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  تمهيــد
  

يوجد للكلية خطة استراتيجية وثالث خطط تنفيذية (للتعليم والتعلم ، البحث العلمى ، وخدمة المجتمع) لمدة 
  .  2017/2022خمس سنوات 

  
متضمناً ما تم تنفيذه من الثالث خطط التنفيذية وبصفه دورية يتم كتابة التقرير السنوى للكلية كل عام 

خدمة المجتمع ) وفقاً للخطة االستراتيجية ، ويعتبر التقرير السنوي  –البحث العلمي  –(التعليم والتعلم 
 –للكلية للثالث سنوات السابقة جزء ال يتجزأ من الدراسة الذاتية في كل المجاالت مثل التعليم والتعلم 

  دمة المجتمع وكذلك اللجان المنبثقة من الهيكل التنظيمى للكلية.خ –البحث العلمي 
  

  مصطلحات داخل الدراسة:
 الجامعة البريطانية الشريك مع الجامعة البريطانية في مصرالشريك البريطاني :  
 الجامعة البريطانية  -لجنة المراجعة الداخلية بكلية الهندسة -2الشريك البريطانى  -1: المراجع الداخلي

  مصر في
 مراجع خارجي من الجامعات البريطانية في المملكة المتحدة من غير الجامعة المراجع الخارجي :

  الشريكة باالضافة الي المراجعين من الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة.
  

ومدير وحدة الجودة وشارك فيها   قام بإعداد الدراسة الذاتية فريق وحدة الجودة برئاسة أ.د عميد الكلية
 رؤساء االقسام العلمية وكثيرمن أعضاء هيئة التدريس من خارج ممثلى وحدة الجودة واالداريين.
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 فريق اعداد الدراسة الذاتية  
تم إعداد الدراسة الذاتية من خالل فريق أعضاء وحدة الجودة ، ومسؤولي المعايير من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم  -

  رئاسة عميد الكلية أ.د/ مجيد حسنتحت اشراف أ.د/ نبيل الطيب وبواإلداريين ذوي العالقة. 

 أعضاء فريق وحدة الجودة من أعضاء هيئة التدريس

    العمل من أعضاء هيئة التدريس:أعضاء فريق 
  الكليةعميد   أ.د. مجيد حسن

  مدير وحدة الجودة  أ.د. عطيه محمود عطيه
  مستشار وحدة الجودة  أ.د. فاطمة ابو شادى

  المسئول عن معيار التخطيط االستراتيجي  د. أمانى مايكل
  المسئول عن معيار القيادة والحوكمة  أ.د محمد حسين

  لمسئول عن معيار ادارة الجودة والتطويرا  أ.د محمد الدسوقى
  المسئول عن معيار أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  د. هدى حسن

  المسئول عن معيار الجهاز اإلداري وممثل االداريين بالوحدة   س صبرىناأ. اي
  المسئول عن معيار الموارد المالية و المادية  د. أشرف نسيم
  عن معيار المعايير االكاديمية و البرامج التعليميةالمسئول   أ.د نبيل الطيب

  المسئول عن معيار التدريس والتعلم  أ.د محمد العطار
  المسئول عن معيار الطالب و الخريجون  د. دينا أحمد

  المسئول عن معيار البحث العلمي واالنشطة العلمية  أ.د. محمد شهير صادق
  العلياالمسئول عن معيار الدراسات   د. عمرو حلمى

  المسئول عن معيار المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة  أ.د محمد على الوجيه

  جميع رؤساء االقسام فى ابراز نقاط القوى فى برامجهم  باالضافة الى مشاركة

  الجامعة البريطانية في مصر -لجنة المراجعة الداخلية بكلية الهندسة  
و قد  14/2/2018تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بتوجيه من مجلس إدارة الوحدة ثم اعتمدت في مجلس الكلية بتاريخ  -

  من: /23/9 2018 تم تحديث التشكيل واعتماده فى مجلس الكلية بتاريخ 

  ا.د/ مجيد حسن عميد كلية الهندسة .1

  ا.د/ عطيه عطيه مدير وحدة الجودة بالكلية .2

  أبو شادي مستشار وحدة الجودة بالكليةا.د/ فاطمة  .3

  ا.د/ محمد حسين عضو بوحدة الجودة بالكلية .4
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 البيانات الوصفية لكلية الهندسة
  

  كلية نوع المؤسسة:  الهندسة كلية اسم المؤسسة:

  الجامعة البريطانية فى مصراسم الجامعة التابع لها المؤسسة: 

 خاصة نوع الجامعة:

  2004) لسنة 411القرار الجمهورى/الوزارى رقم ( ،9/2005 تاريخ التأسيس:

  خمس سنوات مدة الدراسة:    9/2005تاريخ بدء الدراسة:  

  43ص ب:  11837القاهرة، محافظة القاهرة  -طريق السويس  -مدينة الشروق عنوان الكلية: 

  القيادة األكاديمية : 

  عميد الكلية: ا.د./ مجيد حسن  
  : 202 26300010120+   فاكس :  20226300013119تليفون 
 : بريد إلكترونيInfo@bue.edu.eg   
  :الموقع اإللكتروني للجامعةhttp://www.bue.edu.eg  
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 الموارد البشرية بالمؤسسة: .1

  المعارين  معار  ، نسبة 19منتدب جزئيا ، 5علي رأس العمل ،  54، منهم  78عدد اعضاء هيئة التدريس: إجمالى
 %8: نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس % 24إلجمالي أعضاء هيئة التدريس 

 أجازة خاصة ، نسبة األجازات الخاصة  0علي رأس العمل  155، منهم   155عدد أعضاء الهيئة المعاونة: إجمالي
 %0إلجمالي الهيئة المعاونة : 

 ريس و الهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية :توزيع أعضاء هيئة التد  
  
  

  الهيئة المعاونة  اعضاء هيئة التدريس

استاذ   
 متفرع

أستاذ   أستاذ
 مساعد

مدرس  اإلجمالي مدرس
 مساعد

 االجمالي  معيد

  155  99  56  73  35  12  26  0  العدد
  %100 %64  %36  %100 %47  %16 %35  %0  النسبة

  
  )2017\2018() عدد العاملين بالجهاز اإلداري حسب المهام الوظيفية للعام الجامعى 1جدول (

  العدد  مكتب رقم  العاملين بالجهاز اإلداري

  A117 4   مكتب العميد
  A117  1   مكتب الدراسات العليا
  A103  20  افراد الجهاز االداري 
  26   امناء المعامل والفنيين

  51    اإلجمالى
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  األنشطة االكاديمية بالمؤسسة  .2

  برامج المرحلة الجامعية األولي 

 ) . 1) برامج مفصلة بالجدول ( 7تمنح المؤسسة ( درجة البكالوريوس ) من خالل عدد ( - 

 )  2010/  2009() من الدفعات ، كان اولها في العام الدراسي  7تخرج من الكلية عدد ( - 

 من الطالب .  )2529) عدد (2017/2018العام الدراسي ( مقيد بالكلية وفق إحصائيات - 

 

  عدد الخريجين في السنوات الخمس االخيرة )1جدول  (

العام 

  الدراسي

2018 

/2017  

  اإلجمالي  2014/2013  2015/2014  2016/2015  2017/2016

  1630  382  148  297  363  440  العدد

  

  )2017\2018(أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد الطالب ونسبهم للطالب ) 2دول  (ج

عدد الهيئة   عدد أعضاء هيئة التدريس  البرنامج (المرحلة الجامعية األولي)
  المعاونة

نسبة   عدد الطالب
اعضاء 
هيئة 

التدريس 
  للطالب

نسبة 
الهيئة 

المعاونة 
 علي  انتداب جزئي  دائم/ معار  للطالب

راس 
  العمل

أجازة 
دراسية 
  خاصة

1  
 الهندسة المعمارية

15  2  27  0  373  1:23  1:13  

الهندسة المدنية (عام، هندسة   2
  وإدارة التشييد)

7  0  23  0  540  1:77  1:19  

الهندسة الكهربية (شعبة   3
هندسة االتصاالت وشعبة 

  هندسة الحاسب)

10  1  14  0  201  1:19  1:9  

4  
  الهندسة الميكانيكية

15  1  32  0  449  1:28  1:11  

هندسة البترول وتكنولوجيا   5
  الغاز

10  0  24  0  304  1:30  1:10  

6  
  الهندسة الكيميائية

8  1  19  0  94  1:11  1:3  

7  
  علوم أساسية

8 0  16  0  568  1:71  1:31 

      2529  0  78  5  73    اإلجمالي

  كليا. ملحوظة: يتم حساب العضو المنتدب جزئيا بنصف العضو المعين او المعار
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  برامج الدراسات العليا 

) والذي يوضح عدد  3تمنح المؤسسة درجة الماجستير فى ثالث برامج دراسات عليا في التخصصات المبينة في الجدول ( 

 الطالب المقيدين والمسجلين ببرامج الدراسات العليا المختلفة بالكلية.

  
  )2018/2017لعام الدراسي (ببرامج الدراسات العليا ل) بيان بأعداد طالب الماجستير المقيدين  3جدول ( 

 الدبلومات المهنية   برنامج الدبلوم   برنامج الماجستير  برنامج الدكتوراه 

عدد   اسم البرنامج 
الطالب 

عدد   اسم البرنامج
  الطالب

عدد   اسم البرنامج
 الطالب

اسم 
  البرنامج

عدد 
 الطالب

          4  هندسة المواد المتقدمة    ال يوجد
          17  هندسة الطاقة المتجددة    
هندسة التصميم و التشييد     

  2017/2018المستدام 
16  

        

 إجمالى عدد الطالب الكلى    
العام الدراسي 

)2018/2017(  
37 

        

 
الي  2014طالب في الفترة من  16) يوضح اجمالي عدد الطالب الحاصلين علي درجة الماجستير وعددهم 4جدول (

2019. 

  )2017\2018(حتى عام  ) عدد الطالب الحاصلين علي درجة الماجستير 4 جدول (
  

   
  
  
  
  األقسام العلمية  .3

  ) االقســام العلمية بالكلية 5جدول ( 
عدد أعضاء هيئة   القسم

  التدريس
  المعاونةعدد أعضاء الهيئة 

الهندسة الكهربية (شعبة هندسة االتصاالت وشعبة هندسة 
  الحاسب)

11  14  

  27  17  الهندسة المعمارية

  23  7  الهندسة المدنية (عام، هندسة وإدارة التشييد)

  32  16  الهندسة الميكانيكية 

  24  10  هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

  19  9  الهندسة الكيميائية

  22  8  (ال يمنح درجة علمية)علوم اساسية 

العام 
  الدراسي

  اإلجمالي  2018/2017  2017/2016  2016/2015  2015/2014

  16  2  4  1  4  ماجستير
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  وسائل االتصال بالمؤسسة  .4

 43ص ب :  11837حافظة القاهرة م –ريق السويس ط -مدينة الشروق عنوان المؤسسة :    -
  http://www.bue.edu.egالموقع االكتروني للمؤسسة :   -
 أ.د / مجيد حسن اسم عميد الكلية :  -
 mhassan@bue.edu.egالبريد اإللكتروني لعميد المؤسسة :  -
 1413داخلي :   :هاتف عميد المؤسسة  -
  nabil.eltayeb@bue.edu.eg البريد اإللكتروني لمعد الدراسة:  -
     01065228688/01155685757الهاتف:  -
  اإلداريأعضاء فريق العمل من الجهاز  .5

  مكتب العميد ودعم فنى وادارى   أ. غادة وجيه .1
  

  دعم فنى وادارى  أ. آيه أمل                .2

  أعضاء فريق العمل من الهيئة المعاونة  .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 أعضاء لجنة الصياغة  .7

  المعيار الخاص به والسابق ذكرهمكل عضو من أعضاء المعايير كل فى مجال 

  

  

  

 

 

  

  م. أحمد ايهاب  . داليا مجيد  م
  م.اسراء خالد  م. مروة محمد
  م. وفاء جمعه  م. هدى أحمد

  م. محمد بلحه  م. نسرين فراج
  م. عمرو طه  م. إلياس ادوارد

  موسيم. اسراء   م. حسام عبيد
  م. محمد النجار  م. كريم أبو زيد
  م. فادي انيس  م. نهي معوض

  م. هدي أبو زيد  م. هبه علي
  . ايه الحزين  م. يحيي المنسي

  م. أحمد غانم  م. امجد عالء
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  ورسالتها وأهدافها كليةرؤية ال -2

 رؤية الكلية  

FACULTY VISION 

The Faculty of Engineering strives to be regionally recognized as a leading 
institution dedicated to professionalism, research and community development, 
while offering students and researchers internationally accredited engineering 
programmes.  

 

مجموعة من    الهندسة حثيثا ألن تكون فى مركز صدارة المنطقة بأن توفر لطالبها وباحثيهاتسعى كلية 
    المجتمع.  البرامج الهندسية المعتمدة دوليا والتى تتميز بالمهنية والبحث العلمى والمساهمة فى تنمية 

  

 رسالة الكلية  

FACULTY MISSION 

The mission of the Faculty of Engineering is to provide a broad spectrum of 
education and research with a British ethos, working with UK and global partners 
to offer internationally recognized quality degrees that enable graduates to develop 
their knowledge and entrepreneurship skills and to contribute to the community 
development. 

