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م2017/2018لجنة إعداد الدراسة الذاتیة للكلیة   

 لجنة إعداد المعیار اسم المعیار رقم المعیار

تراتیجي 1 یط اإلس   التخط
 

ق  /د دحت توفی د م ة+ محم   اللجن
 

ة 2 ادة والحوكم   القی
 

د / د د محم ور أحم ة+ منص   اللجن
 

ویر  3 ودة والتط   إدارة الج
  

ن / د ید حس رو س ة+ عم   اللجن
  

ة   4 دریس والھیئ ة الت اء ھیئ أعض
ة   المعاون

  

د / د ب محم د المنطل د عب ة+ أحم   اللجن
  

از اإلداري  5   الجھ
  

د / د.أ د أحم ود محم ة+ محم   اللجن
  

ة  6 ة والمادی وارد المالی   الم
  

د / د مت أحم ود حش ة+ محم   اللجن
  

رامج   7 ة والب اییر األكادیمی المع
ة   التعلیمی

  

ي / د.أ نعم مرغن د الم ة+ عزت عب   اللجن
  

تعلم  8 دریس وال   الت
  

ي / د ید ربیع ب الس ة+ رج   اللجن
  

ون  9 الب والخریج   الط
  

ي / د.أ اح عل د الفت امیة عب ة+ س   اللجن
  

ث العلم  10 ةالبح طة العلمی   ي واألنش
  

ل / د.أ یم نای د العظ د عب ة+ محم   اللجن
  

ا  11 ات العلی   الدراس
  

ط / د د الباس س عب واب إدری ة+ ط   اللجن
  

ة  12 ة البیئ ة وتنمی اركة المجتمعی   المش
  

ا/ د.م.أ و الوف د أب د ولی ة+ محم   اللجن
  

  

  

 م2017/2018لجنة مراجعة الدراسة الذاتیة للكلیة 
 الوظیفة االسـم م
ن/ د.أ 1 د حس وبي محم   ن

 

ة د الكلی   عمی
 

واري/ د.أ 2 ن الھ د حس ن محم   حس
  

وم ة العل د كلی   عمی
  

ماعیل/ د.أ  3 د إس راھیم محم   إب
  

ة ودة بالجامع ز الج دیر مرك   م
  

د/ د.أ  4 عدي أحم ابر الس   ج
  

ة  ع وتنمی ة المجتم ئون خدم ة لش ل الكلی وكی
ة   البیئ

  

ي/ د.أ  5 د عل ب محم د المنطل   عب
  

ئون ة لش ل الكلی الب وكی یم والط   التعل
  

ل/ د.أ  6 یم نای د العظ د عب   محم
  
  

ا  ات العلی ئون الدراس ة لش ل الكلی وكی
وث   والبح

  

ي/ د.أ  7 نعم مرغن د الم زت عب   ع
  

ة ة المعماری م الھندس تاذ بقس   األس
  

د/ د.م.أ  8 ا محم و الوف د أب   ولی
  

ة ة المدنی م الھندس اعد بقس تاذ المس   األس
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  :قدمةامل
ھا التي أنشئت من أجلھا، وقد بدأت التطویر المستمر واالرتقاء بأدائھا لتحقیق رسالت علىم 1957كلیة الھندسة منذ نشأتھا في عام  تعمل

ً بالكلیة من خالل التقییمات الطالبیة للمقررات والتجھیزات، والت ویم األداء أنشطة ضمان الجودة رسمیا دة تق الل وح ن خ تم م ي كانت ت

ات اإل م2001وفي عام  .م1997عام  فيأسیوط  ةجامعي بجامعال اد الجامع ع اتح اون م ة بوبالتع ت الكلی ة، قام داد أول دراسة فریقی إع

ن  .م2002في سبتمبر وكان ذلك تقویم ذاتي حصلت خاللھا الكلیة على تقییم إیجابي  مبر وفي الفترة م و م 2002دیس ى یونی  م2003حت

  .من مؤسسة فورد إلجراء دراسة ذاتیة استطالعیةمقدم حصلت الكلیة على تمویل من خالل مشروع 

الث تم اختیار الكلیة كأحدم، 2004وفي سبتمبر  ات  الكلیات الریادیة الستة من ث ي وجامع دأتالت مان  ب داخلي لض ام ال ال النظ ي إدخ ف

كما اشتركت الكلیة ضمن مجموعة ، یة لضمان جودة التعلیم واالعتمادتحت إشراف ومتابعة اللجنة القوم QAAPالجودة ضمن مشروع 

ایر  .سة عن تقویم التعلیم الھندسيدرا تحاد األوربي فير األبیض المتوسط بالتعاون مع االمن دول البح ي ین ة 2008وف لت الكلی م حص

اد، و 7,2على تمویل من صندوق تطویر التعلیم قدره  ً لتطویر الكلیة وتحدیث معاملھا وآلیات الجودة بھا لتأھیلھا لالعتم م ملیون جنیھا ت

ً للجدول الزمني لخ ة  عتمادعلى االكلیة الحصلت  م 14/6/2011وفي  .طة تطویر الكلیةتنفیذ المشروع طبقا المؤسسي من الھیئة القومی

  .كأول كلیة ھندسة في مصر، عتمادلضمان جودة التعلیم واال

ي بسبب وجود بعض المالح م،2017الكلیة في یولیو  اعتمادإال أنھ تم إرجاء ، م2016في دیسمبر  عتمادتقدمت الكلیة لتجدید اال ظات ف

ا 9ت ھناك ، حیث كانعتمادمعاییر اال تومع ي 3و ،فاةییر مس كل جزئ توفاة بش اییر مس م مع تراتیجي،  :وھ یط االس ار التخط ار ومعی معی

  .قریر استكمال المالحظات وتحسین نقاط الضعفحیث طلب الت، میة والبرامج التعلیمیةمعیار المعاییر األكادیوالجھاز اإلداري، 

  :لة لعملیة الجودة في الكلیة تضمنت ما یليالكلیة بوضع خطة شام إدارةفقد قامت  ؛قرار إرجاء االعتمادومنذ 

 اونیھم دریس ومع ة الت اء ھیئ ادة أعض ن الس اد م اییر االعتم ان خاصة بمع كیل لج ین تش الب و واإلداری ات الط دیث البیان ن أجل تح م

 .والمعلومات واإلجراءات الخاصة بكل معیار

  ع والعمل بجدیة ، في كل المعاییرتحسین  إلىإعادة النظر في كل النقاط التي تحتاج ن الجمی نقصوتعاون م ب ال ي جوان ن أجل تالف  م

  .فیھا والقصور

 ودة ة الج الجودة نشر ثقاف ات الخاصة ب ر المعلوم الل نش ن خ ة م وبي الكلی ین منس ل ممارس  ب ابقات  تھااوتفعی ل المس ة وعم ین كاف ب

 .المنسوبین

ة معة أسیوط على األسالیب الكمیة والوصفیة كلیة الھندسة جالھذا اإلصدار من الدراسة الذاتیة  عتمدا فقد ؛لذا درة المؤسسة والتحلیلی لق

ةو ة التعلیمی ة الفاعلی ة والبحثی ةو والمجتمعی ادیمي  اإلداری ام األك الل الع ي  ،م2017/2018خ دم ف ة التق ى لحظ تمرارھا حت ایرواس  ین

 .م2019

 األكادیمیة قوم بھا من منظور الجودة على مستوى جمیع األقساموكافة األنشطة التي ت رؤیة ورسالة الكلیة وأھدافھا وتعكس ھذه الدراسة

  .واإلدارات والوحدات والمراكز الخاصة البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةو

مان اعتماددلیل  ،عمل ھذه الدراسة أثناء في االعتبار،الكلیة  وضعتوقد  ة لض ة القومی ن الھیئ ادر م الي الص  كلیات ومعاھد التعلیم الع

ً ثنتي عشر معیاراوالذي تناول ) م2015یولیو ( عتمادجودة التعلیم واال   .ا

ذه الدراسة  شاركوقد  داد ھ ودةفي إع دة الج اء وح ادة أعض ن الس ق م دائمین فری افة ،ال ى باإلض كلة  إل اییر المش ان المع ام لج ا ق ، كم

ي أدت  ھذه الدراسة نأمل أن تكونو .من داخل وخارج الكلیة بمراجعتھا فریق آخر ور الت قد حققت أھدافھا في تالشي جمیع أوجھ القص

ار بیان الكلیة، وحققت المزید في اعتمادإرجاء  إلى ي إط زام تحدیث وتطویر اإلجراءات والممارسات التي تتبعھا الكلیة ف اییر ب االلت مع

  .الجودة

  

  

  دة بالكلیةمدیر وحدة ضمان الجو
  

  نبيل يس عبد الشايف/  د.م.أ
 

  عمید الكلیة
  

  نوبي حممد حسن/ د.أ
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 كلیة الھندسة :اسم المؤسسة  

 حكومیة -  كلیة: نوع المؤسسة 

 جامعة أسیوط: اسم الجامعة 

 حكومیة: نوع الجامعة 
 

  :عنوان املؤسسة. 2

  71516: رقم بریدى          جامعة أسیوط                        - كلیة الھندسة 
 

 :نبذة تارخيية. 3

 م1949للعام  156رقم : القرار الملكى                             م1955: تاریخ التأسیس 

 م1957أكتوبر: یخ بدء الدراسةتار  

 خمس سنوات: مدة الدراسة 
 

  :القيادة األكادميية. 4

 د حسن عبد الرحیمـنوبي محم /د.أ: عمید الكلیة 

 0020882080553: فاكس                               0020882080194 :تلیفون 

 برید إلكتروني :nobi.abdelrehem@eng.aun.edu.eg 
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   :بشريةاملوارد ال .5

 307(إجمالي عدد أعضاء ھیئة التدریس  بلغ ( ً دریس  ،عضوا ة الت اوني ھیئ الي مع غ إجم ق ) 160(بینما بل ً، وف وا عض

  .م2017/2018العام الجامعي بیانات 

 ح م  یوض دول رق داد ) 1(الج اء أع ة أعض ة المعاون دریس والھیئ ة الت ل(ھیئ ى رأس العم امعي  ،)عل ام الج الل الع خ

م كما . م2017/2018 ة) 2(یوضح الجدول رق ة المعاون دریس والھیئ ة الت ب أعضاء ھیئ ان بنس ى رأس العمل( بی  )عل

  .م2017/2018مقارنة بالطالب خالل العام الجامعي 

 203( العدد اإلجمالي :على رأس العمل أعضاء ھیئة التدریس(  ،ً ة عضوا درجات العلمی ب ال وزعین حس ىم ) 81( ؛إل

 ً ً متفرغا ً ) 24(و ،أساتذا ً  أستاذا ا ً متفرغ ً ) 27(و ،مساعدا تاذا ً ) 23(و ،أس ً مساعدا تاذا ً ) 48(و ،أس الي تصل ، مدرسا وبالت

   .)12:1( باألقسام المختلفة الطالب إلىنسبة أعضاء ھیئة التدریس 

 الي: على رأس العمل أعضاء الھیئة المعاونة ة ، )93( العدد اإلجم درجات العلمی ب ال وزعین حس ىم ً ) 36( ؛إل ا مدرس

 ً ً  )57(ومساعدا   .)26:1( باألقسام المختلفةالطالب  إلىالمعاونة  وبالتالي تصل نسبة أعضاء الھیئة ،معیدا

 635( ؛إلىمقسمین  )735( جماليالعدد اإل: أفراد الجھاز اإلداري والفني(  ً ا ً دائم ردا ً ) 100(و ،ف دا ً ومتعاق ا ً مؤقت ردا . ف

ً ) 702( م2017/2018العام الجامعي ات وفق بیانیبلغ عدد أفراد الجھاز اإلداري على رأس العمل  الي تصل فردا وبالت

 ).5,1:1(طالب العدد الكلي للنسبة أفراد الجھاز اإلداري إلى 
 

  أعداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة المتواجدین على رأس العمل  :)1(رقم الجدول 

  .م2017/2018ام الجامعي للع
  

  

                               
  الوظیفة

  
  القسم  

اذ 
ست

أ
رغ

متف
عد   
سا

 م
تاذ

أس
رغ

متف
س   

در
م

رغ
متف

  

تاذ  
أس

اذ   
ست

أ
عد

سا
م

  

  

س
در

م
س   

در
م

عد
سا

م
  

عید  
م

  

  

لي
جما

اإل
  

  77  16  12  10  7  10  2  6  14  الھندسة المدنیة
  65  15  7  10  5  1  -  3  25  الھندسة المیكانیكیة
  79  16  10  11  5  6  6  2  21  الھندسة الكھربائیة
  33  5  2  3  3  4  -  2  14  فلزاتھندسة التعدین وال
  42  5  5  14  3  6  5  -  5  الھندسة المعماریة

  
  

         
  

  اإلجمالي الكلي
  

79  13  13  27  23  48  36  57  

  

  مجموع
  المتفرغین 

  

مجموع الھیئة   مجموع العاملین
  المعاونة

105  98  93  
  

إجمالي الھیئة   إجمالي أعضاء ھیئة التدریس
  المعاونة

203  93  
  مالي أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةإج

296  
  

  والطالب  المتواجدین على رأس العمل نسب أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة): 2(الجدول رقم 
  .م2017/2018خالل العام الجامعي 
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  القسم

  )المرحلة الجامعیة األولى(
  

  

  
عدد أعضاء 

ھیئة 
  التدریس

  

  
عدد الھیئة 

  المعاونة
  

  دد الطالبع
  

  

  
نسبة أعضاء 
ھیئة التدریس 

  للطالب
  

  

نسبة الھیئة 
    المعاونة للطالب

  على رأس العمل

  29:1  17:1  828  28  49  الھندسة المدنیة  1

  27:1  14:1  600  22  43  المیكانیكیةالھندسة   2

  26:1  13:1  682  26  53  یةائالكھربالھندسة   3

  18:1  5:1  127  7  26  ھندسة التعدین والفلزات  4

  6:1  6:1  181  10  32  الھندسة المعماریة  5

  26:1  12:1  2418  93  203  اإلجمالي
  طالباً  751  الفرقة اإلعدادیة

 

  :األنشطة األكادميية باملؤسسة .6

 :برامج املرحلة اجلامعية األويل. أ

   دد الل ع ن خ الوریوس م ة البك ة درج نح المؤسس ة) 9(تم رامج عام یین ب لین الدراس ام الفص افة إلبا ،بنظ ىض  )3( إل

 ).3(، كما ھو موضح بالجدول رقم تعمل بنظام الساعات المعتمدة جدیدةبرامج 
  

  .خالل السنوات الخمس األخیرة مرحلة البكالوریوسأعداد الطالب لبرامج  :)3(رقم  جدولال
  

  العام الجامعي                          
  البرامج

  
2013/2014  

  
2014/2015  

  
2015/2016  

  
2016/2017  

  
2017/2018  

  828  818  908  869  976  الھندسة المدنیة
  :الھندسة المیكانیكیة

  شعبة القوى المیكانیكیة -
  التصمیم واإلنتاج شعبة -
  ھندسة المیكاترونیاتشعبة  -

  

563  
  

531  
  

536  
  

512  
  

600  

  :الھندسة الكھربائیة
  ات واالتصاالتاإللكترونیشعبة  -
  شعبة الحاسبات والنظم -
  شعبة القوى واآلالت الكھربائیة -

  

809  
  

657  
  

657  
  

648  
  

682  

  127  128  123  132  137  ھندسة التعدین والفلزات
  181  188  185  166  178  الھندسة المعماریة

  البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة
  120  107  91  93  74  المیكاترونیات والروبوتاتھندسة 
  129  119  115  111  89  العمارة الداخلیةھندسة 

ة  یید وإدارة ھندس التش
  132  63  ---   ---   ---   شروعات  ال

  

  751  859  803  722  483  الفرقة اإلعدادیة 
  3550  3442  3418  3281  3669  اإلجمالي

  

  ة عدد ة) 57(تخرج من الكلی ام الدراسي دفع ي الع ا ف ان أولھ م  ،)م1961/1962(، ك دول رق داد ) 4(ویوضح الج أع

 .لتخصصات المختلفة خالل السنوات الخمس األخیرةالخریجین وفق ا
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   طالب) 3550(عدد ) م2017/2018(مقید بالكلیة وفق إحصائیات العام الدراسي ً  .وطالبة ا
  

  

  .خالل السنوات الخمس األخیرة برنامجأعداد الخریجین لكل  :)4(رقم  جدولال
                                   

  العام الجامعي
  البرنامج

  
2013/2014  

  
2014/201    

  
2015/20  6  

  
2016/2017  

  
2017/2018  

 224 156 248 160 354  الھندسة المدنیة
  :الھندسة المیكانیكیة

  شعبة القوى المیكانیكیة -
  شعبة التصمیم واإلنتاج -
  شعبة ھندسة المیكاترونیات -

  

154 
  

94 
  

119 
  

97 
  

132 

  :لكھربائیةالھندسة ا
  تصاالتات واالاإللكترونیشعبة  -
  شعبة الحاسبات والنظم -
  شعبة القوى واآلالت الكھربائیة -

  

302 
  

172 
  

159 
  

103 
  

136 

 32 29 28 27 29  ھندسة التعدین والفلزات
 48 44 44 23 63  الھندسة المعماریة

  البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة
 15 14 16 9 19  المیكاترونیات والروبوتاتھندسة 
 32 16 16 24 15  عمارة الداخلیةالھندسة 
 ---  ---  ---  ---  ---   التشیید وإدارة المشروعاتھندسة 

 641 459 630 509 936  اإلجمالي
  

 

  

  :برامج الدراسات العليا. ب

   ا رامج الدراسات العلی وع ب نحتتن ي تم ة، والت ف بالكلی وراه الفلس ا درجات دكت ن خاللھ ي م تیر ف ة، وماجس ي الھندس ة ف

ة المستحدثتین العلوم ال دبلومات المھنی ھندسیة، ودبلوم العلوم الھندسیة، باإلضافة إلى درجتي الماجستیر في الھندسة وال

ةبا دة  لالئح ة(الجدی ى )م2016الئح دة عل ا الجدی ة الدراسات العلی ا ) 68(، وتشتمل الئح ا، منھ ً للدراسات العلی ا برنامج

دكتوراه و) 16( ً لل ا ً برنامج) 20(برنامج ا و) 27(تیر وللماجس ا ات العلی دبلوم الدراس ً ل ا دبلومات ) 5(برنامج رامج لل ب

 .)5(رقم في الجدول  مبینھو  كما ،المھنیة

 .)م2016الئحة (برامج الدراسات العلیا  ):5(رقم  جدولال

  البرنامج       
عدد  دكتوراه ماجستیر دبلوم القسم

 البرامج

قسم الھندسة 
 المدنیة

 الھندسة اإلنشائیة -1
الري والھیدرولیكا  -2

 والموارد المائیة
 والبیئیة الھندسة الصحیة -3
 ھندسة األشغال العامة -4

 الھندسة اإلنشائیة -1
 والھیدرولیكا ھندسة الري -2
 والبیئیة الھندسة الصحي -3
 ھندسة األشغال العامة -4

 الھندسة اإلنشائیة -1
 ھندسة الري والھیدرولیكا -2
 ئیةوالبی الھندسة الصحیة -3
 12 ھندسة األشغال العامة -4

قسم الھندسة 
 المیكانیكیة

التصمیم والتصنیع  -1
 المدعم بالحاسب

 محطات قوي -2
 التبرید وتكییف الھواء -3
 تشكیل وقطع المعادن -4
اآلالت الدوارة وشبكات  -5

 األنابیب
 ھندسة المیكاترونیات -6
 اللحام وسباكة المعادن -7

 اجھندسة التصمیم واإلنت -1
 ھندسة القوي المیكانیكیة -2
 ھندسة المیكاترونیات -3

 

 ھندسة التصمیم واإلنتاج -1
 ھندسة القوي المیكانیكیة -2
 ھندسة المیكاترونیات -3

 

  
  
  
13  
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قسم الھندسة 
 الكھربائیة

ھندسة القوي واآلالت  -1
 الكھربائیة

ھندسة االتصاالت  -2
 الكھربائیة

 ھندسة الحاسبات والنظم -3
 ھندسة اإللكترونیات -4
التشغیل والتحكم في نظم  -5

 القوي الكھربائیة
تطبیقات اإللكترونیات  -6

الصناعیة في نظم القوي 
 الكھربائیة

ھندسة القوي واآلالت  -1
 الكھربائیة

ھندسة اإللكترونیات  -2
 واالتصاالت

 ھندسة الحاسبات والنظم -3

ھندسة القوي واآلالت  -1
 الكھربائیة

لكترونیات ھندسة اإل -2
 واالتصاالت

 ھندسة الحاسبات والنظم -3

12 

  قسم ھندسة
 التعدین والفلزات

 ھندسة المناجم السطحیة -1
ھندسة المناجم تحت  -2

 السطحیة
ھندسة حفر اآلبار  -3

 والتنقیب عن الخامات
  ھندسة البیئة -4
 میكانیكا الصخور -5
 تجھیز خامات -6
 الفلزات والمواد الھندسیة -7
 ساحة الھندسیةالم -8

تكنولوجیا المناجم  -1
 السطحیة وتحت السطحیة

ھندسة الحفر  -2
 والجیوفیزیاء التطبیقیة

 میكانیكا الصخور -3
 ھندسة البیئة -4
 ھندسة تجھیز الخامات -5
ھندسة الفلزات والمواد  -6

 الھندسیة
 المساحة الھندسیة -7
 الجیولوجیا الھندسیة -8

 ھندسة المناجم -1
 جھیز الخاماتھندسة ت -2
ھندسة الفلزات والمواد  -3

 الھندسیة
 الجیودیسیا ومساحة األنفاق -4

20 

  
قسم الھندسة 

 المعماریة

 تصمیم معماري -1
 تخطیط عمراني -2

مرحلة (تصمیم معماري  -1
 )مرحلة ثانیة+ أولي 

مرحلة (تخطیط عمراني  -2
 )مرحلة ثانیة+ أولي 

 تصمیم معماري -1
  6 تخطیط عمراني -2

  

 

 
  

  تقدیم بحث علمي مواكب لتطورات العصر ومرتبط " تسھم برامج الدراسات العلیا بالكلیة في تحقیق رسالتھا من خالل

ة  ة واإلقلیمی ات المحلی وث ،"باالحتیاج ات والبح ائج الدراس ر نت ك بنش ح ذل ا  ویتض وم بھ ي یق ة الت ة والتطبیقی العلمی

ع الصناعة  ن وطلبة الدراسات العلیا بالكلیة، وحلالباحثو والت م ات وبروتوك د اتفاقی مشكالت الصناعة من خالل عق

 .والمساھمة بدور فعال في المشروعات البحثیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة

 وفق ً ي إل ا ام الدراس ائیات الع د) م2017/2018(حص ب) 137( یوج ات  طال ادراس نھم  علی ً طالب) 18(م ي ال ا دبلوم، ف

ً في الطالب) 108(و ً طالب) 11(، وماجستیرا  .دكتوراهفي ال ا

  وراه، وعدد ) 208(درجة ماجستیر، وعدد ) 889(قامت كلیة الھندسة منذ إنشائھا بمنح عدد ة دكت ة ) 526(درج درج

 .درجة) 1623(دبلوم، لیكون اإلجمالي 

   ضیةبیان بأعداد درجات الدراسات العلیا التي تم منحھا خالل السنوات الخمس الما) 6(یوضح الجدول رقم. 

  .الماضیةد الدرجات التي تم منحھا خالل السنوات الخمس اعدأ ):6(رقم  الجدول

 

 

20132014 20142015 20152016 20162017 20172018  

 49 30 45 28 17 169 

 38 34 24 26 36 158 

 13 17 4 10 10 54 
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  :ل االتصال باملؤسسةوسائ .7

 71516: رقم بریدى                                           جامعة أسیوط –كلیة الھندسة : عنوان المؤسسة 

 www.aun.edu.eg/faculty_engineering: كلیةلل اإللكترونيالموقع  -

  eng.dean.office@eng.au.edu.eg: كلیةلل اإللكترونيالبرید  -

 عبد الرحیم مد حسنـنوبي مح .د.أ: عمید الكلیة 

 11615: صندوق برید                                                                جامعة أسیوط –كلیة الھندسة  -

 nobi.abdelrehem@eng.aun.edu.eg: الكلیةلعمید  اإللكترونيالبرید  -

 0020882080194  :ھاتف                                                01065411330 :محمول -

  نبیل یس عبد الشافي .د: الجودةضمان مدیر وحدة 

 nabil.mohamed@eng.aun.edu.eg: لمدیر وحدة ضمان الجودة اإللكترونيالبرید  -

 0020882411147: ھاتف                                                01229212222: محمول -
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  :رسالة ورؤیة المؤسسة معتمدتان ومعلنتان وشارك في وضعھما األطراف المعنیة 1/1

  مجالس ال قاعاتداخل وة المختلفة، وأقسام الكلی يمداخل مبان في علنتانوم )1- 1ملحق( تانمعتمدللكلیة رؤیة ورسالة

 على موقع الكلیة ووضعھما ،لیل الطالبد في امنشرھ تمكما  ،شاشات العرضوعلى  ،بالكلیةالمبنى اإلداري و الرسمیة

تصدرھا التي  خاصةالمطبوعات والمطویات ال بعضاألقسام رسائل الكلیة و الةكما تتصدر رؤیة ورس ،اإللكتروني

  :ورؤیة ورسالة الكلیة كالتالي .الكلیة

  :رؤیة الكلیة

  .في بناء مجتمع المعرفة في المجاالت الھندسیة الریادة

  :رسالة الكلیة

كلیة الھندسة بجامعة أسیوط على تقدیم تعلیم ھندسي متمیز وبحث علمي مواكب لتطورات العصر ومرتبط تعمل 

احتیاجات المؤسسات الصناعیة والجھات الخدمیة والمشروعات الوطنیة من  باالحتیاجات المحلیة واالقلیمیة، وتوفیر

  .في إطار من القیم الجامعیة مھندسین في تخصصات متنوعة ملمین بالمھارات الھندسیة واالبتكاریة

  :، ھيالجوھریة كما أن للكلیة مجموعة من القیم

  .الجودة والتمیز -

 .العمل بروح الفریق -

 .ئولةالحریة األكادیمیة المس -

 .الشفافیة والمساءلة -

 .األمانة العلمیة -

 .المستمر یرالتطو -

 .أخالقیات المھنة -

 لھما آخر تحدیث اعتمادم، وتم 2005عام  فيا مم تحدیثھت كما ،م2001رسالة الكلیة عام رؤیة وتمت أول صیاغة ل 

 التخطيط اإلسرتاتيجي

1 
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 فيبصفة دوریة كان آخرھا  ،ن تطلب األمرإ ،اما وتحدیثھمویتم مراجعتھ. م7/9/2009بتاریخ  966رقم  بمجلس الكلیة

صیاغة وعرض ومناقشة رؤیة ورسالة الكلیة أطراف من داخل الكلیة  فيوقد شارك ). 2-1ملحق (م 2018شھر یولیو 

وطالب الدراسات  ممثلین عن أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واإلداریین والطالب - لقیادات األكادیمیة واإلداریة ا(

تم وجلسات عصف ذھني ات ولقاءات استبیانمن خالل ، لیةالجھات المستفیدة من خارج الك عنوممثلین ) العلیا الوافدین

ً  ،انب خریجي الكلیةبج ، ھذا)3- 1ملحق( ،عقدھا مع ممثلین لھذه الجھات على  عتمادالا وجدیر بالذكر أنھ یتم دوما

ً إ يأن تحققھا الكلیة ف يینبغ التيت التحلیل البیئي بصفة رئیسیة لتحدید المتطلبا -1ملحق(لرسالتھا  طار رؤیتھا وتنفیذا

4.(  

       مع التوقعات المجتمعیة رسالة المؤسسة واضحة وتعكس دورھا التعلیمي والبحثي ومسؤلیتھا المجتمعیة بما یتفق  1/2
   :من موسسات التعلیم العالي وتسھم المؤسسة في تحقیق رسالة الجامعة

  

  تتسم رسالة الكلیة بالوضوح وتعكس دورھا التعلیمي والبحثي ومسؤلیتھا المجتمعیة بما یتفق مع التوقعات المجتمعیة من

ة أسیوط من رسالة الجامعة وتشتمل علي المھام األساسیة جامع تنبثق رسالة كلیة الھندسةو. مؤسسات التعلیم العالي

أساسیة محاور  ةثالثرسالتھا من خالل كلیة الوتحقق . )5-1ملحق( تحقیق رسالة الجامعة فيویساھم للكلیة بما یتفق مع 

  :وھي

 .كلیة الھندسة متمیزة في مجال التعلیم الھندسي -

 .كلیة الھندسة متمیزة في مجال البحث العلمي -

 .دسة متمیزة في مجال خدمة المجتمع وتنمیة البیئةالھن كلیة -
  

  :ستراتیجیة الجامعةإعتمدة ومكتملة العناصر وتتسق مع للمؤسسة م اإلستراتیجیةالخطة  1/3
  

 في   939بقرار مجلس الكلیة رقم  م2007/2012عتمدت كلیة الھندسة بجامعة أسیوط أول خطة إستراتیجیة لألعوام ا

وتم تحدیث ھذه  الخطة بعد . م2008/2010لألعوام ) (Action Planنفیذیة نیت علیھا خطة تم، وقد ب19/11/2007

 ،عتمادالالقومیة لضمان جودة التعلیم وا ذلك بعد صدور معاییر الھیئة إلىعامین من بدء تنفیذھا بعد أن دعت الحاجة 

لألعوام  خطة إستراتیجیة جدیدة اعتمادیث یة المؤثرة، وقد تم بعد التحدوذلك بتغیر بعض العوامل الداخلیة والخارج

وقد كانت ھذه . م2010أول یولیو  فيبدأ تنفیذھا  م12/1/2010بتاریخ  972م بقرار مجلس الكلیة رقم 2015- 2010

. م2011یونیة  في عتماداللھیئة القومیة لجودة التعلیم وامن ا عتمادالستندات الكلیة عند حصولھا على االخطة ضمن م

 تمت متابعة تنفیذ الخطة التنفیذیة لھذه الخطة اإلستراتیجیةو، م2020-2016دیث الخطة االستراتیجیة للكلیة وقد تم تح

ً للمالحظات الواردة في تقریر المراجعة الخارجیة لزیارة تجدید اعتماد كلیة الھندسة والتي ، )6-1ملحق( إال أنھ ووفقا

ً عنھا في الخطة السابقة الغایات واألھداف االسترایتیجة في "نصت على  أن  - 2010ھذه الخطة لم تختلف تماما

ً لنتائج 2023- 2018لذا تم وضع خطة استراتیجیة جدیدة للفترة من ؛ "م2015 م لتكون عاكسة لرؤیتھا ورسالتھا ووفقا

 -1ملحق (وتمت مراجعة الخطة اإلستراتیجیة للكلیة من جانب وحدة التخطیط اإلستراتیجي في الجامعة  ،التحلیل البیئي

  .)8 -1ملحق ( م23/10/2018في ) 1073(جلستھ رقم بمن مجلس الكلیة  اإلستراتیجیةالخطة  اعتمادتم  كما). 7

  بخطة الجامعة  اإلستراتیجیةترتبط الخطة ً ً وثیقا . من ناحیة التوجھ العام والرسالة واألھداف اإلستراتیجیةللكلیة ارتباطا

التي  اإلستراتیجیةللكلیة تحت مظلة الغایات النھائیة واألھداف  اإلستراتیجیةطة كما تندرج أنشطة وبرامج التطویر بالخ

  ).9-1ملحق(جامعة لل اإلستراتیجیةتتبناھا الخطة 
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        جرائھإیة وتعددت الوسائل المستخدمة في التحلیل البیئي شمل البیئة الداخلیة والخارجیة وشارك فیھ االطراف المعن 1/4
  : الوسیلة لموضوع التحلیل والفئة المستھدفة بما یضمن مالءمة

  

  تم تحلیل الوضع الراھن لكل من البیئة الداخلیة والخارجیة للكلیة باستخدام منھج للكلیة اإلستراتیجیةالخطة قبل وضع ،

(SWOT) لیل إجراء التح فيوالنوعي  يم التحلیل الكماستخدكما تم ا. لتحدید نقاط القوة والضعف والفرص والتھدیدات

لتقاریر المراجعین الخارجیین لبرامج األقسام المختلفة،  يوائم االستقصاءات والفحص الوثائقالبیئي وتم استخدام ق

الراجعة من والدراسات الذاتیة السابقة لكلیة الھندسة وغیرھا من التقاریر والوثائق، والمقابالت والمالحظات والتغذیة 

ن خالل ممثلي المجتمع الھندسي في مجلس الكلیة ومجلس إدارة وحدة ضمان وكذلك م ،المؤسسات الھندسیة المختلفة

تقییم  فيللتعرف على جوانب القوة والضعف والفرص والتھدیدات، وقد استخدمت الكلیة ناتج عملیة التحلیل  الجودة

وقد ). 4-1ملحقجع را(الداخلیة والخارجیة لتحدید الوزن النسبي لكل عامل من ھذه العوامل  اإلستراتیجیةالعوامل 

وإداریین  ومعاونیھم قیادات أكادیمیة وأعضاء ھیئة تدریس فيالتحلیل البیئي أعضاء من داخل الكلیة ممثلین  فياشترك 

  ).10-1ملحق(وطالب 

                       للمؤسسة معلنة وواضحة الصیاغة ومبنیة على التحلیل البیئي وتسھم في تحقیق رسالة  اإلستراتیجیةھداف ألا 1/5
   :الزمني للخطة ىالتحقق في المدوسة وقابلة للقیاس المؤس

  

 یئة التدریس ومعاونیھم عضاء ھأعدادھا بمشاركة إوقد تم  ،معلنة وواضحة اإلستراتیجیة للكلیة مجموعة من األھداف

وھي  )12-1ملحق( للكلیةس الخموتنبثق ھذه األھداف من الغایات اإلستراتیجیة  ،قسام المختلفة وقیادة الكلیةألورؤساء ا

  : كاآلتي

  .متمیزتعلیم ھندسي  -

 .بحث علمي متقدم وفعال -

 .خدمة المجتمع والبیئة المحیطة -

 .فعالإداري داء أ -

 .موارد ذاتیة مستدامة -

  المتمثلة وللكلیة مع األطراف المختلفة داخل وخارج الكلیة  اإلستراتیجیةتم صیاغة وعرض ومناقشة الغایات واألھداف

وممثلین لمؤسسات  يوالطالب وأعضاء من المجتمع المحلادات األكادیمیة وأعضاء ھیئة التدریس واإلداریین القی في

 مجلس الكلیةللكلیة من  اإلستراتیجیةالغایات النھائیة واألھداف  اعتمادوقد تم . يمراحل التعلیم قبل الجامع فيتعلیمیة 

للكلیة من خالل  اإلستراتیجیةر ھذه الغایات النھائیة واألھداف كما تم نش. م23/10/2018بتاریخ ) 1073(بجلستھ رقم 

 ).11-1ملحق(لكلیة إللكتروني لموقع االعدد من المنشورات، ومن خالل 

  اإلستراتیجیةلخطة في ا التنفیذیة لقیاس وفق الجدول الزمني للخطةلواضحة وقابلة للكلیة األھداف اإلستراتیجیة 

  .)12-1ملحق(

نشطة وتسلسلھا ألولویات تنفیذ اأوتعكس  اإلستراتیجیةھداف ألنشطة التي تحقق األذیة تتضمن ایالخطط التنف 1/6
   :األداءمني والتكلفة المالیة ومؤشرات المنطقي ومحدد بھا مسؤلیة التنفیذ والجدول الز

 عداد الخطة إلاتیجي لجنة التخطیط االسترودارة الكلیة إتشكل فریق من ، في إطار إعداد الخطة اإلستراتیجیة الحالیة

نشطة المحددة ألاوطار زمني مدتھ خمس سنوات في ضوء البرامج إفي  اإلستراتیجیةھداف الواردة بالخطة التنفیذیة لأل

والتمویل الحكومي والذاتي والمجتمعي الذي یتوفر للكلیة، مبدئیة المحددة لكل عمل وفي ضوء المخصصات المالیة ال، بھ

 ً  ).13- 1ملحق( اإلستراتیجیةة المحددة بالخطة ولویات الوقتیألل وطبقا
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  اط ل نش ة بك رات األداء الخاص ع مؤش م وض رامج ت ط والب طة الخط ن أنش ة م ة التنفیذی ة المؤقت ذلك التكلف وك

ة ئولیة التنفیذی ةو. والمس اد الخط ة واعتم ت مراجع تھ  تم ة بجلس س الكلی ن مجل تراتیجیة م ة اإلس ة للخط التنفیذی

م  اریخ ) 1073(رق ام23/10/2018بت دیر  ، كم ف م ة وتكلی ة التنفیذی ة للخط ییر ومتابع ة تس كیل لجن م تش ت

  . تنفیذي لھا وتم تشكیل الفرق التنفیذیة لألنشطة

 األداءللجدول الزمني وتحقق مستویات  للمؤسسة تقاریر دوریة لمتابعة وتقویم مدى تقدم الخطط التنفیذیة وفقاً  1/7
   :المستھدفة

  

 التنفیذیة وذلك في قطاع الدراسات العلیا وقطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  عن مدى تقدم الخطة تم إعداد تقاریر دوریة

م، 2020- 2016مدى متابعة ما تم تنفیذه من الخطة اإلستراتیجیة  علىوقطاع التعلیم والطالب، وتشتمل ھذه التقاریر 

وینخفض معدل التنفیذ لعدد قلیل منھا لیصل إلى  ،ذ عدد كبیر من األنشطة بنسب عالیةوتشیر ھذه التقاریر إلى تنفی

في قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة حیث تم تنفیذ بعض األنشطة وانخفض معدل  كذلك. بقطاع الدراسات العلیا% 40

أما في قطاع شئون التعلیم والطالب فقد تم تنفیذ عدد قلیل من األنشطة %. 25التنفیذ بالبعض اآلخر منھا لیصل إلى 

 .)14-1ملحق(% 30لیصل متوسط معدل التنفیذ إلى  عدد كبیر منھاو

  لبیان معدل اإلنجاز منذ اعتماد الخطة من مجلس الكلیة ) م2023 - 2018(جاري عمل تقریر إنجاز للخطة الحالیة

 .م23/10/2018بتاریخ ) 1073(بجلستھ رقم 

  :القوةنقاط 

 اغتھما الكثیر من األطراف المعنیة داخل وخارج الكلیةللكلیة رؤیة ورسالة واضحتان ومعلنتان وشارك في صی. 

  ة ع كاف ا م ة المجاالت والقطاعات وتتعامل بھ ي كاف ا ف ى تحقیقھ للكلیة مجموعة من القیم األخالقیة التي تعمل عل

 .األطراف الداخلیة والخارجیة

 اإلستراتیجیة تتوافق رسالة الكلیة مع رسالة الجامعة وتتسق معھا، كما تسھم في تحقیق أھدافھا. 

  ر ي عص ة ف تمر خاص دیث المس ویر والتح ي التط ة ف الة الكلی ة ورس س رؤی املة وتعك تراتیجیة ش ة اإلس الخط

 .التحدیات الرقمیة في المجاالت الھندسیة المختلفة

  ومي ل الحك ة التموی تراتیجیة وتنمی ة اإلس ة للخط ة التنفیذی ق الخط دى تحق ن م از ع اریر إنج ل تق ة بعم وم الكلی تق

 .ذاتي والمجتمعي الالزموال

  :حتسنيإىل النقاط التي حتتاج 

 المشاركة الفاعلة من كافة منسوبي الكلیة في تنفیذ الخطة التنفیذیة للخطة اإلستراتیجیة. 

