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  المعيار الخامس: الجهاز اإلدارى 
الجهاز اإلدارى مالئم مع حجم وطبيعة أنشطة المؤسسة، والعاملون موزعون وفقا لمؤهالتهم  .5.1

للتعامل مع وقدراتهم على الوظائف المختلفة وبما يتناسب مع مهام الوظيفة، وتوجد آليات 
  النقص والزيادة فى أفراده.

يير اإلداري الجهاز ألهمية ونظرا -  ت الكلية داخل االعمال في تنظيم وتس ع على الكلية فقد حرص  الختيار معايير وض
المعرفة وفهم (السمات الشخصية ، الخبرة السابقة في العمل اإلداري، الجهاز اإلداري مثل: إجادة اللغة اإلنجليزية قيادات

يق والتعاون مع االخرين، القدرة على إدارة الوقت، يعة العمل باإلدارةلطب كالت ، القدرة على التنس القدرة على تحديد مش
 )القدرة علي تحمل ضغوط العمل، القدرة على تحمل المسئولية، العمل ووضع حلول عملية لها

بالجهاز  -  عاملين  يار ال ماد على المؤهل العلمي فقط عند اخت اإلداري ولكن توجد مجموعة من المعايير التي ال يتم االعت
اء الجهاز اإلداري والفني لحجم الكلية  ة مالءمة أعض فة دورية بدراس بان عند التعيين. تقوم الكلية بص ع في الحس توض

ح ذلك من اطها. ويتض افيين خالل العام األكاديمي  وطبيعة نش الميزانية المبدئية للكلية والتي تبين طلب اداريين إض
 الحالي.

يف الوظيفي للتأكد من تحقق  -  ام العلمية المختلفة وفقا للتوص ية العاملين واإلداريين على اإلدارات واألقس توزع الكل
من كفاءة األداء وعدالة توزيع المهام على جميع  رية بناء علي عبء العمل وبما يض التوازن في توزيع الموارد البش

  االداريين.

 صين للكليةالجهاز اإلدارى المخص أعضاء 
تراعى الجامعة توفير أعضاء من الجهاز اإلدارى المخصصين للكلية من إداريين وسكرتارية وفنين المعامل بما يوفر 
إحتياجات اإلدارية والفنية والخدمية وبما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.وفيما يلى جدول يوضح عدد العاملين بالجهاز 

  كلية اإلدارى بال
  ) بيان بأعداد أعضاء الجهاز اإلداري 1-5جدول (

 القسم
اداريين 
 األقسام
 (معين)

مسئولي 
 المعامل
 (معين)

  مالحظات
  مهندس معمل/ مساعد معمل/ فني

  مهندسة  ورشة 1 1الهندسة المعمارية
  اخصائي معمل+ مساعد معمل3 4 1الهندسة المدنية

  مشرف معمل  1كبير مهندسى المعمل /  1مهندسين معمل /  4 6 1الهندسة الكهربية

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

  كبير مهندسى المعمل  1مهندسين معمل/  5 6 1 هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

  فنى معمل  1أخصائي معمل / 2مهندسين معمل+  2 5 1 الهندسة الكيميائية

   مهندس معمل 2كبير مهندسى المعمل +   1 3 1 علوم أساسية 
 / / 1  الدراسات العليا

 / / 2 اداريين مكتب العميد

 مهندس - 1 مهندس التدريب

 / 1 مسئول دعم الطالب

 / / 1  اداري الكلية

 41 13 اجمالي
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  النقص/الزيادة فى الجهاز اإلدارى والفنىآليات التعامل مع  
تم قد تناولت الكلية العجز او الفائض في اعداد العاملين والفنيين وذلك عن طريق تعيينات جديدة تم اختيارها بشفافية و - 

ال تعانى  وبالتالى .اسناد المهام التي حدث بها عجز الحد العاملين الموجودين بالفعل للقيام بها حتى اكتمال مراحل التعيين
الكلية حاليا من مشكلة العجــز والفائض فــي التخصصــات والمــؤهالت، ويوجد بالكلية عدد كافى من اإلداريين مقسمين 

 على اإلدارات واألقسام المختلفة وبأعباء متساوية.

  يوضح إسناد المهام فى حاالت العجز ) 5-2جدول (

 أسم االداري المستقيل القسم االداري أسم االداري المعين

 هبة أحمد قسم الهندسة الكهربية سارة مجدي

 قسم الهندسة الميكانيكية ريهام مكي
 وعد محسن قسم هندسة البترول ميرا عماد

 قسم الهندسة الكيميائية مريم المرجاوي

البرامج اإلحتياجات التدريبية للعاملين تحدد بصورة دورية، وتُتخذ اإلجراءات المالئمة لتنفيذ  .5.2
 التى تلبى اإلحتياجات التدريبية لكل فئة.

المتمثلة فى برامج أساسية وفنية متخصصة فى األعمال اإلدارية تستخدم الكلية وسائل مالئمة لتحديد االحتياجات التدريبية 
توى األداء اإلدارى والفنى لالجامعية  لوكيةرفع مس اب المهارات اإلدارية والس اء الجهاز  وإكتس اإلداري  والعاملين ألعض

  بالكلية والشئون االدارية وامناء المعامل بصفة دورية من خالل الوسائل التالية:

ق تطوير االداء . 1 ة االحتياجات الفعلية ( Annual Staff Development Planخطة منس ) والتي تبنى على دراس
تدر لة لل كام ها خطة مت بان ئون التعليم والطالب) وتتميز  ية لش فة من المهارات (وكيل الكل يب وتغطي نوعيات مختل
  المهارات االدارية. -استراتيجية الكلية-الضرورية على سبيل المثال دورة الجودة في التعليم ودورة مفاهيم الجودة 

والتي تشتمل على االحتياجات التي يذكرها القائمين بعملية التقييم بالكلية   )PDR(تقارير متابعة االداء السنوي للعاملين  . 2
 وذلك لتحسين ادائهم الوظيفي. 

ا الوظيفي وذلك لتنمية مهارات  . 3 ي بالكلية للرض س اء رأى للعاملين قامت به وحدة التخطيط والتطوير المؤس تقص اس
  )IPDU(العاملين بصورة مستمرة 

دد المتدربين سنويا من كل فئة بعدد البرامج التدريبية المنفذة وعبصفة دورية وتعد بيان  قدراتهم تنفذ الكلية برامج لتنمية . 4
 ). 3-5ونسبتهم إلى العدد اإلجمالي للعاملين كما هو مبين بجدول (

  ) بيان بالبرامج التدريبية المنفذة لإلداريين  3-5جدول (
  المقدمة لإلداريين التدريبيةاسم الدورة  العدد االجمالي عدد المتدربين النسبة
 دورة مهارات االتصال المكتبي 8 4 50%
 االكسيل (المستوي المتوسط) 8 4 50%
 كتابة محاضر االجتماعات 8 4 50%
 دورة تعزيز الجودة 8 4 50%

 ورشة التنظيمات االكاديمية العامة 8 4 50%
 دورة روح الفريق 8 4 50%
 الوقتدورة كيفية تنظيم  8 4 50%

  مهارات التفاوض  8 2 %25
  فض النزاعات  8 2 %25
  الذكاء العاطفي في العمل 8 2 %25

 المقدمة لمهندسي المعمل والفنيين اسم الدورة التدريبية العدد االجمالي عدد المتدربين النسبة

 سياسة الصحة والسالمة بالمعامل 31 22 70%
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سنويا ويترشح لها اإلداريين الذين لم يسبق لهم حضور هذة الدورات فى السنوات ويالحظ ان هذه الدورات يتم تقديمها 
 السابقة. ويتم تحديد األعداد بناءا على حصة الكلية من إجمالى اعداد الحاضرين على مستوى الجامعة.

 

  تقوم الكلية بقياس مردود التدريب على األداء بوسائل مناسبة 
تم تقييم مردود أثر التدريب للتحقق من مدى تحقيق أهداف التدريب من خالل إستمارة تقييم الدورة التدريبية أثناء التدريب 
وإستبيان عن مردود أثر التدريب بعد إنتهاء الخطة التدريبية السنوية لتقييم نتائج التدريب ومعرفة مردود أثر التدريب على 

م من برامج التدريب استطالعات راي للمتدربين لقياس مدي استفادتهوقد تم عمل والفنيين. مستوى أعضاء الجهاز اإلدارى 
  .PDRللعاملين  السنويتقارير متابعة االداء هذا باالضافة الى  المقدمة لهم.

  الخطة السنوية للكلية  لتنمية قدرات ومهارات العاملينStaff Development Plan 2018/2017 
التدريب بوحدة ضمان الجودة بوضع خطة سنوية لتنمية قدرات ومهارات كل العاملين وتتضمن الجهاز اإلدارى قامت لجنة 

وذلك لرفع مستوي اآلداء وتم مناقشة الخطة مع مسؤل تنمية قدرات العاملين على مستوى الجامعة  2018/2017بها لعام 
وتم توزيعها علي جميع  Faculty Teaching & Learning Committeeواعتمدت من قبل لجنة التعليم والتعلم بالكلية 

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

نظام لتقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى يتضمن معايير موضوعية ومعلنة، وتخطرهم  كليةلل .5.3
القيادة بنتائج التقييم، وتناقشهم فيها عند الضرورة وتحرص على استخدام نتائج التقييم 

  للمحاسبة، ولوضع برامج التدريب والتطوير.
ري. وتعلن عن تلك المعايير واالليات بوسائل مناسبة. وتقوم تتبع الكلية معايير موضوعية واليات لتقييم أداء الجهاز اإلدا

أيضا بإخطار أعضاء الجهاز اإلداري بنتائج تقييمهم وتناقشهم فيها. وتحدد المؤسسة أوجه االستفادة من نتائج التقييم (مثل 
تطوير والتحسين في المحاسبة ووضع خطط تنمية المهارات وتطوير األداء وغيرها). ففي إطار سعي الجامعة الدائم لل

وذلك ليغطي التقرير كافة الجوانب  PDRتقارير متابعة االداء السنوي للعاملينمختلف الجوانب. تم استحداث نماذج جديدة ل
الوظيفية للعاملين وتتم مناقشة نتائجه واخطارهم بها، ويرتبط التقرير ونتائجه بالمحاسبة والزيادات السنوية ووضع برامج 

ايير للمساعدين اإلداريين تشتمل على قياس المع PDR التدريب والتطوير على سبيل المثال، تقرير تقييم متابعة االداء السنوي
  االتية: 

1- Adaptability  الحفاظ على مستوي األداء والفعالية حتى في ظروف التغيير في مهام العمل أو بيئة التكيف مع التغيير)
  العمل. تعديل السلوك الوظيفي وطريقة األداء للتكيف مع الوضع الجديد ومتطلباته). 

2- Delivering Results تحقيق النتائج تعني القدرة والحماس والرغبة في تحقيق األهداف وتحسين األداء  تحقيق نتائج)
 بالمخرجات وليس الوقت او الجهد المبذول).

3-   Accountability ابلية المحاسبة والمساءلة (تقبل المسؤولية الكاملة عن النفس وكعضو في فريق اظهار الصدق واألمانة ق
 في العمل. مواجهة المشاكل بسرعة وحسم. اظهار االلتزام الجاد لنجاح الجامعة والهام اآلخرين لاللتزام بتحقيق األهداف).

4- Interpersonal Skills ادل المعلومات واألفكار بطريقه واضحة وموجزة ومناسبة تسهل مهارات التواصل (القدرة على تب
 عملية األقناع والتأثير على اآلخرين لتحقيق النتيجة المرجوة). 

