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 األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابملعادياسم املعهد:      11 املعهد:كود 
   إدارة املعهد .1

 هل يوجد عميد أصال؟ وما اخلربات اإلدارية السابقة لكل من العميد ووكيل املعهد يف إدارة مؤسسات تعليمية؟ .1
عديدة سابقة خالل سنوات عملها ابالكادميية بدءا من رئيس قسم اهلندسة املعمارية ومدير مكتب اجلودة ومن مث وكيل االكادميية لشئون تقلدت ا.د. مين السيد حممد البسيوين عميد االكادميية مناصب إدارية 

 .بنقابة املهندسني ابلقاهره سابقاابإلضافة ايل كوهنا رئيس جلنه تدريب الشباب  ،البيئة واجملتمع ابالكادميية
. وقد بقسم اهلندسة املعمارية ابألكادميية مدرس مساعد مث مدرس مث أستاذ مساعدمعيد مث كانت قد  و  .9119/ 1/9هي وكيل االكادميية لشئون التعليم والطالب بدءا من حميي الدين د. ريهام مصطفى م.ا.

 مث، واملسئوله عن معيار الطالب واخلرجيني عمارية. كما كانت عوو كمكتب اجلودة ابألكادمييةقسم اهلندسة امللملكتب التسجيل عام لربانمج الساعات املعتمده واألرشاد األكادميي ورئيس منسق عملت ك
 .انئب مدير مكتب اجلوده أصبحت

( وهو أحد أربعة أقسام منفصلة 9119إىل  1999نصب رئيس قسم الرضاضيات ابلكلية الفنية العسكرية لملدة أربع سنوات من قد عمل كم ،وكيل األكادميية لشئون البيئه واجملتمعأ.م.د. حممد أسامة اجليار 
 األسرتاتيجي كمكتب اجلوده ابألكادميية. تقدم مقررات العلوم األساسية وهي قسم  الرضاضيات وقسم الفيزضاء وقسم امليكانيكا وقسم الكيمياء العامة. كما عمل كعوو بلجنة التخطيط

 اتريخ الدرجة الدرجة اتريخ امليالد االسم اإلدارة
م القرار رق

 اتريخ القرار الوزاري الوزاري
اتريخ بدء العمل 

 0ابملعهد
 جهة العمل األصلية

 اجلامعة( –)الكلية 
 األكادميية احلديثة للهندسة 9111سبتمرب  1 9111سبتمرب  99 6889 9111يوليو  11 أستاذ 11/1/1999 مىن السيد حممد حممد البسيوين العميد

 األكادميية احلديثة للهندسة 9116سبتمرب  19 9118ابريل  1 1991 9111اكتوبر  92 أستاذ مساعد 1/1/1981 حممد حمىي الدينريهام مصطفى  تعليم والطالبشئون اللوكيل األكادميية 
 الكلية الفنية العسكرية 9119نوفمرب  19 9119فرباير  11 192 9119فرباير  11 أستاذ مساعد 19/2/1929 حممد اسامة سعد حممد اجليار واجملتمع وكيل األكادميية لشئون البيئة

 واخلربات السابقة( بيان معلومات عن إدارة املعهد، حتدد ابختصار حالة كل منهم )العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي: 0)ملحق رقم  
                                                           

 تاريخ بدء العمل لو كان يعمل بالمعهد قبل تعيينه عميدا أو وكيال أو رئيس قسم.   2
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  وخرباهتم السابقة )ال جيب أن تقل درجاهتم العلمية عن أستاذ مساعد(.هل مت تعيني رؤساء لألقسام العلمية؟ ودرجاهتم العلمية  .0

 مناصب علمية وإدارية خمتلفة وهي: واتقلدابألكادميية وقد يوجد رؤساء لألقسام العلميه 
 .مكتب تسجيل ختصص هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج ابألكادمييةكرئيس و أستاذا مساعدا بقسم العلوم األساسية  قد عملو  ،رئيس قسم العلوم األساسيهأشرف طه السيد طه حممد  أ.م.د. 
  رتونيات ابلكلية الفنية العسكريةسابقا رئيس قسم االتصاالت واإللك االتصاالت، وقد تويلا.د. شومان الشحات إبراهيم رئيس قسم هندسة. 
 وهي: مناصب إدارية قبل توليه منصبه ابألكادمييةقد تويل ، املعلوماتئيس قسم هندسة احلاسبات وتكنولوجيا وفائي بغدادي حممد ر  /د .م.أ 

 ICT consultant main government organization (Mof, Mod, Central bank Egypt Mot, Mct) - General manger in Gov-ca (Governmental 
signatory). Part time instruction for MTC, AUC, AAST, NTI, communications, Security. 

 عمل سابقا رئيس قسم التصميم امليكانيكي ابلكلية الفنية العسكرية، قد رئيس قسم هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاجنبيل عبداحلميد حممد جادهللا  .د.أ. 
  ابلكلية الفنية العسكريةالعمارة سابقا رئيس قسم  ندسة املعمارية، وقد تويلاهلا.م.د. ابراهيم حممود ابراهيم جوده رئيس قسم. 

اتريخ بدء العمل  اتريخ القرار الوزاري رقم القرار الوزاري الدرجة العلمية  اتريخ امليالد االسم اإلدارة
 1ابملعهد

 جهة العمل األصلية
 اجلامعة( –)الكلية 

 املركز القومى للبحوث 12/9/9116 1/11/9111 2116 أستاذ مساعد 8/11/1981 أشرف طه السيد طه حممد رئيس قسم العلوم ألساسية
 الكلية الفنية العسكرية 9119فرباير  6 1999 الفنية العسكرية 116 أستاذ 91/9/1921 نبيل عبد احلميد حممد جاد هللا رئيس قسم هندسة التصنيع

 الكلية الفنية العسكرية 9119سبتمرب  1 9116 الفنية العسكرية 169 أستاذ 1/1/1929 شومان الشحات إبراهيم رئيس قسم هندسة اإلتصاالت
 الكلية الفنية العسكرية 9119فرباير  1 9118فرباير  92 999 أستاذ مساعد 91/1/1969 وفائى بغدادى حممد بغدادى رئيس قسم هندسة احلاسبات

 األكادميية احلديثة للهندسة 9111سبتمرب  12 9118مايو 91 1816 أستاذ مساعد 19/19/1928 ابراهيم حممود ابراهيم جوده رئيس قسم هندسة العمارة

 واخلربات السابقة( بيان معلومات عن إدارة املعهد، حتدد ابختصار حالة كل منهم )العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي: 0)ملحق رقم 
                                                           

 تاريخ بدء العمل لو كان يعمل بالمعهد قبل تعيينه عميدا أو وكيال أو رئيس قسم.   3
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  بني امللكية واإلدارة.هل مهام العميد ومهام جملس اإلدارة واضحة؟ وتقدير مدى الفصل  .3

ويرجع إىل القانون رقم  أن تنظيم املعاهد العالية اخلاصة،والئحته التنفيذية بش 1919لسنة  29تتحدد مجيع سلطات ومسئوليات العميد ومسئوليات الوكالء واجمللس االكادمييه بالئحة األكادميية والقانون رقم 
برأسه عميد االكادميية وكال من وكيل االكادميية لشئون التعليم والطالب حيث يتشكل جملس االكادميية  ،اتم بني امللكية واإلدارةفيه نص. ويوجد هناك فصل والئحته التنفيذية فيما مل يرد  1919لسنة  69

ويتم انعقاد اجمللس أسبوعيا للنظر يف املسائل املتعلقة وليس بينهم أي من املالك و تلفة ووكيل االكادميية لشئون البيئة واجملتمع ورؤساء األقسام العلمية وعدد من أعواء هيئة التدريس املشاركني يف اللجان املخ
 الالزمة.بشئون التعليم واختاذ القرارات 

عليمية والعلمية ومتابعة تنفيذها. كما يشرف علي اعداد اخلطة التوقرارات اجمللس االعلي للجامعات،  يقوم العميد بتصريف امور االكادميية وادارة شئوهنا العلمية واالدارية واملالية وتنفيذ القوانني واللوائح االكادميية 
يقوم عميد قوانني ذات الصلة. و للوائح والاجلزاءات طبقا ه عملها وتنفيذ قرارت املساءلة و االجهزة االدارية املختلفة ابالكادميية و التنسيق بينها ومراقبالقسام العلمية و ابالشراف علي العمل ويقوم ايوا اب

 جلودة لوضع حلول فورية الي عقبات، اخل.االكادميية بعقد اجتماع اسبوعي مع أعواء اجمللس االكادميي ملناقشة كافة املسائل املتعلقة بشئون التعليم ووحدة ا
، كما يعرض ة اجملتمع والنواحي االجتماعية والرضاضيةالبحثية وخدمشاطه يف كل اجملاالت التعليمية و لعمل ومدي تقدمه ونليوضح سري االذي جيتمع شهرضا يقدم عميد االكادميية تقريرا ايل جملس ادارة االكادميية 

يق خطة االكادميية للتطوير ومتابعة تنفيذها سياسات املختلفة لتحقمستوي أداء العمل هبا وشئون الدراسة واالمتحاانت ونتائجها وبيان العقبات اليت اعرتضت التنفيذ وعرض املقرتحات ابحللول املالئمة وال
 ،النظر من قبل جملس االدارة علي قرارات وزير التعليم العايل واجمللس االعلي للمعاهد الختاذ الالزم لتنفيذ هذه القرارات.

ارية يف املعهد منبثقة من جملس االدارة هل يشارك أعضاء هيئة التدريس يف األمور اإلدارية للمعهد؟ وهل يوجد جلان لبحث شئون الطالب واألمور اإلد .4
 وتنعقد بشكل دوري؟

الطالب بدء من عميد األكادمييه ووكيل كما تتعدد اجلهات املتعلقه ببحث شئون  .مستوي األكادمييه بشكل عام وعلييشارك أعواء هيئه التدريس يف العديد من األعمال األداريه علي مستوي األقسام 
   احتاد الطالب. اجتماعات االداره مع و ورعايه الشباب اداره شئون الطالب و ، لدوريهمرورا ابلساده رؤساء األقسام وجمالس األقسام ا ،اجمللس التعليمي املنعقد أسبوعياوكيل شئون البيئه و و  شئون التعليم والطالب
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 :ابألقسامللساده أعضاء هيئه التدريس أوال:األعمال األداريه 
، الدراسات العليا والبحث اإللكرتوينالتوثيق  جلان الدراسه الذاتيه، فيها أعواء هيئه التدريس مثل عمل اجلداول الدراسيه، وحدات اجلوده ابألقسام، يشاركيوجد العديد من األعمال األداريه ابألقسام اليت 

لتسجيل، الوحده ذات الطابع اخلاص، خدمه البيئه واجملتمع، التدريب واالنشطه الطالبيه، األرشاد األكادميي، وذلك ابالضافه ايل العلمي، مسئويل املستوضات لشكاوي الطالب، جلنه تقييم األداء، مكاتب ا
عوو هيئه التدريس واهليئه املعاونه بتحديد ثالث رغبات م من خالهلا املشاركه كمجالس األقسام. حيث يتم توزيع أستماره رغبات علي الساده أعواء هيئه التدريس واهليئه املعاونه يف بدايه كل عام دراسي يقو 

 للمشاركه يف أعمال أداريه خمتلفه مث يتم توزيعهم للمشاركه أبحدي هذه الرغبات. 
 

 :ابألكادمييةللساده أعضاء هيئه التدريس اثنيا: األعمال األدارية 
اجلداول، مكتب االمتحاانت، املوقع األكادميي، مكتب تقييم  يوجد أيوا العديد من األعمال األداريه علي مستوي األكادميية ويشارك هبا أعواء هيئة التدريس مثل الكنرتوالت، مكتب التسجيل الرئيسي،

كادميية عددا من اعواء هيئة التدريس املسئولني عن هذه األعمال حتت اشراف ورساسة وكيل االكادميية لشئون التعليم األداء، مكتب اجلوده الرئيسي، الدراسات العليا والبحث العلمي. كما يوم جملس اال 
وتعليمات االرشاد االكادميي و متابعة شراف علي تطبيق اجراءات والطالب و/او وكيل األكادميية لشئون البيئه واجملتمع. حيث يوجد مدير مكتب التسجيل واملنسق العام لالرشاد االكادميي املسئول عن اال
موافقة عميد االكادميية وجملس االكادميية. كما يوجد مدير مكتب ذلك وتسجيل الطالب، ابالضافة ايل اعداد منهجية للطالب املتعثرين واقرتاح املقررات وخطة لتسجيل املواد لتحسني املعدل الرتاكمي بعد 

علي كافة املستوضات االكادميية والفاعلية التعليمية  لدورية ملا مت تنفيذه للخطة االسرتاتيجية لالكادميية ومراجعة التقومي الذايت لالداء االكادميي وتنفيذ فلسفة ادارة اجلودة الشاملة جودة التعليم املسئولة عن املتابعة ا
لس االكادميي الختاذ الالزم. كما يشارك مسلل جلنة تقييم املقررات واليت دهدف ايل التعرف علي مدي حتقق اهداف ومناقشة املشاكل والصعوابت اليت تعوق من حتقيق اهداف االكادميية ومناقشتها خالل اجمل

االكادميية واجمللس االكادميي الختاذ  طالب وعرض النتائج علي عميداملقررات العلمية والتعرف علي مواطن الصعوبة املنهجية اليت واجهت الطالب خالل العام الدراسي من خالل حتليل االستبياانت اخلاصة ابل
 التعليم والتعلم. أبساليباالجراءات الالزمة لالرتقاء 

 : استمارات الرغبات والتكليفات على مستوي األقسام للساده أعضاء هيئه التدريس واهليئة املعاونة(44)ملحق رقم 
 : تشكيل جمالس األقسام وجملس األكادميية(44)ملحق رقم 
 : جداول حضور السادة أعضاء هيئه التدريس لإلرشاد األكادميي(02)ملحق رقم 
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لتعليمية على التخطيط والتطوير لتحقيق الرؤية والرسالة على أرض الواقع، وهل مت تقدمي خطة لتطوير املعهد من قبل، ومدى أتثريها على العملية ا هالقدر  .0
  منذ إعالهنا.

. وقد ضمنت هذه اخلطة مجيع الغاضات واألهداف االسرتاتيجية لألكادميية،  9118-9111كما هو موضح يف وثيقة اخلطة االسرتاتيجية اسرتاتيجية األكادميية،قة لتطبيق مت وضع خطة تنفيذية واضحة ودقي
لتنفيذ ومستوضات اإلجناز، وكمجرد أن انتهي فريق التخطيط االسرتاتيجي من كما تومنت األولوضات ابلنسبة لألنشطة واملهام املطلوب تنفيذها، وحددت مسئوليات التنفيذ وملشرات التقييم والتوقيت الزمىن ل

 عض البنود ومثال على ذلك: ة ابلفعل يف تنفيذ بوضع هيكل اخلطة التنفيذية بدأت إدارة األكادميي
  والبحث العلمي ورئيس اجمللس األعلى للجامعات كمعادلة الدرجات اليت متنحها األكادميية بدرجة حصول االكادميية علي املعادلة من اجمللس االعلي للجامعات بقرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل

 .9191/9199ويعمل ابلقرار حىت هناية العام الدراسي  1/9/9118بتاريخ  919رقم  1919لسنة  69البكالوريوس يف اهلندسة اليت متنحها اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم 
 9118/9119عتبارا من العام الدراسي ا للطالب امللتحقني ابألكادميية اوبدأت الدراسة هب 9118لعام  مت اعتماد الئحة االكادميية.  
 وقد أنتجت هذه اإلجراءات حتسنا يف نسبة  ،املالية، ووفرت هلا االعتمادات املنشودهب خططت األكادميية الستكمال أعواء هيئة التدريس للوفاء كمتطلبات نسبة أعواء هيئة التدريس إىل الطال

إذ أنه مع إحتساب أعواء هيئة التدريس املعينني  .اعواء هيئة تدريس 2عوو هيئة تدريس وجاري تعيني  8عوو هيئة تدريس وترقية عدد  11حيث مت تعيني  ،أعواء هيئة التدريس إىل الطالب
 هذا العام. 69.12 :1 لتصبحنهم فقد حتسنت النسبة واملتعاقدين بنظام الوقت الكامل اجلاري تعيي

 تعلم الذايت والتفاعلي داخل احملاضرات والدروس العملية استخدام أمناط متنوعة للتعلم لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة ابلربامج واملقررات املختلفة وتتومن هذه األمناط تشجيع الطالب على ال
ومن مدلوالت ذلك فوز األكادمييه ابملركز الثاين علي مستوي  رات امليدانية والعمل اجلماعي ابملشروعات مما تومن حتقيق املخرجات التعليمية املستهدفة منها.وإعداد األحباث واملشاريع والزضا

اقيمت يف  قدو  ،علي جوائز لطالب األكادمييةمشروعات  1حبصول  نوادي العلوم حتت رعاية األستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير التعليم العايل والبحث العلمي، يف مسابقه ملتقي اجلمهوريه
 .11/1/9191ايل  9191/ 1/1الفرته من 
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  علي افول وجه ممكن والتغلب علي ما يعرتضهم من صعوابت واعداد منهجية للطالب املتعثرين واقرتاح املقررات وخطة مت تفعيل اإلرشاد األكادميي ابألقسام ملعاونة الطالب علي السري يف الدراسة
ألرشاد األكادميي وذلك بناء علي أعواء هيئه التدريس خبطه ا ملعاونه. وقد مت ابلفصل الدراسي الثاين للعام احلايل تفعيل األستعانه أبعواء اهليئه املعاونه لتسجيل املواد لتحسني املعدل الرتاكمي

 دراسه أستمرار تفعيلها ابألعوام القادمه.حاليا مقرتحات من أحتاد الطالب وابلفعل كان هناك الكثري من اجلوانب االجيابيه هلذه التجربه ويتم 
  مع عدة شركات ووضع اسرتاتيجية لتدريب واالشراف وتقييم التدريب من خالل تشكيل حتقيق ميزة تنافسية يف سوق العمل وذلك من خالل االهتمام بتدريب الطالب بعقد بروتوكوالت التعاون

 اللجان من أعواء هيئة التدريس. 
  داول اجلالعام الدراسي و  ة وامتحان منتصفكادميية ابللغة العربية واللغة األجنبية ملتابعة نسب حوور الطالب ودرجات اعمال السناملوقع على شبكة االنرتنت لألتواصل أولياء األمور من خالل

، ابإلضافة ايل إمكانية التواصل مع أعواء هيئة التدريس الدائم على مستوى أبناءهمضطالع اال، كما يتم ارسال االنذرات املختلفة للطالب مما ميكن أولياء األمور من الدراسية وجداول االمتحاانت
 واإلدارة مباشرة .

  واشتملت اخلطه علي تطوير الورش واملعامل واملدرجات واملكتبات . واستيفاء املعدالت املطلوبة واملعايري األكادميية وجاري استكمال ابق الفراغات التعليميةمن الفراغات التعليمية  %12مت تطوير
 حيث مت:

 انشاء مكتبه كمبين امللحق ابألضافه ايل املكتبه ابملبين الرئيسي. -
 ملدرحات حمدودة السعة للوفاء كمتطلبات الدراسة بنظام الساعات املعتمدة.ابعدد من املدرجات كبرية السعة تطوير قاعات الدراسة واحملاضرات واستبدال  -
 معامل الفيزضاء والكيمياء ابألجهزة واملعدات واملواد الالزمة. تطوير وتزويد  -
 االنصاالت ابألجهزة واملعدات الالزمة ملواكبة التطور العلمي. تطوير وتزويد معامل قسم -
 إضافة معامل حاسب جديدة وحتديث جوهري ملعامل احلاسبات واستبدال مجيع األجهزة وشراء حزم برامج جديدة. -
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  وحتفزهم للنشر العلمي يف امللمترات العلمية  أعواء اهليئه املعاونهيف إطار سياسة األكادميية لدعم نشاط البحث العلمي بدأت األكادميية يف تطبيق سياسة مالية جديدة تشجع أعواء هيئة التدريس و
مصنفة ابالضافة اىل ان ثالثة احباث  JCRجالت هلا معامل ثأثري طبقا ل كمحبثا  19منها  ،حبثا علميا ىف جمالت وملمترات علمية دوليه 21الدولية واجملالت األجنبية واحمللية مما ادي ايل نشر عدد 

Q1   التخصص اقوى اجملالت العاملية ىفوهى.  
 ،وابلفعل بدأت األكادميية على مستوى املباين وخاصة املبىن  يف إطار سعي األكادميية إلكمال خطة الدفاع املدين وشروط مكافحة احلريق، مت إكمال الرتكيبات الالزمة ملواسري املياه وإطفاء احلريق

 الرئيسي يف إعداد الرتكيبات الالزمة وجاري العمل فيها.  
  اجملالس احلاكمة.عتمادها من قبل تدقيقها ال وجاري 9191-9118وإجراء التحليل البيئي واعداد اخلطة االسرتاتيجية  9118-9111يم ما مت إجنازه يف ظل إجراءات تنفيذ اخلطة االسرتاتيجية وقد مت تقي

 (0214 - 0213اخلطة االسرتاتيجية   - DVD  :34)ملحق رقم 
 (ملتقي نوادي العلوم علي مستوي اجلمهوريه مبسابقه: شهادات فوز الطالب 04)ملحق

 

 حتسني حالة التعليم ابملعهد؟ صول على معلومات حقيقية تساعد يفهل يتم استطالع رأى اجلهات اليت توظف اخلرجيني يف مستوى املعهد؟ وهل يتم احل .6

الدراسة الذاتية ومشاركة األطراف املعنية إبعداد خطط إلجراءات التقومي الدوري لعناصر القدرة امللسسية طبقاً للمعايري الصادرة عن يقوم مكتب جودة التعليم ابألكادميية وابلتنسيق مع اللجان املشكلة إلجراء 
حترص وحدة متابعة اخلرجيني . و 9191/9199لعام اجلامعي مان جودة التعليم واالعتماد، واليت أهلت األكادميية ألن حتصل على شهادة املعادلة من اجمللس األعلى للجامعات حىت هناية ااهليئة القومية لو
من  عقد لقاءات األطراف اجملتمعية أو او من خالل د ملتقيات سنوية جتمع هذه الفئاتجهات التوظيف من الشركات والوزارات واهليئات املختلفة وأولياء األمور والطالب بعقاستطالع رأي ابألكادميية على 

  استطالعات الرأي. خالل
 (اإلمكانيات املادية والبشرية لألكادميية / لقاءات األطراف اجملتمعية - DVD:  34)ملحق رقم 

 األكادميية دوراي(استطالعات الرأي اليت جتريها  :40رقم )ملحق  
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وستعدها الوزارة  )حيتاج لشهادة من الوزارةمدى التزام إدارة املعهد بتطبيق القانون والقواعد وجتنب املخالفات، وهل يوجد شفافية يف التعامل بشكل واضح  .7
  .ويتم تسليمها للمراجعني(

 .1/1/9191بتاريخ  189كتاب اإلدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العايل رقم بمن أي نوع لألكادميية  خمالفاتحترص االكادميية على االلتزام ابلقانون وتطبيق اللوائح وال توجد أي 
 (االدارة املركزية للتعليم اخلاصتقرير  :47)ملحق رقم 

 

  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء. .4

 . تقوم األكادميية جبميع االجراءات الالزمة لومان حسن اختيار القيادات كما حتدد مهام كل منهم بشكل واضح 