 رقمنة الخطة الزمنیة للخطة اإلستراتیجیة لتسھیل عملیة القیاس الدوري لمعدالت اإلنجاز. 
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  )املالحق( جيالتخطيط االسرتاتي : )1( املعيار

  العنوان  رقمال

 .رؤیة ورسالة الكلیة 1-1

 .الحالیة لرؤیة والرسالةلمجلس الكلیة  اعتماد 1-2

 واستبیانات وجلسات العصف الذھني لألطراف الداخلیة والخارجیةمحاضر لقاءات وإسھامات  1-3
 .اإلستراتیجیة الحالیة للكلیةفي إعداد الخطة  المساھمة

 .الحالیة بیئي للخطة اإلستراتیجیةالتحلیل ال 1-4

 .توافق رسالة الكلیة مع رسالة الجامعة 1-5

 ).م2020 -2016( الخطة التنفیذیة للخطة اإلستراتیجیة السابقة 1-6

 .مراجعة الخطة اإلستراتیجیة للكلیة من جانب وحدة التخطیط اإلستراتیجي بالجامعة 1-7

  ).م2023 - 2018(ة للكلیة اعتماد الخطة اإلستراتیجیة الحالی  1-8

 .للكلیة والجامعة واالرتباط بینھماھداف اإلستراتیجیة للخطة اإلستراتیجیة ألالغایات وا 1-9

 .محاضر اجتماعات مناقشة ودراسة التحلیل البیئي للخطة اإلستراتیجیة 1-10

 .ھداف اإلستراتیجیة للكلیة وصور نشرھا والتوعیة بھاألالغایات وا 1-11

  .)م2023 - 2018(الحالیة  التنفیذیة في الخطة اإلستراتیجیةالجدول الزمني للخطة   1-12

 .)م2023 -  2018( یذیة للخطة اإلستراتیجیة الحالیةالخطة التنف 1-13

 ).م2020 -2016(للخطة اإلستراتیجیة السابقة  من تقاریر متابعة الخطة التنفیذیة نموذج 1-14
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ً لمعاییر موضوعیة 2/1 وآلیات ذات شفافیة تحقق تكافؤ الفرص  ومعلنة القیادات األكادیمیة واإلداریة مختارة وفقا
  :وتداول السلطة

  

  تطبق الكلیة معاییر اختیار القیادات األكادیمیة الواردة في قانون تنظیم الجامعات، حیث یٌعین عمید الكلیة من خالل

،  ویٌعین )1-2ملحق (م 2014لسنة  2185والقرار الوزاري رقم ، 52الجمھوري رقم   القرار فياإلجراءات الواردة 

عمید الكلیة، ومدة العمادة والوكالة ثالث سنوات للدورة وبحد  يرئیس الجامعة بعد استطالع رأمن وكالء الكلیة بقرار 

 . أقصى دورتین متتالیتین

 على توصیة عمید الكلیة یصدر قرار  املین بالقسم العلمي، وبناءً أساتذة ع ةیتم اختیار رئیس القسم من بین أقدم ثالث

الجدیدة أما بالنسبة للبرامج . التعیین من رئیس الجامعة، ومدة رئاسة القسم ثالث سنوات وبحد أقصى دورتین متتالیتین

بقرار من رئیس  دیمیةلمرحلة البكالوریوس، فیتم تعیین أعضاء اللجنة العلیا واللجنة األكا بنظام الساعات المعتمدة

ً على توصیة عمید الكلیة ً لالئحة اإلداریة والمالیة لھذه البرامج وبناء  يا مدیرأیض. )2- 2ملحق( الجامعة لمدة سنتین طبقا

ذات الطابع  المعلومات والمراكزمركز الخریجین وشئون الجودة والتدریب وضمان  اتالوحدات الخدمیة مثل وحد

ومركز صیانة األجھزة العلمیة،  التعلیم الھندسي تطویرواالستشارات الھندسیة ومركز  مثل مركز الدراسات الخاص

ً ف  فيكما یؤخذ  ).3- 2ملحق (لتزام الخبرة وااللمعاییر معتمدة من مجلس الكلیة ومعلنة من أھمھا  یتم اختیارھم وفقا

النشاط العلمي والقدرات اإلداریة والقیادیة،  عتبار عند اختیار القیادات األكادیمیة بعض المعاییر األخرى المعلنة مثلالا

والمشاركة في أنشطة الجودة واألنشطة الطالبیة واألنشطة القومیة وكذلك التعاون مع الزمالء والرؤساء والمرؤوسین 

  ). 4- 2ملحق (الكلیة ھا بمجلس اعتمادمخالفات، وجمیع ھذه المعاییر تم  ظیفي من أيوخلو السجل الو

  ذه ع ھ اجمی انون  ییرالمع ن ق خة م م نس ل قس د بك ث یوج ا حی الع علیھ دریس لالط ة الت اء ھیئ ادة أعض ة للس متاح

م  یس القس ب رئ ات بمكت یم الجامع ق (تنظ ھ )5-2ملح ات والئحت یم الجامع انون تنظ ط لق ع راب م وض ا ت ، كم

ع  ى الموق ة عل يالتنفیذی ة  اإللكترون  ،/http://www.aun.edu.eg/faculty_engineering/arabicللكلی

ع ا یح للجمی ھالیت ة من خة إلكترونی اظ بنس ھ واالحتف الع علی ذلك ف .ط د إك أن القواع اییر بش ن مع د م ا اعتم ن م

ادیة  ياالسترش ذ  الت يتؤخ رار ف ذ الق ار لمتخ انون االعتب ق الق د تطبی ر ، عن ة غی ائف القیادی ار للوظ أو االختی
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یم ا انون تنظ عة لق اتالخاض ام  ،لجامع ة باألقس ة ومتاح االمعلن دریس علیھ ة الت اء ھیئ ادة أعض الع الس  ،ط

  ).5-2راجع ملحق (لكلیة اإللكتروني لموقع الى وكذلك عل

 وضعتھا الدولة للعاملین بالجھاز  يالمعاییر الت على ما بخصوص القیادات اإلداریة فیتم اختیار ھذه القیادات بناءً أ

عتبار عند اختیار القیادات الا فيكما یؤخذ ). 6-2ملحق( م2016لسنة  81في قانون الخدمة المدنیة رقم  اإلداري

عاون مع الزمالء اإلداریة بعض المعاییر األخرى مثل القدرات اإلداریة والقیادیة، والمشاركة في أنشطة الجودة والت

 ). 7- 2ملحق(مجلس الكلیة لھذه المعاییر  اعتماد وقد تممخالفات  سین وخلو السجل الوظیفي من أيوالرؤساء والمرؤ

 المجلس فعلى سبیل المثال یتم وضع جدول زمني من خالل  ،لتزم الكلیة بآلیات لضمان الشفافیة عند تطبیق المعاییرت

إعالن قائمة  -تقدیم األوراق  -فتح باب التقدم  - اإلعالن عن الوظیفة الشاغرة (الختیار العمید یشمل  األعلى للجامعات

م ضمان تداول السلطة یتكما ). 8-2ملحق) (المقابلة الشخصیة للمتقدمین -یة إعالن القائمة النھائ - الطعون - المتقدمین 

األقسام  إلىتباع المعاییر المطلوبة والرجوع اب ،منظمة بالقانون واللوائحالغیر في المناصب القیادیة الخاصة و

 . عةالجامالكلیة ورئیس الجامعة أو مجلس القرارات بواسطة مجلس  اتخاذواإلدارات ذات الصلة و

  :ى تكوین كوادر جدیدة من القیاداتالقیادات الحالیة والمحتملة یتم تنمیة قدراتھا والعمل عل 2/2

 ھیئة  أعضاء قدرات تنمیة مركز من المقدمة األكادیمیة للقیادات اإلداریة المھارات وتنمیة تدریب خطة على الكلیة تعتمد

 األقل ىعل یجتاز أن اإلداریة القیادیة المناصب من لمنصب حمرش ھو فیمن یشترط حیث بالجامعة، والقیادات التدریس

 .والقیادیة اإلداریة بالنواحي المتعلقة والقیادات التدریس ھیئة أعضاء قدرات تنمیة مركز ینظمھا التي الدورات دورة من

ً  األكادیمیة للقیادات تدریبیة بوضع خطة الكلیة قامت وقد یتم  الفعلیة االحتیاجات على مبنیة اإلداریة للقیادات وأیضا

 ً  دورة بتكلفة الجامعة تتكفل إذ للتدریب، دعم كافیة لتوفیر للتدریب المالیة والمخصصات ).9-2ملحق(تحدیثھا سنویا

ً  تدریس ھیئة عضو لكل واحدة تدریبیة ً  ،الدورات باقي تكلفة العضو ویدفع سنویا  مركز من بھا المعمول للقواعد وفقا

 یقدمھا التي التدریبیة نفقات الدورات دعم في الجامعة تساھم كما الكلیات، على تعمیمھا تم والتي عةبالجام القدرات تنمیة

  ).10-2ملحق( بالجامعة والقیادات التدریس ھیئة أعضاء ومھارات قدرات تنمیة مركز

 على  ومعاونیھم دریسالت ھیئة وأعضاء بالكلیة األكادیمیة القیادات من جید إقبال وجود الكمي التقییم مؤشرات تظھر

حیث  ،بالجامعة والقیادات التدریس ھیئة أعضاء قدرات تنمیة لمركز التدریبیة البرامج من االستفادة في رغبة التدریب،

ستراتیجي وفن القیادة لوبة في القیادة منھا التخطیط اإلالعدید من المھارات المط المختلفةتغطي الدورات المقدمة للقیادات 

 . وغیرھا نونیة واإلدارة الجامعیة وإدارة الوقت واالجتماعاتوالجوانب القا

  والقیادات واإلداریین التدریس ھیئة أعضاء رأى استبیانب تقومو بتخصصاتھا المرتبطة في المجاالت دورات الكلیة تقدم 

 ). 11- 2ملحق( الدورات ھذه من النوعیة استفادتھم درجة لقیاس

وتستخدم النتائج لتحسین األداء . تشارك األطراف المعنیة في عملیة التقییمو. وضوعیةمعاییر تقییم أداء القیادات م 2/3
  :سيالمؤس
  

  

ومناقشتھا  اآللیة ھذه إعالن تم وقد ات،ستبیاناال خالل من األكادیمیة القیادات ألداء المستمر للتقویم آلیة الكلیة وضعت

ً اعتبار اآللیة ھذه تفعیل تم، كما األقسام على وتعمیمھا م، 2016 نوفمبر في تحدیثھا وتم م،2009/2010الجامعي  العام من ا

 العام األكادیمي استبیانتم االنتھاء من  كما. المتبع في الكلیةستطالع الرأي بقیاس أسلوب القیادة ا استبیانویھتم 

یمقراطي ویتمیز على أسلوب القیادة ویرون أنھ أسلوب د كلیة راضینلمن العاملین با %80وتبین أن  ،م2017/2018

  ).12-2ملحق (حترام ین عالقة عمل واوأن العالقة بین الرؤساء والمرؤسبالعدالة والموضوعیة 
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  :فاعلة للتعامل مع مشكالت المؤسسةإلدارة المؤسسة آلیات  2/4

ً ناجعةً  م وتقد آلیات محددة  وفق تواجھھا التي المشكالت كلیة األسلوب الدیمقراطي في اإلدارة والتعامل معالتتبع   لھا حلوال

  :یلي كما

 بشكل خاص،  عدادیةإلالفرقة ا فيتظھر مشكلة الكثافة العددیة بالكلیة : بالنسبة لمشكلة الكثافة العددیة الزائدة للطالب

ً وطالبة 751م إلى 2018/ 2017حیث وصل عدد الطالب في العام الجامعي  ، اتظھر بھ الفأما باقي السنوات  ،طالبا

 ً ً لسعة ومتطلبات ىالطالب عل لتوزیع نظرا وللتغلب على مشكلة زیادة أعداد طالب الفرقة . كل قسم األقسام العلمیة طبقا

المجموعة بما یسمح بقدر  فيطالب  200مجموعات فیما ال یزید عن  إلىعدادیة إلتقسم محاضرات الفرقة ااإلعدادیة، 

ً طالب 35 -  25في حدود من  ون العددویك ،)13- 2ملحق ( أكبر من التفاعل وتسمح بھ سعة المدرجات في حصص  ا

كما ساھمت البرامج  .التمارین في جمیع برامج الكلیة، وفي حصص الورش ال تزید المجموعة عن عشرة طالب

حیث تقلیل الكثافة العددیة لطالب الفرقة اإلعدادیة  فيساعد مما  ،جذب الطالب فيالجدیدة بنظام الساعات المعتمدة 

ً تسمح القواعد   .)14- 2ملحق ( ھذه البرامجفي  للمستوى صفربدخول البرامج مباشرة وفقا

 بشكل عام یمكن القول بأن أعداد الطالب في  :نخفاض عدد الطالب الملتحقین ببعض البرامج التعلیمیةا لمشكلة بالنسبة

ً وفق م یھ شعبة الحاسبات یات سوق العمل، ففي الوقت الذي كانت فعطبعض البرامج والشعب تتذبذب زیادة ونقصا

والنظم بقسم الھندسة الكھربائیة ھي األعلى من بین شعب القسم حیث انخفضت شعبة القوى واآلالت الكھربائیة، إال أنھ 

وفي ھذه الفترة ارتفعت معدالت أعداد الطالب في شعبة القوى واآلالت الكھربائیة عنھا بكثیر في شعبة الحاسبات 

 .والنظم

 لاألمث االستخدام من خالل المالیة مواردھا تنمیة على جاھده الكلیة تعمل :المتاحة لمواردا ضعف لمشكلة بالنسبة 

 ذات الوحدات خدمات وترویج تفعیل خالل من األجل وطویلة قصیرة للدخل جدیدة مصادر وتطویر للموارد المتاحة

وكذلك من  المعتمدة الساعات رامجب للتمویل مثل ىأخر مصادر ىعل عتمادالا یتم كما بھا، الخاص الموجودة الطابع

 بعض من والمادي العیني الدعم ىالكلیة عل تحصل كما .الجھات المحلیة والعالمیة معخالل االتفاقیات والبروتوكوالت 

 ).15-2ملحق ( التعلیمیة مخرجات العملیة لتحقیق بالكلیة الدراسیة للمعامل والخدمیة اإلنتاجیة والھیئات المؤسسات

 تشرف الكلیة على قیام معاوني أعضاء ھیئة التدریس بإعطاء مجموعات تقویة  :لدروس الخصوصیةكلة امشبالنسبة ل

، وبأجر رمزي بعد موافقة أستاذ المقرر ورئیس القسم العلمي ،بما ال یزید عن ثمانیة طالب في المجموعة ،للطالب

  .)16-2ملحق ( وبإشراف وكیل الكلیة لشئون الطالب

 أعضاء ھیئة التدریس الذین أتموا دراستھم في  یعود :أعضاء ھیئة التدریس في بعض األقسام نقصمشكلة بالنسبة ل

سفر المعیدین قبل كما یتم االلتزام بتطبیق قرار مجلس الكلیة بعدم . )17- 2ملحق (أرض الوطن  إلىباشرة الخارج م

  ).18 -2ملحق ( على التعیین مرور عامین

 ضمان وجود مكتبات باألقسام  ىالكلیة علتحرص : المراجع العلمیةبعض دم توفر بالنسبة لمشكلة الكتاب الجامعي وع

. والتقاریر والبحوث في الدراسةتساعد الطالب التي ة اإللكترونیراجع والكتب إلي جانب المكتبة زاخرة بالعدید من الم

 يالكتاب الجامعي لیكون ذ ومواصفاتإدارة الكلیة علي مخاطبة األقسام العلمیة لعمل دراسة لمعاییر  تحرصكما 

 ىوتحدد الجامعة سعره حت ،ب الجامعيویتم توزیع الكتب تحت إشراف إدارة الكلیة بمنفذ توزیع الكتا ،الئق ىمستو

یكون في متناول الطالب بسعر مناسب وفي الوقت المالئم، كما تقوم األقسام العلمیة بتشكیل لجان علمیة متخصصة 

، ھذا مع العلم )19- 2ملحق (اعتھ لمعرفة مدى مطابقة المحتوى العلمي للكتاب الجامعي لفحص الكتاب الجامعي قبل طب
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بأن كلیة الھندسة لیست من الكلیات الذي تنتشر فیھا الكتب الجامعیة، العتماد الدراسة فیھا على المراجع الكثیرة، ھذا 

  .بجانب زیادة الشق العملي والرسومات وغیرھا

  الكلیة مجموعة من  بعتحیث اتتھتم الكلیة بمتابعة حضور الطالب، : الطالببعض بالنسبة لمشكلة ضعف حضور

 ووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ورؤساء األقسام، وتحقیق الكلیةعمید التواصل بین الطالب واإلجراءات منھا؛ 

، على الفیس بوك" لعمیدإسأل ا"، من خالل صفحة قع التواصل االجتماعيتواصل قیادة الكلیة مع الطالب على موا

لغاء إنذارات الطالب إتم تطبیق قرار مجلس الكلیة بكما ة، كادیمي، والساعات المكتبیألرشاد اإلاو الریادة العلمیة وتفعیل

، لتحقیق )20- 2ملحق ( والبرامج األقسام فيالالئحة بعد اإلعالن مرتین بنسبة الغیاب في أماكن ظاھرة نص وتطبیق 

 .لحضور والتغلب على مشكلة عدم وصول اإلنذارات الورقیة للطالبجدیة الطالب في ا

 التوصیف الوظیفي  مع مراعاةتخصصھ  وفق موظفي الكلیة كالً  بعضإعادة تسكین  یتم :بالكلیة كل اإلداريبالنسبة للھی

 .)21- 2ملحق (

ییز مارسات العادلة وعدم التمیة والموآلیات فاعلة لضمان الشفاف. للمؤسسة قیم جوھریة معلنة ومتاحة للمعنیین 2/5
 :قیات المھنیة بین أفراد المؤسسةوتطبیق األخال

 كالتالي، ھي الجوھریة للكلیة مجموعة من القیم: 

  .الجودة والتمیز -

 .العمل بروح الفریق -

 .ئولةالحریة األكادیمیة المس -

 .الشفافیة والمساءلة -

 .األمانة العلمیة -

 .المستمر یرالتطو -

 .أخالقیات المھنة -

  وكذلك من خالل النشرات والملصقات وشاشات العرض اإللكتروني إعالن القیم من خالل دلیل الكلیة وموقعھایتم. 

  فيذیة یوالئحتھ التنف )5-2راجع ملحق (م 1972لسنة  49قانون تنظیم الجامعات رقم  فيتلتزم الكلیة بما ورد من بنود 

جراءات تخص فرد أو فئة بعینھا على إقرارات أو  يعن الكلیة أ ال تصدرو. تنظیم العالقة بین أطراف العملیة التعلیمیة

تباع أنظمة فعالة لتنظیم الحقوق والواجبات لكل فئة في ظل االكلیة بكما تلتزم . أساس سیاسي أو دیني أو عرقي أو جنسي

ممارسات الكلیة  وذلك لضمان العدالة وعدم التمییز واحترام حقوق االنسان، ومن أھم ،ضوابط واضحة ومعلنة للجمیع

  :يھذا الصدد ما یل في

ً  :ومعاونیھم التدریس ھیئة أعضاء مستوى على - للقواعد الواردة بقانون  یتم تعیین أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم طبقا

اجتماعات  فيقر یعرض التوزیع ویناقش ومن ثم یُ حیث توزیع األعباء التدریسیة بشفافیة بین الجمیع  .تنظیم الجامعات

توزیع یتم نھایة كل فصل دراسى  فيو. محاضر ھذه االجتماعات فيس األقسام العلمیة المختلفة بالكلیة ویثبت ذلك مجال

 هلما بعد الدكتوراالقواعد المنظمة لتوزیع البعثات أو المنح  تطبق الكلیة ). 22-2ملحق (األعباء التدریسیة للفصل التالي 

تطبق الكلیة اللوائح كما ). 23-2ملحق (ؤتمرات على الجمیع دون تمییز العلمیة ودعم حضور الم اتموالترشیح للمھ

 للمركزیتم توزیع األعمال التي ترد كما  الدراسات واالستشارات الھندسیة مركزالمالیة لتوزیع مكافآت وحوافز أعمال 

وفق  الساعات المعتمدة البرامج الجدیدة بنظامباإلضافة إلى مكافآت  ،)24-2ملحق (لألقسام العلمیة كل وفق تخصصھ 

تطبیق القواعد المنظمة لالنتدابات واإلعارات واألجازات الخاصة على الجمیع دون تمییز یتم كما  .اللوائح الخاصة بھا
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ً یتم و). 25-2ملحق ( المقدمة للترقیة  البحوثویتم فحص  ،لقواعد المجلس األعلى للجامعات تطبیق نظام الترقیات وفقا

میة الدائمة لكل تخصص، كما یتم تقییم مجمل النشاط لعضو ھیئة التدریس المتقدم للجان الترقیة بواسطة اللجان العل

مجالس األقسام وترسل للسادة  فيمعتمدة من المجلس األعلى للجامعات  استمارةلدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ من خالل 

توزیع األجور والمكافآت یتم وفق القواعد ). 26-2ملحق(مقرري اللجان العلمیة الدائمة من خالل السید عمید الكلیة 

ساس الجنس أو الدین أوال یتم التفرقة فیھا سواء على  من قانون تنظیم الجامعات 306 إلى 275المواد من  فيالواردة 

ً ضد التمییز"آخرھا تنظیم ندوة ،ثقافیة في ھذه اإلطارمجتمعیة كما تقوم الكلیة بأنشطة . )27-2ملحق( - 2ملحق( "معا

28.( 

 وصرف اإلداریة القیادات وترشیح للترقیات منظمة وقواعد موضوعیة عتباراتا توجد :بالكلیة العاملین مستوى على -

 الخاصة لألجازات منظمة قواعد كما توجد). اإلداري الجھاز معیار( في بالتفصیل ھو موضح كما والمكافآت الحوافز

 والتعامل الشكاوى تلك لفحص واضحة وآلیة الكلیة وإدارة ألقسامبا واالقتراحات للشكاوى صندوق وجود ).29-2ملحق(

-2ملحق( لتلقي الشكاوى واالقتراحات بصورة رقمیة" إسال العمید"، كما توجد صفحة على الفیس بوك بعنوان معھا

 أو ووكالئھا ةالكلی عمید مقابلة والعاملین والطالب التدریس ھیئة ألعضاء تتیح والتي المفتوح الباب سیاسة تباعا. )30

 واالقتراحات الصادقة للشكاوى ستجابةالوا بالتحقق الكلیة وتقوم. معوقات أي دون شكواھم لعرض رؤساء األقسام

 ،یةالمؤسسات العملیة أطراف بین للعالقة المنظمة والقوانین باللوائح لتزامالإطار ا في الممارسات بتصحیح المنطقیة

 یخص فیما بالدولة الخدمة المدنیة وقانون التدریس ھیئة أعضاء فیما یخص تالجامعا تنظیم قانون إطار في وكذلك

 .  یتضمن أمثلة لمنھجیة الكلیة في التعامل مع الشكاوى والمقترحاتحیث ) 30- 2ملحقراجع ( اإلداري بالجھاز العاملین

 معاییر وفق ذلك تنظیم ویتم، بالكلیة المختلفة باألقسام االلتحاق في الحق للطالب الكلیة تكفل :الطالب مستوى على -

 الفرقة في الطالب بتقدیر وترتبط قسم لكل الطالب أعداد تحدد التيو ،الكلیة ومعتمدة من مجلس معلنة موضوعیة

 يأ نتیجة على التظلم في الحق الطالب لجمیع الكلیة تكفل). 31- 2ملحق(الثانویة العامة  في درجاتھ ومجموع اإلعدادیة

 لشئون الكلیة وكیل بإشراف اإلجابة كراسة صورة ىاالطالع عل في الحق للطالب یكون حیث ة،الدراسی المقررات من

 والشفھى السنة أعمال درجة ومراجعة منھا كل درجة ومعرفة أجزاء اإلجابة جمیع تصحیح من والتأكد ،والطالب التعلیم

-2ملحق(الكلیة  مجلس من عتمادالا بعد بالطال درجة تصحیح لھا ویتم المادة أستاذ مراجعة بعد لھا الكنترول ورصد

 خاضعة محددة وفق قواعد األخالقیة  تتم والمخالفات الغش حاالت في الطالب على الموقعة والعقوبات الجزاءات). 32

 للطالب الكلیة تكفل). 33-2ملحق( الجامعات تنظیم قانون من 129 المادة حتى 123 من المواد توضحھ يتأدیب لنظام

 وشھادات وجوائز مكافآت الكلیة تمنح). 34-2ملحق(تمییز دون تطبیقھا یتم منظمة قواعد وفق الكلیة إلىو من النقل حق

 ھیئة أعضاء الكلیة تمنع). 35-2ملحق (الطالبیة  األنشطة في والتمیز يالعلم التفوق أساس على الطالب لبعض تقدیر

من   األقارب وجود أحد حالة في االمتحانات لجان ةمراقب أو الكنترول في العمل أو االمتحانات وضع من التدریس

واإلرشاد  العلمیة الریادة ولجان لألقسام الدوریة العلمیة المؤتمرات عقد). 36-2ملحق(الرابعة  الدرجة حتىالطالب 

-2ملحق( التعلیمیة بالعملیة المتعلقة مشكالتھم طرح في والحق يحریة الرأ بالقسم الطالب لجمیع تكفل والتي ،األكادیمي

 ). 38-2ملحق(الطالب  شكاوى مع للتعامل ومعلنة معتمدة سیاسة الجامعةمن خالل و الكلیة تنتھج). 37

ً  المھنة ألخالقیات دلیالً  الكلیة وضعت: للكلیة المنسوبینعلى مستوى كافة  -  التدریس ھیئة أعضاء السادة لجمیع متاحا

 ضمان لوحدة تابعة واألخالقیات للقیم لجنة وجود إلى ذا باإلضافةھ ).39-2ملحق(للكلیة  اإللكتروني الموقع على وكذلك

 بمراقبة الكلیة وتلتزم ،انتھاكات بأي الكلیة إدارة المھنة وإبالغ أخالقیات دلیل تطبیق متابعة مھامھا ومن بالكلیة الجودة

 الفكریة الملكیة بحقوق الكلیة تزمكما تل. كافة المستویات على أطرافھا وكافة لھا المنتمین لجمیع األخالقیة الممارسات
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الوسائل  من عدد الغرض واستخدمت لھذا ،الفكریة الملكیة حقوق ثقافة لنشر الجھود من العدید ببذل قامت حیث والنشر،

لسنة  82 القانون طائلة تحت تقع التي الممارسات لتعریف اإلنترنت شبكة على الكلیة موقع على اإللكتروني منھا  النشر

 الفكریة الملكیة حمایة وحدة لموقع وصالت بجانب للقانون الكامل النص وضع مع الفكریة، الملكیة حمایة شأنب م2002

 بعض كذلك المجال، ھذا في العاملة والعالمیة والعربیة المصریة الجمعیات ألھم وصالت بجانب ھذا لجامعة أسیوط،

 التدریس ھیئة أعضاء على توزع توضیحیة دوریة نشرات طباعة). 39-2ملحق راجع(ھذه الجمعیات  نشرات

الفكریة  الملكیة بحقوق التوعیة بھدف عامة وندوات ومحاضرات لقاءات تنظیم). 40-2ملحق ( واإلداریین ومعاونیھم

 ،والنشر التألیف حقوق على للمحافظة اإلداریة والقرارات اإلجراءات من مجموعة الكلیة اتخذت كما). 41-2ملحق (

 العلميحمایة الملكیة الفكریة ومكتب براءات االختراع لمساعدة أعضاء ھیئة التدریس في حفظ  إنتاجھم في وحدة  تتمثل

إجراءات تجاه من یثبت تورطھ أو انتھاكھ لحقوق الملكیة  يأ اتخاذ فيكلیة تتردد ال وال. وتسجیل براءات االختراعات

 ). 42-2ملحق (الفكریة 

ه الجامعة من الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس بما توفر يستفید معامل الحاسب فت :على مستوى برمجیات الحاسب اآللي -

وقد أصدرت الكلیة . ، حیث توفر الجامعة نظام التشغیل وبعض البرمجیات شائعة االستخداميبرمجیات بشكل قانون

 ً البرمجیات، ولقد  ستخدام البرامج المنسوخة أو المقلدة وكذلك عدم جواز تبادل ونسخاللمعامل بخصوص حظر  قرارا

 ). 43- 2ملحق (لمعامل الكلیة  (Windows)بإھداء نسخ أصلیة من  IBM قامت شركة

 التيالكتب الدراسیة  اعتمادتقوم مجالس األقسام بالكلیة ب: على مستوى الكتب والمراجع ومؤلفات أعضاء ھیئة التدریس -

 لتأكد من مراعاة حقوق الملكیة الفكریة وعدم انتھاكھاوا ،یقومون بالتدریس منھا التيأو  ،یؤلفھا أعضاء ھیئة التدریس

 ). 44- 2ملحق ( لھذه الحقوق

على مستوى المكتبات تحرص الكلیة على تزوید المكتبات بالمراجع والكتب األصلیة غیر المقلدة أو المنسوخة، مع  -

ملحق (ي قانون الملكیة الفكریة لتزام بالضوابط المنصوص علیھا فالترددین على المكتبة لحثھم على اوضع إرشادات للم

 وتوضیح الفكریة الملكیة حمایة قانون طائلة تحت تقع التي الممارسات لتوضیح لألقسام نشرة الكلیة تعد). 2-45

 والجزاءات العقوبات وتوضیح الفكریة الملكیة حقوق انتھاك في تورطھ یثبت من كل ضد ن تتخذأ یمكن التي اإلجراءات

 ).42- 2 ملحق راجع(اإلداریة 

  :وتضمن المؤسسة مصداقیتھا وتحدیثھا. المعلومات المعلنة عن المؤسسة شاملة وتغطي سائر أنشطتھا 2/6

 أصدرتھ  ية منھا دلیل الكلیة، والكتاب الذتھا في وسائل متعدداتتیح الكلیة معلومات كافیة عن مختلف أنشطتھا وفاعلی

ً  50الكلیة بمناسبة مرور  ودلیل رسائل الماجستیر  على إنشائھا ودلیل الطالبم، 2008عام  على إنشائھا عاما

إنشاء  إلىھذا باإلضافة . أرجاء الكلیة فيوالدكتوراه، وموقع الكلیة على شبكة اإلنترنت، ولوحات اإلعالنات المنتشرة 

ة بوسائل النشر مركز المعلومات بالكلیة والذي من مھامھ ومسئولیاتھ إتاحة البیانات والمعلومات عن كافة أنشطة الكلی

كما تحرص الكلیة على تحدیث ھذه . وغیرھا من الخدمات المھمة االمتحاناتیتم نشر إحصائیات ونتائج و. المختلفة

تتحرى الكلیة و. المعلومات بصفة دوریة ومستمرة بما یكفل مصداقیة المعلومات المنشورة عن الكلیة ودقتھا وحداثتھا

). 46- 2ملحق (الوسائل ورة وتسعى بشكل دائم لتدقیق المعلومات المنشورة بكافة كافة المعلومات المنش فيالمصداقیة 

مشروع میكنة  فيقواعد البیانات الورقیة التقلیدیة المتاحة داخل كل إدارة من إدارات الكلیة، تشارك الكلیة  بجانب

وتم من خالل   Management Information System (MIS)األعمال اإلداریة للعدید من إداراتھا ضمن مشروع

األعمال الخاصة بشئون الطالب وأعمال الجودة وكذلك األعمال الخاصة بأعضاء ھیئة  العدید منالمشروع میكنة 
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  .بالطالوبأعضاء ھیئة التدریس إدخال جمیع البیانات الخاصة تم  كما ،التدریس وغیرھا

ویتضمن اإلدارات األساسیة الالزمة لتحقیق رسالتھا  .الھیكل التنظیمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم المؤسة ونشاطھا 2/7
  :وأھدافھا

 ومالئم  ،من خالل دلیل الكلیة وموقعھا على شبكة اإلنترنت واللوحات اإلرشادیة للكلیة ھیكل تنظیمي معتمد ومعلن

ھدافھا ورسالتھا وبما یحقق أ ،لحجم وطبیعة أنشطتھا التعلیمیة والخدمیة على مستوى الكلیة والجامعة والمجتمع المحیط

اإلداري، وكالھما ن ھما الجھاز األكادیمي والجھاز ویتكون الھیكل التنظیمي للكلیة من جھازین أساسیی). 1-2شكل (

 ). 47- 2ملحق (یعمالن تحت رئاسة عمید الكلیة 

 العلیا والبحوثووكیل الكلیة لشئون الدراسات  ،وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب ؛عمید الكلیة ثالثة وكالء ھمل، 

 .جھاز اإلداريلا علىاإلشراف بمین الكلیة أكما یقوم  ،ووكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة

  الجدیدة بنظام مجلس الكلیة ومجالس األقسام العلمیة الخمسة واللجان األكادیمیة للبرامج  بالكلیة ھي الرسمیةالمجالس

ً ویرأس عمید الكل. الساعات المعتمدة لقانون تنظیم الجامعات یرسم مجلس الكلیة السیاسة العامة  یة مجلس الكلیة، وطبقا

یختص مجلس القسم بالنظر في جمیع و .في إطار السیاسة العامة للجامعة بالكلیة وخدمة المجتمع العلميللتعلیم والبحث 

 .تعلقة بالقسممالاألعمال العلمیة  والدراسیة واإلداریة 

 وما یتطلبھ تنفیذ العملیة  ،اإلداري في تقدیم كافة الخدمات المطلوبة للعملیة التعلیمیة بكافة أطرافھا تتمثل مھمة الجھاز

التعلیمیة بكفاءة عالیة في إطار من التنسیق الدائم والتعاون الفعال بین كافة أقسام وإدارات ووحدات الجھاز، ویتكون 

ً للتوصیف الجھاز اإلداري من وحدات إداریة، یرأس كل وحدة من  ھذه الوحدات مدیر إدارة یرأسھم أمین الكلیة وفقا

حیات كل ویوجد تحدید واضح ودقیق لسلطات ومسئولیات وصال). 48-2ملحق (الوظیفي في معیار الجھاز اإلداري 

سلطات أما فیما یتعلق ب. وفق قانون تنظیم الجامعات) يسواء للكلیة أو القسم العلم( يكادیمأقیادة أكادیمیة أو مجلس 

تحدیدھا وفق قانون العاملین بالدولة مع مراعاة قانون تنظیم الجامعات تم ومسئولیات القیادة اإلداریة فإن للعمید صالحیة 

ووزارة  اليواللوائح التنظیمیة وقرارات رئیس الجامعة فیما یتعلق بما یرد من بعض الوزارات مثل وزارة التعلیم الع

ویحق للعمید ورؤساء مجالس األقسام التفویض في . كافؤ السلطات مع المسئولیاتویتم ذلك بحیث یحقق ت ،المالیة

التفویض في العملیات  وال یجوز ،أسفل أو من المجالس األكادیمیة لرئیس المجلس حسب الحاجة إلىالسلطات من أعلى 

ً  إلىالتعلیمیة  ض عدم التعارض في األدوار فویتحدید المسئولیات والصالحیات والت في قیادة إداریة، ویراعي دائما

  ). 49-2ملحق (ختصاصات الوا

  : ھدافھا منھا ما یليأیة وسھام في تحقیق رسالة الكلالحتیاجات التغییر والتطویر واااستحداث وحدات في الكلیة لتلبیة تم 

  وقد قامت . ارثوتختص بإدارة األزمات الداخلیة وتدریب العاملین على مواجھة الكو :وحدة إدارة األزمات والكوارث

). 50-2ملحق (بعقد ندوات ومحاضرات عن خطط إدارة األزمات، كما قامت بمباشرة بعض الممارسات الفعلیة  الوحدة

أجھزة مكافحة الحریق (الكلیة المختلفة  يمل وتجھیزات األمن واألمان بمبانعوا كما قامت الكلیة بعمل ما یلزم من توفیر

كما قامت ). لوحات إرشادیة وتعریفیة بمخارج الطوارئ ومسارات الھروب - مراجعات دوریة ألدوات اإلطفاء -

 .اإلدارة بعمل تجارب إخالء

 وذلك بالتواصل مع الشركات والمصانع  ،تقوم بالعمل على إیجاد فرص تدریب للطالب :وحدة التدریب الطالبي بالكلیة

 ). 51-2ملحق (المجال الھندسي  فيالعاملة 
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 2ملحق (لزیادة فرص التعاون بین الكلیة ومنظمات المجتمع المدني الوحدة تھدف  :وحدة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة -

من ضمن مھامھا التواصل مع الھیئات والشركات والمصانع ذات الصلة بالتعلیم الھندسي والتواصل مع  التيو ).52

 .  یاس فاعلیة البرامج الدراسیة وكیفیة التحسین المستمروذلك لق ،الخریجین من خالل وحدة شئون الخریجین

  یخص الكلیة من  فیماخذ آرائھم أشراكھم وإو ،نتسھیل التواصل مع الخریجی إلىتھدف  :الخریجین بالكلیةشئون وحدة

 .)53-2ملحق (أنشطة أو آراء نحو تطویر العملیة التعلیمیة بالكلیة 

  إعداد قاعدة بیانات ونماذج إلكترونیة خاصة بكل األنشطة  فيم ھذه اإلدارة مھا تتمثل :ةاإللكترونیوحدة اإلدارة

وبشكل  إلىوذلك تلبیة لما یتطلبھ التوافق مع معطیات العصر الح. مختلف مستویاتھا فيالكلیة  فيتدور  التيوالمعامالت 

 ).54-2ملحق ( جمیع المعامالت في اإللكترونيالرقمیة وأھمیة التحول خاص الثورة 

 صورة رقمیة وذلك بالتعاون مع وحدة  إلىمھامھا في تحویل العمل داخل شئون الطالب  تتمثل :اإللكترونيحدة التعلیم و

 ).55- 2ملحق (ة الخاصة بشئون الطالب اإللكترونیة بالكلیة والحصول على البرامج اإللكترونیالخدمات 

ً للھیكل التنظیميویحدد المسئولیات واإلختص. التوصیف الوظیفي معتمد ومعلن 2/8 ویحقق التكافؤ بین . اصات وفقا
 :ویستخدم في حاالت التعیین والنقل واإلنتداب للوظائف المختلفة. السلطات والمسئولیات

تمثل  حیث التنظیمي، للھیكل وفقا واالختصاصات المسؤولیات فیھ تحدد ومعلن، معتمد وظیفي توصیف الكلیة لدى یتوافر

النقل  حاالت فيو المختلفة الوظائف لشغل الترشیح عند تفعیلھا على الكلیة تحرص التي العوامل أحد التوصیف ھذا بیانات

ً  یتعارض قد نھأ إال والندب، التي  المطلقة األقدمیة قواعد مع الوظائف بعض شغل يف الوظیفیة التوصیفات تطبیق أحیانا

  . )48- 2ملحق راجع ( قانون الخدمة المدنیةینص علیھا 

  :القوةنقاط 

 الكلیة سوبيرات األكادیمیة واإلداریة لمنتنوع الخب . 

 أجیال متتابعة قسام والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص یتضمن أعضاء من ألتشكیل مجلس الكلیة ومجالس ا

  .ثراء المناقشات والتوصیاتإل

 یة القدرات عضاء ھیئة التدریس حضور دورات تنمأییسر على  الجامعيب بداخل الحرم وجود مركز تدری

  .األكادیمیة واإلداریة

  للصرف على  اليتوفر دعم م الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة،ضافة للبرامج إلبا وحدات ذات طابع خاصوجود

  .تقوم بھا الكلیة التينشطة والفاعلیات المختلفة ألا

  أعضاء ھیئة التدریس(لتعلیمیة تنظیم العالقة بین أطراف العملیة ا فيتطبق الكلیة القوانین واللوائح التنفیذیة /

كما تلتزم الكلیة باتباع أنظمة فعالة لتنظیم الحقوق والواجبات لكل فئة في ظل ). العاملین/ الطالب/ الھیئة المعاونة

  .نسانلة وعدم التمییز واحترام حقوق اإلضوابط واضحة ومعلنة للجمیع وذلك لضمان العدا

 دلیل رسائل  - الكتب - دلیل الطالب  -موقع الكلیة (لنة عن الكلیة تنوع المصادر المختلفة للمعلومات المع

  ).الدكتوراهالماجستیر و

 عبر مصادر النشر المختلفة يومات المعلنة عن الكلیة بشكل دوردقة وتحدیث المعل.  

 میكنة األعمال اإلداریة للعدید من إدارات الكلیة ضمن مشروع  MIS) Management Information System(. 

 لكلیة ھیكل تنظیمي معتمد ومعلن ومالئم لحجم وطبیعة أنشطتھا التعلیمیة والخدمیة على مستوى الكلیة والجامعة ل

 .وبما یحقق أھدافھا ورسالتھا، والمجتمع المحیط
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 كفاءة عالیة في تقدیم كافة الخدمات المطلوبة للعملیة التعلیمیة بكافة أطرافھا من طالب  ية جھاز إداري ذللكلی

في إطار من التنسیق الدائم والتعاون الفعال بین كافة أقسام وإدارات  ،نوفنیی نء ھیئة التدریس وموظفیوأعضا

 .ووحدات الجھاز

  :حتسنيإىل حتتاج  التيالنقاط 

 تعظیم االستفادة من االستبیانات ونتائجھا في خطط تطویر الكلیة. 

 استكمال میكنة األعمال اإلداریة. 
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  :للمؤسسة وحدة  لضمان الجودة یتوفر لھا الكوادر المؤھلة والتجھیزات المالئمة 3/1

 إلدارة الجودة ً ً داخلیا تقوم و. م2007ھا عام ؤتم إنشا، یتمثل في وحدة ضمان الجودة لكلیة الھندسة جامعة أسیوط نظاما

ویھدف نظام الجودة بالكلیة إلى تحدید . لكلیة وفاعلیتھا التعلیمیةالمؤسسیة لقدرة لتمر لبإجراء تقویم مسھذه الوحدة 

  . لذلك الالزمة خططالوتحدید النقاط التي تحتاج إلى تحسین ووضع  وتنمیتھا، مجاالت القوة والعمل على تعزیزھا

  من اإلداریین المؤھلین للقیام ) 10(دد باإلضافة إلى ع) من أعضاء ھیئة التدریس(لوحدة ضمان الجودة مدیر ونائبین

ھذا بجانب بعض موظفي األقسام األكادیمیة  .باألعمال المنوط بالوحدة القیام بھا وكذلك من خالل الممارسات الفعلیة

 .والبرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة الذین یساھمون في عمل وحدة الجودة من خالل أقسامھم

تقوم الكلیة بتكلیف كما ، اللجان الفنیة للوحدة واللجان التنفیذیة باألقسام مثلمن اللجان الدائمة لوحدة ضمان الجودة عدد  -

الخبرات من أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب واإلداریین  فيمجموعة من الكوادر البشریة المتباینة 

خاصة بكل معیار من معاییر الھیئة القومیة لضمان  ومثال على ذلك فقد تم تشكیل لجان. للمشاركة في أعمال الجودة

وتستعین  لكل لجنة رئیس وعدد من األعضاء یمثلون أعضاء ھیئة التدریس بكل قسم أو برنامج، جودة التعلیم واالعتماد

، ھممارستمعیار وتفعیل  بكلب للمساھة في إتمام العمل الخاص الطالاإلداریین وكل لجنة بعدد من الھیئة المعاونة و

  .)1-3ملحق ( ومنھا لجنة معیار إدارة الجودة والتطویر

  ضمان الجودة التجھیزات المادیة الالزمة لممارسة أنشطتھا كالتالي لوحدةتوفر الكلیة:   

  :المكان: أوالً 

 وعدد وصالة كبیرة ثالث غرف :وتتكون الوحدة من األول علوي بقسم الھندسة المدنیة تقع وحدة ضمان الجودة بالدور  -

 .وطرقات داخلیةحمام ) 1(بوفیھ وعدد ) 1(

 : األثاث واألجھزة والمعدات: ثانیاً 

بصورة مستمرة  بتحدیث األجھزة الكلیةوتقوم . تتوفر بالوحدة األجھزة الحدیثة والمالءمة لممارسة أنشطة ومھام الوحدة -

 :بیانھا كاآلتياألجھزة المتوفرة بالوحدة و ،)2- 3ملحق (

 إدارة اجلودة والتطوير
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  النوع
  

  العدد
  

  3  ییفتك
  2  ماكینة تصویر
  دیسك توب 4+ الب توب  5  أجھزة كمبیوتر

  4  طابعة
  2  ماسح ضوئي

  12  نقطة اتصال باالنترنت
 

 والمؤھلھ كاآلتي تتوفر بالوحدة الكوارد البشریة المناسبة :الكوادر البشریة: اً لثثا:  
  

  الوظیفیة
  

  
  لعددا

  6  سكرتاریة
  2  إداري للدعم الفني واألرشیف

  1  س للدعم الفني وتكنولوجیا المعلوماتمھند
  1  عامل

  10  اإلجمالي
 

 أكادیميیعد رئیس كل قسم : منسقو الجودة  ً یوجد بتشكیل  وكذلكللجودة بالقسم، باإلضافة إلى عضو ھیئة تدریس، منسقا

ً للجودة الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةاللجان األكادیمیة للبرامج   .ریسمن أعضاء ھیئة التد منسقا

 باإلضافة إلى  من الموارد الذاتیة، توفر الكلیة لوحدة ضمان الجودة المخصصات المالیة الكافیة: المخصصات المالیة

المخصصات  قامت الكلیة بالعدید من اإلجراءات لزیادة ، حیثمن وزارة المالیةالخاصة بالكلیة المخصصات المالیة 

 )3-3ملحق ( الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةوكذلك من البرامج  المالیة للوحدة من الوحدات ذات الطابع الخاص

 :كاآلتي

 .مركز الدراسات الھندسیة واالستشاریةمن % 1,25تخصیص نسبة  -

 .من البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة% 1,25تخصیص نسبة  -

 .م2017/2018م في عاجنیھ   103061خصصات المالیة لوحدة ضمان الجودة، حیث وصلت إلى الم زادت -

 بتاریخ) 1064(بجلسة رقم  م2017/2018میزانیة الوحدة من مجلس الكلیة حیث تم اعتماد میزانیة  یتم اعتماد 

 .م18/12/2017

  تمارس وحدة ضمان الجودة دورھا كشریك فعال بجمیع فعالیات وأنشطة الجودة بالكلیة، حیث یتولى أعضاء الوحدة

 تقسیم أنشطة یمكنو. المؤسسیة أو الفاعلیة التعلیمیة للقدرة مستمر وبصفة دوریة سواءً الدائمون مھام التقویم الذاتي ال

 :كاآلتي )4- 3ملحق( الجودة إلى ثالثة محاور رئیسیة

، وتطویر عملیة الجودة في الكلیة من الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد متابعة التغییر في معاییر االعتماد -

 .بناء على ذلك

 .ما یتعلق بإدارة الجودةالمعاونة على تنمیة مھاراتھم فی حفیز ودعم أعضاء ھیئة التدریس والھیئةت -

 .نشر ثقافة الجودة بین منسوبي الكلیة -
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 یة لضمان جودة التعلیم واالعتمادفي معاییر االعتماد من الھیئة القوم ریمتابعة التغی: المحوراألول: 

 12لمعاییر إلى إلصدارات الھیئة فیما یتعلق بمعاییر االعتماد ونتیجة لتغیر عدد االوحدة على المتابعة الدائمة  تحرص -

ً إلصدا ، من حیث معاییر االعتمادلتختص كل لجنة بأحد  لجنة إضافیة 12فقد تم تشكیل عدد م، 2015 یولیو رمعیار طبقا

 .تطویر الدراسة الذاتیة وتفعیل الممارسات

 ما یتعلق بإدارة الجودةراتھم فیھیئة التدریس والھیئة المعاونة على تنمیة مھاتحفیز ودعم أعضاء : المحور الثاني: 

 .)5- 3ملحق( أنشطة الجودةعند التقدم للترقیة على اشتراكھ في تم تخصیص جزء من تقییم أداء عضو ھیئة التدریس  -

ً من عناصر التقییم أو المفاضلة عند التر تعد - ً مھما لقیادیة والسفر في شیح للوظائف االمشاركة في أعمال الجودة عنصرا

 .الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةالعلمیة واالنتدابات والتدریس بالبرامج  اتالمھم

نظیر قیامھم باستكمال كافة متطلبات الجودة وإعداد  بالكلیة ومعاونیھم عضاء ھیئة التدریسألالجودة یتم صرف حافز  -

 .)6- 3ملحق( ة في أعمال الجودةالخاصة بالتدریس والمشاركالوثائق المطلوبة 

لجودة لإلفادة عن مدى امخاطبة وحدة  ، یتمأعضاء ھیئة التددریس والھیئة المعاونة في الوظیفة األعلى عند تعیین -

ً بقرار بالكلیة اشتراكھم في أعمال الجودة   .مجلس الكلیةمن وأصبح ھذا إجباریا

 منسوبي الكلیةثقافة الجودة بین  االستمرار في نشر: المحور الثالث: 

طالب الدریس والھیئة المعاونة ومنسوبي الكلیة من أعضاء ھیئة التتحرص الوحدة على نشر ثقافة الجودة بین  -

وندوات  وكذلك القیام بعمل دورات ،وذلك عن طریق اإلعالن عن الدورات التدریبیة الخاصة بالجودة ،داریینالوإ

 :ن أجل نشر ثقافة الجودة بین منسوبي الكلیة فقد تموم .منسوبي الكلیة لنشر ثقافة الجودةدوریة ل

 .)7-3ملحق( البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةاإلعالن عن مسابقة أفضل ملف مقرر دراسي في األقسام و -

-3ملحق( ریس ومعاونیھم والطالب والعاملینل الجودة بین أعضاء ھیئة التداإلعالن عن مسابقة أفضل بحث في مجا -

8(. 

   :ذا تبعیة وعالقات واضحة تنظیمیاً  الالئحة الداخلیة لوحدة ضمان الجودة تتضمن ھیكالً  3/2

  م تحدد الالئحة الداخلیة الحالیة للوحدة رؤیتھا 2010لوحدة ضمان الجودة بالكلیة الئحة داخلیة تم تطویرھا في فبرایر

وللوحدة  .)9- 3ملحق(الھیكل التنظیمي للوحدة  واألنشطة المنوطة بھا، كما تحدد الالئحة ورسالتھا وقیمھا وأھدافھا

ً مجلس إدارة تشكیلھ موضح  :بالجدول اآلتي ا

ً لمجلس إدارة الوحدة  عمید الكلیة/ د.أ   رئیسا
ً للوحدة  أحد أعضاء ھیئة التدریس   مدیرا

ً   أحد السادة الوكالء   عضوا
ً   أحد السادة رؤساء األقسام   عضوا

ً عضو  أحد السادة أعضاء ھیئة التدریس   ا
ً   للمستفیدین من المؤسسات الھندسیة ینممثلعضو  2   عضوا

ً   ممثل عن الخریجین   عضوا
ً   ممثل عن معاوني ھیئة التدریس   عضوا

ً   ممثل عن اإلداریین بالكلیة   عضوا
ً   ممثل عن الطالب   عضوا

 

 الھندسیة تالمؤسسامشاركة عناصر من المجتمع المحیط كممثلین عن المستفیدین من  ویتضح من تشكیل المجلس -

  .)10-3ملحق(
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 تتبع وحدة ضمان الجودة عمید الكلیة مباشرة في الھیكل التنظیمي للكلیة.  