تتركز رسالة كلية الهندسة فى توفير قاعدة تعليمية وبحثية عريضة ذات ثقافة بريطانية من خالل الشراكة 
البريطانية والعالمية لمنح درجات علمية معتمدة دوليا تمكن الخريجين من تطوير معارفهم ومهارتهم 

   .المجتمع يةفى تنم والمساهمةلديهم  وروح المبادرة
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  2018/2017 ملخص ألهم انجازات الكلية لعام

 مراجعة وتحديث الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة  .1
  مراجعة وتحديث اللجان التنفيذية المنبثقة من وحدة ضمان الجودة .2
 إعداد  تقارير سنوية عن الخطط االستراتيجية للكلية. .3
تقارير المراجعة الداخلية والخارجية واإلستفادة من نتائج التقويم لعمل خطط إعداد خطط للتحسين بناًء علي نتائج  .4

  التحسين والتعزيز.
اجراء استطالع آراء المؤسسات والشركات عن مستوى خريجى الكلية لتعظيم االستفادة من اراء رجال االعمال  .5

  والصناعة حول مستوى الخريج.
 .(Interactive Learning)رونى وتطبيق نظم التعليم التفاعلى وسائل التعليم الذاتى والتعلم اإلليكتتوفير  .6
 زيادة برامج الدرسات العليا (ماجستير) واقتراح برنامج للدكتوراه. .7
 تخصيص أماكن إضافية إلستيعاب الهيئة المعاونة. .8
  )Eng. Dayتبنى الكلية سياسة تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والفنيين معنويا ( .9
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  .مؤهلين وأفراد الملفات بصيانتها ووحدات لتخزين  الكلية في الجودة إدارة تعزيز .18
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 ضور رجال الصناعة.عقد معرض سنوى لمشاريع التخرج بح .33
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  وجود أبحاث ورسائل مشتركة بين األقسام العلمية ومع جامعات أجنبية.  .47
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 المساهمة من بعض مشاريع التخرج في حل بعض المشاكل التى تواجه الصناعة.  .51

 

 ات تقديرحصول أعضاء هيئة التدريس على شهاد 
 حصول الطالب على جوائز ثقافية أو رياضية محلية أو دولية 

 مسابقات علميه وحصلوا على بعض الجوائز مثال ذلك:شارك الطالب فى 
 (SPE)مؤتمر جمعية مهندسى البترول  -
 Global Hybrid Electric Challenge التحدي العالمي الهجين الكهربائي في مصر -
 فى  سان فرانسيسكو(Robo Games 2018 ) روبوجيمز  -
  2018/2017عام دعم األنشطة الطالبية بالكلية خالل  -

  
Year Student Activities Budget 

2017-2018 1,655,101
  مستوى كليات الجامعة الطالبية على ) بيان باعدادالطالب المشاركين في االنشطة12-9 (جدول

Year Clubs Arts sports Cultural  Scientific   
  Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female

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

 2018/2017) بيان باعداد الطالب الحاصلين على مراكز في االنشطة الطالبية 16-9جدول (

#  

 

Activity 
النشاط الذي 

حصل فيه على 
 الجائزة

Award 
the awarding 

institute 

1 Weightlifting (8 students) sports Golden, Silver, Bronze Medals League sectors 
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2 Table tennis (2 student) sports Golden, Silver Medal League sectors 
3 Karate (11 students) sports Golden, Silver, Bronze Medals League sectors 
4 Karate (4 students) sports Golden, Bronze Medals  Universities League
5 BUE Handball Team sports Silver, Bronze Medals League sectors 
6 BUE Football Team sports Silver Medals League sectors 
7 Boxing  (3 students) sports Silver, Bronze Medals League sectors 
8 Badminton (3 students) sports Silver Medals Universities League
9 Gudo (1 student) sports Bronze Medal Universities League

10 Kongfu (3 students) sports Bronze Medals Universities League
11 BUE Basketball Team sports Bronze Medals League sectors 
12  BUE Volleyball team sports Bronze Medals League sectors 
13  Taekwondo (1 student) sports Bronze Medal Universities League
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 المعيار األول: التخطيط اإلستراتيجى
  للكلية رساله ورؤيه واضحه معتمده ومعلنه، شارك في وضعهما األطراف المعنيه، وتعبر عن دورها التعليمى

والبحثى والمجتمعى ، ولها خطه استراتيجيه واقعيه وقابله للتنفيذ تتضمن اهداف محدده ، وتتسق مع استرتيجيه 
  الجامعه. 

في ضوء رساله ورؤيه الجامعه كما هي وارده في الخطه  2012ام تم اصدار النسخه األولى من رؤيه ورساله الكليه في ع
الخطة  1.3bومرفق   2012/2017الخطة االستراتيجية للكلية  1.3a (مرفق 2012االستراتيجيه للكليه الصادرة فى عام 

  )2017/2022االستراتيجية للكلية 

 رسالة الكلية  
حثية عريضة ذات ثقافة بريطانية من خالل الشراكة البريطانية تتركز رسالة كلية الهندسة فى توفير قاعدة تعليمية وب

 والمساهمةلديهم  وروح المبادرةوالعالمية لمنح درجات علمية معتمدة دوليا تمكن الخريجين من تطوير معارفهم ومهاراتهم 
    .المجتمع فى تنمية

 رؤية الكلية  
مجموعة من البرامج الهندسية    بأن توفر لطالبها وباحثيهاتسعى كلية الهندسة حثيثا ألن تكون فى مركز صدارة المنطقة 

    المجتمع.   المعتمدة دوليا والتى تتميز بالمهنية والبحث العلمى والمساهمة فى تنمية 

رساله الكليه واضحة وتعكس دورها التعليمى والبحثى ومسؤليتها المجتمعيه بما يتفق مع  .1.1
  لي،وتسهم الرسالة فى تحقيق رسالة الجامعةالتوقعات المجتمعية من مؤسسات التعليم العا

 رساله الكليه واضحة وتعكس الدورالتعليمى والبحثى والمسؤليه المجتمعيه للكليه  
بعمل استقصاء رأى  رساله الكليه واضحه وهي تعكس دورها التعليمى والبحثى ومسؤليتها المجتمعيه حيث قامت الكلية -

بما يخص  ضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة واالداريين حول الرسالةومناقشات مع جميع األطراف المعنية من أع
 من انها تعكس الدور الحقيقي التعليمى والبحثي والمجتمعي للكلية.  2016وضوح الرسالة المحدثة فى عام 

واألسلوب وبتحليل الرسالة يتضح انها تمثل خطة عمل تتوافق مع رسالة الجامعة من حيث تقديم تعليم مبتكر يتوافق  -
 البريطاني مما يؤدى الى خريج  يتمتع بروح المبادرة ويستطيع تطوير مهاراته للمنافسه محليا ودوليا.

 31/1/2016 بتاريخ قد تم مناقشة هذه الرسالة في مجلس الكليه واعتمادها -

 في تحقيق رساله الجامعه اسهام رسالة الكليه  
ضروره تزويد الخريجين بتعليم منافس عالميا ومتفق مع مستويات تتفق كل من الكليه والجامعه في رسالتيهما حول  -

 2012التعليم البريطاني مما يسهم في نشرالمعرفه وتطوير المجتمع كما جاء فى نص رساله الجامعه الصادرة في 
 2017وكذلك الرساله المعدله بتاريخ 

   2017رؤيه ورساله الجامعه الصادره في  -

- UNIVERSITY VISION (2017) 

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

- UNIVERSITY MISSION (2017) 

- Operating on a vibrant 21st Century university campus, offering a modern 
innovative British style education producing distinctive, highly employable and 
high caliber graduates contributing to the development of Egypt and the MENA 
region. 
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 اصر، وتتسق مع استراتيجيه الجامعهالخطه االستراتيجيه للكليه معتمده ومكتمله العن .1.2

 الخطوات المنهجيه التى اتخذتها الكلية العداد الخطة االسترتيجية والتأكد  من اكتمال عناصرها الرئيسية 
  لجديده عقد ورش عمل داخل االقسام  لوضع تصور لطموح أعضاء هيئه التدريس لتحقيقه في الخطه االستراتيجيه  ا -
  تدريس ألطراف المشاركه بما فيها أعضاء لجان التواصل مع الصناعه وأعضاء هيئه الطرح استبيانات علي جميع ا -
  . SWOTنتائج االستبيانات باستخدام أسلوب التحليل البيئي تم تحليل -
  األهداف االستراتيجيه من نتائج التحليل البيئي. استخالص -
  وضع الخطط التنفيذيه ومصادر التمويل. -
  المجتمعيه عبر استقصاء رأي.عرض هذه الخطه علي األطراف  -

  اعتماد الخطه االسترتيجيه 
 وعرضت علي جميع أعضاء هيئه التدريس 2017تم اعتماد هذه الخطه بتاريخ ديسمبر  -

 ارتباط مجاالت الخطه االستراتيجيه للكليه مع الخطه االستراتيجيه للجامعه 
وتم ابراز التوافق بين خطة الكلية وخطة الجامعة  من بنيت الخطة االستراتيجية للكلية لتغطى  هذه المحاور الثالثة   -

خالل تحديد لكل من االهداف االستراتيجية مايحقق التوافق معه من خطة الجامعة وذلك فى نهاية كل هدف استراتيجى 
  بين قوسين. وهذه المحاور الثالث تنبثق منها عدد من التوجهات الرئيسيه التي تحققها وهى:

  الدوله المصريهالمشاركه في تنميه  . 1
  توفير مجتمع جامعى يتسم بحيويه القرن الحادي والعشرين . 2
  نقل خبرات التعليم الجامعي البريطانى . 3
  انتاج بحث علمي متميز ذو صدي محلي ودولي . 4
  تحقيق االنفتاح والتواصل مع المجتمع العلمي الدولي . 5
 تحقيق بنيه اساسيه قويه لدعم كفاءه الجامعه . 6

  االستراتيجيه من مجلسها الرسمياعتماد الكليه خطتها 
 12/2017/ 6بمجلس الكليه بتاريخ  2017/2022تم اعتماد الخطه االستراتيجيه  -

التحليل البيئي شمل البيئة الداخلية والخارجية وشارك فيه االطراف المعنية، وتعددت الوسائل  .1.3
  ستهدفة.المستخدمة فى إجرائه بما يضمن مالءمة الوسيلة لموضوع التحليل والفئة الم

 شموليه التحليل البيئي الوجه النشاط بالكليه ومشاركة االطراف المعنية 
التحليل البيئي البيئه الداخليه والخارجيه وشارك فيه األطراف المعنيه من أعضاء هيئه التدرس واالداريين  شمل -

 وأعضاء لجنه التواصل مع الصناعه.

 تعدديه وسائل التحليل البيئي  
ومن خالله قامت الكلية بعمل تحليل البيئة الداخلية لتحديد مجاالت  SWOTتم اجراء التحليل البيئى باستخدام اسلوب  -

القوة التى تتميز بها الكلية ومجاالت الضعف التى تعانى منها. كذلك قامت الكلية بعمل تحليل البيئة الخارجية لتحديد 
 الفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة.

داف االستراتيجيه للكلية معلنة وواضحة الصياغة، ومبنية على التحليل البيئى، وتسهم فى األه .1.4
  تحقيق رسالة الكلية، وقابلة للقياس والتحقق فى المدى الزمنى للخطة.

 األهداف االستراتيجيه وفق نتائج التحليل البيئي صياغه 
تحليل البيئة الداخلية والخارجية. وقد شارك فى تم عقد ورشة عمل للتوعية بأهمية التخطيط اإلستراتيجى وطرق  -

صياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية للكلية مختلف األطراف متمثلة فى إدارة الكلية واعضاء وحدة ضمان الجودة 
  ورؤساء األقسام العلمية واإلدارية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وعدد من المستفيدين.

  تيجيه لتحقيق رساله الكليه والعمل على ثالث محاور وهى: تم صياغه األهداف االسترا -
 محور التعليم والتعلم .1
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تهدف الكليه الي تخريج مهندسين متخصصين في المجاالت التي تحظي بطلب متزايد في مصر والشرق األوسط،  -
متميزين وتزويدهم وذلك عبر توفير بيئة تعليمية بحثية ذات جودة عالية وصبغه بريطانية قادرة على جذب الطالب ال

  بالقدرة على تلقى التعليم والبحث ونقل المهارات والمعرفة  ليكونوا مبدعين.
 محور البحث العلمي .2

تسعي كليه الهندسه الى انتاج بحث علمي ذو صبغه عالميه، مما يكون له مردود ايجابى على االقتصاد المصرى.  -
  جامعات الشرق األوسط وافريقيا  والجامعات العالميه.وكذلك يسهم في تعزيز ترتيب الجامعه البريطانيه بين 

 
 محور خدمه المجتمع .3

تهدف كلية الهندسةعلى أن تكون نقطة محورية الثراء المجتمع واالسهام فى تنميته مما يؤول في النهايه الى تنميه  -
ت متكامله مع المجتمع االقتصاد المصرى والشرق األوسط بشكل عام. ولتحقيق هذا الهدف تسعي الكليه لترسيخ عالقا

  الصناعي في مصر عبر عدد من منصات التفاعل.

 األهداف االستراتيجيه للكليه وقابليتها للتحقق والقياس وفق الجدول الزمنى للخطه وضوح 
االهداف االستراتيجيه للكليه واضحه وقابله للتحقيق والقياس حيث انه تم وضع الخطه االستراتيجيه بناءا على هذه  -

وهى الخطه التنفيذيه للتعليم والتعلم وخطه البحث العلمى وخطه خدمة المجتمع  وانبثق منها خمس خطط تنفيذيه األهداف
  وخطه التمكين وخطه التعاون الدولي.

 لألهداف االستراتيجيه داخل الكليه وخارجها بوسائل متعدده الكليه اعالن 
وبها األهداف على جميع  2017/2022االستراتيجيه قامت الكلية بإعالن األهداف االستراتيجيه وتوزيع الخطه  -

 العاملين بالكليه واألطراف المعنيه من خالل التالى:
 نسخ الكترونيه . 1
 العرض على أعضاء مجلس الكلية من خارج هيئة التدريس  . 2
 التواصل مع األطراف المعنية عن طريق لجنة التواصل مع الصناعة . 3
 النشر على الموقع االلكترونى للكليه  . 4
عقد ورش عمل بالكلية للعاملين بها من أعضاء هيئة تدريس وهيئة معاونة واداريين للتعريف باالهداف  . 5

  االستراتيجية للكلية وما تحقق منها 

االنشطة التى تحقق االهداف االستراتيجية، وتعكس أولويات تنفيذ   الخطط التنفيذية تتضمن .1.5
األنشطة وتسلسلها المنطقى، ومحدد بها مسئولية التنفيذ، والجدول الزمنى، والتكلفة المالية، 

 ومؤشرات األداء.