  لكرتوين، الدراسات العليا ابألقسام اليت يشارك فيها أعواء هيئه التدريس مثل عمل اجلداول الدراسيه، وحدات اجلوده ابألقسام، جلان الدراسه الذاتيه، التوثيق اإليوجد العديد من األعمال األداريه
  .خدمه البيئه واجملتمع، التدريب واالنشطه الطالبيه، األرشاد األكادميي والبحث العلمي، مسئويل املستوضات لشكاوي الطالب، جلنه تقييم األداء، مكاتب التسجيل، الوحده ذات الطابع اخلاص،

 ،اجلداول، مكتب االمتحاانت، املوقع األكادميي،  يوجد أيوا العديد من األعمال األداريه علي مستوي األكادميية ويشارك هبا أعواء هيئة التدريس مثل الكنرتوالت، مكتب التسجيل الرئيسي
 .ء، مكتب اجلوده الرئيسي، الدراسات العليا والبحث العلميمكتب تقييم األدا

 .حترص االكادميية على االلتزام ابلقانون وتطبيق اللوائح وال توجد أي خمالفات هبا  
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 مناخ العمل .0
احملاضرات والتدريس، والعاملني ابإلدارات املختلفة مدى تناسب أعداد العاملني ابملعامل وقاعات الرسم والورش، واملكتبة، والعيادات الطبية، والعاملني بقاعات  .4

 ابملعهد واليت ختدم الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلدارة.
خدمات  -أمن  -فنيني  –موظفني  -يبلغ عدد العاملني ابألكادميية لمهندسني  إليه،كما يتالءم مع حجم وأمهية املهام املوكلة  اخلرباتمتتلك األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا جهازا إدارضا فعاال متنوع 

 عامل ومجيعهم يعملون بنظام الوقت الكامل وأعدادهم كالتايل: 619إدارية( 
 

 3/3/0202 بيان عددى ابإلدارات و األقسام حىت
 الصاىف رعاية طفل القوة اإلدارة / القسم
 919 6 961 اجلهاز اإلداري

 11 9 12 مهندسني عاملني كمعامل األقسام العلمية
 86 1 82 اخلدمات اإلدارية

 21 1 21 األمن
 619 1 619 اإلمجـــــــــــــــــــــاىل

 

رش واملعامل ابإلضافة إىل أعواء اهليئة فنيا يعملون أبقسام األكادميية ابملعامل والورش وهذا العدد يوم أكثرية من الشباب امللهلني القادرين علي القيام كمهام التدريب ابلو  29مهندسا و 12توم األكادميية 
فوق سن  طفق 9مدراب منهم  99 ورشة يعمل هبا 9دعم شباب املدربني. وتتكون الورش التعليمية من  املعاونة. وتشمل هذا العدد أيوا بعوا من كبار السن من ذوي اخلربات املتميزة والقادرين صحيا، علي

 وعدد الفنيني حتت سن الستني كاٍف للتدريب ابلورش عالوة على أعواء اهليئة املعاونة. % 91( بنسبة 91ل
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 اهتم والوظائف املعينني عليها واتريخ بداية التعيني(قائمة أبمساء مجيع العاملني من إداريني وفنيني ومؤهالهتم وخرب  :3)ملحق رقم 

  مدى مناسبة مؤهالت العاملني جبميع اإلدارات واملعامل مع مهام الوظيفة، وهل يوجد وصف وظيفي جلميع الوظائف. .12
دهم ومتام القيام أبعباء ساعد على استمرار تنمية قدراتيتوح مناسبتها ملهام وظائفهم. وعالوة على ذلك فإن سياسة التأهيل والتدريب املستمر جلميع العاملني ابألكادميية بدراسة ملهالت أعواء اجلهاز اإلداري 

 .وظائفهم
 املعينني عليها واتريخ بداية التعيني(قائمة أبمساء مجيع العاملني من إداريني وفنيني ومؤهالهتم وخرباهتم والوظائف  :3)ملحق رقم 
 كشف أبمساء العاملني بوحدة اجلودة ومؤهالهتم وخرباهتم والدورات التدريبية اليت حصلوا عليها واترخيها ومدهتا(: 04)ملحق رقم 

 

 ؟ وهل مت تدريب العاملني عليه؟LMSهل يتم تطبيق نظام معلومات آيل لشئون الطالب  .11
سم لاال تكنولوجيا املعلومات ابالكادميية ابستخدام برامج االوراكل.  حيتوى على مجيع البياانت اخلاصة ابلطالب ووىل االمرنشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و خاص بشئون الطالب مت إيوجد نظام معلومات 

لتقارير  االحصائيات الىت تساعد ىف دعم اختاذ القرارة ابستخراج العديد من التقارير و ميكن النظام العاملني علي كذلك  .(اخل -اتريخ امليالد  –الربيد االلكرتوىن  –العنوان  –هل بياانت املل  –رقم التليفون  –
 .(اخل -ابلنوع  –ابحملافظة  –ابجلنسية  –ابلدضانة  –ابملستوي  –ابلتخصص 

 فادة من مجيع االمكانيات املتاحة به.ستو كيفية اال على اسلوب العمل عليةو مت عقد اكرت من دورة تدريبية لتدريب العاملني على النظام كما 
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 هل يوجد موقع إلكرتوين للمعهد ومدى حتديثه؟ -10
ميكن من خاللة االستعالم عن كل ما خيص االكادميية  ،تكنولوجيا املعلومات ابالكادمييةنشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و مت ا ،(eng.modern-academy.edu.egل توفر االكادميية موقع الكرتوىن
هذا خبالف ااتحة العديد من املواد التعليمية من خالل التعليم االلكرتوىن  .اذا كان هناك اي اخبار عاجلة يتم ظهورها على املوقععن السادة أعواء هيئة التدريس و  بياانتو  من حيث االقسام املوجودة

االمتحان النهائي جداول امتحاانت منتصف الرتم و  - اجلدول الدراسي –ب الذى ميكن الطالب من الدخول ابسم مستخدم و كلمة سر خاصة به لالستعالم عن مواعيد التسجيل ابالضافة ايل حمتوي الطال
علي موقع التواصل االجتماعي الفيسبوك  ةأيوا صفحه رمسيه لألكادمييكما يوجد   النتيجة النهائية و التقييم النهائي.جات منتصف الرتم و اعمال السنة و در  –
يتم من خالهلا التواصل مع الطالب بشكل مباشر والرد علي مجيع استفساردهم. كما يتم من خالهلا وضع مجيع االعالانت  ،/(https://www.facebook.com/Modern.Academy.eduل

  وضع جداول االمتحاانت او انه مت اعالن النتيجه علي املوقع الرمسي.من خالهلا ابالغ الطالب ب اهلامه للطالب او اي انشطه يكون هنالك رغبه يف االعالن عنها، فيتم

 هل يتم تقدمي خدمات إلكرتونية للطالب؟ -13
( حيث مت انشاء اسم مستخدم وكلمة سر لكل Student Portalلٍ  يتم تقدمي العديد من اخلدمات االلكرتونية للطالب من خالل املوقع اإللكرتوىن اخلاص ابالكادميية والذى حيتوى على حمتوي الطالب

االنذارات لاالول نصف الرتم واعمال السنة و درجات التسجيل مرورا ابجلدول الدراسي و توقيت من تسجيل املواد ومعرفة ميعاد و ميكن من خاللة االطالع على كل ما خيص الطالب ىف وقت معني بدءا  ،طالب
 االستبياانت ابالضافة اىل خدمة االخبار العاجلة ىف حالة الرغبة ىف نشر اخبار ىف حينة اىل مجيع الطالب.غياب عن النسب املقررة  وإخطارات سحب املواد والنتيجة النهائية و نسبة الو الثاىن( بتعدى 
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 هل توجد وحدة إدارة أزمات تتواجد أثناء الطوارئ؟ -14
خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دورضا والتدريب عليها بواسطتهم من قبل مت تصميمها  اليت ابألكادميية منظومة األمان والسالمة تتمثل يفمفعلة وهلا تشكيل معتمد يوجد وحده إداره أزمات ابألكادميية 

 وتتومن:
  هَّزة ابآليت: أجهزة اتصال، وسائل إنذار، وحدة متابعة  خلارجي املعنية. وتكونمع جهات الدعم اغرفة العمليات: يتم من خالهلا إدارة وتوجيه الفرق امليدانية املشاركة يف أعمال الطوارئ ابلتعاون جمج

بكر
ج
سعاف، ابإلضافة مع واإلاملتواجدة ابألماكن احليوية، خرائط إرشادية توضح أماكن وسائل األمان والسالمة املختلفة ومسارات اإلخالء وخمارج الطوارئ ونقاط التج حاالت عمل أنظمة اإلنذار امل

 ...(ياه، كهرابء، صرف، غاز، اتصاالتإىل البياانت والرسومات اإلنشائية ملباين األكادميية وشبكات املرافق املختلفة لم
  الصادر من املركز القومي لبحوث  9119لسنة  112/9اخلطط والسيناريوهات: سيناريوهات التعامل مع األزمات احملتملة، خطط احلريق واإلخالء طبقا للكود املصري للحد من أخطار احلريق رقم

 .9111لسنة  19العمل املصري رقم  من قانون اإلسكان والبناء، والكتاب اخلامس "السالمة والصحة املهنية وثأمني بيئة العمل"
 نذار املبكر لكواشف الدخان واحلرارة(، واملواجهة واإلنقاذ لمعدات اإلطفاء واإلخالء األجهزة واملعدات: املعدات واألجهزة والنظم اآللية املتواجدة ابألماكن احليوية واليت تساهم يف أعمال اإل

 واإلسعاف( ... 
 ما ، اخل(،عافالكوادر البشرية: جمموعات عمل مدربة من ختصصات وفئات خمتلفة ملباشرة املهام املنوطني هبا لوقاية، صيانة، إخالء، مكافحة، إغاثة، إس

ج
رسات اليت حتد من ابإلضافة إىل ثأصيل امل

سامهة يف أعمال املواجهة واإل
ج
ابإلضافة إىل  -غاثة، حبيث يصبح لكافة العاملني ابألكادميية حدوث أزمات أو كوراث، واختاذ كافة اإلجراءات الوقائية، ونشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث وكيفية امل

 "مهمة طوارئ".  -مهامهم األساسية والبديلة 
 التالية إمكانيات الدفاع املدين ابألكادميية وهي واثئق يف صورة ملفات الكرتونية وهي: وتوضح الواثئق

 وحدة إدارة األزمات والكوارث 
 دليل اإلجراءات العامة ملواجهة االزمات والكوارث واحلد من أخطارها 
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 وسائل األمان والسالمة ابألكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا 
 ( واثئق إمكانيات الدفاع املدين ابألكادميية – DVD:  34)ملحق رقم 

 ابألكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا(.ووحدة ادارة االزمات وسائل األمان والسالمة  :34)ملحق 

 

 هل اخلدمات واالمكانيات مناسبة ومتكن أعضاء هيئة التدريس من القيام أبعماهلم داخل املعهد؟  -10

 واالمكانيات اليت تقدمها األكادمييه للساده أعواء هيئة التدريس ليتمكنوا من القيام أبعماهلم داخل األكادمييه وتشتمل علي: هناك العديد من اخلدمات
 الفراغات التعليمية: .1

 وي العلمي للمقررات بصوره مناسبه للطالب، فيوجد: ويتوفر ابالكادميية عدد من الفراغات التعليميه املناسبه لتمكني الساده أعواء هيئه التدريس واهليئه املعاونه من توصيل احملت
 91  طالبا 9119مدرجا للمحاضرات و الندوات امجاىل سعتها 
 98  طالبا 1111قاعة دراسية للتمارين امجاىل سعتها 
 18  طالبا 1192صالة رسم امجاىل سعتها 

 طالبا  6911ابمجاىل سعه لقاعات الدراسة  
 صاالت احلاسب كاالتى:والورش و ابالضافة اىل املعامل 

  طالبا 181معامل قسم العلوم االساسية 
  طالبا 992معامل قسم هندسة احلاسبات 
  طالبا 121معامل قسم هندسة االتصاالت 
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  طالبا  112معامل قسم اهلندسة املعمارية 
 طالبا  981قسم هندسة التصنيع  وورش معامل 
  طالبا 911معامل قسم هندسة مدين 

 طالبا  1691ابمجاىل سعه للمعامل  
 بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية( :0)ملحق رقم  - بيان بكافة قاعات التدريس )مدرجات / قاعات درس / قاعات رسم( :4)ملحق رقم 

 قائمة ابملعامل واألجهزة املتوفرة بكل معمل( :00)ملحق رقم  -رسم توضيحي أبماكن مزاولة األنشطة الرايضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات ابملعهد(  :6)ملحق رقم 

 
 املعدالت: .0

د خطه ابألكادمييه للوصول ايل معدالت اجلوده املثاليه خالل عامني. فترتاوح معدالت أعواء املعدالت احلاليه للساده أعواء هيئه التدريس من واقع اجلداول الدراسيه مناسبه حبسب أحتياج املقررات. وتوج
عات سا ، ويكون هناك اشراف من الساده أعواء هيئه التدريس علي الفصول واملعامل وصاالت الرسم حبد أدين ساعه للمجموعه أسبوعيا وحد أقصي مجيع91:1هيئه التدريس بقاعات احملاضرات حبد أقصي 

حسب طبيعه املقرر وتكون املعدالت  1:12ايل ايل  1:11، اما املعامل فتكون من 11:1ايل  1:12الفصول او املعامل او صاالت الرسم للمقرر أسبوعيا. وترتاوح املعدالت ابلفصول للهيئة املعاونة من 
 تدريس.وهذا خبالف ساعات أشراف الساده أعواء هيئه ال 1:12ابلصاالت للهئيه املعاونه 
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 أعضاء هيئة التدريس القسم
 اهليئة املعاونة

 مهندسني
 معيد  مدرس مساعد 

 9 19 91 91 علوم أساسية
 91 96 11 99 لاتصاالت + حاسبات( اهلندسة الكهرابئية 

 19 61 62 69 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال
 1 18 19 18 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج

 304 أمجايل

 (0214/0202للفصل الدراسي الثاين  : اجلداول الدراسيه06 رقم )ملحق
 
 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة: .3
ألعمال األداريه املكلفني اب القيام اعمال السنه،اهناء ات املكتبيه احملدده، يتم توفري فراغات مالئمه لتواجد الساده أعواء هيئه التدريس ليتمكنوا من القيام أبعماهلم داخل األكادمييه ومنها لقاء الطالب ابلساع

 9م 981.16ابملبين الرئيسي و  9م 991.11توفر األكادمييه فراغات مكتبيه للساده أعواء هيئه التدريس واهليئه املعاونه كما يوازي حيث  املتبقي.ومت تطوير جزء منها وجاري العمل علي تطوير اجلزء  هبا، اخل.

 .9م1121.91كمبين امللحق أبمجايل 
 : بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية(0)ملحق رقم 

 

 احلاسب االيل واالنرتنت: أجهزة .4
ألقسام، واملكتبتان العلميتان، ومعمل سيسكو. كما يتوافر شبكه يتم توفري العديد من أجهزه احلاسب األيل للساده أعواء هيئه التدريس الدخال أعمال السنه يف الوقت احملدد لذلك. وتتواجد بسكراتريه ا

 .اليهحتياجات احلاألبناء علي اليا بتحديث قدره شبكه االنرتنت وتقوم األكادمييه حانرتنت لواي فاي( ابألكادمييه 
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 املكتبه العلميه وبنك املعرفه: .0
شرتاك هذا العام ببنك املعرفه مما ئم احتياجادهم. كما قامت األكادمييه ابألكما توفر األكادمييه مكتبتني علميتني للساده أعواء هيئه التدريس والطالب يتوافر هبا العديد من املراجع اليت يتم حتديثها سنوضا لتال

 لساده أعواء هيئه التدريس وعمل دورات تعريفيه له.العلمية لحتياجات األيعترب خطوه أساسيه لتوفري 
 

 ابملكتبتان العلميتان ابألكادمييةاملراجع 

 القسم
 االمجايل 0202ايل  0212مراجع من  0212ايل  0222مراجع من  0222مراجع قبل عام 

 عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ املراجععدد 
 9698 619 181 162 182 168 1911 191 العلوم األساسيه

 1119 119 191 111 989 111 916 119 االتصاالت
 219 112 111 92 118 161 191 119 احلاسب
 811 112 111 88 119 111 211 166 التصنيع
 119 221 198 181 996 191 986 911 العماره
 9922 1998 198 912 1911 992 1889 118 االمجايل

 (عليها حصلوا كشف أبعضاء هيئة التدريس واجلهات اليت كانوا يعملون هبا من قبل ومدة العمل وخرباهتم التدريسية والدورات التدريبية اليت: 16)ملحق رقم  – : اتفاقيه بنك املعرفه(07رقم )ملحق
 (كشف ابملراجع العلمية املتوفرة ابملكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها املقررات اليت يتم استخدامها هبا  :04 رقم )ملحق
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التسجيل والسفر حلضور مدى مسامهة املعهد يف نفقات البحث العلمي وتوفري املستلزمات واملواد اخلام إلجراء التجارب، وهل يتم املسامهة يف رسوم   -16
  مؤمترات علمية دولية.

 جنيها للباحث 1681كمتوسط مسامهة  مستفيد 12مجايل ألجنيه  21811أبمجايل سامهت خالل العام املاضى تساهم األكادميية بنفقات البحث العلمي وقد 

 القسم
نفقات البحث 

 العلمى
عدد 

 املستفيدين

أحباث املؤمتر 
العلمي 
 لألكادميية

املادي من الدعم 
 متوسط املسامهة مستفيد ىف العام أمجايل الدعم  امجايل املستفيدين األكادميية

 00.5711 12111 19 2111 9 11 11111 قسم العلوم األساسية

قسم هندسة االتصاالت وتكنولوجيا 
 املعلومات

1211 1 9 2111 1 9211 
001171. 

 0311711 2211 1 2111 9 1 211 قسم هندسة احلاسبات 

قسم هندسة التصنيع وتكنولوجيا 
 االنتاج

1211 1 1 9211 6 9111 
0511711 

 0113701 99211 11 99211 9 6 6111 قسم هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

 0031711 01422 30 42222 16 14 14422 اجملموع
  

 
 قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي( :37)ملحق رقم 
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  األسبوع لذلك. مدى مسامهة املعهد يف معاونة الفريق املعاون الستكمال دراسته للحصول على املاجستري والدكتوراه، وهل يتم تفرغهم يومني على األقل يف  -17
 مستفيد. 81جنيه لعدد  966811أبمجايل العليا خالل العام املاضى سامهت األكادميية ىف نفقات الدراسات كما للدراسات العليا.  وذلك األكادميية مجيع أعواء اهليئة املعاونة يومني تفرغ  متنح

 متوسط املسامهة مستفيد ىف العام عدد املستفيدين نفقات البحث العلمى القسم
 9196 19 62696 قسم علوم أساسية

 9889 11 98829 قسم هندسة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات
 9919 2 11181 قسم هندسة احلاسبات

 1699 11 16982 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج قسم
 1129 19 191191 قسم هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

 0402 43 044412 اجملموع
 

 (0214/0202: اجلداول الدراسيه للفصل الدراسي الثاين 06)ملحق رقم 

 قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي( :37)ملحق رقم  
 

كد رضاء الطالب عما يقدم هلم من خدمات، ومدى جتاوب اإلدارة معهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها، وهل يتم مناقشتها مع الطالب، والتأمدى   -14
  من جمموعة عشوائية من الطالب عن إحساسهم أبن ما يقرتحونه ويطلبونه حمل اهتمام من إدارة املعهد.
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 مدى جتاوب اإلدارة معهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها. اً اثنييقدم هلم من خدمات و  الب عماالط ءمدي رضا اوالً هذا البند  يتناول
 

 : مدى رضاء الطالب عما يقدم هلم من خدمات:اوالا 

 غري مباشره.طريقه مباشره وطريقه حتت  يت تندرجويتحقق ذلك ابلعديد من الوسائل، ال

 طريقة مباشرة: -أ

عن شىت األمور، على سبيل املثال الدعم املايل املقدم هلم،  دارة مع الطالب ومدى رضاء الطالبعدة استطالعات رأي للطالب دورضا لتأكيد جتاوب اإل من خالل مكتب تقييم األداء جتري األكادميية
راءات وفاعلية اإلرشاد األكادميي ابألقسام، إجراءات انتخاابت احتاد الطالب وقدرته على تنفيذ األساليب املستخدمة يف التعلم الذايت وتشمل األحباث والتجارب ومجع املادة العلمية، خدمة النقل، إج

حتسني العملية التعليمية عيم ومتثل استطالعات الرأي هذه مصدرا هاما ملعلومات التغذية املرتدة اليت تستخدم يف تد .األنشطة الطالبية املالئمة هلم، وأخريا وليس آخرا النظام املتبع يف التعامل مع تظلمات
 :مصنفه كااليت وهي

 )استطالع رأي الطالب يف املقررات الدراسية لجيرى يف كل فصل دراسي 
 )استطالع رأي الطالب يف التدريب الداخلي لجيرى سنوضا 
 )استطالع رأي الطالب يف التدريب اخلارجي لجيرى سنوضا 
  سنوضا قبيل مناقشة مشروع البكالوريوس(استطالع رأي الطالب يف الربامج الدراسية لجيري 
 )استطالع رأي الطالب يف جودة اخلدمات املقدمة هلم لجيرى يف كل فصل دراسي 

 خرجيي االكادميية وأصحاب االعمال:كما جتري استطالعات رأي أخري الستقصاء رأي 
 )استطالع رأي خبرجيي االكادميية لجيرى سنوضا 
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  سنوضا(استطالع رأي اصحاب األعمال لجيرى 
 

 0214-0214نتيجة استطالع رأي الطالب يف جودة خدمات التعليم املقدمة للعام 

 
ابلتدريس هلم،  سة واالمتحاانت وأسلوب التدريس والتقييم، ومن يقومونكما دهتم إدارة األكادميية ابستطالع آراء ممثلني عن الطالب لاحتاد الطلبة( يف اختاذ مجيع القرارات اخلاصة هبم مثل وضع جداول الدرا

الب ضمن تشكيل مكتب اجلودة حلوور امللمترات اخلاصة ابملكتب وكذلك آرائهم يف نوعية وفاعلية األنشطة الطالبية أثناء الدراسة ونشاط الفرتة الصيفية مع اتباع سياسة اللقاءات الدائمة. كما يوجد ط
يف  دات األكادميية اجتماعات دورية مع احتاد الطالب عالوة على مشاركة الطالب يف امللمترات العلمية لألكادميية واألقسام ومشاركة الطالبواملشاركة يف قراراته واعماله لتشكيل مكتب اجلودة(. وتعقد قيا
 أنشطة األسر واألنشطة الطالبية إبشراف أعواء هيئة التدريس.