عمید  دیر وحدة ضمان الجودة في اتخاذ اإلجراءات المناسبة ذات العالقة بموضوعات الجودة، كما یقومتم تفویض می -

 .)11- 3ملحق( ت الوحدةیحضر أنشطة وفاعلیاوالكلیة بعقد اجتماعات دوریة مع مدیر الوحدة 

 بجلسات المجلس عن أنشطة الوحدة التخاذ  شھري تم ضم مدیر الوحدة إلى مجلس الكلیة حیث یقوم بعرض تقریر

 .)12-3ملحق( القرارات ذات العالقة

 سابقوالذي یرأ(ضمان الجودة بالجامعة  ھناك عالقة وطیدة بین وحدة ضمان الجودة ومركز ً ً سھ عمیدا  ،)لكلیة الھندسة ا

ً ومساندتھا دور الوحدة مما یسھم في تفعیل  .الجامعة وخطط ومراجعة خططھا لضمان توافقھا مع أھداف ودعمھا فنیا

 عن نش ً ً سنویا ویتم مراجعة أعمالھا بواسطة لجان من مركز  ضمان الجودة بالجامعة مركزاطھا لتقدم الوحدة تقریرا

بالجامعة وحدة ضمان الجودة بالكلیة من خالل بعض  الجودةضمان مركز ن الجودة بالجامعة، كما یدعم اضم

 :ومنھا )13-3ملحق( الممارسات األخرى

 .)14- 3ملحق( الجودةضمان بالنشرات الدوریة الخاصة ب الوحدةإمداد  -

 .)15-3ملحق( عقد دورات تدریبیة للعاملین بالجودة -

  16- 3ملحق( صرف مكافأة كل فصل دراسي للعاملین بالجودةیتم(. 

  :ة الجودة خطط وتقاریر سنویة عن نشاطھا وقواعد بیانات ألنشطتھالوحد 3/3
  

 لوحدة  ً تتمثل في  سنویة ألنشطتھا من حیث منھجیة التقویم الذاتي والمراجعة الداخلیة والخارجیةوتقاریر الجودة خططا

 :)17-3ملحق( اآلتي

ً تقدم الوحدة  - ً عن  تقریرا تضمینھ لیتم یرفع التقریر إلى عمید الكلیة  كما مركز ضمان الجودة بالجامعةإلى أنشطتھا سنویا

   .في التقریر السنوي للكلیة

   .ألنشطتھاللقیام بالتقییم الذاتي من كافة الدراسات والبیانات المعدة من قبل مركز ضمان الجودة بالجامعة  الوحدةتستفید   -

 ئھم في عمل التطویر المستمر للوحدةراین داخلیین وخارجیین وتستفید من آبعرض أنشطتھا على محكم الوحدةتقوم  -

  .)18-3ملحق(

وتتخذ الوحدة اإلجراءات  ،خطط التحسین والتطویر تتابع الوحدة تنفیذ خططھا السنویة ویتضمن التقریر السنوي للوحدة -

 .التصحیحیة الالزمة

  .ة أنشطة وحدة ضمان الجودةنیة متكاملة عن كافورلكتھناك قواعد بیانات إ ،محفوظةالباإلضافة إلى المستندات الورقیة  -

  : تقویم أنشطة المؤسسة یتم بصفة دوریة 3/4

  من خالل تقویم  كلیة منللألنشطة  الكلي األداء بعملیة تقویمتقوم وحدة ضمان الجودة بالكلیة ً القدرة المؤسسیة كال

یة وأدوات مالءمة رات موضوعوتستخدم الوحدة مؤش وذلك بصفة دوریة في كل فصل دراسي، ،والفاعلیة التعلیمیة

 .على مجلس الكلیة بنتائج المراجعة وعرضھ ومراجعات داخلیة وخارجیة، ویتم إصدار تقریر دوري

 بالكلیة منذ عام ً والتي  ،یمات الطالبیة للمقررات والتجھیزاتیعن طریق التقم، 1997 بدأت أنشطة ضمان الجودة رسمیا

الوقت  كاستمر تقویم أداء الكلیة بصفة مستمرة منذ ذل، ومعة أسیوطتقویم األداء الجامعي بجا مركزكانت تتم من خالل 

  :وھي كالتالي وحتى تاریخھ بإجراء العدید من الدراسات الذاتیة لتقویم األداء

  .م2002أول دراسة تقویم ذاتي حصلت خاللھا الكلیة على تقییم إیجابي في سبتمبر إعداد  -
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  .ممول من مؤسسة فورد دراسة ذاتیة استطالعیة من خالل مشروعإجراء  -

  .نتائج التقییم الذاتي التي تجریھا الكلیةمناقشة   -

  .عملیة التقویم المستمرمتابعة   -

 .)19-3ملحق( م14/6/2011في  حصول الكلیة على االعتماد -

 .)20- 3ملحق( )م2016(الدراسة الذاتیة لكلیة الھندسة  -

  ).م2017/2018(الدراسة الذاتیة لكلیة الھندسة  -

  :تحرص الكلیة على اآلتي: یم القدرة المؤسسیةتقو: أوالً 

  الخاصة  توجد خطة واضحة ومحددة لالستبیانات لكافة الموضوعاتیتم التقییم بصورة دوریة حیث : الدوريالتقییم

 :مثل )21- 3ملحق( بالقدرة المؤسسیة

 .استبیان مقررات مرحلة البكالوریوس -

 .استبیان الخریجین -

 .مع الخارجياستبیان المستفیدین من المجت -

 .استبیان مقررات وبرامج الدراسات العلیا -

 .استبیان تقییم القیادات األكادیمیة -

 .استبیان تقییم القیادات اإلداریة -

 .نة والعاملینواستبیان رضا أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعا -

 .استبیان رضا الطالب عن التدریب الصیفي -

 .استبیان الرضا عن الخدمات بالوحدات الخاصة -

 .استبیان رضا الطالب عن المعامل والورش -

 .استبیان مراجعة الخطة اإلستراتیجیة -

 یتضح من استعراض موضوعات االستبیانات مشاركة أعضاء ھیئة : في عملیة التقویم األطراف المعنیة مشاركة

 .التدریس والھیئة المعاونة والعاملین والطالب وكذلك الجھات الخارجیة

 وذلك  ،تتم مناقشة نتائج تقویم أداء الكلیة مع منسوبیھا وكذلك مع األطراف المجتمعیة ذات الصلة :نتائج التقویم مناقشة

 .الكلیةب الرسمیةومن خالل المجالس اءات التي تعقد معھم بصورة دوریة، من خالل اللق

  ًمن اإلجراءات التي تساھم في  للكلیة وما جاء بتقاریر المراجعیین قامت الكلیة بالعدید على تقاریر التقویم الذاتي بناء

 :تحسین األداء المؤسسي  والتي منھا

 .MISالبدء في تطویر نظام میكنة النظم اإلداریة  -

 .تطویر النظام اإلداري من خالل وضع خطة للتدریب وقیاس وتقویم األداء بصفة دوریة -

 .للتدریب وتفعیلھا استمرار تطویر أداء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة من خالل وضع خطط -

 .والتي تعمل على تطویر قاعات المحاضرات وتطویر البنیة التحتیة ،استحداث وحدة المدرجات -

ة - ة بالكلی ل متقدم تحداث معام ویر واس رم تط اون والش والت التع الل بروتوك ةن خ ة والعالمی ات المحلی ع الجھ  اكة م

 .)22-3ملحق(

 .والتعلم تحسین فرص التدریسموارد الكلیة الذاتیة لبتمویل من  والبحوثلمعامل الطالب  شراء أجھزة -

 .استحداث وحدة تسویق الخدمات الھندسیة لتنظیم تفاعل الكلیة مع المجتمع الخارجي وتعظیم الموارد الذاتیة للكلیة -
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ة ، ولجمحاربة اآلفات، ولجنة ترشید الطاقةلجنة  ؛مثلوتنمیة البیئة تابعة لوكالة خدمة المجتمع  لجاناستحداث  - ة ن مكافح

 .)23-3ملحق( التدخین

 .تطویر الھیكل التنظیمي للكلیة -

ة الخ - ده اااستحداث آلیة إلرسال قیمة وطبیعة مستحقات عضو ھیئة التدریس المالی ى بری ھ عل ة ب ي الجامعي ص إللكترون

  .)24-3ملحق( "مستحقاتي"من خالل خدمة 

ً لتخصصاتھماستخدام التوصیف الوظیفي بشكل فعال إلعادة تسكین العاملین  -   .طبقا

ریجین  - اركة الخ ة لمش راءات فعال ة إج ذت الكلی اللاتخ ن خ ع  م ال م ل الفع ى التواص ل عل ریحین تعم ئون الخ دة ش وح

 .خریجي الكلیة

 .)25-3ملحق( نقابة المھندسین الفرعیة بأسیوط معقامت الكلیة بتعزیز التعاون  -

ة قامت الكلیة بإبرام العدید من اتفاقیات التعاون مع الجھ - ین جامع وري ب ة المشروع الك رام اتفاقی ا إب ة ومنھ ات المجتمعی

ة ) ملیون دوالر1,6(كوریاتك وكلیة الھندسة بقیمة  ة المیكانیكی مي الھندس ة لقس درة التعلیمی ز الق ى تعزی دف إل ذي یھ وال

 .)26-3ملحق( والكھربائیة وإنشاء ورفع كفاءة بعض المعامل

  :تعلیمیةالتقویم المستمر للفاعلیة ال: ثانیاً 

وتناقش نتائج ھذا التقویم مع القیادات  ،تستخدم الكلیة األسالیب المناسبة للتقویم الشامل لعناصر الفاعلیة التعلیمیة

 .لوضع خطط التحسین والتعزیز للفاعلیة التعلیمیة ،األكادیمیة واألطراف المستفیدة

 اعلیة التعلیمیة وذلك من خالل اآللیات المعتمدة والمعلنة ة للتقویم الدوري لعناصر الفییوجد بالكلیة آل: التقویم عملیة

 :والتي تتضمن خطة واضحة ومحددة لالستبیانات الخاصة بتقویم الفاعلیة التعلیمیة وھي كاآلتي ،لوحدة الجودة

ة ا یتم التقویم: تقویم المقررات الدراسیة - ً لخط ا ة طبق ة بالكلی رامج التعلیمی ررات الدراسیة والب الستقصاءات الدوري للمق

جودة اللنموذج استبیان الھیئة القومیة لضمان  المطابقوذلك باستخدام نموذج استبیان تقویم المقررات الدراسیة  ،الدوریة

تبیانات ومدى صحة  ویتم. واالعتماد ة االس دى جدی ان م ویم لبی ي التق دد الطالب المشاركین ف عمل احصائیة سنویة بع

اط الاألقسام األكادیمیة ونتیجة لذلك تقوم  حیث انات،نتائج التحلیل االحصائي لالستبی رر بتحدید نق عف لكل مق وة والض ق

 .للتحسینووضع خطط 

 ومن ثم تقوم مجالس األقسام  ،یتم توزیع نتائج االستبیانات على أعضاء ھیئة التدریس للوقوف على نقاط القوة والضعف

مجلس الكلیة، كما یتم االستفادة من تقاریر المقررات  ا علىلیتسنى عرضھستبیانات عن نتائج ھذه اال تقاریر بمناقشة

من حیث المحتوى واإلمكانات المطلوبة للدراسة، ھذا باإلضافة إلى استفادة الكلیة  الدراسیة في تطویر الفاعلیة التعلیمیة

 .من تقاریر المراجعات الداخلیة والخارجیة لبرامجھا ومقرراتھا

ة - ات المادی ویم اإلمكانی ت: تق الل ی ن خ ة م ة للكلی ة التعلیمی ي الفاعلی تخدمة ف ة المس ات المادی دوري لإلمكانی ویم ال م التق

  .ویتم االستفادة من نتائج ھذه االستبیانات في خطط التحسین ،االستبیانات الخاصة والمعامل والورش والتدریب

ارات - ویم االختب ن : تق ل م ة بالكام ة االمتحانی دوري للعملی ویم ال تم التق ث ای احی ق اتخ ن طری مون ع كل والمض  ذلش

ً لالئحة نظام ا  ).27-3ملحق (ت نتروالالمتحانات والكاإلجراءات الالزمة للتحسین وفقا

 وذلك من خالل االستبیانات الدوریة التي تحرص الكلیة على جدیتھا  ،في تقییم الفاعلیة التعلیمیة تشارك األطراف المعنیة

 . )28- 3ملحق( ومصداقیتھا

 من  على إجراءات مراجعة وتقییم للبرامج والمقررات بالكلیة والتعلم الداخلي إلدارة جودة وفاعلیة التعلیم یشتمل النظام
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باإلضافة إلى ھذا تستفید الكلیة من آراء الطالب من . مراجعین داخلین وذلك بصفة دوریة قبل مراجعین خارجین وكذلك

بالنظام الفصلي ونظام اإلرشاد األكادیمي  یة بأقسام الكلیة التى تعملونظام الریادة العلم خالل المؤتمرات العلمیة لألقسام

رات واتخاذ القرأو برنامج ویتم عرض ومناقشة المشاكل الخاصة بكل قسم . الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةبالبرامج 

 ).29-3ملحق (التصحیحیة المناسبة حیال ذلك 

 لیة عن العدید من إجراءات التحسین والتطویر مثلللك أثمر التقویم المستمر للفاعلیة التعلیمیة: 

 ).30-3ملحق(لمحاربة الدروس الخصوصیة  إقرار نظام المجموعات الدراسیة -

یفي وتقی - دریب الص ویر الت ة تط ة یخط س الكلی ن مجل دة م ھ والمعتم م بجلسم اریخ ) 1056(تھ رق م 20/3/2017بت

 ).31-3ملحق(

 ).32-3ملحق(م 19/11/2018 ن مجلس الكلیة بتاریخخطة صیانة المنشآت بالكلیة والمعتمدة م -

 ).33-3ملحق(م 19/11/2018 بالكلیة والمعتمدة من مجلس الكلیة بتاریخ العلمیة خطة صیانة األجھزة -

اریخ ) 1073(ھ رقم بجلستخطة تدریب أعضاء ھیئة التدریس والمعتمدة من مجلس الكلیة  - -3ملحق(م 23/10/2018بت

34.( 

 ).22-3ملحقراجع ( خارج الكلیةالمشاریع الممولة  ل بالكلیة من خاللاستحداث بعض المعام -

تحداث  - م اس ل، ت وق العم ات س ة لمتطلب ي 3تلبی دة وھ اعات المعتم ام الس ل بنظ رامج تعم ات  ؛ب ة المیكاترونی ھندس

ة بصدد استحداث برن .ھندسة التشیید وإدارة المشروعاتو ھندسة العمارة الداخلیة،ووالروبوتات،  امجین بنظام والكلی

 .سة البترول والثاني ھندسة الطاقة والبیئةالساعات المعتمدة، األول ھو ھند

 ).35-3ملحق(الجدیدة للدراسات العلیا ئحة اللاعمل  -

   :نتائج تقویم أنشطة المؤسسة تناقش مع المعنیین وفي مجالسھا الرسمیة 3/5
  

 اآلتي راف المعنیة لمناقشتھا وإبداء المقترحات من خاللنتائج التقویم الذاتي على األط مناقشةبعرض و تقوم الكلیة: 

لة ب - ة ذات الص راف المجتمعی ین لألط اركة ممثل دممش س إدارة وح ة ومجل س الكلی س إدارة جل ودة ومجل مان الج ة ض

 ).36-3ملحق(الورش 

 ).37-3ملحق( أو من خالل مجالس األقسام مع السادة أعضاء ھیئة التدریس إجتماعات موسعة عقد -

وتھم للم یتم - ي اعمل لقاءات خاصة مع العاملین أو دع دریس ف ة الت ع أعضاء ھیئ عةشاركة م -3ملحق( جتماعات موس

38.( 
 

 :القوةنقاط 

  

 م2007جامعة أسیوط وحدة ضمان جودة تم إنشاؤھا عام  لكلیة الھندسة. 

 ة وأجھزةمن قوة بشری مكانیات المطلوبةة ضمان الجودة یحتوي على جمیع اإلتخصیص مقر جدید لوحد. 

 وجود لوائح تنظیمیة داخل الكلیة تضمن تحقیق منظومة الجودة. 

  للكلیة تاریخ كبیر في مجال التقویم الذاتي من خالل بعض المشروعات الممولة من جھات محلیة وإقلیمیة

 .ودولیة

 ترتبط وحدة الجودة بعالقات واضحة وممیزة مع مركز ضمان الجودة بالجامعة. 

 واإلعالن عن  ،األنشطة واللجان الخاصة بالجودة من خالل مشاركتھم في ،ین منسوبي الكلیةنشر ثقافة الجودة ب
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  .الخاصة بنشر ثقافة الجودة البحثیة المسابقات

 :إىل حتسنيالنقاط التي حتتاج 

 

 مشاركة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم والطالب والعاملین في أنشطة التطویر وضمان الجودة تعظیم.  

 ةاإللكترونیات ستبیاناللم نظاطویر ت. 

  قیاس مردود خطط التحسین والتطویر في الكلیة متابعةالعمل على. 
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دالت  إلى الھیئة المعاونةو أعضاء ھیئة التدریس نسبة 4/1 ق مع المع ة تتف ام العلمی الطالب على مستوى الكلیة واألقس
  :ؤسسةرامج التعلیمیة المقدمة بالمالمرجعیة لنوع وطبیعة الب

 التي أصدرتھا الھیئة القومیة  المرجعیة المعدالت بالكلیة مع بكل قسم الطالب إلى التدریس ھیئة أعضاء نسبة تتفق

نسبة أعضاء ھیئة التدریس للطالب كقیمة متوسطة للكلیة في العام الدراسي  تقدرو، عتمادلضمان جودة التعلیم واال

یر الھیئة یاوھي تتوافق مع مع) 8:1(بإجمالي ) 26:1( للطالب معاونةالھیئة النسبة  و) 12:1(بحوالي  م2017/2018

  .)1-4ملحق ) (25:1( القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد

 عام  ت أعداد أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة منذ نشأتھا، فقد كانت البدایة بعدد ثمانیة من أعضاء ھیئة التدریستطور

، كما وصل عدد الھیئة م2017/2018ضو ھیئة تدریس مع نھایة العام الجامعي ع 307 إلى، ووصلت األعداد م1957

ً مدرس 160 إلىالمعاونة  ً مساعد ا ً ومعید ا   .ا

  ة رص الكلی ق ح ن منطل دائمم دریس ال ة الت اء ھیئ اءة أعض ة وكف مان كفای ى ض ات  ،عل دة بیان اء قاع م إنش د ت فق

ة المعاوإ دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ام وأعض ة لألقس ة لكترونی ع الكلی ى موق ا عل ة بھ ن

http://www.aun.edu.eg/faculty_engineering/  یوط ة أس ع جامع ى موق ذلك عل وك

http://www.aun.edu.eg/member_search.php  مل داد ا(وتش ات  -ألع ال  -التخصص ات اإلتص بیان

ة  - درجات العلمی ھا  -ال ي تدریس ارك ف ي یش ررات الت ا  -المق ات العلی ى الدراس راف عل ي اال -اإلش تراك ف ش

ؤتمرات  دوات  –الم وائز  -الن ات والج ویة الجمعی ة  -عض یرة الذاتی ود  -الس ع وج ورة م اث المنش ة األبح قائم

اص ط خ ع راب د  - Google Scholar بموق يالبری م اإللكترون ةالرس اص بالجامع و  )ي الخ ل عض ن لك م

  ).2-4ملحق (ومعاونیھم تدریس الھیئة أعضاء 
  

  :للمؤسسة آلیات التعامل مع العجز أو الفائض في أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  4/2

 مثل )ن وجدإ( لسد العجز في بعض األقسام العلمیةجراءات اإلداریة اإل بعضالكلیة إلي  تلجأ:  

د اإلعارةفي كل قسم عند الموافقة على  وتقییم الوضع توازن بین عدد أعضاء ھیئة التدریسالإعادة  - ر  م لمن تجاوز أكث

سنوات عمل بالكلیة متصلة شرط إلعارة  3بضرورة قضاء ما جاء في قانون تنظیم الجامعات تطبیق مع . سنوات 6 من

 أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة

4 
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 ).3-4 ملحق( أساتذة الجامعات

نون تنظیم الجامعات بشأن إلزام أعضاء ھیئة التدریس الذین أتموا دراستھم في الخارج وحصلوا على درجة تطبیق قا -

مھمة علمیة أو غیرھا عند طلب السفر إلعارة أو  فترة محددةمع قضاء  ،أرض الوطن إلىالدكتوراه بالعودة مباشرة 

 ).3-4ملحقراجع ( من االجازات

بعض التوصیات التي تم عرضھا على  وقدمت ھذه اللجنة، ات واألجازات الخاصةاإلعارإجراءات فحص تشكیل لجنة ل -

وكیل الكلیة لشئون ؤساء األقسام وإلقرارھا، مع تنفیذ ر م19/2/2018بتاریخ ) 1066( بجلستھ رقم مجلس الكلیة

عن وكذلك  ،التدریس عمید الكلیة لتلك التوصیات واآللیات عند تجدید إعارات أعضاء ھیئةالدراسات العلیا والبحوث و

ً على الھیئة المعاونةوالتي ت ،الزوجة /حاالت مرافق الزوجالبت في  قرار مجلس الكلیة االلتزام بتطبیق ، ونطبق أیضا

  ).4-4ملحق ( إال بعد مضي عامین من التعیین الماجستیرللحصول على  بعدم الموافقة على سفر المعیدین

بما ولإلعارة  بكل قسم ألعضاء ھیئة التدریس يمن العدد الكل% 40تعدى ال تتطبیق القرار الذي ال یسمح إال لنسبة  -

  .بالقسمیتناسب مع احتیاجات الشعب المختلفة 

 خطة احتیاجات األقسام بناء على ترشیحات األقسام المبنیة على من المعیدین أعضاء الھیئة المعاونة  رشیحتقوم الكلیة بت

  ).5- 4ملحق ( نةاوعدد الھیئة المع إلىنسبة عدد الطالب على توازن  وكذلك العمل، وفق التخصصات المختلفة
  

  :التخصص العلمي ألعضاء ھیئة التدریس مالئم للمقررات الدراسیة التي یشاركون في تدریسھا 4/3
  

  

 ویتم التأكد من ذلك من خالل مجالس ،تدریسھا فيیشارك  التيلعضو ھیئة التدریس مالئم للمقررات  التخصص العلمي 

تدرس من خالل تخصصھا،  التين كل مجموعة معنیة بالمقررات وعات العلمیة التخصصیة، حیث إاألقسام والمجم

  .ترشیح القائمین بتدریس المقررات، وكذلك ما یتعلق بسیر العملیة التعلیمیة بشأن ھذا التخصص في تشارك

  بھا عدد من أعضاء ھیئة التدریس یقومون بالمشارك التخصصاتھناك بعض ً حالة  فيتدریس مقرر واحد  في ة معا

  .)6-4ملحق (التخصص  فيزیادة عدد أعضاء ھیئة التدریس 

ا  4/4 ة وغیرھ ة واإلداری یة والبحثی ام التدریس ام بالمھ ة القی ة المعاون دریس والھیئ ة الت أعباء العمل تتیح ألعضاء ھیئ
  :بكفاءة

 ة المعاونة من خالل مجالس األقسام والمجموعات العلمیة یتم توزیع األعباء التدریسیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئ

، فعلى یةمن األعباء التدریس م، ومن ثم یتم على أساسھا توزیع عدد الساعات على حسب نصابھ)7-4ملحق( التخصصیة

م ومن ث ،یتم عمل جدول بعدد الساعات الفعلیة وكذلك ساعات االنتداب الخارجیة والداخلیة) 8- 4ملحق(سبیل المثال 

تفریغ عدد ساعاتھ اإلجمالیة وجمیع األنشطة داخل الكلیة من ساعات كل عضو ھیئة تدریس وھیئة معاونة یطلب من 

  ).9-4ملحق ( خطاب من وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبناء على ثقافیة وقومیة وخالفھ في جداول ب

ة المعاون 4/5 دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ة ألعض ة االحتیاجات التدریبی راءات المالئم ة، وتتخذ اإلج ورة دوری ة تحدد بص
  :لتنفیذ البرامج التي تلبي االحتیاجات التدریبیة لكل فئة

  

 والتي تتم  ،یحدد نظام الكلیة ونظام ترقیة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة مجموعة من الدورات التدریبیة لكل فئة

 .دریسبالتنسیق مع مركز تنمیة قدرات أعضاء ھیئة الت

  بالجامعة یتضمن خطة تدریبیة للفئتین، بدأ تنفیذھا بصورة  لمعاونة الھیئة /التدریسة ھیئ أعضاء قدرات تنمیةمركز

للترقیات  تضعھا الجامعة التيأحد الشروط دني من الدورات التدریبیة أ جتیاز حداوأصبح . م2004عام دوریة منذ 

  :إلى المركزیھدف و ،)10- 4ملحق (ى األعل للدرجات األكادیمیة أو اإلداریة سواءً 
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  .بما یمكنھم من تحسین جودة مخرجات التعلیم العالي بالجامعةتنمیة القدرات التطویریة ألعضاء ھیئة التدریس  -

 . القدرات والمھارات اإلداریة للقیادات األكادیمیة بما یمكنھم من إحداث التغییر المستھدف بنجاح تنمیة -

 .بین منسوبي الجامعة یر الذاتيثقافة التدریب والتطو نشر -

 من خالل مشروع تنمیة تصل ً لمعاونة بالجامعة  الھیئة/ ھیئة التدریس أعضاء ومھارات قدرات نسبة المتدربین سنویا

 يالنسبة بین معاونھذه أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة، بینما تبلغ  اليمن إجم%  53 إلىمن أعضاء ھیئة التدریس 

  .)11-4ملحق (أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  يمعاون إجماليمن %  50أعضاء ھیئة التدریس 

  بتشكیل لجنة  م2018سبتمبر  30قام عمید الكلیة بتاریخ  م2023-2018 للكلیة اإلستراتیجیةفي إطار تحقیق الخطة

زز دور للوقوف على الوضع التدریبي ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالكلیة ووضع المالحظات التي تع

وقامت اللجنة باالطالع على ما سبق من خطط تدریبیة ودورات سابقة ألعضاء ھیئة التدریس  ،)12- 4 ملحق(التدریب 

كانت آخر خطة ھیئة التدریس والھیئة المعاونة، حیث ذ دورات تدریبیة خاصة بأعضاء یتنف فيوالھیئة المعاونة بالكلیة 

لجنة في آخر تقریرھا بإستراتیجیة وآلیة مناسبة لتطویر الخطة التدریبیة وخرجت ال .م2015/2016تدریبیة بالكلیة ھي 

لقیاس  استبیانم، كما قامت اللجنة بتصمیم 2018/2019ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بالكلیة للعام الجامعي 

من  ستبیانھذه اآللیة واال تماداعمردود دورات أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واحتیاجاتھم التدریبیة، حیث تم 

ات تم صیاغة خطة تدریبیة للعام ستبیانعلى ما جاء في اال وبناءً . م2018/ 23/10بتاریخ  )1073(مجلس الكلیة رقم 

بتاریخ  )1074(رقم  بجلستھ تم عرضھا على مجلس الكلیةو). 12-4 ملحقراجع (م 2018/2019الجامعي 

 ). 13-4 ملحق( م19/11/2018

 تنفیذ عدد من البرامج التدریبیة ألن اإلعداد لجارى اآل ً للخطة التدریبیة  عضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وفقا

 ھیئة التدریس بالكلیة لعمل ثالث حیث قام عمید الكلیة بدعوة عدد من أعضاء. م2018/2019الجدیدة للعام الجامعي 

وتم وضع الجدول  ،م2019وینایر  م2018عاونة في دیسمبر دورات تدریبیة تستھدف أعضاء ھیئة التدریس والھیئة الم

  ).14-4 ملحق(ھذه الدورات عن قیاس مردود حضور  استبیانعداد إوكذلك  الزمني لھا واإلعالن عنھا

ھم  المعاونة الھیئةو التدریس ھیئة أعضاء أداء تقییممعاییر  4/6 یم، وتناقش ائج التقی ادة بنت رھم القی موضوعیة، وتخط
  :الضرورة، وتستخدم النتائج لتحسین األداء فیھا عند

  

 أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة مثلأداء لیات لتقییم آلطبقت الكلیة بعض ا :  

تبیان - ونھا، و اس ي یدرس ة الت ررات المختلف الب للمق یم الط يتقی من  الت تمل ض اتش ة  بنودھ اء ھیئ یم أداء أعض تقی

اونیھم  دریس ومع ق (الت وم م) 15-4ملح ام وتق الس األقس ةج ائج اال بمناقش تبیاننت ى س ھا عل م عرض ن ث ات وم

ة س الكلی حة  ،مجل اكل واض د مش ة رص ي حال ة ف ة المعاون دریس والھیئ ة الت اء ھیئ ض أعض ر بع تم تغیی ث ی حی

ة ة التعلیمی ى العملی ؤثر عل ة واألق ،ت ي للكلی ؤتمر العلم ي الم ك ف ة ذل تم مناقش ن وی ة ع ات عام الن تنبیھ ام إلع س

  .طالب وأھمیة تالفیھا في المستقبلال ىشكاو

ي - ث العلم دریس والبح االت الت ي مج دریس ف ة الت و ھیئ اط عض أداء ونش ة ب م والكلی ن القس ر م ة  تقری وخدم

ودة ال الج ي أعم اركة ف ع والمش ع  المجتم ق م و یرف ي للعض اط الطالب م والنش اط القس تنداتونش ة  المس المقدم

ً لقانون تنظیم الجامعات للجنة العلمیة الدائمة لترقیة األساتذة و  ).16-4ملحق (األساتذة المساعدین وفقا

ة األعلى - ي الوظیف ة ف ة المعاون ذلك الھیئ دریس وك ة الت و ھیئ أداء  ،ال یعین عض زم ب و ملت أن العض د القسم ب د تأك إال بع

 ). 17-4ملحق (واجباتھ الوظیفیة خالل الفترة السابقة للتعیین 

بنود  على ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم تشتمل األكادیميتقویم المستمر لألداء قامت الكلیة بتوزیع استمارات ال -
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والتي یتم االستفادة منھا في تطویر أداء  ،تقییم ذاتى للعضو نفسھ، وكذلك من خالل رئیس مجلس القسم وعمید الكلیة

بھا عضو ھیئة التدریس من أنشطة یحتمل أن یقوم  التيویشمل التقییم جمیع المھام واألنشطة . أعضاء ھیئة التدریس

أو  يعلم أو تحكیم يإداریة أو إشراف علمأعمال أو تدریسیة أو بحثیة أو خدمة المجتمع أو أنشطة ضمان الجودة 

الضعف متابعة أداء عضو ھئة التدریس وكشف جوانب القوة و إلى التقییم حیث یھدف ،لخإ .. بحثیة ممولة مشروعات

 ،ناصب اإلداریة وإقامة المؤتمرات والدورات التدریبیةملكادیمي ودعم التمیز في تولي األوتمكینھ من تطویر أدائھ ا

 مما أدى إلى حدوث ،تقییمال ذااالستفادة من نتائج ھ تمو. میةبالترقیات العل ذلك العلمیة وربط وغیر ذلك من الحوافز

ویر والمتابعة ألعمال الجودة سواء في التط شطةئة التدریس على المشاركة في أنقبال أعضاء ھیإتحسن كبیر في 

ً بوحدة  ضمان الجودة بالكلیة التزام أعضاء ھیئة التدریس بالجداول الدراسیة  وكذلك تعظیم. األقسام أو بالعمل مركزیا

  ).18-4ملحق ( نشطة خدمة المجتمع وتنمیة البیئةواألنشطة التعلیمیة األخرى والمساھمة في أ

اإلجراءات الالزمة لدراستھا،  اتخاذلقیاس أراء أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة وللمؤسسة وسائل مناسبة  4/7
 :اإلجراءات التصحیحیة اتخاذواالستفادة من النتائج في 

  أرائھم، وتحلیلھا  ستقصاءامن خالل  ومعاونیھم وتقییم الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس بقیاسالكلیة تقوم

  ).19-4ملحق ( لى مجلس الكلیةوعرض نتائج التحلیل ع

 اونیھم حیث تقوم بدراسة نتائج ومع ألعضاء ھیئة التدریسالستفادة من نتائج تقییم الرضا الوظیفي الكلیة على ا تعمل

 .، ومن ثم حصر نقاط عدم الرضا وتحدید القرارات واإلجراءات المناسبة لتحسین مستوى الرضا الوظیفياتستبیاناال

ھا بناء على نتائج ھذا القیاس للسنوات األخیرة، تطویر العدید من الفصول الدراسیة اتخاذتم  التيومن اإلجراءات 

مدادھا باألجھزة الالزمة لتحسین جودة البیئة التعلیمیة وأجھزة وذلك بإ والمختبرات قاعات المحاضرات والمعاملو

ریس ومعاونیھم سواء ما یتعلق بتجھیزات التكییف لمعظم القاعات، ھذا بجانب اإلستجابة لطلبات أعضاء ھیئة التد

ستجابة لمتطلبات إجراء البحوث كذلك تتم اال ).20-4ملحق( وغیرھا ات وطابعاتمكتبیة أو أجھزة علمیة وكمبیوتر

ل الكلیة لزیادة دخ سعي إلىھذا باإلضافة . جامعةدورات تدریبیة ومؤتمرات علمیة على نفقة ال فيالعلمیة والمشاركات 

مثل مركز الدراسات واالستشارات  ذات الطابع الخاصأنشطة الوحدات في  المشاركة التدریس من خالل أعضاء ھیئة

  .)21- 4ملحق ( الھندسیة ووحدة الورش ومركز تطویر التعلیم الھندسي وغیرھا

  :القوةنقاط 

 حیث  ،س العلمیةمن ذوي الكفاءة والتمیز وتنوع المدار ومعاونیھم تمتلك الكلیة نخبة من أعضاء ھیئة التدریس

 .مع معاییر الجودة سام والبرامج التعلیمیة المختلفةالطالب على مستوي الكلیة واألق إلى أعدادھمتتناسب 

  وجود آلیة معتمدة لعمل توازن بین أعداد أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة في حالة وجود عجز أو فائض

 .إن وجد

  وترتكز ھذه القواعد على رفع مھارات أعضاء  ،اتاستبیانیة عن طریق قواعد لتحدید االحتیاجات التدریبوجود

 .وخدمة المجتمع العلمية الكلیة من التدریس والبحث ھیئة التدریس والمعاونین في المجاالت التي تبنتھا رسال

 اس مرود مع وجود آلیة لقی، ء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةوجود خطة تدریبیة محدثة ومعتمدة بالكلیة ألعضا

 .وفاعلیة الدورات التدریبیة التي یحصل علیھا أعضاء ھیئة التدریس

 مالءمة متوسط األعباء التدریسیة لعضو ھیئة التدریس والھیئة المعاونة. 

 استقصاءات لقیاس الرضا الوظیفي والتقییم الذاتي ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة إجراء. 
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 لیمي ألعضاء ھیئة التدریس من خالل االستبیانات الطالبیةتوجد آلیات لتقییم األداء التع. 
 

  :حتسنيإىل حتتاج  التيالنقاط 

 العمل على زیادة دخول أعضاء ھیئة التدریس. 

 العمل على زیادة أعداد الھیئة المعاونة في بعض الشعب والتخصصات. 

 ادة ا زی ة ألعض ة المتخصص رامج التدریبی ة المعاونالب دریس والھیئ ة الت دورات  ةء ھیئ ات لل دة بیان ل قاع ع عم م

 .التدریبیة التي تتم
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  )املالحق( أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة : )4( املعيار

  العنوان  رقمال

   .للطالبوالھیئة المعاونة بیان نسب أعضاء ھیئة التدریس   4-1

ة ئلھندسة وقائمة بأعضاء ھیئة التدریس والھیلكلیة ا اإللكتروني، الموقع لجامعة أسیوط اإللكترونيالموقع   4-2
  .المعاونة بالكلیة

  .قانون تنظیم الجامعات  4-3

4-4  

توصیات اللجنة التي تم ھیئة التدریس المعاریین بالكلیة،  قرار تشكیل لجنة بفحص جمیع حاالت أعضاء
حاالت مرافق  عرضھا على مجلس الكلیة إلقرارھا عند تجدید إعارات أعضاء ھیئة التدریس وكذلك

ً على الھیئة المعاونةما ھو الزوجة و/الزوج ، قرار عدم الموافقة على سفر المعیدین للحصول على ینطبق أیضا
  .الماجستیر قبل مرور عامین على التعیین

  .ترشیح وظائف المعیدین بناء على خطط احتیاجات األقسام من التخصصات المختلفة  4-5

  .س وتخصصاتھمجداول أعضاء ھیئة التدری  4-6

  .بالكلیة األكادیمیةاألعباء التدریسیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة لألقسام   4-7

  .توزیع عدد الساعات على أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة على حسب درجاتھم العلمیة المختلفة  4-8

خطاب السید االستاذ الدكتور م، 2018/2019األول  جدول توزیع المحاضرات والدروس الفصل الدراسي  4-9
  .م2018/2019اول الفصل الدراسي األول لعام بخصوص جد لشئون التعلیم والطالبوكیل الكلیة 

  .تنمیة قدرات أعضاء ھیئة التدریسمركز بیان المتدربین في   4-10

  .بیان عن دورة إعداد المعلم  4-11

4-12  

محضر ، لخطة التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةقرار تشكیل لجنة لمراجعة الوضع الراھن ل
قرار موافقة ، اجتماع لجنة مراجعة الوضع الراھن للخطة التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة

على محضر اجتماع لجنة مراجعة الوضع  م2018أكتوبر  23بتاریخ ) 1073(مجلس الكلیة بجلستھ رقم 
  .التدریبیة ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونةالراھن للخطة 

  .م2018/2019كادیمي للعام األ للسادة أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة الخطة التدریبیة  4-13

وینایر  م2018دورات تدریبیة في دیسمبر  ھیئة التدریس بالكلیة لعمل ثالث دعوة عمید الكلیة ألعضاء  4-14
  .ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة قیاس مردود حضور دورة تدریبیة عن استبیان، م2019

  ). المقررات الدراسیة استبیانالموجودة ب(رأى الطالب عن أعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة  استبیان  4-15

  . تقریر القسم عن أداء عضو ھیئة التدریس للحصول على الترقیة  4-16

  ). ملتزم بأداء واجباتھ الوظیفیة(ن عضو ھیئة التدریس صورة قرار تعیی  4-17

   .تقییم عضو ھیئة التدریس لنفسھ وكذلك من خالل رئیس مجلس القسم وعمید الكلیة استمارة  4-18

  .قیاس وتقییم الرضا الوظیفي ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  4-19

  .لیة لتلك الطلباتطلبات أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم واستجابة الك  4-20

  .أمثلة من مستندات صرف مكافآت أعضاء ھیئة التدریس من الوحدات ذات الطابع الخاص  4-21
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الوظائف المختلفة  لمؤھالتھم وقدراتھم على الجھاز اإلداري مالئم مع حجم وأنشطة الكلیة والعاملون موزعون وفقاً  5/1
   :لوظیفة، وتوجد آلیات للتعامل مع النقص والزیادة في أفرادهوبما یتناسب مع مھام ا

 

 ومؤھالت أعضائھ مناسبة  ،الجھاز اإلداري بالكلیة مالئم من حیث العدد والتخصص مع حجم وطبیعة أنشطتھا

ین ومؤھالتھم وتتوافر بالكلیة قاعدة بیانات بأعداد العاملین والفنی. األداءلمتطلبات الوظائف المكلفین بھا ویتسم بكفاءة 

ً  ،واإلدارات المختلفة وغیرھا اتالعلمیة والمعامل والورش والمكتبوتوزیعھم على األقسام  لطبیعة نشاط الكلیة  وفقا

 ).1- 5 ملحق(

 735(للعاملین والفنیین  يد اإلجمالالعد وصل ( ً ً عضو) 635(منھم  عضوا ً دائم ا العام  في نھایة عضو مؤقت) 100(و ا

ً ) 702(عدد األعضاء على رأس العمل كما أن . م2017/2018 الجامعي الخاصة  اتأعضاء األجاز بینما عددعضوا

)33 ( ً ً %). 4,5(والنسبة المئویة لألجازات الخاصة  عضوا بیان بعدد الوظائف المشغولة للعاملین  وتوفر الكلیة أیضا

ً،عضو) 158(ئف التخصصیة حیث یبلغ عدد الوظا ،الدائمین موزعین حسب المجموعات النوعیة والفئات بالكلیة  ا

ً عضو) 224(الوظائف الفنیة و ً عضو) 114(الوظائف المكتبیة و ،ا ً عضو) 172(وظائف الخدمات المعاونة و ،ا  ،ا

ً عضو) 34(والوظائف الحرفیة  ، ویالحظ أن أكبر عدد موجود في الفنیین بسبب طبیعة الكلیة في التعلیم والبحث العلمي ا

ً طالب) 3550(بخدمة  اإلداريم الجھاز ویقو. واالستشارات الھندسیة عدد  إلىحیث تبلغ نسبة عدد العاملین بالكلیة  ا

ً تتوافق وھذه النسبة  ،)5,1:1(الطالب  القومیة لضمان جودة التعلیم المواصفات القیاسیة الصادرة عن الھیئة  مع كثیرا

 ).2- 5 ملحق) (طالب 40إداري لكل  1(واالعتماد 

  وعدالة عبء العمل بتوزیع  األداءمن التوازن في توزیع الموارد البشریة بما یضمن كفاءة تحرص الكلیة على التحقق

التوصیف  وغیرھا بما یتالءم مع اتإلدارات والمعامل والورش والمكتبوا األكادیمیةالعاملین والفنیین على األقسام 

مت إدارة الكلیة بإصدار قرارات لنقل حیث قا) م19/3/2018(بتاریخ ) 1067(الوظیفي المعتمد من مجلس الكلیة رقم 

ً  يمثل تعیین أحد الموظفین أخصائ ،لھم فيبعض العاملین لإلدارات المتوافقة مع التوصیف الوظی  تخطیط ومتابعة رئیسا

ة بالكلیة بعد صدور قرار اإللكترونیوكذلك نقل إحدى الموظفات للعمل بوحدة اإلدارة  ،لقسم التخطیط والمتابعة بالكلیة

 ).3-5 ملحق( وغیرھم )م16/4/2018(بتاریخ ) 1068(ئھا من مجلس الكلیة رقم إنشا
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  أكادیمي،قسم بیانات العاملین واألعداد الزائدة والناقصة بكل إدارة وقامت الكلیة بتصمیم نموذج  ً للتوصیف  وفقا

وقد تم ). 4-5 لحقم) (م16/4/2018(بتاریخ ) 1068(من مجلس الكلیة رقم  النموذجھذا  اعتمادحیث تم  ،فيالوظی

 ءمةلتحدید مدى مال األكادیمیة تصمیم نموذج آخر مجمع بأعداد ونسب العاملین وتوزیعھم على اإلدارات واألقسام

من مجلس الكلیة  النموذجھذا  اعتمادحیث تم  ،عدد العاملین فيوالنقص  ةلمتطلبات العمل والزیاد فيالتوصیف الوظی

وقد تم توزیع ھذه النماذج على اإلدارات واألقسام المختلفة بالكلیة ). 5-5 ملحق() م16/4/2018(بتاریخ ) 1068(رقم 

  .ومن ثم تجمیعھا و تحلیلھا

 تم تحدید مدى مالءمة التوصیف الوظیفي لمتطلبات العمل الملتحق بھ العامل وذلك بجمیع إدارات وأقسام الكلیة .