 للخطط التنفيذيه السنويه استنادا الى الخطه االستراتيجيه اعداد الكليه 

 لالنشطه ومسئوليه التنفيذ والجدول الزمنى  التنفيذ (التسلسل المنطقى) والتحديد الدقيق الخطه التنفيذيه وأولويات
  المالئم والتكلفه الماليه الالزمه لتنفيذ الخطه ومؤشرات المتابعه والتقييم

لالنشطه ومسئوليه التنفيذ  الخطه التنفيذيه وأولويات التنفيذ (التسلسل المنطقى) والتحديد الدقيق .1.6
  لزمنى المالئم والتكلفه الماليه الالزمه لتنفيذ الخطه ومؤشرات المتابعه والتقييموالجدول ا

 لتقارير دوريه نصف سنويه او سنويه لمتابعه الخطط التنفيذيه اعداد الكليه  
الزمنى  تعد الكليه تقارير دوريه، متمثله في التقرير السنوي للكليه لمتابعه وتقويم مدى تقدم الخطط التنفيذيه وفقا للجدول -

  وتحقق مستويات األداء المستهدفه كما هو موضح بتقارير متابعه الخطط التنفيذية السنوية

 لمدى تحقق مستويات األداء المستهدف بالخطه ورصد أسباب عدم اإلنجاز واتخاذ اإلجراءات التصحيحيه  الكليه دراسه
 المناسبه. 

ذاتيه يتم االشاره فيه الى إنجازات الكليه وما لم يتم إنجازه. تقوم الكلية كل عام بعمل تقرير سنوي بخالف الدراسه ال -
لمدى تحقق مستوى األداء وما تم إنجازه من الخطط التنفيذية للخطة االستراتيجية  يتضمن هذا التقرير السنوي دراسة

  واألنشطة التي لم يتم إنجازها بعد وسبب التأخر في التنفيذ.
  



                           
  )7201 /8201القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد عن العام الجامعي (تقرير سنوي مقدم من كلية الهندسة للهيئة 

  2018/2017، المعيار الثانى: القيادة والحوكمة

4 

 

  

  المعيار الثانى: القيادة والحوكمة  

القيادات األكاديمية واإلدارية مختارة وفقاً لمعايير موضوعية ومعلنة وآليات ذات شفافية وتحقق  .2.1
  تكافؤ الفرص وتداول السلطة.

  

  ًخالل من القيادات وتعيين إختيار يتم مصر فى البريطانية الجامعة والئحة المصرية الجامعات تنظيم قانون على بناء  
   بالكلية. األكاديمية القيادات إلختيار والمعلنة الموثقة المعايير

 فى المطبقة للقواعد طبقا اختيارهم يتم حيث العلمية األقسام ورؤساء الوكالء العميد، من تتكون بالكلية األكاديمية القيادات 
 الجامعة الئحة فى عليها والمنصوص ( 2009 لسنة 12 رقم والقانون 1992 لعام 101 )القانون  كلياتها بمختلف الجامعة

   البريطانية.
 الداخلية الجامعة الئحة فى عليها منصوص وظيفة كل لشروط طبقا تعيينهم يتم األدارية، القيادات يخص وفيما  
 بالئحة وموثقة للتعيين كشرط وظيفة لكل الوظيفى بالتوصيف ومدونة ومطبقة عليها متعارف  اختيارالقيادات معايير 

  والمعلنة البريطانية الجامعة
 رئيس ترشيح على بناء األمناء مجلس رئيس من العمداء تعيين قرار يصدر حيث اختيارالقيادات فى الشفافية آليات تطبق 

 البرامج ومديرو األقسام لرؤساء بالنسبه أما العمداء. ترشيح على بناء الجامعة رئيس من الوكالء تعيين وقرار الجامعه
  البريطانية. الجامعة بالئحة والمعاييرالمعلنه القواعد اتباع فيتم
 الزمنية دالمد نفس وهى محددة لمدد المناصب فى التعيين قرارات تصدر القيادية، المناصب فى السلطة تداول يخص فيما 

 اال منصبه من أحد يقصى وال األقسام ورؤساء والوكالء للعميد سنوات ثالث أى الحكومية الجامعات فى بها المعمول
  تعيينه. شروط بنفس له التجديد ويتم أعلى، لمنصب تصعيده عند أو أعفاؤه طلب أو استقالته بتقديم

  

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

 استبيانات بعمل وذلك  ومعاونيهم التدريس هيئة وأعضاء األداريةو األكاديمية للقيادات التدريبية األحتياجات تحديد تم 
 بالكلية التدريب مسئول قامو .المطلوبة التدريبية اإلحتياجات لمعرفة األكاديمية والقيادات التدريس هيئة أعضاء للسادة
 دورات فى المدربين لتقييم أستبيانات عمل ايضا تم  .2018/2017 الجامعى للعام الشاملة السنوية التدريب خطة بوضع
   القيادات تدريب

 فى تفعيلهاو وضعها تم التى الدورات أهم من فيها. المشاركين وعدد األكاديمية للقيادات تنفيذها تم التى التدريبية البرامج 
  :مايلى ةالقياد تدريب خطة

أفراد. و تم تخصيص هذا البرنامج التدريبي للعمداء و رؤساء  8عدد المشاركين  ، والحوكمة الفعالة القيادة مهارات .1
 االقسام و العميد و نائب العميد

  وهذا البرنامج التدريبي لرؤساء االقسام  التدريس هيئة أعضاء وتعيين أختيار .2
 هذا البرنامج التدريبي لرؤساء االقسام .السنوية التقارير وإعداد الفعال التخطيط مهارات .3
 فرد، و المشاركين من أعضاء هيئة التدريس 28وعدد االمشاركين  التعليم بجودة الخاصة الملفات أعداد .4
 األستبيانات أنواع لمختلف نماذج وأعداد تصميم .5
  االقسام لرؤساء تم التدريبي البرنامج وهذا التعليمية الجودة إدارة .6

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

 العمداء أداء بتقييم الجامعة رئيس يقوم حيث سنوى بشكل وذلك والقيادات التدريس هيئة أعضاء أداء بتقييم الكليه تقوم 
 خالل من والمعيدين التدريس هيئة أعضاء لتقييم باألضافة الكلية ووكالء األقسام رؤساء أداء الكلية بتقييم عميد ويقوم

  .األقسام رؤساء
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 القيادات وأداء نمط القيادة بالكلية لمعرفة والعاملين المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء استطالعات ألراء تم عمل 
 .والتطوير التخطيط وحدة خالل من الجامعة مستوى على لوظيفىا الرضا قياسات ضمن

  قاءات دورية ولقاءات فردية لنمط القيادة من خالل قيام القيادات األكاديمية بالكلية بعقد  لنتائجتم اتخاذ اجراءات تعزيزية
بات العملية ومتطل التعليمومشكالت  لكافة الفئات وتعتمد على إستخدام إسلوب الحوار المتبادل للتعرف على ظروف

  التعليمية بالكلية.

  المعامل ومهندسى ومعاونيهم التدريس هيئة ألعضاء اجتماعات عمل المعلن، يتم  الكلية سياساتالشفافية ووفيم يخص 
 .الفئات لجميع مختلفة نقاش وحلقات عمل ورش . هذا باالضافة الى عقدبالكلية العمل سياسات لمناقشة الكلية عميد مع

  سنوية تقاريريتم عمل )PDR ( التدريس هيئة وأعضاء األقسام، ورؤساء العميد، من لكل. 

 التقييم نتائج مناقشةوتحليل  يتم (PDR) القيادات أداء لمتابعة بيانات كقاعدة وتستخدم بالكلية، والعاملين األعضاء مع 
 استمارات تحليل يتم وكذلك .السنوى الحوافز نظام لعمل وكذلك واإلداريين المعاونة التدريس والفئات هيئة وأعضاء
 والتعزيزية.  .التصحيحية اتخاذ االجراءات في النتائج من واالستفادة الرأى استطالع

  الكلية كلاآليات فاعلة للتعامل مع مش كليةإلدارة ال .2.4
 واعضاء الطالب مع االجتماعات خالل من النقد وحرية الرأى وإبداء المشاركة على يشجع ديمقراطى قيادة نمط الكلية تتبنى -

 للهيكل طبقا بالكلية العمل يتمو التدريس. هيئة اعضاء رضا تقيس التى االستبيانات وكذلك دورية بصورة التدريس هيئة
 ومعروف للقيادات محدد نظام وجود يتحقق وهكذا الكلية، عميد رئاسة تحت الكلية مجلس من والمعتمد المعلن التنظيمى

 كما آخر وكيل بالعمل يقوم الوكالء أحد غياب حالة وفى الوكالء، أحد بالعمل يقوم العميد غياب حالة فىو الجميع. لدى
  .اختصاصاته مجال فى كل غيابه حالة فى الوكالء العميد يفوض

 االكاديمى االرشاد منسقى مثل العلمية االنشطة منسقى وكذلك التعليم ولجنة االقسام مجالس مثل الرسمية المجالس تساهم -
 Advisors Academicالتدريس هيئة عضو كفاءة رفع ومنسقى Coordinators Development Staff  ومديرى 

 العملية لصالح قرارات باتخاذ والتوصية المناقشة فى بالكلية االقسام ورؤساء Coordinators Programme البرامج
 البكالريوس. طلبة ستوىم على الالئحة تطوير ذلك أمثلة ومن والبحوث، التعليمية

 الدراسية المعامل في الطالب وتحفيز التمارين ادارة من لتمكينهم التخرج حديثي للمعيدين تدريبية دورات عقد يتم -
  التمارين. وحصص

 المتطلبات تلك تتراكم ال حتى الفصلية واألنشطة األختبارات مواعيد لتحديد دراسى فصل كل فى قسم بكل تنسيق عمل يتم -
  متقاربة. توقيتات فى

 بهدف دراسى فصل كل فى مرتين SSLC دراسية فرقة لكل والطالب االساتذة ممثلى مع موثق اجتماع بعمل قسم كل يقوم -
   عمله تم بما الطالب وإبالغ المشاكل تلك مع التعامل ويتم تواجههم التى التعليمية المشاكل على التعرف

 النظمة اتباعهم لضمان ودعمهم )Mentor( جزئيا المنتدبين التدريس هيئة اءاعض بمتابعة التدريس اعضاء احد تكليف يتم -
  الكلية.

 ة العدادية للطالب.الكثافمثل المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم  آللياتا  
 للطالب العددية الكثافة فى مشكلة التوجد ولذلك البشرية إلمكانياتها طبقا الطالب من اإلستعابية بالطاقة والكلية الجامعة تلتزم 

 أقصي بحد مجموعات إلى الطالب تقسيم ويتم وطالبة، طالب 150 يتعدي ال الدراسية الفرقة في للطالب عدد أقصى أن حيث
  العملية. الحصص أثناء فى مجموعة كل في وطالبة طالب 35

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةفى العجز/الفائض مثل المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم اآلليات  
 خمسية خطة علمى قسم كل يضع حيث )ratio SSR( كفايتهم ومدى التدريس هيئة أعضاء أعداد بمتابعة الكلية تقوم -

  باحتياجاته
 هذا لسد أخرى جامعات من تدريس هيئة أعضاء إنتداب خالل من التدريس هيئة اعضاء فى النقص على الكلية تتغلب -

   ، للطالب التدريس هيئة أعضاء لنسبة  المرجعية المعدالت على للحفاظ العجز
   المعاونة الهيئة أو التدريس هيئة أعضاء فى فائض وجود من الكلية تعانى ال -
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 مثل عدم توافر الكتاب الجامعيالمتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم  اآلليات  
 الدراسية للمقررات لالزمةا والمراجع الكتب نم عديدة سخن على الهندسة كلية (قطاع لمركزيةا الجامعة مكتبة تحتوى

  لعلمى.ا البحث الالزمة الحديثة العلمية والدوريات

 ضعف حضور الطالبمثل  التعليمالمتبعة في التعامل مع مشاكل  اآلليات  
ً  المختلفة الدراسية بالمستويات الحضور عن تغيبوا الذين الطالب وحرمان الطالب حضور إثبات -  الجامعة لقواعد طبقا

  الشأن. بهذا الخاصة البريطانية
 فى الطالب لحضور االدنى والحد )SRS( الطالب سجل نظام على المعاونة الهيئة قبل من الحضور تسجيل يتم  -

 وولى للطالب والعربية اإلنجليزية باللغة إنذار رسالة إرسال يتم مرتين الطالب غاب اذا %60 هو العملية الحصص
   األمر.

 اذا أنه تحذير مع األمر وولى للطالب والعربية اإلنجليزية باللغة نيثا إنذار إرسال يتم أخريين مرتيين الطالب تغييب اذا -
   اإلمتحان، دخول من حرمانه يتم سوف أخرى واحدة لمره الطالب تغيب

  المعملية. الحصص فى الطالب حضور نسبة يادةذ تم فقد ذلك لتطبيق وكنتيجة -

  المتعثرين علميا.اآلليات المتبعة في التعامل مع مشاكل التعليم مثل الطالب  
  لمساعدتهم، وسائل لهم وتضع علميا المتعثرين الطالب لتحديد آلية الكلية تطبق  -
 المتعثرين الطالب لتحديد وممارسات أساليب (2.4.4 مرفق) والتعلم للتعليم اإلستراتيجية الخطة ضمن باألقسام يوجد -

  .الطالب بهؤالء النهوض ووسائل علميا
   )forms IP & Inquiry( :مثل علي والتظلمات، بالشكاوي للتقدم للطالب نظام بوضع الكلية تقوم -
 األمتحان دخول عن أعذار من الطالب بأمور يتعلق ما وكل وتظلماتهم الطالب شكاوى فحص التظلمات لجنة تتولى  -

  ......إلخ والتجنيد وخارجها الكلية داخل والتحويل

  المشاغبين.اآلليات المتبعة في التعامل مع مشاكل الطالب  
 تتولى الكلية بمجلس أستاذ الى باإلضافة الكلية ووكيل عميد من تتكون للطالب التأديبية لألجراءات بالكلية لجنة توجد -

 .للطالب التأديبية األحكام اصدار
 أو لتأييد بالكلية التأديبية اللجان قرارات من الطالب تظلمات لمناقشة للتأديب أعلى مجلس الجامعة مستوى على يوجد -

 تغييراألحكام.

