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 مقدمة
 

وثيقة الدراسة الذاتية األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى هى 

نتيجة تضافر جهود مخلصة تم بذلها من اإلدارة العليا والقيادات األكاديمية 

قسام العلمية واإلدارية ومكتب جودة التعليم على مدار السنوات الخمس واأل

ولالرتقاء بالعملية التعليمية واستيفاء متطلبات االعتماد فقد تبنت . األخيرة

 :األكاديمية السياسات التالية

 الطالب هو محور عمل األكاديمية واهتمامها والخريج هو ثمرة جهودها. 
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد المشاركة الفعالة فى أنشطة. 

 االستفادة من الدراسات واألدلة واإلصدارات التى تعدها الهيئة. 

  االستفادة القصوى من البرامج التدريبية للهيئة إضافة إلى ما تقدمه مراكز
االرتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس والمراكز التخصصية لتدريب 

 .العاملين واإلداريين

  مشاركة الطالب واألطراف المجتمعية فى عمليات التقييم واالستفادة من
 التغذية الراجعة فى تطوير عناصر القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية 

  إجراء تحليل بيئى دقيق وإعداد خطة استراتيجية تحقق طموحات األكاديمية
 وتستوفى متطلبات دعم رسالتها وتحقيق رؤيتها

 

وهى تستشرف آفاقا جديدة فى مناخ جديد يثمن الجهود الخالقة واإلكاديمية 

المخلصة فإنها تؤمن بأن الجهود الجادة التى بذلت فى إجراء الدراسات 

واالستقصاءات والخطط وأعمال التدريب وورش العمل ستثمر إرتقاءا بمستوى 

ى خريجيها الذين نأمل أن يكونوا ضمن الجنود المخلصين الذين يعتمد عليهم ف

عن طريق تطبيق مجمل  لها حلولالأفضل  ، وإيجادالمشاكل الواقعّيةحل 
وتأمل األكاديمية . التى اكتسبوها خالل دراستهم همومهارات اتهمخبرمعارفهم و

أداء عالي وسائل حياتية ذات الحياة بتوفير  أن يسهم خريجيها فى تحسين نمط
خالل ة إلى التطوير من اليومى إضافستعمال لال ومالئمة كثر أماًناأمبتكر، 
 .صنيعتالو صميمتالو االختراع

   

 واهلل ولى التوفيق،،،  
 أحمد كحيــــــــل. د.أ

 عميــــــد األكاديـمية

 

 



 ة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاديمية الحديث

 

 الدراسة الذاتية

 - iii - 

 المحتويات
 

 ص المحتوى

 1 البيانات الوصفية لألكاديمية

 4 التخطيط االستراتيجى- 1

 11 الهيكل التنظيمي -2

 23    القيادة والحوكمة -3

 22    المصداقية واألخالقيات -4

 34    الجهاز اإلدارى -5

 43    الموارد والتسهيالت المادية -6

 61 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة -1

 10 الطالب والخريجون -8

 26    المعايير األكاديمية والبرامج التعليمية -2

 102 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة -10

 126 أعضاء هيئة التدريس -11

 134 العلمية البحث العلمي واألنشطة -12

 141 الدراسات العليا -13

 142 إدارة الجودة -14

 148 قائمة بوثائق األكاديمية

 150 قائمة بمالحق الدراسة الذاتية

 161 قائمة بجداول الدراسة الذاتية

 162 الدراسة الذاتية أشكالقائمة ب

  

 



 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

 

 الدراسة الذاتية

 

-1- 

 اسة الذاتيةالدر  تقرير
 كاديميةلألالبيانات الوصفية 

 بالمعادى الحديثة للهندسة والتكنولوجيا األكاديمية : اسم المؤسسة 
 خاص عاليهندسى معهد  :  نوع المؤسسة 
 بالمعادى  الحديثة للهندسة والتكنولوجيا األكاديمية :التابعة لها المؤسسة األكاديمية/اسم الجامعة

 الحديثة بالمعادى األكاديميةللمعاهد الهندسية العليا الخاصة ومملوكة لجمعية تتبع للمجلس األعلى 
 الموقع الجغرافى  : 

 محافظة القاهرة: المحافظة -
     المقطمالهضبة الوسطى ب: المدينـــة -

 5111 / 01 / 52 :تاريخ التأسيس  
 سنوات 2    :مدة الدراسة 
 ى جميع األقسام عدا بعض مقررات قسم الهندسة المعماريةفاإلنجليزية اللغة    :لغة الدراسة 
  األكاديميةالقيادة: 

 األكاديمية عميد أحمد محمد كحيل  /.د. أ
 التعليمالطالب و وكيل األكاديمية لشئون  أدهم عبد الرازق /.د. م.أ
 خدمة المجتمعو وكيل األكاديمية لشئون البيئة  منى البسيوني /.د .م.أ

 

 بكالوريوس الهندسة :لعلمية التي تمنحها المؤسسةالدرجات ا 
 اطالب 4864 :1026-1025للعام الدراسى  عدد الطالب المقيدين في المرحلة الجامعية األولى 
 ال يوجد :عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا 
 التالية ةاألقسام التعليمية الخمس األكاديميةتضم  :األقسام العلمية: 

 سم العلوم األساسيةق  

  االتصاالت وتكنولوجيا هندسة اإللكترونياتقسم 

  الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هندسةقسم 

  التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج هندسةقسم 

  البناء وتكنولوجيا هندسة العمارةقسم 

يس المجلس رئبقرارات من السيد وزير التعليم العالى عضوا معينا  59  :عدد أعضاء هيئة التدريس

منهم  أو متعاقدا بنظام الوقت الكامل تمهيدا الستصدار قرارات التعييناألعلى للمعاهد العليا الخاصة 
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وبذلك تصل نسبة أعضاء هيئة  بطال 4864 األكاديميةويدرس ب .عضوا على رأس العمل 59

 .90,4:  1 التدريس إلى الطالب 

عضوا ( 112  =96/2+59) ئيا ليبلغ العدد المكافئ من أساتذة الجامعات انتدابا جز 96ويتم انتداب 

 41,6:  1وبذلك تصل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 
  24معيدا و مدرسا مساعدا منهم  240يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعينين باألكاديمية 

 2019ألكاديمية فى يونيو على رأس العمل ويبلغ عدد الطالب المقيدين با 218إجازة بدون مرتب و

:  1)وبذلك تصل نسبة أعضاء هيئة التدريس المعاونة على رأس العمل إلى الطالب ( طالبا 4864)

:  1)بما يحقق النسبة المرجعية التى حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ( 21,2

29.) 

 فردا 479 سين والفنيينمتضمنا المهند عدد العاملين بالجهاز اإلداري يبلغ : 
 . موظف وعامل  673 عدد العاملين بالجهاز اإلداري -
 فني 32 قسـام الـتعليـميـةاألالفنيين المعينين ب عدد -
 مهندسا 63 المهندسين المتعاقدين والمعينين بأقسام األكاديمية عدد -

 :المرحلة الجامعية األولى 
  ة أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسس  :  

 (2000الئحة عام  نظام الفصلين)االتصاالت  وتكنولوجيا بكالوريوس هندسة اإللكترونيات 

 (2000الئحة عام  نظام الفصلين) الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بكالوريوس هندسة 

 (2000الئحة عام  نظام الفصلين) التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج بكالوريوس هندسة 

 (2000الئحة عام  نظام الفصلين) البناء وتكنولوجيا ارةبكالوريوس هندسة العم 

 (2012الئحة عام  نظام الساعات المعتمدة) االتصاالت وتكنولوجيا هندسةاإللكترونيات بكالوريوس 

 (2012الئحة عام  نظام الساعات المعتمدة) الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات بكالوريوس هندسة 

 (2012الئحة عام  نظام الساعات المعتمدة) جيا اإلنتاجالتصنيع وتكنولو بكالوريوس هندسة 

 (2012الئحة عام  نظام الساعات المعتمدة) البناء وتكنولوجيا بكالوريوس هندسة العمارة 

  امجبر  8العدد اإلجمالى للبرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 
  امجبر  8:  عدد البرامج المطبقة بالفعل 

  .دراسات عليابرامج لل األكاديميةة ال تتضمن الئح : مرحلة الدراسات العليا
تم التصديق على وحدة التدريب وجاري التصديق على وحدة األستشارات  :الوحدات ذات الطابع الخاص

 الهندسية والخدمات العامة 
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 األكاديميةرؤية 
 

كثر تميزا على المستوى المحلى الحديثة للهندسة والتكنولوجيا ضمن المعاهد العليا األ األكاديميةأن تصبح 

 .واإلقليمى فى مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتها
 

 األكاديميةرسالة 
 

إعداد الكوادر الهندسية المتميزة والقادرة على المنافسة علميا ومهنيا على المستوى المحلى واإلقليمى لكى 

الدارسين المعارف والمفاهيم حتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إكساب اتفى ب

والمهارات التكنولوجية الحديثة والمتطورة باستخدام البرامج المتنوعة فى إطار من القيم الثقافية 

 .واإلجتماعية واألخالقية
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 القدرة المؤسسية 

    التخطيط اإلستراتيجي 1

 

 التخطيط اإلستراتيجي    1

د له من خالل تحليل الحاضر ورسم خطة مستقبلية يعتبر التخطيط هو التنبؤ بالمستقبل واإلستعدا

تحقق الغايات واألهداف المرغوب تحقيقها, كما يحدد التخطيط األساليب والوسائل المناسبة لتطبيق 

هذه الخطة بكفاءة وفاعلية وفقاً ألولويات وجدول زمني محدد ومعلن وموضحاً للمسئوليات بدقة, 

لتعليم العالي بالنشاط اإلداري الذي تمارسه اإلدارة العليا في يرتبط التخطيط االستراتيجي لمؤسسات ا

المؤسسة والذي يحلل الفجوة بين موارد وإمكانيات المؤسسة والفرص المتاحة في البيئة المحيطة 

 . بغرض سد هذه الفجوة ومحاولة التوصل إلى تحقيق المالئمة والتوافق اإلستراتيجي

التكنولوجيا بالمعادى بأهمية دور التخطيط االستراتيجي فقد اتخذته تؤمن األكاديمية الحديثة للهندسة و

وتتواصل  2019/2014أساساً لوضع خطة إستراتيجية خمسية لألكاديمية تبدأ من العام الدراسي 

  . 2012/2016حتى العام الدراسي 
 

       مقدمة عن األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 1-1

 2000لسنة  2009حديثة للهندسة والتكنولوجيا بقرار وزير التعليم العالى رقم تم إنشاء األكاديمية ال

 تمنح بكالوريوس الهندسة فى التخصصاتو, (صورة من قرار نشأة األكاديمية / 14-1ملحق )

 :التالية

 االتصاالت وتكنولوجيا هندسة اإللكترونيات 

 الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات هندسة 

 لوجيا اإلنتاجالتصنيع وتكنو هندسة 

 البناء وتكنولوجيا هندسة العمارة 

لم و, (المبنى الرئيسي, المبنى الملحق, المبنى اإلداري: )تتكون األكاديمية من ثالثة مباني منفصلة هي

أدى التوسع في زيادة أعداد الطلبة إلى ضرورة التوسع  بلجميعاً في ذات الوقت  هذه المبانى ءيتم إنشا

  .استيفاء متطلبات الفراغات التعليميةفي المباني لمحاولة 

م وهو نظام التدريس بالفصلين, ثم بدأت 2000تطبق األكاديمية منذ نشأتها نظام التدريس بالئحة عام 

 160م وهو نظام الساعات المعتمدة والذي يدرس فيه الطالب 2012تطبق نظام التدريس بالئحة عام 

, (دليل الطالب لنظام الساعات المعتمدة / 12-1ق ملح) ساعة معتمدة موزعة على سنوات الدراسة

بنظام الفصلين ثم يسري التدريس بنظام  2019/2018ويتوالى التدريس بالنظامين حتى تخريج دفعة 

بدراسة معدل تطور حجم األكاديمية من حيث الطالب والساعات المعتمدة لجميع الدفعات باألكاديمية, 

في عدد  املحوظ ادريس والهيئة المعاونة تبين أن هناك اطرادوأعضاء هيئة الت والطالب الوافدين

فكانت الدفعة األولى دفعة عام , م وحتى اآلن2000منذ نشأتها عام  الطالب الملتحقين باألكاديمية

هو  2014/2019 إجمالي عدد الطالب بالعام الحالي بينما أصبحطالباً  60 طالبها عدد 2000/2001

وقد  .تطور عدد الخريجين باألكاديمية( 2)كما يوضح شكل  (1)كل فى ش هو موضح كما طالباً  4864
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 5عضواً وعدد أفراد الهيئة المعاونة  18 بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية في العام األول لها

عضواً وأفراد  59عدد  2014/2019معاونين, بينما صار عدد أعضاء هيئة التدريس بالعام الحالي 

بما  NARS  وهو ما يبين التزام األكاديمية ومحاولتها إلستيفاء المعايير األكاديمية 240عاونة الهيئة الم

العمارة نقصاً في أعداد أعضاء  زال هناك في قسمييتناسب مع أعداد الطلبة, ولكن في حقيقة األمر ال 

بأسماء أعضاء قائمة  / 13-1ملحق ) .هيئة التدريس وجاري استيفاءه حتى اآلن عن طريق اإلنتداب

 (هيئة التدريس المنتدبين بقسم العمارة وتخصصاتهم وجامعاتهم

 

 
 

 تطور أعداد الطالب باألكاديمية منذ نشأتها(: 1)شكل 

 
 

 تطور أعداد الخريجين باألكاديمية( : 2)شكل   

 

وثيقة السمات المميزة والوضع التنافسى / 22-1ملحق ) –الوضع التنافسي لألكاديمية يبرز

 : على نطاق المجتمع المحلي والقومي من خالل سمات تنافسية محددة أهمها -( ألكاديميةل

 .اإلهتمام بتعليم األساليب التكنولوجية الحديثة التي تتواءم مع سوق العمل -

 . تقديم تعليم هندسي خاص نظير مصروفات دراسية تنافسية -

كما هو موضح  -النشاط العلمي أعضاء هيئة التدريس من جهات متنوعة على قدر من الخبرة و -

-1ملحقق )  كما توفر لهم األكاديمية التدريب الدوري المناسب.(وثيقة اإلمكانيات البشرية)في 

صققورة مققن نمققادا  ققهادات اجتيققاا الققدورات التدريبيققة للسققادة أعضققاء هيئققة التققدريس  / 11

 .  (باألكاديمية

ة ودة وتبنيها للمعايير األكاديم ثقافة الجلمستمر لاالدعم المستمر لإلدارة العليا لألكاديمية وتبنيها  -

صقورة مقن ققرار انشقاة  / 15-1ملحقق )  وانش اء وح دة للج ودة باألكاديمي ة المعتمدة لبرامجها

 .  (وحدة الجودة باألكاديمية
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, فه ي ب ذلك مك ان يس هل داخل نطاق الطريق ال دائرياألكاديمية  تقع: الموقع الجغرافي المتميز -

المع ادي, حل وان, المقط م, مدين ة نص ر, مص ر )قربها من األحياء المختلفة مث ل الوصول إليه ل

 .(األكاديمية تحدد موقع خريطة/ 2-1ملحق )( إلخ... الجديدة, 

 .توفر األكاديمية وسائل نقل بداخل أحياء القاهرة الكبرى وخارجها -

 

: هياألستراتيجية لألكاديمية  أهم المرجعيات األساسية التي تم االعتماد عليها عند صياغة الخطةتعد 

البعد القومي والخطط االستراتيجية للدولة في مجال التعليم العالي, االرتباط برؤية ورسالة األكاديمية, )

معايير الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد, تقارير المراجعة الخارجية لبرامج األكاديمية, 

ولجان تختص كل لجنة فرق عمل بتشكيل إدارة األكاديمية  و قد قامت (مشاركات أصحاب المصالح

طبقا لهذه المرجعيات  ة عشر التي تنطبق على األكاديميةبدراسة وتحليل معيار من معايير الجودة الثالث

 .األساسية
 

: هي باألكاديمية أهم وسائل جمع البيانات التي اعتمد عليها فريق التخطيط االستراتيجي كانت

لنقاشات, المالحظات العينية, الندوات, اإلجتماعات الدورية, جلسات العصف الذهني اللقاءات, ا)

, (لقيادات األكاديمية, مجموعة االستبيانات واستقصاءات الرأي, المؤتمرات العلمية لألقسام, وغيرها

/  3-1ملحق ) -نظّم فريق التخطيط االستراتيجي عدداً من االجتماعات الدورية مسجلة في محاضر 

لمناقشة مهام اللجنة وتحليل البيانات التي تم و - (محاضر اجتماعات لجنة التخطيط االستراتيجي

 تجميعها بالوسائل السابقة, اتبعت اللجنة أسلوب التحليل البيئي باستخدام منهج التحليل الرباعي

SWOT Analysis خلية لتحليل الوضع الراهن الداخلي والخارجي, ثم عمل مصفوفة العوامل الدا

ثم تحليل الفجوة ومن ومصفوفة العوامل الخارجية لتحديد الوضع االستراتيجي الحالي لألكاديمية, 

منظومة القيم التي  تحديدوالوقوف على السياسة التي تتبعها األكاديمية لتحسين الوضع الراهن, وأخيراً 

 .ألخالقية والمهنيةتتبعها جميع األطراف داخل األكاديمية للحفاظ على الجودة التعليمية وا
 

 SWOT Analysis التحليل الرباعي  التحليل البيئي لألكاديمية باستخدام أسلوب 1-2

 

المهام على مجموعة من فرق اعتمدت إدارة األكاديمية في إعداد ملف الدراسة الذاتية على توزيع 

ثة عشر التي تنطبق واللجان بحيث تتولى كل لجنة دراسة واستيفاء معيار واحد من المعايير الثالالعمل 

عقدت إدارة  .على األكاديمية, وقد تم اختيار عدد من أعضاء هيئة التدريس ليشكلوا هذه اللجان

األكاديمية على مدار األعوام الثالثة الماضية عدداً من االجتماعات الدورية مع هذه اللجان بهدف متابعة 

محاضر االجتماعات الدورية /  4-1 لحقم) -إنجاز المهام والتأكد من سيرها على الخطى الصحيحة 

اإلجتماعات عقدت االدارة اجتماعات أخرى مع العاملين  لهذهباإلضافة , (لإلدارة مع أعضاء اللجان

األكاديمية للتعريف بالجودة, كما عقدت وحدة الجودة باألكاديمية اجتماعات مع كافة األقسام داخل ب

عية بموضوع الجودة ألعضاء هيئة التدريس والمعاونين لتعريف والتوها ااألكاديمية كان الهدف من

 .(ةالجودة باالكاديمية مع األقسام العلمي وحدةمحاضر اجتماعات /  5-1ملحق ) -والعاملين بكل قسم 

إدارة األكاديمية التي تعقد  /الجهة األولى: بالتالي فقد انقسم العمل ليسير في ثالث جهات على التوازي

وحدة الجودة باألكاديمية التي تعقد  /كافة األطراف الداخلية, الجهة الثانيةاجتماعات دورية مع 

لجان الجودة التي تتولى دراسة واستيفاء معايير الدراسة  /اجتماعات مع األقسام العلمية, الجهة الثالثة

 . يئيالذاتية, استهدفت الجهات الثالث نشر ثقافة الجودة في األكاديمية وإتمام عمليات التحليل الب
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 كل في لجنته, SWOT Analysisبإجراء عمليات التحليل الرباعي  لجان الجودةكلفت إدارة األكاديمية 

استخدمت كل لجنة قوائم االستقصاءات والفحص الوثائقي والمقابالت والمالحظات للتعرف على ف

ات مختلفة فأجرت كل لجنة عدد من المقابالت مع عينجوانب القوة والضعف والفرص والتهديدات, 

, وذلك (قيادات إدارية, عاملين, أعضاء هيئة تدريس, هيئة معاونة, طالب)من األطراف الداخلية 

 . (وثائق التحليل البيئى/ 1-1ملحق ) -للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف داخل األكاديمية 

لخارجية أثناء عقد كما قامت اللجان بتوزيع عدد من االستبيانات على السادة الحضور من األطراف ا

األكاديمية للمؤتمرات السنوية لمشاركة األطراف المجتمعية للتعرف على أرائهم في أبرز نقاط القوة 

والضعف والفرص والتهديدات المتوقعة, وجاء تصميم هذه االستبيانات لتكون مركزة ومحددة 

كي تساهم رموز من ومبسطة, فإن إدارة األكاديمية تحرص على عقد هذه المؤتمرات السنوية ل

عانة بهم في التخطيط التقييم المستمر ألداء األكاديمية وتمت االستاألطراف المجتمعية في عمليات 

م, 2019م, 2011م, 2010تعد أبرز هذه اللقاءات السنوية تلك التي عقدت أعوام , االستراتيجي

اهمة في طرح أفكار مستقبلية وكان الهدف منها مشاركة األطراف المجتمعية في التحليل البيئي والمس

ومن أبرز  -  (وثائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية) -  وثائق التحليل البيئى /1-1ملحق ) -

 : الشخصيات التي استضافتها األكاديمية في هذه اللقاءات هم

محمد المصري مندوب . م)حضر هذا الملتقى : 6/2/2010الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -

عماد وليام .جمال عبد المعطي مندوب شركة باناسونيك, م. المصرية لإلتصاالت, مشركة 

 (. مندوب شركة المقاولون العرب

حسن صادق حسن رئيس . أ)حضر هذا الملتقى : 90/2/2011الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -

. ت, أحسين الحفناوي وكيل وزارة بالمجلس األعلى للجامعا. قطاع بوزارة االستثمار, أد

محمد عبد المنعم جندية مدير عام . سميرة عبده رزق مدير عام بالمجلس األعلى للجامعات, أ

 (. اإلستشارات الهندسية والمقاوالت

عالء فهمى وزير / السيدحضر هذا الملتقى : 90/11/2019الملتقى السنوي المنعقد بتاريخ  -

ى السابق وحضر هذا الملتقى أيضا كل وائل المعداوى وزير الطيران المدن/ النقل السابق والسيد

أحمد بدر الدين محمد حسيب . سيد محمود عبد المجيد رئيس مركز إعداد القادة, م. د.أ)من 

 (. فولي حسن فولي مدير تسويق شركة تيليكوم. مندوب الهيئة العربية للتصنيع, أ

ى شهر اكتوبر من هذا العام الملتقى السنوى لهذا العام وهو قيد االعداد وتخطط األكاديمية لعقده ف

وسوف تحرص األكاديمية على دعوة رموز من األطراف اإلجتماعية تساهم فى رفع كفاءة األكاديمية 

 .التعليمية

زادت من القيمة ساهمت هذه الرموز من األطراف المجتمعية في االرتقاء بمستوى التعليم ووقد 

أعضاء هيئة تدريس أو هيئة ) ألطراف من الداخلبالتالي أصبحت كافة االتحليل البيئي, المضافة من 

شركات توظيف, ) ومن الخارج -(وثائق التحليل البيئى / 1-1ملحق ) - (معاونة أو إداريين أو طالب

أعضاء من المجتمع المحلي, ممثلين لبعض مؤسسات سوق العمل, أعضاء مجالس إدارات بشركات 

دراية ووعي بموضوع الجودة وأصبحت كافة هذه  على( هندسية, رموز من المجلس األعلى للجامعات

 وثائق التحليل البيئى/ 1-1ملحق ) -األطراف مشتركة في صياغة التخطيط االستراتيجي لألكاديمية 

هذه البيانات عند لجنة  تجميعمن إعداد بيانات التحليل الرباعي تم اللجان وبعد ان انتهت جميع , (

لت هذه البيانات تبعاً لألهمية, ثم استخدم فريق التخطيط التخطيط االستراتيجي التي جمعت وحل

نواتج عملية التحليل في تحديد وزن كل عامل من العوامل اإلستراتيجية وترتيبها حسب االستراتيجي 
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-2213وثيقة الخطة االستراتيجية )األهمية النسبية لها لتحديد أولوية تنفيذها كما هو وارد في 

 :فيما يلي قوة والضعف والفرص والتهديدات باألكاديميةنقاط ال أهموكانت , (2218

المطلوبة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة  تتمثل في وفرة اإلمكانات المادية :أهم نقاط القوة -أوالً 

 6مدرج موزعين  14والمجهزة بأحدث التشطيبات ومكيفة مركزياً, يوجد باألكاديمية عدد 

طالب واثنى  210درجات بالمبنى الملحق سعة مدرجين منهم م 8مدرجات بالمبنى الرئيسي و

طالب, باإلضافة للفصول الدراسية ومعامل الحاسبات وورش قسم التصنيع  190عشر مدرج سعة 

ومعمل مساحة وقاعتين للمكتبة, كما تحظى األكاديمية بخبرات وكفاءات تدريسية لحصول عدد 

 -لدكتوراه من جامعات أجنبية في أوروبا وأمريكا غير قليل من أعضاء هيئة التدريس على درجة ا

وهو ما ينعكس على جودة العملية التعليمية  (ات البشريةيوثيقة اإلمكان)كما هو موضح في 

, كما يواصل عدد من أعضاء هيئة التدريس  وتدريس مناهج دراسية حديثة وبأساليب فكر حديثة

المشاركة بالمؤتمرات العلمية الدولية في أمريكا نشاط البحث العلمي بالنشر في المجالت الدولية و

وآسيا وأوروبا وهو ما ينعكس باإليجاب على مستواهم العلمي وبالتالي يفيد ذلك معاونيهم 

, (باألكاديمية قائمة البحث العلمي ألعضاء هيئة التدريس نمودا من/ 1-1ملحق  )-والطالب 

ال للدروس الخصوصية, ال للتبرعات, ال )لمبدأ  وتعد من أبرز نقاط القوة تبنى إدارة االكاديمية

 .  للحفاظ على قيم العدالة والمساواة بين الطالب( للهدايا

 

 اء هيئة التدريس في قسمتتمثل في عدم توافر العدد المناسب من أعض :أهم نقاط الضعف -ثانياُ 

حكومية على قدر عال العمارة ولكن يستكمل العدد حالياً بانتداب أعضاء هيئة تدريس من جامعات 

من الخبرة, كما تحتاج األكاديمية لعمليات توسع في المباني والمساحات الستيفاء معدالت أعداد 

ال تتوفر باألكاديمية فكرة الحرم الجامعي الذي يحيط بالمباني التعليمية وهو ما أدى أيضا الطالب, 

عدم اكتمال جاهزية الموقع لتفرق المباني داخل الكتل السكنية, كما تعد من نقاط الضعف 

االلكتروني لألكاديمية فهو يحتاج لعمليات تحديث وادخال قاعدة بيانات لألقسام وأعضاء هيئة 

 .  التدريس والمعاونين وال يزال العمل لتحديثه مستمراً 

ة تزايد إقبال الطالب لاللتحاق باألكاديمية لما ذاع لها من شهرة واسع :أهم الفرص المتاحة -ثالثاً 

بين مؤسسات التعليم الهندسي الخاص, كما تفتح المدن الجديدة والمناطق الصناعية في محيط 

األكاديمية سوقاً واعداً لخريجي األكاديمية, وهو ما يعني وجود مجاالت متعددة لعمل الخريجين 

 .  من خالل تأهيلهم بما يتناسب وإحتياجات سوق العمل في مختلف هذه المجاالت

التوسع في إنشاء المعاهد واألكاديميات والجامعات الخاصة  يعد :م التهديدات الخارجيةأه -رابعاً 

وما تقدمه هذه الجامعات من مزايا ألعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة وتسهيالت للطالب 

 .من أهم التهديدات التي تواجهها األكاديمية

ستراتيجي إلى إحصاء نقاط القوة ليبلغ بعد عمليات الحصر والتدقيق, توصل فريق التخطيط اإل

, وكذلك إحصاء الفرص 1:  1442بنسبة تصل إلى  88, ونقاط الضعف وصل إلى  52عددها 

, وبعد حصر 1:  142 بنسبة تصل إلى 49, والتهديدات الخارجية  92المتاحة ووصلت إلى 

واضحة ومحددة  وإحصاء جميع هذه النقاط تمكن فريق التخطيط اإلستراتيجي من عمل مصفوفة

لمجاالت القوة والضعف الناتجة من تحليل البيئة الداخلية, ومصفوفة أخرى للفرص والتهديدات 

-2213وثيقة الخطة االستراتيجية )كما هو موضح في  -الناتجة من تحليل البيئة الخارجية 

, ومجموع أوزان الفرص 2485أي  285, بلغ مجموع أوزان نقاط القوة والضعف (2218
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هم استنتاجات التحليل البيئي وهو للتوصل أل, وهو ما قاد الفريق 2498أي  298تهديدات وال

معرفة الوضع االستراتيجي لألكاديمية وذلك بعمل مصفوفة العوامل اإلستراتيجية الداخلية 

تم توقيع النقطتين  -( 9)كما هو مبين في شكل  -وهي عبارة عن رسم بياني  IE Matrixوالخارجية 

مصفوفة وبناءاً عليه يتحدد على أثرها السياسة التي تتبعها األكاديمية لمعرفة وضعها على ال

 . اإلستراتيجي
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 ( 2498, 2485)رسم بياني يوضح موقف األكاديمية عند النقطة ( 9)شكل 

 والتي تقع في منطقة سياسة التطوير والتحسين

 

كاديمية قوي على المستوى الداخلي يتضح من الرسم البياني السابق أن الوضع االستراتيجي لأل

ومتوسط على المستوى الخارجي وهو ما يعبر عن وضع إستراتيجي يحتاج وبصفة أساسية إلى 

 . لتطوير والتحسيناإستراتيجيات 

بمجرد توصل فريق التخطيط اإلستراتيجي لهذه النتيجة انطلق ليتعرف على حجم الفجوة المراد 

 .  المسافة بين الوضع الحالي والوضع المستهدف الوصول إليهتذليلها, والمقصود بالفجوة هي 

الجودة وكيفية رصد الوضع المأمول بكل معيار من معايير بفريق التخطيط اإلستراتيجي  قام

من  المعاييرالنسبة المتاحة المحققة منه, ثم تم تلخيص حجم الفجوات بجميع  التوصل إليه وماهي

  .(4)كل مخطط التالي المبين بالشخالل ال
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 مخطط حجم الفجوات يظهر باللون األحمر ونسبة إنجاز ما هو محقق باللون األخضر( 4)شكل            

 

ولكي يتم تذليل الفجوات ومحاولة الوصول للوضع المأمول صّمم فريق التخطيط اإلستراتيجي خطة 

اللها الرؤية والرسالة ووضع غايات مأمولة وحّدد أهداف إستراتيجية لألكاديمية صاغ من خ

إستراتيجية للوصول لهذه الغايات, ووضع خطة تنفيذية إجرائية لتحقيق هذه األهداف بدقة, ويأمل 

 . فريق التخطيط اإلستراتيجي أن يتم الوصول للوضع المأمول بتطبيق هذه الخطة التنفيذية
 

                                    ميةتصميم وصياغة إستراتيجية األكادي   1-3

يرتبط هذا الجزء بصياغة رؤية ورسالة األكاديمية ويبين كيفية نشرها على األطراف المختلفة, ثم 

صياغة الغايات واألهداف اإلستراتيجية, وتحديد السياسات التي تتبعها األكاديمية, وأخيراً ينتهي هذا 

ي عبارة عن إجراءات وأنشطة تحقق خطة زمنية دقيقة تحاول الجزء بوضع الخطة التنفيذية التي ه

 .بقدر اإلمكان الوصول إلى الوضع المأمول
 

                                                        :الرؤية والرسالة 1-3-1

ي, بدأ فريق التخطيط اإلستراتيجي في اإلطالع على الرؤية والرسالة التي أعدتها وزارة التعليم العال

ثم تم وراجعت المبادئ والشروط الواجب توافرها عند إعداد رؤية ورسالة مؤسسة تعليم هندسي, 

اإلطالع على الرؤية والرسالة لعدد من كليات الهندسة بجامعات حكومية مصرية وجامعات عربية 

تخطيط وأخرى أجنبية لمعرفة األسس واألفكار التي تتم بها صياغة الرؤية والرسالة, ورأى فريق ال

اإلستراتيجي ماهية الرؤية التي تنشدها األكاديمية كواحدة من مؤسسات التعليم الهندسي الخاص التي 

تأمل في تخريج مهندسين قادرين على المنافسة المحلية ومن ثم إعداد رسالة تتوافق مع هذه الرؤية, 

, وبناءاً على نتائج ةداروتم عرضها على اإللألكاديمية صيغة مبدئية للرؤية والرسالة وتم وضع 
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عميد )التحليل البيئي فقد اشتركت جميع األطراف من داخل األكاديمية كالقيادات األكاديمية واإلدارية 

( إلخ.. ووكالء األكاديمية, مديرو اإلدارات, جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة, الطالب, 

-1ملحق  ) لرسالة في اجتماع مجلس الكلية وبعض األطراف الخارجية, وتمت إقرار هذه الرؤية وا

صورة من قرار المجلس التعليمى باعتماد ألية  / 17-1ملحق  ) (إعداد الرؤية والرسالة وثائق / 7

محضر إقرار واعتماد الرؤية والرسالة من / 8-1ملحق )و (مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة

والرسالة على المشاركين في اللقاءات تم عرض صياغة الرؤية و  –( مجلس إدارة األكاديمية

وثائق الملتقى السنوى لألطراف )المجتمعية الثالث من خالل استطالع للرأي وطرحها للمناقشة 

وعالوة على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين فقد كانت أعداد الحضور (. المجتمعية

 :من خارج األكاديمية كالتال

 12   2010األول  يوالملتقى السن 

 115 2011 يالثان يالملتقى السنو 

 81   2019الثالث  يالملتقى السنو 

قامت لجنة التخطيط االستراتيجي باس تطالع رأى األع داد التالي ة م ن األط راف المعني ة ف ي الص ياغة 

 28 موظ ف  10 عض و هيئ ة معاون ة10 عض و هيئ ة ت دريس 20النهائية لرؤية األكاديمية ورسالتها 

المش اركين  يان اجم ال يأ من األطراف الخارجية 11 سنوات وتخصصات دراسية مختلفة طالب من

فردا من داخل األكاديمي ة وم ن خارجه ا وس وف  924صياغة رؤية األكاديمية ورسالتها تعدى ال  يف

األط  راف  جمي  ع ش  تركتإ بالت  الي .تراع  ى األكاديمي  ة زي  ادة مس  توى المش  اركة ف  ي الس  نوات القادم  ة

 :رؤية والرسالة لتكون كما يليلصياغة ال

التكنولوجي ا ض من المعاه د العلي ا بح األكاديمية الحديث ة للهندس ة وأن تص: (Vision) رؤية األكاديمية

 .اإلقليمى فى مجال العلوم الهندسية وتطبيقاتهاكثر تميزا على المستوى المحلى واأل

يزة والقادرة عل ى المنافس ة علمي ا ومهني ا إعداد الكوادر الهندسية المتم(: Mission) رسالة األكاديمية

على المستوى المحلى واإلقليمى لكى تفى بإحتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة ع ن طري ق 

إكس اب الدارس ين المع  ارف والمف اهيم والمه  ارات التكنولوجي ة الحديث ة والمتط  ورة باس تخدام الب  رامج 

 .جتماعية واألخالقيةالمتنوعة فى إطار من القيم الثقافية واإل

بعد إقرارها واعتمادها تم نشر الرؤية والرسالة باألكاديمية وخارجها لكافة األطراف المعنية عن 

 : طريق

o اللوحات والالفتات اإلعالنية داخل األكاديمية. 

o  توزيعها على جميع السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واإلداريين. 

o لموزع على جميع الطالب في بداية العام الدراسيتوجد في مقدمة دليل الطالب ا. 

o  ليعرفها الطالب الكتب الدراسية المطبوعة باألكاديميةتوجد على مقدمة . 

o على شبكة االنترنت كاديميةنشرها من خالل موقع األ. 

 

مراجعة وتحديث الرؤية والرسالة دورياً كل خمس سنوات كحد أدنى لمواكبة لاألكاديمية  تخطط

عتماد ذلك فى مجلس األكاديمية كما تقرر مراجعتها قبل هذه إالمحلية والعالمية, وقد تم  وراتالتط

 .  الفترة فى حال وجود أية ضرورات تدعو لذلك بناء على اقتراح من عميد الكلية
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                   :الغايات واألهداف اإلستراتيجية 1-3-2

 األهدف االستراتيجية/ 9-1ملحق ) – تراتيجيةتبنت األكاديمية مجموعة من الغايات واألهداف اإلس

 هذافي ضوء نتائج التحليل البيئي ولتحقق بها رؤيتها ورسالتها وذلك  - (وموثقة معتمدة لألكاديمية

لتدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف واستغالل الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي 

طراف داخل األكاديمية في صياغة هذه الغايات تؤثر بالسلب على أدائها, شاركت مختلف األ

واألهداف من أعضاء هيئة التدريس ورؤساء األقسام التعليمية ورؤساء األقسام الرئيسية من شئون 

إلخ, وتمت مشاركة أطراف من خارج .. الطالب وشئون الخريجين ورعاية الطالب والماليات 

التحليل  وثائق/ 1-1الملحق )أنظر . لمجتمعيةاألكاديمية متمثلين في بعض القيادات اإلدارية وا

 : وهذه الغايات واألهداف اإلستراتيجية هي. (البيئي

 
 

تطوير االكاديمية المستمر لتكون إحدى المؤسسات العلمية المتميزة فى مجال التعليم : الغاية األولى  - 1غ
 الهندسى

ى
ول
أل
 ا
ية
غا
 ال
ف
دا
أه

 

 عضاء هيئة التدريس تنمية وتطوير مهارات وقدرات أ 1-1هـ 

 2-1هـ 
التطوير المستمر للمناهج الدراسية وزيادة فاعليتها واستحداث برامج تتالئم مع متطلبات 

 سوق العمل وتتماشى مع التطور التكنولوجي

 3-1هـ 
مصادر تعلم متنوعة  والبنية التحتية لألكاديمية وتوفيرتحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية 

 ومتطورة

 4-1هـ 
التأكيد على القيم االنسانية النبيلة وتعميق قيمة الوالء الوطني والمحافظة على المبادئ 

 األصيلة للمجتمع ووضع اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم كقدوة للطالب يمكن االقتداء بها 

 5-1هـ 
لزمة على كافة رفع قيمة المصداقية واألخالقيات في األكاديمية والعمل بالقوانين واللوائح الم

 أطراف البيئة الداخلية

  باألكاديميةتشجيع وتحفيز العاملين المتميزين  6-1هـ 

 

 

 

رفع مستوي أداء الطالب والخريجين في سوق العمل وتحسين الوضع التنافسي لهم : الغاية الثانية - 2غ
 ضمن اقرانهم من خريجي الجامعات األخري

ية
ان
لث
 ا
ية
غا
 ال
ف
دا
ه
أ

 

 1-2هـ 
سياسة واضحة لقواعد القبول والتحويل والتوزيع بما يتوائم واحتياجات سوق العمل, رسم 

 ومهارات الطالب

 تقديم نظام دعم طالبي متكامل لتحفيز الطالب علي التميز علي جميع االصعدة 2-2هـ 

 توفير الظروف المالئمه لحصول الطالب علي اعلي جوده تعليمية 3-2هـ 

 اديمية للخريجين للوصول الهدافهم والتقدم في سوق العملمساعدة األك 4-2هـ 
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 تنمية قدرات الجهاز اإلداري باالكاديمية ليكون على مستوى الكفاءة المطلوبة: الغاية الثالثة  - 3غ

ثة
ثال
 ال
ية
غا
 ال
ف
دا
أه

 

 تنمية وتطوير أداء القيادات والعاملين  بالجهاز اإلداري باألكاديمية 1-3هـ 

 تعظيم اإلستفادة من الموارد البشرية المتاحة  2-3هـ 

 خلق وتوفير المناخ الجاذب للعاملين 3-3هـ 

 التحسين المستمر لمستوى الرضا الوظيفي لدى العاملين باألكاديمية 4-3هـ 

 

 تعزيز دور االكاديمية في المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة: الغاية الرابعة - 4غ

ة 
اي
لغ
 ا
ف
دا
أه

ال
عة
اب
ر

 

 .خدمة المجتمع من خالل النشاط الهندسي لألكاديمية في مختلف األقسام التابعة لألكاديمية 1-4هـ 

 .مشاركة األكاديمية في تطوير البيئة المحيطة به 2-4هـ 

 .المساهمة فى نهوض المجتمع فى سائر المجاالت 3-4هـ 

 .للمجتمع يوت خبرةتنمية وحدات ذات الطابع الخاص لتكون بانشاء و 4-4هـ 

 

 حقيق التقويم الشامل والمستمر ألداء األكاديميةيدارة الجودة إلتطبيق نظام : الغاية الخامسة - 5غ

ة 
اي
لغ
 ا
ف
دا
أه

سة
ام
خ
ال

 

 استيفاء مكتب جودة التعليم واإلعتماد للقياسات المرجعية 1-5هـ 

 2-5هـ 
المتعلقة بالتقويم الشامل والمستمر الدورية  استخدام المكتب وسائل متنوعة لتنفيذ األنشطة

 الألكاديميةألداء 

 آليات معتمدة للمساءلة والمحاسبة لتقييم أداء جميع العاملين باألكاديمية إيجاد 3-5هـ 

 

 تطوير نشاط البحث العلمي والدراسات العليا  : الغاية السادسة - 6غ
سة
ام
خ
 ال
ية
غا
 ال
ف
دا
أه

 

 يا واألبحاث العلميةدعم مشاريع الدراسات العل 1-6هـ 

 ذات السمعة العالية لدراسات العلمية في المجالت العالميةالدولى لنشر تحسين مستوى ال 2-6هـ 

 ألعضاء هيئة والهيئة المعاونة إنشاء قواعد بيانات لإلنتاج العلمي 3-6هـ 

 4-6هـ 
نة وأعضاء هيئة دعم وتنمية القدرة على االبتكار والتصنيع لدى الطالب والهيئة المعاو

 التدريس

 

تم نشر هذه الغايات النهائية واألهداف اإلستراتيجية على الموقع اإللكتروني لألكاديمية وبعض 

اللوحات اإلرشادية داخل األكاديمية ودليل الطالب, وقررت اإلدارة مراجعة وتحديث الغايات 

 .لية والعالميةالنهائية واألهداف دورياً كل خمس سنوات لمواكبة التطورات المح
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                                                 :سياسات األكاديمية 1-3-3

السياسات التي تمثل اإلطار الحاكم للتصرف وتضمن تحقيق حددت األكاديمية مجموعة من 

 :األكاديمية ألهدافها, وتعتبر هذه السياسات بمثابة المرشد العام لألكاديمية وتتمثل في 

  التعليم والتعلمسياسة. 

تتبن  ى األكاديمي  ة اس  تخدام أنم  اط متنوع  ة لل  تعلم لتحقي  ق مخرج  ات ال  تعلم المس  تهدفة ب  البرامج 

والمقررات المختلف ة وتتض من ه ذه األنم اط تش جيع الط الب عل ى ال تعلم ال ذاتي والتف اعلي داخ ل 

والعم ل الجم اعي  المحاضرات والدروس العملية وإعداد األبحاث والمشاريع والزيارات الميدانية

وض  عت وق  د . ه  ذه األنم  اط تض  من تحقي  ق المخرج  ات التعليمي  ة المس  تهدفة منه  ا. بالمش  روعات

وتتبن  ى األكاديمي ة سياس ة التوس  ع . الطموح ات ه ذه وثيق ة االس تراتيجية ل  تعكس تمام اً  األكاديمي ة

نى سياسة ال دعم العلم ى كما تتب. األفقى لمواجهة الكثافة الطالبية واالقبال المتزايد على األكاديمية

 . المتكامل للطالب لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية

 سياسة البحث العلمي. 

تولى األكاديمية االهتمام البالغ بالبحث العلمي والذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية ف ي عالمن ا 

عل ى  المعاصر ويتضح ذلك من رسالتها الت ي تخص ص فيه ا ج زءا رئيس يا للبح ث العلم ي س واء

وعلي ة فاألكاديمي ة ت دعم وبش كل مس تمر الخط ط . مستوى الط الب أو الق ائمين بالعملي ة التعليمي ة

كم  ا أن . البحثي  ة باألكاديمي  ة كم  ا ت  دعم الب  احثين م  ن أعض  اء هيئ  ة الت  دريس والهيئ  ة المعاون  ة

ع ه ذه األكاديمية تحفز وتشجع الطالب على البحث العلمى وتطور من برامجها التعليمية لتتف ق م 

 .السياسة

 سياسة خدمة المجتمع وتنمية البيئة: 

ولذلك تعمل . وضعت األكاديمية هذه السياسة ايمانا منها بدورها فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة

المجتم ع ح ل مش اكل كم ا تس عى ال ى  .وحدات ذات الطابع الخ اصتفعيل إنشاء و األكاديمية على

تنظ يم الم ؤتمرات والن دوات الت ى أخيرا . يقى فى حلهادور البحث العلمى التطبعن طريق تعزيز 

 .تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة

 سياسة التدريب: 

بن اء الق درات و جمي ع الع املين باألكاديمي ة تنمي ة وتط وير كف اءات ومه ارات الى يهدف التدريب

م ل عل ى تحدي د واألكاديمي ة تع. للط الب بالق در ال ذى يمك نهم م ن التمي ز ف ى س وق العم ل المهنية

وتقييم االحتياجات التدريبية لجميع العاملين بها وتنفيذ برامج تدريبية تض من وج ود جه از ادارى 

كم ا تعم ل األكاديمي ة . فعال واعضاء هيئة تدريس قادرين عل ى تحقي ق رس الة ورؤي ة األكاديمي ة

 .على توفير فرص التدريب للطالب التى تضمن تفوقه المهنى محليا واقليميا

 سياسة الماليةال : 

مص ادر ال دخل ل دى األكاديمي ة تك اد تنحص ر ف ى مص روفات الط الب ورس وم الت دريب ورس  وم 

وأوج ه االنف اق بش كل ع ام . امتحانات الطالب وحصة األكاديمية من ايراد الجمعية التى تتب ع له ا

املين باألكاديمية هى كل ما ينفق على البيئة التعليمية الداخلية باألكاديمية سواءا كانت مرتبات الع

أو التجهيزات المادي ة والت دريب وغيره ا م ن أوج ه االنف اق داخ ل األكاديمي ة باإلض افة إل ى ح ق 
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وسياس ة . الجمعية المالكة لألكاديمية في فائدة رأس المال وبعض أوج ه االنف اق خ ارج األكاديمي ة

يتض ح مم ا س بق أن . اخلي ةاألكاديمية المالية تضع أولوية لالنفاق على تطوير وتحس ين بيئته ا الد

. لألكاديمي  ة موارده  ا المالي  ة والمادي  ة الكافي  ة, والت  ي تمكنه  ا م  ن تحقي  ق أه  دافها بكف  اءة وفعالي  ة

ويجب على األكاديمي ة أن تراع ى عن د تخص يص موازنته ا الس نوية عل ى أنش طة التعل يم وخدم ة 

تحقي ق رس الة األكاديمي ة  المجتمع االحتياجات الفعلية لهذه األنشطة وم دى مس اهمة ك ل منه ا ف ي

 .وأهدافها االستراتيجية
 

عمي  د ووك  الء األكاديمي  ة والس  ادة أعض  اء هيئ  ة  اتت  م ع  رض ومناقش  ة ه  ذه السياس  ات  ف  ي اجتماع  

التدريس ووضع الخطط  التنفيذية لتحقيقها, في ظل تشكيل لجان الجودة داخ ل األكاديمي ة فق د ت م تكلي ف 

  :ف ي تحدي داً ه ذه اللجن ة تض ع سياس ات األكاديمي ة ت األكاديمي ة ولتخ تص بتنفي ذ سياس ا لجنة السياس ات

ش ئون  -الم وارد المادي ة والبش رية   -تط وير إدارة الج ودة المعني ة بالت دريب   -شئون التعليم والط الب 

 ةن  وتق  دم ه  ذه اللجالش  كاوى والمقترح  ات  وباإلض  افة إل  ى ش  ئون الخ  ريجين  ,البيئ  ة وخدم  ة المجتم  ع

حاته  ا الت  ي تش  مل كاف  ة أنش  طة األكاديمي  ة لعرض  ها ومناقش  تها م  ع إدارة األكاديمي  ة توص  ياتها ومقتر

والط  الب فيم  ا يخص  هم م  ن ش  ئون تعل  يم وخ  دمات ورعاي  ة الط  الب وق  ررت إدارة األكاديمي  ة مراجع  ة 

وتحديث هذه السياسات من حيث التقويم والتعديل والمالءم ة واإلج ادة بش كل دوري كلم ا دع ت الحاج ة 

/  11-1ملحقق ) .توضح فصول الدراسة الذاتية التالية إقرار وتطبيق اللج ان له ذه السياس ات - إلى ذلك

  .(صورة من نماذج اجتماعات لجنة السياسات الخاصة باألكاديمية

ض  مان تحقي  ق رض  اء المتع  املين م  ع األكاديمي  ة  ته  دف إدارة األكاديمي  ة م  ن وض  عها لتل  ك السياس  ات

 .سوق العمل وتحقيق المنافسة المتميزة في
 

  :الخطة التنفيذية لتطبيق إستراتيجية األكاديمية 1-3-4

وثيقة )كما هو موضح في  - خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق إستراتيجية األكاديمية تم وضع

هذه الخطة جميع الغايات واألهداف اإلستراتيجية  تضمنت, (2218-2213الخطة االستراتيجية 

مسؤليات وحددت ات بالنسبة لألنشطة والمهام المطلوب تنفيذها, األولوي تضمنتلألكاديمية, كما 

التنفيذ ومؤشرات التقييم والتوقيت الزمنى للتنفيذ ومستويات اإلنجاز, وبمجرد أن انتهى فريق 

التخطيط اإلستراتيجي من وضع هيكل الخطة التنفيذية بدأت إدارة األكاديمية بالفعل في تنفيذ يعض 

  :البنود ومثال على ذلك

في سبيل تطوير الفراغات التعليمية واستيفاء المعدالت المطلوبة والمعايير األكاديمية, احتاجت  -

األكاديمية للتوسع في مساحة قاعة المكتبة, فقد تم رصد مبلغ مالي لتوفير قاعة إضافية وبالفعل 

 . تم البدأ في إنشاء هذه القاعة الثانية من المكتبة وذلك في مبنى الملحق

ر سعي األكاديمية إلكمال خطة الدفاع المدني وشروط مكافحة الحريق, راعت الخطة في إطا -

التنفيذية إكمال التركيبات الالزمة لمواسير المياه وإطفاء الحريق, وبالفعل بدأت األكاديمية على 

 .  مستوى المباني وخاصة المبنى الرئيسي في إعداد التركيبات الالزمة وجاري العمل فيها

في إطار سياسة األكاديمية لدعم نشاط البحث العلمي  - ر على جدية تنفيذ البنود المطوبةومثال آخ -

م في تطبيق سياسة مالية جديدة تشجع من أعضاء 2019بدأت األكاديمية في شهر نوفمبر لعام 

هيئة التدريس والمعاونين وتحفزهم للنشر العلمي في المؤتمرات العلمية الدولية والمجالت 

 . والمحلية فيما يرفع من أسهم األكاديمية وإسمها وسط المحافل الدوليةاألجنبية 
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وال تزال األكاديمية تطبق بعض بنود الخطة التنفيذية قريبة األجل وذلك وفقاً لألهمية واألولوية, 

وسترصد إدارة األكاديمية مبالغ مالية محددة  لتنفيذ باقي البنود المطلوبة على مدار السنوات الخمس 

 . مقبلة كل بند وفقاً لألهميةال

تعكس إستراتيجية األكاديمية شخصية مستقلة وخصائص مميزة لطبيعة نشاطها, عن طريق تقديم 

بعض المقررات األكاديمية المتميزة من خالل برامج تمكن الطالب من تفوقه على خريج المعاهد 

اديمية مسؤلياتها المجتمعية نحو في سوق العمل, كما تبرز إستراتيجية األكوتكسبه مزايا والكليات 

المجتمع المحلي بصورة واضحة ومحددة من خالل البدأ في وضع خطة للبحث العلمي تساعد على 

 .  حل مشكالت المجتمع
 

الدولة, / تتضمن اإلستراتيجية ما يفيد عن طموحات األكاديمية في األجل الطويل على مستوى اإلقليم

 :التي تسعى إلى تحقيقها في اآلجل الطويل والمتمثلة في وتعكس رؤية األكاديمية الطموحات
 

تحقيق تميز في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي ومجال خدمة المجتمع للوصول ألن تكون  -

األكاديمية مؤسسة تعليمية وبحثية وخدمية رائدة, وتكون قادرة على مواكبة المتغيرات  المحلية, 

 . اإلقليمية والعالمية

 .عتبارات في الوقت الراهنعتماد وهو أحد أهم االكاديمية في الحصول على االرغبة األ -

 .تحقيق ميزة تنافسية في سوق العمل -

 .تحقيق الخطة اإلستراتيجة الموضوعة ومتابعتها وتقييم أدائها باستمرار -
 

 ومن أجل تحقيق هذه الطموحات فقد أعد فريق التخطيط اإلستراتيجي خطة إستراتيجية خمسية من

تشتمل على جميع العناصر األساسية التي تسعى للتميز ( 2016/2015حتى  2019/2014)

 .والمنافسة في الخدمات التي تقدمها األكاديمية

  

محضر / 12-1ملحق ) - 2019/ 10/5الخطة في اجتماع مجلس األكاديمية بتاريخ هذه وقد تم اعتماد 

ج  دير بال  ذكر أن األكاديمي  ة أج  رت بع  د  .(جيهاالسققتراتي إجتمققام مجلققس األكاديميققة إلعتمققاد الخطققة

على خطتها االستراتيجية والتنفيذية بناءا على م ا ج اء ف ى تقري ر فري ق الم راجعين  دقيقات المحدودةالت

محضقر / 11-1ملحق ) - 2014مايو  14إلى  11المعتمدين عن زيارة االعتماد المنفذة في الفترة من 
  .(الخطة االستراتيجيهديالت تعإجتماع مجلس األكاديمية إلعتماد 

 

يتم التمويل باعتمادات من مجلس إدارة األكاديمية من مصادر الدخل والتي تكاد تنحصر في 

المصروفات الدراسية المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والدعم الذي تقدمه جمعية األكاديمية 

 (عتمادات المالية للخطة التنفيذيةقرار رئيس مجلس اإلدارة بتوفير اال/  11-1 ملحق) - الحديثة

 .(وثائق ميزانية األكاديمية للسنوات الخمس األخيرة)و
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 القدرة المؤسسية

 الهيكل التنظيمي 2

 
 الهيكل التنظيمي 2

 ,فاعلي ة و يعتبر الهيكل التنظيمي ألي مؤسسة وسيلة أوأداة هادف ة لمس اعدتها عل ي تحقي ق أهدافه فا بكف اءة

 تحقي ق االنس جام ب ين مختل فو تحدي د أدوار األف رادو اتخاذ القراراتو ي تنفيذ الخططمن خالل المساعدةف

ن للهيك ل إف  وم ن ناحي ة أخ رى غيره او االختناق اتو االزدواجي ةو تف ادي الت داخلو ,األنشطة و الوحدات

ض من التخصص يتو العمل فتقسيم, الجماعفات ففي المؤسسات و سلوك األفراد ىعل اكبير االتنظيمي تأثير

توقعات  ه نتيج  ة ل  ذلك ق  د ت  وفر ل  ه و الف  رد االلتزام  ات المترتب  ة عل  ي, و إس  ناد مه  ام وواجب  ات مح  ددة للف  رد

 . الشعور بالرضا عن العمل

يوضح بالرس م كاف ة الوظ ائف الرئيس ية والوح دات  يمثل الهيكل التنظيمي صورة لهيكل المؤسسة أو شكال

ولية الت ي ت ربط ئدات ببعضها ال بعض وخط وط الس لطة والمس اإلدارية والعالقات التي تربط بين تلك الوح

 .بين أجزاء المؤسسة واألبعاد األفقية لنطاق اإلشراف

 اوليات الخاص  ة ب الموقع ال وظيفي, ويعتب ر وص  فئللواجب ات والمس  ش امال ايعتب ر التوص يف ال وظيفي بيان  

ويس  تخدم . ه العلمي  ة والعملي  ةمؤهالت   ةللمه  ارات والواجب  ات الت  ي يق  وم به  ا ش  اغل الوظيف  ة ش  امل ك  امال

يف ال  وظيفي لتحدي  د القيم  ة النس  بية للوظ  ائف داخ  ل المؤسس  ة وأيض  ا كمقي  اس لتحدي  د األج  ور ص  التو

مفي دة للم دير عن د تقييم ه ألداء  ةلتحقي ق متطلب ات العم ل ويعتب ر أداوالمرتبات وتعيين واختي ار الم وظفين 

 .موظف في موقع العمل

طبق ا  األكاديمي ةبان يكون لها هيكل تنظيمي مالئم لطبيعة نش اط  األكاديميةمت وبناء على ما سبق فقد التز

 :المؤشرات التالية ىويشتمل هذا المعيار عل عتماد لمؤسسات التعليم العاليلمعايير الجودة اال

 :اإلدارات الداعمةو الهيكل التنظيمي 2/1

 هيكل تنظيمي مالئم ومعتمد  2/1/1

 م للمؤسسةهيكل تنظيمي مالئ 2/1/1/1

 أوعلم ي إداري قس م ك ل أن حي ث وت درجها الرئاس ية الس لطة بوضوح لألكاديمية التنظيمي الهيكل يتصف

 مجل  س رئ  يس يوج  د العلمي  ة األقس  ام المرءوس  ين,ففي م  ن مجموع  ة أعل  ى يتبع  ه رئ  يس إداري يترأس  ه

 ىق وم هيك ل المؤسس ة عل وي .م ديرعام أعل ي ويرأس هم إدارة م ديرلكل اإلدارية يوجد األقسام في القسم,أما

س ين م ع الرج وع إل ي ال رئيس ءوختصاص ات عل ي المروذل ك م ن خ الل توزي ع اال عدم التركي ز اإلداري

منه ا و ستخدام مبدأ التفويض في السلطة اإلدارية في حاالت محددة وفقا للق انونااإلداري األعلي , كما يتم 