نسبة مالئم لحد ما و% 11,8 نسبةئم للوظیفة المنوط بھا ومن العاملین بالكلیة مال% 86,9وأوضحت النتائج أن نسبة 

ً وقد تبین من . فقط غیر مالئم% 1,3 الھندسة المدنیة وبرنامج كانت لكل من قسم  ةأن أعلى نسبة مالءم النتائج أیضا

نامج برقسم الھندسة المیكانیكیة و كانت بكل من ءمةوأقل نسبة مال ،%)92,4(ھندسة التشیید وإدارة المشروعات 

بینما كان العاملون بقسم ھندسة التعدین والفلزات مالئمون بنسبة  ،%)61,22( والروبوتات المیكاترونیات ھندسة

 ).6-5 ملحق% (100

  اإلداريعدد العاملین بالجھاز  ً ً الموظفین اإلداریین مناسب لحجم األعمال المنوطة بھم  وخصوصا  ولكن تعاني ،حالیا

 المعاونة الفنیین في مختلف التخصصات وكذلك عمال الخدماتالمھندسین وأعداد  في يود نقص سنوالكلیة من وج

ً  إلىنتیجة لخروج أعداد منھم  وعلیھ سلكت الكلیة بعض . بسبب تقدم السن األداءنخفاض مستوى او المعاش سنویا

وكذلك بین  األكادیمیة اآللیات لسد ھذا العجز وذلك عن طریق عمل بعض التنقالت للعاملین داخل الكلیة بین األقسام

 وكذلك قامت الكلیة بمخاطبة التنظیم واإلدارة لتعزیز الكلیة باألعداد الكافیة من ،اإلدارات المختلفة حسب الحاجة

ً  ،الفنیین وعمال الخدماتو المھندسین ك من خالل نظام الیومیة وذل المعاونة بتعیین بعض عمال الخدمات وقامت أیضا

 الورش وصندوق ،البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةوستشارات الھندسیة السات وامن فائض دخل مركز الدرا

 ).7- 5 ملحق(واإلدارات المختلفة  األكادیمیةعلى طلب األقسام  وتتم ھذه التعیینات بناءً  ،وصندوق التقاریر العلمیة

حتیاجات الزمة لتنفیذ البرامج التي تلبي الالحتیاجات التدریبیة للعاملین تحدد بصورة دوریة، وتتخذ اإلجراءات االا 5/2
  :التدریبیة لكل فئة

 تطویر إمكانیات الموارد البشریة عن طریق توفیر فرص تدریبیة لتنمیة المھارات السلوكیة واإلداریة والفنیة بالغ األثر ل

ً إلذا اھ يوف. تحسین قدرة العاملین على أداء ما ھو منوط بھم من عمل في للكلیة قام  اإلستراتیجیةطة للخ طار وتحقیقا

 يتعزز دور التدریب ف يملین بالكلیة ووضع المالحظات التللعا يل لجنة للوقوف على الوضع التدریبعمید الكلیة بتشكی

وقد قامت اللجنة باإلطالع على ما سبق من خطط تدریبیة ودورات ). 8- 5ملحق(النھوض بمستوى العاملین بالكلیة 

الفئات  دورة متنوعة وكان عدد المتدربین من 32 يعدد الدورات التدریبیة المنفذة ھحیث كان  سابقة للعاملین بالكلیة

ً فرد) 180(بالكلیة ھو  واألكادیمیةمن األقسام اإلداریة  يالمختلفة بالجھاز اإلدار كما ). 9-5 لحقم%) (25,6(بنسبة  ا

یادات وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة بقرار قامت الكلیة بإنشاء وحدة تدریب للعاملین ملحقة بوحدة تدریب الق

ومن أھم مھام ھذه الوحدة ھو وضع الخطة التدریبیة السنویة ) م23/10/2018(بتاریخ ) 1073(مجلس الكلیة رقم 

ات ستبیاناللوحدة بمتابعة الدورات وتوزیع اللعاملین والتأكید على إیجاد المخصصات المالیة لتنفیذھا، كما تقوم ا

 ).10-5 ملحق(ه الدورات فریغھا وقیاس مردود األثر لھذوت

  وضع  اإلداريلمعیار الجھاز  المشكلة لجنة الجودة إلىم فقد أسند عمید الكلیة 2018/2019 الجامعيفیما یخص العام

قاءات مع على ذلك قامت اللجنة بعقد بعض الل وبناءً . إستراتیجیة وآلیة مناسبة لتطویر أداء التدریب الخاص بالعاملین
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كما قامت اللجنة بتصمیم . )11-5ملحق(حتیاجات التدریبیة ألعضائھ الأولویات التحدید  اإلداريالسادة العاملین بالجھاز 

بتاریخ ) 1068(من مجلس الكلیة رقم  ستبیانالھذا ا اعتمادحیث تم ، حتیاجات التدریبیة للعاملینالا استبیان

حتیاجات التدریبیة للعاملین لكل فئة الة بصیاغة آلیة لتحدید أولویات اوقامت اللجن). 12-5ملحق) (م16/4/2018(

 ).13-5ملحق) (م21/5/2018(بتاریخ ) 1069(ھذه اآللیة من مجلس الكلیة رقم  اعتمادحیث تم  ،بغرض تنمیة قدراتھم

 دارة الفعالة للوقت ثل اإلمحور التنمیة البشریة م ؛يھیبیة على ثالثة محاور تدریبیة حتیاجات التدرالا استبیانشتمل او

قیادة و ،فيسلوكیات التمیز ألخالقیات العمل الوظیو ،تصال واإلقناعالا فياإلبداع  سیكلوجیةو ،وضغوط العمل

 ،جتماعیةالینات اثم محور التدریب العام مثل قوانین العمل والتأم .مجموعات العمل وبناء روح المبادرة والتمیز

والحریق وخطط اإلخالء  يالدفاع المدنو ،السالمة المھنیةو ،حزمة برامج األوفیسو ،اإلحصاء والبرامج اإلحصائیةو

ً  .والجودة الشاملة فعلى سبیل المثال ھناك الدورات الخاصة بالمكتبات مثل  .والمتخصص يمحور التدریب الفن وأخیرا

اإلدارات مثل  يرات الخاصة بمدیروالدو ،فھرسة اآللیة للكتب وبنك المعرفةالو ،برنامج المستقبل إلدارة المكتبات

وممارسات اإلدارة الحدیثة والقیادة اإلبداعیة أما بالنسبة  ،ترشید اإلنفاقو ،المؤسسات الحكومیة في اإلداريالتطویر 

اد المراسالت والتقاریر إعدو ،ةاإللكترونیاألرشفة للدورات الخاصة بالسكرتاریة واألعمال اإلداریة فھناك دورات مثل 

ً  فيویوجد  ،ونظم إدارة الوثائق وتنظیم السجالت ،یةاإلدار المعامل یتم عملھا  يلفنیدورات تدریبیة  ھذا المحور أیضا

 .م أو من یرشحونھمیھمن أعضاء ھیئة التدریس أو معاونن على المعامل یادة المشرفمن خالل الس

 408حیث تم توزیع عینة بعدد  ،اإلداریة والعلمیةمختلف األقسام  فيعلى العاملین بالكلیة  الستبیانقامت اللجنة بتوزیع ا 

ً  ستبیانثم أعقب ذلك تفریغ اال% 58,1بنسبة  استبیان اللقاءات  فيعلى ما جاء  وبناءً ). 14-5 ملحق( وتحلیلھ إحصائیا

وتم عرضھا على مجلس الكلیة رقم ) 15-5 ملحق(م 2018/2019 الجامعيات تم صیاغة خطة تدریبیة للعام ستبیانواال

ً ). م21/6/2018(بتاریخ ) 1070( ستفادة العاملین من اللوقوف على مدى  استبیانبتصمیم  وقد قامت اللجنة أیضا

 ).16- 5 ملحق( يبالبرنامج التدری

  4تم بالفعل تنفیذ عدد  ً وذلك من دورات المحور  ،م2018/2019 يلتدریبیة التنفیذیة للعام الجامعللخطة ا دورات وفقا

وفن  ،فن التواصل والتأثیر ،إدارة الوقت واألولویات ،قوة الثقة بالنفس ؛تم تنفیذھا ھى التيدورات األول للخطة وأھم ال

بالكلیة  واألكادیمیةمن األقسام اإلداریة  اإلداريوقد كان عدد المتدربین من الفئات المختلفة بالجھاز . القیادة والتحفیز

ً فرد) 127(  ).17-5 ملحق%) (18,1(بنسبة  ا

  كیفیة تسجیل (والمتخصص  التدریب الفنيدورات من البرامج التدریبیة للعاملین بالمكتبات من محور  4عدد تم تنفیذ

الفترة من  في) تزوید وشئون مالیة –المعرفة  بنك –برنامج المستقبل إلدارة المكتبات  –) فھرسة أولیة(الكتاب 

ً 15/11/2018م حتى 11/11/2018 م وبعد 25/6/2018بتاریخ  176ت الكلیة رقم لجنة مكتبامحضر لتوصیات  م طبقا

ً  ة عمید الكلیة على التخصیص الماليموافق وكان عدد . م2018/2019 التنفیذیة المرفقة للعام الجامعي للخطة ووفقا

ً ) 25(ھو  المتدربین ً %. 80,6عضوا بنسبة حضور تجاوزت ) 31( من إجمالي عضوا عدد  وحضر ھذه الدورات أیضا

ً عضو من كلیة ) 2( طالبات من الفرقة الرابعة ) 6(وتم كذلك تدریب عدد  ،إلنشاء مكتبة جدیدة بھا طب األسنان تمھیدا

 ).18-5 لحقم(مكتبات وبكلیة اآلداب بالجامعة قسم وثائق 

  الدورة التدریبیة انعقادتوزع أثناء  التيات ستبیانیتم قیاس أثر ومردود التدریب على العاملین بعدة طرق مثل تحلیل اال 

 ةثالثالرؤساء عن فاعلیة تدریب مرؤسیھم بعد مرور  يین ورأستطالع رأي المتدربا ویتم كذلك). 16-5ملحقراجع (

یة التدریب لفنیي ستطالع رأي رؤساء األقسام وأعضاء ھیئة التدریس بخصوص فاعلاالدورة مثل  انعقادشھور من 
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ویستخدم  ا،غیرھو، أعضاء المكتباتولسكرتاریة، ستطالع رأي القیادات بخصوص فاعلیة تدریب ااالمعامل وكذلك 

 ).19-5 لحقم(ات ستبیانلذلك طرق المقابالت واال

للمؤسسة نظام لتقییم أداء أعضاء الجھاز اإلداري یتضمن معاییر موضوعیة ومعلنة، وتخطرھم القیادة بنتائج  :5/3
ییم للمحاسبة ولوضع برامج التدریب ستخدام نتائج التقاالتقییم، وتناقشھم فیھا عند الضرورة، وتحرص على 

  :والتطویر
 لتقییم أداء  المعنیةمن خالل وسائل نشر تلك المعاییر واآللیات على األطراف  تطبق الكلیة معاییر موضوعیة ومعلنة

متطورة ومقننة لتقییم أداء ) كمیة ونوعیة(أعضاء الجھاز اإلداري وفق طبیعة عملھم، حیث تضع الكلیة أسالیب تقویم 

وقد تم تحدید ھذه المعاییر بواسطة وحدة ضمان الجودة بالكلیة لتتوافق مع المتطلبات الوظیفیة الواردة . لعاملینا

 ً للفئة  بالتوصیف الوظیفي للعاملین بالكلیة، وقامت الوحدة بصیاغة ھذه المعاییر في صورة عدد من النماذج المختلفة وفقا

فئة  يوھذه الفئات ھ). م16/4/2018(ریخ بتا) 1068(من مجلس الكلیة رقم  ذجالنماھذه  اعتمادحیث تم  ،المراد تقییمھا

وفئة  ،فئة الحرفیینو ،)األعمال اإلداریة و المحاسبیة( فئة الموظفینو ،فئة السكرتاریةو، فئة أمین المعملو، الفنیین

 ).20-5 ملحق(عامل الخدمات 

 اإلبداع و ،الخصائص الشخصیة والسلوكیةو ،ت والمھاراتالقدراو ،التقییم بھذه النماذج أداء العملعناصر  تشمل

 يفكانت أھم عناصر التقییم ھ المعاونة خدماتوبالنسبة لفئة عامل ال. المعمل يبتكار وتطویر الذات وذلك لفئة فنالوا

 ،ةالخصائص الشخصیو ،الدوام والمحافظة على وقت العمل نتظام فيالاو ،العمل وتنفیذ التعلیمات والقدراتأداء 

فكانت ) األعمال اإلداریة والمحاسبیة(السكرتاریة والموظفین  يأما بالنسبة لفئت. على الممتلكاتواألمانة والمحافظة 

ستقاللیة الوالمبادرة والتطویر وا ،الشخصیةالدوام والخصائص و ،القدرات والمھاراتو ،اء العملعناصر التقییم ھى أد

التقاریر نصف السنویة والسنویة والمدرجة  فيتقییم أداء العاملین متمثلة وتستخدم الكلیة وسائل أخرى ل. في العمل

وقامت الكلیة بنشر تلك . للعاملین الذاتيكذلك دراسة عملیة التقییم  يوجار ،م2016لسنة  81بقانون الخدمة المدنیة رقم 

 ).11-5 ملحقجع را(المعاییر على العاملین من خالل بعض اآللیات مثل اللقاءات الفردیة والجماعیة 

  عمید (تتم عملیة التقییم من خالل الرؤساء المباشرین والمسئولین عن الفئات المختلفة وھم القیادات األكادیمیة واإلداریة

وبالنسبة للفنیین فیشارك في  ،حسب الفئة المراد تقییمھا) ووكالء الكلیة ورؤساء األقسام وأمین الكلیة ومدیرو اإلدارات

حیث تم توزیع  ،ھ الفنيفیالذي یعمل  األكادیمية التدریس المشرف على المعمل المعني ورئیس القسم تقییمھم عضو ھیئ

ً نموذج 386عینة من نماذج التقییم عددھا  تفریغھا وتحلیلھا لین بالكلیة وتم تجمیع النماذج ومن العام% 55,0تمثل نسبة  ا

 ً ً تم ومن ثم  إحصائیا  .تمثیل النتائج بیانیا

 درجة لعناصر التقییم بنسبة فاقت  600من  595ج عملیة التقییم أن فئة السكرتاریة بإدارة الكلیة حصلت على من أھم نتائ

وبلغت ھذه % 61,5درجة فقط بنسبة لم تتجاوز  600من  369بینما حصلت نفس ھذه الفئة بورش الكلیة على  ،99%

المعمل فقد حصلت ھذه الفئة بقسم الھندسة  ية لفئة فنبالنسب%. 74,4النسبة ببرنامج ھندسة التشیید وإدارة المشروعات 

بینما حصلت نفس الفئة ، %61درجة بنسبة  600من  364على  والروبوتات المیكاترونیاتھندسة المیكانیكیة وبرنامج 

درجة  521على  الھندسة المعماریةوحصلت نفس الفئة بقسم ، %91,8درجة بنسبة  551على  الكھربائیةبقسم الھندسة 

 ،بإدارة الكلیة% 92,8درجة بنسبة  600من  557بالنسبة لفئة عامل الخدمات فقد حصلت على درجة %. 86,8نسبة ب

بینما حصلت ھذه الفئة بورش الكلیة على أقل ، %97,4درجة بنسبة  548وحصلت نفس الفئة بقسم الھندسة المدنیة على 

 ).21- 5 ملحق% (61,6نسبة وھى 

  یتضح أن أداء ) األعمال اإلداریة والمحاسبیة(تقییم الخاصة بفئة الموظفین بإدارة الكلیة نتائج عناصر ال إلىبالنظر
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التطویر والمبادرة و ،لقدرات والمھاراتالتقییم بینما كانت ا فياألعلى  يوالخصائص الشخصیة ھ ،مل والدوامالع

نة التقیبم لفئة عامل الخدمات أن األما من نتائج عملیة ویتبین. عملیة التقویم ياألقل ف يستقاللیة في العمل ھالوا

ً  يلدوام والمحافظة على وقت العمل ھنتظام في االوا ،والمحافظة على الممتلكات بینما كان أداء العمل  األعلى تقییما

ً  ،فیذ التعلیمات والقدراتوتن  ).21- 5 ملحقراجع ( والخصائص الشخصیة ھى األقل تقییما

 أمین المعمل و ،%85,6مستوى الكلیة تبین أن معدل عناصر التقییم لفئات الفنیین ھى  من خالل نتائج عملیة التقییم على

من ھذه النتائج یتضح أنھ یوجد داخل %. 83,7والسكرتاریة  ،%76,2الحرفیین و ،%86,3عامل الخدمات و ،90,7%

جابیة ھى عناصر التقییم ومن أھم النقاط اإلی. الجھاز اإلداري مجموعة من المؤشرات اإلیجابیة واألخرى السلبیة

نخفاض معدل كل عناصر التقییم ا يما كانت أھم النقاط السلبیة ھنالمرتفعة بإدارة الكلیة مقارنة بباقي األقسام العلمیة، بی

العام للجھاز  األداءوبشكل مجمل فإن . استجابة لذلك قامت الكلیة بتوفیر موظفة أخرى بالورشحیث  ،بورش الكلیة

ً لطبیعة األنشطة ومحقق بالنسبة اإلداري متوازن  .لھا ا

 وتوجیھ ومحاسبة المقصرین تقوم القیادات بإخطار العاملین بنتیجة التقییم، وتستخدم نتیجة التقییم في تحفیز المتمیزین .

ب الفني ومعالجة جوان اإلداري أو األداء قتراح البرامج التدریبیة المناسبة كإجراء تصحیحي وتقویمي لرفع كفاءةاویتم 

طالع العاملین على التقاریر نصف اوذلك من خالل إخطار و ،األداءوتنشر الكلیة نتائج معاییر تقویم . األداءالضعف في 

ً  60حیث یحق لھم التظلم خالل ،السنویة والسنویة الخاصة بھم ً  یوما ومن أھم أوجھ االستفادة ). 22-5ملحق(للقانون  طبقا

 يوال یمكن إلدارة الكلیة توقیع أ ).15-5ملحقراجع (وتدریب وتوجیھ  من ھذه النتائج عمل خطة تحسین وتطویر

ن الجزاء الموقع ھو الذى یؤثر على تقریر إحیث  ،جزاءات على العاملین الحاصلین على تقویم أداء بمرتبة ضعیف

رقیة أو حرمان حرمان من ت(ال ینتج عنھ عقاب ) ممتاز(أو ) ضعیف(ولیس العكس أى أن التقریر بمرتبة  األداءتقویم 

ً للقوانین واللوائح )عالوة تشجیعیة(أو ثواب ) من عالوة  ).22-5 ملحقراجع ( وفقا

اإلجراءات الالزمة لدراستھا، واالستفادة من  اتخاذللمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس أراء أعضاء الجھاز اإلداري و 5/4
  :اإلجراءات التصحیحیة اتخاذالنتائج في 

 

 بالكلیة لیشمل كافة المحاور المتعلقة بأراء العاملین  اإلداريآراء أعضاء الجھاز  ىییم مستوتقوم الكلیة بقیاس وتق

سیھم ومع المستفیدین من خدماتھم من أعضاء ھیئة التدریس م البعض، وكذلك مع رؤسائھم ومرؤوعالقتھم ببعضھ

تم تصمیمھا وإعدادھا لھذا الغرض عن  يالت ستبیانستمارات االاوذلك من خالل  ،والباحثین والطالبوالھیئة المعاونة 

بتاریخ ) 1068(من مجلس الكلیة رقم  ستبیانھذا اال اعتمادوقد تم  .)23- 5ملحق(طریق وحدة ضمان الجودة بالكلیة 

الحوافز والمكافآت بطریقة  ھل یتم توزیع :يھ ستبیانھذا اال فيتم قیاسھا  التيومن أھم اآلراء ). م16/4/2018(

 ،العمل فيشكل العالقة بالزمالء المناظرین و ،شكل العالقة بالمرؤسینو ،القة بالرؤساء اإلداریینشكل العو ،عادلة

 ،الشعور باألمن واألمانو ،امالشعور بالرضا عن العالقة بالقیادات األكادیمیة كالعمید والوكالء ورؤساء األقسو

 ،العدالة والمساواةو ،المكافآت المالیةو ،صنع القرار يالدیموقراطیة والمشاركة فو ،الراحة النفسیةو ،نتماءالشعور باالو

درجة تالؤم العمل مع الدرجة و ،ونزاھة قواعد التعیین والترقیات شفافیةو ،فيالوظی األداءرتقاء بتوافر تدریبات لالو

 بالرضا درجة الشعورو ،ول للرؤساء والقیادات األكادیمیةإمكانیة الوصو ،مالءمة أعباء العمل للوقتو ،یةالعلم

  .وھكذا .. بشكل عام فيالوظی

  24-5 ملحق(یتم قیاس آراء أعضاء الجھاز اإلداري كذلك من خالل اللقاءات الفردیة والجماعیة للسید عمید الكلیة (

- 5 راجع ملحق(شكلھا عمید الكلیة لھذا الغرض  التيوكذلك من خالل اللجنة  ،)25- 5 ملحق(والسادة رؤساء األقسام 

ستطالع األراء اوالتي یتم من خاللھا  ،المختلفة األكادیمیةات اإلداریة والعاملین باإلدارات واألقسام مع القیاد) 12
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 .سینكلیة مع الزمالء والرؤساء والمرؤبال اإلداريوتحدید المشكالت ومعرفة مدى تعاون أعضاء الجھاز 

 لالستبیانیتم تحلیل نتائج اال ً وفي حالة وجود عدم  ،اإلداريستمر ألداء الجھاز التطویر الم فيستفادة منھا ات إحصائیا

 استبیان 313وقد تم توزیع عینة بعدد . اإلجراءات التصحیحیة المالئمة اتخاذورضا في أحد الجوانب یتم التحقق منھا 

وجود نسبة ، م2017/2018ستطالع رأي الجھاز اإلداري بالكلیة عن العام الجامعي اوتوضح نتائج  ،%44,6بنسبة

 ).26- 5 ملحق(وكذلك البیئة المحیطة بالعمل تھا لیة عن سائر أنشطة الكلیة وقیادرضا عا

 أن أھم عوامل الرضا  تتمثل في  )27-5ملحق ( واللقاءات مع أعضاء الجھاز اإلداريات ستبیانتبین من خالل نتائج اال

ً % 74(العالقة الطیبة مع الرؤساء  ً % 77(سین والمرؤ ،)تقریبا ً % 78(المتبادل مع الزمالء والتعاون  ،)تقریبا ، )تقریبا

ً % 70(والعالقة بالقیادات األكادیمیة  ً % 86(بینما كان من أھم عوامل عدم الرضا ھى عدم كفایة الرواتب ). تقریبا  ،)تقریبا

ً % 70( وضعف الحوافز وعدم عدالة توزیعھا في بعض األحیان ، وھي األمور المرتبطة )26-5ملحقراجع ) (تقریبا

 .لدولةبقوانین ا

 ،من النتائج التي توضح التباین في اآلراء من وجھة نظر اإلداریین ھي عدم الشفافیة في قواعد الترقیات والتعیینات 

ً من العاملین أقروا بأنھا متحققة بینما % 50حیث إن  ، وھي التي تخضع لقانون الخدمة أكدوا بعدم تحققھا% 50تقریبا

ً عدم توافر التدریبات . المدنیة ً من العاملین أفادوا % 50الالزمة لإلرتقاء باألداء الوظیفي للعمل حیث إن أیضا تقریبا

 ).26- 5راجع ملحق (أخرى أكدوا بعدم تحققھا % 50بأنھا متحققة بینما 

  إیقاف أجازات العاملین ووبعض المطالب العامة مثل تأخر صرف المرتبات للعاملین المؤقتین، ھناك بعض اآلراء الفردیة

عدم تكافؤ الفرص، عدم إعطاء وعدم تفعیل اإلدارة لقواعد العدالة والمساواة، و ،لغیر المشاركین فیھا المتحاناتاأثناء 

وھذه  شخصیة إعادة رفع القضایا بصفة إلىلجمیع العاملین كافة دون تمییز ودون الحاجة  يتثبت بحكم قضائ التيالحقوق 

 )11- 5 ملحقراجع ( ال أن إدارة الكلیة تعمل على تالفیھا قدر اإلمكانمعظمھا للقوانین والقواعد إ وإن كانت خاضعة في

 ).26-5(وملحق 

 ستفادة من النتائج لتحسین مستوى الوذلك بھدف ا ،للعاملین بالكلیة فيیتم إعالن ومناقشة نتائج قیاس الرضا الوظی

وربط الحوافز  ،يالمناخ الصح توفیرو ،التصحیحیة مثل تحسین ظروف العمل بعض القرارات اتخاذعن طریق  ،الرضا

ویتم كذلك تطبیق الممارسات العادلة وعدم التمییز بین العاملین بأن یتم عمل كشوف مكافآت . األداءوالمكافآت بمستویات 

ً ). 28-5 ملحق(وللشعور بالشفافیة  األداءمعلنة وذلك لتحسین  على جمیع العاملین بغض یتم تطبیق شروط الترقیة  وأیضا

ً  عتبارات الجنس أواالنظر عن  ومن القرارات التصحیحیة ). 29-5 ملحق(للقواعد والقوانین المنظمة لذلك  الدین وذلك وفقا

حیث  ،كانت من عوامل عدم الرضا للعاملین التيتوفیر الدورات التدریبیة الالزمة إلتقان العمل و ،قامت بھا الكلیة التي

للمعیار  يح عالیھ بالمؤشر الثانلفعل تنفیذ بعض الدورات كما ھو موضتم عمل خطة تدریبیة شملت كافة المحاور وتم با

 ).17 -5 راجع ملحق(

  :نقاط القوة

 الجھاز اإلداري بالكلیة مالئم من حیث العدد والتخصص. 

 أعمال الجودة أنشطةداري في إلا مشاركة الجھاز. 

 ة للجھاز االدارياإللكترونیالمیكنة  التقدم في أعمال. 

 مع القیادات األكادیمیة والرؤساء اإلداریین والمرؤوسین والتعاون  اإلدارية ألعضاء الجھاز العالقة الطیب

 .المتبادل مع الزمالء
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 ختیار القیادات اإلداریةتوجد معاییر واضحة ومعلنة ال. 

 تسویق  وإدارة اإللكترونيووحدة التعلیم  ةاإللكترونیستحداث بعض اإلدارات الحدیثة بالكلیة مثل وحدة اإلدارة ا

 .وقسم التخطیط والمتابعة الخدمات الھندسیة

 التقییم الدوري الداخلي للجھاز اإلداري. 

  :حتسني إىلحتتاج  التيالنقاط 

  بالكلیةالمعاونة الفنیین وعمال الخدمات و المھندسین داعدأ في يالنقص السنومعالجة.  

 القصوى من نتائج تحلیل اإلستقصاءاتستفادة الا. 

 وشئون الطالب ة للجھاز االدارياإللكترونی یكنةستكمال الما. 

 وظی ا ال توى الرض ین مس اء  فيتحس املین أثن ازات للع اء أج ل إعط اتمث ا االمتحان اركین فیھ ر المش ادة و ،لغی زی

 .العمل دوریة مع العاملین بالكلیة لمناقشة مشاكلال االجتماعات

 زیادة فعالیة التحاق اإلداریین بالدورات التدریبیة التخصصیة. 
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لالحتیاجات الفعلیة وبما  كافیة لطبیعة نشاطھا وأعداد الطالب، ویتم توزیعھا وفقاً للمؤسسة الموارد المالیة والمادیة  6/1
  :یمكن المؤسسة من تحقیق رسالتھا وأھدافھا

  

 أنشطتھا ومھامھا لتحقیق رسالتھا وأھدافھا االستراتیجیة من خالل توفیر الموارد المالیة والمادیة  تمارس كلیة الھندسة

ً من المیزانیة المخصصة للكلیة من وزارة المالیة غیر وحیث أن ا. الكافیة لتحقیق  كافیةلموارد المالیة المتاحة سنویا

 .الكلیة على مصادر أخرى من الموارد المالیة الذاتیة تعتمد أھداف وخطط الكلیة، لذلك

  المعتمدة واالتفاقیات تمثل الموارد الذاتیة من دخل الوحدات ذات الطابع الخاص والبرامج الجدیدة بنظام الساعات

ً من وضع خطة التطویر ً لتغطیة متطلبات الكلیة وممكنا ً ومؤثرا ً رئیسیا  .والبروتوكوالت مع الجھات المختلفة دعما

 یوجد لدى الكلیة خطة معتمدة من مجلس الكلیة یحدد بھا بنود الصرف ومصادر االنفاق للخطة االستراتیجیة للكلیة 

 .)1- 6ملحق (

 ایة الموارد المخصصة من وزارة المالیة إلىیرجع سبب عدم كف:  

األجھزة والمعدات التجھیزات ودعم دائم ب والذي یتطلبعلوم الھندسیة على مستوى العالم التطور المستمر في ال -

  .المتطورة

ً  3550 بلغتحیث  ،بالكلیةالمتزایدة إلى حد ما  أعداد الطالب -   .م2017/2018عام وطالبة طالبا

في كافة قطاعات التعلیم والبحث العلمي وخدمة  وتنفیذ أنشطتھا الكلیةوأھداف یق رؤیة ورسالة السعي الدائم لتحق -

  .والذي یتطلب موارد مالیة ومادیة مرتفعةالمجتمع وتنمیة البیئة، ، 

 یةاألنشطة المختلفة للكلمع  ،)للكلیة المخصصة من وزارة المالیة والموارد الذاتیة( ناسب توزیع الموارد المالیةیت 

ً لالحتیاجات الفعلیة ویتم توزیعھا بصورة كبیرة، مستمر من حتاج إلى دعم ی احتیاجزال ھناك یمكن القول ماولكن  ،وفقا

   ).1- 6راجع ملحق (الدعم الحكومي وتنمیة الموارد الذاتیة والمجتمعیة 

  :ؤسسةمتنوعة مع وجود أدلة على زیادة معدل تنمیة الموارد الذاتیة للم التمویلمصادر  6/2

 ذات الساعات المعتمدة  والوحدات الجدیدة بنظام برامجال، منھا على سبیل المثال ال الحصر للكلیة موارد ذاتیة متنوعة 

 املالية واملاديةاملوارد 

6 
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 مركزو العلمیة، األجھزة صیانة مركزو الورش، وحدةو الھندسیة، واالستشارات الدراسات مركز( الخاص الطابع

، وغیرھا الكوري المشروعمثل  والبروتوكوالت ، واالتفاقیات)میةالعل التقاریر وحدةو ،يالھندس التعلیم تطویر

 .)2-6ملحق(والمشاریع البحثیة الممولة ومشاریع التخرج لطالب البكالوریوس الممولة 

  األخیرة الفترةشھدت  ً بنظام  الجدیدة البرامج دخل لتزاید نتیجة ذلكو ،للكلیة المالیة الذاتیة الموارد حجم في تطورا

 تمویل في التوسع تم كما قد .والمراكز ذات الطابع الخاص الوحدات دخل زیادة إلى باإلضافة ،لمعتمدةالساعات ا

 سنوات أربع لمدة )تك كوریا جامعة( الكوریة الجامعات إحدى مع عقد إبرام وقد تم ،أخرى جھات من التخرج مشاریع

 بقسم ینمعمل نشاءإ تمویل وتم والمیكانیكیة، الكھربائیة الھندسةقسمي  لتطویر وذلك م2020 وحتى م2017 من تبدأ

 السنة لطالب التخرج مشاریع من عدد، بجانب تمویل ومعملین آخرین بقسم الھندسة المیكانیكیة الكھربائیة سةدالھن

 التي المشاریع من عدد تمویل سیستمر للمشروع الالحقة المراحل فيو ،)3-6ملحق(البكالوریوس  مرحلة من النھائیة

ً في إنشاء منھا على سبیل المثال التيللمؤسسة و التعلیمیة البنیة تطویر في تصب  CAD/ CAM معمل البدء حالیا

افتتاح مركز تقییم جودة الخامات بجنوب  كما تم. ألف دوالر 80كلفة إجمالیة قدرھا بت  CNCتطویر معمل إلىباإلضافة 

 م2018ادیمیة البحث العلمي بالقاھرة، في شھر دیسمبر الوادي بقسم ھندسة التعدین والفلزت وھو مشروع ممول من أك

 .)4- 6ملحق (

 5-6ملحق( تقوم الكلیة بمجموعة من األنشطة لتنمیة مواردھا الذاتیة منھا إنشاء وحدة تسویق للخدمات الھندسیة( ،

مرة بصفة مست /http://www.aun.edu.eg/faculty_engineering/arabicللكلیة  اإللكترونيتحدیث الموقع و

إصدار العدید من النشرات والمطویات للدعایة للوحدات و، )6-6ملحق( للتعریف باألنشطة المختلفة التي تقدمھا الكلیة

شراك ممثلین عن المجتمع في مجالس إو، )7-6ملحق(والبرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة  ذات الطابع الخاص

المخاطبة الدائمة للمجتمع المحلي واإلقلیمي والدولي للتعریف و، )8- 6ملحق (والورش ووحدة الجودة  الكلیة المختلفة

مستغلة بالكلیة عن ال غیرفراغات االستفادة من ال بجانبوعقد اتفاقیات التعاون والشراكة، ) 9-6ملحق (بأنشطة الكلیة 

  ).10- 6ملحق(طریق تأجیرھا 

   ً وذلك بوضع أولویات لتنفیذ  ،الجامعةمن موازنة  لھاخصصة كفاءة استخدام الموارد المالیة الم رفع تحاول الكلیة دائما

مصادر التمویل الذاتیة  وتعظیم االستفادة من ستخداماللكلیة، بجانب  اإلستراتیجیةاألنشطة المختلفة التي تحقق األھداف 

قابة الدوریة تخضع كل عملیات الصرف والمشتریات للمراجعة والرھذا و ،لدعم بعض بنود موازنة الكلیة غیر الكافیة

ن تحدید الصالحیات وتحدید بنود أ عن فضالً  ،بالجامعة اإلداريو اليمن قبل الجھاز المركزى للمحاسبات والتفتیش الم

 على الحفاظ تضمن للمشتریات آلیة بتطویر الكلیة قامت، و)11- 6 ملحق(ترشید استخدام الموارد  فيلھ مردود  الصرف

 ).12-6 ملحق( المالیة المختلفة الموارد

 أن بلغ إجمالي الموارد الذاتیة المتنوعة للكلیة عن العام  ،كان ثمرة الجھود المبذولة من الكلیة في تنمیة مواردھا الذاتیة

ً تجاوز 2017/2018المالي  ً مالیا ً (11,300,000م مبلغا بعد أن كان حوالي  )وثالثمائة ألف جنیھأحد عشر ملیونا

أنھ لم  م في حین2016/2017في العام المالي  )وأربعة وتسعون ألف جنیھ الیین وثالثمائةعشرة م(10,394,000

ن نسبة الزیادة م أي أ2015/2016في العام المالي  )ثمانیة مالیین وخمسمائة وثالثون ألف جنیھ( 8,530,000یتجاوز 

م 2016/2017 م مقارنة بالعامین السابقین2017/2018في إیرادات الموارد الذاتیة للكلیة في العام المالي 

إیرادات الكلیة من المواد الذاتیة ) 1-6(یوضح شكل و .على التوالي% 24,65و % 8,18م قد بلغت 2015/2016و

نسبة إیرادات الكلیة من الموارد الذاتیة إلى مصروفات الكلیة من ) 2-6(یمثل شكل كما  .خالل األعوام الخمسة السابقة
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 .بقةموازنة الدولة خالل األعوام الخمسة السا

  
  ).القیمة بالملیون جنیھ مصري(إیرادات الكلیة من الموارد الذاتیة خالل األعوام الخمس السابقة ): 1-6(شكل رقم  

  
  من موازنة الدولة  ھانسبة إیرادات الكلیة من الموارد الذاتیة إلى مصروفات): 2-6(شكل رقم 

  خالل األعوام الخمس السابقة
  

محاضرات والفصول الدراسیة والمعامل والورش وخالفھ وتجھیزاتھا مالئمة لطبیعة مبانى المؤسسة وقاعات ال 6/3
  :بالمباني اخ الصحيالطالب ویتوافر المن وألعداد المؤسسةنشاط 

  10تشغل كلیة الھندسة عدد  ٍ ً كما أضیف موقع الكاف ،منفصلة رئیسیة مبان  تیریا القدیم والذى تم تجھیزه لیصبح مقرا

قسم الھندسة الكھربائیة،  ھیز موقع مطبعة الجامعة القدیم وإضافتھ إلىارة الداخلیة، وكذلك تم تجلبرنامج ھندسة العم

ومعاونیھم والمكتبة س والمعامل ومكاتب أعضاء ھیئة التدریس یدرتمنفصل یشمل قاعات ال ىمبن أكادیمي لكل قسمو

في مبني منفصل یقع  یةمیكانیكال الھندسة سمكما أن كل من ورش الكلیة ومعمل الحرارة التابع لقوالخدمات األخرى، 

) 2و1(ومدرجات قسم الھندسة المدنیة  دارة الكلیةإمدرجات الفرقة اإلعدادیة ومبنى  ىلكل منھما، ھذا باإلضافة إلي مبن

أعضاء ھیئة  كلیة التجارة والحقوق وكذلك مكاتب لبعض المیكاترونیات والروبوتات بمباني ومقر برنامج ھندسة

 مجموع بلغیو ،مبنى مركز صیانة األجھزة العلمیة بالكلیةوالتعدین والفلزات بكلیة الحاسبات،  س ومدرج  لقسمالتدری

مناسبة لممارسة  لكلیة وھيمن المساحة االجمالیة ل% 50 الي، وتمثل ھذه المساحة حو)2م137000( مساحة المباني

َ وطالبة ) 3550(وتخدم  جمیع أنشطة الكلیة ) 137(، وكذلك والجدیدةالبكالوریوس من البرامج العادیة مرحلة  فيطالبا
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 ً ، كما أن وجود المساحات م2017/2018وفق إحصاءات العام الجامعي  مرحلة الدراسات العلیا فيوطالبة  طالبا

جات اعات والمدرتسھم في توفیر التھویة واإلضاءة الطبیعیة المناسبة للق التيالعوامل  الخضراء والفراغات البینیة من

  .)13-6 ملحق( ، وتسمح للطالب بممارسة األنشطة المختلفةالمختلفة يوالمكاتب بالمبان

 ھیزات من حیث التصمیم والمساحة والتج ،تتناسب مباني الكلیة وأعداد القاعات الدراسیة والمعامل مع أعداد الطالب

ً للمواصفات القیاسیة ل  .دالقومیة لضمان جودة التعلیم واالعتما لھیئةوفقا

 أجھزة كمبیوتر وأجھزة و من منصات جمیع قاعات المحاضرات مجھزة بالتجھیزات الالزمة والمطلوبة ألداء عملھا

، كما أن قاعات المحاضرات المخصصة ألعداد )باإلضافة إلى السبورات االعتیادیة( عرض مرئي وشاشات بیضاء 

قاعات المحاضرات بأجھزة تكییف  معظمكلیة بإمداد بھا أنظمة صوتیة محمولة حدیثة، كما قامت ال كبیرة من الطالب

 .تتناسب مع أحجامھا

 والمعامل والورش وباقي مباني الكلیة مجھزة بالمراوح وبعضھا مجھز  وصاالت الرسم الفصول الدراسیةالمدرجات و

 .كما أن قسم الھندسة المعماریة مجھز بتكییف مركزي .بأجھزة التكییف واإلضاءة والستائر والسبورات

 تمتلك الكلیة  ً مثل وحدة تكنولوجیا المعلومات  ،تعد أحد الموارد المادیة للكلیة التيمن المراكز والوحدات المختلفة  عددا

 األجھزة صیانة مركزو الورش، وحدةو الھندسیة، واالستشارات الدراسات مركز( الخاص الطابع ذات والوحدات

شئون الخریجین ووحدة ، ةاإللكترونی، ووحدة الخدمات )العلمیة التقاریر وحدةو الھندسى، التعلیم تطویر مركزو العلمیة،

  ).14- 6 ملحق(

  ،لممارسة  فعلى سبیل المثالتمتلك الكلیة العدید من تسھیالت ممارسة األنشطة الطالبیة ً ً مغلقا تمتلك الكلیة مسرحا

 العدید من العروض المسرحیة بھ، ویقام تیاضاءة والصوتز بمستلزمات اإل، وھو مكیف ومجھَّ األنشطة الفنیة والثقافیة

ملعب صغیر لكرة  إلىھذا باإلضافة  ،كما توجد قاعات مجھزة لممارسة لعبة تنس الطاولة ،واألنشطة الفنیة األخرى

 ،ممارسة لعبة الشطرنج، وقاعات لممارسة األنشطة الثقافیةلھذا بجانب توافر أماكن ، القدم وكرة الید بفناء الكلیة

تتیحھ القریة كما یستفید طالب الكلیة مما  ،جتماعیةالتقام فیھا المعارض الفنیة وا التيوالقاعات  ،ت المفتوحةوالمساحا

 نشطة الطالبیة لكافة كلیات الجامعة ومنھا كلیة الھندسةولیمبیة بالجامعة من مالعب وتسھیالت متعددة لممارسة األألا

 .)15- 6 ملحق(

  تیح یصاالت مداخل مجھزة بالمقاعد، مما  ولكل قسم ،للكلیة ات كبیرةء وساحفراغات بینیة ومسطحات خضراوجود

ً لال وقد تم تشكیل لجنة خاصة  ،جتماعیة والثقافیة والفنیة وغیرھاالاألنشطة ا فيلتقاء والتعارف والتشارك للطالب فرصا

ً  ضيوضع خطة للم الكلیة، وجاري وأقسام فعلیة لجمیع فراغات مبانيبحصر االستخدامات ال نحو استغالل  قدما

 .)16 - 6ملحق(األمثل  االستغالل غیر المستغلةالفراغات 

 حیث توفر اللوحات اإلرشادیة التي تحث الطالب على نظافة الكلیة،  ،تحرص الكلیة على نظافة مبانیھا وفراغاتھا

، كما یتوفر ساحة الكلیة ىإلالكلیة باإلضافة  كل مبنى من مباني في سالت المھمالت العدد المناسب من توفیركذلك و

ً ) المعاون(للشئون العامة ر لدى الكلیة مدی كما تم  .ولكل قسم معاون وعدد من العمال یقومون بأعمال النظافة یومیا

 .استحداث معاون خدمات مسائیة لإلشراف على النوبتجیات بعد أوقات العمل الرسمیة

   لطبیة العاجلة للطالب والعاملین بالكلیة، ویتمیز موقع الكلیة بقربھ ا الخدماتیتوافر بالكلیة عیادة طبیة دائمة لتقدیم

إلیھا ومما یتیح استدعاء سیارة إسعاف لنقل الحاالت من الكلیة  ،مستشفیات جامعة أسیوطو مستشفى الطالب الشدید من

 .)17-6ملحق ( غضون دقائق معدودة في
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    :التحتیة والمرافق یتم بصورة دوریة صیانة القاعات والمعامل واآلالت والمعدات والبنیة 6/4

 وتحدید مصادر التمویل الالزمة  وقد قامت الكلیة باعتمادھا ،تم إعداد خطة لدعم وصیانة المباني والتسھیالت التعلیمیة

 ).18-6ملحق (وقد تم تنفیذ العدید من بنود خطة الصیانة  ،للتنفیذ

  بشكل مستمر من خالل صیانة األجھزة المخصصة للتدریس والتعلم كما تتم  ،)19-6ملحق (للكلیة خطة لصیانة المعامل

بعض  فيفترات الضمان، أو من خالل شركات متخصصة  فيألجھزة ھذه اأعطال ل عند حدوث أي ردةالشركات المو

رعة س فيوجود مركز صیانة األجھزة العلمیة بالكلیة أحد العوامل المساعدة  دیعكما  ،تتطلب خبرات أكثر التيالحاالت 

 .)20-6 ملحق( وكفاءة إنجاز أعمال الصیانة لألجھزة العلمیة والوسائل التعلیمیة المساعدة

    :مناسبة الكلیةإجراءات األمن والسالمة لمبانى  6/5

  من من والسالمة، حیث تتوفر في كل دور من كل مبني تحقیق األوالكلیة التجھیزات الالزمة لضمان  يمبان فيتتوفر

 المناسبة حسب لوائح الدفاع المدنيباألعداد  طفایات الحریقكذلك مكتبات األقسام والمعامل والورش مبانى الكلیة و

ً والحریق وتحرص  ،، كما تتوافر العالمات اإلرشادیة المناسبة لتحقیق األمن والسالمة، والتي یتم الكشف علیھا دوریا

 :)21-6ملحق( یة كما یتضح من الممارسات التالیةالكلیة على المحافظة على أمن وسالمة الموارد البشریة والماد

تم إعداد مجموعة من الخطط للتعامل مع األزمات واإلخالء وبالفعل تم إجراء وإنشاء وحدة إلدارة األزمات والكوارث،  -

ذا تم تجربة لإلخالء في بعض أقسام الكلیة مثل قسم الھندسة المعماریة، وتم عرضھا على كافة األقسام األخرى، وك

 .)22- 6ملحق(بالكلیة والتأكد من سالمة أجھزة اإلنذار  عمل خطة إلخالء بعض المباني

 .)23-6ملحق ( وجود وحدة أمن مكونة من أفراد مؤھلین ومدربة على خطط اإلخالء -

موزعة  "خرائط أنت ھنا"وموقع ھذا المكان منھا، كما أن . م الكلیةتوزیع المباني داخل حر وجود خرائط للكلیة توضح -

 .)24-6ملحق ( في أماكن مختلفة

 .)25- 6ملحق ( وجود خرائط توضح مسارات اإلخالء كما یتواجد أسھم توضح طرق الھروب في حالة الطوارئ -

 .)26- 6ملحق ( لمقاومة اآلفات لجنةتشكیل تم  -

  .وجود حنفیات حریق أمام المباني الرئیسیة وجمیعھا مجھزة وفي حالة استعداد -

 .) 27-6ملحق ( تعلیمات وقواعد األمن والسالمةب تزوید المعامل والورش -

 .)17-6راجع ملحق ( ولیةألسعافات اعیادة طبیة لإل وجود -

للمؤسسة وللعملیات  األكادیميوسائل االتصال والموارد والنظم التكنولوجیة المستخدمة حدیثة ومالئمة للنشاط  6/6
    :فعال ویحدث دوریاً  إلكترونىموقع  اإلداریة بھ، وللمؤسسة

 على شبكة اإلنترنت موقع الكلیة www.aun.edu.eg/faculty_engineering/arabic غتین العربیة لمتوفر بال

 واإلنجلیزیة ویوفر كل البیانات والمعلومات عن الكلیة وإدارتھا وأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة واألقسام العلمیة

 ویتضمن. البحثیة ومشاریع التخرج والمشروعاتات الخاصة والمرافق والوحد وخدمات الطالب وخدمات الخریجین

ً اإلعالن عن مختلف فعالیات الكلیة وأنش ً أضیف للموقع خدمة . طتھاالموقع أیضا عبارة  وھي" سأل العمیدإ"ومؤخرا

ومتطلباتھم  عمید الكلیة لمعرفة احتیاجات منسوبي الكلیةعن صفحة خاصة على موقع الفیس بوك للتواصل مع 

مركز المعلومات  بصفة دوریة من خالل موقع الكلیة اإللكترونيیتم تحدیث و .الكلیةوالمشاكل التي تواجھھم بداخل 

 .)28-6ملحق ( خاصةآلیة  من خاللبالكلیة بالتعاون مع شبكة المعلومات بالجامعة 

  بدأت الكلیة في میكنة نظام إدارة المعلوماتMIS. 
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  جمیع مكاتب أعضاء ھیئة التدریس وكذلك  يغطنقطة، ت 1160كبیر من نقاط اإلنترنت یبلغ عددھا یتوفر بالكلیة عدد

طراف العملیة ألاألقسام مما یتیح بنترنت ھوائي إھذا بجانب وجود شبكات  ،المختلفة معامل الحاسب وإدارات الكلیة

المحمولة الخاصة بھم ویدخلون  اآلليالحاسب الكلیة یستخدمون أجھزة  التعلیمیة استخدام اإلنترنت، كما أن بعض طالب

ة بتقدیم الدعم اإللكترونیالكلیة، وتقوم وحدة الخدمات  فيومن أى مكان  أى وقت فيمن خاللھا على شبكة المعلومات 

 .)29- 6ملحق ( مخصص لتسجیل الطالب على الشبكة ، ویوجد فنيللعاملین بالكلیة والطالب الفني والمعلوماتي

 استحداث عدد من  وقد تم ،معمالً  18 جھاز موزعة على حوالي 594 سبات اآللیة المتاحة للطالب نحویصل عدد الحا

كلیة لمعظم أعضاء ھیئة التدریس أجھزة حاسب آلي لا كما توفر ،معامل الكمبیوتر مزودة بكافة التجھیزات الحدیثة

 .)30-6ملحق ( وطابعات بمكاتبھم الخاصة

 م لتفعیل خدمات تكنولوجیا المعلومات لتصل إلى المستفیدین 2012رونیة أنشئت في عام وحدة للخدمات اإللكت بالكلیة

 .)31- 6ملحق ( مستوى الجامعات و الكلیة على ICTPحلقة الوصل بین المشاریع الست المقدمة من  تعدبالكلیة وھي 

 د العمید والسادة الوكالء، كما تتواجد بالمكاتب الرئیسیة للسی الفاكس المباشر عدد من التلیفونات وأجھزة یتوفر بالكلیة

كما یتوافر برید إلكتروني ألعضاء ھیئة التدریس والھیئة  ،شبكة تلیفونات داخلیة لربط جمیع مكاتب ومعامل الكلیة

 .من خالل موقع الجامعة المعاونة تابع لموقع الكلیة على شبكة االنترنت

 بأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة یتم من خاللھا إرسال  بالكلیة مجموعات بریدیة خاصة العلمیة األقسام لكل

 .القرارات واإلعالنات والوثائق

 مستحقاتي"كما تم استحداث خدمة . یتم التواصل بین إدارة الكلیة وأعضاء ھیئة التدریس من خالل البرید الجامعي "

 .)32-6ملحق ( یة بصفة دوریةإلعالم ھیئة التدریس ومعاونیھم والعاملین بالكلیة بمستحقاتھم المال

  على العاملین في تیسر  ،أعضاء ھیئة التدریس بالكلیةبالنسبة للكنتروالت یتم استخدام برامج إلكترونیة من تصمیم

 .)33- 6ملحق ( اإللكتروني الجامعةومن ثم یتم إعالنھا عبر موقع  ،إدارة عملیة رصد واستخراج النتائج تالكنتروال

احتیاجات الطالب  تلبي التيلنشاط المؤسسة من حیث توافر الكتب والمراجع والتجھیزات والخدمات المكتبة مالئمة  6/7
    :متاحة للمعنیین الرقمیةوالباحثین، والمكتبة 

  مكتبة لكل قسم باإلضافة إلى مكتبة الفرقة اإلعدادیة ومكتبة برنامج ھندسة المیكاترونیات ( مكتبات 7یوجد بالكلیة عدد

  .تتمتع المكتبات بالتجھیزات الالزمة للقیام بأنشطتھاو )والروبوتات

  دولیة من خاللالبیانات قواعد الویتوفر بالمكتبات تكنولوجیا المعلومات من حیث االتصال بشبكة المعلومات الدولیة 

  .)34-6ملحق ( حیث یتم الحصول على ملخصات أو نصوص كاملة بدون تكالیف مالیة ،نظام المكتبات الرقمیة

 كما ھو موضح بالجدول اآلتيتوفر بمكتبات الكلیة عدد ھائل من الكتب العربیة واألجنبیة والدوریات والرسائل والھدایا ی 

  .والذي یمثل أعداد عناوین الكتب بالمكتبات المختلفة بالكلیة

  
  م

  
  المقتنیات

  

  
  عداديإ

  
  مدني

  
  میكانیكا

  
  كھرباء

  
  تعدین

  
  عمارة

ة  1 تریات أجنبی ب مش   كت
  

1532  6591  7533  8415  4265  2581  
تریات عربی  2 ب مش   ةكت

  

5091  2592  778  1037  876  1728  
دایا   3 ب ھ ةكت   أجنبی

  

1971  2819  6506  3994  3787  1233  
دایا عربی  4 ب ھ   ةكت

  

2518  2185  2404  1162  2940  1767  
الي  5   اإلجم

  

11112  14187  17221  14608  11868  7309  
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 األمن والسالمة  ویتوفر بھا أجھزة ،وجمیعھا مجھز بأجھزة تكییف ،والتھویة الالزمة تتوافر بجمیع المكتبات اإلضاءة

  ).توافر العالمات اإلرشادیة لتحدید مخارج الطوارئ وقت حدوث األزمات ، معطفایات حریق(

  35-6ملحق ( متخصصةیقوم بتشغیل المكتبات كوادر مؤھلة من العاملین والحاصلین على دورات تدریبیة.(  
 

  :اط القوةنق

  والمجتمعي للكلیة الذاتيتنوع مصادر الدخل والتمویل. 