 (الع رأى الطالب عن جودة اخلدمات املقدمة وما يثبت حتليلها والعمل على تلبية رغبات الطالب املنطقيةاستط: استطالعات الرأي اليت جتريها األكادميية دوراي متضمنة 40)ملحق رقم 
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 طريقة غري مباشرة:  -ب

 :ى الرضاء عن أداء األكادميية مثلوتتمثل يف ملشرات تدل عل
 االكادميية من جهات تعليمية اخرى والطالب العرب والوافدين. ثبات و/او ازدضاد أعداد الطالب املتقدمني لألكادميية عاما بعد عام وكذلك احملولني اىل 
  االكادميية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع. ازدضاد الطلب على خرجيي األكادميية يف امللسسات والشركات املختلفة ويتم رصد هذا االزدضاد من خالل وحدة متابعة اخلرجني وتتبع وكيل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

الفرقة االولى  1355 1175 1157 1374 1217

الفرقة الثانية  1351 1307 1225 1222 1208

الفرقة الثالثة  1024 1083 1128 1142 1014

الفرقة الرابعة  814 1019 1026 957 960

فرقة الخامسة  933 808 970 952 897
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 اعداد اخلرجيني بسوق العمل امللتحقني
 م التخصص 0220-0214

 العدد النسبة املئوية %
 1 هندسة االلكرتونيات و تكنولوجيا االتصاالت 6111 9199 29%
 9 هندسة احلاسبات و تكنولوجيا املعلومات 911 191 99%

 1 هندسة التصنيع و تكنولوجيا االنتاج 1191 292 22.99%
 6 العمارة و تكنولوجيا البناء هندسة 1622 9112 91%
 االمجاىل 4144 0160 07%

 

 سنوات األخرية( 0: بيان أبعداد الطالب امللتحقني ابألكادميية على مدار ال 33)ملحق رقم 

هندسة االلكترونيات و 
تكنولوجيا االتصاالت

هندسة الحاسبات و 
تكنولوجيا المعلومات

هندسة التصنيع و 
تكنولوجيا االنتاج

هندسة العمارة و تكنولوجيا 
البناء

%النسبة المئوية  52% 62% 55.22% 61%
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احصائية اعداد الخريجين الذين التحقوا بسوق العمل

%النسبة المئوية 
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 : تقرير خمتصر عن أنشطة متابعة اخلرجني( 32)ملحق رقم  
 

 حلها:اثنيا: مدى جتاوب اإلدارة مع الطالب ومناقشة مشاكلهم والعمل على 
 :هالتالي قيتم التعامل مع مشاكل الطالب أبحدي الطر 

 اإلدارةاتباع سياسة اللقاءات الدائمة مع  -أ
ويتم ذلك من خالل التدرج اهلرمي يف اللقاءات ابتداءا من  تقوم األكادميية ابستخدام سياسة الباب املفتوح لالستماع إىل آراء الطالب ومشاكلهم حىت تتمكن من معرفه آرائهم بشفافية دون أي ضغوط.

 ، الوكيل لشئون البيئة واجملتمع والتدريب( مث السيد عميد االكادميية. الساده رؤساء األقسام العلمية مث الساده الوكالء لالوكيل لشئون التعليم والطالب
 

 آلية الشكاوى ابألقسام -ب
 منوذج الشكوى 

 املختلفةالطالب  شكاوىاالقسام. ويتم من خالله رصد  بسكراتريةيتم يف كل قسم تعليمي على مستوى االكادميية اتباع آلية موحدة لشكاوى الطالب ابملقررات الدراسية وهي ملئ منوذج شكوى 
ي خاص به. فيتوجه الطالب مللئ هذا النموذج ابلقسم ابملقررات ويبدا الطالب يف اللجوء اليها عند ظهور اعمال السنة اخلاصة ابلطالب على موقع االكادميية، حيث يوجد لكل طالب امييل أكادمي

 خالل عوو هيئة التدريس املسلول عن املقرر.أضام من  1املختص ويتم الرد على هذا النموذج يف مدة ال تتجاوز 
 : منوذج أمثلة بعض شكاوي الطالب(01)ملحق رقم 
 وجود أعضاء من هيئة التدريس واهليئة املعاونة مسؤولني عن خمتلف املستوايت 
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سم اخلاصة من تفاعالت وأعداد الطالب وهيئه التدريس. وتكون مهمة عوو بسبب طبيعة الق 9191-9119وحىت  9118-9111مت تفعيل هذا البند يف قسم اهلندسة املعمارية من العام الدراسي 
ب ابملقررات االخرى ايل منسقي هذه املقررات ويف حالة عدم هيئة التدريس واهليئة املعاونة التأكد من رصد وحتميل مجيع الدرجات على موقع األكادميية جلميع املقررات، وايوا توصيل اي شكوى للطال

 يف النقطة السابقة. املغطاةحل يتم تفعيل الية منوذج الشكوى الوصول اىل 
 

  وجود مندوب او أكثر لكل مستوى 
هيئة  ندوب توصيل أي معلومات او استفسارات من عوومت تفعيل هذا البند يف قسم اهلندسة املعمارية ايوا، وهو وجود مندوب او أكثر من الطالب يف نفس املستوى لكل دفعة. وتكون مهمة هذا امل

( يتم انشائها على مواقع التواصل االجتماعي. او يف حاله وجود شكوى من طالب الدفعة من شئ ما خيص املقرر يتم Groupsالتدريس عن املقرر او اهليئة املعاونة لكل الدفعة على مواقع جمموعات ل
 رر والعمل على حلها.توصيلها اىل مندوب الدفعة ويتم توصيلها ايل عوو هيئه التدريس املسلول عن املق

 
 :اليه التظلمات -ت

الب بتسجيل تظلمه على منوذج تظلم للمقرر كمكتب السيد عميد كما تتوافر ابألكادميية اليه للتظلمات من نتائج االمتحاانت تتم بعد اعالن النتيجة النهائية للطالب على موقع األكادميية. ويقوم الط
  الكنرتول املختص لذلك واعالم الطالب بنتائج التظلم قبل البدء لتسجيل الرتم التايل.األكادميية. ويتم الرد عليه من خالل 

 : عينة من مناذج إدارة العملية االمتحانية(44)ملحق رقم 

  اخلرجيني.وجود وحدة ملتابعة اخلرجيني، وذلك من خالل أنشطة واضحة وموثقة ملتابعة اخلرجيني، وعقد اجتماعات معهم حول رأيهم يف مستوى   -14

وتتبع وكيل األكادميية  9119. وقد مت فصلها  إعتبارا من أكتوبر 9119-9112اعتبارا من العام الدراسي  مت تشكيل وحدة متابعة اخلرجيني وقامت كممارسة أعماهلا كوحدة اتبعة إلداررة شئون اخلرجني
 :تاىلالنحو الوقد مت حتديد مهام الوحدة على  .لشئون البيئة وخدمة اجملتمع
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 9119 – 9118 –ـ9111 – 9119- 9112 -9116عن األعوام  : ومت عملهعمل الكتاب السنوى لدفعات التخرج  . 
 9119حتديث بياانت خرجيى وجاري . خريج 9966 من إمجاىل اخلرجيني وعددهم %11بنسبة  9119إىل عام  9112جلميع الدفعات السابقة من عام  : ومت حتديثهاحتديث بياانت اخلرجيني 

 ويتم حتديث بياانت اخلرجيني وذلك ابإلتصال املباشر مع وحدة متابعة اخلرجيني.خريج.   199وعددهم 
 كادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا كما يتم تعيني أوائل اخلرجيني ابأل. خريج 9966 خريج من إمجاىل 2199 : ومت حصرحصر اخلرجيني الذين إلتحقوا بسوق العمل ىف الشركات واملصانع املختلفة

 .9191العام الدراسى  إىل 9112من العام الدراسى 
 يهدف الربيد اإللكرتوىن و ، صفحة أبسم وحدة متابعة اخلرجيني على موقع التواصل اإلجتماعى ل الفايسبوك( مثل صفحة األكادميية،أبكثر من وسيلة  وأصحاب األعمال: وتتم التواصل مع اخلرجيني

 : ايلذلك 
 .إستطالع رأى اخلرجيني -
 استطالع راى اصحاب االعمال واملديرين ىف خرجيى االكادميية. -
 موضوع مهم للخرجيني على صفحة األكادميية الرمسية وصفحة وحدة متابعة اخلرجيني على موقع التواصل اإلجتماعى ل الفايسبوك( .    إعالن أى -

 .العمل املختلفة الىت يعملون هبا اخلرجيني بشكل مباشر مع وحدة متابعة اخلرجيني وحصر جهاتمع تواصل ال كما متجهة عمل من خالل االنرتنت.      611مت التواصل مع أكثر من وقد 
     . اإلتصال ابخلرجيني حلوور امللمتر السنوى ل ملتقى اخلرجيني ( ابألكادميية 
  .املشاركة ىف تنظيم حفالت التخرج 
  .املشاركة ىف اإلجراءات اخلاصة بتجديد إعتماد إحتاد املهندسني العرب 

 تقرير خمتصر عن أنشطة متابعة اخلرجيني( :32)ملحق رقم 
 

  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء.  -02
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  احلديثة للهندسة والتكنولوجيا جهازا إدارضا فعاال متنوع اخلربات كما يتالءم مع حجم وأمهية املهام املوكلة إليه.متتلك األكادميية 
 عد على استمرار تنمية قدرادهم لني ابألكادميية مما يسابدراسة ملهالت أعواء اجلهاز اإلداري يتوح مناسبتها ملهام وظائفهم. وعالوة على ذلك فإن سياسة التأهيل والتدريب املستمر جلميع العام

 ومتام القيام أبعباء وظائفهم .
 ل.  يوجد نظام معلومات خاص بشئون الطالب مت إنشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات ابالكادميية ابستخدام برامج االوراك 
 عمل علية و كيفية الستفادة من مجيع االمكانيات املتاحة.مت عقد اكرت من دورة تدريبية لتدريب العاملني على النظام على اسلوب ال 
   كل ما خيص االكادميية من حيث االقسام املوجودة و بياانت توفر االكادميية موقع الكرتوىن مت انشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات ابالكادميية ميكن من خاللة االستعالم عن

 تدريس عن السادة أعواء هيئة ال
 لٍ  يتم تقدمي العديد من اخلدمات االلكرتونية للطالب من خالل املوقع اإللكرتوىن اخلاص ابالكادميية و الذى حيتوى على حمتوي الطالبStudent Portal حيث مت انشاء اسم مستخدم و كلمة )

ل املواد و معرفة ميعاد و توقيت التسجيل مرورا ابجلدول الدراسي و درجات نصف الرتم و اعمال سر لكل طالب ميكن من خاللة االطالع على كل ما خيص الطالب ىف وقت معني بدءا من تسجي
رغبة ىف نشر ابالضافة اىل خدمة االخبار العاجلة ىف حالة الالسنة و االنذارات لاالول و الثاىن( بتعدى نسبة الغياب عن النسب املقررة  و إخطارات سحب املواد و النتيجة النهائية و االستبياانت 

 اخبار ىف حينة اىل مجيع الطالب.
 ابألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دورضا والتدريب عليها بواسطتهم مت تصميم منظومة األمان والسالمة.  
  أبعماهلم.للقيام يتوفر ابالكادميية جممل خدمات و امكانيات مادية مناسبة  لدعم اعواء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة  
 دولية وللدراسة للحصول على الدرجة األعلىتقدم األكادميية دعما مادضا وعلميا وأدبيا ألعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة لتشجيع النشر العلمى وحوور امللمترات احمللية وال.   
  يب ابلورش وإجراء التجارب يف أول كل فصل دراسي وطبقا خلطة التحميل واستخدامها من قبل الباحثني. كما بنظر يف أمر ويتم إجراء الصيانة الدورية للمعامل والورش وتدبري اخلامات الالزمة للتدر

 .تطوير املعامل دورضا وتدبري املوارد املالية الالزمة لذلك
 يقوم مكتب تقييم األداء دورضا بعمل استبيان لقياس رضا الطالب عن شىت األمور. 
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  وتتبع وكيل  9119. وقد مت فصلها  إعتبارا من أكتوبر 9119-9112متابعة اخلرجيني وقامت كممارسة أعماهلا كوحدة اتبعة إلداررة شئون اخلرجني اعتبارا من العام الدراسي مت تشكيل وحدة
 .األكادميية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع

 

 اإلمكانيات املادية واخلدمات ووسائل األمان .3
 اإلمجالية ملباين املعهد مالئمة؟ وهل الفراغات املفتوحة بني املباين مناسبة؟هل املساحة  -01

  .9م 19999 املساحة الكلية ألرض املعهد:
 .لكل طالب 9م 6,2، كمعدل 9م  91619 عدد األدوار(:× إمجايل املساحة املبنية )إمجايل مساحة أرض كل مبىن 

 .لكل طالب 9م 68.1كمعدل  ،9م 1891 مساحة الفراغات اخلارجية:

 (.%72مدى مالءمة قاعات احملاضرات واملدرجات والفصول وقاعات الرسم، ونسبة إشغال املدرجات والفصول والقاعات )النسبة املناسبة يف حدود   -00
امللحقه مجيع تقدم وثيقة اإلمكانيات املادية لألكادميية ، و بعامرتا مر   11919تبلغ جممل املساحات املخصصة للطالب، قاعات احملاضرات، قاعات التدريس، صاالت الرسم، املعامل واملختربات 

 وموجزه كالتايل:األمكانيات اليت تقدمها األكادميية، 
 مساحات الفراغات التعليمية -1

 الرئيسي امللحق اإلمجايل
 الفراغ

 عدد طاقة استيعابية مساحة عدد طاقة استيعابية مساحة عدد طاقة استيعابية مساحة
 مدرجات 11 1166 1991 11 1198 1612 91 9119 9912
 سكاشن 91 181 912 1 111 611 98 1111 1118
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 صاالت رسم 1 181 699 12 912 1199 18 1192 1212
 معامل 98 119 1999 12 911 1111 61 1199 1119
 ورش 9 92 192       9 92 192

 اإلمجايل  71 0410 4670 47 0443 6062 114 0644 12430

 املساحات االدارية واخلدمات -0
  الفراغ املساحة

 1 أماكن خاصة ابلطلبة 3437344
 0 أماكن خاصة ابملوظفني 402364
 3 أماكن املخازن ومنافذ بيع وغرف الصيانة واألمن والشئون اإلدارية 624311
 4 غرف رصد الدرجات 30034

 0 مبين امللحق  - واهليئه املعاونهأعضاء هيئة التدريس  647314
 6 املبين الرئيسي -و اهليئه املعاونه أعضاء هيئة التدريس   663377

 7 االدارة العليا 1006344
 4 املبين الرئيسي -احلمامات  412

 4 مبين امللحق  -احلمامات   423336
 12 عناصر حركة وخدمات  3401

 اإلمجايل 0م10444474
 

 امجايل تعليمي 12430
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 امجايل اداري وخدمات  10444474
 امجايل مباين * ادوار 0م 03431374

 

 املساحات املفتوحـــة 0م 7407
 (، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلابيان بكافة قاعات التدريس :4ملحق رقم ) 
 (بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم :0ملحق رقم )

 (  وثيقة اإلمكانيات املادية لألكادميية - DVD: 34)ملحق رقم 
 

  مدى جودة واكتمال التجهيزات املتاحة للعملية التعليمية داخل قاعات الدراسة.  -03

 لألكادميية املبىن الرئيسي: 
ميع  مدرجات املبىن جبمساعات وسبورة. يوجد  9مكرب صوت و مجيع القاعات الدراسية من مدرجات وسكاشن ومعامل جمهزة بصورة مناسبة للعملية التعليمية. مجيع املدرجات جمهزة بنظام صويت يتكون من: 

ابقـى املعامـل و تزويـدها  ديثمجيع املعامل  ابلدور الرابع ابملبـىن الرئيسـى مـزودة أبجهـزة الـداات شـو وجـارى حتـهندسي يوجد هبا جهاز داات شو وسبورة عرض و م صالة رس 1يوجد  كما. مثبته هبا أجهزة داات شو
 أبجهزة الداات شو.

 
 لألكادميية املبين امللحق: 

 .جاري تركيب االنظمه الصوتيه يف مجيع املدرجات وصاالت الرسم واملعاملو . داات شو متنقلة 1كما يوجد   جهزة داات شوصاالت الرسم واملعامل  مزودة أبمجيع املدرجات و 
 (من الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلا، مساحتها وسعتها وأقصى عدد بيان بكافة قاعات التدريس :4ملحق رقم )
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 والتجهيزات؟هل توجد قاعات مناقشة مناسبة من حيث العدد والسعة واملساحة   -04

موائة جيدا ومكيفة مركزضا وجمهزة بسبورات بيواء بشكل عام مجيع قاعات الدراسة كما ان ،  (Data showمجيع املدرجات موائة جيدا ومكيفة مركزضا وجمهزة أبجهزة مسعية لمكرب صوت( وضوئية ل
توجد قاعات مناقشة ملشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة ابألقسام العلمية املختلفة و  .شةقكقاعات للمنا  ( طبقا لالحتياج وتستخدمData showويدفع هلا أجهزة مسعية لمكرب صوت( وضوئية ل

إمكانية إجراء جتربة والتجهيزات األخرى اليت قد حتتاجها األقسام املختلفه مثال  ،وعددها كايف وسعتها مالئمة ألعداد الطالب واملساحة مناسبة ومجيعها جمهزة أبجهزة الداات شو واإلضاءة املناسبة
 للمشاريع إبستخدام القدرة الكهربية واجهزة القياس.

 (شغلها، ونسبة إشغاهلا، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يبكافة قاعات التدريس بيان :4)ملحق رقم 

 الفراغات التعليمية؟مدى مالءمة اإلضاءة والتهوية يف   -00
 .شبابيك للتهوية ايوا  املبىن الرئيسي ومبىن امللحق وتوجدكما يوجد نظام تكييف مركزي يفالتعليميه،  يوجد اضاءة جيدة جداً جبميع الفراغات 

  مدى االلتزام ابملعايري القياسية ملساحات الورش واملعامل ومناسبتها للغرض املخصصة له.  -06
 و مت تطوير اغلبها وجاري العمل علي تطوير املتبقي منها. للغرض املخصصة له ، كما ان املعامل مناسبهابملعايري القياسية ملساحات الورشمت تطوير الورش التعليمية وإنشاء مبىن جديد هلا يلتزم 

 الرئيسي امللحق اإلمجايل
 الفراغ

 عدد طاقة استيعابية مساحة عدد طاقة استيعابية مساحة عدد طاقة استيعابية مساحة
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 معامل 98 119 1999 12 911 1111 61 1199 1119
 ورش 9 92 192 - - - 9 92 192

 (من الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلا، مساحتها وسعتها وأقصى عدد بيان بكافة قاعات التدريس :4)ملحق رقم 

 هل تتوافر وسائل األمن الصناعي ابلورشة واملعامل؟  -07
املعدات واألجهزة والنظم اآللية املتواجدة ابألماكن احليوية واليت تساهم يف والتدريب عليها بواسطتهم وتتومن  ابألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دورضا تصميم منظومة األمان والسالمةمت 

 اإلطفاء واإلخالء واإلسعاف(. لمعدات أعمال اإلنذار املبكر لكواشف الدخان واحلرارة(، واملواجهة واإلنقاذ

 ة احلديثة للهندسة والتكنولوجيا(وسائل األمان والسالمة ووحدة ادارة االزمات ابألكادميي :34)ملحق  

 املذكورة يف توصيف الربامج؟    IT هل معامل احلاسب اآليل مالئمة لعدد الطالب واستخدامات الـ  -04

يعهم له ومج 291أبمجايل والورش واملكتبات واملكاتب اإلدارية ايل األجهزه املوجوده ابملعامل األخرى جهاز، ذلك ابإلضافة  691فقط  االيل احلاسبعامل املوجودة كمزة احلاسبات الصاحلة يبلغ عدد أجه
املستخدمة لنظم املعلومات اإلدارية والتسجيل واملتابعة التعليمية وشئون (. وعدد األجهزة ابملعامل يكفي طبقا للحمل التعليمي للمعامل بواقع جهاز لكل طالب. ومجيع األجهزة LCDشاشات ل

 .الطالب وغريها من مواقع خدمات قواعد البياانت مربوطة ابلسريفرات بشبكات مغلقة

ندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلوماتاحلاسب هلمعامل   
 عدد املستغلني املبين  / الدور اسم املعمل

 91 ملحق  / اثين (1معمل حواسب  ل
 91 ملحق  / اثين (9معمل حواسب  ل
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 91 ملحق  /  اثين (1معمل حواسب ل
 91 ملحق  /  اثين (6معمل حواسب  ل
 6 ملحق / اثين معمل الشبكات

 060 امجايل
ندسة االتصاالتاحلاسب هلمعامل   

 عدد املستغلني املبين  / الدور اسم املعمل
 12 رئيسي /  اثين  DSPمعمل 

 11 رئيسي / اثين معمل امليكروسيسور
 40 امجايل

 

قسم العمارة وتكنولوجيا البناءل احلاسب معامل  
 عدد املستغلني املبين  / الدور اسم املعمل

 91 ملحق  / اثين (1معمل حواسب  ل
 91 ملحق  /  اثين (6معمل حواسب ل

 102 امجايل
 معامل هندسة التصنيع

 عدد املستغلني الدوراملبين  /  اسم املعمل
 11 رئيسي  /  اثين معمل حاسبات تصنيع

 32 امجايل
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 (بيان أبعداد أجهزة احلاسب ابألكادميية :40)ملحق رقم 

 

 

 هل توجد برامج حاسب آيل جاهزة مناسبة للربانمج؟ هل هي متاحة للطالب؟ وهل هي أصلية وهلا ترخيص جمدد؟  -04
 :مثل برامج، او مفتوحه املصدر م جتديد الرتخيص دورضا وهي أصلية ومرخصة ويت جاهزة مناسبة للربانمج توجد برامج حاسب آيل

 مجيع برامج شركة مايكروسوفت لWindows – office.) 
 ل برامج االوراكل اخلاصة ابلنظامOracle9i) 
 Packet Tracer 
 LabVIEW Communications 2 
 Microsoft visual studio 2010 
 Larp 
 Brackets 
  برامج AutodeskلAutocad – 3D Max – Revit) 
 SolidWorks (Simulation & CAM works) 
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  من عدد الطالب على األقل(. %12هل سعة املكتبة مناسبة لعدد الطالب؟ هل مساحة املكتبة مناسبة؟  )الطاقة االستيعابية   -32

 .9( م111و املكتبة العلمية كمبىن امللحق ل 9( م992املكتبة العلمية ابملبىن الرئيسي لتبلغ مساحة 

 عدد املستغلني املساحة املبين  / الدور اسم الفراغ
 99 992 الرئيسي  / الرابع املكتبة العلمية
 91 111 امللحق  /  بدروم املكتبة العلمية

 89 112 االمجايل

 املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم( : بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية0)ملحق رقم 

 

  توفر مكاتب ألعضاء هيئة التدريس والفريق املعاون ومبساحات مناسبة وجمهزة جتهيزا جيداا.  -31
كمجمل مساحة  9م 981.16ومبىن امللحق  9م 991.11رئيسي  تتوافر ابالكادميية مكاتب كمساحات متنوعة العواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  ذات تكييف مركزي ويبلغ مسطحات املكاتب ابملبىن ال

 .ن حلفظ األوراقالطالب وشانو . وقد مت جتهيز مجيع املكاتب ابلدواليب حلفظ أحباث ومشاريع 9م 1121.91
 : بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم(0)ملحق رقم 
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  توفر مكاتب للعاملني بكافة اإلدارات املرتبطة ابلطالب وإمكانية تقدمي خدمات للطالب دون تكدس أو أتخري.  -30

