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  المعيار التاسع: الطالب والخريجون

  قواعد قبول وتحويل وتوزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة.     1.9

  تضع الكلية قواعد واضحة وعادلة لقبول وتحويل وتوزيع الطالب على التخصصات المختلفة 
 سياسات قبول الطالب بالكلية: .1
يتم سنويا قبول األعداد المطلوبة من طالب الثانوية العامة (أو مايعادلها) لإللتحاق بالفرقة اإلعدادية بالكلية. ويتم قبول  -

 الطالب الجدد عن طريق مكتب القبول بالجامعة وذلك طبقا لقواعد القبول التي تقررها وزارة التعليم العالى. 
جب توافرها فى الطالب الراغبين فى اإللتحاق بالكليه طبقا للنظام الذى يتم تطبيقه يتم اإلعالن عن الشروط والمعايير التى ي -

 فى العام الدراسي المراد اإللتحاق به وفقا للشروط الموضوعة من قبل المجلس األعلى للجامعات الخاصة و االهلية. 
الجامعة من إجتياز إمتحان تحديد مستوى يتم اإلعالن عن الشروط التى يجب توافرها فى الطالب الذى يرغب فى اإللتحاق ب -

  اللغة اإلنجليزية الذى يتم بمعرفة الجامعة من خالل الموقع اإلليكترونى للجامعة.
 قواعد توزيع الطالب على البرامج التعليمية والتخصصات: .2
 بالبرامج المختلفة بالكلية. في نهاية الفصل الدراسى الثانى يتم توزيع إستمارة رغبات لجميع طالب الفرقة االعدادية لإللتحاق .1
يوجد إمتحان قبول لبعض البرامج مثل برنامج الهندسة المعمارية, في حاله زيادة العدد في أى برنامج عن العدد المخطط له  .2

 .يتم التوزيع بناء علي تقديرات الطالب
  يعتمد في مجلس الكلية.قواعد لتحويل الطالب من تخصص إلي تخصص أخر عن طريق مجلس رؤساء األقسام و يتم وضع  .3
يوجد قواعد لقبول و تحويل الطالب علي البرامج و التخصصات بالكلية بناء على قرارات يحددها مجلس الكلية و تعلن  .4

 للطالب عن طريق البريد االلكترونى.
نة فى إستمارة الرغبات بالنسبة للطالب المنقولين إلى الفرقة األولى فيتم توزيعهم على األقسام العلمية طبقا لرغباتهم المدو.5

وحسب المجموع الحاصل عليه الطالب والطاقة اإلستيعابية لكل قسم (المجموع اإلعتبارى الكلي لدرجات الفرقة اإلعدادى). 
تحدد نسب توزيع الطالب على األقسام العلمية طبقا ألعداد أعضاء هيئة التدريس وإمكانيات األقسام وتعتمد هذه النسب من 

  مجلس الكلية. 
معينة، حيث أنه يتم عمل إستبيان لطلبة السنة األولي  ببرامج اإللتحاق على الطالب إقبال عدم مع للتعامل تم وضع آلية .6

 لمعرفة سبب دخول الطالب للقسم الملتحق به. مما يساعد علي معرفة أسباب عدم إقبالهم علي بعض األقسام. 
ة  .3 ام المختلفة بكلية الهندس نة اإلعدادية باألقس ص لتعريف طلبة الس و يتم عمل هذا (Induction day) اليوم المخص

 اليوم في ميعاد ثابت كل عام ويتضمن هذا اليوم األنشطة التالية:
 تعريف الطلبة بمن هو المهندس الكيميائي  .1
 تعريف الطلبة بطبيعة عمل المهندس الكيميائي .2
 أهميته لسوق العمل التركيز على .3
 التركيز على إرتفاع المرتبات للعاملين في مجاالت الهندسة الكيميائية المختلفة .4
جوله لطلبة السنة اإلعدادية لمعامل القسم المختلفة مع تصوير فيديوهات خاصة بالتجارب اللتي تقام في المعامل باستخدام  .5

 األجهزة المختلفة وعرضها لهم.
 ة للتحدث عن القسمدعوة ممثلين من الصناع .6
 اإلستعانة بخريجي القسم للحديث عن طبيعة عملهم كمثال حي .7
إظهار صور وامثلة من أماكن التدريب التي يتدرب بها طالب القسم والمصانع التي يقومون بزيارتها لتأهيلهم كمهندسين  .8

 على أعلى مستوى
 التركيز على تخصصات القسم المختلفة واهميتها لسوق العمل .9
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 على جذب رجال الصناعة للترويج للبرامج ذات اإلقبال الضعيف العمل .4
ي سبتمبر والذي يعقد ف one day industrial linkage seminarيحدث هذا خالل يوم الصناعة او مؤتمر ملتقى الصناعة  -

 )2017/2018لعام ( من كل عام باإلضافة إلي برنامج اليوم
 قواعد التحويل من وإلى الكلية  .5
الطالب المنقولين إلى الفرقة األولى أو الثانية بكليات الهندسة التابعة للجامعات المصرية من وإلى الكلية بشرط يجوز تحويل  -

نجاح الطالب فى جميع مقررات الفرقة اإلعدادية طبقا للمعدل األكاديمي الذى تحدده الكلية واألقسام المحددة من قبل مجلس 
  و إقرارها من قبل أمانة المجلس األعلى الجامعات الخاصة واألهلية. الكلية .وذلك بعد إعداد المقاصه للطالب

بالنسبة للتحويالت بين األقسام بالكلية، فيسمح بها فى حدود الشروط التى تضعها الكلية وأهمها المجموع الحاصل عليه  -
اإلعالنات  ومن خالل البريد  الطالب فى الفرقة اإلعدادية (الحد األدنى لمجموع الدرجات) ويتم وضع إعالن للطالب بلوحة

اإلليكترونى ويحدد فيها الفترة الزمنية لفتح باب التحويل.  ويتقدم الطالب بطلب موضح فيه المجموع الحاصل عليه والرغبة 
  الجديدة. وتعلن نتيجة التحويل للطالب بعد إتمام فحص الطلبات وتكون األولوية للمجموع األعلى.

  بوسائل إعالن مناسبةتعلن الكلية عن القواعد 
روط التى يجب توافرها فى الطالب الذى يرغب فى اإللتحاق بالجامعة من  روط و المعايير عن الش يتم اإلعالن عن الش

  خالل مايلى :
 موقع الجامعة اإلليكترونى   -
 المطبوعات الورقية والمجلدات توفرها إدارة شئون الطالب  -
 والتعرف على شروط اإللتحاق بها وعمل زيارة لكل المعامل وقاعات التدريسدعوة طالب المدراس لزيارة الجامعة  -
  عمل عروض لطالب المدارس للتعرف على البرامج التعليمية بالكلية وامكاناتها.  -

  نويا وتحللها وتتخذ اإلجراءات ب التحويالت من الكلية وإليها س توفر الكلية بيانات عن عدد الطالب المقبولين ونس
 المناسبة

 قيم الكلية تلك القواعد وتطورها وفق التغذية الراجعة من األطراف المعنية:ت 
يتم اإللتحاق بالكلية طبقا للنظام الذى يتم تطبيقه فى العام الدراسي المراد اإللتحاق به وفقا للشروط الموضوعة من قبل  .1

 المجلس األعلى للجامعات الخاصة واألهلية.
 اإللتحاق بالجامعة إجتياز إمتحان تحديد  مستوى اللغة اإلنجليزية.يجب علي الطالب الذى يرغب فى  .2
 قواعد التحويل داخل الكلية يتم بناء على الطاقة اإلستيعابية لألقسام المختلفة و تتم مناقشتها دوريا في مجلس الكلية. .3
لراجعة من األطراف المعنية التي تتمثل تقوم الكلية بتقييم قواعد قبول و تحويل الطالب للبرامج المختلفه  بناء على التغذية ا .4

  في تقييم أداء الطالب ثم يتم تحديث تلك القواعد الخاصة بالقبول.

  للكلية أساليب فاعلة لجذب الطالب الوافدين. 2.9

 الدعاية من جانب الجامعة: 
ويق  .1 تخدم الجامعة من خالل مكتب التس طة متنوعة لجذب ورعاية  ، (Marketing Department)تس اليب وأنش أس

جامعة  ماعية وغيرها) ويتم ذلك عن طريق ال قديم خدمات اجت فارات وت فدين (مثل اإلعالنات وزيارة الس الطالب الوا
  بمشاركة ممثلين من كل االقسام بالكلية.  

سعودي للجامعة وتم .2 سفارات و الوزارات وقد تم دعوة وزير التعليم ال شر تفاصيل الزيارة في الجرائد  يتم  التواصل مع ال ن
 العامة وعلى موقع الجريدة على اإلنترنت.

 عمل يوم للترويج للجامعة لدى السفارات األجنبية في مصر.  .3
 زيارة بعض المؤسسات التعليمية خارج مصر لتحقيق االهداف المنشودة. .4
 يوجد منح مخصصة لطالب بعض الدول االفريقية (دول حوض النيل). .5
 لتسويق بالسفر إلى دول الخليج لحضور مؤتمرات للترويج عن الجامعة.يقوم قسم ا .6
 متنوعة كثيرة لجذب الوافدين.  تقوم الجامعة بأنشطة أخرى .7
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 دالالت ومؤشرات 

ير فى عدد الطالب تعد الكلية إحصائيات شاملة عن الطالب الوافدين توضح أعدادهم ونسبتهم الى العدد اإلجمالى ، ومعدل التغ
حيث   2018م إلى عا 2012يبين الجدول التالي أعداد الطالب الوافدين بالكلية من عام الل األعوام الماضية. الوافدين خ

  % من عدد الطالب.  2.3إلى 4.5 % تتراوح نسبة الطالب الوافدين بين 
  )2018 -2012أعداد الطالب الوافدين بالكلية وفقا لجنسياتهم (

  
Afric

a 
Europ

e 
Americ

a 
Asia 

Arab 
Countrie

s 

اجمالى 
عدد 
 الطالب

اجمالى 
عدد 

 الوافدين

النسبة الى  %
 اجمالي الطالب

2017-
2018 

3 7 4 3 40 2460 57 2.3 

2016-
2017 

3 9 4 2 54 2399 72 3.0 

2015-
2016 

2 8 4 3 53 2273 70 3.0 

2014-
2015 

5 7 5 3 51 1982 71 3.6 

2013-
2014 

4 10 6 3 59 1936 82 4.2 

2012-
2013 

4 11 5 3 55 1744 78 4.5 

2011-
2012 

3 6 4 4 44 1459 61 4.2 

للكلية نظام متكامل و فعال لدعم الطالب مادياً وإجتماعياً وصحياً ويتم تعريف الطالب به بوسائل  3.9
  معتمدة 

 توفر الكلية نظاماً للدعم الطالبى 

لتغلب على آيه معوقات أثناء الدراسة ادعم الطالب معتمد من قبل الجامعة للدعم الطالبى يتمثل  فى مساعدتهم فى  يوجد نظام -
  وتقدم الكلية  منح كلية وجزئية للطالب وتشجيع المتميزين منهم آكاديمياً ورياضياً.

  صروفات الدراسية المقررةمن الم50 % فى حالة وفاة عائل الطالب أثناء الدراسة يتم منحه خصماً يقدر بـ  -

 الدعم المادي واإلجتماعي 
ية كاملة وجزئية - ة -يوجد دعم كامل وجزئى عن طريق المنح المقدمة للطالب بمختلف انواع المنح (منح دراس منح خاص

 لبعض الحاالت االجتماعية). الجدول التالي يبين المنح المقدمة للطالب بمختلف انواع المنح.
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 المنح انواع بمختلف للطالب المقدمة المنح

Academic Year 
2017-
2018 

2016-
2017  

2015-
2016 

2014-
2015 

2013-
2014 

2012-
2013 

2011-
2012 

Full Scientific Scholarship 4948  40 48 50 40 60 

Partial Scientific Scholarship 674795  745 614 558 478 413 

Social 1041888  774 688 741 400 822 

Total 17641731  1559 1350 1349 918 1295 

  الرعاية الصحية للطالب  
حية من خالل عيادة طبية للطالب مجهزة للحاالت الطارئة، - عاف، هذا وتمنع يتم تقديم الرعاية الص يارة إس  مع وجود س

  ن داخل المباني ويسمح به خارجها.الجامعة التدخي
  الطالب بنظام الدعم.تستخدم الكلية وسائل متعددة لتعريف  

  تستخدم الجامعة والكلية وسائل متعددة لتعريف الطالب بنظام الدعم المقدم لهم من خالل مايلى:
 الموقع االليكترونى .1
 المطبوعات الورقية والمجلدات  .2
 كتاب ودليل الطالب .3
   من خالل الئحة اتحاد الطالب .4
  من خالل خطة اتحاد الطالب المعتمدة والتى تعد سنويا .5
  ح ان ية).  حيث يتض تفيدين منه خالل االعوام الماض تدرس الكلية مدى فاعلية نظام الدعم (معدل التغير فى اعداد المس

 اعداد الطالب المستفيدين من الدعم تزداد سنة بعد االخرى فى جميع انواع الدعم.

 للكلية نظام فعال للدعم األكاديمى للطالب وتقدم لهم خدمات التوجيه المهنى. 4.9

 اعات المكتبية) وتتيح الدليل لجميع تو اد األكاديمي والس منا نظام الدعم االكاديمى (االرش فر الكلية دليل الطالب متض
 الطالب من خالل الموقع االليكترونى وكذلك المطبوعات.

لين على  - ات أكاديمية إعتباراً من الحاص ب النظام 60ان الجامعة تمنح الطالب الناجحين بالكلية تخفيض  البريطاني%  حس
(B)  . 

اب  وجود نوادى - الهم إلى مؤتمرات وورش عمل داخلياً وخارجياً الكتس جيعهم وإرس للطالب المبدعين وتقوم الجامعة بتش
 المهارات وثقل القدرات وتحفيز اإلبتكارات.

قة بعد إعالن النتيجة فى نهاية العام الدراسى يتم عمل قائمة العميد للمتميزين من الطالب لحصر الطالب األوائل على كل فر -
  و يتم تكريمهم سنوياً.