, كم ا  ختصاص ات العاجل ة نياب ة ع ن المجل سالعميد في ممارسة بعض اال/ د .أة مجلس األكاديميتفويض 

نمقادا مقن /1-2ملحقق )و (2215 2215لألكاديميقة   2215وثيقة الهيكل التنظيمقى لألكاديميقة ) يبين

البشققرية  مكانيققاتوثيقققة اإل) كم  ا يظه  ر تس  كين الق  وة البش  رية ف  ي الهيك  ل التنظيم  ي.  (قققرارات تعيققين

 . (2215 لألكاديمية
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  :ديمى لألكاديمية ويضم الهيكل األكا: أوالً 

 

 . مجلس األكاديمية (1)

 . عميد األكاديمية (2)

 .وكالء األكاديمية  (9)

 

 . وكيل األكاديمية لشئون التعليم والطالب 3-1

 
 :اإلدارات التى يشرف عليها وكيل األكاديمية لشئون التعليم والطالب هى 

 

 :من ويتبعه كل عليم والطالبذرئيس شئون ال -1

 وحدة الساعات المعتمدة 

 كاديمياإلرشاد األ 

 المتابعة التعليمية 

 أعمال االمتحانات 

 

 :و يتبعها كال من اإلدارة العامة للخريجين -2

 إدارة شئون الخريجين 

 وحدة متابعة الخريجين 

 

 إدارة شئون الطالب -9

 إدارة رعاية الشباب -4

 

 .التدريبووكيل األكاديمية لشئون البيئة والمجتمع  3-2

 

 :لشئون البيئة وخدمة المجتمع والتدريب هي األكاديميةل اإلدارات التى يشرف عليها وكي

 

 خدمة المجتمعو وحدة تنمية البيئة 

 إدارة تدريب الطالب 

 وحدة تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين 

 

 جودة التعليم مكتب (4)

 :أقسام علمية وهى ( 5)األقسام العلمية حيث يوجد باألكاديمية عدد  (9)

  العلوم األساسيةقسم 

 لكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت اإل قسم هندسة 

 ة الحاسبات وتكنولوجيا المعلوماتقسم هندس 

 دسة التصنيع و تكنولوجيا اإلنتاجقسم هن 

 ندسة العمارة و تكنولوجيا البناءه قسم 
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 :دارى ويضم الهيكل اإل: ثانياً 

 

 األكاديميةعميد  (1

 :اإلدارات التي يشرف عليها عميد األكاديمية هي 

     كاديمية لشئون التعليم والطالباألوكيل 

     والتدريب لشئون البيئة والمجتمع  األكاديميةوكيل 

     األكاديميةأمين عام 

 :األقسام اإلدارية التى يشرف عليها إدارياً تشمل  

 دارة شئون العاملين إ -

 إدارة الصيانة -

 داريةإدارة الشئون اإل -

 والحسابات إدارة الماليات -

 إدارة الشئون الطبية -

 والمخازن دارة المشترياتإ -

 إدارة األرشيف -

 ستحقاقاتإدارة اال -

 مكتب جودة التعليم 

 األقسام العلمية 

 إدارة األزمات والكوارث 

 إدارة األمن 

 الشئون القانونية 

 ومعاونيهم إدارة شئون أعضاء هيئة التدريس 

 العالقات العامة 

 إدارة تكنولوجيا المعلومات 

 الوحدة ذات الطابع الخاص 

  جرافيكالإدارة 

 دارات ووحدات جديدة في الهيكل التنظيميإاستحداث  2/1/1/2

 لت دريباس تقاللها الفن ى والم الى واإلدارى, تس مى وح دة اله ا و وحدة ذات طابع خ اص أنشأت األكاديمية 

وته دف الوح دة إل ى المس اهمة ف ى . وجاري التصديق على وحدة األستشارات الهندسية والخ دمات العام ة 

يمية بأداء رس التها ف ى مج ال تعل يم وت دريب الط الب ب داخل األكاديمي ة أوخارجه ا, وف ى خدم ة قيام األكاد

  .البيئة المحيطة والمجتمع

 واإلدارية للمؤسسة األكاديميةليات للقيادات ئوتوصيف المسو تحديد 2/1/1/3

تدريبي ة الت ي بن اء عل ى تخصص ه ال دقيق وخبرت ه وال دورات ال األكاديميةتم اختيار كل عضو من أعضاء 

تش كليه  ةع ادإكما ت م اعتم اد الهيك ل التنظيم ي لألكاديمي ة و. اشترك فيها واستفاد منها فى مجال تخصصه 

ت م مراع اة اختص اص وتبعي ة ك ل إدارة موض حة بالهيك ل التنظيم ى و .االعتم ادفى ضوء معايير الجودة و

وثيققة الهيكقل ) ب ينتكم ا عض ائها بش كل مح دد وموص ف أوالتوصيف الوظيفى وواجبات ك ل عض و م ن 

 . (لألكاديمية  2215التنظيمى لألكاديمية 
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 كاديميةألل عتماد الهيكل التنظيميا 4 /2/1/1

نشاء الوحدات الجديدة سابقة إبعد االعتماد وفي ضوء معايير الجودة وإعداد الهيكل التنظيمى لألكاديمية تم 

-2ملحق )كما يبين ( 2019 - 5 - 19)يخ األحد في جلسته بتار األكاديميةمجلس  اده مناعتمتم الذكرو

كما تم تدقيقه على . (الهيكل التنظيمي لألكاديميةوتدقيق مجلس األكاديمية وتوثيق محاضر اجتماعات  /2

مجلس األكاديمية محاضر اجتماعات  /2-2ملحق ) 2014ضوء تقرير زيارة االعتماد المنفذة فى مايو 

 (ألكاديميةالهيكل التنظيمي لوتدقيق وتوثيق 
 االختصاصاتو ولياتئالمسو السلطات 2/2

 عالقات السلطة 2/2/1

تحديد االختصاصات لكل عضو من و يتصف الهيكل التنظيمي الحالي لألكاديمية بوضوح خطوط السلطة

كل فيما يخصه طبقا للشكل  األكاديميةأمين عام و يعاونه الوكالءاألكاديمية وعضائها فالعميد هو رئيس أ

 بواسطة مجلسها المقرر طبقا لقانون تنظيم وزارة التعليم العالي األكاديميةتدار و للهيكل التنظيميالسابق 

قسام في اتخاذ حد ما حيث يفوض العميد رؤساء األ إلىالتفويض في السلطات  ىويعتمد هيكل المؤسسة عل

ن لهم أال إم من خالل المجلس ن يتأين الذي يجب مر التعيأئة الالزمة لتسيير العمل ما عدا القرارات الطار

مجلس جتماعات محاضر ا/2-2ملحق ). مناقشة القضايا الطارئةو سلطة عقد المجالس الطارئة لبحث

 .(قسامتشكيل مجالس األ /3-2ملحق ) (كاديميةتوثيق الهيكل التنظيمي لألو األكاديمية

 وليات واالختصاصاتئالمس 2/2/2

والتنفيذية أ األكاديميةليات واتخاذ القرارات سواء للقيادات ئوللمس ادقيق اتحديديتضمن الهيكل التنظيمى 

متفقة مع و ماكنهم المناسبة لهمأعضائها في الهيكل التنظيمي في أن جميع أب األكاديميةتتصف و بالمؤسسة

القدرات العقلية و الخبرات والمهارات الحياتيةو الشهادات العلمية الحاصلين عليها والتخصصات الدقيقة

و تقوم األكاديمية بشكل منتظم بعمل  .األكاديميةالمهارات العملية والخصائص الوجدانية لكل عضو في و

 أكاديمية حرص من كجزء األستبيان هذا ويأتى .استبيان لقياس مدي الرضاء الوظيفي للعاملين باألكاديمية

 وما بها العاملين رضاء ةدرج على التعرف تتضمن والتى المحاور كافة على أدائها وتجديد تطوير على

 إلى الوصول فىبشكل كبير تسهم األستبيان تحرير فى الدقةمراعاة و لحلها تميهدا   مشكالت من يقابلهم

 التدريس هيئة ألعضاء الوظيفى الرضاء لقياس إستبيان نتيجة /13-2ملحق ) .دقيقة وحلول نتائج

 الرضاء لقياس إستبيان نتائج /14-2ق ملح) (2215-2214العاملين باألكاديمية عن العام الدراسي 
 .(2215-2214عن العام الدراسي والتكنولوجيا  للهندسة الحديثة باألكاديمية للعاملين الوظيفى

 اإلدارات المتخصصة لخدمات دعم العملية التعليمية 2/2/3

المتابعة التعليمية سبيل المثال تتبع إدارة  ىألكاديمية فعللتقديم خدمات الدعم باإلدارات المتخصصة  قومت

مكتب إدخال  –متابعة حضور وغياب الطالب  –أربعة فروع هي متابعة السادة أعضاء هيئة التدريس 

وراق أتجهيز و عداد لالمتحاناتاإل –والمرئيات  الصوتيات –تسجيل حضور وغياب الطالب –البيانات 

اءة في أداء المهام حيث يوجد لكل مكتب تتميز كل المكاتب بالكفو كل منها يقدم الدعم فيما يخصه. جابةاإل

 . عمال الثواب والعقاب في أداء جميع األ ن وتطبق كل إدارة نظاموأعضاء متخصصمدير و

األكاديمية شراف على األعمال الخاصة بشئون الخريجين بالتي تختص باإل إدارة شئون الخريجينوكذلك 

هندسة الحاسبات و كنولوجيا االتصاالت هندسة اإللكترونيات وت يبقسميختص فرع لي إوالمقسمة 

هندسة العمارة و و تكنولوجيا اإلنتاجدسة التصنيع وهن يختص بقسميوفرع  وتكنولوجيا المعلومات

وحدة الخريجين التي تهتم بالطالب بعد تخرجه لعمل كما يتبع إدارة شئون الخريجين  .تكنولوجيا البناء

. ألكاديمية من تطوير ذاتي في الخدمات العلمية والتعليميةاتصال بين متطلبات سوق العمل وما تقدمه ا

تقوم وحدة الخريجين أيضا بتسجيل بيانات الخريجين و التواصل مع األقسام العلمية المختلفة إلعداد برامج 

ميدانية معتمدة لتدريب الخريجين و تأهلهم لسوق العمل و كذلك الدورات التدريبية بالتنسيق مع منظمات 
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نمودا من استخدام التوصيف الوظيفي  /4-2ملحق ) .ل مثل إتحاد المهندسين العرب و غيرهاسوق العم

 (توثيق إنشاء وحدة الخريجين /5- 2ملحق ) (إلدارة  ئون الخريجين
 2014فبراير  19بتاريخ  (جمعية أوتار الهندسة الحديثة)رابطة الخريجين قامت األكاديمية بتأسيس كما 

للعمل في ميدان المساعدات الئحته التنفيذية و ذلك و 2002لسنة  64حكام القانون ا ألكجمعية أهلية طبق

توثيق إنشاء جمعية أوتار الهندسة  /15-2ملحق ) .الخدمات الثقافية والعلمية والدينيةاالجتماعية و

 .(الحديثة

 
 الكوارثو إدارة األامات  2/2/4

 والكوارث كفاية الوسائل المتاحة للتعامل مع األامات 2/2/4/1

من قبل إدارة الدفاع المدنى وتم تعديل جميع المخارج والمداخل للطلبة لتحقيق  األكاديميةتم مراجعة 

والوسائل المتاحة . اشتراطات األمن والسالمة كما تم إضافة حاسات كاشفة للدخان فى حال حدوث حريق 

األكاديمية معامل و حريق في ممرات الكوارث فتوجد طفاياتو كافية للتعامل مع األزمات األكاديميةفي 

الهروب تجاهات اوالكوارث مثل  اإلرشادات الالزمة لمواجهة األزماتو وليةسعافات األوتتوافر اإل

الكوارث و توثيق إنشاء وحدة األامات /1-2ملحق ). الكوارثو ثناء األزماتأوالمخارج التي تتبع 

 .(األكاديميةب

 

 والكوارثمسئولية إدارة األامات   2/2/4/2

 توجد لوحاتو عميد األكاديميةلمواجهة األزمات والكوارث تابعة ل األكاديميةتوجد إدارة متخصصة ب

كما يتم تدريب أعضاء  األكاديميةالكوارث باألكاديمية توضح كيفية مواجهة األزمات وملصقات معلنة بو

المتوقعة والناتجة عن طبيعة  ارة األزمات والكوارثبصفة دورية في مراكز متخصصة إلد األكاديميةمن 

يئة هو العاملينو ماكن مثل المعامل السيما معامل الكيمياء وهناك إرشادات معملية للطالبعمل بعض األ

قد أو طوارئ وكوارث عند حدوث األحوال وفقا لتوزيع أدوار معلن  هالتدريس عن التصرف في مثل هذ

 .(أفراد وحدة إدارة األامات والكوارث  هادات تدريب/7-2ملحق ) تم تدريب العاملين عليها

 

 (التعليمية) األكاديمية مسئولية إدارة األامات   2/2/4/3

تسريب امتحان أو سرقة اوراق اجابة او  األزمات المتعلقة بالطالب مناالزمات االكاديمية يقصد ب

 عدم من نوعيةأيضا هناك أزمات خاصة بالطالب . الخ.. ضراب عن دخول امتحانات اإلاو االعتصام 

كما يمكن أن . وباء إنتشارك صحية أزماتو أيضا قد تحدث  والمعامل المنشأت مع بالتعامل الطالب وعى

 األقتباس و العلمية السرقات ازمةتحدث أزمات أكاديمية خاصة بأعضاء هيئة التدريس و الموظفين مثل 

و أزمة العمالة  التدريس هيئة أعضاء إضرابات أو الطالب الى التدريس هيئة أعضاء نسبة ازمةأو 

وعلي هذا فقد وضعت األكاديمة خطة لمواجهة كافة االحتماالت واالزمات الممكنة . المدربة و الفنيين

المختصة بعمل تحقيق في الواقعة تقوم الجهات الحدوث مع تطبيق القانون الوارد بشأن أي أزمة أو واقعة ف

من قانون الجامعات  122 – 124/4و المادة  يم الجامعاتفي شأن تنظ 22لسنة  45يطبق القانون رقم و

وكذلك االئحة  1562لسنة  1066من قرار وزير التعليم رقم  20,  86و الئحته التنفيذية  و المواد 

قرار تأديب /11-2ملحق ) (لألكاديمية  2215وثيقة الهيكل التنظيمى لألكاديمية ). الداخلية لألكاديمية

للعام الدراسي ( 24)قرار تأديب رقم /17-2ملحق )( 2214/2215ي للعام الدراس( 1)رقم 

2214/2215). 

 مكتب جودة التعليم  2/2/5

 الجوانب التنظيمية لمكتب إدارة الجودة 2/2/5/1

يوجد هيكل تنظيمى معتمد للمكتب حيث يحرص مكتب واالعتماد و مكتب لتوكيد الجودة األكاديميةيوجد ب

ممثلين عن وضع هيكل تنظيمي معتمد ذي تبعية تنظيمية ويضم  ىعل ألكاديميةاب واالعتماد إدارة الجودة
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سها رئيس القسم وتعمل بالتنسيق مع أيريوجد وحدة للجودة بكل قسم علمي وكما. جميع فئات العاملين

مجلس قرار  /8-2ملحق).يحدد المهام الوظيفية واإلداريةالجودة واالعتماد باألكاديمية و مكتب توكيد

مكتب الجودة  /9-2ملحق ) ويوضح(واالعتماد نشاء مكتب ضمان الجودةإبالموافقة علي  يميةاألكاد

 .(الجودة من السادة العاملين وأعضاء الهيكل التنظيمي وولجانه التنفيذية ومنسق

 

كتب ن تبعية المأكما . األكاديميةمجلس اإلدارة بئحة معتمدة من مجلس األكاديمية وولمكتب الجودة ال

يحضر مدير المكتب اجتماعات و األكاديميةكاديمية وتتبع مباشرة عميد في الهيكل التنظيمي لألواضحة 

كما تم عقد عدة دورات ألعضاء هيئة . مجلس األكاديمية ويناقش قضايا جودة التعليم واالعتماد بالمجلس

 المكتب بصورة دورية ينعقد مجلس إدارةو بالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة األكاديميةالتدريس والعاملين ب

مخاطبات  /12-2ملحق )عداد تقارير لمتابعة تطبيق قراراته  إيحتفظ المكتب بمحاضر اجتماعاته وو

يتضح من خالل تشكيل مجلس و .(قسامالجودة باألكاديمية وممثليه باأل مكتبرسمية بين مكاتبات و

رمع تبعيته ألحد أعضاء مجلس اإلدارة و أكثأن كل فريق يختص بأحد المعايير ألتنفيذي إالفريق و اإلدارة

بتاريخ  األكاديميةتشكيل مجلس إدارة المكتب معتمد من مجلس و إزالة أي عقباتو لمتابعة تحقيق األهداف

قرارات  /11-2ملحق )14/1/2010الحديثة بتاريخ  األكاديميةمناء أمن رئيس مجلس و 29/1/2008

 . (تشكيل مكتب الجودة

 

 نشطةالمشاركة في األ 2/5/2

المجالس الرسمية فالوحدة ممثلة بجميع  ىمستو ىمناقشة قضايا الجودة علوفي عرض يشارك المكتب 

بدعوة المدير التنفيذي لمكتب الجودة لحضور جلسات  األكاديميةقامت و اللجان من خالل أحد أعضائها

الجودة بالقسم تتمثل  شهريا عرض ومناقشة قضايا ىيوجد بكل قسم منسق جودة يتول كما األكاديميةمجلس 

 :المشاركة في هأشكال هذ

 .والخطط التنفيذية االستراتيجيةتشكيل ومتابعة عمل لجان الخطة  .1

 .توصيف البرامج والمقررات الدراسيةو قسام وأعضاء هيئة التدريس في إعدادالدعم الفني لأل .2

 .األكاديميةجوانب األداء في و راء الطالب في العملية التعليميةآاستطالع  .9

 .مناقشة تقرير البرامجو التعلم من خالل عرضو تحديد جوانب القوة والضعف في عملية التعليم .4

 .العلمي السنوي األكاديميةإعداد التقرير السنوي لألكاديمية ومناقشته في مؤتمر  .9

كما يشارك المكتب بلجانه التنفيذية األربع فى جميع األنشطة والقرارات التى تضمن جودة العملية 

 . االعتمادعليمية مثل لجنة التوعية ,لجنة تقييم األداء ,لجنة التديب ,لجنة الت

في  األكاديميةنشطته الخاصة بتوكيد الجودة في أوتتمثل الوسائل المتاحة للمكتب لممارسة 

جتماعات التقييم الذاتي واالستعانة بمراجعين خارجيين مع المقارنة اتوفيرالمطبوعات وعقد ورش العمل و

 أعضاء متميزين في مجال الجودةلي توفير الميزانية المخصصة وإة ضافهذا باإل. ات مختلفةبمؤسس

 . (بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها أعضاء المكتب /12-2ملحق )مكتببال واالعتماد

 

 التوصيف الوظيفي 2/1

يتضمن  األكاديميةدليل  يتواجد بكل إدارةو نترنتشبكة اإل ىمعلنا علو توصيفا موثقا األكاديميةتوفر 

الفنية تمثل األساس للعمل بالوظائف المختلفة داخل الوظيفية القيادية واألكاديمية واإلدارية وتحديدا للمهام 

يضمن وضع الفرد وقانون تنظيم الجامعات بما  األكاديميةهذا التوصيف مشتق من لوائح األكاديمية و

يتم تطوير و .خريأ ةسات العمل واللوائح والقوانين من جهفق بين سيابما يحقق التواو ةالمناسب من جه

ليات نشر ثقافة آن دراسة وجاري اآل. كاديميةالتطوير المعاصرة لأل هذا التوصيف كل فترة طبقا لمتطلبات

من خالل لجنة التدريب  األكاديميةمعاونيهم بو هيئة التدريساألكاديمية واإلدارية والجودة بين القيادة 

وثيقة الهيكل التنظيمى لألكاديمية )ة مجلس األكاديميىى سوف تعرض نتيجة دراستها علدة ومكتب الجوب

 . (2215 2215لألكاديمية   2215
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 القدرة المؤسسية 

 القيادة والحوكمة 3
 

 القيادة والحوكمة   3
 األكاديميةاختيار القيادات   3/1

 معايير االختيار 3/1/1

 

متمثل  ة ف  ي إدارة  األكاديمي  ة الص  حيح للقي  اداتاالختي  ار  ل  يإ ة ومخرجاته  اترج  ع كف  اءة العملي  ة التعليمي  

ورؤساء األقسام لذلك فقد تم وضع معايير الختيار القي ادات  األكاديميةووكالء  األكاديميةكعميد  األكاديمية

 :التاليةارتكزت على النقاط  ( األكاديمية القيادات وتعيين معايير اختيار /1-3ملحق)

 

 العلمية الدرجة 
  (ةأبحاث علمي -رسائل ىشراف علإ -ندوات -ةمؤتمرات علمي)النشاط العلمي 
 (ةمكتسب -ة ذاتي) ةدارية واإلالقدرات القيادي 
  (تميز -ة نزاه – التزام)السجل الوظيفي 
 التطويرة وفي مجاالت الجود ةالمساهم 
 مع الرؤساء ةالعالق 
 ةالتعليمي ةليالتعاون معهم لتنفيذ العمو التعامل مع الزمالء 
 هميلءوسين لتنفيذ المهام الموكلة إأسلوب إدارة المر 
 الطالبية ة في األنشطةالمشارك 
 ة في الخدمات الطالبيةالمشارك 
 ةالعامة والمشاركة في األنشطة القومي 

 

الخ  اص بتنظ  يم الجامع  ات والئحت  ه التنفيذي  ه  1522لس  نة  45رق  م  الجامع  اتوف  ى ض  وء ق  انون تنظ  يم 

عتم ادا عل ى المع ايير واالخاص بتنظيم المعاهد العالية الخاص ة,  1520لسنة  92 رقم وقانون وتعديالته ,

 العمي د بترش يح ال وكالءالس يد م يق وورئيس مجل س اإلدارة , بواسطة  األكاديميةعميد  ترشيحتم ي ,السابقة 

س ا للمجل س األعل  ى وبن اء عل  ى الترش يحات يق وم الس  يد وزي ر التعل يم الع الى بص  فته رئي رؤس اء األقس امو

نمقادا مقن /  2-3ملحقق )للمعاهد العليا الهندس ية الخاص ة باختي ار العمي د وال وكالء وإص دار ق رار ب ذلك 

 .(قرارات تعيين العميد والوكالء
 

 بداء الرأيإالمشاركة و  3/1/2

 

ف ي اختي ار ال رأي والمش اركة  بإب داء األكاديميةألكاديمية على استعمال آلية تسمح لجميع أعضاء ا حرصت

الدوري ة  ال رأيتقريراً بنت ائج اس تطالع  األكاديميةحيث يرفع عميد  ديمقراطي بأسلوب األكاديميةالقيادات 

بم ا ال  ودون تحي ز أو تعص ب ونزاه ةدارة ليساعده في عملية االختي ار بش فافية التى تتم لرئيس مجلس اإل

ألعضاء هيئة التدريس والمقوظفين وتحليقل استبيانات رأي / 3-3ملحق ). يتعارض مع اللوائح والقوانين

 (النتائج بواسطة مكتب تقييم األداء
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 نمط القيادة وممارسات المجالس الرسمية   3/2

 نمط القيادة 3/2/1

 

بداء الرأي وسعة إمقراطي للتشجيع على المشاركة في سلوب الدياألكاديمية باستخدام األاتسمت قيادة 

بداع والحلول غير النمطية واستخدام خر والنقد وتشجيع االبتكار واإلأى والرأى اآلالصدر في سماع الر

كما تحرص  . وتحليل نتائجها  سلوب الحوار التبادلي للوصول إلى القرارات الصائبة واستخدام استبياناتأ

داريين ومشاركة الجهات المجتمعية كأعضاء قسام والطالب واإلاألكاديمية على وضع ممثلين من كافة األ

جية في تمثيل اللجان المهتمة بعملية التعليم والتعلم وأساليب التقويم وخدمة الطالب وتحرص خار

على بحث كل الشكاوى سواء من الطالب أو من العاملين أو من أعضاء هيئة التدريس وذلك  األكاديمية

شكاوى تفرغ بواسطة مكتب ال األكاديميةمباني  ىموزعة عل( صندوق 2عدد ) شكاوى من خالل صندوق

لى عقد لقاءات مفتوحة واتباع سياسة الباب المفتوح إ باإلضافة (نمادا من الشكاوي  /13-3ق لحم)

والوكالء ورؤساء األقسام بهدف اتخاذ  األكاديميةدارية لعميد قسام اإلواالجتماعات الدورية مع رؤساء األ

 .ةيالقرار المناسب بشأن أولويات ومتطلبات التطوير بمرونة كافية وشفاف

الستطالع رأى  تأخذ القيادة بآراء ومقترحات ممثلي األطراف المجتمعية وذلك من خالل  تطبيق استقصاء

في ضوء متطلبات  األكاديميةعن تطوير  سنوية عقد ندوةأثناءومستوى خريجها  األكاديميةالمجتمع حول 

 .(الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية ثائقو) سوق العمل
 

 لمجالس الرسمية في مناقشة واتخاد القرارات المتعلقة بالتعليم والتعلم مساهمة ا 3/2/2

 

قسام بالعملية التعليمية في مجالس األ سلوب اتخاذ القرار بآلية واضحة لمناقشة كل موضوع يتعلقأيتدرج 

وإعطاء الفرصة للمناقشات الموضوعية للوصول إلى أغلبية التخاذ القرار في كل ما يتعلق بالعملية 

ات التدريس وخطط التطوير ومساعدات التعليم من كتب ووسائل تعليمية استراتيجيلتعليمية من حيث ا

دليل  /4-3ق لحم)للبرامج  سلوب التقييم والمراجعة واالهتمام باستطالع آراء الطالب وعمل أدلةأو

  .(الساعات المعتمدة
ة واألكاديمية وتأثيرها على العملية التعليمية كما تنتهج األكاديمية أسلوبا فعاال لدراسة الموضوعات اإلداري

 :وذلك على النحو التالى

يشكل المجلس لجانا لدراسة الموضوعات التى تستدعى ذلك للدراسة وعرض توصياتها على  .1

 .المجلس 

يجتمع مجلس األكاديمية بتشكيله الرسمي مرة كل أسبوع لدراسة توصيات اللجان ونتائج مناقشات  .2

ويدعى إلى االجتماع المختصون بالموضوعات . والتصديق على قراراته االجتماعات للجان

 (تشكيل مجلس األكاديمية /5-3ق لحم) .المدرجة

 

 األكاديميةتنمية المهارات اإلدارية للقيادات   3/3

  األكاديميةتدريب القيادات   3/3/1 

 

الج ودة  مكت ببالتع اون م ع  اديمي ةاألكخطة للتدريب وتنمي ة المه ارات اإلداري ة للقي ادات  األكاديميةتضع 

االحتياج ات التدريبي ة  األكاديمي ةوق د ح ددت بجامع ة الق اهرة تنمية قدرات أعضاء هيئ ة الت دريس ومركز 

 الحالية والمرشحة مستقبال لشغل المناصب القيادية وفقا لألساليب العلمية  األكاديميةللقيادات 

حيث تتطلب ,  لى تغطية مختلف المهارات القياديةإنفيذها الدورات التدريبية التي يتم توالبرامج  هدفت

عتماد وقد ها لالواألعضاء العاملين في األكاديميةالقيادة التدريب على مهارات تكنولوجيا المعلومات وتهيئة 

تضح ذلك من خالل متابعة األداء والدورة المستندية والزمن الالزم إلنهاء المهام ورضا العاملين وهيئة ا

يس ويجرى اآلن بحث القصور في مهارات تكنولوجيا المعلومات إلعداد تدريب موجه لسد هذه التدر

 . (خطة تدريب القيادات /1-3 قلحم)  .الفجوة 
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 آليات تنفيذ البرامج   3/3/2

 

 :من خاللويتم ذلك  األكاديميةالدورات التدريبية للقيادات /تستخدم إجراءات محددة لتنفيذ البرامج 

 األقسام العلمية وإعالمها باسم الدورة وميعاد الدورة  مخاطبة- 1

 ب ترشيح بأسماء القيادات وأعضاء هيئة التدريس المرشحين لهذه الدورة خطاترسل األقسام   -2

 .يتم تنفيذ البرنامج   -9

ك وكذل األكاديميةوالموقع اإللكترونى الخاص ب األكاديميةعالنات باإل ةوهذه اإلجراءات معلنة فى لوح

وتتمثل هذه اإلجراءات فى المحاضرات وورش العمل والمحاكاة  األكاديميةعن طريق سكرتارية عميد 

 . (خطة تدريب القيادات /1-3 قلحم) التنفيذو

 

 المخصصات المالية للتدريب  3/3/3

 

كما  ,عضاء في هذه الدورات وبعض مخصصات إلشراك األ وتسعى أن توفر الدعم األكاديميةحرصت 

األكاديمية عضاء أالوقت والمكان المناسب لتيسير تنفيذ هذه الدورات كما يشارك بعض  ألكاديميةاتوفر 

 . (خطة تدريب القيادات /1-3 قلحم). داء لعقد هذه الدوراتبالجهد واأل

 

 مؤ رات تقييم التدريب  3/3/4

 

وأعضاء هيئة  األكاديميةيادات الثالث السابقة للق السنوات الدورات التدريبية فىو تم تنفيذ عدد من البرامج

ف  ى والتق  ويم ال  ذاتي المؤسس  ي والتخط  يط االس  تراتيجي ووتتمث  ل ه  ذه الب  رامج ف  ي إدارة الج  ودة  الت  دريس

وقد  في نظم وتقويم الطالب واستخدام التكنولوجيا في التدريس , مجال تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقدد بيقان بالقدورات التدريبيقة و /7-3 قلحم). داريةات اإلمن القيادحصل على هذه الدورات نسبة عالية 

 (هاالمشاركين في
 

 نظم المعلومات والتوثيق الرسمية   3/4

 قواعد البيانات ونظم المعلومات  3/4/1

 

دخ ال بيان ات ش ئون الط الب وي تم العم ل إحي ث ت م  كاديمي ةلكتروني ة لألإجارى االنتهاء من قاعدة بيان ات 

س وش ئون الع املين والمخ ازن وت م  عضاء هيئ ة الت دريأقاعدة البيانات المتعلقة بشئون  حاليا على استكمال

رؤي ة ورس الة األكاديمي ة ولكترون ى وتض م نب ذة ع ن األكاديمية عل ى موقعه ا اإلعالن بيانات مناسبة عن إ

نش  اط و (قس  ام أدل  ة األ -أعض  اء هيئ  ة الت  دريس)قس  ام العلمي  ة األكاديمي  ة واألوالقي  ادة  األكاديمي  ةه  داف أو

ش ارك ب ه ط الب لنش ر وتنمي ة ثقاف ة ي األكاديمي ةب أن تص ميم موق ع  علم اً  .األكاديميةرعاية الشباب ودليل 

 .  ويتم العمل على تحديث بيانات الموقع بشكل دورى األكاديميةالجودة ب

 

 إلدارة الجودة  األكاديميةدعم القيادات   3/5

 لية الدعم المادي لنظم الجودة الداخ 3/5/1

 

 :نظم الجودة الداخلية من خالل  األكاديميةتدعم 

  وطابع ات  حاسب آل ىذ وفرت أجهزة إالجودة ,  مكتبالمناسبة بتوفير المكان المالئم والتجهيزات

جه از  1حديث ة وع دد  تصوير اتماكينووبرمجيات إحصائية للتعامل مع البيانات وكتابة التقارير 



 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي

 

 الدراسة الذاتية

 

-21- 

وطابع ة باإلض افة إل ى اإلمكاني ات دريب عل ى نظ م الج ودة لعقد الت (data show)عرض بيانات 

 .المتطورة لمطبعة األكاديمية

  س كرتيرة, , وم وظفي )م وظفين  9بالكوادر المؤهلة , ع دد  المكتبعلى إمداد  األكاديميةتحرص

, والحرص على تنمية ق درات الع املين به ا , حي ث ت م اختي ار الع املين ف ي الوح دة (إدخال بيانات

ى مه  ارات مح  ددة منه  ا ح  ل المش  كالت واتخ  اذ الق  رارات والتعام  ل الجي  د م  ع البيان  ات بن  اء عل  

 (.إمكانيات مكتب الجودة/ 8-3 قلحم)واستخالص النتائج 

  لتقييم األداء يعم ل عل ى ص ياغة وتحلي ل االس تبيانات الخاص ة ب المقررات , امكتب األكاديميةتوفر 

ال الزم م ن  التخ اذئج على المجالس المتخصص ة وعرض النتاوغيرها البرامج , الرضا الوظيفى 

 (وثيقة الهيكل التنظيمي) .التقويم لدفع عجلة الفاعلية التعليميةإجراءات 

  ًتصققديق حققوافز  /14-3ملحققق ) .األكاديمي  ةللع  املين ف  ي مكات  ب الج  ودة ب مكاف  آت مادي  ة ش  هريا

 (2215الجودة الشهريه لعام 
 

 الدعم المعنوي   3/5/2

 

وذل ك م ن خ الل تك ريمهم ونش ر  عض اء الع املين ب ه معنوي امكتب الج ودة واألمدير  كاديميةاألتحفز       

لكترون ى, كم ا أن ه ت م تخص يص ناف ذة ف ى الموق ع خ اص بوح دة األكاديمي ة اإلنجازاتهم وذلك على موق ع إ

نش طتها أمي ع حيث يتم مناقشة وعرض ج األكاديميةداريا وفنيا مباشرة لعميد إ, وتتبع الوحدة  إدارة الجودة

كما ي تم تك ريم المتمي زين ف ي . مباشرة واتخاذ القرار المناسب بالسرعة المطلوبة فيما يتعلق بقضايا الجودة

نمققادا مققن  ققهادات / 9-3ق لحققم)مج  ال الج  ودة بش  هادات تق  دير وخطاب  ات ش  كر م  ن العمي  د شخص  ياً 

 .(التقدير

 

     واإلدارية األكاديميةوالمتابعة لألقسام  التوجيه 3/5/3

 

ج راءات نظ م إاألكاديمي ة بش أن االلت زام بتنفي ذ سياس ات وقسام األكاديمية بالتوجيه والمتابعة لألتهتم إدارة 

ك   اديمي المحلي   ة والعالمي   ة لالس   تفادة المس   تمرة االعتم   اد األالج   ودة الداخلي   ة وك   ذلك متابع   ة متطلب   ات 

بت اريخ   األكاديمي ةوبقرار من مجلس  لجودةمكتب افى مجلس إدارة تديمة منها من خالل آلية معتمدة والمس

ك اديمي طبق ا لمع ايير أللج ودة بك ل قس م  ااعتم اد الهيك ل التنظيم ى ال ذى يتض من منس قتم  2005/  2/  2

كم  ا تلت  زم  .(ومهققام الجققودة تشققكيل مكتققب الجققودة ووحققدات الجققودة باألقسققام/ 12-3 قلحققم) الج  ودة

دة يحض رها رؤس اء جمي ع م دير مرك ز الج و/ برئاس ة العمي د بعقد ن دوات توعي ة ع ن الج ودة   األكاديمية

 .داريينوالهيئة المعاونة وجانب من اإل العلمية وأعضاء هيئة التدريسو داريةاألقسام اإل

 

 فى تنمية الموارد الذاتية للمؤسسة األكاديميةالقيادات  دور 3/1

 خطة لتنمية الموارد الذاتية  3/1/1

 

عي ة لتنمي ة موارده ا الذاتي ة ف ي ض وء االحتياج ات الحالي ة والمس تقبلية كم ا واق لوض ع خط ةتسعى القي ادة 

لالعتماد على  األكاديميةتسعى و والخطط التنفيذية االستراتيجيةأوضحتها الدراسة الذاتية ومكونات الخطة 

تخصص نسبة برامج تدريبية إضافية للطالب و األكاديميةالقوة البشرية واإلمكانات المادية المتاحة إذ تقدم 

لش راء أجه زة حديث ة  اً من دخل هذه التدريبات لصيانة وترميمات البني ة التحتي ة للكلي ة كم ا تخص ص ج زء

 (.وثائق ميزانية األكاديمية للسنوات الخمس األخيرة)

حي  ث تح  رص فيه  ا  , لتنفي  ذها عل  ى نح  و جي  د األكاديمي  ةوتتحق  ق جوان  ب عدي  دة م  ن الخط  ة الت  ي تس  عى 

بواسطة المجتمع المحلى المساهمة في حل مشاكل ع مصادر التمويل الذاتي عن طريق على تنو األكاديمية

 (.تشكيل الوحدة دات الطابع الخاص/ 11-3 قلحم) خاصإنشاء وحدة ذات طابع 
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 تعدد العالقات والتفاعل مع القطاعات اإلنتاجية والخدمية فى المجتمع  3/1/2

 

ع القطاعات اإلنتاجي ة والخدمي ة ف ي المجتم ع المح يط به ا على تفعيل قنوات االتصال م األكاديميةتحرص 

ب  ل  , ن  دوات علمي  ة ت  دريب الط  الب وعق  دوتتمث  ل الممارس  ات الفعلي  ة للتفاع  ل م  ع ه  ذه القطاع  ات ف  ي 

والهيئ  ة  (ن الع  ربوالمق  اول)وتح  رص عل  ى اس  تطالع رأى المجتم  ع ف  ي الب  رامج الدراس  ية مث  ال ش  ركة 

 .(الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية ثائقو)ات الخاصة العربية للتصنيع وغيرها من الشرك

 

 دور القيادة في تفعيل الوحدات دات الطابع الخاص  3/1/3

 

يز القدرة المؤسسية لألكاديمية وهي ذلك بهدف تعزو بالهيكل التنظيمي ذات طابع خاصتم استحداث وحدة 

ب أداء رس التها  األكاديمي ةلى المساهمة فى قي ام ستقاللها الفنى والمالى واإلدارى, تهدف الوحدة إاوحدة لها 

. ف  ى خدم  ة البيئ  ة المحيط  ة والمجتم  عخارجه  ا, و أو األكاديمي  ةف  ى مج  ال تعل  يم وت  دريب الط  الب ب  داخل 

 (.تشكيل الوحدة دات الطابع الخاص/ 11-3 قلحم)
 

  األكاديميةالتقييم المستمر لكفاءة إدارة   3/7

 في استمرارية وتعزيز التطوير باألكاديميةدور القيادة األكاديمية   9/2/1

 :تحرص القيادة األكاديمية على التقييم المستمر لكفاءة إدارة األكاديمية وذلك عن طريق

 مراجعة مواصفات المقررات دورياً للتأكد من استيفائها للمتطلبات و المستجدات 

  ً(.سنوات الخمس األخيرةوثائق ميزانية األكاديمية لل)دعم تطوير الورش و المعامل سنويا 

  تكنولوجيا المعلومات في الربط بينها وإدخالالحرص علي ميكنة األعمال األدارية 

 مصادر التدريب التنوعتطوير التدريب الصيفي للطلبة بإعداد برامج متطورة و 

 

 األكاديميةوالقيادات  األكاديميةتقييم كفاءة إدارة   3/7/2

 

 :وتتمثل هذه اآلليات في  األكاديميةوالقيادات  األكاديميةتوجد آليات لتقييم كفاءة إدارة 

  (.صندوق شكاوى ومقترحات 2)توافر صندوق للتقويم وتقديم المقترحات الخاصة بالتطوير 

  والقي ادة  األكاديمي ةراء عينة من هيئة التدريس والهيئة المعاونة ح ول فعالي ة دور إدارة آاستطالع

 (.ستبيانات التي تتم دورياً اال)وذلك بشكل دوري  األكاديمية

 كاديميةلكتروني لألاإلدارة والقيادة عبر الموقع اإل تقديم مقترحات تفعيل دور. 

 

دائه ا م ن خ الل المج االت المنتظ رة أنتائج التقييم المستمر ف ي تط وير  منالستفادة إلى ا األكاديميةوتتطلع 

 :ما يلى ك

  األكاديمية اللوائح الدراسية بما يحقق رؤية ورسالةتطوير. 

  التعليم عن بعدمنظومة إنشاء. 

  بث الوعي البيئي. 

  حل مشكالت الطالب. 

 االعتمادتطوير النظام الداخلي للجودة و. 

 التدريب على مهارات االتصال. 
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 دور المشاركة الطالبية في اتخاد القرارات المؤسسية   3/7/3

 

الب في اتخاذ جميع القرارات الخاصة بهم مثل وض ع راء ممثلين عن الطآباستطالع  األكاديميةتهتم إدارة 

رائه م ف ى آوك ذلك  , ومن يقومون بالت دريس له م , جداول الدراسة واالمتحانات وأسلوب التدريس والتقييم

تب اع سياس ة اللق اءات الدائم ة انوعية وفاعلية األنش طة الطالبي ة أثن اء الدراس ة ونش اط الفت رة الص يفية م ع 

رائه  م بش  فافية دون أي آآراء الط  الب حت  ى يمك  ن معرف  ة إل  ى س  تماع اب المفت  وح لألواس  تخدام سياس  ة الب  

وثقائق )و (سقيادة العميقد مقع اتحقاد الطلبقة اتجتماعقا/ 12-3 قلحقم) ضغوط ومن خ الل اتح اد الط الب

كم ا يوج د طال ب ض من تش كيل مكت ب الج ودة لحض ور الم ؤتمرات الخاص ة بالمكت ب  .(األنشطة الطالبية

 (.تشكيل مكتب الجودة)ي قراراته واعماله والمشاركة ف
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 القدرة المؤسسية 

    المصداقية واألخالقيات 4
 

 

 المصداقية واألخالقيات  4

 

تلتزم األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمصداقية والنزاهة في جميع سياساتها وقرارتها 

قوانين الملكية الفكرية من وق الملكية الفكرية  طبقاً وتعامالتها الداخلية والخارجية في مجاالت حماية حق

خالل لقاء للتعريف مع أعضاء هيئة التدريس كما تحرص على تطبيق ضوابط الممارسات العادلة وعدم 

 .التمييز وترسيخ اإللتزام بالخلق العام واألخالقيات المهنية 

 

 الفكرية والنشر حقوق الملكية   4/1
فالملكية الفكرية من الممكن التشارك فيها دون أن ينجم عن  عن الملكية المادية فكرية مختلفةالملكية ال

 .ستخدامهاإقليل قدرة المالك على هذا ت
 االلتزام بحقوق الملكية الفكرية والنشر  4/1/1

للمحافظة األكاديمية النشر , واإلجراءات التي تتبعها األكاديمية بحقوق الملكية الفكرية وتلتزم   - أ

  :النشر تتمثل فىوق التأليف على حقو

برامج األكاديمية لي جهزة الحاسب اآلألبرامج الجاهزة غير المرخصة على حظر استخدام ا -1

تخص جميع األقسام العلمية هى برامج مرخصة  المحملة على االجهزة التيالحاسب اآللي 

جهزة الحاسب وعلى ا, المعامل الدراسية  بالرخص الخاصة ببرامج الحاسب اآللي المحملة في

 يالرخص الخاصة ببرامج الحاسب اآلل /1-4ملحق )مرفق الموجودة باألقسام العلمية واإلدارية 

) 

وحدة  صة باألكاديمية  بشكل دوري من قبللة بجميع المعامل الخاميتم مراجعة البرامج المح -2

لي ة الدوري على أجهزة الحاسب األالحاسب اآللي باألكاديمة وموضح ذلك بكشف المراجع

كشف المراجعة الدورية على أجهزة الحاسب  / 2-4ملحق )مرفق  (MIS)الموجودة بالوحدة 

 (ياآلل

تصوير الرسائل العلمية أو برامج الحاسب اآللي سسة بنسخ ؤدم السماح للعاملين بالميتم ع -3

ة على الملكيوذلك لضمان الحفاظ بالوظيفة اإللتحاق اقرارعند , ذلك بإمضاء الموجودة بالمكتبة

 –أعضاء هيئة التدريس  اقرار حفاظ على الملكية الفكرية / 3-4ملحق )مرفق الفكرية 

 (. االكاديمية

وض  ع إرش  ادات للمت  رددين عل  ى المكتب  ة لمراع  اة الت  زامهم بالض  وابط المنص  وص عليه  ا ف  ى ت  م  -4

  .قانون الملكية الفكرية
ملكي ة الفكري ة و ض  رورة لق  اءات لمناقش ة و نش ر فك  ر المحافظ ة عل ى حق  وق الوت م عق د ن دوات  -5

مع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلب ة كم ا ه و موض ح بمحاض ر اإلجتماع ات   االلتزام بها

 .(التوعية بثقافة حقوق الملكية الفكرية -محاضر االجتماعات  / 4-4ملحق )مرفق 
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 4-4ملحق)مرفق لإللتزام بحقوق الملكية الفكرية  بوضع قائمة آجراءات األكاديميةقامت  -1

 (        محاضر االجتماعات/
مع التركيز على معايير واضحة وشفافة ومعلنة مثل إلتزام مكتبة األكاديمية بتصوير ماال يزيد  

ورقة من الرسائل العلمية واألعالن عن ذلك في مكان  40ورقة من الكتاب العلمي و 90عن 

 :بسؤال مسئول المكتبة اوضح التالي (واضح

 ة مشتراه من دور نشر موثقة بفواتير معتمدة وتوجد مستندات لجان جميع الكتب بالمكتب

 .بالمكتبة الشراء والفحص

  مسموح باالستعارة للرسائل العلمية واالبحاث غير. 

  مسموح بالتصوير داخل مكتبة  االكاديمية بالتصوير 

  توجد ماكينة تصوير داخل المكتبة. 

 ومؤمن الدخول عليه من جهة الطلبة   يوجد عدد أربعة جهاز حاسب آلى متصل باالنترنت

  MIS مراقبة عينية داخل المكتبة ومراقبة إكترونياً عن طريق

 من جهاز الحاسب االلى ألى من البرامج   غير مسموح بعمل تحميل. 

 

 ثقافة حقوق الملكية الفكرية  4/1/2

  ك يقوم المختصين في سبيل ذلحقوق الملكية الفكرية والنشر, ونشر ثقافة  على األكاديميةعملت

لنشر ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحلقات بصفة دورية مجموعة من الندوات وبعقد 

على إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية األكاديمية هذه الثقافة والتشجيع على االلتزام بها ,كما تحرص 

 (فاظ على الملكية الفكريةاقرار ح/ 3-4ملحق )مرفق  حالة إثبات سرقة أبحاث أو كتب علميةفي 

 كما هو  خالل المؤتمر العلمى للقسم بحضور الطالب مستمرة  حقوق الملكية الفكريةالتوعية ب

 .موضح  بمحاضر االجتماعات

   لمراعاة التزامهم بالضوابط المنصوص عليها في قانون وضع إرشادات للمترددين على المكتبة

 .الملكية الفكرية

 لمراعاة التزامهم بالضوابط ل الحاسب اآللي والمكاتب اإلدارية وضع أرشادات داخل معام

 .بعدم نسخ البرامج المحملة على االجهزة  المنصوص عليها في قانون الملكية الفكرية

 (أجراءات المحافظة على الملكية الفكرية في المكتبة  / 24 -4ملحق )مرفق 

 (بيان بالكتب الموجودة في المكتبة  / 25-4ملحق )مرفق 

 :تطبيق الممارسات العادلة و عدم التمييز  4/2

 :مقدمة
على أساس أو   Moral   عدم التمييز  إما على أساس خلقي عاممبدأ الممارسة العادلة و  يمكن صياغة 

 .العلمية   Objectivityأنها تزكى الموضوعية 
م  تكافؤ الفرص فأن يهننكر عل نأ فعلى أساس خلقي عام  إذا كان كل الناس في المجتمع ال ينبغي

 . ينبغي أن يتوفر لهم مثل هذه العدالة و عدم التمييز  –هم أعضاء في المجتمع  العلماء و
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 .الطالب / الهيئة المعاونة / ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس  4/2/1

 :ثل فى توجد إجراءات محددة لضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء المؤسسة تتم

 والهيئة المعاونة على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس االكاديميةتحرص  -أ 

وذلك عن طريق توحيد الحد األدنى والحد األقصى من  توزيع اعباء االشراف و التدريسفى 

األعمال اإلدارية من أعمال الكنترول وجودة , وغيرها بحيث يصبح اجمالي الساعات لجميع 

ثابت ( متضمنة ساعات التدريس,االشراف,االعمال االدارية وغيرها)عضاء هيئة التدريس ا

لجميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة موضح به توزيع الساعات العضاء هيئة التدريس 

ساعات التحميل العضاء هيئة التدريس والهيئة ، / 5-4ملحق )مرفق .والهيئة المعاونة 

 . ...(ء المكتبية وكنترول األعبا)المعاونة 

في توزيع  على ضمان العدالة وعدم التمييز بين أعضاء هيئة التدريس  االكاديميةتحرص  -ب 

 .من نظام للحوافز المكافآت الحوافز والمكافآت وذلك طبقا لما تقره الالئحة الداخلية 

يس والهيئة كشف توايع المكافاءات والحوافز لكل من أعضاء هيئة التدر/ 22-4ملحق )مرفق 

 ( .المعاونة والعاملين

 توزيع اعباء العمل فى نعلى ضمان العدالة وعدم التمييز بين العاملي االكاديميةتحرص  -ج 

 (.بيان بطبيعة وساعات العمل الخاصة بعمال األكاديمية/ 1-4ملحق ) مرفق

فرص على ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب من حيث المساواة في  االكاديميةتسعى  -د 

حيث تراجع الجداول الدراسية وتفي بتسكين الطلبة جميعاً فى ظروف متساوية مع  والتقويم يمالتعل

تقديم الدعم التعليمى للطلبة المتعثرين عن طريق مجموعات تقوية مجانية يقوم بها أستاذ المادة فى 

قسم، وقبول محضر أعالن أعمال السنة لل / 7-4ملحق )االسابيع السابقة لإلختبارات ومرفق 

 االكاديميةتكفل  (لألقسام التي تنظم مجموعات تقوية (  )التظلمات وجدول مجموعات التقوية 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والعاملين وذلك عن طريق عقد  يآحرية الر

يخصهم من  ندوات وأجتماعات دورية بينهم وبين القيادة اإلدارية للحوار والمناقشة في كل ما

محاضر وجدول أعمال الندوات واإلجتماعات الدورية بين  / 8-4ملحق )مرفق  مشاكل وطلبات

أعضاء هيئة التدريس وبين القيادة االدارية للحوار والمناقشة فى كل ما يخصهم من مشاكل 

 (وطلبات

قي عن طريق تل إجراءات لتصحيح الممارسات غير العادلة فور اكتشافها االكاديميةتوفر  -ه 

اجراءات تلقى / 9-4ملحق ) مرفق غير العادلةالتحقيق فيها وتصحيح الممارسات الشكاوى و

 .(الشكاوى

مكتب وصناديق لتلقي شكاوي الطلبة من خالل لشكاوى والمقترحات ا ينة لتلقللية معآتوجد  -و 

ق فى بنتيجة التحقيصاحب الطلب التحقيق فيها واعالم , يتم  شفوية وأمكتوبة  والعاملين وتقدم

شكاوي الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين أخرى لتلقي  كما توجد آلية. شكواه

حالة المشاكل  في والعاملين عن طريق رؤساء االقسام العلمية واالدارية  والتحقيق فيها داخلياً 

قوبة , وجميع حالة توقيع ع أو في حالة تعثر حلها داخلياً  يطة أو رفعها الى السيد العميد فيالبس

 ةالمتخذ تالقرارا ةمتابع ىعل االكاديمية صتحرحالتها , كما مسجلة مع بيان اسلوب  الشكاوي

بيان الشكاوى والرد  / 12-4ملحق )مرفق . ةالمتابع ةبنتيج يالشاك راخطا و يالشكاو نشا يف

 (عليها
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حيث يوقع  ايهالمصالح بين األطراف المختلفة ف التعارض في عدم على االكاديمية تحرص -ز 

الطالب عند اللحاق باألكاديمية أقرار يفيد بصلة القرابة بينه وبين أحد أعضاء هيئة التدريس أو 

لعمل حصر بهم وإتخاذ االجراءات المناسبة طبقا للحالة مثل االعفاء من تدريس مادة بعينها أو 

 .اعفاء من العمل بالكنترول وغيرها

لة قرابة بينه وبين احد اعضاء هيئة التدريس أو اقرار للطالب يفيد ص/11-4ملحق ) مرفق

 (العاملين

لق  انون تنظ  يم  وفق  اً  يئ  ة المعاون  ةتطبي  ق ش  روط الترقي  ة عل  ى جمي  ع أعض  اء هيئ  ة الت  دريس واله -ح 

الجامعات وقرارات المجلس األعلى للجامع ات وق انون تنظ يم الع املين الم دنيين الخ اص بالجه از 

 .اإلداري
ف ى ف رص ال تعلم و ممارس ة ساواة على كافة الطالب من حي ث المس اواة تطبق قواعد العدالة و الم -ط 

ضوء أحكام الدستور والقانون  وضمان الحي اد الت ام أثن اء تص حيح إجاب ات  يالتقييم , فواألنشطة 

الطالب من خالل إعطاء األوراق أرقام سرية ونزع االس م م ن عل ى ورق ة اإلجاب ة قب ل أن تص ل 

 .إلى مصحح المادة 
رقة اإلجابة بواسطة أثنين من أعضاء هيئة التدريس على األق ل وذل ك ف ي ض وء الم ادة تصحيح و -ي 

 .من الالئحة التنفيذية  لقانون تنظيم الجامعات  21
يتم تشكيل لجان الممتحنين والمصححين باقتراح من األقسام العلمية المختصة وتعتمد م ن مجل س   -ك 

حتى الدرجة الرابعة لوضع االمتحان والمصحح وذلك بعد التأكد من عدم وجود قريب ,األكاديمية 

ملحقق )مرف ق  المساواة وعدم التميز بين الط البمن أعضاء هيئة التدريس وذلك لضمان الحياد و

 (.بيان تشكيل لجنة الممتحنين في كل قسم/ 12 -4

 

 .المصداقية فى الوعود المقدمة  إستجابة للشكاوي والمقترحات  4/2/2  

واضحة للجميع مرفق ر من صندوق خاص بالشكاوى والمقترحات فى أماكن بارزة أكثوضعت األكاديمية 

ومكت ب الش كاوي   (أماكن توايع صناديق الشكاوي في المبنى الرئيسقي ومبنقى الملحقق/ 13 -4ملحق )

ويتم فتح صندوق الشكاوى والمقترحات بصفة دورية كما يتم محاولة ح ل   يتبع مكتب السيد العميد مباشرة

  (نظام وجراءات تلقي الشكاوي / 9-4ملحق )مرفق . التي توجد فيها ودراسة المقترحات أيضاً  المشاكل

 

 إجراءات تصحيح الممارسات غير العادلة  4/2/3

إع ادة تص  حيح مث  ل ت م اتخ اذ إج  راءات تص حيحية ف ي المؤسس  ة لمعالج ة بع ض الممارس  ات غي ر العادل ة 

فع درجات المتظلمين حالة إثبات أحقيتهم في ذلك ف ي ض وء أوراق الطالب المتظلمين من درجاتهم ويتم ر

  (ماسات المقدمة للكنترول بيان حاالت األلت/ 14-4ملحق )مرفق  األمرالقواعد المنظمة لهذا 

 

 :ممارسة أخالقيات المهنة  4/3 

وهو  دليل االلتزام    (وثيقة ميثاق  رف ممارسة أخالقيات المهنة)يوجد ميثاق أخالقي  -أ 

ات مهنة التدريس الجامعي العضاء هيئة التدريس لألكاديمية وهو معلن وتم توزيعه على باخالقي

نشر  –الميثاق األخالقى متناول للجميع ندوات  / 15 -4ملحق )جميع العاملين باألكاديمية مرفق 

ميثاق  /11-4ملحق )كما تم توزيع الميثاق الخاص بالطالب مرفق  (نشر ورقي –الكتروني 

 . على الطالب فى بداية العام الدراسى وتم مناقشتهم فيه  ( ية التوايعالطلبة وال

التعامل مع  /االمانة /االلتزام)تطبيق الممارسات للوظيفة على كافة المستويات األكاديمية تراقب  -ب 

وذلك عن طريق مكتب تقييم  وغيرها  /احترام حقوق االخرين /و المرؤوسين الزمالء والرؤساء

عاملين باإلكاديمية مع عمل أستبيانات دورية على مستوى الطلبة , العاملين , اإلداء لجميع ال

الموظفين , الهيئة المعاونة , أعضاء هيئة التدريس والقيادات لتقييم اداء جميع الفئات العاملة 
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 .(نتائج أستبيان تقييم اآلداء/17-4ملحق )باألكاديمية وتقييم التزامهم بأخالقيات المهنة  مرفق 

ومرفق  (كشف توايع المكافأت والحوافز ألعضاء هيئة التدريس والعاملين / 22-4لحق م)و

  (قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز بين الطالب / 21-4ملحق )

 

 

 المعلومات المتاحة عن المؤسسة في الوسائل المختلفة  4/  4

 
الموقع األلكتروني لألكاديمية ومكتب مثل  المعلومات الكافية عنها في الوسائل المختلفةتتيح األكاديمية 

شؤون الطالب ومكتب التنسيق وتتحرى االكاديمية المصداقية في االعالنات والمعلومات المنشورة وذلك 

 .عن طريق مراجعتها وتحديثا باستمرار 

 (محضر تحديث وتطوير الموقع األلكتروني  /23-4ملحق )مرفق 

 
ميثاق لألخالقيات المهنية بالمؤسسة شارك في وضعة جميع  بذلت المؤسسة قصارى جهدها من اجل إعداد

أعضاء هيئة التدريس وبع ض الس ادة الع املين  وف ور االنته اء م ن ص ياغة المش روع المب دئي ت م عرض ه 

أخالقي ات المهن ة حي ث ت م تش كيل لجن ة األكاديمية على كافة الفئات الممثلة للمؤسسة ثم اعتماده من مجلس 

 . يوالبحث العلم

إقرار واجبات القيادات / 19-4ملحق )مرفق و (محضر أعتماد الميثاق األخالقي /18 -4ملحق )فق مر 

   (الجامعية 

 

 االلتزام بأخالقيات الوظيفة  4/3/1

يلتزم جميع العاملون بالمؤسسة بأخالقيات الوظيفة وتراق ب المؤسس ة تطبي ق جمي ع الممارس ات األخالقي ة 

ل االلت  زام بأخالقي  ات المهن  ة وأمان  ة التعام  ل م  ع ال  زمالء والرؤس  اء للوظيف  ة عل  ى كاف  ة المس  تويات مث  

كشف توايقع المكافقاءات والحقوافز لكقل  / 22-4ملحق ) مرفق  والمرؤوسين , واحترام حقوق األخريين

 (من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين

أقرار من  / 22-4ملحق )ومرفق  (طالبقواعد ضمان العدالة وعد التمييز بين ال/ 21-4ملحق )ومرفق 

 ( .أعضاء هيئة التدريس بوجود أقرباء لعد تعارض المصالح
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 القدرة المؤسسية 

    ىدارالجهاز اإل 5
 

 الجهــــاا اإلدارى 5

 جهاز إداري مؤهل وكفء على كافة المستويات يعمل على تحقيق األداء المخطط بكفاءة األكاديميةيوجد ب

على االرتقاء بالعاملين من  األكاديميةتعمل و. بما يكفل تحقيق رسالتها وأهدافهالجميع األنشطة و ةعالي

كما تعمل على توظيف اإلداريين من ذوى الخبرات المتميزة .  خالل التأهيل المستمر والرعاية الصحية 

ضع نظم لدعم القرارات على و األكاديميةتحرص و. لفة متعددة التخصصاتومستويات التعليم المخت

دارى حتى يكون مؤهال لكافة المستويات ولتحقيق األهداف ة الجهاز اإلالمتعلقة باللوائح والقوانين لتقوي

 .  (وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية) له المرجوة منه والتي تتمثل في الممارسات التطبيقية

من قيادات إدارية وعاملين وخدمات إدارية طبقا  د ففف افرأ( 404) األكاديميةدارى بيضم الجهاز اإل

 : تى العلمية والمتمثلة على النحو اآل للمؤهالت

 

 

 : ـ القيادات اإلدارية تتمثل فى : أوال 

 من الحاصلين على الماجستير( 9)اف   عدد  

 من المؤهالت العليا (  10)ب ف عدد 

  ةمن المؤهالت فوق المتوسط( 2)ج فف عدد 

 من المؤهالت المتوسطة ( 1)د فف عدد  

 

 : فى  ونن يتمثلون اإلداريوـ  العامل: ثانيا 

 من المؤهالت العليا ( 129)ا ف  عدد 

 ةمن المؤهالت فوق المتوسط(  22)ب ف عدد 

 من المؤهالت المتوسطة ( 114)ج ف عدد 

 من شهادة محو األمية (  5)  د ف عدد  

 بدون مؤهل ( 119)و ف عدد 

 :  إحصائية بهذه األعداد( 1-9)لمبين ويمثل الجدول ا
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 دارى طبقا للمؤهالت الدراسيةالقيادات والعاملين بالجهاا اإل بأعداد إحصائية( 1-5)جدول 

 

 
 دارى  طبقا للمؤهالت الدراسيةالقيادات بالجهاز اإل أعداد( 1-9) شكل 

 

 
 دارى طبقا للمؤهالت الدراسيةالعاملين بالجهاز اإل أعداد( 2-9) شكل 

 

ن المهندسين والفنيين المتخصصين فى مجال التدريب بالمعامل فرد م( 100)دارى ويضم الجهاز اإل** 

 ( وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية ) .والورش وصاالت الرسم الهندسي والمعمارى

 ماجستير البيان
مؤهالت 

 عليا
مؤهالت فوق 

 المتوسط
المؤهالت 

 المتوسطة
محو 

 األمية
 بدون

 ففففف فففف 1 2 10 9 اإلداريةالقيادات 

 119 5 114 22 129 فففف نوالعامل

 404 األكاديميةبوالعاملين  اإلداريةالقيادات  عددجمالى إ** 
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 : ـ المهندسون: أوال 

 .الحاصلين على بكالوريوس الهندسةفردا من ( 99)اف   عددهم 
 

 : ـ  الفنييون  : ثانيا 

 المؤهالت العليامن ( 15)ا ف  عدد 

 من المؤهالت فوق المتوسطة(  19)ب ف عدد 

 من المؤهالت المتوسطة ( 26)ج ف عدد 

 محو األمية (   1)د ف  عدد 

  بدون(  4)هف  عدد 

 

 ف : هذه األعداد طبقا للمؤهالت العلمية  بإحصائية ( 2-9)ويمثل الجدول 

 

 دارى طبقا للمؤهالت الدراسيةاا اإلبالجه بأعداد المهندسين والفنيين إحصائية( 2-5)جدول 

 ماجستير البيان
مؤهالت 

 عليا
مؤهالت فوق 

 ةالمتوسط
المؤهالت 

 المتوسطة
محو 

 األمية
 بدون

 0 0 0 0 99 0 نوالمهندس

 4 1 26 19 15 0 نوالفني

 100 األكاديميةعدد المهندسين والفنيين بجمالى إ** 

 

 
 دارى طبقا للمؤهالت الدراسيةإلبالجهاز ا المهندسون والفنيون( 9-9) شكل 
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 طبقاً للمستويات الوظيفيةدارى الجهاا اإلعددية بأعضاء إحصائية ( 3-5)جدول 

 

 األعداد المسمى الوظيفي م

 1 األمين العام 1

 3 األمين العام ومساعد 2

 17 القيادات اإلدارية 9

 189 الموظفون 4

 92 األمن 9

 124 الخدمات اإلدارية 8

 424 مفففففففففففففففالياإلج

 

 
 طبقاً للمستويات الوظيفيةدارى الجهاز اإلأعضاء ( 4-9) شكل 

 

 
 أعداد المهندسين والفنيين فى الجهاز اإلدارى( 9-9) شكل 
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 (المهندسون والفنيون)  إحصائية بأعضاء الجهاا اإلداري طبقاً للمستويات الوظيفية( : 4-5)جدول 

 ألعدادا المسمى الوظيفي م

 99 المهندسون 1

 89 الفنيفففون 2

 122 اإلجمـــــــــــــــالي

 

دارية والعاملين وتقوم  خطة للتدريب وتنمية المهارات اإلدارية  للقيادات اإل وفرت األكاديميةكما أن 

ضمان  ل ةوالعاملين بها من خالل وضع إجراءات محددة ومعلن أداء القيادات اإلدارية مبتقيي األكاديمية

 :الكفاءة والتميز وبحيادية وذلك من خالل إجراءات تتمثل في 

 

 ةتوافر الفرص المتكافئة في الترقيات وفقا لالحتياجات الفعلية لألكاديمية واستخدام الموارد البشري 

  .المتاحة للعاملين بكفاءة 

 والتقارير السنويةعلى جميع العاملين وذلك من خالل االستبيانات وإعالنها لترقية تطبيق شروط ل. 