، الشئون املالية، الشئون القانونية، املاليات، واخلرجيني الطالب، رعاية الشباب، التدريب، التسجيل االكادمييوتشمل شئون  تتوافر ابالكادميية مكاتب للعاملني بكافة اإلدارات املرتبطة ابلطالب
بتصميم متميز مينح امكانية تقدمي خدمات للطالب بدون تكدس او  ي إعادة تصميم الفراغات اإلدارية، جار ابألكادمييةيف املبين الرئيسي  يقع معظمها 9م 4م 24.1011كمجمل مساحة والكرنيهات 

 .ثأخري

 املساحة املبين  / الدور اسم الفراغ
 199.91 رئيسي  /  بدروم شئون طلبة
 161.81 رئيسي  /  بدروم رعايه شباب

 112 الثاينرئيسي  /   التدريب + منطقه انتظار
 11 الثالثرئيسي  /   مكتب مدير التسجيل + منطقه انتظار

 268 رئيسي  /  بدروم + منطقه انتظارمكاتب التسجيل 
 111.21 رئيسي  /  بدروم منطقه انتظار+  ماليات

 99 اولرئيسي  /   الشئون القانونية
 29.91 رئيسي  /  بدروم شئون خرجيني

 19.81 رئيسي  /  بدروم انتظارمنطقه +  غرفة كارينهات
   98.62 رئيسي  / بدروم مكتبة أدوات مكتبية وهندسية
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 91 ملحق  /  أرضي مكتبة أدوات مكتبية وهندسية
 0م 1322340 اإلمجالــــــى

 وكافة البياانت الالزمة للتقييم(: بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني 0)ملحق رقم 
 

  نرتول وتتناسب مساحته مع حجم األعمال، ومن حيث التجهيزات، ومن حيث وسائل األمان والسرية.ناسب ألعمال الكوجود مكان م  -33
ورقه وتسليم وتسلم  االمتحاانتجتهيز وأعداد اوراق اجابه منطقه وذلك خبالف املسطح املخصص للمطبعه السريه و   9م 111يوجد مكان للكنرتوالت يف الدور االرضى ابملبىن الرئيسى، مساحته 

 . 9م 92.8كمسطح  خمزن، ابإلضافة اىل غرفة ( لالقسام التخصصية ابإلضافة اىل قسم العلوم األساسية(6( كنرتول فرعى لعدد ل2عدد لالكنرتول املركزي حيوى و . 9م 21المتحان كمساحه يف حدود ا
. املكان لكل كنرتول فرعى وأجهزة الطباعة الالزمة جهاز حاسب ضافة اىل أوجمهز جتهيزا كامال ابلرتابيزات والكراسى والدواليب والشانوانت ابال هالكنرتول تتناسب مساحته مع حجم االعمال املطلوب

 .  ختوع مجيع اعمال  الكنرتول اىل إجراءات السرية يف مجيع االعمال.م بتسجيل املرتددين على الكنرتولساعة يقو  96خدمة امنية ملمن اتمينا جيدا  ومراقب ابلكامريات ابإلضافة اىل وجود 
 : بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم(0)ملحق رقم 

 

  توجد أماكن تسمح للطالب ابملذاكرة يف فرتات الفراغ بني احلصص. هل  -34

مبىن املبىن الرئيسى او الكافيرتضا سواء املوجودة يف املبىن الرئيسى او مبىن امللحق و يتوفر العديد من األماكن اليت ميكن للطلبة استغالهلا للمئاكرة يف فرتات الفراغ بني احلصص مثل املكتبة العلمية سواءا يف 
 لرئيسى ومبىن امللحق. هذا ابإلضافة اىل مجيع القاعات الدراسية الغري حمملة. امللحق واالفنية الداخلية للمبىن ا

  دائمة ابلعيادة.مدى مالءمة العيادة الطبية، والكافيرتاي، ومستوى النظافة العامة طبقا للمعايري املتعارف عليها لكل موقع، مع وجوب تواجد طبيب بصفة   -30
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وكافة املستلزمات  ( ممرض. ويتوفر ابلعيادات مجيع األجهزة6لعدد بكل عيادة ابإلضافة اىل  ني ويوجد طبيب  9م 19.12 كمساحةومبىن امللحق  9م 19( عيادة ابملبىن الرئيسى كمساحة 9وجد عدد لي
 كمساحات وجتهيزات مناسبة. احداهم ابملبىن الرئيسى واألخرى كمبىن امللحق  كافيرتضا( 9يوجد عدد لزمة الجراء اإلسعافات األولية. كما الالواألدوية 

النظافة والتعقيم الالزمة كذلك وجود خطط صيانة مفعلة وتوفري وتتميز األكادميية إمجاال بدرجة عالية من النظافة وصالحية مجيع أدوات اخلدمات نظرا لتوظيف عدد كبري من عمال اخلدمات وتوفري أدوات 
 .اطلبادهمت

 : بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالزمة للتقييم(0)ملحق رقم 
 

  االلتزام الكامل ابملعايري القياسية ملساحات مجيع أماكن اخلدمات، ودورات املياه، وأماكن انتظار السيارات.  -36

ادميية علي أما أماكن االنتظار فتعتمد األكمجيع املساحات والتجهيزات جلميع مرافق األكادميية.  مجيع أماكن اخلدمات، ودورات املياه وجتهيزادها منسبة متاما. وتوضح وثيقة اإلمكانيات املاديةمساحات 
، فيتم حجز أماكن خاصة هبم أمام املداخل الرئيسية لألكادميية مع ختصيص مرافقني هلم طيلة تواجدهم كمقر األكادميية أماكن انتظار ذوي االحتياجات اخلاصة، إن وجدوااملساحات احمليطة العامة ابستثناء 

 يف حالة اإلعاقة احلركية.

 مة للتقييم(: بيان ابملكاتب وكافة األماكن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البياانت الالز 0)ملحق رقم 

 (وثيقة اإلمكانيات املادية – DVD: 34)امللحق رقم 

 

  توفر احلد األدىن من املالعب، جيب االلتزام الكامل ابملعايري القياسية.  -37
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ظهور األكادميية كمظهر  السنوي لألنشطة الطالبيةتظهر وثيقة التقرير و األكادميية. لرضاضية قريبة من مقر واألنشطة ا بعوها مستأجر ملمارسة األنشطة الثقافيةألنشطه الطالب أماكن مناسبة توفر األكادميية 
 طيب نتيجة حلصوهلا على العديد من اجلوائز واملراكز املتقدمة يف املسابقات الرضاضية والفنية.

 (رسم توضيحي أبماكن مزاولة األنشطة الرايضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات ابألكادميية :6مللحق رقم )ا

 (وثيقة التقرير السنوي لألنشطة الطالبية - DVD: 34)امللحق رقم 

 

 زاولة األنشطة. توافر أماكن مزاولة األنشطة العلمية والثقافية والفنية، وتناسبها مع عدد الطالب، جيب االلتزام الكامل ابملعايري القياسية ألماكن م  -34
 :علي سبيل املثال تتم، والفنية يف عدة أماكنتتم ممارسة األنشطة الطالبية العلمية والثقافية 

 األكادميية ابهلوبة الوسطي. كمقر 
 .على مسرح اجلامعة األمريكية 
  ة على الطريق الدائري ابلقرب من مقر األكادميية.ثاحلدي مترات اململوكة جلمعية األكادمييةبقاعة املل 
  ر عند االحتياج.تستأجن أخرى أماكيف 

 ابألكادميية(رسم توضيحي أبماكن مزاولة األنشطة الرايضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات  :6رقم  ملحق)
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القيام بعمل رحلة 
لمدينة االسكندرية 

افتتاح عام لألسر 
فى بداية العام 

الدراسى 

عمل ندوة  عن 
حرب الشائعات 

عمل ندوة عن 
المشاريع الخاصة 

عمل حملة التبرع 
بالدم 

القيام بعمل رحلة 
لمدينة االسكندرية 

محاضرة عن 
الكورسات المتاحة 

الملتقى العلمى 
للمشروعات التى 

تخدم ذوى 
التحديات الخاصة 

تنظيم حملة توعية
عن التبرع بالدم

عمل دورى 
االكاديمية لخماسى 

كرة القدم 

الملتقى العلمى 
لنوادى العلوم 

للمشاريع 

عدد الطالب المشاركين  300 150 120 150 200 200 150 10 50 36 60

0
100
200
300
400

(2020/2019)تقرير باالنشطة الداخلية لالكاديمية الحديثة للهندسة للعام الدراسى 

عدد الطالب المشاركين 

حفل افطار  جماعى Fun dayحفل عمل حفل يوم اليتيمالقيام بعمل رحلة للعين السخنة عمل دورى االكاديمية لخماسى كرة القدمالقيام بعمل رحلة الى مدينة االسكندرية محاضرة عن الكورسات المتاحة حفل تكريم المتفوقين علميا و فنيا و رياضيا عمل محاضرة عن العما التطوعىتنظيم حملة توعية عن التبرع بالدماالشتراك فى الدورة التنشيطية بمعهد القطامية عمل ندوة عن العمل التطوعى عمل ندوة لعرض نموذج الشكاوىعمل حملة التبرع بالدم عمل ندوة عن المشارع الخاصة عمل ندوة فى اللغة االنجليزية افتتاح عام لألسر فى بداية العام الدراسى رحلة الى القاهرة القديمة 

عدد الطالب المشاركين  100 200 100 100 100 150 50 25 50 50 100 150 100 52 100 150 200 200

0

50

100

150

200

250

(2019/2018)تقرير باالنشطة الداخلية لالكاديمية الحديثة للهندسة و التكنولوجيا للعام الدراسى 

عدد الطالب المشاركين 



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   41 

 هل توجد شبكة إنذار حريق )كاشف دخان أو حرارة(؟    -34
 والتعامل معها حال حدوثها واألعمال املطلوبة للعامل مع نتائجها على الوجه التايل:مجيع إجراءات احلماية ضد احلريق  توضح وثيقة دليل اإلجراءات العامة ملواجهة األزمات والكوارث واحلد من أخطارها

 وسائل اإلنذار املُبكرعن احلريق
 كواشف الدخان وتستخدم داخل املباىن، ىف املعامل واملكاتب واملمرات وماشابه ذلك. 
 كواشف احلرارة وتستخدم عادة ابالماكن الىت هبا أجهزة ابعثة للحرارة. 
 . نظام التحكم واملراقبة ابملبىن للتحكم ومتابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذاراملبكر 
 نة إنذارتعمل آلياً أو يدوضاً وصودها مميز ومسموع بوضوح ىف مجيع أرجاء املبىنساري.  

 ترتيبات اإلسعاف
 .إختيار املواقع املناسبة لتقدمي اخلدمات الطبية حال وقوع احلدث 
  واألدوات واخلامات الطبية الالزمة للمجموعات اإلسعاف .حتديد املعدات 
 .حتديد نوعية احلاالت املفرتض نقلها لتلقي العالج يف املستشفيات 
 . حتديد املراكز الصحية واملستشفيات اليت سيتم نقل احلاالت إليها 
 . حتديد التخصصات الطبية الالزمة للتعامل مع احلاالت املتوقعة 
  سيارات اإلسعاف.إختيار موقع متركز 
 داد وجتهيز إستمارات البياانت الشخصية للمصابني.إع 

 وثيقة دليل اإلجراءات العامة ملواجهة األزمات والكوارث( - DVD: 34)امللحق رقم 
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 هل توجد شبكة مكافحة حريق بفراغات املبىن؟ وهل العاملون مدربون على استخدام وسائل اإلطفاء؟  -42

  :، وهيوالعاملون املختصون ملهلون علي استخدامها والتعامل معها إطفاء احلريق التاليةألكادميية أنظمة ابيوجد 

  اآليل ابملياه، أو ابلغاز ىف حالة األماكن الىت حتتوى على معدات كهرابئية. اإلطفاءنظام 
 نظام طفاضات احلريق اليدوية متعددة األنواع واإلستخدامات. 
  مرت، ميكن إستخدامه يف أي اجتاه ملكافحة احلريق داخل املبىن30 اخلراطيم وهى عبارة عن صندوق معدين بداخله خرطوم بطول بكرات. 

  وثيقة دليل اإلجراءات العامة ملواجهة األزمات والكوارث( - DVD: 34)امللحق رقم 

م. جتهيزات لذوي االحتياجات اخلاصة: منحدرات ذات ميل مناسب عند مداخل املباين، وتوافر مصاعد، ودورات مياه خاصة، ومواقف خمصصة لسياراهت  -41
 جيب االلتزام الكامل ابملعايري. 

ثت لطالبني يف اتريخ األكادميية، لذلك توجد د. لكن قد يصاب البعض نتيجة للحوادث، وقد حلعمليه، لطبيعه الدراسه اهلندسيه االيلتحق ابألكادميية طالاب من ذوي االحتياجات اخلاصة لاإلعاقة احلركية(
  م ابملعايري، أمهها:وتلتز ابألكادميية جتهيزات لذوي االحتياجات اخلاصة، 

 منحدرات ذات ميل مناسب عند مداخل املباين. 
 توافر مصاعد. 
 دورات مياه ذات جتهيزات خاصة. 
 هلم طوال تواجدهم كمقر األكادميية تعيني مرافقني. 
  .مناطق انتظار خمصصة لسيارادهم 
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  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء.  -40
 كمعدل 9م 99812عدد األدوار(:× املبنية لإمجايل مساحة أرض كل مبىن  املساحة اإلمجالية ملباين املعهد مالئمة و الفراغات املفتوحة بني املباين مناسبة ايل حد كبري ،حيث تبلغ إمجايل املساحة ،

 لكل طالب 9م 2.12
   قاعات احملاضرات واملدرجات والفصول وقاعات الرسم مالءمة ، ونسبة إشغال املدرجات والفصول والقاعات ضمن النسبة املرجعية 
  مناسبة للعملية التعليمية.  جمهزة بصورة ومعاملمجيع القاعات الدراسية من مدرجات وسكاشن 
 مية.مت حتديث مجيع القاعات الدراسية من مدرجات وسكاشن ومعامل وتطويرها وتزويدها أبحدث األجهزة اليت تساهم يف رفع كفاءة العملية التعلي 
  توجد شبابيك للتهوية يف مجيع الفراغات مجيع الفراغات التعليمية موائة جيدا ومكيفة يوجد اضاءة جيدة جدًا جبميع الفراغات كما يوجد نظام تكييف مركزي يف املبىن الرئيسي ومبىن امللحق و

 مركزضا.
 تطوير الورش التعليمية وإنشاء مبىن جديد هلا يلتزم ابملعايري القياسية ملساحات الورش واملعامل ومناسبتها للغرض املخصصة له.مت  
 سطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دورضا والتدريب عليها بواسطتهم ابألكادميية بوا مت تصميم منظومة األمان والسالمة 
   جهازا بشاشات ل 218يبلغ عدد أجهزة احلاسبات الصاحلة املوجودة ابملعامل والورش واملكتبات واملكاتب اإلداريةLCD وعدد األجهزة ابملعامل يكفي طبقا للحمل التعليمي للمعامل بواقع .)

 مربوطة ابلسريفرات بشبكات مغلقة . مجيع األجهزة املستخدمة لنظم املعلومات اإلدارية والتسجيل واملتابعة التعليمية وشئون الطالب وغريها من مواقع خدمات قواعد البياانتجهاز لكل طالب. و 
  توجد برامج حاسب آيل جاهزة مناسبة للربانمج التعليمية وهي أصلية ومرخصة ويتم جتديد الرتخيص دورضا 
 وامجايل املساحتني يعد كايف للطالب ابالضافة لالماكن املخصصة للمذاكرة واليت تعد حاليا  9( م911و املكتبة العلمية كمبىن امللحق ل 9( م989احة املكتبة العلمية ابملبىن الرئيسي لمس 
 مرت مربع كمجمل  211مرت مربع ومبىن امللحق  912ف مركزي ويبلغ مسطحات املكاتب ابملبىن الرئيسي  تتوافر ابالكادميية مكاتب كمساحات متنوعة العواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  ذات تكيي

خدمات للطالب  امكانية تقدمي تتوافر ابالكادميية مكاتب للعاملني بكافة اإلدارات املرتبطة ابلطالب ويتم حاليا إعادة تصميم الفراغات اإلدارية  بتصميم متميز مينحكما   مرتا مربعا 1962مساحة 
 بدون تكدس او اتخري.



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   44 

  لالقسام التخصصية ابإلضافة اىل قسم العلوم األساسية( ابإلضافة اىل غرفة 6( كنرتول فرعى لعدد ل2. حيوى عدد ل 9م 611يوجد مكان للكنرتوالت يف الدور االرضى ابملبىن الرئيسى، مساحته )
 طلوب.  ختوع مجيع اعمال  الكنرتول اىل إجراءات السرية يف مجيع االعمال.خمزن .  الكنرتول تتناسب مساحته مع حجم االعمال امل

  ويتوفر ابلعيادات ( مساعد خدمات طبية.1ممرض وعدد ل( 6ويوجد طبيبني  بكل عيادة ابإلضافة اىل عدد ل  9م 92ومبىن امللحق كمساحة  9م 19( عيادة ابملبىن الرئيسى كمساحة 9يوجد عدد ل
 مجيع األجهزة وكافة املستلزمات واألدوية الالزمة الجراء اإلسعافات األولية. 

 كافيتريضا احداهم ابملبىن الرئيسى واألخرى كمبىن امللحق  كمساحات وجتهيزات مناسبة.9يوجد عدد ل ) 
  .مساحات مجيع أماكن اخلدمات، ودورات املياه وجتهيزادها منسبة متاما 
 ات خاصة ابالضافة ملناطق انتظار خمصصة ألكادميية جتهيزات لذوي االحتياجات اخلاصة أمهها: منحدرات ذات ميل مناسب عند مداخل املباين، توافر مصاعد ، ودورات مياه ذات جتهيز توجد اب

 لسيارادهم. جيب االلتزام الكامل ابملعايري
 ية مجيع أدوات اخلدمات نظرا لتوظيف عدد كبري من عمال اخلدمات وتوفري أدوات النظافة والتعقيم الالزمة كذلك وجود خطط صيانة مفعلة وتتميز األكادميية إمجاال بدرجة عالية من النظافة وصالح

 وتوفري متطلباته.
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 اجلودة واالعتماد .4
تؤدى عملها وتراقب العملية التعليمية، وتستطلع رأى لتأكد من وجود وحدة اجلودة ابملعهد واألعمال املكلفة هبا ودرجة تنفيذ املعهد ملعايري اجلودة، وهل  -43

  الطالب، يعتمد تقييم البند على اتريخ إنشاء املعهد، حيث يتوقع أن تكون فعالية وحدة اجلودة أعلى يف املعهد األقدم.
اإلدارة العليا، كما تشارك األطراف املعنية لرة اجلودة ابألكادميية إبجراء تقومي شامل ومستمر  قامت األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابنشاء نظاما داخليًا إلدارة اجلودة، ويلتزم نظام إدا

الوعف اط ( يف منظومة لقدردها امللسسية وفاعليتها التعليمية، هبدف حتديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقواألطراف اجملتمعية ذات العالقة األقسام التعليمية، العاملون، الطالب
وقد وكانت النتيجة إرجاء االعتماد. 9116واالعتماد يف مايو  مت ثأهيل األكادميية لالعتماد والتقدم لالعتماد للهيئة القومية لومان جودة التعليموعمل خطط التحسني الالزمة ملعاجلتها. وقد 

 ، كما يوضح امللحق تفصيال ما يلي:9112ديسمرب  1القومية لومان جودة التعليمواالعتماد بزضارة األكادميية يف بتغطية املالحظات والتقدم مرة أخرى وقامت جلنة من اهليئة قامت األكادميية 
 مكتب اجلودة

 مهام مكتب اجلودة
 نشر ثقافة اجلودة  .1
 متابعة خطط التدريب والتأهيل  .9
 تنفيذ استيفاء مطالب االعتماد .1

 تشكيل اجملالس وتدقيق جلان الدراسة الذاتية 1-1
 إهناءتدقيق مواصفات الربامج 1-9
 إهناء تقارير الربامج 1-1
 مناقشة تقارير جلان الدراسة الذاتية 1-6



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   46 

 تدقيق خطط تطوير األقسام 1-2
 تفعيل دور مكتب تقييم األداء 1-9
 وحدة إدارة األزمات تفعيل دور 1-1
 مكتب التدريب تفعيل دور 1-8
 دعم وتعزيز األنشطة الطالبية 1-9
 رابطة اخلرجيني 1-11
 تدبري مطالب األقسام واللجان 1-11
 إعداد اخلطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية 1-19
 التقييم الذايت 1-11

 التقومي املستمر لعناصر القدرة امللسسية والفاعلية التعليمية  .6
 أنشطة التعزيز والتطوير للقدرة امللسسية: 6-1
 يةالتقومي املستمر للفاعلية التعليم   6-9

 املساءلة واحملاسبة

 تقرير خمتصر عن أعمال وحدة اجلودة وأساليب وحالة التعليم والتعلم وخطة الوحدة لتطوير وحتسني جودة التعليم ابملعهد -07امللحق رقم 
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حضروها يف جمال جودة التعليم ومتطلبات مراجعة مؤهالت العاملني يف وحدة اجلودة ومدى مالءمتها للعمل ابلوحدة، وبياانت عن الدورات التدريبية اليت   -44
 االعتماد. حصول كل منهم على دورة واحدة على األقل يف جهة متخصصة يف موضوعات هتم جودة التعليم.

 دورات 4متوســط عــدد حصـلوا علـي ثالثـة مــوظفني حاصـلني علــى شـهادات جامعيـة وقــد مت ثأهـيلهم يف جمــال جـودة التعلــيم واالعتمـاد مـن خــالل دورات تدريبيـة موضــحة ابمللحـق. وقــد  يوجـد
يئــة شــهادات التــدريب. كمــا يتوـمن تشــكيل املكتــب ووحــدات جــودة األقســام تدريبيـة لكــل مــنهم. وقــد قــدم هـذه الــدورات خــرباء مــن اهليئــة القوميـة لوــمان جــودة التعلــيم واالعتمــاد ومنحـتهم اهل
 واللجان العاملة يف جمال جودة التعليم واالعتماد عددا مناسبا من أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني.

