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 تمهيــد
 

ومنذ انشائها اتخذت الكلية النموذج البريطاني فى التعليم  2005أنشئت كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر في سبتمبر 

 العالى لضبط جودة التعليم كأسلوب لضمان الجودة بجميع البرامج الدراسية بها.

 

 -الهندسة المدنية  -لعدد ثمانية برامج دراسية )الهندسة المعمارية   NARS )تتبنى الكلية المعايير األكاديمية القياسية القومية )

  هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز(. -الهندسة الكيمائية  -هندسة الحاسب  -الهندسة الكهربية واالتصاالت  -هندسة وإدارة التشييد 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد بجلسته رقم  وقد اعتمد ذلك بقرارمن ARSيتبنى برنامج الهندسة الميكانيكية كما 

 19/12/2016بتاريخ  161

 

وتلتزم الكلية باعداد خريجين اكفاء لقطاعات العمل واالنتاج فى المجتمع وذلك من خالل هذه البرامج التعليمية المتطورة وتدعمها 

ى وذلك لتحقيق رسالة الكلية وهى خريج يمتلك من المهارات والشهادات آليات التعليم والتعلم، النشاط البحثى ومهارات التعلم الذات

التى تؤهله للمنافسة على المستوى المحلى والدولى ويتم ذلك من خالل تنفيذ خطة استراتيجية للتعليم والتعلم تخاطب المستقبل 

 وترتكز على الواقع. 

 

التعلم ، البحث العلمى ، وخدمة المجتمع( لمدة خمس سنوات يوجد للكلية خطة استراتيجية وثالث خطط تنفيذية )للتعليم و

. وبصفه دورية يتم كتابة التقريرالسنوى للكلية كل عام متضمناً ما تم تنفيذه من الثالث خطط التنفيذية وفقاً للخطة  2017/2022

راسة الذاتية في مجاالت التعليم والتعلم االستراتيجية ، ويعتبر التقرير السنوي للكلية لثالث سنوات السابقة جزء ال يتجزأ من الد

 .خدمة المجتمع –البحث العلمي  –

 

كلية والتي تشهد بمحاكاة نظام ضبط الجودة بالكلية بما التم منح اعتماد الجامعة البريطانية الشريكة لجميع برامج  2007 عام في

نتيجة لهذا االعتماد تمنح و التعليم العالي فى المملكة المتحدة.هو متبع في الجامعة البريطانية الشريكة طبقا لنظام ضبط الجودة فى 

الجامعة البريطانية الشريكة شهاداتها لخريجي كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصرالذين يحققون متطلباتها االكاديمية 

 والمعلنة للطالب.

 

لها رؤية ورسالة  وهذة الوحدةوحدة ضمان الجودة  اءقامت كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر بانش 2015في عام 

تقوم وحدة ضمان الجودة بنشر وعي الجودة بالكلية طبقا لمفاهيم الهيئة حيث واهداف وهيكل تنظيمي معتمد من مجلس الكلية. 

  القومية لضمان جودة التعليم.

    

اد بقرارمجلس إدارة  الهئية القومية لضمان جودة التعليم وقد تم منح كلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر شهادة االعتم

 وتسرى هذة الشهادة لمدة خمس سنوات. 30/7/2018بتاريخ  180واالعتماد رقم 

 

 / نبيل الطيب وبرئاسة عميد الكليةأ.د. الجودة /  ضمان قام بإعداد الدراسة الذاتية فريق وحدة الجودة تحت أشراف مدير وحدة

 وشارك فيها رؤساء االقسام العلمية وكثيرمن أعضاء هيئة التدريس من خارج ممثلى وحدة الجودة واالداريين.مجيد حسن أ.د. 

                                    
 

 

 

 

 

 



    SSSR F2 

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

{ii} 
 

 

 مصطلحات داخل التقرير:
 الجامعة البريطانية الشريكة مع الجامعة البريطانية في مصرالشريك البريطاني : 

 الجامعة البريطانية في مصر -لجنة المراجعة الداخلية بكلية الهندسة -2الشريك البريطانى  -1: المراجع الداخلي 

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

 الي المراجعين من الجامعات المصرية في التخصصات المختلفة.