  قياس الرضا الوظيفي وتحسينه من خالل االستبيانات وتوزيع المكافآت والحوافز في ضوء

 لخ إ.....  األكاديميةالقواعد المعمول بها في 

 
على االرتقاء بالقيادات اإلدارية والعاملين بالجهاز اإلداري والتنمية البشرية من  األكاديميةقد عملت و   

واستخدام آليات متعددة لتنفيذه كما أنها وضعت برامج تدريبية طبقا  , ام بالتدريب المستمرخالل االهتم

وتقارير المتابعة والرؤية الحتياجات ,  واستحداث نظم جديدة  لتقييم أداء العاملين األكاديمية ,الحتياجات 

 .  التطوير من خالل خطة متكاملة لتدريب القيادات اإلدارية والعاملين

 

دارى يمكن بيان ما قامت به في مجال الجهاز اإلوطبقا للممارسات التطبيقية للمؤسسات التعليمية      

  :على النحو التالي األكاديمية

 

 تنمية القيادات وتقييم األداء  5/1

 تنمية القيادات اإلدارية والعاملين   5/1/1

 تعلق بتنمية القياداتما ي األكاديمية دارى الكفء فيلسمات المهمة والمميزة للجهاز اإلمن أهم ا     

معايير موضوعية ومعلنة ريب المستمر واالعتماد على اإلدارية والعاملين بها وتقييم أدائهم من خالل التد

 : فى هذا الصدد على ما يلى  األكاديميةللتقييم وتحرص 

 

  ات متعددة للتنفيذ مثل بصورة دورية االحتياجات التدريبية للعاملين وتستخدم آلي األكاديميةتحدد

دارية والعاملين  وتقارير المتابعة والرؤية المستقبلية االستقصاءات الموجهة للقيادات اإل

 . الحتياجات التطوير
استبيان لرؤساء األقسام / 1-5ملحق ) دارى اء القيادات اإلدارية  للجهاز اإلوقد تم استقص

نمودا تفعيل /  2-5ملحق ) ستبيان نموذج اال وتفعيل ( اإلدارية لتحديد االحتياجات التدريبية

  ( استبيان رؤساء األقسام اإلدارية لتحديد االحتياجات التدريبية
من القيادات  فردا  12بيانات وقد بلغ حجم العينة وقد قام مكتب تقييم األداء بتحليل هذه االست

/ 3-5ملحق )  دارة األعمالإدارية فى مجال تنفيذ دورات تدريبية للقيادات اإلوأوصى باإلدارية 

 .  ( لرؤساء األقسام اإلدارية لتحديد االحتياجات التدريبية تحليل االستبيان ونتائجه
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  4-5ملحق ) التدريبية  لتحديد االحتياجاتدارى واستطالع رأى العاملين بالجهاز اإلتم /

تطالع الرأي  لهذه ونماذج تفعيل اس (استبيانات خاصة بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين

وقام  ( نمودا تفعيل استبيان العاملين لتحديد االحتياجات التدريبية /5-5ملحق )االستبيانات  

وأوصى بتوفير بعض فردا ( 92)داء بتحليل االستبيان حيث بلغ حجم العينة مكتب تقييم األ

ملحق ) التنمية البشرية نجليزية واإللكترونية والتدريب على مجاالت الكمبيوتر واللغة األجهزة اإل

 .( حتياجات التدريبية للعاملينليل االستبيان ونتائجه لتحديد االتح/ 5-1
 

  الحتياجات التدريبية  طبقا لتحديد امتخصصين الخبراء لالدولية ل األكاديميةب األكاديميةأستعانت

 هذه االحتياجات  بأهمية الدولية  قبلية الحتياجات التطوير وقد أفادت األكاديميةللرؤية المست

/ 7-5ملحق )  التدريبية كمهارة التخطيط والتنظيم والقيادة والتحكم وعدة مهارات أخرى

 .( االستعانة بخبير لتحديد االحتياجات التدريبية
 

  خطة / 8-5ملحق ) األكاديمية خطة خمسية وبناء على نتائج تحليل استطالعات الرأي وضعت

دارى  بناء على االحتياجات لتدريب أعضاء الجهاز اإل ( رىخمسية لتدريب أعضاء الجهاا اإلدا

عرض / 9-5ملحق )  22/5/2019وتم اعتمادها فى اجتماع مجلس األكاديمية بتاريخ التدريبية 

 .(22/5/2019خطة التدريب على المجلس األكاديمى بتاريخ 
 
 خطة لتدريب العاملين من لمحتويات البرامج التدريبية تم البدء في تنفيذ  األكاديمية بعد مراجعة

تنفيذ خطة تدريب / 12-5ملحق )  (كسل إبرامج  وورد ففف و) خالل دورة متخصصة للكمبيوتر 

وعقب انتهاء  .( بيان بالشهادات التى حصل عليها المتدربون/ 11-5ملحق ) و  ( العاملين

تطالم رأى اس/ 12-5ملحق )  وفقاً لمتطلبات التنمية استطالع رأى المتدربين الدورة تم

حيث أجمع  وتحليل نتائج التدريب ( المتدربين من العاملين باألكاديمية عقب انتهاء الدورة

/ 13-5ملحق ) . المتدربون على كفاءة التدريب وطلبوا منحهم دورات أخرى لتنمية مهاراتهم 

 .( نتائج تحليل استبيانات تدريب العاملين
 
  مركز تنمية القدرات بجامعة بالتنسيق مع  األكاديميةقامت استكماال لتنفيذ خطة التطوير المستهدفة

ا من عضو( 20)تم تدريب عدد  .ة لتدريب القيادات اإلدارية طبقا للخطة الموضوعة مسبقاالقاه

خالل  تم عقد الدورة بمقر األكاديميةوقد (. برنامج قيادة فريق العمل) على  داريةالقيادات اإل

 900جنيه  بواقع مبلغ  8000جمالية قدرها إبتكلفة  19/2/2014وحتى  11/2/2014الفترة من 

 ( دارية والميزانية المخصصة لهاخطة تدريب القيادات اإل /14-5ملحق )جنيه للعضو المتدرب 
  ( دارية وصور ضوئية للشهاداتأسماء المتدربين من القيادات اإل /15-5ملحق )و

 

 ورؤساء األقسام  ىرين أعضاء هيئة التدريس ومدم األكاديميةمن أجل تطوير القيادات اإلدارية ب

بدورة تدريبية فى  االعتمادالعلمية واإلدارية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و

وحتى  91/1/2010التقويم الذاتي المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي  خالل الفترة من 

هيئة شهادات حضور الدورة  واجتيازها ولمدة شهر وقد منحت إدارة التدريب بال 9/2/2010

 ىريمن أعضاء هيئة التدريس ومد األكاديميةتطوير القيادات اإلدارية ب /11-5ملحق ) بنجاح 

 .(مية لضمان جودة التعليم واالعتمادورؤساء األقسام العلمية واإلدارية بالتنسيق مع الهيئة القو

 المعاونة باالستعانة بالهيئة  األكاديميةامت متابعة لخطة التدريب خالل السنوات الماضية فقد ق

سين أداء العاملين حد أعضاء هيئة التدريس يتلخص في تحإعداد برنامج تحت إشراف أللتدريب ب

على شهادات محو األمية وال يحملون مؤهالت علمية للحصول داريه الغير مؤهلة من الخدمات اإل

 األكاديميةالحساب  فقد قامت بية ومبادئ العر فى مجال اللغة اوذلك من خالل تلقيهم دروس
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فى هاتين المادتين بمدرسة السيدة على العاملين وتم إجراء امتحان  بطباعة هذه الكتب وتوزيعها

بتوزيع  األكاديميةوعقب ذلك قامت ( لمدة يوم واحد) عائشة االبتدائية بمنطقة السيدة عائشة 

طط خ/ 17-5ملحق ) االختبارات بنجاح ففف   هم الشهادات للحاصلين على محو األمية بعد اجتياز

 .(دارية للحصول على  هادة محو األميةتدريب العاملين من الخدمات اإل

 

 .والعاملين ةدارينظم تقييم أداء القيادات اإل  5/1/2

خل ة لتقييم أداء القيادات اإلدارية والعاملين داونوعي ةكميخدمت األكاديمية أساليب تقويم است   ــ:أوال

حول مدى  األكاديميةالقيادات اإلدارية والعاملين ب وتم عمل استبيان الستطالع آراءة كاديمياأل

استبيان الستطالم آراء  /18-5ملحق ) مصداقية النظم الحالية المستخدمة في تقييم األداء 

ي تقييم حول مدى مصداقية النظم الحالية المستخدمة ف األكاديميةالقيادات اإلدارية والعاملين ب

 ففف   ونتائج ( ستبياناتمادا تفعيل االن /19-5ملحق ) ستبيانات  ونماذج تفعيل اال ( األداء

حيث تبين منها ضرورة االهتمام بإعالن  . (نتائج تحليل االستبيان/ 22-5ملحق )  تحليلها

والتأكيد  للعاملين وبيان عدم تعارضها مع قانون العمل األكاديميةمعايير األداء المستخدمة فى 

 .على إثابة المتميزين األكاديميةعلى اهتمام 

 :وتتكون هذه المعايير من 

داء العاملين أالسنوي لتقييم التقرير ء العاملين وثيقة متمثلة فىام أديلتقي األكاديميةاستخدمت  -1

نماذج من التقارير ) ووثائق تفعيله  ( داء العاملينأالتقرير السنوي لتقييم  /21-5ملحق )

وقدقام مكتب شئون العاملين باألكاديمية بعمل إحصائية عن ثالث سنوات سابقة (  نويةالس

 .( نمادا من التقارير السنوية /22-5ملحق )  .تحتوى على تقييم أداء العاملين
ثابة حال تعدى قييم أداء العاملين تعتمد على اإلباستحداث وثيقة مبتكرة لت األكاديميةقامت  -2

المرشحين  من خالل وضع ضوابط وقواعد وبنود  خاصة الختيار مستويات األداء وذلك

المتميزين ألداء عمرة المولد النبوى الشريف عقب انتهاء الفصل الدراسى األول 

 :ومن ضمن بنودها 2019/2014

  حصول المرشح على تقدير امتياز لمدة عامين سابقين 

  حصوله على دورات تدريبية لتطوير األداء فى العمل 

 ( نمودا لتقييم أداء العاملين/ 23-5ق ملح)  
والمتضمن  األكاديميةرئيس مجلس إدارة / تم تفعيل هذه الوثيقة بصدور قرار السيد الدكتور 

من العاملين المتميزين ( 9)بترشيح عدد  األكاديميةعميد / د .أعالن معتمد من السيد إل

التدريس وذلك ألداء عمرة ة هيئمن األقسام  التعليمية من معاوني (  9)إلى عدد ة ضافباإل

وقد تم عرض  (خمسة آالف جنيه)جنيه  9000قدرها منحة مالية  وأالمولد النبوي الشريف 

قرار  /24-5ملحق )    10/11/2019قره بتاريخ أالذي  األكاديميةهذا اإلعالن على مجلس 

 (السيد العميد بصرف المقابل المادى وكشف بأسماء المستفيدين من القرار 

 :  لجنة مكونة  من السادة  األكاديميةشكلت  -9

              األكاديميةعميد / د .فف السيد أ1     

 األمين العام / ف السيد الدكتور  2     

            األكاديميةوكيل / د .السيد أف  9     

 رئيس شئون التعليم / ف  السيد الدكتور4     

 

 فردا ( 122)أسماء  المرشحين البالغ عددهم  الختيار 24/12/2019وذلك  بتاريخ   

 من( 20) وكذا عدد( عمال خدمات  -أمن  –ن وموظف) ة تيمن الفئات اآل( 102)منهم عدد 

 .ة من األقسام التعليمي( مدرب ففف فنى ) الفئتين 
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بالدور ( 1)وقد تم إجراء قرعة  للعاملين المتقدمين ألداء العمرة وقد أجريت بمدرج 

وقد تم اختيار مجموعة من  األكاديميةلمبنى الرئيسي وبحضور جميع العاملين ببا األرضى

الحاضرين بالمدرج للحضور أمام اللجنة الختيار موظف واحد من كل  قسم من  العاملين

 .خالل صندوق زجاجي مبين به قصاصات من الورق المدون به أسماء العاملين المتميزين 

 :وقد تم اختيار كل من 

 موظف بقسم شئون الطالب      سعد عبد العزيز عبد الرحيم      / السيد  -1

 موظف السنترال     محمد صالح معوض             /  السيد    -2

 مشرف أمن   سيد محمد محمد الخضيرى      /  السيد    -9

 عامل بالخدمات اإلدارية     حسين سيد عبد المجيد حجاج  /  السيد    -4

 ــ :ومن الفنيين        

 فني بقسم االتصاالت   أسماء محمد السيد               /  لسيدة ا -1

 

أساليب متنوعة وصادقة لتقييم أداء العاملين حيث ربطت الحوافز والمكافآت  األكاديميةاستخدمت   ــ:ثانيا

عداد كشوف بأسماء العاملين المتميزين إب األكاديميةن قامت ستويات األداء ومن هذه األساليب أبم

عداد كشف يشمل إل دراسة مستفيضة ومتقنة بعد اختيار القيادات اإلدارية  لهم  حيث تم من خال

نية  وذلك عن العامين الدراسيين الف رطالع على التقاريمن العاملين المتميزين بعد اال(  92)عدد  

2011/2012 – 2012/1019  . 

  2019/  10/11بتاريخ  صدر قرارهأالذي مجلس األكاديمية ف  تم عرض هذا االختيار على 

جنيه لكل موظف ( 200)قدرها ة اختيار هؤالء العاملين المتميزين وقد حدد المجلس مكافآت ماليب

محضر المجلس األكاديمى الذى أصدر قرارا بصرف مبلغ مائتى جنيه / 25-5ملحق )متميز 

/  11/ 22الموافق األربعاء وتم تفعيل ذلك يوم  موكذا شهادة تقدير له  ( للعاملين المتميزين

 هادات تقدير / 21-5ملحق )  كاديميةبالمبنى الرئيسي لأل( 1)بمدرج فى احتفال  2019

 ( 27/11/2213للعاملين المتميزين بتاريخ 
آليات لتعظيم االستفادة من الموارد البشرية وهى وثيقة معايير اختيار القيادات  األكاديميةفف وفرت 

 ( اختيار القيادات اإلدارية معايير/ 27-5ملحق ) اإلدارية 
 

 

- :الرضا الوظيفي  5/2

- :قياس الرضا الوظيفي  5/2/1

من انعكاس على مستوى  بقياس الرضا الوظيفي للعاملين وتعمل على رفع مستواه لما له األكاديميةتهتم 

نات التي تجرى نجاز ويتم قياس الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين عن طريق االستبيااألداء واإل

وثيقة لهذه االستبيانات لقياس الرضا الوظيفي وتم تحليلها   األكاديميةوقد أعدت  األكاديميةللعاملين ب

 /29-5ملحق ) ونماذج تفعيله  ( استبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلدارية والعاملين /28-5ملحق )

فقد قام مكتب تقييم األداء ونتائجه (  ة والعامليناستبيانات الرضا الوظيفي للقيادات اإلداري نمادا تفعيل

  /32-5ملحق )  %90فردا وكانت نسبة الرضا الوظيفى ( 90)بتحليل نتائج االستبيانات وبلغت العينة 

 ( نتائج تحليل االستبيانات
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 :ة في تحسين الرضا الوظيفيكاديميدور األ  2/  2/  5

إلى  تحسين الرضا الوظيفي  األكاديميةسعت ة كاديميلين باألقياس الرضا الوظيفي للعامنتيجة لمناقشة 

لتحسين مستوى الرضا الوظيفي منها تحسين ظروف العمل ة هام توذلك عن طريق اتخاذ قرارا

 :  مة مكان العمل وأهمهاءوالتسهيالت المتاحة والمالئمة لمتطلبات الوظيفة من حيث مال

نمودا كشوف مرتبات / 31-5ملحق ) ظمة  بصفة منت 2019صرف العالوات الدورية حتى   -1

 0 (العاملين يتضمن العالوات الدورية

نمودا  /32-5ملحق )  0والعاملين بها مرتبطة بمستوى األداء ة دارياإل تصرف مكافآت للقيادا -2

 (من كشوف مكافآت القيادات اإلدارية والعاملين

ة داريالرعاية الطبية للقيادات اإلشروع نتماء بتفعيل ماألكاديمية على تنمية الشعور باالتحرص  -9

حد المستشفيات المتخصصة مقابل مبلغ رمزى  أوالعاملين بها وأسرهم عن طريق التنسيق مع 

لقيادات اإلدارية والعاملين بها يستقطع من الموظف شهريا وهذا يوفر المناخ الصحي لمتطلبات ا

 ( املينمشروم الرعاية الطبية للقيادات اإلدارية والع /33-5ملحق )

ر صناديق يفمن خالل توأخرى ة وسيلة كاديميلقياس الرضا الوظيفي وحرية الرأي استخدمت األ -4

للمقترحات والشكاوى عن طريق مكتب تقييم األداء يتم من خالله فحص جميع المقترحات 

جميع الحلول لمجموعة المقترحات والشكاوى ة كاديميوى والعمل على حلها وقد أنجزت األوالشكا

لخ إ...قدمة من العاملين ومنها ما يتعلق بمستوى الرضا الوظيفي وتقييم األداء والترقيات الم

 ( نمادا من مقترحات و كاوى العاملين/ 34-5ملحق  )
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 القدرة المؤسسية 

    الموارد والتسهيالت المادية 6
 

 الموارد والتسهيالت المادية  1
 ةوارد المالية والمــــاديـــالم 1/1

 :الموارد المالية السنوية 1/1/1

لتحقيق رسالتها وغاياتها وأهدافها  بدرجة عاليةكافية  لألكاديميةتعتبر الموارد المالية المتاحة سنويا 

 المقررة على الطالب ورسوم االمتحانية ففففالمصروفات الدراس :تتكون اإليرادات منو. االستراتيجية

 اإلعانات والتبرعات, فضال عن تبعهاتالتي  راد الجمعيةففمن إي يةاألكاديمحصة وكذلك رسوم التدريب, و

 .اإليرادات األخرىو من األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل

ور العاملين وغيرها من الحقوق المالية المقررة لهم أو التي تلتزم فففأج :تتكون النفقات السنوية منو

اط استهالك وتكاليف فففأقسو. األكاديمية بمباني ومنشآت طةوالمصروفات المرتب .بدفعها عنهم األكاديمية

ما يدفع من جملة المصروفات الدراسية إلى و .صيانةال أعمال تكاليفو. صيانة األثاث والعهد المستديمة

 ألكاديميةالجمعية المالكة لحق باإلضافة إلى  .بوزارة التعليم العالي صندوق دعم المعاهد العالية الخاصة

لدعم االحتياطي  امفففي نهاية الع الربح الذي تسفر عنه الميزانية صافييوزع و. رأس المال في فائدة

ها وزارة التعليم تحددبالشروط واألوضاع التي  األكاديميةبتحسين الخدمة التعليمية والقانوني لألكاديمية 

للعاملين باألكاديمية  خدماتمنح وعالوات أو مكافآت تشجيعية أو باإلضافة إلى  .بالئحة األكاديمية العالي

  .واللوائحوفق النظم 

 

على زيادة نسبة الموارد الذاتية المستخدمة في دعم العملية التعليمية بالمقارنة بما  األكاديميةتحرص كما 

من خالل  هاإمكانات حيث تسعى األكاديمية إلى توظيف. هو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة

عن  مصروفات التدريب حيث يقوم الطالب بسداد لطالبل تدريبيةفرص  اديمية لتوفيرمكتب التدريب باألك

القائمة  األكاديميةخصم مستحقات بعد  على أغراض التدريب للصرفحصيلة التدريب وتوظف  .كل سنة

وقد تقدمت األكاديمية بطلب  .بهذا التدريب, مضافاً إليها المصروفات اإلدارية والمتابعة واإلشراف

صديق على وحدة ذات طابع خاص بحيث ال يتوقف نشاطها على توفير فرص التدريب فقط بل تساهم للت

وحصلت األكاديمية على الموافقة على انشاء . أيضا في توظيف إمكانات األكاديمية لخدمة المجتمع المحيط

 .وحدة تدريب وجاري التصديق على وحدة االستشارات الهندسية والخدمة العامة 

 

مواردها المالية والمادية الكافية, والتي تمكنها من تحقيق أهدافها بكفاءة  لألكاديمية ما سبق أنيتضح م

أن تراعى عند تخصيص موازنتها السنوية على أنشطة التعليم وخدمة  األكاديميةويجب على . وفعالية

وأهدافها  األكاديميةالمجتمع االحتياجات الفعلية لهذه األنشطة ومدى مساهمة كل منها في تحقيق رسالة 

 (للسنوات الخمس األخيرة األكاديميةميزانية وثائق )االستراتيجية 
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 حجم اإليرادات السنوية من الرسوم الدراسية( 1-8)شكل 

 

 كاديمية للمصروفاتتحليل الميزانيـــــة السنوية لأل (1-1) جدول

 البيـــــان
المقارن 

2228 

المقارن 

2229 

المقارن 

2212 

ارن المق

2211 

المقارن 

2212 

المقارن 

2213 

المقارن 

2214 

المقارن 

2215 

         اجـــور العاملين

 12168265 6486881 6948661 5680690 5249995 6988665 8412025 9124269 اجففور ومرتبات

حصة األكاديمية في 

 التأمينات
1080952 1940628 1949690 1682191 2028284 1596611 1529202 1542691 

         المكافـــآت

الحوافز الخاصة 

باألعمال اإلضافية لف 

 ت والعاملين.هف.أ

9989025 9426054 9515569 4219949 8426486 9029510 9059898 1829220 

ت .هف.مكاففففآت أ

والقيادات والعاملين 

 ومكافأت تشجيعية

1155092 5689962 6129021 10002641 5968012 19202899 19115229 16182600 

 912000 162290 11110 900000 120000 240000 120000 120000 جهود أعمال الجودة

 8462604 9659481 2458290 4009250 4600911 9199891 9485992 2581885 مصروفات عمومية

صندوق دعم المعاهد 

العليا الخاصة وحصة 

 الوزارة

1022655 1166296 1252099 1162225 1992240 1192299 1962248 1491996 

مصروفات وفوائد 

 بنكية
6052 2294290 2020190 1049126 1424181841 81841 8921 2900 

أتعاب مففراقب 

 الحسابات     
19000 166000 15000 16000 16000 19000 12000 19000 

التامين الصحي 

 وتأمينات أخرى
1248982 166188 60000 458499 50000 46494 92989 80441 

تخفيضات رسوم 

 الطلبة
8294906 8056229 9218885 4952801 8825986 4626859 1651892 1568220 

تطوير وتحديث المعامل 
والمواقع اإللكترونية 

 والمؤتمرات
9495688 998294 1182956 465266 2400000 62922 120889 412419 

مصاريف رعاية الشباب 
وبرامج تدريب وتنمية 

 ت.هف.قدرات أ
161002 229426 692889 128946 80000 165100 204198 214982 

اإلهالكات وصيانة 

 المبنى
1925194 6500429 6425290 9111089 9199699 2099256 2082552 2199914 

 1191252 625929 842594 990241 1995889 495600 989902 88185 مصروفات متنوعة

 469560 441600 261620 822249 192249 412921 25990 9529102 مصروفات قضائية

 4948229 9591112 9025611 9161541 1119449 1425849 8425921 2068889 بدالت متنوعة
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 يراداتتحليل الميزانيـــــة السنوية لألكاديمية لإل (2-1) جدول

 البيـــــان
المقارن 

2228 

المقارن 

2229 

المقارن 

2212 

المقارن 

2211 

المقارن 

2212 

المقارن 

2213 

المقارن 

2214 

المقارن 

2215 

اإليرادات 

 الجــــارية
        

 48942699 44928910 40652122 98462989 90062480 95522942 98812496 99406998 رسوم دراسية

 420909 446100 415200 1265100 690000 1065100 486000 492440 رسوم امتحان

رســـــوم 

 إضـــــافية
        

/ يب رسوم تدر

 حاسب آلي
694600 1286092 9989115 2492920 9269120 820220 218580 292606 

رسوم تأمين 

/ صحي

 حوادث

924606 912222 252082 982080 852080 989969 966166 402952 

 160000 126229 89149 260400 50400 215961 109692 15849 فوائد بنكية

 0 95290 100000 160000 190000 240000 922962 66858 إيرادات وافدين

إيرادات 

 متنوعة
644594 55422 65429 26681 10196 186198 82590 20000 

 
 

 االنفاق السنوي على تطوير المعامل تطور اإلنفاق على الموارد البشرية لألكاديمية

 
 

 االنفاق السنوي على جودة التعليم االهالكات وصيانة المباني

  
 ر اإلنفاق خالل الثمانية سنوات الماضيةتطو( 2-8)شكل 

 

 المباني 1/1/2

. متر 200افة فففمس الدائريوتبعد عن الطريق . مففمنطقة الهضبة الوسطى بالمقط في األكاديمية مبانيتقع 

ر فففليه, حيث تتوافإرة وسهولة االنتقال منه وفففلمركز مدينة القاه النسبيبالقرب  األكاديميةويمتاز موقع 

على مبنيين منفصلين يربط  األكاديميةوتشتمل . األكاديميةتوبيسات الخاصة بة واألفصالت العامالموا

دة وجارى العمل على زيا( ومبنى الملحق الرئيسيالمبنى )متر  400ول ففبط رئيسيبينهما طريق 

باإلضافة إلى دور بمبنى الملحق  ضافةإاألكاديمية من خالل  لمبانيدارية عناصر الفراغات التعليمية واإل
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في الفراغات اإلدارية وغرف أعضاء هيئة  كاديميةألل التابعة المبانيحد أدوار بعدد من األ استغالل

تبعد مسافة  التيعمال التشطيبات النهائية لمشروع قففاعة المؤتمرات وأ فيكما يتم حاليا العمل . التدريس

 . الحالية مبانيمتر عن ال 200

 ومبنى الخدمات اإلدارية هذا الجزء بكل من المبنيين الرئيسي والملحق وتختص الدراسة الذاتية في

وحصر وتوثيق ما بهما من مكونات وعناصر ومقارنة ذلك بمعايير المساحات والتجهيزات والمواصفات 

العامة للمباني والمرافق لمؤسسات التعليم العالي والمعدة من جانب هيئة توكيد الجودة واالعتماد 

 مبانيبمعايير المساحات والتجهيزات والمواصفات العامة لل /1-1ملحق )عليم العالي لمؤسسات الت

كما اعتمفد التقرير في تقدير مدى مالءمة المساحات الحالية ألعداد  ( والمرافق لمؤسسات التعليم العالي

ملحق ) 2014/2019الطلبة والعاملين على البيان اإلحصائي بأعفففداد الطلبة المقيدين في العام الدراسي 

البيان العددي للسادة و(  2214/2215العام الدراسي  فيعداد الطلبة المقيدين أحصائي بالبيان اإل/ 1-2

البيان العددي للسادة أعضاء  /3-1ملحق ) 22/5/2019أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حتى تاريخ 

حتى تاريخ  للعاملين باألكاديميةالبيان العددي و(  22/9/2215هيئة التدريس ومعاونيهم حتى تاريخ 

دارية حتى إخدمات  -أمن  -موظفين : األكاديميةالبيان العددي للعاملين ب /4-1ملحق ) 22/5/2019

 (22/9/2215تاريخ 

 

 لمباني األكاديميةالوصف العام  1/1/2/1

 

 وم ويتكون من دور بدر امتر 18يقع المبنى الرئيسي على شارع بعرض  رئيسيالمبنى ال: أوال

وتبلغ  2م 9192أرض بمسطح ويقع المبنى على قطعة . ربعة أدوار متكررةأرضى وعدد أو

الرئيسية على الطراز الكالسيكي ة وقد صممت الواجه. 2م 12609المساحففة المبنية  إجمالي

ومرفق الرسومات . وبها أعمدة للمدخل يغطيها مظلة هرمية. األكاديمية مبانيالمميز لجميع 

دوار موضحا عليها بيان مساحي لالستعماالت المختلفة أل األكاديميةب رئيسيمبنى الالمعمارية لل

 (.وبيان المساحات األكاديميةب رئيسيالرسومات المعمارية للمبنى ال /5-1ملحق )المبنى 
 

 رضىأر ويتكون من دور بدروم وامتأ 5ويقع المبنى على شارع بعرض  مبنى الملحق: ثانيا 

 إجماليوتبلغ  2م 9940رض بمسطح أويقع المبنى على قطعة . كررةوعدد ثالثة أدوار مت

 رئيسيالرئيسية على نفس طراز المبنى الة وقد صممت الواجه. 2م 12299المساحففة المبنية 

ومرفق الرسومات المعمارية لمبنى الملحق موضحا . واستخدمت فيها نفس العناصر المعمارية

الرسومات المعمارية  /1-1ملحق )المبنى دوار فة ألن مساحي لالستعماالت المختلعليها بيا

 (لمبنى الملحق وبيان المساحات
 

 ويقع المسجد بجوار مبنى الملحق على قطعة أرض بمسطح حوالي  مبنى المسجد: ثالثا

. وملحق به ميضأة ومصلى للسيدات 2م 160ويتكون من مصلى للرجال بمساحة  2م 629

 .2م 990إجمالية حوالي  والمسجد على دور أرضى واحد بمساحة
 

 ويقع بجوار المبنى الرئيسي وجارى العمل في نقل عدد من  داريةمبنى الخدمات اإل: رابعا

مكتب التسجيل وشئون الخريجين ومكاتب أعضاء هيئة التدريس مكاتب الخدمات اإلدارية مثل 

ستعماالت إلى هذا المبنى بحيث تستغل الفراغات التي كانت تشغلها تلك اال والكنتروالت

 .كفراغات تعليمية بالمبنى الرئيسي
 
 على قطعة  2م 2990مبنى قاعة المؤتمرات مساحة  ويشغل :مبنى قاعة المؤتمرات: خامسا

 روع قففاعةففففعمال التشطيبات النهائية لمشأيتم حاليا العمل في و 2م 8000أرض بمسطح 
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ومن المقرر استغالل قاعة  .الحالية مبانيمتر عن ال 200تبعد مسافة  التيالمؤتمرات و

 .المؤتمرات في االجتماعات والمؤتمرات واألنشطة الثقافية المختلفة للطالب
تزيد عن  لكل طالب وهى 2م 8496بمعدل ) 2م 26250كاديمية وبذلك تبلغ إجمالي المساحة المبنية لأل

الصناعية والهندسية في حين المحددة من قبل لجنة قطاع المعاهد  - 2م4- احة المرجعيةففلمسالحد األدنى ل

المحددة من قبل هيئة توكيد الجودة واالعتماد لمؤسسات التعليم  - 2م12 -تقل عن المساحة المرجعية 

% 49وتعادل حوالى لكل طالب  2م 142بمعدل  2م 2229خارجية الفراغات الاحة فففتبلغ مسو, (العالي

لى استئجفففار وتخصيص مساحات من إ ألكاديميةاتمام هذا العجز تلجأ وإل. احة المرجعيةففففمن المس

وكذلك من خالل مالعب  األكاديميةندية القريبة من ة األنشطة الطالبية باألالمالعب الالزمة لممارس

 .الجامعة الحديثة

 

 
 

 األكاديمية مبانيخريطة مصورة بالقمر الصناعي توضح الموقع العام ل( 9-8)شكل 

 

 األكاديميةوفراغات  مبانيلالبيان المساحي ( 3-1) جدول

 المبنى الملحق المبنى الرئيسي المساحة/ المبنى
مبنى الخدمات 

 داريةاإل
 قاعة المؤتمرات المسجد

 2م 8000 2م 629 2م 850 2م 9940 2م 9192 رضإجمالي مساحة األ

 2م 2990 2م 990 2م 490 2م 2414 2م 2461 رضالمسطح المبنى من األ

 2م 9900 2م 929 2م 280 2م 1128 2م 2828 المساحات المفتوحـــة

 2م 2990 2م 990 2م 626 2م 12299 2م 12609 المساحة المبنية إجمالي

 2م 28792 المساحة المبنية  إجمالي
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 عناصـــر ومكونات األكاديمية 1/1/2/2

 رات العامةــــقاعات المحاض :أوال

ة مختلفة تتفق وأعففداد ات العامة بقدرات استيعابيرففففففللمحاض امدرج 14على عدد  األكاديميةتحتوي 

جميع و. مبنى الملحق فيوستة  رئيسيالمبنى ال فيويقع ثمانية مدرجات منها . قسام المختلفةالطلبة باأل

احة فففبمس مساند للكتابةجلدية فخمة و وكراسي ,مجهزة بسبورة بيضاءو مكيفة تكييفا مركزيا, المدرجات

 2بعدد  ةمزود ومعظم المدرجات. بميكروفون ومكبر صوت وسماعات صوتيظام ن, وتشتمل على كافية

الفتح من جانب إدارة الصيانة اه فففاتج تعديل وجارى لفتين تفتحان للداخلض بواب عبارة عنواأل ,باب

وفقا للمعايير المرجعية ومتطلبات األمن والسالمة داخل  باألكاديمية بحيث تفتح جميعها إلى الخارج

ات كما عرض شفافوبرجيكتور وجهاز ( داتا شو)ل مدرج بجهاز عرض البيانات غات, وتزويد كالفرا

 وتبلغ إجمالي. تصال باإلنترنتالسلكية لالشبكة تعمل األكاديمية على تغطية جميع مبانيها وقاعاتها ب

بما ( للطالب 2م 148بمعدل )نفس الوقت  في بطال 2910وتستوعب  2م 2100احة المدرجات ففمس

(. 2م 149)وهو معدل يزيد عن المعدل المرجعي المحدد ب عدد الطالب من إجمالي%( 40)يستوعب 

 .(لألكاديمية مكانات الماديةوثيقة اإل)دية ويوضح ذلك تفصيال بوثيقة اإلمكانات الما

 

 ول والسكا نـــالفص: ثانيا
 في 12و رئيسيالمبنى ال في امنه فصال 12يقع  ا,زفففمجه يادراس فصال 25على عدد  األكاديميةتحتوي 

(. عدد الطالب من إجمالي% 99بمعدل )نفس الوقت  في اطالب 1891 عدد وتستوعب. مبنى الملحق

ويجرى حاليا إضافة فصول جديدة يتم . المرجعيمن الرقم % 6249قاعات التدريس  وبذلك تحقق سعة

 رئيسيالمبنى المن ء هيئة التدريس نقل مكاتب أعضا استخدامها عقب انتهاء تأثيث مبنى الخدمات وتمام

ومن المأمول الوصول إلى نسبة تقارب النسبة  .قاعات تدريسلتوفير مكان لتجهيز مبنى الجديد إلى ال

كل  فيمساحة النوافذ ضاءة طبيعية جيدة حيث تبلغ وتتميز الفصول بإ. 2019المرجعية في نهاية إبريل 

التهوية الطبيعية  على جميع الفصولتعتمد و. ةيساحة األرضمن المأكثر أو % 10حدود  فيفصل 

بسبورة و للمدرس وكراسيكل فصل مجهز بمكتب و .التهوية الصناعية من خالل التكييف المركزيو

وتوجد كراسي  يمين للكتابة بمسندمزود  والكرسي ,للفصلللطلبة طبقا للقدرة االستيعابية  وكراسي بيضاء

ة للفصول حوالي وتبلغ المسففاحة اإلجمالي .ستخدمين لليد اليسرىذات مسند لليسار تستدعى للطالب الم

 (لألكاديمية مكانات الماديةوثيقة اإل)وذلك موضح تفصيال بوثيقة اإلمكانات المادية  2م1912

 صاالت الرسم الهندسي والمعماري :ثالثا

ة العمارة فقط تخص قسم هندس 2م 2921بمساحة صالة رسففم معماري  11على عدد  األكاديميةتحتوي 

 2م 942ة إجمالياحة ففففبمسصالة رسم هندسي  2باإلضافة إلى عدد , وتقع جميعها في مبنى الملحق

أى أن ( )للطالب 2م9499بمعدل مساحة )( يوميا اطالب 920)بواقع فترتين يوميا  اطالب 180تستوعب 

كما تستخدم لبعض ( عام)دادية لطلبة الفرقة اإلع وتستخدم (طالب 1800 سبوعيةاأل الطاقة االستيعابية

ضاءة طبيعية حيث تبلغ إبصاالت الرسم وتتميز  .مقررات قسم الهندسة الميكانيكية في المبنى الرئيسي

تعتمد على التهوية  الصاالتجميع و. للصاالت ةمن المساحة األرضي% 19حدود في مساحة النوافذ 

 ةمجهزت الرسم المعماري والهندسي من صاال صالةكل و .الصناعية من خالل التكييف المركزي

صاالت وال. لكل صالة طبقا للقدرة االستيعابية م وكراسي خاصة لزوم لوحات الرسمفففرس بطاوالت

 .وكاونتر مرتفع وكراسي للمدرسينمجهزة بسبورة 

 المعامل والورش :رابعا

 9 عدد هناكو. قسام المختلفةتحتففوى األكاديمية على المعامل الدراسية التي تدعم العملية التعليمية باأل

هندسة العمارة باإلضافة مل بقسم امع 9الحاسبات و بقسم هندسةمعامل  2مل بقسم العلوم األساسية وامع

 بقسم هندسة معمال 12و الميكانيكية الهندسة معامل وورشة تعليمية بقسم 6و الى ورشة الماكيتات

بما يوفي  جراء التجاربواألدوات الالزمة إل جهزةفل تتوفر بها كافة األوجميع هذه المعام. تصاالتاال

تتم صيانة األجهزة والمعدات والمعامل و. احتياجات الشق العملي من المقررات المدرجة باللوائح التعليمية
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احات المعامل فففمس وتبلغ إجمالي يزانيات السنوية للتحديث والتطوير,وترصد الم بصفة منتظمة

وفيما يلي  (للطالب 2م2429بمعدل ) اطالب 1068تستوعب  الفففمعم 94ا وعدده 2م 2490 األكاديميةب

  :بيان بتلك المعامل

 العلوم األساسية معامل قسمببيان تفصيلي ( 4-1)جدول 

 طالب الغرض المساحة  المكان اسم المعمل م
عدد الطالب 

 بالسكشن
 الدراسيالفصل  ن السكاد عد

  فيزياء عملية 56 ض /رئيسي (1)معمل الفيزياء رقم  1

 فيزياء عملية
 الفرقة األولى

40 

40 

18  

18 

 األول

 20 أ /رئيسي (2)معمل الفيزياء رقم  2 الثاني

 األول 20 40 الثانية كهرباء فيزياء نسبية 94 2/رئيسي (9)معمل الفيزياء رقم  9

 لثانيا 20 40 الثانية كهرباء أشباه موصالت 96 2/رئيسي (4)معمل الفيزياء رقم  4

 األول 18 40 الفرقة االولى كيمياء كهربية 56 ض/رئيسي معمل الكيمياء 9

 هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات قسممعامل بيان ( 5-1)جدول 

 طالب الغرض المساحة المكان اسم المعمل م

عدد 

الطالب 

 بالمعمل

عدد 

 السكا ن

الفصل 

 الدراسى

 (1)معمل حواسب رقم  1

ق 
ح

مل
 /

2 

184 
 األولى   2و 1حاسبات مقدمة 

80 
 األول 92

 الثاني 6 عمارة هندسة العمارةمخصص لقسم 

 160 (2)معمل حواسب رقم  2
الثانية كهرباء   1برمجة حاسبات 

 تصنيعو
80 24 

 األول

 الثاني  2برمجة حاسبات 

 160 (9)معمل حواسب رقم  9

 –اتصاالت ) 1تطبيقات حاسب 

 (نيعتص –حاسبات 
ثالثة اتصاالت 

وحاسبات 

 تصنيعو

80 

 األول 15

 –اتصاالت  2تطبيقات حاسب 

 (تصنيع –حاسبات 
 الثاني 15

4 
 (4)معمل حواسب رقم 

 
 هندسة العمارةمخصص لقسم  184

 قسم طلبة

 هندسة العمارة
80 6 

 األول

 الثاني

      90 غرفة السيرفر 9

 88 معمل الشبكات 8
 رابعة حاسب ة الصور الرقميةمعالج

20 6 
 األول

 الثاني خامسة حاسب نظم حاسبات موزعة

2 
Micro Processors 

Lab 

رئيسي 

/2 
99 

Microprocessor& 

microcontroller 
 18 40 الفرقة الرابعة

-األول 

 الثاني

6 
Electrical Power 

Machines 

رئيسي 

/4 
89 Electric Machines الثاني 12 99 الثالثة 

 هندسة االتصاالت قسممعامل بيان ( 1-1) جدول

 المكان اسم المعمل م
المساحة 

 الحالية
 طالب الغرض

عدد الطالب 

 بالسكشن

عدد 

 السكا ن

الفصل 

 الدراسى

1 
Digital Signal 

Processor 

ي
س

ئي
ر

/
2

 

45 DSP األول 12 40 ةالفرقة الخامس 

2 Project Lab. 1 22 مشاريع الطالب 
 لثالثةالفرقة ا

 والخامسة
40 12 

-األول 

 الثاني

3 Microwave Lab. 46 
Microwave & wave 

propagation 

 الرابعة الفرقة

 والخامسة
40 12 

-األول 

 الثاني

4 
Electric & Electronic 

Measurements Lab. 
94 

 قياسات كهربية

 والكترونية

 الفرقة الثانية

 الرابعةو
40 22-18 

-األول 

 الثاني

5 
Digital logic Circuits 

Lab. 
81 

Digital logic 

Circuits 

 الفرقة الثانية

 والثالثة
 األول 22 40

6 
Basic Electrical 

&Electronic Lab. 
96 

Electric Analysis & 

Micro-electronics-

II 

 الفرقة الثانية

 والثالثة
40 18-22 

األول 

 والثاني

7 
Radio & Television 

Lab. 

رئ س
ي /ي 4
 

20 Radio & Television األول 12 99 الخامسة 
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8 
Analog and Digital 

Communications Lab 
20 

Analog & Digital 

Communications 
 12 99 الخامسة

األول 

 والثاني

9 Antenna Lab 44 Antennas الثاني 12 99 الخامسة 

10 
Advanced 

Communications Lab. 
20 

Advanced 

Communications 
 الثاني 12 99 امسةالخ

11 Automatic control lab 26      

12 Project Lab. 2 
 رئيسي

/9  
 مشاريع الطلبة 99

 الفرقة الثالثة

 والخامسة
99 12 

األول 

 والثاني

 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء معامل قسمبيان ( 7-1) جدول

 المكان المعمل اسم م
المساحة 

 الحالية
 طالب الغرض

عدد 

ب الطال

 بالسكشن

عدد 

 السكا ن

الفصل 

 الدراسى

1 Surveying Lab 2 2/الملحق 
التعرف على أجهزة الرفع 

 وكيفية استخدامها المساحي

40 

 طالب
 الثاني 8 40

 184 الملحق (4)معمل حواسب رقم  2
استخدام الحاسب للتمرين على 

 اآلليبرامج الرسم بالحاسب 

80 

 طالب
42 8 

ول األ

 والثاني

 184 الملحق (1)اسب رقم معمل حو 9
استخدام الحاسب للتمرين على 

 اآلليبالحاسب  برامج الرسم

80 

 طالب
42 8 

ول األ

 والثاني

 44 الملحق ورشة الماكيتات  4
استخدام أجهزة الليزر في 

 تقطيع وتنفيذ النماذج المعمارية
- - - 

ول األ

  والثاني

 التصنيع هندسة معامل قسمبيان ( 8-1) جدول

 المكان لمعملاسم ا م
المساحة 

 الحالية
 طالب يتم تدريسها التيالمواد 

عدد الطالب 

 بالسكشن
 عدد السكا ن

الفصل 

 الدراسي

 59 4/رئيسي CNCمعمل الف  1

 تصنيعرابعة  (9) تكنولوجيا تصنيع

90 6 

 األول
 تصنيعخامسة  التصنيع مدعم بالحاسب

 تصنيعثالثة  (B) تطبيقات حاسب
 الثاني

 تصنيعخامسة  تكامل الحاسب والتصنيع

 الديناميكا الحرارية 2

 2/رئيسي

92 

تكنولوجيا اآلالت 

 الحرارية
 تصنيعثالثة 

28 
 األول 4

 الثاني 4 تصنيعثانية  ديناميكا حرارية

 99 المواد اختبار 9

 تصنيعثانية  مقاومة واختبار المواد

90 

 األول 4

 الثاني 4 تصنيع ثانية 1 الموادتكنولوجيا 

 الثاني 4 تصنيعرابعة  2المواد تكنولوجيا 

 98 ميكانيكا الموائع 4

 تصنيعثانية  ميكانيكا الموائع

90 

 األول 4

تكنولوجيا الهندسة 

 الميكانيكية
 الثاني 20 ثانية كهرباء

 ثانيال 4 90 تصنيعثالثة  طرق وأجهزة القياس 99 القياسات الهندسية 9

 98 الهيدوليكا والبنيوماتيكا 8
منظومة القدرة 

 الهيدروليكية
 األول 9 90 تصنيعخامسة 

 اآللية 2
 2/رئيسي

 الثاني 9 90 تصنيعخامسة  اآلليففة 94

   94  حاسب 22 معمل حاسب 6

 الورش التعليمية 5
بد/رئيسي

 روم
 مج 6 60 الفرقة األولى الورش-هندسة اإلنتاج  829

-األول 

 ثانيال
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 المكتبة :خامســـــا

أحدهما بالمبنى الرئيسي وتخص كتب ومراجع قسم الهندسة الميكانيكية تقع لألكاديمية مكتبتان رئيسيتان 

وقسم هندسة االتصاالت باإلضافة الى قسم العلوم االساسية واالخرى تقع بمبنى الملحق وقد تم انشاؤها 

رة وقسم هندسة الحاسبات باإلضافة الى مراجع العلوم وتخص كتب ومراجع قسم هندسة العما 2014عام 

 . االساسية

في حين تقع مكتبة مبنى الملحق في  2م 229وتشغل مساحة بالدور الرابع  المبنى الرئيسيمكتبة وتقع 

من المكتبات المتخصصة في مكتبة األكاديمية وتعتبر  2م 260دور البدروم وتشغل مساحة إجمالية 

 ومصادر المعلومات الالزمة لمساندة والمراجعالكتب  المختلفة وتعمل على توفيرالمجاالت الهندسية 

المكتبة على متابعة التطورات العلمية  وتحرص. العلمية المختلفة وخدمة طالبي المعرفة األكاديمية أنشطة

ل وتسهي والتكنولوجية في نظم وخدمات المعلومات وذلك من أجل تطوير خدماتها المرجعية والبحثية

 مساحةوتبلغ ال .على شبكات وقواعد المعلومات االعتمادالحصول على المعلومات باستخدام الحاسبات وب

 240بإجمالي طاقة استيعابية حوالي  2م 909 لكل من المكتبة بالمبنى الرئيسي ومبنى الملحق ةجمالياإل

 . لكل طالب 2م 248طالبا بمعدل 

 

 :علىالمكتبة بالمبنى الرئيسي  ملتوتش

 10 للكتب ارف 168دد ففع, وكرسي 100دد ففع, وطالعااولة فففط. 

 ومكتب خاص ألمين المكتبة كاونتر للعاملين بالمكتبة. 

 جهاز كمبيوتر جميعها متصلة بشبكة المعلومات الدولية  12دد ففع((INTERNET  أجهزة  10ومنها

 جهاز2لى إضافة إلبالخدمة رواد المكتبة  (EBSCOHOST DATABASE)متصلة بقاعدة البيانات 

 .خاص بإدارة المكتبة كمبيوتر

 :أما المكتبة بمبنى الملحق فتحتوي على

 6 للكتب ارف 25دد ففع, وكرسي 90دد ففع, وطالعااولة فففط. 

 ومكتب خاص ألمين المكتبة كاونتر للعاملين بالمكتبة. 

 مخزن للكتب 

 جهاز كمبيوتر جميعها متصلة بشبكة المعلومات الدولية  5دد ففع((INTERNET  لخدمة رواد

 .خاص بإدارة المكتبة كمبيوتر جهاز1لى إضافة باإلالمكتبة 

العربية في مجاالت العلوم األساسية وهندسة وباللغة اإلنجليزية  اكتاب 9529 كال المكتبتانوتضم 

اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وهندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وهندسة العمارة 

 :كاآلتيوبيانها  تكنولوجيا اإلنتاجو التصنيع نولوجيا البناء وهندسةوتك

 

 

 (المبنى الرئيسي)األكاديمية عـــداد العناوين والكتب بمكتبة أبيان ب( 9-1)جدول 

 عدد الكتب عدد العناوين القسم

 1159 281 العلوم األساسية

 715 217 االنتااقسم 

 1194 277 االتصاالت قسم

 4118 825 جمالياإل
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 :وريات والمجالت العلمية التاليةأيضا الد المبنى الرئيسي مكتبةوتضم 

 العدد عدد العناوين 

 322 51 دوريات علمية باللغة اإلنجليزية
 

 

 

 (مبنى الملحق)األكاديمية عـــداد العناوين والكتب بمكتبة أبيان ب( 9-1)جدول 

 عدد الكتب عدد العناوين القسم

 717 82 ةالعلوم األساسي

 127 474 العمارة قسم

 411 315 الحاسباتقسم 

 1855 819 جمالياإل

 :وريات والمجالت العلمية التاليةأيضا الد مبنى الملحق مكتبةوتضم 

 العدد عدد العناوين 

 341 12 مجالت علمية باللغة العربية

بالمكتبة والتي تسهل  الموجودةتسجيال لجميع الكتب والمراجع بيانات خاصة بها وتشمل  وللمكتبة قاعدة

عملية البحث في محتويات المكتبة ويمكن من خاللها تحديد مكان الكتاب بالمكتبة من خالل عنوان الكتاب أو 

 :تشمل التي "EBSCOHOST DATABASE" بيانات متصلة بقاعدة والمكتبة .المؤلف أو الناشر أو سنة النشر

  وفهرس هذه الدورياتملخص دوريات محكمة دوليا  6244أكثر من. 

  نص كامل لدوريات علمية عالمية 4800أكثر من. 

  وفهرس هذه الرسائل ملخصات بحوث رسائل محكمة دوليا 2192أكثر من. 

  نص كامل لهذه البحوث والرسائل العلمية العالمية 9500أكثر من. 

لمكتبة وتقدم ا .فةالمجاالت الهندسية المختلفي   CDقرصا مدمجا 112على عدد  كما تحتوى المكتبة

 :الخدمات التالية لروادها

  مساعدة المترددين على المكتبة في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها من خالل قاعدة

 .البيانات والتي تحدد مكان كل كتاب بسهولة

  زائر 100تقديم خدمة االطالع حيث تستوعب المكتبة. 

 والخارجية تقديم خدمة االستعارة الداخلية. 

 ا وهي متصلة بشبكة المعلوماتفففتاحة أجهزة الحاسبات بالمكتبة لجميع روادهإ. 