 تطوير كتاب كدليل لمشاريع التخرج يحتوي على قواعد والدعم لتنفيذ مشاريع التخرج لكل قسم. -
 تصدر الكلية سنويا مجله تحتوي على أفضل مشاريع التخرج. -
     توفر الجامعة لكل فرقة مرشد أكاديمي يساعدهم في حل المشكالت التي يواجهونها. -
 تفعل الكلية نظام الدعم األكاديمي 
ى على  - بوع كامل للتوعية حيث يتم توزيع دليل الطالب مجاناً قبل بداية العام الدراس نوياً على إقامة أس تحرص الجامعة س

طة التى تقدم من  إدارة الطالب الجدد بالفرقة اإلعدادية. ويحتوي هذا الدليل على بيانات كافية عن جميع الخدمات واألنش
 األنشطة بالجامعة. باإلضافة الى تعريف الطالب الجدد باالتى:
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 برنامج المرحلة اإلعدادي .1
 الحقوق والواجبات للطلبة .2
 القواعد المنظمة للعالقة بين الطالب واعضاء هيئة التدريس .3
  تعريف الطالب بأهمية دور المرشد االكاديمى .4
 كيفية التعامل مع االنظمة اإلليكترونية .5
  فيما يخص األنتظام  والدراسة جامعةقواعد ال  .6

تاذ  - ة اإلجابة النموذجية مع الطالب ومن حق كل طالب أن يناقش أس حيحة يتم مناقش نة وتص بعد عقد كل إمتحان أعمال س
 المادة لمعرفة نقاط ضعفه ليتم تفاديها مستقبالً.

اريع البحثية  المرحلةدعم طالب  - اريع التخرجعن طريق دليل النهائية فى كتابة المش يحتوى على القواعد و الدعم لتنفيذ  لمش
 مشاريع التخرج لكل قسم.

اله التخرج وتم رفعة على موقع التعليم اإلليكترونى لجميع الطالب وكذلك عمل ورش عمل  الكليةتقدم  - نموذج لكتابة رس
 مل لهم للتوعية بالملكية الفكرية.لمساعدة طالب السنة النهائية لتدريبهم على كيفية كتابة مشاريع التخرج وكذلك ورش ع

اإلنتظام فى حضور المحاضرات والمعامل والتمارين يتم اإلعالن عن توثيق الغياب  وهناك حدود لعدد مرات  علىللحرص  -
 الغياب، ويتم إنذار الطالب عن طريق البريد اإلليكترونى الخاص  به.

  دخول اإلمتحان إال إذا كان لديه عذر مقبول. إذا تجاوز الطالب عدد مرات الغياب يتعرض إلى الحرمان من -
  يتم أخذ رأى ممثلى الطالب عند وضع جدول اإلمتحانات النهائية. -
 تقدم الكلية خدمات التوجيه المهنى للطالب بما يدعم ريادة األعمال والتوظيف 
ناعة  - ين المتميزين فى الص ر مع المهندس طة وتنمية قدراتهم، وكذلك اإلحتكاك المباش ماح للطالب بعمل اندية تهتم باألنش الس

 ودعوتهم إللقاء محاضرات وورش عمل. 
ولهم على المراكز األولى فى كثير من  - ابقات العالمية وحص اركة فى المس فر إلى الخارج والمش ماح للطالب بالس الس

 ت الدوليةالمسابقا
التدريب الصيفى للطالب فى الشركات والمصانع. الجامعة تقوم بتنظم تدريب لكل طالبها سنوياً من خالل إدراة التدريب في  -

 )2018و  2017تقرير التدريب للسنين الماضيه  g.9.7 الجامعة (مرفق
 إنشاء إدارة متكاملة على مستوى الكلية للتدريب تهتم بكل شؤن التدريب -
 التخرج للطالب سواء كان المشروع البحثى او التصميمى واتصالها بمشاكل الصناعةمشاريع  -
 منتدي التوظيف السنوي -
 تستخدم الكلية آليات  الكتشاف الطالب المتعثرين والموهوبين والمتميزين 
 يتم التعرف على الطالب المتعثرين دراسياً:  -
 من كثرة غياب الطالب .1
 األداء من خالل النتائج الفصلية والنهائية للطالب. التعرف على الطالب ذوى إنخفاض فى .2
 رسوب الطالب فى عدد كبير من المواد. .3
 .in-class tests/ mid-termضعف نسب النجاح من أول محاولة أو من خالل اإلمتحانات الفصلية مثل  .4
 النجاح بالحد األدنى للدرجات. .5
 إحصائيات إستخدام صفحات المقررات. .6
ا الخصوص عميد الكلية مع  ورؤساء األقسام بخصوص تحديد الطالب المتعثرين دراسياً وآلية التعامل عقد عدة إجتماعات بهذ .7

 معهم لدعمهم اكاديمياً فى كل قسم. 
  تبنت الكلية آلية للتعرف على الطالب ودعمهم من خالل استراتيجية التعليم والتعلم.  .8

  يضاً باإلضافة إلى :ايضا يتم التعرف على الطالب المتميزين من خالل ماسبق أ -
  قائمة الطالب المتميزين والتى تنشر سنويا وتعلن للطالب. .1
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أفضل مشاريع التخرج والتى يتم إكتشاف الطالب الموهوبين من خالل هذه المشاريع ويوجد أمثلة عدة لذلك مثل الطالب فى  .2
 قسم الهندسة الكميائية الذى اخترع درعا واقيا اقل وزنا وبكفاءة عالية. 

  تقدم  الكلية وسائل الدعم للطالب المتعثرين  والموهوبين والمتميزين 
 وسائل الدعم للطالب المتعثرين   .1

لك اإلستفادة تقدم الكلية نظام  لمساعدة الطالب المتعثرين دراسياً عن طريق  محاضرات إضافية لهم بعد حصر عددهم. وكذ -
 لهيئة المعاونة للمساعدة فى هذا اإلتجاة.القصوى من الساعات المكتبية ألعضاء هيئة التدريس وا

 وسائل الدعم للطالب الموهوبين والمتميزين   .2
 دعم للطالب من خالل المسابقات عالوة على اإلحتكاك خارجياً وداخلياً. -
فر فى المس - ابقات الطالب الموهوبين يتم دعمهم دعماً مادياً كامالً إلتمام اأبحاثهم وكذلك إعطائهم جوائز تفوق ودعمهم للس

م خاص للطلبة  ابقات الدولية) كما توفر الجامعة خص فر واإلقامة (للمس اريف الس المحلية والدولية، وتتحمل الجامعة مص
 الفائزين في المسابقات.

  يتم عمل يوم تكريم لهم سنوياً فى الكلية. -
افية لزمالئهم - ام المختلفة  لعمل برامج إض جع الكلية الجمعيات الطالبية باألقس من خالل ورش عمل ودعوة رجال  كما تش

 الصناعة وذوى الخبرة.
  تقوم الكلية بدعم الطالب فى االنشطة الفنية والرياضية والثقافية من خالل إتحاد الطالب واالسر. -

للكلية آليات فاعلة لدمج ذوى اإلحتياجات الخاصة في المجتمع الطالبى ومرعاة مالئمة اإلنشاءات  5.9
  والتجهيزات. 

  اإلعاقة:تحديد نوع  
ف الطبي وتقديم ما يثبت اإلعاقة إلدارة الكلية، تتم كل هذه الخطوات عن طريق مكتب الرعاية  - تعانة بالكش عن طريق اإلس

   بالجامعة.  (Welfare Office) اإلجتماعية
 تحديد نوع الدعم المقدم  
 جميع الطرقات المؤدية إلى الكلية معدة لسير ذوى اإلحتياجات الخاصة. -
ى أو  الكلية تعد - اء التدريس من المرض تخدام الطالب وأعض ة فى مبانى الكلية إلس اعد لذوي اإلحتياجات الخاص لعمل مص

كبار السن وفى الحاالت الصحية الطارئة، وتم تجهيز مذكره من مكتب العميد لطلب اإلسراع في إنشاء مصاعد بالكلية، كما 
سة هذه ال سعار للمصاعد وجاري درا سب. تتم متابعة هذه تم الحصول على عروض أ عروض لإلستقرار على العرض المنا

 اإلجراءات من قبل مسئول المعيار السادس " الموارد المالية والمادية".
في  حاله وجود حاالت إعاقة حركية  بالكلية  يتم  إعداد الجدول الدراسي ليتناسب مع إمكانيات الطالب من ذوي اإلحتياجات  -

 و الوصول لقاعات الدراسةالخاصة من حيث سهولة الحركة 
  إعطاء وقت إضافي في لجان اإلمتحان بناء على توصية مكتب الرعاية اإلجتماعية.                      -
  تشكيل لجنة خاصة، أو تعيين معيد لمساعدة الطالب في كتابة إجابته في االمتحان. -
  يتم مساعدة الطالب عن طريق المتابعة والمساعدة في حالة التعثر. -
  .المرونة في تطبيق سياسة الحضور في كل من المحاضرات والمعامل ، والسماح لهم بالحضور في غير مجموعاتهم -

  وجود تمثيل للطالب في اللجان ذات الصالة.  6.9

اركة الطالب فى تطوير  - رورة مش اركة الطالبية فى مختلف المجاالت ايمانا من الكلية بض تتخذ الكلية إجراءات لتفعيل المش
ج التعليمية والعملية التعليمة من خالل أرائهم وتقييميهم للمقررات والعملية التعليمية والبرامج حيث تمثل الطالب فى البرام

  اللجان التالية:

 إتحاد الطالب .1
 لجنة الطالب وأعضاء هية التدريس ممثلة من طالب من كل فرقة دراسية ولكل قسم على حدة. .2
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 لجنة إدارة وحدة الجودة .3
  تحاد الطالب فى مجلس التأديب.يوجد ممثل إل .4
 :إجتماعات بين ممثلين عن الطالب لكل مرحلة دراسية وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة 
اء هيئة التدريس وعدد من الهيئة المعاونة   - ية وأعض تقوم الكلية بعقد إجتماعات بين ممثلين عن الطالب لكل مرحلة دراس

ع خطط  ل مع الطالب، لتلقي إحتياجات الطالب في النواحي األكاديمية وغير األكاديمية، ووض وذلك من خالل لجنة التواص
مل هذه اإلجتماعات  هم. عمل لتلبية رغباتهم وتش ية وكل ما يخص ة كل المقررات الدراس كل ما يهم الطالب ويحق لهم مناقش

بكة اإلنترنت، كما يقوم الطالب  ته لجموع الطالب عن طريق موقع الكلية على ش بعد اإلجتماع يتم إعالن ما تم مناقش
  بمتابعة تنفيذ النقاط المتفق عليها. الحاضرون

 اسية وطرق التعليم:إستطالع رأي الطالب عن كل المقررات الدر 
ي لتقيم   - ل دراس ية وطرق التعليم في نهاية كل فص تطالع رأي الطالب عن كل المقررات الدراس كما تقوم إدارة الكلية بإس

أداء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وبحث سبل تطوير العملية التعليمية وتطوير اإلمكانيات التعليمية. وتستقبل إدارة 
 لكل الطالب.  وإستفسارات الطالب من خالل موقع الجامعة بطريقة مبسطة ومتاحة الكلية شكاوي

األنشطة الطالبية متنوعة، وتوفر لها الكلية الموارد المالئمة من حيث األماكن والتجهيزات  7.9
  واإلشراف.

طة الطالبية والكلية ت  - وص االنش راف فى الفترة توفر الجامعة الموارد الالزمة من حيث االماكن والتجهيزات بخص وفراالش
طة  بح إدارة األنش توى الجامعة واألن بعد إنتخاب اتحاد طالب للكلية واللجان المختلفة أص ابقة  حيث أنها كانت على مس الس
ائل القوية فى  جعها الكلية والتى تعتبر من الوس ر واألندية الطالبية التى تش من الكلية عن طريق لجان اإلتحاد وكذلك األس

تها فى الكلية، التعلم الذ طة الطالبية التى يتم ممارس طة وهناك تنوع فى األنش اتى وكذلك رفع مهارات الطالب فى كافة األنش
  مثل األنشطة الرياضية، الثقافية (نشاط أدبى ونشاط دينى).