 

 

 

 

 عميد الكلية وحدة الجودةمدير 

  

ب   /أ.د.  ل الطي  ي  ب  د حسن  أ.د. /   ن  ي    مج 
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 اإلشراف العام على التقرير

 الوظيفــــــــــــــــــــــة االســــــــــــــــم

ة الهندسة ورئيس مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكليةعميد كلي أ.د./ مجيــد حسن   

 مدير وحدة ضمان الجودة بكلية الهندسة أ.د./ نبيل الطيب 

 

 فريق اعداد التقرير 

تم إعداد الدراسة الذاتية من خالل فريق أعضاء وحدة الجودة ، ومسؤولي المعايير من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم 

 واإلداريين ذوي العالقة . 

 المعيار االسم

 التخطيط االستراتيجي .1 مريان نبيلأمانى مايكل + د.  د.م.أ.

 القيادة والحوكمة .2 محمد حسين + د. مريم أيهاب .أ.د

 ادارة الجودة والتطوير .3   بدرد. مارفى 

 أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .4 ه د. طاهر حالو

 الجهاز اإلداري وممثل االداريين بالوحدة .5 والء ناجىم. رنا عادل + أ. 

 الموارد المالية و المادية.6 جابر + د. سراج سالمأ.د. محمد 

 المعايير االكاديمية و البرامج التعليمية .7 نبيل الطيب + د. أسالم محمد احمد .أ.د

 التدريس والتعلم .8 جيرمين فاروق + د. مروة الدويك .أ.د

 الطالب و الخريجون .9 د. دينا أحمد + د. مى حسن

 البحث العلمي واالنشطة العلمية .10 احمدأ.د. محمد شهير صادق + د. هدى 

 الدراسات العليا .11 د. مروة عادل + د. دينا المهدى

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة .12 محمد على الوجيه + د. محمود منصور .أ.د

 

 الجامعة البريطانية في مصر -لجنة المراجعة الداخلية بكلية الهندسة 

وقد تم  14/2/2018تم تشكيل لجنة المراجعة الداخلية بتوجيه من مجلس إدارة الوحدة ثم اعتمدت في مجلس الكلية بتاريخ 

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

 ورئيس مجلس ادارة الوحدة مجيد حسن عميد كلية الهندسة /أ.د. .1

 جودة بالكليةنبيل الطيب مدير وحدة ال /أ.د. .2

 محمد العطار مستشار وحدة الجودة بالكلية /أ.د. .3

 محمد شهير صادق وكيل الكلية للدراسات العليا وعضو بوحدة الجودة بالكلية  /أ.د. .4

 محمد حسين عضو بوحدة الجودة بالكلية /أ.د. .5
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 الوصفية لكلية الهندسةالعامة البيانات 
 

 كلية نوع المؤسسة: الهندسة كلية اسم المؤسسة:

 الجامعة البريطانية فى مصراسم الجامعة التابع لها المؤسسة: 

 خاصة نوع الجامعة:

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

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

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

 القيادة األكاديمية : 

 مجيد حسن  /.عميد الكلية: ا.د 

  : 202 26300010120+   فاكس :  20226300013119تليفون 

 : بريد إلكترونيInfo@bue.edu.eg   

 للجامعة الموقع اإللكتروني :http://www.bue.edu.eg 
 

 الموارد البشرية بالكلية:
 منتدب جزئيا   69، علي رأس العمل 75، منهم 144إجمالى   :2019/ 2018للعام الجامعى  هيئة التدريسعدد اعضاء  -

 على رأس العمل هم المعينيين و المعارين الي الكلية بدوام كامل. -

 %0نسبة اإلجازات الخاصة إلجمالي أعضاء هيئة التدريس% 65نسبة المعارين إلجمالي أعضاء هيئة التدريس   -