قيم جوهرية معلنة ومتاحة للمعنيين، وآليات فاعلة لضمان الشفافية والممارسات العادلة  كليةلل .2.5
   وعدم التمييز وتطبيق األخالقيات المهنية بين أفراد المؤسسة المؤسسة..

 المهنية واألخالقيات الجوهرية القيم وثيقة  
 لجنة تعيين تم كما عنها واألعالن اعتمادها تم التي بالمهنة المرتبطة واألخالقيات القيم بوثيقة بالعمل الهندسة كلية تلتزم

 فى للفصل الضرورة عند أو دراسى فصل كل واحدة مرة تجتمع المهنية) واألخالقيات القيم لجنة (تسمى الكلية أساتذة من
  .شكاوى أى

 المهنية واألخالقيات الجوهرية بالقيم االلتزام تفعيل 
 مجلس من معتمدة والنشر الفكرية الملكية بحقوق هو حرص والتزام الكلية  المهنية واألخالق الجوهرية القيم مالمح أهم

 :الكلية
-   
 .الفكرية الملكيه حقوق على الحفاظ كيفية لتوضيح التدريس هيئة العضاء عمل ورش ت الكليةنظمفقد  -
  االبحاث فى المراجع كتابة بقواعد لتعريفهم النهائيه السنوات طالب لجميع عمل ورش اجراء تم -
 نسب لتحديد خاصه برامج استخدام طريق عن الفكريه الملكيه حقوق ممارسه على الطالب تدريببالكلية قامت  -

 .العاليه االقتباس نسب ذات التقارير ورفض فرديا مقدم او البحث مجموعات من مقدم تقرير اى فى االقتباس
  الفكريه الملكيه حقوق على المحافظه قواعد بمخالفة طالب اى قيام ثبت اذا تحقيقات اجراء يتم -
 .أصلية اآللى الحاسب وبرامج التشغيل أنظمة جميع -
  األقتباس نسب تحديد نموذج -
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 إجراءات لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم / العاملين / الطالب بالكلية  

   : التدريس هيئة أعضاء
 التدريس هيئة أعضاء بين التمييز وعدم العدالة تطبيق على الكلية تحرص حيث للمعنيين، ومتاحة معلنة جوهرية قيم للكلية

 بداية فى التدريس هيئة اعضاء لجميع العمل عبء حساب ويتم واإلدارية) (االكاديميه العمل أعباء كافة فى المعاونة والهيئة
 رصد يوجد وال العملى، البحث ألعمال تفرغ واحد يوم على المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء يحصلو االكاديمى. العام
  .2018/7201 الجامعى العام خالل المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء بين عادلة غير ممارسات الى

 وتتم بالترقية ويوصى ةالنتيج على الكلية مجلس ويصدق الترقية لتقريرلجنة طبقا األعلى الدرجات إلى الترقى يتم -
 الدرجات ولكافة التدريس هيئة أعضاء جميع مع األجراءات هذه تتبع .الجامعة مجلس اعتماد التنفيذ بعد إجراءات

 .العلمية
 أو النوع النظرعن بغض العلمى للتخصص طبقا العلمية األقسام بمجالس التدريس هيئة أعضاء على المقررات توزع -

 .الجنس
 .الجميع على تطبيقها ويتم معلنه والدوليه المحليه المؤتمرات فى المشاركه قواعد -
 .الجميع على تطبيقها ويتم معلنه والقواعد والدوليه المحليه بالدوريات االبحاث نشر بمصاريف الكلية تتكفل -
 االعباء توزيع لنموذج طبقا بالتساوي القسم اعضاء على االداريه المهام توزيع يتم -
 .موحد لنموذج وفقا تدريس هيئة عضو لكل واالعباء االداريه التعليميه االحمال حساب يتم -
 االعضاء لجميع االلكترونى البريد عبر علنى بشكل االبحاث الجراء فرص او منح اي عن االعالن يتم -
 للجميع متساويه واعباء عادل بشكل االمتحانات مراقبة مهام توزيع يتم -
 االلكترونى الموقع عبر اجازه على الحصول بطلب للتقدم معروفه واليه واالنصراف للحضور محدده قواعد توجد -

 .للجامعه

   : التدريس هيئة أعضاء
 االعباء لمصفوفه طبقا بالتساوي العلمية األقسام مجالس فى التمارين ساعات توزع -
 االلكترونى البريد عبر علنى بشكل االبحاث الجراء فرص او منح اي عن االعالن يتم -

  اإلدارى بالجهاز العاملين ثالثا:
 .لألحتياج طبقا اإلدارات بين العاملين نقل يتم -
 خارجيا عنها االعالن قبل العاملين لجميع االلكترونى البريد عبر داخليا خاليه وظائف اى عن االعالن يتم -
شخصية، واإللتزام بتوزيع يتم تطبيق قواعد الترقيات على العاملين بالجهاز اإلدارى دون النظر إلى أى اعتبارات  -

 الجهاز اإلدارى طبقاً لبطاقة التوصيف الوظيفى ومراعاة توزيع أعباء العمل والمكافآت (ربط الحافز بالجهد).

   : الطــــــــالب
 أي في بالتصحيح األساتذة يقوم أال على للتأكيد اإلمتحان وبعد وأثناء قبل التدريس هيئة لعضو المهام من عدد إعداد تم -

 عدالة من التأكد آليات بإعداد بالكلية الجودة ضمان بوحدة والتقويم القياس لجنة قامت كما منفرداً. بالكلية دراسي مقرر
  . الدرجات وتوزيع المختلفة التقويم طرق عن الدراسي العام بداية منذ اإلعالن يتم حيث الكلية على الطالب تقويم

 من %10 عن تقل ال )Marking Double( عشوائية لعينات التصحيح مراجعة تمي الطالب، يميتق عدالة من وللتأكد -
 بمراجعة قاموا الذين الزمالء بها قام المقرر، درجة من %20 عن وزنها يزيد التي الفصلية األعمال وكذلك اإلجابة، أوراق
 على بناءً  الطلبة لجميع الدرجات منح عدالة وكذلك األسئلة، جميع درجات وجمع تصحيح من للتأكد اإلمتحان، أوراق
  األسئلة. إجابة نماذج

 وكذلك ، Review Regulation Marking Double and Moderation بعنوان توعية ندوات بعقد الكلية تقوم -
  )induction staff ewNالجدد( للعاملين التوعية برنامج وكذلك االمتحانات، اعداد وطرق المتبعة كاديميةاأل القواعد

  . الجدد المعاونة والهيئة التدريس هيئة اعضاء وحضرها

 مراجعة مجلس وهى )Meeting Moderation( الكلية لجان إحدى فى المقررات نتائج ومناقشة عرض إلى باإلضافة هذا -
 هذه توصيات إقرار تمي ثم الكلية، وعميد التدريس هيئة أعضاء جميع ضمت والتى ،الدراسى الفصل مقررات تقييم نتائج
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 التدريس هيئة أعضاء جميع تضم والتى )Board Programme( اإلمتحانات نتائج إعتماد مجلس لجنة خالل من اللجنة
  انك.ب ثاوث لندن جامعة من ممثلين إلى باإلضافة الكلية وقيادات

 غياب، (حرمان، المختلفة المالحظات وإثبات مقرر كل إحصائيات وحساب دراسى فصل لكل الطالب نتائج تسجيل تم -
 المادة أستاذ  بواسطة ،)System Record Student, SSR( الطالب سجل نظام على اللجنة) بنظام إخالل أو غش محضر

 وعدم الرصد عملية أثناء التامة السرية مراعاة تمو .اإلمتحان ودرجات الدراسي الفصل أعمال درجات إدخال عن المسئول
Module ( مجالس قبل من واعتمادها مراجعتها وبعد رسمية، بصفة وإعالنها إعتمادها قبل نتائج أي تبليغ أو إذاعة

Board( ، )Board Programme( مراجعتها،و الطالب من الشكاوى تلقى تم العام نهاية في و دراسي الفصل هايةن في 
 (كراسات األصلية المستندات حفظ وتم الشكوى. بنتيجة الطالب وابالغ وجدت، إن الرصد كشوف في األخطاء وتصحيح

   الكنترول. مقر داخل والنتائج) اإلجابة

committee Appeals ( فى عليه منصوص هو كما الفصل أعمال أو اإلمتحانات نتائج من الطالب تظلمات  مع التعامل تم -
reference of terms( وال )StudentRegulations Academic ،( لذلك. المعتمدة ااألليات حسبو  

 .األبجدية للحروف طبقا األسماء قوائم فى الطالب يوزع -
 .المقررة الرأفة لقواعد طبقا تمييز، بدون ناجح إلى راسب من الطالب حالة لتغيير الرأفة درجات تمنح -
 .والتصحيح للتظلم فرصة الطالب تعطى للكنترول تسليمها قبل السنة أعمال درجات إعالن -
 .نوع أي من خطأ حدث إذا طالبة أو طالب أي نتيجة بتعديل الكلية مجلس يقوم -
 حتى األقارب أحد به الذي الكنترول في العمل أو امتحان بوضع التدريس بتدريس اى مادة او هيئة ألعضاء يسمح ال -

 .الرابعة الدرجة
 التدريس هيئة عضو مع موعد تحديد ويتم النهائيه االمتحانات من اى فى درجاته عن تظلم تقديم فى الحق للطالب -

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

 فحص
 احتساب ويتم الثالث الدراسى الفصل خالل المشروع او االمتحان اعادة فرصة للطالب تعطى قبوله حالة وفى العذر -

 كامله الدرجه
 لهذا معده نماذج طريق عن وافى وبشكل والضعف القوة نقاط عن عكسية تغذية على الحصول فى الحق لكل الطالب -

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

 التصحيح وكفاية لضمان عدالة
 .النوع عن النظر بغض الدراسية المصروفات من كلى او جزئي اعفاء صورة فى علميا المتميزين للطلبه منح اعطاء يتم -
 عن امره وولى للطالب انذار ارسال يتم التمارين او المحاضرات عن الغياب حالة وفى الطالب لحضور سياسة توجد -

 طريق
 هذه وجميع النهائى االمتحان دخول من المنع الى يصل وقد الغياب استمرار حالة االنذارفى ويعاد االلكترونى البريد -

 معلنه. القواعد

  والمقترحاتالمصداقية في الوعود المقدمة واالستجابة للشكاوى  
طرح عدة استيبيانات لمعرفة درجة كفاية تدريس المواد المختلفة، ومعرفة درجة كفاية اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،  تم - 

  ومعرفة الرضا الوظيفي
وى بواقع مرتين بكل فصل دراسى لمناقشه شكا )SSLCتم عقد لقاءات بين ممثلى االساتذة للفرق المختلفة وممثلى الطالب ( - 

 الطالب ومشكالتهم وحلها فورا لضمان حسن سير العملية التعليمية. 

 عدم تعارض المصالح بين األطراف المختلفة التأكيد على    
 التدريس عدم المثال سبيل على المختلفة األطراف بين المصالح تعارض عدم تضمن التي باإلجراءات الكلية تلتزم

 من التدريس هيئة أعضاء بعض منع تم 2017/2018 عام خالل وفى ،األولى الدرجة من أقارب وجود فى والتصحيح
 من قرابة صلة لوجود نظرا )properties Material and (YR2) Design Machine (YR1)(  مقررات تدريس
   .الدراسية الفرق بنفس االولى الدرجة
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  للطالب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  وحقوق الملكية الفكريةاستمرارية التوعية بأخالقيات  
 بمخاطر لتوعيتهم )Session Induction( 2018/7201 الجامعى العام من أسبوع أول في الجدد الطالب مع لقاء عقد تم

              الجامعة موقع علي والمتاح بالجامعة العامة األكاديمية القواعد كتيب فى عليها المنصوص عقوباتهو اإلقتباس
)ARS Regulations Academic Student( برنامج بإستخدام والتنبية Turnitin كل فى اإلقتباس نسبة عن للكشف 

 إقتباسهم إكتشاف يتم الذين الطالب بتحويل الكلية تقوم حيث السنة مدار على بتسليمها الطالب يقوم التى التقويم أعمال
  )SAR( بالجامعة العامة األكاديمية للقواعد طبقا بشأنهم الالزمة العقوبة وإصدار للتحقيق

 التوعية بأخالقيات وآداب المهنة  
 دليل بوجود تعريفهم تم كما المهنة وآداب بأخالقيات للتوعية المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء مع لقاء عقد تم

 المهنة بأخالقيات عالقة لها مشكلة أى من قبل من الكلية تعانى ولم للكلية. اإللكترونى الموقع على معلن المهنة ألخالقيات
  والعاملين. التدريس هيئة أعضاء ِقبل من

  شكاوى والمقترحات : لية متابعة الآ  
 القرارات وإتخاذ الرسمية، المجالس فى دورى بشكل والمقترحات الشكاوى هذه ومناقشة المفتوح الباب سياسة الكلية تتبع 

   والتحسين. التطوير خطط في البناءة المقترحات من واإلستفادة المقترح، أو الشكوى صاحب على والرد الالزمة

  لمعالجة تظلمات الطالبنظام الجامعة الموحد  
)Student  مستند فى عليه منصوص الطالب تظلمات لمعالجة ومعتمد الكليات لجميع موحد نظام الجامعة لدى

regulations Academic( والقواعد اإلجراءات جميع على يحتوى والذى للجامعة اإللكترونى الموقع على المعلن 
   التظلمات. لجنة وتشكيل بالتظلم بالتقدم الخاصة

  : اإلجراءات التى تتخذها الكلية في حالة عدم األلتزام بأخالقيات المهنة بالكلية  
 المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء وبين للطالب عادلة غير ممارسات أي لمعالجة التصحيحية باإلجراءات الكلية لتزمت

  اإلدارى، والجهاز

 : آليات فصل اإلدارة عن الملكية  
-  ً  حيث األدارة عمليات فى المالك تدخل بعدم بالتبعية والكليات البريطانية الجامعة تلتزم ،الجامعة للجامعة الداخلية لالئحة طبقا

