
 

 : الوحدات ذات الطابع الخاص .١

مركز الدراسات 

 واالستشارات الهندسية
  

إيمانا بالدور الرائد لجامعة أسيوط بإمكانياتها 

العلمية والتكنولوجية في خدمة المجتمع 

وتلبية احتياجاته المتزايدة جاءت فكرة إنشاء 

مركز الدراسات واالستشارات الهندسية 

فيما يتالئم مع احتياجات المجتمع 

ومتطلباته. وقد وافق المجلس األعلى 

على  2991( لسنة 21للجامعات بقرار رقم )

إنشاء مركز الدراسات واالستشارات 

الهندسية كوحدة ذات طابع خاص بكلية 

الهندسة لها استقاللها الفني والمالي 

واإلداري، والمركز خاضع إلشراف ورقابة 

وزارة المالية وله حساب ضمن حسابات 

 الخزانة الموحد تحت رقم

(5/55752/154/9)..... 

 الدراسات مركز أعمال سابقة 

 جامعة الهندسة بكلية الهندسية واإلستشارات
 أسيوط

 

  

 

 

 ورش كلية الهندسة
  

أنشئت كلية الهندسة جامعة أسيوط عام 

م وذلك بهدف إحداث نقله صناعية ٦٥٩١

بصعيد مصر وكانت ورش كلية   ونوعية

الهندسة أحد األركان األساسية في تحقيق 

هذا الهدف. وتحتوى ورش كلية الهندسة 

األقسام المختلفة  على مجموعة كبيرة من

والتي تحتوى على مجموعة كبيرة من 

الماكينات اإلنتاجية المختلفة وقد قامت منذ 

أنشأها بدور فعال في الجامعة وتنمية البيئة 

المحيطة. حيث تقوم بتدريب وتعليم جميع 

طالب كلية الهندسة وبعض الكليات األخرى 

وذلك إلمداد المجتمع بالخبرات الفنية 
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 .ة الالزمةوالتكنولوجي

و تقوم ورش كلية الهندسة بتصنيع وتجهيز 

معظم احتياجات جامعة أسيوط وفروعها من 

أثاث وتجهيزات معملية باإلضافة لتغطيتها 

لبعض احتياجات جامعة المنيا وجامعة جنوب 

الوادي وجامعة سوهاج. كما تقوم بتصنيع 

اإلجهزة والمعدات الالزمة ألبحاث 

تي يتم إجراؤاتها الماجستير والدكتوراه ال

 ..... في الكليات العملية بالجامعة

 

 

وحدة الخدمات 

 اإللكترونية
  

أنشئت وحدة الخدمات االلكترونية بكلية 

م 1421الهندسة فى شهر اكتوبر لعام 

لتفعيل خدمات تكنولوجيا المعلومات لتصل 

إلي المستفيدين بالكلية من طالب وأعضاء 

هيئة التدريس وموظفين. وهى تعتبر حلقة 

 الوصل بين المشاريع الست المقدمة من

ICTP  .على مستوى الجامعات وبين الكلية

هدف هذه الوحدة الى تقديم خدمات ت

متميزة في تكنولوجيا المعلومات للكلية عن 

طريق زيادة فاعلية المشاريع الست 

نظم  –الشبكة ) ICTP المقدمة من

المكتبة  –التدريب  –المعلومات اإلدارية 

البوابة  –التعليم اإللكتروني  –الرقمية 

 .(الرقمية

 

  

  

 



مركز تطوير التعليم 

 الهندسي
  

يهدف مركز تطوير التعليم الهندسي الى 

المساهمة فى تحقيق رسالة الكلية عن 

تحديث عملية التعليم و التعلم  -٦ -طريق:

الب البكالوريوس و طالب الدراسات العليا لط

وذلك بإستخدام الوسائط المتعددة ووضع 

المادة العلمية المطورة على موقع الكلية 

بشبكة المعلومات لتفعيل التعليم 

فضال عن زيادة  (E-learning) اإللكترونى

اعتماد الطالب على التعلم بنفسه و البحث 

 .عن مصادر المعلومات

 

  

 

 

 : الوحدات و المراكز النوعية .٢

 وحدة الخريجين
  

وحدة شئون الخريجين هي وحدة نتجت عن 

يجين الذي كان من تطوير مكتب شئون الخر

المكاتب اإلدارية البارزة التي تم إنشاؤها 

بشكل منفصل جزئياً عن إدارة شئون 

الطالب ليهتم بشكل مباشر بمتابعة التعامل 

مع أبناء الكلية من الخريجين )حديثي 

الخريجين القدامى( وليقوم  –التخرج 

بتسهيل اإلجراءات المختلفة التي يتطلبها 

حدة بعد التخرج من التعامل مع هذه الو

مرحلة البكالوريوس. وتتبع هذه الوحدة إدارة 

شئون الطالب التي يتولى اإلشراف عليها 

وتوجيه العمل بها السيد األستاذ الدكتور 

 . وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

وتهتم الوحدة بمتابعة شئون الخريجين 

وإدارة جميع األعمال المرتبطة بهم والتي 

ا الخريج بعد إنهاء دراسته بمرحلة يحتاج إليه

  

