمعات لتنمية اقليم قناة السويس مع نقابة المهن .7

 

  :للكلية كيانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة .12.2

  مراكز علمية هندسية متخصصة تعمل كوحدات ذات طابع خاص وتتبع ادارة الجامعة وذلك الجراء الدراسات  7بالكلية

ات المجتمع وهذه والبحوث في بعض مجاالت التخصصات المختلفة لالقسام العلمية بالكلية وربط هذه الدراسات باحتياج

 المراكز هي:
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 ودراسات المستقبل.  مركز فاروق الباز للتنمية المستدامة .1

 مركز المواد المتقدمة. .2

 مكز الطاقة المتجددة. .3

 مركز الفيزياء النظرية. .4

 مركز التميز في الصيانة. .5

 مركز تكنولوجيا التعلم. .6

 مركز المحاكاه واالبتكار. .7

 CCCSمركز استشارات وخدمة المجتمع  .8

 ع هذه المراكز مذكورة بصورة مفصلة علي موقع الجامعة تحت صفحة األبحاث.جمي -

 يتم عمل تقرير سنوي للكلية عن االنشطة التي تقوم بها هذه المراكز. -

سنوي للسيد االستاذ الدكتورنائب رئيس الجامعة للبحث العلمي بخصوص االنشطة التي تقوم بها هذه يتم عمل تقرير  -

 المراكز. 

 :ة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة لتلبية احتياجات المجتمع وأولوياتهللكلية أنشط .12.3

 تنوع الكلية من أنشطتها التعليمية والبحثية والخدمية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع لتلبية احتياجاتة وأولوياته. 

 تم عقد عدد من االتفاقيات بين الكلية وكل من: -

 ات الصحية.شركة ديورافيت للسيراميكيات واألدو -1

 شركة النساجون الشرقيون.  -2

 شركة جنوب الوادي القابضة للبترول. -3

 جامعة بورسعيد.  -كلية الهندسة -4

 برتوكول مع محافظة االقصر . -5

 بروتوكول مع شركة شنيدر للكهرباء. -6

في مجال  مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عمل الدورات التدريبية للمجتمع المستفيد وكذلك االستشارات الهندسية كل -

 تخصصه.

 مشاركة الكلية في عضوية الجمعيات العلمية والمهنية العالمية التالية:  -

 (.IEEEجمعية مهندسي الكهربية واإللكترونيات ) -1

 جمعية المهندسين الكيمائيين. -2

 جمعية مهندسي البترول )قسم الطالب(.  -3

 جمعية المهندسين الميكانيكيين. -4

 (.Enactus and  Multicultural Clubوية  نوادي )مشاركة الكلية في عض -5

موارد الكلية وتنفيذ للكلية آليات فاعلة لتمثيل األطراف المجتمعية في صنع القرار ودعم  .12.4

 برامجها:

 توفر الكلية بيانات بالمجالس التي يشارك فيها ممثلو المجتمع 

 المجالس واللجان التي يشارك فيها ممثلو المجتمع: -

 مجلس الكلية -1

 جنة التواصل مع الصناعةل -2

 لجان مناقشة مشروعات التخرج )المشروعات البحثية ومشروعات التصميم( -3



    SSSR F6 

 الجامعة البريطانية فى مصر  –كلية الهندسة وحدة ضمان الجودة ب -( 2018 /9201)سنوي الذاتى التقرير ملخص ال
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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