5- Internal/External Customer Focus  التركيز على العمالء الداخليين والخارجيين (الرغبة في استباق، تلبية وتجاوز
خارجيا، وبناء عالقات مع العمالء على المدى الطويل وتركيز الجهود على تقديم قيمه احتياجات وتوقعات العمالء داخليا و

 مضافه). 
ويتم نشر هذه المعايير على جميع العاملين بالكلية ليقوموا بمليء هذه النماذج وتقديمها لرؤساء االقسام المعنية.ويتم مناقشتها 

 على هذا التقييم يتم وضع الزيادة السنوية.مع جميع العاملين وافادتهم بتقييمهم السنوي. وبناء 

  تقييم أداء للجهاز اإلدارى  
األنشطة المختلفة بالكلية والجامعة بصفة سنوية عن في  2018/2017لعام  تم تقييم أداء أعضاء الجهاز اإلدارى والفنى -

   طريق تقرير مراجعة اآلداء الشخصي.
ثالثة إلى خمسة أهداف وظيفية لتحقيقها بنهاية العام وقامت الكلية قام كل عضو بالجهاز اإلدارى والفنى بتحديد من  -

 بتقييم هذه األهداف بنهاية العام وتم ربطها بدرجة التقييم فى تقرير مراجعة األداء الشخصى.
 تم ربط نتائج هذا التقييم بالحوافز المادية حيث أن الهدف األساسي من هذا التقرير(تنموي وتحفيزي). -
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  2018بعمل ورشة عمل للتوعية بمعايير وآليات تقييم األداء بتقرير االداء الشخصى فى نوفمبر  قامت الجامعة -

  للكلية نظام إلكترونى لتقييم اآلداء عن طريق نظام الـ.HRM  
  المباشر. له بعد مراجعتها مع المدير السنويةلتحديد األهداف  )HRM( قام كل عضو إدارى بالدخول على نظام .1
وتقييم  )HRM( األكاديمية واإلدارية بإجراء عملية التقييم إلكترونيا عن طريق الدخول على نظامقامت القيادات  .2

  .لرقم السرى الخاص بهبإستخدام ايستطيع كل عضو اإلطالع على نتيجة التقييم إلكترونيا  . حيث HRMاألعضاء
هذه النتائج مع القيادات المباشرة وال توجد يستطيع كل عضو التظلم من نتائج تقييمه بتقديم التظلم إلكترونيا ومناقشة  .3

  .2018/2017تظلمات تم تقديمها خالل عام 

 نموذج تقييم موظف جديد لثالث شهور  
من خالل تحديد  مخالل ثالثة شهور ثم تقييمه همبمالحظة أدائ وذلكالكلية بتقييم األعضاء الجدد بالهيئة اإلدارية  قامت

   .قدراته وطبيعة المهام الموكلة إليه

 وسائل نشر معايير تقييم األداء ألعضاء الجهاز اإلدارى 
  موقع الكلية اإللكترونى.                                      -1
  ورش عمل للتوعية بنموذج تقييم األداء السنوى.      -2

 نتائج التقييم وأوجه اإلستفادة منه  
تم ربط نتائج هذا التقييم بالحوافز المادية وتم تحديث نظام إلكترونى لتقديم الشكاوى والتظلم من الرواتب وتم استقبال     

  جميع التظلمات والرد عليها عن طريق قسم الموارد البشرية.

وسائل مناسبة لقياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها، كلية لل .5.4
  اإلستفادة من النتائج فى إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.و

  وسائل قياس آراء أعضاء الجهاز اإلدارى  

بالكلية بكافة فئاتهم (المعيدين، اإلداريين، أمناء المعامل) وذلك لقياس مدي  العاملينية بعمل لقاءات مع لقام عميد الك - 
رضاهم الوظيفي ومعرفة مشاكلهم ومقترحاتهم لتحسين العمل بالكلية، ويتم بعد ذلك عرضها على رؤساء األقسام 

  للمناقشة وطرح الحلول، وبعد ذلك يتم ابالغهم بنتائج المناقشات.

استقصاء رأى لقياس الرضا الوظيفي للعاملين وجاري عمل استقصاء راي  2عدد  بعملقامت وحدة الجودة بالكلية  - 
ادارة االتصال مع الطالب واستراتيجيات تحفيز ومشاركة ثالث. أشتمل استقصاء الرأي على مجموعة من البنود وتشمل 

بالجامعة بعمل استقصاء  التطويرتقوم أيضاً وحدة التخطيط  كما .  مهارات فهم لغة الجسد -مهارات االتصال  -الطالب 
  .2018 فبرايرراي للرضا الوظيفي وقد تم نشر نتائج االستقصاء االول في 

الرضا الوظيفي للعاملين بالجامعة عن طريق إستقصاء إلكتروني علي موقع الجامعة عن طريق وحدة  مستويتم تقييم  - 
على مستوى الجامعة ككل  )Institutional Planning and Development Unitالتخطيط والتطوير المؤسسي (

  وتحديد أوجة اإلستفادة منه. والمنوط بها أيضاً تحليل نتائج اإلستقصاء
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  المعيار السادس: الموارد المالية والمادية

كافية لطبيعة نشاطها وأعداد الطالب، ويتم توزيعها وفقاً لإلحتياجات  كليةالموارد المالية لل .6.1
  من تحقيق رسالتها وأهدافها. كليةالفعلية بما يمكن ال

 رسالتها المختلفة ويتسنى لها تحقيق ومهامها أنشطتها توفر الجامعة الموارد المالية والمادية الكافية لكى تمارس الكلية جميع 
  وأهدافها اإلستراتيجية.

 :الموارد المالية المتاحة للكلية سنويا، ومدى كفايتها لتحقيق رسالتها وأهدافها اإلستراتيجية  
) تطورميزانية الكلية وأوجه الصرف لكلية الهندسة خالل السنوات الخمس األخيرة وهي موضحة 6-1يوضح الجدول رقم (
 فى الجداول التالية: 

 تطور ميزانية الكلية -16جدول 

  ميزانية الصيانة  أخرى  إجمالي الميزانية
ميزانية األنشطة 

  الطالبية
الميزانية 

  العلمية
  

6,329,822  1,691,176    1,086,041  1,655,101  1,897,504  2017-2018  
6,325,519  2,098,112  1,510,662  1,429,476  1,287,270  2016-2017  
4,660,288  1,170,936  1,391,595  1,244,938  852,820  2015-2016  
2,965,550  1,167,838  984,848  633,906  178,959  2014-2015  
2,550,682  1,028,806  536,564  753,548  231,765  2013-2014  

يتضح من الجدول السابق تضاعف إجمالي الميزانية فى الخمس سنوات الماضية ألكثر من أربعة أضعاف والزيادة موزعة 
  فى جميع أوجه الصرف (الميزانية العلمية / ميزانية األنشطة الطالبية / ميزانية الصيانة / ....).

 المختلفة توزيع الموارد الماليه على االنشطة  
سنوات موضحة فى  5تقدم الكلية مجموعة متنوعة من الخصومات والمنح الدراسية لتشجيع الطلبة على التقدم والتفوق العلمي ألخر  

  -كالتالي: 2-6)جدول رقم (
 : تطور المنح الدراسية المقدمة للطلبة2-6جدول 

إجمالى عدد المنح 
  الدراسية

  نوع المنحة المنح العلمية الكاملة الجزئيةالمنح العلمية  المنح االجتماعية

1764    1041    674    49    2017-2018  
1731  888  795  48  2016-2017  
1666  907  745  14  2015-2016  
1350  688  614  48  2014-2015  
1349  741  558  50  2013-2014  

 -أوائل المدارس  -أوائل المتقدمين من الشهادات الثانوية العامة واألجنبية  -تتنوع منح التقوق العلمى بين: أوائل الدفعات 
منح لحوض  -منح الوزارة  -منح مؤسسة االستاذ/ فريد خميس لتنمية المجتمع  -أوائل الجمهورية  - األمناءرئيس مجلس 

لجنة رعاية  -األشقاء  -وفاة الوالد  -رئيس الجامعة  -النيل. بينما تتنوع المنح ألسباب إجتماعية بين: رئيس مجلس األمناء 
  .العاملين بالجامعة البريطانية وأكاديمية الشروق -ة الحكومية أبناء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصري -الطالب 

  ً   الموارد المالية المتاحة للكلية سنويا
 -سنوات: 5يوضح صافي اإليرادات بعد المنح والخصومات بعد اإلعتماد والمراجعة من مكتب حسابات مستقل ألخر  )3الجدول رقم (

 : صافي اإليرادات3-6جدول 
  نوع المنحة  اإليــــرادات الدراسية  المنح والخصومات  اإليرادصافي   عدد الطالب

2495    112,193,266    19,808,859      132,002,125  2017-2018  
2,435  101,466,970  20,472,360  121,939,331  2016-2017  
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2,263  91,599,339  16,428,371  108,027,710  2015-2016  
1,982  78,238,302  16,155,167  94,393,469  2014-2015  
1,936  71,917,630  15,565,708  87,483,338  2013-2014  

  
م قد تو يتضح من الجدول السابق تزايد إجمالي عدد الطالب فى الخمس سنوات الماضية وكذلك زيادة صافي اإليراد.

 -:وذلك بــاالتىإستخدامها في تحسين العملية التعليمية 
 الطالب ملم بأحدث ما توصل له العلم في مجاله.شراء المعامل والورش الحديثة حتى يكون  -
 عمل الصيانة الدورية للمعامل والورش. -
 شراء أحدث أجهزه الحاسب األلي والتعاقد مع البرامج الفنية المتخصصة وتدريب الطلبة عليها. -
التعليمى للطالب وجودة التعاقد مع نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين حتى نضمن المستوى  -

 األبحاث العلمية وكذلك مستوى األداء اإلدارى بالجامعة.
 عقد دورات تدريبية ومسابقات علمية للطلبة. -
 تخصيص جزء من اإليراد إلتحاد الطلبة لعمل أنشطة اجتماعية ومجتمعية تعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع . -
قواعد البيانات اإللكترونية وإستخدام أكبر محركات البحث ودور النشر تطويرمكتبة الجامعة والتعاقد مع عدد كبير من  -

 لتوفير أحدث ما توصلت األبحاث العلمية فى جميع المجاالت وشراء كتب جديدة.
 شراء المواد والمهمات الالزمة للعملية التعليمية واإلدارية. -
 دعم برنامج التدريب الصيفى للطالب فى الداخل والخارج. -
 ليم االلكترونى.تطوير التع -
  انشاء مراكز بحثيه متطورة مثلCenter for Advanced Materials / Center for Renewable Energy.  

 توزيع الموارد المالية على األنشطة المختلفة للكلية وفق الخطة اإلستراتيجية  
البحث العلمي بالكلية مقسما إلى اعضاء هيئة التدريس والطالب الذين استفادوا من ميزانية ) يوضح عدد 6-4جدول رقم (

  -سنوات: 5المسابقات ألخر  –النشر  -المؤتمرات المحلية   -المؤتمرات الدولية 
 

  سنوات 5): عدد اعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا من ميزانية البحث العلمي فى أخر 4-6جدول (

 النشر مسابقات  اإلجمالى
المؤتمرات 

  المحلية
المؤتمرات 

  الدولية
  السنة األكاديمية

52  8  15  8  21  2017-2018  
42  6  9  7  20  2016-2017  
48  0  10  10  28  2015-2016  
29  0  4  5  20  2014-2015  
27  0  0  9  18  2013-2014  

يتضح من الجدول السابق زيادة إجمالي عدد اعضاء هيئة التدريس الذين استفادوا من ميزانية البحث العلمي فى الخمس 
  ألربع أضعاف.سنوات الماضية 

 سنوات 5): عدد الطالب الذين استفادوا من ميزانية البحث العلمي فى أخر -56جدول (

    مسابقات النشر  المؤتمرات المحلية  المؤتمرات الدولية  اإلجمالى

22  0  0  0  22  2017-2018  

19  0  10  0  9  2016-2017  

32  0  14  0  18  2015-2016  

25  0  9  0  16  2014-2015  

20  0  8  0  12  2013-2014  
يتضح من الجدول السابق زيادة إجمالي عدد الطالب الذين استفادوا من ميزانية البحث العلمي فى الخمس سنوات الماضية 

 مع تراجعها فى السنه األخيرة.
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  بيان بالمبالغ المدفوعة للرعاية الصحية): 6-6جدول (

 
2017 - 2018 2016 - 2017 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014 

عدد 
المستفيدين

  المبلغ
  عدد

المستفيدين
  المبلغ

عدد 
المستفيدين

  المبلغ
عدد 

المستفيدين
  المبلغ

عدد 
المستفيدين

  المبلغ

اعضاء هيئة 
  التدريس

253  1,110,882 181 619,969193 626,208125 492,491127 152,655

للرعاية الصحية ألعضاء هيئة التدريس فى الخمس سنوات يتضح من الجدول السابق زيادة إجمالي المبالغ المدفوعة 
  الماضية وكذلك زيادة أعداد هيئة التدريس المستفيدين من الرعاية الصحية فى الخمس سنوات الماضية .