 ووضع الجامعة سياسات برسم الجامعة مجلس يقوم كما الكلية ومجلس الكليات ولجان األقسام مجالس خالل من القرارات تتخذ
  واللجان. المجالس تلك فى للمالك ممثلين أى يوجد وال الكليات وأستراتيجيات خطط منها ينبثق والتى استراتيجيتها

   -: من كل وعضوية الجامعة رئيس برئاسة الجامعة مجلس للجامعة التنظيمى الهيكل يتضمن -

  الكليات. عمداء  ـ2   الجامعة. رئيس نواب -1
  الجامعة. لشئون العلمي والبحث العالي التعليم وزير مستشار ـ4   الطالب. شئون عميد ـ3

 من مظلة وتوفير المختلفة وأقسامها الجامعة أجنحة بين التواصل تيسير إلى يهدف أكاديمى مجلس بالجامعة يوجد كما -
 والتعامل مناقشة وفي اإلدارة في الكليات مشاركة خالل من األهداف هذه وتتحقق المنفصلة. الكليات حدود تتخطى الجودة

  الجامعي. للمجتمع األهمية ذات الموضوعات مع

 وأعضاء والمسجل الكليات وعمداء الجامعة رئيس نواب عضويته في ويشارك الجامعة رئيس األكاديمي المجلس ويرأس -
 واإلدارات األقسام من وآخرون المعلومات وتكنولوجيا والمكتبة الطالب إتحاد وممثلو يسالتدر هيئة من منتخبون
 ال الكلية مجلس أن كما  المالك. من أحد المجالس هذه تتضمن وال العلمية. واألبحاث والتعلم التدريس عن المسئولة
  المالك. من أحداً  تشكيلة فى يتضمن

  مصداقيتها وتحديثها.  الكليةتغطى سائر أنشطاتها وتضمن شاملة والكلية المعلومات المعلنة عن   .2.6
  

  تفعيل آلية متابعة صحة المعلومات المنشورة عن الكلية ومصداقيتها  
 تحديث يتم كما دورية. بصورة تحديثها يتم والتى والكتيبات اإللكترونى موقعها علي بالكلية الخاصة المعلومات كافة نشر يتم -

 الكلية موقع على نشرها يتم التى المعلومات بإعداد المختص التدريس هيئة عضو خالل من المختلفة الكلية أنشطة
   عنها: األعالن ووسائل المعلومات ألهم عرض يلى وفيما نشرها. قبل الكلية عميد قبل من عليها والموافقة ومراجعتها
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يوجد موقع الكترونى متميز يتم من خالله نشر المعلومات واألنشطة الخاصة بالجامعة بصفة : الموقع األلكترونى للجامعة والكلية
عامة (مثل المكتبه واإلنتقاالت ..) وبالكليات المختلفة كما يتم تحديث المعلومات بصفة مستمرة وإضافة األنشطة المستحدثة أوال 

  ومن أهم سمات الموقع األلكترونى أنه: بأول
  الزائرين والطالب وأعضاء هيئة التدريسيخدم الموقع  -
يشمل الموقع معلومات عن الكليات واألقسام العلمية والقيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين باألضافة الى الخطط  -

  األستراتيجية والرؤى والرساالت للجامعة والكليات.
  اتيوجد بالموقع معلومات للزائرين لإلتصال والتواصل مع الجامعه والكلي -
لمتابعة المحاضرات والتمارين واألنشطة المختلفة لكل  )(E-learningيمكن للطالب الدخول على مشغل التعليم األلكترونى  -

   مقرر, وكذلك توجيهات أستاذ المقرر. 
كتروني لنظام تتم األعمال اإلدارية للطالب مثل نسب الغياب , ونتائج اإلمتحانات وتحديد المواد األختيارية من خالل الموقع االل -

  إدارة بيانات الطالب.
  يوجد بريد الكترونى لجميع العاملين والطالب على الموقع األلكترونى -
  توجد معلومات عن فرص العمل (إدارية أو تدريس) بالكلية والجامعة -
  يوجد مشغل للتسجيل سواء لمرحلة البكالوريس أو الدراسات العليا -
  لتدريب المتاحة.يوجد مشغل يشمل خدمات المجتمع وبرامج ا -
وهناك منسق بكل قسم ومنسق للكلية يتم من خاللهم التعامل مع منسق الجامعة عند أضافة أو حذف أى معلومات وذلك بهدف  -

  ضمان مصداقية المعلومات المنشورة.

الفرق المختلفة وهى عبارة عن قوائم بأسماء الطالب ب (Q&V)يوجد قواعد بيانات متكاملة فى قسم الجوده : البيانات والوثائق
). كما يتم رصد نتائج SRSبالكلية وتشمل أرقام تعريف الطالب وكذلك على الموقع األلكترونى لنظام إدارة بيانات الطالب (ٍ

يوجد أيضا قواعد بيانات بأسماء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة و .SRSاألمتحانات باستخدام الحاسب اآللى وإعالنها على 
دارية، وتحفظ البيانات على موقع خاص الدارة بيانات العاملين وتحدث باستمرار.  كما تم مؤخرا انشاء وحدة لشئون بالشئون األ
بالجامعة يتم فيه وضع بيانات الخريجين لتسهيل متابعتهم والتواصل مع جهات عملهم. كذلك يوجد مسئول دعم للخرجين  الخريجين

 ن وارقام هواتفهم وبريدهم األلكترونى ويتم تحديث تلك القواعد بصفة مستمرة.بالكلية وقاعدة بيانات باسماء الخريجي
  
  

ونشاطها ويتضمن اإلدارات األساسية الالزمة لتحقيق  كليةالهيكل التنظيمى معلن ومالئم لحجم ال .2.7
  رسالتها.

  

للمسئوليات سواء على مستوى مالئم ألنشطة وحجم الكلية ويحدد تحديداً دقيقاً يوجد بالكلية هيكل تنظيمى معتمد ومعلن و -
 المتبادل بالتعاون ويسمح اإلستراتيجية وأهدافها لرسالتها القيادات األكاديمية أو التنفيذية بالكلية بما يضمن تحقيق الكلية

 واللجان المتخصصةاألدارات األساسية الهيكل كافة الوظائف القيادية و ويتضمن مستوياته ووحداته بين والرأسي  األفقى
  .المجتمع وخدمة العلمى البحثو التعليمية للعملية الدعم خدمات لتقديم الالزمة لتحقيق رسالة وأهداف الكلية بالكلية

  إستحدث الكلية إدارات ولجان ووحدات (مثل مسئول الخريجيين وحدة الخريجيين) لتلبية أحتياجاتها -
  يتم أعتماد الهيكل التنظيمى من مجلس الكلية -
  التنظيمى بالموقع األلكترونى للجامعة. يتم أعالن الهيكل -

  22/11/2017وفيما يلى النسخة األخيرة من الهيكل التنظيمى للكلية والذى تم اعتماده مؤخرا بمجلس الكلية بتاريخ 
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التوصيف الوظيفى معتمد ومعلن، ويحدد المسئوليات واإلختصاصات وفقاً للهيكل التنظيمى،  .2.8
ويحقق التكافؤ بين السلطات والمسئوليات، ويستخدم فى حاالت التعيين والنقل واإلنتداب للوظائف 

  المختلفة. 
 المختلفة للوظائف التعيين فى الوظيفى التوصيف هذا ويستخدام للجامعة اإللكترونى الموقع على معلن الوظيفى التوصيف دليل

 بتوصيفهم للعاملين الذاتية السير مقارنة من ذلك ويتضح الكلية مستوى على 2017/2018 الجامعى العام خالل الحديثة
   الوظيفى.

   ، الوظيفى بالتوصيف تعديل أو تطوير تم اذا العاملين لجميع إلكترونى بريد بإرسال بالجامعة البشرية الموارد قسم ويلتزم
   التعيين. بداية عند بهم الخاص الوظيفى بالتوظيف الجدد العاملين إعالم ويتم
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  المعيار الثالث: إدارة الجودة والتطوير 
 ممثلون فيها ويشارك المالئمة، والتجهيزات المؤهلة الكوادر لها يتوفر الجودة لضمان وحدة كليةلل .3.1

  المتعددة. المهام لتغطية والمهارات الخبرات تباين ويراعى كليةبال الفئات مختلف عن

  وحدة ضمان الجودة بالكلية  
وذلك بغرض إستيفاء معايير اإلعتماد  23/2/2015بتاريخ   الكلية مجلس من بقرار الجودة إلدارة وحدة قامت كلية الهندسة بإنشاء

وقد  واإلعتماد. وتتبع وحدة ضمان الجودة بالكلية إدارياً عميد الكلية.والتقدم لإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 
  للكلية. بالهيكل التنظيمي الوحدة هذه إضافة تم
الكلية على  حصلتقد تم إستيفاء معايير اإلعتماد والتقدم لإلعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد و

على  حصولهاوتعتبر الكلية . 30/7/2018بتاريخ  180بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم  2018 اإلعتماد األكاديمى فى يوليو
نظام جودة داخلى متكامل وإجراء تقويم ذاتى شامل سنوياً لضمان جودة التعليم التعلم  تطبيقاإلعتماد األكاديمى إلتزاماً ب

  بالكلية.

  مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة  
 ممثل بالكلية، وكذلك كل االقسام من ممثلين متضمنا(موافقة العميد)، الكلية  من مجلس بقرار دةتشكيل مجلس إدارة الوحتم 

ويعتبرمجلس وتم مراعاة تباين الخبرات والمهارات لتغطية المهام المتعددة.  للوحدة، استشارى وتعيين والطالب االداريين عن
  التى تحقق أهدافها.  السياساتإدارة الوحدة هو السلطة المسئولة عن وضع 

  المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة  
وعرضه تم مراجعة وتحديث تشكيل أعضاء المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة بالكلية من خالل مجلس إدارة الوحدة 

شمل هذه اللجان جميع الفئات فى الكلية من أعضاء هيئة تدريس وهيئة تأن تشكيله  فى وروعىعلى مجلس الكلية إلقراره 
 معاونة وإداريين. 

                        توافر اإلمكانيات المادية للوحدة 
توفرالكلية اإلمكانيات المادية والتجهيزات المالئمة يتوافر للوحدة مكان مجهز على النحو الذي يالئم طبيعة عمل الوحدة حيث 

ة الجودة لممارسة كافة األنشطة المختلفة عن طريق قسم اإلحتياجات بالجامعة. فقد وفرت الكلية التجهيزات الالزمة لوحد
ومجموعة من الدواليب لحفظ الملفات لوحدة الجودة مثل التكييفات واجهزة كمبيوترمتصلة بشبكة (اإلنترنت) وماكينة تصوير 

  ت ودوسيهات وغيرها.ومنضدة إجتماعات وكراسى وإستاندا الورقية

                        توافر مندوبى االقسام للجودة 
روعي في اختيار مندوبي األقسام أن يكون لهم دراية بضمان جودة التعليم، كما تم تدريبهم بدورات تخص الممارسة الفعلية 

الخارجية والتخطيط اإلستراتيجى، وتوصيف البرامج  لضمان الجودة التعليم مثل دورات فى التقويم الذاتى، والمراجعة
  التعليمية والمقررات الدراسية وغيرها حتى يتوفر للوحدة الكوادر المؤهلة. 

 

 وتحدد واضحة، وعالقات تبعية ذا ً تنظيميا هيكالً  تتضمن الجودة ضمان لوحدة الداخلية الالئحة .3.2
  أنشتطها. ويساند دورها تفعيل ىف يسهم بما بالجامعة، الجودة ضمان بمركز الوحدة عالقة

       الالئحة الداخلية للوحدة  
لوحدة ضمان الجودة محدد بها الهيكل التنظيمى للوحدة وتبعيتها إلدارة الكلية، ومسئوليات وآليات عمل داخلية  الئحة توجد - 

  الوحدة، 
 والنشرة اإلخباريةعالقتها بمركز ضمان الجودة بالجامعة من خالل اإلتصاالت والمكاتبات اإللكترونية  الوحدةتوطد  - 

)News Letters والتقارير وطلب التدريبات والمراجعات والدعم الفنى وغيرها، بما يسهم فى تفعيل دورها ويساند (
خلية ومدى تحديد الالئحة لمسئوليات الوحدة ودورها وآليات أنشطتها تبعية الوحدة بالهيكل التنظيمى للكلية والئحتها الدا

 عملها. 
 عميد تتبع الوحدة أن للكلية الهيكل التنظيمي ويتضح من الكلية، مجلس من معتمد وإداري تنظيمي هيكل للوحدة يوجد - 

 االجتماعات وكذلك تنظيم الوحدة مجلس ادارة وتشكيل والمسؤليات واالهداف الوحدة ورسالة رؤيةالالئحة   الكلية. وتضم
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 بمجلس الجودة لوحدة ممثل ويوجد أجلها من إنشئت التى االهداف الوحدة قرار إنشاء  الوحدة. ويتضمن ادارة لمجلس
  .الكلية مجالس في بالكلية الجودة قضايا مناقشة الكلية، ويتم

  .والنشرات العمل ورش خالل من بالكلية العاملين بين الوعى ثقافة لنشر االنشطة بممارسة الوحدة تقوم كما - 
لمناقشة المواضيع المتعلقة بالجودة كما تقوم الوحدة من خالل  (شهرية) الوحدة بالكلية إجتماعات دورية إدارةيعقد مجلس  - 

مديرها بعرض ومناقشة الموضوعات المتعلقة بقضايا الجودة في المجالس الرسمية بإعتبار مدير الوحدة عضو أساسى 
  بقرار من عميد الكلية لعرض ومناقشة أنشطة الوحدة للموافقة عليها وتوثيقها.  ضمن تشكيل مجلس الكلية 

  العالقة بين وحدة ضمان الجودة بالكلية و مكتب الجودة واالعتماد البريطانى بالجامعة و لجنة الدعم الفنى  
د أ ةع انى بالجامع اد البريط ودة واالعتم ب الج دورة ا  مكت تند ال ودة  مس نوية  للج  BUE Qualityلس

Enhancement Cycle  اديمى ويم األك امعى   BUE Academic calendarوالتق ام الج  2018/2019للع
ى  رهما عل م نش ا ت دريس كم ة الت اء هيئ ع أعض اديمى لجمي ويم األك ودة والتق نوية للج دورة الس تندى ال ال مس م إرس وت

 موقع الجامعة اإللكترونى ويتضمنا التالى: 
 مواعيد المراجعات السنوية للبرامج التعليمية والمقررات.   - 
  مواعيد إعداد تقارير المراجعات السنوية ألداء الكليات ومواعيد إرسالها للمراجعين الخارجيين البريطانيين.   - 
  مواعيد زيارات المراجعين الخارجيين البريطانيين للكلية لمراجعة أنشطتها فى نهاية كل فصل دراسى.   - 
  عيد إعداد إمتحانات  وتقييمات الفصل الدراسى وإرسالها للمراجعيين الخارجيين لمراجعتها. موا - 
  مواعيد تجميع إستقصاءات الطالب حول المقررات المختلفه والبرامج.   - 
   .مواعيد إجتماعات اللجان الرسمية بالكلية والجامعة - 
ذ أنشطة الجودة فى المواعيد المحدده لها فى جميع كليات ويتابع مكتب ضمان الجودة واإلعتماد البريطانى بالجامعة تنفي - 

  الجامعة.
  