أجازة خاصة ، نسبة األجازات الخاصة  19علي رأس العمل   131، منهم  150 أعضاء الهيئة المعاونة: إجماليعدد  -

 %12إلجمالي الهيئة المعاونة : 

وفقاً للدرجة العلمية للعام الجامعى  بالكلية توزيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

2017/2018: 

 
المعاونةالهيئة  أعضاء هيئة التدريس  

 اإلجمالى معيد مدرس مساعد األجمالى مدرس أستاذ مساعد أستاذ

 150 89 61 75 37 13 25 العدد

%33 النسبة  17%  49%  100%  40%  59%  100%  
 

 (2019/2018)مهام الوظيفية للعام الجامعى عدد العاملين بالجهاز اإلداري حسب ال( 1جدول )

 العدد مكتب رقم العاملين بالجهاز اإلداري

 A117 4  مكتب العميد

 A117 1  مكتب الدراسات العليا

 A232 1  أمين وحدة ضمان الجودة

 A103 7 مكتب االداريين )مساعد اداري لألقسام وللفرقة االعدادية(

 30  مهندسي وامناء المعامل

 8  الفنين وأمناء معامل الحاسب 

 22  عمالال

 1  مهندس تدريب

 )دائم( 73  اإلجمالى
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 األقسام العلمية 
 (.ال يمنح درجة علميةأقسام هندسية بالكلية تمنح درجات البكالوريوس باإلضافة الى قسم علوم أساسية ) 6( ان هناك 2يبين جدول )

 (2019/2018( بيان بأعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وفقا للدرجة العلمية باالقســــام )2جدول ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االقسام
 الهيئة المعاونة اعضاء هيئة التدريس

 االجمالي معيد مدرس مساعد اإلجمالي مدرس أستاذ مساعد أستاذ استاذ متفرع

 25 15 10 15 5 4 6 0 الهندسة المعمارية

%  40% 26% 33%  40% 60%  

 15 6 9 11 8 0 3 0 الهندسة الكيميائية

%  27%  72%  60% 40%  

الهندسة المدنية )عام، هندسة 

 وإدارة التشييد(
0 3 1 6 10 7 17 24 

% 0% 30% 10% 60%  28% 70%  

الكهربية )شعبة هندسة الهندسة 

االتصاالت وشعبة هندسة 

 الحاسب(

0 2 0 6 8 7 8 15 

% 0% 25%  75%  46% 53%  

 35 22 13 14 4 4 6  0 الهندسة الميكانيكية 

%  42% 28% 28%  37% 62%  

 22 16 6 9 4 2 3  هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

%  33% 22% 44%  27% 72%  

يمنح درجة علوم اساسية )ال 

 علمية(
0 2 2  4 8 9 5 14 

%  25% 25% 5%  61% 38%  

 150 89 61 75 37 13 25 0 العدد الكلى

  %59 %41  %49 %17 %33 %0 النسبة الكلية
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 األنشطة االكاديمية بالمؤسسة 
  2019-2018ب الكلية المقيدون للعام الدارسي البيان بعدد طبرامج المرحلة الجامعية األولي: 

 طالب  542عدادي: الب الفرقة االعدد ط

 2019-2018ارسي ب الكلية المقيدون للعام الدالط بعدد( 3)جدول 
 جماليالا الفرقة الرابعة الفرقة الثالثة الفرقة الثانية ولىالفرقة اال االعداديةالفرقة  القسم

  الهندسة المعمارية

 

 

 

 

542 

 

 

 

 

 

95 82 84 89 350 

 425 84 100 137 104 )عام( المدنية الهندسة

)هندسة  المدنية الهندسة

 وادارة التشييد(

41 39 23 22 125 

)شعبة  الكهربية الهندسة

 هندسة األتصاالت(

49 30 35 49 163 

)شعبة  الكهربية الهندسة

 هندسة الحاسبات

31 19 9 0 59 

 467 101 102 127 137 الميكانيكية الهندسة

 البترول الهندسة

 الغاز وتكنولوجيا

24 53 69 87 233 

 102 20 29 25 28 الكيميائية الهندسة

 1924 452 451 512 509 542 إجمالي

  :2466اجمالي عدد الطالب بكلية الهندسة 

 ( من خالل عدد ) ( .3( برامج مفصلة بالجدول )7تمنح المؤسسة ) درجة البكالوريوس 
 

  (2019/2018) التدريس والهيئة المعاونة وعدد الطالب ونسبهم للطالب (  أعداد أعضاء هيئة4جدول  )