  .كليةمصادر التمويل متنوعة مع وجود أدلة على زيادة معدل تنمية الموارد الذاتية لل .6.2
للمساهمة في متطلبات ها تعظيموحرصا من الكلية على تنوع مصادرالموارد المالية كوسيلة جيدة  لزيادة الموارد الذاتية 

العديد من المراكز البحثية المتخصصة ( عدد سبعة  قامت الكلية بإنشاءفقد العملية التعليمية بالكلية ودعم البحث العلمى، 
 Center for Advanced Materials / Center for Renewable Energy / Center forمراكز بحثية 

Sustainability and Future Studies / Center for Theoretical Physics وتتبع هذة المراكز السيد األستاذ (....
س بالكلية. الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وكل القائمين على هذة المراكز من أعضاء هيئة التدري

وتقوم تلك المراكز البحثية بإنشاء المجموعات البحثية وتحديد توجهاتها وتنمية العمل البحثي بما يالئم ويثرى األهداف 
 يات المرسومة للمجتمع.واالستراتيج

وقاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل والورش وخالفه وتجهيزاتها  كليةمبانى ال .6.3
 وألعداد الطالب، ويتوافر المناخ الصحى بالمبانى. كليةلمالئمة لطبيعة نشاط ا

فدان)  62فدان من أجمالى المساحة األجمالية للجامعة  4.5(متر مربع  18900اإلجمالية للكليـة  المساحة تبلغ مبانى الكلية -
روعى فى تصميم مبانى الكلية مطابقتها لمعايير الجودة الموضوعة بواسطة المجلس األعلى للجامعات لمؤسسات وقد 

متر  6720طالب. تشغل المباني مساحة   2,495حوالي  2018/2017ويبلغ عدد الطالب للعام األكاديمى التعليم العالى. 
ثالثة ادوار وتحتوى هذه المبانى على المعامل الخاصة بالكلية  فدان) مقسمة على  مبنيين ويتكون كل منهما من 1.6مربع (

أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتشترك الكلية مع باقى كليات الجامعة فى استخدام المدرجات  وكذلك على مكاتب
مبانى ومساحة الكلية تتناسب مع أعداد الطالب من حيث التصميم والمساحة والتجهيزات وفق المواصفات والفصول. 

من  2م 7.58القياسية للهيئة كما تعتبر الفراغات المختلفة بالمباني متناسبة مع أعداد الطالب. يبلغ نصيب الطالب حوالي 
للمعايير ومستوفاة. كما تمتاز مباني الكلية باإلتساع والتصميم الجيد المساحة اإلجمالية للكليـة وهذه المساحة تعتبر مالئمة 

وتعتبر قاعات المحاضرات (المدرجات) وقاعات التدريس مستوفاة بالنسبة للمعايير الخاصة بالهيئة القومية لالعتماد 
   .) لكل طالب2م1.5(

منفصلة إلعمال اإلمتحانات بها أوراق األسئلة كما يوجد غرفة  .وإمدادها باألجهزة بصوره دورية ويتم تجديد المعامل -
وإجابات الطالب لجميع مواد أقسام الكلية.  وبالنسبة للتهوية واإلضاءة في المدرجات وقاعات التدريس والمعامل فهي 
مناسبة، حيث أن جميع المدرجات مزودة بنظم تكييف للهواء وكشافات إضاءة ومكبرات للصوت وأجهزة عرض حديثة 

للحفاظ على سالمه  بيضاء وتهوية المباني جيدة، حيث تحتوى على ممرات متسعة والحجرات بها نوافذ متسعة.وسبورات 
الطالب تم تحويل مخارج الطوارئ الخاصة بالمعامل واألبواب كلها بحيث تفتح للخارج وجارى العمل على استكمال فتح 

 االبواب للخارج للفصول والقاعات الدراسيه. 
(مثل ورش ومعامل وزيارات ميدانية وغيرها) مالئمة ألعداد الطلبة من  بالكلية اعمة للبرامج التعليميةالتسهيالت الد -

معمل  11معمل باألقسام العلمية المختلفة منها حوالى  42حيث التصميم والمساحة والتجهيزات حيث يتوافر بالكلية حوالى 
 للحاسب االلى باألقسام العلمية المختلفة.

منافذ غذائيــة). كما يوجد مالعب وحمام  10لخدمة طالب الجامعة (مالئمة )  Food Court( منطقة كافيتريات مفتوحة  -
سباحة ملحق بالجامعة يمكن للطالب إستخدامهم فى أى وقت. ويوجد عيادة طبية بمبنى الكلية وفى الحاالت الطبية الطارئة, 

الطبى العالمى لتوفير سيارة إسعاف خاصة بالجامعة مجهزة على أعلى مستوى الجامعة بالتعاقد مع مستشفى المركز  قامت
اللوحات  –لنقل الحاالت الطارئة للمستشفى. كما تم تعميم أرقام الطوارئ بإستخدام كافـة الوسائل المتاحـة (بوابات الجامعـة 

  اإلرشاديـة).
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. أما بالنسبة لدورات المياه، هالتركيب م االن دراسةيتمصاعد ألعضاء هيئة التدريس وللطالب وذوى الحتياجات الخاصة  -
هناك عدد مناسب فى كل طابق من المبنى للطالب أوالطالبات وأعضاء هيئة التدريس ولألداريين كما تتوافر مبردات 

  للمياه فى جميع مبانى الكلية الستخدام الطالب.
تضم هذه المساحة مختلف المبانى المخصصة لألنشطة التعليمية؛ من مدرجات  :القاعات الدراسية ومعامل الحاسب بالكلية -

وفصول دراسية ومعامل حاسبات متخصصة. هذا باإلضافة إلى قاعات يستخدمها الطالب للمذاكرة فيما بين أوقات 
  المحاضرات، وكذلك مكاتب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. 

تتوافر بالجامعة عدد من المالعب الرياضية المخصصة : طة الرياضية الطالبيةالمالعب الرياضية المخصصة لألنش -
ملعب تنس)، ويوجد أيضا  –ملعب طائرة  –ملعب كرة سلة  –ملعب كرة قدم  -لألنشطة الرياضية الطالبية ( حمام سباحة 

ص الجامعة ساعتان من كل عدد من النوادى الطالبية لمختلف األنشطة والتى تنظم فعاليات مختلفة. وقد استمر تخصي
م) لألنشطة الطالبية، حيث ال يوجد تدريس خالل هاتين الساعتين. كما دعمت الكلية مادياً ولوجستياً 4-2أسبوع (األحد 

  جميع الطلبة الذين شاركوا فى مسابقات على المستوى المحلى والدولي. 
تتميز المرافق العامة بالجامعة والكلية واإلدارات بتوافر بنية تحتية جيدة  :المرافق العامة بالجامعة والكلية واإلدارات -

ممرات لذوى اإلحتياجات الخاصة وتوافر عربات مكشوفة  وجودومبانى مزودة بالتكيف المركزى ومصعد لكل مبنى مع 
ه روعى أن تكون عالية للكهرباء في حالة إنقطاع التيار الكهربائى ودورات ميا للتنقل بين كليات الجامعة ومولدات

  الدعم للعملية التعليمية. وقد قامت وحدة ضمان الجودة بإعداد بيان بالمراكز والوحدات التى تقدم  .المستوى

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

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

) وبعض األجهزه المتخصصة لها عقود صيانة منفصلة ITيتم إجراء صيانة اجهزة الحاسب عن طريق إدارة متخصصة ( -
أيضا إدارة منفصلة لصيانة المباني بالجامعة وكذلك اإلدارة الهندسية المسئولة عن متابعة  توجديتم تجديدها سنويا. كما 

واإلشراف على عمليات الصيانة السنوية. كما يوجد بميزانية الجامعة جزء من الميزانية مخصص لصيانة البنية التحتية 
 خصص ألعمال الصيانة بالكلية.والمرافق ولإلنشاءات الجديدة. كما يوجد أيضا بميزانية الكلية جزء م

يمكن اإلطالع على خطة الصيانة وعقود الصيانة من خالل إدارة الصيانة بالجامعة. جدير بالذكر بأن كلية الهندسة وضعت  -
 خطة لتطوير المعامل وتجهيزاتها خالل ثالث سنوات. كما وضعت خطة شاملة الدارة وصيانة المعامل بالكلية.

  السنوية  الصيانةخطة  
 لصيانة خالل الخطة السنوية  من األساسية والبنية والمنشآت المباني قامت اإلدارة الهندسية بالجامعة بإجراء صيانة   -

والتكيفات،  كما تم متابعة أعمال الصيانة والقيام  –مصاعد  – دهانات– نجارة  –  سباكة- الكهرباء صيانة وشملت الكلية
  ل والتجديد.بما تتطلبه من أعمال الترميم واإلحال

  النظافـــــة وتنسيق الحدائق  
نظافة متخصصة والتى تقوم بمهام النظافة بصورة يومية، وكذلك تم تعيين متخصصين  شركاتتعاقدت الجامعة مع  -

  لإلشراف على زراعة وصيانة وتنسيق الحدائق والمساحات الخضراء. 

  مناسبة. كليةإجراءات األمن والسالمة المتبعة فى ال .6.5

الكلية الممارسات المناسبة للمحافظة على األمن والسالمة وتوفر التجهيزات المالئمة (مثل أمن المعامل والورش تتخذ 
  والتعامل مع المواد الخطرة واألمراض المعدية وغيرها).

  تجهيزات ومعدات األمن والسالمة في مباني الكلية  
سالمة بتوافر عدد كافى من مخارج الطوارئ بجميع المبانى تتمتع جميع مبانى الكلية من غرف ومعامل بوسائل األمن وال -

 .وقاعات الدراسة والعالمات اإلرشادية لهذه المخارج
 نظام متكامل لإلنذار ضد الحريق ومقاومته فى حال حدوثه.يوجد بالكلية  -
 يتوافر بالكلية نظام لإلنذار المبكر للحريق لجميع المكاتب واإلدارات والكنتروالت والمعامل.   -
نظام مائى إلطفاء الحريق فى جميع المبانى بالكلية طبقا لمتطلبات الكود طفايات باالضافة الى  ويوجد ايضا أعداد من كما  -

المعامل واألدوار الخاصة بالمبانى المختلفة أجهزة يدوية المصرى ألعمال مكافحة الحريق. ويوجد أيضا فى جميع 
  .إلطفاءالحريق.  يتم تدريب العمال على إستخدام طفايات الحريق عن طريق دورات تدريبية
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  والسالمة بجميع جدران الكلية والقاعات. األمن وقواعد تعليماتكذلك توجد لوحات جدارية ل -
 والكوارث   األزمات مع للتعامل لجنة  
تأمين وسالمة بيوجد بالكلية منسق لألمن والسالمة والذى يشارك بدورة فى لجنة الصحة والسالمة بالجامعة والتى تختص   

 المدني الدفاع مالأع عن والمادية بالكلية البشرية الموارد وسالمة وتم عقد ورش عمل للتوعية عن كيفية تأمين ،بيئة العمل 
  الحريق.  ومكافحة

 خطة اإلخالء وإدارة األزمات خطة اإلخالء 
توجد خطة لإلخالء وإدارة األزمات والكوارث وتنفذ تجارب اإلخالء بغرض التدريب على مستوى الجامعة هذا وقد يتم تنفيذ 

. كما يتم إجراء توعية للطالب على عملية إخالء المبانى من خالل عدد من (A&B)تجربة إخالء لمباني كلية الهندسه 
عريفيه بكيفيه التصرف وقت تجربة إخالء إخالء). أيضا تم إرسال إيميل من جانب إدراة الكلية لكل من الطلبة المحاضرات الت

وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين للتوعية باإلجراءات التى يجب إتباعها عند إخالء المبانى. كما يتم تدريب 
دورات تدريبية. كما يوجد خطة إلدارة األزمات والكوارث متاحة لإلطالع  العمال على إستخدام طفايات الحريق عن طريق

   لدى إدارة األمن.