 :األنشطة الطالبية  
  الجدول التالي يبين ميزانية األنشطة الطالبية لألعوام السابقة -
  

Year Student Activities Budget 

2017-2018 1,655,101

2016-2017 1,429,476 

2015-2016 1,244,938 

2014-2015 633,906 

2013-2014 753,548 

2012-2013 248,351 

2011-2012 401,749 

طة كثيرة يتم تخطيطها وتنفيذها بمعرفة الطالب  - ام بالكلية يوجد بها جمعيات علمية ونوادى وأنش ودعمت من جميع األقس
 إدارة الكلية فى السنوات السابقة مثال على ذلك:

 جمعية البتروفيزياء وتسجيالت األبار  .1
 جمعية مهندسى البترول  .2
  جمعية مهندسى الكيمياء .3
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 مسابقات علميه وحصلوا على بعض الجوائز مثال على ذلك:شارك الطالب فى  -
 (SPE)مؤتمر جمعية مهندسى البترول  .1
 Global Hybrid Electric Challenge الكهربائي في مصرالتحدي العالمي الهجين  .2
  فى  سان فرانسيسكو (Robo Games 2018 )  روبوجيمز .3
 . تشجع الكلية الطالب للمشاركة فى االنشطة الطالبية المختلفة  
ية والعلمية واإلجتماعية وغيرها وتعد  - طة الثقافية والرياض اركة فى كافة األنش جع الكلية الطالب للمش إدارة الجامعة كما تش

  تقريراً سنوياً باألنشطة وعدد المشاركين والمراكز التى حصلوا فيها على الجوائز.
  2018/2017على سبيل المثال الجدول التالي يبين اعداد الطالب الحاصلين على مراكز في االنشطة الطالبية  -

 
  2018/2017 الطالبية االنشطة في مراكز على الحاصلين الطالب اعداد

# 

 

Activity 
النشاط الذي 

حصل فيه على 
 الجائزة

Award 
the awarding 

institute 

1 
Weightlifting (8 
students) sports 

Golden, Silver, 
Bronze Medals League sectors 

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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الطالب وإتخاذ للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الطالب وإتخاذ اإلجراءات الالزمة لقياس آراء  8.9
 الالزمة لدراستها واإلستفادة من النتائج في إتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

 ن حيثتقوم الكلية منذ إنشائها بعمل إستقصاء رأى للطالب كل فصل دراسى  يتضمن آرائهم فى العملية التعليمية م  

  تقييم الطالب للمقررات الدراسية فى نهاية كل فصل دراسى قبل اإلمتحانات .1
 ييم الطالب للبرنامج (لطالب السنة النهائية )تق .2
 تقييم الطالب لعضو هيئة التدريس وعضو الهيئة المعاونة .3
 تقييم الطالب للعملية التعليمية  .4
يتم إجتماع ممثلى الطالب فى كل فرقة دراسية مع   لجنة التواصل بين  الطالب واعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس .5

 أعضاء هيئة التدريس وذلك لبحث الشكاوى والعقبات التى تواجههم بخصوص كل مقرر.
يتم بصفة دورية إجتماع الشريك األجنبى (المرشد األكاديمى األجنبى) وكذلك الممتحن الخارجي مع ممثلى الطالب وذلك   .6

 التعليمية بأكملها فى نهاية كل عام قبل إعتماد النتائج النهائية للطالب  لمعرفة مدى رضائهم عن العملية
  .يتم عمل خطة تنفيذية لمعالجة أى مالحظات تم ذكرها فى التقييمات المختلفة .7

 :تحليل الكلية وتقيم آراء الطالب  
م اإلطالع  - على نتائج هذا التقييم كاملة لكل تقوم الكلية بتجميع وتحليل  تقيمات الطالب ويتيح نظام التقيمات لرئيس كل قس

  المقررات فى القسم الخاص به.
يتم إتخاذ اإلجراءات  3نتيجة  تقييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس القائمين بالتدريس والحاصلين على درجة التقييم أقل من  -

  التالية فى هذا الخصوص:
 يتيح لكل عضو هيئة تدريس معرفة نتيجة تقييم الطالب للمقرر من خالله.  SRSنظام   .1
يتم دعوة القائم بالتدريس فى مكتب رئيس القسم لمناقشته فى نتيجة التقييم ودراسة إحتياجاته ألى من ورش العمل لرفع مهارته  .2

 التدريسية أو التعامل بصورة أكثر فاعلية مع نظام التعليم والتعلم بالكلية.
للتقييم أثناء المحاضرة من لجنة مشكلة من رئيس القسم المختص  3يتم عمل زيارة للقائمين بالتدريس والحاصلين على اقل من  .3

 ووكيل الكلية لشؤن التعليم والطالب ويتم التقييم وفق نموذج معد ومعلن للسادة أعضاء هيئة التدريس. 
يتم إتخاذ اإلجراءات المناسبة من قبل عميد الكلية وقد يؤدى ذلك   3فى حالة تكرار حصول عضو هيئة التدريس على أقل من  .4

 الى عدم تجديد العقد لسيادته.
 تتم هذه اإلجراءات ايضاً مع الهيئة المعاونة. .5
 يتم تفعيل نظام الدعم األكاديمى من خالل مايلى:  .6
 وتوصيف كل مقرر. األسبوع األول من المحاضرات يقوم كل عضو هيئة تدريس بتعريف الطالب بمحتوىفى  -
  فى األسبوع الثانى أو الثالث يقوم الطالب بإنتخاب ممثليهم.  -
اكل الطالب  - ة مش ؤل عن الفرقة لمناقش و هيئة التدريس المس بوع الخامس يعقد أول إجتماع لممثلى الطالب مع عض فى األس

  والعمل على حلها.
  واإلجراءات التى أتخذت.وفى األسبوع التاسع يعقد إجتماع ثان لمتابعة الحلول  -
 :تستفيد الكلية من النتائج وتناقشها وتتخذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة  
اء هيئة  - م مع أعض ام ثم رئيس كل قس اء األقس تها اوالً عن طريق عميد الكلية مع رؤس تفادة من هذه النتائج ومناقش يتم اإلس

 التدريس بالقسم 
م وإذا كان هناك نتائج أقل من إذا كانت نتائج هذه التقييمات إيجابية  - اتها بمجلس القس يقوم رئيس  3يتم إعالنها للجميع ومناقش

ل تقييم المقرر فيه على أقل من  و هيئة التدريس الذى حص م بعمل مقابلة منفردة مع عض ة هذا األمر ومعرفة  3القس ومناقش
 فى التقرير السنوى لكل قسم. األسباب وإتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الخصوص. ويتم وضع خطة تحسين لها

ح كيفية  - لبية ويوض نوى لكل برنامج تعليمى على ملخص لهذه التقييمات وكيفية التعامل مع األمور الس مل التقرير الس كما يش
 متابعة هذه السلبيات والتأكد من التغلب عليها فى السنوات التالية.

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

  ً   تحتفظ الكلية بقواعد بيانات خاصة بالخريجين متكاملة تحدثها دوريا
بقواعد البيانات للخريجين وتحدث سنويا عن طريق إضافة الخريجين الجدد حتى يسهل  SRSتحتفظ الجامعة من خالل نظام  -

على الخريج الحصول على أى مستندات تخصه من الجامعة فى سهولة ويسر كما أن الجامعة انشأت وحدة للخريجين حديثاً 
  وسوف تقوم بعمل تحديث للبيانات أوالَ بأول.

 تعانة بهم فى تطوير البرامج تحرص الكلية على متابعة الخريجين ف ل معهم من خالل اإلس وق العمل وتحقيق التواص ى س
  وكذلك فى تدريب الطالب

 تحرص الكلية على متابعة الخريجين من خالل االحنفال بيوم الخريجين والذى يعقد سنوياً. -
 التخرج لفرص العمل. كما يوجد تدريب ميداني إجبارى  للطالب فى الشركات والمصانع  مما يسهل لهم التقدم بعد -
 يتم عقد ملتقى التدريب والتوظيف السنوى وكذلك إتاحة فرص العمل بالشركات التى قاموا بالتدريب بها.  -
ام  - اً من خالل األقس ية المتابعة  ايض ية و تتم عمل بالكل يوجد وحدة مركزية لمتابعة الخريجين و مكتب دعم الخريجين 

وص خريجيها حيث يمكن التأكد من ذل م يوجد به جزء يختص بالخريجيين ومن بخص نوى لكل قس ك من خالل التقرير الس
سام العلمية بالكلية تم تناول هذا الموضوع وسيتخذ فيه  سنوية لجميع األق شات التى تمت مع لجنة تقييم التقارير ال خالل المناق

 خطوات إضافية  فى المرحلة القادمة.
  التخرج. كما يتم دعوة رجال الصناعة لمناقشة مشاريع -

  الكلية توفر برامج للتنمية المهنية والتعليم المستمر وفقاً إلحتياجات ولتطورات سوق العمل.  10.9

الكلية دائماَ حريصة على وجود عالقة قوية ومتواصلة مع الصناعة فأنشات لجنة التواصل مع الصناعة ولها أهداف محددة  -
  وإجتماعات دورية.

  والقيادة ورفع المهارات األكاديمية:برامج تنمية مهارات التوظيف 
 نشر المعلومات الالزمة للطالب على الموقع اإللكتروني للكلية.  .1
 وجود جوائز لجمعيات الطالب بالكلية  الحاصلين على المراكز األولى على مستوى العالم ألكثر من عام. .2
 دورات قصيرة فى برمجيات مستخدمة فى الصناعة. .3
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  المعيار العاشر: البحث العلمى واألنشطة العلمية

خطة البحث العلمى موثقة وترتبط بخطة الجامعة وبالتوجهات القومية وإحتياجات المجتمع المحيط،  1.10
 وتتناسب مع إمكانات الكلية.

 : خطة للبحث العلمي  

 2012/2013خالل الفترة من العام الجامعى  - األنتهاء من خطة البحث العلمىتم للكلية موثقة ومعلنة حيث  خطة البحث العلمى
بناءا على مقترحات  2018 2017/2022ثم تم وضع الخطة االسترتيجية البحثية الجديدة 2018   /2017وحتى العام الجامعى 

ير) باالضافة األقسام العلمية والتى يتم تنفيذها من قبل اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالب الدراسات العليا (ماجيست
الى المشروعات البحثية الممولة من جهات محلية ودولية وتم مناقشتها مع االطراف المعنية والسادة رؤساء االقسام والسادة 

.  تتضمن   2017/ 6/12وكالء الكلية فى المجالس المختصة وتم اقرارها واقرار الخطة التنيفيذية فى مجلس الكلية  المنعقد فى 
  هات القومية واحتياجات المجتمع مسئول التنفيذ  وترتبط بخطة الجامعة وبالتوج –الفرق البحثية  –البحث الخطة موضوعات 

  أثناء إعداد الخطة روعي اتجاهات الدولة فى البحث العلمى وتبنى االبحاث العلمية القابلة للتطبيق الفعلى وبما يحقق رؤية
ورسالة الكلية واهدافها االستراتيجية وتم تشكيل فرق بحثية لتنفيذ الخطة  الجديدة من جميع اقسام الكلية واعتمادها 

 .06/12/2017بمجلس الكلية بتاريخ 

 اث أعضاء تم تقدير ميزانية البحوث بصورة مركزية من خالل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. تعتمد أبحي
  :هيئة التدريس على اآلتى

  المشروعات البحثية. -1
  الرسائل العلمية للهيئة المعاونة. -2
  أو مراكز بحثية. اخرى أبحاث مشتركة مع زمالء من جامعات -3
 جامعات أجنبية من خالل اتفاقيات شراكة مع الجامعة البريطانية.ابحاث مشتركة مع  -4
اما ابحاث الهيئة المعاونة فهى تعتمد حاليا على المنح، المشروعات البحثية التى يتقدم لها أعضاء هيئة التدريس وعلى  -5

  ب التطور فى البحث العلمىالبحثية.  ويتم تدعيم المعامل الخاصة بالدراسات العليا وتطويرها بصفة دائمة لتواك المراكز

  للكلية آليات فاعلة لنشر الوعى بأخالقيات البحث العلمى ومراقبة تطبيقها. 2.10

  لجنة أخالقيات البحث العلمى بالكلية  

. وتم النشر على اعضاء 3/2016/ 25 تم توفير دليل اخالقيات وتم تفعيل اخالقيات البحث العلمى بقرار مجلس الكلية بتاريخ -
 13/01/2017بالبريد االلكترونى بتاريخ  هيئة التدريس 

تعمل لجنة أخالقيات البحث العلمى على وضع معايير أخالقيات البحث العلمي وتفعيلها ومتابعتها والعمل علي نشر الوعي  -
بأهمية اإللتزام بأخالقيات البحث العلمي أثناء عمل األبحاث العلمية وتعقد اللجنة إجتماعا في بداية كل فصل دراسي لمراجعة 

  راسة طرق تفعيل هذه األخالقيات ونشر الوعي بأهمية العمل بها. معايير أخالقيات البحث العلمي ود

  :كتيب أخالقيات دليل الميثاق األخالقى للبحث العلمى بكلية الهندسة 

وتقوم اللجنة  بمراجعة نموذج تسجيل الدراسات العليا والذى يقدمه الدارس معتمدا من المشرف الرئيسى  ورئيس القسم  -
وجهة التسجيل ويوقع على اقرار االلتزام باخالقيات البحث العلمى حيث يتم اعتماد التسجيل المختص موضحا ملخص البحث 

من االسيد عميد الكلية بعد موافقة لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية والتى تقوم بعمل لجنة نشر الوعى وتفعيل اخالقيات 
    البحث العلمى طبقا لقرار مجلس الكلية.
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 قى للبحث العلمى بكلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب مراقبة تطبيق أخال    

تشجع اللجنة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة علي استخدام النظم التكنولوجية والتي تتضمن حماية حقوق المبتكرين  -
ا يتم الحفاظ والمخترعين  وحقوق الكلية والجامعة والجهات الصناعية فى حالة تطبيق البحوث على المستوى الصناعى كم

على ملكية المواد العلمية وحقوق التأليف للكتب وبرامج الحاسب والتى ال يتم نشرها اال بعد الحصول على موافقات الجهات 
المسئولة ويتم التوقيع على نموذج حماية الملكية الفكرية لكل من القسم المختص او مركز البحوث المختص باالضافة الى 

عات برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث من خالل لجنة الدراسات العليا والبحوث الباحث  ويتم فض المناز
على جميع تقارير مشاريع التخرج  Turnitinويتوفر هذا النظام فى المكتبة المركزية بالجامعة حيث تم  تفعيل نظام ال  .

مقدمة مع نظائرها في جميع أنحاء العالم بإستخدام اإلنترنت والرسائل لتحديد نسبة االقتباس بمقارنة ألبحاث والرسائل ال
وتقارير األصالة لبعض األبحاث التي تم إرسالها للنشر قبل مناقشة الرسالة اوتقديم البحث ويتم توقيع الدارسين والطالب 

  على اقرار االمانة االكاديمية.

ى تنمية مصادر التمويل، وتسعى  الموارد المتاحة كافية ألنشطة البحث العلمى، وتعمل الكلية عل 3.10
  للمشاركة فى مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات محلية وإقليمية ودولية.

 الموارد المالية المتاحة ومصادر تمويل البحث العلمى 

 :تمويل ذاتى مثل  

 المراكز البحثية لديها معامل متقدمة ومصادر تمويل. .1
  ) وتمول الجامعة النصف المتبقى نصف مصروفات الدراسة(يقوم الدارس بدفع نفقات   LSBUبرنامج الدكتوراه  مع جامعة  .2
 المشروعات البحثية القومية ومن جهات مختلفة . .3
 هدايا من الجهات الصناعية (أجهزة ومعامل). .4
 YIRG).تمويل شباب الباحثين ذاتيا من خالل برنامج ( .5
   .تساهم الشركات الصناعية فى إجراء بعض أجزاء البحث  .6

 .مالئمة التجهيزات والتسهيالت المتوفرة للعملية البحثية 

محدودة للمؤتمرات المحلية والدولية والنشرالعلمى   توجد ميزانية سنوية فى الجامعة ألنشطة البحث العلمى، و توجد ميزانية
 لألبحاث فى المؤتمرات أو الدوريات. 