 كات متعددةاعقد اتفاقیات وشر. 

  الكلیة ألنشطةكافیة وتسھیالت وجود بنیة أساسیة. 

 توافر أماكن لممارسة األنشطة الطالبیة.  

  لصیانة األجھزة العلمیة مركزتخصیص. 

  موارد الكلیةعمل آلیة جدیدة للمشتریات لتعظیم االستفادة من. 

 للكلیة لكترونيتحدیث مستمر للموقع اإل. 

 لخدمات الداعمة مثل خدمة مستحقاتياستحداث بعض ا. 

  ة التمویل الذاتيمستغلة لزیادالغیر االستفادة من موارد الكلیة. 

 المتابعة المستمرة إلجراءات األمن والسالمة المھنیة.  

  :إىل حتسنيالنقاط التي حتتاج 

  مصادر تمویل أخرى دالتوسع في إیجا. 

 خطة صیانة المعامل واألجھزة العلمیة تحدیث. 
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افق مع رسالة المؤسسة توالمعاییر األكادیمیة المرجعیة التي تبنتھا المؤسسة من خالل المجالس الرسمیة، ت 7/1
  :وأھدافھا

  ثنا عشر برنامجاالكلیة بھا ً ً أكادیمی ا ھندسة القوي والھندسة المدنیة، (، تسعة منھا تعمل بنظام الفصلین الدراسیین ا

ھندسة وھندسة القوي المیكانیكیة، وھندسة الحاسبات والنظم، وات، اإللكترونیو االتصاالتھندسة والكھربائیة، 

بنظام  وثالثة برامج تعمل ،)ھندسة التعدین والفلزات، والھندسة المعماریةوھندسة التصمیم واإلنتاج، و المیكاترونیات،

) ھندسة العمارة الداخلیة، وھندسة التشیید وإدارة المشروعاتوھندسة المیكاترونیات والروبوتات، (الساعات المعتمدة 

المعاییر األكادیمیة المكملة  ىللھندسة باإلضافة إل) NARS(ومیة المعاییر األكادیمیة المرجعیة القوجمیع البرامج تتبنى 

 اعتمادوتم  .عتمادواالالتي وضعتھا الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم ) NARS Characterization(للتخصصات 

المیكاترونیات  ھندسة/ اتاإللكترونیھندسة االتصاالت و/ ھندسة التعدین والفلزات(لبرامج  ARS)(المعاییر األكادیمیة 

ھندسة  ؛من المجالس الرسمیة) والروبوتات، وھندسة العمارة الداخلیة، وھندسة التشیید وإدارة المشروعات

ھندسة التصمیم الداخلي والمعماري وم، 21/9/2016بتاریخ ) 1050(المیكاترونیات والروبوتات مجلس الكلیة رقم 

) 1050(دسة التشیید وإدارة المشروعات مجلس الكلیة رقم ھنوم، 21/9/2016بتاریخ ) 1050(مجلس الكلیة رقم 

وھندسة  ،م21/5/2018بتاریخ ) 1069(ھندسة التعدین والفلزات مجلس الكلیة رقم وم، 21/9/2016بتاریخ 

  ).  1-7ملحق ( م21/5/2018بتاریخ ) 1069(مجلس الكلیة رقم  اتاإللكترونیاالتصاالت و

 ملحق (یمیة معلنة من خالل موقع الكلیة على الشبكة الدولیة للمعلومات، ودلیل الطالب المعاییر األكادیمیة للبرامج التعل

  ).3- 7ملحق (ومجلس الكلیة  األكادیمیة، وتم توثیق جمیع إجراءات تبني المعاییر من خالل مجالس األقسام )7-2

 توفیر احتیاجات  "ھي مجال التعلیم  رسالة الكلیة في حیث إن ،مع رسالتھا المعاییر األكادیمیة لبرامج الكلیة تتوافق

المؤسسات الصناعیة والجھات الخدمیة والمشروعات الوطنیة من مھندسین في تخصصات متنوعة ملمین بالمھارات 

والمعاییر األكادیمیة التي تبنتھا الكلیة في برامجھا قد راعت أن یكون التعلیم الھندسي بما یحتویھ  ".الھندسیة واالبتكاریة

ً للمعاییر ال من معارف لدى  الوعيزیادة احتیاجات سوق العمل و ةكما راعت تلبی ،المعاصرة قومیةومھارات طبقا

، وقد تم توثیق ذلك في مجالس أخالقیات المھنة علىالحفاظ مع ضرورة بمشكالت المجتمع وتنمیة البیئة  الخریجین

 املعايري األكادميية والربامج التعليمية

7 
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 ).4-7ملحق (ومجلس الكلیة  األكادیمیةاألقسام 

  :لما تنطوي علیھ رسالة المؤسسة قاً ج التعلیمیة لمتطلبات سوق العمل وفمالءمة البرام 7/2

  ومنھا )5-7ملحق (تتخذ الكلیة مجموعة من اإلجراءات والفعالیات الستقراء متطلبات سوق العمل : 

 .جھات العملش العمل التي یشارك فیھا ممثلین عن ورالندوات و -

 . ج التعلیمیة بسوق العملاللجان التي یتم تشكیلھا لدراسة عالقة البرام -

ع المحیطن رجال الصناعة والقطاعات الخدمیة لوفي مجلس الكلیة یمث ثالثة أعضاءمشاركة  - ي المجتم ا ی ،ف و م دوھ  ع

ً من المستفیدین في إدارة الكلیة والمشاركة في تطویرھا ً مستمرا   .إسھاما

د ب - ي تعق ة المؤتمر العلمي للكلیة والمؤتمرات العلمیة لألقسام والت ورة دوری ون كل فصل دراسيص ، ویحضرھا ممثل

 .للطالب وأعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وتتضمن مناقشة للعالقة بین سوق العمل والبرامج التعلیمیة

ة ل أنشأت - ة البیئ ع وتنمی ة المجتم ة وحدة خدم رص االكلی ادة ف ع زی ات المجتم ة ومنظم ین الكلی اون ب دنيلتع رار  الم بق

ا  والتي) م21/6/2016تاریخ ب 1056مجلس كلیة رقم ( من مھامھ ع من ض ات المجتم وث لمتطلب إجراء دراسات وبح

 .تھموالبیئة المحلیة، وكذلك إجراء دراسات عن المستفیدین من الكلیة ومتطلبا

 .والمؤسسات الھندسیة ،الجھات المستفیدة نالجودة بالكلیة عضوین یمثال یتضمن تشكیل مجلس إدارة وحدة ضمان -

 .مجلس إدارة وحدة الورش عضو یمثل جھة مستفیدة یتضمن تشكیل -

وة - ة  دع ات الخدمی ناعة والقطاع ال الص يرج اركة ف ومي للمش یط والق ع المح ن المجتم دوات  م ؤتمرات والن يالم  الت

 .لخارج في مناقشة مشروعات التخرجرجال الصناعة كممتحنین من ا وكذلك اشتراكتنظمھا الكلیة، 

ب تقوم وحدة ضمان الجودة بالكل - ة بترتی رىی ارات للشركات الھندسیة الكب ات المستفیدةو زی ي الجھ ة ت والت ل فرص مث

  .لتبادل الخبرات ومعرفة اھتمامات واحتیاجات سوق العمل

، والتي ضمن مھامھا استقراء وتحلل نتائجھا على الخریجین وتوزعھاالوحدات المختلفة بالكلیة ات التي تعدھا ستبیاناال -

 . متطلبات سوق العمل

  البرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة على مستوى البكالوریوس مالئمة لسوق العمل، وقد تم استحداث ثالثة برامج تعمل

في العام األكادیمي بھ  الدراسة توالذي بدأ ،بنظام الساعات المعتمدة أحدثھا برنامج ھندسة التشیید وإدارة المشروعات

سیقدم أكثر من ) ھندسة الطاقة والبیئة(اءات استحداث قسم جدید بمسمى بدأت الكلیة في إجر كما ).م2016/2017(

جمدت الكلیة برنامج  داستحداث برنامج ھندسة البترول، وفي المقابل فقالبدء في برنامج تعلیمي، كما تم الموافقة على 

  ).6-7ملحق ( لعدم إقبال الطالب علیھ تطبیقات الھندسة المیكانیكیة في الزراعة

 البرامج الحالیة في سنوات التخصص رامج التعلیمیة بالمرونة الستیعاب التغییر والتطویر، حیث تتضمن تتصف الب

دراسي والتي تسمح باستیعاب أي موضوعات یتطلبھا سوق العمل الثالثة والرابعة مقرر اختیاري أو أكثر في كل فصل 

ومن أمثلة ذلك  ،المقررات المستحدثة بعضفة تم إضا ، وقد)7-7ملحق (أو تتواكب مع التوجھات العلمیة الحدیثة 

استجابة  ،ت مجلس القسم والكلیةابقرارالكھربائیة وقسم التعدین لبرامج قسم الھندسة إضافة مقررات اختیاریة مستحدثة 

 ).8-7ملحق ( للتغییر في خطط التنمیة ومواكبة للتطورات العلمیة

 یة بص ررات الدراس ي للمق وى العلم ة المحت تم مراجع ةی ً  ،ورة دوری ا ا طبق مح بتطویرھ ا یس وق  بم ات س لمتطلب

 ).9-7ملحق (العمل 
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  :مع المعاییر األكادیمیة المتبناة البرامج التعلیمیة موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم لكل برنامج 7/3

  ویتم )10-7حق مل(یوجد توصیف واضح وموثق لجمیع البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة التي تقدمھا الكلیة ،

 ً للمعاییر األكادیمیة التي تتبناھا كل البرامج بالكلیة، ویتم توثیق ذلك من خالل المجالس الرسمیة  مراجعتھا وتحدیثھا طبقا

  ).11- 7ملحق (

 أھداف ذلك البرنامج والمعاییر و الالئحة الداخلیة المستھدفة لكل برنامج تعلیمي مع میةتتطابق مصفوفة المخرجات التعل

  .)10- 7راجع ملحق (كادیمیة المرجعیة المتبناة األ

والتقویم نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي تتسق مع مقرراتھ الدراسیة، وتوصیف المقررات یوضح طرق التدریس  7/4
  :التي تحقق نواتج التعلم

 ت التعلیمیة وعالقتھا تتسق نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي مع مقرراتھ الدراسیة، ویتم مراجعة مصفوفة المخرجا

 ).12- 7ملحق (بالمقررات الدراسیة بصورة دوریة 

  یوجد توصیف معتمد لجمیع المقررات الدراسیة بالبرامج العلمیة بالكلیة، ویتضمن التوصیف طرق التدریس والتقویم

ستراتیجیة معتمدة للتعلیم إخرجات التعلیم المستھدفة، وتوجد التي تحقق نواتج التعلم، وتحقق البرامج التعلیمیة بالكلیة م

، وطرق التدریس والتقویم التي یستخدمھا أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة تتوافق مع المعاییر )13- 7ملحق (والتعلم 

ً اعتمادالمتبناة، ویتم مراجعة توصیف المقررات و ، )10-7راجع ملحق (من مجالس األقسام ومجلس الكلیة  ھا سنویا

  ).14- 7ملحق (

 لكل مقرر دراسي لتعریف الطالب بتوصیف المقرر الدراسي ومحتویاتھ،  ء من المحاضرة األولىیتم تخصیص جز

ویمثل التعریف بتوصیف البرنامج التعلیمي وتوصیف المقررات الدراسیة أحد الموضوعات التي یتم عرضھا ومناقشتھا 

إتاحة ببعض أعضاء ھیئة التدریس  قومیالتي تعقد بصورة دوریة في بدایة كل فصل دراسي، كما  العلمیةفي المؤتمرات 

 ).14-7راجع ملحق (التوصیف على مواقع التواصل االجتماعي 

  :ن والخارجیینالبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة یتم مراجعتھا بصورة دوریة بمشاركة المراجعین الداخلیی 7/5

 : قة على النحو التاليیتم مراجعة البرامج التعلیمیة بالكلیة بصورة دوریة بأكثر من طری

  إلىمراجعة البرامج التعلیمیة بالكلیة بصورة دوریة من خالل لجان یتم تشكیلھا لھذا الغرض، وترفع نتیجة أعمالھا 

 ).15-7ملحق ( عتمادالمجالس المختصة للمناقشة واال

 علمي، حیث بكل قسم ة مراجعة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة بصورة دوریة من خالل المجموعات العلمی

وینضم لكل مجموعة أعضاء ھیئة التدریس ، في مجال تخصصھاالتي تقع المقررات  بشئونتختص كل مجموعة 

، المجموعة مسئولیة مراجعة توصیف المقررات وطرق تقویم الطالب علىوتقع  ،القائمون بتدریس تلك المقررات

بتخصصھا، ویتم رات وكافة األمور الدراسیة والعلمیة الخاصة ونتائج ھذا التقویم كما تناقش خطط تطویر ھذه المقر

 ).16-7ملحق (تقاریر تلك اللجان من خالل المجالس الرسمیة المعنیة  اعتمادمناقشة و

  یتم اختیار مراجعین داخلیین وخارجیین لمراجعة البرامج التعلیمیة من خالل المجالس الرسمیة المعنیة، ویتم مناقشة

 ).17-7ملحق ( واتخاذ االجراءات المناسبة من خالل مجالس األقسام ومجلس الكلیة تقاریر المراجعة

  توجد إجراءات معلنة وموثقة لمراجعة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة من خالل التقاریر السنویة للبرامج

 ).18-7ملحق (التعلیمیة والتقاریر السنویة للمقررات الدراسیة 

 لمیكاترونیات والروبوتات ھو البرنامج المشترك الوحید ضمن برامج الكلیة، حیث تتم مراجعتھ من یعد برنامج ھندسة ا
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المراجعة الدوریة  إلىالھندسة الكھربائیة، باإلضافة ي الھندسة المیكانیكیة وخالل مراجعین داخلیین وخارجیین، من قسم

ً التي تتم من خالل تقریر البرنامج الذي یقدمھ منسق البرنامج س  ).17- 7راجع ملحق ( نویا

 ھندسة المیكاترونیات والروبوتات، وھندسة العمارة الداخلیة، وھندسة (بالكلیة  البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة

ملحق (یتم مراجعتھا بصورة دوریة من خالل وحدة إدارة مشروعات تطویر التعلیم العالي ) التشیید وإدارة المشروعات

7-19.(  

 لبرامج التعلیمیة بالكلیة من المراجعة الدوریة بأشكالھا المختلفة حیث یتم عرض تقاریر المراجعة على المجالس تستفید ا

بناء على التوصیات وقد قامت األقسام ببعض الممارسات المعنیة لمناقشتھا ودراسة سبل تفعیل التوصیات الواردة بھا، 

   :تقاریر المراجعین الخارجیین مثل الواردة في

 .)راجع مصفوفات البرامج والمقررات( بتدقیق وضبط المخرجات التعلیمیة الخاصة بالمقررات األقسامام قی -

 .)راجع ملفات المقررات( استیفاء عناصر ملفات المقررات الدراسیة -

أخرى أو  التوصیاتوضع  - ررات ب ررات أو استبدال مق ى  استحداثالمرتبطة بتطویر محتوى المق دة عل ررات جدی مق

  .)20-7: ملحق( تعدیل الالئحةأجندة 

ا الدراسیةتعدیل  بصددالكلیة  - ة  ،الئحتھ ي الالئح ار ف ي االعتب ة ف اریر المراجع واردة بتق تم أخذ المالحظات ال ث ی بحی

 .الجدیدة

للمؤسسة تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة بما یؤكد االلتزام بالتوصیف المعلن للمقررات  7/6
  :نھا في وضع خطط التحسین والتطویریة، ویطلع علیھا المعنیون، وتستفید المؤسسة مالدراس

  حیث یقوم أستاذ كل مقرر دراسي أكادیميیتم إعداد تقاریر للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة في نھایة كل عام ،

التوصیف المعلن للمقررات الدراسیة، بإعداد وتسلیم تقریر عن المقرر في نھایة كل فصل دراسي، بما یؤكد االلتزام ب

ویتضمن التقریر خطة تطویر المقرر التي یقترحھا عضو ھیئة التدریس، ویتم مناقشة محتوى تقریر المقرر الدراسي 

من خالل المجموعات العلمیة لدراسة سبل االستفادة من محتواه في تطویر المقررات الدراسیة، ویتضمن التقریر تعلیق 

  ).18-7راجع ملحق (ات الطالبیة ستبیانلى االأستاذ المقرر ع

  من خالل  استبیانالطالب بشأن المقررات التي یتم تدریسھا في كل فصل دراسي، ویتم تحلیل نتائج كل  استبیانیتم

على عضو ھیئة التدریس ومناقشتھ في محتواه بمعرفة رئیس القسم  ستبیانوحدة الجودة بالكلیة، ویتم عرض نتیجة اال

  ).21- 7ملحق (

 ل تخصص متحانیة وفق نموذج محدد ومعلن من خالل لجنة ثالثیة یشكلھا رئیس مجلس القسم في كیتم تقییم الورقة اال

متحانیة من حیث الشكل والمحتوى، ویعد تحدید نواتج التعلم المستھدفة المطلوب تقییمھا من للتأكد من جودة الورقة اال

نیة، ویتم إبالغ عضو ھیئة التدریس بأي مالحظات قد تتضمنھا الورقة متحاسؤال أحد عناصر تقییم الورقة اال كل

  ).22- 7ملحق ( اإلمتحانیة لتداركھا مستقبالً 

  یتم عرض ومناقشة تقاریر المقررات الدراسیة من خالل المجموعات العلمیة باألقسام، ویتم عرض تقاریر البرامج

  ).23- 7ملحق (ھا من مجلس الكلیة اعتماد، ویتم عتمادالتعلیمیة والمقررات الدراسیة على مجالس األقسام لال

 والتي یطلع علیھا عضو ھیئة التدریس قبل  ،تعد تقاریر المقررات أحد المستندات األساسیة التي یتضمنھا ملف المقرر

ات مراجعة وإعداد توصیف المقرر، كما تعد التقاریر السنویة للبرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة أحد المستند

 ).20-7ملحق راجع (الرئیسیة التي یتم الرجوع لھا عند تطویر اللوائح الدراسیة والبرامج التعلیمیة 
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  :القوةنقاط 

 والتي یتم تطویرھا بما یالئم سوق العمل ،تنوع البرامج التعلیمیة التي تقدمھا الكلیة. 

  وبرامج جدیدةأكادیمیة الكلیة بصدد فتح أقسام. 

 ة القوتحقق البرامج المختلف اییر األكادیمی ة المع ة مة بالكلی عت ،)NARS(ی ا وض دة  كم دة معتم اییر جدی ة مع الكلی

 ).ARS(خاصة بالبرامج المستحدثة 

 داخلیین وخارجیین نللبرامج التعلیمیة بواسطة مراجعی المراجعة الدوریة.  

  :حتسنيإىل النقاط التي حتتاج 

 ي اجراءات م، وال2004م تحدیثھا منذ عام نھ لم یتیة تحتاج إلى تحدیث حیث إالالئحة الدراس كلیة قد بدأت بالفعل ف

  .عداد الئحة جدیدةإ

 بالبرامج المختلفة ةم المستھدفة من تقاریر مراجعة مخرجات التعلتعظیم االستفاد. 

 الوعي بالمعاییر األكادیمیة لدى منسوبي الكلیة خاصة الطالب زیادة. 

 ظیم مشاركتھا في تطویر البرامجالتواصل مع الجھات المستفیدة وتع زیادة. 
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  )املالحق(ية والربامج التعليمية املعايري األكادمي : )7( املعيار

  العنوان  رقمال

  .المعاییر األكادیمیة للكلیة بجمیع برامجھا  7-1

  .مستندات دالة على إعالن المعاییر األكادیمیة  7-2

  .مستندات تبني المعاییر األكادیمیة  7-3

  .مستندات مراجعة توافق المعاییر األكادیمیة مع رؤیة ورسالة البرامج  7-4
  .أمثلة لإلجراءات والفعالیات التي تستخدمھا الكلیة الستقراء متطلبات سوق العمل  7-5

ة میة الجدیدة، قرارات ومستندات استحداث البرامج األكادی  7-6 ة المیكانیكی ات الھندس امج تطبیق د برن قرار تجمی
  .لزراعةفي ا

  ).م2004(الئحة كلیة الھندسة   7-7

  .أمثلة لمقررات تم استحداثھا  7-8

  .أمثلة لمقررات تم تطویر محتواھا العلمي  7-9

  .توصیفات البرامج التعلیمیة والمقررات التدریسیة  7-10

  .مستندات دالة على اعتماد الكلیة لتوصیفات البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة  7-11

  .مصفوفة المخرجات التعلیمیة للبرامج التعلیمیة وعالقتھا بالمقررات الدراسیة  7-12

  .والتعلم ستراتیجیة التدریسإ  7-13

  .نماذج لوسائل إعالن توصیف المقررات الدراسیة للطالب  7-14

  .الغرض مستندات دالة على المراجعة الدوریة للبرامج التعلیمیة من خالل لجان یتم تشكیلھا لھذا  7-15

  .مستندات دالة على مراجعة المقررات الدراسیة من خالل المجموعات العلمیة باألقسام العلمیة  7-16

  .مستندات دالة على مراجعة البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة من خالل مراجعین خارجیین وداخلیین  7-17
  .الدراسیةتقاریر البرامج العلمیة بالكلیة، وتقاریر المقررات   7-18

مستندات دالة على المراجعة الدوریة للبرامج الخاصة بالكلیة من خالل وحدة إدارة مشروعات تطویر   7-19
  .التعلیم العالي

  .ستفادة من تقاریر المراجعةمستندات دالة على اال 7-20

  .نماذج لالستبیانات الطالبیة وتحلیل نتائجھا  7-21

  .متحانیةرقة االستندات دالة على تقییم الوم  7-22

  .مستندات دالة على اعتماد مجالس األقسام ومجلس الكلیة لتقاریر البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة 7-23
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ة  8/1 تراتیجیة للمؤسس دریسإس تعلم للت تعلم  وال واتج ال م ن ة وتالئ ة المرجعی اییر األكادیمی ع المع ق م ویم تتس والتق
  :المستھدفة

 خاصة باألقسام األكادیمیة والبرامج )1-8ملحق (م 2004ولى معتمدة عام للكلیة الئحة داخلیة للمرحلة الجامعیة األ ،

 .التعلیمیة بنظام الفصلین الدراسیین

  بحسب طبیعة  بما یحقق رسالة الكلیة وإنجاز أھدافھا وغایاتھا ،والتعلم دریسستراتیجیة معتمدة ومعلنة للتإلدى الكلیة

ً المعا ،قسام العلمیةاأل   .)2- 8ملحق ( ییر األكادیمیة المرجعیة المتبناةكما تحقق أیضا

  والتعلم بشكل دوري تعتمد على مجموعة من اإلجراءات والمرجعیات التدریسستراتیجیة إلدى الكلیة آلیة لمراجعة، 

وتقییم الطالب للمقررات  متحاناتاالوآراء أطراف العملیة التعلیمیة ونتائج  المستفیدینمثل آراء الخریجین وآراء 

  ).3-8 ملحق( الخارجیین للبرامج وتقاریر المجموعات العلمیة التخصصیةالداخلیین ووالبرامج وتقاریر المراجعین 

  :والتقویم یدعم اكتساب مھارات التعلم الذاتي ومھارات التوظف لدى الطالب والتعلم التدریس تطبیق استراتیجیة 2/ 8

 بعضھا تحتوي (التقلیدیة من محاضرات نظریة  باإلضافة إلى طرق التدریس، والتعلم دریسالت اتیجیةیتم تطبیق استر

لدى  التعلمواكتساب مھارات أنظمة مختلفة من التعلم، وتمارین وتجارب معملیة تدعم تطبیق ) على عروض مرئیة

  ).2-8ملحق راجع ( وتتابع الكلیة مدى تطبیق تلك اإلستراتیجیة ،الطالب

 منھا على سبیل المثال )2- 8ملحق راجع ( غیر تقلیدیةتعلم جد بالكلیة أنماط یو:  

المشروعات الفصلیة بقسمي  ،مشروعات التخرج للبرامج الدراسیةفي  ویتمثل ،مشروعات التعلم المعتمد على أسلوب -

 .برامج المختلفةرة بالعدید من المقررات الدراسیة بالالمشروعات الصغی ،العمارة الداخلیةھندسة العمارة و

 .حل المشكالت التعلم المعتمد على أسلوب -

 .تصاالتتمد على تكنولوجیا المعلومات واالالتعلم المع أسلوب -

 ات میاه الشرب والصرف الصحيمحط ،المختلفة مثل المنشآتلمصانع ومیدانیة لالزیارات أسلوب التعلم المعتمد على ال -

كما یوجد مقرر  ،العمرانیة والمشروعاتدیدة ومحطات التوربینات بھ والمصانع ومشروع قناطر أسیوط الج والكباري

 التدريس والتعلم
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ً على الزیارات المیدانیة وھو مقرر ي برنامج ھندسة التصمیم الداخلي یف  )دراسات في مواقع التشیید(عتمد أساسا

 ). 4- 8: ملحق(

الفصلیة والمشروعات  والمشروعات مشروعات التخرج بكل أقسام الكلیة في ویستخدم ،يوناأسلوب التعلم التع -

ً مشروع مساحة المناجم للفرقالصغیرة لجمعیة العلمیة ، ومسابقات المشاریع من اة الثالثة بقسم التعدین والفلزات، وأیضا

 ).5-8ملحق ) (ELSA(بالكلیة 

من خالل األبحاث والعروض الضوئیة والملصقات التي یقوم بإعدادھا الطالب من خالل  ،الذاتيأسلوب التعلم  -

 ). 6 - 8ملحق ( ASMEأو من خالل اشتراكھم بالجمعیات العلمیة الدائمة مثل لمقررات المختلفة، ا

من استكشاف منطقة الدراسة وتنتھي بعمل  أتبدم الطالب بعمل دراسات في الحقل، ووفیھا یقو ،كتشافأسلوب التعلم باال -

  .سة التعدین والفلزاتبقسم ھند مشروع دراسي للمنطقة المختارة مثل مشروع مساحة المناجم

  ق المخرجات المستھدفة لكل برنامج من برامج یتحق فيأنماط التعلم المستخدمة في المقررات الدراسیة المختلفة تسھم

 :مثل )راجع ملفات المقررات( تتضمن البرامج التعلیمیة ممارسات متنوعة لتنمیة التعلم الذاتي لدى الطالبو ،الكلیة

 .یر ومناقشتھاتكلیف الطالب بعمل تقار -

  .عرض تجربة عملیة على زمالئھ خالل الساعات المعملیةجراء وبإم الطالب یاق -

 .توجیھات أستاذ المقررلمناقشة وحل مشكلة معینة بتشجیع اشتراك الطالب من خالل مجموعات ل -

ك كلیة الھندسة في وتشتر ،تشجع الكلیة والجامعة مشاركة الطالب في المسابقات في األعمال المبتكرة بنوادي العلوم -

ً  بوتكسومسابقة الر    .)7- 8ملحق ( سنویا

  للتعلم بما یتالءم مع أنماط التعلم المستخدمة مثلالمادیة سائل الوتتیح الكلیة:  

التعلم عبر اإلنترنت أو  الذاتيتتیح التعلم  التي، وونقاط اإلنترنت ضوئیة اتطابعات وماسحالمجھزة بمعامل الكمبیوتر  -

  .ةاإللكترونیالمقررات  فيتصاالت والمعلومات كما نولوجیا االالمعتمد على تك

  . CNCھزة الحدیثة بورش الكلیة مثل ماكینة األج -

  . تدعیم المكتبات بالكتب الطالبیة والمراجع العلمیة الحدیثة -

   .بالمكتبةوتوفیر وسائل الطباعة والتصویر  اآلليمن خالل المكتبات ومعامل الحاسب المكتبة الرقمیة  اتخدمإتاحة  -

   .)8 -8ملحق ( تحسین وتدعیم المعامل باألقسام -

 . تجھیز قاعات الدروس بما یسمح بعقد مناقشات وإلقاء عروض ضوئیة -

حیث یقوم الطالب  وعقد البروتوكوالت مع الجھات الھندسیة، مشاریع التخرجمكانیات المادیة التي تحتاجھا توفیر اإل -

 .دراسات نظریة وزیارات میدانیة تحت إشراف أعضاء ھیئة التدریسبما یتطلبھ من  ،بإعداد مشروع واقعي

ات  مصممة وموصفة وفقاً  برامج التدریب للطالب 8/3 لنواتج التعلم المستھدفة للبرنامج التعلیمي ویتوافر لتنفیذھا اآللی
  :والموارد الالزمة

  9 - 8ملحق ( التدریب السنویة المطلوبة لھا مجلس إدارة یعمل على تنفیذ خطط الطالبيأنشأت الكلیة وحدة للتدریب(. 

اشتمل على األھداف  لطالب البرامج المختلفة بالكلیة والذى فيكما اعتمد مجلس الكلیة توصیف التدریب الصی

ً  ،)10 - 8ملحق (الخریج من خالل التدریب وكیفیة قیاسھا  فيوالمھارات المطلوب تحقیقھا  على كیفیة  كما اشتمل أیضا

فرص  بتوفیرالكلیة  قومتولكونھ من أحد شروط التخرج للطالب،  .ھ المختلفة وكیفیة اإلشراف علیھیب بمراحلتنفیذ التدر

مثل  العدید من المؤسسات الھندسیة الكبريالطالب، حیث توجد برامج للتدریب المیداني لدى  لجمیعالتدریب المیداني 

، منیومولألومصنع ا وشركة الحدید والصلب،، وشركة السماد ،بأسیوط سمنتألشركة بترول أسیوط، ومصنع ا
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وتحدد  ،مناجم الفوسفاتوومنجم الذھب بالسكري، ، وشركة أوراسكوم، وشركة المقاولون العرب ومحطات الكھرباء،

ولزیادة فرص التدریب لجمیع الطالب، قامت الكلیة بعدة . عداد الطالب التي یمكن استیعابھاأ المؤسسات الھندسیةفیھا 

  :منھا إجراءات

 .)11 - 8ملحق (مجال تخصصھ  في یم لتوفیر فرص تدریبیة للطالب كالً اإلقل فيمراسلة المؤسسات الھندسیة العاملة  -

 .توفیر فرص تدریبیة للطالب في للمشاركة تستثمر الكلیة اللقاءات والمؤتمرات لدعوة الشركات -

زیارة المؤسسات المختلفة عن طریق  ،ةھمیة السعي للحصول على فرصة تدریب جیدأتحث الكلیة الطالب على  -

 .العالقات الشخصیةوكذلك عن طریق  ،ستكشاف فرص التدریب بھاوا

-  ً شركة أسمنت نقابة المھندسین الفرعیة بأسیوط و الجھات المجتمعیة ومنھا ون معاتع تبروتوكوال عقدت الكلیة مؤخرا

تبادل الخبرات في التدریب و ة بشكل فعالللمساھم )من خالل المشروع الكوري(  LGوشركة سامسونج و ،سیوطأ

 ).12 - 8ملحق (

  : یتوافق مع نواتج التعلم المستھدفةسالیب متنوعة بما داء الطالب في التدریب یتم بأأتقویم  8/4

  للتدریب الصیفي محددةال توجد درجات  ً  مشروط حصول الطالب على شھادة البكالوریوسولكن  ،ةیالدراس لالئحة طبقا

 . دریبلتدائھ لبأ

  وتراعي الكلیة عند أو برنامج جدید بنظام الساعات المعتمدة توجد متابعة من قبل ھیئة مشرفة على التدریب بكل قسم

موافقتھا أو ترشیحھا للطالب لحضور برامج تدریبیة أن تكون ھذه البرامج متوافقة مع المھارات التعلیمیة المستھدفة، 

عن حالة المتدربین لدیھا  وتطلب الكلیة من جھات التدریب موافاتھا بتقریر. قسامویتم التأكد من تحقق ذلك من خالل األ

ومن جھة  عمید الكلیة، إلىلتزامھم وأدائھم لمتطلبات التدریب، وتقوم الشركات بإرسال تقاریرھا عن المتدربین ودرجة ا

  ). 13- 8ملحق ( منسق التدریب بالقسم إلىأخرى یقوم الطالب بتقدیم تقریر عن التدریب 

ویر 8/5 ي تط ائج ف تخدم النت وعیة، وتس رات موض تخدام أدوات ومؤش یم باس دریب تق ھ  فاعلیة الت دریب وأدوات ة الت آلی
  :وموارده

  والمشرفین وجھات  الطالب من كالً  رأي استطالع خالل من المیداني التدریب فاعلیة لقیاس وسائل مختلفةالكلیة تتبع

 والتأكد الطالب بتقییم یسمح محدد تدریبي برنامج خالل من التدریب ویكون. )14- 8 ملحق( التدریب فاعلیة عنالتدریب 

 . من التدریب استفادتھ من

 فاعلیاتال على للوقوف وذلك للشركات والمصانع المیدانیة الزیارات من عدد بعمل الكلیة قبل من المشرفون یقوم 

  .للطلبة التدریبیة

 یتم و ،التدریب فترة أثناء الطالب أداء تحدد طالب لكل تقییم استمارة ءبمل ةشرك كل تقوم تدریب فترة كل نھایة في

 ما ضوء في یحدد والذي تدریبھ فترة عن مرئي عرض بعمل طالب كل یقوم كما التدریب بالكلیة، وحدة إلىتسلیمھا 

 .)14- 8، ملحق 13-8ملحق راجع (المطلوبة  التدریب عدمھ فترة من الطالب اجتیاز سبق

                            :قیاسھا المستھدف التعلم نواتج مع متوازنة الطالب تقویم ألنواع المخصصة درجاتال 8/6

   بأقسام الكلیة بحیث تشمل الطالبيتتنوع أسالیب التقویم:  

ات عن طریق االختبار ،ساعات التمارین التقویم المستمر ألداء الطالب خالل الفصل الدراسي أثناء المحاضرات أو -

وھو ما یوضحھ توصیف  ،والمشروعات والتقاریر الفنیةوالبحوث فصلیة النصف القصیرة والمناقشات واالختبارات 

 .المقررات
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، ویحرص بحسب كل مقرر ة والشفھیةالعملیوالتقویم في نھایة الفصل الدراسي عن طریق االختبارات التحریریة  -

یاس مخرجات التعلم تمكن األستاذ من قبحیث  ،الختبارات التحریریةالسادة أعضاء ھیئة التدریس باألقسام على تطویر ا

ً . االمتحاناتأسئلة  فيمن خالل التنوع المستھدفة   كما یتم التأكد من توازن الدرجات المخصصة للتقییمات المختلفة وفقا

  .ةالالئحة الدراسیكما ھو موضح في ) لخإ .. وشفھي، عمليوتحریري، (تج تعلم من نوا لما تقیسھ

في مجال  تقع التي یم المختلفة للمقرراتووأسالیب التق االمتحاناتتقوم المجموعات العلمیة باألقسام بمراجعة أوراق  -

 االمتحانیةورقة التشتمل على قواعد للتحقق من قیاس  االمتحانیةورقة الكما توجد آلیة لقیاس جودة . تخصص المجموعة

 ).15 -8 ملحق( للمخرجات المختلفة

ً  الكلیة على مجموعة متنوعة برامجتحتوي  -  ):1- 8ملحق راجع (لطبیعة المادة كما یلي  من طرق التقییم طبقا

 شفھيتحریري وو أفقط،  مقررات لھا اختبار تحریري: 

-  ً  .ومناقشاتتقاریر، و، نوع طرق التقییم لتشمل اختبارات أعمال سنةلتوصیف المقرر لكل مادة وتت یتم التقییم طبقا

ً طریقة التقییم   تختلف وتتنوعو  .للمقرر الدراسي طبقا

 االمتحاناتسئلة متطابقة مع قواعد جودة وضع ریق لجنة األمتحان وتكون ورقة األویوضع عن ط ،ختبار النھائياال -

 ).16- 8ملحق (

ادة من أستاذ الم المكونةمتحان الالمقررات التي لھا اختبار شفھي، یجرى اختبار آخر العام الشفھي عن طریق لجنة ا -

 .من أعضاء ھیئة التدریس في نفس التخصص وباقي األعضاء

  شفھي فقط(مقررات لیس لھا اختبار تحریري:( 

ً  تتمثل - ویتم توزیع الطالب على المشاریع بالرغبات . النھائیة من كل برنامج دراسيفي مشاریع التخرج للفرق  أساسا

الطالب لكل مشروع كي یتیح الفرصة للمشاركة  مع مراعاة توازن عدد ،ذا تعارضت رغبات الطالبإ ،المجموعوب

اء العام الدراسي ویقوم ثنشراف أاإلشراف على المشروع بمباشرة التوجیھ وتقوم ھیئة اإل. لة من جمیع الطالبالفعا

ً یقوم الطالب بعمل مجسمات ومبتكرات عملیة شرافبشكل علمي تحت ھیئة اإلعداد تقریر مفصل الطالب بإ . وأحیانا

یمات تصم البرمجة أو جراء التجارب العملیة أوالب وعلى إاسة المشروع بشكل كبیر على التعلم الذاتي للطعتمد درت

 لجنةیتم مناقشة المشروع في نھایة العام من قبل . في المشروع الواحد لمشاریع واقعیة أو استخدام أكثر من طریقة

 الكلیة أو ممثلون عنخارج  ھیئة التدریس من ءوقد تحتوي اللجنة على أعضا ،مناقشة من أعضاء ھیئة التدریس

 .ولكل مشروع تخرج درجة أعمال سنة ،المؤسسات الھندسیة المختلفة

دراسات "مثل مقرر  نھا تعتمد بشكل أساسي على الزیارات المیدانیةحیث إ یوجد بعض المقررات لھا اختبار شفھي فقط -

 .ببرنامج ھندسة العمارة الداخلیة" ت الداخلیةالتشطیبا" دراسات في مواقع ومقرر" في مواقع التشیید

 مقررات عملي فقط: 

المناجم أسابیع في أحد  ةربعحیث تتم الدراسة العملیة لمدة أ ،یتمثل بشكل أساسي في مقرر الفرقة الثالثة تعدین وفلزات -

قة لمنط إنشاؤھاط التي تم للعملي والخرائ یحتوي على األجزاء المختلفة) مشروع(عداد تقریر ویقوم الطالب بإ. الفعلیة

ً وضع الدرطالبیة لتقییم الطالب و لكل مجموعة تشكل لجنة. الدراسة  .لمجھود كل طالب جات طبقا

 ،التعلیمیة المستھدفة تحدید المخرجات متحانیة تتضمنن الورقة اال، حیث إم المختلفةتعلیتم ربط االمتحانات بنتواج ال -

 .للتأكد من فاعلیة ذلك من قبل األقسام متحانیةاال األوراق جمیع ویتم تقییم
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  :یأمن وضعھا ونسخھا وتوزیعھا بما یضمن سریتھا االمتحاناتعملیة تقویم الطالب تدار بكفاءة وعدالة و 8/7 

  بالعملیة  الخاصةكل اإلجراءات والقواعد واللجان للكلیة دلیل نظام االمتحانات وأعمال الكنتروالت یشتمل على

داء یع اللجان والواجب مراعاتھا عند أوضح الدلیل مھام ووظیفة كل لجنة والضوابط المنوط بھا جمحیث ی ،االمتحانیة

 .)17 - 8ملحق ( العمل

 كما یلى تقویم الطالبوسریة جراءات التي تضمن عدالة إلتتخذ الكلیة مجموعة من ا: 

ویراعى عدم قرر، الم أساتذة / اذأستأعضاء ھیئة التدریس في التخصص بجانب شكیل لجان االمتحانات یشتمل على ت -

 .ة الرابعةحتى الدرج من لدیھ أقارب من الطالبمشاركة 

كتمال التصحیح ورصد الدرجات بكراسة اإلجابة ا ومراجعة )القائمون بالتدریس( في التصحیحاللجنة السابقة  شتركت -

 .)18 - 8ملحق () بقیة أعضاء اللجنة(

 .القائم بتدریس المادة وتحت مسؤولیتھ عن سریة االمتحانبمعرفة الكلیة  أو تصویر االمتحان في مطابع ةعایتم طب -

ف مغلق فقط بواسطة القائم بالتدریس أو أحد أعضاء لجنة االمتحان والتوقیع علیھ وغلقھ وظرمفي  یوضع االمتحان -

 .بصورة محكمة

الطالب و التعلیم یق وكیل الكلیة لشئونعن طرالمشكلة،  االستالم والتسلملجنة  إلىف المغلق والمحكم وظرمیتم تسلیم ال -

