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 مقدمة
 

 قامت األكاديميةهذه الوثيقة مكملة لوثيقة الدراسة الذاتية لألكاديمية. وقد 

لبيانات الوصفية الموجزة بإعدادها لتضع أمام السادة أعضاء فريق المراجعين ا

ات لقانونية إلنشائها ولمعادلة الدرجوالوثائق ا 2015فى فوفمبر لألكاديمية 

إلى ذلك فإن التى تمنحها بالدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية. وإضافة 

الذى بذلته األكاديمية فى إعداد وثائقها التى  هذه الوثيقة توضح قدر الجهد

األخيرة  سبععمل بجهود فعالة عبر السنوات التشرح كيف قامت فرق ال

إضافة إلى تقييم الوضع الحالى لالرتقاء باألكاديمية إلى مستوى االعتماد 

 لألكاديمية.

 

ويجدر بالذكر أن جميع وثائق األكاديمية قد تم إعدادها بأقصى قدر من 

يد من المصداقية والشفافية. وأنا على ثقة بأن فريق زيارة االعتماد سيجد العد

نقاط القوة فى األكاديمية أكثر مما تضمنته الوثائق المقدمة وذلك نتيجة للدعم 

القوى من اإلدارة العليا وعمل القيادات األكاديمية مع السادة أعضاء هيئة 

التدريس واإلداريين بتناغم وتفاهم أدى إلى تحويل قدر كبير من نقاط الضعف 

 لفرص وتحييد قدر أكبر من التهديدات.إلى نقاط قوة واالستفادة من مزيد من ا

   

 وهللا ولى التوفيق،،،  
 أ.د. أحمد كحيــــــــل
 عميــــــد األكاديـمية
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 بالمعادى هندسة والتكنولوجيااألكاديمية الحديثة لل : اسم المؤسسة 
   :خاصعالي هندسى معهد  نوع المؤسسة 
 بالمعادى  اسم الجامعة/األكاديمية التابعة لها المؤسسة: األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا

 تتبع للمجلس األعلى للمعاهد الهندسية العليا الخاصة ومملوكة لجمعية األكاديمية الحديثة بالمعادى
 لموقع الجغرافى:  ا 

 محافظة القاهرةالمحافظة:  -
     المقطمالهضبة الوسطى بالمدينـــة:  -

 :2000 / 10 / 25 تاريخ التأسيس  
 :سنوات 5  مدة الدراسة 
 :اللغة اإلنجليزية فى جميع األقسام عدا بعض مقررات قسم الهندسة المعمارية  لغة الدراسة 
 :القيادة األكاديمية 
 األكاديمية عميد أحمد محمد كحيل  /أ. د. 
 التعليمالطالب و وكيل األكاديمية لشئون  أدهم عبد الرازق  /أ.م. د. 
 خدمة المجتمعو وكيل األكاديمية لشئون البيئة  منى البسيونى /د.م.أ. 
 

 :بكالوريوس الهندسة الدرجات العلمية التي تمنحها المؤسسة 
 طالب 5224 :2016-2015للعام الدراسى  الجامعية األولى عدد الطالب المقيدين في المرحلة 
 عدد الطالب المقيدين في مرحلة الدراسات العليا: ال يوجد 
 :تضم األكاديمية األقسام التعليمية الخمس التالية: األقسام العلمية 

 قسم العلوم األساسية  

 االتصاالت وتكنولوجيا هندسة اإللكترونيات 

 لوجيا المعلوماتالحاسبات وتكنو هندسة 

 التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج هندسة 

 البناء وتكنولوجيا هندسة العمارة 

 

:رئيس المجلس بقرارات من السيد وزير التعليم العالى عضوا معينا  94  عدد أعضاء هيئة التدريس

 4منهم  عييناألعلى للمعاهد العليا الخاصة أو متعاقدا بنظام الوقت الكامل تمهيدا الستصدار قرارات الت

طالبا وبذلك تصل نسبة أعضاء  5224ويدرس باألكاديمية  .على رأس العمل 90إجازة بدون مرتب و 

 .58:  1هيئة التدريس إلى الطالب 

( عضوا 108  =36/2+90من أساتذة الجامعات انتدابا جزئيا ليبلغ العدد المكافئ )  36ويتم انتداب 