  سيناريو محاكى لخطة اإلخالء  
الطوارئ بالتعاون مع  إدارة  حاالت فى األزمات إدارة السيناريو إلخالء مبنى الكلية في وجود الطالب، وكيفية تنفيذتم   -

  لوحات إرشادية لضمان األمن والسالمة فى حاللت الطوارىء األمن الصناعى بالجامعة كما يوجد
 30،15يوم (يومي  15ويتم تدريب الطلبة على عملية إخالء المبانى. كما يتم مراجعــة طفايات الحريق بصفــة دوريــة كل  -

تم مراجعـة حنفيات من كل شهر) حيث يقوم كل فرد من أفراد األمن بالكشف على طفايــة الحريق والتأكد من سالمتها.  وي
أشهـر. ويتم المتابعــة المستمرة  6الحريق بصورة يوميــه باإلضافـة إلي لجنـة متابعـة من مصلحـة الحمايـة المدنيــة كل 

 بصورة دوريــة لعمل صفارات إنذار الحريق داخل المكاتب والقاعات الدراسيــة والمعامل.
 األمن والسالمة. الممارسات التي تتخذها الكلية للمحافظة على 
يوجد بالكلية لجنة األمن والسالمه والتي تتابع تدريب العاملين على إجراءات األمن والسالمة. كما يوجد سياسة عامة  -

بالجامعة لقواعد األمان يتم تطبيقها بصورة صارمة. وتتخذ الكلية الممارسات المناسبة للمحافظة على األمن والسالمة 
ة حيث أن الجامعة بها إدارة داخلية لألمن لتأمين المنشأت والطالب كما تعاقدت الجامعة مع وتوفر التجهيزات المالئم

 شركة خارجية لتقديم الخدمات األمنية المتخصصة وكال الجهتين هدفهم المحافظة على أمن وسالمة الطالب والمنشأت.
وافر فى الورش إرشادات عن األمن يرتدى الطالب فى الورش رداء واقى فوق المالبس وفى األماكن الخطرة. وتت -

والسالمة حتى يتبعها الطالب. كما تتوافر بممرات مبانى الكلية عالمات أرشادية للخروج وقت الكوارث وإعالنات لنشر 
  ثقافة األمن والسالمة.

عة. كما تتوافر تتصف الكلية بالنظافة ويتم التعاقد سنويا مع شركة متخصصة بالنظافة ويتم متابعتها من قبل إدارة الجام -
 معدات النظافة ويوجد عدد كاف من العمال.

كما تهتم الكلية بتنفيذ إجراءات األمن والسالمة للمعامل المختلفة وذلك بعقد إجتماعات دورية للجنة الصحة والسالمة  -
عمال الدفاع المهنية، وتحافظ على تدريب العمال على إجراءات األمن والسالمة حيث يوجد برنامج تدريب داخلي على أ

إلخ ويتم تكرار هذا البرنامج  –اإلسعافات األوليــة  –المدنـي ويشمل برنامج التدريب على أعمال المكافحــة واإلطفاء 
بصفــة دوريــة خالل أجازتي نصف العام واألجازة الصيفيـــة. ويحتوى برنامج التدريب الداخلي على مستويات تدريجيــة 

نموذج   6/6) (مرفق Health & Safety Manualكما تم عمل كتيب لقواعد األمان بالكلية ( من األساسي إلي المتقدم.
) كما يوجد سياسة عامة بالجامعة لقواعد + دليل الصحة والسالمة المهنيةلمحضر إجتماع لجنة الصحة والسالمة المهنية 

 األمان يتم تطبيقها بصورة صارمة.

 كليةالتكنولوجية المستخدمة حديثة ومالئمة للنشاط األكاديمى للوسائل اإلتصال والموارد والنظم  .6.6
  وللعمليات اإلدارية بها، وللمؤسسة موقع إلكترونى فعال ويحدث دورياً.

  وسائل االتصاالت الحديثة:البنية التكنولوجية في الكلية  
 (HRM)مركزية ونظم إدارة الموارد البشرية يتوافر بالكلية البنية التكنولوجية الحديثة والتى تتضمن المكتبة اإللكترونية ال -

وشبكة سلكية والسلكية لإلنترنت حيث يوجد بالكلية خدمة اإلنترنت باألقسام العلمية المختلفة، المكتبة، مكاتب الوكالء، 
المعامل الخاصة بالحاسب، غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، قاعات المحاضرات والفصول الدراسية. كما 

ظف وكل طالب بالكلية بريد إليكترونى حيث يتم التواصل وتبادل يتوفر لكل عضو هيئة تدريس وكل معيد وكل مو
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المعلومات عبر البريد اليكتروني الخاص بالجامعة لكل من الطالب / اإلداريين / أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 
 ويوجد مجموعات بريدية منفصله لكل من الفئات السابق ذكرها.

) وتمتد للفراغات التى تقع wifiتغطى جميع األقسام العلمية والمدرجات والطرقات (تتوافر أيضا شبكة سلكية والسلكية  -
خارج المبانى الخاصة بالكلية. هذه الخدمة متاحة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطالب. وتبلغ سرعة اإلنترنت 

  ميجابيت/ث. 400الحاليه 
  ليةعدد حاسبات كافية وفق طبيعة نشاط الك الكليةتوفر  
جهاز وتتناسب  593 يتوافر بالكلية عدد حاسبات كافية ومالئمة لطبيعة النشاط حيث يبلغ العدد اإلجمالى للحاسبات بالمعامل - 

طالب). كما يتم إضافة أجهزة جديدة للمعامل من ميزانية الكلية وهناك  4أعداد األجهزة مع أعداد الطالب (جهاز لكل 
إنشائها للمشروعات البحثية. ويبلغ عدد الحاسبات األلية المتاحة ألعضاء هيئة  مجموعة معامل فى تخصصات مختلفة تم

جهاز كمبيوتر  46جهاز كمبيوتر (جهاز لكل مستخدم) وعدد الحاسبات األلية المتاحة للعاملين  245التدريس ومعاونيهم 
  (جهاز لكل مستخدم) وتلك األعداد بخالف أجهزة المعامل. 

  اإلنترنت شبكةموقع الجامعة على  
يوجد موقع للجامعة على شبكة اإلنترنت يوفر كل التفاصيل الخاصة بالكلية ويحدث بصورة مستمره ويقدم العديد من الخدمات 
من خالله وموقع الكلية على شبكة اإلنترنت باللغة اإلنجليزية ويتم العمل على استتحداث نسخة باللغة العربية. من خالل موقع 

ضاء هيئة التدريس بالجوائز وفوز طالب الكلية فى المسابقات. ويوجد آلية لتحديث البيانات الجامعة يتم اإلعالن عن فوز أع
على موقع الكلية من خالل إرسال التحديثات لمنسقى األقسام والذين يقومون بدورهم بالتواصل مع منسق الكلية لتحديث 

السيرة الذاتية، خريطة الكلية، الرؤية والرسالة وأهداف وهذا الموقع يشمل على (نشأة الكلية وإدارة الكلية الحالية و الموقع 
الكلية، دليل الطالب، اللوائح الدراسية والجداول الدراسية، الرؤية والرسالة للوحدات المستحدثة، وحدة خريجي الجامعة 

لتدريس، برامج الكلية البريطانية فى مصر، نبذة عن األقسام العلمية وأسماء هيئة التدريس والسيرة الذاتية ألعضاء هيئة ا
 لمرحلة البكالوريوس، إعالنات عن الندوات).

  األنظمة اإللكترونية  
يتيح هذا النظام نقل اإلمتحانات النهائية وإمتحانات أعمال السنة بعد تأمينها من خالل كلمات السر : نظام نقل اإلمتحانات .1

ووضع التعليقات عليها. ويقوم نظام نقل اإلمتحانات بتشفير الي الممتحنين الخارجيين في الجامعات البريطانية لمراجعتها 
  البيانات قبل إرسالها من خالل اإلنترنت.

هذا النظام يحتوي علي توصيف المقررات الرقمية لكل كليات الجامعة وأقسامها لجميع الفصول : نظام المقررات الرقمية .2
  الدراسية 

م هذا النظام في كشف اإلقتباس غير المشروع في مشروعات يستخد: Turnitinنظام كشف اإلقتباس غير المشروع  .3
 تخرج الطالب قبل تقديمها رسميا الي القسم المختص.

يقوم هذا النظام بكشف اإلقتباس غير المشروع في األوراق البحثية : Turnitinنظام كشف اإلقتباس غير المشروع  .4
  . وللطالب ألعضاء هيئة التدريس

 بجميع  يوجد موقع للكلية على شبكة اإلنترنت باللغة اإلنجليزية ويتم تحديثه بصفة يومية : موقع الكلية اإللكتروني
المستجدات واألحداث الخاصة بالكلية عن طريق فريق متخصص لتطوير المواقع على مستوى الجامعة وذلك عن طريق 

  التواصل مع مسئول الموقع بالكلية.

الكتب والمراجع والتجهيزات والخدمات التى تلبى من حيث توافر  كليةالمكتبة مالئمة لنشاط ال .6.7
  إحتياجات الطالب والباحثين، والمكتبة الرقمية متاحة للمعنيين.

 وتجهيزاتها ونوعية المراجع وأعدادها، ونوعية الخدمات المتوافرة  المكتبة المركزية بالجامعة البريطانية فى مصر
  بالمكتبة

مركزية لخدمة الطالب فى المجاالت المختلقة وتحاكى المكتبة أحدث النظم العالمية. ويوجد بالمكتبة يوجد بالجامعة مكتبة  -
ع لعدد  ية وقاعة المكتبة تتس خمة للكتب  المكتبة تحتوىوطالب.  106العديد من المراجع الدراس على قاعدة بيانات ض

حيث توفر  وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونةسون ويستفيد منها الدار والمراجع والدوريات العلمية لجميع الكليات،
فة دورية طبقاً  واء الرقمية أو الورقية والتى يتم تحديثها بص ائط متعددة من الكتب والدوريات العلمية س المكتبة وس

احه المكتبة وتعتبر  .إلحتياجات الكلية. وتعتبر اإلمكانات المتاحة حالياً كافية للعدد الحالى من الطالب والعاملين مس
 مستوفاة بالنسبة للمعاييرالخاصة بالهيئة القومية لالعتماد.
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  (الرقمية) المكتبة اإللكترونية  
لة  - ترجاع الكتب والمتص تعارة وإس ة والعرض و برامج لتنظيم عملية إس وتعتمد المكتبة على أحدث تكنولوجيا الفهرس

ساعة عن  24لدوريات من داخل وخارج الجامعة على مدار بشبكة المعلومات الدولية لتسهيل الحصول على المراجع وا
ات  http://lib.bue.edu.egطريق الموقع اإللكترونى  ياس ا على معلومات عن س كما يحتوى الموقع اإللكترونى أيض

  ى مختلف المستويات.ونظم عمل المكتبة والموارد المتاحة بها وسبل دعم الدارسين واألساتذة عل

  تضم المكتبة االتى:و -
o  :كتاب 12,683عدد الكتب المطبوعة لكلية الهندسة.  
o  :كتاب  270,000عدد الكتب اإللكترونية التي يمكن الوصول إليها من داخل أو خارج الجامعة في تخصص الهندسة

  .إلكتروني
o  :مرجع مثل  90عدد المراجع المتخصصة في الهندسة والعلومMcGraw-Hill Encyclopedia of Science & 

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

 إلكترونية

 .تسهيالت ممارسة األنشطة الطالبية  
ه للطالب  الندواتتقام  - ص احة داخل مبنى الكلية مخص واللقاءات األدبية فى المدرجات الكبيرة بالكلية. كما توجد مس

لمراجعة الدروس ومتوفر بها خدمة اإلنترنت االسلكى وممارسة األنشطة. وبعض األنشطة الطالبية تتم باألقسام العلمية 
ي البترول و دس ة مهن ل جمعي ات  SPWLAو Enectusو IEEEمث ب وجمعي اخرى والبعض األخر يتم بمالع

ماء الفائزين فى اللجان المختلفة: اللجنة الثقافية /  الجامعة.كما يتم إجراء إنتخابات إتحاد الطالب وإعالن النتيجة وأس
  الرحالت. األجتماعية / لجنة الرياضية / اللجنة العلمية / اللجنة الفنية / اللجنة اللجنة

باب بمب - ية (ملعب كرة قدم  4نى إدارة الجامعة. يتوافر بالجامعة تتوافر غرفة لرعاية الش لة  –مالعب رياض ملعب كرة س
رح للطلبة تم إعداده على أعلى  –ملعب طائرة  – يانة دورية.  كما يوجد مس باحة ويتم إجراء ص ملعب تنس) وحمام س

طة الطالبية. كما يوجد أماكن م وف يتم فيه إقامة العديد من األنش رح مكش توى ومس وفة مس احات مكش ممة فى مس ص
 بالكلية يستخدمها الطالب لمزاولة التعارف واإللتقاء مع بعضهم.  
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  المعيار السابع: المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية

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

  المعايير األكاديمية للبرامج التعليمية للمرحلة الجامعية االولى (عرضها ومناقشتها اإلجراءات الرسمية لتبنى
 )وإعتمادها من المجالس الرسمية