  ألنشتطها. بيانات وقواعد نشاطها، عن سنوية وتقارير خطط الجودة ضمان لوحدة .3.3
وحدة ضمان الجودة بالكلية بإعداد خطة العمل السنوية بالوحدة والتى تتضمن انشطة التحسين وأنشطة ومواعيد المراجعة  قامت - 

 واعتمادها من مجلس الكلية.بناًء على معاييرجودة التعليم واإلعتماد للكلية  الداخلية
يتم متابعة تنفيذ الخطط السنوية للتقويم الذاتى والتقارير السنوية واإلجراءات التصحيحية التى يتم اتخاذها وفق خطة التحسين  - 

 )، وعمل(PDRالعاملين  أداء الكلية، ومراجعة تقييم فى التعليمية العملية عن والتعزيز، وذلك عن طريق مراجعة اإلستبيانات
 للكلية الكامل السنوى الذاتى التقرير

، ويتضمن متابعة تقارير المراجعين الخارجيين  (APR)بالكلية التعليمية دراسى والبرامج فصل لكل المقررات ومراجعة تقارير - 
 هالإلمتحانات، ومتابعة اإلجراءات التصحيحية المتخذة ومدى فعاليت

 تم تنفيذه من الخطط السنوية وما لم يتم تنفيذه، وخطط التحسين.  تتابع الوحدة فى إجتماعاتها ما - 
 تم إعداد التقرير السنوى عن انشطة وحدة ضمان الجودة بالكلية. - 

 قواعد البيانات 
 وتساعد الجامعة، في المركزية البيانات بقواعد مرتبطة وهي متنوعة بيانات قواعد بالكلية الجودةتتوافر لوحدة ضمان  - 

يتم باستمرار تحديث قواعد بيانات وحدة الجودة لبيان أنشطتها المختلفة والتأكد من مدى و القرارات اتخاذ سرعة في
  شمولية قواعد البيانات ألنشطة الوحدة:

  التالى:وتتضمن الوحدة  وتزويده بكافة أنشطة للكلية الموقع االلكترونى على الجودة لوحدة صفحه تحديث يتم - 
o  اإللكترونية المراسالت على الجامعة حيث تعتمد الوثائق، وإستدعاء وتداول لحفظ مفعل إلكتروني نظام بالكليةيتوافر 

 أنشطتها. أغلب في
o  الطالب  سجلنظام(Student Record system SRS): انات قياس آراء يويستخدم هذا النظام  فى إجراء وتحليل إستب

والمقررات والمصادر التعليمية المتاحة. وتم استخدام هذا النظام حديثاً فى التواصل مع الخريجين الطالب فى البرامج 
 بالجامعة. المركزية البيانات بقواعد مرتبط وجهات عملهم وإنشاء قواعد بيانات للخريجين. وهذا النظام

o  نظامGoogle forms إستبيان عن نمط القيادة والرضا الوظيفى.: ويستخدم فى إجراء وتحليل اإلستبانات المختلفة مثل 
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 مالئمة، وأدوات موضوعية، أداء مؤشرات باستخدام دورية بصفة يتم كليةال أنشطة تقويم .3.4
  وخارجية. داخلية ومراجعات

  التقويم الذاتى السنوى عن أداء الكلية  
حددت الكلية منهجية التقويم الذاتى ودوريته (سنوية على األقل)، كما حددت العناصر التى يشملها والفئات المشاركة.  - 

 التقويم الكلى ألداء نتائج عملية التقويم الذاتى والعناصر التى يشملها والفئات المشاركة بمراجعة مؤشرات تتمحيث 
هيئة التدريس  أعضاء الكلية مع مؤشرات نتائج التقويم الكلى ألداء مناقشة يتمبالكلية. كما  لجنة الجودة الكلية من خالل

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

(يتم إعدادهم  2018/2019 تقارير وملفات المقررات فى نهاية كل فصل دراسى للعام الجامعى وقد قامت الكلية بإعداد - 
بواسطة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة) وتم مراجعتهم من قبل منسقين التخصصات وممثل جهة اإلعتماد 

 ). External examiner) والممتحن الخارجى البريطانى (Link tutorالبريطانية (

بالكلية، ومتابعة تقارير المراجعين الخارجيين  التعليمية والبرامج دراسى فصل لكل المقررات تتم مراجعة تقارير - 
 APR -  Annual Programالتقرير السنوي للكلية ( فقد تم إعداد .لإلمتحانات وإتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية

Review  لمرحلة البكالوريوس وخطة التطوير الملحقة والذى يتم مراجعته بواسطة نائب رئيس الجامعة للتعليم والتعلم (
وكذلك التقرير السنوى للكلية لمرحلة الدراسات العليا وخطة التطوير الملحقة به والذى يتم مراجعتة ايضاىعن طريق نائب 
ريس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وذلك بغرض تقييم سياسات الكلية التعليمية وقدرتها المؤسسية وتقييم مواردها 

  وتحديد احتياجات العام القادم.

ذ المراجعات الداخلية والخارجية فعلى سبيل المثال تتم المراجعات الداخلية بواسطة أفراد أكفاء يتم إختيارهم طبقا تم تنفي - 
لخبراتهم في مجال الجودة، والمراجعون المعنيون بالمراجعة مسجلون فى محاضر إجتماعات مجلس وحدة الجودة. كما 

واالعتماد  التعليم جودة لضمان القومية صرية واألجنبية) من الهيئة(أساتذة من الجامعات الم  تمت المراجعة الخارجية
والخاصة بالمنح، وقد إستفادت الكلية من المراجعات الداخلية والخارجية فى عملية التقويم الذاتى والتحسين والتطوير. 

   وفيمايلى أهم نتائج المراجعات الداخلية والخارجية: 

  التنفيذية. بالخطة تلك المدرجة مع االستراتيچية بالخطة االستراتيچية األهداف تطابق مراجعة 
  التنفيذ. متابعة عملية يسهل مما محدد بأسلوب  وصياغتها التنفيذية للخطة المتابعة مؤشرات ضبط 
 المختلفة. مستوياته بين المتبادل والتعاون المسئولياتواقع  بدقة يعكس بحيث التنظيمي ضبط الهيكل 
 من الكلية المقدمة الخدمات عن المجتمعية األطراف رضا تقييم ليلوضوح وتح. 
 التعليمية البرامج في تطوير خبراتهم من واالستفادة الخريجين مع ذيادة التواصل. 
 البرامج لهذه الدراسية التعليمية والمقررات للبرامج المستهدفة التعلم مخرجات بين التوافق مراجعة. 
 لتحقيق المخرجات  التطبيق أثناء التعليمية البرامج في بالتدريب الميداني الخاص الجزء تنفيذ لمستوى الكلية متابعة

 .المستهدفة
 المختلفة العلمية األقسام بين المشتركة البينية األبحاث عدد ذيادة. 
 األطراف المعنية. مع منتظم بشكل واالستفادة منها  االستبيانات تحليل نتائج مناقشة  

ً من الكلية (ذاتياً) حيث قامت لجنة المراجعة الداخلية بوحدة ضمان الجودة بإجراء عملية  -  كما يوجود نظام للتقويم نابعا
والذى يعتمد على تقييم مؤشرات معايير جودة  2017/2018التقييم من خالل نموذج التقويم الذاتى السنوى للعام الجامعى 

األصدار الثالث من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد (مستوفى ـ مستوفى جزئى التعليم واإلعتماد األثنى عشر 
 ـ غير مستوفى) وكتابة التقرير ليتضمن نقاط القوة التى يمكن تعزيزها والنقاط التى تحتاج إلى تحسين.

جعة الداخلية لمعايير االعتماد عن العام كما تم إعداد تقرير المراسنوية عن الخطط االستراتيجية للكلية.  تقاريرتم اعداد   - 
 .2018/2017  االكاديميى

  2018/2017حساب أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للعام الجامعى 
تم حساب أعباء العمل ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لضمان العدالة فى توزيع األعباء. وذلك باستخدام نموذج محدد 

  ).Work load formsومعلن ويسمى (
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   2018/2017تقييم أداء أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والفنى للعام الجامعى 
ة ومعلنة وذلك عن تم عمل تقييم أداء أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلدارى والفنى بناًء علي معايير موحد

ياده ) وحسابات اعباء العمل وتم ربط الزPerformance development reportآلداء الشخصي (طريق تقرير مراجعة ا
  السنويه بتقييم األداء.

  

 توجيه فى منها ويُستفاد الرسمية، مجالسها وفى المعنيين مع تُناقَش كليةال أنشطة تقويم نتائج .3.5
  والتطوير. التصحيحية اإلجراءات واتخاذ التخطيط

  :وسائل عرض ومناقشة التقويم الذاتى ألنشطة الكلية على األطراف المعنية وعلى مستوى المجالس الرسمية للكلية 
 مع التواصل لجنة اجتماعات ومحاضر وتقارير إستبياناتتمت المناقشات فى مجالس األقسام والكلية، وتم عمل  - 

وفيما يلى الوسائل  الجودة. بقضايا تتعلق التى موضوعاتال لمناقشة الكلية مجالس فى الوحدة مدير الصناعة، ومشاركة
  التقويم الذاتى  ومناقشةالمختلفة لعرض 

  ـ مجلس الكلية3مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة.                 -2 .        ـ المجلس التنفيذى لوحدة ضمان الجودة 1
  لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية -5                         .لجنة التعليم والتعلم بالكلية -4
 لجنة مناقشة نتائج اإلمتحانات. -7لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية          -6

قة لضمان إستمرار عملية التقويم الذاتى تحرص الكلية على مناقشة نتائج التقويم ومتابعة التنفيذ لجميع المهام المتعل
  بضمان الجودة بصفة دورية من خالل اللجان التنفيذية لوحدة ضمان الجودة واللجان الرسمية بالكلية. 

  كيفية استفادة الكلية من نتائج التقييم الذاتى، ونماذج من التطوير واإلجراءات التصحيحية التى اتخذت بناء على
  على أداء الكلية: لتقويم الذاتى الدورىالتأثير اإليجابي لالتقييم وفيم يلي 

  .بالكلية العاملين لجميع المسؤليات وتحديد الوظيفي التوصيف تحسن - 
 .إستطالعات آراء الطالب للعام الجامعىتحسن نتائج  - 
   .وتحليلها صورها بكافة التقييم نماذج وجود - 
 بالكلية. للعاملين المتاحة والخبرات بالمؤهالت بيانات قاعدة وجود - 
أعضاء هيئة التدريس  امكانيات استغالل الكلية على تعتمدالكلية لفائدة الصناعة:  موارد مركز لتسويق وجود - 

  الكلية لحل المشاكل البحثية للصناعة. ومعامل لإلستشارات العلمية، وكذلك إستغالل ورش
 .االليكترونى التعليم طريق عن والطلبة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة إغالق عند عمل خطة وجود - 
   .اإلداريين كفاءة لرفع مختلفة مجاالت وورش عمل فى ندوات تنفيذ - 
 الحاسب.  والورش وأجهزة المعامل أجهزة بعض تحديث - 
 .التدريس سنويا باستمرار وقاعات المبانى صيانة إجراء - 
 التقارير السنوية الواردة من الممتحن الخارجى البريطانى تشيد بالتحسن الملحوظ فى الفاعلية التعليمية.   - 
تعيين وإنتداب الطالب والمقترحات،  أعداد ومقارنتها مع المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعداد عن دراسة وجود - 

  للطالب.ظ على نسبة أعضاء هيئة التدريس أعضاء هيئة تدريس للحفا
 وورش عمل. بالكلية عن طريق التدريب والعاملين المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء القدرات لتنمية خطة وجود - 
 تم تخصيص أماكن إضافية إلستيعاب الهيئة المعاونة. - 
 تبنى الكلية سياسة ربط أداء العاملين وأعباء العمل بنسبة الزيادة السنوية. - 
تبنى الجامعة سياسة تكريم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين والفنيين ماديا ومعنويا وذلك لرفع مستوى  - 

من خالل يوم التقدير السنوي حيث يتم تكريم من أتم عشرة سنوات عمل بالجامعة ومن تم ترقيتهم الرضا الوظيفى 
  ية وشهادة تقدير من رئيس الجامعة.وذلك بمكافأة ماد

  (مساعدى المعايير). مؤهلين وكذلك أفراد الملفات وتخزين لتنظيم وامدادها بامكانيات صيانة الوحدة - 
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  المعيار الرابع: أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
 العلمية واألقسام المؤسسة مستوى على الطالب إلى المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء نسبة .4.1

  بالمؤسسة. المقدمة التعليمية البرامج وطبيعة لنوع المرجعية المعدالت مع تتفق

  إجراءات الكلية لتحقيق اتفاق نسبة أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة إلى الطالب على مستوى الكلية
  واألقسام العلمية والبرامج التعليمية مع المواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة:

ء هيئة التدريس ومعاونيهم من المعيدين والمدرسين المساعدين حيث تُراعي الكلية توفير العدد الكافي والمؤهل من أعضا - 
 .يتم تعيين المعيدين من أوائل الخريجين، أما المدرسين المساعدين فيتم تعيينهم بعد الحصول على درجة الماجستير

-2015لفة لألعوام توضح أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي التوالي لألقسام المخت 4.2&  4.1األشكال  - 
2016  &2016-2017 &2017-2018  

 
 2018-2017& 2017-2016&  2016-2015أعداد أعضاء هيئة التدريس لألقسام المختلفة لألعوام  4.1شكل 

  

 
 2018-2017& 2017-2016&  2016-2015أعداد أعضاء الهيئة المعاونة لألقسام المختلفة لألعوام  4.2شكل 

تحرص الكلية على الحفاظ على نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب بحيث ان تتوافق النسبة مع المعدالت المرجعية.  - 
اء الهيئة المعاونة إلى الطالب لتتوافق مع المعدالت المرجعية. ويمكن مراجعة  بة أعض كما تهتم الكلية بالحفاظ على نس

  في التقرير السنوي للبرامج التعليمية. 2018/2017، 2017/2016، 2015/2016هذه النسب لألعوام 
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ح جدول ي -  اء هيئة التدريس إلى الطالب ل 4.1وض بة أعض علي  2018/2017، 2017/2016، 2015/2016ام وعألنس
  التوالي. 