 .48,4:  1ى الطالب وبذلك تصل نسبة أعضاء هيئة التدريس إل
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 22منهم معيدا و مدرسا مساعدا  235يبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس المعاونة المعينين باألكاديمية 

 (25,2:  5وتصل نسبتهم إلى الطالب )على رأس العمل  213إجازة بدون مرتب و 

  أس العمل.على ر  63فنيا منهم  64على رأس العمل و  34مهندسا منهم  35ويعمل باألكاديمية 
  2015نوفمبر  1في  عدد العاملين بالجهاز اإلداري:  

 على رأس العمل 196إجازة بدون مرتب و  11منهم  207 عاملين إداريين
 80  أمن

 92 خدمات إدارية
 368 دد اإلجماليالع

 المرحلة الجامعية األولى :
    : أسماء البرامج التعليمية التي تقدمها المؤسسة 

 (2000الئحة عام  االتصاالت )نظام الفصلين وتكنولوجيا سة اإللكترونياتبكالوريوس هند 

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

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

 (2000الئحة عام  نظام الفصلينالبناء) وتكنولوجيا بكالوريوس هندسة العمارة 

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

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

 (2012الئحة عام  المعتمدةالتصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج)نظام الساعات  بكالوريوس هندسة 

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

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

  ة دراسات عليا.ة األكاديميال تتضمن الئح : مرحلة الدراسات العليا
 جارى التصديق على إنشاء وحدة واحدة ذات طابع خاص الوحدات ذات الطابع الخاص:

 رؤية األكاديمية
أن تصبح األكاديمية الحديثة للهندسة و التكنولوجيا ضمن المعاهد العليا األكثر تميزا على المستوى 

 المحلى و اإلقليمى فى مجال العلوم الهندسية و تطبيقاتها.

 

 الة األلكاديميةرس
إعداد الكوادر الهندسية المتميزة و القادرة على المنافسة علميا و مهنيا على المستوى المحلى و 

اإلقليمى لكى تفى بإحتياجات المجتمع فى قطاعات الدولة المختلفة عن طريق إكساب الدارسين المعارف 

دام البرامج المتنوعة فى إطار من القيم و المفاهيم و المهارات التكنولوجية الحديثة و المتطورة باستخ

 الثقافية و اإلجتماعية و األخالقية.
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 قرارات إنشاء األكاديمية: ثانيا
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بإنشاء المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا  25/10/2000بتاريخ  25قرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى رقم 

 بالمعادى
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بتعديل اسم المعهد ليكون األكاديمية الحديثة  20/3/2002بتاريخ  296كتور وزير التعليم العالى رقم قرار األستاذ الد

 للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى
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معادلة الدرجات التى قرارات ا: لثثا
 تمنحها األكاديمية
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بمعادلة الدرجات التى  10/11/2003ريخ بتا 122قرار السيد وزير التعليم العالى رئيس المجل األعلى للجامعات رقم 
 صريةمالهندسة التى تمنحها الجامعات التمنحها األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بدرجة بكالوريوس 
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قرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس األعلى للجامعات بمعادلة الدرجات التى 

تمنحها األكاديمية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 17/6/2007بتاريخ  101رقم  1972لسنة  49
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درجات التى قرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس األعلى للجامعات بمعادلة ال

تمنحها األكاديمية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 13/12/2010بتاريخ  360رقم  1972لسنة  49

 
 



 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادى
  البيانات الوصفية وبيان وثائق األكاديمية الحديثة لالعتماد

 

 -13- 

بمعادلة الدرجات التى قرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس األعلى للجامعات 

تمنحها األكاديمية بدرجة البكالوريوس في الهندسة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 

 14/6/2017ويعمل بالقرار حتى   13/5/2012بتاريخ  114رقم  1972لسنة  49
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اعتماد اتحاد المهندسين العرب : رابعا
 تمنحها األكاديميةللدرجات التى 
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قرار بدء الدراسة بنظام الساعات : خامسا
 (2012المعتمدة )الئحة 
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 وثائق األكاديميةلالعتمادببيان : ادسسا
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 وثائق أساسية

 pdf مطبوعة 2015بالمعادى لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا وثيقة الدراسة الذاتية 01