 

# 

 

 البرنامج

 )المرحلة الجامعية األولي(

عدد أعضاء 

 هيئة التدريس

عدد الهيئة 

 المعاونة
 

عدددددددددد 

 الطالب

نسدددددددددبددددة 

اعضددددددداء 

هددددديدددددئدددددة 

التددددريس 

 للطالب

نسدددددددددبددددة 

الدددهددديدددئدددة 

المعدداونددة 

 للطالب

دائم/ 

 معار

انتداب 

 جزئي

PT 

علي 

راس 

 العمل

أجازة 

دراسية 

 خاصة

1 
 الهندسة المعمارية

15 4 23 2 350 1:17 1:15 

2 
 الهندسة الكيميائية

11 5 13 2 102 1:14 1:8 

2 
 1:25 1:19 550 2 22 18  10 الهندسة المدنية )عام، هندسة وإدارة التشييد(

الهندسة الكهربية )شعبة هندسة االتصاالت  4

 وشعبة هندسة الحاسب(
8 18 14 1 222 1:17 1:16 

5 
 الهندسة الميكانيكية

14 6 24 11 467 1:17 1:19 

6 
 هندسة البترول وتكنولوجيا الغاز

9 9 22 0 233 1:14 1:10 

    1 13 9 8 )ال يمنح درجة علمية( علوم أساسية 

 1:15 1:20 1924 19 131 69 75 اإلجمالي 

 ملحوظة: يتم حساب العضو المنتدب جزئيا بنصف العضو المعين او المعار كليا.  -

 (. 2010/  2009)( من الدفعات ، كان اولها في العام الدراسي  7تخرج من الكلية عدد ) -
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 ( والرسم البيانى أعداد الخريجين الكثر من خمس سنوات سابقة.5يوضح جدول )  -

 لطالب مرحلة البكالوريوس في السنوات االخيرةبيان بأعداد الخريجين  (5جدول  )

 
 /2013 العام الدراسي

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

 اإلجمالي

    1986 356 440 363 297 148 382 العدد

  

 برامج الدراسات العليا 
ووضع المجلس األعلى للجامعات حداً أقصى لعدد الطالب  ( 2011/2012سبتمبر )فى  بالكليةبرامج الدراسات العليا  تبدأ

 طالباً.  15الممكن قبولهم في كل دفعة وهو 

( والذي يوضح أعداد الطالب 6درجة الماجستير فى ثالث برامج دراسات عليا في التخصصات المبينة في الجدول ) كليةتمنح ال

 لكلية.المقيدين والمسجلين ببرامج الدراسات العليا المختلفة با

 
 

 (2018/2019( بيان بأعداد طالب الماجستير المقيدين ببرامج الدراسات العليا للعام الدراسي )6جدول )

 الدبلومات المهنية برنامج الدبلوم برنامج الماجستير برنامج الدكتوراه

اسم 

 البرنامج 

عدد 

 الطالب 

 اسم البرنامج
 عدد الطالب

اسم 

 البرنامج

عدد 

 الطالب

اسم 

 البرنامج

عدد 

 الطالب

   MSc MEng     

     0 2 هندسة المواد المتقدمة  ال يوجد

     4 14 هندسة الطاقة المتجددة  

هندسة التصميم و التشييد   

 المستدام 
12 2 

    

للعام  إجمالى عدد الطالب الكلى  

 (2018/2019الدراسي )
28 6 

    

 