  المشروعات البحثية الممولة من جهات مختلفة مثليشترك مجموعة من أعضاء هيئة تدريس فى مجموعة من  RDI 
&STDF && TEMPUS   Newton- Musharafa   

توافر مناخ وأساليب مفعلة لدعم البحث العلمى وتحفيزه، ولتنمية قدرات الباحثين ولتشجيع ودعم  4.10
 األبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة واألبحاث التطبيقية.

 :من أكثر المصادر تفعيال للتعاون مع الكلية فى مجال األبحاث هى المراكز البحثية التى انشئت فى الكلية وهى-   

 )2006مركز بحوث الفيزياء النظرية. ( .1
 )2008مركز بحوث المواد المتقدمة.( .2
 )2012مركز بحوث الطاقة المتجددة.( .3
 )2012مركز بحوث االستدامة ودراسات المستقبل.(  .4

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

 )2014فى الصيانة الوقائية.(مركزالتميز  -1
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 )2015مركز بحوث تكنولوجيات التعليم المتطورة. ( -2
 )2015محاكاة التحديث واالنتاج المتقدم. (مركز  -3

  العلمى مثل: كما تم اضافة عدد من الوحدات التى تساعد على دعم البحث -

  وحدة براءات االختراع. .1
  وحدة متابعة المشروعات البحثية. .2

  توجد برامج لتنمية المهارات البحثية  للباحثين من خالل خطة تنمية القدرات بكلية الهندسة وبالجامعة. وهذه. ومن أمثلة
  هذه الدورات:

 إدارة الفريق البحثي .1
 العرض الفعال  .2
 أخالقيات البحث العلمي  .3
 البحوث التنافسية.مشروعات  .4
 تم وضع خطة لتدريب الهيئة المعاونة لتنمية المهارات البحثية . .5

 ) تدعم الكلية االبحاث التطبيقية والمشروعات البحثية المشتركة من خالل تشكيل مجموعات بحثيهresearch groups (
  مشتركة من التخصصات المختلفة فى المجاالت التالية:

  بحوث الطاقة. .1
  بحوث المياه. .2
  بحوث البيئة. .3
  بحوث المواد. .4
 بحوث ادارة المشروعات الهندسية. .5
 بحوث تطوير االستدامه. .6
 بحوث التطبيقات. .7
 بحوث القوه واالليات. .8
 بحوث البيئه. .9
 بحوث االنظمة اآللية والذكية. .10
 بحوث التطوير الحضاري. .11
 بحوث العلوم األساسيه .12

 ) يتم عمل ملتقى سنوى لربط الصناعة والكليةIndustrial Linkage Seminar حيث يتم عمل معرض سنوى (
لمشروعات التخرج للطالب وورشة عمل لمناقشة مشاكل الصناعة لبلورة مشروعات تخرج للطالب لحل المشاكل 

 الصناعية.

  اإلنتاج البحثى للكلية فى نمو مستمر، ويتناسب مع عدد أعضاء هيئة التدريس. 5.10

يرة الذاتية على موقع الكلية االلكترونى الى ان جميع اعضاء هيئة التدريس تشير بيانات اعضاء هيئة التدريس من خالل الس -
المتواجدون بالكلية مشاركون فى البحث العلمى بصور متفاوتة سواء فى صورة االبحاث العلمية المنشورة او المشاركة فى 

اة)  او عن طريق المشاركة فى المشاريع دكتور –المؤتمرات الدولية او المحلية او االشراف على الرسائل العلمية (ماجيستير 
  البحثية المحلية والدولية.

الجدول التالي يبين ملخص أعداد األبحاث المنشورة فى مؤتمرات ودوريات (محلى ودولى) وأعداد المشاركين فى األبحاث  -
  2018إلى  2014الل الفترة من عام من أعضاء هيئة التدريس وعدد أعضاء هيئة التدريس على راس العمل وذلك خ
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2018إلى  4201ملخص أعداد األبحاث وأعداد ونسب المشاركين من أعضاء هيئة التدريس خالل الفترة من   

 البند 2014 2015 2016 2017 2018

مؤتمرات  دوريات مؤتمرات  دوريات دوريات مؤتمرات دوريات مؤتمرات مؤتمرات دوريات  
م د  م  د م  د م  د  م  د م د م د م د م د م د  

139 17 53 31 58 13 38 28 73 6 39 46 66 7 37 24 27 13 45 20
  

240  
 192محلي + 48( 

  دولي)

137 
  دولى) 71محلى+66(

149  
 75محلى+41(

 دولى)

134  
 103محلى+31(

 دولى)

105  
 72محلى +33(

  دولى)

عدد األبحاث المنشورة  محليا 
ودوليا

  
45  40 39 45 35 

عدد أعضاء هيئة التدريس 
المشاركين فى األبحاث

 

74 
67 67 67 71 

عدد أعضاء هيئة التدريس 
القائمين بالعمل

 
60.8 59.7 58.20 67.16 49.93 

نسبة المشاركين فى النشر 
العلمى: عدد اعضاء هيئة 

التدريس

  
36  
 

38 38 39 29 
عدد اعضاء هيئة التدريس 
المشاركين فى النشر الدولى

 
3.2 2.04 2.61 2 1.47 

األبحاث المنشورة الى   نسبة
عدد أعضاء هيئة التدريس

أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب يشاركون في األنشطة والمشروعات والمؤتمرات  6.10
  العلمية والبحثية.

 :يتم دعم وتحفيز ورعاية الباحثين بالكلية بالوسائل األتية 

 عالمية تمول بالكامل من الجامعة.يتم نشر أبحاث شباب الباحثين بدوريات ومؤتمرات  .1
 % من وقت العمل للبحث العلمى (يوم اسبوعيا للبحث العلمى)20يخصص أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  .2
 يشترك شباب الباحثين فى المشروعات البحثية الممولة. .3
 ).Joint PhD Programsيشجع شباب الباحثين على التقدم للحصول على منح خارجية للدراسة ( .4
 يشترك الشباب فى المؤتمرات بأبحاث ممولة من الجامعة. .5
 يتم ترشيح رسائل الماجستير والدكتوراه للحصول على جائزة أفضل بحث على مستوى الجامعة. .6
 تخصص الجامعة عدد من المنح لشباب الباحثين سنويا. .7
 تمنح الجامعة عدد من الجوائز للمتميزيين فى البحث العلمى.   .8
 عة منح دراسية الوائل الخريجيين وخريجى الجامعة ببرامج الدراسات العليا.توفر االجام .9
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 تقيم الكلية ندوات دورية لالبحاث تحت التنفيذ. .10
 ).NEXUSيتم نشر ابحاث مشروعات التخرج المتميزة للطالب فى مجلة مشروعات التخرج ( .11
 Research focusيتم نشر مجموعه من ابحاث اعضاء هيئة التدريس في مجلة  .12
 ى االنشطة البحثية.ينم عمل يوم المهندس سنويا لتكريم المتميزين من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطالب ف .13

 قواعد بيانات للبحوث واألنشطة العلمية. كليةلل 7.10

 :قاعدة بيانات للبحوث العلمية بالكلية  

اعضاء هيئة التدريس وجارى تحديث القاعدة دوريا وتعتبرهذه تم انشاء قاعدة بيانات للبحوث العلمية التى تم نشرها بواسطة  -
خطوة جيدة لتسهيل حصراألبحاث المنشورة سواء محلية أو عالمية أو مشتركة مع جهات أجنبية هى الروابط التالية االتية 

  على االنترنت:

 2018  -2012النشر العلمى العضاء هيئة التدريس  (مؤتمرات وبحوث)  خالل االعوام  -

https://onedrive.live.com/redir?resid=A7261CDCEB36CA8B!189&authkey=!ALukB4hNhSt8Zd
g&ithint=file%2cxlsx  

 ن خالل الخطة العلمية لالقسام.النشاط العلمى العضاء هيئة التدريس م -

https://onedrive.live.com/redir?resid=A7261CDCEB36CA8B!195&authkey=!AAL21kl5s6eLd0s
file%2cxlsxithint=&  

 النشاط العلمى للهيئة المعاونة من خالل الخطة العلمية لالقسام. -

B36CA8B!189&authkey=!AL6RXA7a2Z_j16https://onedrive.live.com/redir?resid=A7261CDCE
w&ithint=file%2cxlsx  

  :عدد ونسبة األبحاث المشتركة والتطبيقية 

عضو هيئة تدريس بما يمثل  45بحث اشترك فيها عدد  161الجدول التالي يبين أعداد األبحاث المنشورة دوليا وعددها  -
  .   2018إلى   2015% من اجمالى اعضاء هيئة التدريس وذلك خالل الفترة من 60 نسبة

 أعداد األبحاث المنشورة دوليا
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هناك أبحاث مشتركة بين أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات األجنبية  -
خالل  Scival. الجدول التالي يبين أعداد األبحاث المشورة دوليا بمعرفة Scivalطبقا ل  2018إلى  2015خالل الفترة من 

  2018إلى  2015الفترة من 
  2018إلى  2015من خالل الفترة  Scivalرفة عأعداد األبحاث المشورة دوليا بم

  البند فترة الدراسة

2018 2017 2016 2015 

 
 عدد األبحاث المنشورة دوليا 38 29 31  63

 

مجالت عالمية 10سن حمن االبحاث المنشورة نشرت في ا%  24.1  

 

 

  % من اجمالى االبحاث الدولية المنشورة.35.9وتمثل االبحاث المنشورة والمشتركة مع جامعات وجهات اكاديمية  حوالى 
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 اإلتفاقات المفعلة مع المؤسسات العلمية والبحثية ومخرجاتها 

الكلية والجامعة ومؤسسات التعليم العالى والبحثى فى المجاالت الهندسية و يبلغ عدد  هناك العديد من األتفاقيات المبرمة بين -
  %.40اتفاقيات بنسبة  8اتفاقية. واألتفاقيات المفعلة بلغت حوالى  20هذه األتفاقيات خالل األعوام الثالث السابقة حوالى  

  

  التمثيل فى منظمات أو جمعيات  –أبحاث أو مشروعات تحكيم  –أنشطة أعضاء هيئة التدريس بالكلية (عضوية هيئات دولية
  علمية)

  ) حيث تم تشكيل لجنة تحرير للمجلة ويتم تشكيل لجان تحكيم داخليه لها.research focusتصدر الكلية مجلة علمية ( -

  .تم مشاركة اعضاء هيئة التدريس  في المنظمات  االقليمية والدولية -

 اء الكليةجوائز وبراءات إختراع حصل عليها أعض  

كما تم دعوة  2017/2018تم تسجيل الجوائز التى حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة خالل العام الدراسي  -
 )  Principal Researcherجائزة الباحث الرئيسى (  4 بعض أعضاء هيئة التدريس لرئاسه جلسات فى مؤتمرات. عدد 

 )Early Research Careerجائزه للباحث المبتدىء |( 4عدد  .1
  ( High Impact Researcher)جائزه اعلى معدل تاثير  4عدد  .2
 ) Best Publicationجائزة احسن بحث منشور (  8عدد  .3
  )Best Postgraduate Thesisجائزه افضل رساله ماجستير ودكتوراه على مستوى الجامعه البريطانيه ( 8عدد  .4

  للكلية مؤتمرعلمى دورى. 8.10

  المؤتمرات العلمية التى نظمتها الكلية أو شاركت فى تنظيمها كما أنه سيتم التنسيق لتنظيم الكليه للمؤتمرات من خالل ال
Research groups:  

 )2017المؤتمر العربى الدولى الثالث عشر لعلم وتكنولوجيا البوليمرات (أكتوبر  .1
في اكتوبر  ”13th International conference in polymer chemistry and technology“مؤتمر بعنوان  .2

 بشرم الشيخ 2017
 بمرسى علم 2018" في ديسمبر  4th international conference in chemistryمؤتمر بعنوان" .3
 4th international conference in welding and failure analysis of “شاركت الجامعه في تنظيم  .4

engineering materials”  بأسوان  2018ي نوفمبر ف    
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 المعيار الحادى عشر: الدراسات العليا 

برامج الدراسات العليا متنوعة، وتسهم فى تحقيق رسالة المؤسسة وتقابل متغيرات سوق العمل، ويتم  1.11
  الترويج لها محلياً وإقليمياً.

 أنواع ومستويات برامج الدراسات العليا  

) للهيئة NARSمع المعايير القومية األكاديمية المرجعية (جميع برامج الدراسات العليا ذات معايير أكاديمية متوافقة كليا  -
) المتوافقة مع متطلبات الشريك ARSالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بمصر والمعايير األكاديمية المرجعية (

وأهدافها التعليمية  البريطانى طبقا لمتطلبات هيئة توكيد الجودة فى المملكة المتحدة والتي تساعد الكلية فى تحقيق رسالتها
والبحثية. حيث تتضمن الئحة الدراسات العليا لكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر، التفاصيل الخاصة بالدرجات 
العلمية التي تمنحها الجامعة وشروط اإللتحاق بها للمصريين والوافدين ومتطلبات الحصول على كل درجة علمية وشروط 

  م التقديرات .التعديل واإللغاء ونظا

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمى ومجلس كلية الهندسة وبعد إعتماد نائب رئيس  يمنح مجلس الجامعة بناًء على إقتراح -
  الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى الدرجات العلمية اآلتيه فى التخصصات األتية:

 .2016 /5/12بتاريخ    306جدده تجديد المعادلة بالقرار رقم تخصص هندسة الطاقه المت -درجة الماجستير فى الهندسة  .1
ية  .2 تير فى العلوم الهندس ة الطاقه المتجدده تجديد المعادلة بالقرار رقم  -درجة الماجس ص هندس بتاريخ  309تخص

5/12/2016. 
ة  .3 تير فى الهندس ة المواد المتقدمة -درجة الماجس ص علوم وهندس بتاريخ  306 تجديد المعادلة بالقرار رقم تخص

5/12/2016. 
ية  .4 تير فى العلوم الهندس ة المواد المتقدمة -درجة الماجس ص علوم وهندس بتاريخ  309تجديد المعادلة بالقرار رقم  تخص

5/12/2016. 
 .13/2/2018بتاريخ  548تخصص هندسة التصميم والتشييد المستدامة بالقرار رقم  -درجة الماجستير فى الهندسة  .5
تير  .6 ية درجة الماجس تدامة بالقرار رقم  -فى العلوم الهندس ييد المس ميم والتش ة التص ص هندس بتاريخ  1015تخص

28/2/2017. 
 