وثيقة المعايير األكاديمية لبرامج األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي يوليو  02
2015 

  مطبوعة

 -2013يقة الخطة االستراتيجية لألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعاديوث 03
2018 

 pdf مطبوعة

 pdf مطبوعة 2000وثيقة الئحة األكاديمية لعام  04
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 2015والصناعيةمارس 

 pdf مطبوعة

الكتاب السنوى للتدريب باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي للعام الدراسي  82
2014-2015 

 pdf مطبوعة

كتيب ملتقى التدريب من أجل التوظيف األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا  83
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 pdf مطبوعة 2015كتيب مسابقة تنمية قناة السويس  105
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ة للهندسة وثيقة ميثاق شرف العمل األكاديمى)دليل أخالقيات المهنة(لألكاديمية الحديث 89
 2015والتكنولوجيا بالمعادي

 pdf مطبوعة
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 البرامج التعليمية

 
 2000هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت الئحة  برنامج بكالوريوس

 2000برنامج بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت الئحة توصيف  06
 (2015)سبتمبر 

 pdf مطبوعة

بكالوريوس هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت تقارير المراجع الخارجي لبرامج  14
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pdf%20files/104-لائحة%20مكتب%20جودة%20التعليم%20بالأكاديمية.pdf
pdf%20files/5-لائحة%20الأكاديمية%20للدراسة%20بنظام%20الساعات%20المعتمدة%20(2012).pdf
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 معيار الطالب والخريجون -8
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 المعايير األكاديمية والبرامج التعليميةمعيار  -9
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 .2015ديمية المعتمدة لبرامجها الطبعة األولى يوليو رئيس مجلس اإلدارة بتبني المعايير األكا اتقرار 9-1
 قرار تشكيل مكتب الجودة. 9-2
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 مجالس األقسام واألكاديمية المتعلقة بإعتماد مواصفات المقررات والبرامج. محاضر 9-6
 نماذج استطالع رأى الطالب فيما تقدم لهم األكاديمية من خدمات تعليمية. 9-7
 .2015سبتمبر  9قرار العميد بتشكيل لجنة المراجعة الداخلية لمواصفات برامج األكاديمية بتاريخ  9-8
 األقسام بخصوص تنفيذ توصيات المراجعينمحاضر مجالس  9-9
 .2013بيان الكتب التى تم شرائها خالل عام  9-10
 .2015حصر بالكتب المشتراه خالل عام  9-11
 محاضر مجلس األكاديمية بخصوص متابعة مواقف مواصفات المقررات الدراسية. 9-12
 ميزانية.خطة تطوير معامل ومساعدات التعليم متضمنة المطالب وال 9-13
 تشكيل مجلس إدارة األكاديمية الئحة رابطة الخرجين. 9-14
 تشكيل لجان مناقشة مشاريع البكالوريوس. 9-15
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9-25 
صور مكاتبات األكاديمية مع اإلدارة المركزية للتعليم الخاص بوزارة التعليم العالى بشأن برنامج بكالوريوس 

 الهندسة المدنية وتكنولوجيا التشييد.
 لطالب الملتحقين ببرامج األكاديمية.نسب النجاح ل 9-26
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 التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمةمعيار  -10
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق
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 ئج اإلمتحاناتنماذج من تظلمات الطلبة من نتا 10-19
 2015وفى مارس  2013إستبيانات رضا الطالب وتحليلها  فى نوفمبر  10-20
 محضر مجلس األكاديمية بخصوص مناقشة نتائج إستبيان رضا الطالب 10-21
 تقرير عن شكاوي الطالب 10-22
 نظام الكنترول وآلية اإلجراءات المتخذة فى إدارة اإلمتحانات 10-23
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 أعضاء هيئة التدريسمعيار  -11
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 لخطة الخمسية إلستكمال أعضاء هيئة التدريسا 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
 .تير للهيئة المعاونة في الجامعات المختلفة وتوزيعهم في األقسامأماكن تسجيل الماجس 11-5
 قواعد الحوافز والدعم المالى للبحث العلمى 11-6
 بيان بالدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس والتى تم عقدها خارج األكاديمية 11-7
 تى تم عقدها خارج األكاديميةصور شهادات الدورات التي حصل عليها أعضاء هيئة التدريس وال 11-8
 2010/  1/  31دورة التقويم الذاتي لمؤسسات التعليم بتاريخ  11-9
 دورة التخطيط اإلستراتيجي لمؤسسات التعليم العالي 11-10
 التدريبية خطة عقد الدورات 11-11
 صور شهادات دورتى استخدام التكنولوجيا في التدريس 11-12
 انات وتقويم الطالبدورة نظم االمتح 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 تحليل استبيان قياس الرضا الوظيفى 11-16
 16/8/2015األكاديمية بتاريخ  محضر اجتماع مجلس 11-17
 7/8/2015االعالن عن وظائف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه بجريدة األهرام بتاريخ  11-18
 ملخص الئحة المرتبات باألكاديمية 11-19
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 العلمية البحث العلمي واألنشطةمعيار  -12
 