356

440

363

297

148

382

244

0

100

200

300

400

500

2018/20192017/20182016/20172015/20162014/20152013/20142012/2013

أعداد الخريجين في السنوات األخيرة
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 .2019الي  2014طالب في الفترة من  20الحاصلين علي درجة الماجستير وعددهم ( اجمالي عدد الطالب 7يوضح جدول ) -

 (2019/2018)حتى  ( عدد الطالب الحاصلين علي درجة الماجستير 7جدول ) 

 

 2019/2018 التدريس المختصون بالدراسات العلياأعضاء هيئة ( 8جدول )
 القسم الدرجة العلمية األسم البرنامج

 

 

 

 

 

 

 هندسة الطاقة المتجددة

 

 

 

 

 

 

 ميكانيكا أستاذ  /أحمد الباز  .ا.د

 ميكانيكا أستاذ  نبيل الطيب  /.ا.د

 ميكانيكا أستاذ  / تامر عادل محمد  .د

 (انتداب جزئي)كهرباء  أستاذ  /طارق سعد سيد عبد السالم  .د

 ميكانيكا أستاذ  /أحمد عبد العظيم أحمد  .د

 ميكانيكا أستاذ مساعد  /أيمن عباس  .دأ.م.

 ميكانيكا أستاذ مساعد  /مصطفى الشاذلي  .دأ.م.

 فيزياء مدرس  آمل قصري  /د.

 ميكانيكا مدرس  /عمرو عبد القادر  .د

 كهرباء مدرس  /سامح اسامه  .د

 ميكانيكا مدرس  /جورج فام  .د

 

 

 

 

 

 

 هندسة المواد المتقدمة

 ميكانيكا أستاذ  /نبيل الطيب  .ا.د

 كيمياء أستاذ  /مصطفى عبد السالم رضوان  .ا.د

/إيمان صالح الدين عثمان  .ا.د

 المحالوي 

 )انتداب جزئي) ميكانيكا أستاذ 

 ميكانيكا أستاذ  /محمد حسين  .ا.د

 ميكانيكا أستاذ  / تامر عادل محمد  .د

 ميكانيكا مدرس  /السيد عقل  .د

 ميكانيكا أستاذ مساعد  /أيمن عباس  .دأ.م.

 ميكانيكا أستاذ مساعد  /مصطفى الشاذلى  .دأ.م.

 ميكانيكا مدرس  /هشام صفوت  .د

 

 

 

 

 

ندسة التصميم والتشييد ه

 المستدام

 

 مدني أستاذ  مجيد حسن  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ  خالد دويدار  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ أيمن عثمـــان  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ أحمد راشد  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ  محمد عصمت العطار  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ حسام بكر  /.أ.د

 عمــــارة أستاذ أ.د/ جيرمين الجوهري 

 مدني أستاذ مساعد  عمرو حلمــــي  /.دأ.م.

 اإلجمالي 2019/2018 2018/2017 2017/2016 2016/2015 2015/2014 العام الدراسي

 16 5 2 4 1 4 ماجستير
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 مدني مدرس  محمد حجازي  /.د

 عمــــارة مدرس  والء صالح  /.د

 مدني مدرس  يسرا المغربي  /.د

 مدني مدرس  مريم إيهــــاب  /.د

  

 

 

  كليةوسائل االتصال بال
 43ص ب :  11837محافظة القاهرة  –طريق السويس  -مدينة الشروق عنوان المؤسسة :    -

  http://www.bue.edu.eg:   االكتروني للمؤسسةالموقع  -

 / مجيد حسن  .أ.د:  اسم عميد الكلية -

 mhassan@bue.edu.eg:  البريد اإللكتروني لعميد المؤسسة -

 1413داخلي :   : كليةهاتف عميد ال -

 محمد الطيبنبيل سعيد  / .: أ.ددير وحدة ضمان الجودة بالكليةاسم م -

   01065228688/01155685757، 1407داخلي :   :دير وحدة ضمان الجودةهاتف م -

 nabil.eltayeb@bue.edu.eg  البريد اإللكتروني لمنسق الزيارة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bue.edu.eg/
mailto:nabil.eltayeb@bue.edu.eg
mailto:nabil.eltayeb@bue.edu.eg
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 رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها

 

 رؤية الكلية
FACULTY VISION 

The Faculty of Engineering strives to be regionally recognized as a leading 

institution dedicated to professionalism, research and community development, 

while offering students and researchers internationally accredited engineering 

programmes. 