 يالحظ تصاعد مطرد فى االقبال على برنامج درجة الماجستير فى العلوم الهندسية في التخصصات االتية: -
االقصى المسموح به من قبل المجلس االعلى تخصص هندسة الطاقه المتجدده: تم وصول عدد الطالب المسجلين الى الحد  .1

 ) طالب فى درجة ماجستير العلوم الهندسية.10للجامعات المصرية وهو (
طالب ببرنامجى الماجستير فى الهندسة والماجستير فى  11تخصص "هندسة التصميم والتشييد المستدامة": تم تسجيل عدد  .2

 العلوم الهندسية.
طالب ببرنامجى الماجستير فى الهندسة والماجستير فى العلوم  2دمة": تم تسجيل عدد تخصص "علوم وهندسة المواد المتق .3

 الهندسية.
جيل عدد  .4 ة الطاقه المتجدده: تم تس ص "هندس تير فى العلوم  13تخص ة والماجس تير فى الهندس طالب ببرنامجى الماجس

 الهندسية.
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 ):11.3(مرفق  2018- 2017للعام بيان عن أعداد الطالب المسجلين بكل برنامج ) 1-11جدول (

  أسم البرنامج
-2017  الدرجة العلمية

2018S1   
2017-

2018 S2   
2017-

2018Total   

هندسة الطاقه 
  المتجدده

  M.Sc.  10 3  13الماجستير فى العلوم الهندسية 

  --  ---- --  .M.Engالماجستير فى الهندسة 

علوم وهندسة المواد 
  المتقدمة

  M.Sc.  1 1  2الماجستير فى العلوم الهندسية 

  --  -- --  .M.Engالماجستير فى الهندسة 

هندسة التصميم 
  والتشييد المستدامة

  M.Sc.  6 1  7الماجستير فى العلوم الهندسية 

  M.Eng.  2 2  4الماجستير فى الهندسة 

 

 2016-2015االقبال على برنامج المواد المتقدمة منذ عام يالحظ ازدياد اعداد الطالب ببرنامج الطاقة المتجددة ومحدودية  -
فى وسبب ذلك من وجهة نظر الكلية ان برنامج المواد المتقدمة مستحدث فى جامعات جمهورية مصر العربية وال زالت 

 2017ي عام طالب ببرنامج المواد المتقدمة. وف 4تم التحاق عد  2017-2016مجاالت العمل فيه قليلة وان لوحظ انه فى عام 
قل عدد الملتحقين الي طالبين فقط.  وسوف تسعى الكلية لتشجيع وزيادة اإلقبال على البرنامج بزيادة وتركيز الترويج  2018-

  له من خالل خريجى الجامعة ووسائل أخرى.

 على اآلتي العليا الدرسات الكلية اليات إلستقراء سوق العمل لبرنامج تعتمد : 

آلية حقيقية لقياس حاجة سوق العمل وإستخدام مؤشرات وإحصاءات محددة، وعمل إستقراء ألراء أصحاب تسعى الكلية لوضع  -
األعمال من خالل لجنة التواصل مع الصناعة ويوم التوظيف السنوي وفعاليات معرض مشروعات التخرج للعام الثانى على 

  التوالى

 :وسائل ترويج الكلية لبرامج الدراسات العليا 

 ية لجذب الطالب من داخل وخارج الكلية وكذلك الطالب الوافدين حيث تتبع الكلية الوسائل اآلتية للترويج للبرنامج:تسعى الكل -
  المنح الدراسية: .1

  تقدم الكلية حوافز مادية للطالب المتفوقين للدراسة ببرامج الدراسات العليا ومنها:
  %). 100منح األول على الدفعة من خريجي الكلية إعفاء كامل من المصروفات الدراسية (بنسبة  -
 %). 50منح جميع خريجى الكلية وكذلك المعيدين بالكلية إعفاء جزئى من المصروفات الدراسية (بنسبة  -
 امعة البريطانية.منح ذات النسبة لخريجى الكليات والمعاهد العلمية ذات البروتوكوالت المشتركة مع الج -

 النشرات اإلرشادية .2
  تصدر النشرات من مكتب شئون الدراسات العليا والتى تشمل المعلومات الخاصة ببرنامج الدراسات العليا. -

 الموقع اإللكترونى للكلية .3
للرد حيث يشتمل على تحديث كتيب إلجراءات التسجيل وتعريف بالبرنامج (دليل الطالب المحدث). وكذلك بريد إلكتروني  -

 على إستفسارات الطالب الراغبين في اإللتحاق بالبرنامج.
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 النشر بالصحف القومية: .4
ل دراسى ومن خالل تقوم الكلية  بنشر إعالنات واسعة اإلنتشار عن برامجها المقدمة وكيفية التقدم قبيل بدء الدراسة بكل فص -

 عقد الندوات التعريفية بالمعاهد العلمية األخرى.

الدراسات العليا معايير أكاديمية متبناة من خالل المجالس الرسمية وتتوافق مع المعايير لبرامج  2.11
  القياسية الصادرة عن الهيئة.

 :تتخذ الكلية اإلجراءات الرسمية لتبنى المعايير األكاديمية المرجعية لبرامج الدراسات العليا 

). 92لسنة  101ة وقانون تنظيم الجامعات الخاصة واألهلية (رقم تتبع الكلية اللوائح المنظمة لقانون تنظيم الجامعات المصري
كما تلتزم الجامعة بالقواعد المنظمة للدراسات العليا المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة 

ن قبل الهيئة القومية لضمان جودة واألهلية. حيث تتبنى الكلية المعايير القياسية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا والمحددة م
 التعليم واإلعتماد. وتم اعتماد البرامج من المجلس االعلى للجامعات وبيانها كالتالى:

 .5/12/2016بتاريخ  306تخصص هندسة الطاقه المتجدده تجديد المعادلة بالقرار رقم  -درجة الماجستير فى الهندسة  .1
ية  .2 تير فى العلوم الهندس ة الطاقه المتجدده تجديد المعادلة بالقرار رقم تخص -درجة الماجس /  12/  5بتاريخ  309ص هندس

2016. 
ة  .3 تير فى الهندس ة المواد المتقدمة -درجة الماجس ص علوم وهندس /  12/  5بتاريخ  306تجديد المعادلة بالقرار رقم  تخص

2016. 
ية  .4 تير فى العلوم الهندس ة المواد المتق -درجة الماجس ص علوم وهندس /  5بتاريخ  309تجديد المعادلة بالقرار رقم  دمةتخص

12  /2016. 
 .2018/  2/  13بتاريخ  548تخصص هندسة التصميم والتشييد المستدامة بالقرار رقم  -درجة الماجستير فى الهندسة  .5
ية  .6 تير فى العلوم الهندس تدامة بالقرار رقم  -درجة الماجس ييد المس ميم والتش ة التص ص هندس /  2/  28يخ بتار 1015تخص

2017. 

  تصميم الكلية لمصفوفة المضاهاة للمعايير األكاديمية المتبناة لجميع برامجها مع المعايير القياسية لبرامج الدراسات العليا
 الصادرة عن الهيئة وتتحقق من التوافق

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد حيث توضح المعايير االكاديمية المتبناه و المعايير القياسيه المرجعيه الصادرة من الهيئة 
التوافق التام مع النتائج التعليمية المستهدفة لكل برنامج (برنامج هندسة الطاقة المتجددة وبرنامج هندسة المواد المتقدمة 

  وبرنامج علوم/هندسة التصميم والتشييد المستدام).
اهاة لبيان توافق المعايير الم .1 فوفتى مض ات العليا قامت الكلية بعمل مص ية للدراس تبناة لكل برنامج مع المعايير القياس

 .QAAومتطلبات 
وتم عمل مصفوفة مضاهاة المستوى السابع للتعليم العالي (مستوى الماجستير) طبقا لمتطلبات هيئة توكيد الجودة فى المملكة  .2

تهدفة من  ا المخرجات المس تهدفة من البرنامج وأيض الة البحثية لبرامج المتحدة مع مخرجات التعلم المس مقرر الرس
MAT617  619و REN   STDC690 يه العالمات ابع البريطاني. وحددت ف توى الس يان مدى التوافق مع المس وب

تير والمعايير البريطانية  ات العليا لبرامج الماجس ية العامة للدراس  Framework of Higherالمرجعية فى المعايير القياس
Education Qualifications in England. 

 :أعمدة 4قامت الكلية بعمل مصفوفة مقارنة مرجعية للبرامج الثالثة حيث تشمل المصفوفة  -
 العمود األول يبين مواصفات الخريج من البرنامج. .1
 عنصر)  34العمود الثاني يبين المواصفات العامة لخريج الدراسات العليا طبقا لما أصدرته الهيئة القومية ( .2
 ناتج) التي تحقق المتطلبات العامة للهيئة القومية لبرامج الدراسات العليا. 32ن نواتج التعلم من البرنامج (العمود الثالث يبي .3
ية   .4 ية التي تحقق نواتج التعلم للبرنامج. وذلك لبيان توافق البرنامجين مع المعايير القياس العمود الرابع يبين المقررات الدراس

 الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واألعتماد.
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ع المعايير برامج الدراسات العليا موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم المستهدفة لكل برنامج م 3.11
  القياسية.

 تتخذ الكلية اإلجراءات الرسمية لتوصيف برامج الدراسات العليا 

تم عمل مراجعة وتحديث توصيف البرامج والمقررات لجميع برامج الدراسات العليا بالكلية بناء على تقرير المراجعين بالهيئة  -
. وتم مراجعة واعتماد 28/2/2018مجلس الكلية بتاريخ القومية الداخليين والخارجيين المصري والبريطاني وتم اعتماده من 

هذه البرامج من الشريك البريطانى للجامعة حيث يحصل الدارس على شهادة من الشريك البريطانى بجانب الشهادة المصرية 
العلى المعتمدة من المجلس االعلى للجامعات المصرية. وتمت الموافقة علي كافة البرامج من لجنة القطاع بالمجلس ا

 للجامعات.

 تتحقق الكلية من مدى توافق تصميم البرامج التعليمية مع الالئحة الداخلية والمعايير األكاديمية المتبناة: 

 برنامج هندسة الطاقة المتجددة وبرنامج هندسة المواد المتقدمة: -

يوجد تشابه بين برنامجى ماجيستير الهندسة وماجيستير العلوم الهندسية فى العموم في المعايير االكاديمية وعناصر توصيف   -
المسارين من حيث مواصفات الخريج والمخرجات التعليمية المستهدفة واستراتيجيات التدريس والتعلم والتقويم وقائمة 

 ختيارية للمسارين .  المقررات اإلجبارية وقائمة المقررات األ
مادة) باإلضافة إلى الرسالة البحثية في  2مواد) فى المسارين مع إختيار (عدد  6يدرس الطالب المقررات اإلجبارية (عدد  -

ماجيستير  مواد) باإلضافة إلى المشروع البحثي في حالة مسار 6أو إختيار (عدد  .M.Scحالة مسار ماجيستير العلوم الهندسية 
) مما Inter-disciplinaryوذلك ألن برامج الدراسات العليا بالجامعة البريطانية برامج جديدة بينية (  .M.Engالهندسة

يستوجب توحيد المعايير االكاديمية وعناصر التوصيف لضمان حصول الطالب على الحد االدنى من نواتج التعلم فى هذه 
  المجاالت.

) على مجموعة اكثر من المقررات لزيادة المعارف .M.Engلهندسة (يتم التفرقة بينهم فى حصول طالب ماجيستير ا -
) يحتاج الى الرسالة العلمية .M.Scوالمهارات حيث انه يخرج لسوق العمل فى حين ان طالب ماجيستر العلوم الهندسية (

مل بالصناعة فى مجال البحوث لتأهيله الستكمال الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراة سواء لإللتحاق بالسلك الجامعى الحقا أوالع
 والتطوير.

  برنامج هندسة التصميم والتشييد المستدامة: -

حاصل على الموافقة من لجنة القطاع بالمجلس االعلى للجامعات بالقرار الوزارى  .M.Scبرنامج ماجيستير العلوم الهندسية  -
بالقرار الوزارى رقم  .M.Engتير الهندسة . وتمت الموافقة الحقا على برنامج ماجيس2017/  2/  28بتاريخ  1015رقم 
 .2018/  2/  13بتاريخ  548

يوجد تشابه بين برنامجى ماجيستير الهندسة وماجيستير العلوم الهندسية فى العموم في المعايير االكاديمية وعناصر توصيف  -
يس والتعلم والتقويم وقائمة المسارين من حيث مواصفات الخريج والمخرجات التعليمية المستهدفة واستراتيجيات التدر

) فى المسارين مع 3المقررات اإلجبارية وقائمة المقررات األختيارية للمسارين.  يدرس الطالب المقررات اإلجبارية (عدد 
مواد)  7أو إختيار (عدد  .M.Scمواد) باإلضافة إلى الرسالة البحثية في حالة مسار ماجستير العلوم الهندسة  3إختيار (عدد 

وذلك ألن برامج الدراسات العليا بالجامعة   .M.Engماجيستير الهندسة باإلضافة إلى المشروع البحثي في حالة مسار
) مما يستوجب توحيد المعايير االكاديمية وعناصر التوصيف لضمان Inter-disciplinaryالبريطانية برامج جديدة بينية (

  د االدنى من نواتج التعلم فى هذه المجاالت.حصول الطالب على الح
مواد إضافيه)  4) على مجموعة اكثر من المقررات (عدد .M.Engيتم التفرقة بينهم فى حصول طالب ماجيستير الهندسة ( -

لزيادة المعارف والمهارات مع مشروع بحثى حيث انه يخرج لسوق العمل فى حين ان طالب ماجيستر العلوم الهندسية 
)M.Sc.(  يحتاج الى الرسالة العلمية لتأهيله الستكمال الدراسات العليا لمرحلة الدكتوراة سواء لإللتحاق بالسلك الجامعى الحقا