 .ع اللجنة باستالم االمتحانبمكتبھ وتوق

 .جرة وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبفي دوالیب محكمة الغلق بح االمتحانات مظاریفیتم وضع  -

 .تھ األوليویتأكد من أنھ على حال االمتحانات سئلة من لجنةتحان مظروف األیوم االمیتسلم رئیس لجنة المراقبة  -

یوزع على دقائق داخل اللجنة، و 5 حواليل موعد االختبار بمن قبل رئیس لجنة المراقبة إال قب فتح المظروفم تال ی -

 . الطالب

ة االمتحان قبل مضي نصف أو مغادرة قاع ،نصف ساعة من الوقتمضي ال یسمح ألي طالب بدخول االمتحان بعد  -

 ).19 - 8ملحق (مام اللجان لصق أق قرارات مجلس الكلیة التي تفالوقت، و

ة أ 8/8 ة وقابل ائج مؤمن اظ بالنت درجات واالحتف د ال ع ورص ة وض حیح ودق ة التص من عدال الب تض ویم الط ات تق لی
  :لالستدعاء

 نظام االمتحانات وأعمال دلیل  وھذه االجراءات متضمنة في ،للكلیة آلیات وإجراءات تضمن عدالة نظام االمتحانات

 :جراءات المتبعة في ذلك كاآلتيواإل ،الكنتروالت

التأكد من العدد وتسلیمھا للكنترول یتم و ،رئیس لجنة المراقبةمن قبل  متحانم كراسات اإلجابة بعد انتھاء اإلیتم استال -

 .المنوط والتوقیع باستالم الكراسات من قبل أعضاء الكنترول

 .بة والتوقیع باالستالم من أعضاء الكنترولیقوم أستاذ المادة أو القائم بالتدریس باستالم كراسات اإلجا -

ً یتم التصحیح  -  .المشكلة معد من قبل أستاذ المادة واللجنةالجابة لنموذج اإل طبقا

 .یتم مراجعة كراسة اإلجابة ورصد الدرجات على غالف كراسة اإلجابة عن طریق لجنة الممتحنین -

 .الكنترول باستالم نفس العدد من المصحح اإلجابة ویوقع عضو كراساتبعد التصحیح یسلم أستاذ المادة  -

 .الكنترول مع أوراق اإلجابة إلىیسلم نموذج اإلجابة  -

 .كترونياإلل الجامعةباألقسام أو على موقع  في لوحات االعالنات تعلن نتائج االمتحانات سواءً  -

ً یوم 15خالل یسمح للطالب بالتظلم  -  ).20 -8ملحق ( من إعالن النتیجة ا

 .الشفھیة یعتمد على أسلوب التقییم الجماعي من خالل لجنة الممتحنین اتاالمتحانتقییم  -
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بما فیھا عملیة رصد  ،والتقییمات االمتحاناتشتراك أعضاء ھیئة التدریس في كافة أعمال اتنفیذ القرارات التي تمنع  -

  ).21 - 8ملحق ( في حالة وجود أقارب لھم حتى الدرجة الرابعة ،ذات الكنترول فيالدرجات 

یسمح بمراجعتھا من قبل الطالب  بوقت كافٍ  عد االمتحان النھائيموب قبل إعالن درجات أعمال السنة على الطال -

 .تصویبات وإجراء أي

وتحفظ للفرقة النھائیة ھا من مجلس الكلیة ومجلس الجامعة، اعتمادمن خالل عرضھا و االمتحاناتیتم توثیق نتائج   -

ة للكنتروالت أعوام، وبالمخازن التابع ةلمدة ثالث داخل مقر الكنترول) والنتائج كراسات اإلجابة(المستندات األصلیة 

للجامعة، وعلى لوحات  اإللكترونيھا من خالل الموقع اعتماد یتم إعالن النتائج فورو .أعوام ةلمدة ال تقل عن خمس

 . واألقسامشئون الطالب الخاصة باإلعالنات 

  ).22 - 8ملحق ( ویعرض على مجلس الكلیة نھایة كل فصل دراسي في حاناتاالمتیتم إعداد تقریر عام عن نتائج  -

  :دائھم في التقویم تدعم تعلمھمالتغذیة الراجعھ للطالب عن أ 8/9

 قارن إجابتھ بنموذج تأثناء الفصل الدراسي على الطالب ویراجع كل طالب ورقة إجابتھ و االمتحاناتعالن درجات یتم إ

خطائھ أللطالب الحق في مناقشة أستاذ المادة عن ورقتھ االمتحانیة ویستفید من و. ستاذ المادةاإلجابة الموضوع من قبل أ

ن التقاریر یتم مناقشتھا مع الطالب وشرح أوجھ القصور واألخطاء للتعلم كما أ. ادمة وھي االختبار النھائيللمرحلة الق

ستاذ المادة على یتم التعلیق من قبل أ )ة في المقررفي حالة وجود تقاریر فصلی( للتقریر الضوئيعرض الوأثناء . منھا

  .الطالب وباقي الحضور من زمالئھ لعرض لكي یستفید منھاا

  :التقویمستراتیجیات التدریس والتعلم وھا في تطویر البرامج التعلیمیة وإنتائج تقویم الطالب یستفاد من 8/10

 عداد تقاریرإویتم  ،تقاریر بھا وإعــداد الدراســیة تلفــة للفرقالمخ المسـتویات في الطالب متحاناتا نتـائج تحلیـل یتم 

مجلس  علـى ریــراالتق هھــذ عرضتو مقررات من جانب أعضاء ھیئة التدریس تتضمن خطط تحسین المقرراتال

 الدراســیة للمناھج يالعلمـــ التعلیمیــة والمحتــوى البــرامج تطــویر فــي ھذه التقاریر بنتــائج سـتعانةاال ویتم ،القسم

وتقوم المؤسسة  ،عضو ھیئة تدریس كــل إلىالتقریر  ھــذا نتـائج وإرســال ،التــدریس ھیئــة أعضاء أداء وتحسین

  ).23-8ملحق (بعمل إحصائیات عن تطور نسب النجاح 

  :تطبیقھا لیات لمراقبةتوجد آئج التقویم موثقة ومعلنة وقواعد التعامل مع تظلمات الطالب من نتا8/11

  الفصلمتحانات نھایة ا ، فعلى مستوىاالمتحاناتنظام محدد للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج آلیة وللكلیة 

بتاریخ ) 561(والنتائج وفق قرار مجلس الجامعة رقم  االمتحاناتنھ یتم التعامل مع تظلمات الطالب من إف ،الدراسي

 ):17-8ملحق  راجع(وذلك على النحو التالي ، م24/12/2006

بعد  طالب یتظلم فیھ من نتیجة مادة مایحق للطالب بعد إعالن النتائج أن یتقدم بطلب للسید وكیل الكلیة لشئون التعلیم وال -

ً من إعالن النتیجة بعد اعتمادھا 15مرور   . یوما

بمراجعة الدرجات  نترولالكللقسم التابع لھ الطالب ویقوم رئیس لجنة  الكنترولیتم تحویل الطلب للسید رئیس لجنة  -

 .السید وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب إلىاإلجابة وترسل  كراسةوالمجموع ویتم تصویر 

والرد على تظلم  ویقوم أستاذ المادة بمراجعة ورقة اإلجابة تعرض على الطالب مع نموذج اإلجابة إلبداء تظلمھ كتابةً  -

بتصحیح الجزء غیر سؤال یقوم جزء من ات أو لم یتم تصحیح أي الدرجورصد وإذا وجد أي خطأ في جمع  ،الطالب

  .مصحح وبعدھا تعرض نتائج التظلمات على مجلس الكلیة العتمادھاال
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  حیث یستطیع الطالب  ،الطالب بعد تصحیحھا إلى جابةعادة أوراق اإلفیتم إ ،ةمتحانات أعمال السناأما على مستوى

 اتویتم تعدیل درج ،التصحیح ىیتم مناقشة أي طالب في حالة اعتراضھ عل كما ،ھ والتعلم منھائأخطا ىالتعرف عل

  . الطالب في حالة استحقاقھ
    

  :القوةنقاط 

 تضمن إكساب الطالب للمھارات الالزمة من خالل أسالیب للكلیة إستراتیجیة معتمدة ومعلنة للتدریس والتعلم ،

 .كثیرة ومتنوعة للتعلم

 من األنشطة التعلیمیة بھا إمكانیة تواصل الطالب مع البیئة الخارجیة وزیادة ھناك الكثیر من المقررات تتض

 .الجرعة العملیة الالزمة لخریج الھندسة

 توجد وحدة لتدریب الطالب بالكلیة. 

 للكلیة خطة واضحة للتدریب الصیفي تتم بالتعاون مع العدید من الجھات الھندسیة في المجتمع المھني. 

 والكنتروالت ظومة االمتحاناتوجود الئحة مطورة لمن. 

 عملیة االمتحانات الفصلیة والنھائیة وغیرھا من أسالیب التقییم تتم بعدالة ونزاھة وسریة تامة. 

  یستفاد بشكل كبیر من نواتج استبیانات الطالب عن التدریب وفي المقررات في تحسین وتطویر العملیة التدریبیة

  .والتعلیمیة
  

  :سنيحت إىلالنقاط التي حتتاج 

 وإمكانیة عمل مقررات خاصة بھ في الالئحة الجدیدةزیادة فاعلیة التدریب الصیفي ،. 

  لنقل التعلیم الھندسي بالكلیة إلى مواكبة العصر الرقمي ةاإللكترونیالمقررات عدد زیادة. 

 ب التدریس بالكلیةتعظیم االستفادة من التغذیة الراجعة من استبیانات الطالب في تطویر العملیة التعلیمیة وأسالی. 
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  :قواعد قبول وتحویل وتوزیع الطالب على البرامج التعلیمیة والتخصصات واضحة وعادلة ومعلنة 9/1

  ً ھا المجلس األعلى للجامعات، فیتم قبول الطالب لقواعد القبول التي یحدد یتم قبول الطالب للدراسة بالكلیة وفقا

الحاصلین على الثانویة العامة بالكلیة من مصر والدول العربیة، وكذلك طالب الشھادات المعادلة وطالب الدبلومة 

ً   القبول بالجامعات الذى یقوم بدوراألمریكیة، ویتقدم الطالب عن طریق مكتب تنسیق   بتوزیع الطالب على الكلیات طبقا

 یةومات والمعاھد من خالل المسابقة المركزل، كما یتم قبول طالب الدبیضعھا المجلس األعلى للجامعات التيللقواعد 

  .والموحدة

 یتم وفق قواعد تنسیق داخلیة للكلیة خاصة بااللتحاق  ،عدادیةإلم العلمیة بالكلیة بعد الفرقة اتوزیع الطالب باألقسا

وھندسة التعدین  ،الھندسة المیكانیكیةوالھندسة المدنیة، والھندسة المعماریة، و، بائیةھرالھندسة الك(باألقسام المختلفة 

ً  فيویتم توزیع الطالب على األقسام بعد نجاحھم ) والفلزات -9ملحق( لنسب یقررھا مجلس الكلیة الفرقة اإلعدادیة تبعا

لقسم % 30لقسم الھندسة المدنیة ، % 30: ھي والنسب الحالیة ،بما یتوافق مع إمكانات األقسام وحاجة سوق العمل )1

 60علي أال یزید عدد الطالب عن (لقسم الھندسة المعماریة % 7لقسم الھندسة المیكانیكیة، % 20، الھندسة الكھربائیة

ً طالب   . لقسم ھندسة التعدین والفلزات% 13، )ا

 لتحاق بأقسام الكلیة الخمسة على قة الرغبات لالبملء بطا األولسى یقوم طالب الفرقة اإلعدادیة قبل نھایة الفصل الدرا

تحقیق  فيمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وتكون المفاضلة افي تغییر تلك الرغبات حتى نھایة أن یكون للطالب فرصة 

ً  فيدرجات الطالب  اعتباري یشمل رغبات الطالب بناء على مجموع كل من الثانویة العامة والفرقة اإلعدادیة معا

فرصة  يتعط ،ولمدة أسبوع ،وعند بدایة الفصل الدراسى األول يد ظھور نتیجة ھذا التنسیق الداخلوبع). سبة مئویةكن(

من الطالب المقبولین بالقسم بشرط أن تنطبق % 10حدود  فيالقسم الذى یرغب فیھ الطالب  إلىأخرى للطالب للتحویل 

وقد وافق مجلس الكلیة على طلب . ونتیجة التنسیق ملزمة للجمیعالرغبات  تكونوبعد انتھاء ھذه الفترة . علیھ الشروط

ً لقرار مجلس الكلیة  بالقسمللطالب الراغبین في االلتحاق متحان قدرات ملزم اندسة المعماریة بتنظیم قسم الھ راجع (وفقا

عقد امتحان القدرات وی ،ومھاراتھم التي تتطلبھا الدراسة بقسم العمارة قدراتھم ى، بحیث یكشف للطالب مد)1- 9ملحق

 الطالب واخلرجيون

9 
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تذة قسم متحان من خالل أساالحلقات تعریفیة للطالب بطبیعة ا بعد اإلعالن عنھ وتنظیم ،خالل شھر أبریل من كل عام

  .، ویتم ھذا االختبار والحلقات التعریفیة بالمجانیل الكلیة لشئون التعلیم والطالبشراف وكإالھندسة المعماریة وتحت 

 تتم مراجعة سیاسات توزی ً التي تقوم بتقدیم مقترحاتھا بما و ،من خالل مجالس األقسام ع الطالب على األقسام دوریا

 . القرارات المناسبة في ھذا الصدد اتخاذوالذي یقوم بدوره ب، ومتطلبات سوق العمل لمجلس الكلیةیتناسب مع إمكانیاتھا 

 ومن خالل اإلعالن لدى إدارة )2- 9ملحق(طالب تعلن الكلیة عن سیاسات توزیع الطالب على األقسام من خالل دلیل ال ،

ستقبال الطالب الجدد، إذ تقوم إدارة الكلیة ممثلة في اوكذلك خالل حفل . للكلیة اإللكترونيشئون الطالب بالكلیة والموقع 

ل قسم عمید الكلیة والوكالء ورؤساء األقسام بالتعریف بالكلیة وأقسامھا وبرامجھا المختلفة وطبیعة الدراسة في ك

كما . األقسام المختلفة فيوبرنامج، والفرص المتاحة بسوق العمل للخریجین، وكذلك التعریف بسیاسات وقواعد القبول 

للكلیة معلومات عن البرامج التعلیمیة والتخصصات المختلفة بالكلیة وإجراءات  اإللكترونيیقدم دلیل الطالب والموقع 

 ). 1-9ملحقراجع ( التحویل وقواعد القبول بتلك البرامج والتخصصات

 من  –بعد موافقة الكلیة  –الكلیة یتم من خالل سیاسات معلنة للطالب، وتتم عملیات التحویل  إلىتحویل الطالب من و

ً . وھي تخضع لقرارات المجلس األعلى للجامعات في ھذا الصدد ،خالل إدارة شئون الطالب المركزیة بالجامعة  ونظرا

ِّ  امعاتللج ألن المجلس األعلى ل الكلیة بأعداد أكبر من المطلوب بالكلیة، لذا ینخفض الحد األدنى للقبول والذى یتیح یُحم

 ً ولقد . مما یضطرھم للتحویل فیما بعد ،عن أسیوط جذب وقبول العدید من الطالب المقیمین بالمحافظات البعیدة جغرافیا

ً % 1 الية حوالكلی إلىو% 6 اليبلغت نسبة التحویل السنویة من الكلیة حو ومن أھم . من أعداد الطالب المقبولین سنویا

ً لعدم وجود بعض التخصصات بالكلیة مثل الھندسة الطبیة وھندسة ، تقلیل االغترابأسباب التحویل من الكلیة  وأحیانا

لتحاق الا يفوالتي یرغب بعض الطالب وھندسة البترول وھندسة الطاقة الطیران والھندسة الكیمیائیة والھندسة النوویة 

ٌ بإنشاء تخصصات جدیدة لجذب الطالب وتقلیل عدد الطالب المحولین. بھا والتي  وللتغلب على ذلك شرعت الكلیة حدیثا

كما أن و ،منھا برنامج ھندسة التشیید وإدارة المشروعات وھندسة العمارة الداخلیة وھندسة المیكاترونیات والروبوتات

  ).1- 9ملحق راجع ( ھندسة الطاقة والبیئةقسم ھندسة البترول وبرنامج برامج جدیدة مثل  الكلیة بصدد فتح

 أعداد الطالب المقبولین سنوی ً تم  التيو(من قبل مكتب التنسیق تفوق األعداد التي تتناسب مع الطاقھ االستیعابیة للكیة  ا

وللتغلب على ھذا األمر  ،م15/1/2018بتاریخ ) 1065(بقرار مجلس الكلیة بجلستھ رقم  )طالب 700 حواليتقدیرھا ب

عدة فصول  إلىطالب یتم تقسیمھم  200في حدود كل مجموعة  ،مجموعات إلىیتم تقسیم الطالب بالفرقة اإلعدادیة 

ً طالب 35إلي  25بحیث یتراوح عدد الطالب بكل فصل من  ب مع كما تعمل الكلیة جاھدة على تطویر مواردھا لتتواك. ا

  ).3- 9ملحق (الیوم الدراسي  فيادة من منشآت الكلیة، حیث تمتد الدراسة لوقت متأخر ستفالھذه الزیادة بجانب تعظیم ا

  برنامج ھندسة المیكاترونیات (بالكلیة وھى  ةالثالث البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةلتحاق الطالب بأحد ایتم

حسب رغباتھم وذلك بتقدیم ) دارة المشروعاتسة التشیید وإدوبرنامج ھن ،وبرنامج ھندسة العمارة الداخلیة ،والروبوتات

ج من الطالب المقبولین بكلیات الھندسة على فئتین ـذه البرامـمن ھ يول الطالب ألـیتم قبو. طلب إلدارة شئون الطالب

 .ھذه البرامج تعمل بنظام الساعات المعتمدةو". الطالب الجدد، والطالب الناجحون بالفرقة األعدادیة"

 1- 9ملحق راجع (مراجعة قواعد القبول والتوزیع والتحویل باألقسام والبرامج المختلفة بالكلیة  یتم بصفة دوریة.( 

  :الیب فاعلة لجذب الطالب الوافدونللمؤسسة أس 9/2

  ل السنوات الخمس وخال. القاھرة فيیتم التنسیق الخاص بالطالب الوافدین عن طریق مكتب التنسیق الخاص بالوافدین
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عدد الطالب الوافدین المقیدین بینما یبلغ . الوریوسمرحلة البك فيطالب  9الوافدین عدد الطالب  دالسابقة لم یتع

ً 19بالدراسات العلیا   اإللكتروني الكلیة الوافدین من خالل موقعالطالب إجراءات لجذب  اتخاذیتم ). 4- 9ملحق( طالبا

رامج الدراسات شاركة الطالب العرب الدارسین ببومن خالل م ،وعبر وسائل اإلعالن المتاحة ،على شبكة المعلومات

كما تقوم إدارة الكلیة . البرامج الجدیدة بالكلیة لمرحلة البكالوریوس فيجتذاب طالب وافدین للدراسة الالعلیا بالدعایة 

دول العربیة المؤتمرات واألساتذة المعارین بالب المشاركینبالتوجیھ لدى األساتذة الزائرین للجامعات العربیة والسادة 

دارة الكلیة بالتوصیة لدى إكما قامت . جامعة أسیوط المتمیز المختلفة أن تشمل أنشطتھم التعریف ببرامج الكلیة وموقع

للتواصل مع السفارات والقنصلیات المتواجدة بمصر، وكذلك سفارات مصر  جراءات الالزمةإلا اتخاذرئیس الجامعة ب

ذلك، فإن الكلیة تقوم  إلىإضافة . ، من خالل مكتب العالقات الخارجیة بالجامعةجامعةبالدول العربیة للدعایة للكلیة وال

على كل المعلومات المتعلقة بالكلیة من  اشتمللكلیة بتوزیع كتیب خاص عنھا ل يكالیوبیل الذھب المھمةالمناسبات  في

 )5-9ملحق ( د من الجامعات العربیةالعدی إلىتم إرسال نسخ منھ والذى  ،لخإ .. البرامج التعلیمیة، اللوائح حیث النشأة،

 .للترویج الدولي لبرامج الكلیة

 الرعایة الصحیة المتمیزة من خالل  ،نشطة لرعایة الطالب الوافدین مثلألامعة للكلیة حزمة من البرامج واتوفر الج

أما . طة الطالبیة بالجامعةجمیع األنش فيالطالب، والسكن بالمدن الجامعیة، والمشاركة  فيالمراقبة الطبیة ومستش

بالنسبة لطالب الدراسات العلیا من الوافدین فیتم إشراكھم ببرامج الرعایة الصحیة الخاصة بالمعیدین والمدرسین 

كافة سبل الرعایة  بتوفیرطالب بالتعاون مع إدارة الكلیة المساعدین بالجامعة، كما یقوم السادة األساتذة المشرفون على ال

 ).5-9ملحق راجع (ھم وألفراد أسرھم جتماعیة لالا

  :للمؤسسة نظام متكامل وفعال لدعم الطالب مادیاً واجتماعیاً وصحیاً ویتم تعریف الطالب بھ بوسائل متعددة: 9/3

  ي، بجانب الدعم الدراسيوالنفس يجتماعالوا يوالصح يلعینوا يدعم للطالب متمثل في الدعم المادتقوم الكلیة بتقدیم .

النشرات التي تصدرھا الكلیة من خالل إدارة رعایة  إلىدعم والخدمات معلنة بدلیل الطالب، باإلضافة وأسالیب ال

، وذلك وتلك الخدمات یستفید منھا أعداد كبیرة من الطالب. الشباب بالكلیة ومكتب وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

    :على النحو التالي

  :للطالب ينظام الدعم الماد: أوالً 

 من خالل صندوق التكافل  اليتم تقدیم الدعم المی ً بعد دراسة حالة وظروف بالجامعة، للطالب بطریقة منتظمة سنویا

الطالب المتقدمین للحصول على الدعم وتقدیم البحوث االجتماعیة التي یُوضح بھا دخل األسرة ورأي اللجنة المختصة 

دعم المالي علي دفعتین ویتم توزیع ال ،ون التعلیم والطالببتوزیع مخصصات صندوق التكافل ورأي وكیل الكلیة لشئ

  .كل فصل دراسي بالقدر الذي یحكمھ توفر التمویل الكافي ةبمعدل دفع

  عن طریق الودیعة االكما تتم المساعدة في دفع مصروفات عدد من الطالب غیر ً لوقفیة الخاصة بطالب قادرین مادیا

ً وتدر  ألف جنیھ 460ھا رامقد(الكلیة  كما یقوم . ویتم ذلك عن طریق مكتب عمید الكلیة) لف جنیھأ 50حوالي  سنویا

وقد بلغ متوسط ما تم صرفھ . بعض أعضاء ھیئة التدریس بمنح بعض الطالب غیر القادرین الكتب الدراسیة بدون مقابل

ً خالل السنوات الثالث الماضیة ھألف جنی 25صندوق التكافل حوالي  من ھ عن طریق لعیني فیتم تقدیمأما الدعم ا. سنویا

ُنظم عل ً الجامعة، وعى مستو ىعلالكلیة و ىمستو ىالمعارض التي ت  يلاالدعم الم ن طریق دعم الكتاب الجامعي وأیضا

كما یتم تقدیم وجبات بأسعار رمزیة للطالب الذین . تقدمھا الجامعة التيلتنظیم المعسكرات والرحالت والخدمات الطبیة 
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 ).6-9ملحق ( الجامعیة یسكنون خارج المدن

  :والرعایة الصحیة يبرامج الدعم االجتماع: ثانیاً 

  المعسكرات  مثل تنظیم ،جتماعیةاللممارسة األنشطة ا اليالدعم الم فيالراغبین  بدعم الطالب غیر القادرینتقوم الكلیة

الكلیة (جتماعیین الن خالل المشرفین الدعم النفسي مكما تقدم الكلیة للطالب ا. جتماعیة والثقافیةالوالرحالت والحفالت ا

 ،البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةب األكادیميبرعایة الشباب ونظام اإلرشاد ) جتماعیینامشرفین  ةلدیھا ثالث

  .األكادیمیة في األقسام وعن طریق رواد الفرق

 زة للتعا ى مجھ الب، وھ روف للط ان مع ي مك الب ف ة للط ادة طبی ة عی د بالكلی ة توج االت الطارئ ع الح ل م م

االت ا ل ح یطة مث ورةإلالبس ر خط االت األكث ي الح ا ف ة، أم ة المؤقت اء والغیبوب تمف ،غم ي  ی الب إل ل الط تحوی

الب  في الط ة مستش زة وبالجامع زة المجھ دث األجھ ة البأح ات الجراحی راء العملی ة وإج االت الطارئ تقبال الح س

ة  ب بالجامع ة الط اتذة بكلی ل أس ن قب ا م يبھ ةا ف ات المختلف اھم ،لتخصص ن  ویس ب م ان قری ي مك ة ف ود الكلی وج

 ). 7-9ملحق( المستشفیات الجامعیة في تحقیق ذلك بسھولة
  

  :يب وتقدم لھم خدمات التوجیھ المھنكادیمي للطالللمؤسسة نظام فعال للدعم األ 9/4
 

  مر ألتحدیث ھذا الدلیل كلما تطلب ا مویت. یوزع على الطالب المستجدین في بدایة العام الدراسي للطالبیوجد دلیل

وكل ، ستحداثھاایتم  التيواللوائح والتخصصات  ،بالكلیة البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدة فيإلضافة ما یستجد 

). 2-9ملحق راجع (األنشطة الطالبیة الجوانب العلمیة أو  فيما یخص الطالب من بیانات ومعلومات تھمھ، سواء 

إذ یستخدم نظام اإلرشاد األكادیمي في البرامج الجدیدة بنظام . اإلرشاد األكادیمي والریادة العلمیة يیة نظامالكل وتستخدم

  .األكادیمیة برامج األقسام يباق فيالساعات المعتمدة، كما یطبق نظام الریادة العلمیة 

 ستقبال الطالب الجدد وورش العمل، احفل ل الریادة العلمیة من خال/ یتم توعیة وإعالم الطالب بنظام اإلرشاد األكادیمي

  ).2- 9ملحق راجع ( نترنت وشاشات العرض بالكلیةوموقع الكلیة على اإل دلیل الطالب فيتم اإلعالن عنھ یكما 

  بمعدل عضو ھیئة تدریس لكل  يكادیمألرشاد اإلنظام ا فيالسادة أعضاء ھیئة التدریس بعض یتم توزیع الطالب على

ً طالب 30 نظام الریادة العلمیة، فیتم تشكیل الرواد لكل فرقة من السادة أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم  يفأما . ا

والریادة أعمالھا ومھامھا  يوتمارس لجان اإلرشاد األكادیم. ةالمشاركین في تدریس ھذه الفرقة وممثلین لطالب الفرق

ً للقر   .)8- 9ملحق ( العمل المرتبطة بھا آلیاتارات المنظمة ووفقا

  ویتاح لھم تعدیلھا لتتوافق  ،االمتحاناتأخذ أراء الطالب في مواعید جداول من دالئل فاعلیة نظامي الریادة واالرشاد

 ).9-9ملحق (تعدیل مقدم لھا  يتستجیب إدارة الكلیة ألمعھم و

 ید الكلیة إلى رئیس ویتم رفعھ عن طریق عم یقدم وكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب تقریر سنوي عن سیر االمتحانات

 ).10-9ملحق ( الجامعة

 :برامج دعم وتحفیز الطالب المتفوقین والمتعثرین

ً الكلیة إھتمام يوتول ،، وتفوق في األنشطة الطالبیةيالكلیة تفوق الطالب إلى تفوق علمتصنف  - وق كما تھتم بھذا التف ا

الطالب المتعثرین، تتضمن قواعد تحدید الطالب وللكلیة إجراءات لدعم الطالب المتفوقین و. يكذلك بالتعثر الطالب

، وقد بلغت اء ھیئة التدریس من خالل األقسامتم إعالن ھذه اآللیة على الطالب والسادة أعضیالمتمیزین والمتعثرین، و
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وتتم برامج الكلیة لدعم المتفوقین وتحفیز  %.14,03 حواليم 2017/2018نسبة الطالب المتفوقین في العام الجامعي 

 :لمتعثرین على النحو التاليا

  :العلميالتفوق : والً أ

 ً  من ،ویتم دعم وتحفیز ھؤالء الطالب، يالدراس من خالل نتائج دراستھم خالل العام تتم معرفة الطالب المتفوقین علمیا

 ):11-9ملحق(خالل الوسائل التالیة 

 :العام المستوىعلى . أ

ً تقدیم حافز مادي للطالب الحاصلین علي تقدیر ع -   .)مكافأة التفوق(ام ممتاز وجید جدا

 :الكلیة مستوىعلى . ب

ً تبلغ ثالثة عشرة جائزة بأسماء الرواد من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة وذلك للطالب   - منح جوائز مادیة سنویا

 . تلفةالمتفوقین في المواد الدراسیة المخ

نقاط مقداره  3,3أكبر من  GPAىحاصلین علال تمدةبنظام الساعات المع الجدیدةتقدیم حافز مادي لطالب البرامج  -

قتراح من االرسوم الدراسیة للعام القادم ب وتخفیض ،جنیھ 2000مقداره  3,7أكبر من   GPAجنیھ والحاصلین  1000

   .اللجنة اآلكادیمیة للبرنامج حسب نص الالئحة الداخلیة للبرنامج، وموافقة اللجنة العلیا

 يحلمثال مسابقة الروبوكون التي تنظم على المستوى الم(متفوقین لالشتراك في المسابقات تقدیم دعم مادى للطالب ال -

  ).يوالدول

 .نیإلیھ الطالب المتفوق يلوحة شرف تعلن بالقسم الذى ینتم وضع أسماء المتفوقین في -

 .شتراك في المؤتمرات والندوات الطالبیةالا -

 .في عید الخریجین للكلیة) لخ إ ..، شھادات تقدیردروع، و(ھدایا رمزیة تقدیم  -

  .للمحتاجین من الطالب) إلخ  ..، الودیعة الوقفیة، صندوق التكافل( يتقدیم دعم ماد -

  .ولویة للطالب المتمیز في الحصول على الخدمات المختلفة بالكلیة وفرص المشاركة في األنشطةألتكون ا -

ختیار نوعیة مشروع اعدادیة وكذلك إلالنجاح بالفرقة اعد ب يختیار القسم العلما ولویة للطالب المتمیز فيألتكون ا -

 ).النھائیة(التخرج بالفرقة الرابعة 

 .التفوق من أھم عناصر تعیین معیدین بالكلیة حسب قانون تنظیم الجامعات دیع -

-  ً سم وممتاز من شرط النجاح في امتحان القدرات الخاص للقبول بق إستثناء الطالب الحاصلین على تقدیر جید جدا

 . الھندسة المعماریة بقرار من مجلس الكلیة

  :أعضاء ھیئة التدریس مستوىعلى . ج

 .ستمرار في التفوقالیم الدعم المعنوى والتحفیزعلى اتقد -

 .تقدیم شرح إضافي مع مزید من التعمق في المادة العلمیة -

شكل سمینار  فيومناقشتھا  ،عنھا التكلیف بعمل بحوث في بعض الموضوعات المتقدمة في المقرر وكتابة تقاریر -

 .یشترك فیھ جمیع الطالب

 .مشاركة الطالب المتفوقین في المشاریع الممولة -
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 : الدراسيالتعثر  :ثانیاً 

ً تتم معرفة الطالب المتعثرین  تقوم الكلیة من . بالمقررات المختلفة ينتائج دراستھم خالل العام الدراسمن خالل  دراسیا

ً، بتقدیم الدعم عثرخالل آلیة دعم الطالب المت ، على )12- 9ملحق (على عدة مستویات وتحفیزھم لھؤالء الطالب ین دراسیا

 :النحو التالي

 :الكلیة مستوىعلى . أ

  .معاونیھم لھوالء الطالب في المقررات المتعثرین فیھاالتدریس وتخصیص ساعات مكتبیة من قبل السادة أعضاء ھیئة  -

حسب القواعد المنظمة لذلك من  ،بمن خالل إدارة شئون الطال يبین بأجر رمزب الراغتنظیم مجموعات تقویة للطال -

، وتحت إشراف القائمین بالتدریس اتذةھیئة التدریس بعد موافقة األسأعضاء  يارة الجامعة بواسطة السادة معاوندإ

خالل % 2,11یة بالكلیة ، وقد بلغت نسبة الطالب المستفیدین من مجموعات التقووكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب

 .م2017/2018العام الجامعي 

ثر ھؤالء وأسباب تع ،جتماعیین من خالل إدارة رعایة الشباب لمناقشة المشكالت المختلفةالخصائیین االستعانة باالا -

 .يالطالب وتقدیم دعم معنو

 .یة بالكلیةسواء من صندوق التكافل بالجامعة أو الودیعة الوقف للمحتاجین منھمتقدیم دعم مالي  -

-  ً مجموعات  شتراكھم فيائج ھؤالء الطالب بعد یتم مراجعة نتا لقیاس فاعلیة برامج رعایة الطالب المتعثرین دراسیا

  . التقویة، وكذلك یتم متابعة تقدمھم في البرامج التابعین لھا

  :ھیئة التدریس أعضاء مستوىعلى . ب

 . تقدیم الدعم المعنوى لھؤالء الطالب -

 .)شرح إضافي( ھتمام بھم معیدین أو المدرسین المساعدین لاللتخصیص أحد ا -

  .تشجیع ھؤالء الطالب لإلستفادة من الساعات المكتبیة للسادة أعضاء ھیئة التدریس -
  

  : األنشطة الطالبیة فيالتفوق  :ثالثاً 

  ):13-9ملحق ( يب على مستوى الكلیة من خالل اآلتالطال ھؤالءیتم دعم 

 يكون التي تنظم على المستوى المحلمثال مسابقة الروبو(شتراك في المسابقات ب المتفوقین لالللطال يیم دعم مادتقد -

 ).يالدولو

على مستوى الجامعة ) العلمیة والثقافیة والفنیة والریاضیة واألسریة(للطالب المتفوقین في المسابقات  يتقدیم دعم معنو -

 .نتھاء المسابقةاالخریجین أو عند  عید بتقدیم شھادات تفوق تقدم في ،والجامعات المصریة

لقبول ترشح الطالب  المھمةتحادات الطالبیة، تكون المشاركة في األنشطة الطالبیة من الشروط الحسب الئحة ا -

  ).14-9ملحق( تحاد الطالبانتخابات ال

   :شاءات والتجھیزاتاإلن ءمةة مالاالحتیاجات الخاصة في المجتمع الطالبي ومراعا يللمؤسسة آلیات فعالة لدمج ذو9/5

 جراءات إللى الرغم من ذلك تقوم الكلیة بالتحاق بالجامعة والكلیة، وعالالكشف الطبي بنجاح من متطلبات اجتیاز ا دیع

  :االحتیاجات الخاصة ياآلتیة لدعم الطالب ذو

  :ا یليكم لتحاقھ بالكلیة فإن الكلیة تقدم لھ المساعدهالة إصابة الطالب بإعاقة أثناء إح في: أوالً 

  .حالة ثبوت اإلعاقة الدائمة للطالب لیتناسب مع حالتھ الصحیة بقرار من مجلس الكلیة فيإمكانیة تغییر التخصص  -
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  .، أو یتم تأجیل االختبارات بعذر)15-9ملحق( االمتحاناتإذا كانت اإلعاقة عارضة توفر لھ الكلیة لجنة خاصة ألداء  -

 :توفر الكلیة وفقاً لقرار المجلس األعلى للجامعاتاجات الخاصة حتیالا يذو الطالب قبول حالة في: ثانیاً 

 وبرنامج ھندسة المیكاترونیات والروبوتات، المیكانیكیةالھندسة مدنیة وأقسام الھندسة الفي مقار مصاعد كھربائیة  -

  .يرضربیة للوصول لقاعات الدور األرضیة بقسم الھندسة المعماریة والھندسة الكھألدوار األومنحدرات با

اإلحتیاجات خاصة باألدوار الملتحقة  يصة بالفصول المتواجد بھا طالب ذووضع أماكن تدریس المقررات الخا -

، مع العلم بأن كلیة الھندسة لیس بھا طالب من ذوي )15-9ملحقراجع ( رضیةألو األدوار اأ بالمصاعد مباشرة

ً ( االحتیاجات الخاصة  .)حالیا

  :ان ذات الصلةوجود تمثیل للطالب في اللج 9/6

 البرامج الجدیدة بنظام الساعات المعتمدةاللجان األكادیمیة الخاصة بمجالس یشارك بعض الطالب في مجالس األقسام و 

كممثلیین عن طالب الفرقة، كما یشارك رئیس اتحاد طالب الكلیة في جلسات مجلس الكلیة عند مناقشة بعض األمور 

 ).16-9ملحق ( ل في تشكیل اللجان المختلفة بوحدة ضمان الجودةالمتعلقة بالطالب، وللطالب تمثیل فعا

  :األنشطة الطالبیة متنوعة، وتوفر لھا المؤسسة الموارد المالئمة من حیث األماكن والتجھیزات واإلشراف 9/7

  ً البیة سواء تكوین وتنمیة شخصیة الطالب، تقوم الكلیة بوضع وتنفیذ برامج وأنشطة ط فينشطة الطالبیة ألبدور ا إیمانا

/ الثقافیة / جتماعیة الا/ تشمل جمیع المجاالت العلمیة وتتنوع األنشطة ل. على مستوى الكلیة أو على مستوى الجامعة

غ الطالب بجمیع الفرق بأقسام الكلیة والبرامج یالخدمة العامة، كما تقوم الكلیة بتفر/ الجوالة / الفنیة/ األسریة/ الریاضیة

أصبح یوم الثالثاء من الساعة  اليالح الجامعيالعام  في) األعوام الماضیة كان یوم األثنین في(یوم من كل أسبوع 

 ً ً  الثانیة عشر ظھرا   .نشطة الطالبیةألمكن من الطالب على ممارسة التشجیع أكبر عدد م وحتى الثالثة عصرا

   تعدوھى (ن طالب الكلیة، م% 14 اليالماضى حو الجامعيالعام  فياألنشطة  فيبلغت نسبة الطالب المشاركین 

 في وتظھر ھذه المشاركة. )بالدراسة نشغال الطالب الدائماعتبار الطبیعة العملیة للكلیة والا فيأخذ ما إذا  معقولة

تحاد الطالب اكما یقوم . مستوى كلیات الجامعة المھرجانات والبطوالت على الكثیر فيالتواجد الفعال لكلیة الھندسة 

  ).17- 9ملحق( مع إدارة رعایة الشباب بالكلیة بوضع وتنفیذ برامج األنشطة الطالبیة شتراكالبالكلیة با

  ىمستو ىمسابقات التي تشترك فیھا سواء علاألنشطة الطالبیة إذ تحقق مراكز متقدمة في معظم ال فيتتمیز الكلیة 

 ):18-9ملحق ( فعلى سبیل المثال حققت الكلیة من خالل فریق روبوتیكس أسیوط ،رجھاالجامعة أو خا

   .م2018مسابقة كاسحات األلغام عام  فيعلى مستوى الجمھوریة  يالمركز الثان -

  .م2018عام  في ROVمسابقة الغواصات اآللیة  في No Pain No Gainجائزة  -

   .م2017مسابقة كاسحات األلغام عام  فيالمركز الرابع على مستوى الجمھوریة  -

  .م2018عام  يیوم المھندس المصر في CNCقمى ع األخشاب ذات التحكم الرماكینة لقط -

  ممارسة األنشطة الطالبیة وتشمل اآلتى ىجیع الطالب عللتقدیر ومكافأة وتش ممارساتھناك:  

توزیع الھدایا والدروع وشھادات التقدیر على الطالب والطالبات المتمیزین في األنشطة في حفل ختام األنشطة الطالبیة  -

 .لكلیةالحفل السنوى ل فيوكذلك 

 .وضع أولویة لھؤالء الطالب في المشاركة في المعسكرات الصیفیة -
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عمید الكلیة والوكیل لشئون التعلیم والطالب وبعض أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  في ةمثلمشاركة إدارة الكلیة م -

ً بما یمثل دعم. مشاركة فعالة في األنشطة التي یمارسھا الطالب من خالل رعایة الشباب ً معنوی ا للطالب بالكلیة وحثھم  ا

 ).18-9ملحق راجع (األنشطة الطالبیة  فيعلى المشاركة الفعالة 

راءات  9/8 اذ اإلج ي اتخ ائج ف تفادة من النت تھا واالس الزم لدراس للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء الطالب واتخاذ ال
 :التصحیحیة

  ئل ومنھاراء الطالب من خالل العدید من الوساآتقوم الكلیة باستطالع:  

العلمیة للقسم حیث یقوم الطالب بمناقشة المشكالت والعقبات التعلیمیة التي تواجھھم مع إدارة القسم أو  المؤتمرات -

واللجان األكادیمیة الخاصة  ویتم مناقشة نتائج ھذه االجتماعات في مجالس األقسام ومجالس الكلیة ،البرنامج الخاص

 ).19- 9ملحق راجع ( معتمدةالبرامج الجدیدة بنظام الساعات الب

 .بصورة دوریة في المجالس المختلفة االمتحاناتمناقشة نتائج الطالب في  -

 .سم حتى یتیح للطالب إبداء آرائھمداخل كل ق ىوجود صندوق للمقترحات والشكاو -

دعوتھم لعرض  على الفیس بوك تتیح للطالب تقدیم شكواھم من خاللھا ویتم الرد علیھا، أو" إسأل العمید"وجود صفحة  -

 .المشكلة

كما یتاح لھ حریة  ،ھیئة المعاونةوفیھا یقوم الطالب بتقییم عضو ھیئة التدریس وال ،یتم تفریغھا ةات فصلیاستبیانعمل  -

ات بشكل ستبیانثم ترسل نتیجة ھذه اال ،من وجھة نظره في التدریس ةلمادة العلمیة ونقاط الضعف والقوفي ا الرأيبداء إ

وعرضھا على مجلس الكلیة  )20-9ملحق (في مجالس األقسام المختلفة كما یتم مناقشتھا  ،ین بالتدریسالقائم إلى يدور

 .في موضوعات الجودة

  :للمؤسسة آلیات لمتابعة الخریجین والتواصل معھم، وقواعد بیانات خاصة بھم تحدث بصورة دوریة 9/9

  وقد قام مركز  ،خریجي الكلیة معظمتتوفر بھا عناوین  ،دارة مستقلإلھا مجلس  شئون الخریجینلتوجد بالكلیة وحدة

ب م، بجان2008/2009من دفعة  بتداءً اتصال بالخریجین البنیة المعلوماتیة لمشروع حلقة االمعلومات بالكلیة بعمل ال

لى ین وإضافة رابط لھ علخریجاة نشاء موقع لرابطإ، وقد تم )21- 9ملحق (الكلیة  يإعداد قاعدة بیانات لجمیع خریج

الخریج  لؤھابیانات یم استمارةللكلیة، وتقوم إدارة شئون الخریجین بجمع بیانات الخریجین من خالل  اإللكترونيالموقع 

 . خرج من الكلیةعند طلبھ لشھادات تست

  حتفاالً اتنظم الكلیة  ً ، ویتم تكریم الخریجین المتفوقین دراسي من كل عام نھایة الفصل الثاني في للخریجین سنویا

توزیع جوائز التفوق في جمیع المجاالت، كما یدعى للحفل قدامى الخریجین بجانب ممثلین لبعض المؤسسات و

بدورھا تقوم برعایة الحفل وتقدم الھدایا للخریجین ویمثل ذلك فرصة لقیادات ھذه المؤسسات للتعرف  التيو ،الصناعیة

 ).22-9ملحق (ین بدور فعال في حفالت الخریجین سشارك نقابة المھند، كما تعلى الخریجین وتوظیف أعداد منھم

  :حتیاجات وتطورات سوق العملال المؤسسة توفر برامج للتنمیة المھنیة والتعلیم المستمر وفقاً  9/10

  يبھا، ومعمل التحكم المنطق يكل من مركز تطویر التعلیم الھندستقدم الكلیة من خاللPLC  ومعمل تكنولوجیا ،

برامج تدریبیة متخصصة للخریجین، كما تقوم الكلیة بعقد ) Jelecom(تصاالت ركة الیابانیة لالومات، ومعمل الشالمعل

ستفاد من ھذه اوقد . ن ببعض متطلبات سوق العملمیة قدرات وإعداد وتھیئة الخریجیتن فيدورات تخصصیة تساھم 
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الكلیة بصدد إقامة كما أن  .الكلیات الكلیة أو غیرھا من يد كبیر من الخریجین سواء من خریجالبرامج التدریبیة عد

  ).23-9ملحق ( ملتقى التوظیف السنوي

  :القوةنقاط 

 وبرامجھا المختلفة أقسامھاللتعریف بالكلیة و يترونلكإد موقع ووج. 

 یوجد بالكلیة خطة وآلیات لتوزیع طالب الكلیة على األقسام المختلفة. 

  رشاد األكادیمي للبرامج الخاصةدة للفرق المختلفة واإلریة والریابصفة دوالمؤتمرات العلمیة لألقسام عقد. 

  الطالبیة ضوعاتالمجالس التي تناقش المووجود ممثل للطالب في.  

  مكانیة تعدیلھ إل زمنیة قبل االعتماد النھائيالفصلیة وإعالنھ للطالب بفترة  االمتحاناتیتم عرض مشروع لجدول

 .الطالب على رغبة بناء

 وافدین في الكلیة رغم بعدھا عن مدینة القاھرةوجود بعض الطالب ال. 