  اإلشراف والرقابة على مستخدمي أجهزة الحاسبات حيث يقتصر استخدامها على المجاالت

 . التعليمية والبحثية فقط

 العيادة الطبية :سادســـا 

ل اإلسعافات ففافة المستلزمات واألدوية لعممجهزة بك( كل مبنى فيواحدة )عيادة  2يوجد باألكاديمية عدد 

مساحة العيادات تحتاج و. ممرضة/ ممرض  2وطاقم تمريض مكون من  طبيبيدير كل وحدة و .األولية

+ نتظار الى غرفة إرشادية مع العمل على وضوح التقسيم الداخلي للعيادات لى زيادة طبقا للمعايير اإلإ

محققة بنسبة الحالية احة ففالمسو. (رجالي/حريمي)ام ففحم2+ صيدلية + غرفة طوارئ + ة فحص رففغ

وال توجد باألكاديمية سيارة إسعاف ويمكن أن يتم أخذ ذلك في . والعجز تحتاجه عيادة مبنى الملحق% 60

سففيارة خاصة باألكاديمية تعمل  2االعتبار في التخطيط المستقبلي ويستعاض عن ذلك حاليا بوجففود عدد 

 . المبنيين الرئيسيين ويمكن توظيفها لنقل الحاالت الطارئة إلى أقفرب مستشفىلالنتقال بين 
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دقائق إلى  9باإلضافة إلى أنه قد تم التعاقد مع مستشفى المقطم بحيث تصل منها سيارة اإلسعاف خالل 

 .األكاديمية للحاالت الطارئة

 الكافيتريات :سابعـــا

 هيوبالمبنى الرئيسي  تقع األولى, رئيسية لخدمة الطلبة ياكافيتر من مباني األكاديمية يوجد بكل مبنى

ملحقة بالفراغ الرئيسي المفتوح وتحتوي الكافيتريا على مطبخ وكالنتر لخدمة للطلبة باإلضفففافة إلى فراغ 

وتبلغ مساحففففة الكافيتريا . مظلل به مجموعات من الكراسي والطاوالت باإلضافة إلى طاولة تنس طاولة

 مغلقة وهيبمبنى الملحق  تقفففع الكافيتريا األخرىو .مغلق والباقي مفتوح 2م66منها  2م1000حوالي 

بدور البدروم وتحتوي على مطبخ وكاونتر تخديم ومجموعات من الكراسى والطاوالت باإلضافة إلى عدد 

  .2م590وتبلغ مساحتها حوالي  .طففاوالت بلياردو 4

ومزودة بثالجات , شهادات صحية صالحة للعاملين بهما ن وتتوافروالكافيتريات ذات سعة وتجهيز مناسبي

لخدمة أعضاء هيئة التدريس والهيئة ( بوفيهات) كافيتريات 4كما يوجد عدد . فران كاملة التجهيزأللحفظ و

ويالحظ مما سبق مالءمة المساحات . 2م90حوالي مساحاتها  المعاونة والموظفين تبلغ إجمالي

 .ات المعايير المرجعية في هذا الخصوصوالتجهيزات مع متطلب

 

 غـــرف رصد الدرجات :ثامنا

مساحات القاعات  إجماليوتبلغ  .2م 90ال تقل الواحدة عن  ات للجان رصد الدرجاتفففقاع 9توجد 

 الكنتروالت تحت الحراسةكما أن  .التجهيزات مناسبة إجماالو. طالب 1000لكل  2م 90بمعدل  2م292

بأبواب معدنية  أنها مزودةكما  الن النتيجةففانات حتى إعففاالمتح ءفترة عملها منذ بداعة خالل ففففس 24

 .للحماية

 
 مكاتب أعضاء هيئة التدريس واإلداريين :تاسعا

يحتوي كل دور من أدوار المبنى على فراغات تخص أعضففاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمكاتب 

على مكاتب اإلدارة العليا بالدور األرضي واإلدارات األخرى الواقعة  ويحتوي المبنى الرئيسي. اإلدارية

بدور البدروم وتشمل شئون الطالب, شئون أعضاء هيئة التدريس, العالقات الثقافية, شئون األفراد, 

وتبلغ إجمالي . الشئون المالية, الشئون القانونية, المشتريات, والمخازن, األرشيف, الماليات, والخريجين

 .2م9986بإجمالي مسطح  2م595ومبنى الملحق  2م 2425حات المكاتب بالمبنى الرئيسي مسط

بيان /  7-1ملحق ) .2م 4440والمساحة المستغلة مناسبة حيث يبلغ نصيب الفرد من المساحة حوالي 

 (.عضاء هيئة التدريسأدارية ومكاتب تفصيلي بالمسطحات اإل

 

 ل المبانينظم ووسائل األمن والسالمة داخ 1/1/2/3

يتم تفعيل نظم األمن والسالمة بمباني األكاديمية من خالل وحدة إدارة األزمات والتي تعمل على توفير 

األمن والسالمة البشرية, وتأمين مباني األكاديمية ضد الحرائق والكوارث, وتحقيق معايير األمن 

وتلتزم . ك األمثل لمواجهة األزماتوالسالمة, ونشر الوعي بين العاملين والطالب وتدريبهم على السلففو

وحدة األزمات بوضع خطة إدارة األزمات في حاالت الطوارئ وتفعيلها واختبارها بصورة دورية 

. لضمان التصرف األمثل في مثل هذه الحاالت من أجل تفادى أو تقليل الخسائر البشرية والمادية الممكنة

فراد أمن األكاديمية, ومجموعة الدفاع المدني, مجموعة أ: وتنقسم الوحدة إلى أربع مجموعات وهي

وتشتمل خطة الوحدة إلدارة األزمات على . ومجموعة اإلسعاف, ومجموعة التطهير ورفع المخلفات

الحريق, الزالزل, انهيار : تعريف مجموعة التدابير واإلجراءات الالزم اتخاذها في كل من المواقف اآلتية

ب, انقطاع التيار الكهربائي أو المياه, اإلصابات والتسمم, األمطار أجزاء من المباني, اعتصام الطال

  (اماتإدارة األخطة وحدة  /8-1ملحق )الغزيرة, تسرب االمتحانات, تعطل المصعد وبه أفراد 

وقد اتخذت األكاديمية التدابير الالزمة لكل من اإلنذار ومكافحة الحريق حيث أن المباني القائمة لم تعتمد 

 :ومن ضمن تلك التدابير. م األوتوماتيكية في هذا الخصوصعلى النظ
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  زماتإدارة األل من خالل وحدة ففتعم التينذار الصوتي وتوفير أجهزة اإل.  

  وحنفيات الحريق ددففففمن حيث النوع والعتوفير طفايات الحريق المناسبة. 

 صورة دوريةطفاء بأدوات اإل كما يتم اختبار توجد شهادات صالحية لمعدات اإلطفاء.  

 لى كروكيات إويمكن الرجوع . تحدد اتجاه مخارج الطوارئ التيرشادية وضع العالمات اإل

    .(كروكيات الدفام المدني /9-1ملحق )الدفاع المدني والحريق 

 إذ يوجد بالمبنى . الحاالت العادية والطوارئ فيساللم ذات سعة مناسبة وتستخدم جميعها  وجود

   .ناعس  ت  م  مان ل  س   الثانيالمبنى بوربعة ساللم أاألول 

وقد أظهرت الدراسة عددا من المالحظات في هذا الخصوص والتي يجب أن تؤخذ في االعتبار لضمان 

تحقيق المعايير المرجعية وتتلخص هذه المالحظات, والتي يجرى العمل حاليا على تالفيها على أن ينتهي 

 :آلتي, في ا2014هذا اإلجراء قبل نهاية مارس 

  خالء بصورة الختبار مدى كفاءة التعامل مع األزمات كتطبيق خطة اإللية آضرورة وجود

 تجريبية 

 بواب بحيث تفتح للخارج تطبيقا على أبواب المبنى الرئيسية وكذلك أبواب تغيير اتجاه فتح األ

 .قاعات المحاضرات مع تزويد مخارج الطوارئ بمساعدات تمكنها من الغلق تلقائيا

 توضح مسارات الهروب وداخل القاعات والفراغات مختلف أجزاء المبنى  فير خريطة توفي

 .ومخارج الطوارئ

 

 األســــاسيةلمرافق ا 1/1/3
 الحمامات ودورات المياه: أوال

نواع من أجود األ( أحففواض, مراحيض, مباول) جهزة الصحيةودورات المياه مجهزة باأل الحمامات

ات وقواطيع ألومنيوم كما تتوافر بها التهوية الطبيعية األرضيحوائط ومن اللكل وتشطيب من السيراميك 

والجدول التالي يوضح حصر دورات المياه على مستوى . جميع الحمامات فيمن خالل فتحات علوية 

 .األكاديمية

 

 عضاء هيئة التدريسأعـــداد الحمامات ودورات المياه للطالب وأبيان ب( 12-1) جدول

 

 اإلجمالي مبنى الملحق ئيسيرالمبنى ال

عدد 

 المراحيض

 المساحة

 2م/ 

عدد 

 المراحيض

المساحة 

 2م/

عدد 

 المراحيض

 المساحة

 2م/ 

 2م551 17 2م281 29 2م284 38 طالب

 2م242 42 2م111 14 2م121 21 عضاء هيئة تدريسأ

 

عاقة تتوافر ر لمتحدي اإلبكل دو يراعى استحداث دورةولكن . احة المحققة مالئمة جدافففيالحظ أن المسو

 .اديةفففرشواألبعاد القياسية لألبواب والالفتات اإل احة الالزمة واألجهزة الصحية الخاصةففبها المس

 

 صيانة البنية التحتية والتسهيالت المادية والمرافق : ثانيا

 األكاديميةنة مباني هي اإلدارة المسئولة عن صياتتم أعمال الصيانة من خالل إدارة الصيانة باألكاديمية و

 والصيانة للمبانيتوفير خدمات التشغيل على  دارةاإل وتعمل. أو مبني الملحقمبني الهندسة الرئيسي  سواء

  -البياض   –لوميتال األ -السروجي  -النجارة  –السباكة  –الكهرباء  –التكييف المركزي )عمال ألكافة 

المواد الخام  من األكاديميةمستلزمات تشغيل وصيانة مباني  العمل على توفير كافةو( الحدادة   –الدهانات 
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رفع كفاءة المباني والتفاصيل الداخلية ووقاية المباني , باإلضافة إلى بحيث تؤدي مهمتها بالكفاءة الالزمة

 (خطة الصيانة /12-1ملحق ) األكاديميةبومرفق خطة الصيانة . التهالكمن 

 . والصيانة التشغيل الففأعم يخص دارة فيماومجلس اإل لألكاديمية العامة السياسة تنفيذ 

 وتنفيذها الطارئة والصيانة الوقائية والتخطيطية للصيانة الشهرية الخطة إعداد على اإلشراف 

 . الفنيين للقيام بالمهام المطلوبة مع والتنسيق

 إلى تحتاج يالت العامة والمرافق واإلنشاءات المباني عن للكشف اإلدارة من فنية لجنة تشكيل 

 . بشأنها للتوجيه العامة اإلدارة إلى ورفعها وتوصيات وعمل دراسة ترميم

 عنها تقارير وإعداد كاديميةلأل التابعة والمرافق للمباني الدورية الفحوص إجراء . 

 لضمان الالزمة التدابير واتخاذ األكاديمية ومرافق منشآت على للمحافظة الالزمة البرامج إعداد 

 . تنفيذها

 مع يتواكب بما تنفيذها على واإلشراف المرافق لصيانة الفنية المواصفات وتطوير تحديث 

  .اليفففالجم وشكلها مستوياتها لتحسين األكاديمية ومرافق منشآت احتياجات

 استخدام ترشيد على والعمل عام, بشكل الصيانة أعمال وتحسين لتحديث مستقبلية خطة وضع 

 . المعنية الجهات مع بالتنسيق والمياه الكهرباء

 من والحرفيين والفنيين القسم والمشرفينرئيس  ومسئوليات مهام تفعيل على المباشر اإلشراف 

  .االختصاص حسب الصيانة برامج بتنفيذ للقيام اإلدارة منسوبي

 والترميمات العامة والمنافع والمباني المرافق وصيانة التشغيل أعمال على اإلشراف . 

 األكاديميةماكن باأل لكافة والمكاتب واألثاث واألجهزة للمباني والصيانة تشغيلال خدمات توفير 

 .الالزمة بالكفاءة مهمتها تؤدي بحيث المتطلبات توفير وضمان

 والصيانة التشغيل أعمال كافة في البيئة وحماية السالمة أسس تطبيق . 

 ومقترحات األداء عن ريةدو وتقارير اإلدارة في األعمال سير عن الدورية التقارير إعداد 

 . والفنيينللتخصصات  نجازاتواإل التطوير

 إلنهاء ووحداتها وأقسامها اإلدارة منسوبي أعمال جميع على والفنية اإلدارية والمتابعة اإلشراف 

 . اإلدارة موظفي أداء تقويمو المحددة أوقاتها في أعمال من لديهم ما

 الشركة القائمة بهذا العمل وأعمال المصاعد وصيانة لالتشغي عقود تنفيذ على واإلشراف المتابعة 

  .المحددة مواعيدها في األعمال إلنجاز

 العالقة ذات للجهات عنها تقارير ورفع المقايسات كافة عمل . 

 إلنهاء الالزمة الغيار وقطع والمواد المستلزمات كافة تأمين على والعمل الصيانة أداء متابعة 

 .لعملا مواقع في الصيانة أعمال

دارة الصيانة على تطوير خطط الصيانة للمبنى وتفعيلها بصورة مستمرة من أجل تطوير وإبقاء إوتعمل 

وتشمل خطة الصيانة . (خطة الصيانة /12-1ملحق )الة ممتازة طوال عمره االفتراضي المبني في ح

 :على

 ب الخطة الزمنية الصيانة الوقائية وهي أعمال الفحوصات والخدمات التي تتم بصفة دورية وحس

 .و التوقف عن العملأالموضوعة لمعالجة القصور قبل وقوع العطل 

 تتم حسب الخطة الزمنية الموضوعة التيصالح الفعلية والصيانة الدورية وهي أعمال اإل. 

 ي تلف أو عطل مفاجئ يؤدي لوقوف العمل غير انة الطارئة وهي أعمال االصالح ألالصي

 .المخطط له
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 المادية وتكنولوجيا المعلوماتتسهيالت ال 1/2

 
 ممارسة األنشطة الطالبيةالتسهيالت المادية الخاصة ب 1/2/1

تحرص األكاديمية على تخصيص ميزانية سنوية لإلنفاق على األنشطة الطالبية المختلفة وذلك من خالل 

باألكاديمية وتضم  إدارة رعاية الشباب باألكاديمية والتي يقوم باإلشراف عليها أحد أعضاء هيئة التدريس

رئيسا وثالثة موظفين ومرفق ملف باالعتمادات المالية المخصصة لألنشطة الطالبية خالل السنوات 

وعلى الرغم من  .(نشطة الطالبيةاالعتمادات المالية المخصصة لألملف / 11-1ملحق )الثالث السابقة 

سواء الرياضية أو الثقافية إال أن  عدم توافر المالعب واألماكن الالزمة لممارسة األنشطة الطالبية

 .لممارسة كافة األنشطة الطالبية ومالعب ومسارحمن خالل تأجير أندية  األكاديمية تقوم على توفيرها

  (يجار المالعب والمسارحإملف عقود / 12-1ملحق ) المالعبومرفق عقود إيجار 

من أجل تمكين  حد النوادي القريبة منهاأو األكاديميةعقد بروتوكول بين  خالل السنوات السابقة تموقد 

ومن الجدير بالذكر أن لألكاديمية مشاركات فاعلة  .ممارسة األنشطة الرياضية على مالعبها الطالب من

في مجال النشاط الرياضي على مستوى بطوالت الجمهورية ومسابقات وزارة التعليم العالي المختلفة وقد 

 .والجامعة الحديثة األكاديميةحاليا إنشاء مالعب خاصة ب ويتم. قدمةحصد الطالب العديد من المراكز المت

 فيوهي حاليا  2م 8000مؤتمرات على مساحة حوالي الإنشاء قاعة  إنهاء مشروعجارى العمل على و

فرد, وسوف تساهم هذه القاعة في دعم األنشطة الطالبية  600النهائية وتسع حوالي  مراحل التشطيب

 .عية والعلمية بصورة كبيرةالثقافية واالجتما

 
 والورش المعاملالخاصة باألجهزة والمعدات  1/2/2

 

 الحديثة وتكنولوجيا المعلومات االتصاالتوسائل  1/2/3

 ترنت باألكاديمية متاحةنللغة العربية واللغة األجنبية, وخدمة اإلنترنت باللمؤسسة موقع على شبكة اإل

وتتوافر وسائل االتصال الحديثة  .يدة للطالب من خالل شبكة السلكيةتاحة بدرجة جكما أنها مللعاملين بها 

 :وتوجد باألكاديمية ثالث شبكات معلومات منفصلة. األكاديميةم مع حجم ءإلى حد ما بما يتال األكاديميةب

 قسام والطالب عن طريق وتقوم الشبكة بتوفير خدمة اإلنترنت لإلدارات واأل: لىالشبكة األو

ISA server & Domain Server   جهاز حاسب 41من خالل عدد. 

 عن طريق  األكاديميةدورة العمل داخل ب التطبيقات المرتبطةوتخدم : الشبكة الثانيةDomain 

Server and Database Server (Oracle)   جهازا متصال باإلدارات  91من خالل عدد

 :المختلفة وتخدم التطبيقات اآلتية

 برنامج الماليات  -1 ليميةبرنامج المتابعة التع  -9

 برنامج شئون العاملين  -2 برنامج شئون الطالب  -8

 udcبرنامج   -9 برنامج شئون الخريجين  -2

 برنامج الكارنيهات  -4 برنامج الساعات المعتمدة  -6

 نترنت وتربط هذهخدام اإلالتطبيقات التعليمية واست فيوتقوم على خدمة الطالب : الشبكة الثالثة 

ومرفق بيان . معامل تخدم األقسام العلمية المختلفة 8 فيجهاز حاسب موجودة  226الشبكة بين 

بيان  بكات المعلومات المتاحة / 13-1ملحق ) األكاديميةتفصيلي بشبكات المعلومات داخل 

 .(األكاديميةب
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 يدتطوير الموارد المادية في إطار خطة األكاديمية لالنتقال إلى المقر الجد 1/3

 
من االجراءات ما يكفل تحقيق معدالت أفضل لكل من المساحات المخصصة  األكاديميةلقد اتخذت 

للفراغات التعليمية, وكذلك المناطق المفتوحة بحيث تضمن التوافق التام مع متطلبات والمعايير المرجعية 

لجديد لألكاديمية والذي وتم ذلك عن طريق الشروع الفعلي في مشروع الحرم ا. لجودة التعليم واالعتماد

ويقع المشروع الجديد في موقع . يضم جميع المباني التعليمية واالدارية واالنشطة الطالبية في مكان واحد

وقد تم االنتهاء . متر عن الطريق الدائري 900ويبعد حوالي . متميز قريب من الموقع الحالي لألكاديمية

 .2018عام  مع بدايةالتشطيبات أعمال من  المباني ومن المتوقع االنتهاء جميعمن بناء 

الى موقعها الجديد عقب االنتهاء والحصول على التصديقات  األكاديميةوجارى حاليا التخطيط لنقل 

. 2018-2019قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الالزمة من وزارة التعليم العالي والمتوقع 

وقد روعي في التصميم تحقيق . 2متر20882جديد لألكاديمية الحرم ال أرض مساحة إجماليوتبلغ 

المعدالت المطلوبة للمساحات المفتوحة والمالعب والتي كانت تشكل احدى نقاط الضعف االساسية في 

كما روعي ايضا توفير مسطح النتظار السيارات من خالل استغالل حق االنتفاع بقطعة . المباني الحالية

 .سيارة 290بحيث تستوعب  2متر 4200يد بمسطح االرض امام الحرم الجد

 

 الوصف العام لمباني المقر الجديد 1/3/1

 
تزيد  لكل طالب وهي 2م 8419بمعدل ) 2م 24721لألكاديمية  للمقر الجديد المساحة المبنية إجماليتبلغ 

موزعة بين  2م 19180خارجية الفراغات ال, في حين تبلغ مساحة (احة المرجعيةففففلمسعن الحد األدنى ل

والمنطقة المخصصة  2متر 12912المالعب والمناطق المفتوحة المخصصة لألنشطة الطالبية بمساحة 

لكل طالب وتحقق  2م 944معدل هذه المساحة  وتحقق 2متر 4222لمناطق انتظار السيارات بمساحة 

ة في المبنى الحالي وبذلك يتم التغلب على أحد نقاط الضعف الرئيسي. احة المرجعيةففففالمس من% 69

وقد روعي في . لألكاديمية في كونه ال يتوافر فيه المساحات المفتوحة طبقاً للمعدالت والمعايير المرجعية

التصميم إنشاء ملعبين خماسي وسلة وملحق بهم مدرجات لمشاهدة المباريات وغرف لتغيير المالبس 

 . ة الترفيهية والخدمية للطالبوالحمامات, فضال عن عناصر تنسيق الموقع الالزمة لألنشط
 

 
 الجديد األكاديميةخريطة مصورة بالقمر الصناعي توضح الموقع العام لمقر ( 4-8)شكل 
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 :ويتكون المقر الجديد لألكاديمية من اآلتي
 

وبه فراغات تخص اإلدارة العليا مثل مكتب السيد عميد األكاديمية والسادة  (:3مبنى )مبنى اإلدارة  -1

ويتكون من دور  2م662وتبلغ مساحة المبنى . ء واألمين العام وعدد من الفراغات اإلدارية األخرىالوكال

 .دور متكرر 2أرضي وعدد 

وبه فراغات الفصول والورش ومعامل وأعضاء هيئة (: ا –ب  – 4 –مبنى أ )مبنى الجناح الغربي  -2

ويتكون من  2م4169مساحة المبنى وتبلغ . تدريس قسم هندسة الحاسبات وبعض الفراغات اإلدارية

 .أرضي وأول وسطح

وبه فراغات أعضاء هيئة تدريس قسم الهندسة (: و – 1+5 -هـ  –مبنى د )مبنى الجناح الشرقي  -3

الميكانيكية والعلوم األساسية ومعامل قسم علوم أساسية وفصول وجزء من معامل تصنيع وجزء من 

 .ويتكون من أرضي وأول 2م4090مبنى وتبلغ مساحة ال. الورش ومعامل قسم مدني

وبه فراغات المدرجات وصاالت الرسم الهندسي وجزء من صاالت الرسم المعماري : (1)مبنى  -4

والمكتبة المركزية وجزء من الفصول والكنتروالت وأعضاء هيئة تدريس قسم هندسة االتصاالت ومعامله 

 .ويتكون من دور أرضي وأول وثاني 2م6844ى وتبلغ مساحة المبن. ومعامل قسم الهندسة الميكانيكية

وبه ثالثة مدرجات وبعض الفراغات اإلدارية وصاالت الرسم المعماري وأعضاء هيئة  :(2)مبنى  -5

ويتكون من بدروم وأرضي  2م8580وتبلغ مساحة المبنى . تدريس قسم هندسة العمارة ومعامله والمطبعة

 (.وبيان المساحات للمقر الجديد لألكاديمية رية الرسومات المعما /14-1ملحق ). وأول وثاني
 

 
 الموقع العام الجديد لألكاديمية( 9-8)شكل 

 

 البيان المساحي لمباني وفراغات المقر الجديد لألكاديمية :  11-1جدول 

 مالحظـــــات المساحة المبنية إجمالي عدد االدوار المسطح المبنى من األرض 

  2م 882 أدوار 3 2م 294 مبنى اإلدارة 

  2م 4185 دور 2 2م 2272 ا-ب  –4-1مباني

  2م 4252 دور 2 2م 2352 و- 1 –5-هـ  –مباني د 

  2م 8144 أدوار 3 2م 2822 1مبنى 

  2م 1912 أدوار 3+ بدروم  2م 1742 2مبنى 

 2متر 24121 المساحة المبنية إجمالي
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 مكونات مباني المقر الجديد لألكاديمية  1/3/2
 قاعات المحاضــــرات العامة -1

مدرج للمحاضرات العامة بقدرات استيعابية مختلفة تتفق  18ألكاديمية على عدد لالمقر الجديد حتوي ي

. 2مدرجات في مبنى  9عدد و 1مبنى مدرج منها في  19 عدد ويقع. واعداد الطلبة باألقسام المختلفة

 2م 2429مساحة المدرجات  إجماليوتبلغ . الزمةباالحتياجات والمتطلبات ال المدرجاتجاري تجهيز و

 .على المساحة الحالية للمدرجات 2م119بزيادة قدرها 

 

 ول والسكا نـــالفص -2

فصل دراسي بزيادة قدرها ستة فصول دراسية عن الوضع  98على عدد الجديد  األكاديمية مقر حتويي

وتتميز  .1فصل في مبنى  2عدد و, و في مبنىفصل  18 أ, وعددمبنى في فصل  16, يقع الراهن

من % 10حدود أو تزيد عن  فيكل فصل  فيمساحة النوافذ الفصول بإضاءة طبيعية جيدة حيث تبلغ 

ة جماليمسففاحة اإلباالحتياجات والمتطلبات الالزمة, وال وجاري تجهيز الفصول. ةاألرضيالمساحة 

  2م1985للفصول حوالي 
 

 صاالت الرسم الهندسي والمعماري -3

 2فقط ويقع  هندسة العمارةصالة رسففم معماري تخص قسم  11على عدد  الجديد األكاديمية مقر حتويي

صاالت رسم هندسي لطلبة  9, باإلضافة الى عدد 1صاالت في مبنى  4وعدد  2صاالت منها في مبنى 

الة في مبنى ب, وص 2تقع صالتين منهم في مبنى  الهندسة الميكانيكيةوقسم هندسة ( عام)الفرقة االولى 

ة لصاالت الرسم جماليوتبلغ المساحة اإل. باالحتياجات والمتطلبات الالزمة وجاري تجهيز الصاالت

بزيادة  2م990ة لصاالت الرسم الهندسي جمالي, والمساحة اإل2م262بزيادة قدرها  2م 2010المعماري 

 .عن الوضع الراهن 2م196قدرها 

 

 المعامل والورش -4

على العديد من المعامل الدراسية التي تدعم العملية التعليمية باألقسام  الجديد اديميةاألك مقر حتويي

 2عدد الحاسبات و بقسم هندسةمعامل  6عدد مل بقسم العلوم األساسية وامع 9 عدد هناكو. المختلفة

معمل  12عدد و الميكانيكية الهندسة ورشة تعليمية بقسم 11معمل و 12عدد و هندسة العمارةمل بقسم امع

من المعامل  واألدوات الالزمة إلجراء التجارب كافة االجهزةوسوف يتم نقل . االتصاالت بقسم هندسة

 12ويالحظ زيادة عدد معامل قسم الهندسة الميكانيكية في المقر الجديد حيث تصبح . الحالية للمقر الجديد

. األكاديمية لفتح قسم الهندسة المدنية وكذلك األخذ في االعتبار عدد من المعامل في إطار خطة 5بدال من 

 .لفمعم 49وعددها  2م 9894 األكاديميةالمقر الجديد احات المعامل بفففمس وتبلغ إجمالي

 

 المكتبة -5

وتخدم  2م499بمساحة قدرها ( 2)مبنى ب األولألكاديمية بالدور ل المركزية في المقر الجديد مكتبةالتقع 

 .المكتبة كافة التخصصات

 

 عيادة الطبية  ال -1

يقع في الدور األرضي بمبنى ب ويتكون من  للعيادة فراغ مخصص ألكاديميةل يوجد في المقر الجديد

على أن يتم نقل جميع التجهيزات الموجودة بالعيادة  2م42غرفة استقبال وغرفة كشف بإجمالي مسطح 

 .الحالية للمقر الجديد
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 الكافيتريا -7

تقع في ثالثة مباني منفصلة بمساحة  ت لخدمة الطلبةكافيتريا 9كاديمية عدد لأل في المقر الجديد يوجد

وتتوسط الفراغ الرئيسي بين المباني وجاري تنفيذ عناصر تنسيق الموقع الالزمة لهذا الفراغ  2م429

 .بحيث يكون فراغاً ترفيهياً يستوعب أكبر عدد من الطالب
 

 غرف رصد الدرجات -8

ال  بالدور األول حيث 2في مبنى  الدرجاتلرصد ات فففقاع 9 مقر األكاديمية عدديوفر التصميم الجديد ل

 1000لكل  2م 40وبمعدل  2م200مساحات القاعات  إجماليوتبلغ  .2م 90عن  الغرفة مساحة تقل

 . طالب
 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس واالداريين -9

هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمكاتب يحتوي كل دور من أدوار المباني على فراغات تخص أعضففاء 

الدور ( ج)على مكاتب االدارة العليا, واالدارات االخرى تقع في مبنى ( 9)ويحتوي مبنى . االدارية

في حين . األرضي وتشمل شئون أعضاء هيئة التدريس والعاملين, الشئون القانونية, وشئون الخريجين

, وتبلغ إجمالي (2)ل الطالب في الدور األرضي بمبنى تقع شئون الطالب والماليات ومكاتب تسجي

 .2م1200مسطحات الفراغات اإلدارية 

 

 التسهيالت المادية والفراغات المستحدثة بالمقر الجديد 1/3/3
 

وذلك . تم مراعاة توفير فراغات مفتوحة ومالعب بحيث تستوعب أنشطة الطالب الترفيهية والرياضية

في المبنى الحالي لألكاديمية في كونه ال يتوافر فيه المساحات المفتوحة للتغلب على أحد نقاط الضعف 

لذلك فقد روعي في التصميم إنشاء ملعبين خماسي وسلة وملحق بهم . طبقاً للمعدالت والمعايير المرجعية

 .مدرجات لمشاهدة المباريات وغرف لتغيير مالبس والحمامات
التربة والخرسانة في إطار خطة األكاديمية إلنشاء قسم  وقد روعي في التصميم الجديد استحداث معامل

ويوفر التصميم الجديد فراغات مناسبة للورش التعليمية يتوفر فيها كل من المساحات . الهندسة المدنية

معمل كمبيوتر تخص قسم  2كما تم مراعاة توفير عدد . واالرتفاعات المطلوبة وفقاً للمعايير المرجعية

ون منفصلة عن معامل قسم هندسة الحاسبات لطبيعة البرامج التي تدرس بقسم هندسة هندسة العمارة وتك

معامل لقسم الهندسة الميكانيكية بحيث يتفق مع المقررات الدراسية في  9كما تم استحداث عدد . العمارة

 (.معمل تكنولوجيا السباكة ومعمل تكنولوجيا واختبارات اللحام)مثل  2012الئحة 
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 ؤسسية القدرة الم

 المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة 7
 

 خطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1
 

 :التوعية بأنشطة خدمة المجتمع وتنمية البيئة 7/1/1

 وتقديرا   البيئة وتنمية بخدمته للقيام المجتمع فئات من أي لتحفيز والتوعية اإلرشاد وسائل ألهمية نظراً 

  والتكنولوجيا للهندسة األكاديمية قامت فقد, خاص بوجه التعليمية تالمؤسسا قبل من األهمية لهذه

 للقيام التدريس هيئة ألعضاء باإلضافة باألكاديمية والعاملين الطالب لتوعية بها بأس ال بمجهودات

 الوسائل خالل من وذلك المحيطة البيئة وتنمية المجتمع خدمة على خاللها من األكاديمية تقوم بأنشطة

 :  اآلتية

 هيئة أعضاء من كل لدعوة وذلك خيري عمل أى فى البدء قبل اإلعالنات ولوحات الملصقات 

 ملحق)  .الخيرية األنشطة هذه فى للمشاركة عام بشكل االكاديمية فى والعاملين والطالب التدريس

لإلعالن عن بدئ إحدى حمالت التبرم بالدم وملصق آخر يعلن عن   أحد الملصقات/  1- 7

 (.األكاديمية ليوم اليتيم إستعداد

 المؤسسات قيادات من وبعض والطالب التدريس هيئة أعضاء يضم لألكاديمية سنوي مؤتمر تنظيم 

 خدمة يخص فيما الخبرات وتبادل للتعاون الصلة بالتخصصات الهندسية داخل األكاديمية ذات

يد بتنظيم إحدى المؤتمرات قرار العم/ 2- 7 ملحق).   األكاديمية خالل من البيئة تنميةو المجتمع

العلمية السنوية لألكاديمية وبيان بأسماء السادة المدعويين من أعضاء المؤسسات المجتمعية 

  (.المختلفة

 التخصصات مختلف فى والخدمية والمعمارية الصناعية الشركات من باألكاديمية ندوات عقد 

 للطلبة الصيفى التدريب ببرامج توعيةلل( والعمارة والتصنيع والحاسبات االتصاالت) باألكاديمية

إعالن لعقد ندوة إلحدى  ركات التدريب على / 3- 7 ملحق) .العمل سوق متتطلبات عن والتنويه

 (.البرمجيات التطيبيقية في مختلف التخصصات الهندسية
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 :الخطة واحتياجيات المجتمع 7/1/2

خطة األكاديمية /  4- 7 ملحق) األكاديمية لخال من البيئة وتنمية المجتمع لخدمة موجهه خطة وضع تم

  : محورين تتضمن والتى (.الموجهة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

 .الخيرية األعمال -1 

 . المجتمعية المشاكل وحل البيئة خدمة -2 

 

 :الخيرية األعمال –1

 :مثل الخيرية األعمال ببعض سنوى بشكل األكاديمية تقوم

 وتنظيم األيتام دور لصالح األكاديمية وإدارة والطالب التدريس هيئة اعضاء من التبرعات جمع •

 باألكاديمية والعاملين التدريس هيئة وأعضاء الطالب من بعض تضم األكاديمية من موجهة قوافل

 تقديم الى باإلضافة الحلوى وتقديم األيتام على والسرور البهجة إلدخال األيتام دور بعض لزيارة

 السبيل جمعية من كل زيارة تم العام هذا المثال سبيل على) الدار إلدارة تجميعها مت التى التبرعات

بيان بالمبالغ التي تم تقديمها / 5 – 7  ملحق) ( المعاقين لأليتام السندس دار – هللا أحباب دار –

 (.من قبل األكاديمية لصالح ثالثة من دور األيتام القريبة من األكاديمية

 القومى المعهد المثال سبيل على) الدم وبنوك المستشفيات بعض لصالح بالدم رعللتب حمالت تنظيم •

 فى سنوياً  الحمالت هذه فى المشاركة وتتم بالتبادل 92992 األطفال سرطان ومستشفى الدم لنقل

 (.57357إعالن إلنطالق حملة التبرم بالدم لصالح مستشفى / 1 – 7 ملحق) .وأبريل نوفمبر

 منتاجاتها من بعض قلتسوي األكاديمية داخل معارض لعمل دوراأليتام لبعض الفرصة إتاحة •

إعالن عن إقامة معرض خيري لصالح جمعية رسالة داخل / 8 – 7 ملحق)  األيتام لصالح

 (.األكاديمية

 23 – 7 ملحق) معظم األسر الطالبية داخل األكاديمية نشاطها األساسي موجه لألعمال الخيرية •

ديمية باألسر الطالبية باألكاديمية وطبيعة نشاطها باإلضافة لبعض الصور بيان موثق من األكا/

 (.عن نشاط بعض األسر

 

 :األكاديمية خالل من البيئة خدمة -2

  حصلت األكاديمية على موافقة من وزارة التعليم العالي بإنشاء مكتب تدريب يتبع الوحدة ذات

لراغبين في التقدم لكليات الهندسة وأيضا الطابع الخاص يقوم بتقديم دورات تأهيلية لكل من ا
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خطاب الموافقة من واارة التعليم العالي على إنشاء مكتب / 24 – 7 ملحق). للخريجين

الهيكل الوظيفي / 25 – 7ملحق ( ).التدريب يتبع الوحدة دات الطابع الخاص باألكاديمية

 (.لمكتب التدريب

 ألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا يهدف عقد بروتوكول مشترك بين وزارة البيئة وإدارة ا

الى تنسيق المحيط الخاريجي لألكاديمية والمشاركة في حل بعض مشاكل البيئة من خالل 

مشترك بين واارة البيئة وإدارة البروتوكول ال/ 13 – 7 ملحق).  مشاريع التخرج للطالب

 (األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا

 رة باألكاديمية بعمل بحث ميداني للمناطق السكنية المحيطة باألكاديمية من خالل قام قسم العما

وذلك لجمع المعلومات الالزمة من " للفرقة الرابعة تخصص عمارة –اإلرتقاء الحضري "مادة 

السكان وبعد ذلك قام الطالب بتقديم مقترحات إلعادة التصميم الحضري للمناطق المحيطة 

بيان باعداد الطالب الملتحقين باألكاديمية خالل السنوات / 28 – 7 ملحق). باألكاديمية

  (.الخمس األخيرة

  توجه قسم العمارة باألكاديمية الى حي القطامية بطلب للموافقة على إعادة التصميم الحضري

خطاب / 29 – 7 ملحق). للمناطق المحيطة باألكاديمية وفقا لنمط معين مقترح من قبل القسم

العمارة باألكاديمية لحي القطامية للموافقة على إعادة التصميم الحضري  موجه من قسم

 (.للمناطق المحيطة باألكاديمية وفقا لنمط معين مقترح من قبل القسم

  حصل قسم العمارة باألكاديمية على المركز األول في مسابقة تنمية محور قناة السويس التي

 هادة مقدمة من /  22 – 7 ملحق)  البريطانية نظمته نقابة المهندسين بالتعاون مع الجامعة

تحقيق + نقابة المهندسن لقسم العمارة باألكاديمية لحصوله على المركز األول في مسابقة 

 (.منشور في جريدة األهرام يعرض تفاصيل المسابقة والمؤسسات الفائزة

 فة للطالب المتفوقين تقدم األكاديمية دعماً ماديا للطالب المتفوقين في كل عام دراسي باإلضا

 (.بيان بالدعم المادي للطالب/ 31 – 7ملحق). رياضياً وذوي الظروف اإلجتماعية الخاصة

 تقدم األكاديمية دعماً ماديا لمعاوني أعضاء هيئة التدريس وذلك خالل مراحل الدراسات العليا .

 (.بيان بالدعم المادي لمعاوني أعضاء هيئة التدريس/ 32 – 7 ملحق)

 التخصصات مختلف فى المجتمعية المؤسسات داخل للعمل األكاديمية خريجي التحاق.         

بيان بأسماء بعض خريجي األكاديمية ومواقع عملهم بعد التخرا كـأحد / 19 – 7 ملحق)

 (.مخرجات رابطة الخريجين
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 فى المستخدمة التقنيات لتطوير التخصصات مختلف فى للطالب التخرج مشاريع توجيه 

 لحل التخرج مشاريع بعض توجيه وكذا المجتمع فى والخدمية الصناعية المؤسسات مختلف

بيان ببعض عناويين / 12 – 7 ملحق) المجتمعية المؤسسات تواجه التى المشاكل بعض

 (.مشاريع التخرا

 األكاديمية مبنى وحتى الدائرى يقالطر من بداية النخيل من طريق بعمل االكاديمية إدارة قامت 

 (.صور للطريق المؤدي لألكاديمية/ 11 – 7 ملحق)

 بنشر العالمية العلمية والمجالت المؤتمرات فى ومعاونوهم التدريس هيئة أعضاء مشاركة 

بعض األبحاث / 12 – 7 ملحق)  الحديثة التكنولوجية بالتطورات المعنية العلمية البحوث

 (.العلمية المشارك فيها بعض من أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية

 مثل العالمية العلمية المجالت فى الطالب من مجموعة مشاركة IEEE وذلك طالب كأعضاء 

الوثائق التي / 11 – 7 ملحق) المختلفة الهندسية المجاالت فى التطورات آخر مع للتواصل

 (IEEEتثبت عمل عضوية طالبية في مجموعة المجالت العلمية 

 وعالمية محلية مسابقات فى المختلفة صصاتالتخ فى األكاديمية طالب من مجموعات مشاركة 

 من طالب فيها يشارك والتى(  .ROBO CON – EED – TOSHIBA COMP مثل)

 متقدمة مراكز على األكاديمية تمثل مجموعات بعض حصلت وقد المصري الجامعات مختلف

 ROBO CONأسماء الطالب الذين  اركوا في مسابقات / 17 – 7 ملحق) مالية وجوائز

–  TOSHIBA COMP EED) 

 ساهمت األكاديمية  في إنشاء نفق للمشاه على الطريق الدائري بجوار األكاديمية . 

صور لنفق المشاه على الطريق الدائري بجوار األكاديمية والذي ساهمت في / 7 – 7 ملحق)

 (.إنشاءه األكاديمية

 

 :تأهيل الطالب والخريجين لسوق العمل  -3

ق مع شركات ومراكز متخصصة في التدريب ووحدات صناعية كبرى مكتب التدريب بالتنسيقام 

ف بعقد بروتوكوالت بين هذه الجهات واألكاديمية لتدريب طلبة الفرقة الثالثة والرابعة تحت أشرا

ساعة في أحد المواقع أو المصانع أو المراكز  90األقسام المتخصصة باألكاديمية لمدة 

سبتمبر  –وثيقة الكتاب السنوى للتدريب )سوق العمل المتخصصة وذلك بهدف تأهيل الخريج ل

 :وكانت الشركات ومراكز التدريب المختارة هذا العام هي  ( 2215
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 قسم الهندسة المعمارية وتكنولوجيا البناء  -1

جهة التدريب/ الشركة  عدد الطالب الفترة 

ECG 51 الفترة االولى 

 المكتب العربى 
  
  

 35 الفترة االولى 

 35 الثانية الفترة

 33 الفترة  الثالثة

المقاولون العرب 
  القاهرة

 41 الفترة االولى 

 21 الفترة الثانية

 67 الفترة  الثالثة

المقاولون العرب 
  محافظات

 12 الفترة االولى 

 4 الفترة الثانية

 1 الفترة الثالثة 

طالب  246 جيليكوم  ن االستشاريين  جميع الطلبة عدا طلبة جماعة المهندسي  ECG   

 15   طلبه سجلت ولم تحضر

طالب 311 اجمالي  
 

 األتصاالت وتكنولوجيا المعلومات قسم هندسة  -2

جهة التدريب/ الشركة  عدد الطالب الفترة 

JELECOM 
  

 3 الفترة االولى 

 13 الفترة الثانية

SGEC 
  

 13 الفترة االولى 

 12 الفترة الثانية

MEGA 
  

 23 ولى الفترة اال

 1 الفترة الثانية

SMART UNIONS 
  

 2 الفترة االولى 

 2 الفترة الثانية

EGY CET  5 الفترة االولى 

 سيسنل
  

 26 الفترة االولى 

 31 الفترة الرابعة

NEW HORIZON  11 الفترة االولى 

 7 الفترة االولى  الهيئة القومية لالتصاالت

 21   طلبه سجلت ولم تحضر

الياجم طالب 111   
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 قسم هندسة التصنيع وتكنولوجيا األنتاا -3

 

جهة التدريب/ الشركة  عدد الطالب الفترة 

AZ 

 12 الفترة االولى

 31 الفترة الثانية

 11 الفترة الثالثة

 21 الفترة االولى معهد التبين

 22 الفترة االولى اكاديمية اللحام

 11 الفترة االولى المتحدة للتريب

 11 الفترة االولى التميز العلمى

 13 الفترة الثانية

 1   طلبه سجلت ولم تحضر

طالب 137 اجمالي  
 

 المعلوماتوتكنولوجيا  الحاسباتقسم هندسة  -4

 
جهة التدريب/ الشركة  عدد الطالب الفترة 

IT SHARKS 13 الفترة االولى 

الهيئة القومية 
 الفترة االولى لالتصاالت

13 

SMART UNIONS 4 الفترة االولى 

 طالب 27 اجمالي

 
 .كما قامت األقسام العلمية باألشراف على التدريب وعقد لجان لمناقشة الطلبة وتقييمهم 

 

حيث تسعى االكاديمية الى التطوير والتجديد فى المنهج وطرق االدارة والتدريب ورفع  -

براتهم العملية فى ها لالستفادة من خيوايضا تسعى الى التواصل مع خريج, مستوى الخريج

 . تطوير وتحسين مخرجها التعليمى

رسم المسارات الوظيفية  بهدف التوظيف من أجل قامت األكاديمية بعقد ملتقيين بهدف التدريب 

تقليل الفجوه بين المخرج ل  للطلبة وما يحتاجة كل مسار من التاهيل والتدريب والتنمية الشخصية

 (التدريب من أجل التوظيف وثيقة ) . التعليمى والمسار العملى
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 تفاعل المؤسسة مع المجتمع 7/2
 

 :مشاركة األطراف المجتمعية فى مجالس المؤسسة 7/2/1

تعتبر مشاركة األطراف المجتمعية في المجالس الرسمية لألكاديمية خطوة هامة لتحقيق خطة األكاديمية 

 :كاديمية بالممارسات اآلتيةولتحقيق هذه الخطوة قامت األ. لخدمة المجتمع وتنمية البيئة

   الشركات من كثير فى الصيفية األجازة خالل الطالب تدريبحصلت األكاديمية على منح ل 

منح لتدريب الطالب / 18 – 7 ملحق) .الهندسية ذات الصلة بتخصصات األكاديمية والهيئات

 (.خالل األجااة الصيفية

  تي يعمل بها بعض خريجي األكاديمية في تقوم األكاديمية بشكل سنوي بمخاطبة الشركات ال

جوابات مخاطبة من األكاديمية / 32 – 7 ملحق)مختلف التخصصات لمعرفة مستوى أدائهم  

للشركات التي يعمل بها بعض خريجي األكاديمية في مختلف التخصصات لمعرفة مستوى 

 (.أدائهم

 باإلضافة الى  العاملين كاديميةاأل خريجى مع تم تأسيس رابطة الخريجين ليتم من خاللها التواصل

الهندسية المختلفة ومتابعة  المؤسسات العاملين األكاديمية لخريجي خاصة بيانات قاعدة عمل

( رقم إ هار لرابطة خريجين الكاديمية / 9 – 7 ملحق) .مستوى أداؤهم داخل تلك المؤسسات

يان باسماء مجلس إدارة ب/  15-7لحق م) (الالئحة الداخلية لرابطة الخريجين/ 14 -7ملحق )

 ( .رابطة الخريجين

 :رضا االطراف المجتمعية 2/ 2/ 7

تقوم األكاديمية بقياس رضا األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل حول دورها فى المجتمع 

وقد تم إستخدام وسائل مالئمة في قياس رضا األطراف المعنية ومن ثم حرصت . ومستوى خريجيها

يل وتقييم مستوى رضا هذه األطراف لالستفادة منها, واتخاذ القرارات األكاديمية على تحل

إستخدمت  .والتصرفات المناسبة التى تساعد على زيادة رضائها عن أداء األكاديمية ومستوى خريجها

 المؤسسة أداء عن المدني والمجتمع العمل سوق منظمات رضاء وتقييم لقياساألكادمية وسائل عديدة 

 -:نطريقتي خالل من
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  :مبا رة طريقة

 هذا االكاديمية استخدمت وقد المجتمعية, األطراف من عينة على استقصاء قوائم في تتمثل 

 والعاملين ومعاونيهم التدريس هيئة األكاديمية وأعضاء طالب على االستقصاء من النوع

 - نمادا لقوائم اإلستقصاء لقياس رضا طالب األكاديمية/ 22 – 7 ملحق) باألكاديمية

 (أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين باألكاديمية

  :مبا رة غير طريقة

 -:مثل األكاديمية, أداء عن الرضاء على تدل مؤشرات في وتتمثل

 من األكاديمية إلى المحولين وكذا عام بعد عاماً  لألكاديمية المتقدمين الطالب أعداد ازدياد  •

بيان بأعداد الطالب / 21 – 7 ملحق) فدينالوا العرب والطالب أخرى تعليمية جهات

 (.سنوات األخارى 5الملتحقيين باألكاديمية على مدار ال 

بيان بأسماء / 19 – 7 ملحق) المختلفة المؤسسات في األكاديمية خريجي على الطلب ازدياد  •

 (.بعض خريجي األكاديمية ومواقع عملهم بعد التخرا كـأحد مخرجات رابطة الخريجين

 

 البيئي لنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بخدمة المجتمع والبيئة التحليل
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 التحليل البيئي لنقاط القوة ونقاط الضعف الخاصة بخدمة المجتمع والبيئة 9-2شكل 

 

كة األكاديمية في خدمة المجتمع والبيئة وبناءا على التحليل البيئي تم وضع خطة لمشار

(خطة األكاديمية لخدمة المجتمع والبيئة  4-7ملحق )
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 :سياسات قبول وتحويل وتوايع الطالب 1 / 8

 
 :توافق سياسات القبول مع الرسالة والغايات واألهداف االستراتيجية

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا سياسات واضحة لقبول وتحويل الطالب بما يحقق  ىيوجد لد

حيث تلتزم األكاديمية بقواعد القبول التي يحددها المجلس . ةرسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجي

على للجامعات في ضوء شعب الثانوية العامة والشهادات المعادلة, متقيدة باألعداد التي يقررها األ

كما يتم التحويل من وإلى األكاديمية في ضوء السياسة العامة للمجلس  .للجامعات ألعليالمجلس ا

 .واعد المعمول بها للمعاهد الخاصةاألعلى للجامعات والق

  تقوم األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا حاليا بوضع وتطوير سياسات جديدة لقواعد توزيع

حيث تعتمد األكاديمية حاليا في سياساتها . الطالب بما يحقق رسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية

ت كل قسم وطاقته االستيعابية, وال يوجد عملية تنظيم حالية مكانياى إألعداد المقبولين من كل قسم, عل

قدرته علي استيعاب  ىم واحتياجات سوق العمل ومدءكل قسم بما يتوا ىألعداد الطلبة المقبولين لد

كما لم يكن هناك اختبارات للطلبة لتحديد قدراتهم . رسالة األكاديمية ىهذه األعداد مما قد يؤثر سلبا عل

رغبة  ىم مع طبيعة واحتياجات كل قسم, حيث يتم اختيار القسم فقط بناء علءتواالشخصية بما ي

ولذلك قام المجلس . الطالب مما قد يؤثر سلبا أيضا علي تحقيق الغايات واألهداف المرجوة لألكاديمية

بها حيث تم العمل التعليمي باألكاديمية حاليا باعتماد اختبارات قبول وتحديد قدرات الطالب لكل قسم, 

للطالب الملتحقين بالقسم ابتداء من العام الدراسي  2014/ 2019بقسم العماره بنهايه العام الدراسي 

لعمل  2019/ 2014كما تم اقرار ميعاد موحد بنهايه امتحانات العام الدراسي . 2019/ 2014

 .2018/ 2019امتحانات القدرات لجميع االقسام للعام الدراسي 

 سات سنويا من خالل المجلس التعليمي باألكاديمية بشكل دوري, العتماد أية يتم مراجعة هذه السيا

تعديالت مقترحة لتطبيقها على الطالب الجدد استمرارا لتطوير األهداف والغايات المرجوة, من 

 .و قرارات لعميد األكاديميةأخالل قرارات مجلس تعليمي 

 
 نظم قبول وتوايع وتحويل الطالب   1 / 1 / 8

 ول الطالبنظم قب: 

 األكاديمية بالشفافية, حيث تلت زم بقواع د القب ول الت ي يح ددها المجل س األعل ى  ىتتسم قواعد القبول لد

للجامعات في ضوء شعب الثانوية العامة والش هادات المعادل ة, متقي دة باألع داد الت ي يقرره ا المجل س 

 (.قواعد القبول /1 -8 ملحق)لة االعلى للجامعات لقبول خريجي الثانوية العامة والشهادات المعاد

 فاعلية التعليميةال

 الطالب والخريجون 1
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  وتقوم األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا باإلعالن عن قواعد القبول من

خالل منشورات يتم توزيعها وتعليقها باألكاديمية من خالل مكتب االستعالمات باألكاديمية ومكتب 

وكذلك اإلعالن عنها في موقع  كما تقوم األكاديمية باإلعالن عنها أيضا بالصحف القومية,. التنسيق

كما  (.وسائل اإلعالن عن قواعد القبول/ 2– 8 ملحق()www.modern-academy.com)األكاديمية 

تم إدراج هذه القواعد في دليل الطالب الذى يتوفر مجانا لجميع المتقدمين بإدارة شئون الطالب ابتداء 

 (.دليل الطالب /3– 8 ملحق) 2012/2019ام الدراسي من الع

  تقوم األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بإنشاء مكتب استعالمات في مدخل األكاديمية للرد على

ويتكون المكتب من موظفين من مكتب التنسيق وعدد من أعضاء هيئة التدريس . أية استفسارات

ت المعتمدة, للرد على استفسارات أولياء األمور والطالب الجدد ومعاونيهم المشاركين بمكتب الساعا

 (.ستعالماتتشكيل مكتب اال /4–8ملحق)

  يتم تعريف الطالب الجدد المقبولين باألكاديمية بنظام الدراسة وكذا التخصصات المختلفة للبرامج

 ملحق)األكاديمية الدراسية من خالل دليل الطالب الذي يوزع مجانا من خالل إدارة شئون الطالب ب

كما يقوم وكيل األكاديمية لشئون التعليم والطالب بالتنسيق مع مكتب شئون  (.دليل الطالب /3– 8

, بعمل جوالت (تحاد الطالب ونشاطاتهاتشكيل  /5 –8 ملحق)الطالب واتحاد الطلبة باألكاديمية 

 .تعريفية ولقاءات مع الطلبة وأولياء األمور

  بمعرفة ( تخصص) ى, واألولعداديةفي اليوم األول من الدراسة للسنة اإليتم عمل ندوات تعريفية

قسام, وتحت إشراف أعضاء هيئة التدريس, من خالل الهيئة العميد والوكالء والسادة رؤساء األ

عالن اليوم التعريفي إ /1 –8ملحق )دارة رعاية الشباب إسر الطالبية وتحاد الطلبة واألاالمعاونة و

  (.وصور له

 و أولياء األمور لمكتب االستعالمات ويتم تحليلها لبيان أتسجيل األسئلة التي ترد من الطالب  يتم

سبيل المثال تبين أن قواعد القبول غير مدرجة  ىاألسئلة األكثر شيوعا وإدراجها في دليل الطالب, عل

 /7 –8ملحق)الفجوة  لسد هذه 2019/ 2014من العام القادم  بالدليل فتم إدراجها بالدليل الجديد بدءاً 

 (. جراءات التصحيحية المتخذة بخصوصهاتقارير مكتب االستعالمات واإل

 

 نظم توايع الطالب: 

  عل ي ان  ,حس ب رغب اتهم( الب رامج الدراس ية باألكاديمي ة)يتم قبول الطالب في التخصصات المختلفة

نيات المتاحة لكل قسم باألكاديمية مكا, وبناء عليه يتم التطوير الدائم لإلينجحوا بشروط القبول باالقسام

 ىحي ث ك ان ي وزع عل . (عداد المقبولة مقن كقل قسقمقواعد تنظيم األ /8 –8 ملحق)ستيعاب طالبه ال

م ا ف ي أ. طالب الفرقة األولي نموذج للرغبات خالل امتحانات الفصل الدراسي الث اني لنظ ام الفص لين

ستمارة المواد من ايضا في أمكتب التنسيق وتحدد نظام الساعات المعتمدة فيتم تحديد الرغبة من خالل 

س تمارة رغب ات بش كل نه ائي خ الل امتحان ات اولي, ويتم توزي ع أقبل مكتب الساعات المعتمدة بشكل 

الدراسة بتغيير رغبت ه ف ي االلتح اق  ءبدمن ويسمح للطالب خالل فترة محددة . الفصل الدراسي الثاني

 (.ةأستمارات الرغبات المختلف /9-8 ملحق)بالتخصص الذى سبق اختياره 

 قابليت ه لاللتح اق  ىاألكاديمية حاليا بعمل اختبارات قبول لكل قسم, لتحدي د ق درات الطال ب وم د تقومو

أن تكون النتيجة لتحديد قدرات الطالب ومناسبتها للتخصص ولتك ون  ىعل2019/ 2014بالقسم للعام 

http://www.modern-academy.com/
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به ا بقس م العم اره بنهاي ه الع ام وقد تم العمل  .جبارية للطالبإاسترشادية وليست 

وقد ك ان . 2019/ 2014للطالب الملتحقين بالقسم ابتداء من العام الدراسي  2014/ 2019الدراسي 

المزمع تنفيذه أن تكون نتيجة هذه االختبارات استرشاديه وليست إجبارية لمساعده الطلب ة عل ي تحدي د 

عمارة يحتاج الي قدرات خاصه للطالب تختلف عن ولكن الن قسم ال. إمكانياتهم والوصول الي أهدافهم

طبيع ه األقس ام األخ ري ول يس ممث  ل ف ي م واد الس نة األول  ي وبم ا ان ه ه و اكب  ر قس م م ن حي ث اقب  ال 

الطالب عليه, فقد تم اقرار ان ال تكون نتائج أختبارات القبول للقسم أسترش اديه فق ط, حي ث بالفع ل ل م 

كما تم اقرار ميعاد موح د . امتحان القدرات والتدريب الصيفي سويايتم قبول الطالب الذين لم يجتازوا 

لعمل امتحانات القدرات لجميع االقسام للع ام الدراس ي  2019/ 2014بنهايه امتحانات العام الدراسي 

ونتقائج التقدريب  ونتائجهقا ةقسام المختلفمتحانات تحديد القدرات لألا /12-8ملحق) 2018/ 2019

   (.الصيفي

 

 ويل الطالبنظم تح: 

  يتم التحويل من وإلى األكاديمية في ضوء السياسة العامة للمجلس األعلى للجامعات والقواعد المعمول

نها معلن عنها بموقع األكاديمية أبها للمعاهد الخاصة, وهي متوفرة بإدارة شئون الطالب كما 

(www.modern-academy.com)) إلىقواعد وإحصائيات التحويل من و / 11-8 ملحق 

 .)األكاديمية

  وتتفاوت نسبة التحويل من وإلى األكاديمية حسب السنة الدراسية من األولى للخامسة, كما تختلف م ن

 ملحقق( ه ذه النس ب م ع تحلي ل التف اوت فيه ا 2-6و 2-6وش كل  2-6 1-6ضح جدول ويو .عام آلخر

 .)التحويل من والي األكاديمية قواعد وإحصائيات /11–8

 

 

 الماضية الثمانيه اعوام إحصائية بالطالب المحولين من األكاديمية خالل  (1 – 8) جدول 

العام                     

 الفرقة

2227 /

2228  

2228 /

2229 

2229 /

2212 

2212 /

2211 

2211 /

2212 

2212 /

2213 

2213/ 

2214 

2214/ 

2215 

 49 98 142 111 49 98 290 225 األولى

 86 80 224 184 96 49 165 69 الثانية

 2 9 44 24 15 15 42 16 الثالثة

 0 0 2 9 0 2 2 1 الرابعة

 0 0 2 0 0 0 0 0 الخامسة

http://www.modern-academy.com)/
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 الماضية اعوام ثمانيهأعداد الطالب المحولين من األكاديمية خالل ال( 1 – 6) شكل 