 أو العمل بالصناعة فى مجال البحوث والتطوير.
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  نواتج التعلم لكل برنامج تعليمى تتسق مع مقرراته وتوصيف المقررات يوضح طرق التدريس والتقويم. 4.11

  المقررات /الكلية من مدى توافق المقررات الدراسية مع البرامج التعليميمة (إعداد مصفوفة البرنامج التعليميتتحقق
 الدراسية)

أعدت الكلية ثالثة مصفوفات لمقارنة نواتج التعلم لكل برنامج تعليمي مع المقررات التعليمية بالبرنامج بناء علي تقرير  -
ق المقررات الدراسية مع البرامج التعليمية من خالل مقارنة مشاركة كل مقرر دراسى فى المراجعين بالهيئة  لبيان مدي تواف

تحقيق نواتج التعلم للبرنامج مقسم إلى األربع نواتج الرئيسية (النواتج المعرفية والنواتج الذهنية والنواتج العملية/التطبيقية 
للتمييز. وبفحص كل  (CAPITAL letters A, B, C and D)والنواتج المنقولة/العامة) موضحة باألحرف الكبيرة 

 مصفوفة من مصفوفات نواتج التعلم بالبرنامج /المقررات التعليمية يتضح اآلتى:
تخدام الرموز والحروف الكبيرة وبين مخرجات التعلم  .1 توى البرنامج بإس تهدفة على مس تم التمييز بين مخرجات التعلم المس

 ستخدام الحروف الصغيرة حتى ال يؤدي للتداخل فيما بينهما وللوضوح.المستهدفة على مستوى المقررات بإ
ية ومواد إختيارية ومتطلبات عامة  .2 اس ية وهى مواد أس نيفات الرئيس فوفة كافة مواد البرنامج من الثالث تص من كل مص تتض

 للدرجة العلمية.
ية له نواتج تعل .3 ية (النواتج المعرفية تم مراعاة والتأكد من أن كل مقرر من جميع المقررات الدراس م فى األربع أفرع الرئيس

 والنواتج الذهنية والنواتج العملية/التطبيقية والنواتج المنقولة/العامة).
رورة قيام الطالب بإختيار بعض المواد اإلختيارية مع عدم تحديد المقررات اإلختيارية والتعامل معها  .4 على الرغم من ض

كافة المخرجات التعليمية المستهدفة للبرنامج من خالل أى مسار لدرجتى ماجيستير كمجموعة فقد تم ضمان تحقيق وتغطية 
 الهندسة أو ماجيستير العلوم الهندسية ومن خالل إختيار أى مواد إختيارية من قبل الطالب.

 حقا.وقد أظهرت المصفوفة بوضوح اتساق نواتج التعلم للبرامج التعليمية مع المقررات الدراسية كما هو مبين ال .5

  توصف الكلية المقررات الدراسية متضمنة أهداف المقرر ونواتج التعلم وموضوعات المحتوى العلمى وطرق التدريس
 والتعلم والتقويم والمراجع العلمية

تم توصيف المقررات الدراسية بكل برنامج من برامج الدراسات العليا بنموذج موحد متضمنة جدول تمهيدى ألسم وكود  -
ى المادة داخل البرنامج والكلمات الدالة والقائم بالتدريس وتاريخ أحدث مراجعة ثم يلى ذلك أهداف المقرر المقرر ومستو

 ونواتج التعلم مقسم إلى األربع نواتج الرئيسية (النواتج المعرفية والنواتج الذهنية والنواتج العملية/التطبيقية والنواتج المنقولة)
) ويلى ذلك مساهمة المقرر فى التوظيف للخريج الحقا .small letters a, b, c and d)موضحة باألحرف الصغيرة 

وموضوعات المحتوى العلمى وجدولين شاملين يبينا طرق التعليم والتدريس والتقويم وطرق التغذية المرتجعة للطالب وتنتهى 
 بقائمة بالمراجع العلمية.

للمقرر والجدول األسبوعى المقترح للتدريس ونواتج التعلم بالمقرر يلى هذا وجود مصفوفة مضاهاة بين المحتوى العلمى  -
مقسمة إلى األربع نواتج الرئيسية (النواتج المعرفية والنواتج الذهنية والنواتج العملية/التطبيقية والنواتج المنقولة/العامة) 

 المستهدفة لكل مقرر. موضحة باألحرف الصغيرة.   وذلك لبيان عالقة محتوي المقرر بالمخرجات التعليمية
يلى هذا وجود مصفوفة مضاهاة بين المقرر وبين نواتج التعلم بالبرنامج مقسمة إلى األربع نواتج الرئيسية (النواتج المعرفية  -

والنواتج الذهنية والنواتج العملية/التطبيقية والنواتج المنقولة/العامة) موضحة باألحرف الكبيرة للتمييز.  ويعقب هذا ملخص 
 واتج التعلم للبرنامج والتى يساهم فيها المقرر بشكل مباشر.لن

تنتهى مواصفات المقرر ببيان لموقع المقرر من التصنيفات الرئيسية لمواد البرنامج مثل مادة أساسية ومادة إختيارية ومتطلبات  -
  عامة للدرجة العلمية.
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  الدراسية والبرامج التعليمية.للكلية طرق تدريس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات  5.11

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

 يتضمن توصيف كل مقرر من مقررات برنامج الدراسات العليا بالكلية على طرق التدريس والتعلم (والتي تتضمن -
شاريع الجماعيه التقويم المختلفة (والتي تتضمن االمتحانات النظرية  والمالمحاضرات وأساليب التعلم الذاتي) وكذلك طرق 

  والفردية). ويتضمن التوصيف مصفوفات:
 مصفوفة توافق طرق التدريس ونواتج التعلم المستهدفة.  .1
 الدراسي ونواتج التعلم المستهدفة. مصفوفة توافق المحتوي .2
  المستهدفة.مصفوفة توافق طرق التقويم  ونواتج التعلم  .3

 وسائل إعالن توصيف المقررات الدراسية والبرامج التعليمية  

يلى  .1 ف تفص بيل المثال يوجد وص ية على موقع الكلية اإللكترونى. على س يف البرامج التعليمية والمقررات الدراس ر توص نش
  للبرنامج التدريسى على الموقع االلكترونى بالجامعة.

في بداية كل فصل دراسى  E-learning رر الدراسي على موقع التعليم اإللكترونىينشر عضو هيئة التدريس توصيف المق .2
  .ويتأكد المسئول عن نظام التعليم اإللكترونى بالكلية من هذا

الموارد واإلمكانات والتسهيالت الالزمة للعملية التعليمية والبحثية فى برامج الدراسات العليا مالئمة  6.11
 لتحقيق نواتج التعلم. 

 المادية والتجهيزات والتسهيالت للدراسات العليا والعملية البحثية: الموارد  

يوجد معامل وأجهزة حديثة ومكتبات ورقية ومراجع وقواعد بيانات الكترونية متميزة بمكتبة الجامعة لمعظم الدوريات العلمية  -
...إلخ وذلك لتحقيق  -زيارة المصانع  –ل المعام -موقع التعليم األلكتروني  –اإللكترونية واالنترنت والمحاضرات التقليدية 

 رسالتها.
وهندسة الطاقة المتجددة  MATقامت الكلية بشراء أجهزة معامل متخصصة للدراسات العليا لبرنامجي هندسة المواد المتقدمة  -

REN .وذلك بناء على تقرير لجنة القطاع بالمجلس األعلى للجامعات 
 مراكز بحثية متميزة تتبع إدارة الجامعة: 7كما يوجد بالكلية  -
 مركز الطاقة المتجددة  .1
 مركز المواد المتقدمة  .2
 مركز اإلستدامة ودراسات المستقبل  .3
 مركز التميز فى الصيانة  .4
 مركز تكنولوجيا التعلم  .5
 مركز المحاكاة واالبتكار  .6
 مركز الفيزياء النظرية.   .7
التدريس  اللذين يقومون بالتدريس فى البرامج المختلفة كل حسب تخصصه ويقوم تم انشاء قاعدة بيانات للسادة اعضاء هيئة  -

كل عضو هيئة تدريس فى برامج الدراسات العليا بوضع محاضراتة على صفحة الكلية الخاصة بالتعلم االليكترونى.   وكذلك 
 الجدول الدراسى وايضا التغذية الراجعة للطالب.

 لطالب للدراسات العليا ويتاح االلتحاق والقبول للطالب الوافدين.كما تتوفر بالكلية قاعدة بيانات  -
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تقويم طالب الدراسات العليا يتسم بالموضوعية والعدالة وباستخدام أساليب متنوعة ومالئمة لقياس  7.11
  نواتج التعلم المستهدفة.

 :تنوع طرق إمتحانات طالب الدراسات العليا  

تتضمن كافة الوسائل المستخدمة فى عملية تقويم الطالب مثل اإلختبارات التحريرية ومعلنة حيث  تقر الكلية نظما موضوعية  -
والمهام والواجبات والمشاريع الفصلية وأوراق بحثية ويتم تقويم نواتج التعلم المعرفية والذهنية والمنقولة للمقرر. وتشمل 

دراسات العليا خالل دراسة المقرر موضحا مواصفات كل مقرر من المقررات الدراسية بندا خاصا بطرق تقويم طالب ال
 نوعية التقويم والمطلوب أداؤه من الطالب والنسبة المئوية من الدرجة النهائية لكل جزء.

يتم تقييم الملتحقين بالبرنامج في المرحلة التمهيدية بطرق متعددة منها اإلمتحانات بأنواعها المختلفة سواًء من خالل اإلمتحان  -
دراسى والمشاريع التطبيقية فى المقررات الدراسية المسجل بها الطالب باإلضافة إلى إجراء البحوث  النهائى لكل فصل

المتخصصة وتقديم تقارير بنتائج هذه البحوث ومنها إستقراء موضوع معين من أوراق بحثية فى مجال التخصص واإلشتراك 
مواعيد اإلمتحانات على مستوى الجامعة بتقويم فى فريق عمل إلنجاز وتوثيق مشروع عملى فى ذات التخصص. وتحدد 

محدد ويهتم وكيل الدراسات العليا قبيل موعد اإلمتحانات بإصدار تكليف للسادة أعضاء هيئة التدريس المختصين بالمقررات 
  الدراسية لوضع اإلمتحانات وتصحيحها.

 تتأكد المؤسسة من أن إمتحانات الطالب تحقق نواتج التعلم  

) Oral Discussion and Presentationالتقويم مع طبيعة المادة وتشمل على اختبارات شفوية وعرض (تتناسب طريقة  -
عند تقديم أيه مشاريع بحثية أو زيارات ميدانية سواء من مجموعات من الطلبة أو منفردة من طالب واحد وفى برنامجى هندسة 

تدريس بتوضيح طبيعة أعمال السنة عند بداية الفصل الدراسى للطالب الطاقة المتجددة وهندسة المواد المتقدمة فيقوم القائم بال
  وبالنسبة لبرنامج هندسة التصميم والتشييد المستدامة فتوجد مصفوفة تبين طبيعة أعمال السنة للمقررات المختلفة.

م اقرار طرق واساليب وكذلك فالمشروع البحثى والرسالة العلمية تغطيان جانب كبير من اإلختبارات الشفهية والعملية وت -
 االختبارات بواسطة المجلس االعلى للجامعات.

تقوم الكلية بإرسال إمتحان كل مقرر فى كل فصل دراسى فى كل برنامج إلى الشريك البريطاني من خالل حزمة اإلمتحان  -
لى من قبل الشريك والتى تشمل مواصفات المادة واإلمتحان ونموذج الحل وتوزيع الدرجات للمراجعة من المراجع الداخ

البريطانى . يتأكد المراجع الداخلى من تغطية اإلمتحان لنواتج التعليم المستهدفة من اإلمتحان وتستقبل الكلية مالحظات 
المراجع الداخلى من قبل الشريك البريطانى وتتأكد من قيام عضو هيئة التدريس بإستيفاء هذه المالحظات على اإلمتحان قبل 

  ).Exam Officeيز اإلمتحانات بصورة فعلية بواسطة مكتب اإلمتحانات (أعمال طبع و تجه

 :تتخذ المؤسسة إجراءات ضمان عدالة وموضوعية اإلمتحانات 

يتم وضع االمتحانات لقياس النتائج التعليمية المستهدفة كما هو مطابق لما ورد بتوصيف المقرر والمعلن لجميع الطالب علي  -
 حد سواء. 

النهائية معلنة ومعروفة لجميع الطالب فى التقويم االكاديمى للجامعة منذ لحظة تسجيل الطالب فى أى مقرر موعد اإلمتحانات  -
 فى أى فصل دراسى وتلتزم الكلية إلتزام صارم بعمل اإلمتحانات خالل هذه الفترة المعلنة.

ت العليا بكلية الهندسة وترسل نسخة منه ويتم اعالن الجدول الخاص باالمتحانات النهائية على الصفحة االلكترونية للدراسا -
  للطالب فى الكلية على البريد االليكترونى طبقا للموعد المحدد فى التقويم االكاديمى للجامعة.

 ).Exam Officeكما تطبق الكلية لجان الممتحنين وتدار لجان اإلمتحانات بواسطة مكتب اإلمتحانات ( -
االمتحانات فى نهاية كل فصل دراسى حيث يتم مناقشة نتائج اإلمتحانات والتقويم  تشكل الكلية مجلس لمراجعة واعتماد نتائج -

مع الشريك البريطانى بحضور السيد أ.د. عميد الكلية وأ.د. وكيل الكلية  Programme Examination Board PEBفى 
مشتركون فى أعمال التدريس خالل لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج وكافة السادة أعضاء هيئة التدريس ال

 كل فصل دراسى.
وكذلك تعلن نتائج االمتحانات طبقا للمواعيد المعلنة فى التقويم االكاديمى للجامعة وعلى الموقع اإلليكترونى لدرجات طالب  -

 الدراسات العليا ومرفق نماذج من أوراق إمتحانات الطلبة.
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من نتائج االمتحانات حيث يسمح لهم بعد اعالن النتائج من التقدم باستفسار كما توجد آلية لتلقى شكاوى الطالب وتظلماتهم  -
ويتم ذلك من خالل الية محددة ومعلنة عن طريق مدير  Inquiry Form عن درجاتهم فى االمتحان بإستخدام نموذج تظلم

 . البرامج وكذلك المرشد االكاديمى
ملية التعليمية من محاضرين (من خالل تقرير مدرس المادة) وطالب تحرص الكلية على قياس آراء األطراف المشاركة فى الع -

(من خالل أستبيان آراء الطالب) وكذلك تقارير المراجعين الداخليين لإلمتحانات (من قبل الشريك البريطاني) وتقارير 
  المراجعين الداخليين والخارجيين (من قبل الشريك البريطاني) عند زيارتهم للكلية. 