مستمدة من المعايير االكاديمية المرجعية لوكالة ضمان الجوده  معايير اكاديمية 2005إعتمدت الكلية منذ نشأتها عام  -
أن الكلية تمنح الطالب شهادتين أحداهما  حيث  British Quality Assurance Agency (QAA) البريطانية 

استعدادا للتقدم لالعتماد من الهيئة القومية تم عمل  2015بريطانية من الشريك البريطانى واألخرى مصرية. فى عام 
توافق متطلبات المعايير األكاديمية القومية   وبرامج الكلية لضمان  NARSدراسة بين المعايير األكاديمية القومية

)NARS.( 

للبرامج التعليمية  للمرحلة الجامعية عدا قسم الهندسة الميكانيكية   NARS)تتبنى الكلية المعايير االكاديمية القومية (  -
لقومية. قد تم اعتماد بالمعايير االكاديمية ا شاملة المهارات االساسية العامة  ARS)الذى يتبنى المعايير األكاديمية (

) الخاصة ببرنامج الهندسة الميكانيكية من الهيئة القومية لإلعتماد بتاريخ ARSالمعايير االكاديمية المرجعية المتبناه (
19/12/2016 

تم عرض ومناقشة وإعتماد هذه المعايير االكاديمية المرجعية فى كافة االقسام العلمية وكذلك مجلس الكلية  -
  :والجدول التالى يبين تواريخ اإلعتماد من مجالس األقسام .27/5/2015رقم

  تاريخ اإلعتماد بمجالس األقسام  مجلس قسم

  2015-5-18 الهندسة المعمارية

  2015- 5-25  الهندسة المدنية

  2015- 5-3  الهندسة الكيميائية

  2015- 5-4  الهندسة الكهربائية

  2015- 10-5  هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

، في حين اعتمد برنامج هندسة 27/2/2018تم اعتماد برنامج الهندسة وادارة التشييد من مجلس القسم بجلسته بتاريخ  -
انتهاءا بموافقــة مجلس الكليـــة على هذين البرنامجين بجلســة  19/2/2018الحاسب من مجلس القسم بجلسته بتاريخ 

 . 28/2/2018مجلس الكليــة بتاريخ 

والتي تم الموافقة عليها من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  ARSدسة الميكانيكية تبني معايير وبرنامج الهن -
 19/12/2016بتاريخ 

كلية الهندسة من قبل المجلس األعلى  -تم تجديد معادلة درجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعة البريطانية في مصر -
 .03/06/2018للجامعات بتاريخ 

 :توافق المعايير األكاديمية مع رسالة الكلية وأهدافها اإلستراتيجية من خالل 
 توافق بين اهداف البرامج الدراسية مع رسالة الكلية واهدافها االستراتيجية. . 1

 NARSتوافق البرامج التعليمية مع المعايير االكاديمية المتبناه من خالل مصفوفة التوافق بين البرامج وال  . 2
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  تعليمية مالئمة لمتطلبات سوق العمل وفقاً لما تنطوى عليه رسالة الكلية.البرامج ال .7.2

 تحرص الكلية على اتباع االتي:

 اتباع اليات الستقراء سوق العمل مثل االطالع على برامج لمؤسسات مناظرة ومستجدات التخصص دوليا  -

مقرراتها وبرامجها بصفة دورية واستحداث من خالل تحديث وتطوير ربط برامجها التعليمية بمتطلبات سوق العمل  -
 برامج تعليمية جديدة.

إستجابة البرامج التعليمية بالكلية للتغييرات التى تحدث فى سوق العمل من خالل المقررات اإلختيارية بالبرامج المختلفة.  -
ات وموافقة الشريك و يتم التحديث فى المقررات سنويا فى حدود المسموح به طبقا لقواعد المجلس األعلى للجامع

 البريطاني.

يتم تحديث البرامج والمقررات واعتمادها طبقا لقواعد المجلس األعلى للجامعات كلما دعت الضرورة الى ذلك استجابة  -
للتقيمات التى ترد من أعضاء هيئة التدريس واصحاب المصلحة المستفيدين من خريجى الكلية وكذلك مشاركات الشريك 

 المراجعة الداخلية والخارجية.االجنبى ونواتج 

 اإلجراءات المتبعة لتفعيل آليات إستقراء سوق العمل:  : آليات إستقراء سوق العمل  
 يضم مجلس الكلية فى تشكيلة ثالثة أعضاء من الجامعات المصرية الحكومية. . 1

ثلين للصناعة وجود لجنة تواصل مع الصناعة بها أربعة أعضاء من الصناعة تجتمع بصورة دورية وتدعوا مم  . 2
لتبادل األراء ومناقشة حلول لبعض المشاكل الصناعية وإحتياجات سوق العمل . تقوم اللجنة بمراجعة برامج الكلية 

 والخطة االستراتيجية للكلية فى ضوء إحتياجات سوق العمل ويتضح ذلك من محاضر لجنة التواصل مع الصناعة 

الخريجين ولمناقشة مقترحاتهم بشأن تطوير البرامج والمقررات وجود مكتب لشئون الخريجين بقوم بالتواصل مع  . 3
 إلستيعاب إحتياجات سوق العمل.

يتم إستقراء سوق العمل من خالل استبيان يتم توزيعه في معرض مشروعات التخرج التي تحرص الكلية على اقامته  . 4
 سنويا. وفي أثناء ذلك يتم توزيع استبيان لزوار المعرض وأعضاء الشركات.  

يتم عرض البرامج والمقررات الدراسية على المستفيدين من الشركات العاملة في المجال وكذلك أعضاء هيئة التدريس  . 5
ومعاونيهم والطالب وبعض االطراف الصناعية ذات الصلة بهدف تقويم وتطوير تلك البرامج ولقد قامت بترتيب 

وفرص تطويرها وبخاصة المادة العلمية المقدمة في  عدة إجتماعات إلستطالع أرائهم في المحتوى العلمى للمقررات
 المعامل والحزم البرمجية المستخدمة. 

تحتوى البرامج الدراسية على مقررات إختيارية تساعد الطالب على تلبية متطلبات تخصص معين فى الصناعة  . 6
 بصورة مرنة.

المعرض فرصة للتواصل مع ) ويعد هذا Employee fairتحرص الجامعة على إقامة معرض سنوى للتوظيف ( . 7
 الشركات المختلفة ومعرفة متطلباتهم فى خريجى الكلية.

 ربط البرامج التعليمية بمتطلبات وإحتياجات سوق العمل 
لجنة التواصل مع الصناعة وذلك بمراجعة إحتياجات سوق العمل ومناقشتها لتعديل او تطوير البرامج يتم من خالل  .1

التطور العلمى من خالل الشراكة مع الجامعات البريطانية وذلك لتلبية إحتياجات والمقررات الدراسية حيث تراعى 
سوق العمل المحلى والدولى ومن أمثلة ذلك المقررات المتعلقة ببرامج الهندسة الميكانيكية والهندسىة الكيميائية 

 والهندسىة المعمارية وهندسة البترول وتكنولوجيا الغاز.
دراسية لمرحلة البكالوريوس. وتستمد الكلية معلومات من خريجى البرامج الدراسية  للوقوف  تقدم الكلية ثمانية برامج .2

على متطلبات سوق العمل الداخلى واإلقليمى والدولى وربطها بالبرامج التعليمية ومن امثلة ذلك الخريجين الذين 
ت واالنشاءات وشركات البترول يعملون فى شركات صناعية مرموقة وشركات هندسية فى مجال الكهرباء واإلتصاال

والغاز ومصانع الحديد والصلب وكذلك فى الشركات العالمية كما سيتم استحداث استبيان للبرامج الجديدة المزمع 
  انشائها.
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 كما يوجد ثالثة برامج بمرحلة الدراسات العليا لتخدم احتياجات المجتمع المصرى وهي:

 هندسة الطاقة الجديدة والمتجدده  .1
 هندسة المواد المتقدمة  . 2
 هندسة التصميم والتشييد المستدامه. .3

): البرامج التعليمية موصفه ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج مع المعايير 3مؤشر ( .7.3
  األكاديمية المرجعية المتبناه.

  المجالس الرسيمة.البرامج التعليمية موصفة ومعتمدة من 
عليمية واعتمادها من المجلس االعلى للجامعات وكذلك من الشريك البريطانى كما يتم قامت الكلية بتوصيف البرامج الت

مراجعة وتطوير توصيف هذه البرامج بصف دورية (مراجعة داخلية وخارجية) حيث تم مراجعة وتحديث جميع البرامج 
 2018  /2/   28الكلية بتاريخ التعليمية بناء علي تقرير المراجعة الخارجية من الهيئة القومية واعتمادها من مجلس 

  ويشمل توصيف كل برنامج  على االتى : عليم والتعلم على مستوى الجامعة.وكذلك لجنة الت
 بيانات عن ادارة البرنامج -
 رسالة البرنامج -
 أهداف البرنامج -
 المعايير المتبناة -
 النتائج التعليمية المستهدفة  -
 مواصفات الخريج -
 طرق التعليم والتعلم -
 التقييمطرق  -
 هيكل البرنامج -
 المقررات الدراسية بعدد الساعات -
 متطلبات دخول البرنامج -

 توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المرجعية المتبناه 
قبل الكلية مما ينعكس تحتوى الالئحة االكاديمية لمرحلة البكالوريوس على المقررات الدراسية لعدد ثمانية برامج تمنح من 

على وجود توصيف لثمانية برامج دراسية وتحديد لطرق التدريس واألنشطة التعليمية المالئمة لتدريس المقررات وطرق 
التقييم المتنوعة لتالئم وتحقق مخرجات التعليم المستهدفة للبرامج المختلفة. وتتحقق الكلية من مدى توافق تصميم البرامج 

ئحة الداخلية والمعايير االكاديمية المرجعية المتبناة من خالل عمل مصفوفات مخرجات البرامج التعليمية التعليمية مع الال
  مع المعايير االكاديمية المرجعية المتبناه

): نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراته الدراسية، وتوصيف المقررات 4مؤشر ( .7.4
  تحقق نواتج  التعلم.يوضح طرق التدريس والتقويم التى 

 توافق توصيف المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية 
توافق توصيف جميع المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية منذ نشأة الكلية ويتم مراجعتها (داخليا تتأكد الكلية من  -

ً من خالل الشريك البريطانى والمراجع الخارجي المصرى لتطويرها و اعتمادها من قبل مجلس وخارجيا) سنويا
 الكلية قبل بدء العام الدراسى.

كما تتحقق الكلية من مدى توافق مخرجات المقررات الدراسية مع مخرجات البرامج التعليمية وذلك من خالل اعداد  -
  برنامج. مقررات فى كلمصفوفة النتائج التعليمية المستهدفة  للبرامج التعليمية مع النتائج التعليمية المستهدفة لكل ال

  توصيف المقررات الدراسية وإعتمادها فى المجالس الرسمية (متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضوعات
 المحتوى العلمى وطرق التدريس والتعلم والتقويم والمراجع العلمية)

لمستهدفة ، ويحتوى توصيف كل مقرر على كال من (بيانات المقرر، أهداف المقرر، مخرجات المقرر التعليمية ا -
فرص التوظيف للخريج، طرق التغذية الراجعة، طرق التعليم والتعلم، طرق التقييم، مصفوفة توافق المحتوي العلمي 
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مع مخرجات المقرر التعليمية المستهدفة، عدد ساعات التدريس االسبوعية، مصفوفة توافق طرق التقييم مع 
 جع العلمية للمقرر).مخرجات المقرر التعليمية المستهدفة، عدد من المرا

ات المستهدفة يتم التأكد من توافق كل برنامج تعليمى ومقرراته الدراسية من خالل مصفوفة توافق المعارف والمهار -
لتعليم والتعلم من البرنامج التعليمى مع المقررات الدراسية. كما يتم مراجعة وإعتماد هذا التوصيف بواسطة لجنة ا

  بالكلية كل عام

  التدريس والتعلم والتقويم مع نواتج تعلم المقررات الدراسيةتوافق طرق 
 يتضمن التوصيف مصفوفتان وهما: -
 مصفوفة توافق طرق التدريس والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة .1
  مصفوفة توافق طرق التقويم ونواتج التعلم المستهدفة. .2
  تعلم المقررات الدراسية يتم متابعة االتي: من مدى التوافق بين طرق التدريس والتعلم والتقويم مع نواتجللتأكد  -

 تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج.  .1
 تقارير المراجعيين الداخليين والخارجيين للمقررات. .2
 استاذ المقرر بهذا الخصوص. تقارير المقررات والتى توضح مقترحات .3
 لمخرجات التعليم المختلفة.يتم التأكد من تغطية طرق التقويم المعلنة فى توصيف المقرر  .4
كما يتم التاكد من ذلك بواسطة تقييم الطالب للعملية التعليمية التدريسية فى نهاية كل فصل دراسى ويظهر ذلك فى  .5

 التقرير السنوى للبرامج.  
يتم دعوة لجنة يتم التاكد بواسطة تقييم الطالب للعملية التعليمية التدريسية فى اجتماعات لجنة الطالب مع االساتذة حيث  .6

)  (ممثلى الطالب فى هذه اللجان يتم انتخابهم من زمالئهم SSLCالطالب واعضاء هيئة التدريس فى كل قسم (
مباشرة) لالجتماع مرتين كل فصل دراسى ولو حدث ان هناك اى قصور او حيود عن اى بند من بنود توصيف المقرر 

ذلك فى االعتبار فورا ويتخذ القسم االجراءات الالزمة لحسن سير  من عضو هيئة التدريس او الهيئة المعاونة يتم اخذ
 العملية التعليمية  ويظهر ذلك فى محاضر اجتماعات هذه اللجنة وكذلك فى التقرير السنوى لكل برنامج.