 

  تيالبيانات تبين اآلالمبدئي لهذه التحليل وعند: 

o يتض ح أن أكث ر التح ويالت م ن األكاديمي ة ة بالنظر للبيانات الخاصة بالست سنوات الماضي ,

في السنة األولى التي يكون فيها الطالب غير مستقر غالبا إلى مؤسسات تعليمية أخرى تتركز 

وتق ل . حيان اأول بالكلي ات على رأى, باإلضافة إلى عدم وضوح تعليمات التنس يق ونس ب القب 

 .أعداد المحولين من األكاديمية مع تقدم الطالب في السنوات الدراسية

o ن النس بة العظم ي م نهم يرغب ون أا تبين عند دراسة أسباب تحويل الط الب م ن األكاديمي ة مك

وهندس  ه  ةالهندس  ة المدني  تخصص  ات غي  ر موج  ودة باألكاديمي  ة مث  ل تخص  ص ف  ي دراس  ة 

وبن  اء علي  ه تق  دمت . غي  ر موج  ود حالي  ا باألكاديمي  ة الحديث  ة وه  ذه الب  رامج ,الميكاتروني  ات

الدراس ة ببرن امج  ءبد ىلي المجلس األعلي للمعاهد الهندسية الخاصة للتصديق علإاألكاديمية 

مكاني ات كم ا قام ت األكاديمي ة ب التخطيط لت دبير اإل. عتم اد الئح ة البرن امجاالهندسة المدنية و

 /12–8 ملحقق)الدراسة ب ه ء ببد ىلهذا البرنامج فور تصديق المجلس األعل المادية والبشرية

كما تع د االكاديمي ة للتق دم بطل ب إلدخ ال برن امج  .)الئحة الهندسة المدنية ومكاتبات الواارة

المجل  س األعل  ي للمعاه  د الهندس  ية الخاص  ه يش  ترط الحص  ول هندس  ه الميكاتروني  ات, إال أن 

 .ي إدخال أي برامج جديدةعلي االعتماد للموافقة عل

o  ع  داد الط  الب المح  ولين م  ن األكاديمي  ة ف  ي الع  ام الدراس  ي أكم  ا ل  وحظ زي  ادة ملحوظ  ة ف  ي

ل ي الحال ة األمني ة بالدول ة إع ن س ابقيه ويع ود ه ذا  2019/ 2012يليه العام  2012/ 2011

كن أق رب السنتين, ورغبة أولياء األمور في التحوي ل إل ى أم اهاتين واألحداث التي جرت في 

ومما يؤك د ذل ك, االنخف اض الملح وظ ف ي اع داد الط الب المح ولين م ن   .لمحل إقامة األسرة

 .بعد االستقرار األمني بالبالد 2019/ 2014و  2014/ 2019االكاديميه بالعامين 

  2014ولم تكتفي االكاديميه بهذه الدراسه المبدئيه لتحديد أسباب تحويل الطالب منها, وقام ت بالع ام /

بأستطالع عشوائي الراء طالب ق اموا بالتحوي ل م ن االكاديمي ة خ الل الس نوات الس ابقه للع ام  2019
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م ن الط الب ق د ق اموا بالتحوي ل م ن % 80وقد تبين ان حوالي . 2019/ 2014

كما مثل بعد االكاديمية . االكاديمية لقله االقسام العلمية وهو ما يؤيد ما تم التوصل به بالدراسه المبدئيه

م ن االس باب الموج وده باس تطالع % 20ن سكن الطالب ورغبتهم ف ي رفق ه زم الء الدراس ه نس به ع

 (. أستطالم أراء الطالب المحولين من االكاديمية والنتيجه الخاصه به /39–8 ملحق)الراي 

  للطالب التي ترغب  2019/ 2014كما تقرر أن يتم ملئ هذا االستبيان بشكل اجباري ابتداء من العام

الي االكاديميه بمكتب شئون الطالب وتسلم ال ي مكت ب الج وده, للوق وف عل ي أس باب /التحويل من في

 .الي االكاديمية بشكل دوري ومستمر/الرغبه في التحويل من

 

 الماضيةالثمانيه أعوام إحصائية بالطالب المحولين إلى األكاديمية خالل  (2 – 8) جدول 

    العام            

 الفرقة

2227/ 

2228  

2228 /

2229 

2229 /

2212 

2212 /

2211 

2211 /

2212 

2212 /

2213 

2213/ 

2214 

2214/ 

2215 

 999 20 152 488 125 210 260 209 األولى

 99 91 98 22 88 94 24 21 الثانية

 0 0 1 1 1 1 8 9 الثالثة

 

 

 الماضيةالثمانيه أعوام ديمية خالل األكا إلىالطالب المحولين أعداد ( 2 – 6) شكل 

 

 وعند تحليل هذه البيانات تبين األتي: 

o يتضح أن أكث ر التح ويالت إل ى األكاديمي ة ة الماضيثمانيه أعوام بالنظر للبيانات الخاصة بال ,

و ) أول ى وثاني ة وثالث ة(من مؤسسات تعليمية أخ رى تح دث فق ط ف ي الف رق الدراس ية األول ى 

كما أن األع داد . كون الطالب قد استقر وتأقلم مع األكاديمية التي يدرس بهاتنعدم بعدها حيث ي

 .ولى للثانية ومن الثانية للثالثةتهبط كثيرا بعد النقل من الفرقة األ
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o  هناك أيضا زيادة ملحوظة في الفرقة الدراسية األولى في العام الدراس ي

بالدولة واألحداث التي جرت في  بالحالة األمنية اربما يكون ذلك أيضا مرتبط 2012/ 2011

تلك السنة, ورغبة أولياء األمور في التحويل إلى أماكن أقرب لمحل إقام ة األس رة مثلم ا ذك ر 

 .آنفا في حالة التحويالت من األكاديمية

 

 مالءمة أعداد الطالب المقبولين مع المـــوارد المتاحة لألكاديمية: 

 مناس  بتها, الس  تيعاب أع  داد الط  الب  ىي  ة المتاح  ة, وم  ديوج  د تف  اوت ف  ي الم  وارد والتس  هيالت الماد

سبيل المثال  ىعداد المقبولة من كل قسم فعلباألكاديمية بين األقسام المختلفة, حيث هناك تفاوت في األ

إل ى  920من قسم الكهرباء, توجه منهم ع دد  2011/ 2010بالفرقة الثانية للعام  اطالب 949تم قبول 

 929ت م قب ول  2011/ 2010وع ن نف س الع ام . سم حاسبات بالفرقة الثالثةقإلى  46قسم اتصاالت و

طالب بقسم  425فقد تم قبول  2014/2019اما بالعام . بقسم التصنيع اطالب 129بقسم العمارة و اطالب

األعققداد  /13-8 ملحققق) .طال  ب بقس  م التص  نيع 151طال  ب بقس  م العم  اره و 999الكهرب  اء مقاب  ل 

 (. وإحصائياتهاالمقبولة من األقسام 

يليه قس م  اقسم يستقبل طالب ىقسم العمارة أصبح مؤخرا هو أعل ومن اإلحصائية المرفقة يتضح لنا أن

 ىل  إتقس  يم ال  دفعات  ىقس  ام عل  ولتف  ادي مش  كالت الق  درة االس  تيعابية, تعتم  د جمي  ع األ. االتص  االت

ي ة أع داد الط الب ف ي األقس ام مجموعات لكي تستوعب الموارد والتسهيالت المادي ة المتاح ة باألكاديم

المختلف  ة, س  واء م  ا يتعل  ق منه  ا بأم  اكن الدراس  ة م  ن قاع  ات محاض  رات وفص  ول دراس  ية أو معام  ل 

 (.الجداول الدراسية /14 – 8 ملحق)الكمبيوتر والورش وصاالت الرسم 

 

 
 تطور أعداد المقبولين باألكاديمية خالل العشر سنوات األخيرة( 9 – 6) شكل 
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 2012/2019فى العام الدراسى  الملتحقين بالتخصصاتالطلبة أعداد ( 4 – 6) شكل 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

اتصاالت حاسبات عماره تصنيع اجمالي

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

 
 2014/2019فى العام الدراسى  الملتحقين بالتخصصاتالطلبة أعداد ( 9 – 6) شكل 

 

  ألخيرةتطور أعداد المقبولين باألكاديمية خالل العشر سنوات ا(وعند تحليل بيانات الرسم البياني) 

 :تيتبين اآلي

o التزايد المستمر في أعداد المتقدمين لألكاديمية. 

o  الفاصل بين نظامي الثانوية عام الفراغ سببه 2011-2010فى عام االنخفاض الحادث

 .العامة

o لتفعيل نظام  في العام األخير تغير اتجاه المنحنى بسبب التحول لنظام الساعات المعتمدة

. ندسية والذى تبناه المجلس األعلى للمعاهد العليا الهندسية الخاصةتقييم المعاهد العليا اله

ويعتمد هذا النظام على تقييم دقيق لإلمكانيات البشرية والمادية والتنظيمية للمعاهد 

ويجدر بالذكر أن . الهندسية العليا الخاصة وتحديد أعداد المقبولين بها بناء على ذلك

نولوجيا تحصل على أعلى عدد من الطالب المسموح األكاديمية الحديثة للهندسة والتك

 .بقبولهم نتيجة التقييم منذ بدء العمل به حتى اآلن

 وعند تحليل بيانات الرسم البياني الخاص بتطور أعداد الملتحقين بالتخصصات يتضح اآلتي: 

o  تزايد اإلقبال على تخصص هندسة العمارة بصورة مطردة على حساب أعداد المتقدمين

 .ندسة كهربيةلتخصص ه
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o تزايد نسبى في أعداد المتقدمين لتخصص هندسة التصنيع. 

 .في عام التحول في نظام الثانوية العامة اجميع المنحنيات أظهرت انخفاض

  األكاديمية, وللمحافظة علي جودة العملية التعليمية, ق رر إلى نظرا لألعداد الكبيرة والمتزايدة المتقدمة

جعل اليوم الدراسي  2014/ 2019الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  المجلس التعليمي ابتداء من

ع داد الط الب بالفراغ ات التعليمي ة ومع ايير أخمس فترات تعليمية بدال من اربع فترات, لكي تتناس ب 

ولكن بالتطبيق الفعلي تب ين ان العم ل ارب ع فت رات ك ان اكث ر  (.أداريهقرارات  /15-8 ملحق)الجودة 

ه من العمل خمس فترات ولذلك تم الرجوع للعمل بنظام االربع فت رات ابت داء م ن الت رم جدوي وفاعلي

 .2019/ 2014االول للعام 

  فق د ت م اعتم اد خط ة لت وفير معمل ين ةونظرا لألع داد الكبي رة والمتزاي دة لط الب قس م العم ارة خاص ,

 ىح  دث بمبن  أجه  زة إل  ى أ اح  الل األجه  زة المتواج  دة به  إل  ي للقس  م بع  د تجدي  د وض  افيين للحاس  ب اآلإ

وسيتم توافر ه ذه . خالل بجودة العملية التعليمية المقدمة لهمالملحق, الستيعاب جميع الطالب وعدم اإل

نش اء معم ل حاس ب إكما ت م . 2014/ 2019المعامل ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

ء م ن الفص ل الدراس ي الث اني للع ام الدراس ي ابت دا ىخ رلي جديد بالمبني الرئيسي مت وفر لألقس ام األآ

 (.أداريهقرارات  /15-8 ملحق) 2014/ 2019

  كما أن هناك خطة تم تفعيله ا لت وفير فراغ ات تعليمي ة جدي دة ابت داء م ن الفص ل الدراس ي الث اني للع ام

نظ ام لتقليل أعداد الطلبة داخل صاالت الرسم بما يتالءم مع مع ايير الج ودة ل 2014/ 2019الدراسي 

 .الساعات المعتمدة

 

 :نوالطالب الوافد 2/ 1/ 8

  يت  وفر باألكاديمي  ة قاع  دة بيان  ات وس  جالت وإحص  ائيات وتحل  يالت إحص  ائية ألع  داد الطلب  ة الواف  دين

 .)أعداد وإحصائيات الطلبة الوافدين /11 -8 ملحق(ومعدالت التغير عبر السنوات الخمس الماضية 

 

وافدين المقيدين باألكاديمية منذ العام الدراسي إحصائية بالطالب ال( 3–8) جدول 
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 2014/2019حتى  2009/2008دراسي الطالب الوافدون المقيدون باألكاديمية منذ العام ال( 8 – 6) شكل 

 بالتخصصات المختلفة

 

  عداد الطلبة الوافدين المتقدمين لألكاديمي ة أفي  املحوظ ان هناك تناقصأوعند تحليل هذه البيانات تبين

واستمر التن اقص ت دريجيا حت ى بلغ ت أدن ى قيم ة  2002/ 2008حيث بلغت قمتها في العام الدراسي 

ويفس ر ذل ك أيض ا بالحال ة  2019/ 2012و 2012/ 2011ين الدراس يين بصورة حادة ف ي الع ام اله

وه ذه الظ اهرة . حيث أحجم الكثيرون عن التقدم لمؤسسات تعليمية داخل مصرفي تلك الفتره, األمنية 

 .ةنعدام الوافدين بالكثير من الكليات والمعاهد العليا العامة والخاصاعامة لدرجة 

  م ن أس باب ع زوف الط الب الواف دين ع ن المج ئ للدراس ه ف ي مص ر وبعمل تحليل أكثر دقه تب ين ان

أم ا ع ن قل ه الطلب ه الواف ده ال ي األكاديمي ه . بشكل عام, أنشاء العديد من الجامعات في بلدانهم االصليه

بشكل خاص, وخاصه م ن دول ه الكوي ت الت ي كان ت تمث ل اكب ر المس اهمين ب الطالب الواف دين, فك ان 

ميه علي اعتماد المهندسين العرب وجاري حاليا االنته اء م ن ه ذه المش كله السبب عدم حصول االكادي

 (.مخاطبات االكاديميه مع أتحاد المهندسين العرب للحصول علي االعتماد الجديد /42 -8ملحق)

  وتق  وم األكاديمي  ة بمخاطب  ة الس  ادة المستش  ارين الثق  افيين لس  فارات بع  ض ال  دول العربي  ة كن  وع م  ن

عن البرامج الدراسية المختلفة التي تقدمها مرفقا بها صورة من الب رامج والش هادات الترويج والدعاية 

 /17 -8ملحققق) الت  ي تمنحه  ا لغ  رض ج  ذب الط  الب الواف  دين وتش  جيعهم عل  ى االلتح  اق باألكاديمي  ة

 (.خطابات تعريف األكاديمية

 ة قد صمم استبيان إال أن مكتب الجود. ال يوجد حاليا برامج أو أنشطة لرعاية الطالب الوافدين

استطالع رأى الطلبة الوافدين عن أهم المشكالت التي تقابلهم داخل األكاديمية أو خارجها وأهم 

 /18 -8ملحق)المجاالت التي يمكن أن تساهم بها األكاديمية في حل هذه المشكالت من وجهة نظرهم 

 .دين بكثره حاليا باالكاديميه, ولكن لالسف لم يفعل لعدم وجود طالب واف(ستبيان الطالب الوافدينا

 :دعم ورعاية الطالب  2 / 8
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 :الدعم الطالبي 8/2/1

  ,وثققائق نظققم الققدعم الطالبققي  /19 -8 ملحققق)يوج  د خط  ة متكامل  ة معتم  دة باألكاديمي  ة ل  دعم الط  الب

 : محاور ةأربع إلىوتنقسم  ،(ومستحقيه ووثائقه الداعمة

o الدعم المادي أو األدبي: المحور األول 

o الدعم التعليمي: ر الثانيالمحو 

o الدعم الطبي : المحور الثالث 

o الدعم االجتماعي والثقافي: المحور الرابع 

 

 الدعم المادي أو األدبي : المحور األول 

إل ى دب ي و األأن ول ذلك ينقس م نظ ام ال دعم الم ادي ون والراس بويستفيد من هذا النظام الط الب المتفوق 

 :ثالثة أجزاء

 :ب المتفوقيننظام دعم الطال :اوال

. للط  الب المتمي  زين علمي  ا وط  الب أنش  طة رعاي  ة الش  باب( أدبي  ة –مادي  ة )حي  ث يوج  د نظ  ام ح  وافز 

التف  وق العلم  ي والرياض  ي والفن  ي والثق  افي  ىتش  جيع ط  الب األكاديمي  ة عل  إل  ى ويه  دف ه  ذا النظ  ام 

ك ل  ىول المراك ز األ ة المتفوقين كحافز لباقي الطالب إلبراز المواهب المختلف ة للحص ول عل يأومكاف

 . دبية للمتفوقين منهم تتكفل بها األكاديميةأت مادية وآفي مجاله, مع تحديد مكاف

دبي ة فتك ون عب ارة وتكون الحوافز المادية في شكل تخفيضات علي الرسوم الدراس ية, أم ا الح وافز األ

ن وم فق ط الطلب ة المتفوق ويس تفيد م ن ه ذا النظ ا. و ميدالياتأو دروع األكاديمية, أعن شهادات تقدير, 

و الت  ي تنظمه  ا أالجمهوري  ة  ىمس  تو ىنش  طة المختلف  ة عل  ن عل  ي بط  والت األوعلمي  ا وك  ذلك الحاص  ل

 (.وثائق نظم الدعم الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعمة / 19 -8 ملحق)وزارة التعليم العالي 

 :نظام دعم الطالب الراسبين: ثانيا

 ىب الراس  بين والب  اقين لإلع  ادة مادي  ا م  ن خ  الل تخفيض  ات عل  حي  ث تق  وم األكاديمي  ة ب  دعم الط  ال

 (.وثائق نظم الدعم الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعمة /19 -8ملحق )المصروفات لنظام الفصلين 

ملحقق )أما نظام الساعات المعتمدة فيتم تطبيق الالئحة المادية كما جاءت في الئحة الساعات المعتم دة 

 (.ام الفصلين ونظام الساعات المعتمدةفهرس الئحتي نظ /8-22

 :ةنظام دعم الطالب ذوي الظروف الخاص: ثالثا

فق د العائ ل, : مث ال)دارة األكاديمية بطبيعة الظ روف الخاص ة إلى إالظروف الخاصة  ويتقدم الطالب ذ

 ىم د, وتحدي د ة دارة األكاديمية بدراسة كل حالة عل ي ح دإ, وتقوم (لخإ...تعثر في سداد المصاريف, 

وثائق نظم الدعم  /19 -8ملحق )ستثنائي له, كما تحدد طبيعة هذا الدعم احقية الطالب في تقديم دعم أ

 (.الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعمة

 

 الدعم التعليمي: المحور الثاني 

وثققائق نظققم الققدعم  /19 -8ملحققق )ويس  تفيد م  ن ه  ذا ال  دعم جمي  ع ط  الب األكاديمي  ة ب  دون اس  تثناء 

 :ينأجزإلى , وينقسم نظام الدعم التعليمي (الطالبي ومستحقيه ووثائقه الداعمة

 :ىنظام الدعم التعليمي ويحتوي عل: اوال
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  نققذارات اإلم نظقق/ 21-8ملحققق ) المخطط  ة المجاني  ةالتقوي  ات التعليمي  ة

 (.وخطط التقويات

  (.اء هيئة التدريس ومعاونيهمعضالساعات المكتبية أل/ 27-8ملحق )الساعات المكتبية 

  السقققاعات المعتمقققدة وأسقققماء  اتقققب تسقققجيلمكتشقققكيل /  31-8ملحقققق )اإلرش   اد األك   اديمي

 (.اختيارهم ةليآالمر دين و

   (.ايارات ميدانية وقراراتصور/ 28-8ملحق )الزيارات الميدانية 

 قواعقد / 29-8ملحقق ) الص ادرة ع ن وزارة التعل يم الع الىب الكنتروالت الرأفة  تطبيق قواعد

 .(الرأفة بالكنتروالت

  الدراسققات الحاليققة للجامعققات / 32-8ملحققق )  و ش  هادات معادل  ة م  ن الخ  ارجأتق  ديم م  نح

 (.المر حة لعقد بروتوكوالت مع األكاديمية

 :ىنظام دعم طالبي لتيسير العملية التعليمية ويحتوي عل: ثانيا

 عمل دورات تدريبية للطلبة. 

 وى االحتياجات الخاصةذات لتوفير المصاعد والمنحدر. 

  (وثائق مشروم خدمة نقل الطالب /22-8ملحق )توفير أتوبيسات لسهولة االنتقاالت 

 الدعم الطبي: المحور الثالث 

وثائق نظم الدعم الطالبي  /19-8ملحق )ويستفيد من هذا الدعم جميع طالب األكاديمية بدون استثناء 

 :ى, ويحتوي عل(ومستحقيه ووثائقه الداعمة

 من مباني  ىتوفير عيادات طبية وأطباء والمستلزمات الطبية الالزمة للطوارئ في كل مبن

 (.حصر لألمكانيات المادية والبشرية للعيادات باألكاديمية /23-8ملحق )األكاديمية 

  حصر  /23-8ملحق ) دقائق 9يتم استدعاؤها خالل سعاف عند الحاجة إتوفير سيارة

 (.رية للعيادات باألكاديميةمكانيات المادية والبشلإل

  بيت الفضل  ىوثائق التعاقد مع مستشف /24-8ملحق )و تأمين صحى للطالب أتوفير رعاية

 (.ختيارياوتحويالت الطالب ونظام تأميني 

 (.قرارات لجان خاصة/ 21-8ملحق ) ىتوفير لجان خاصة للطالب المرض 

 والثقافي الدعم االجتماعي: المحور الرابع 

وثائق نظم الدعم الطالبي  /19-8ملحق )هذا الدعم جميع طالب األكاديمية بدون استثناء ويستفيد من 

المش اركة باألنش طة الطالبي ة ذات طبيع ة علمي ة وثقافي ة  ىويعتم د عل . (ومستحقيه ووثائقه الداعمقة

نشطة الطالبية والمراكز التقي إحصائيات ونسب المشاركين باأل /33-8ملحق )ورياضية واجتماعية 

 :من خالل (م الحصول عليهات

 باألكاديمية الشبابرعاية  إدارة. 

 تحاد الطلبة ا 

 األسرالطالبية. 

 .وكما ذكرنا سابقا يتم تقديم دعم مادي للمتميزين بهذه األنشطة
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 :الرعاية االجتماعية والصحية 2/2 /8

 كن في حاله وج ود ول. ال يتم قبول طالب ذوي احتياجات خاصة باألكاديمية لطبيعه الدراسه ونوعيتها

احدهم نتيجة لتغير حالته الصحيه, يتم تقديم الدعم المناسب لحالته بقرار من مجلس االكاديميه بما فيها 

تت يح األكاديمي ة للطلب ة كم ا . تعيين مرافق له خالل تواجده باألكاديمية او في االمتحانات طبقا للق انون

وتس هل له م . ر له م المنح درات بجان ب ال درجذوى االحتياجات الخاص ة اس تخدام المص اعد, كم ا ت وف

أيضا مواصلة دراستهم وتذليل العقبات التي تعترضهم نظرا لظروفهم الخاصة مثل عقد لجان خارجية 

ققرارات  /21-8ملحقق )سبيل المثال في االمتحانات  ىعل ىوي االحتياجات الخاصة, المرضذللطلبة 

الطالب التي تحت اج ال ي دع م نتيج ة ظ روف خاص ة  وقد تبين لدي االكاديمية ان أغلب (.لجان خاصة

حي  ث بلغ  ت نس  به التخفيض  ات عل  ي  يك  ون دع  م م  ادي او تعليم  ي وه  و م  ا ت  وفره األكاديمي  ة بالفع  ل

وثائق نظم الدعم الطالبي  /19-8ملحق )جنيه  1,501,009مبلغ  2019/2014المصروفات للعام 

ير حمامات خاصه ومنح درات ومص اعد ف ي كما انه سوف يراعي توف. (ومستحقيه ووثائقه الداعمة

 .المباني الجديده لالكاديمية

  توبيسات لنقل الط الب لتيس ير العملي ة التعليمي ة والت ي أقامت األكاديمية باالتفاق مع شركة نقل لتوفير

يضا تحت الدعم االجتماعي للطالب, حيث يتم توزيع مسارات سيارات نقل الطالب في ضوء أتندرج 

ويختل   ف ع   دد . اف   ي لس   كن الط   الب, بم   ا يخ   دم محافظ   ات الق   اهرة والجي   زة وبنه   االتوزي   ع الجغر

 /22 -8ملحقق )  .األتوبيسات المقدمة وقدرتها االستيعابية تبعا لعدد الطلبة الراغب ة باالش تراك س نويا

 (.وثائق مشروم خدمة نقل الطالب

 دة الطبي ة الموج ودة باألكاديمي ة تعتمد األكاديمية في الرعاية الص حية الت ي تق دمها للط الب عل ى العي ا

 ىن ف ي المبن اثن ا ناحي ث يوج د طبيب ة و ممرض . ني األكاديمي ةام ن مب  ىحيث ت وفر عي ادة بك ل مبن 

الرئيس ي به  ا  ىعي ادة ثالث  ة ب المبنإل ى ه  ذا باإلض افة . الملح ق ىن ف ي عي  ادة مبن اوممرض ت. الرئيس ي

العي  ادات بالمس  تلزمات الطبي  ة الالزم  ة وق  د ت  م تزوي  د ه  ذه . ةالمستش  ار الطب  ي لألكاديمي  ة وممرض  

للط  وارئ العادي  ة وط  وارئ إص  ابات المعام  ل ه  ذا باإلض  افة إل  ى المس  تلزمات الطبي  ة والمطه  رات 

حصقر لألمكانيقات الماديقة والبشقرية  /23-8ملحقق )الالزمة لمواجهة الحوادث واإلصابات البسيطة 

 .(للعيادات باألكاديمية

 ليه ا, إسعاف مجهزة بشكل س ريع عن د الحاج ة إالفضل, لتوفير سيارة  تم عقد اتفاقية مع مستشفى بيت

مع تق ديم نس ب تخف يض, كم ا تتكف ل األكاديمي ة  ليهاإبالمستشفى  اولتحويل الحاالت التي تتطلب عالج

بيقت  ىوثائق التعاقد مع مستشف /24-8ملحق )بمصاريف العالج للطلبة التي تقوم بتحويلهم بالكامل 

 (.ختياريالطالب ونظام تأميني الفضل وتحويالت ا

 مين طبي مع شركة أنظام ت ىالتعاقد علSafe Health Care  للعاملين باألكاديمية وهو متاح للطلبة في

بيقت الفضقل وتحقويالت الطقالب  ىوثقائق التعاققد مقع مستشقف /24-8ملحقق ). الحاالت الحرج ة فق ط

 (.ختيارياونظام تأميني 

 :والمتعثرين رعاية الطالب المتفوقين  2/3 /8

  خ ر الع ام, حي ث ي تم آنت ائج  ىكما ذكر سالفا يعتمد نظام الدعم القائم للطلبة المتفوقين أو المتعثرين عل

تق دير ع ام امتي از  ىاألوائل من كل تخصص وجميع الحاصلين عل ةتقديم حوافز مادية أو أدبية للخمس
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م تق  ديم خص  ومات بنظ ام الفص  لين, أم ا الطلب  ة الب  اقون لإلع ادة أو الراس  بون في ت

وثقققائق نظقققم القققدعم الطالبقققي  /19-8ملحقققق )المص   روفات له   م بحس   ب ع   دد م   واد الرس   وب  ىعل   

 (.ومستحقيه ووثائقه الداعمة

  خالل العام الدراسي, ي تم تحدي د الط الب المتف وقين أو المب دعين أو المتعث رين بش كل أول ي م ن خ الل

وتق  وم . وم  ن خ  الل التس  ليمات الدوري  ة نت  ائج امتحان  ات أعم  ال الس  نة ف  ي منتص  ف الفص  ل الدراس  ي

الطالب في لوحة اإلعالنات الخاصة بكل قس م, ليتب ين ك ل  ىاألقسام المختلفة بإعالن النتائج دوريا عل

 . طالب مستواه في محاولة لتحفيزه ألداء أفضل وتحسين مستواه

 تعث رين بمكت  ب ش  ئون يوج د باألكاديمي  ة إحص  ائيات لمع دالت التغي  ر ف  ي أع داد الطلب  ة المتف  وقين والم

حيث تقوم األكاديمية بعمل حصر سنوي للمتفوقين والمتعث رين عل ى مس توى . ةالطالب ومكتب الجود

كل دفعة دراسية بناء على اعتماد نتيجة امتحانات كل مستوى من قبل مجلس األكاديمية ف ي نهاي ة ك ل 

 (. إحصائيات الطالب المتفوقين والمتعثرين /25-8ملحق )عام دراسي 

 .سبيل المثال ال الحصر ىوالجدول التالي يوضح إحصائية السنة أولي عام عل

 

 (عام: تخصص)إحصائية السنة األولى ( 4–8) جدول 

 العام الدراسى
العدد 

 اإلجمالى
عدد الحاصلين 

 على االمتياا
 النسبة

عدد 

 الراسبين
 النسبة

عدد 

 المفصولين
 النسبة

2228/2229 1992 99 2495 % 901 22428 % 108 2464 % 

2229 /2212 1410 15 1499 % 262 20499 % 119  6401 % 

2212 /2211 811 10 1484 % 129 20448 % 22 12480 % 

2211/2212 1420 21 1446% 251 20445 % 24 9421 % 

 

 

 للطالب المتفوقين والمتعثرين (عام: تخصص)إحصائية السنة األولى ( 2 – 6) شكل 

 تيانات تبين اآلوعند تحليل هذه البي: 
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o  استقرار وثبات نسبة الطلبة المتفوقين بقيمة متوسطة, ويرجع ذلك إلى األداء

عضاء هيئة التدريس والهيئة أالجيد للعملية التعليمية وكفاية وكفاءة اإلمكانيات الدراسية و

 .ةالمعاون

o مما . طلبة المتفوقينكذلك يتضح استقرار نسبة الطلبة المتعثرين ولكن بنسبة تزيد عن مثيلتها فى ال

يشير إلى أمانة عمليات التقييم والتصحيح باألكاديمية, وربما قلة المجاميع المحددة من قبل 

 .داء الطالب داخل األكاديميةأو ىمستو ىالوزارة لقبول طالب الهندسة مما يؤثر عل

o  ة وتدنى وهو عام تغيير نظام الثانوية العام 2010/2011تعاظم نسبة الطلبة المفصولين فى

المستويات والمجاميع المحولة والمقبولة باألكاديمية والتى لم تجد ما يتناسب مع مستواها الذهنى 

عن سابقيها, ولكن  2011/2012ثم هناك تحسن ملحوظ في هذه النسبة في العام . باألكاديمية

 .تمثل هذه النسبة نسبة معقولة بشكل عام

 

 (هندسة االتصاالت: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 5–8) جدول 

 العام الدراسى
إجمالى 

 عدد الطلبة

عدد 

الحاصلين 

 على االمتياا

 النسبة
عدد 

 الراسبين
 النسبة

عدد 

 المفصولين
 النسبة

2228/2229 454 20 4441 % 94 11465 % 92 2409 % 

2229 /2212 451 29 941 % 19 2466 % 20 4444 % 

2212 /2211 387 12 4495 % 24 842 % 14 9482 % 

2211/2212 372 19 9445 % 26 2499 % 1 0422 % 

2212/2213 398 48 11498 % 92 5425 %     

2213/2214 321 18 445% 90 542% 2 0481% 
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 للطالب المتفوقين والمتعثرين (هندسة االتصاالت: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 6 – 6) شكل 

 



 يمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاد

 

 الدراسة الذاتية

 - 69 - 

 تيتحليل هذه البيانات تبين اآل وعند: 

o  مما  2019-2012تبدأ نسبة الطلبة المتفوقين بقيمة منخفضة نسبيا ثم تقفز بصورة حادة فى عام

 رتفاع المجاميع للطالب بذلك العامايشيرإلى تطور طرق وإمكانيات التدريس باألكاديمية, وربما 

 .2014/ 2019ولكن تعود لمعدلها المتوسط بالعام 

o مدار األعوام ولكن تظل النسبة في نطاق مقبول بشكل عام ىنسبة الطلبة المتعثرين عل تذبذب. 

o  لي نجاح إ, مما يشير 2012/2019تناقص متدرج لنسب الطلبة المفصولين لحدها األدنى فى

 .دائهمأرفع  ىالطرق المتبعة لمساعدة الطلبة المتعثرين بالقسم عل

 

 (هندسة الحاسبات: تخصص) إحصائية السنة النهائية( 1–8) جدول 

 العام الدراسى
إجمالى عدد 

 الطلبة

عدد 

الحاصلين 

 على االمتياا

نسبة 

 االمتياا

عدد 

 الراسبين

نسبة 

 الراسبين

عدد 

 المفصولين

نسبة 

 المفصولين

2228/2229 79 4 9408 % 2 2499 %   0 % 

2229 /2212 54 9 9498 % 1 1469 %   0 % 

2212 /2211 48 2 4412 % 2 4412 % 1 2406 % 

2211/2212 47 4 6491 % 1 2419 %   0 % 

2212/2213 25 2 6 % 2 6 %   0 % 

2213/2214 31 4 11% 2 949% 
 

0% 

 

 

 للطالب المتفوقين والمتعثرين (هندسة الحاسبات: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 5 – 6) شكل 

 

 تيت تبين اآلعند تحليل هذه البيانا: 

o الطلبة المتفوقين والمتعثرين مع الوقت, ولكنه تزايد ناشئ عن تناقص  من تزايد متدرج لنسب كل

 .ةلي القسم من البدايإأعداد الطلبة المتقدمة 
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o  اختفاء نسب الطلبة المفصولين فى معظم السنوات الدراسية, وقد يرجع هذا

 .للقسم قلة عدد الطلبة المتقدمةإلى حد كبير إلى أيضا 
 

 (هندسة التصنيع: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 7–8) جدول 

 عدد الطلبة العام الدراسى

عدد 

الحاصلين 

 على االمتياا

نسبة 

 االمتياا

عدد 

 الراسبين

نسبة 

 الراسبين

عدد 

 المفصولين

نسبة 

 المفصولين

2228/2229 82 16 2249 % 2 249 %   0 % 

2229 /2212 95 12 12489 % 9 9418 % 9 9418 % 

2212 /2211 123 8 9469 % 4 9466 % 1 0452 % 

2211/2212 82 2 6494 % 11 19442 %   0 % 

2212/2213 91 19 18446 % 10 10455 %   0 % 

2213/2214 82 8 2491% 10 12415% 1 1421% 

 

 

 للطالب المتفوقين والمتعثرين (سة التصنيعهند: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 10 – 6) شكل 

 

 تيوعند تحليل هذه البيانات تبين اآل: 

o  في استعادة قيمتها  أتتناقص ثم تبديحدث تذبذب حيث تبدأ نسبة الطلبة المتفوقين بقيمة مرتفعة ثم

إلى تذبذب أعداد  في االساس ويرجع ذلك . , ثم تعود للتناقص من جديدىالعالية مرة أخر

 .ال للعملية التعليميةن أدخ  يذلالتحسن والتطوير ال باالضافه الين بالقسم المقبولي

o  تزايد نسب الطلبة المتعثرين وربما يعزى ذلك إلى عدم دقة الطلبة فى اختيار التخصص المناسب

لقدراتهم مما حدا بالقائمين على األمر إلى إدخال النموذج االسترشادى الختبارات القبول لمعاونة 

 .ى اختيار التخصص المناسب والذى سيظهر أثره فى سنوات تاليةالطالب ف

o تناقص متدرج لنسب الطلبة المفصولين. 
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 (هندسة العمارة: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 8–8) جدول 

 عدد الطلبة العام الدراسى

عدد 

الحاصلين 

 على االمتياا

نسبة 

 االمتياا

عدد 

 الراسبين

نسبة 

 الراسبين

عدد 

 المفصولين

نسبة 

 المفصولين

2228/2229 235 12 9411 % 25 12494 % 6 944 % 

2229 /2212 271 10 9482 % 2 2494 % 2 2498 % 

2212 /2211 295 19 9406 % 5 9409 % 4 1498 % 

2211/2212 327 19 4495 % 12 942 %   0 % 

2212/2213 312 20 8449 % 20 8449 %   0 % 

2213/2214 472 16 9469% 21 4448% 1 0421% 

 

 

 للطالب المتفوقين والمتعثرين (هندسة العمارة: تخصص)إحصائية السنة النهائية ( 11 – 6) شكل 

 

 تيوعند تحليل هذه البيانات تبين اآل: 

o عداد الطلبة المتقدمةأخذ في االعتبار ازدياد ثبات نسبى لنسب الطلبة المتفوقين, ولكن عند األ 

 .عداد المتفوقينأفي  ايجابيا إللقسم فيعتبر ذلك تطور

o  ساليب مساعدة الطلبة ألي نجاح إتبدأ نسبة الطلبة المتعثرين مرتفعة ثم تتناقص, مما يشير

 .المتعثرة بالقسم وتطوير العملية التعليمية المستمر داخل القسم

o تناقص تدريجى إلى القيمة صفر لنسب الطلبة المفصولين. 

 

 ىالساعات المعتمدة, يتم عمل إنذارات غياب للطالب, ويتم إعالمهم به ا دوري ا لك ي ال تتع د في نظام 

كما يقوم مكتب التسجيل بالتع اون م ع ش ئون الط الب بارس ال . نسبة غيابهم النسبة المقررة فيتم سحب

 (.نذارات وخطط التقوياتاإل منظ /21-8ملحق ) انذارات للطالب المعرضه للفصل علي محل السكن
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  تعم  ل األكاديمي  ة عل  ى معاون  ة الطلب  ة المتعث  رين دراس  يا بتخص  يص س  اعات

ضافية لتق ويتهم ف ي المن اهج المختلف ة, حي ث تق وم األكاديمي ة بعم ل خط ة تقوي ات ف ي الم واد إتدريس 

نقذارات اإل منظق /21-8ملحقق )األساسية لجميع الط الب بع د انته اء الع ام الدراس ي وقب ل االمتحان ات 

و الهيئة المعاونة بعم ل محاض رات تقوي ات أكما يقوم بعض أعضاء هيئة التدريس  (.اتوخطط التقوي

و أأو مراجعات إضافية بشكل ف ردي باالتف اق م ع الط الب أثن اء الع ام الدراس ي س واء بش كل جم اعي 

 .ةحسب الحاج ىفردي للطالب عل

 ىهم, تك ون معلن ة ل دتقوم األكاديمية بتخصيص س اعات مكتبي ة لك ل أعض اء هيئ ة الت دريس ومع اوني 

أس  ئلة الط  الب  ىس  كرتارية ك  ل قس  م ويعل  م به  ا الطال  ب داخ  ل المحاض  رات, وتخص  ص لل  رد عل  

ل ي زي ادة مس احة اإلع الن عن ه, ول ذلك ت م تعليقه ا عل ى إومساعدتهم دراسيا, وكان هذا النظام يحتاج 

حيث يلتزم أعضاء  ,2014/ 2019مكاتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ابتداء من العام الدراسي 

هم بالتواجد في مكاتبهم لل رد عل ى استفس ارات وأس ئلة الط الب وح ل مش اكلهم وهيئة التدريس ومعاون

 (.عضاء هيئة التدريس ومعاونيهمالساعات المكتبية أل /27-8ملحق )في هذه الساعات المكتبية 

 تك ون ف ي األغل ب م واد قس م ذل ك وإل ى كاديمية بعمل زيارات ميداني ة ف ي الم واد الت ي تحت اج تقوم األ

 (.ايارات ميدانية وقرارات صور /28-8ملحق )العمارة 

  بالنسبة للطالب المتعثرين دراسيا بنظام الفصلين, تقوم األكاديمي ة بتطبي ق قواع د للرأف ة ب الكنتروالت

قواعققد  /29-8ملحققق )كم  ا أقرته  ا وزارة التعل  يم الع  الى, خاص  ة بالنس  بة للح  االت المعرض  ة للفص  ل 

 .ةإال أنه ال يوجد نظام رأفة بنظام الساعات المعتمد (.رأفة بالكنتروالتال

  يقوم قسم العمارة بفتح باب التق ديم المت أخر أو التحس ين للوح ات والمش اريع ف ي بع ض الم واد العملي ة

تحسين أدائهم به ا ونت ائجهم أيض ا حي ث يص ل ال وزن النس بي ألعم ال الس نة ف ي  ىلمساعدة الطلبة عل

ويف تح ب اب التق ديم المت أخر أو التحس ين لجمي ع . من الدرجة الكلي ة للم ادة% 80المواد إلى بعض هذه 

كم ا تق وم ب اقي األقس ام بالس ماح . د منه ا بش كل أكب ر الطلب ة المتعث رونيالطالب بالتساوي ولك ن يس تف

ت تبع ا درجات منخفضة في أعمال السنة بتقديم تمارين إضافية لتحسين الدرجا ىللطلبة الحاصلين عل

 . لخطة كل أستاذ مادة

  لى عق د بروتوك والت تع اون م ع بع ض الجامع ات األجنبي ة إكما تسعى األكاديمية في المرحلة القادمة

يض  ا لتق  ديم م  نح دراس  ية للط  الب ألالس  تفادة منه  ا ف  ي تق  ديم ش  هادات ثنائي  ة لط  الب األكاديمي  ة, و

اإلع الن عنه ا م ن جان ب مجل س األكاديمي ة  المتفوقين, وذلك في ظل معايير معين ة ي تم تحدي دها وي تم 

الدراسات الحالية للجامعقات المر قحة لعققد  / 32-8ملحق ). لحصول هؤالء الطالب على هذه المنح

 (.بروتوكوالت مع األكاديمية
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 :التوعية واإلر اد األكاديمي 4/ 2/ 8

 ويوج د الئح ة . مدة, ونظام الفصلينن وهما نظام الساعات المعتان دراسيايوجد حاليا باألكاديمية نظام

 /22-8ملحققق )وكي  ل األكاديمي  ة لش  ئون التعل  يم ورؤس  اء األقس  ام المختلف  ة  ىلك  ل منهم  ا مت  وافرة ل  د

 (.فهرس الئحتي نظام الفصلين ونظام الساعات المعتمدة

 طلب ة ن ودليل مطب وع  ومت اح لجمي ع الون أكاديميووفيما يتعلق بنظام الساعات المعتمدة فيتوفر مرشد

وي تم اختي ار . كما تعقد األكاديمية ندوات لتوعية الطلبة وإعالمهم بالنظام المستخدم لإلرشاد األكاديمي

س بيل المث ال يخت ار قس م العم ارة  ىقسام المختلفة فعلترشيحات األ ىوتعيين المرشد األكاديمي بناء عل

لب  ة بالمرش  دين م  ن خ  الل مكت  ب ع  الم الطإوي  تم . األقدمي  ة والدرج  ة العلمي  ة ىالمرش  دين ب  ه بن  اء عل  

 مكاتقب تسقجيلتشقكيل  /31-8ملحقق )عالن ات لوح ة اإل ىتسجيل الساعات المعتمدة وي تم تعليقه ا عل 

 (.لية اختيارهمآالساعات المعتمدة وأسماء المر دين و

  وقد تم أنش اء ث الث مكات ب تس جيل لك ل قس م عل ي ح دي, باالض افه لمكت ب التس جيل الخ اص بالفرق ة

الساعات المعتمدة وأسقماء  مكاتب تسجيلتشكيل  /31-8ملحق ) سير االمور علي الطالباالولي لتي

 (.لية اختيارهمآالمر دين و

  في نظام الفصلين يتوفر دليل الطالب ويكون هناك عضو هيئة تدريس يختار سنويا مس ئول ع ن دفع ة

 (.دليل الطالب /3-8ملحق )ليتها ئومس ىدراسية بالكامل يتول

  نتائج  /41-8ملحق )األرشاد األكاديمي باألكاديمية من قبل مكاتب التسجيل فقد لوحظ انه وبتقيم نظام

 (:تقييم أداء المر د االكاديمي و نتائج أستطالعات راي بنظام االر اد االكاديمي

o   ال يتم لجؤ الطالب الي المرشد األكاديمي الخاص ب ه بالع ام الدراس ي االول لس هولته ويكتف ي

ولذلك تم اق رار ان ي تم . صل واخذ النصح من أعضاء مكتب التسجيل لهذه السنهالطالب بالتوا

االرشاد االكاديمي للسنه االولي من قبل أعضاء مكتب تسجيل المستوي االول وبن اء علي ه ت م 

ويتم أس تطالع راي . اختيارهم ليكونوا أعضاء مؤهله لالرشاد االكاديمي للطالب ومساعدتهم

الخاصه بالسنه األولي بعد انتهاء الترم الث اني م ن ك ل ع ام ابت داء م ن الطالب بهذه المنظومه 

 . 2019 – 2014العام الحالي 

o  يقوم باالرشاد االكاديمي بقسم العماره الساده أعضاء هيئه التدريس المختارين م ن قب ل القس م

م يق  و. لالط الع ب  دور المرش  د األك  اديمي بالتع اون م  ع أعض  اء مكت  ب التس جيل لقس  م العم  اره

مكتب التسجيل لقسم العماره بتقيم أداء المرشدين االكاديمين بشكل دوري بع د أنته اء ك ل ت رم 

سوف . 2014-2019لتحديد نسب االرشاد الخاصه بهم ابتداء من الترم الثاني للعام الدراسي 

 2019 – 2014يفع  ل مكت  ب التس  جيل لقس  م العم  اره ابت  داء م  ن الت  رم الدراس  ي الث  اني للع  ام 

ويس  تطلع مكت  ب التس  جيل لقس  م . طالع راي للط  الب ف  ي اداء المرش  د األك  اديميعم  ل أس  ت

 . العماره اراء الساده المرشدين األكاديمين في منظومه االرشاد الحاليه

o  ي  تم حالي  ا ارش  اد الط  الب بب  اقي االقس  ام م  ن قب  ل الس  اده مع  اوني هيئ  ه الت  دريس المش  اركين

وتق وم األكاديمي ه حالي ا بتفعي ل . لمرش د االك اديميبمكاتب التسجيل وال يتم االرش اد م ن قب ل ا

دور المرشدين األكاديمين الحاليين باالقسام االخري ليكون أكثر فاعلي ه ف ي االرش اد, و تغي ر 
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منظوم  ه االرش  اد األك  اديمي به  ذه األقس  ام لتتض  من اعض  اء م  ن الهيئ  ه 

جيل وتفعي ل اس تطالع المعاونه, وذلك بعد عم ل تقي يم ل الداء للمرش دين م ن قب ل مكات ب التس 

 .2019-2014راي الطالب عن العام الحالي 

o  تق  وم االكاديمي  ه بدراس  ه عم  ل مكافئ  ات للس  اده أعض  اء هيئ  ه الت  دريس المخت  ارين كمرش  دين

 – 2019أك  اديميين كح  افز أيج  ابي لمزي  د م  ن التفاع  ل م  ع الط  الب, تنف  ذ ابت  داء م  ن الع  ام 

2018. 

o ه االكاديمية واالقسام المختلفه بدراس ه امكاني ه تط وير تقوم مكاتب التسجيل بالتعاون مع رئاس

منظومه االرشاد االكاديمي والتسجيل لتصبح أكثر س هوله وفاعلي ه للط الب بع د تحلي ل نت ائج 

 .االستبيانات

 

 :األنشطة الطالبية 3 / 8

 المشاركة في األنشطة الطالبية: 

 عة علمية وثقافية ورياضية واجتماعية على تتميز األكاديمية بمشاركتها في األنشطة الطالبية ذات طبي

مس  توى ال  وزارة وعل  ى مس  توى الجمهوري  ة م  ن خ  الل جه  از رعاي  ة الط  الب باألكاديمي  ة واألس  ر 

سققر سققماء األأاألنشققطة الطالبيققة المتواجققدة وصققور لهققا و /32-8ملحققق )الطالبي  ة واتح  اد الط  الب 

 (.الطالبية

 األكاديمي ة حالي ا إحص ائية ع ن  ىويوجد ل د. ألكاديميةيشارك في األنشطة الطالبية العديد من طالب ا

إحصقائيات  /33 -8ملحقق ) .  2019/ 2012نسب الطالب المش اركين ف ي األنش طة المختلف ة للع ام 

 (.ونسب المشاركين باالنشطة الطالبية والمراكز التي تم الحصول عليها

  حي ث يتواج د . عضاء هيئ ة الت دريسشراف أإتهتم األكاديمية بتكوين األسر الطالبية في كل قسم تحت

سر طالبي ة ف ي األقس ام المختلف ة تس اهم ب الكثير م ن األنش طة االجتماعي ة والثقافي ة أ 5األكاديمية  ىلد

 (.سر الطالبيةسماء األأاألنشطة الطالبية المتواجدة وصور لها و /32-8ملحق )والتعليمية 

 

 تميز األكاديمية في األنشطة الطالبية: 

 س  بيل المث  ال ع  ن الع  ام  ىيمي  ة مراك  ز متقدم  ة ف  ي كثي  ر م  ن األنش  طة والمس  ابقات, فعل  حقق  ت األكاد

المرك ز  ىعل ( خامس ة عم ارة)بالنشاط الرياضي حصلت الطالبة أسماء محمد فك ري  2019/ 2012

الص  عيد الثق  افي ف  از الطال  ب خال  د رمض  ان  ىوعل  . ةالجمهوري   ىمس  تو ىمت  ر عل   10الثال  ث غط  س 

أم ا النش اط الفن ي فف  ازت . ول بمس ابقة الق ران الك ريم ب  الوزارةب  المركز األ( رابع ة حاس بات)عرف ات 

إحصقائيات ونسقب  /33 -8ملحق ) مجموعة المسرح بالمركز الثاني بمسابقة المسرح التابعة للوزارة

 (.تم الحصول عليها ىنشطة الطالبية والمراكز التالمشاركين باأل

  يزين في األنشطة الطالبية المختلفة م ن خ الل م نحهم ش هادات نفا, يتم تكريم الطالب المتمآكما ذكرنا

عمي د األكاديمي ة وال وكالء واألس تاذ ال دكتور رئ يس  هيتم توزيعها عليهم في حف ل يحض ر ىالتقدير الت



 يمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاد

 

 الدراسة الذاتية

 - 51 - 

 األكاديمية حيث تق يم إدارة األكاديمي ة ه ذا الحف ل م ن خ الل قس م رعاي ة الش باب

 (.سر الطالبيةسماء األأوصور لها و األنشطة الطالبية المتواجدة /32-8ملحق )

  وقد تم استطالع راي الطالب الممثلين في أتحاد الطالب باالكاديمي ه م ن خ الل مكت ب رعاي ه الش باب

وق  د تب  ين ان معظ  م الط  الب . ف  ي م  دي رض  ائهم ع  ن نظ  ام ال  دعم الطالب  ي الح  الي لألنش  طة الطالبي  ة

وان % 9نسبه خصم علي المصروفات تمثل موافقه علي قيمه الدعم المخصص لالنشطه والممثل في 

ولك ن ت م االجم اع عل ي الرغب ه ف ي الحص ول عل ي درج ات %. 10طلب البعض زيادته ا لتص ل ال ي 

أضافيه للطالب المتفوقين باالنشطه مما يتعارض مع لوائح الوزاره وهو ما يس بب ع دم الرض اء عن د 

 (.لهم الخاص باالنشطه ونتائجهأستطالم رضا الطالب عن الدعم المقدم  /42-8ملحق ) الطالب

 تفعيل مش اركة أعض اء هيئ ة الت دريس ف ي اإلش راف عل ى األنش طة الطالبي ة  ىلإمكتب الجودة  ىيسع

س ر الطالبي ة واالجتماعية المختلفة باألكاديمية بصفتهم مستشارين للجان اتحاد الط الب المختلف ة, واأل

األنشقطة  /32-8ملحقق )ة الطالبية باألكاديمي ة تحقيقا لمزيد من النجاح في تحقيق أهداف هذه األنشط

 (.سر الطالبيةسماء األأالطالبية المتواجدة وصور لها و

  يتم مراع اة نس ب الغي اب وأوق ات التس ليمات للطلب ة المتف وقين رياض يا, بم ا يت يح له م المج ال للتف وق

 .علميا أيضا

 

 :الخريجون 4/ 8

 :نيخدمات الخريج 8/4/1

 فل م يك ن . ا لعمل خطة متكاملة إلعداد وتحسين مهارات الخ ريجين لس وق العم لتسعي األكاديمية حالي

هناك سابقا خدمات معتمدة مقدمة للخريجين,  فقط بعض االتصاالت الشخصية من الخريجين باألقسام 

 .التي تخرجوا فيها لتحقيق مطالبهم باالتصال الشخصي

 يانات الخاصة بخريجيه ا م ن خ الل مكت ب ش ئون كما كانت ومازالت األكاديمية تقوم بتوفير وتأكيد الب

الخريجين عندما يطلب منها ذل ك م ن أص حاب األعم ال المختلف ة ف ي محاول ة ل دعم خريجيه ا وت وفير 

وذلك ألن  ،(مراسالت بين األكاديمية وبعض الشركات بشأن الخريجين /34-8ملحق )الوظائف لهم 

 .2012إلي  2009ين من عام قواعد بيانات الخريجين تتوافر بمكتب شئون الخريج

 مكت  ب ش  ئون ى ل  إلمتابع  ة خ  دمات الخ  ريجين, باإلض  افة  وح  دةنش  اء إل  ى إاألكاديمي  ة حالي  ا  انش  ات

, وتح  ت إداره الم  دير الع  ام ل  إلدارة العام  ة للخ  ريجين وتح  ت اإلش  راف ن الموج  ود حالي  ايالخ  ريج

ومهققام ى الهيكققل التنظيمقق /35-8ملحققق ) المباش  رة لوكي  ل األكاديمي  ة لش  ئون البيئ  ة وخدم  ة المجتم  ع

حي  ث س  تكون م  ن مهام  ه رس  م سياس  ة واض  حة إلع  داد الخ  ريجين لس  وق  (.مكتققب  ققئون الخققريجين

رابط ة  ىكم ا س وف يش رف عل . عداد الدورات التدريبية وبرامج الت دريب المي دانيإالعمل, من خالل 

للتوظي  ف الس  نوي  ىلتق  قام  ة مإ ىكم  ا س  يتول. تكوينه  اى ل  إن كاديمي  ة اآلاأل ىالخ  ريجين الت  ي تس  ع

تك وين  ىل إباإلض افة . ةالزم لالكتيب السنوي للخريجين, وأيض ا عم ل اإلحص اءات ا ىشراف علواإل

وهيكلهقا  اهقخقدمات الخقريجين ومهام وحقدة /31-8ملحقق )موق ع األكاديمي ة  ىموقع خاص به م عل 

 . (الوظيفي
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 :وقد قامت الوحدة فعليا بتنفيذ العديد من المهام وهي

o لتواصل مع خريجي االكاديمية عبر العديد من الوسائلتحقيق ا. 

o  إنشاء صفحه للوحدة علي شبكة التواصل االجتماعي(Facebook). 

o  إنشاء قواعد بيانات للشركات والتواصل معها لتوفير ف رص عم ل للخ ريجين عب ر العدي د م ن

 .قنوات التواصل وعمل بروتوكوالت تعاون

o توفير منح تدريبية للخريجين. 

o ستطالعات رائ للخريجين للمساعده ف ي تط وير ط الب األكاديمي ة لمواكب ه أحتياج ات عمل أ

 .سوق العمل

o  من خريجي األكاديمية 2014عمل الكتيب السنوي لدفعة. 

  راء الخ ريجين ح ول م دى تحقي ق أه داف الب رامج الدراس ية, آقام مكتب الجودة باألكاديمية باستطالع

حي  ث ت  م عق  د ن  دوة ع  ن تط  وير . اديمي  ة ومس  توى خريجه  اك  ذلك اس  تطالع رأى المجتم  ع ح  ول األك

-8ملحقق ) 2019/ 91/11األكاديمية وخريجها  في ضوء متطلبات سوق العمل يوم السبت الموافق 

 . (وهيكلها الوظيفي اهخدمات الخريجين ومهام وحدة /31

 

 :نيرضا الطالب والخريج 5 / 8

 :الطالب  5/1 /8

 ىع ن ش ت2014/ 2019للع ام ستقص اءات لقي اس رض ا الط الب امل قام مكتب الجودة باألكاديمية بع 

س  بيل المث  ال ال  دعم الم  الي المق  دم له  م, األس  اليب المس  تخدمة ف  ي ال  تعلم ال  ذاتي وتش  مل  ىاألم  ور, عل  

األبحاث والتجارب وجمع المادة العلمية, خدمة النقل, إجراءات وفعالي ة اإلرش اد األك اديمي باألقس ام, 

ول يس  خي راأتح اد الط الب وقدرت ه عل ى تنفي ذ األنش طة الطالبي ة المالئم ة له م, وإجراءات انتخابات ا

  (.أستقصائات رضا الطالب /37-8ملحق )خرا النظام المتبع في التعامل مع تظلمات الطالب آ

  وقد أظهرت نتيجة االستقصاء رضا الطالب ع ن ال دعم الطالب ي بش كل ع ام كم ا ه و موض ح بالرس م

 (. ات رضا الطالبءستقصاا /37 -8ق ملح)البياني التالي 
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 ستقصاء رضا الطالب عن الدعم الطالبيانتيجة ( 12 – 6) شكل 

 

  كما يوضح الرسم البياني التالي النسب المئوية  لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلف ة باألكاديمي ة

  (.ات رضا الطالبءستقصاا /37-8ملحق )الحديثة 

 

 

 لمئوية لرضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة باألكاديميةالنسب ا( 19 – 6) شكل 

 غل ب أالتالي يوض ح النس ب المئوي ة لرض ا الط الب ع ن الكثاف ة العددي ة والت ي يعتبره ا  ىالرسم البيان

  (.ات رضا الطالبءستقصاا /37-8ملحق )الطالب كثافة متوسطة 
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 العددية النسب المئوية لرضا الطالب عن الكثافة( 14 – 6) شكل 

 

  وتم تحليله ومن أهم نتائجه كان ت موافق ه 2019/ 2014كما تم عمل هذا االستبيان مره اخري للعام ,

ملحقق )من الطالب علي عمل أمتحانات قدرات وتكون أسترش اديه للقب ول بالتخصص ات % 60نسبه 

 (.ات رضا الطالبءستقصاا /8-37

 

 :الخريجون 2 /8/5

 

 راء الخ ريجين ح  ول م دى تحقي  ق أه  داف آلج  ودة باألكاديمي ة باس  تطالع كم ا ذكرن  ا س ابقا ق  ام مكت ب ا

حيث تم عقد ن دوة . البرامج الدراسية, كذلك استطالع رأى المجتمع حول األكاديمية ومستوى خريجها

 2019/ 91/11عن تطوير األكاديمية وخريجها  في ضوء متطلبات سوق العمل يوم السبت المواف ق 

, وممثل ين ع ن اب األعمال, ومراكز التدريب, وبعض خريجي األكاديميةبحضور السادة ممثلي أصح

وم  ن خ  الل الن  دوة وبمناقش  ة جمي  ع  (.همكتققب خققدمات الخققريجين ومهامقق /31-8ملحققق ) األكاديمي  ة

تواج  دهم كطلب  ة داخ  ل  ثناا  أض  افية ن  واع ال  دعم اإلأط  راف تب  ين حاج  ة الخ  ريجين إل  ى بع  ض األ

  :بيل المثالى ساألكاديمية وهي عل

o مجاالت العمل المتاحة بكل تخصص ىندوة عن كيفية اختيار التخصص والتعرف عل. 

o التطوير والتحديث المستمر للمناهج الدراسية لمواكبة سوق العمل. 

o عمل مسابقات داخل األكاديمية لتشجيع التنافس بين الطالب. 