مجموعة من   الهندسة حثيثا ألن تكون فى مركز صدارة المنطقة بأن توفر لطالبها وباحثيهاتسعى كلية 

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

 

 

 

 رسالة الكلية
FACULTY MISSION 

The mission of the Faculty of Engineering is to provide a broad spectrum of 

education and research with a British ethos, working with UK and global partners to 

offer internationally recognized quality degrees that enable graduates to develop 

their knowledge and entrepreneurship skills and to contribute to the community 

development. 

 

تتركز رسالة كلية الهندسة فى توفير قاعدة تعليمية وبحثية عريضة ذات ثقافة بريطانية من خالل الشراكة 

وروح البريطانية والعالمية لمنح درجات علمية معتمدة دوليا تمكن الخريجين من تطوير معارفهم ومهارتهم 

  .المجتمع تنميةفى  والمساهمةلديهم  المبادرة
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 2018/2019لعام ونقاط التميز  ملخص ألهم إنجازات الكلية
بالمفاهيم والنظم والسياسات  على استمرار العمل 2018-2019فى هذا العام  حرصت الكليةكما هو الحال فى جميع االعوام السابقة 

 التالية: نجازاتالالزمة لضمان جودة التعليم بالكلية مما ادى الى  اإل

التواصل و والطالب بالكلية، والجامعةيشمل المعلومات واألحداث الخاصة ل للكلية الموقع االلكترونىوتطويرتحديث  .1

 مع الزائرين من الخارج

 د السلطات والمسؤليات بالكليةيحدلت للكلية يةتنظيمالكل اهيالتحديث واعتماد  .2

 وظائف مستحدثة مثل وظيفة مدير البرنامج الدراسى.إضافة ووظيفى للوظائف المختلفة الوصيف الت تعديل .3

 خطط تدريبية.وفقا لر اإلمكانات الالزمه لتنفيذ الدورات المقترحه يتوف .4

 مراجعةأيضا وعتمادها أو إتعديلها بمشاركة الجانب البريطانى فى متابعة نظام الجودة ومراجعة األمتحانات استمرار  .5

 القرارات.النتائج بما يضمن حيادية وكفاءة 

 قواعد بيانات الكترونية في مختلف االنشطة تدعم اتخاذ القرار.ث تحدي .6

  .وإعتمادها تحديث الدراسة الذاتية ومراجعتها .7

 للكلية. الموقع االلكترونى على (EQAU)الجودة وحدة تحديث صفحه .8

  .بالكلية العاملين لجميع المسؤليات وتحديد الوظيفي تحديث التوصيف .9

الملفات الموجودة بها وتدعيمها بشبكة  وحدة الجودة ورفع كفاءة التجهيزات ووحدات تخزين وتعزيزتجديد تعديل و .10

 االنترنت الجديدة بالكلية.

بحوث علمية و أيضا نشر  فى مؤتمرات ودوريات عالمية مع نشر بحوث من المشروعات البحثية بحوث نشرإستمرار  .11

 تطبيقية لخدمة المجتمع.

  RDI &STDF والدولية لخدمة المجتمع مثل المحلية المختلفة الهيئات من المدعمة التطبيقية البحوثإجراء زيادة  .12

&& TEMPUS   Newton- Musharafa. نشر لل الماديفى التشجيع والدعم  الجامعة استمرار هذا باالضافة الى

الباحثين على تمويل من الكلية  حصول شباب .من خالل حضور المؤتمرات العالميةفى المجالت العلمية والعلمي 

، مشروعات بحثية لعملات خارجية من جهباالضافة الى حصول بعض اعضاء هيئة التدريس على تمويل  الجامعة