 وسائل إعالن توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية 
-Eتوصيف المقررات الدراسية فى بداية كل فصل دراسى على الموقع التعليم االليكترونى للكلية  الكليةتعلن  -

learning   .ويتأكد المسئول عن نظام التعليم اإللكترونى بالكلية من هذا 
يقوم عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر باعالن ومناقشة الطالب فى  كل بنود توصيف المقرر فى اول  -

 ضرة.محا
الى وجود كتيبات االقسام والتى تشمل توصيف لكل البرامج والمقررات والتى يتم رفعها على الموقع  باالضافة -

  اإللكترونى للكلية.

): البرامج التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة 5مؤشر ( .7.5
  المراجعين الداخليين والخارجيين.

  المتبعة للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسيةاإلجراءات الرسمية 

  المراجعة الداخلية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية تتم علي ثالث مراحل:  -
الهيئة القومية يتم اختيار استاذ بكل برنامج تعليمي يقوم باداء عملية المراجعة الداخلية طبقا للقواعد المعمول بها في  -1

  لضمان جودة التعليم واالعتماد.

تقوم ادارة كل برنامج تعليمي سنويا بتجميع مالحظات وتقارير الواردة من اعضاء هيئة التدريس القائمين بتدريس  -2
المقررات المختلفة والتقارير الواردة من الشريك البريطاني والمراجع الخارجي وفقا لنماذج الجامعة الخاصة 

  لبرامج والمقررات.بتحديث ا

  يقوم ممثل الشريك البريطاني لكل برنامج بعملية المراجعة الداخلية علي مستويين: -3

هو مراجعة ادارة العملية التعليمية في كل برنامج وذلك من خالل زيارة سنوية يقوم المراجع الداخلي  المستوي االول: - 
)SA (المقررات واوراق االمتحانات وعينات من كراسات االجابة  بمراجعة كافة مقررات العملية التعليمية وكذلك ملفات
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 للطالب في كل المستويات (ممتاز، متوسط، ضعيف).

 لى: يقوم بمراجعة تصميم البرنامج وذلك بصفة دورية وبناء علي ذلك يقوم باعداد تقرير سنوي عالمستوي الثاني - 
ذا التقرير في التقرير السنوي لكل برنامج وكذلك خطة المستويين السابقين ويتم اخذ كل هذه المالحظات الواردة في ه

  التطوير وما ينتج عنه من تحديث في البرامج والمقررات.

 :المراجعة الخارجية لكافة البرامج التعليمية تتم علي مرحلتين  

البريطاني وذلك ) والذي يتم اختياره من جامعه بريطانية غير جامعة الشريك .Ext.Exالمراجع الخارجي البريطاني ( - 1
، حيث يقوم بمراجعة ادارة العملية التعليمية وكذلك تصميم البرنامج وبناء عليه يقوم بكتابه تقرير مراجع لكل برنامج

عن المرحلتين ويتم اخذ كل ما ورد في التقرير في كتابة التقرير السنوي لكل برنامج وكذلك االجراءات التصحيحية في 
  من تحديث للبرامج والمقررات. خطة التطوير وما ينتج عنها

مراجع خارجي من الجامعات المصرية لكل برنامج، وتتم هذه المراجعة طبقا للنموذج المعد لذلك من قبل هيئة ضمان  - 2
 جودة التعليم واالعتماد.

 اإلجراءات والضوابط للمتابعة والمراجعة الدورية للبرامج التعليمية المشتركة 
لمرحلة البكالوريوس ولكنها مشمولة في مرحلة الدراسات العليا فقط كما يوجد مدير لهذه  التوجد برامج تعليمية مشتركة - 

البرامج المشتركة تحت اشراف وكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا والبحوث وهو المسؤل عن اتخاذ كافة االجراءات 
 الخاصة بالمتابعة وتطوير البرامج باالستفادة من تقارير المراجعيين.

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

عمل خطة تحسين سنوية لكل برنامج تعرض علي لجنة التعليم والتعلم بالكلية ثم لجنة التعليم والتعلم بالجامعة ومثال  -
 علي ذلك:

 ادة من التقاريرالسنوية للبرامج والمقررات فى التحديث والتطوير. تتم األستف .1

المراجعين الداخليين عقد ورش عمل لرفع كفاءة التعليم على مستوى الكلية واألقسام بناءا على مالحظات  .2
  على مستوى االقسام ومستوى الكلية.)Staff Development( ، وتوجد خطط لهذا التدريبوالخارجيين 

 ات تصحيحيــة لمالفــاة المالحظات الواردة في تقرير المراجعين.إعداد خطو .3

 تحليل نتائج التقارير السنوية وأخذ اإلجراءات الالزمة لإلستفادة منها فى التطوير.  .4

إعداد خطة تنفيذيــة سنويـة لتحديد الخطوات الالزمــة مع مسئوليـة التنفيذ وجدول زمني وذلك لتطوير البرامج في  .5
  ضوء مالحظات المراجعين. 

للكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد اإللتزام بالتوصيف المعلن  .7.6
نيون، وتستفيد الكلية منها فى وضع خطط التحسين للمقررات الدراسية، ويطلع عليها المع

  والتطوير.

  دورية التقارير السنوية من االقسام العلمية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية متضمنة نتائج تحليل آراء المراجعين
االمتحانات وخطة التحسين والطالب ومدى توافق محتوى الورقة االمتحانية مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج 

  والتطوير
  تقاريرالمقررات الدراسية: . 1

يقوم كل عضوهيئة تدريس بمساعدة أعضاء الهيئة المعاونة فى نهاية كل فصل دراسى بإعداد  ملف المقررالدراسى  -
ريس للمقرر والموارد المتاحة لتد  والذى يتضمن توصيف المقرر والمحتوى الذى تم تدريسه فعليا وتقييم الطالب

 المقرر وأساليب التعليم والتعلم

تقييم المراجع الداخلى والخارجى البريطانى والمصري وممثل جهة اإلعتماد البريطانية لإلمتحان النهائى للمقرر  -
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واإلجابة النموذجية ونماذج من ورق إجابات الطالب وأعمال الفصل الدراسى ونماذج من إجابات الطالب والتغذية 
 لطالب على أعمال الفصل الدراسىالرجعية المعطاه ل

 وينتهى بتقرير المقرر وخطة التحسين لهذا المقرر -

 تقاريرالبرامج التعليمية:   .2

 Annual Programتقوم االقسام العلمية فى نهاية كل عام دراسى بإعداد التقارير السنوية للبرامج التعليمية (ِ -
Review, APR)  وخطة التطوير الملحقة (Development/Action plan.( 

تتضمن هذة التقارير احصائيات خاصة بالطالب الملتحقين بالبرنامج ونتائج األمتحانات وتحليل واستقصاءات  -
وشكاوى الطالب واستقصاءات أعضاء هيئة التدريس وتحليل آراء المراجعين الداخلين والخارجين والطالب ومدى 

اتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات وخطة التحسين والتطوير توافق محتوى الورقة االمتحانية مع نو
وردود على المالحظات الواردة فى تقارير المراجعة الداخلية والمراجع الخارجى البريطانى والمصري وتقييم لموارد 

  البرنامج (مادية وبشرية) وتحديد احتياجاته للعام القادم وغيرها. 

  واكتمال التقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية فى األتى:وتتلخص إجراءات إعداد 

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

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

 ج  لكل قسم على حدة فى نهاية العام الدراسىتعد االقسام العلمية تقرير البرام .3

 تعد االقسام العلمية خطة تنفيذية لكل ماورد فى تقرير المقررات والبرامج كل قسم على حدة .4

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

مايرد من نقاط ضعف فى تقاريرالمقررات اوفى المراجعة الداخلية أو الخارجية اوفى تقييمات الطالب اوفى محاضر  .6
) يتم وضعة فى الخطة التنفيذية للتحسين Personal Tutors) مع اعضاء هيئة التدريس (SSLCاجتماع الطالب (

 والتطوير.

 وممثل الشريك البريطاني.مناقشة التقارير مع العميد ونائب رئيس الجامعة  .7

 :توافق محتوى ورق االمتحان مع نواتج التعلم بالتوصيف المعلن ونتائج االمتحانات تتخذ الكلية الخطوات التالية 
يلتزم كل عضوهيئة تدريس بكل البنود التى وردت فى توصيف المقرر حيث ان طرق التقييم البد ان تغطى النتائج  .1

 ويحدد نسبة مشاركتها فى الدرجة النهائية.التعليمية المستهدفة للمقرر  

) للسادة اعضاء هيئة التدريس بخصوص كيفية تصميم االمتحانات Staff Developmentيتم عقد ورش عمل دورية ( .2
 واالنشطة داخل الفصل. وايضا كيفية التصحيح.

يغطى كافة النتائج التعليمية  ) أونشاط  لكى يتأكد من انهProof Reader( االستاذ المراجع لكل امتحان  نظاميوجد  .3
 الموجودة بتوصيف المقرر

كافة  االنشطة الفصلية للطالب فى بداية كل فصل دراسى الى الشريك البريطانى للقيام بمراجعتها والتاكد  ارساليتم  .4
 من انها تغطى كافة ماورد فى توصيف المقرر

بعد مراجعتها من المراجع الداخلى فى كل برنامج الى  قبل انتهاء الفصل الدراسى بفترة طويلة يتم ارسال االمتحانات .5
الشريك االجنبى لكى يتم مراجعتها والتاكد من انها تتوافق وتحقق النتائج التعليمية المستهدفة للبرامج وفق توصيف كل 

 مقرر فى كل البرامج.
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تى تقوم بتوزيعها على االقسام يتم ارسال مالحظات بخصوص االمتحانات النهائية من الشريك االجنبى الى الكلية وال .6
ويقوم كل قسم بتوزيعها على اعضاء هيئة التدريس لمناقشاتها والرد على هذه المالحظات اواالخذ بها بعد موافقة 

 الشريك االجنبى

 ة.يقوم بكل هذه العمليات التى تخص االمتحانات مسؤل االمتحانات فى كل قسم مع مسؤل االمتحانات بالكلي .7

ايضا كما هو متبع في نظام   النظام البريطانى حيث يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس على كراسة االجابةتتبع الكلية  .8
الساعات المعتمدة فى الجامعات الحكومية المصرية. كما يوجد مصحح تانى فى كل مادة يقوم بمراجعة التصحيح. ويوجد 

طالب, رؤساء االقسام واعضاء هيئة التدريس القائمون هيئة  مكونة من عميد الكلية, وكيل الكلية لشؤن التعليم وال
بتدريس المقررات التى يتم مناقشتها لمراجعة درجات الطالب ونتائج المواد المختلفة مع مناقشة استاذ المادة فى حالة 

اجعة وجود اى شئ غير طبيعى فى توزيع درجات الطالب كما يقوم الممتحن الخارجى (موفد من الجامعة المشاركة) بمر
  درجات الطالب وعمل مراجعة اضافية لعينة عشوائية من الطالب.