التعليمية والمقررات الدراسية يتم مراجعتها بصورة دورية بمشاركة المراجعين الداخليين البرامج  8.11
  والخارجيين.

يوجد مراجعة داخلية واخرى خارجية تتم بمشاركة مراجعين داخليين وخارجيين من الجامعات المصرية والشريك البريطاني  -
  لكلية طبقا لما يلي :بصورة دورية لكل البرامج التعليمية والمقررات الدراسية با

  اإلجراءات الرسمية المتبعة للمراجعة الداخلية والخارجية الدورية للبرامج التعليمية والمقررات الدراسية من قبل الدراسات
 العليا بالكلي: 

الجامعات المصرية يتم مراجعة وتحديث الئحة الدراسات العليا بناء على تقارير المراجعين المعتمدين الخارجين والداخلين من  -
وكذلك المقترحات التى ترد من القائمين على تنفيذ هذه البرامج.  ثم يقوم المجلس االعلى بكتابة التقرير واجراء التعديالت 
الالزمة ويتم الموافقة على برامج الدراسات العليا من المجلس االعلى للجامعات ويتابع المجلس هذه البرامج دوريا لتجديد 

 الموافقة.

 مستويات:  3عن طريق ممثل من قبل الشريك البريطاني لكل برنامج علي  تم المراجعة الداخلية للمراجع الداخليت .1

مراجعة ادارة العملية التعليمية برنامجى الماجستير فى الهندسة والماجستير فى العلوم الهندسية فى تخصص هندسة التصميم  .1
الشريك البريطاني للبرنامج مع األخذ فى اإلعتبارإستيفاء كافة مالحظاته على والتشييد المستدامة قبيل الحصول على إعتماد 

صفات المواد ومخرجات التعلم المستهدفة والمحتوى العلمى وطرق التقويم ...إلخ صفات البرنامج وموا وذلك من خالل   موا
داخلي ( ة يقوم المراجع ال نوي ارة س ة SAزي ة التعليمي ة مقررات العملي اف ة ك ات المقررات واوراق ) بمراجع ك ملف ذل وك

 االمتحانات وعينات من كراسات االجابة للطالب في كل المستويات.
سى  .2 شريك البريطاني حيث تقوم الكلية بإرسال إمتحان كل مقرر فى كل فصل درا تقوم الكلية بالمراجعة الدورية من خالل ال

ريك البريطاني للمراجعة قبل أعمال طبع وت تقبل الكلية مالحظات فى كل برنامج إلى الش جهيز اإلمتحانات بفترة كافية.  تس
تيفاء المالحظات على اإلمتحان قبل  و هيئة التدريس بإس ريك البريطانى وتتأكد من قيام عض المراجع الداخلى من قبل الش

 أعمال طبع وتجهيز اإلمتحانات بصورة فعلية.
.  يساعد هذا النموذج منسق المقرر في التأكد من أن الملف  تقوم الكلية بمراجعة إكتمال ملف المقرر من خالل نموذج خاص .3

قد تم تحديثه وأن تدريس المقرر والتقويم يتم طبقا للتوصيف ويحتوي الملف على فقرة عن التغذية الراجعة المتعلقة بعناصر 
ر.  كما تقوم الكلية بالمراجعة من خالل المقترحات التى ترد م بي لكل عنص ن القائمين على تنفيذ هذه التقويم والوزن النس

 البرامج كما يتضمن ملف المقرر فقرة عن مقترحات التحسين الواردة من مدرسي المقرر. 

  :المراجعة الخارجية لكافة برامج الدراسات العليا تتم علي مرحلتين .2

ة ملفات المواد التى تم تدريسها يقوم المراجع الداخلى من قبل الشريك البريطانى خالل الزيارة السنوية لمقر الكلية بمراجعة كاف -
خالل العام الدراسى للتأكد من تطابق طرق التدريس مع نواتج التعلم وكذلك عقد لقاءات مع كافة أطراف العملية التعليمية من 

يقدم إدارة البرنامج والسادة أعضاء هيئة التدريس وطالب الدراسات العليا والعاملين بالكلية ذوى الصلة بالدراسات العليا و
 .  ) إلى الكلية Link Tutor or Subject Advisorالتقرير السنوى للمراجع الداخلى (

يقوم المراجع الخارجى المعين من قبل الشريك البريطانى (من جامعة بريطانية أخرى) و المراجع الخارجي من من الجامعات  -
المواد التى تم تدريسها خالل العام الدراسى للتأكد من تطابق المصرية خالل الزيارة السنوية لمقر الكلية بمراجعة كافة ملفات 

 طرق التدريس مع نواتج التعلم وكذلك عقد لقاءات مع كافة أطراف العملية التعليمية من إدارة البرنامج والسادة أعضاء هيئة



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

  2018/2017  ، : المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةالحادي عشرالمعيار 

 

74 
 

قرير السنوى للمراجع الخارجى التدريس وطالب الدراسات العليا والعاملين بالكلية ذوى الصلة بالدراسات العليا ويقدم الت
)External Examiner. إلى الكلية (  

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

يمية والمقررات الدراسية فى تطوير البرامج التعليمية تستفيد الكلية من تقارير المراجعين الداخليين والخارجيين للبرامج التعل -
بالكلية بصفة دورية من خالل عمل خطة تحسين سنوية لكل برنامج تعرض علي لجنة التعليم والتعلم بالكلية ثم لجنة التعليم 

ني وتقارير المراجع والتعلم بالجامعة. و يتم وضع خطة عمل للتحسين بناءا على مالحظات المراجعين من قبل الشريك البريطا
الداخلى والمراجع الخارجى المصري ومن قبل الشريك البريطاني فى نهاية كل عام دراسى ووضع جدول زمني لتطوير 
البرامج في ضوء مالحظات المراجعين. وتصدر بعدها خطة العمل لتطبيق االجراءات التصحيحية. تعرض الدراسات العليا 

توصيات ومالحظات  APR Annual Programme Review رنامج من برامج الماجستيربالكلية فى التقرير السنوي لكل ب
 المراجعين الداخلى والخارجى وتوصياتهما بالتفصيل.

 Moduleيتم عمل مراجعة داخلية سنويا لتوصيف وتطوير ومراجعة البرامج والمقررات فى اطار تطوير مواصفات المادة  -
specifications ا على طلب القائم بالتدريس(إذا لزم األمر) بناء 

(إذا لزم األمر) بناءا على طلب القائم بالتدريس ثم  Module specificationsتدرس مقترحات تطوير مواصفات المادة  -
ترسل إلى المراجع الداخلى من قبل الشريك البريطانى للحصول على دعمه وموافقته على مقترحات التطوير على أن يتم 

 إدراج هذه المقترحات والعمل بها فى العام الدراسى التالى مباشرة.
على لجان مراجعة داخلية من أعضاء هيئة التدريس بالكلية قبل قيام الطالب بعمل  تعرض الرسائل العلمية والمشاريع البحثية -

محاضرة عامة إلكتمال البحث والبد من إستيفاء مالحظات المراجعيين الداخليين قبل بدء أعمال تشكيل لجان مناقشة الرسائل 
 أعضاء من الجامعات الحكومية المصرية.  العلمية والمشاريع البحثية حيث البد ان تضم اعضاء من خارج البالد وكذلك 

يتم عقد ورش عمل لرفع كفاءة التعليم على مستوى الكلية واألقسام لكل أعضاء هيئة التدريس وتوجد خطط لهذا التدريب  -
)Staff Development .على مستوى االقسام ومستوى الكلية( 

 تقييم الطالب للمقررات والبرامج -
 أخذ آراء األطراف المعنية فى تطوير وتحديث البرامج والمقررات الدراسية.  -

للكلية تقارير سنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعليمية بما يؤكد االلتزام بالتوصيف الملعن  9.11
  للمقررات الدراسية، وتستفيد الكلية منها فى وضع خطط التحسين والتطوير.

 لمقررات الدراسية والتقرير السنوى للبرنامج ومدى إطالع األطراف المعنية على هذه التقاريرالملفات والتقارير السنوية ل 

 يعد كل عضو هيئة تدريس فى نهاية كل فصل دراسى التالى ملف المقرر الدراسى ويتضمن اآلتي : -
ها ومتطلبات أعمال ) حيث يشمل نسخة ورقية من توصيف المادة والمحاضرات التى تم تدريسModule Fileملف المادة ( .1

 السنة للطالب ونسخ مما تم تقديمه من الطالب
خة من عدد من portfoliosعينة من ملفات االنجاز ( .2 ) ونموذج اإلمتحان النهائى مع الحل النموذجى وتوزيع الدرجات ونس

 كراسات اإلجابة مقسمة إلى ثالث مستويات
خة ورقية من الدرجات والتقديرات مطبوعة من نظام تس .3  Student Recordجيل درجات الطالب اإللكترونى (ونس

System SRS( 
ر المادة ( .4 يات Module Leader Report MLRتقرير محاض ر فى النتائج والتوص ا لرأى المحاض حا ملخص ) موض

 للتعديل وتوصيات التطوير
  Module and Programme Annual Process Update فقرة خاصة عن عملية التحديث السنوي للبرنامج والمقرر  .5

 والذي يسمح بعمل تغيرات في المقرر والبرنامج مع ذكر األسباب.
تير .6 نوي لكل برنامج من برامج الماجس ات العليا بعمل تقرير س  APR Annual Programme يقوم مدير برامج الدراس

Review ح التقريرعدد الطالب الناجحين من أول محاولة ها على مجلس الكلية. ويوض عدد الناجحين من و حيث يتم عرض
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ير  ين المعدل التراكمي وعدد المحولين إلى درجة علمية آخرى. كما يش ثاني محاولة وعدد الناجحين من ثاني محاولة لتحس
تمارة تقييم يتم تحليلها  ي والذي يتم من خالل إس ل الدراس تبيان نهاية الفص تطالع أراء الطالب عن طريق إس إلى نتيجة إس

 .SRSلشئون الطالب علي الموقع اإللكتروني 

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

 يتم حفظ جميع ملفات المواد لثالث أعوام ماضية فى حجرة خاصة بوحدة الجودة بمبنى الكلية الرئيسى. -
مع الشريك البريطانى بحضور  Programme Examination Board PEBيتم مناقشة نتائج اإلمتحانات والتقويم فى  -

السيد أ.د. عميد الكلية وأ.د. وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق البرنامج وكافة السادة أعضاء هيئة التدريس 
 المشتركون فى أعمال التدريس خالل كل فصل دراسى.

تناقش لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية التقارير السنوية للمقررات وكذلك التقرير السنوي لكل برنامج من برامج  -
 APR Annual Programme Review الماجستير فى لقاء مع العميد 

 

 يمية فى تطوير البرامج تستفيد الكلية من خطط التحسين والتطوير بالتقارير السنوية للمقررات الدراسية والبرامج التعل
 التعليمية:

) الخاصة بالتعديل والتطوير ، وتوصيات Module Leader Report MLRيتم ادخال توصيات تقرير محاضر المادة ( -
والذي يسمح بعمل   Module and Programme Annual Process Update التحديث السنوي للبرنامج والمقرر 
ر األسباب؛ فى الدورة السنوية لتطوير وتحديث مواصفات المواد والتى تتم كل عام تغيرات في المقرر والبرنامج مع ذك

 .Meeting  APRدراسى في خطة التطوير بناء علي كل البنود في جلسة مناقشة مع العميد 
الدراسات المراجعيين الخارجيين والداخليين ولجنة قطاع المجلس االعلى للجامعات فى تطوير برامج  تم االستعانة بتقارير -

العليا وحذف وإضافة بعض المقررات من الالئحة القديمة فى الالئحة الجديدة عند تجديد اإلعتماد من المجلس األعلى للجامعات 
 لبرنامجى هندسة الطاقه المتجدده وعلوم وهندسة المواد المتقدمة.

ريا بغرض تطويرها آليات التسجيل واإلشراف فى الدراسات العليا محددة ومعلنة ويتم مراجعتها دو 10.11
  وتوجد ضمانات موضوعية وعادلة لتوزيع اإلشراف العلمى على الرسائل طبقا للتخصص.

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

لطالب وثائق التسجيل من مكتب المسجل لبرامج توجد آليه لتسجيل الطالب معلنه على موقع الكليه وذلك باإلضافة إلى تسليم ا -
الدراسات العليا وكذلك لالشراف على الماجستير وكما يحق للطالب إختيار المشرف على الرسالة ويشتركا معا فى اختيار 

أسماء وتقديمه إلى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية موضحا به مقترح ب Proposalنقطة البحث وكتابة مقترح الدراسة 
 السادة أعضاء لجنة اإلشراف ونقطة البحث المقترحة وملخص للبرنامج البحثى المقترح.

تنص الئحة الدراسات العليا بأن يعين مجلس الكلية بناء على اقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية مشرفا رئيسيا على  -
يعين أستاذا أوأستاذا مساعدا متخصصا من الجامعات الحكومية  الطالب من بين األساتذة أواألساتذة المساعدين بالكلية وأن

المصرية ضمن لجنة اإلشراف طبقا لمقترح الطالب، ويجوز إشراك أحد المدرسين فى اإلشراف وفى جميع الحاالت ال يزيد 
 عدد المشرفين عن ثالثة مع مراعاة التخصص لموضوع البحث.