 .بية اليت حصلوا عليها واترخيها ومدهتاكشفا أبمساء العاملني بوحدة اجلودة ومؤهالهتم وخرباهتم والدورات التدري -04امللحق رقم 

سنوات، بينما حتاسب املعاهد اليت مل يتخرج منها  7ما هي اإلجراءات اليت متت للحصول على شهادة االعتماد للمعاهد اليت مضى على إنشائها أكثر من  -62
التعليم واالعتماد، تفيد بتقدمه بطلب زايرة استطالعية،  طالب مبدى االستعداد للتقدم. وعلى املعهد تقدمي شهادات رمسية من اهليئة القومية جلودة

 .ونتيجتها، وزايرات االعتماد ان وجدت ونتائجها
يف الفرتة من ليم واالعتماد ق اهليئة القومية لومان جودة التعتقدمت األكادميية بطلب زضارة اعماد من اهليئة القومية لومان جودة التعليم واالعتماد. وبناء عليه فقد استقبلت األكادميية زضارة فري

 ما مل حتدد املعايري الغري مستوفاة.تلقت األكادميية قرار اهليئة إبرجاء اعتمادها مرفقا به تقرير فريق املراجعني. ومل حتدد اهليئة املعايري املستوفاة جزئيا أو كليا ك. و 9116مايو  16إىل  11
ستكمال اجعني وأعادت التقدم إيل اهليئة بطلب زضارة استكمال. وبناء عليه فقد قررت اهليئة إجراء زضارة إعادة تقييم شامل وليس إجراء زضارة اوقامت األكادميية بتاليف مالحظات زضارة فريق املر 

. وقد تسلمت األكادميية تقرير فريق الزضارة يوم األحد 9112ديسمرب  9إىل  1لتقييم املعايري الغري مستوفاة فقط. وقد متت بزضارة إعادة التقييم بناء على طلب من األكادميية خالل يف الفرتة من 
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ويفيد تقرير اهليئة أبن نتيجة إبرجاء اعتماد األكادميية لالستيفاء اجلزيئ ألربعة معايري  91/2/9119بتاريخ  126. تالها إصدار جملس إدارة اهليئة قراره جبلسته رقم 9119مارس  11املوافق 
 التقييم كالتايل:

 مستوف    يط االسرتاتيجي:التخط -1
 مستوف    اهليكل التنظيمي: -9
 مستوف    القيادة واحلوكمة: -1
 مستوف    املصداقية واألخالقيات: -6
 مستوف    اجلهاز اإلداري: -2
 مستوف جزئيا    املوارد: -9
 مستوف جزئيا املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة:  -1
 مستوف    الطالب واخلرجيون: -8
 مستوف           املعايري األكادميية والربامج التعليمية:  -9

 مستوف         التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة:  -11
 مستوف جزئيا    أعواء هيئة التدريس: -11
 مستوف جزئيا            البحث العلمي واألنشطة العلمية: -19
 ال ينطبق    الدراسات العليا: -11
 مستوف    ظم اجلودة: إدارة ن -16

 .9119وقد مت التخطيط إلعادة التقدم بطلب زضارة العتماد يف مايو ...  وكانت النتيجة النهائية للتقييم: إرجاء اعتماد األكادميية
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  ل عليه.هل توجد ملفات للمقررات وتوصيف كامل طبقا ملعايري اجلودة مبقر الوحدة، ويستخدمه القائمون ابلتدريس وميكن للطالب احلصو  -46
واثئق توصيف مجيع  (DVD) 34امللحق رقم  توجد ملفات للمقررات وتوصيف كامل طبقا ملعايري اجلودة كمقر الوحدة، ويستخدمه القائمون ابلتدريس وميكن للطالب احلصول عليه. كما يوم

كما يتم أخذ خمرجات التعلم عند إداد احملاضرات   برامج الألكادميية متومنة توصيفا جلميع مقررادها. ويستخدمها القائمون ابلتدريس وجيري تلقني الطالب كمحتوضادها يف احملاضرة األوىل.
تم تقييم عناصر االمتحان التحريري ومن ضمنها مدي مشولية االمتحان ملخرجات التعلم املستهدفة والواردة بتوصبف واالمتحاانت. وتقيس االمتحاانت خمرجات التعلم املستهدفة للمقرر. كما ي

 املقرر وذلك من خالل منوذج تقييم االمتحان 
 عينة من مواصفات املقررات الدراسية -41امللحق رقم 
 (عينة من مناذج إدارة العملية االمتحانية -44)ملحق رقم 

 مدى االلتزام ابألطر املرجعية لنظام الدراسة، وتوافر شروط تطبيق نظام الدراسة ابملعهد.   -47
وير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات جلنة القطاع، تقرير من اإلدارة املركزية للتعليم اخلاص عن حالة حتديث وتعديل الئحة كل معهد طبقا لألطر املرجعية، ومدى استجابة إدارة املعهد لتط -00امللحق رقم يوضح 

آلية تطوير لوائح الدراسة ابألكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابملعادي ومدى استجابة إدارة األكادميية  معتمداا من اإلدارة املركزية للتعليم اخلاص، سيتم طلبها من الوزارة وتسليمها للمراجعني(.
 لتطوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات جلنة القطاع كاآليت:

 .الصادرة يف هذا الشأن الوزاريةتنفي للقررارات  9111طبقا لالئحة عام  9111/9111ية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابملعادي عام بدأت الدراسة ابألكادمي -أ
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إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة  9111مع األخذ يف االعتبار ما جاء اإلطار املرجعي الصادر يف  9111قامت األكادميية بتعديل الئحة  -ب
وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام  99/19/9119( بتاريخ 1612ور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم لالتالية. وقد أصدر السيد األستاذ الدكت

 .9119/9111الدراسي 
 العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة التالية:مع األخذ يف االعتبار ما جاء ابإلطر املرجعيية إلعداد لوائح املعاهد  9119قامت األكادميية بتعديل الئحة  -ت

  9111اإلطار املرجعي الصادر يف 
  6/9/9111واملعتمد حمورها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل بتاريخ  12/2/9111اإلطار املرجعي الذي أقرته جلنة قطاع املعاهد الصناعية واهلندسية يف جلستها بناريخ 
  92/1/9119واملعتمد حمورها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل بتاريخ  11/2/9119اإلطار املرجعي الذي أقرته جلنة قطاع املعاهد الصناعية واهلندسية يف جلستها بناريخ 

وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي  99/1/9118بتاريخ ( 9199أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم ل -ث
 .. ويوضح اجلدول التايل عدد الطالب الذين يدرسون طبقا هلذه الالئحة9118/9119

 (.طبقا للقرارات الوزارية ببدء الدراسةصورة من القرار الوزاري إبنشاء املعهد، واي قرارات وزارية معدلة بعد ذلك، وبيان بتخصصات املعهد  -1)ملحق رقم 

  االطالع على بعض صفحات مستندات الكونرتول شيت، لتحديد مدى جودة عملية الرصد، مراجعة كشوف الرصد واالحصائيات.  -44

نرتول شيت للرصد. وكمراجعة عملية الرصد تبني التزام مجيع عملية رصد ومراجعة الدرجات ىف الكنرتوالت تتم على نظام ادخال الدرجات اخلاص ابألكادميية وال تعتمد األكادميية على ك
 والىت حتدد خطوات والرصد واملراجعة. 9111الكنرتوالت ابلتعليمات املستدامة الصادرة من السيد االستاذ الدكتور عميد األكادميية ىف سبتمرب 
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  قيام القسم ابختاذ الالزم حنو التوصية املدرجة.هل ترسل الوحدة حتليال ملا يتم يف كل مقرر إىل القسم املختص وتتابع   -44

 تقوم مكتب اجلودة ابلقسم ابلتاىل:
 .توزيع االستبياانت علي مجيع الطلبه جبميع مستوضادها حسب املواد املسجله لكل طالب 
 .جتميع وحتليل كل اال ستبياانت واعداد التقارير 
 اجتماعه الدورى لالطالع علي النتائج واختاذ االجراءات الالزمة. توزيع علي االقسام العلمية واخطار جملس األكادميية ىف 
  األمرمتابعة القسم العلمى ملعرفة ما مت اختاذة من إجراءات اذا لزم 

  مناذج من االستبياانت والتقارير والقرارات الصادرة من القسم( 40رقم  )ملحق 

 أساليب احلفظ االمن للمستندات لفرتة مخس سنوات؟هل أعمال الكونرتول هبا سرية ودقة واضحة مع مراجعة   -02
 حترص األكادميية علي السرية التامة يف مجيع أعمال الكنرتول كما يلى:

  :إستخدام برانمج رصد يعتمد علي لغةنظام الرصد اإللكرتوىن “Oracle”   كلمة سريةيف أعمال الرصد ملا فيه من محاية ذاتية للبياانت كما حترص علي إعطاء كلمة مرور و 
"User Name and Password" ة ملن حيق هلم رصد الدرجات لأعواء الكنرتول( ابإلضافة إيل إمكانية تغيري كلمة املرور إذا لزم األمر. وحترص األكادميية علي تغيري كلم

لرئيس عام الكنرتول كمحور رمسي على أن يقوم الرئيس العام بدوره بتسليم املرور كل فصل دراسى زضادة يف السرية ويقوم عميد األكادميية بتسليم الكلمات السرية وإسم املستخدم 
  .رؤساء الكنرتول الفرعيني
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  :ها إال راعت األكادميية أن يكون الكنرتول ملمنا حبيث ال يتمكن أحد من دخوله إال اعواء الكنرتول وذلك عن طريق وضع أبواب حديدة ال ميكن فتحأتمني مكان الكنرتول
كنرتول. وابلنسبة ألعواء واء الكنرتول وجيب ان يسجل موظف األمن املختص أوقات دخول وخروج العوو ابإلضافة ايل وجود كامريات مراقبة ملعرفة املتواجدين داخل البواسطة أع

 هيئة التدريس فال يسمح هلم ابلتواجد يف الكنرتول إال حبوور أحد أعواء الكنرتول.
 ه تساوي الفرص بني الطالب يقوم الكنرتول بوضع رقم سري علي ورقة اإلجابة اخلاصة لكل طالب والورقة املوضح عليها بياانت الطالب ونزع هذولتحقيق مبدأ  : أعمال الكنرتول

استالم موقع منه وبعد إمتام التصحيح حور الورقة من ورقة اإلجابة بعد التأكد من مطابقة الرقم السري علي الورقتني وبعد ذلك يتم  تسليم أوراق اإلجابة ايل املصحح/املصححني كم
 يقوم املصحح / املصححني بتسليم الكنرتول أوراق اإلجابة و التوقيع علي التسليم.

  :ألوراق وذلك للتأكد من نقل الصناديق احملكمة الغلق اليت حتتوي علي كل ا جلان رصد الدرجاتحبوور عوو من أعواء  جلان رصد الدرجاتتتم أعمال تشوين أوراق التخزين
وط به ثأمني املخازن. يستمر اإلحتفاظ هبذه اخلاص ابلفصل الدراسى املنتهي إيل املخزن املخصص لذلك مع التأكد من غلق املخزن إبحكام وعودة املفاتيح إيل السيد األمني العام املن

 العام حيت تنتهي املدة القانونية لحإحتفاظ ابإلوراق ويتم بعد ذلك أعدام األوراق حبوور الصناديق وال يسمح ألحد ابلدخول إيل املخزن إال كموافقة السيد العميد وحتت إشراف األمني
 ومندوب عن االمني العام و موظف الألمن املختص. جلان رصد الدرجاتعوو من 

 : تعليمات دخول جلان رصد الدرجات(00)ملحق رقم 
 واخلروج من جلان رصد الدرجات(: صوره من ملف فرد االمن املكلف بتسجيل الدخول 03)ملحق رقم 
 : حمضر تسليم وتسلم لكلمات املرور وكلمات السر اخلاصة بكل رئيس كنرتول(04)ملحق رقم 
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  هل يعمل املعهد على حتويل التعليم إىل تعلم، وتطوير نظم وأساليب تقومي الطالب، وأسلوب التدريس.  -01
مقرر أساليب التعليم والتعلم والتقييم  تعمل األكادميية على إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت. ويسهم يف ذلك مجيع املقررات اليت تومها برامج األكادميية. ويوصح توصيف كل

 (DVD، )34ابمللحق رقم لكل من خمرجات التعلم وواثئق توصيف مقررات وبرامج األكادميية، املدرجة 

 (عينة من مواصفات املقررات الدراسية -41)ملحق رقم 

  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء.  -00
  شامل ومستمر كما تشارك األطراف املعنية لاإلدارة العليا، تقومي قامت األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابنشاء نظاما داخلياً إلدارة اجلودة، ويلتزم نظام إدارة اجلودة ابألكادميية إبجراء

د نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط الوعف األقسام التعليمية، العاملون، الطالب واألطراف اجملتمعية ذات العالقة( يف منظومة لقدردها امللسسية وفاعليتها التعليمية، هبدف حتدي
وكانت النتيجة إرجاء  9116واالعتماد يف مايو  عاجلتها. وقد مت ثأهيل األكادميية لالعتماد والتقدم لالعتماد للهيئة القومية لومان جودة التعليموعمل خطط التحسني الالزمة مل

 9112ديسمرب  1بزضارة األكادميية يف  االعتماد.وقد قامت األكادميية بتغطية املالحظات والتقدم مرة أخرى وقامت جلنة من اهليئة القومية لومان جودة التعليمواالعتماد
  .توجد ملفات للمقررات وتوصيف كامل طبقا ملعايري اجلودة كمقر الوحدة، ويستخدمه القائمون ابلتدريس وميكن للطالب احلصول عليه 
  ائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة. إلعداد لو  9111مع األخذ يف االعتبار ما جاء اإلطار املرجعي الصادر يف  9111قامت األكادميية بتعديل الئحة

وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي  99/19/9119( بتاريخ 1612وقد أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم ل
9119/9111. 

  مع األخذ يف االعتبار ما جاء ابإلطر املرجعيية إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة  9119قامت األكادميية بتعديل الئحة 
  181ساعة بدال من  192بتحديد عدد الساعات املعتمدة للربانمج ب  لتطابق اإلطار املرجعي وتعليمات جلنة قطاع كليات اهلندسة واخلاصة 9118بتعديل الئحة قامت األكادميية 

 وجاري اعتمادها.
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 وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي  99/1/9118( بتاريخ 9199أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم ل
9118/9119 . 

 د. وكمراجعة عملية الرصد تبني التزام مجيع عملية رصد ومراجعة الدرجات ىف الكنرتوالت تتم على نظام ادخال الدرجات اخلاص ابألكادميية وال تعتمد األكادميية على كنرتول شيت للرص
حترص األكادميية علي السرية التامة يف كما   لىت حتدد خطوات والرصد واملراجعةوا 9111 الكنرتوالت ابلتعليمات املستدامة الصادرة من السيد االستاذ الدكتور عميد األكادميية ىف سبتمرب

 .مجيع أعمال الكنرتول 
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 نوعية وكفاءة اإلمكانيات البشرية )لكل ختصص( .0
طالب(.  122:1العام وجيب أال تتعدى طالب هذا  02:1النسبة العامة لعدد أعضاء هيئة التدريس املعينني/املعارين إىل عدد الطالب )حمددة بنسبة  -03

  التأكد من مدى تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس على مستوى التخصصات املختلفة.
بناء عليه تكون  ،طالبا 2999ابألكادميية عدد الطالب  يبلغحاليا انه . وحيث 9191(/املعارين على رأس العمل يف فرباير التعيني /املتعاقدين لجاريعداد أعواء هيئة التدريس املعيننييوضح اجلدول التايل أ

 .48.59:  1نسبة أعواء هيئة التدريس إىل الطالب 
 أعداد أعضاء هيئه التدريس ابألقسام املختلفه

 نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل عدد الطالب القسم م
 47.22 23 1086 أساسية لومع 1
 57.81 26 1503 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 2
 43.02 42 1807 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 4
 50.00 18 900 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 5

 48.59 109 5296 اجملموع
  

  سنوات. 12تزيد املدة عن  حتديد متوسط بقاء أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة )مدرس / أستاذ مساعد(، املفرتض اال -04
 .سنه لألستاذ املساعد 9.92سنه للمدرس و  2.12وهي يف حدود  لمدرس وأستاذ مساعد(بقاء أعواء هيئة تدريس ىف الدرجة متوسط يوضح اجلدول ادانه 
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 القسم م
 متوسط بقاء أعضاء هيئة تدريس ىف الدرجة

 مدرس أستاذ مساعد
 سنوات  1 سنة 9,2 علوم أساسية 1
 سنوات 1 - اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 سنوات 1 سنة 9 وتكنولوجيا البناء عمارةهندسة ال 1
 سنوات 9 - وتكنولوجيا االنتاج تصنيعهندسة ال 6

 0370 0300 متوسط عام
 

  .(مؤسسة تعليمية معرتف هبانسبة أعضاء هيئة التدريس املعينني دون وجود خربة تدريسية هلم )مل يعمل قبل تعيينه يف   -00
االمجاليه ألعواء هيئه التدريس دون وجود خربه تدريسيه يف حدود  لتكون النسبة ،مراكز البحوث ابلقوات املسلحةمثل حبثية  لسسات تعليمية أوكمعملوا ابألكادميية قد أعواء هيئة التدريس  أغلب

  .ادانه ابجلدول كما هو موضح  9.122%

 القسم م
 أعضاء هيئة تدريسنسبة 

 ليس هلم خربة تدريسية قبل تعينهم هلم خربة تدريسية قبل تعينهم 
 % 6.12 % 92.92 أساسية لومع 1
 % 1.99 % 99.11 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 % 9.18 % 91.99 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 % 11 % 89 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 %63300 %433640 نسبه امجالية

 (أعضاء هيئة التدريس واجلهات اليت كانوا يعملون هبا من قبل ومدة العمل وخرباهتم التدريسية والدورات التدريبية اليت حصلوا عليهامساء كشف أب :16امللحق رقم )
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من حضروا دورات تدريبية خالل العام املاضي، دورة واحدة على األقل لكل عضو دور املعهد يف تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة، نسبة   -06
  هيئة تدريس كل عامني.

  دورة. 234يتوح أن متوسط عدد الدورات لكل عوو هيئة تدريس هو  ادانه، ومنهاموضحه ا دهيئة املعاونة وبياانتعقد األكادميية دورات تدريبية منتظمة لتنمية قدرات أعواء هيئة التدريس واهل
 أعداد املستفيدين اسم الدوره م
 92 التقومي الذاتى الرباجمى 1
 189 النشر الدوىل للبحوث العلمية 9
 11 التصميم املعمارى 1
 1 هواوى 6
2 Cisco 11 
 61 أضام عن االرشاد ألكادميى 9ندوات ملدة  9

 042 اجملموع
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 (بيان ابلدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس :أ 16ملحق رقم )

(، األستاذ املساعد 40حتديد متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس يف كل درجة علمية على حدة. يراعى أال يزيد متوسط األعمار عن اآليت: املدرس )  -07
  (.62(، األستاذ )02)

 .سنه 21.192سنه ولألستاذ املساعد  69.82اجلدول ادانه تبني ان متوسط اعمار املدرسني هو  كما يوضحء هيئة التدريس  وحبساب متوسط أعمار كل من فئات أعوا

 القسم م
 متوسط أعمار أعضاء هيئة تدريس

 املدرسني األساتذة املساعدين
 61.8 29.12 أساسية لومع 1
 61.16 - اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 11.6 61.2 البناءعمارة وتكنولوجيا هندسة ال 1
 69.19 - هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 أعداد املستفيدين القسم م
 62 علوم أساسية 1
 19 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 111 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 18 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 042 اجملموع
 دورة لكل عضو 234 ع ه ت وهيئة معلونة( 304النسبة اىل امجاىل القائمني ابلتدريس)
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 40340 023100 املتوسط العام

 كشف أبمساء أعضاء هيئة التدريس والفريق املعاون واتريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاهتم العلمية(  -10امللحق رقم ل

 

 .%02ومعار(، جيب أال تزيد عن  نسبة املدرسني إىل إمجايل أعضاء هيئة التدريس )معني  -04
 كما هو موضح ابجلدول ادانه.  %89.61النسبه اإلمجالية للمدرسني ألمجايل اعواء هيئه التدريس هي حوايل 

 القسم م
 أعضاء هيئة تدريس

 النسبة إىل إمجاىل أعضاء هيئة التدريس عدد املدرسني )معني ومعار(
 % 18.99 18 أساسية لومع 1
 % 111 99 الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات(اهلندسة  9
 % 18.21 11 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 % 88.88 19 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 %46343 43 نسبه امجالية
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  طالب(. 70:1تتعدى طالب هذا العام وجيب أال  30:1النسبة العامة لعدد اهليئة املعاونة إىل عدد الطالب )حمددة بنسبة   -04

بناء عليه تكون ف ،طالبا 2999 احلايل ابألكادميية يبلغ عدد الطالبحيث انه و  .9191( على رأس العمل يف فرباير التعيني اجلدول التايل أعداد أعواء اهليئة املعاونة املعينني/املتعاقدين لجارييوضح 
 96,19 :1طالب نسبة أعواء هيئة التدريس إىل ال

 نسبة أعضاء اهليئة املعاونة إىل الطالب عدد أعضاء اهليئة املعاونة عدد الطالب القسم م

 1:30.17 36 1086 أساسية لومع 1
 1:27.83 54 1503 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 2
 1:20.53 88 1807 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 1:24.32 37 900 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 1:24.63 215 5296 اجملموع

  على األقل(. %02نسبة املعيدين املعينني من خرجيي اجلامعات احلكومية إىل إمجايل املعيدين )املطلوب منذ مخس سنوات الوصول إىل أن تكون النسبة   -62
   .%66.22هذا العام وقد حرصت األكادميية على حتسني هذه النسبة فأصبحت  %61كانت نسبة املعيدين من خرجيى اجلامعات احلكومية ىف العام املاضى هى 

 النسبة من اجلامعات احلكومية األكادميية احلديثة واجلامعات اخلاصة حكومية جامعات القسم م
 %111 1 19 أساسية لومع 1
 %91 18 9 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 2
 %11.11 91 99 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
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 %9.92 11 1 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6
 %44300 06 40 اإلمجايل

 

  سنوات. 7املفرتض عدم وجود أي منهم ختطى سنوات،  7حتديد نسبة املعيدين/ املدرسني املساعدين الذين مضى عليهم يف نفس الدرجة أكثر من  -61
وزارة التعليم العايل  مت ارسال خطاب اىل ، حيث(%1لالنسبة  عوو هيئة معاونة 11ويستثين من هذا اإلجراء عدد  ،سنوات إىل وظائف إدارية 1كثر من مت حتويل مجيع من ختطى يف نفس الدرجة أ

 .(11لملحق رقم  2لعدد  صول على الدرجةحىت احلسنة هلة إضافية وطلب مد كم 1تعني لعدد  ارر إلهناء ق

 مالحظات املوقف احلاىل القسم االسم م
  ىف إنتظار موافقة الوزارة – 9191قرار جملس ادارة ابملد حىت أغسطس  االتصاالت اميان حممد عبد اهلادى حممدم م/  1
  ىف إنتظار موافقة الوزارة – 9191جملس ادارة ابملد حىت أغسطس قرار  التصنيع ريهام امحد عبد املنعم السيد م م/  2
  ىف إنتظار موافقة الوزارة –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  التصنيع مروة مصطفى مصطفى حممدم م/  1

 انقش رسالة الدكتوراة وىف انتظار استخراج الشهادة ىف إنتظار موافقة الوزارة – 9191قرار جملس ادارة ابملد حىت أغسطس  التصنيع حممد رأفت حممد عوادم م/  6
  ىف إنتظار موافقة الوزارة –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  االتصاالت م/ لوقا القس جرجس لوقا جرجس 2
  موافقة الوزارةإنتظار ىف  –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  االتصاالت م/ اجنى امين سيد عبد العظيم 9
  موافقة الوزارةإنتظار ىف  –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  احلاسبات معروف حسن عمر دغيدىم/ امل  1
  موافقة الوزارةإنتظار ىف  –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  التصنيع م/ حممد عبد احلميد رجب موسى 8
  ىف إنتظار موافقة الوزارة – 9191قرار جملس ادارة ابملد حىت أغسطس  التصنيع م/ هند حممد عكوش عبد احملسن 9

  موافقة الوزارةإنتظار ىف  –قرار جملس ادارة إبهناء التعني  التصنيع م/ امحد حممود ضاسر كمال عوض جرب 11
  انقشت رسالة املاجستري وىف انتظار استخراج الشهادة التصنيع م/ جيالن عيد رموان عبد الباقى 11
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 :األقساموفيما يلى توزيع األعداد على 

 سنوات 7املعيدين الذين ختطى عليهم أكثر من عدد  سنوات 7املدرسني املساعدين الذين ختطى عليهم أكثر من عدد  القسم م
 1 1 علوم أساسية 1
 6 1 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 2
 1 1 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 1 1 االنتاجهندسة التصنيع وتكنولوجيا  6

 (صورة من قرار جملس االدارة وخطاب الوزارة اخلاص أبعضاء اهليئة املعاونة الذين ختطوا سبع سنوات ىف نفس الدرجة :ج  13 )ملحق رقم
 

 (.30املدرس املساعد )(، 04حتديد متوسط أعمار اهليئة املعاونة يف كل درجة علمية على حدة، ويراعى أال يزيد متوسط األعمار عن اآليت: املعيد )  -60
 سنه. 19.92سنه واملدرس املساعد  91.2املتوسط االمجايل للمعيد هو و ، توسطات املطلوبه ىف مجيع األقساممن اجلدول التاىل يتبني أن متوسط أعمار اهليئة املعاونة أقل من امل 

 متوسط أعمار املعيدين  متوسط أعماراملدرسني املساعدين  القسم م
 91 11 أساسية لومع 1
 98 16 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 2
 98 19 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 91 19 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

 3..4 04.43 متوسط اجمالي

 كشف أبمساء أعضاء هيئة التدريس والفريق املعاون واتريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاهتم العلمية(  :10امللحق رقم )
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حباث خالل العام تقييم متوسط القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس يف املعهد )عدد األحباث / عدد أعضاء هيئة التدريس(. تقدمي قائمة مبا مت نشره من أ  -63
حىت اآلن، واملدون عليها اسم املعهد(. جيب أن يكون النشر حبث واحد على األقل لكل عضو هيئة تدريس كل عامني منشور يف  0214ير املاضي من فربا

  دورية حمكمة معرتف هبا.
 13حبثاً علمياً ىف جمالت وملمترات علمية عاملية منها  56وذلك بنشر  ،وحىت األن 9119السادة أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بفاعلية البحث العلمي حملياً ودولياً وذلك خالل الفرتة من فرباير أثرى 

 يتوح أيوا من مراجعة التقرير التطور الكبري ىف االنتاج العلمىو وهى من أقوى اجملالت التخصصية على مستوى العامل.  9Qبل منها مثانية ىف جمالت مصنفة  ،حبثا ىف جمالت ذات معامل ثأثري قوى
 ونشر ورقة حبثية ىف خمتلف التخصصات 19 ومتكن السادة أعواء هيئة التدريس ابألكادميية من نشر IEREK Pressعقدت األكادميية ملمتراً علمياً دوليا حتت اشراف  كما لألكادميية.