 :إطالع االطراف المعنية على التقارير السنوية للمقررات الدراسية  والبرامج التعليمية 
  يتم اعداد تقارير المقررات بواسطة اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم. .1
بتجميع هذه التقارير بصفه دورية ومنتظمة من اعضاء هيئة التدريس يقوم رئيس مجلس كل قسم ومدير البرنامج   .2

  لوضعها فى التقرير السنوى لكل برنامج.
 يتم مناقشة ذلك فى مجالس االقسام . .3
 يتم مناقشة هذه التقارير عن طريق عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب. .4
الجامعة لشؤن التعليم والتعلم وعميد الكلية ووكيل الكلية مع رئيس تتم مناقشتها مرة اخرى مع لجنة تضم نائب رئيس   .5

 كل قسم ومدير البرنامج فى وجود الشريك االجنبى.

  :اإلجراءات المتبعة لإلستفادة من خطط التحسين والتطوير التى وردت بالتقارير 
 تطوير طرق تقييم الطالب .1
 تعزيز عملية التغذية الراجعة للطالب .2
لـكيفية تصميم االمتحانات واالنشطة الفصلية بما تحقق النتائج التعليمية المسهدفة وكذلك لكيفية عمل ورش عمل  .3

 ).Personal Tutoringالتصحيح والمراجعة وايضا اتدعيم االرشاد االكاديمى (
 عمل خطة باحتياجات االقسام لتعيين أعضاء هيئة التدريس معاونيهم لمدة الخمس سنوات القادمة  .4
 الحتياجات المعامل ومتطلبات الصيانة الدوريةعمل خطط  .5
 عمل خطط لدعم الطالب المتعثرين دراسيا .6
 تطبيق نظام متكامل لمتابعة حضور الطالب فى كل من المحاضرات والتمارين والمعامل .7
 عمل مجلة  سنوية تضم افضل مشاريع التخرج فى كل البرامج .8
 ليمية والمقررات الدراسية وتوصيفها.عمل كتيبات للبرامج لتعريف الطالب  بالبرامج التع .9

  عقد معرض سنوي لمشاريع التخرج فى حضور رجال من الصناعة. .10

   أمثلة إلستفادة الكلية من التقارير السنوية فى تطوير البرامج التعليمية والمقررات الدراسية 

إعطاء الطالب تغذية رجعية بإضافة جزء خاص بكيفية   2014/2015العام الجامعى  تم تعديل توصيف جميع مقررات -
) وذلك بناًء على توصيات جهة اإلعتماد البريطانية المسجلة فى Methods of feedbackعلى أعمال الفصل الدراسى (

 التقرير السنوى للبرنامج.

) فى توصيف المقررات باإلضافة Employabilityتم إضافة  جزء خاص بالتوظيف (  2015/2016فى العام الجامعى  -
) بناًء على Group work projectsزء خاص بكيفية تقييم الشق الفردى لكل طالب فى المشاريع الجماعية (إلى ج

 توصيات جهة اإلعتماد.
تم تحديث توصيف معارف والمهارات المستهدفة وذلك إلستيفاء متطلبات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد  - 

. كما تم تعديل المعارف والمهارات المستهدفة من البرامج التعليمية   2018/2017و 2017/2016لألعوام  الجامعية 
وإضافة مواصفات الخريج لكل برنامج بناًء على مقترحات المراجعين الخارجيين للهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

  . 2017واالعتماد في مارس 
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  المعيار الثامن: التدريس والتعلم

للكلية إستراتيجية للتدريس والتعلم والتقويم تتسق مع المعايير األكاديمية والمرجعية وتالئم نواتج   1.8
 التعلم المستهدفة.

  الة تهدفة وتحقق رس اليب التدريس والتعلم وتالئم نواتج التعلم المس من تنوع أس تراتيجية تتض تتأكد الكلية من أن االس
  وأهداف الكلية كما يلى:

 شارك فى وضع هذه الخطة االستراتيجية ممثلى جميع االقسام العلمية ولجنة شئون التعليم والطالب.  -
ة على الرابط  - دولي ات ال ة المعلوم بك ة على ش ة على موقع الكلي دة ومعلن ة معتم ة الكلي تراتيجي اس

http://www.bue.edu.eg/index.php/teaching-and-learning 
 عمل ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الكلية للتدريس والتعلم. تم -
 ).2022-2017تم مناقشة استراتيجية الجامعة ( -

اء رأى الط - تقص وء النتائج واس تراتيجية التعليم والتعلم دورياً فى ض اء هيئة التدريس والهيئةتتم مراجعة اس  الب وأعض
ر الخطة فى التقرير المعاونة واألطراف المجتمعية الممثلة فى مجلس الكلي ناعة، ويتم نش ل مع الص ة ولجنة التواص

تراتيجية  ورته النهائية بعد اعتماده من مجلس الكلية. وقد ناقش كل برنامج تعليمى هذا العام اس نوى للكلية فى ص الس
 التعليم والتعلم والكلية تطور استراتيجية التعليم بصفه مستمرة.

  تتضمن تنوع أساليب التدريس والتعلم فى استراتيجيتها كما يلى:تتأكد الكلية من أن االستراتيجية 
 .المحاضرات: باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا فى مجال التعليم والتعلم -
 .الفصول الدراسية التطبيقية -
التجارب المعملية: فى أحدث المعامل مع االخذ فى االعتبار ان جميع الطالب يقومون بإجراء التجارب بأيديهم فى كافة  -

 المعامل والورش الموجودة بالكلية. 
ية التعليم االليكترونى  - ما توفر الكل ية خاص  E-Learningك لب رقم هو طا كل  ية  IDللطالب حيث يمنح  بدا به عند 

لية يتم التعامل به فى جميع المعامالت التعليمية واإللكترونية. وباستخدام هذا الرقم يمكن للطالب الحصول التسجيل فى الك
 على المحاضرات واالمتحانات السابقة وكذلك الواجبات الفصلية والتغذية الراجعة.

ية يحتوى على عدد من ا - ميم المقررات الدراس ة تطبق الكلية اسلوب التعلم الذاتى حيث أن تص ص للدراس اعات مخص لس
ب  ة والكت دث المراجع العلمي ة التى تحتوى على أح ة العلمي ارة الطالب للمكتب ب من خالل زي ال ا الط ة يؤديه ذاتي ال
االليكترونية والمجالت والدوريات العلمية الشهرية والبحث علي شبكة اإلنترنت، وإعداد العروض التقديمية وكذلك كتابة 

ة بالمقرر  روعات الجماعية التقارير الخاص ى والمش . كذلك يتعلم الطالب كيفية كتابة تقارير Mini-projectsالدراس
 المشاريع حيث إنه طبقا لالئحة الدراسية يتقدم الطالب فى السنة النهائية بمشروعين للتخرج هما: 

  .المشروع البحثى (فردى) تحت اشراف أحد أعضاء هيئة التدريس .1
 اشراف أحد أعضاء هيئة التدريس المشروع التصميمى (جماعى) تحت .2

ورة  - ابه مع البحوث والتقارير المنش ب التش ة التى تحدد نس اريع بعد تطبيق أحدث البرمجيات الخاص ليم هذه المش ويتم تس
ص ( تخدام برنامج متخص ) وذلك للتأكد من جودة البحث المقدم وعدم االقتباس وتعليم Turnitinعالميا عن طريق اس

رها فى المجالت المحلية والدولية الطالب الحفاظ على  الملكية الفكرية. كذلك يوجد عدد من االبحاث العلمية التى تم نش
 والمؤتمرات لطالب مشاريع التخرج وهذا دليل على مردود االستفادة من التعلم الذاتى للطالب.

ات بالكلية من خالل ابداع الطالب لتجارب ونماذج كل ف - ص ه وهذا له تأثير التعلم التفاعلى فى كل التخص ص ى تخص
 إيجابى فى اشتراك الطالب فى المسابقات الدولية الخارجية.

توفر الكلية عن طريق الجامعة للطالب خدمة االنترنت السريع والبريد اإللكترونى حيث تتم مخاطبة كل طالب من خالله  -
 فى جميع االمور المتعلقة بالعملية التعليمية. 
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رها على موقع الكلية اإللكترونى مثل التعلم الذاتى والتعليم اإللكترونى  :أنماط التعليم غير التقليدية - وتم إعتمادها ونش
   .للكلية

تطبيق إستراتيجية التدريس والتعلم والتقويم يدعم إكتساب مهارات التعلم الذاتى ومهارات التوظف لدى  2.8
  الطالب.

  وتدعمها وتتأكد من تحقيق األهداف من خالل:تتابع الكلية بصفة مستمرة تطبيق استراتيجية التدريس والتعلم 
  التقرير السنوي للكلية. .1
  اجتماعات لجنة شئون التعليم والتعلم. .2
  ارتفاع كفاءة األداء للطالب الخريجين. .3
  تقارير الممتحن الخارجي. .4
  تقارير الطالب الخاصة بالمقررات التدريسية. .5
 وسائل التعليم التفاعلي االلكتروني. .6
  التعلم الذاتي بنسبة التقل عن ثلث محصله مجهوده.اعتماد الطالب علي  .7

برامج التدريب للطالب مصممة وموصفة وفقاً لنواتج التعلم المستهدفة للبرنامج التعليمى، ويتوافر  3.8
  لتنفيذها اآلليات والموارد الالزمة.

 م برا تهدفة، وتنقس مم الكلية برامج التدريب الميدانى للطالب وفقاً لنواتج التعلم المس مج التدريب بالكلية إلى عدة انواع تص
 كما يلى:

  التدريب الميدانى اإلجبارى: .1
يتم هذا التدريب لطالب الفرقة الثانية والفرقة الثالثة من خالل مقررين خاصين بالتدريب والطالب ال يحصل على شهادته 

  النهائية اال بعد اجتياز التدريب شهر فى كل عام على االقل وحصوله على شهادة تدريب من المكان الذى تدرب فيه. 
 الزيارات الميدانية .2

س كل فى مجاله بالتنسيق مع الصناعة للقيام بالعديد من الزيارات الميدانية من خالل المقررات يقوم اعضاء هيئة التدري
  المختلفة.

  التدريب اإلضافى .3
  للطالب المتفوقين على استخدام البرمجيات المستخدمة فى الصناعة. 

وهذا  Field Courseباإلضافة الى كثير من المقررات الدراسية تتطلب زيارة مواقع العمل فى الميدان على سبيل المثال:  .4
  المقرر موجود فى أكثر من قسم. 

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

 راف عليها فى مواقع العمل واالنتاج فى  تتبع الكلية آليات حة لتنفيذ برامج التدريب الميدانى للطالب واإلش محددة وواض
 المجتمع المحلى أو الدولى وذلك من خالل:

ق بكل - توى الكلية ومنس ق للتدريب على مس اء إدارة للتدريب وتعيين منس دار دليل خاص بكافة إنش م علمى وإص  قس
 الطالب موضحاً فيه مؤشرات قياس فاعلية التدريب الميدانى ومدى استفادة الطالب منه.اإلجراءات العملية اتدريب 

 :توفر الكلية الموارد الالزمة للتدريب والجهات المشاركة فيه وتحدد نوعية مشاركتها وذلك من خالل 
اخل والهيئات التعليمية توفير فرص التدريب لجميع طالبها في مختلف التخصصات بالتعاون مع الشركات والمصانع في الد -

 بالخارج
 في كافة التخصصات الهندسية. أبرمت الكلية العديد من مذكرات التفاهم من أجل تدريب الطالب مع العديد من الشركات -
 ارج القاهرة، كما تقوم بعض شركاتتتحمل الكلية تكلفة انتقال وإقامة الطالب في كثير من المواقع خصوصاً ما هو خ -

 الطالب المتدربين مكافآت مالية.التدريب بمنح 
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 توفر الكلية كافة الموارد الالزمة إلتمام عملية التدريب على أكمل وجه. -

 تقويم أداء الطالب فى التدريب يتم بأساليب متنوعة بما يتوافق مع نواتج التعلم المستهدفة. 4.8

 حقق نواتج التعلم بحيث:تستخدم الكلية أساليب وأدوات متنوعة لتقويم أداء الطالب في التدريب بحيث ت 
هادة تدريب من  - وله على ش هادته النهائية إال بعد اجتياز التدريب الميدانى اإلجبارى وحص ل الطالب على ش ال يحص

 المكان الذى تدرب فيه وكذلك يتم تقييم ما قام به الطالب خالل فترة التدريب بواسطة لجنة متخصصة بالقسم.
  التدريب لمنسق التدريب فى كل قسم.يقدم الطالب تقريراً عن فترة  -
 تقدم الشركة او المصنع تقريراً عن المتدرب او شهادة بحضور التدريب لمنسق التدريب فى كل قسم. -
 يتم تشكيل لجنة فى كل قسم لتقييم اعمال الطالب من خالل قيام الطالب بعرض تقريره عن التدريب ومناقشته فيه. -
 فى نظام إدخال الدرجات حيث يدون ناجح او راسب.يتم ادخال نتيجة التدريب للطالب  -

فاعلية التدريب تقيم باستخدام أدوات ومؤشرات موضوعية، وتستخدم النتائج فى تطوير آلية التدريب  5.8
  وأدواته وموارده وذلك عن طريق.