 

 :ين لبعض الدعم بعد مغادرة األكاديمية ويتمثل فيكما تم طرح حاجة الخريج

o عقد دورات تدريبية وندوات مؤهلة لسوق العمل. 

o جراء مقابالت توظيفإعطاء دورة تدريبية عن كيفية كتابة السيرة الذاتية وإ. 

o ةعمل ورش عمل تخصصي. 

o ةعقد دورات تدريبية لتنمية المهارات البشري. 
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o كتس  اب الحاج  ة إل  ى ت  دريب مي  داني عمل  ي متخص  ص بع  د التخ  رج ال

 .ةالخبر

 .ستيفاء هذه المتطلبات ووضعها قيد التنفيذالل خطة وجاري حاليا عم

  يم أداء خريج ي ي وج اري تحلي ل نتائجه ا وأيض ا تص ميم نم وذج لتق للخ ريجينس تبيانات اكما تم عم ل

ص  حاب األعم  ال لقي  اس أ ىعم  ال وج  اري رس  م خط  ة لي  تم توزيع  ه عل  أص  حاب األ ىاألكاديمي  ة ل  د

الق  وة والض  عف به  م, ف  ي محاول  ة مس  تمرة م  ن  رض  اهم ع  ن ج  ودة خريج  ي األكاديمي  ة وتحدي  د نق  اط

 (.عمالأستقصاءات الخريجين وأصحاب األ /38-8ملحق )خريجيها  ىاألكاديمية لالرتقاء بمستو
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 فاعلية التعليميةال

    والبرامج التعليمية األكاديميةالمعايير  1
 

 المتبناةالمعايير األكاديمية  1/1

 وعقب . بنظام الساعات المعتمدة 4بنظام الدراسة الفصلية و 4برامج منهم  8ألكاديمية تقدم ا

تقدمت األكاديمية بمقترح معايير أكاديمية لبرامجها  2013زيارة االعتماد التي تمت قى مايو 

وقامت الهيئة بمراجعتها وتدقيقها واعتمدتها . إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

برامج األكاديمية وثيقة المعايير األكاديمية ل)2015الطبعة األولى يوليو  –الهيئة وأصدرتها 

الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 . (2215يوليو  –الطبعة األولى  –واالعتماد 

دراسة الفصلية والدراسة بنظام الساعات المعتمدة، طبقا والمعايير األكاديمية المعتمدة تصلح لنظام ال

 :والبرامج التي تقدمها األكاديمية هي. لما ورد فى الوثيقة

 – 2000الئحة عام )برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت  -1

ن الهيئة ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة م( بنظام الدراسة الفصلية

القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لبرنامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا 

وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج ) 2015يوليو  -الطبعة األولى  -االتصاالت 

األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان 

 .(2215يوليو  –الطبعة األولى  –عتماد جودة التعليم واال

 – 2012الئحة عام )برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت  -2

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة ( بنظام الساعات المعتمدة

اإللكترونيات القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد لبرنامج بكالوريوس هندسة 

وثيقة المعايير األكاديمية )2015يوليو  -الطبعة األولى  -وتكنولوجيا االتصاالت 

لبرامج األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية 

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –لضمان جودة التعليم واالعتماد 

بنظام  – 2000الئحة عام )الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات برنامج بكالوريوس هندسة  -3

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة القومية ( الدراسة الفصلية

لضمان جودة التعليم واالعتماد لبرنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا 

المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية وثيقة )2015يوليو  -الطبعة األولى  -المعلومات 

الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة 

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –التعليم واالعتماد 

بنظام  – 2012الئحة عام )برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات  -4

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة القومية ( ةالساعات المعتمد

لضمان جودة التعليم واالعتماد  لبرنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا 
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وثيقة المعايير )2015يوليو  -الطبعة األولى  -المعلومات 

بالمعادي المعتمدة من األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

بنظام  – 2000الئحة عام )برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  -5

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة القومية ( الدراسة الفصلية

الطبعة  -مان جودة التعليم واالعتماد  لبرنامج هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء لض

وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة للهندسة )2015يوليو  -األولى 

 –والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 ..(2215يو يول –الطبعة األولى 

بنظام  – 2012الئحة عام )برنامج بكالوريوس هندسة هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  -6

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة القومية ( الساعات المعتمدة

 -لضمان جودة التعليم واالعتماد  لبرنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة )2015يوليو  -الطبعة األولى 

للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –واالعتماد 

بنظام  – 2000ام الئحة ع)برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج  -1

ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المعتمدة من الهيئة القومية ( الدراسة الفصلية

لضمان جودة التعليم واالعتماد  لبرنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 

حديثة وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية ال)2015يوليو  -الطبعة األولى  -

للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم 

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –واالعتماد 

بنظام الساعات  – 2012الئحة عام )برنامج هندسة هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج  -8

تمدة من الهيئة القومية لضمان ويتبنى هذا البرنامج المعايير األكاديمية المع( المعتمدة

 -جودة التعليم واالعتماد  لبرنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 

وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة )2015يوليو  -الطبعة األولى 

عليم للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة الت

 ..(2215يوليو  –الطبعة األولى  –واالعتماد 

 

  وعقب تلقي األكاديمية لوثائق المعايير األكاديمية لبرامجها معتمدة من الهيئة القومية لضمان

جودة التعليم واالعتماد، أصدر السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة قراره باتخاذ إجراءات التوعية 

رئيس مجلس إدارة  اتقرار 1-9ملحق ). امج لتأكيد تبنيهابها وتدقيق مواصفات المقررات والبر

 (.2215يوليو  –الطبعة األولى  –المعتمدة لبرامجها المعايير األكاديمية األكاديمية بتبنى 

 

  ألكاديمية ووحدات الجودة لبدأت أعمال جودة التعليم باألكاديمية بتشكيل مكتب جودة التعليم

وبداية تم التركيز على التوعية بأعمال جودة التعليم . كاديميةباألقسام بقرار من السيد عميد األ

 Quality Assurance and Accreditation)واستيعاب وثائق مشروع جودة التعليم واالعتماد 
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Project; QAAP ) وإعداد مواصفات المقررات والتقارير السنوية

مية واعتماده من مجلس اإلدارة للجودة بقرار من عميد األكادي كتبتشكيل موتلى هذا . للمقررات

 مكتبقرار تشكيل  /2-9ملحق ) 2012-11-18والذي تم تعديله بتاريخ  2010-1-14بتاريخ 

 (.الجودة

  ضمان الجودة قام مكتب الجودة بتوفير الوثائق المتعلقة بجودة التعليم والصادرة عن مشروع

د خاصة المعايير األكاديمية للهندسة واالعتماد وعن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 (.مؤسسات التعليم العالى اعتمادمعايير وثيقة )ومعايير تقييم مؤسسات التعليم العالى 

  قام مكتب الجودة بتحديد متطلبات التدريب ، فيما يتصل بمعايير تقييم مؤسسات التعليم العالى

لتخطيط للتدريب بالتنسيق مع الهيئة والمعايير األكاديمية ، الالزمة ألعضاء هيئة التدريس وا

والعرض على السيد رئيس مجلس وأعد خطة للتدريب القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

الهيئة باألمناء وتدبير االعتماد المالى الالزم ومتابعة تنفيذ التدريب بالتنسيق مع إدارة التدريب 

عضو هيئة تدريس ، حضروا أربع  60ريب وقد تم تد. القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 (.حصر وتصنيف  هادات التدريب /3-9ملحق ). ياتدريب ايوم15دورات تدريبية بإجمالى 

  قام مكتب الجودة بعقد مجموعة محاضرات وندوات لعرض ومناقشة أسلوب إعداد مواصفات

قشة وتحليل معايير الدراسية والبرامج كذلك تقارير المقررات والبرامج ودراسة ومنا المقررات

وقد تمت دراسة ومناقشة . اعتماد مؤسسات التعليم العالى والممارسات الجيدة فى هذا المجال

 4-9ملحق ). المعايير األكاديمية للهندسة بحضور أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة

لبرامج  المعتمدة كاديميةكما تم عقد ندوات للتعريف بالمعايير األ (.محاضر الندوات وبيان الحضور/

بيان حضور ندوات التعريف بالمعايير األكاديمية المعتمدة للبرامج  5-9ملحق ) األكاديمية

 (األكاديمية

  مواصفات المقررات الدراسية والبرامج وإنشاء  بتدقيق 2015خالل صيف قامت األقسام العلمية

دقيق مواصفات المقررات لتأكيد المخرجات المستهدفة للتعلم للبرامج وت/مصفوفة المقررات

المعتمدة  الحصول على مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج والتى تتفق تماما مع المعايير األكاديمية

 . لبرامجها

  مجلممس األكمماديميىاللمقممررات والبممرامج مممن مجممالس األقسممام والمدققممة ل مواصممفاتالتممم اعتممماد 

اعتمقققاد المتعلققققة بمحاضقققر مجقققالس األقسقققام  1-9ملحقققق ). لألكاديميمممة ومجلمممس إدارة األكاديميمممة

 (.مواصفات المقررات والبرامج

 كممما يقمموم . تممم عقممد نممدوات لتعريممف الطممالب بنظممام جممودة التعلمميم ومواصممفات البممرامج والمقممررات

 7-9ملحق ) .مدرس المقرر بشرح مواصفات المقرر للطالب فى أول محاضرات الفصل الدراسى

 (.فيما تقدم لهم األكاديمية من خدمات تعليمية نمادا استطالم رأي الطالب /

 

 توافق البرامج التعليمية مع المعايير األكاديمية 2/ 9

وتتض  من وث  ائق توص  يف الب  رامج التعليمي  ة مص  فوفة مخرج  ات ال  تعلم الت  ى أك  دت ص  حة تواف  ق الب  رامج 

جع ة داخلي ة لتوص يف المق ررات التعليمية مع المع ايير األكاديمي ة المتبن اة كم ا قام ت األكاديمي ة ب إجراء مرا

وملفقات  وثقائق المراجعقة الداخليقة لمواصقفات مققررات األكاديميقة)وتوصيف الب رامج وملف ات المق ررات 

قققرار العميققد بتشققكيل لجنققة المراجعققة الداخليققة لمواصققفات بققرامج األكاديميققة  1-1ملحققق )و  (المقققررات
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ف برامجه  ا ش  املة قام  ت األكاديمي  ة بع  رض توص  يو. (2315سققبتمبر  1بتققاري  

وقام ت األقس ام وقام ت . لك ل برن امجمراج ع خ ارجى توصيف جميع المق ررات عل ى م راجعين خ ارجيين, 

التعليمية بمناقشة تقارير المراجعة واتخذت القرارات واإلجراءات المناسبة لتدقيق التوصيف تنفيذا لتوصيات 

وثائق تققارير )و(. توصيات المراجعينمحاضر مجالس األقسام بخصوص تنفيذ  / 9-9ملحق ). المراجعين

وتتضمن ه ذه الوث ائق اس تجابة األقس ام  (2215 – لبرامج األكاديمية المراجعة الخارجية لبرامج األكاديمية

  .لمالحظات 

 

وللوفاء بمتطلبات تبنى المعايير فقد أعدت األكاديمية استراتيجية للتعل يم وال تعلم وت دقيق توص يف المق ررات 

وق  د اتخ  ذت األكاديمي  ة إج  راءات مح  ددة للوف  اء . التعل  يم وال  تعلم لمخرج  ات تعل  م المق  ررات لتحدي  د أنم  اط

 :بمتطلبات تبنى المعايير األكاديمية المتبناة منها

  باإلضمافة (. شمو داتما)تطوير المعامل وزيادة أعداد األجهزة وزيادة فاعليتها وتوفير أجهمزة إسمقاط

وثيقققة ) و (2215 لألكاديميققة ثيقققة اإلمكانيققات الماديققةو)لممى تعيممين فنيممين ومهندسممين للمعامممل إ

  (.2215 لألكاديمية اإلمكانيات البشرية

  إنشاء مكتبة جديدة لزيادة الطاقة االسمتيعابية وتموفير اتصمال بالمكتبمة اإللكترونيمة للمجلمس األعلمى

 .وجارى تجهيزها للجامعات

  بيقان الكتقب التقى تقم  قرائها /  12-9ملحق )يتم تدعيم تدعيم المكتبات بالمراجع األساسية الحديثة

 (2315حصر بالكتب المشتراة خالل عام  11-1ملحق )و( 2213خالل عام 

 

 :متبناةوقد تبنت األكاديمية األسلوب التالى لتدقيق برامجها للتوافق مع المعايير ال

  فقد  .مدة للبرامجالمعتتحديد مخرجات التعلم المستهدفة للبرامج اعتمادا على المعايير األكاديمية

 بناءوالمقررات بتحديد مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج والتى يسهم فيها المقرر  نسقواقام م

مخرجات التعلم للبرنامج ودراستها ومناقشتها بالقسم /مصفوفة المقررات على ذلك فقد تم بناء

إلى مخرجات المقررات بما يحقق الوصول  مكونات وكذلك تدقيق محتويات وساعات تدريس

المحددة بالمعايير  ةالتعلم المستهدفة للبرنامج ونسب ساعات المواد وتبعيتها للمجاالت السبع

وقد أنتجت هذه اإلجراءات توصيفا مدققا للبرامج والمقررات متوافقا مع المعايير . األكاديمية

و ( 2215مبر سبت-2222-الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو). الهيئة منلمعتمدة األكاديمية ا

 (.2215سبتمبر -2212الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو)

  في اجتماعات مجلس تعليم األكاديمية تم متابعة مواقف مواصفات المقررات الدراسية

األكاديمية بخصوص متابعة مواقف مواصفات  محاضر مجلس /12-9ملحق ). واستكمالها

 (.المقررات الدراسية

 وإجراء المراجعة الداخلية دراسية بواسطة أعضاء هيئة التدريس تدقيق مواصفات المقررات ال

 .باألقسام العلمية مع إبداء اهتمام خاص بمخرجات التعلم المستهدفة

 لجميع البرامج لتأكيد تضمينها الوثائق التاليةلمقررات الدراسية املفات  تحديث: 

 :وثائق أساسية

o مواصفات المقرر 

o نسخة من المرجع األساسي 

o (حال احتواء المقرر لشق معملي)كتاب المعمل  نسخة من 

o  أعضاء هيئة التدريس للمقرر/ملخص السيرة الذاتية لعضو 

o  أعضاء الهيئة المعاونة للمقرر/ملخص السيرة الذاتية لعضو 

 :وثائق تدرا لكل عام دراسي
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o ورقة امتحان منتصف الفصل الدراسي 

o اإلجابة النموذجية المتحان منتصف الفصل الدراسي 

o الفصل الدراسي نهايةقة امتحان ور 

o  الفصل الدراسي نهايةاإلجابة النموذجية المتحان 

o  مستوفى ومعتمد من السادة رئيس القسم والعميد الفصل الدراسي نهايةامتحان نموذد تقييم 

o ورقة أسئلة امتحان المعمل 

o داءنموذج تحليل استطالع رأي الطالب فى المقرر موقع ومعتمد بخاتم مكتب تقييم األ 

o الدوري للمقرر/التقرير السنوي 

 رسمالة  وقد أولت األقسام التعليمية اهتماما خاصما بضمرورة توافمق مواصمفات البمرامج التعليميمة ممع

" . ق العمملالالئمق والمذي يحقمق متطلبمات سمو ىإعمداد خمريج بالمسمتو" األكاديمية التى تمنص علمى 

وبنماء عليمه فمإن جهمود تطموير . سموق العممل التمى تدرسمها األكاديميمة األكثمر طلبما فمىوتعد البرامج 

البرامج لتأكيد الوصول إلى مخرجمات المتعلم المسمتهدفة تكسمب الطالمب مجممل المعمارف والمهمارات 

 .التى تمكنه من المنافسة واالستمرار فى تطوير قدراته اعتمادا على مهارات التعلم الذاتى المكتسبة

  إعمداد التقمارير ب تقموم األقسمام المختصمةالمقمررات كمما يقوم مدرسو المقررات دوريا بتقديم تقمارير

السممنوية للبممرامج متضمممنة إجممراءات التحسممين المسممتنتجة مممن اسممتطالع رأى الطممالب والممارسممات 

وثائق التقارير السنوية للبرامج التعليميقة متضقمنة تققارير المققررات . )الفعلية خالل العام الدراسى

 (. ر المقررات الدراسيةالتعليمية متضمنة تقاري الدراسية

  قاممت األقسممام بتحديممد متطلبمات الممدعم الممالزم لتطموير المعامممل ومسمماعدات التعلميم للوفمماء بمتطلبممات

وقد تم رصمد الميزانيمات الماليمة . التطوير الذى يهدف إلى تأكيد الوصول إلى نواتج التعلم المستهدف

 12-9ملحقق ). 2011 -2010ام الدراسمى المطلوبة لألقسمام والمكتبمة تمهيمدا للشمراء فمى نهايمة العم

حصققر بالكتققب المشققتراة خققالل عققام  /11-9وملحققق  2313حصققر بالكتققب المشققتراة خققالل عققام 

 (.خطة تطوير معامل ومساعدات التعليم متضمنة المطالب والميزانية /13-9ملحق ) و (2315

 صين لمراجعة مواصفات مراجعين خارجيين من أساتذة الجامعات المتخصالستعانة بقامت األقسام با

البرامج والمقررات ومناظرة المعامل وعناصر القدرة المؤسسية الداعمة للعملية التعليمية وقد أفادت 

تقاريرهم تأكيد توافق مواصفات البرامج مع المعايير األكاديمية وكفاية مساعدات التعليم للوفاء 

 . (ارجية لبرامج األكاديميةوثائق تقارير المراجعة الخ) بمتطلبات العملية التعليمية

 وفى مجال التوعية بالمعايير األكاديمية فقد قامت األكاديمية باألنشطة اآلتية: 

تنظيم المحاضرات وعقد الندوات واالجتماعات ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة للتوعية  .1

 .بالمعايير األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

ء هيئة التدريس بشرح مواصفات المقررات فى المحاضرة األولى وتوضيح المعارف قيام أعضا .2

 والمهارات على مدار الفصل الدراسى

 .استمرار التوعية برؤية ورسالة األكاديمية خالل المؤتمر العلمى للقسم بحضور الطالب .3

 توفير وثائق الجودة باألقسام .4

ت يحضرها الطالب وأطراف مستفيدة منها عرض ومناقشة رؤية ورسالة األكاديمية خالل ندوا .5

وثيقة ملتقى للتدريب من أجل ) (وثائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية). أولياء األمور

 .(التوظيف
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 البرامج التعليمية واحتياجات المجتمع والتنمية 1/3
تواها احتياجات سوق تحرص األكاديمية على أن تلبي البرامج التعليمية التي تقدمها, من حيث تنوعها ومح

تحرص األكاديمية على أن تتصف برامجها التعليمية بالمرونة التي تسمح باالستجابة إلى كما  .العمل

 . التغيير وإلى متطلبات خطط التنمية المحلية والقومية

 

متضمنة مواصفات  2000تقدم األكاديمية أربعة برامج بنظام الدراسة الفصلية طبقا لالئحة سنة 
ت الدراسية باإلضافة إلى برامج التقرير السنوي للمقررات التي تحوي النتائج النهائية لكل مادة المقررا

وتتميز . (2215سبتمبر  – 2222الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو)والرد على مالحظات الطالب  
 : هذه البرامج بأنها األكثر طلبا في سوق العمل إضافة إلى تضمنها لشق تمييزى وهى

  
مقررات  يتضمننامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وهو برنامج مفرد بر (1

 .تمييزية في مجال تكنولوجيا االتصاالت

برنامج هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وهو برنامج مفرد يتبنى يتضمن مقررات  (2

 .تمييزية في مجال تكنولوجيا المعلومات

ا البناء وهو برنامج مفرد يتضمن مقررات تمييزية في مجال برنامج هندسة العمارة وتكنولوجي (3

 . تكنولوجيا البناء

برنامج هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج وهو برنامج مفرد يتضمن مقررات تمييزية في  (4

 . مجال الهندسة الصناعية

الساعات  وتلبية لالحتياجات المجتمعية والتطوير فقد بدأت األكاديمية في تدريس برامجها بنظام

. (2215سبتمبر  – 2212الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو) 2012المعتمدة طبقا لالئحة عام 

 :وتقدم األكاديمية البرامج التالية طبقا لهذه الالئحة

برنامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت وهو برنامج مفرد يتضمن مقررات  (1

 .تمييزية في مجال تكنولوجيا االتصاالت

برنامج هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وهو برنامج مفرد يتضمن مقررات تمييزية في  (2

 . مجال تكنولوجيا المعلومات

برنامج هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء وهو برنامج مفرد يتضمن مقررات تمييزية في مجال  (3

 .تكنولوجيا البناء

مقررات تمييزية في يتضمن برنامج مفرد برنامج هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج وهو  (4

 .تكنولوجيا اإلنتاجمجال 

حرصت األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي على تنوع البرامج التعليمية واختيمار البمرامج 
األكثر طلبا لتلبية احتياجات سوق العمل كما تعمل األكاديمية على إكساب الطمالب المعمارف والمهمارات 

ية التى تتيح لهم المنافسة فى سوق العمل مما نتج عنه زيادة نسبة الخريجين الذين تمم تموظيفهم التخصص
التى تقدمها األكاديمية عن البرامج التى تقدمها مؤسسات التعليم الهندسى   ةوتتميز البرامج األربع .بالفعل

 :العالى المناظرة بما يلى
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  اإلنتاجبرنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا: 
o تأهيل الطالب على التمثيل الرياضى للتصميم واإلنتاج باستخدام الحاسب اآللى 
o تأهيل الطالب على تطبيق مقرر تصميم الماكينات على ماكينات اإلنتاج 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 
o كاء الصناعىذتأهيل متقدم للطالب فى مجال ال 
o جال شبكات الحاسبتأهيل متعمق فى م 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 
o تأهيل الطالب فى العديد من مجاالت تكنولوجيا البناء 
o تأهيل الطالب على تطبيقات الحاسب فى التصميمات المعمارية والتخطيط 

 
ا لمواكبة التطور ولضمان تلبية البرامج التعليمية الحتياجات المجتمع وسوق العمل واستمرار تطويره

 :التقنى فى مجاالتها فإن األكاديمية تتخذ مجموعة من اإلجراءات لتحقيق هذه األهداف منها

  تقوم األكاديمية بدراسة وتدقيق الئحتها دوريا وتعرضها على المجلس األعلى للمعاهد الخاصة
منحها الجامعات فى إطار تجديد معادلة درجة بكالوريوس الهندسة التى تمنحها بالدرجة التى ت

وقد تمت مراجعة الالئحة والتصديق عليها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى . المصرية
وثيقة الئحة ) 2003نوفمبر  10و 2000أكتوبر  15ورئيس المجلس األعلى للجامعات فى 

 (. 2212 لعام األكاديمية

 إلدارة وهو ما يؤكد استمرارية تعيين أعضاء من رجال الصناعة والقطاعات الخدمية فى مجلس ا
تشكيل مجلس إدارة /  14-1قم ملحق ر) إدارة األكاديميةمجلس فى  مشاركة األطراف المستفيدة

 . (األكاديمية

  مشاركة رجال الصناعة واالستشاريين وأساتذة الجامعات كممتحنين من الخارج في مناقشة
  (.ريع البكالوريوستشكيل لجان مناقشة مشا/ 15-9ملحق ) . مشروعات التخرج

  التى تم رابطة الخريجين مكتب متابعة الخريجين التواصل بين األكاديمية والخريجين من خالل
-9ملحق )واستقصاء رأى الخريجين فى البرامج وفرص العمل المتاحة للخريجين انشاؤها حديثا 

 (جينالئحة رابطة الخري 17-1ملحق )و  (.توثيق إنشاء مكتب متابعة الخريجين /11

  اختيار موضوعات مشاريع البكالوريوس بحيث تخدم احتياجات المجتمع إضافة إلى مشاركتها
األكاديمية فى معارض مشروعات  ووقد شارك خريج. فى التوصل إلى نتائج التعلم المستهدفة

-9ملحق )األكاديمية وفازت األكاديمية بالمركز األول على مستوى الجمهورية فى بعض منها 

 (.ات الفوا في معارض مشاريع التخرا هاد/ 18

 ويقوم مكتب التدريب . التدريب العملى يدخل ضمن المقررات المقيمة فى برامج األكاديمية
باألكاديمية بالتخطيط واإلشراف على تنفيذ تدريب الطالب فى مجاالت تخصصية تغطى 

 و .هذا المجالاحتياجات سوق العمل بما يؤكد الوصول إلى مخرجات التعلم المستهدفة فى 
   (2215سبتمبر  –الكتاب السنوى للتدريب  وثيقة)

  تتسم مشروعات التخرج بالمرونة والتطور والتنوع إذ تسمح لألستاذ والطالب بتناول موضوعات
أكثر حداثة وتقدماً فضال على اشتمالها على شق تطبيقى يمكن الطالب من إجراء الحسابات 

ملخص المشروعات المتميزة  / 19 – 9 ملحق). لتنفيذالمبدئية والتفصيلية والتصميم وا

 (.باألقسام

  تحوي البرامج الحالية على مقررات اختيارية مما يتيح مساحة للتطوير وإدخال موضوعات
 .حديثة بما يتالءم مع المستجدات العلمية وخطط التنمية

 موازيا لتخصصه  تم تدقيق مواصفات المقررات التمييزية بما يعطى لخريجيها تميزا وتأهيال
 .الرئيسى ويؤمن له مجاال أوسع للعمل
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  لتحول من نظام الدراسة الفصلية إلى الدراسة بالساعات المعتمدة بما له اتم
. الدراسة بهذا النظام ءمن مزايا وتم الحصول على موافقة المجلس األعلى للمعاهد الخاصة لبد

 (.2312الئحة األكاديمية لعام وثيقة )
 

 طوير البرامج التعليميةتصميم وت 1/4
تعمل األكاديمية على توصيف البرامج التعليمية والمقررات الدراسية التي تقدمها , ويعتمد مجلسها 

 .الحاكم هذا التوصيف

 تتأكد األكاديمية من توافق محتوى البرامج التعليمية التي تقدمها مع رسالتها المعلنة. 

 التعلم المستهدفة لكل برنامج تعليمي  تحرص األكاديمية على مطابقة مصفوفة مخرجات

ولمخرجات التعلم للبرنامج الواردة بوثيقة المعايير األكاديمية  ومقرراته ألهداف ذلك البرنامج

 .القومية للهندسة بشقيها العام والتوصيفى

  تتأكد األكاديمية من مساهمة محتويات البرنامج التعليمي في تنمية المهارات الذهنية والعامة   

مهارات الحاسب / فرق العمل الجماعي/ التفكير الناقد واالبتكاري/ حل المشكالت)

 (.إلخ/...اآللي

  تحرص األكاديمية على مشاركة األطراف المعنية المختلفة عند تصميم وتطوير برامجها

 .التعليمية

  الدراسيةوالمقررات جراءات الموثقة للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية توفر األكاديمية اإل. 

 ة والمقررات الدراسية على المستويات المختلفة يتتم المراجعة الدورية للبرامج التعليم

 (.المعهد/ مجلس األكاديمية/ مكتب الجودة/ األقسام العلمية)باألكاديمية 

  تحرص األكاديمية على االستفادة من تقارير المراجعين أو الممتحنين الخارجيين وتضع

 :ارها عند مراجعة وتحديث البرامج والمقررات ما يلي األكاديمية في اعتب
 التطور العلمي والتكنولوجي في مجال التخصص وفي طرق التدريس .1
 متغيرات سوق العمل  .2
 محتويات التقارير السنوية للبرامج والمقررات  .9
  نتائج تقييم المقررات الدراسية بواسطة الطالب  .4

 

ومعلن ومطبق للبرامج والمقررات الدراسية، وقد تم يوجد باألكاديمية توصيف واضح ومصدق عليه 
وقد اشتمل توصيف كل برنامج على مصفوفة . اعتماده من مجالس األقسام المختصة ومجلس األكاديمية

وقد شارك فى إعداد هذه المصفوفة جميع أعضاء هيئة . المقررات الدراسية / مخرجات التعلم المستهدفة
وبناء على دراسة هذه المصفوفات فقد تم التأكد من . م العلوم األساسيةالتدريس باألقسام التخصصية وقس

لبرامج األكاديمية المعتمدة من الهيئة تمام استيفاء المقررات والبرامج الدراسية للمعايير األكاديمية 
الئحة برامج  ثائق مواصفاتو) 2015الطبعة األولى يوليو  –القةمية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  .(2215سبتمبر  – 2212الئحة عام برامج  ثائق مواصفاتو)و ( 2215سبتمبر  – 2222م عا
وقد قام مكتب الجودة بإجراء مراجعات داخلية لمواصفات المقررات والبرامج للتأكد من سالمة ودقة 

قامت األقسام التخصصية  كما .(وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات األكاديمية)إعدادها 
عرض مواصفات برامجها على مراجعين خارجيين متخصصين من كبار أساتذة الجامعات وقد أسفرت ب

وثائق ). توافق البرامج مع المعايير األكاديمية واتفاقها مع رسالتها المعلنةتأكيد نتائج المراجعة على 

 (.لبرامج األكاديمية تقارير المراجعة الخارجية لبرامج األكاديمية
 

يمية على أن تسهم المقررات الدراسية في تحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة والتي وتحرص األكاد
التفكير االبتكارى، والمهارات العامة  –التفكير الناقد  –تشتمل على المهارات الذهنية مثل حل المشكالت 

فى مهارات االتصال، ويتضح ذلك  –مهارات اإلدارة  –مهارات الحاسب  –مثل العمل فى فريق 
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وهناك العديد من الممارسات التطبيقية التى تنمى . توصيفات البرامج والمقررات
هذه المهارات لدى الطالب تتمثل فى تناول مشكالت حقيقية في الطبيعة مع حث الطالب على التفكير 
االبتكارى لحل هذه المشكالت وكذلك تنمية قدرات الطالب على العمل الجماعي من خالل تقسيمهم إلى 

جموعات عمل وذلك لتنفيذ تقارير أو مشاريع بحثية أو إعداد وتقديم ندوات علمية باإلضافة إلى م
بعض األنشطة الطالبية التي ترى األكاديمية أنها تلعب  /22 -9ملحق )ويقدم . مهارات ذهنية متنوعة

 (.دوراً في تنمية بعض هذه المهارات
 

 :تطوير البرامج الدراسية المختلفة مثلوتشارك العديد من األطراف المعنية فى تصميم و

  مشاركة طالب األكاديمية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من خالل المؤتمر العلمى
عينة من تقارير المؤتمرات العلمية لألكاديمية  21-1ملحق ) لألكاديمية والمؤتمر العلمى للقسم

 .(واألقسام

 هيئة المعاونة والطالب وجهات التوظيف مشاركة أولياء األمور وأعضاء هيئة التدريس وال
والتدريب فى فعاليات اللقاء السنوى الذى تنظمه األكاديمية عقب انتهاء مناقشة مشاريع 
البكالوريوس الذى يناقش تطوير المقررات والبرامج التعليمية لتأكيد مواكبة المستجدات 

 .العمل محليا وإقليميا ودولياالتكنولوجية بهدف تخريج مهندسين قادرين على المنافسة فى سوق 

  استطالع رأى الطالب سنويا فى جميع عناصر العملية التعليمية للمقررات والبرامج وتحليلها
وثائق ملفات المقررات ). وعرض نتيجة التحليل على األقسام العلمية واإلدارية المعنية

بلجنة الطالب  نتائج استطالم رأي الطالب الخاص /22-9ملحق ) و (الدراسية الدراسية

 (.والخريجين

  مشاركة أعضاء مجلس األكاديمية من رجال الصناعة واألطراف المستفيدة فى المناقشات وصنع
 . القرارات المتعلقة بتطوير البرامج المختلفة

تقوم األكاديمية بعدد من اإلجراءات للمراجعة الدورية للبرامج التعليمية، وهناك مستويان من المراجعة 
 :قها على البرامج باألكاديميةيتم تطبي

 

 المراجعة الداخلية: ولالمستوى األ 
 

لمواصفات المقررات والبرامج ( كل ثالث سنوات أو كلما دعت الحاجة)يتم إجراء المراجعة الدورية 
بواسطة أعضاء هيئة التدريس باألقسام وأعضاء مكتب الجودة الحاصلين على تدريب على أعمال 

خالل العام  ولىوقد تم إجراء المراجعة األ. ومية لضمان جودة التعليم واالعتماد المراجعة بالهيئة الق
طبقا للمستجدات العلمية فى مجال والمراجعة األخيرة في العام الدراسى الحالي  2010-2002الدراسى 

ية ويكفل النظام الداخلي الذي تتبعه األكاديمية آل .التخصص وطبقاً للتغير فى احتياجات سوق العمل
للمراجعة الدورية لمحتويات المقررات والمخرجات التعليمية المستهدفة حيث يقوم أعضاء هيئة التدريس 
بعمل تقارير للمقررات تشمل على ما تم تدريسه ومقترحات عضو هيئة التدريس لتحسين المقرر في 

صفات برامج األكاديمية قرار العميد بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية لموا/  1- 1ملحق )   العام التالي
وثائق )و ( وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات األكاديمية) (  2315سبتمبر  1بتاري  

المراجعة الداخلية  يقةوث)و (التقارير السنوية للبرامج التعليمية متضمنة تقارير المقررات الدراسية
 .(2315مقررات لفات اللم

ت من خالل وحدة ضمان الجودة باألكاديمية والتى يوجد فى عضويتها كما تتم مراجعة البرامج والمقررا
وباإلضافة إلى ذلك فإن أقسام . ن على أعمال المراجعة للتعليم العالىوأعضاء هيئة تدريس مؤهل

األكاديمية تعقد فى كل فصل دراسى مؤتمراً طالبياً علمياً يتم التحاور فيه حول مختلف المشكالت ويؤخذ 
كما يتم االستعانة بنتائج تقييم المقررات . ن فى المقررات والبرامج التعليمية ومقترحاتهمرأى المشاركي
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الدراسية بواسطة الطالب وما تقدمه من مالحظات أو مقترحات، هذا باإلضافة إلى 
 .هاء الفصل الدراسى الثانى حول البرامجتاستطالع آراء طالب السنة النهائية عقب ان

 

 راجعة الخارجيةالم: المستوى الثانى: 
يتم إجراء مراجعة خارجية من خالل مراجعين خارجيين من كبار أساتذة الجامعات المصرية 

وقد قام المراجعون بإبداء . جعة كل برنامج بواسطة اثنين من المراجعيناالمتخصصين، وقد تمت مر
وقد تم .  رتبطة بالبرنامجالضعف فى البرنامج ومقرراته بجانب العديد من النقاط األخرى المونقاط القوة 

  .أخذ هذه المالحظات فى االعتبار وذلك حتى يمكن تداركها في التعديالت التي تجرى على تلك البرامج
العلمي  ىوتمثل التقارير السنوية للبرامج والمقررات مرجعاً أساسيا في تحديث وتطوير المحتو

يتطلبه ذلك من تحديث وتطوير المعامل  للمقررات وبالتالي المخرجات التعليمة المستهدفة وما قد
كما يتم أيضاً مناقشة نتائج استبيان الطالب فى مجالس األقسام واألخذ . باألكاديمية ومساعدات التعليم

وتؤخذ مقترحات التحديث التي يتقدم بها أعضاء هيئة التدريس في تقارير . باآلراء الموضوعية منها
وثائق تقارير ) نها تنتج عن الممارسات الفعليةج فى االعتبار ألالمقررات وبالتالي في تقارير البرام

 .   (2215سبتمبر  لبرامج األكاديمية المراجعة الخارجية لبرامج األكاديمية
 

 مؤشرات فاعلية البرامج التعليمية 1/5
 تتوافر لدى األكاديمية إحصائيات موثقة تتعلق بما يلي: 

تعليمي خالل السنوات الماضية, مع عرض  تطور عدد الطالب الملتحقين بكل برنامج -

 .الدالالت التي ينطوي عليها هذا التطور
المختلفة في كل برنامج تعليمي خالل السنوات ( المستويات) نسبة النجاح في الفرق الدراسية  -

 .السابقة, مع ذكر الدالالت التي تنطوي عليها
لسابقة, مع ذكر الدالالت التي تطور نسبة الخريجين في كل برنامج تعليمي خالل السنوات ا -

 .تنطوي عليها

  تحرص األكاديمية على االستفادة من المؤشرات السابقة والدالالت التي انطوت عليها في زيادة

 .فاعلية البرامج التعليمية المطبقة

 شهدت األكاديمية زيادة واضحة فى أعداد الطلبة الملتحقين بها ويوضح الشكل  :تطور أعداد الطالب
حتى  2000/2001تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية من العام الدراسي ( 1 – 2)

 (. تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية /23-9ملحق ). 2012/2013العام الدراسي 
 

 
 

 منذ إنشائها( السنة اإلعدادية)ى لتطور أعداد الطالب الملتحقين بالفرقة األو 1-5شكل رقم 
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قبول الطالب باألكاديمية من خالل مكتب تنسيق الجامعات وطبقا للمعايير التى يحددها المجلس األعلى يتم 

ويتم تحديد أعداد الطالب بناء على تقييم شامل لعناصر القدرة . للمعاهد العليا الهندسية والصناعية

وقد تم تحديد أعداد . ندسية منذ عامالمؤسسية والفاعلية التعليمية تجريه لجنة قطاع المعاهد الصناعية واله

وقد تم إجراء . حتى اآلن 2019-2012الطالب المقبولين بناء على هذا التقييم اعتبارا من العام الدراسى 

  2018-2019لتحديد أعداد المقبوليت للعام الدراسى  2019المرحلة الرابعة من هذا التقييم فى مارس 

. (2215مارس  -الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي  ديميةألكاالتقرير الذاتى لألداء لوثيقة )

ومن . تنامى أعداد المقبولين باألكاديمية بضطراد منذ بدء العمل بهذا النظام 1-5ويوضح الشكل رقم 

الجدير بالذكر أن األكاديمية تحظى بأكبر أعداد للمقبولين بها مقارنة بالمعاهد المثيلة على مستوى 

 .الجمهورية

 

 
 

 الملتحقين ببرنامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت منذ إنشائها األكاديمية تطور أعداد طالب 2-5شكل رقم 
 

 

 

المسجلين ببرنامج هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا  األكاديمية طالبتطور أعداد  2-5يوضح الشكل رقم 

سبيا فى اإلقبال على هذا البرنامج وإن كانت هذه ويالحظ انخفاضا ن. االتصاالت منذ إنشاء األكاديمية

مالحظة عامة وقد تعزى إلى األعداد الكبيرة من خريجى البرامج المثيلة وفرص العمل اللتى ال تتناسب 

 .مع أعداد الخريجين
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 منذ إنشائها المعلوماتوتكنولوجيا  الحاسباتالملتحقين ببرنامج هندسة األكاديمية تطور أعداد طالب  9-5شكل رقم 

 

 وتكنولوجيا الحاسباتالملتحقين ببرنامج هندسة األكاديمية طالب تطور أعداد  9-5يوضح الشكل لرقم 

 .ويالحظ اإلقبال المحدود للطالب على هذل البرنامج وهذه أيضل مالحظة عامة. باألكاديمية
 

 
 

 منذ إنشائها البناءوتكنولوجيا  لعمارةاالملتحقين ببرنامج هندسة  األكاديميةتطور أعداد طالب  4-5شكل رقم 

 

 البناءوتكنولوجيا  العمارةالملتحقين ببرنامج هندسة  األكاديميةتطور أعداد طالب  4-5شكل رقم يوضح ال

وقد يعزى هذا اإلقبال إلى . ويالحظ التنامى المضطرد فى أعداد الملتحقين بهذا البرنامج. منذ إنشائها

وتعالج األكاديمية تنامى أعداد الطالب الملتحقين . ء على مستوى الجنهمريةانتعاش سوق المقاوالت والبنا

 :بهذا البرنامج من خالل

 إجراء اختبار قدرات للمقبولين وقصر االلتحاق بالبرنامج على من يجتاز االختبار 

 تقسيم الطالب فى الفرقة الواحدة إلى مجموعات منفصلة 

 وقد أرجئت . بدء الدراسة ببرنامج الهندسة المدنيةالتقدم بطلب إلى وزارة التعليم العالى ل

 .الموافقة على البرنامج لحين حصول األكاديمية على االعتماد
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 منذ إنشائهااإلنتاج وتكنولوجيا  التصنيعالملتحقين ببرنامج هندسة  األكاديمية تطور أعداد طالب 9-5شكل رقم 

 

 

وتكنولوجيا  التصنيعالملتحقين ببرنامج هندسة  يميةاألكاد طالبتطور أعداد  9-5شكل رقم يوضح ال

ويالحظ التنامى فى أعداد المقبولين فى هذا البرنامج وقد يعزى هذا اإلقبال إلى زيادة . منذ إنشائهااإلنتاج 

 . ملحوظة فى فرص العمل فى المؤسسات الصناعية
 

 تحليل أعداد المحولين من وإلى األكاديمية 
خيرة زيادة ملحوظة فى أعداد الطالب المحولين من األكاديمية مقارنة لوحظ خالل السنوات األ

 2014-2013بالمحولين إليها إذ يصل عدد المحولين من األكاديمية خالل العام الدراسي 
من % 1،2طالبا تم تحويلهم إلى األكاديمية بنسبة ( 54)فى مقابل % 3،6طالبا بنسبة ( 165)

طالبا بالتحويل من األكاديمية فى مقابل ( 1229)وقد قام  .إجمالى عدد طالب األكاديميةمن 

-2005طالبا قامو بالتحويل إليها خالل السنوات الدراسية الخمس األخيرة من عام ( 1189)

( 80)بزيادة ألعداد المحولين إلى األكاديمية خالل هذه الفترة بعدد  2014-2029إلى  2010

إحصائية بأعداد المحولين  /24-9ملحق ) .يميةمن إجمالى طالب األكاد% 1,9طالبا بنسبة 

وبدراسة الدافع إلى تحويل الطالب من  .(من وإلى األكاديمية خالل السنوات الخمس السابقة
األكاديمية اتضح ان السبب الرئيسي هو رغبة بعض الطالب فى الدراسة ببرنامج الهندسة 

داد الئحة برنامج بكالوريوس الهندسة وبناء عليه قامت األكاديمية بإجراء دراسة إلع. المدنية
المدنية وتكنولوجيا التشييد وتقدمت بها إلى اإلدارة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم 

تلقت األكاديمية ردا بالرفض لسابق صدور قرار من مجلس شئون . 2013فبراير  6العالى في 
بعدم الموافقة على إنشاء أو ) 2013 يناير 22المعاهد العالية الخاصة فى جلسته المنعقدة فى 

ورغم تكرار (. فتح شعب جديدة باألكاديميات والمعاهد إال بعد الحصول على شهادة الجودة
اإلدارة صور مكاتبات األكاديمية مع  /25-9ملحق ). المحاولة فما زال الوضع كما هو

يوس الهندسة المدنية المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى  بشأن برنامج بكالور
   .(وتكنولوجيا التشييد

  نسب النجاح للطالبتطور: 
حتى العام الدراسي  2001-2006نسب النجاح للطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية من العام الدراسي 

نسب  /21-9ملحق ). تحقق نتائج متزنة حيث تراجع مرحليا للتأكد من مصداقيتها 2012-2013

 (. لتحقين ببرامج األكاديميةالنجاح للطالب الم
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 الفاعلية التعليمية

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة  13
 

 .والتعلم التعليم إستراتيجية 1/  12

 

 والتعلم للتعليم توافرإستراتيجية  1/  1/  12

 
لذا فقد  ,اإلستراتيجية هي بمثابة الدستور الذي تعمل المؤسسة بمقتضاه لتحقيق أهدافها ورسالتها  

قامت األكاديمية بإعداد استراتيجيتها للتعليم والتعلم لتحقيق رؤيتها في النهوض باألكاديمية لتصبح أكثر 

عداد الكوادر الهندسية القادرة على المنافسة علمياً إتميزاً على المستوى المحلي واألقليمي , ورسالتها في 

كيز والدعم المستمر لتحسين وتحديث لدعائم عملية ومهنياً على المستوى المحلي واألقليمي وذلك بالتر

التعليم والبنية التحتية للتعلم متمثالً في أربعة محاور رئيسية تشمل النهوض واإلرتفاع بكفاءة وقدرات 

أعضاء هيئة التدريس , إقامة وتحديث بيئة تعليم وتعلم عالية الجودة , تطوير مستمر لمقرارت برامج 

 .تطبيق منهجية الجودة في إدارة العملية التعليمية التعليم , واأللتزام ب

 

لتعكس  2019وقد تم إعداد و صياغة المسوده االولى لوثيقة إستراتيجية التعليم فى سبتمبر 

وقد خضعت هذه المسوده لمناقشة و حوار مجتمعى فى صورة , المقاصد والطموحات المذكوره عاليه 

وأولياء األمور  -وطلبة األكاديمية  -والهيئه المعاونه  -س إستطالع رأى لعدد من أعضاء هيئة التدري

 :مشارك وكانت نتيجة هذا اإلستطالع للرأى األتى ( 100)بإجمالى عدد 

 26موافقة بدون أى تعديل                         

  22موافقة مع بعض التعديالت                   

تي وردت  في تنقيح الصياغة النهائية لهذه الوثيقة حيث تمت اإلستفادة بكل األراء الموضوعية ال

وبذلك فقد أصبحت  19/5/2019والتي تم إعتمادها والتصديق عليها من مجلس التعليم باألكاديمية في 

) معلنة ومعتمدة وموثقة  -2019إصدار سبتمبر  –هذه الوثيقة هى أول إصدار لوثيقة إسترتيجية التعليم 

نمادا إستقصاء الرأي بخصوص وثيقة  / 1-12ملحق )و (  2019والتعلم  وثيقة إستراتيجية التعليم

 ( .اإلستراتيجية

 
 والتعلم التعليم إلستراتيجية المراجعة الدورية 2/  1/  12

 

في إطار الحفاظ الدائم على مستوى الكفاءة ومنهجية الجودة في عملية التعليم والتعلم واستمرار 

تحقق أهدافها فسيكون هناك التزام بضرورة ومراجعة هذه اإلسترتيجية  التأكد من أن البرامج التعليمية

سنوات لتحديثها في ضوء نتائج اإلمتحانات , ونتائج التقويم السنوي للفاعلية  9-9بشكل دوري كل 

لذافقد تضمنت وثيقة اإلستراتيجية النحو الذي  ( الملتقى السنوي لألطراف المجتمعيةوثائق )التعليمية 

هذا الشأن وذلك من خالل تشكيل لجنة لهذ الغرض حيث تقوم هذه اللجنة بالدراسه وإقتراح يتبع في 

وثيقة إستراتيجية التعليم  )التعديالت الواجبة وأسلوب إقرار وإعتماد اإلستراتيجية بعد التعديل والتحديث 

 (.بند المرجعة الدورية إلسترتيجية التعليم – 2215والتعلم 

بتشكيل لجنة على النحو   9أصدر السيد عميد األكاديمية القرار رقم  2019ى أبريل من أجل ذلك و ف     

المذكور فى وثيقة اإلستراتيجية للنظر فى تحديث الوثيقة طبقا لنتائج التقويم السنوى للفاعلية التعليمية 
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واإلستقصاءات المختلفة الموجهه للطالب وأعضاء هيئة التدريس و المستجدات فى 

-8-24المختلفة المتعلقة بأنشطة العملية التعليمية باألكاديمية  , وقد أنتهت اللجنة من أعمالها فى البيانات 

تقرير لجنة تحديث وثيقة  /24 -12ملحق  )وقدمت مسودة إلصدار معدل للوثيقة بعد تحديثها  2019

الع الرأى والنقاش فى إلى عميد األكاديمية تمهيدا لطرحها إلستط (اإلستراتيجية ونسخة الوثيقة المحدثة

. 2019المؤتمر السنوى لألطراف المجتمعية إلقرار وإعتماد الوثيقة المحدثة لإلستراتيجية إصدار يونيه 

فوافق عليه وقرر  2019/  18/6كاديمية فى إجتماعه بتاريخ وقد عرض هذا التقرير على مجلس األ

 – 12ملحق  ) 2019مع عقده فى أكتوبر عرض هذه الوثيقة المعدلة فى لقاء األطراف المجتمعية المز

 ( .    خصوص التدريب الخارجيب 11/8/2215محضر إجتمام مجلس األكاديمية فى  / 21

 

 ساليب التعليم والتعلمأ 3/ 1/  12

تتبنى االكاديمية استخدام أنماط متنوعة للتعلم لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة بالبرامج 

وتتضمن هذه األنماط تشجيع  (رات الدراسيةوثائق مواصفات البرامج والمقر)والمقررات المختلفة 

ل المحاضرات والدروس العملية وإعداد األبحاث والمشاريع الطالب على التعلم الذاتي والتفاعل يداخ

هذه األنماط تضمن تحقيق المخرجات التعليمية  .والزيارات الميدانية والعمل الجماعي بالمشروعات

وصيف المقررات والبرامج الدراسية المختلفة ؛حيث تحتوي المستهدفة منها كما يتضح بالتفصيل في ت

وثائق )على مجاالت معينة وأنماط  تعلم متنوعة وطرق  تدريس مختلفة تتماشي مع طبيعة المقررات 

 (.الدراسية مواصفات البرامج والمقررات الدراسية
قادرة على القيام بمهامها  و -من عام إلى عام  –ومتزايدة بشرية كافية هذا باإلضافة إلي تواجد أمكانات 

عضو هيئة  65عدد  2019لتحقيق مخرجات التعلم المستهدفة على أفضل وجهة حيث كان يوجد فى عام 

عضو هيئة تدريس وعدد  59عدد  2019عضو هيئة معاونة , أصبحت فى عام  169تدريس معين وعدد 

كما تستعين االكاديمية بالكوادر  ,(هذه هى األعداد القائمه فعليا بالعمل  (عضو هيئه معاونة 210

المتخصصة لتعويض النقص المرحلى فى أعضاء هيئة التدريس ببعض األقسام التعليمية حيث يشارك في 

أستاذ منتدب من الجامعات الحكومية والخاصة ذوي الخبرات واإلستراتيجيات  96عدد  -حاليا -التدريس

فنى معمل ومدرب لالشراف  89و خبره عمليه ومهندس متخصص ذ 94المختلفة في التعليم وكذا عدد 

-وثيقة اإلمكانات البشرية لألكاديمية) عداد التجارب المعملية وشرحها للطالب إعلى المعامل وصيانتها و

2215.) 
تحتوى كما توفر األكاديمية األمكانات المادية الالزمة لتحقيق هذه األنماط التعليمية حيث 

طالب فى  2910بإجمالى ) لمحاضرات العامة بقدرات إستيعابية مختلفة مدرج ل 14االكاديمية على عدد 

 1981بمساحة كلية )فصل دراسى مجهز  91تتفق وأعداد الطلبة باالقسام المختلفة وعدد ( نفس الوقت

صالة رسففم  10فى مبنى الملحق و عدد  19فصل منهم فى المبنى الرئيسى و 16, يقع (متر مربع 

صالة رسم هندسى  2ارة فقط وتقع جميعها فى مبنى الملحق, باإلضافة الى عدد معمارى تخص قسم العم

وقسم هندسة التصنيع فى المبنى الرئيسى و العديد من المعامل الدراسية التى ( عام)لطلبة الفرقة االولى 

بقسم  معامل 2معامل بقسم العلوم األساسية و 9وهناك عدد . تدعم العملية التعليمية باألقسام المختلفة

معمل بقسم  12معامل وورشة تعليمية بقسم هندسة التصنيع و 2معامل بقسم العمارة و 9الحاسبات و

وجميع هذه المعامفل تتوفر بها كافة االجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب المعملية . اإلتصاالت

  (.2215ة كاديميوثيقة اإلمكانات المادية لأل )لتغطية الشق العملى فى المقرارات الدراسية 

 

 

 

 

 

 



 يمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاد

 

 الدراسة الذاتية

 - 111 - 

 السياسات المتبعة في التعامل مع مشكالت التعليم  2/  12

 

 مشـــكالت التعــليـــــم 1/ 2/ 12

 :تتبع األكاديمية عدة سياسات محددة تساعد على تقديم حلول عملية لمشكالت التعليم المختلفة كالتالى

  بللطالالزائدة الكثافة العددية: 

 

, يتم تحديد أعداد الطالب المقبولين باألكاديمية بواسطة المجلس األعلي للمعاهد العليا الخاصة  

ويتم ذلك بناءا علي تقييم دقيق لإلمكانات البشرية والمادية  المتاحة باألكاديمية , وقام المجلس  بإجراء 

كاديمية مركزا متقدما بالنسبة لباقى والذى حازت فيه اال. 2019المرحلة الثالثة من هذا التقييم فى عام 

وطبقا لهذا التقييم   ("نحو جودة التعليم الهندسى الخاص"وثيقة نتائج ور ة عمل )المعاهد الخاصه  

نسبة التقييم التى × عدد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد = يكون عدد الطالب المسموح به فى كل معهد 

 .  طالب   80× حصل عليها المعهد 

اآلن فى ترقب ظهور نتائج تقييم المرحلة الرابعة والتى تأمل األكديمية أن تحتل فيها أحد مراكز ونحن 

 الصدارة 

لهذا ونظرا لثقة المجتمع في كفاءة األكاديمية كمؤسسة تعليمية  فهناك إقبال وزيادة مطردة في أعداد  

عامل مع الكثافة الزائدة للطالب باألساليب الطالب الراغبين فى اإللتحاق باألكاديمية و تقوم األكاديمية بالت

 :االتية

باألكاديمية تقسيم الدفعات إلي مجموعات لكي تستوعب الموارد والتسهيالت المادية المتاحة  -1

ألعداد الطالب في األقسام المختلفة, سواء ما يتعلق منها بأماكن الدراسة من قاعات محاضرات 

 (2215وثيقة اإلمكانات المادية لألكاديمية ).سموفصول دراسية أو معامل وورش وصاالت الر

, 3-12ملحق ), ( محاضر مجالس األقسام بخصوص الكثافة العددية/  2 -12ملحق ) , 

 (.الجداول الدراسية

نهجا  جديدا فى توزيع الطالب ( 2019 -2014)وجدير بالذكر أن األكاديمية قد بدأت هذا العام 

   .كون بإجتياز إختبارات القدرات المؤهله لكل قسمعلى األقسام العلمية لي

لتطوير وزيادة إمكانات األكاديمية المادية و البشرية ( 2016-2019)تم إعتماد خطة خمسية   -2

واألكاديمية بصدد التنفيذ لهذا  الستيعاب الزيادة المتوقعة فى أعداد الطالب خالل السنوات القادمة 

 (ألف متر مربع 99مساحة الموقع حوالى ) ر أكثر إتساعا التطوير بنقل مقرها إلى موقع آخ

 .2018وجارى حاليا إعداده ومن المتوقع اإلنتقال له فى عام 

 

 بشأن ضعف حضور الطالب: 

وضعت األكاديمية عدة سياسات للتغلب علي مشكلة ضعف حضور الطالب  حيث نصت فى 

علي أن الحد األدنى لنسبة الحضور ( 2 011لعاممن الئحة االكاديمية  18المادة رقم )الئحتها التنفيذية 

وثيقة الئحة األكاديمية ). ليسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي  لهذا المقرر%( 29ال تقل عن )للمقرر 

لعام  45من الالئحة التنفيذية للقانون رقم  85وهو ما يتطابق أيضا  مع نص المادة رقم   ,( 2212لعام 

1522. 