Vol 4, issue #1 (2020): Proceedings of the 1st International Conference: Architecture, Engineering & Technology (AET). 

 .1.11 يساوي 9119 و 9118هيئة التدريس املعينني واملعارين على رأس العمل خالل العامني  عليه يكون متوسط األحباث املنشورة سنوضا ألعواء وبناء
 

 دريست يئهه ضواملتوسط لكل ع ىف كل قسم دريستال يئهعدد أعضاء ه امجاىل األحباث 0214عدد األحباث  0214عدد األحباث  القسم م
 1.19 91 19 19 11 علوم أساسية 1
 1.912 99 19 11 2 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 1.11 69 11 91 11 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 1.96 18 19 9 11 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج 6

  124 44 06 34 اجملموع
 1321 124 112 16 املؤمتر اخلاص ابألكادميية

 حىت األن( 0214كشف أبحباث أعضاء هيئة التدريس اليت مت نشرها أو قبوهلا للنشر منذ فرباير : أ17)ملحق رقم 
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 (ب: كتيب املؤمتر العلمي لألكادميية17)ملحق رقم 

ة التدريس تقدير مستوي البحث العلمي للمعهد ويطلب من املعهد تقدمي تقرير من وحدة املكتبات الرقمية ابجمللس األعلى للجامعات عن نشر أعضاء هيئ  -64
  حىت اآلن. 0214واهليئة املعاونة خالل العام املاضي من فرباير 

أن األكادميية احلديثة  هيتوح من، الذي ملخص ما جاء ابلتقرير ويوجد ادانهبوحدة املكتبات الرقمية ابجمللس األعلى للجامعات  مستوي البحث العلمي اخلاص هبا لتقديرإستعانت األكادميية يف تقريرها 
عناه أقوى اجملالت العلمية ىف هذه التخصصات كما يتوح الزضادة ( وهذا مThomson Reutersحبثًا منشورة ىف جمالت علمية عاملية مصنفة ىف ل 11وإمجاىل  9Qهلا مثانية أحباث هلا تصنيف 

 الكبرية ىف عدد األحباث الىت هلا معامل ثأثري عاما بعد عام مما يوع األكادميية ىف الطريق الصحيح علمياً.

 

 حىت األن 0214األحباث املنشورة يف دورايت علمية ذات معامل أتثرييف الفرتة من فرباير 
 ISI Web of Science Quartile  عدد األحباث

Q1 1 
Q2 8 
Q3 4 
Q4 1 
 13 اجملموع

 تقرير من وحدة املكتبات ابجمللس األعلى للجامعات حول معامل أتثري للدورايت اليت النشر هبا( :14)ملحق رقم 
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انعكاسها على مستوى التعليم والبحث العلمي يف املعهد، تقدير حجم األعمال املهنية اليت يقوم هبا أعضاء هيئة التدريس )االستشارات اهلندسية( ومدى   -60
مستوى األعمال ويقوم املعهد بتقدمي تفاصيل عن خربات وإمكانيات اهليئة التدريسية وانعكاسها على تطوير املعهد. ويتم حتليل التقرير املقدم، وحتديد 

  (.0214فرباير االستشارية اليت تتم )يؤخذ يف االعتبار األعمال عن العام السابق من 
   ادانه.ابجلدول كما هو موضح وهندسه االتصاالت   من قسم اهلندسه املعماريه اعواء هيئه التدريس املشاركني أبعمال مهنيه هم 

 األعمال اامهنية القسم االسم م

 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  جودة ابراهيم . د.ا   1
 مايو. مدينه يف كليات 9 تشمل اخلاصه مايو جامعه وتنفيذ تصميم 
 السخنه. العني يف السياحية اوالندو قريه وتنفيذ تصميم 
 لوزارة االسكان. التابعة اجلديدة املنيا سكنية كمدينة جماوره ختطيط 

 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  متام استشارى/ جمدي مهندس .د   9

 السخنة ابلعني السياحي جبال منتجع . 
 السخنة ابلعني السياحي مونت ابي منتجع . 
 سكنية عمارة 92 ل اجلديدة اهرةابلق السكين الطالئع جتمع ). 
 سكنية وحدة  611 ل ابالسكندرية فيو سيىت املعمورة مبين ). 

 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء  مصطفى امريه . د 1
 املنطقه فيالت تنفيذ R2 اجلديده االداريه العاصمه يف. 
 الصحراوي-اسكندريه مصر طريق (جاردن جالديوسلمنتجع  فيالت وتنفيذ تصميم . 
 القاهرة ( فري مايل سكين منتجع تنفيذ على واشراف تصميم  . 

 درشني.امباين سكنيه ابلب  هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء اسالم امحدد.  6

 انشاء برج سكين جتاري قطعة ارض رقممشروع   هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء د. امحد فتحي 2
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 (9119لسنة  611 -عوو وكالة الفواء املصرية لقرار رئيس اجلمهورية رقم  هندسه االتصاالت ا د جمدى عثمان إمساعيل طنطاوي 9

 IEEEعوو ملسسة    هندسه االتصاالت ا. د/ مصطفى عفيفى 1

   Life Senior member IEEE هندسه االتصاالت ا. د/ عادل الشريف 8

 عوو هيئة اإلستشعار عن بعد  هندسه االتصاالت د/عبد املنعم املهدى 9

 

 (0214/0202كشف ابألعمال املهنية اليت قام هبا أعضاء هيئة التدريس خالل العام احلايل  :14)ملحق رقم 
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قدرهتم على تطوير التعليم ابملعهد. املطلوب جذب نوعية متميزة من نوعية املعارين ودرجاهتم وختصصاهتم، والقدرة على جذب املتميزين منهم، ومدى   -66
  األساتذة لرفع شأن املعهد. ويتم تقييم املوقف ابلنسبة خلرباهتم.

لألكادميية معارين ومدرس لختصص لغه( لمتخصص يف تقنيات اللحام احلديثة( ومدرس استاذ مساعد لختصص اهلندسه املعماريه(  1عدد و لمتخصص يف أحد جماالت فيزضاء اجلوامد( يوجد أستاذ واحد 
 .يغطيان ختصصات دقيقة مطلوبة

 

معة كل منهم، حتديد عدد املنتدبني جزئيا، وحتليل بياانهتم. ويتم طلب قائمة بعددهم حبيث ال يزيد عن عدد العاملني طوال الوقت بشرط وجود موافقة جا  -67
  اسي هلم عن ثلث احلمل الدراسي يف التخصص.وأال يزيد احلمل الدر 

هيئة التدريس على رأس العمل. من عدد أعواء  % 16.91نسبتهم إىل ( عووا لربانمج هندسة العمارة وتصل 16( عوو هيئة تدريس الستكمال تغطية األعباء التعليمية. ومنهم ل19تنتدب األكادميية ل
 لكل منهم. ساعات 8عن  يف الغالب اسير وال يتجاوز حتميلهم الد

 نسبة اىل العاملني طوال الوقت عدد أعضاء هيئة التدريس املنتدبني عدد أعضاء هيئة التدريس على رأس العمل القسم م
 1 1 91 علوم أساسية 1
 1 1 99 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 % 11.11 16 69 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال 1
 % 11.11 9 18 التصنيع وتكنولوجيا االنتاجهندسة  6

 % 14367 16 124 اإلمجايل
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  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء.  -64

  69،8:  1ويف حالة عدم احتساب أعواء هيئة التدريس املنتدبني تكون النسبة  61،1:  1نسبة أعواء هيئة التدريس إىل الطالب 
  1,28عووا تكون نسبة من حصلوا على دورة تدريبية خالل العام الواحد تبلغ  111. وكما أن عدد أعواء هيئة التدريس يبلغ 9118عوو هيئة تدريس على دورة تدريبية خالل عام  92حصل 

 (. وهذه النسبة تستويف النسبة املرجعية.%28ل
 61خرجيي اجلامعات احلكومية. وتصل نسبتهم إىل إمجايل إمجايل أعواء اهليئة املعاونة على رأس العمل إيل  ( من أعواء اهليئة املعاونة86يوجد ابألكادميية عدد ل% 
  11/8/9119حىت عوو هيئة معاونة منحتهم وزارة التعليم العايل مهلة إضافية  11سنوات إىل وظائف إدارية. ويستثين من هذا اإلجراء عدد  1مت حتويل مجيع من ختطى يف نفس الدرجة أكثر من 

  11/11/9118بتاريخ  1699للحصول على الدرجة طبقا لكتاب اإلدارة العامة لشئون املعاهد بوزارة التعليم العايل رقم 
  حبثًا علميًا ىف جمالت وملمترات علمية عاملية  21ر وحىت األن وذلك بنش 9118أثرى السادة أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بفاعلية البحث العلمي حمليًا ودوليًا وذلك خالل الفرتة من فرباير

وهى أقوى اجملالت التخصصية على مستوى العامل. يتوح أيوا من مراجعة التقرير التطور الكبري ىف االنتاج  Q1حبثا ىف جمالت ذات معامل ثأثري قوى بل منها ثالث جمالت مصنفة  12منها 
وهذا معناه  Q1يف تقريرها هذا بوحدة املكتبات الرقمية ابجمللس األعلى للجامعات والذي ظهر فيه ان ألكادميية احلديثة هلا ثالثة أحباث هلا تصنيف  العلمى لألكادميية حيث إستعانت األكادميية

 األكادميية ىف الطريق الصحيح علمياً. أقوى اجملالت العلمية ىف هذه التخصصات كما يتوح الزضادة الكبرية ىف عدد األحباث الىت هلا معامل ثأثري عاما بعد عام مما يوع
 من عدد أعواء هيئة التدريس على رأس العمل.  %61( عووا لربانمج هندسة العمارة وتصل نسبتهم إىل 66( عوو هيئة تدريس الستكمال تغطية األعباء التعليمية. ومنهم ل69تنتدب األكادميية ل

 .ساعات 8تجاوز حتميلهم الداسي عن وال ي
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 اخلدمات التعليمية )لكل ختصص على حدة(جودة  .6
سنوات على األقل. وتكون احملاسبة على آخر قرار معادلة ومدة  0احلصول على املعادلة من اجمللس األعلى للجامعات للمعاهد اليت مضى على إنشائها  -64

  املعادلة اليت حصل عليها املعهد، يتم رصد وحتليل البياانت.
والئحته التنفيذية يف التخصصات  1919لسنة  69اخلاضعة للقانون اليت متنحها اجلامعات املصرية درجات البكالوريوس يف اهلندسة كمعادلة مجيع الدرجات اليت متنحها ب حصلت األكادميية على قرار

 .ةالوزاريأحدث تلك القرارات  وفيما يلى . وقد مت جتديد املعادلة يف مواعيدها11/11/9111قرارات وزارية اعتبارا من املناظرة. وقد صدرت هبذا 

 سارى حىت املدة رقم القرار الوزارى واترخية

 9199-9191 سنوات 6 1/9/9118بتاريخ  918رقم 

 (القرارات الوزارية مبعادلة الدرجات اليت متنحها األكادميية :42امللحق رقم )

 

ومعتمدة وخمتومة من الوزارة. وجيب أن يتم تقييم مدى حداثتها، والتزامها ابملعايري توفر الئحة دراسية كاملة واضحة وحديثة نسبيا وصادر هبا قرار وزاري   -72
  القياسية للجودة، ومدى إاتحة نسخ منها للطالب وهل يوجد دليل للطالب.

وتوالت عمل اللوائح الدراسيه اليت دهتم  .ارية الصادرة يف هذا الشأنز و للقرارات ال طبقا 9111طبقا لالئحة عام  9111/9111احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ابملعادي عام  ابألكادمييةبدأت الدراسة 
ودليل  ا من خالل كتيبهبا علي مجيع الطالب الذين يدرسون احة ويتم توزيع ملخصهترت قبل التصديق عليها. ومجيعها م، واألطر املرجعية اليت صدابلتحديث والتطوير وااللتزام ابملعايري القياسيه للجوده

 موجز للطالب.
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 اللوائح الدراسيه لألكادميية احلديثه
 مالحظات عدد الربامج طبيعة التحديث اتريخ البدء واالعتماد نوع الدراسة الالئحة

 طالب 111 6 االصدار األول 9111/9111بداية العمل ابألكادميية عام  الدراسة الفصلية 9111الئحة 
  6 تطوير املقررات والربامج -حتديث نظام الدراسة  99/19/9119بتاريخ  1612قرار وزارى رقم  املعتمدةالدراسة ابلساعات  9119الئحة 
  6 التوافق مع األطر املرجعية الصادرة  -تطوير الربامج  99/1/9118بتاريخ  9199قرار وزارى رقم  الدراسة ابلساعات املعتمدة 9118الئحة 
 مل تبدأ 2 192تقليل عدد الساعات اىل  -حتديث  جارى االعتماد املعتمدةالدراسة ابلساعات  9191الئحة 

 
 ، وهي:18كملحق  ائح الدراسية السارية لألكادمييةاللو   وقد مت حتميل نسخة إلكرتونية من

 .متومنة صورة من القرارات الوزارية ببدء العمل هبا 9111وثيقة الئحة األكادميية لعام  .1
 .متومنة صورة من القرار الوزاري ببدء العمل هبا 9119لعام  وثيقة الئحة االكادميية .9
 .متومنة صورة من القرار الوزاري ببدء العمل هبا 9118وثيقة الئحة االكادميية لعام  .1

 للقرارات الوزارية ببدء الدراسة(من القرار الوزاري إبنشاء املعهد، واي قرارات وزارية معدلة بعد ذلك، وبيان بتخصصات املعهد طبقا  صورة  :1)امللحق رقم 

 ( اللوائح الدراسية السارية لألكادميية – DVD:  34)ملحق رقم 

 

 



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   71 

ادميية املرجعية هل مت ذكر معايري أكادميية للربانمج؟ هل املعايري األكادميية حتقق مواصفات اخلريج؟ هل املعايري األكادميية يف مستوى املعايري األك  -71
 كحد أدين أو أعلي منها؟للتخصص     NARSالقومية

 تقدم األكادميية أربعة برامج دراسية هي:

 برانمج بكالوريوس هندسة اإللكرتونيات وتكنولوجيا االتصاالت 
 برانمج بكالوريوس هندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات 
 برانمج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج 
  وتكنولوجيا البناءالعمارة برانمج بكالوريوس هندسة 

 :وعلية فقد مت ما يلى

 .( جلميع براجمها وقدمته إىل اهليئة القومية لومان جودة التعليم واالعتمادARSقامت األكادميية بصياغة مقرتح ملعايري أكادميية ل .1

 .9112من معايري مجيع الربامج؛ طبعة يوليو الطبعة األويل  9112يوليو  2( بتاريخ 161يف جلسته رقم ل( ARSواعتماد لوحتكيم  ةكمراجعاهليئة قامت  .9

 للتخصص.   NARSيف مستوى املعايري األكادميية املرجعية القومية 9112(، الطبعة األوىل لعام ARSاملعايري األكادميية لربامج األكادميية ل .1

وذلك بوجود تكنولوجيا االتصاالت ىف ختصص هندسة اإللكرتونيات وتكنولوجيا املعلومات ىف   NARSتتميز برامج األكادميية كمواصفات أعلى مستوى املعايري من األكادميية املرجعية القومية .6
 هندسة احلاسبات وتكنولوجيا اإلنتاج ىف هندسة التصنيع وأخرياً تكنولوجيا ىف هندسة العمارة .

 (املعايري األكادميية لربامج األكادميية – DVD:  34)ملحق رقم 
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للربامج حتقق املعايري األكادميية هلا؟ هل   ILOsمذكورة ابلتوصيف؟ هل   ILOsملستهدفة من تعلم الطالب من معارف ومهاراتهل خمرجات الربامج ا  -70
 / املقررات للتحقق من ذلك؟ هل املصفوفة تظهر اكتساب الطالب للمهارات؟ ILOsمت وضع مصفوفة 

واحملتوي العلمي واملفاهيم واملعلومات واملهارات أبنواعها. ويتومن توصيف الربامج  مالتحديد الدقيق حملتوضات املقررات وطرق التعليم والتعلم والتقييتوصيف جلميع براجمها ومقررادها و ة غقامت األكادميية بصيا
 خارجيني من اخلرباء وأكدت تقاريرهم كل ما سبق. مصفوفات خمرجات التعلم/املقررات اليت أكدت حتقيق املعايري األكادميية هلا. كما مت عرض توصيف مجيع املقررات على مراجعني 

 (تقارير املراجعني اخلارجيني لربامج األكادمييةتوصيف الربامج وتوصيف املقررات و  – DVD:  34)ملحق رقم 
 

 األكادميية؟هل مت حتديد أساليب تقومي الطالب؟ ابلربانمج؟ ابملقررات؟ هل مت وضع آلية للتأكد من حتقيق الربانمج للمعايري   -73
 .يتم إعداد تقارير سنوية للمقررات والربامجف ،التعلمخرجات مل هايتم تقييم االمتحاانت لتقييم قياس، كما حمددة بتوصيف الربامج واملقرراتأساليب تقومي الطالب 

 توصيف مجيع الربامج واملقررات اليت تقدمها األكادميية( – DVD:  34)ملحق رقم 

 الربامج واملقررات(تقارير  – DVD:  34)ملحق رقم 

 عينة من مناذج إدارة العملية االمتحانية( :44)ملحق رقم 
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  مدى جدية التدريب العملي امليداين، وتوفري أماكن للتدريب ومتابعة املتدربني وتقييمه بشكل مناسب.  -74
 التدريب العملي مدرج ابلالئحة ويتم علي أربعة مراحل كالتايل:

 :ل تسب له درجات ويقيم بناجح أو راسبوهو تدريب داخلي والحت تدريب املستوي صفرPass or Fail.واجتياز هذا التدريب بنجاح هو أحد أساسيات استيفاء متطلبات التخرج ) 
 :ل ساعات معتمدة ويقيم بناجح أو راسبوهو تدريب داخلي والحتتسب له درجات أو  تدريب املستوي األولPass or Fail التدريب بنجاح هو أحد أساسيات استيفاء ( واجتياز هذا

 متطلبات التخرج
 :ساعات معتمدة ويقيم ابلدرجات طبقا لالئحة ويدخل يف حساب التقدير ل 1وهو تدريب خارجي ميداين له  تدريب املستوي الثاينGPA).  
 الئحة ويدخل يف حساب التقدير لساعات معتمدة ويقيم ابلدرجات طبقا ل 1وهو تدريب خارجي ميداين له  :تدريب املستوي الثالثGPA). 