  .االجتماع مع الطالب فى لجنة ممثلى الطالب وأعضاء هيئة التدريس -
التدريب علي التدريب في كل الشركات المختصة بالتدريب. ولو ثبت عدم  عمل استقصاء رأى الطالب ومشرفين -

  كفاءتها يمنع التدريب مرة اخري مع هذه الشركات.

 الدرجات المخصصة ألنواع تقويم الطالب متوازنة مع نواتج التعلم المستهدف قياسها. 6.8

  ح ذلك من خالل اليب التقويم للطالب ويتض ليةتحرص الكلية على تنوع أس اريع  -كتابة التقارير -االمتحانات الفص المش
اليب التقويم بمخرجات التعلم  -الفردية والجماعية لية والعروض التقديمية وذلك للتأكد من مدى توافق اس طة الفص االنش

لكل  المستهدفة من خالل االسئلة مقابل مخرجات التعلم المستهدفة والذى يستوفيه الممتحن ويتم مراجعته بواسطة مراجع
اليب التقويم  فوفة لكل مقرر لقياس مدى تحقيق اس يف المقرر، حيث توجد مص م العلمى طبقا لما ورد بتوص مقرر فى القس

  وتتم عملية التقويم على سبيل المثال كما يلى:
ة لكل نوع من تقويم  .1 ص لية والدرجات المخص يف كل مقرر على طريقة تقويم الطالب فى االعمال الفص يحتوى توص

 وكذلك االمتحانات النهائية. الطالب
يف المقرر وذلك لقياس مدى تحقيق  .2 لية واالمتحانات النهائية بناء على ما ورد بتوص ميم تقويم االعمال الفص يتم تص

 النتائج التعليمية المستهدفة
س القائم يتم مراجعة أساليب تقويم الطالب بصفة مستمرة ومنتظمة بناء على استقصاء اراء الطالب وعضو هيئة التدري .3

 .بتدريس المقرر وكذلك بناء على مقترحات الممتحن الخارجى ونتائج الطالب

 :تتبع الكلية آليات محددة للتأكد من مدى توافق وربط االمتحانات بمخرجات التعلم المستهدفة وتوازن الدرجات عليها 
 تائج التعليمية المستهدفة.يوجد نموذج مصمم لالمتحانات النهائية على مستوى الكلية يراعى فيه تحقيق الن .1
 Modelتتم مراجعة االمتحانات داخليا بعد إعدادها من قبل القائم بالتدريس ثم ترسل للشريك االجنبى مع نموذج اإلجابة  .2

Answer  
الها الى الممتحن الخارجى من جامعة أجنبية أخرى إلبداء الرأى. فى حالة ورود أى مالحظات من الممتحن   .3 يتم ارس

ل الى الخارجى ت ى ويتم النقاش وبناء على نتيجة النقاش مع الممتحن الخارجى يتم التوص عرض على الممتحن الرئيس
 الشكل النهائى لالمتحان.

 فى نهاية العام يحضر الشريك االجنبى والممتحن الخارجى ويقوم بمراجعة كافة االعمال الفصلية واالمتحانات النهائية. .4
 ات موزع عليها الدرجات لكل سؤال وكما سبق يراجع ذلك من بصفة منتظمة.جميع االسئلة فى نماذج االمتحان .5
  جميع األسئلة البد وأن تحقق نواتج التعلم المستهدفة المنصوص عليها في توصيف المقرر. .6
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عملية تقويم الطالب تدار بكفاءة وعدالة، واإلمتحانات يُأمن وضعها ونسخها وتوزيعها بما يضمن  7.8
  سريتها.

  دليل إلدارة االمتحانات ينظم إجراءات االمتحانات ونظام عمل الكنترول.يوجد بالكلية   
  يوجد قواعد خاصة باالمتحانات ترسل للطالب عن طريق البريد اإللكترونى مع بداية كل امتحانات نهائية. -
  يوجد مسئول االمتحانات بالكلية وهو رئيس مكتب االمتحانات بالكلية. -
  بالكلية. يوجد مسئول امتحانات فى كل قسم -

 .تتبع الكلية إجراءات إلدارة االمتحانات بكفاءة وعدالة  
  ال يقوم عضو هيئة التدريس بوضع االمتحان إذا كان له قريب بالفرقة الدراسية. -
  يتم وضع الدرجات وتوزيعها على كل سؤال فى ورقتى االسئلة ونموذج اإلجابة. -

 ات وضمان سريتها عند نسخها وتوزيعها:تنظم الكلية عمل الكنتروالت بما يضمن تأمين االمتحان  
على كراسة اإلجابة كما هو متبع  في نظام الساعات المعتمدة في الجامعات Student`s IDرقمه التعريفي  الطالب يكتب -

 الحكومية المصرية. 
 ال يتم وضع االمتحانات على أى حاسب آلى متصل بشبكة االنترنت. -
 االمتحانات فى االقسام والكلية تجدد بصفه مستمرة للحفاظ على سرية االمتحانات.توجد آلية معلنه وواضحة لمسئولى  -
  توجد آلية لالحتفاظ بأوراق االمتحانات بصورة مؤمنة وسرية في خزينة مصفحة رقمية. -

آليات تقويم الطالب تضمن عدالة التصحيح ودقة وضع ورصد الدرجات واإلحتفاظ بالنتائج مؤمنة   8.8
  وقابلة لالستدعاء.

 :توجد بالكلية آليات محددة للتأكد من عدالة نظام االمتحانات 
 توجد آلية لضمان عدم تعارض المصالح مع عضو هيئة التدريس أو الهيئة المعاونة. -
  نسبة من أوراق اإلجابة. المادة  في كل مادة يقوم بمراجعة تانى غير أستاذ مصححيوجد  -
موفد من قبل الشريك البريطاني بمراجعة كافة االمتحانات لألقسام العلمية كل  يقوم الشريك االجنبى والممتحن الخارجى -

 إضافية لعينة عشوائية من الطالب درجات الطالب وعمل مراجعة يقوم  الممتحن الخارجي بمراجعةحسب تخصصه. 
  طبقا لما ورد بدليل االمتحانات.

 ى:توجد بالكلية آليات فعالة لتوثيق نتائج االمتحانات كما يل 
 يقوم عضو هيئة التدريس القائم بتدريس المقرر بإعداد بكشف بدرجات الطالب.  -
على موقع الجامعة يفتح ويغلق بواسطة ادارة الجودة بالجامعة وفق جدول زمنى  SRSيوجد نظام موحد إلدخال الدرجات  -

 محدد تم اعالن اعضاء هيئة التدريس به مسبقا.
ة درجات الطالب فى لجنة مش - ؤن التعليم والطالب يتم مناقش ام كلة من عميد الكلية ووكيل الكلية لش اء األقس وكذلك ورؤس

  .مديري البرامج، فى حضور اعضاء هيئة التدريس اللذين قاموا بتدريس المقررات التى تناقش نتائجها
ية  - ة النتائج والتوص ريك األجنبى ممثال. فتقوم بفحص ودراس ثم تعرض النتائج على لجنة الممتحنين والتى يكون فيها الش

 باعتماد النتائج لكافة األقسام وتقديم تقرير لمجلس الكلية. 
 اسى.يشارك الشريك االجنبى فى لجان اعتماد نتائج الطالب حيث أنه يمنح درجته للطالب وذلك لكل فصل در -
لدور األول فى يوليو  - عام ل تائج والتى تعقد مرتين فى ال ماد الن قا لتوجيه لجان الممتحنين على لجنة اعت تائج طب تعرض الن

 والثانية للدور الثانى فى سبتمبر.
 .تعرض النتائج على مجلس الكلية ثم تعتمد من مجلس الجامعة -
 .SRSبعد اعتماد رئيس الجامعة للنتائج تقوم وحدة الجودة فى الجامعة بالسماح للطالب بمعرفة النتائج من خالل نظام  -
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ية  - ل ية للطالب فى االعمال الفص هائ تائج الن مات والن فة التقيي كا خارجى بمراجعة  ريك االجنبى والممتحن ال يقوم الش
 واالمتحانات النهائية.

 ى أى وقت.النتائج منذ انشائها ويتيح هذا النظام االحتفاظ بالنتائج وقابلة لالستدعاء ف تطبق الكلية نظام توثيق -

  

  التغذية الراجعة للطالب عن أدائهم فى التقويم تدعم تعلمهم. 9.8

 :توفر الكلية آلية محددة لتقويم الطالب فى كل قسم عن طريق 
ساقالدرجات على األسئلة كم توفير نماذج التغذية الراجعة بحيث يتم التأكد من عدالة توزيع .1  ا تفيد هذه اآللية فى ضمان ات

 عملية التصحيح بالنسبة لجميع الطالب. 
 يتم امداد الطالب بالتغذية الراجعة الخاصة بجميع اعمال الفصل الدراسى من خالل النماذج المخصصة لذلك. .2
 -in class assignmentكل امتحان للمقرر (تغذية راجعة عامة ل -على موقع التعليم اإللكترونى -توفر الكلية للطالب .3

نصف فصلى) بعد انتهاء التصحيح وإعالن النتيجة حيث أنها تصبح مرجعية للطالب قبل التقدم بأى استفسار بخصوص 
 نتائجهم.

  تائج تقويم الطالب يستفاد منها فى تطوير البرامج التعليمية واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم.ن 10.8

  الكلية بتحليل نتائج امتحانات الطالب على المستويات المختلفة للفرق الدراسية والمقررات:تقوم  
 .يظهر ذلك في التقرير السنوي للبرامج و خطة التحسين -

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

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

 تفادة من نتائج االمتحانات في تطوير البرامج و تراتيجية التدريس والتعلم تحدد الكلية أوجه االس ية واس المقررات الدراس
  والتقويم:

متابعة حالة الطالب منذ التحاقه بالكلية وكذلك كتابة التقارير عن نتائج الطالب  SRSيتيح نظام الدرجات االليكترونية  -
 وسهولة مقارنتها ومناقشاتها وبه مزايا عديدة اخرى.

استراتيجية التعليم والتعلم بالكلية والتى شاركت فيها كل البرامج التعليمية ولجنة وبناء على ما سبق يتم االستفادة من تطوير  -
 التعليم والتعلم بالكلية ويظهر ذلك فى التقرير السنوى للكلية وكذلك تقرير البرامج التعليمية.

 ها.قواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج التقويم موثقة ومعلنة، وتوجد آليات لمراقبة تطبيق 11.8

 :تضع الكلية قواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات 
اً  - يص ات من النتائج فى نموذج معد خص وص كيفية تقديم االلتماس يوجد بالكلية قواعد وآلية موثقة ومعلنة للطالب بخص

تدعاء الطالب فى  ات والرد عليهم حيث يتم اس و هيئة التدريس القائم لذلك ويتم تحديد ميعاد لفترة االلتماس مكتب عض
تاذ المقرر ورئيس  كواه وكتابة نتيجة الفحص فى نفس النموذج موقعا من كال من الطالب وأس بتدريس المقرر لفحص ش

 القسم ومعتمد من عميد الكلية.

 لية أو النهائي واء كانت الفص وص التظلمات من نتائج االمتحانات س ة وفق نموذج معد تتبع الكلية نظاماً معلناً للطالب بخص
 ومعلن للطالب واعضاء هيئة التدريس يرتكز على ثالث نقاط كما يلي:

 .Student Support Officeإنشاء مكتب للدعم الطالبى  -
 نشر االخطاء الشائعة كتغذية راجعة على موقع التعليم االليكترونى. -
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ا - اء االقس ات حيث يتم عمل أكثر من اجتماع مع رؤس ة نتائج االلتماس ور ممثل منم برمناقش ة عميد الكلية وبحض  ئاس
الجامعة البريطانية الشريك وذلك لمعرفة جوانب الضعف او القوة ووضع خطة لمواجهتها فى السنة القادمة وكذلك تعزيز 

 واستمرار العمل بنقاط القوة والتغلب على نقاط الضعف التى وجدت.
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