 یوجد في الكلیة وحدة للتدریب الطالبي وسیاسة واضحة ومتعمدة. 

 للطالب والمعنوي توفر الدعم المالي والصحي. 

 بالكلیة وحدة للخریجین یوجد. 

 وجود عیادة طبیة خاصة بالكلیة. 

 لدعم المادي للطالب خاصة المحتاجینامصادر  تنوع. 

 ماكن لممارسة األنشطة الالصفیةأ توفر. 

  ان أحد طالب 2018/2019یرأس اتحاد طالب الجامعة للعام الجامعي الحالي ا ك ة، كم ة الھندس ب من كلی م طال

ً لرئیس اتحاد طالب الجامعة للعام الجامعي   .م2017/2018كلیة الھندسة نائبا

  :إىل حتسنيحتتاج  التيالنقاط 

 والدراسات العلیا وافدین في مرحلة البكالوریوسالعمل على زیادة نسبة الطالب ال. 

 زیادة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس في اإلشراف على األنشطة الطالبیة. 

 نشأة الكلیة نذقاعدة بیانات الخریجین لتشمل جمیع الخریجین م توسیع. 
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  )حقاملال( الطالب واخلرجيون : )9( املعيار

  العنوان  رقمال

 .وتحویل وتوزیع الطالب على البرامج التعلیمیة والتخصصاتقواعد قبول  9-1

 .دلیل الطالب 9-2

 .جداول األماكن المستغلة ،جداول الطالب للسنین الخمس السابقة 9-3

 .السابقة ةعداد الطالب ونسب الوافدین في الفرق والتخصصات المختلفة لألعوام الثالثأبیان ب 9-4

 .ینأسالیب جذب الطالب الوافد 9-5

 .الدعم المادي للطالب 9-6

 .برامج الدعم االجتماعي والرعایة الصحیة 9-7

 .جتماعتھااوالریادة العلمیة ونماذج من محاضر  األكادیميتشكیل لجان الدعم األكادیمي ولجان اإلرشاد  9-8

 .طلبات تغییر مواعید االمتحانات لتتناسب مع الطالب بعد موافقة طالب الفرق 9-9

 .عن سیر االمتحانات التقاریر السنویة لوكیل الكلیة لشئون التعلیم والطالب 9-10

 .دعم و تحفیز الطالب المتفوقین 9-11

 .دعم الطالب المتعثریین 9-12

 .دعم التفوق في األنشطة الطالبیة 9-13

 .تشكیل اتحاد الطالب 9-14

 .مجھودات الكلیة لذوي االحتیاجات الخاصة 9-15

 .عن الطالب محاضر اجتماعات اللجان والمجالس التي یتضمن تشكیلھا ممثالً  نماذج 9-16

 .التقاریر السنویة إلدارة رعایة الشباب 9-17

 .بیان عن األنشطة الطالبیة ووسائل تشجیع المشاركة فیھا 9-18

  .نماذج من المؤتمرات العلمیة لألقسام  9-19

 .طرق قیاس آراء الطالب 9-20

 .انات الخریجینقواعد بی 9-21

 .، حفل الخریجیننآلیة متابعة الخریجی 9-22

 .برامج التنمیة المھنیة والتعلیم المستمر 9-23

 .للمؤسسة يالموقع اإللكترون 9-24
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ع  10/1 ب م ع وتتناس ات المجتم ة واحتیاج ات القومی ة وبالتوجھ ة الجامع ة بخط ة ومرتبط ي موثق ث العلم ة البح خط
  :إمكانیات المؤسسة

 لكلیة الھندسة أحد المحاور الرئیسیة والوظیفیة لرسالة الكلیة، وتشجع الكلیة وإدارة الجامعة إجراء  يالنشاط البحث

 فيالبحوث التطبیقیة والتعاون بین التخصصات المختلفة فیما یخدم خطط التنمیة ویعالج مشاكل المجتمع ویساھم 

ً  الكلیة خطط ولدى. لتعلیمیةتطویر العملیة ا  لخطة الجامعة والتوجھات القومیة للدولة بحثیة موثقة تم إعدادھا وفقا

كان في السابقة  خطةالو العالمیة والمتوافقة مع امكانیات الكلیة، العلميوالمجتمع المحیط ومواكبة توجھات البحث 

 رقمبجلستھ ار مجلس الكلیة روالمعتمدة بق) 1-10ملحق( )م2020-2014(والخطة الحالیة  )م2014-2009( الفترة

بتاریخ  )655(جلستھ رقم  في 672ھا بقرار مجلس الجامعة رقم اعتماد، وتم م12/7/2014بتاریخ  )1025(

  .م  والمعلنة على موقع الكلیة28/6/2015

 قومیة التوجھات ال ، وتتوافق مع)2-10ملحق( البحثیة الخطة البحثیة للكلیة لھا رؤیة ورسالة تتفق مع خطة الجامعة

 أسیوط جامعة تكون أن في الھندسة لكلیة البحثیة الخطة تسھم "أن يفتتمثل الرؤیة ف ،المجتمع المحیط واحتیاجات

 يوتطبیقھا من خالل البحث العلم ونشرھا الھندسیة المعرفة تكوین في أفضل الجامعات العربیة والعالمیة من واحدة

والبحوث ومتطلبات  العلیا الدراسات مجال في للتمیز الدولیة اییربالمع االلتزام"وتنص الرسالة على  ،"يالتطبیق

 كامــل بمشكــالت المجتمــــع والبیئـــة وأخالقیـــات المھنــــة يـمجال التخصص مع وع فيالھندسیة  المشروعات

 بما المتاحة انات والموارداإلمك مــــــن االستفـــادة وتعظیــم والمجتمع، والجامعــة الكلیــة بین حــداث التكامــلإو

في إعداد الكوادر الفنیة المتخصصة في مختلف المجاالت التي تقابل احتیاجات المجتمع وتتطلبھا مجاالت  یساعد

عالوة على ذلك  .وتوفیر المؤھلین في التخصصات الجدیدة والمستحدثة التي یتطلبھا سوق العمل ،التنمیة الشاملة

خدمـة المجتمع وتنمیة  فيء العلوم الھندسیـــة مـــن خالل بحــوث أصیلــة تساھــم إثرا يالبحثیة ف تساھم الخطة

أن  إلىبدراسة توافق الخطة البحثیة للكلیة مع خطة جامعة أسیوط البحثیة وخلصت مشكلة وقد قامت لجنة  ."البیئة

  ).3-10ملحق (الرؤیة في لك كذمعظم األھداف و فيالخطة البحثیة للكلیة تتوافق مع خطة جامعة أسیوط البحثیة 

 إجراء خالل ، من)4- 10ملحق( المجتمع خدمة والتكنولوجیا في العلم توظیف إلى الھندسة بكلیة یةالبحث خطةال تھدف 

 البحث العلمي واألنشطة العلمية
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 فيو ،بصفة خاصة والنھوض ببرامج التنمیة في صعید مصر ،مشكالتھ حل المساھمة في بغرض تطبیقیة بحوث

 والطاقة والتشیید الصناعة مجاالت في الدولة أنشطة تطویر فيك المساھمة كذل ،جمھوریة مصر العربیة بصفة عامة

 ھذا ویعتمد تحدید. وغیرھا من المشروعات الھندسیة والتكنولوجیة والنقل ةاإللكترونی تصاالت والخدماتالوا

 ،يبرنامج زمن طارإ فيوالمطلوبة  والبحثیة المتاحة والمادیة البشریة واإلمكانیات الموارد على البحثیة المجاالت

   .ةوالدول للمجتمع الشاملة التنمیة في الكلیة دور تعظیم  إلي یؤدي

 والتوجھات بجامعة أسیوط الھندسة لكلیة الممیزة والسمات األساسیة المالمح لتوضیح ة البحثیةالخط ھذه إعداد تم 

 ألقسام التفصیلیة البحثیة الخطة التوجھات كما تضمنت. للكلیة اإلستراتیجیة وتحقیق األھداف والمحلیة العالمیة البحثیة

 لتنفیذھا والمالیة الالزمة المادیة حتیاجاتالا وتحدید التوجھات، ھذه لتحقیق المقترحة الزمنیة والمدة الكلیة المختلفة،

 عمل ویتم .المقترح المتابعة ونظام والمراحل التنفیذیة الخطة نجاح وعناصر تواجھھا التي والتحدیات والمخاطر

ً أمر ذلك نإ حیث التنفیذ، فترة أثناء البحثیة للخطة دوریة مراجعة ً طبیعی ا ً وضروری ا یحتاجھا  مستجدات أي لتدارك ،ا

وتتنوع مجاالت خطة الكلیة البحثیة . والدولیة اإلقلیمیة على الساحة تظھر فرص أي من ستفادةالا سوق العمل وتعظیم

  : في المحاور اآلتیة

  ).5- 10ملحق ( مجاالت بحثیة أكادیمیة -

  ). 6- 10ملحق (مجاالت بحثیة تطبیقیة بین األقسام العلمیة  -

  ).7- 10ملحق (مجاالت بحثیة تطبیقیة بین كلیات الجامعة  -

  وتراقب إدارة ). 8-10ملحق (مرحلة التسجیل لدرجات الماجستیر والدكتوراه  فيتلتزم األقسام بالخطة الحالیة خاصة

بحثیة من خالل إطار الخطة ال فيتقع  التيوجعل أولویة التمویل للبحوث  ،)9- 10حقمل(الكلیة تطبیق الخطة البحثیة 

اللجان الفنیة الفرعیة المنبثقة من لجنة الدراسات العلیا والبحوث  ىحدإك ،تشكل التيالعلمیة  بحوثلجنة تمویل ال

 ).10-10ملحق ( بالكلیة

  بناء على  المستقبلیة عداد للخطة البحثیةإلا فيم البدء ت )م2020-2014(مع اقتراب انتھاء الخطة البحثیة الحالیة

 ياحلتحدید نو يالرباع البیئي لیلباستخدام مصفوفة التح ،وذلك بتحلیل البیئة الداخلیة والخارجیة ،المنھجیة العلمیة

یادة قسام بقألتشكیل فریق عمل من ممثلین من ا تم كما ،)11- 10ملحق(القوة والضعف وكذلك الفرص والتھدیدات 

تم تشكیل لجنة لعمل زیارات میدانیة كما . تحدیث الخطة البحثیة الحالیةللعمل على ) 12-10ملحق (االقسام رؤساء 

  ).13- 10ملحق (البیئة المحلیة للجامعة لتحدید االحتیاجات البحثیة وتوطید التعاون  فيللمصانع والمؤسسات 

  :بحث العلمي ومراقبة تطبیقھاللمؤسسة آلیات فاعلة لنشر الوعي بأخالقیات ال 10/2
  

 شارة إلیھا إلوتم ا ،من القیم الجوھریة للكلیةض ،يضمن بالطبع أخالقیات البحث العلموتت ،أخالقیات المھنة تم تحدید

 ً تعمل كلیة الھندسة بجامعة أسیوط على تقدیم تعلیم ھندسي متمیز وبحث علمي مواكب "رسالة الكلیة  فينصا

االحتیاجات المحلیة واالقلیمیة، وتوفیر احتیاجات المؤسسات الصناعیة والجھات الخدمیة لتطورات العصر ومرتبط ب

والمشروعات الوطنیة من مھندسین في تخصصات متنوعة ملمین بالمھارات الھندسیة واالبتكاریة في إطار من القیم 

لتابعة للجان الدراسات العلیا اللجان ا ىحدإك) 14-10ملحق " (العلميأخالقیات البحث " وشكلت لجنة  ،"الجامعیة

  :اللجان على تحقیق اآلتي عملتو .والتوعیة بھا العلميبالكلیة لضمان تطبیق أخالقیات البحث 

تضم الضوابط والمعاییر األخالقیة الخاصة بالباحث   ،وثیقة االلتزام األخالقي في مجاالت البحوث الھندسیة إعداد -
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  . العلیا المختلفة وضمھا لمستندات القید بدرجات الدراسات

  :االلتزام بھا مع االھتمام بالعناصر التالیة ضالقیة لألنشطة البحثیة وآلیات فركواد الضوابط األخأ إعداد -

 احترام وصیاغة حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة . 

 التوازن البیئي والتنوع البیولوجي ىامة للموارد الطبیعیة والحفاظ علالتنمیة المستد .  

 ھذه البحوث ىشراف العلمي علإلقیة للبحوث العلمیة لدي ھیئات الوعي بالضوابط األخالتنمیة ا . 

 للحصول علي ، أو االلتزام األخالقي ضمن معاییر فحص اإلنتاج العلمي للمتقدمین لشغل الوظائف العلمیة ىإدراج مستو

 . جوائز الدولة أو جوائز المؤسسات العلمیة

 ي كشرط لقبول نشر البحوث العلمیة بمجلة الكلیةإدراج معیار االلتزام األخالق. 

 ملحق ( على المعنیین من أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم مجموعة من الوثائق الخاصة بأخالقیات البحث العلمي تعمیم

10-15 .(  

 16-10ملحق (البحوث العلمیة  في يلتزام األخالقالتطبیق القسام ألاالكلیة و متابعة.( 

  حالیتقوم الكلیة ً على وضع معاییر االقتباس من الرسائل العلمیة لتطبیقھا على رسائل طالب الدراسات العلیا ا

 .، مسترشدة بذلك بما یصدر من توجیھات وقرارات من المجلس األعلى للجامعات)17-10ملحق(

ل وتسع ينشطة البحث العلمألالموارد المتاحة كافیة  10/3 ادر التموی ة مص اركة وتعمل المؤسسة على تنمی يى للمش  ف
 :مشروعات بحثیة ممولة من مؤسسات محلیة وإقلیمیة ودولیة

  

  ھبالكلیة من خالل ما تخصص العلميیتم تمویل البحث  ً وھي مخصصات ضعیفة  ،للبحث العلمي الجامعة للكلیة سنویا

ات المادیة المتاحة مثل وتضع إدارة الكلیة كافة اإلمكان. األكادیمیةباألقسام  العلميوال تفي بحاجة ومتطلبات البحث 

الت آمراجع ودوریات وكذلك الطابعات و وما بھا من اتت اإلنترنت والمكتبالمعامل والورش وأجھزة الحاسب ووصال

ً متوافق العلميدون قید أو شرط أو تكلفة طالما كان البحث  ،العلميأنشطة البحث  في خدمةالتصویر  مع الخطة البحثیة  ا

 :یلي مافیتتمثل مصادر تمویل البحث العلمي وأنشطتھ بالكلیة  ،لتمویل من خالل میزانیة الجامعةا إلىوباإلضافة . للكلیة

  ).18-10ملحق ( خاصة البحوث التطبیقیة دعم البحوث من صندوق البحوث بالجامعة -

 .)19- 10ملحق (االستفادة من الدعم المالي الذى تقدمھ الجامعة للمشروعات البحثیة التطبیقیة التنافسیة  -

جھزة معملیة أاإلستشارات الھندسیة والورش بالكلیة لشراء الدراسات ومركز  مثلالذاتیة دعم مقدم من موارد الكلیة  -

 ).20-10ملحق (و عن طریق تصنیع بعض مستلزمات البحوث أمعامل  اتتجھیزوخامات و

الكلیة من شركة إنتل بقسم  لقتھات ،ميأجھزة حاسوب عالیة السرعة تالئم تطبیقات البحث العل عبارة عن يتمویل خارج -

الھندسة الكھربائیة وبعض البرمجیات الملحقة، ومعمل متكامل من شركة سیسكو بقسم الھندسة الكھربائیة ومعملین 

 PLCص یخوبھما أجھزة تابلت بقسم الھندسة الكھربائیة ومعمل متكامل من شركة سیمنز  HPمتكاملین من شركة 

ومصنع أسمنت  ITI معھدكما تتعاون الكلیة مع بعض الھیئات والمؤسسات مثل . یكانیكیةوتطبیقاتھ بقسم الھندسة الم

ً تم . العلميمجال البحث  فيأسیوط  كوریاتك بدعم من حكومة كوریا الجنوبیة منذ العام جامعة عقد اتفاقیة مع ومؤخرا

 . المعامل بعضإنشاء وتقوم بتمویل  ،م2020م وحتى عام 2017عام  الجامعي

 .)21-10ملحق ( روعات البحثیة الممولة المش -

  :تمویل المختلفة ومن أھمھاعضاء ھیئة التدریس على التقدم بمشاریع بحثیة لجھات الأعلى حث  تعمل الكلیة -

  اليالبرامج ا یم الع دعم التعل ي ل دعم الفن ،تحاد األورب ة ال ت لجن ث نظم اونیھم ورش  يحی دریس ومع ة الت ألعضاء ھیئ
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ذه وتم حض ،عمل وندوات دریبور المعیدین والمدرسین المساعدین ھ ة للت دت بالكلی ي عق ورش الت دم  ىلع ال ة التق كیفی

 ).22-10ملحق (لمثل ھذه المشروعات 

 اتالمرا /مبادرة دعم التعاون البحثي بین الجامعات ة وشركات نظم المعلوم  Information Technology)كز البحثی

Academia Collaboration) (ITAC)،  ذي وزارة وال ة ل ات التابع ا المعلوم ناعة تكنولوجی ة ص ة تنمی ھ ھیئ تدعم

 .حیث فازت الكلیة بمعمل في قسم الھندسة الكھربائیة ،االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات

 تقدمت الكلیة بمشاریع ألكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا.  

  تقدمت الكلیة بمشاریعSTDF حثیةحیث فازت الكلیة ببعض المشاریع الب. 

  تدعمھا ھیئة تنظیم االتصاالت التيالمشاریع البحثیة. 

  ة باألة حصر االمتاحة مثل عملی إمكانیاتھاتستثمر الكلیة ا ألجھزة العلمی تفادة منھ ة لتعظیم االس -10ملحق (قسام المختلف

ذلك  ،)23 ة وك ع الكلی ى موق ك بنشرھا عل يوذل ة  ف ث تتركز األولوی ي حی ث العلم ویر آداء البح وثللتط تركة  بح المش

ث  فيویتم تشكیل لجان  ،والتي تقع في صمیم الخطة البحثیة للكلیة وذات الطابع التطبیقي ة البح دعم عملی ة ل  العلميالكلی

ث العلمي  د احتیاجات البح ة حصر وتحدی ع الصناعة ولجن اون م ة بالتع ة خاص ة ولجن وث العلمی ویق البح مثل لجنة تس

ل  إلىضافة إلالمعاونة بارات البحثیة للھیئة وتنمیة المھا ة تموی وثلجن ة  البح ائج  .)24-10ملحق(العلمی ت نت عمل وكان

 : يتآلا فيتلخص تھذه اللجان 

 ).25-10ملحق (البحثیة  روعاتللجھات المانحة والداعمة للمشوضع قائمة  -

 ).26-10ملحق (تجدید بروتوكول التعاون المشترك بین كلیة الھندسة جامعة أسیوط وشركة أسمنت أسیوط  -

 ).27- 10ملحق (یة بین كلیة الھندسة ومؤسسات التعلیم العالي والبحثي المحلیة والدولیة ئانوقیع اتفاقیات ثت -

 حصول العدید من السادة معاونوو ،تنفیذ بعض الندوات عن كیفیة الحصول على منح بحثیة من داخل وخارج مصر -

 ).28-10ملحق (عضاء ھیئة التدریس على منح دراسیة أ

البحث و لوریوسقنیات المفیدة لمشاریع البكالبرمجیات والتعن ابأسیوط لتنفیذ دورات للطلبة  ITIعاون مع معھد الت -

 ).29-10ملحق (ي العلم

ث  10/4 دعم البح ة ل الیب مفعل اخ وأس وافر من يت احثین و العلم درات الب ة ق زة ولتنمی م اوتحفی جیع ودع اث أللتش بح
  :بحاث التطبیقیةألاالمشتركة بین التخصصات المختلفة و

  

 كما توافق الكلیة على وكلیات جامعة أسیوط بالكلیة تشجع الكلیة البحوث العلمیة المشتركة بین األقسام العلمیة ،

 فياإلشراف المشترك بین األقسام على بعض الرسائل العلمیة مثل مشاركة أعضاء ھیئة تدریس بقسم الھندسة المدنیة 

الھندسة المیكانیكیة مشاركة أعضاء ھیئة التدریس بقسم ھندسة التعدین والفلزات، و اإلشراف على رسائل علمیة بقسم

تدریس من كلیة القسم الھندسة الكھربائیة، ومن خارج الكلیة مشاركة أعضاء ھیئة ب علمیةعلى رسائل في اإلشراف 

ومشاركة أساتذة من كلیة  ،ةطالب من قسم الھندسة الكھربائیل رسائل علمیة على في اإلشراف الحاسبات والمعلومات

 .                                                                 شراف على رسائل علمیة بقسم الھندسة المیكانیكیةإلا فيالطب والصیدلة 

 توجد بالكلیة وسائل عدیدة لتحفیز ورعایة ودعم الباحثین مثل:  

) Impact Factor(في دوریات عالمیة ذات معامل تأثیر  بحوثھمینشرون  تقدیم مكافآت مالیة وجوائز للباحثین الذین -

 ).30-10ملحق (مرتفع 

  ).30-10ملحق (المتقدمة  لبحوثألفضل اجوائز سنویة  تقدیم خمس -
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 ).31-10ملحق (الدعم المالي لحضور المؤتمرات والندوات وورش العمل  -

مع إتاحة المكتبة الرقمیة لجمیع الباحثین  ،األقسام المختلفةتوفیر نسخ إصدارات المجالت الدولیة في تخصصات عدیدة ب -

  .لسھولة الحصول على أحدث البحوث المنشورة سواء في صورة ملخصات أو نصوص كاملة

 .مما یقلص تكالیف البحث ،توفیر إمكانیة تصنیع بعض مكونات األجھزة البحثیة بورش الكلیة -

من خالل العملیة البحثیة عن طریق تنمیة موارد الدراسات العلیا  فيط عضاء ھیئة التدریس على التفاعل النشأتحفیز  -

 .)32 -  10ملحق (بالدراسات العلیا  رسوم االلتحاق

ستشارات الھندسیة الستشارات من خالل دخل مركز االمعدات التي تستخدم في البحوث واشراء بعض األجھزة وال -

 .بالكلیة

 اونة بالكلیة من خالل الدورات المتخصصة التي یقوم بتنفیذھا مركز تنمیة قدرات یتم تنمیة المھارات البحثیة للھیئة المع

اد المشروعات البحثیة عن الدعم الفني ألعضاء ھیئة التدریس إلعد إلىضافة إلبا. عضاء ھیئة التدریس بالجامعةأ

 :وتعمل على اآلتي) 33-10ملحق (تنشئھا وتعقدھا الكلیة  التيعالنات والندوات إلطریق ا

  . تحدید الجھات المانحة والداعمة للمشروعات البحثیة -

 .لموافقة على البحثبا النھائي صدور القرارمتابعة للدعم حتي  -

 . كیفیة كتابة مقترح بحثي -

 .وحاضنات المشروعات بالجامعة ITTU التعاون بین الكلیة ومركز نقل التكنولوجیا زیادة -

  :عضاء ھیئة التدریسأیتناسب مع عدد نمو مستمر و فيللمؤسسة  ينتاج البحثإلا 10/5

  جراھا أ التيویبلغ عدد البحوث  ،عضاء ھیئة التدریسأیجریھا  التيتوجد قواعد بیانات شاملة للرسائل العلمیة والبحوث

ً  685أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة  ً دولیا جامعة  مناشترك في إعدادھم أعضاء ھیئة التدریس  Scivalحسب موقع  بحثا

ً من أعلى  125منھم . م2018م حتى 2015ذ أسیوط من ً مشار إلیھ وب% 10بحثا ً ب 138حثا ً في أعلى  حثا % 10منشورا

 ثوبحتلك ال مؤسسة علمیة محلیة وإقلیمیة ودولیة في نشر 49مع جامعة أسیوط  شتركوقد ا .من المجالت العلمیة

 ).  34- 10ملحق (

 كما ھو مبین في تقریر موقع ،المنشورة بحاثفاع في جودة األنتاج البحثي للكلیة في تطور مستمر مع ارتاإل مجمل 

Scival ) 34-10ملحق راجع .(                                                       

  یجرى أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة العدید من البحوث العلمیة المشتركة مع مؤسسات علمیة دولیة متعددة، ھذا

ً المن براءات ا 19عدد تسجیل  إلىباإلضافة   ختراع من السادة أعضاء ھیئة التدریس أو من طالب الكلیة داخلیا

 ً                                    .)35 - 10ملحق( م2018حتى عام   وخارجیا

  ة حصل العدید من أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة على العدید من الجوائز على المستویات العالمیة والقومیة والمحلی

  ). 36-10ملحق (خالل عمر الكلیة 

 نشاء معمل شبكات القوى الذكیة بقسم إمثل  ،ھات البحثیة العالمیةاتواكب االتج التينشاء العدید من الوحدات البحثیة إم ت

وحدة تطبیقات و ،Lab Urban Climate معملالھندسة الكھربیة والممول من الھیئة القومیة لتنظیم االتصاالت و

 ).37-10ملحق ( موائع الدقیقةیكا المیكان

 بإنشاء ً  .مركز بحوث عالمي یشمل كل التخصصات البحثیة في الجامعة ومنھا البحوث الھندسیة تقوم الجامعة حالیا
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   :نشطة  والمشروعات والمؤتمرات العلمیةألا فيأعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة والطالب یشاركون  10/6

 واإلقلیمیة تدریس ومعاونیھم على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة المحلیةأعضاء ھیئة ال الكلیة شجعت 

ً في حالة المشاركة ببحث، والدولیة من خالل دعمھم م  وقد شارك أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة خالل الفترة من عامالیا

ً  98في   )م30/6/2018 م إلى2011( ً  مؤتمرا ً  133و محلیا ً  مؤتمرا    ).38- 10ملحق( دولیا

  كما یشارك الطالب في  .التي تنظمھا الكلیةعلى مستوى طالب مرحلة البكالوریوس، یشترك الطالب في المؤتمرات

   .المشروعات البحثیة الممولة من داخل وخارج الجامعة

  :قواعد بیانات البحوث واألنشطة العلمیة 10/7

 خالل مشروع  توجد قواعد بیانات للبحوث العلمیة بالكلیة تم إعدادھا منMIS  البحوث بالجامعة، وقد تم نشر قوائم

ھا التي یتم منح لخصات رسائل الماجستیر والدكتوراهكما تقوم الكلیة بإصدار دلیل لم ،موقع الكلیة لجمیع األقسام على

ً، ویتم نشر ھذا الدلیل إ ً سنویا  ).39-10ملحق (باللغتین العربیة واإلنجلیزیة  لكترونیا

 من خالل إشتراك الجامعة بشبكة المجلس األعلى  ،مزودة بخدمة قواعد البیانات الرقمیة للبحوث العلمیة المكتبة الرقمیة

كما یمكن الدخول  ،للجامعات، ویعطى كل عضو ھیئة تدریس وھیئة معاونة كلمة سر خاصة للدخول على ھذه القواعد

 Googleاء ھیئة التدریس ومعاونیھم علىعضأ بحوثكما تم تسجیل . نترنتإللیھا من المنازل من خالل شبكة اع

Scholar ،ةاإللكترونیالخدمات  وذلك بمساعدة مركز المعلومات ووحدة ICTP  40- 10ملحق (بالكلیة.(  

 وھى مجلة  ،ولھا رقم إیداع وترقیم  دولي ،"مجلة العلوم الھندسیة"باسم  ،تصدر الكلیة مجلة للبحوث العلمیة محكمة

ً بواقع عدد كل شھرین 6ویصدر منھا معروفة داخل مصر وفي البالد العربیة،  ویتم إرسال نسخ من . أعداد سنویا

شر بمجلة الكلیة وجمیع مقاالت البحوث العلمیة التي تن. أعدادھا لمعظم مكتبات كلیات الھندسة بمصر والدول العربیة

  ).   41- 10ملحق (موقع المجلة على شبكة المعلومات  ىالعلمیة توجد عل

  ھیئة التدریس في لجان تحكیم بعض الدوریات العلمیة المحلیة أو الدولیة، أو المشاركة في كما یشارك بعض أعضاء

أو كمستشارین متخصصین لعدد من الجھات الصناعیة والتنفیذیة  ،لجان تحكیم لمشروعات بحثیة أو تطبیقیة تخصصیة

 ).42- 10ملحق (بجانب المشاركة في عضویة منظمات أو جمعیات قومیة أو دولیة 

 شر أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة أبحاثین ً  ویعد 1,17معامل ب Field Weighted Citation Impactدولیة متمیزة   ا

  .من األعلى على مستوى الجامعات المصریة

 یع قاعدة التعاون الدولي عن طریق عقد االتفاقیات مع المؤسسات التعلیمیة والبحثیة المحلیة والدولیة تقوم الكلیة بتوس

 ).34- 10 ، وملحق27-10 ملحقراجع (

  :يدور يللمؤسسة مؤتمر علم  10/8

  أو التنظیم المشترك للعدید من المؤتمرات والندوات العلمیة المحلیة واإلقلیمیة والدولیة، إذ المستقل قامت الكلیة بالتنظیم

ً و 21یة وأقسامھا نظمت الكل ً محلیا ً بالمشاركة مع الجامعات المإمؤتمرا ً ودولیا ).                                                                                43- 10ملحق(صریة والدولیة قلیمیا

 المؤتمر الدولي للتعدین والفلزات والبترول من ھذه المؤتمرات،  ً كل عامین بالتناوب مع جامعة  والذي ینعقد دوریا

لنظم القوى  يكما تنظم الكلیة المؤتمر الدول ،ندسة المیكانیكیةومؤتمرات قسم الھ ،القاھرة وجامعة قناة السویس

لنظم القوى الكھربائیة  يلجنة تسییر المؤتمر الدول فيویمثل الكلیة  ،الكھربائیة بالتناوب مع بعض الجامعات المصریة
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والذي عقد منھ  بقسم العمارة المؤتمر الدولي للعمارة والعمران، كما تنظم الكلیة أساتذة قسم الھندسة الكھربائیة أثنان من

 .مؤتمرات سابقة 8
 

  :نقاط القوة

 احتیاجات المجتمع المحیطمرتبطة بخطة الجامعة ومرتبطة بالتوجھات القومیة و يخطة للبحث العلم الكلیة لدى.  

 تھا المتاحة لتنفیذ الخطة البحثیةیامكانإ الكلیة وفرت. 

 تصدر الكلیة مجلة علمیة دوریة محكمة. 

 الخارجالداخل والبحثیة الممولة من  روعاتعدد كبیر من المشعلى  یةالكل حصلت. 

  من الجوائز المحلیة والدولیة مجموعة كبیرةعضاء ھیئة التدریس على أحصول العدید من. 

 كادیمیةألا يیجرى تطبیقھا على مختلف النواحوموثقة  العلميخالقیات البحث أ. 

 ي الكلیةتعدد المدارس العلمیة والتخصصات البحثیة ف. 

  المعاونة ةت البحثیة للھیئبتنمیة المھارا الكلیةتھتم. 

 البحوثوسائل التحفیز لرعایة ودعم الكلیة  توفر  ً ً  مادیا  .ومعنویا

 تقدم الكلیة جوائز سنویة ألفضل خمسة بحوث. 

  :حتسني إىلحتتاج  التيالنقاط 

 أنشطة البحث العلمي تنمیة.   

 بحوث العلمیةفي ال االرتباط بالمعاییر العالمیة. 

 زیادة فعالیة مشاركة الھیئة المعاونة في المشروعات البحثیة. 

 زیادة المشروعات البحثیة التطبیقیة. 

 زیادة الطالب الوافدین. 
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  )املالحق( البحث العلمي واألنشطة العلمية : )10( املعيار

  العنوان  رقمال
 .م2020 - 2014الخطة البحثیة للكلیة  10-1

 .خطة البحثیة للجامعةال 10-2

 .محضر لجنة دراسة توافق الخطة البحثیة للكلیة مع الخطة البحثیة للجامعة 10-3

 .البحثیة نشطة الكلیة في خدمة المجتمع من خالل خطة الكلیةأ 10-4

 .كادیمیةأمجاالت بحثیة  10-5

 .قسام الكلیةأمجاالت بحثیة تطبیقیة بین  10-6

 .قیة بین كلیات الجامعةمجاالت بحثیة تطبی 10-7

 .التزام األقسام بالخطة البحثیة عند التسجیل لدرجتي الماجستیر والدكتوراه 10-8

 .استمارة تسجیل نقطة البحثمراقبة للكلیة لتطبیق الخطة البحثیة من خالل  10-9

 .بحاث العلمیةألتمویل ا ،لجنة الدراسات العلیا 10-10

 .يللبحث العلم يالرباعالبیئي مصفوفة التحلیل  10-11

  .عداد الخطة البحثیةإلجنة تحدیث و 10-12

 .زیارات للمصانع والمؤسسات في البیئة المحلیة 10-13

 .يخالقیات البحث العلمألجنة وثائق  10-14

 .يخالقیات البحث العلمأثائق و 10-15

 .يخالقألتطبیق االلتزام ا 10-16

 .باس للرسائل العلمیةتطبیق معاییر االقت ءاتجراإ 10-17

 .تمویل صندوق البحوث بالجامعة 10-18

 .تمویل المشروعات البحثیة التطبیقیة التنافسیة 10-19

 .التمویل المقدم من موارد الكلیة ومركز االستشارات الھندسیة والورش بالكلیة 10-20

 .المشروعات البحثیة الممولة من خارج الجامعة 10-21

ً أعمل لدعم  ندوات وورش 10-22  .عضاء ھیئة التدریس فنیا

 .جھزة العلمیة بالكلیةحصر لأل 10-23

 .البحوثلجنة تمویل و يحصر وتحدید احتیاجات البحث العلملجنة تسویق البحوث ولجنة  10-24

 .لجھات المانحة والداعمة للمشاریع البحثیةباقائمة  10-25

 .الجھات المجتمعیة المحلیة والدولیةوالتعاون بین كلیة الھندسة  تكوالوبروت 10-26

 .االتفاقیات الثنائیة 10-27

 .عضاء ھیئة التدریس الحاصلین على منح دراسیةأعداد السادة معاونو أحصائیة بإ 10-28

 .ITIالتعاون مع معھد  10-29
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 .يحسن رسالة وللنشر الدولأحسن بحث وألالجوائز المقدمة  10-30

 .مرات الداخلیة والخارجیةحصائیة حضور المؤتإ 10-31

 .الالئحة المالیة للدراسات العلیا 10-32

 .عالنات والندوات التي تعقدھا الكلیةإلا 10-33

  .عن االنتاج البحثي Scivalتقریر من موقع  10-34

 .قائمة براءات االختراع 10-35

  .مجال العلميالتي حصل علیھا أعضاء ھیئة التدریس بالكلیة في ال قائمة الجوائز 10-36

ً المعامل  10-37   .المنشأة حدیثا

 .عضاء ھیئة التدریس للمؤتمرات العلمیةأحصائیة لحضور إ 10-38

 .قواعد بیانات البحوث والرسائل العلمیة 10-39

 .Google Scholarموقع كلیة الھندسة على  10-40

 .بالكلیة مجلة العلوم الھندسیة 10-41

 .جان والھیئات المختلفةلالتدریس المحلیة والدولیة في ال عضاء ھیئةأمشاركات  10-42

 .قائمة المؤتمرات التي نظمتھا الكلیة 10-43
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یتم الترویج برامج الدراسات العلیا متنوعة، وتسھم في تحقیق رسالة المؤسسة، وتقابل متغیرات سوق العمل، و 11/1
  :لھا محلیاً وإقلیمیاً 

  وتم تعدیل م1958 عامأغسطس  فيالھندسة جامعة أسیوط صدرت الالئحة الداخلیة األولى للدراسات العلیا بكلیة ،

أن تم إصدار الئحة جدیدة للدراسات  إلى. م2001، م1994، م1985الئحة الدراسات العلیا بالكلیة عدة مرات في أعوام 

 .م2017/2018والتي تم تفعیل العمل بھا مع بدایة العام الجامعي ) م2016الئحة (ساعات المعتمدة العلیا بنظام ال

 ا ب ات العلی رامج الدراس وع ب ةتتن ي ،الكلی ن خاللھ والت نح م ورا اتم ات دكت ة،  هدرج ي الھندس فة ف الفلس

وم  یة، ودبل وم الھندس ي العل تیر ف اوماجس ات العلی افة الدراس ى، باإلض ي الم إل ي ادرجت تیر ف ة اجس لھندس

ت ة المس دبلومات المھنی ة الجدوال دحدثتین بالالئح ة ( ةی تمل  .)م2016الئح اوتش ات العلی ة الدراس دة  الئح الجدی

ى ً برنامج 68 عل ا ا ات العلی ا للدراس ً برنامج 16، منھ دكتوراه ا ً برنامج 20و ،لل تیر ا ً برنامج 27و ،للماجس  ا

  ).1-11 ملحق(مھنیة الات دبلومبرامج لل 5و ،لدبلوم الدراسات العلیا

  ة الة الكلی ق رس ي تحقی ا ف ات العلی رامج الدراس ھم ب يتس راء الع ف ر إث الل نش ن خ یة م وم الھندس وثل  البح

ا ات العلی الب الدراس ا ط وم بھ ي یق ة الت ات العلمی ً  .والدراس ا ً وإقلیمی ا ا محلی ات العلی رامج الدراس رویج لب تم الت وی

ً من خالل اآلتي    :)2-11 ملحق(ودولیا

  .اإلعالن عبر موقع الكلیة على شبكة المعلومات -

 .مراسلة الشركات والھیئات والجامعات المصریة والسفارات العربیة بمصر -

 .سوق العملمع  البحثیةمخرجات العملیة  ءمةللوقوف على مدى مال الشركاتأصحاب  عقد لقاءات مع -

 .عاون الدولي بالجامعةالتواصل مع الجامعات الخارجیة وسفارات مصر عن طرق مكتب الت -

  ل م عم یوط  ت منت أس ركة أس ع ش اون م ول تع ي بروتوك ي  ،م2015ف ده ف م تجدی ل 2018وت م عم ذلك ت م، ك

ك  ة كوریات یوط وجامع ة أس ین جامع اون ب ول تع ة(بروتوك ة) الكوری درة البحثی م الق ة ودع ة لتقوی ة التقنی  عالی

یوط ة أس ة جامع ة الھندس إن . بكلی ً ف ا اركة ثالثأیض ة أ ةمش س الكلی ي مجل اء ف ونعض ناعة  یمثل ال الص رج

ً  دوالقطاعات الخدمیة یع ً مستمرا   ).3-11 ملحق(الترویج ألنشطة الدراسات العلیا المشاركة في في إسھاما

 الدراسات العليا

11 



 علیاالدراسات ال

   م2017/2018جامعة أسیوط  –الدراسة الذاتیة لكلیة الھندسة 
 

97 

   ق ةتطب ة  الكلی اظرة ودراس ة من ات مرموق رامج لكلی ى ب الع عل ل االط ل مث وق العم تقراء س ات الس آلی

 ً ا ص دولی تجدات التخص ت، مس ل اس ریجینوعم ق( بیانات للخ ة  ).4-11 ملح ا أن الئح م لدرااكم ا تتس ات العلی س

ة  ث بالمرون ن حی تحداث ایمك ض الس رراتبع يو ،مق مح بطبی الت ال أيتس ا بإدخ وع لھ مى الموض ة المس  ع

  ).5-11 ملحق( موضوعات یفرضھا سوق العمل أو تتواكب مع توجھات العلم الحدیثة

 ةمنح درجات العلال ت الكلی ن ال د م ة عدی ورا(می تیره ودكت ومو ماجس ة) دبل ات المختلف ي التخصص غ ف ، وبل

الل  الب خ دد الط الي ع نوات إجم یة الس س الماض ن (الخم ى  2013م دبلوم ) م2018إل ة ال وا درج ذین منح ال

ً طالب 169 و  ا یتر نح ة الماجس وا درج ذین منح ة، وال ً طالب 158وطالب دكتوراهوط ا ة ال وا درج ذین منح ة، وال  الب

ً طالب 54  ).6-11 ملحق( طالبةو ا

لبرامج الدراسات العلیا معاییر أكادیمیة متبناة من خالل المجالس الرسمیة وتتوافق مع المعاییر القیاسیة الصادرة  11/2
  :عن الھیئة

  

 والتي یقتصر العمل  .م2001 لسنة 57رقم  يلقرار الوزاربامعتمدة دراسیة لمرحلة الدراسات العلیا الئحة  یوجد للكلیة

كما توجد الئحة جدیدة . م2018/ 2017لطالب الذین تم تسجیلھم بالدراسات العلیا قبل بدایة العام الجامعي لى اعبھا 

في العام الجامعي  بھاتم البدء في الدراسة  والتي) م2016الئحة (للدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة 

 . م2017/2018

 مج الدراسات العلیا في ضوء اإلطار العام المرجعي لمعاییر الدراسات العلیا قامت الكلیة بوضع المعاییر األكادیمیة لبرا

ثم مجلس  الصادر عن الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد، وقد تم اعتماد ھذه المعاییر من مجالس األقسام

  .)7-11 ملحق( الكلیة

 ل لجان من خال بكل قسم علمي سالة المؤسسة وأھدافھامع رومدى ارتباطھا  ادیمیة المتبناةتمت مراجعة المعاییر األك

 : المعاییر األكادیمیة إلعدادت الكلیة واألقسام العلمیة بھا اإلجراءات التالیة ذتخللبرامج األكادیمیة، وقد ا

  .الدراسات العلیا مراجعة المعاییر األكادیمیة لبرامجإلعداد واألقسام العلمیة داخل تشكیل لجان  -

 .اللجان من قبل األقسام العلمیة یرمراجعة تقار -

 . تدرس بالبرنامج التيدراسة مدى تحقق المعاییر من خالل المقررات ل المعاییر /مصفوفة المقررات إعداد -

 .لصورة النھائیة من تقاریر مراجعة المعاییر األكادیمیةلمجالس األقسام  اعتماد -

 .ةلمعاییر األكادیمیة لبرامج الكلیلمجلس الكلیة  اعتماد -

  :برامج الدراسات العلیا موصفة ومعتمدة، وتتوافق نواتج التعلم المستھدفة لكل برنامج مع المعاییر القیاسیة 11/3

 یف د توص ا یوج ة، كم دمھا الكلی ي تق ا الت ات العلی رامج الدراس ع ب د لجمی یف معتم د توص د یوج ع  معتم لجمی

ً برنامج 42مقررات البرامج المفعلة وعددھا   .)8-11 ملحق(ماجستیر وبعض الدبلومات وال لدكتوراهل ا

 لھ القیاسیة تتوافق نواتج التعلیم المستھدفة لكل برنامج مع المعاییر األكادیمیة. 