 :ية على تطبيق هذه السياسات من خالل و تعمل األكاديم

 

عن طريق مكتب , (الحضور بيان رصد نسب /4 -12ملحق ) رصد الحضور للطالب بانتظام 

المتابعة التعليمية والموظفين العاملين به حيث يتم رصد حضور جميع الطلبة بجميع الفرق لكل 

 .المحاضرات والتمرينات والمعامل 
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مية بإبالغ أولياء األمور بخطابات موصى عليها  تقوم إدارة المتابعة التعلي

بموقف الغياب والحضور في حال تجاوز المدة المحددة واإلنذار بإتخاذ االجراءات الالزمة طبقا للسياسات 

محضر مجلس األكاديمية باإلجراءات المتخذة بخصوص الطالب الذين  /5-12ملحق ) الموضوعة 

ي الطالب الحضور حتي ال يقع تحت طائلة تطبيق الالئحة وهو ما يوجب عل (يتعدون نسبة الغياب

 .والقانون 

إال أنه يوجد بعض حاالت للطالب من ذوى األعذار القهرية التى تقبلها األكاديمية و تتجاوز عن نسب 

بل وتعمل على مساعدتهم فى تدارك هذه ....( مشاكل اسرية عويصة –حاالت مرضية )حضورهم 

 (.محاضرات التقوية –الساعات المكتبية  –اختبارات منفصلة لهم ) ة الممكنة الظروف بالوسائل المتاح

 :الدروس الخصوصية   •

 :قامت األكاديمية بوضع وتنفيذ عدة سياسات للتغلب علي ظاهرة الدروس الخصوصية منها 

  

إلتزام أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة بالدقة واإلنضباط فى حضور المحاضرات  -1

بما يشعر عموم ( هناك متابعة لذلك من جانب إدارة األكاديمية) مارين والمعامل فى توقيتاتها والت

 الطالب بالجدية 

ويزيل عنهم عدم الثقة الذى , يحقق لهم النجاح  -كمآ و كيفآ  –واإلطمئنان أن ما يتلقونه من العلم 

 .عيآ وراء النجاح يدفع ببعضهم إلى اللجوء إلى مراكز خارجية لتلقى دروسآ خصوصية س

يخضع الطالب فى األكاديمية لتكليفات وواجبات شبه أسبوعية سواء من خالل المحاضرات أو  -2

وهذا يجعل الطالب يدرك أنه مرتبط , هذا عالوة على اإلختبارات الدورية التحريرية , التمرينات 

ينتفى معها "   إختبارات –واجبات  –تمرينات  –محاضرات " بحلقة تعليمية محكمة و منتظمة 

 .التطلع أو البحث عن دروس خصوصية  تمثل له وألسرته أعباءآ إضافية فى الوقت و النفقات 

بخالف مواعيد  -يتواجد أعضاء هيئة التدريس فى مكاتبهم في مواعيد ثابتة ومعلنة للطلبة    

لمناهج للرد علي اسئلة واستفسارات الطالب في جميع ا(  الساعات المكتبية) -المحاضرات

 (.جدول أعضاء هيئة التدريس محدد به الساعات المكتبية /1 – 12ملحق . )والمقرارات

قرب نهاية الفصل الدراسى يتم تخطيط وعقد محاضرات إضافية فى كل المواد تكون بمثابة  -3

محاضرات مراجعة وتقوية للطالب الراغبين فى ذلك  وبدون رسوم ويعلن عنها في لوحة 

 (.جدول معتمد لتقويات للطالب /7 – 12ملحق )وقع االلكتروني لألكاديمية  االعالنات وفي الم

وضع سياسة عقابية لمن يثبت إعطاءه لدروس خصوصية  من أعضاء هيئة التدريس والهيئة   -4

وقد تم التحقيق والفصل ألحد أعضاء الهيئة ,المعاونة  وفقا لقانون الجامعات والمعاهد العليا

محضر مجلس األكاديمية بفصل  / 8 -12ملحق ) 2009/2008عام  المعاونة لهذا السبب فى

 (.أحد أعضاء الهيئة المعاونة

 

 :ضعف الموارد المتاحة

الموازنة الخاصة لألكاديمية  تشتمل علي جميع اإليرادات المنظور تحصيلها والنفقات المقرر 

وتتكون ,شروع الموازنة صرفها خالل السنة المالية لألكاديمية ويعتمد مجلس إدارة األكاديمية م

وحصة األكاديمية من إيراد , المصروفات الدراسية واإلضافية المقررة على الطالب :اإليرادات من

الجمعية التي تتبعها واإلعانات والتبرعات من األطراف المجتمعية ومنظمات سوق العمل واإليرادات 

 .األخرى

ية المستخدمة في دعم العملية التعليمية بالمقارنة بما كما تحرص االكاديمية على زيادة نسبة الموارد الذات

هو مخصص لذلك في الموازنة العامة للمؤسسة حيث تسعى األكاديمية الى توظيف إمكاناتها من خالل 
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مكتب التدريب باألكاديمية لتوفير فرص تدريبية للطالب حيث يقوم الطالب بسداد 

يب للصرف على أغراض التدريب بعد خصم مصروفات التدريب عن كل سنة وتوظف حصيلة التدر

 .مستحقات األكاديمية القائمة بهذا التدريب, مضافاً إليها المصروفات اإلدارية والمتابعة واإلشراف

تكون لها كذلك فقد أدرجت األكاديمية فى الئحتها الجديدة  مشروعا إلنشاء وحدات ذات طابع خاص 

وتسويقها " ورش إنتاجية –معامل حاسبات "ألكاديمية مرونة الئحية تسمح لها فى توظيف إمكانات ا

 (.  2212وثيقة الئحة االكاديمية ) لخدمة المجتمع المحيط بما يحقق عائد مادى لألكاديمية إقتصاديا 

 .وجاري  حاليا التصديق عليها من المجلس األعلي للمعاهد العليا الهندسية 

. بدعم األكاديمية حال عدم تغطية الدخل لمتطلبات األكاديمية كما تقوم الجمعية الحديثة المالكة لألكاديمية 

يتضح مما سبق أن لألكاديمية مواردها المالية والمادية الكافية, والتى تمكنها من تحقيق أهدافها وبذلك 

اإلحتياجات الفعلية  –عند تخصيص موازنتها السنوية  -بكفاءة وفعالية ويجب على األكاديمية أن تراعى 

التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع  ومدى مساهمة كل منها فى تحقيق رسالة المؤسسة ألنشطة 

 .وأهدافها اإلستراتيجية

 

 والهيئة المعاونة نقص أعضاء هيئة التدريس: 

من ذوي الكفاءة والسمعة , سنويا,تحرص األكاديمية علي تعيين أعضاء جدد بهيئة التدريس 

-10ويبين الجدول .نة من أوائل أقسام األكاديمية فى السنوات المتعاقبة الحسنة , وأعضاء بالهيئة المعاو

تطور أعداد هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألكاديمية (  2215-وثيقة اإلمكانات البشرية لألكاديمية) 1

 وكذا إجمالى عدد الطالب فى نفس هذه السنوات(  2019 -2006)خالل السبع سنوات الماضية 

 

 تطور أعداد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألكاديمية: 1-12الجدول 

 2006/

2005 

2005/

2010 

2010/

2011 

2011/

2012 

2012/

2019 

2019/

2014 

2014/

2019 

 59 65 69 25 22 82 81 عدد أعضاء هيئة التدريس

أعضاء نسبة الطالب الى 

 هيئة التدريس
1:68 1:22 1:89 1:80 1:92 1:90 45  :1 

 210 169 209 162 189 192 144 أعضاء الهيئة المعاونة عدد

أعضاء نسبة الطالب الى 

 الهيئة المعاونة
1:98 1:91 1:26 1:28 1:20 1:24 22  :1 

 4822 4902 4909 4214 4829 4624 9284 عدد الطلبة باألكاديمية
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اد أعداد الطالب بألكاديمية إلى أعديوضح بيانيا التطور فى نسبة ( 1-10شكل ) والشكل التالى 

 هيئة التدريس خالل الست سنوات السابقة معاونى/أعضاء

 

 
 معاونى/يوضح بيانيا التطور فى نسبة أعداد الطالب بألكاديمية إلى أعداد أعضاء( 1-10شكل ) 

 هيئة التدريس خالل الست سنوات السابقة

 

 

 

 :إستنتاج و إيضاح اآلتى  يمكن(  1-10)والشكل  رقم( 1-10)من الجدول رقم

  بما أن هناك زيادة و نموا مطردا فى عدد أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة من عام إلى عام

عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  إلىمستمر فى نسبة أعداد الطلبة ( تحسن)يؤدى تطور 

ل التطوير المستمر و الدعم ألعضاء هيئة وهو يعنى أن األكاديمية ال تألو جهدا فى سبي( 2-10شكل )

التدريس وهو ما يتفق مع رؤية العمل التى إنتهجتها األكاديمية منذ نشأتها والتى تم توثيقها بوثيقة  

 .إستراتيجية التعليم و التعلم باألكاديمية

 الهندسية  يعتبر جيدا مقارنة بالمعاهد( 59)ألعضاء هيئة التدريس  -الفعلى  -برغم أن العدد الحالى

العليا المناظرة حيث يمكن مالحظة أن نسبة عدد الطالب إلى عدد أعضاء هيئة التدريس فى تحسن 

شكل ) 2019عام  1:45,2إلى   2019عام  1:90إلى    2006عام  1:68فهى ( تناقص)مستمر 

و الخاصة إال أن األكاديمية حاليا تستعين ببعض األساتذة المنتدبين من الجامعات الحكومية ( 10-1

هذا العدد من . فى أعضاء هيئة التدريس ببعض األقسام  -المرحلى–لتعويض النقص ( أستاذ 96عدد )

 112( =  96/  2+ )  59= األساتذة المنتدبين يجعل العدد اإلجمالى المكافئ ألعضاء هيئة التدريس 

 . 1:41,9وتصبح النسبة إلى عدد الطالب 

 لمتطلبات لجنة قطاع المعاهد العليا الهندسية والصناعية بقطاع التعليم طبقا  وإذا أخذنا بأسلوب التقييم

 والتكنولوجيا العالية للهندسة المعاهد أداء لتقييم الرابعة المرحلةفى إطار بوزارة التعليم العالى 

 :التطبيقية حيث يتم احتساب عدد مكافئ ألعضاء الهيئة المعاونة كالتالى والفنون
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o  معاونة يكافئ عضو هيئة تدريس واحدأعضاء هيئة ( 9)عدد 

o  عضو هيئة معاونة( 1,2)المعيد الذي يحصل علي الماجستير أثناء عمله بالمعهد يحتسب ب 

o  عضو ( 1,2)المدرس المساعد الذي يحصل علي الدكتوراة أثناء عمله بالمعهد يحتسب ب

 هيئة معاونة

o عضو هيئة تدريس( 1,2)سب ب المدرس الذي يرقى إلى أستاذ مساعد أثناء عمله بالمعهد يحت 

o  عضو ( 1,2)األستاذ المساعد الذي يرقى ألى درجة أستاذ أثناء عمله بالمعهد يحتسب ب

 تدريس

o  ( 122,1)ووفقا لهذه المعايير فإن العدد المكافئ ألعضاء هيئة التدريس باألكاديمية يكون

لنسبة أعداد هيئة وهو ما يستوفي النسب المقررة  1:28,6وتصبح النسبة إلى عدد الطالب 

وثيقة اإلمكانيات البشرية )التدريس إلى أعداد الطالب طبقا لمتطلبات وزارة التعليم العالى 

 .  (2019يونية  –لألكاديمية 

ورغم هذا ورغبة في الوصول بنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب إلى النسبة المرجعية الواردة 

لمبانى والموارد البشرية الصادرعن الهيئة القومية لضمان في الدليل اإلرشادى لمعايير مواصفات ا

جودة التعليم واالعتماد فقد أعدت األكاديمية خطة خمسية لتعزيز أعضاء هيئة التدريس تبدأ من العام 

وقد أدرجت هذه الخطة في الخطة التنفيذية لألكاديمية وتم التصديق على . 2014-2019الدراسى 

مة من مجلس إدارة األكاديمية للوصول بالعدد الفعلى ألعضاء هيئة التدريس االعتمادات المالية الالز

 . 192إلى 

 

   وهى  1:22كذلك فإن هذه النسبة بالنسبة للعدد الحالى ألعضاء الهيئة المعاونة على رأس العمل هى

 .تقارب النسبة القياسية المرجعية

 

 المــراجع العـــلمية: 

لخدمة أقسام ( متر مربع225 مساحتها )ألولى بالمبنى الرئيسى مكتبة ا 2يوجد باألكاديمية عدد 

( متر مربع 400مساحتها  ) والثانية بمبنى الملحق , هندسة اإللكترونيات واإلنتاج والعلوم األساسية 

محضر مجلس األكاديمية بانشاء مكتبة بمبنى  / 11-12ملحق ) 2019وقد تم أنشاؤها  عام 

 والعلوم األساسية , الحاسبات , ة المعمارية لخدمة أقسام الهندس (الملحق

كتاب  ومرجع علمى باللغة اإلنجليزية والعربية في  8028على ( األولى و الثانية)وتشتمل المكتبة 

مجاالت العلوم األساسية وهندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا اإلتصاالت وهندسة الحاسبات وتكنولوجيا 

 جيا البناء وهندسة اإلنتاج وتكنولوجيا التصنيع وبيانها كاآلتي المعلومات وهندسة العمارة وتكنولو

 (.حصر أعداد الكتب والمراجع بالمكتبة /9 -12ملحق )
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بيان بأعداد العناوين والكتب بمكتبة االكاديمية طبقا آلخر إضافة : 2 -12جدول  

 2215وصلت المكتبة فى يوليو 

 عدد الكتب عدد العناوين القسم

  2512                  342 األساسية العلوم

 559 388 قسم العمارة

 792 217 قسم اإلنتاا

   1727                   277 قسم االتصاالت

 438 285 قسم الحاسبات

 1221 1559 اإلجمالي

 

 -:وتضم المكتبة أيضا الدوريات والمجالت العلمية التالية

 العدد عدد العناوين 

 322 51 اللغة اإلنجليزيةدوريات علمية ب

 355 7 مجالت علمية باللغة العربية

تسجيال لجميع الكتب والمراجع الموجودة بالمكتبة والتي تسهل بيانات خاصة بها وتشمل  وللمكتبة قاعدة

عملية البحث في محتويات المكتبة ويمكن من خاللها تحديد مكان الكتاب بالمكتبة من خالل عنوان الكتاب أو 

 "EBSCOHOST DATABASE"والمكتبة متصلة بقاعدة بيانات . ف أو الناشر أو سنة النشرالمؤل

 :التى تشمل

  وفهرس هذه الدوريات" ملخص دوريات محكمة دوليا 6244أكثر من. 

  نص كامل لدوريات علمية عالمية 4800أكثر من. 

  وفهرس هذه الرسائل" ملخصات بحوث رسائل محكمة دوليا 2192أكثر من. 

  نص كامل لهذه البحوث والرسائل العلمية العالمية 9500من أكثر. 

 

تخصيص ميزانية دورية لتدعيم المكتبة بالمراجع العلمية الحديثة طبقا الحتياجات تمت الموافقة على 

وبموجب ذلك فقد تم فى ( 2012الالئحة الجديدة للدراسة بالساعات المعتمدة ) تطوير وتحديث المقررات 

:  2014شراء كتب بحوالي خمسون الف جنيه  ؛ وفى العام الدراسى  2019:  2014العام الدراسى 

أجراءات لجنة وفواتير  راء الكتب  /12 -12ملحق ) -تم شراء كتب بمبلغ ثالثون ألف جنيه   2019

 (. 2215 و  2213فى عامى 

 

شرون  جهاز حاسب آلي كما تتصل المكتبة بالمكتبة الرقمية للمجلس األعلي للجامعات من خالل أربعة وع

بما يمكن الطالب والباحثين من إيجاد المراجع واألبحاث العلمية التي يحتاجونها حيث تمثل تلك بديال فعاال 

 .للدوريات والكتب المطبوعة 
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 :برامج التدريب الميداني  للطالب  3/  12

 

 :برامج تدريب الطالب  1/ 3/ 12

طالب األكاديمية على  -مبكرا –هو النافذة التى يطل منها ( دريب العملى أو الت)التدريب الميدانى           

النظرى  –الواقع العملى الذى ينتظرة بعد تخرجه والذى يستطيع منه أن يبدأ فى الربط بين العلم األكاديمى 

فقد  الذى يتالقاه فى محاضراته و تمارينه و بين التطبيق العملى لهذا العلم على أرض الواقع , لذا –

و (  2000الئحة  –الدراسة بنظام الفصل الدراسى )حرصت األكاديمية منذ نشأتها و فى الئحتها األولى 

على إدراج هذا التدريب كبند ( 2012الئحه  –الدراسة بنظام الساعات المعتمده )كذا فى الئحتها الجديده 

 .جات تضاف إلى مجموع الطالبأصيل فى مقرارات البرامج الدراسية له نجاح و رسوب وله تقييم بدرا

 

تقوم باإلشراف ( مكتب التدريب)لتدريب الميدانى للطالب وقد أنشأت األكاديمية لهذا وحدة خاصة ل         

أما توصيف هذه البرامج التدريبية . والمتابعه والتنسيق مع الجهات الخارجية القائمة بتنفيذ التدريب 

وثائق مواصفات البرامج )نها فقد تم بواسطة  األقسام التعليمية  ووضع المخرجات التعليمية المستهدفة م

وثيقة الكتاب السنوى  )و ( 2212الئحة عام  و 2222الدراسية الئحة عام  والمقررات الدراسية

 (. 2215سبتمبر  –للتدريب 

 

سبوعين فى يتم تدريب الطالب صيفا لمدة أ(  2000الئحة ) ففى الدراسة بنظام الفصل الدراسى          

السنة األولى والسنة الثانية والسنة الثالثة ويتم تجميع الدراجات التى يحصل عليها الطالب فى تدريبه 

المقررة فى السنة " التدريب الصيفى"الصيفى فى هذه السنوات ويكون هذا المجموع هو درجته فى مادة 

درجة وتدخل هذه الدرجة فى تقييم   90ن  الرابعة ؛ أما التدريب العملى فى السنة الرابعة فيقيم بدرجة م

 .الطالب 

 :تقييم عملية ونتائج التدريب للطالب فهى تتم برمتها من خالل آلية موثقة ومعتمدة عن طريق أما عن 

  نمادا من تقارير اإل راف  /12 -12ملحق )تقييم المشرف على التدريب واعتماد الجهة المدربة

 .(دريب على التدريب الميدانى وتقييم الت

  محاضر / 13 -12ملحق )التدريب الميدانى محاضر مجالس األقسام المتعلقة بمناقشة نتائج

 .(مجالس األقسام بخصوص تقييم التدريب

  الطالب بخصوص فاعلية التدريب سواء كان تدريب خارجى او داخلى  وتحليله ي  رأاستطالع

بخصوص فاعلية التدريب  إستبيانات رأى الطالب /14 -12ملحق )والوصول الي نتائج 

 .(وتحليله

 

 

فهناك تدريب صيفى تأهيلى للمستوى األول و (  2012الئحة )أما فى الدراسة بنظام الساعات المعتمدة 

 / pass)الثانى يتم داخليا بمعامل أو ورش األقسام ويتم تقييمه بواسطة القائمين عليه باألقسام التعليمية 

fail   )إستبيانات رأى الطالب بخصوص  / 14 - 12الملحق )مبين فى و ليس كساعات معتمدة ,و

% ( 22) والذى جاءت النتيجة العامة لتقييمه بنسبة نجاح  ( 2215 - 2214 فاعلية التدريب وتحليله

طبقا لتقييم البنود التى شملها اإلستبيان  , أما بالنسبة للمستوى الثالث والرابع فإن التدريب أصبح مادة 

فى برنامج اإلتصاالت وتكنولوجيا : مثال) د من الساعات المحددة فى كل برنامج أساسية لها عد

 trainingساعات معتمدة موزعة على مادتين  8بعدد  –الصناعى  –فيتم تقييم التدريب العملى المعلومات 

 ( . وثائق مواصفات البرامج والمقررات الدراسية )بالمستوى الثالث والمستوى الرابع  2- & 1-

الذى فى اغلبه  –على طريقة لتقييم هذا التدريب   2019ا وقد تم اإلتفاق  بمجلس األكاديمية فى يونية هذ

 :كالتالى  تأخذ فى إعتبارها أطراف التدريب المختلفة بما فيهم الطالب نفسه  -تدريب خارجى 
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 من الجهه القائمة بالتدريب الخارجى % 80              

 التقرير المقدم من الطالب بخصوص التدريبعن % 20              

 لإلختبار والمناقشة التى تتم بواسطة لجنة من القسم% 20              

بخصوص وثيقة  28/1/2215قرارت مجلس األكاديمية فى  / 25 -12ملحق   )   

 (    اتيجية التعليماستلر

 

لميداني وتشترط األكاديمية على الطالب لكي يستوفي متطلبات تخرجه أن يجتاز بنجاح التدريب ا

 . المطلوب طبقا للبرنامج الدراسى  التطبيقي

 

 

 :تقيـــيم الطـــــالب  4/  12

 

 :أساليب تقييم الطالب 1/ 4/ 12

  

الشك أن عملية التعليم والتعلم بكل عناصرها تصب فى النهاية فى نتيجة ومخرج محدديين هما           

الب فى نهاية دراستهم للمقرر أو البرنامج الدراسى حجم المعرفة وجودتها التى يتم تحصيلها بواسطة الط

 ., وهذا يتم قياسه والتأكد منه بواسطة طرق مختلفة

 

لذا تحرص االكاديمية علي تنوع األساليب التى تستخدم فى عملية التقييم للطالب ويتضح هذا من 

يتم تطبيقيها علي خالل توصيف المقررات والبرامج الدراسية حيث يوجد هناك أساليب تقييم مختلفة 

الطالب طبقا لطبيعة المقررات والبرامج المختلفة باإلضافة لالختبار النهائي , ويتضح أيضا من الالئحة 

الدرجات )وتوزيع درجات المواد الدراسية ووجود إختبارات متنوعة ما بين عملية وشفهية وتحريرية 

بحوث ذاتية,  -واجبات منزلية -رات مرحليةإختبا -توزع بين إمتحان نهائى , إمتحان عملى , أعمال سنة

. )..... 

 

كما يعلن الطالب بأعمال السنة الخاصة به دوريا إعماال لمبدأ الشفافية وليكون الطالب على بينة 

من عدالة تقييمه فيما يؤديه من واجبات يكلف بها , حيث تمثل درجات أعمال السنه نسبه مؤثرة فى 

من الدرجة % 80خاصة  بقسم العمارة حيث تصل أعمال السنه لبعض المواد إجمالى الدرجة الكلية للمادة 

 :نوضح األتى ( أعمال السنة)وفيما يخص هذا البند .الكلية 

 M.T)درجات أعمال السنة فى المواد المختلفة تتكون من درجة الطالب فى إمتحان نصف الدورة  -

 .ص التمارين ودرجات التمارين واإلختبارات الدورية التى تتم فى حص( 

درجات الطالب فى إمتحان نصف الدورة يتم إعالنها من خالل موقع األكاديمية على األنترنت  -

 .وكذلك يتم تعليق كشوف بهذه الدرجات على لوحة إعالنات النتائج

أما درجات التمارين واإلختبارات الدورية فاألوراق يتم ردها للطالب بعد تصحيحها لمعرفة  -

 . أخطاؤه 

ى فالطالب يكون على دراية بدرجاته فى أعمال السنة , ومكاتب السادة أعضاء هيئة وبالتال -

 .التدريس مفتوحة أمام جميع الطالب لإلستماع إلى أى تظلم من هذه الدرجات 

إستحدثت األقسام العلمية نظام يتيح (  2014 – 2019)فى الفصل الدراسى الثانى من العام  -

مال السنة بموجب نموذج يقدمه الطالب يذكر فيه فحوى شكواه للطالب التظلم من درجاته فى أع
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إلى السيد رئيس القسم الذى يحيله بدوره إلى األستاذ المختص الذى يقوم 

 .     ببحث هذه الشكوى  وإتخاذ الالزم من تصحيح أو عدمه والرد على الطالب  

 

علم المستهدفة عن طريق تقييم كما تم إستحداث آلية للتأكد من استيفاء االمتحانات لمخرجات الت

أسئلة االمتحانات بواسطة عضو هيئة التدريس الواضع لهذا االمتحان ومكتب الجودة, وذلك بتحديد عدد 

وثائق ملفات المقررات )التى يغطيها كل سؤال من أسئلة اإلمتحان   ILOs النقاط المختلفة من 

 .(الدراسية

 

تديمة لنظام العمل واإلنضباط فى إدارة اإلمتحانات كما يوجد باألكاديمية تعليمات وقواعد مس

 ( . نظام الكنترول وآلية اإلجراءات المتخذة فى إدارة اإلمتحانات/ 23 – 12ملحق  )وأعمال الكنترول 

 

 :كماتوجد آليات على مستوى األقسام  باألكاديمية للتأكد من عدالة تقييم الطالب مثل           

 إجابة االمتحانات الدوريةوراق ع على أمن حق جميع الطالب اإلطال. 

  توزع درجات االمتحان النهائى للفصل الدراسى على ورقة األسئلة بحيث يكون كل سؤال أمامه

 ( . نمودا ورقة اسئلة /15 -12ملحق )الدرجه الخاصة به , بالتالى فهى تكون معلنة للطالب 

  لسادة الممتحنين و دون تحديد مسبقعشوائياً على افي االمتحانات يتم توزيع لجان الشفهى. 

  يتم اإلستعانة بممتحنيين خارجيين في المقررات التي بها إمتحانات شفهية للطالب بمشاريع

 (.بيان بأسماء األساتذة الممتحنيين الخارجيين /11-12ملحق )التخرج 

 

اإلمتحان وتم بإقرار مواصفات قياسيه لما يجب أن يكون عليه شكل ورقة أسئلة قامت األكاديمية 

كما ناقش مجلس األكاديمية وأقر آلية لتوثيق , (نمودا ورقة أسئلة اإلمتحان /15 -12ملحق)تطبيقه 

محضر مجلس األكاديمية بخصوص توثيق نتائج  /17 -12ملحق )نتائج اإلمتحانات لألقسام المختلفة 

 (.اإلمتحانات

الفصل الدراسي من خالل لوحة اإلعالنات يتم اإلعالن عن نتائج االمتحانات في نهاية             

 (.مقتطف من إعالن النتيجة علي موقع األكاديمية /18 -12ملحق )باألكاديمية والموقع االلكتروني لها  

يوجد باألكاديمية سياسات وقواعد موثقة للتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات من خالل إدارة 

لطالب في خالل أسبوعين من إعالن النتيجة بالتظلم من نتيجته فى مادة أو شئون الطلبة ,حيث يتقدم لها ا

اإلجابة الخاصة بموضوع  تلك التظلمات , وإعالم  -أو أوراق–أكثر ,ويقوم الكنترول بمراجعة ورقة 

 ( .نمادا من تظلمات الطلبة من نتائج اإلمتحانات /19 -12ملحق )الطالب بالنتيجة  

 

 :رضا الطالب  5/  12

 

 :قياس وتقييم رضا الطالب  1/ 5/ 12

عمال بمبدأ الشفافية واإللتزام باستمرار تطبيق ومنهجة لعمليات تحسين الجودة تحرص األكاديمية 

بصورة دورية على قياس وتقييم رضاء الطالب عن األنشطة والخدمات التعليمية و اإلجتماعية التى 

  :تقدمها األكاديمية  والتى منها 

إرشاد ) , نظم المساعدة التى تقدمها األكاديمية ...(  -صحى –إجتماعى  –مالى )للطالب  خدمات الدعم

 -المعامل  -المكتبة ) , التدريب الميداني , المقررات , التسهيالت المادية للتعليم والتعلم ...(  -... -أكاديمي

 ...(   -دروس الخصوصية ال -األعدادالكبيرة ) , سياسة التعامل مع مشاكل الطالب ( قاعات الدرس 

التى تقوم األكاديمية بإجرائها وتحليلها للخروج بإجراءات ( االستبيانات)وذلك من خالل إستقصاء الرأى 

 . التغذية العكسية لتصحيح أى قصور
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وفى  2213إستبيانات رضا الطالب وتحليلها  فى نوفمبر  /22 -12ملحق  ) 

 ,(2215مارس 

 ,(ألكاديمية بخصوص مناقشة نتائج إستبيان رضا الطالبمحضر مجلس ا /21 -12ملحق ) 

 (.تقرير عن  كاوي الطالب /22 -12ملحق )

  

بالنسبة لتوقيت عقد االستبيانات بصفه عامة وبخصوص المقرر الدراسى بصفة خاصة فقد دأبت           

ئج المواد ؛ إال أنه إعتبارا األكاديمية على عقد هذه االستبيانات فى نهاية الترم بعد اإلمتحانات  وظهور نتا

فقد إرتأت األكاديمية تغيير توقيت عقد هذا اإلستبيان فى نهاية الترم  2019 - 2014من العام الدراسى 

    .وقبل إمتحانات المواد لتالفى أى خطأ فى التقييم والتأخر الممكن حدوثه فى اإلجراءات التصحيحية

 :  2019مارس  فىاإلستبيان الذى تم بنود أهم وفيما يلى رسومات بيانية تلخص نتائج 

 

رضا الطالب النسبي عن الدعم الطالبي في مجاالت المختلفة وهي الدعم المادي واالجتماعي  -1

  (. 4-10 شكل)والدعم الصحي ودعم وتحفيز الطالب 
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 لطالبي باألكاديمية الحديثةيوضح النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم الدعم ا( 4-10) الشكل 

 

 

رضا الطالب عن نظم المساعدة المختلفة فنجد إرتفاع النسبة المئوية باألخص بالنسبة ألعضاء هيئة  -2

 (.            9 -10 شكل)التدريس والهيئة المعاونة 
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 ساعدةالمختلفة باألكاديمية الحديثةيوضح  النسب المئوية لرضا الطالب عن نظم الم( 9 -10) الشكل

 

 

 

رضا الطالب بالنسبة للكثافة العددية فى القاعات والفصول فنجد هناك رضا نسبي عن الكثافة في  -9

 (. 8 -10 شكل)قاعات المحاضرات والفصول الدراسية والمعامل وقاعات الرسم 
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رضا الطالب عن الكثافة العددية فى قاعات المحاضرات, الفصول الدراسية, يوضح النسب المئوية ل( 8-10) الشكل

 .قاعات الرسم, والمعامل

 

 

 

 



 يمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاد

 

 الدراسة الذاتية

 - 122 - 

عن مدي رضا الطالب عن سهولة الحصول علي المراجع العملية المختلفة  -4

 (.   2-10 شكل)بمكتبة األكاديمية  
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مدي رضا الطالب عن سهولة الحصول علي المراجع العلمية المختلفة بمكتبة  يوضح  النسب المئوية عن( 2-10) الشكل

 األكاديمية

 

 

 

 

 بالنسبة لرضا الطالب عن عدالة التقييم للطالب فى المواد الدراسية المختلفة على مدار العام   -9

 (. 6-10 شكل)
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 طالب فى المواد الدراسية المختلفة على مدار العام  رضا الطالب عن عدالة التقييم لل 8 -12 الشكل

 

 ( 5 -10 شكل)رضا الطلبة عن سياسة القبول والتحويل باألكاديمية   -1
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 رضا الطلبة عن سياسة القبول والتحويل باألكاديمية   9 -12 الشكل                                  

 

 

 

 

 

 

 (10 -10 شكل)ن مستوى الكثافة العددية فى الفراغات البينية باألكاديمية رضا الطلبة ع -7

 
 رضا الطلبة عن مستوى الكثافة العددية فى الفراغات البينية باألكاديمية 12 - 12 الشكل
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 ( 11 -10 شكل)رضا الطلبة عن توفر المراجع العلمية المطلوبه منهم بمكتبة األكاديمية    -8
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 رضا الطلبة عن توفر المراجع العلمية المطلوبه منهم بمكتبة األكاديمية    11 – 12 الشكل

 

 

 

 

 

 

 ( 12 -10 شكل)رضا الطلبة عن مقدار اإلستفادة من التدريب الميدانى    -9
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 الميدانى   رضا الطلبة عن مقدار اإلستفادة من التدريب  12 - 12 الشكل
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 ( 19 -10 شكل)رضا الطلبة عن مدى عدالة التقييم فى اإلمتحانات النهائية    -12

 
 رضا الطلبة عن مدى عدالة التقييم فى اإلمتحانات النهائية    13 - 12 الشكل
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 الفاعلية التعليمية

 أعضاء هيئة التدريس  11
 

 ئة التدريسأعضاء هي 22
 الهيئة المعاونة/ كفاية أعضاء هيئة التدريس  22/2
 أعضاء هيئة التدريس 22/2/2

لألكاديمية سياسات وقواعد معلنة لتعيين العدد الكافي والمؤهل في التخصصات المختلفة من أعضاء هيئة 
. السبع األخيرةفي السنوات تطور أعداد هيئة التدريس باألكاديمية ( 1 – 11)التدريس ويوضح الجدول 

على رأس العمل  23عضواً منهم  25الجدول تنامي أعداد هيئة التدريس ليصل إلى ويتضح من هذا 
ويتم  50،4: 1نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب هي  لتكون 4864وعدد الطلبة الدارسين يصل 

( 112= 38/2+23)=عضو هيئة تدريس ليكون العدد المكافئ ألعضاء هيئة التدريس  38انتداب 
-وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية)41،8: 1عضوا وتكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب 

2215) . 

 2228/2229عام منذ إلى الطالب هيئة التدريس نسبة أعضاء عضاء أتطور ( 1 - 11)جدول رقم 
 

 العام الدراسي م
 عدد أعضاء هيئة التدريس

عدد 
 الطالب

 .ت. هـ.نسبة أ
على رأس العمل 

 إلى الطالب

نسبة العدد المكافئ 
ألعضاء هيئة التدريس 

 منتدب معين إلى الطالب

1 2008/2002 61 21 5236 1 :8558 1 :1053 

2 2002/2010 61 42 5213 1 :1158 1 :5252 

3 2010/2011 12 51 4482 1 :6253 1 :46 

4 2011/2012 12 53 4114 1 :5251 1 :4451 

5 2012/2013 83 52 4228 1 :5052 1 :3858 

6 2013/2014 82 44 4501 1 :5056 1 :4056 

 4158: 1 5054: 1 4822 38 (إجازة 2منهم ) 25 2014/2015 1

 

 
 2006/2005عام تطور أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية منذ  ( 1 -11)شكل 

 



 يمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادياألكاد

 

 الدراسة الذاتية

 - 122 - 

راءات التى اتخذتها يتضح فاعلية اإلج 1والشكل رقم  1-11وبدراسة الجدول رقم 

 .األكاديمية لزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس ونسبتهم إلى عدد الطالب على مدار السنوات السبع األخيرة

كما تولى األكاديمية اهتماماً خاصاً الستيفاء متطلبات االعتماد والوصول بنسبة أعضاء هيئة التدريس 

الستكمال أعضاء قد أعدت األكاديمية خطة خمسية ولهذا ف( . 25:1)إلى الطالب إلى النسبة المرجعية 

الخطة الخمسية / 1-11ملحق ) 2018/2012يتم تطبيقها على خمس سنوات تنتهي في هيئة التدريس 

وتعتمد خطة استكمال أعضاء هيئة التدريس على أعضاء الهيئة . (الستكمال أعضاء هيئة التدريس

قد معيدا ( 26)وجدير بالذكر أن . لى درجة الدكتوراهعالمعاونة الذين ينهون بنجاح دراستهم للحصول 

على درجة مدرسا مساعدا ( 41)كما حصل  باألكاديمية على درجة الماجستير أثناء عملهمحصلوا 

 .(2215-وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية)الدكتوراة أثناء عملهم 

ذية وصدق رئيس مجلس اإلدارة ضمن الخطة التنفياستكمال اعضاء هيئة التدريس وقد أدرجت خطة 

ومن المتوقع الوصول في نهاية الخطة بعدد أعضاء هيئة التدريس إلى . على االعتمادات المالية لتنفيذها

توضح الخطة االستراتيجية لألكاديمية و. 25:  1لتكون نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب  131

، بما  (2218-2213وثيقة الخطة االستراتيجية )  مراعاة إدراج استيفاء أعداد أعضاء هيئة التدريس

 .السنوات الخمس للخطة التنفيذيةيتناسب مع تطور أعداد الطالب باألكاديمية خالل 

يهم تممدريس مقممررات تناسممب يممتم تعيممين أعضمماء هيئممة التممدريس باألقسممام مممن المتخصصممين ويسممند إلمم
الذاتية ألعضاء هيئة التدريس والمقمررات توضح وثيقة اإلمكانيات البشرية موجز السيرة و. تخصصاتهم

وبدراسة  .(2215-لألكاديمية  وثيقة اإلمكانيات البشرية)التي يقومون بتدريسها أو التي يمكنهم تدريسها 
ونظمراً . هذه الوثيقة يتضح مناسبة تخصصات أعضاء هيئمة التمدريس للمقمررات التمي يقوممون بتدريسمها

ة تدريس في تخصصات غيمر متموفرة حاليماً أو التنمامي فمي أعمداد الحتياج بعض األقسام إلى أعضاء هيئ
الطالب فإن األكاديمية تستعين بأعضاء هيئة تدريس من كبار المتخصصين في الجامعات المصمرية لسمد 

كممما يممتم . (2215-وثيقققة اإلمكانيققات البشققرية لألكاديميققة)عضممواً  32هممذه الفجمموة ويبلمما عممدد المنتممدبين 
درسين المساعدين للدرجات العلمية فمي همذه التخصصمات لتموفير جيمل ممن أعضماء تسجيل المعيدين والم

 .لسد العجز فيهامؤهل هيئة التدريس 

 

 تنوع مدارس أعضاء هيئة التدريس ( 2 -11)شكل رقم 
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كما يتميز أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية بتنوع المدارس العلمية التي ينتمون 

، حيث يتضح تنوع  (على الدرجات العلمية أعضاء هيئة التدريس حصولجهات /  2-11ملحق )إليها 

تنوع مدارس أعضاء هيئة  ( 2 -11)، شكل رقم المدارس العلمية من مختلف الجامعات المحلية والدولية

من أعضاء هيئة التدريس قد حصلوا على درجة الدكتوراة من % 34ويوضح هذا الشكل أن  .التدريس

ثم جامعة عين شمس والكلية الفنية العسكرية وباقى % 33امعات األجنبية بنسبة جامعة القاهرة تليها الج

وهذا التنوع فى المدارس المؤهلة ألعضاء هيئة التدريس يثرى الفكر %. 33الجامعات المصرية بنسبة 

 .ويؤكد تنوع وقوة أعضاء هيئة التدريس

لعلمية المختلفة فقط بل يتم االستفادة كما أنه ال يتوقف دور أعضاء هيئة التدريس على تدريس المواد ا

 :منهم أيضاً في اآلتي 

المشاركة في لجان الممتحنين لمطابقة ورقة االمتحان ممع المواصمفات التمي يمتم اعتمادهما بنماء علمى  -أ 
 .المواصفات القياسية المعتمدة والتى تعتمد من مجلس األكاديمية 

عاتها مممما يعطممي مجمماالً واسممعاً الختيممار اإلشممراف علممى مشمماريع التخممرج التممي تتميممز بتنمموع موضممو -ب 
 .الطلبة

 .وتطويرهاإعداد المناهج الدراسية المختلفة ومراجعتها  -ج 
لمناقشممة الموضموعات المختلفممة ممن الناحيممة التعليميممة ( مجممالس األقسمام )اإلجتماعمات بصممفة دوريمة  -د 

اجتماعقات ر محاضقعينقة مقن /  3-11 ملحقق)وأيضاً مناقشة قرارات مجالس اإلدارة ومما جماء بهما 

   .(2214/2215األكاديمية واألقسام لعام مجالس 
 .اإلشراف على أسر الطلبة لزيادة الترابط االجتماعي والثقافي واألخالقي بجانب العلمي -ه 
  .االشتراك فى لجان الجودة ووحدات الجودة باألقسام -و 

التدريس بتدريسه  كما تحرص األكاديمية على أن يكون تخصص المقرر الدراسي الذي يقوم عضو هيئة
وثائق )واقعا في صميم تخصصه كم يتضح من بيانات أعضاء هيئة التدريس والجداول الدراسية 

 .(2315وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية )و ( الجداول الدراسية لألكاديمية

 الهيئة المعاونة 22/2/1
عالة إلحداث أي نجاح أو تطوير، وأنها من لدى األكاديمية عقيدة راسخة بأن الهيئة المعاونة هي القوة الف

العوامل األساسية في النهوض بالعملية التعليمية وفي هذا الصدد هناك حرص دائم على تعيين المتميز 

 . منهم من مختلف الجامعات ذوي التخصصات المناسبة والخبرات والكفاءات العالية 

 2228/2229عام باألكاديمية منذ  المعاونةعضاء هيئة التدريس أتطور ( 2 - 11)جدول رقم 
 

 عدد أعضاء الهيئة المعاونة عدد الطالب العام الدراسي م
نسبة الهيئة المعاونةعلى رأس 

 العمل إلى الطالب

1 2006/2005 9298 144 1 :9844 

2 2005/2010 9219 192 1 :9942 

9 2010/2011 4465 189 1 :2242 

4 2011/2012 4214 162 1: 2945 

9 2012/2019 4226 209 1 :2048 

8 2019/2014 4902 169 1 :2444 

2 2014/2019 4864 218 1  :21،1 
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عام الهيئة المعاونة باألكاديمية منذ  أعضاء تطور أعداد 3-11والشكل رقم  2-11رقم  ويوضح الجدول

خالل العام  ليصلد باضطراويتضح من هذا الجدول تزايد أعضاء الهيئة المعاونة .  2008-2002

على رأس العمل، علماً بأن أعداد طلبة  216عضواً معينا منهم  240إلى  2014/2015الدراسى 

وهذه النسبة . 21،1: 1ء الهيئة المعاونة إلى الطالب لتكون نسبة أعضا  4684األكاديمية يصل إلى 

 . ادتتفق مع النسبة المرجعية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتم

 
 2006/2005تطور أعضاء الهيئة المعاونة باألكاديمية منذ عام  ( 9 -11)شكل 

 
وتحرص األكاديمية على تنوع مدارس أعضاء الهيئة المعاونة وتنوع أماكن حصول أعضاء الهيئة 

، تنوع مدارس أعضاء الهيئة 4-11المعاونة على درجة البكالوريوس لتأكيد تنوع الخبرات، شكل رقم 
 . ( جهات حصول أعضاء الهيئة المعاونة على درجة البكالوريوس/  4-11ملحق )اونة والمع

 

 تنوع مدارس دراسة أعضاء الهيئة المعاونة لمرحلة البكالوريوس 4-11شكل رقم 
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ويتم التنسيق بين األقسام المختلفة باألكاديمية لتخطيط الدراسات العليا ألعضاء 

عات وفي التخصصات المناسبة للخطة الخمسية وأن يكون التسجيل في الهيئة المعاونة من مختلف الجام

أماكن / 5-11ملحق )األقسام المختلفة وفى التخصصات التى تخدم استكمال تخصصات هيئة التدريس 

 .( تسجيل الماجستير للهيئة المعاونة في الجامعات المختلفة وتوايعهم في األقسام

ئة المعاونة على الدراسات العليا بدعمهم مالياً ومعنوياً الستكمال وتقوم األكاديمية بتحفيز أعضاء الهي

دريس كما دراستهم ثم االستفادة منهم بعد الحصول على درجة الدكتوراه لينضموا إلى أعضاء هيئة الت

على درجة الدكتوراة أثناء عملهم مدرسا مساعدا ( 41)وقد حصل . الخمسيةهو مدرج بالخطة 

وثيقة اإلمكانيات ) معيدا على درجة الماجستير أثناء عملهم باألكاديمية( 26)باألكاديمية كما حصل 

وتقوم األكاديمية بدعم مشاركة أعضاء الهيئة المعاونة في الندوات  .(2215-البشرية لألكاديمية

الدعم قواعد الحوافز و/  1-11ملحق )العلمية ونشر األبحاث في الدوريات المتخصصة  والمؤتمرات

 .(بحث العلمىالمالى لل

 .الهيئة المعاونة/ تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس  22/1
 .تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 22/1/2

لدى األكاديمية رؤية واضحة بأن أعضاء هيئة التدريس هم القوة الفعالة فى األكاديمية، ولضمان نجاح 
 هيئة التدريس من خالل دورات تدريبية  هذه الرؤية فقد تبنت األكاديمية تنمية قدرات أعضاء

بيققان / 7-11ملحققق )ولقممد تممم حصممر الممدورات التممى حصممل عليهمما أعضمماء هيئممة التممدريس مممن الممداخل 

 وم  ن الخ  ارج( والتققي تققم عقققدها خققارا األكاديميققة الققدورات التققي حصققل عليهققا أعضققاء هيئققة التققدريسب
والتقي تقم عققدها ضقاء هيئقة التقدريس صور من  هادات الدورات التي حصقل عليهقا أع/  8-11ملحق )

 . (خارا األكاديمية

ولضمان تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس فقد تم عقد عدة دورات ألعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد منها دورة التقويم الذاتى المؤسسى لمؤسسات التعليم العمالى 

ودورة التخطمممميط  (31/1/2212ورة التقققققويم الققققذاتي لمؤسسققققات التعلققققيم بتققققاريخ د/  9-11ملحققققق )
دورة التخطققيط االسققتراتيجي لمؤسسققات التعلققيم / 12-11ملحققق)االسممتراتيجى لمؤسسممات التعلمميم العممالي 

وللرقممى بمسممتوى أعضمماء هيئممة التممدريس فقممد تممم التنسمميق وعمممل بروتوكممول مممع جامعممة القمماهرة  (العققالي
خطة عقد / 11 -11ملحق )وذلك لعقد دورات بصفة دورية ( رات أعضاء هيئة التدريسمركز تنمية قد)

صور / 12-11ملحق ) كنولوجيا فى التدريسستخدام التتين الوبناء عليه تم عقد دور (الدورات التدريبية

من ودورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب فى الفترة  (استخدام التكنولوجيا في التدريس  هادات دورتي
 .(دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب / 13-11ملحق ) 14/11/2013إلى  12/11
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 .الهيئة المعاونة/ تقييم أداء ورضاء أعضاء هيئة التدريس    22/3
 أعضاء الهيئة المعاونة/ تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس  22/3/2

 :ات التاليةيتم حاليا تقييم أداء أعضاء هيئة التدريس طبقا لآللي

  استقصاء رأى الطالب دوريا فى المقررات والبرامج شامال تقيميم عضمو هيئمة التمدريس وعضمو
( مكتمب تقيميم األداء: مسئول التنفيذ)الهيئة المعاونة ويتم إعداد تقرير يرفع إلى مجلس األكاديمية 

 (.وثائق نتائج استبيانات رأي الطالب فى البرامج والمقررات الدراسية)

 مسئول التنفيذ)م الحضور والتواجد باألكاديمية ويتم إعداد تقرير يرفع إلى عميد األكاديمية انتظا :
بشقأن مواعيقد  نماذج من تقارير مكتب أمن األكاديمية/  14-11ملحق ( )مكتب أمن األكاديمية
 (الحضور واالنصراف

  (إدارة المتابعة التعليمية: مسئول التنفيذ)االلتزام بتوقيتات تنفيذ األعباء التعليمية واإلشراف 

  االلتزام بأداء األنشطة األكاديمية واألعمال اإلدارية المرتبطة بهما مثمل إعمداد وتمدقيق مواصمفات
مسممئول ...)المقممررات والتقممارير الدوريممة لهمما وااللتممزام بتوقيتممات إعممداد وتصممديح االمتحانممات 

 (رؤساء األقسام ورئيس شئون التعليم: التنفيذ

 وكيمممل الكليمممة للتعلممميم : مسمممئول التنفيمممذ)ألنشمممطة الطالبيمممة واإلرشممماد األكممماديمي المشممماركة فمممى ا
 (والطالب

  (وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع: مسئول التنفيذ)المساهمة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة 

  (.رؤساء األقسام: مسئول التنفيذ)تحديث ملفات المقررات 
لفات المقررات التي يقوم بتدريسمها ويعمد تقيميم اسمتكمال وثمائق عضو هيئة التدريس هو المسئول عن مو

 .ويتوجب أن يتضمن ملف كل مقرر ما يلي. ملف المقررات من عناصر تقييم عضو هيئة التدريس
 :وثائق أساسية

 مواصفات المقرر 

 نسخة من المرجع األساسي 

  (حال احتواء المقرر لشق معملي)نسخة من كتاب المعمل 

 أعضاء هيئة التدريس للمقرر/ذاتية لعضو ملخص السيرة ال 

  أعضاء الهيئة المعاونة للمقرر/ملخص السيرة الذاتية لعضو 

 :وثائق تدرا لكل عام دراسي

 ورقة امتحان منتصف الفصل الدراسي 

 اإلجابة النموذجية المتحان منتصف الفصل الدراسي 

  الفصل الدراسي نهايةورقة امتحان 

  الفصل الدراسي هايةناإلجابة النموذجية المتحان 

  مستوفى ومعتمد من السادة رئيس القسم والعميد الفصل الدراسي نهايةامتحان نموذد تقييم 

 ورقة أسئلة امتحان المعمل 

 نموذج تحليل استطالع رأي الطالب فى المقرر موقع ومعتمد بخاتم مكتب تقييم األداء 

 الدوري للمقرر/التقرير السنوي 

ضو هيئة التدريس بالتغلب على المالحظات التى ظهرت من استبيان الطالب ومن هذه المعلومات يقوم ع
الورقمة االمتحانيمة مما كما يتم من تحليل نتمائج . لكى يرتقى بالعملية التعليمية والتربوية والمستوى العلمى

 .ضعف قد يظهر من نقاط
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 .الرضاء الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة 22/3/1
كاديمية أن يعمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى جو من الرضا إلعطاء منظومة تحرص األ  

ولممذلك يممتم قيمماس الرضمماء المموظيفي ألعضمماء هيئممة التممدريس والهيئممة . التعلمميم ممما يسممتطيعون مممن كفمماءة
بناء للخبمرة و, المعاونة دوريا في إطار خطة القياس الدوري لعناصر القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية

التراكميمة فممى هممذا المجممال فقمد قممام مكتممب تقيمميم األداء بتطمموير اسمتبيان الرضمماء المموظيفى ألعضمماء هيئممة 
نمققاذج قيققاس الرضققاء الققوظيفى ألعضققاء هيئققة التققدريس /  15-11ملحققق )التممدريس والهيئممة الوعاونممة 

 ملحقق) 2015ر أغسمطس وقمام المكتمب بقيماس الرضماء الموظيفى للفئتمين خمالل شمه(. والهيئة المعاونة
 (.تحليل استبيان قياس الرضا الوظيفى ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة/  11-16

 وقد أظهرت نتائج التحليل ما يلىز

 نتائج رقمية لدرجة الرضا الوظيفى: أوال

 مجال استطالع الرأى
درجة الرضا ألعضاء 

 هيئة التدريس

درجة الرضا للهيئة 

 المعاونة

 %82 %85 ملطبيعة الع

 %94 %82 ظروف العمل

 %86 %85 العالقة مع المسئولين باألكاديمية

 %42 %48 أنظمة الرواتب

 %69 %28 العالقة مع الزمالء

 

محضر اجتماع /  17-11ملحق ) وقد تم عرض نتائج قياس الرضا الوظيفى على مجلس األكاديمية 
جلس عن القرارات المذكورة ت مناقشات الموقد اسفر. (2315 أغسطس 16بتاري   مجلس األكاديمية
 .فى البندين التاليين

 واالستفادة منها أهم مالحظات أعضاء هيئة التدريس: ثانيا

   جداً  ضعيفة التصحيح مكافاة 
o تم تعديل الئحة مكافآت التصحيح لتكون: 

 العلمية المجاالت واالبحاث لفتح داعمة غير العلمية المكتبة 
o  

 الى عدم يؤدى مما مباشر بشكل االعضاء جميع مع لالكاديمية العليا راتاالدا بين التواصل عدم 
 االطراف بين واضحة رؤية

o  يتم عقد لقاء مجمع في بداية كل فصل دراسي وتقرر زيادة عدد اللقاءات المجمعة إلى

 .لقائين كل فصل دراسي

 العلمي للبحث وقت توفير 
o  

 االقسام فى التدريس هيئة اعضاء عدد زيادة 
o ريس اعتمادا على تعيين أعضاء الهيئة عيل خطة زيادة عدد أعضاء هيئة التدتم تف

ومن خالل التعيين فى  عقب حصولهم على درجة الدكتوراة( عضوا 240)المعاونة 

اإلعالن عن وظائف /  18 – 11ملحق )حالة الحاجة الستكمال التخصصات المطلوبة 

 .(7/8/2215هرام بتاريخ أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجريدة األ
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 العمل طبيعة مع لتناسب تقييم اعادة الى يحتاج السنوية والزيادة المرتب 

 وحجمة

o  ملخص الئحة المرتبات /  19 – 11ملحق ) 2014تمت زيادة المرتبات عام

 على اإلدارة العليانتائج قياس الرضا الوظيفي جارى عرض و (باألكاديمية

 يئة المعاونةأهم مالحظات أعضاء اله: ثالثا

 جداً  زائد المحاضرات بقاعة الطالب عدد 
o  تم مراعاة هذا المطلب فى تصميم المقر الجديد لألكاديمية المتوقع االنتقال اليه بنهاية العام

وذلك بزيادة عدد قاعات المحاضرات وتقليل السعة االستيعابية  2018-2019الدراسى 

 .مدةلها لتتوافق مع نظام الدراسة بالساعات المعت

 العلمية الدرجة على الحصول بمجرد قداالتع اتمنى 
o  يتم بالفعل التعيين على الدرجة األعلى عقب الحصول على المؤهل طبقا للضوابط

 .المعلنة

 بنا خاصة تخزين واماكن مكاتب الى نحتاج 
o ام تم مراعاة هذا المطلب فى تصميم المقر الجديد لألكاديمية المتوقع االنتقال اليه بنهاية الع

 2018-2019الدراسى 
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 الفاعلية التعليمية

 العلمية البحث العلمي واألنشطة 12
 

 البحث العلمى واألنشطة العلمية  12

تولى األكاديمية االهتمام البالغ بالبحث العلمي والذي يعد من أهم أدوات تحقيق التنمية في عالمنا 

نسانية ودراسة المشكالت التي تواجه المجتمع المعاصر, فهو العامل األساسي في تراكم المعرفة اإل

والعمل على إيجاد الحلول العلمية لها في مختلف ميادين الحياة, وت عد األكاديمية مصدراً الستثمار وتنمية 

أهم ثروات المجتمع وأغالها وهي الموارد البشرية, ويتضح ذلك من رسالتها التي تخصص فيها جزءا 

 .على مستوى الطالب أو القائمين بالعملية التعليميةرئيسيا للبحث العلمي سواء 

 

 

 خطة البحث العلمى 12/1

 :العلميتوافر خطط للبحث  1/1/ 12

 
بالرغم من عدم انطباق برنامج الدراسات العليا على  - شاملةوضع خطة علمية األكاديمية بقامت 

العلمي وسياسات البحث العلمي في مرتبطة بتوجهات وزارة التعليم العالي في مجال البحث  - االكاديمية

بالتنسيق مع و  (التعليم العالي في مصر – كتاب مراجعات لسياسات التعليم الوطنية/ 1-12ملحق )مصر 

وضع باألقسام العلمية  قامتكما  ,(خطة البحث العلمي/ 2-12ملحق ),  العلمية باألكاديمية األقسام 

خطة / 3-12ملحق )اط البحثية طبقا الحتياجات كل قسم يتم فيها وضع النقالخطة الخاصة بها بالفعل 

الخطط البحثية  العلمي حيث تقومللبحث  األكاديميةضوء خطة  فيوذلك  ,(البحث العلمي لألقسام العلمية

وقد أدرجت فيها توجهات كل قسم على حدى في التنسيق مع جامعة او كلية محددة هذا باإلضافة الي 

هيئة التدريس باألكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات التي يسجل التنسيق الشخصي بين أعضاء 

فيها الهيئة المعاونة و خريجين األكاديمية عن طريق اإلشراف المشترك وانتداب األساتذة من هذه 

قبل أعضاء هيئة وإذا فحصنا الرسائل المسجلة من  ( .وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية)الجامعات 

م كعينة لفترة زمنية سنجد أن عدد 2019 فبراير وحتى 2002الفترة والهيئة المعاونة من التدريس 

رسائل  ومعظمهادكتوراه,  49رسالة ماجستير و 59 تلك الفترة يصل إلى مناقشتها فيتم  التيالرسائل 

عاونة بيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة الم/ 4-12ملحق ) متسقة مع خطة البحث العلمي لألكاديمية

فعال من األقسام , وبالنظر إلى الخطط المقدمة (الحاصلين علي الدرجات العلمية اثناء عملهم باالكاديمية

المجاالت المتاحة لرسائل الدكتوراه والماجستير حتى يستفيد القسم من نجد أنها تحدد  العلمية باألكاديمية

 . التوجهات الحديثة المرتبطة بسوق العمل
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ألعضاء هيئة   2215-2227الرسائل العلمية المحققة في الفترة الزمنية من  مجموم (  1- 12)جدول

 .التدريس والهيئة المعاونة

 المجموم رسائل ماجستير رسائل دكتوراه العام

2227-2228 8 13 21 

2229-2212 7 14 21 

2211-2212 13 28 41 

2213-2214 14 34 48 

 5 4 1 2215 فبراير حتي

 131 93 43 ومالمجم

 

 
 

  2019- 2002عدد الرسائل المنجزة ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من (  1- 12)شكل 

 

 العلميالبحث  فيالتزام األقسام العلمية بتنفيذ خطة األكاديمية  12/1/2

لمتابع ة ؛ اوال ياتوضع آلالعلمي, مع لبحث التي وضعتها للخطط باألكاديمية بتنفيذ اتلتزم األقسام العلمية  

 خط ة بحثي ة لك ل األقس ام العلمي ة عل ى ح دى  الس نوية لك لالتقارير, وذل ك م ن خ الل الخط ة البحثي ة  تنفيذ

/ 5-12ملحق )البحثية مؤشرات اإلنجاز لتقييم مستوى نجاح تنفيذ الخطة  ومعرفة موقف البحث من خالل

 .(نمودا متابعة األبحاث العلمية باالقسام العلمية

 

 كفاءة العملية البحثية  12/2

 :مؤ رات الكفاءة 2/1/ 12
وق د وض عت . تحرص األكاديمية على االرتقاء بكفاءة العملية البحثي ة باعتباره ا أح د مخرجاته ا األساس ية

لألقس  ام  كف  اءة البح  ث العلم  ي تق  يس ؛أوال  األكاديمي  ة ع  دة مؤش  رات لقي  اس وتقي  يم كف  اءة العملي  ة البحثي  ة

ريق مؤشرات تقييم الكفاءة العلمي ة م ن معرف ة ع دد األبح اث المنش ورة ألعض اء هيئ ة فيها عن ط العلمية 