  2017/2018، 2016/2017، 2015/2016 اموع)   نسبة أعضاء هيئة التدريس للطالب أل4.1جدول (

  عــام  القسم إجمالي اعداد اعضاء هيئة التدريس إجمالي اعداد الطلبة التدريسأعضاء هيئة : الطلبة

1:22 368 17 

  عمارة

2015/2016  

1:21 376 18 2016/2017  

1:23 373 16 2017/2018  

1:35 351 10 

  مدني

2015/2016  

1:39 431 11 2016/2017  

1:77 540 7 2017/2018  

1:16 164 10 

  كهربية

2015/2016  

1:15 177 12 2016/2017  

1:18 201 11 2017/2018  

1:22 410 19 

  ميكانيكا

2015/2016  

1:25 426 17 2016/2017  

1:28 449 16 2017/2018  

1:27 374 14 

  بترول

2015/2016  

1:27 353 13 2016/2017  

1:30 304 10 2017/2018  

1:8 85 11 

  كيمياء

2015/2016  

1:7 89 13 2016/2017  

1:11 94 9 2017/2018  

1:22 1752 81  2015/2016  

1:22 1852 84  2016/2017  

1:28 1961 69  2017/2018  

  وبالنسبة لقسم العلوم االساسية  

  عــام القسم إجمالي اعداد اعضاء هيئة التدريس إجمالي اعداد الطلبة أعضاء هيئة التدريس: الطلبة

  2015/2016  علوم اساسية  10  516  1:52

1:36 614 17 2016/2017  
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1:63 568 9 2017/2018  

 

 2018/2017، 2017/2016، 2015/2016نسبة أعضاء الهيئة المعاونة إلى الطالب ألعوام  4.2وتوضح أيضا جدول  - 
 علي التوالي. 

  2017/2018، 2016/2017، 2015/2016)   نسبة أعضاء هيئة المعاونة للطالب ألعوام 4.2جدول (

  عــام  القسم إجمالي اعداد اعضاء الهيئة المعاونة إجمالي اعداد الطلبة  الهيئة المعاونة أعضاء: الطلبة

1:15 368 25 

  عمارة

2015/2016  

1:14 376 28 2016/2017  

1:14 373 27 2017/2018  

1:20 351 18

  مدني

2015/2016  

1:20 431 22 2016/2017  

1:19 540 28 2017/2018  

1:15 164 11 

  كهربية

2015/2016  

1:11 177 16 2016/2017  

1:10 201 21 2017/2018  

1:15 410 27 

  ميكانيكا

2015/2016  

1:12 426 35 2016/2017  

1:12 449 39 2017/2018  

1:19 374 20 

  بترول

2015/2016  

1:13 353 28 2016/2017  

1:10 304 30 2017/2018  

1:5 85 17 

  كيمياء

2015/2016  

1:4 89 24 2016/2017  

1:4 94 25 2017/2018  

1:15 1752 118  2015/2016  

1:12 1852 153  2016/2017  

1:12 1961 170  2017/2018  
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  وبالنسبة لقسم العلوم االساسية   - 

  عــام القسم إجمالي اعداد اعضاء هيئة التدريس إجمالي اعداد الطلبة أعضاء هيئة التدريس: الطلبة

  2015/2016  اساسيةعلوم  23 516 1:22

1:32 614 19 2016/2017  

1:30 568 19 2017/2018  

 

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

  تتعامل الكلية من خالل آليات محددة مع وجود عجز أو فائض في أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في أي من
  التخصصات وتتم كاالتي:

 تقارير فى جاء كما المختلفة باألقسام المعاونة  والهيئة التدريس هيئة أعضاء فى االحتياج لسد خمسية خطة الكلية وضعت - 
 هيئة أعضاء تعيين سنويا يتم حيث الخمسية الخطة تنفيذ ويتم .Reports Program Annual – APR السنوية البرامج
  الكلية. خارج من أو الدكتوراه على الحاصلين الكلية خريجي من المعاونة الهيئة أعضاء من جدد تدريس

 في البريطانية الجامعة مع المشترك التعاون خالل من وذلك الدكتوراه درجة على للحصول المعاونة الهيئة أعضاء تشجيع - 
 الهيئة ألعضاء األمثلة بعض ويوجد ر.بمص البريطانية الجامعة في التدريس هيئة أعضاء الى وانضمامهم المتحدة المملكة

 في والماجستير الدكتوراه برامج في المسجلين الكلية خريجي من وآخرين الدكتوراه، درجة على حصلوا الذين المعاونة
  الحكومية. والجامعات LSBU جامعة

  .والصحف للجامعة رونيااللكت بالموقع الحديثة للبرامج المعاونة والهيئة تدريس هيئة ألعضاء عمل فرص عن اإلعالن - 
 البحثية. المراكز بعض ومن الحكومية الجامعات من التدريس هيئة أعضاء بعض بانتداب الكلية تقوم عجز وجود حالة وفي - 

 غير تخصصات تتطلب التي المقررات بعض لتدريس أخري وجامعات كليات من تدريس هيئة بأعضاء االستعانة تم فقد
 شمس وعين القاهرة مثل حكومية جامعات عدة من التخصصات في ومدرسين أساتذة نتدابا تم فقد الهندسة بكلية متوفرة
  المرجعية. المعدالت لتحقيق وذلك وحلوان

  تدريسها. في يشاركون التي الدراسية للمقررات مالئم التدريس هيئة ألعضاء العلمي التخصص .4.3
تحرص الكلية على تعيين واالستعانة بأعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية من الحاصلين على درجة الدكتوراه من  - 

 الخارج أو لديهم خبرة في التعليم أو التدريس أو البحث مع الجامعات الخارجية وبخاصة الخبرة بالنظام البريطاني. 
حيث يتأكد التدريس للمقررات التي يشاركون في تدريسها  تحرص الكلية على مالئمة التخصص العلمي ألعضاء هيئة - 

كل قسم عند توزيع األعباء التدريسية من مالئمة التخصص لكل عضو هيئة تدريس مع المقررات الدراسية التي يشارك 
  .في تدريسها ثم تعرض األعباء التدريسية علي ادارة الكلية للموافقة

الدقيق لعضو هيئة التدريس للمناهج التي يدرسها وذلك للوصول الي أعلي  تتأكد األقسام من مالئمة التخصص العلمي - 
كفاءة في العملية التعليمية وعند تعذر ذلك توضع خطة لتعيين أعضاء هيئة التدريس ذوي التخصصات المختلفة لتلبية 

  اي نقص.
 والبحثية يةالتدريس بالمهام القيام المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء تتيح العمل أعباء .4.4

  بكفاءة. وغيرها واالدارية

 والهيئة المعاونة أعضاء هيئة التدريس  
ساعة في العام وتشمل جميع األعباء الدراسية والبحثية  1575متوسط عبء العمل لعضو هيئة التدريس بـ  كليةتحدد ال - 

لنموذج عبء العمل  واإلدارية. وفى نهاية كل عام أكاديمي يتم حساب عبء العمل لكل عضو هيئة تدريس تبعا
)Workload (جعتها واعتمادها سنوياً.اوهو عبارة عن مجموعة من المعايير الكمية لحساب عبء العمل يتم مر  

يقوم عضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة بمهام أكاديمية ومهام إدارية وتشمل المهام األكاديمية لعضو هيئة التدريس  - 
مشاريع التخرج والقيام بأبحاث علمية كما يقوم عضو هيئة التدريس بتدعيم الطالب من تدريس المقررات واالشراف علي 

خالل الساعات المكتبية ومتابعة أداءهم من خالل األنشطة األكاديمية الدورية التي تعقد  خالل الفصل الدراسي واالمتحانات 
 النهائية التي تعقد في أخر الفصل الدراسي.
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لدراسي على أعضاء هيئة التدريس أال يزيد عن مقررين دراسيين في الفصل الدراسي الواحد يراعى عند توزيع العبء ا - 
ويقل هذا العبء في حالة أعضاء هيئة التدريس الذين يشغلون مناصب إدارية. فعلى سبيل المثال يتم تخفيف العبء الدراسي 

 ير وحدة الجودة بالكلية. عن منسقي االمتحانات وكذلك الحال لمنسقي التخصصات ووكالء الكلية ومد
  كما يحصل كل عضو هيئة تدريس على يوم تفرغ ألغراض البحث العلمي. - 
ساعة في األسبوع مقسمه على مقررين دراسيين  14يراعى عند توزيع العبء الدراسي على الهيئة المعاونة أال يزيد عن  - 

نهاية كل عام أكاديمي يتم حساب أعباء العمل لكل أو ثالث في الفصل الدراسي باإلضافة إلى الساعات المكتبية. وفى 
عضو هيئة معاونة تبعا لنموذج عبء العمل للهيئة المعاونة ومراعاة ذلك عند توزيع المهام اإلدارية. كما يحصل كل عضو 

 هيئة معاونة مسجل في برنامج للماجستير أو الدكتوراه على يوم تفرغ ألغراض البحث العلمي.
دريس عند قيامه بنشر األبحاث العلمية علي تشجيع من الجامعة للنشر العلمي من خالل الدعم المادي هيئة الت عضويحصل  - 

  للنشر وحضور المؤتمرات العالمية.
 وتتخذ دورية، بصورة تحدد المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية االحتياجات .4.5

  فئة. لكل التدريبية االحتياجات تلبى التي البرامج لتنفيذ المالئمة اإلجراءات

 إعداد الخطة السنوية لتدريب جميع العاملين بالكلية  
للعام الدراسي  Staff Development Planسنوية للتدريب وتنمية قدرات أعضاء جميع العاملين بالكلية  الخطةتم إعداد 

قدرات العاملين على مستوى الجامعة مع مسؤول تنمية بواسطة منسق التدريب بالكلية وتم مناقشة الخطة  2018/2017
جميع  الى وتم إرسالها Faculty Teaching & Learning Committeeمن قبل لجنة التعليم والتعلم بالكلية واعتمدت 

المعنيين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين كما تم التأكيد على موعد كل دورة قبل انعقادها ومتابعتها 
  التأكد من إتاحة جميع التسهيالت للمتدرب من قاعات ومواد ووسائل تدريبية.وكذلك 

 مجاالت الخطة السنوية للتدريب ،  
، التعليم والتعلم، إعداد وتهيئة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجددتحتوي خطة التدريب على مجاالت التنمية  مثل  - 

، تنمية قدرات القيادات األكاديمية، تنمية قدرات الهيئة المعاونة، الطالبي الدعمتقييم والتصحيح وإعطاء المالحظات، ال
 تنمية قدرات الفنيين بالمعامل.، قدرات الهيئة اإلداريةتنمية 

حيث تحتوي الخطة على سلسلة من ورش العمل والدورات التدريبية وحلقات النقاش الخاصة بكل مجال ويتم تحديد تاريخ  - 
 Annual Quality Enhancementضوء توقيتات آلية متابعة الجودة الخاصة بالجامعة والكليةكل ورشة أو دورة على 

Cycle كما يتم تحديد مدة كل دورة والمخرجات المستهدفة والمدرب والفئة المستهدفة والعدد المتوقع حضوره في كل .
  دورة. 

 يئة التدريس والهيئة المعاونة بصفة دورية:تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء ه  

 خالل من المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء التدريبية لالحتياجات دراسة عمل يتم الكلية مستوي علي .1
  االتي: ضوء فى التدريس هيئة أعضاء قدرات تنمية خطة

  .Plans Learning and Teaching Faculty للكلية والتعلم التعليم خطة - 
) وأيضا Subject Advisor (SA) reviewsأراء ومقترحات الشريك البريطانى في التقرير السنوي للبرامج التعليمية  - 

 Action. وتقريرالخطط التنفيذية APR – Annual Program Reports) في  التقرير السنوى لكل برنامج دراسى (
Plans (AP) وتقرير تقييم األداء والتطوير ،(PDR) Performance Development Review.  