  :نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي تتسق مع مقرراتھ، وتوصیف المقررات یوضح طرق التدریس والتقویم 11/4

 ویوجد تطابق بین مصفوفة نواتج التعلم المستھدفة لكل برنامج  نواتج التعلم لكل برنامج تعلیمي تتسق مع مقرراتھ

 ،بینھمتوافق الللتأكد من مدى المقررات الدراسیة و لبرنامجلنواتج التعلم وتم إعداد مصفوفة . تعلیمى مع أھداف البرنامج
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ً لما ھو وارد (لمقررات وتقریر المحكمین للبرامج ویؤكد ذلك توصیف وتقاریر البرامج وا في ملفات توصیف وفقا

 ).وتقاریر البرامج والمقررات

   التدریسحیث تتنوع طرق  ،طرق التدریس والتقویم التي تحقق نواتج التعلم ،الدراسات العلیا توصیف مقرراتیشمل 

یشمل ومن المقررات الدراسیة،  تناسب مع مخرجات التعلم المستھدفةیتداولھا أعضاء ھیئة التدریس لت التيوالتعلم 

  . )9-11ملحق(ف المحتوى العلمي والمراجع المستخدمة التوصی

  :للمؤسسة طرق تدریس مناسبة تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسیة والبرامج التعلیمیة 11/5

  تحقق نواتج التعلم للمقررات الدراسیة والبرامج المتبعة ببرامج الدراسات العلیا بالكلیة متنوعة وتدریس الطرق

  :تلك الطرق ما یليوتشمل  ،التعلیمیة

  .والتي تالئم المعرفة والفھم المحاضرات -

  .يالعصف الذھننارات ویوالسیمالمناقشات كالحوار و التعلم التفاعلي  -

مجموعات صغیرة غیر متجانسة، وذلك  إلىوتقسیم الطالب  مھا لتفعیل طریقة التعلم التعاوني،یتم استخدا التيالمشاریع  -

  .رات التواصلإلكساب المھارات العملیة ومھا

مثل تعلم الطالب مھارات القراءة الحرة وتجمیع المعلومات من  على أسالیب لتنمیة التعلم الذاتي، البرامج كما تحتوي -

 .)10-11 ملحق(وكذلك مھارة كتابة التقاریر العلمیة  ،المصادر المختلفة

ة في برامج الدراسات العلیا مالئمة لتحقیق للعملیة التعلیمیة والبحثی الموارد واإلمكانات والتسھیالت الالزمة 11/6
  :نواتج التعلم

 مثل )11-11ملحق( التجھیزات والتسھیالت المادیة الالزمةالموارد و فر الكلیة لطالب الدراسات العلیاتو:  

 .وأجھزة الكمبیوتر Data Showقاعات الدرس المجھزة بالوسائل التعلیمیة مثل  -

ط اونق يلآتجھیزات المناسبة للقیام بأنشطتھا، كما تتوفر بكل مكتبة أجھزة حاسب التي تتمتع بالمساحات وال المكتبات -

ت تمتد كما أن فترة عمل المكتبا ،، وماكینة تصویر، عالوة على توافر المراجع الحدیثة المتخصصةاإلنترنتشبكة 

 .بة بعد إنتھاء فترات عملھمستفادة القصوى من المكتاللیتسنى لطالب الدراسات العلیا ا حتى الساعة الخامسة مساءً 

یوجد بالكلیة معامل خاصة بطالب الدراسات العلیا یتوافر بھا األجھزة والمعدات وأجھزة القیاس الالزمة إلجراء  -

والتي یمكن لطالب الدراسات العلیا استخدامھا عند  ،طالب مرحلة البكالوریوسمعامل بجانب  ،التجارب المعملیة

 .الحاجة

ً توفر الكلیة جزء -  .من الموارد الذاتیة لتحدیث المعامل وشراء األجھزة الالزمة للبحث العلمي ا

 .المنشورة في مؤتمرات علمیة البحوثتوفر الجامعة دعم مادي للسفر لعرض  -

 .المنشورة في المجالت العلمیة التي لھا معامل تأثیر ممیز للبحوثتوفر الجامعة مكافأة مادیة  -

ا یتسم بالموضوعیة والعدالة وباستخدام أسالیب متنوعة ومالئمة لقیاس نواتج التعلم تقویم طالب الدراسات العلی 11/7
  :المستھدفة

 ومن أسالیب  ،)12- 11 ملحق(لتحقیق العدالة والموضوعیة  تستخدم الكلیة أسالیب متنوعة لتقییم طالب الدراسات العلیا

  :ما یلي التقویم المتبعة

   .كجزء من أعمال السنة في أغلب المقررات موضوعات التخصص فيعلیا من قبل طالب الدراسات الإعداد تقاریر  -

  .ةمتحانات أعمال السناعقد  -
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 .هیدیة ببرامج الماجستیر والدكتوراالسنوات التمھالدبلومات وفي  الفصل الدراسيمتحانات نھایة ا -

  .لمتقدمین للتسجیل لدرجة الدكتوراهعقد امتحان شامل للطالب ا -

على وجود محكم من  الئحةتحنین الخارجیین لقیاس المخرجات التعلمیة المستھدفة، حیث تنص الالعمل بنظام المم یتم -

  .هالدكتوراو خارج الجامعة في لجان الحكم على رسائل الماجستیر

 إلىشراف على الرسالة تقدمھ ھیئة اإل ،یتم تقییم رسائل الماجستیر والدكتوراه من خالل تقریر یفید صالحیتھا للمناقشة -

  .                                   على اقتراح من ھیئة اإلشراف س القسم المختص، ویقوم المجلس بتشكیل لجنة الحكم على الرسالة بناءً مجل

من رسائلھم العلمیة، إذ یشترط لتشكیل لجان  بحوثبنشر  الدكتوراهالماجستیر و يوم طالب الدراسات العلیا لمرحلتیق -

ً نشر الطالب بحثالحكم على الرسائل أن ی ً واحد ا  ،حالة الدكتوراه فين على األقل یحالة الماجستیر وبحث فيعلى األقل  ا

ویبلغ متوسط الفترة الزمنیة للحصول على دبلوم الدراسات العلیا سنتان، وللماجستیر ثالث سنوات، وللدكتوراه أربع 

 .سنوات

عن طریق المشرف  تي الماجستیر والدكتوراهیدین لدرجإعداد تقریر نصف سنوي عن كل طالب من الطالب المق -

  .الرئیسي

  .     مینارات دوریة لعرض النتائج التي توصل لھا طالب الدراسات العلیایعمل س -

إذ تتضمن توصیفات مقررات الدراسات العلیا طرق التقویم  ،تتوافق طرق التقویم مع المخرجات المستھدفة للتعلم -

 .لم المناظرة لكل منھاالمختلفة والمخرجات المستھدفة للتع

نارات دوریة یتم من خاللھا عرض مدى التقدم في موضوع البحث، یقوم كل طالب مسجل لدرجة یتنظم األقسام سیم -

ول عند تسجیل نقطة البحث حیث یعرض خطة عملھ أثناء ، األ)كحد أدنى( سیمینار 2الماجستیر أو الدكتوراه بعقد عدد 

وربما المھتمین من ، عى لھ أعضاء ھیئة التدریس بالقسمالذي ید يء السیمینار العلنإعداد الرسالة ویتم مناقشتھ أثنا

نتھاء من الرسالة وقبل تشكیل عند اال اآلخركما یقوم الباحث بعقد السیمینار . الخبراء والمتخصصین من خارج الكلیة

 . لجنة الحكم حیث یتم فیھ عرض نتائج الدراسة

  :رات الدراسیة یتم مراجعتھا بصورة دوریة بمشاركة المراجعین الداخلیین والخارجیینالبرامج التعلیمیة والمقر 11/8

 تقاریرتوصیف و مراجعة آلیةمج التعلیمیة والمقررات من خالل اتتوافر اإلجراءات الموثقة للمراجعة الدوریة للبر 

  : وآلیة قیاس مدى تطابق المعاییر كالتالي والمقررات البرامج

وینضم لكل مجموعة  ،في مجال تخصصھاتقع  التيالمقررات  بشئون لجنةتختص كل  ،بكل قسم علمیةلجان تشكیل  -

  .أعضاء ھیئة التدریس القائمون بتدریس تلك المقررات

 .)13-11ملحق(مراجعة برامج الدراسات العلیا عن طریق مراجعین من داخل الكلیة  -

تمثل المعاییر  التيو ،لمختلفة بالكلیة من مختلف الجوانبا الدراسات العلیامراجعین خارجیین لمراجعة برامج  ترشیح -

 .)14-11ملحق( لمراجعتھااألكادیمیة أحد الجوانب الرئیسیة 

لتزام بالتوصیف المعلن للمقررات والبرامج التعلیمیة بما یؤكد اال للمؤسسة تقاریر سنویة للمقررات الدراسیة 11/9
  :التحسین والتطویرالدراسیة وتستفید المؤسسة منھا في وضع خطط 

 وذلك في نھایة كل فصل دراسي عن طریق منسق المقرر أو القائم  ،یتم إعداد تقریر عن كل مقرر یتم تدریسـھ

  ).15-11ملحق(لتزام بالتوصیف وطرق التقییم یوضح فیھ المحتوى العلمي ومدى االبتدریـــس المقرر، 
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 16-11ملحق(معي یتم عمل تقریر شامل لكل برنامج في نھایة العام الجا.(  

 ت ً ً أساسیا وبالتالي  ،في تحدیث وتطویر المحتوي العلمي للمقررات مثل التقاریر السنویة للبرامج والمقررات مرجعا

شتملت أوجھ التحدیث اوقد . ةوما قد یتطلبھ ذلك من تحدیث وتطویر المعامل بالكلی ،ة المستھدفةیالمخرجات التعلیم

ً یة المقررات من الموضوعات التي تعالج تكنولوجیات قدیمة ولم یعد لھا دورللبرامج والمقررات مراعاة تنق ي سوق ف ا

ختیار األنسب لطرق التدریس، وكذلك تطویر طرق تقویم الطالب وقیاس المھارات الكما یشمل التحدیث ا. العمل

  ).17-11ملحق( والمخرجات التعلیمیة المستھدفة

  إلىلكلیة لتصل تطورت نتائج انتیجة للمراجعة والتحسین  ً لألقسام العلمیة لعام  لما ورد بالتصنیف العالمي أنھ طبقا

على  301الترتیب على  م2016تم حصولھ عام جامعة أسیوط بكلیة الھندسة بقسم الھندسة الكھربائیة فإن  ،م2016

 ).18-11ملحق(المعروفة  ةدولیال التصنیفاتأقوى من وھو لألقسام العلمیة في ترتیب شنغھاي مستوى العالم 

  19-11ملحق( الرسمیةعلى المجالس  تقاریر البرامج التعلیمیة والمقررات الدراسیة عرضیتم.(  

ً بغرض تطویرھا، وتوجد  11/10 آلیات التسجیل واإلشراف في الدراسات العلیا محددة ومعلنة ویتم مراجعتھا دوریا
  :فقاً للتخصصضمانات موضوعیة وعادلة لتوزیع اإلشراف العلمي على الرسائل و

  20-11ملحق(كالتالي  برامج الدراسات العلیا فيللكلیة إجراءات محددة لعملیة التسجیل(:  

عالنیة بالكلیة واإلعالن إتعلن الكلیة عن إجراءات القید والتسجیل في جمیع برامج الدراسات العلیا من خالل لوحات  -

 . للكلیة اإللكترونيعلى الموقع 

ً في قاعدة البیانات المخصصة تتم إجراءات القید والتس - ً في السجالت الورقیة، كما یتم تسجیلھا إلكترونیا جیل یدویا

التسجیل التي یتم فیھا تحدید المشرفین وموضوع البحث بعد موافقة مجلسي  استمارةلطالب الدراسات العلیا من خالل 

بحیث یمكن  ،للكلیة اإللكترونيعلى الموقع  ستمارات التسجیل والتقدماوقد وفرت الكلیة جمیع نماذج و. القسم والكلیة

  .ستمارات من الموقع وتجھیز مكونات ملف التقدمالللطالب طباعة ا

تتم مراجعة إجراءات التسجیل واإلشراف في الدراسات العلیا في لجنة الدراسات العلیا برئاسة وكیل الكلیة لشئون  -

لجنة الدراسات (وتعقد ھذه اللجنة  ،بالكلیة أكادیميل قسم للدراسات العلیا والبحوث وبتمثیل عضو ھیئة تدریس من ك

ً لمناقشة تلك الموضوعات) العلیا ً شھریا   .وكل ما یتعلق بالدراسات العلیا ،اجتماعا

 تلتزم األقسام العلمیة بتوزیع اإل ً مجالس األقسام لعملیة  اعتمادللتخصص من خالل متابعة و شراف على الرسائل وفقا

داء الباحثین قبل وأثناء التسجیل للدرجات العلمیة والعمل على حل المشكالت آالكلیة بمتابعة وتقییم  تقومكما  .التسجیل

 :اليالتي قد تواجھھم من خالل مجموعة من اإلجراءات كالت

 .  بالكلیة الدراسات العلیابروتوكول العمل من مجلس القسم ولجنة  اعتمادیشترط عند التسجیل للدكتوراه  -

ر خمس سنوات من تاریخ التسجیل دون حصول الباحث على الدرجة العلمیة ال یتم مد فترة القید إال من في حالة مرو -

 .شراف عن مستوى تقدم البحث، ویناقش ھذا التقریر في مجلس القسم للبت في مد فترة القیدخالل تقریر تقدمھ ھیئة اإل

ى طالب الدراسات العلیا من الھیئة المعاونة أعضاء بعثات ساتذة االجانب المشرفین علتتلقى الكلیة تقاریر سنویة من األ -

التقاریر والتأكد  بمناقشةص ـــعن مستوى تقدمھم البحثي، حیث یقوم القسم المخت والبعثات الخارجیة اإلشراف المشترك

 .دراستھ بجانب التزامھ بالتخصص الموفد من أجلھ فيمن تقدم الطالب 

 ت العلیا والمسجلین للدرجات العلمیة بالكلیة من خالل مشروع تطویر نظم توجد قواعد بیانات لطالب الدراسا
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ً للمعلومات یقوم على   . قواعد بیانات داخلیة شاملة للكلیة إعدادالمعلومات اإلداریة بالجامعة، كما أنشأت الكلیة مركزا

 على مخرجات الت ً ً وتقوم بتطویرھا بناء من األطراف المختلفة  الراجعةغذیة تقوم الكلیة بمراجعة ھذه اإلجراءات دوریا

 ).21-11ملحق(

للمؤسسة وسائل مناسبة لقیاس آراء طالب الدراسات العلیا، واتخاذ اإلجراءات الالزمة لدراستھا واالستفادة من  11/11
  :النتائج في اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة

 درجة رضا طالب الدراسات العلیا عن  یاناستب أھمھا ،تبع الكلیة عدة وسائل لقیاس رضا طالب الدراسات العلیات

 ،وكفایة تجھیزات األقسام العلمیة ،ومدى توفر المعلومات واللوائح والقرارات المنظمة ،أسلوب وإجراءات القید

عقد بعض اللقاءات مع طالب  إلى، ھذا باإلضافة االمتحاناتمواعید  مناسبةومدى  ،وأسلوب التدریس وتقییم المقررات

ویوجد صندوق شكاوى . مقترحاتھم ومشكالتھم ومناقشتھم فیھا يلیا وذلك للتعرف على أحوالھم وتلقالدراسات الع

لفحص شكاوى  ویتم تشكیل لجنة على الفیس بوك،" إسأل العمید"، بجانب صفحة طالب الدراسات العلیاومقترحات ل

 .یة إذا لزم األمرتم عرض بعض ھذه الشكاوى على مجلس الكلومقترحات طالب الدراسات العلیا، وی

 تحلیل نتائج االستبیانات لالیتم دو ً ، تبین )22-11ملحق( اتستبیانمن خالل تحلیل نتائج االوستفادة مما ورد بھا، ریا

من خالل اللقاءات مع طالب الدراسات العلیا ومن جھة أخرى ورضا الطالب عن أداء منظومة الدراسات العلیا بالكلیة، 

وتتخذ . عاراتإبعض الطالب من سفر المشرفین خارج البالد في مھمات علمیة وشكوى  ھىالشكاوى ھم أن من أتبین 

إثنین من من  ةن تكون لجنة االشراف مكونأتقوم األقسام بمراعاة ھذه الشكاوى، إذ  ىللتغلب علالكلیة بعض اإلجراءات 

ً برفع اسكما ا .قل في نفس التخصصمشرفین على األال  فيم المشرف إذا سافر خارج البالد تخذت إدارة الكلیة قرارا

ً فإن فيإعارة أو مھمة علمیة قبل تسجیل موضوع البحث أما   حالة ما إذا كان موضوع البحث قد تم تسجیلھ رسمیا

جدد عند  أعضاءشراف ببكتابة تقریر عن تقدم الطالب في البحث وتقوم األقسام بتدعیم اإل یقوم المشرف المسافر

  ).23- 11ملحق ( الضرورة

 فيحالة التظلم من تصحیح كراسات اإلجابة  في، إذ یحق للطالب توجد قواعد وآلیة معلنة للتعامل مع تظلمات الطالب 

متحانات نھایة العام أن یطلب تصویر كراسات اإلجابة والتأكد من تصحیح كافة اإلجابات، والتأكد من رصد الدرجات ا

الرصد أو التجمیع أو وجود أسئلة لم یتم تصحیحھا  فيجود أخطاء حالة و فيوتجمیعھا، ویتم الرجوع ألستاذ المقرر 

وتتابع تنفیذ ذلك لجنة تسمى لجنة وضع آلیات تظلمات طالب الدراسات العلیا وإعالنھا . لتصویب درجات الطالب

  .)24- 11ملحق(حدى اللجان الفرعیة للجنة الدراسات العلیا وھى إ ،ومراقبة تطبیقھا

 :القوةنقاط 

  ي دء ف دةالب اعات المعتم دة بالس ا الجدی ات العلی ة الدراس ة بالئح ة ( الدراس امعي  )م2016الئح ام الج ي الع ف

 .م2017/2018

  الدراسات العلیا بالالئحة الجدیدةتنوع برامج. 

  یفرضھا سوق العمل أو تتواكب مع توجھات العلم الحدیثةالمرونة في استحداث مقررات جدیدة.  

 من خالل الجامعة أو الكلیةتوفر بعض الموارد المھمة لل ً  .بحث العلمي سواء

 ا الكلیة رامج الدراسات العلی ي ب ا عام عریقة ف ا بھ دأت الدرسات العلی ث ب ا م،1958، حی نح كم م م ة  ت عدد درج

الي ) 526(دكتوراه، عدد ) 208(ماجستیر، عدد ) 889( وم لیصبح اإلجم ة ) 1623(دبل ة ودرج ماجستیر دبلوم
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 .دكتوارهو

  من الطالب الوافدین من الدول العربیة ببرامج الدراسات العلیاالتحاق عدد. 

  :حتسني إىلحتتاج التي نقاط ال

 العلمیة على الرسائل الحد األقصى لإلشراف إعادة النظر في.  

  لبرامج الدراسات العلیاالترویج  ً ً وخارجیا   .داخلیا

  لطالب الدراسات العلیا اإللكترونيالتسجیل.  
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  )املالحق( الدراسات العليا : )11( املعيار

  العنوان  رقمال

  ).م2016 – م2001 –م 1994 –م1985(بالكلیة  لوائح الدراسات العلیا  11-1

  .اإلعالن عن برامج الدراسات العلیا بموقع الجامعة ومراسلة الشركات والسفارات  11-2

، ومحاضر اجتماعات مع )الكوریة(وریاتك بروتوكول تعاون مع شركة أسمنت أسیوط، وبروتوكول مع جامعة ك  11-3
  .ممثلي الشركات، وتشكیل مجلس الكلیة

  .لخریجین عن الدراسات العلیا وتحلیل نتائجھتقریر استبیان ا  11-4

  .قرارات خاصة بدبلومات مستحدثة، قرارات خاصة بتطویر المقررات  11-5

11-6  
سنوات، بیان بأعداد المقیدین من طالب  7خر آیا خالل بیان بأعداد وأسماء الممنوحین من طالب الدراسات العل

سنوات، بیان بأعضاء ھیئة التدریس وأعداد الطالب  6خر آالدراسات العلیا والمسجلین للدرجات المختلفة خالل 
  .حصائیات الطالب الوافدین للدراسات العلیاإبیانات والمسجلین لكل عضو ھیئة تدریس، 

ت لجان إعداد ومراجعة المعاییر األكادیمیة، قرارات مجالس األقسام ومجلس الكلیة خطابات ومحاضر اجتماعا  11-7
  .باعتماد معاییر برامج الدراسات العلیا، المعاییر األكادیمیة لبرامج الدراسات العلیا

اسات قرارات مجالس األقسام ومجلس الكلیة باعتماد توصیف برامج الدراسات العلیا، توصیف جمیع برامج الدر  11-8
   .العلیا لألقسام المختلفة

   .باألقسام المختلفةتوصیف مقررات برامج الدراسات العلیا   11-9

، توصیف لمقررات أحد برامج "نشائیةج دكتوراة الفلسفة في الھندسة اإلبرنام"توصیف ألحد برامج الدراسات العلیا   11-10
  ".نشائیةبرنامج دكتوراة الفلسفة في الھندسة اال"الدراسات العلیا 

الجداول الدراسیة ألعضاء ھیئة التدریس لمقررات ، بیان النسبة بین طالب الدراسات العلیا وأعضاء ھیئة التدریس  11-11
  .دلیل األجھزة العلمیة والمعامل، الدراسات العلیا

11-12  
ب الدراسات العلیا، تقاریر نارات دوریة لعرض النتائج التي توصل لھا طالییم، نماذج تقاریر سدلیل الدراسات العلیا

عن الطالب المقیدین لدرجتي  ةمتابعة نسبة الحضور للطالب أثناء فترة الدراسة التمھیدیة، تقاریر نصف سنوی
  .تقاریر األساتذة األجانب الخاصة بالمبتعثین بالخارجعن طریق المشرف الرئیسي،  الدكتوراهالماجستیر و

  .داخلیینالمراجعین التقریر   11-13

  .خارجیینال مراجعینالتقریر   11-14

   .تقاریرالمقررات لألقسام المختلفة  11-15

  .لألقسام المختلفةالسنویة للبرامج  تقاریرال  11-16

  .نماذج من تقاریر البرامج والمقررات  11-17

 الھندسة الكھربائیةقسم  مستند حصول، )م30/10/2014-29(تقریر زیارة المتابعة والتقویم أثناء فترة اعتماد الكلیة   11-18
  .تصنیف شنغھايفي  301على الترتیب 

  .على مجالس األقسام الرسمیة تقاریر البرامج والمقررات الدراسیة عرض  11-19

11-20  
قرارات ا، نماذج التسجیل للدراسات العلی، شروط االلتحاق بالدراسات العلیا، تشكیل اللجان الفرعیة للدراسات العلیا

قرارات مجالس األقسام بتسجیل عنوان البحث ، عالنات سیمنارات مختلفةنماذج إل، حكم على الرسائللاتشكیل لجان 
  . نارات لعرض تقدم البحثیوتشكیل لجان حكم عقب عقد سیم

  .مراجعة إجراءات تسجیل طالب الدراسات العلیا  11-21

  .الخدمات المقدمة بقطاع الدرسات العلیاعن  نتائج استبیان لقیاس رضا الطالب لمرحلة الدراسات العلیا  11-22

  .قرار برفع اسم المشرف من لجنة اإلشراف على رسائل الماجستیر والدكتوراه في حالة سفره  11-23

نماذج لتظلمات طالب ، آلیات تظلم طالب الدراسات العلیا، آلیة فحص الشكاوى ومقترحات طالب الدراسات العلیا  11-24
  .شراف والطالبإلجود صلة قرابة بین أعضاء لجنة اخاص بمراعاة عدم وقرار ، الدراسات العلیا
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  :البیئة وتنمیة المجتمع مفعلة لخدمة للمؤسسة خطة 12/1

   2018(للكلیة  اإلستراتیجیةلخدمة المجتمع وتنمیة البیئة كجزء من الخطة ومفعلة قامت الكلیة بإعداد خطة معتمدة-

تنمیة البیئیة حزمة من الغایات واألھداف التي تعمل على تعظیم دور الكلیة في ال الخطة على تعتمد ھذه). م2023

). 1-12ملحق(بیئة قطاع خدمة المجتمع وتنمیة الفي للكلیة  اإلستراتیجیةالخطة للمجتمع المحیط، ویتضح ذلك من خالل 

والكلیة تحرص على أداء ھذا الدور لتلبیة . صعید مصر فياألولویات القومیة الحتیاجات المجتمع  ىتعتمد الخطة عل

من خالل الوحدات تقدمھا  التي وذلك من خالل أنشطتھا المتنوعة والخدمات ،االحتیاجات القومیة للمجتمع المحیط بھا

ستشارات الھندسیة والورش ومركز صیانة األجھزة العلمیة ووحدة التقاریر العلمیة الاو الدراساتالخاصة كمركز 

وكذلك اإلسھامات  ،)3-12ملحق( التخصصات المختلفة في ومعاملھا ،)2- 12ملحق( ویر التعلیم الھندسيووحدة تط

وكذلك بروتوكوالت التعاون المختلفة مع الجھات المحلیة  ،المختلفة التي یقدمھا كوادرھا من أعضاء ھیئة التدریس

 . والعالمیة

 جتمع وتنمیة البیئة لكل من الطالب وأعضاء ھیئة التدریس تقوم الكلیة بالعدید من اإلجراءات للتوعیة بخدمة الم

 ىورات وملصقات ونشرات وإعالنات علومعاونیھم والعاملین والجھات المجتمعیة المستفیدة في صورة ندوات ود

أیضا یقوم قطاع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة بتعریف المجتمع وتسویق خدمات الوحدات . للكلیة اإللكترونيالموقع 

 ). 3- 12ملحق و 2-12ملحق راجع ( خدمة الوطن والمواطن فيخاصة كمراكز خدمیة متمیزة تشارك جمیعھا ال

   تقوم لجنة خدمة المجتمع وتنمیة البیئة برئاسة وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة وعضو من كل قسم

: ملحق(ه عتمادورفع تقریر شھري لمجلس الكلیة ال األداءعلمي بعقد اجتماع شھري یھتم بمتابعة تنفیذ الخطة وتقییم 

  ).5-12ملحق (كما تقوم الكلیة بإصدار نشرة بیئیة ربع سنویة  ،)12-4

   :البیئة وتنمیة المجتمع خدمة في فاعلة كیانات للمؤسسة 12/2

   ابع الخاص بالكلیة تقوم الوحدات ذات الطللكلیة مجموعة من الكیانات التي تقوم بدور فعال في خدمة المجتمع، حیث

ستشارات الھندسیة ووحدة الورش ومركز صیانة األجھزة العلمیة ووحدة التقاریر المركز الدراسات وا فيوالمتمثلة 

 املشاركة اتمعية وتنمية البيئة
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والمعامل بتقدیم خدمات متخصصة واستشارات ھندسیة ودعم فني للجھات  ،العلمیة ومركز تطویر التعلیم الھندسي

. ھا كالجھات الحكومیة وشركات قطاع األعمال والشركات الخاصة واألفرادسواء داخل الجامعة أو خارج ،المستفیدة

  :واألمثلة علي ذلك كاآلتي ،)6-12ملحق ( ولكل منھا لوائح إداریة ومالیة

  دراسة التربة و ،محاور تشمل الرصد والرفع المساحيعدة یقوم مركز الدراسات واالستشارات الھندسیة بالعمل في

ات اإلمداد بالمیاه شبكو ،معاینة المنشآتو ،واإلنشائي واإلشراف علي التنفیذ لمعماريالتصمیم او ،واألساسات

مجاالت و ،ھندسة التعدین والفلزاتو ،عمال الكھربائیةاألو ،األعمال المیكانیكیةو ،أعمال الطرقو ،والصرف الصحي

علي تنفیذ نفقي السالم والزھراء  اإلشرافالمختلفة  ومن إنجازات المركز. ضبط الجودة وتقییم المشاریع المختلفة

الفرع اإلقلیمي  ىیم واإلشراف علي تنفیذ مشروع مبنتصمو ،خر بمحافظة سوھاجبري في محافظة قنا وآوكو بأسیوط

عیة ببني غالب بأسیوط تصمیم مشروع الصرف الصحي بالمنطقة الصناو ،القیاسات البیئیة بأسیوط وأسوان ومعمل

بجامعة  وكلیة ریاض األطفال مباني كلیة التربیة وكلیة طب األسنان ومستشفي اإلصاباتشراف علي تنفیذ إلوتصمیم وا

ً فدان) 840(دراسة الحمایة من أخطار السیول لمنطقة اإلمتداد و ،أسیوط بني بیتك افدان لمشروع ) 400(ومنطقة  ا

یة للمشاریع الخیریة مثل معاینة كذلك یقوم المركز بتقدیم االستشارات المجان .)7- 12ملحق( بمدینة المنیا الجدیدة

  ).8-12ملحق (األورام بأسیوط  ىقصور األثریة وأعمال تطویر مستشفالمساجد وال

  تقوم ورش كلیة الھندسة) ً تنفیذ العدید ب) لما تحویھ من أجھزة ومعدات متنوعة ومتطورة وكذلك أطقم فنیة مدربة نظرا

مثل صناعة وتجھیز الكراسي واألبواب والشبابیك  ،ة المختلفةعمال المتنوعة لصالح كلیات وإدارات الجامعألمن ا

وكذلك طاوالت . تجھیزات المدن الجامعیة من سرایر وأنتریھات إلىضافة إلبا ،والمدرجات والدوالیب والمكاتب

عمال لصالح جھات خارجیة مثل جامعة األزھر ألن اكما تساھم الورش في تنفیذ العدید م. وأعمال المسبك المعامل

وشركة إنتاج البیض بسوھاج ومصنع األسمدة بمنقباد وشركة میاه أبوتیج وكلیة الطب البیطري بسوھاج ومدیریة 

 ).9- 12ملحق (سوھاج جامعة الشباب والریاضة وكلیة الھندسة ب

 تنوعة لمركز صیانة األجھزة العلمیة بالكلیة دور فعال في القیام بعمل إصالحات وصیانة وتركیب األجھزة العلمیة الم

كما امتد . عة أسیوطالخاصة بالكلیات والمعاھد المختلفة والمدن الجامعیة ومراكز البحوث والمستشفیات الجامعیة بجام

یتكون المركز . الھیئات الخارجیة مثل جامعة األزھر وجامعة جنوب الوادي ومدیریة الشئون الصحیة ىلإنشاط المركز 

ة الدقیقة واألجھزة الطبیة والمنزلیة اإللكترونیوالطابعات واألجھزة  من وحدات صیانة وإصالح أجھزة الكمبیوتر

  .)10-12ملحق ( وماكینات التصویر وغیرھا

 وذلك  ،في خدمة المجتمع وتطویر التعلیم الھندسي مھمبأداء دور  ،منذ تأسیسھ ،ز تطویر التعلیم الھندسي بالكلیةقام مرك

والتي  ،ات والدورات والمحاضرات التعریفیة بأنشطة الشركات المختلفةمن خالل  تنظیم العدید من المحاضرات والندو

  ).11- 12ملحق (قام بتنفیذھا مجموعة من المتخصصین في المجاالت المختلفة 

  ةعاعداد التقاریر العلمیة وطباعة الرسائل العلمیة والمذكرات وطبإیتمثل في  مھمبالكلیة دور  العلمیةلوحدة التقاریر 

  .العلمیة وتجلید وتغلیف الكتب وخالفھ وتصویر الرسومات الھندسیة وتصویر المواد

 تشرف على العدید من  التيو ،تتبع وكیل الكلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة ،یوجد بالكلیة وحدة خدمة المجتمع

لجنة ترشید و ،كوارثلمحیط مثل لجنة األزمات والاللجان التي تؤدي خدمات فعالة لخدمة البیئة بالكلیة والمجتمع ا

كما تقوم الوحدة بتنظیم حمالت التبرع بالدم وبعض . ولجنة مكافحة التدخین ،لجنة مكافحة اآلفاتو ،استھالك المیاه
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  ).12-12ملحق (األنشطة أخرى 

  :وأولویاتھ احتیاجاتھ تلبى المجتمع وخدمة بھا المحیطة البیئة لتنمیة موجھة متنوعة أنشطة للمؤسسة 12/3

 لكلیة أنشطة متنوعة من أجل تلبیة احتیاجات المجتمع المحیط من خالل وكالة الكلیة لخدمة المجتمع وشئون البیئة تقدم ا

  :كاآلتي ،ووحداتھا الخاصة

 توفرھا التي والبحثیة التعلیمیة األنشطة تتنوع: الندوات التي تقام من خالل وكالة الكلیة لخدمة المجتمع وشئون البیئة 

 التخطیط": كتنظیم العدید من الندوات والمحاضرات في مجاالت مختلفة مثل وأولویاتھ المجتمع تیاجاتاح يتلبل الكلیة

 األحمر البحر منطقة لتنمیة الذھبي المثلث"و ،م26/10/2015بتاریخ " مصر العمرانیة في التنمیة ومستقبل العمراني

 م،4/4/2016بتاریخ  "مصر في األلمونیوم صناعة تحدیات" و  م،29/11/2015بتاریخ  "الصعید جنوب ومحافظات

بتاریخ " تطبیقیة حلول نحو..  المخلفات مشكلة"و م،9/5/2016بتاریخ " مصر بصعید العشوائیات تطویر"و

العمارة الخضراء بمدن "و م،29/12/2016بتاریخ  "اإلنسان صحة على وتأثیره المحمول الھاتف"و م،4/4/2016

البولیمرات وصناعة المواسیر واستخداماتھا في البنیة "و  ،م24/4/2017بتاریخ  "صعید مصر بین الواقع والطموحات

 "الطاقة الجدیدة والمتجددة بین الواقع والمأمول"و م27/11/2017بتاریخ " ة ومقارنة بین المواسیر المختلفةالتحتی

التأثیرات البیئیة "و م2018/ 17/4 بتاریخ "الطاقة الجدیدة والمتجددة بین الواقع والمأمول"و "و  م2018/ 17/4بتاریخ 

 ). 13-12ملحق (  .م2018/ 26/11بتاریخ " لمشروع قناطر أسیوط الجدیدة على المنطقة المحیطة

  راجع (تقوم وكالة الكلیة بإصدار نشرة بیئیة ربع سنویة تھدف للتصدي للمخاطر البیئیة ونشر الوعي البیئي في المجتمع

  .)5-12ملحق 

 یقدم المركز مجموعة كبیرة من : ت والدورات التدریبیة من خالل مركز تطویر التعلیم الھندسىالمحاضرات والندوا

المجاالت  ىمؤسسات المجتمعیة المختلفة في شتاألنشطة التعلیمیة والتدریبیة للطالب والمھندسین والفنیین بالشركات وال

 م،2/10/2016بتاریخ " ندسة النظمھ: "الھندسیة وبعض األمثلة للمحاضرات والندوات التي عقدت كاآلتي

بتاریخ " بمحافظة أسیوط يتأثیرھا البیئالصناعة و"و م،6/3/2017بتاریخ  "تكنولوجیا البصریات المعاصرة"و

بناء القدرات المھنیة للعاملین "و م،2/8/2017بتاریخ " قتصادیات جمع ونقل المخلفاتاتحسین "و م،30/3/2017

  .م3/4/2018یخ بتار" بمنظومة المخلفات الصلبة

  بعقد العدید من الدورات المتخصصة لطالب الھندسة وكذلك المھندسین والفنیین  مركز تطویر التعلیم الھندسيقام

كما أن المركز یتیح الفرصة للشركات والمصانع العاملة بالبیئة المحیطة من أجل عقد . بالشركات والمصانع المختلفة

التقدم الذي تحرزه في مجال عملھا التطبیقي من أجل التبادل المعرفي مع الجانب ندوات تعریفیة بأنشطتھا المختلفة و

  ). 11-12راجع ملحق (األكادیمي 

 قامت الكلیة بعقد اتفاقیات التعاون والشراكة مع : اتفاقیات التعاون والشراكة مع الھیئات المختلفة في مجال التدریب

صة من قبل أعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم من الكلیة بالعدید من إلجراء دورات تدریبیة متخص ،الھیئات المختلفة

وكذلك عقد بروتوكول تعاون مشترك بین . بالعاشر من رمضان LG وشركة ،كشركة سامسونج ببني سویف ،الشركات

شركة و ،یبتصاالت في مجال التدرالتدریب مثل الشركة الیابانیة لالكلیة الھندسة والعدید من الھیئات العاملة في مجال 

IBM ، شركة و PLENDOR14-12ملحق ( لتدریب وغیرھال .(    

 ستشاریة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في حل المشكالت البیئیة الظیف القدرات العلمیة والخبرات اتقوم الكلیة بتو
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من (مثل تمثیل الكلیة  ،كما یقوم أعضاء ھیئة التدریس بالعدید من المساھمات المجتمعیة ،المتعلقة بالنواحي الھندسیة

المساھمة في إعداد مشروع المخطط و ،خاصة بتطویر وتجمیل محافظة أسیوطفي لجنة المحافظة ال) خالل عمید الكلیة

المخطط (ا قسم العمارة إلعداد اإلستراتیجي لمحافظة أسیوط من خالل االستفادة من الدراسات المتكاملة التي قام بھ

ة المشاركة في اللجان الدائمة لحل المشكالت المروریو ،)م2020ومدینة أسیوط حتي عام لیم ستراتیجي لتنمیة إقإلا

رئاسة أعضاء ھیئة التدریس من الكلیة للجان المنشآت اآلیلة للسقوط بالمراكز و ،بمحافظتي أسیوط والوادي الجدید

یح أعضاء ھیئة تدریس من الكلیة ھذا وتتعدد استجابة الكلیة لطلبات الجھات الحكومیة لترش. المختلفة بالمحافظة

 ).15-12ملحق (وخالفھ  والتحقیقاتللمساھمة في لجان لحل المشكالت المختلفة والتحكیم والبت 

  تقوم الكلیة بمخاطبة جھات المجتمع المختلفة لعرض األنشطة التي یمكن المشاركة فیھا وكذلك اإلمكانات المتاحة من

مثل  ،قامت الكلیة بإبرام العدید من البروتوكوالت واالتفاقیات مع الجھات المجتمعیةونتیجة لذلك  ،الكلیة لخدمة المجتمع

الوزراء           مجلس شركة أسمنت أسیوط وشركة میاه الشرب والصرف الصحي بأسیوط وصندوق تطویر التعلیم برئاسة

  ).16- 12ملحق (والمعھد العربي للعلوم الالسلكیة والسیاحة والفنادق 

 وم الكل ةتق ة البیئ ا لخدم ة وتطویعھ ات األجنبی ي الجامع ة ف ة الممثل رات العالمی ن الخب تفادة م ة باالس ث  ،ی حی

ة  ة الھندس ك وكلی ة كوریات ین جامع وري ب روع الك ة المش إبرام اتفاقی ة ب ت الكلی ول  -قام یوط والمم ة أس جامع

ة ا الجنوبی الي بكوری یم الع ن وزارة التعل دف إل ،م ذي یھ درة ا ىوال ز الق ة تعزی مي الھندس ة لقس لتعلیمی

ة والكھرب لائالمیكانیكی ض المعام اءة بع ع كف اء ورف ة وإنش ع ،ی ة المجتم ي خدم دورھا ف اھم ب ي تس ا . والت كم

ة  طة الكلی ة أنش ث ومناقش ة لبح ال الطاق تم بمج ي تھ ا والت وردو بأمریك ة ب د جامع تقبال وف ة باس ت الكلی قام

  ). 17-12ملحق (ع في ھذا المجال ومجاالتھا في مجال الطاقة وكیفیة خدمة المجتم

  : برامجھا وتنفیذ المؤسسة موارد ودعم القرار صنع في المجتمعیة لألطراف فاعل لتمثیل آلیات للمؤسسة 12/4
  

 يمجلس الكلیة ثالثة من ممثل فيحیث یشارك  ،مجالسھا في المجتمعیة األطراف مشاركة تفعیل على الكلیة تحرص 

مجلس إدارة الورش عضو من رؤساء قطاعات الصناعة  فيسات الھندسیة بالمجتمع، ومجالس إدارة الشركات والمؤس

مجلس إدارة وحدة ضمان الجودة بالكلیة عضوان یمثالن المؤسسات الھندسیة  فيبالمؤسسات الھندسیة، كما یوجد 

  ). 18- 12ملحق (العاملة بالمجتمع المحلى، وعضو یمثل الخریجین 

 وكذلك خدمة األداءمجال تطویر التعلیم وضمان جودة  فيعاون بینھا وبین الجھات المستفیدة تقوم الكلیة بتوثیق سبل الت ،

ھذه الجھات، ومن ھذه اللقاءات ما تم تنظیمھ  يعدید من اللقاءات مع السادة ممثلالمجتمع وتنمیة البیئة وذلك من خالل ال

ً ما یتم بموقع  ،تنظمھا الكلیة التيوات ومنھا ما یتم خالل المؤتمرات والند ،ضمان الجودة وحدةعن طریق  ومنھا أیضا

 في متت التيسیوط لتكریر البترول، والمناقشات أشركة  فيالشركات مثل عقد اجتماع وحدة ضمان الجودة بالكلیة 

 فيكما تشارك األطراف المجتمعیة  ،لومنیومشركة مصر لأل فيلومنیوم بالكلیة وألدارة معھد اإمجلس  انعقادإطار 

  ).19-12ملحق (مشروعات التخرج بعض قشة منا

  فرصة لحصول إدارة الكلیة وأعضاء ھیئة الیمثل حضور األطراف المجتمعیة ً حتفال الكلیة بعید الخریجین سنویا

تقدیم فرص  إلىالتدریس بھا على تغذیة راجعة عن احتیاجات سوق العمل بما ینعكس على تطویر البرامج، باإلضافة 

 ).20-12ملحق (توفیر فرص عمل مناسبة للخریجین  للتدریب للطالب أو
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 ت وتعاقدات مع مركز دعم موارد الكلیة وتنفیذ برامجھا من خالل عمل بروتوكال فيطراف المجتمعیة ألتساھم ا

ختبارات للعدید من الالتنفیذ وإجراء ا ىواإلشراف عل وذلك من خالل التصمیم ،ستشارات الھندسیة بالكلیةالالدراسات وا

وذلك من خالل تقدیم  ،كما یساھم مركز تطویر التعلیم الھندسي في دعم موارد الكلیة .)21-12ملحق ( روعاتالمش

 ،لمناقشات والمحاضرات بمقابل ماديالسماح بعقد الندوات واو ،والخریجینالعدید من الدورات التعلیمیة للطالب 

یة للمھندسین وكذلك تنظیم دورات تدریب ،جھزةألاون مقابل وتزوید المعامل ببعض توفیر فرص التدریب للطالب بدو

راجع ( الشركاتالكلیة بالعدید من  يولویة لتوظیف خریجألإعطاء ا عنویثمر ھذا  ،للكلیة يوالفنین بمقابل ماد

  ). 11- 12ملحق

 النواحي  یشارك العدید من األطراف المجتمعیة الدولیة والمحلیة وقدامي الخریجین بالتبرعات العینیة من أجل تطویر

الكلیة من خالل العدید من  فيفقد تم دعم قطاع المعامل . ورفع كفاءة الكلیة في مجال خدمة المجتمعوالبحثیة التعلیمیة 

الھیئات الدولیة كالمعامل واألجھزة المھداة من خالل المشروع الكوري مثل معمل النمذجة السریعة بمحتویاتھ ومعمل 

وكذلك . المستھلكة ة والمحمولة والطابعات والمكوناتید من أجھزة الكمبیوتر المكتبیأساسیات الدوائر الكھربیة والعد

كما تقوم الھیئات المحلیة بدعم قطاع . ةاإللكترونیشنغھاي بالصین بإھداء الكلیة العدید من المكونات  قامت جامعة

 ومنسوبي الخریجین ىقوم قدامكما ی. ن وشركة الیاسمینالمعامل من خالل بعض الھدایا مثل شركة تكنولوجي فیج

  ).  22-12ملحق (بدعم الكلیة بالعدید من األجھزة  الكلیة

 وقد قامت بعمل العدید من األنشطة منھا  ،التواصل الفعال مع خریجي الكلیة ىتعمل عل للكلیة وحدة شئون خریجین

  ). 23-12ملحق (والتعاون معھم عداد قائمة بخریجي كلیات الھندسة الذین تولوا مناصب قیادیة لسھولة التواصل إ

  24-12ملحق (تشارك بعض األطراف المجتمعیة في تدریب الطالب من خالل الشركات والھیئات الھندسیة المختلفة.(  

  لس الكلیة العدید من األنشطة مع الكلیة بدایة من مشاركة نقیب المھندسین في حضور مجافي تشارك نقابة المھندسین

كما تساھم النقابة في دعم العدید من األنشطة الطالبیة كاألنشطة والمسابقات . ستشاري للنقابةاومساھمة عمید الكلیة ك

كذلك یشارك أعضاء ھیئة  ،المختلفة للجمعیة العلمیة بالكلیة والمشاركة في تدریب الطالب وحضور حفالت الخریجین

  ).   25-12ملحق (التدریس بالكلیة في النشاطات المختلفة بالنقابة 

   :التصحیحیة اإلجراءات اتخاذ في النتائج من واالستفادة المجتمع آراء لقیاس مناسبة وسائل للمؤسسة 12/5
  

 وم ة تق اس الكلی ة األطراف آراء بقی ات المجتمعی وق ومنظم ا العمل س ي عن دورھ ع ف ا  ومستوى المجتم أدائھ

ا توى خریجیھ ة الب ومس ع وتنمی ة المجتم ئون خدم ة لش ة الكلی الل وكال ن خ ةم اء رأو ،یئ ق استقص ن طری  يع

ة،  راف المعنی ثاألط م  حی تطالع رأات تفیدة، و يس ات المس ات والجھ ذه االالمؤسس ائج ھ ل نت م تحلی تبیانت  ،اتس

ر د عب ر % 70وق ة آخ ن عین اام ن رض ة ع ھ الكلی تطالع أجرت ن  ھمس ةأع ا، داء الكلی ذلك رض ن وك ھم ع

ة ریج الكلی توى خ ذا االس. مس ائج ھ ن نت تفادة م م االس ةت رامج التعلیمی ویر الب ط تط ع خط ي وض ذا  ،تطالع ف وك

 ).26-12ملحق (خدمة المجتمع وتنمیة البیئة  فيالتطویر المستمر 
  

  :القوةنقاط 

  اإلستراتیجیةللكلیة خطة معتمدة لخدمة المجتمع وتنمیة البیئة كجزء من الخطة.   

 الكلیة تقوم بإصدار نشرة بیئیة ربع سنویة. 
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 ستشارات الھندسیة ووحدة الورش ومركز المركز الدراسات وا فيطابع خاص متمثلة  لكلیة وحدات ذاتلدى ا

  .صیانة األجھزة العلمیة ووحدة التقاریر العلمیة ومركز تطویر التعلیم الھندسي

 التي تقام من خالل وكالة الكلیة لخدمة المجتمع وشئون البیئة المتعددة والمتنوعة الندوات. 

 دورات التدریبیة المقدمة من خالل مركز تطویر التعلیم الھندسىالمحاضرات والندوات وال  . 

 المجتمعیة المختلفة األطرافاتفاقیات التعاون والشراكة والبروتوكوالت المنعقدة بین الكلیة و.  

 ستشاریة ألعضاء ھیئة التدریس ومعاونیھم في حل المشكالت البیئیة المتعلقة الالقدرات العلمیة والخبرات ا

 .حي الھندسیةبالنوا

 لدى الكلیة وحدة إلدارة األزمات والكوارث. 

 إنشاء وحدة لتسویق الخدمات الھندسیة بالكلیة. 

 ولجنة مكافحة التدخین ،لجنة مكافحة اآلفات ،الكھرباءلجنة ترشید استھالك  ؛لجان تقوم بخدمة البیئة مثل تشكیل. 

 ضمان الجودة ومجلس إدارة الورشن من المجتمع المدني في مجلس الكلیة ووحدة مشاركة ممثلی. 

 التواصل الفعال مع خریجي الكلیة ىوحدة شئون خریجین تعمل علالكلیة  لدى. 

 :حتسني إىلالنقاط التي حتتاج 

 تفعیل التواصل بین الخریجین وسوق العمل الھندسيزیادة  المساھمة في.  

 ي تقدمھا الكلیة للمجتمع الخارجيآلیات لقیاس رضا األطراف المجتمعیة عن جودة الخدمات الت استحداث. 

 خصصات المالیة ألنشطة تنمیة المجتمع وخدمة البیئةزیادة الم.  
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  وآخر دعوانا

  أن احلمد هللا رب العاملني
  