ملحق 
 رقم

 أسم الملحق

 التعليم العالي في مصر –ليم الوطنية كتاب مراجعات لسياسات التع 1 -12
 خطة البحث العلمي 12-2
 خطة البحث العلمي لألقسام العلمية 12-3
 بيان ألعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الحاصلين علي الدرجات العلمية اثناء عملهم باالكاديمية 12-4
 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 12-7
 العلمي البحث لدعم األمناء مجلس رار 12-8
 بيان بأسماء الباحثين من الهيئة المعاونة الحاصلين على إجازة الستكمال الرسائل العلمية بعثات ومنح 12-9
 نموذج لبعض الشهادات الممنوحة من جهات دولية 12-10
 إنشاءها علي الموافقة قرار و خاصطلب إنشاء وحدة ذات طابع  12-11
 بيان خاص بالمكتبة وآخر تحديث لها من الكتب واألبحاث العلمية وقواعد البيانات 12-12
 نموذج متابعة الباحث 12-13
 يئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العلياقرار رئيس مجلس األمناء لدعم اله 12-14
 قرار رئيس مجلس األمناء لتعديل مبلغ دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا 12-15
 اإلعالن عن الحفل السنوي لألكاديمية ونموذج من شهادات التقدير 12-16
 مانحة للدورةصور من شهادات الدورات وبرتوكوالت التعاون مع الجهة ال 12-17
 2013-2012صور من تصاريح إقامة الندوات العلمية وورش العمل للطلبة للعام الدراسي  12-18
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 الدراسات العليامعيار  -13
 

 أسم الملحق ملحق رقم
 قرار رئيس مجلس األمناء لدعم الهيئة المعاونة وأعضاء هيئة التدريس للدارسات العليا 1 -13
 مبلغ دعم الهيئة المعاونة في الدراسات العليا لتعديلاألمناء  قرار رئيس مجلس 13-2

 

 إدارة الجودةمعيار  -14
 

 أسم الملحق ملحق رقم
 2007/  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
 بيان و صور شهادات التدريب. 14-6
 قرارات تشكيل لجان الدراسة الذاتية. 14-7
 الذاتية والندوات المتعلقة بها.محاضر إجتماعات لجان الدراسة  14-8
  حصر العاملين بمكتب الجودة وتأهيلهم والدورات التدريبية الحاصلين عليها 14-9
 حصر معتمد بإمكانيات المكتب المادية وتجهيزاته. 14-10
 بعض صور الدعم المعنوى للعاملين فى مجال الجودة 14-11
 د األكاديمية والسيد وكيل األكاديمية بالوزارة.بيان بورش العمل التى حضرها السيد عمي 14-12
 بعض صور لوثائق إستالم ملفات مؤسسات تعليمية للمراجعة الخارجية من الهيئة 14-13
 إستبيانات األطراف المعنية 14-14
 محاضر مجالس األكاديمية التى نوقشت فيها قضايا الجودة. 14-15
  القدرة المؤسسية. خطط األعمال الدورية لتقويم عناصر 14-16
 الخطة التنفيذية لتطوير وتعزيز القدرة المؤسسية. 14-17
 أمثلة للتحديث السنوى للمعامل. 14-18
 بيان بالدورات التى عقدت باألكاديمية أو خارجها لتأهيل ورفع كفاءة العاملين. 14-19
 خطة تحسين مهارات الجهاز اإلدارى فى إستخدام التكنولوجيا. 14-20
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