م تحديد مرشدا أكاديميا للطالب من الكلية يستمر معه حتى منح الدرجة ويقوم عند بدء الدراسة لدرجة ماجستير الهندسة يت -
المرشد األكاديمي بمساعدة الطالب أكاديميا ويذلل له العقبات التى تواجهه، وفي حالة درجة الماجستير فى العلوم الهندسية 

 يتولى المشرف على الرسالة من داخل الكلية هذه المهام.
ل فى المشروع البحثى فى درجة ماجستير الهندسة فى فصل دراسى واحد ، وفي حالة درجة الماجستير يسمح للطالب بالتسجي -

 فصول دراسية. 3فى العلوم الهندسية يكون التسجيل بحد أدنى 
يقدم المشرف الرئيسي فى نهاية كل فصل دراسى بكل عام اكاديمي تقريراً عن مدى تقدم الطالب في دراسته، وللمشرف  -

 ان يوصي باستمرار القيد أوإلغائه حيث يتم رفع التوصية إلى لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية للبت.الرئيسي 
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توجد اجراءات مطبقة لمتابعة وتقييم اداء الدارسين قبل واثناء التسجيل للدرجات العلمية من خالل المرشد االكاديمى وكذلك  -
 امج ووكيل الكلية لشؤن الدراسات العليا.المشرف على الرسالة بعد التسجيل مع مدير البر

كلية فى ذات توجد آلية واضحة ومعلنة النهاء اجراءات تشكيل وعمل لجان المراجعة الداخلية من أعضاء هيئة التدريس بال -
 التخصص قبيل قيام الدارس بعمل المحاضرة العامة فى مجال البحث.

والمناقشة للحصول على الدرجة وذلك بعد ان يقوم الدارس بعمل توجد آلية واضحة ومعلنة لتشكيل وعمل لجان الحكم  -
المحاضرة العامة فى مجال البحث.  حيث تنص الئحة الدراسات العليا بالكلية على ضرورة إشتراك عضو من خارج مصر 

الدور الهام.  فى تقييم رسالة الماجستير وتستعين الكلية بعضو من جامعة الشريك البريطانى فى ذات التخصص للقيام بهذا
وتنص على ضرورة إشتراك عضو من الجامعات الحكومية المصرية داخل مصر فى تقييم رسالة الماجستير وتستعين الكلية 
بعضو من من الجامعات الحكومية المصرية داخل مصر فى ذات التخصص للقيام بهذا الدور الهام ويسمح بإستكمال اإلختبار 

 ى المراجع من الخارج ومن الداخل ويتأكد المشرف من إستيفاء كافة مالحظاتهما بالرسالة.الشفهى األخير بعد أستالم تقرير
 

تحدد الئحة الدراسات العليا طريقة وإجراءات توزيع اإلشراف على الراسائل العلمية بما يضمن العدالة والموضوعية ويتضح  -
  هذا فى الالئحة:

الدراسات العليا والبحوث مشرفاً رئيسياً على الطالب من بين األساتذة أو األساتذة يعين مجلس الكلية بناًء على إقتراح لجنة  .1
  المساعدين بالكلية ويجوز إشراك أحد المدرسين فى اإلشراف.

يجوز لمجلس الكلية بناًء على توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث إشراك أحد أعضاء هيئة التدريس من المتخصصين من  .2
  لجنة اإلشراف، وفى جميع الحاالت ال يزيد عدد المشرفين عن ثالثة.خارج الكلية في 

يتم تعيين المشرف خالل دراسة الطالب للمقررات الدراسية وقبل البدء فى إعداد الرسالة، بشرط حصول الطالب على متوسط  .3
  لجميع المواد التى تمت دراستها وطبقاً للمادة. 2.7تقدير ال يقل عن 

رفين الجامعة فلمجلس الكلية أن يترك لجنة اإلشراف كما هى أو يضيف عضواً إلى لجنة اإلشراف أو فى حالة ترك أحد المش .4
يرفع إسم المشرف الذى ترك الجامعة من لجنة اإلشراف أو كليهما وذلك بناًء على إقتراح لجنة الدراسات العليا والبحوث 

  ئب رئيس الجامعة.وموافقة مجلس الكلية مدعماً برأي المشرف الرئيسي وإعتماد نا
لمجلس الكلية أن يقوم بتعديل لجنة اإلشراف بالرفع أو باإلضافة أو بكليهما بناًء على إقتراح المشرف الرئيسي وموافقة لجنة  .5

  الدراسات العليا والبحوث وإعتماد التعديل من نائب رئيس الجامعة.
الدراسات العليا والبحوث عن مدى تقدم الطالب في دراسته، يقدم المشرف الرئيسي فى نهاية كل عام أكاديمي تقريراً إلى لجنة  .6

 وللمشرف الرئيسي أن يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.
ويقوم مجلس الكلية بناًء على توصية لجنة الدراسات العليا والبحوث بتخصيص مشرف أكاديمى  خالل فترة الدراسة لكل  .7

أداء الدارس وكذا توجيهه لمصادر المعلومات ذات الصلة بالتخصص. كما دارس مقيد بالدراسات العليا وذلك لمتابعة مستوى 
  تلتزم الكلية بتوزيع اإلشراف على الرسائل تبعا للتخصص الدقيق.

  

للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء طالب الدراسات العليا، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستها واإلستفادة  11.11
  صحيحية.من النتائج فى اتخاذ اإلجراءات الت

   وسائل قياس أراء الطالب  

 تستخدم الكلية وسائل مناسبة فى استقراء آراء طالب الدراسات العليا عن العملية التعليمية والبحثية .1

حيث تم إستطالع رأي الطالب عن كل المقررات الدراسية وأساليب التدريس والتعلم والتقويم المتبعة في نهاية كل فصل  -
أداء أعضاء هيئة التدريس وبحث سبل تطوير العملية التعليمية وتطوير اإلمكانيات التعليمية. يقوم  دراسي والذى يتضمن تقيم

مع األساتذة وذلك إلعداد خطة التحسين الالزمة وإتخاذ إجراءات لتالفى أسباب  وكيل الكلية للبحث العلمي بمناقشة اإلستبيانات
  .، مثال إعطاء الطلبة شرح وافى ألسباب التقييمعدم رضا الطالب فى األطروحات المستقبلية للمقررات
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 تحلل الكلية وتقيم آراء طالب الدراسات العليا .2

يتم تحليل استبيان طالب الدراسات العليا وبيان درجة كل مؤشر واستخالص نتائج هذه التقييمات والعمل على تالفى نقاط  -
ئج التحليل التخاذ اإلجراءات التصحيحية. يقوم وكيل الكلية الضعف ان وجدت وبيان نقاط القوة ونقاط التحسين وتستخدم نتا

للدراسات العليا والبحث العلمى بعقد لقاءات دورية مع طالب الدراسات العليا للتعرف علي آرائهم وأي مشاكل يواجهونها في 
 دراستهم. 

 تستفيد الكلية من نتائج اإلستقراء وتتخذ الخطوات التصحيحية المناسبة .3

  تائج اإلستقراء فى الدورة السنوية لتطوير وتحديث مواصفات المواد والتى تتم كل عام دراسى.حيث تدخل ن  -
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  المعيار الثانى عشر: الخدمة المجتمعية وتنمية البيئة

  خطة مفعلة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة. كليةلل 1.12

 وقد تم تحديث  2012/2017  توجد خطة خمسية موثقة ضمن الخطة االستراتيجية للكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
. وقد تم طرح هذه 6/12/2017وخطة للعمل التنفيذي واعتمدت من مجلس الكلية بتاريخ  2017/2022هذه الخطة للفترة  

الخطة علي جميع األطراف المعنية من اعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و االداريين و لجنة التواصل مع الصناعة 
 ها من يعملون في مختلف تخصصات الصناعة.و التي من ضمن اعضائ

 :اهداف الخطة الخمسية  

  تحقيق رؤية ورسالة واهداف الجامعة والكلية فيما يتعلق بخدمة المجتمع و تنمية البيئة.            -

االت أن تكون الكلية نقطة محورية للمعرفة و للحلول و للموارد و الخدمات االستشارية لقطاع الهندسة و المجتمع في مج -
  عديدة.

وتقديم الخبرة ذات الجودة العالية لتحفيز و دعم الطلب علي الحلول المبتكرة و نقل المعرفة و التعاون في دعم التنمية  -
 االقتصادية.

برئاسة  2013في عام  Industry-Faculty Liaison Committee   (IFLC)شكلت الكلية لجنة لالتصال بالصناعة  -
الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و رؤساء االقسام العلمية الي جانب ثالثة اعضاء من  عميد الكلية و عضوية وكيل

الصناعة  يتم اختيارهم دوريا كل عام. وتهدف هذه اللجنة الي تدعيم عالقة الكلية بالصناعة و خدمة المجتمع وعقد أول 
 ا. ويتم إجتماع هذه اللجنة دوري 10/11/2013اجتماع لهذه اللجنة بتاريخ 

 

عقدت الكلية ندوة لمدة يوم واحد لربط الصناعة بالكلية وذلك تحت الرعاية المشتركة للمراكز الصناعية المشاركة والكلية  -
حيث تم دعوة المتخصصين من الصناعة اللقاء محاضرات ومناقشة المشاكل التي تجابه هذه الصناعات توطئة الشراك 

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

قامت الكلية باصدار كتالوجين احدهما يحتوي علي االمكانيات المعملية والوحدات البحثية ذات الطابع الخاص و اآلخر  -
تخصصه يحتوي االمكانيات البشرية من اعضاء هيئة التدريس بالكلية والمجاالت المهنية و البحثية لكل منهم في مجال 

  ومدي امكانية مساهمتهم في أعمال االستشارات الهندسية.

   للكلية كيانات فاعلة فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 2.12

 :قامت الكلية بانشاء عدد من المراكز العلمية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة 

الجامعة وذلك الجراء الدراسات و البحوث مراكز علمية هندسية متخصصة كوحدات ذات طابع خاص تتبع ادارة  7تم انشاء  -
في بعض مجاالت التخصصات المختلفة لالقسام العلمية بالكلية وربط هذه الدراسات باحتياجات المجتمع و جميعها مذكورة 
بصورة مفصلة علي موقع الجامعة تحت صفحة األبحاث. ويتم عمل تقرير سنوي للسيد االستاذ الدكتورنائب رئيس الجامعة 

ث العلمي بخصوص االنشطة التي تقوم بها و تقرير سنوي للكلية عن االنشطة التي تقوم بها هذه المراكز. وهذه المراكز للبح
 هي:
 و دراسات المستقبل.  مركز التنمية المستدامة -1
 مركز المواد المتقدمة. -2
 مركز الطاقة المتجددة. -3
 مركز الفيزياء النظرية. -4
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 مركز التميز في الصيانة. -5
 تكنولوجيا التعلم.مركز  -6
 مركز المحاكاه و االبتكار. -7
 CCCSمركز استشارات و خدمة المجتمع  -8

 للكلية أنشطة متنوعة موجهة لتنمية البيئة المحيطة بها وخدمة المجتمع وتلبى إحتياجاته وأولوياته. 3.12

 :قامت الكلية بعقد عدد من األتفاقيات الموجهة لتنمية البيئة وخدمة المجتمع  

 االتفاقيات بين الكلية وكل من: تم عقد عدد من -
 شركة ديورافيت للسيراميكيات و األدوات الصحية. -1
 شركة النساجون الشرقيون.  -2
 شركة جنوب الوادي القابضة للبترول. -3
 جامعة بورسعيد.  -كلية الهندسة -4
 برتوكول مع محافظة االقصر . -5
 بروتوكول مع شركة شنيدر للكهرباء. -6

 اشتركت الكلية في عضوية الجمعيات العلمية و المهنية العالمية لتنمية البيئة وخدمة المجتمع:  -
 ).IEEEجمعية مهندسي الكهربية واإللكترونيات ( -1
 جمعية المهندسين الكيمائيين. -2
 جمعية مهندسي البترول (قسم الطالب). -3
 جمعية المهندسين الميكانيكيين. -4
  ).Enactus and  Multicultural Clubتشارك الكلية في عضوية  نوادي ( -5

  للكلية آليات لتمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع القرار ودعم موارد المؤسسة وتنفيذ برامجها. 4.12

 توفر الكلية بيانات بالمجالس التي يشارك فيها ممثلو المجتمع  

القرار وتنفيذ برامج الكلية لخدمة المجتمع عملت الكلية بالتعاون مع الجامعة على تمثيل فاعل لألطراف المجتمعية فى صنع  -
  وتنمية البيئة. حيث توفر الكلية بيانات بالمجالس التي يشارك فيها ممثلو المجتمع مثل:

  مجلس الكلية -1
 لجنة التواصل مع الصناعة -2
  لجان مناقشة مشروعات التخرج (المشروعات البحثية و مشروعات التصميم. -3

تتم المراسالت مع األطراف المجتمعية لألشتراك فى الملتقى التوظيفى للطالب والذى يقام سنويا داخل الكلية والجامعة. وتقوم   -
  الكلية باالتصال بالشركات الصناعية والمؤسسات بهدف الحصول علي اماكن للتدريب الصيفي للطالب داخل و خارج مصر.

  جتمع واالستفادة من النتائج في اتخاذ االجراءات التصحيحية:للكلية وسائل مناسبة لقياس آراء الم 5.12

 .تستخدم الكلية الوسائل المناسبة في قياس آراء المجتمع ومنظمات سوق العمل عن دورها وخدماتها المقدمة  

تم تصميم استبيان لقياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل عن دور الكلية في خدمة المجتمع ومستوى  -1
 يجيها وذلك من خالل وحدة الجودة.خر

 2017سبتمبر  19تم توزيع هذه االستبيان علي المشتركين في ندوة عالقة الكلية بالصناعة الذي تم عقده يوم الثالثاء  -2
مشارك من رؤساء مجالس الشركات الصناعية و المؤسسات.قد تم عرض نماذج من  100والذي حضره حوالي 

للمساهمة  2016/2017مشروعات التصميمية التي قام بها خريجي الكلية للعام الجامعي مشروعات التخرج البحثية و ال
في ايجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه بعض هذه الشركات و المؤسسات. و قام الحاضرون بملئ هذه االستبيانات. 

 كما تم نشر فعاليات هذه الندوة علي الموقع االلكتروني للكلية.
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يل بيانات االستبيانات السابق ذكرها وقد توصل التعاون بين الكلية وبعض المؤسسات الصناعية الي قامت الكلية بتحل -3
ايجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجهها وعلى سبيل المثال شركة النساجون الشرقيون التي تم توقيع بروتوكول معها 

  لمشروع خاص بترشيد الطاقة.
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