 دعم المعامل والعملية التعليمية من ميزانية المشروعات.ولذلك ت

 ومعالجة المعاونة والهيئة التدريس هيئة أعضاء لتعيين الكلية مجلس من معتمدة خمسيةال خطةال تفعيل استمرار .13

 .التدريس هيئة أعضاء أعداد في العجز

 للعاملين المتاحة والخبرات المؤهالت بيانات قاعدة وكذلك التدريس هيئة وأعضاء لطالبا بيانات قواعد تحديث .14

 بالكلية

 .لمعاجة السلبيات ودعم االيجابيات رضاء العاملين علىات للوقوف طرح وتحليل استبيان .15

نماذج من نتائج )جود  نماذج تقييم االداء السعععععنويتفعيل وتطوير ب خطة لتطوير اداء االداريين والفنيينوضعععععع وتنفيذ  .16

  .(تقييم االداء

 معايير الختيار الجهاز االداريوضوح  .17
 تطوير المكتبة وتحديثها والتعاقد مع أكبر محركات البحث ودور النشر. .18

طبيعة وأعداد الطالب بما يتناسب مع  كافى منهار العدد اليتوف لضمانبالكلية تجديد وشراء العديد من أجهزة الحاسبات اآللية  .19

وجود جهاز حاسب آلي لكل عضو هيئة التدريس ، ور أحدث البرمجيات التى تطبق فى الصناعةيتوفوكذلك  ،الدراسة بالكلية

 انة الحاسبات واألجهزة.وجود خطة لصي، ومعاونيهم والعاملين

حصول الطالب والمعيدين هذا باالضافة الى  .وجود برامج حديثة تلبى احتياجات سوق العمل فى مرحلة البكالريوس .20

 على دورات فى البرمجيات المستخدمة فى الصناعة

 ع المصفوفات المطلوبة للبرامج والمقرراتتنفيذ جمي .21

توصيف وتطوير البرامج كيفية فنى ألعضاء هيئة التدريس لالدعم والإستمرار إجراء اإلستبيانات للمقررات   .22

 والمقررات. 
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طرق التصحيح ولكيفية تصميم اإلمتحانات عمل  عقد ورشومعاونيهم وذلك ب أعضاء هيئة التدريسمواصلة تدعيم  .23

 كى تتوافق مع توصيف المقررات.والمراجعة 

 .النشر منها فى مؤتمرات محلية ودوليةو مشاكل الصناعةالتخرج لطالب البكالوريوس فى حل بعض مشاريع مساهمة  .24
 إغالقفى حالة  وكذلك .توقف قهرى للعملية التعليميةوحال حدوث مؤثرات خارجية فى خطة طوارئ للكلية تحديث  .25

 .االلكترونى التعليم طريق عن والطلبة التدريس هيئة ألعضاء الجامعة

 عقد ملتقى التدريب والتوظيف سنوياً.استمرار .26

عقد معرض سنوى لمشاريع التخرج بحضور رجال و ورش عمل ومعارض مع الشركات وسوق العمل قدالتواصل وع .27

دعم الكلية لتوطيد العالقة مع الشركات والمصانع وزيادة التواصل بين الطالب استمرار هذا باالضافة الى  الصناعة.

إمتحانات مناقشة مشاريع التخرج، ارسال طالب الفرقة والعاملين بهذه الشركات، وإختيار رجال من الصناعة فى لجان 

الثانية والثالثة للتدريب فى الشركات والمصانع تتيح لهم فرصة التعرف على مشاكل الصناعة وتثقل مهاراتهم بخبرات 

 سوق العمل وإحتياجاتة.

مما أدى الى حصول الكلية على  وحصولهم على جوائز الخارجية في المسابقات المحلية والدولية  إشتراك طالب الكلية .28

 العديد من المراكز المتقدمة في بعض األنشطة الطالبية على مستوي القطاعات والجامعات الحكومية والخاصة.