ع  دد  ثالثققا؛ع  دد الرس  ائل الت  ي تم  ت ض  من الخط  ة البحثي  ة  ؛ ثانيققا الت  دريس باألكاديمي  ة والهيئ  ة المعاون  ة

ه ا ف ي المشاريع البحثية المشتركة مع جهات خارجية وإقامة ورش عمل و ندوات علمية سنويا وي أتي نتاج
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مؤ قرات تقيقيم /  1–12ملحقق ) االكاديمية خط ة البح ث العلم ي الراجع ة توجهات 

 .(الكفاءة العلمية البحثية

 59ع دد أعض اء هيئ ة الت دريس يقوم البحث العلمي على أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ف ي األكاديمي ة ف

 169عض وا م نهم  224المعاون ة وأعض اء الهيئ ة . عض وا منت دبا انت دابا جزئي ا 44ا باإلضافة إلى عضو

العملية البحثية سواء برس ائل ماجس تير أو دكت وراه أو أبح اث فه ذا  فيوجميعهم يشارك  .على رأس العمل

خالل قائمة  خالل السنوات الخمس األخيرة منلقد تم حصر األبحاث المنشورة  .وجوهرههو صميم عملهم 

رة ألعضقاء هيئقة التقدريس خقالل الخمقس سقنوات حصر األبحاث المنشقو/ 7-12ملحق )العلمي اإلنجاز 

بحث ا لك ل  0,89بمتوس ط  المعين ين باألكاديمي ةألعض اء هيئ ة الت دريس  بحث ا 250فك ان ع ددها  (السابقة

ومن المتوقع زيادته هذه النسبة بعد قرارات رئيس مجلس األمناء ل دعم البح ث .  عضو هيئة تدريس سنويا

 البحقققث لقققدعم األمنقققاء مجلقققس ققققرار/ 8-12ملحقققق )ئ   ة الت   دريس العلم   ي للهيئ   ة المعاون   ة وأعض   اء هي

 رس ائل ف يتتمث ل  دولي ة والت يمش تركة م ع مؤسس ات علمي ة هذا باإلضافة إلى البحوث العلمي ة ال.(العلمي

ملحق )بتمويل ذاتي  بعثات للخارج فييقوم بها الباحثون باألكاديمية المبعوثون  الماجستير والدكتوراه التي

أسققماء البققاحثين مققن الهيئققة المعاونققة الحاصققلين علققى إجققااة السققتكمال الرسققائل العلميققة بيققان ب/ 12-9

/ 12-12ملحقق )قام بها بعض أعضاء هيئة التدريس مع جه ات دولي ة  اكما أن هناك أبحاث .(بعثات ومنح

 (.نمودا لبعض الشهادات الممنوحة من جهات دولية

 

ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة باألقسام  المنشورة حصراألبحاث العلمية(  2 – 12) جدول

 .خالل الخمس سنوات السابقةالعلمية باألكاديمية 

 الباحثين عدد المنشورة األبحاث العلمي القسم

 22 28 األساسية العلوم

 95 111 العمارة

 15 41 االتصاالت

 12 41 الحاسبات

 12 21 التصنيع

 104 250 المجموم

 

ض أعض اء هيئ ة الت دريس بأبح اثهم العلمي ة ف ي تط وير العملي ة التعليمي ة وذل ك م ن خ الل وقد اس تفاد بع  

اس تخدامها مرجع ا ف ي مواص  فات الب رامج التعليمي ة, كم  ا قام ت األكاديمي ة بتق  ديم طل ب إنش اء وح  دة ذات 

أعض اء طابع خاص الستفادة المؤسسات اإلنتاجية والخدمية في المجتمع من البح ث العلم ي ال ذي يق وم ب ه 

طلقب إنشقاء وحقدة دات / 11 -12ملحقق )هيئة التدريس وقد تم التصديق عليها م ن وزارة التعل يم الع الي 

 ( إنشاءها علي الموافقة قرار و خاصطابع 
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 أعداد األبحاث المنشورة والباحثين فى األقسام التعليمية باألكاديمية(  2-12)شكل 

 

المكتب ة الرقمي ة لخدم ة الب احثين وإتاح ة االتص ال بكاف ة المكتب ات  تفعي لتقوم األكاديمي ة ب دعم الب احثين بو

وتم تجهيز المكتبة سواء من حيث إم دادها  .للجامعاتوقواعد البيانات المدرجة على شبكة المجلس األعلى 

 9292المكتب ة تض م وبالمكتب ة , خ اص  إلكترون يبكتب حديثة ودوريات أو خدمة اإلنترنت وعمل موق ع 

ات باللغ  ة العربي  ة ف  ي مج  االت العل  وم األساس  ية وهندس  ة اإللكتروني   اكتاب   914ة اإلنجليزي  ة وباللغ   اكتاب  

وتكنولوجي  ا االتص  االت وهندس  ة الحاس  بات وتكنولوجي  ا المعلوم  ات وهندس  ة العم  ارة وتكنولوجي  ا البن  اء 

مقن الكتقب بيان خاص بالمكتبقة وآخقر تحقديث لهقا / 12-12ملحق ) وهندسة اإلنتاج وتكنولوجيا التصنيع

 .(واألبحاث العلمية وقواعد البيانات

   

 ومعرف ة موق ف البح ث م ن خ اللتق وم األكاديمي ة بمتابع ة تق دم أعض اء الهيئ ة المعاون ة  ف ى أبح اثهم كما 

 العلم  يبأخالقي  ات البح  ث م م  دى الت  زامه لتحدي  دتق  ارير المتابع  ة الس  نوية للمش  رفين  ومؤش  رات اإلنج  از

وبانته اء الفت رة المح ددة للقي ام بالبح ث ين ذر الباح ث وتحويل ه ال ي عم  ل  علم يال موإنج ازه موتط ور أدائه 

نمققودا متابعققة / 13-12ملحققق ). جه  ة التس  جيل بم  د فت  رة الدراس  ة أداري م  الم يتق  دم بم  ا يفي  د موافق  ة

عدم وجود دراسات عليا باألكاديمية ال يتعارض م ع وج ود خط ة للبح ث العلم ي طبق ا لتوجه ات  (.الباحث

رة واحتياجات سوق العمل هذا عن طريق التنسيق الشخصي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمي ة والوزا

وخ  ريجين األكاديمي  ة ع  ن طري  ق  المعاون  ة وأعض  اء هيئ  ة الت  دريس بالجامع  ات الت  ي يس  جل فيه  ا الهيئ  ة

إلمكانيققات وثيقققة ا)اإلش  راف المش  ترك او التس  جيل م  ع األس  اتذة المنت  دبين م  ن الجامع  ات المس  جلين فيه  ا 

رس الة  29م ن ع دد 2014- 2019اال انه قد ت م بالفع ل االنته اء ف ي الع ام الدراس ي  (.البشرية لألكاديمية

للخط ة  امن أعض اء هيئ ة الت دريس لدرج ة أس تاذ مس اعد طبق  9رسائل دكتوراه  وترقية  8ماجستير وعدد

 .يئة التدريس والهيئة المعاونة أوراق بحثية من قبل أعضاء ه 8البحثية لكل قسم علمي قد تم نشر عدد 

وجارى استكمال بيانات موقع األكاديمي ة بنش ر بيان ات ع ن بح وث الس ادة أعض اء هيئ ة الت دريس والهيئ ة 

قواع د بيان ات للرس ائل العلمي ة ي تم إنش اء كم ا  الرقمي ة,المعاونة باألكاديمي ة باإلض افة إل ى تفعي ل المكتب ة 

 الماجس تير, وال دكتوراه,رس ائل ملخص ات ل ألكاديمية ونسخ اس طوانةطبقا لخطة البحث العلمي بابالمكتبة 

بيقان خقاص بالمكتبقة وآخقر / 12-12ملحقق )ألبح اث المنش ورة خاصة بملخصات اكما توجد اسطوانات 

 (.تحديث لها من الكتب واألبحاث العلمية وقواعد البيانات

 :العلميتشجيع وتحفيز البحث  2/ 2/ 12
ميع أعضاء هيئ ة الت دريس والهيئ ة المعاون ة بي ومين تف رغ أس بوعيا باإلض افة إل ى تقوم االكاديمية بمنح ج

 :كالتاليقرارات الدعم المادي لتشجيع البحث العلمي  ورعاية ودعم الباحثين 
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وبع د  جني ه,900بع د حص وله عل ى درج ة الماجس تير مبل غ  يصرف للباح ث -

ملحق )د رسالة الماجستير والدكتوراه جنيه كمكافأة إلعدا 200حصوله على درجة الدكتوراه مبلغ 

قرار رئقيس مجلقس األمنقاء لقدعم الهيئقة المعاونقة وأعضقاء هيئقة التقدريس للدارسقات / 12-14

 .(العليا
 ف يب دعم طال ب الماجس تير بح د أقص ى  90/12/2011كما صدر قرار مجلس األكاديمي ة بت اريخ  -

/ 14-12ملحقق ) جني ه, 1000بل غ ودع م طال ب ال دكتوراه بم جني ه, 1000حكومي ة ب ف الكليات ال

 .(قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا
ققرار رئقيس مجلقس / 15-12ملحقق )2014-2019جنيه بدءاً من  2000وتم تعديل المبلغ  إلى   -

 (.األمناء لتعديل مبلغ دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا
المجالت العلمية العالمية بحد أقص ى خمس مائة  فيتكلفة النشر  ألعضاء هيئة التدريسرف كما يص -

قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضقاء هيئقة التقدريس / 14-12ملحق )جنيه 

 (.للدارسات العليا
ل عضاء هيئة التدريس مقابل حضور مؤتمرات داخلية متخصصة مرة أو أكثر خ الألكما يصرف  -

ققرار رئقيس مجلقس / 14-12ملحقق ). س نوياجني ه  1000الواحد بما ال يتع دى مبل غ  الماليالعام 

 (األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا
ك  ل ث  الث متخصص  ة م  رة  دولي  ة عض  اء هيئ  ة الت  دريس مقاب  ل حض  ور م  ؤتمراتألكم  ا يص  رف  -

قرار رئيس مجلس األمناء لقدعم الهيئقة / 14-12ملحق ). يهجن 9000بما ال يتعدى مبلغ  سنوات

 (المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا
 

اإلعقالن / 11-12ملحقق )الس نوي لألكاديمي ة الحف ل  ف ي الب احثين م نالمتمي زين وتقوم األكاديمية بتكريم 

 (.عن الحفل السنوي لألكاديمية ونمودا من  هادات التقدير
ملحقق )األكاديمية على توفير الدورات الالزمة ألعضاء هيئة الت دريس لالرتق اء بج ودة التعل يم  كما تساعد

 (.صور من  هادات الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجهة المانحة للدورة/12-17

 

 :التعليميةدعم وتعزيز العملية  العلمي فيمساهمة البحث  12/2/3

وأخالقياته واضحة وموجودة ضمن أه داف ال تعلم  العلميالبحث على أن تكون منهجية  األكاديميةتحرص 

معظم المقررات حيث يوجد ارتباط بين المق ررات الدراس ية والحي اة  فيويتضح ذلك  لبرامجها,المستهدفة 

 .العملية

كم  ا يح  رص . العلم  يتتض  من النت  ائج التعليمي  ة المس  تهدفة للب  رامج التعليمي  ة منهجي  ة وأخالقي  ات البح  ث  

كما يكلفون الطالب بمجموعة أبح اث  في مواعيدها,هيئة التدريس على انتهاء المقررات الدراسية أعضاء 

 .العلمي معهمكما يرحب األساتذة والهيئة المعاونة باألسئلة والحوار  الدراسي,مرتبطة بالمقرر 

امج والمق ررات ويوجد ارتباط عضوى بين نتائج األبحاث العلمية وعملية التطوير المستمر لمحتويات البر

حيث تدعم نتائج األبحاث العلمية المراجع الت ى يق وم أعض اء هيئ ة الت دريس بتأليفه ا ونش رها واس تخدامها 

 (M578-Hydraulic Power Systemsملف مقرر ) M578كمراجع أساسية للمقررات مثل مقرر 

 

 العلميتمويل البحث  3/ 12

توج  د بع  ض األكاديمي  ة, كم  ا وبن  اء عل  ى ميزاني  ة  مي  ةاألكاديطبق  اً لالئح  ة  العلم  يي  تم تموي  ل البح  ث  

طاقته  ا الس  تخدام الم  وارد  العلم  ي, تب  ذل األكاديمي  ة أقص  ىللبح  ث  ال  ذاتياآللي  ات لتنمي  ة مص  ادر التموي  ل 

وقد تزايد دعم البحوث العلمية للباحثين من داخل األكاديمية, حيث  .المالية المتاحة بكفاءة وطبقاً لألولويات

أل  ف جني  ه مص  ري ل  دعم بح  وث ف  ي مج  االت تطبيقي  ة  115ح  والي ( 2019–2012)لع  ام بلغ  ت قيمت  ه 

 :2019وقضايا التكنولوجيا وتقنيات الحاسب اآللي, وكان من أبرز هذه المشاريع البحثية لعام 

 (علوم أساسية) عبير حسن محمود/ رسالة دكتور
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 (اتصاالت)عاصم بدر الدين / رسالة المهندس

 (قسم العمارة)بيل ماجد ن/ رسالة دكتور

 (قسم الحاسبات)ماجستير  -علي صالح / رسالة المهندس

 (قسم تصنيع)ماجيستر  -رسالة المهندسة أسماء محمد صالح 

وق  د ذك  رت ميزاني  ة البح  ث العلم  ي داخ  ل خط  ة األكاديمي  ة للبح  ث الع  فلمي, وتتوق  ع األكاديمي  ة االس  تفادة 

 ري التص   ديق عليه   ا م   ن وزارة التعل   يم الع   الي بالتموي   ل م   ن الوح   دة ذات الط   ابع الخ   اص والت   ي ج   

 ( إنشاءها علي الموافقة قرار و خاصطلب إنشاء وحدة دات طابع / 11-12ملحق )
 

 أنشطة علمية أخرى  4/  12

 مشروعات بحثية ممولة واتفاقيات  1/  4/ 12

ل ذات ي م ن الباح ث بتموي  بعدد من االتفاقيات مع ال دول األجنبي ة  األكاديمية عن طريق باحثيهاترتبط 

نمقودا لقبعض / 12-12ملحقق ) ات المصرية مثل جامعة القاهرة والشراكة مع جامعات أوروبيةالجامعو

مشروعات بحثية من خالل مبعوثيه ا إل ى  األكاديمية في وتشارك , (الشهادات الممنوحة من جهات دولية

ذه البعث ات تنقس م إل ى بعث ات داخلي ة , , وه  بتمويل ذاتي من الباحث نفس ه والجه ة المانح ة الدول األجنبية

صققور مققن تصققاريح إقامققة النققدوات العلميققة / 18-12ملحققق )وبعث  ات خارجي  ة , وم  نح انتم  اء وش  راكة 

, كم ا توج د آلي ات لتب ادل الخب رات م ع المؤسس ات  (2213-2212وورش العمل للطلبة للعام الدراسقي 

حي ث ال ت دخر  ,(وثيقة اإلمكانيات البشرية لألكاديمية) التعليمية المناظرة من خالل االنتدابات باألكاديمية

بينه  ا وب  ين الكلي  ات المن  اظرة وغي  ر المن  اظرة عل  ى  العلم  يتيس  ير وتش  جيع التع  اون  ف  ياألكاديمي  ة جه  دا 

 المستوى المحلى من خالل ترشيح أعضاء هيئة التدريس للتدريس بالمؤسسات العلمية من خالل االنتدابات

. 

 ان السادة أعضاء هيئة التدريس المنتدبين والجامعات المنتمين إليهابي(  3- 12)جدول 

 القسم العلمي أستاد واستاد مساعد مدرس جهة العمل

 إعدادي 1 - جامعة القاهرة

 العمارة 9 - جامعة عين شمس

 العمارة 9 4 جامعة حلوان

 العمارة 4 - جامعة الفيوم

 العمارة - 1 فنون جميلة

 العمارة 2 1 سجامعة قناة السوي

 العمارة - 1 جامعة الزقازيق

 العمارة 1 - جامعة المنوفية

 العمارة 9 2 جامعة األزهر

 العمارة - 1 جامعة أسيوط

 العمارة 1 2 جامعة بنها هندسة شبرا

 العمارة 2 1 مركز بحوث البناء

 اتصاالت-تصنيع-الحاسبات 1 8 القوات المسلحة

 العمارة - 1 استشاري عام

 تصنيع 1 - لجامعة الحديثةا

 تصنيع 1 - الجامعة األلمانية

 العمارة - 1 جامعة مصر الدولية

 العمارة 1 - أكاديمية الشروق

  24 21 اإلجمالي
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 الجهات التى تم االستعانة بها فى تبادل الخبرات (  9- 12)شكل 

 

 :المؤتمرات واألنشطة العلمية 2/  4/ 12
العلمية وقد تم المشاركة ف ي الم ؤتمر ال دولي الث اني ال ذي عق د ف ي المؤتمرات  نظيمتشارك األكاديمية في ت

صققور مققن  ققهادات / 17-12ملحققق .) رح  اب كلي  ة الهندس  ة بالجامع  ة الحديث  ة للتكنولوجي  ا والمعلوم  ات

 (.الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجهة المانحة للدورة

كما هو مدرج بخطة األكاديمية  الت علمية و مؤساساتكما انه جاري التحضير لعمل بروتكوالت مع مج

العديد من المؤتمرات والندوات  فيشارك أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  للبحث العلمي, وقد

صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة للعام / 18-12ملحق )المحلية والدولية 

ملحق )لحضور المؤتمرات العلمية المحلية والدولية  األكاديمية ماديا وتدعمهم ،(2213-2212الدراسي 

 (.نمودا متابعة الباحث/ 12-13

وفى الندوات العلمية وحلقات البحث  األكاديمية,تنظمها  التيالمؤتمرات العلمية  فييتم إشراك الطالب 

-2212لعام الدراسي صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة ل/ 18-12ملحق)

2213) 
كما شارك العديد من أعضاء هيئة التدريس بتحكيم مشاريع تخرج في جامعات وأكاديميات أخرى , وقد 

 .شارك بعض من أعضاء هيئة التدريس في التمثيل داخل منظمات وجمعيات قومية ودولية
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 الفاعلية التعليمية

 الدراسات العليا 13
 

المصدق عليها من السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى رئيس المجلس  يميةاألكادال تتضمن لوائح 

 األكاديميةفهذا المعيار ال ينطبق على وبناء عليه . نشطة للدراسات العلياأاألعلى للمعاهد العليا الخاصة أى 

متواصال ألعضاء  تقدم دعما األكاديميةوبالرغم من ذلك فإن . الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى

 :الهيئة المعاونة إلنهاء دراساتهم العليا خاصة ما يلى

 

وبع د حص وله عل ى درج ة  جني ه,900بع د حص وله عل ى درج ة الماجس تير مبل غ  يصرف للباح ث -

قرار رئيس / 1-13ملحق )جنيه كمكافأة إلعداد رسالة الماجستير والدكتوراه  200الدكتوراه مبلغ 

 .(المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا مجلس األمناء لدعم الهيئة
 

 ف يب دعم طال ب الماجس تير بح د أقص ى  90/12/2011كما صدر قرار مجلس األكاديمي ة بت اريخ  -

ققرار / 1-13ملحق ) جنيه, 1000ودعم طالب الدكتوراه بمبلغ  جنيه, 1000حكومية بف الكليات ال

 .(اء هيئة التدريس للدارسات العليارئيس مجلس األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعض
 

ققرار رئقيس مجلقس / 2-13ملحقق )2014-2019جني ه ب دءاً م ن  2000وتم تعديل المبلغ  إل ى   -

 (.مبلغ دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا لتعديلاألمناء 
 

مائة المجالت العلمية العالمية بحد أقص ى خمس  فيتكلفة النشر  ألعضاء هيئة التدريسكما يصرف  -

قرار رئيس مجلقس األمنقاء لقدعم الهيئقة المعاونقة وأعضقاء هيئقة التقدريس / 1-13ملحق )جنيه 

 (.للدارسات العليا
 

عضاء هيئة التدريس مقابل حضور مؤتمرات داخلية متخصصة مرة أو أكثر خ الل ألكما يصرف  -

رئققيس مجلققس ققرار / 1-13ملحققق ). س  نوياجني ه  1000الواح  د بم ا ال يتع  دى مبل  غ  الم  اليالع ام 

 (األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا
 

ك  ل ث  الث متخصص  ة م  رة  دولي  ة عض  اء هيئ  ة الت  دريس مقاب  ل حض  ور م  ؤتمراتألكم  ا يص  رف  -

ققرار رئقيس مجلقس األمنقاء لقدعم الهيئقة / 1-13ملحق ). جنيه 9000بما ال يتعدى مبلغ  سنوات

 (دريس للدارسات العلياالمعاونة وأعضاء هيئة الت
 

عدم وجود دراسات عليا باألكاديمية ال يتعارض مع وج ود خط ة للبح ث العلم ي طبق ا لتوجه ات وال وزارة 

واحتياجات سوق العمل هذا عن طريق التنسيق الشخصي بين أعضاء هيئة التدريس باألكاديمي ة وأعض اء 

وخ  ريجين األكاديمي  ة ع  ن طري  ق اإلش  راف  المعاون  ة هيئ  ة الت  دريس بالجامع  ات الت  ي يس  جل فيه  ا الهيئ  ة

وثيق  ة اإلمكاني  ات البش  رية )المش  ترك او التس  جيل م  ع األس  اتذة المنت  دبين م  ن الجامع  ات المس  جلين فيه  ا 

 (. لألكاديمية
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 الفاعلية التعليمية

 إدارة الجودة 14
 

 إدارة الجـــودة 14
للنظام الداخلي  إلدارة الجودة, كما أعدت كتيباً  لياً أنشأت األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا نظاما داخ

وثيقة النظام الداخلى )إلدارة الجودة وآليات العمل ومؤشرات التقييم المستمر لجودة األداء باألكاديمية 

 بإجراء تقويم شامل ومستمر لقدرتها المؤسسيةنظام إدارة الجودة باألكاديمية لتزم وي. (إلدارة الجودة

خطط الضعف وعمل نقاط  القوة والعمل على تعزيزها, وكذلك نقاط , بهدف تحديدتعليميةوفاعليتها ال

اإلدارة العليا, األقسام التعليمية, العاملون, )األطراف المعنية  كما تشارك .معالجتهاالتحسين الالزمة ل

 .إدارة الجودة منظومةفى ( األطراف المجتمعية ذات العالقةو الطالب

 

 لجودةوحدة ضمان ا 14/1

 

بقرار من السيد عميد األكاديمية في  باألكاديمية " مكتب توكيد الجودة واالعتماد " تم تشكيل 

: يتضمن 1/8/2002إلى  29/1/2008يوجد تقريريوضح أعمال المكتب فى الفترة من . 29/1/2008

 1/8/2002 إلى 28/12/2008بيان باألعمال التى تمت خالل الفترة من  -مهام المكتب -تشكيل المكتب

  (1/1/2215إلى  25/1/2221تقرير عن أعمال المكتب خالل الفترة من / 1 -14ملحق )
مباشرة ويتضح ذلك من  مستقل إدارياً, ويتبع عميد األكاديمية واالعتماد كمكتب التعليم مكتب جودة يعامل

لمكتب الجودة الئحة  (.ميةلألكادي  2215وثيقة الهيكل التنظيمى لألكاديمية )الهيكل التنظيمى لألكاديمية 

قرار إنشاء مكتب توكيد الجودة / 2 -14ملحق) معتمدة من مجلس األكاديمية ومن رئيس مجلس األمناء

 - إنشاء مكتب ووحدات الجودة باألكاديمية :تشمل الالئحة على. (واالعتماد وتشكيله والئحته التنفيذية

أهداف  - ية المكتب ورؤى وحدات الجودة باألقسامرؤ - رسالة المكتب ورساالت وحدات الجودة باألقسام

اختصاصات مجلس  - تشكيل وحدات الجودة باألقسام - تشكيل مجلس إدارة المكتب - المكتب والوحدات

المففوارد  - حوافر أعضاء مجلس إدارة المكتب والوحدات - ختصاصات وحدات األقساما - إدارة المكتب

تشكيل وحدات الجودة  /3-14ملحق). عمل المكتب والوحدات مراقبة جودةو البشففرية والمفادية

 . (باألقسام

م وقيو. يتولى المكتب مهام التقويم الذاتى المستمر للقدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية لألكاديمية 

 :التاليةمهام المكتب بتنفيذ ال

ة التدريس ومعاونيهم ضرات والندوات ألعضاء هفيئمحاعدد من ال تم عقديث ح :نشر ثقافة الجودة -1

 دواتنالمحاضرات والبيان / 4 -14ملحق) والمهندسين ومعظم العاملين باألكاديمية والطالب

 (.لنشر ثقافة الجودة

هاز اإلدارى فى جالتدريس ومعاونيهم وأعضاء ال ئةعقد دورات تدريبية للسادة أعضاء هيتنظيم  -2

ن بيا/ 5 -14ملحق)مان جودة التعليم ة القومية لضئمجاالت جودة التعليم بالتنسيق مع الهي

صور بيان و/ 1-14ملحق) ،(فى مجال جودة التعليم التدريببأسماء الحاصلين على دورات 

 (. هادات التدريب
الدراسات العليا "ا لجنة حيث الينطبق معيار 14ان للدراسة الذاتية وعددها جقام المكتب بتشكيل ل -3

بالئحة األكاديمية المصدق عليها من السيد وزير التعليم على األكاديمية لعدم ورودهما " والبحوث

ثم أعيد تدقيق تشكيل  .(ئح األكاديميةوالوثائق )( رئيس المجلس األعلى للمعاهد الخاصة)العالى 

لجان الدراسة الذاتية عدة مرات طبقاً لظروف أعضاء هيئة التدريس باألكاديمية ولمتطلبات هيئة 
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 4/8/2019بتاريخ  للجان الدراسة الذاتية صدر آخر تشكيل. ضمان الجودة

وتم حذف لجنتين بعد دمج معايير التقييم " البحث العلمى"لجنة بعد إضافة لجنة  19-يتضمن عدد 

قرارات تشكيل لجان الدراسة / 7 -14ملحق)فقط  امعيار 14-الصادرة عن الهيئة القومية لتكون 

 .(الذاتية
ية لدراسة مهامها ومتابعة عملها حيث كانت مهمة اللجان جتماعات للجان الدراسة الذاتاتم عقد  -4

جتماعات لجان امحاضر / 8-14ملحق)لى مستوى االعتماد إرتقاء باألكاديمية تتلخص فى اال

 .(الدراسة الذاتية والندوات المتعلقة بها
 

-14قملح)توفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل بالمكتب ألكاديميةعلى دارة العليا لتحرص اإل 

تقديم كافة أشكال وكذا  (وتأهيلهم والدورات التدريبية الحاصلين عليها مكتب الجودةحصر العاملين ب/ 9

حيث تم تجهيز المكتب بعدد من أجهزة حاسب وخط لشبكة المعلومات الدولية ومكاتب . ىالدعم الماد

المادية  مكتبلحصر معتمد بإمكانيات ا/ 12-14ملحق)ودواليب لحفظ الوثائق وماكينات تصوير 

كما تقدم األكاديمية الدعم المعنوى للعاملين فى مجال الجودة في صورة شهادات تقدير  .(وتجهيزاته

بعض صور الدعم المعنوى للعاملين / 11-14ملحق) للمجهود المبذول منهم إضافة إلى المكافآت المالية

للوحدة ألداء ت المالية الالزمة على توفير المخصصاإدارة األكاديمية كما تحرص  .(فى مجال الجودة

 (.ميزانية األكاديمية للسنوات الخمس األخيرةوثائق ) بصورة جيدةمهامها 

 العليا إدارة المعاهد)وزارة التعليم العالى  باالستفادة من الدعم الذى تقدمةاألكاديمية  قومت 

 :قدها هذه الجهات, كمثالوالمعاهد البحثية األخرى من حضور ورش العمل والندوات التى تع (الخاصة

عن األقمار " دعوة من أكاديمية البحث العلمى للسيد عميد األكاديمية لحضور ورشة عمل عن  -

شملت . 2/9/2019, ينظمها مجلس علوم الفضاء واالستشعار من بعد يوم األحد "المتناهية الصغر

 :األهداف العلمية والتقنية للورشة على

 الفضاء داخل المنطقة العربية لما لها من أهمية قصوى فى كافة  توطين علوم وصناعة تكنولوجيا

 .نواحى األنشطة التعليمية والتطبيقات المدنية

  خدمة أهداف تطوير التعليم الهندسى ومشاركتة فى احتياجات الصناعة داخل المنطقة العربية

 .وباألخص داخل ج م ع

  تجميع وتصنيع أقمار صناعية(Education Kits ) التدريب والبحث العلمىألغراض. 

  تفعيل مهارات الطالب فى فروع هندسة علوم الفضاء وصناعة األقمار الصناعية بما تشمله من

كافة التخصصات الهندسية مما يخدم أهداف تطوير التعليم وتأهيل الطالب لمتطلبات عصر 

 .الفضاء وتكنولوجيا المعلومات

حضور ورشة عمل يوم الثالثاء الموافق لسيد عميد األكاديمية لل (لجنة التعليم)وزارة التعليم العالى دعوة 

حيث تم عرض تقارير لجان التقييم " نحو جودة التعليم الهندسى الخاص" وموضوعها  29/4/2019

وإتاحة الفرصة لعمداء المعاهد لعرض خطة المعهد لتالفى السلبيات فى معهده كما يراها, ويكون للجنة 

نية تطبيق هذه الخطة والتى يتم متابعتها سنوياً والتى سيتم بناًء عليها تحديد أعداد التقييم تقدير مدى إمكا

نحو جودة التعليم الهندسى "وثيقة ورشة عمل ). 2019/2014الطالب الذين سيتم قبولهم فى عام 
وحدة إدارة مشروعات )وزارة التعليم العالى دعوة  .(الخاصة وبها تقييم للمعاهد الهندسية" الخاص

وموضوعها  2/12/2019حضور ندوة يوم اإلثنين الموافق للسيد عميد األكاديمية ل (تطوير التعليم العالى

 :, حيث اشتملت الندوة على"التعرف على أهداف وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى"

 التعارف. 

 نشأة وحدة إدارة مشروعات التطوير. 
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 (.الموقع اإللكترونى)وفرها دور الوحدة فى التطوير والخدمات التى ت 

 معايير الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد. 

 مردود االعتماد. 

  (.الخطوات المستقبلية للبدء فى تفعيل التعاون)خارطة الطريق المستقبلية 

بيان بورش العمل التى حضرها السيد عميد األكاديمية والسيد وكيل األكاديمية / 12 -14ملحق) 

 (.بالواارة
من  واالعتماد القومية لضمان الجودةعمل األكاديمية على االستفادة من الدعم الذى تقدمة الهيئة ت 

لجنة إعداد : مشاركة أعضاء هفيئة التدريس باألكاديمية فى أنشطة الهيئة ولجانها المختلفة مثل: خالل

سية للهندسة, لجنة إعداد المعايير معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى, لجنة إعداد المعايير القومية القيا

األكاديمية للمدارس الثانوية الصناعية, لجنة التعليم العالى, عضوية لجان إعداد معايير أكاديمية لبرامج 

عضوية لجان و خاصة للتعليم الهندسى الجامعى, عضوية لجان المراجعين المعتمدين للتعليم العالى

بعض صور لوثائق استالم ملفات / 13-14ملحق)قبل الجامعى المراجعين المعتمدين لمؤسسات التعليم 

م عقد عدد من الدورات التدريبية على أعمال كذا ت. (مؤسسات تعليمية للمراجعة الخارجية من الهيئة

ن بأسماء بيا/ 5 -14ملحق)الجودة باألكاديمية, حيث قام بالتدريب فى هذه الدورات مدربون من الهيئة 

 صور  هاداتبيان و/ 1 -14ملحق) - (فى مجال جودة التعليم لتدريباالحاصلين على دورات 

  (.التدريب

التغذية : , من أمثلة ذلكأنشطتها باألكاديمية وسائل متنوعة لممارسة تستخدم وحدة ضمان الجودة 

وثائق المراجعة الداخلية )المراجعات الداخلية  ,(استبيانات األطراف المعنية/ 14-14ملحق)الراجعة 

وثائق تقارير المراجعة الخارجية )والمراحعات  الخارجية للبرامج  (صفات المقررات والبرامجلموا

كما يحضر مدير مكتب جودة التعليم اجتماعات مجلس األكاديمية ليعرض ويناقش  .(لبرامج األكاديمية

 سسية والتعليميةوتعد مناقشات موضوعات الجودة ومعايير االعتماد المؤ. قضايا جودة التعليم باألكاديمية

وقد تناولت . جتماعات مجلس األكاديمية خالل السنوات األخيرةمن الموضوعات األساسية فى جميع إ

مناقشة الجزء القانونى من الئحة  –ستعراض مطالب األقسام بخصوص الجودة إ مناقشات المجلس إجماالً 

تمدة الخاصة بتخصص الهندسة المدنية الئحة الساعات المع -األكاديمية الخاصة بنظام الساعات المعتمدة 

تشكيل لجنة لمراجعة أعمال  –التجهيز لعمل مجلة علمية باسم األكاديمية –إعادة تشكيل مكتب الجودة  –

استكمال ملفات الجودة  –. تد. هف. تشكيل لجنة للتحقيق فى مخالفات معاونى أ –لجان الدراسة الذاتية 

الرد على  –وضع نظام لتلقى شكاوى الطالب والموظفين  –تمدة الخاصة باألقسام لمواد الساعات المع

توزيع االستبيانات على  –. تد. هف. الئحة الجزاءات الخاصة بمخالفات معاونى أ –تقرير لجنة التقييم 

ترشيح عدد خمسة معيدين من كل قسم  –الطلبة فى بداية الفصل الدراسى تحت إشراف قسم المتابعة 

الهيكل التنظيمى, استراتيجيات التعليم والتعلم لألكاديمية : التصديق على وثائق – لحضور اجتماع الجودة

 –ووثيقة الميثاق األخالقى لممارسات المهنة لألكاديمية ومعايير اختيار وتعيين القيادات األكاديمية 

تحان التأكيد على شكل ورقة ام –ستكمال ملفات مقررات الساعات المعتمدة المطلوبة من األقسام إ

التأكيد على ضرورة عقد  –مناقشة الرضا الوظيفى واختيار العاملين المميزين لتكريمهم  –التحريرى 

 –مؤتمرات الجودة الخاصة باألقسام فى مواعيدها التى سبق وتم تحديدها من قبل رؤساء األقسام 

 –السنوية لألطراف المجتمعية التحضير لعقد الملتقيات  –ومعاونيهم . تد. هف. المخالفات التعليمية للسادة أ

إجراءات الحصول على الدعم المالى الخاص باألبحاث العلمية لكل من  –الموقع اإللكترونى لألكاديمية 

. هـ. الدعم المالى الخاص باألبحاث العلمية لكل من السادة أ/ 29-14ملحق ) ومعاونيهم. تد. هف. السادة أ

 .(ومعاونيهم. تد

عرض أجندة الفصل الدراسى الثانى  –التوصيف الوظيفى  –ت الملتقى السنوى مناقشة نتائج وتوصيا –

مناقشة استطالعات الرأى ونتائج قياس رضاء  –مخالفات الهيئة المعاونة  – 2019/2014للعام الدراسى 

الطالب والتوصيات قيام مدير مكتب الجودة بحصر أعمال لجان الدراسة الذاتية وتحديد موعد لتقديم طلب 
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محاضر مجالس / 15-14ملحق) واالعتماد لضمان الجودة عتماد للهيئة القوميةاال

  .(األكاديمية التى نوقشت فيها قضايا الجودة

 

 المستمر والتطوير للقدرة المؤسسية تقويمال 14/2

 :عملية التقويم 14/2/1

اسة الذاتية يقوم مكتب جودة التعليم باألكاديمية وبالتنسيق مع اللجان المشكلة إلجراء الدر 

ومشاركة األطراف المعنية بإعداد خطط إلجراءات التقويم الدورى لعناصر القدرة المؤسسية طبقاً 

خطط األعمال / 11-14ملحق)للمعايير الصادرة عن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  (.يةلمؤسسا الدورية لتقويم عناصر القدرة

ستفادة بآراء جهات التوظيف والتدريب من الشركات والوزارات على اإل كما تحرص األكاديمية 

وثائق الملتقى السنوى )والهيئات المختلفة وأولياء األمور والطالب بعقد ملتقيات سنوية تجمع هذه الفئات 

حيث تم استعراض اإلمكانيات المادية والبشرية لألكاديمية والتى أهلت األكاديمية  .(لألطراف المجتمعية

وكذلك تم استعراض عدد . 2012صل على شهادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعات حتى عام ألن تح

والتحكم فى الطائرات  GSMمن مشاريع تخرج الطالب التى منها وسائل اتصاالت حديثة باستخدام 

جين دعم التواصل بين الخري: وكان من أهم توصيات هذه الملتقيات. ونقل الصور بالروبوت( بدون طيار)

ويتم ذلك بغرض تحديد نقاط القوة وتعزيزها ونقاط الضعف وعمل . واألكاديمية وتحديث معامل األكاديمية

  (.يةلمؤسسا الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة/17-14ملحق)خطط التحسين الالزمة لعالجها 

 

 :للقدرة المؤسسية أنشطة التعزيز والتطوير 14/2/2
 :التقويم المستمر للقدرة المؤسسية تحسن األداء الكلى لألكاديمية ومن أمثلة ذلك نتيجة النتظام عملية -أ

 (.تيب النظام الداخلى إلدارة الجودةك)إيجاد آلية واضحة للمراجعة الداخلية والتقويم المستمر ( 1)
أمثلة للتحديث السنوى / 18-14ملحق)تزويد المعامل باألجهزة والمعدات الالزمة  (2)

 .(للمعامل
بيان بالدورات التى / 19-14ملحق) عمل دورات لتأهيل ورفع كفاءة العاملين باألكاديمية (9)

 .(عقدت باألكاديمية أو خارجها لتأهيل ورفع كفاءة العاملين

 :البرامج والمشروعات لتعزيز القدرة المؤسسية, منها تم عمل بعض -ب 

خطة تحسين / 22-14ملحق) ستخدام التكنولوجيااتطوير مهارات الجهاز اإلداري فى ( 1)

 .(مهارات الجهاا اإلدارى فى إستخدام التكنولوجيا
األكاديمي ة  لمراف ق (الس نوية/ الش هرية / األس بوعية / اليومي ة ) للصيانة الدوري ة طإعداد خط (2)

 .(خطط الصيانة الدورية لمرافق األكاديمية/ 21-14ملحق)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويم المستمر للفاعلية التعليمية14/3

األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا اهتماما خاصا بالفاعلية التعليمية باعتبارها هدفا ال ولى ت

 .يمكن الحياد عنه

 

 :التقويم عملية 14/3/1
بالتنسيق مع اللجان المشكلة إلجراء الدراسة الذاتية بإعداد خطة  مكتب جودة التعليم باألكاديميةيقوم 

المحددة بمعايير التقويم الصادرة عن الهيئة القومية الفاعلية التعليمية عناصر لإلجراءات الدورية لتقويم 

الفاعلية خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر / 22-14ملحق)لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  .(التعليمية
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تحرص األكاديمية على إشراك األطراف المعنية في عملية تقويم عناصر الفاعلية 

إنشاء قسم : كان من أهم توصيات هذه الملتقياتو .(ائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعيةوث)التعليمية 

 .للدراسات العليا باألكاديمية ودعم تواصل طالب األكاديمية مع الجامعات األخرى وخاصة الخارجى منها

نها في المجالس التالية بما كما تناقش األكاديمية نتائج التقييم في مجالس التعليم المختلفة ويتم تحليلها وإعال

محاضر مجالس األكاديمية التى نوقشت فيها قضايا / 15-14ملحق)يضمن شفافيتها ومصداقيتها 

 .(الجودة

 

 :أنشطة التعزيز والتطوير للفاعلية التعليمية 14/3/2
 زيز وتطويرالفاعلية التعليمية وحصر الممارسات الفعلية لتعيقوم مكتب جودة التعليم بتحليل نتائج تقويم 

  (.الخطة التنفيذية لتحسين وتعزيز الفاعلية التعليمية /23-14ملحق) الفاعلية التعليمية

 

من نتائج المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية واإلستبيانات تم تالفى المالحظات المختلفة التى ظهرت 

 يقومكما . مال لجان الجودة المختلفةمن هذه اإلجراءات سواء تقارير المقررات أو تقارير البرامج  وكذا أع

بعض نمااا لتقييم الورقة اإلمتحانية / 32-14ملحق) التدريس بتحليل النتائج اإلمتحانية. هف. أ  السادة

والتى تبين ان اإلمتحانات  تحقق المخرجات التعليمية المستهدفة لكل  (لسنوات مختلفة لعدد من المواد

مع أوراق اإلجابة لكنتروالت  وكذا اإلجابة النموزجية رق اإلمتحانيةتم تسليم نموزج تقييم الويمقرر و

 .السنوات المختلفة

 

 :من أمثلة تعزيز الفاعلية التعليميةو 

 .األكاديمية إنشاء مكتبة جديدة والدعم المستمر لمكتبات -

 .توفير شبكة المعلومات فى المكتبات وفى جميع اقسام ومكاتب االكاديمية -

 .يذ خطة فعالة لزيادة أعضاء هيئة التدريستخطيط وتنف -

 .فردا 490إنشاء قاعة مؤتمرات بسعة  -

 .إعداد وتنفيذ خطط تدريب ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة واإلداريين -

 .المعتمدة تطوير البرامج وإدخال برامج بنظام الساعات -

 .التطوير المستمر المخطط للمعامل -

جديدة وتحديث جوهري لمعامل الحاسبات واستبدال جميع األجهزة وشراء حزم إضافة معامل حاسب  -

 .رامج جديدةب

 .(إنتظام أو تعثر علمى)إخطار اولياء األمور عن موقف الطالب  -

 .تنفيذ رغبات الطالب من حيث تغيير رغبة الطالب فى التخصص أو الفصل وذلك طبقاً لتوقيتات محددة -

 .إعفاء نسبة من المصروفات طبقاً لتقدير الطالب/ خطابات تهنئة ) ين علمياً مكافأة الطلبة المتمييز -

 

 المساءلة والمحاسبة 14/4
تعتبر عملية المساءلة والمحاسبة من العمليات الهامة للتحقق من التزام قيادة األكاديمية وأعضاء 

نظمة لألداء الخاص بالفاعلية هيئة التدريس ومعاونيهم, والعاملين باألكاديمية بالقوانين واللوائح الم

لذا تعمل األكاديمية على تطبيق القوانين المتعلقة بالمساءلة في مجاالت الفاعلية التعليمية على . التعليمية

 92في شأن تنظيم الجامعات وقانون رقم  1522لسنة  45جميع العاملين باألكاديمية خاصة قانون رقم 

 -14ملحق)ولوائحهم  2009لسنة  12قانون العمل الموحد رقم و( بالنسبة للمعاهد العليا) 1520لسنة 

تحرص األكاديمية على مراجعة وتفعيل اللوائح والقوانين المتعلقة  .(صور من القوانين واللوائح/ 24

صورة من الئحة األكاديمية المتعلقة بالمساءلة / 25 -14ملحق)بالمساءلة فى مجاالت الفعالية التعليمية 

تحرص األكاديمية  (.محضر اعتماد الئحة األكاديمية/ 21 -14ملحق(. )علية التعليميةفي مجاالت الفا

نمادا من إجراءات / 27 -14ملحق)على تفعيل تلك اللوائح لما لها من أهمية لدعم الفاعلية التعليمية 
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كما تبتكر األكاديمية أساليب إضافية للمساءلة والمحاسبة .  (تطبيق الئحة األكاديمية

: , كمثالبة فيما يخص تحسين الفاعلية التعليمية وغالباً تقتصر هذه األساليب على اإلثابة حال اإلنجازواإلثا

قرار السيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية بخصوص منح العاملين المتميزين باألكاديمية شهادات تقدير 

من العاملين ( 9)ة لعدد ومنحا مالية وقرار السيد رئيس مجلس إدارة األكاديمية بتقديم منحة مجاني

نمادا  /28 -14ملحق)فى أداء العمل  المتميزين باألكاديمية ألداء العمرة بناًء على الكفاءة واالنتظام

 .(األكاديميةلبعض أساليب اإلثابة للعاملين المميزين ب
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 وثائق األكاديمية للتقدم لزيارة استكمال االعتماد

 2015وثيقة الدراسة الذاتية 

 .ألنشطة الطالبيةوثائق ا
 .وثائق األنشطة الطالبية

 وثائق التقارير السنوية للبرامج التعليمية متضمنة تقارير المقررات الدراسية
 (2015-2014) عامعن  2000وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام 

 برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

 ة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الئحةبرنامج بكالوريوس هندس 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

 برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 (2015-2014) عامعن  2012وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام 

 ت برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاال 

  برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

  برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

 برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 (2014-2013) عامعن  2000وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام 

 وتكنولوجيا االتصاالت برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

  برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 (2011-2010) عامعن  2000وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام 

  هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالتبرنامج بكالوريوس 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات الئحة 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

 برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 (2012-2011) عامعن  2000وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عام 

  برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

  برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

  برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

 برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 (2013-2012) عامعن  2000م وثائق التقارير السنوية لبرامج الئحة عا

 برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 

 برنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
 ية لمواصفات مقررات األكاديميةوثائق المراجعة الداخل

 وملفات المقررات وثائق المراجعة الداخلية لمواصفات مقررات األكاديمية
 وثائق الملتقى السنوى لألطراف المجتمعية
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 وثائق تقارير المراجعة الخارجية لبرامج األكاديمية
 وثائق لوائح األكاديمية

  2000وثيقة الئحة األكاديمية لعام 

 2012كاديمية لعام وثيقة الئحة اال 
 وثائق ملفات المقررات الدراسية

 وثائق مواصفات البرامج والمقررات الدراسية
 2015سبتمبر  – 2000وثائق مواصفات برامج الئحة عام 

 برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

 كالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناءبرنامج ب 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 
 2015سبتمبر  – 2012وثائق مواصفات برامج الئحة عام 

 برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 

 برنامج بكالوريوس هندسة الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات 

  بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناءبرنامج 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 
 ميزانية األكاديمية للسنوات الخمس األخيرةوثائق 

 وثائق نتائج استبيانات رأي الطالب فى البرامج والمقررات الدراسية
 2015وثيقة إستراتيجية التعليم والتعلم 

 2015-لبشرية لألكاديميةوثيقة اإلمكانات ا
 2015 يقة اإلمكانات المادية لألكاديميةوث

 وثيقة التدريب من أجل التوظيف
 2018-2013وثيقة الخطة االستراتيجية 

   2015سبتمبر  –وثيقة الكتاب السنوى للتدريب 
 2015وثيقة المراجعة الداخلية لملفات المقررات 

مية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي المعتمدة من الهيئة وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكادي
 .2015يوليو  –الطبعة األولى  –القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 وثيقة النظام الداخلى إلدارة الجودة
 2015يقة الهيكل التنظيمى لألكاديمية وث

 2012وثيقة الئحة االكاديمية 
 2012 وثيقة الئحة األكاديمية لعام

 وثيقة معايير اعتماد مؤسسات التعليم العالى
 وثيقة ملتقى للتدريب من أجل التوظيف

 وثيقة ميثاق شرف ممارسة أخالقيات المهنة
 "نحو جودة التعليم الهندسى الخاص"وثيقة نتائج ورشة عمل 

 بيان وثائق االعتمادالتقييم الذاتي لألكاديميةالبيانات الوصفية لألكاديمية ووثيقة 
 أوراق اسئلة االمتحانات التحريرية

    2019-2014للعام الدراسى 
    2014-2019للعام الدراسى 
    2019-2012للعام الدراسى 
    2012-2011للعام الدراسى 
    2011-2010للعام الدراسى 
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 IEEEالوثائق التي تثبت عمل عضوية طالبية في مجموعة المجالت العلمية  1-16
 ROBO CON –  TOSHIBA COMPأسماء الطالب الذين شاركوا في مسابقات  1-11
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 .منح لتدريب الطالب خالل األجازة الصيفية 1-18
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 .الخريجين
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 والعاملين باألكاديمية
 .سنوات األخارى 5بيان بأعداد الطالب الملتحقيين باألكاديمية على مدار ال  1-21
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 معيار الطالب والخريجون- 8
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 رقم

 أسم الملحق
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 المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةمعيار - 2
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

2-1 
رئيس مجلس اإلدارة بتبني المعايير األكاديمية المعتمدة لبرامجها الطبعة األولى يوليو  اتقرار

2015. 

 .قرار تشكيل مكتب الجودة 2-2

 .حصر وتصنيف شهادات التدريب 2-3

 .ضر الندوات وبيان الحضورمحا 2-4

2-5 
بيان حضور ندوات التعريف بالمعايير األكاديمية المعتمدة لبرامج األكاديمية وإعداد مواصفات 

 .المقررات

 .محاضر مجالس األقسام واألكاديمية المتعلقة بإعتماد مواصفات المقررات والبرامج 2-6

 .اديمية من خدمات تعليميةنماذج استطالع رأى الطالب فيما تقدم لهم األك 2-1

2-8 
سبتمبر  2قرار العميد بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية لمواصفات برامج األكاديمية بتاريخ 

2015. 

 محاضر مجالس األقسام بخصوص تنفيذ توصيات المراجعين 2-2

 .2013بيان الكتب التى تم شرائها خالل عام  2-10

 .2015حصر بالكتب المشتراه خالل عام  2-11

 .محاضر مجلس األكاديمية بخصوص متابعة مواقف مواصفات المقررات الدراسية 2-12

 .خطة تطوير معامل ومساعدات التعليم متضمنة المطالب والميزانية 2-13

 .تشكيل مجلس إدارة األكاديمية الئحة رابطة الخرجين 2-14
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 .تشكيل لجان مناقشة مشاريع البكالوريوس 2-15

 .إنشاء مكتب متابعة الخريجين توثيق 2-16

 .الئحة رابطة الخرجين 2-11

 شهادات الفوز في معارض مشاريع التخرج 2-18

 .ملخص المشروعات المتميزة باألقسام 2-12

 .بعض األنشطة الطالبية التي ترى األكاديمية أنها تلعب دوراً في تنمية بعض هذه المهارات 2-20

 .ت العلمية لألكاديمية واألقسامعينة من تقارير الؤتمرا 2-21
 .نتائج استطالع رأي الطالب الخاص بلجنة الطالب والخريجين 2-22

 .تطور أعداد الطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية 2-23
 .إحصائية بالطالب المحولين من والى األكاديمية خالل األعوام الدراسية الخمس السابقة 2-24

2-25 
يمية مع اإلدارة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى بشأن صور مكاتبات األكاد

 .برنامج بكالوريوس الهندسة المدنية وتكنولوجيا التشييد

 .نسب النجاح للطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية 2-26
 

 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمةمعيار - 10
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 قصاء الرأي بخصوص وثيقة اإلستراتيجيةنماذج إست 1 -10
 محاضر مجالس األقسام بخصوص الكثافة العددية 10-2
 الجداول الدراسية 10-3
 بيان رصد نسب الحضور 10-4
 محضر مجلس األكاديمية باإلجراءات المتخذة بخصوص الطالب الذين يتعدون نسبة الغياب 10-5
 لساعات المكتبيةجدول أعضاء هيئة التدريس محدد به ا 10-6
 جدول معتمد لتقويات للطالب 10-1
 محضر مجلس األكاديمية بفصل أحد أعضاء الهيئة المعاونة 10-8
 حصر أعداد الكتب والمراجع بالمكتبة 10-2
 2015و   2013أجراءات لجنة وفواتير شراء الكتب فى عامى  10-10
 لحقمحضر مجلس األكاديمية بانشاء مكتبة بمبنى الم 10-11
 نماذج من تقارير اإلشراف على التدريب الميدانى وتقييم التدريب 10-12
 محاضر مجالس األقسام بخصوص تقييم التدريب 10-13
 إستبيانات رأى الطالب بخصوص فاعلية التدريب وتحليله 10-14
 نموذج ورقة اسئلة 10-15
 بيان بأسماء األساتذة الممتحنيين الخارجيين 10-16
 حضر مجلس األكاديمية بخصوص توثيق نتائج اإلمتحاناتم 10-11
 مقتطف من إعالن النتيجة علي موقع األكاديمية 10-18
 نماذج من تظلمات الطلبة من نتائج اإلمتحانات 10-12
 2015وفى مارس  2013إستبيانات رضا الطالب وتحليلها  فى نوفمبر  10-20
 نتائج إستبيان رضا الطالب محضر مجلس األكاديمية بخصوص مناقشة 10-21
 تقرير عن شكاوي الطالب 10-22
 نظام الكنترول وآلية اإلجراءات المتخذة فى إدارة اإلمتحانات 10-23
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 تقرير لجنة تحديث وثيقة اإلستراتيجية ونسخة الوثيقة المحدثة  10-24
 بخصوص وثيقة استراتيجية التعليم 28/6/2015قرارت مجلس األكاديمية فى  10-25
 بخصوص التدريب الخارجي  16/8/2015ع مجلس األكاديمية فى محضر إجتما 10-26

 
 أعضاء هيئة التدريسمعيار - 11

 
ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 الخطة الخمسية إلستكمال أعضاء هيئة التدريس 11-1
 .جهات حصول أعضاء هيئة التدريس على الدرجات العلمية 11-2
 .2015-2014عينة من محاضر إجتماعات مجلس األكاديمية ومجالس األقسام لعام  11-3
 جهات حصول أعضاء الهيئة المعاونه على درجة البكالوريوس 11-4
 .أماكن تسجيل الماجستير للهيئة المعاونة في الجامعات المختلفة وتوزيعهم في األقسام 11-5
 قواعد الحوافز والدعم المالى للبحث العلمى 11-6
 تى تم عقدها خارج األكاديميةبيان بالدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس وال 11-1
 عقدها خارج األكاديمية صور شهادات الدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والتى تم 11-8

 2010/  1/  31دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم بتاريخ  11-2
 دورة التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي 11-10
 التدريبية اتخطة عقد الدور 11-11
 صور شهادات دورتى استخدام التكنولوجيا في التدريس 11-12
 دورة نظم االمتحانات وتقويم الطالب 11-13
 نماذج من تقارير مكتب أمن الكلية بشأن مواعيد الحضور واإلنصراف 11-14
 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه نماذج قياس الرضا الوظيفى 11-15
 ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه يل استبيان قياس الرضا الوظيفىتحل 11-16
 16/8/2015محضر اجتماع مجلس األكاديمية بتاريخ  11-11

11-18 
االعمممالن عمممن وظمممائف أعضممماء هيئمممة التمممدريس والهيئمممة المعاونمممه بجريمممدة األهمممرام بتممماريخ 

1/8/2015 
 ملخص الئحة المرتبات باألكاديمية 11-12
 

 العلمية البحث العلمي واألنشطةعيار م- 12
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 التعليم العالي في مصر –كتاب مراجعات لسياسات التعليم الوطنية  1 -12
 خطة البحث العلمي 12-2
 خطة البحث العلمي لألقسام العلمية 12-3
لعلمية اثناء عملهم بيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين علي الدرجات ا 12-4

 باالكاديمية
 نموذج متابعة األبحاث العلمية باالقسام العلمية 12-5
 مؤشرات تقييم الكفاءة العلمية البحثية 12-6
 حصر األبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس خالل الخمس سنوات السابقة 12-1
 العلمي البحث لدعم األمناء مجلس رار 12-8
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الباحثين من الهيئة المعاونة الحاصلين على إجازة الستكمال الرسائل العلمية  بيان بأسماء 12-2
 بعثات ومنح

 نموذج لبعض الشهادات الممنوحة من جهات دولية 12-10
 إنشاءها علي الموافقة قرار و خاصطلب إنشاء وحدة ذات طابع  12-11
 لعلمية وقواعد البياناتبيان خاص بالمكتبة وآخر تحديث لها من الكتب واألبحاث ا 12-12
 نموذج متابعة الباحث 12-13
 قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا 12-14
 قرار رئيس مجلس األمناء لتعديل مبلا دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا 12-15
 مية ونموذج من شهادات التقديراإلعالن عن الحفل السنوي لألكادي 12-16
 صور من شهادات الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجهة المانحة للدورة 12-11
 2013-2012صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة للعام الدراسي  12-18
 
 

 الدراسات العليامعيار - 13
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 س األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العلياقرار رئيس مجل 1 -13
 مبلا دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا لتعديلقرار رئيس مجلس األمناء  13-2

 
 

 إدارة الجودةمعيار - 14
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 2001/  6/  1إلى  2006/  1/  25تقرير عن أعمال المكتب خالل الفترة من  1 -14
 قرار إنشاء مكتب توكيد الجودة واإلعتماد وتشكيله والئحتة التنفيذية 14-2
 .تشكيل وحدات الجودة باألقسام 14-3
 .بيان المحاضرات والندوات لنشر ثقافة الجودة 14-4
  بيان بأسماء الحاصلين على دورات التدريب  فى مجال جودة التعليم 14-5
 .دات التدريببيان و صور شها 14-6
 .قرارات تشكيل لجان الدراسة الذاتية 14-1
 .محاضر إجتماعات لجان الدراسة الذاتية والندوات المتعلقة بها 14-8
  حصر العاملين بمكتب الجودة وتأهيلهم والدورات التدريبية الحاصلين عليها 14-2
 .حصر معتمد بإمكانيات المكتب المادية وتجهيزاته 14-10
 عض صور الدعم المعنوى للعاملين فى مجال الجودةب 14-11
 .بيان بورش العمل التى حضرها السيد عميد األكاديمية والسيد وكيل األكاديمية بالوزارة 14-12
 بعض صور لوثائق إستالم ملفات مؤسسات تعليمية للمراجعة الخارجية من الهيئة 14-13
 إستبيانات األطراف المعنية 14-14
 .ر مجالس األكاديمية التى نوقشت فيها قضايا الجودةمحاض 14-15
  .خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر القدرة المؤسسية 14-16
 .الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية 14-11
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