األقسام التعليمية وجهات التدريب ويتم توثيق التنسيق بتوقيع بروتوكول ملزم يغطي متطلبات الربانمج. ويتم متابعة مكتب التدريب ابألكادميية و ابلتنسيق بني املستويني الثاين والثالث تدريب ويتم التخطيط ل
جلهة التدريب بناء علي متابعة احلوور واالستيعاب واإلجيابية  درجة (91لخصص منها  111يئة تدريس وأعواء من اهليئة املعاونة ويقيم التدريب بدرجة من أعواء هالتدريب اخلارجي بواسطة 

يقدم هلا الطالب تقريرا عن حمتوى التدريب ويقدم أمامها عرضا عن  ( درجة للقسم العلمي مينحها من خالل جلان ثالثية من أعواء هيئة التدريس61يف بداية التدريب. وخيصص ل واملتطلبات اليت تعلن
 .9119-9118( طالبا خالل العام الدراسي 1168وقد مت تدريب ل عرضا إلجراءات ختطيط وتنفيذ التدريب. 91التدريب وتناقشه فيه. ويتومن امللحق رقم 

 

 0214-0214امجايل املتدربني العام الدراسي  -1
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9118-9119 891 199 1991 

 طالبا 3344 أمجايل 
 

 

 

 أعداد املتدربني مستوى صفر خالل فرتات التدريب -0
 

 إسم البرنامج م
 الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى 

 اإلجمالى
23/6 :4/7 7/7 :81/7 28/7 :8/1 8/9 :82/9 

 488 869 61 18 823 هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالت 8

 336 834 37 69 96 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 2

 821 68 84 32 22 هندسة التصنيع وتكنولوجيااإلنتاج 3

 81 81 _ _ _ هندسةالحاسباتوتكنولوجياالمعلومات. 4

 192 312 889 812 239 اإلجمالى

 

 أعداد املتدربني مستوى اول خالل فرتات التدريب -0
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 إسم البرنامج م
 الفترة الرابعة الفترة الثالثة الفترة الثانية الفترة األولى 

 اإلجمالى
23/6 :4/7 7/7 :81/7 28/7 :8/1 8/9 :82/9 

 891 12 22 31 16 االتصاالتهندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا  8

 319 841 41 41 881 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء 2

 821 34 7 81 49 هندسة التصنيع وتكنولوجيااإلنتاج 3

 882 63 _ _ 47 هندسةالحاسباتوتكنولوجياالمعلومات. 4

 769 327 74 91 272 اإلجمالى
 

 

 

: المستوى األول خالل الترم الصيفىنماذج من المحتوى التدريبيى المخصص لتدريب   
 

 قسم الهندسة المعمارية 

 التدريب الصيفى للمستوى االول

 أوال : محتوى الدورة التدريبية :

إعدداد طالدب وتهددف إلدى  تتناول الدورة التدريبية تعريف طالب المستوى األول بالمفاهيم األساسية لكل من الرسم المعمارى واستخدام تطبيقات الحاسب فى العمارة،

 .الفرقة االولى وتزويده بالمهارات االساسية الالزمة قبل التحاقه بقسم الهندسة المعمارية وتنقسم الدورة الى أسبوعين

مارية كما تركدز يدرس فيه الطالب أساسيات الرسم واالسقاط المعمارى والتعريف باالدوات والمتطلبات الالزمة وكذلك أنواع الرسومات والمساقط المعاألسبوع األول :

ت النظريددة الدددورة علددى مبددادىء رسددم الخطددوط وأنواعهددا، الكتابددة المعماريددة، توقيددع األبعدداد ، اظهددار الرسددوماتويتحقا ذلددك عددن طريددا مجموعددة مددن المحاضددرا

 .والتمارين العملية باالضافة الى مشروع نهائى  ينجزه الطالب فى نهاية االسبوع االول  للدورة التدريبية



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   76 

يتعرض فيه الطالب الى التعدرف علدى البدرامج والتطبيقدات التدى تسداعده علدى الرسدم واالظهدار المعمدارى عدن طريدا الحاسدب. وتركدز الددورة علدى الثانى : األسبوع

لكمبيدوتر بمعمدل وكيفية توظيفة فى مرحلة إظهار وتلوين وفرش الرسومات المعمارية. ويتم ذلك من خالل الشرح العملى على أجهزة ا  Photoshopبرنامج ال 

 .الحاسب و العمل فى تمارين من اجل تحقيا الهدف من الدورة

من عدد ساعات الدورة وكذلك انهاءه لما يطلب منه من مشروع فى  %12يتم تقييم الطالب لكى يجتاز الدورة التدريبية على اساس حضورة ماال يقل عن -ثانيا ًالتقييم :
 .لثانىاألسبوع األول أو تمارين فى األسبوع ا

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

لجميع التخصصات  2281/2289 الدراسيكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا عن العام لطلبة األ الخارجى حصائى عن التدريب الميدانىإتقرير 
  تصنيع(ميكانيكا  -العمارة  -الحاسبات - )اإلتصاالت

 االتصاالتقسم 

 

 والثالث )تدريب خارجى ( خالل فترات التدريبأعداد طلبة المستوى التانى  4-23جدول رقم 
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الفترة 4الفترة 3الفترة 2الفترة 1

25اتصاالت25انستك1

2CISCO673097اتصاالت

3IMT1432929201اتصاالت

107اتصاالت5057ميجا 4

5EDU ME102333اتصاالت

32اتصاالت1616المصرية لالتصاالت6

7Inelegant11اتصاالت

29اتصاالت29جيليكوم8

525 اإلجمـــــــــــــــــالى

إسم الشركةم
عدد الطلبة 

اجمالى التخصص
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 قسم العمارة

 

 أعداد طلبة المستوى التانى والثالث ) تدريب خارجى ( خالل فترات التدريب  1-23جدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

الفترة 4الفترة 3الفترة 2الفترة 1

165عمارة855525المتحدة1

344عمارة122102120سما2

3professionals5249101عمارة

4Be perfect44عمارة

5C - RAM33عمارة

8عمارة8المقاولون العرب 6

7ECG4747عمارة

8ECG6464عمارة

9ENVSION3434عمارة

770

اجمالى 

اإلجمـــــــــــــــــالى

إسم الشركةم
عدد الطلبة 

التخصص
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 قسم ميكانيكا تصنيع

 

 أعداد طلبة المستوى التانى والثالث ) تدريب خارجى ( خالل فترات التدريب  6-23جدول رقم 

 

 
 

 قسم هندسة الحاسبات
 

 
 

الفترة 4الفترة 3الفترة 2الفترة 1

1KIA192746تصنيع

2KIT231336تصنيع

3AZ502373تصنيع

66تصنيع4620ياسر فهمى 4

221 االجمـــــــــــــــــالى

اسم الشركةم
عدد الطلبة 

اجمالى التخصص

الفترة 4الفترة 3الفترة 2الفترة 1

1CISCO673097حاسبات

2YAT3939حاسبات

3next3838حاسبات

174 االجمـــــــــــــــــالى

اسم الشركةم
عدد الطلبة 

اجمالى التخصص



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   82 

 

 

 

 2289الدراسي و العام  2281 الدراسيبالتدريب للعام  الطلبة الذين قاموا احصائية ألعدادمقارنة 

 ةعداد الطلبحصائية  ألإمقارنة  1-23جدول رقم  9228 الدراسيو العام  1228 الدراسيبالتدريب للعام   عداد الطلبة الذين قامواحصائية  ألإمقارنة 
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كاديمية بعمل بروتوكالت تعاون مع جهات قامت األ حيثكاديمية مع جهات التدريب للقيام بتدريب طالب األ لالتفاقكاديمية بناء على ما سبا من خطوات تقوم بها األ

كاديمية وقد بلغت تكاليف التدريب طالب وطالبة  فى جميع التخصصات التعليمية لدى األ 8692عداد أ بإجماليبنائها الطلبة فى جميع التخصصات أالتدريب لتدريب 

 الف وتسعمائة جنية فقط ال غير(. وثالثة وستونثمائة )مبلغ وقدره مليون وثال(8363922) لجميع التخصصات مبلغ وقدرة اإلجمالي يالخارج

 

 :تيةآلوقد مت عقد بروتوكوالت مع جهات تدريب واعتماد دورات التدريب ا

 بروتوكول تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا ونقابة املهندسني املصرية. 
  والتكنولوجيا وشركة إيريك لبروتوكول تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسةIEREK؛ اخلرباء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل املعارف). 
 تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا املركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء بروتوكول. 

 صور بروتوكوالت التعاون( :46)ملحق رقم 

مذكرات معدة بواسطة أعضاء هيئة التدريس )ويعد عرض مذكرات على الطالب خطأ جسيماا ال بد من هل هناك مراجع علمية مذكورة ابلالئحة، أم   -70
  حماسبة إدارة املعهد عليه(.

 .مرجع (1998تب ابألكادميية لليصل عدد عناوين الكاملقررات مذكورة ابلالئحة املعتمدة ومدرجة كمواصفات املقررات وتواصل األكادميية دعمها للمكتبات املراجع العلمية األساسية جلميع 

 عدد املراجع االمجايل 0202ايل  0212عدد املراجع من  0212ايل  0222عدد املراجع من  0222عدد املراجع قبل عام  القسم
 619 162 168 191 علوم أساسية

 996 192 921 968 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات(
 221 181 191 911 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال
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 112 88 111 166 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج
 1444 610 660 714 االمجايل

 كشف ابملراجع العلمية املتوفرة ابملكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها املقررات اليت يتم استخدامه هبا(.  :04)ملحق رقم 

 

 مبكتبة املعهد؟ وما مدى حداثتها؟ هل يوجد نسخ من هذه املراجع العلمية  -76
ويف حال االحتياج إلضافة مرجع أحدث على إثر حتديث مواصفات مقررات يتم شرائها يف نفس  ،تحدد يف الالئحة وتوصيف املقرراتيتم إمجاال دعم مكتبة األكادميية ابملراجع األساسية للمقررات واليت ت

 نسخة. 9922 اترخيهحىت وبلغت عدد النسخ  .العام

 عدد النسخ االمجايل 0202ايل  0212عدد النسخ من  0212ايل  0222عدد النسخ من  0222عدد النسخ قبل عام  القسم
 9698 181 182 1911 علوم أساسية

 9968 921 891 1111 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات(
 119 198 996 986 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال

 811 111 119 211 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج
 6000 764 1621 3446 االمجايل

 (كشف ابملراجع العلمية املتوفرة ابملكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها املقررات اليت يتم استخدامه هبا  :04)ملحق رقم 
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  املختلفة، وهل يوجد جتارب عملية تناسب مضمون أي مقرر حيتاج إىل جتارب عملية.نوعية التجارب وتوافقها مع متطلبات املقررات   -77
التعليمية. امل تغطي مجيع احتياجات املقررات عالوة علي الورش الشق املعملي للمقرر حمدد بدقة يف توصيف املقرر من انحية خمرجات التعلم املستهدفة واحملتوي وأساليب التقييم. وتوجد ابألكادميية مع

 ألكادميية.ويتم إجراء الصيانة الدورية وإمداد املعامل والورش ابخلامات والسوائل الالزمة للتدريب وإجراء التجارب. وفيما يلي مناذج من معامل ا

 :0-1معامل فيزايء 
وكل تلك التجارب تساعد الطالب يف استيعاب املادة  .يقوم إبجراء جتارب لتعيني بعض الثوابت الفيزضائيةيتم حتديد التجارب طبقا حملتوي املادة العلمية للمقررات النظرية حيث ان الطالب يف هذه املرحلة 

 :كاألتى  هذه التجارببيان  .PHY101, PHY102, PHYN001, PHYN002اخلاصة ابملقررات   ILO’Sالنظرية وحتقيق 
 
 
 

 مالحظات تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربةقائمة ابلتجارب اليت  أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (9-1معمل فيزضاء رقم ل
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1 –
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1 

1. Simple pendulum 

 
 لالفرقة االوىل(

2. Hook's law 
3. Specific heat of solid  
4. Mechanical equvelent of heat  
5. Thermal expantion of solids  
6. Young’s modulus 
7. Viscosity  
8. Meld's experiment  
9. Resonance tube (9ل   
10. Lee's disc  9ل)  
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11. 0th and 1st law of thermodynamics)9ل  

PH
Y 

10
2 –

 P
H

YN
 00

2 

12. Inverse square law 

 
 لالفرقة االوىل(

13. Carey foster bridge 
14. Ohm's law (9ل   
15. Absorption coefficient (9ل   
16. Inverse square law (9ل   
17. Wheatstone bridge (9ل   
18. Newton rings (9ل   
19. Leakage (9ل   
20. Power of convex lens (9ل    
21. Refractive index (9ل   
22. Polarization (9ل   
23. Krichhoff''s rules  9ل)  

 4-3معامل فيزايء 
ترسيخ بعض ابملقرر النظري ويتم التطبيق عمليا على ذلك يف املعمل من خالل جمموعه من التجارب اليت دهدف ايل  (ELC 214, ELCN114)يتعرض الطالب يف الفرقة الثانية ايل الفيزضاء احلديثة 

 .املفاهيم األساسية
 مالحظات املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربةقائمة ابلتجارب اليت تتم يف  أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (1معمل فيزضاء ل
 

EL
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N
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4 

1. Interference of light (1ل   

 التخصص كهرابء
 املستوى االول

 

2. Stefan's law of radiation (1ل  
3. Helmholtz coil (1ل   
4. Plank's quantum (9ل   
5. RLC circuit  1ل)  
6. Hystersis loop 1ل)  
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     وكل تلك التجارب خمتارة كما خيدم املادة النظرية للمقرر.. بح ملماً بكثري من هذه التطبيقاتيدرس الطالب عملياً اشباه املوصالت وتطبيقادها ويص (ELC 215, ELCN115)ويف املقرر 

 مالحظات املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربةقائمة ابلتجارب اليت تتم يف  أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (6معمل فيزضاء ل
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1. Hall effect (9ل  

 التخصص كهرابء
 املستوى االول

2. Band gap (9ل   
3. Transistor characteristics 9ل)  
4. Fiber optics (9ل   
5. Specific charge of electron (9ل  
6. Polarization of light (9ل   
7. Solar cell characteristics (9ل   
8. Diode characteristics (9ل  

 معامل الكيمياء
 وهي: CHE100, CHEN001وهذه التجارب تتوافق مع متطلبات وخمرجات التعلم اخلاص كمقررى الكيمياء التجارب العملية بدراسه جمموعه من ىف هذا املعمل يقوم الطالب 

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة املختص ابملعملأسم الفين  اسم املعمل/

 معمل كيمياء
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1. base titration 's  Acid- 

 كيمياء عامه
 املستوى صفر

2. Water treatment and desalination  
3. Coorrosion rate study for different metals    
4. Coorrosion protection techniques 
5. Fuels and lubricants  
6. Engine coolants and its corrosivity 
7. Acidic,Alkaline and Dry batteries 
8. Polymeric industries (Adhesives and insulators). 
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9. Preparation of some liquid soaps 
10. Preparation of shaving cream 
11. Preparation of paper glue 

 
 (3معمل اللغة الوصفية للمكوانت )معمل حواسب رقم 

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (1معمل حواسب رقم ل

CM
P3

10
 

1. Mat lab Fundamentals 
2. Matrix Operations, Array Operations Vectors and Matrix Operations, Graphing 

التخصص حاسبات و 
 أتصاالت

 املستوى الثالث

 (FALL termل

3. Plotting Commands 
4. Control Flow.  -M – Files 
5. Control  Statements 
6. DC Analysis 
7. Transient Analysis 
8. AC Analysis and network functions 
9. Advanced Programming in MATLAB in Semiconductor physics -  . Operational Amplifier 
10. Computer Application using MATLAB-Mathematical Models of systems  
11. Introduction to Simulink 

 
 (3معمل اللغة الوصفية للمكوانت )معمل حواسب رقم 

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة الفين املختص ابملعملأسم  اسم املعمل/
 (9معمل حواسب رقم ل

CM P 11
1 1. Program structure in C++ )مستوى صفر عام 
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2. Data types and declaration in C++ 
3. Input/output in C++ and I/O stream class 
4. I/O manipulation 
5. Operators and precedence in C++ 
6. Decision (Selection) Constructs in C++ 
7. Loops (Iterations) in C++ 
8. Arrays, Pointers, References, and dynamic allocation 
9. Functions in C++, calling functions (by value, by reference) 
10. Structures, Unions, Enumeration, and user-defined data types 
11. Abstract data types (ADT) 

 
 

 معمل اللغة الوصفية للمكوانت )معمل امليكرو(
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 معمل امليكرو

CM
P6

11
 

1. Assembly instructions for MCS51. 
2. The Addressing modes for MCS51 besides 8086. 
3. The instruction formats for MCS51 besides 8086 

املستوى الثالث اتصاالت 
 وحاسبات 

Fall &spring 

4. The timers and counters. 
5. The interrupts and its priority 
6. The serial and parallel communications with processors. 
7. The interface with external memories and PPI. 
8. The interface with input units (such as sensors, keypad …etc.).) 
9. The interface with output units (such as motors, monitors …etc.) 
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10. The old microprocessors versus up-to-date microprocessors 
11. Task for mini-project 

 
 (0معمل اللغة الوصفية للمكوانت معمل حواسب رقم )

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (9معمل حواسب رقم ل

CM
P6
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1. Aims realized through the topics of this subjects. 
2. Designing and synthesizing of combinational logic circuits by VHDL 

 املستوى الثالث وحاسبات 

spring 

3. Designing and realizing different Logic gate types and tristate buffer by VHDL. 
4. Designing and realizing different vector MUXs and DEMUXs by VHDL. 
5. Designing and realizing different decoders and encoders by VHDL. 
6. Designing and synthesizing of sequential logic circuits by VHDL 
7. Designing and realizing different types of Flip-Flops by VHDL. 
8. Designing and realizing different types of registers by VHDL 
9. Building logical circuits using the state diagram techniques  
10. Building logical circuits using the ASM chart techniques 
11. Building logical circuits using the FSM techniques 
12. Analysis of sequential circuits 
13. Design and realizing of arithmetic logic unit (ALU) by VHDL. 
14. Designing and implementing the control units by VHDL. 
15. Trieste bus based transfers. 
16. The micro-operations (Register transfer, Arithmetic op., logic op, shifting. …etc.) 
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 (0معمل اللغة الوصفية للمكوانت معمل حواسب رقم )
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة الفين املختص ابملعملأسم  اسم املعمل/

 (9معمل حواسب رقم ل

CM
P6

32
 

1. Image , Digital image and image processing based systems 
2. Sampling and quantization 
3. Understanding Statistics on image matrix and image histogram. 
4. Images enhancement: Contrast stretching and histogram equalization. 

 املستوى الثالث وحاسبات 

fall 

5. Spatial domain filters 
6. Median filter 
7. Average, Kuharwa 
8. Weighted Average, Circular, Cone 
9. Frequency domain 
10. Transformations Fourier and DCT 
11. Low pass filters in frequency domain 
12. High pass filters in frequency domain 
13. Inverse transform, Power and phase of frequency components 
14. Image Encoding and compression 
15. Hoffman, Shannon Fanon encoding  
16. Vector quantization, Fractal, and Run length 
17. Image segmentation techniques 
18. Morphology, features extraction, boundary description, and distance metrics 

 (0معمل اللغة الوصفية للمكوانت معمل حواسب رقم )
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   92 

 (9معمل حواسب رقم ل

CM
P4

22
 

1. Drawing a Polylines and polygons. 
2. Drawing a General functions 

 املستوى الثالث وحاسبات

spring 

3. Filling a region: 
4. Rows based filling, Column based filling 
5. Seed filling 
6. 2D transformations 
7. 3D transformations 
8. Composite transformations 
9. Inverse transforms 
10. Parallel Projection 
11. Perspective Projection 
12. Lightening based on local reflection model. 
13. Containment and Clipping. 

 معمل اللغة الوصفية للمكون معمل الشبكات
 مالحظات تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربةقائمة ابلتجارب اليت  أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

  (9معمل حواسب رقم ل

مستوى رابع 9و1مشاريع التخرج مرحله  -1  
 مسينار مستوى اثىن  -2
 مشروع متهيدى مستوى اثلث -3
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وصحيح، وهل يتم عمل ندوات ودورات أسلوب تعريف مجيع أعضاء هيئة التدريس والفريق املعاون والعاملني مبعايري جودة األداء، وتطبيقها بشكل جيد  -74
الدورات وتطويرها تدريبية داخل أو خارج املعهد يشارك فيها أي من العاملني ابملعهد. هل مت عمل توعية كاملة لكافة العاملني ابملعهد بطرق اجلودة. عدد 

  يعتمد على عمر املعهد.
 والفريق املعاون والعاملني كمعايري جودة األداء من خالل:يوجد العديد من الطرق اليت تتبعها األكادميية لتعريف الساده أعواء هيئة التدريس 

 وحيتفظ مكتب اجلودة ابألكادميية  .وأعمال جودة التعليمية التعليمية يف اجملاالت اليت تدعم العملواهليئة املعاونة واإلداريني  ( من أعواء هيئة التدريس196ورها ل( دورة تدريبية ح61عقد ل
عقد عدد كبري من هذه الدورات بواسطة خرباء من اهليئة القومية لومان جودة التعليم واالعتماد ومركز تنمية قدرات أعواء هيئة التدريس وقد  بصور للشهادات اليت حصل عليها املتدربني.

 جبامعة القاهرة.

  مما جيعلهم على وعى كامل هبا. هيئة التدريس ىف جلان اجلودة املختلفة املختصة بدراسة معايري جودة األداء املختلفةيشارك معظم أعواء 

 وحيور هذه الدورات  األكادميية.التعليم اهلندسي يف جماالت توصيف املقررات والربامج وتقييم االمتحاانت ومصفوفات خمرجات التعليم واملعايري  ألكادميية ندوات داخلية حياضر فيها روادتنظم ا
 أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني. 

 عضاء هيئة التدريس واجلهات اليت كانوا يعملون هبا من قبل ومدة العمل وخرباهتم التدريسية والدورات التدريبية اليت حصلوا عليها (مساء أكشف أب  : 16)ملحق رقم 

 يت حصلوا عليها واترخيها ومدهتا(كشف أبمساء العاملني بوحدة اجلودة ومؤهالهتم وخرباهتم والدورات التدريبية ال  :04)ملحق رقم 

 

يس مدى توافق التخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس مع املناهج واملقررات وذلك بتحليل كامل للجدول الدراسي مع بياانت القائمني ابلتدر  -74
  التدريس املعينني واملعارين واملنتدبني.وختصصات أعضاء هيئة 
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 :كما هو مبني ىف اجلدول التاىل  ميية هلمدحترص األكادميية على حتميل أعواء هيئة التدريس ابملقررات القادرين على تدريسها من واقع التأهيل العلمي واخلربات األكا

 الكود املقررات التخصص الدقيق التخصص العام أعضاء هيئة التدريس

 حممد اسامة سعد حممد اجليار .1
 اشرف طه السيد طه .9
 سامح السباعي حممد السباعي .1
 على حممد عز الدين عيسوي  .6
 ملمن وفائى حممد حسنني  .2
 صربى عبد العزيز حممد يوسف  .9
 شيماء لطفى حممد عزوز  .1
  غادة سامل السيد سامل .8
 فاطمة طه حممد البحراوى .9

 علوم أساسية امرية حممد سامل النبوى  .11

 لحبتة وتطبيقية(رضاضيات 

Mathematics 1 
Mathematics 2 
Mathematics 3 
Mathematics 4 
Mathematics 5 
Mathematics 6 
Mathematics 7 
Mathematics 8 
Mechanics 1 
Mechanics 2 

MTH 101, MTH 102, 
MTH 203, MTH 204 
MTH 207, MTH 208 
MTH 305, MTH 306 
MEC 101, MEC 102 
MTHN 001, MTHN 002 
MTHN 103, MTHN 104,  
MTHN 105, MTHN 106,  
MTHN107, MTHN 108, 
MTHN 109, MECN 001, 
MECN 002 

 ليلى ابراهيم سليمان ابشا  .1
 ابو اليزيد بدوى ابو اليزيد  .9
 مروة حيىي شعيب حسني  .1
 جناة عبد السالم عبد الرازق حممد  .6
 عبري حسن حممود سراج الدين  .2
 غادة ماهر حسن إمام  .9
 شيماء شريف حسن الشافعى  .1
 دعاء حممد حممد الغيطاىن خور  .8

 فيزضاء

Physics 1 
Physics 2 
Physics 3 
Physics 4 

PHY 101,  
PHY 102,  
PHYN 001,  
PHYN002 
ELC 214 
ELC 215,  
ELCN 114, 
ELC 115 
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 ساىل عبد العزيز حممد العدىل  .9

 شعبان رجب جودة خليفة  .1
 امل حممد عسران حسانني  .9
 نبيه ابراهيم امساعيل شيماء .1
 مروة حممد فلاد حممد حسن .6

 Chemistry كيمياء
CHE 100,  
CHEN 001 

 نيفني مسري حممد امحد طه  .1
  English لغة اجنليزية ساىل حممد سعد الدين مصطفى .9

 ا د عادل حممود سعد الدين الشريف .1
 عبد املنعم املهدى د  .9
 د نيللي حممد حسني حممد شفيق .1
 نبيه د ساره فلاد حممد .6
 د رفعت حممد إبراهيم السيد .2
 د شيماء السيد ابراهيم طنطاوي .9
 د اميان جابر امحد حممود .1

 
 
 
 
 
 
 