 كفاءة لرفع التدريب خطة من جزءا تمثل قسم لكل الخاصة لالحتياجات دراسة عمل يتم  األقسام مستوى علي .2
  المعاونة. والهيئة التدريس هيئة أعضاء

  ) في الكلية باآلتي:SD coordinatorبناءا على ما سبق يقوم منسق تطوير االداء ( - 
التدريب للجامعة على تنفيذ استراتيجية تطوير مهارات الموظفين وتطوير خطط العمل  العمل بشكل تعاوني مع منسق - 

  وتنفيذها.
إعداد الخطة السنوية لتطوير أداء الموظفين بالكلية وضمان تناولها لقضايا محددة من الخطة االستراتيجية للكلية، والتقارير  - 

  .(Action Plans) ) والخطط التنفيذية ( PDR )األداء السنوي  )، ونتائج تقارير APRالبرامج السنوية ( 
  تحديد احتياجات التطوير للموظفين الجدد وصقل قدراتهم وتنمية مهاراتهم. - 
  تحديد المدربين من الجامعة او خارجها واالتفاق معهم على تقديم حلقات العمل. - 
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 :يتم االسترشاد بالمصادر اآلتية لتحديد االحتياجات التدريبية  
  ) 2022-2017تيجية للجامعة للتعليم والتعلم (الخطة اإلسترا - 
 الخطة التنفيذية السنوية للكلية المرفقة مع التقرير السنوي. - 
 تقرير ومالحظات الممتحن الخارجي وممثل جهة اإلعتماد البريطانى. - 
 نتائج استبيانات تقييم الدورات السابقة. - 
ي يتم استخالصها من خطة التنمية الشخصية الخاصة بالعاملين احتياجات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد والت - 

 ). personal development planالجدد (
 ). Performance Development Reportتحليل تقارير مراجعة األداء الشخصي ( - 
  مردود الطالب من خالل تقويم الطالب للمقررات الدراسية ومخرجات لجنة التواصل بين الطالب واألساتذة. - 
كما يتم عقد العديد من اللقاءات من قبل منسق التدريب والفئات المختلفة لتحديد المزيد من االحتياجات التدريبية. فعلى  - 

  سبيل المثال طالب أمناء المعامل بالتركيز على الدورات ذات الشهادات المعتمدة. 

  المعاونة:تنفيذ الكلية لبرامج وخطط لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة  
الدورات التدريبية خالل كل فصل دراسي لتنفيذ خطة التدريب الموضوعة كما تعقد دورات إرشادية خاصة ألعضاء  تعقد - 

هيئة لتدريس والهيئة المعاونة الجدد في بداية كل فصل دراسي حيث تهدف هذه الدورات لتعريف األعضاء الجدد باألنظمة 
  يتهم في العملية التعليمية.والقواعد المتبعة في الكلية لتيسير اندماجهم وفاعل

هذا بجانب بعض الدورات المتخصصة التي تهدف لتحسين األداء اإلداري واالكاديمي ألعضاء هيئة التدريس. ومن  أهم  - 
الدورات التي نفذت؛ المعايير القومية األكاديمية والتي استفاد منها أعضاء هيئة التدريس فى تبنى المعايير األكاديمية 

البكالوريوس. أيضا دورة المصفوفات والتي استفاد منها معظم أعضاء هيئة التدريس في كتابة مصفوفات لبرامج مرحلة 
  المقررات وتقارير المقررات.

يتم تنفيذ الخطة الخاصة بالتدريب في موعدها من كل عام. وكذلك يعقبها عمل استبيانات للحضور بخصوص تقييم الدورات  - 
  بخطة الكلية السنوية كافة االحتياجات التدريبية للوصول بها الي الكفاءة المطلوبة.التدريبية لرفع كفاءتها. ويدرج 

  :تعد الكلية بيانا بعدد  البرامج المنفذة وعدد ونسبة المتدربين سنويا من كل فئة الي العدد اإلجمالي  
ذلك من خالل طرح دورات التنمية والتطوير للجامعة: تحرص الجامعة علي تطوير اداء جميع العاملين بها، و دورات - 

  تدريبية مختلفة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين. 
التعريفية: تنعقد الدورات التعريفية على مدار اربع الى خمسة أيام متتالية يتم خاللها إلقاء عدد من المحاضرات  الدورات - 

دد واخرى للهيئة المعاونة الجدد فقط. كما تتيح الدورة العامة التي يحضرها جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الج
التعريفية لجميع األعضاء الجدد زيارة المكتبة والتعرف على اإلمكانيات المتاحة لهم علما بأن الحضور إجباري لجميع 

  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الجدد. 
لتدريبية المختلفة التي تطرحها الجامعة تحرص كلية الهندسة علي خطط التنمية والتطوير لكلية الهندسة : بجانب الدورات ا - 

تطوير اداء جميع العاملين بها وذلك من خالل طرح محاضرات تناقش موضوعات تخص الكلية وتهم اعضاء هيئة 
  التدريس والهيئة المعاونة. 

 تنفيذ خطة التدريب ونسبة الحضور  
س والهيئة المعاونة الجدد إلزامياً حيث يتم إدراجها كمطلب أساسي الدورات المخصصة ألعضاء هيئة التدري حضوريعد  - 

خطة التنمية و Induction Check List إلتمام فترة اختبار التعيين ويتم متابعة ذلك عن طريق القائمة المرجعية
الدورات اإللزامية إن أمكن لكل عضو جديد منضم للكلية. كما يتم إعادة  Personal Development Planالشخصية 

 لمن لم يتمكن من الحضور أو يتم إرسال مادة التدريب لمناقشتها مع المدرب. كما يتم تخصيص مستشار تنمية شخصية 
)Mentor ( لكل عضو هيئة تدريس جديد ليرشده ويدعمه في االندماج بالجامعة ومساعدته في اجتياز مرحلة االختبار

 Guidelines for New Staffدور المنوط به والموضح تفصيلياً في إرشادات الموظفين الجدداألولي وذلك بناًء على ال
Probation, Induction, and Development.  

الكلية على تشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين على حضور أكبر عدد من الدورات  وتحرص - 
وتم إعداد التقرير السنوي لمتابعة ما تم تنفيذه من الخطة  ريبي كامل خارج الكلية.التدريبية كما يتم كل عام تنظيم يوم تد

 وأعداد الحضور من المتدربين ومعوقات التنفيذ. 
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 :وسائل قياس مردود التدريب وأثره علي األداء  
 حضروا الذين األعضاء جميع  علي استبيان توزيع علي الكلية في )coordinator SD( التدريب منسق يقوم - 

 مليءب متدرب كل يقوم حيث عليهم. ومردودها لمنعقدةا الدورات في رائهمأ على لوقوفل التدريبية الدورات
  ية.تدريب دورة كل عقب االستبيان

 التعليم لجنة في ومناقشتها النتائج وعرض العاملين قدرات تنمية منسق بمعرفة االستبيان هذا نتائج تحليل يتم - 
 الكلية تقوم االستبيان بجانب الجديدة. الخطة وضع عند االعتبار في والملحوظات النتائج وأخذ بالكلية والتعلم
 إعداد دورات نتائج تظهر المثال سبيل فعلي مباشرة. الغير الوسائل من العديد خالل من التدريب نتائج بمتابعة

 دورات مردود قياس يمكن ماك المادة. ومستشار الخارجي الممتحن تقارير في المالحظات خالل من االمتحانات
  واألساتذة. الطالب بين التواصل ولجنة الطالب تقويم خالل من الطالب ومساندة والتعلم التعليم

 التقييم فترة في حيث ).PDR( السنوي والتطوير األداء تقرير استعراض خالل من أيضا التدريب مردود يقاس - 
 اداء لتحسين المناسبة الدورات ويقترح للتحسين القابلة  النقاط  الكلية في عضو لكل المباشر المدير يدون

    التقييم. تحت العضو اداء على التدريب فاعلية المباشرمدى المدير يقيم التالية التقييم فترة في ثم العضو.
  عليهم. التدريب تاثير ومدى ادائهم بمتابعة الجامعة مستوى على التدريب منسق يقوم للمديرين بالنسبة - 

 بنتائج القيادة وتخطرهم موضوعية، المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم معايير .4.6
  األداء. لتحسين النتائج وتستخدم الضرورة، عند فيها وتناقشهم التقييم،

 معايير تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
تدريس والهيئة المعاونة في المجاالت المختلفة وبناًء على معايير لتعزيز جودة التعليم والتعلم، تم تقييم أداء أعضاء هيئة ال

  موضوعية مفعلة ومعلنة من خالل اآلليات األتية:
 استبيان تقويم المقرر الدراسي: اوالً: -
 Teaching Observation مالحظة التدريس  ثانياً: -
 ) لكل عضو هيئة تدريس وهيئة معاونةwork loadحساب عبء العمل ( ثالثاً: -
 )PDRداء الشخصي (تقرير مراجعة األ رابعاً: -

وتعد آليات التقييم أحد مصادر تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة حيث تعد مخرجات تقارير 
ً لوضع الخطة السنوية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس كما يتم ربط نتائج هذا  التقييم مراجعة األداء مصدراً رئيسيا

  بالحوافز المادية. 

 :تهتم الكلية بتقييم أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي ثالث محاور  
 في األداء لتقييم نموذج خالل من بنفسه أداءه بتقيييم المعاونة الهيئة وعضو التدريس هيئة عضو يقوم الذاتي: التقييم أوالً  •

  المجتمع. وخدمة والتدريسى واالجتماعى العلمى النشر أنشطة
•  ً  وتدوين  المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس هيئة ألعضاء العام األداء بتقييم القسم ريئس يقوم العام: األداء تقييم ثانيا

 هيئة عضو مع التدريب متطلبات وتحديد والتحسين القوة نقاط )ومناقشةPDR( السنوي األداء تقرير في التقييم تفاصيل
  ).HRM( للكلية االلكتروني الموقع على تقييم نتائج رفع يتم ثم التدريس

 مناقشة في الطالب مشاركة تفعيل على الكلية تحرص التعليمية: والعملية التقييم فى تفيد باقتراحات الطالب مشاركة ثالثا •
 دراسي. فصل كل يف مرتين تعقد التي )SSLC( والطالب األساتذة لجنة خالل من ومعاونيهم التدريس هيئة أعضاء أداء

 التدابير باتخاذ القسم رئيس يقوم عليه وبناءاً  مشاكلهم ومناقشة وأرائهم اقتراحاتهم بعرض للطالب اللجنة هذه وتسمح
  التعليمية. للعملية معوقات أي وإزاحة وتفادي التعليمية للناحية بالنسبة االداء لتحسين السريعة واإلجراءات الالزمة

 اإلخطار وسائل اللزوم عند فيها وتناقشهم تقييمهم بنتائج المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء بإخطار الكلية تقوم •
  المعنية: األطراف مع ومناقشتها التقييم بنتائج

 الطالب تقييم على اإلطالع المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس هيئة ألعضاء )SRS( الطلبة لشئون االلكتروني الموقع يتيح - 
 باإلطالع قسم كل رئيس  )SRS( الطلبة لشئون االلكتروني الموقع يسمح كما بتدريسها، يقومون التي المقرارات في لهم

  بالقسم. المعاونة الهيئة وأعضاء التدريس هيئة أعضاء لكل الطالب تقييم علي
 عضو بابالغ القسم رئيس يقوم الدراسي الفصل خالل )SSLC( والطالب األساتذة لجنة في للطالب شكوى ورود حالة في - 

ً  والعمل بالشكوى المعاونة الهيئة عضو أو التدريس هيئة   الجامعة. ولوائح قواعد مع يتناسب بما حلها علي سويا
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 يقوم االلكتروني الطالب تقييم في ٣ من أقل درجة على المعاونة الهيئة عضو أو التدريس هيئة عضو حصول حالة في - 
 تدني أسباب علي للتعرف مكتبه في فردية لمقابلة المعاونة الهيئة عضو أو ريسالتد هيئة عضو باستدعاء القسم رئيس
   .الخصوص بهذا الالزمة االجراءات واتخاذ التقييم تدني سبب تحديد يتم وعليه التدريسية بالناحية ارتباطه ومدى التقييم

  PDR الـ ىف الوارد التقييم بمفعول التدريس هيئة عضو مع القسم رئيس مناقشة - 

  االستفادة من نتائج التقييم:  
 تقييم بنتائج السنوية الزيادات بربط الجامعة قامت األداء تحسين دوام على المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء لتحفيز - 

   ).PDR(األداء
  والعامة. الخاصة التدريب احتياجات تحديد في التقييم نتائج تُستخدم - 

 الالزمة االجراءات واتخاذ المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء آراء لقياس مناسبة وسائل كليةلل .4.7
  التصحيحية. اإلجراءات اتخاذ في النتائج من واالستفادة لدراستها،

تم تقييم مستوي الرضا الوظيفي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق كال من االستقصاء إلكتروني على  - 
الجامعة واستقصاء على مستوى الكلية ويتضح من االستقصاء ارتفاع معدل الرضا الوظيفي بين اعضاء هيئة  موقع

التدريس والهيئة المعاونة. كما تم عمل مقابالت دورية بين منسقين التخصصات وأعضاء الهيئة المعاونة ومقابالت 
 مشكالت.أعضاء هيئة التدريس والعميد والوكالء لمناقشة ما يعترضهم من 

  تقوم الكلية بقياس آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باستخدام الوسائل المناسبة (مثل استبيانات ولقاءات
متضمنة علي سبيل المثال استقصاء عن بيئة العمل والدالة في توزيع العبء التدريسي واإلشراف  -وغيرها 

  وغيرها): 
 األستقصاء هذا وشمل واإلداريين المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء ىالوظيف الرضا لقياس استقصاء إعداد تم - 

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

 إعادة وسيتم .2017 سنة المختلفة ميةالعل باألقسام المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء على األستبيان هذا ُطرح تم - 
  المعاونة. والهيئة التدريس هيئة أعضاء مشاركة لزيادة دورية بصفة األستبيان هذا طرح

 المعاونة والهيئة التدريس هيئة ألعضاء الوظيفى الرضا بقياس )IPDU(  بالجامعة والتطوير التخطيط وحدة تقوم - 
  المختلفة. الكليات عمداء مع ومشاركتها النتائج تحليل يتم حيث واإلداريين

 :تستفيد الكلية من النتائج وتتخذ اإلجراءات التصحيحية المناسبة  
  مثل: كثيرة بنود فى الوضع تحسين فى منها األستفادة يتم النتائج هذه

  التدريس. هيئة ألعضاء العمل بيئة •
  التدريس. هيئة لعضو بالنسبة كبرى أهمية له هذا ان حيث له البحثية المعامل وتدعيم العلمى البحث وضع •
  .المجتمع خدمة أنشطة •

وتتبع الجامعة تقليداً جديداً للدعم المادي والمعنوي ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز اإلداري وكذلك العمال 
ية م ترقيتهم وذلك بمكافأة مادبالجامعة في يوم التقدير السنوي حيث يتم تكريم من أتم عشرة سنوات عمل بالجامعة ومن ت

 وشهادة تقدير من رئيس الجامعة.
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