 مشاريع التخرج لكل قسم.لنشرأفضل ( Nexus)ووجود مجلة دليل مشاريع التخرج وتحديث  تطوير .29

فترة التنفيذ  –موثقة ومعتمدة من مجلس الكلية تتضمن موضوعات البحث  2017/2022خطة بحثية استراتيجية وجود  .30

 البحثية واالنشطة التى تمت فى اتجاه البحوث.الفرق  –

معامل  بحثية متميزة فى مجاالت الطاقة الجديدة والمتجددة والمواد المتقدمة واالنشاءات والتى تقوم بدعم  تطوير وانشاء .31

 .الخارجية معامل مهداه من بعض الجهات علىالكلية حصول هذا باالضافة الى  البحث العلمى

 كل تخصصتخرج على مستوى الكلية فى ائزمالية الفضل مشروع وج توزيع .32

 حصول أعضاء هيئة التدريس على شهادات تقدير .33

 حصول الطالب على جوائز ثقافية أو رياضية محلية أو دولية 

 وحصلوا على بعض الجوائز مثال ذلك:مسابقات علميه شارك الطالب فى 

 (SPE)مؤتمر جمعية مهندسى البترول  -

 Global Hybrid Electric Challenge التحدي العالمي الهجين الكهربائي في مصر -

 فى  سان فرانسيسكو (Robo Games 2018 ) روبوجيمز  -

 

 

 2018/2019عام دعم األنشطة الطالبية بالكلية خالل 

Year Student Activities Budget 

2018-2019 1,539,232 

 

 

 مستوى كليات الجامعة بية علىالطال بيان باعدادالطالب المشاركين في االنشطة)بالدراسة الذاتية( ( 12-9 (جدول

Year Clubs Arts Sports Cultural Scientific 

  Male Female Male Female Male Female Male Female Male Female 

2018-2019 1440 995 175 215 407 161 135 113 502 109 
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بيان باعداد الطالب الحاصلين على مراكز في االنشطة الطالبية  )بالدراسة الذاتية( ( 9-16جدول )

2019/2018 

# 

Sport Activates  

الذي حصل فيه الطالب على  الرياضى النشاط

 جوائز

Award 

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

2 Weapon (2 students) Golden, Bronze Medals 

3 Squash (1 student) Golden Medal 

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

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

6 Boxing  (3 students) Golden, Bronze Medals 

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

8 Table tennis (2 student) Bronze, Silver Medal 

9 BUE Handball Team Silver Medals 

10 Badminton (3 students) Bronze Medals 

11 BUE Football Team Silver Medals 

12 BUE Speed Ball team  Bronze Medals 

 

 أنشطة أخرى للكلية 

 إضافة وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع ضمن تشكيل الهيكل التنظيمى للكلية. -

 مراجعة وتحديث الالئحة الداخلية لوحدة ضمان الجودة وتم إضافة مهام ومسئوليات وكيل الكلية للبيئة وخدمة المجتمع -

 عن الخطط االستراتيجية للكلية.إعداد  تقارير سنوية  -

 إعداد تقرير عن خطة تدريب العاملين بالكلية )ما تم تنفيذه وما لم يتم تنفيذه(  -

 تقرير عن التعليم اإللكترونى بالكلية إعداد -

  التوسع فى التواصل مع جهات العمل لتوفير فرص تدريب ميدانى وعمل للطالب. -

ن مستوى خريجى الكلية لتعظيم االستفادة من اراء رجال االعمال والصناعة زيادة استطالع آراء المؤسسات والشركات ع -

 حول مستوى الخريج

 .(Interactive Learning)تطبيق نظم التعلم التفاعلى  -

 العمل على زيادة برامج الدرسات العليا من خالل  اعداد الئحة لبرنامج الدكتوراة. -

 تجديد أماكن ومكاتب الهيئة المعاونة. -

 العاملين وأعباء العمل بنسبة الزيادة السنوية. ربط أداء -

 برامج تدريبية لتطوير اداء اإلداريين بكلية  عقد -

 إحالل وتجديد أجهزة الحاسب اآللى بمعامل الكلية  -

 وتطوير أجهزة المعامل الكلية  تجديد -