 



البكالوريوس من استخراج الشهادات 

وتسلم شهادات التخرج وغيرها من إعالن 

عن األمور المرتبطة بالخريجين، باإلضافة 

إلى دعم وتوفير البيانات الالزمة لعمل قاعدة 

 ....بيانات عن الخريجين

 

 

 وحدة ضمان الجودة
 

وتسعى كلية  ٦٥٩١منذ نشأتها فى عام 

الهندسة إلى التطوير المستمر واالرتقاء 

بأدائها لتحقيق رسالتها التى أنشئت من 

أجلها، وقد بدأت أنشطة ضمان الجودة 

رسمياً بالكلية من خالل التقييمات الطالبية 

التجهيزات، والتى كانت تتم من للمقررات و

خالل وحدة تقويم األداء الجامعى بجامعة 

 .٦٥٥١أسيوط منذ عام 

وبالتعاون مع اتحاد  ١٠٠٦وفى عام 

الجامعات األفريقية، قامت الكلية بإعداد أول 

دراسة تقويم ذاتى حصلت خاللها الكلية 

، ١٠٠١على تقييم إيجابى فى سبتمبر 

وحتى يونيو  ١٠٠١وفى الفترة من ديسمبر 

، فقد حصلت الكلية على تمويل من ١٠٠٢

خالل مشروع ممول من مؤسسة فورد 

 ..... إلجراء دراسة ذاتية استطالعية

 

  

 

 

مركز معلومات كلية 

 الهندسة
  

بدأ العمل في إنشاء مركز المعلومات بكلية 

الهندسة بجامعة أسيوط وفقاً لما تم 

إقتراحة بإجتماع السيد األستاذ الدكتور/ 

م، ١٢/٦/١٠٠٥رئيس الجامعة بتاريخ 

وموافقة سيادته على إنشاء مركز 

للمعلومات بالكلية، وتأكيداً لما تضمنته 

الخطة اإلستراتيجية لمشروع تطوير كلية 

  

 



سة، وبناء على ما قد إستجد من قيام الهند

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

واإلعتماد بإصدارها معايير اإلعتماد فى يونيو 

، والتى ورد فيها ضرورة أن تمتلك 1445

المؤسسة التعليمية قواعد بيانات ومعلومات 

 ..... محدثة بإستمرار

 

 

وحدة خدمة المجتمع و 

 تنيمة البيئة
  

توظف القدرات العلمية والخبرات 

االستشارية ألعضاء هيئة التدريس 

اإلمكانيات المعملية في حل واستغالل 

المشكالت البيئية المتعلقة بالنواحي 

 –مياه  –الهندسية من بنية تحتية )طرق 

اتصاالت ........الخ (  –كهرباء  –صرف صحي 

وتطوير عمراني وصناعي ومشاريع بحثية 

ودورات تدريبية ومن خاللها المساهمة 

 . الفعالة في تنمية وتطوير وتقدم المجتمع

 

    

 

 : اللجان النوعية .٣

لجنة حماية الملكية 

 الفكرية
  

رى للملكية الفكرية علي عرفها المركز المص

أنها الحقوق التي يمنحها المجتمع إلى 

األفراد أو المنظمات بصورة رئيسية لألعمال 

اإلبداعية مثل االختراعات واألعمال األدبية 

والفنية والرموز واألسماء والصور 

والتصميمات. فهي تعطي المبدع الحق في 

منع اآلخرين من استعمال إبداعاته استعماال 

 .صرح به لمدة محدودة من الوقتغير م
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وبحسب المنظمة العالمية للملكية الفكرية، 

تنقسم الملكية الفكرية إلى فئتين هما 

الملكية الصناعية التي تشمل االختراعات 

)البراءات( والعالمات التجارية والرسوم 

والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية 

فات من جهة وحق المؤلف الذي يضم المصن

األدبية والفنية كالروايات والقصائد 

والمسرحيات واألفالم واأللحان الموسيقية 

والرسوم واللوحات والصور الشمسية 

 ..... والتماثيل والتصميمات الهندسية

 

 لجنة األزمات و الكوارث
  

هي مجموعة التدابير واإلجراءات الوقائية التى 

تهدف إلى حماية األرواح والممتلكات من 

 .المخاطر المحيطة

إن توفير شروط األمن والسالمة فى الكلية 

يعتبر من أهم األمور التى تحرص عليها لجنة 

إدارة األزمات والكوارث تنسيقاً مع كافة 

األقسام بالكلية للمحافظة على بيئة ومجتمع 

الكلية من مظاهر الخطر بكافة أنواعه بما يجعل 

 . الكلية بيئة آمنة

إدارة  وفى إطار تفعيل دور الكلية فى مجال

األزمات واألحداث الطارئة، وطبقاً للمعايير 

القياسية العتماد الكلية الموضوعة من قبل 

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

والتى توجب بضرورة وجود لجنة إدارة الكوارث 

واألزمات بكل كلية فقد تم تشكيل لجنة إدارة 

لث من األزمات والكوارث يوم األحد الموافق الثا

 ....(3/5/1445)1445شهر أغسطس سنة 

  