Communications 

 1اتصاالت 
 9اتصاالت 
 1اتصاالت 
 6اتصاالت 

 شبكات االتصاالت
 اتصاالت احملمول

 موضوعات متقدمة يف االتصاالت

ELCN 215 
ELCN 321 
ELCN 422 
ELCN 423 
ELCN 433 
ELCN 434 
ELCN 334 
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 د مها جابر امحد حممود .8
 د حممد امساعيل ابراهيم امساعيل .9

 
 
 
 
 

 هندسة كهربية

 اتصاالت األضاف الووئية
 أنظمة الرادار واالستشعار عن بعد

ELCN 431 
ELCN 333 

 ا د مصطفى سيد عبد الرمحن عفيفي .1
 د خمتار حممود عبد احلليم ابراهيم .9
 عبدهللاد إبراهيم امني إبراهيم  .1
 د حازم حسن حممد على البنا .6

Microwaves, Electromagnetics & 
Antennas 

 نظرية اجملاالت املغناطيسية
 هندسة امليكرويف

 اهلوائيات وانتشار املوجات
 دوائر امليكرويف 

ELCN 323 
ELCN 324 
ELCN 421 
ELCN 432 

 ا د جمدى عثمان إمساعيل طنطاوي .1
 د حممد حممد اهلوارى .9
 فكرى عبد العليم عبد احلىد لبىن  .1
 د نصر عنرت حممود اخلطيب .6

Automatic Control Systems 
 1حتكم آيل 
 9حتكم آيل 

ELCN 210 
ELCN 320 
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 ا د شومان الشحات إبراهيم .1
 د هاين توفيق كامل مصطفى .9
 د فوزى هاشم على حسن .1
 د مسري حممد كمال حممد .6
 د ساره حممد حسن على .2
 د اميان حممد حممود ابراهيم .9

Electrical & Electronics 

 1دوائر كهربية 
 9دوائر كهربية 

 قياسات كهربية
 قياسات الكرتونية

 انظمة متكاملة كبرية جدا
VHDL 

 1الكرتونيات دقيقة 
 9الكرتونيات دقيقة 
 راديو وتليفزيون
 حتليل االشارات

 املعاجة الرقمية لالشارات

ELCN 111 
ELCN 112 
ELCN 113 
ELCN 114 
ELC 331N 
ELCN 332 
ELCN 212 
ELCN 212 
ELCN524 
ELCN 211 
ELCN 425 

 Power & Machines د هيثم مجال حممد مصطفي .1
 هندسة القوي الكهربية

 آالت كهربية
ELCN 218 
ELCN217 

 وفائى بغدادى حممد بغدادى
Communication networks and 
sicurity CMP424 CMP521 CMP110 

 Object Oriented & Logic ايهاب امحد حممود الشيمى
Programming Language 

CMP 110CMP 210 

 خالد امحد مرسى امحد
Image understanding by 
Autonomous Robot CMP 425 CMP435 CMP523 

 Computer network CMP 421. CMP422.  CMP 310 سهام معوض على ابراهيم
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 Image Compression using Neural صربى حممد عبداملعطى
Network 

CMP 423 CMP436 CMP432 CMP522 

 Design Modified Architecture For عاصم بدر الدين عبداجمليد كامل
Microcontroller 

CMP410 CMP426 

 Computer Performance Evaluation عبداملنعم حممد السيد فوده
of Avionics Communication systems 

CMP 211-CMP310-CMP524-CMP538 

 عصام زكى حممد عبدالكرمي
Electrical Power and Machines 
Engineering E362, ELC 410, CMP 362, CMP361 

 
  مدى التزام هيئة التدريس ابملنهج املوجود يف الالئحة.  -42

حمتوضات املقرر ومشولية االمتحاانت ملخرجات التعلم وحتليال ملدلول نتائج الطالب ج احملدد ابلالئحة ملزم وقد متت ترمجته تفصيال بتوصيف املقررات ويقدم عوو هيئة التدريس تقريرا سنوضا عن تغطية هاملن
 وتوصية ابإلجراءات الالزمة إلصالح السلبيات.

 

  القائمني ابلتدريس لنفس الطالب. مدى تكامل املادة العلمية بني  -41
كما تومن االليه أكثر أعواء جمموعة تدريس املقرر خربة هو منسق املقرر.  قام اجمللس األكادميي بوضع اليه الختيار األستاذ واالستاذ املشارك تومن التكامل بني القائمني ابلتدريس لذات املقرر، ويكون 

جلميع يلتزم بتوصيف املقرر جبميع عناصره وادورية للقائمني بتدريس نفس املقرر للتنسيق  اجتماعاتيتم عقد قواعد التعامل بينهم لومان تكامل املاده العلميه واملساوه جلميع طالب املقرر الواحد. حيث 
 .كما يتم عقد اجتماع للتنسيق قبيل وضع االمتحان ينتهي بتوقيع حمور تنسيق الب واحملتوى العلمي وخمرجات التعلم وآلية التقييم.خاصة املرجع األساسي والتمارين والتقارير اليت يقدمها الط
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 )ملحق: أليه اختيار األستاذ واالستاذ املشارك(

 عينة من مناذج إدارة العملية االمتحانية( :44)ملحق رقم  
 

  ابملعامل والورش، وهل تعمل بكفاءة، وحتديد وجود نقص يف أجهزة يف أي معمل أو وجود أجهزة ال تعمل.مدى حداثة األجهزة واملعدات   -40
 تعمل األكادميية علي التحديث املستمر للمعامل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية وفيما يلي عرضا موجزا حلالة بعض معامل األكادميية.

 أوال: معامل قسم العلوم األساسية
 .%40و  %42ترتاوح كفاءة األجهزة ابملعمل بني  (1فيزايء رقم )معمل 

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (1معمل فيزضاء رقم ل
 ا. رفعت عبدهللا 

 9م 98

1. Simple pendulum (6ل  

PH
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1 –
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H

YN
 00

1 

1. Simple pendulum (6ل  

 
 لالفرقة االوىل(

2. Hook's law (6ل  2. Hook's law (6ل  
3. Specific heat of solid (6ل   3. Specific heat of solid (6ل   
4. Mechanical equvelent of heat (9ل   4. Mechanical equvelent of heat (9ل   
5. Thermal expantion of solids (6ل   5. Thermal expantion of solids (6ل   
6. Young’s modulus (6ل   6. Young’s modulus (6ل   
7. Viscosity (6ل   7. Viscosity (6ل   
8. Meld's experiment (9ل   8. Meld's experiment (9ل   
9. Resonance tube (9ل   9. Resonance tube (9ل   
10. Lee's disc  9ل)  10. Lee's disc  9ل)  
11. 0th and 1st law of thermodynamics)90 .11  لth and 1st law of thermodynamics)9ل  
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12. Inverse square law (9ل   

PH
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12. Inverse square law (9ل   

 
 لالفرقة االوىل(

13.  Carey foster bridge (9ل   13. Carey foster bridge (9ل   
14. Ohm's law (9ل   14. Ohm's law (9ل   
15.  Absorption coefficient (9ل   15. Absorption coefficient (9ل   
16. Inverse square law (9ل   16. Inverse square law (9ل   
17. Wheatstone bridge (9ل   17. Wheatstone bridge (9ل   
18. Newton rings (9ل   18. Newton rings (9ل   
19. Leakage (9ل   19. Leakage (9ل   
20. Power of convex lens (9ل    20. Power of convex lens (9ل    
21. Refractive index (9ل   21. Refractive index (9ل   
22. Polarization (9ل   22. Polarization (9ل   
23. Krichhoff''s rules  9ل)  23. Krichhoff''s rules  9ل)  

 
 .%40و  %42ترتاوح كفاءة األجهزة ابملعمل بني  (0معمل فيزايء رقم )

 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع املختص ابملعملأسم الفين  اسم املعمل/

 (1معمل فيزضاء رقم ل
 9م 11 ا. عمر اجلمل 

1. Simple pendulum (9ل  
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1. Simple pendulum (9ل  

 
 لالفرقة االوىل(

2. Hook's law (9ل  2. Hook's law (9ل  
3. Specific heat of solid (9ل   3. Specific heat of solid (9ل   
4. Mechanical equvelent of heat (9ل   4. Mechanical equvelent of heat (9ل   
5. Thermal expantion of solids (9ل   5. Thermal expantion of solids (9ل   
6. Young’s modulus (9ل   6. Young’s modulus (9ل   
7. Viscosity (9ل   7. Viscosity (9ل   
8. Meld's experiment (9ل   8. Meld's experiment (9ل   



 (0202) التاسعة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتحت شعار: تعليم هندسى 
 

 األكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا بالمعادي. اسم المعهد: 11 كود المعهد:
 

       التوقيع:   البسيونيمحمد عميد األكاديمية : أ.د. منى السيد محمد 

                   99 

9. Resonance tube (9ل   9. Resonance tube (9ل   
10. Lee's disc  9ل)  10. Lee's disc  9ل)  
11. 0th and 1st law of thermodynamics)90 .11  لth and 1st law of thermodynamics)9ل  
12. Inverse square law (9ل   

PH
Y 

10
2 –

 P
H

YN
 00

2 

12. Inverse square law (9ل   

 
 لالفرقة االوىل(

13.  Carey foster bridge (9ل   13. Carey foster bridge (9ل   
14. Ohm's law (9ل   14. Ohm's law (9ل   
15.  Absorption coefficient (9ل   15. Absorption coefficient (9ل   

16. Inverse square law (9ل   16. Inverse square law (9ل   
17. Wheatstone bridge (9ل   17. Wheatstone bridge (9ل   
18. Newton rings (9ل   18. Newton rings (9ل   
19. Leakage (9ل   19. Leakage (9ل   
20. Power of convex lens (9ل    20. Power of convex lens (9ل    
21. Refractive index (9ل   21. Refractive index (9ل   
22. Polarization (9ل   22. Polarization (9ل   
23. Krichhoff''s rules  9ل)  23. Krichhoff''s rules  9ل)  

 
 .%40و  %42ترتاوح كفاءة األجهزة ابملعمل بني  (3معمل فيزايء )
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة املتوفرةقائمة ابألجهزة  املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (1معمل فيزضاء ل
 9م 26 ا/ ابراهيم مصطفي

1. Interference of light (1ل   

EL
C 

21
4 –

 E
LC
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11
4 

1. Interference of light (1ل   
 التخصص كهرابء
 املستوى االول

 

2. Stefan's law of radiation (1ل  2. Stefan's law of radiation (1ل  
3. Helmholtz coil (1ل   3. Helmholtz coil (1ل   
4. Plank's quantum (9ل   4. Plank's quantum (9ل   
5. RLC circuit  1ل)  5. RLC circuit  1ل)  
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6. Hystersis loop 1ل)  6. Hystersis loop 1ل)  
 

 .%40و  %42ترتاوح كفاءة األجهزة ابملعمل بني  (4معمل فيزايء )
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 (6معمل فيزضاء ل
 أ. ندى انصر رجب 

 9م 28

1. Hall effect (9ل  

EL
C2

15
 –

 E
LC

N
11

5 

1. Hall effect (9ل  

 التخصص كهرابء
 املستوى االول

2. Band gap (9ل   2. Band gap (9ل   
3. Transistor characteristics 9ل)  3. Transistor characteristics 9ل)  
4. Fiber optics (9ل   4. Fiber optics (9ل   
5. Specific charge of electron (9ل  5. Specific charge of electron (9ل  
6. Polarization of light (9ل   6. Polarization of light (9ل   
7. Solar cell characteristics (9ل   7. Solar cell characteristics (9ل   
8. Diode characteristics (9ل  8. Diode characteristics (9ل  

 
(1) The lab provides a good practical training for students in the field of chemical petroleum and allied industries. 
(2) In the field of chemical industries, the lab provides a good chance for the student to practice in the field of organic and inorganic industries. 
(3) The lab is equipped with all essential requirements ( chemicals, glass wares, equipment) needed for each student to work in the lab by himself where there is a goods 

space for about 30 students, teeacher and 3 assistances. 
(4) The lab is provided with air conditioning for good ventilation and continous air renewed. 
(5) The lab is valid for one period per week for each student and 10-12 periods to finish the semester course. 
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 0202/0201وختطط األكادميية لتطوير معامل الفيزايء وذلك بشراء التجارب األتية خالل العام الدراسى 
 ابألجهزةقائمة  العدد أسم املقررات الىت يتبعها اسم املعمل/

 (1معمل فيزضاء رقم ل
PHYN001 
PHY 101 

1 1. Simple pendulum 
1 2. Hook's law 
1 3. Specific heat of solid  
1 4. Thermal conductivity of good conductors 
1 5. Young’s modulus 
3 6. Viscosity with photo gate 
1 7. Optical bench 

 معمل كيمياء
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع املختص ابملعملأسم الفين  اسم املعمل/

 معمل كيمياء
 أ.هاين ابواخلري

 9م 98

 (9جهاز قياس االس اهليدروجيين ل -1

CH
E1

00
 –

 C
H

EN
00

1 

12. base titration 's  Acid- 

 كيمياء عامه
 املستوى صفر

  Water treatment and desalination .13 (1لرت ل 2جهاز تقطري املياه  -9
    Coorrosion rate study for different metals .14 (1جهاز طرد مركزى ل -1
 Coorrosion protection techniques .15 (19حامل اانبيب اختبار ل -6
  Fuels and lubricants .16 (1محام مائى ل -2

17. Engine coolants and its corrosivity 
18. Acidic,Alkaline and Dry batteries 
19. Polymeric industries (Adhesives and insulators). 
20. Preparation of some liquid soaps 
21. Preparation of shaving cream 
22. Preparation of paper glue 
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 قائمة ابملعامل واألجهزة املتوفرة بكل معمل والتجارب املمكن القيام هبا واملقرر الذي يفرضها على الطالب( :00)ملحق 
 

 معامل قسم هندسة اإللكرتونيات وتكنولوجيا االتصاالت
واكبة التطور التكنولوجى و إضافة جتارب تساعد الدارسني ىف اإلملام بكل تعترب كفائة األجهزة كمعامل قسم اإلتصاالت مقبولة اىل حد كبري كما هو موضح ابجلداول التالية اخلاصة بكفاءة األجهزة ابملعامل. و مل

 ضمن مالحق التقرير. 00 -امللحقو  81توريد أجهزة جديدة لعدد من معامل القسم، كما هو موضح ابلبند  ما هو جديد، مت عمل خطة لتطوير و حتديث األجهزة ابلقسم. مت ابلفعل
 معامل الدور الثاىن 

 معمل معاجلة اإلشارات الرقمية - 1
 مالحظات املتوفرةقائمة ابألجهزة  عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 معمل معاجلة اإلشارات الرقمية
DSP Lab. 

 فىن/ وليد جالل حممد
 مرت مربع 69

70 % 2 
EL

C 
42
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tal
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gn
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g

 

1.DSP unit Uce A 6021      التخصص أتصاالت 
 املستوى الرابع

(Fall term) 
70 % 2 2.Main unit C1- 51001  

100 % 18 3.PC Computer  

 1 -معمل مشروع - 9
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 معمل مشاريع
Project Lab. 
 فىن/ امحد عكاشة

 مرت مربع 19

95 % 1 
Pr

oj
ec

t-
1.

 E
LC

46
1

 
Spectrum Analyzer GSP-827  

 التخصص أتصاالت
 املستوى الرابع

(Fall & Spring terms) 

80 % 3 Function Generator SFG- 2010  

80 % 4 Power Supply unit GPR- 3060  
90 % 1 4. Oscilloscope 200MHZ GOS- 6200  

 3 Oscilloscope 200MHZ GOS- 1022  
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 4 Oscilloscope 20MHZ EX 410  
 معمل هندسة امليكروويف - 1

أسم الفين املختص  اسم املعمل/
 ابملعمل

املساحة ابملرت 
 املربع

نسبة الكفاءة لكل 
 جهاز

عدد 
 األجهزة

 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة

 معمل هندسة امليكروويف
Microwave Lab. 

 فىن/ عبد الفتاح سعيد.
 مرت مربع 68

70 % 2 

ELC424 Micrwave 
engineering 

X- band microwave trainer Pt 94124   
 

 التخصص إتصاالت
 املستوى الرابع

(Spring 
terms) 

70 % 2 ED microwave trainer (X-band) ED 
3000  

70 % 2 VSWR meter SWR 3002  

  

 

:  
EL

C5
36

 
M
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 التخصص إتصاالت
 املستوى الرابع

(Fall terms) 
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 معمل القياسات الكهربية  لمعمل القياسات( 1- 6
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة 
 ابملرت املربع

نسبة الكفاءة 
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة   عدد األجهزة لكل جهاز

 
 معمل القياسات 

 
Measurements Lab. 

 فىن/ امساء حممد

 
 

 مرت مربع 26

85 % 4     
El

ec
tri

ca
l M

ea
su

re
m

en
ts.

 E
LC

21
3

 

Oscilloscopes G05-620    
 التخصص كهرابء

 املستوى االول
 ترم اثن

 
 

 

90 % 4 2. All-in one instrument PT-9300  
90 % 4 Analog Lab unit IDL- 600  
85 % 8 Digital & analog Avo-meters  

80 % 8 Dc- Power Supply  unit KL92001  

80 % 2 

LCR – meter 8/58  

 معمل القياسات اإلليكرتونية  لمعمل القياسات( 9- 6
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة ابملرت 

 املربع
نسبة الكفاءة لكل 

 جهاز
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة   عدد األجهزة

 
 معمل القياسات 

 
Measurements Lab. 

 
 

 مرت مربع 26

85 % 4 Electronic 
Measurements. ELC314 

Oscilloscopes G05-620    
 التخصص كهرابء

 املستوى االول
 ترم اثن

90 % 4 All-in one instrument PT-9300  
90 % 4 Analog Lab unit IDL- 600  
85 % 8 Digital & analog Avo-meters  
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   Dc- Power Supply  unit KL92001 8 % 80 فىن/ امساء حممد
 

 80 % 2 

LCR – meter 8/58  

 معمل الدوائر الرقمية - 2
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة ابملرت 

 املربع
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة   األجهزةعدد  نسبة الكفاءة لكل جهاز

 معمل الدوائر الرقمية
Logic Circuits Lab. 

 فىن/ حسام حممد حسن
 مرت مربع 91

70 % 10 

Lo
gic

 C
irc

ui
ts 

D
esi

gn
-1

. 
CM

P2
11

 

Basic logic unit  KL- 31001   

 التخصص كهرابء
 املستوى االول

(Fall term) 

50 % 13 logic circuits modules KL- 33001-KL33013  
85 % 5 Signal Generators GFG8020H  
60 % 5 Oscilloscopes B641168  
90 % 2 Integrated circuits tester GUT 6000A  

 (1-لحتليل دوائر معمل الدوائر الكهربية و اإللكرتونية 9-1
 اسم املعمل/
 ابملعملأسم الفين املختص 

املساحة ابملرت 
 املربع

 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز

 و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية
Basic Electrical & 

Electronics Lab. 
 مرت مربع 28

90 % 10 

El
ec

tri
ca

l 
Ci

rc
ui

t 
An

aly
sis

-1
. 

EL
C2

11
 

Basic electric Circuits unit KL- 12100   
 التخصص كهرابء

 املستوى االول
90 % 28 Basic electronic KL- 13008  
90 % 2 Basic electronic KL- 13009  
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 فىن/ صالح عليوة
 

 

85 % 17 Educational System kit(diode،op-am ،
transistor...etc) KL- 23001  

(Fall term) 

90 % 5 20MHZ Oscilloscope Gos – 620  
95 % 5 V،I meters & Accessories KL 18001،18002  

 (1-لالدوائر اإللك الدقيقة  معمل الدوائر الكهربية و اإللكرتونية 9-9
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة ابملرت 

 املربع
 مالحظات   ابألجهزة املتوفرةقائمة  عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز

 و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية
Basic Electrical & 

Electronics Lab. 
 فىن/ صالح عليوة

 
 

 مرت مربع 28

90 % 10 

m
icr

oe
lec

tri
c C

irc
ui

ts-
1  

EL
C

1
12 

Basic electric Circuits unit KL- 12100   

 
 التخصص كهرابء

 املستوى الثاىن
(Fall term) 

90 % 28 Basic electronic KL- 13008  
90 % 2 Basic electronic KL- 13009  
85 % 17 Educational System kit(diode،op-am ،

transistor...etc) KL- 23001  
90 % 5 20MHZ Oscilloscope Gos – 620  
95 % 5 V،I meters & Accessories KL 18001،18002  

 (9-لالدوائر اإللك الدقيقة  معمل الدوائر الكهربية و اإللكرتونية 9-1
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة ابملرت 

 املربع
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز

 و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية
Basic Electrical & 

Electronics Lab. 
 مرت مربع 28

90 % 10 

m
icr

oe
lec

tr
ic 

Ci
rc

ui
ts-

2  
EL

C
1

13 

Basic electric Circuits unit KL- 12100   
 التخصص كهرابء

 املستوى الثالث
90 % 28 Basic electronic KL- 13008  
90 % 2 Basic electronic KL- 13009  
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 فىن/ صالح عليوة
 

 

85 % 17 Educational System kit(diode،op-am ،
transistor...etc) KL- 23001  

(Spring term) 

90 % 5 20MHZ Oscilloscope Gos – 620  
95 % 5 V،I meters & Accessories KL 18001،18002  

 
 معامل الدور الرابع

 التناظرية و الرقمية  معمل االتصاالت - 1
 اسم املعمل/

 املختص ابملعملأسم الفين 
املساحة ابملرت 

 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املربع

 اإلتصاالت الناظرية و الرقمية
 

Analog & Digital 
Comm.Lab. 

 
 فىن/ عبد الرمحن بسيوىن

 9م 11

70 % 8 

Co
m

m
un

ica
tio

ns
-1

. 
EL

C3
11

 

1. Signal Generator  

 أتصاالتالتخصص 
 املستوى الثاىن

(Spring term) 

60 % 8 2. 20MHZ Oscilloscope KI 7025A  
80 % 8 3. Power Supply ( Audio Generator ) 

100 % 1 4. FM-AM Signal Generator 
100 % 1 5. Communication Training set 
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 معمل اإلتصاالت املتقدمة -8
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
املساحة ابملرت 

 املربع
نسبة الكفاءة لكل 

 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة جهاز

 معمل اتصاالت املتقدمة
.Advanced Comm. Lab  

 
 فىن/ صفوت الدويك

 9م 11

Zero % 1 

Co
m

m
un

ica
tio

ns
-2

. E
LC
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Satellite receiving system  

 أتصاالتالتخصص 
 املستوى الرابع

(Spring term) 

100 % 1 Satellite Trainer 

100 % 1 USRP+ Labview Software 

50 % 6 4. 20MHZ Oscilloscope  720229  
100 % 1 5. GSM Trainer 
100 % 1 6. Funct  Generator 
100 % 1 7. power supply 

 
 اهلوائياتمعمل  - 9

 اسم املعمل/
 أسم الفين املختص ابملعمل

 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة ابملرت املربع

 
 
 

 معمل اهلوائيات
Antennas Lab. 

 
 
 

 9م 66

60 % 2  
 
 

Antennas and Wave Propa ELC521gation.1 

Accessories   

50 % 3 Antenna System trainer  PTE009  

50 % 3 3. Transmitter 167 MHZ  0294227  
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  Transmission system ED-3200B .4 2 % 80 فىن/ حممد عباس

80 % 2 5. Control unit ED- 3200A  
80 % 2 6. Receiver 3200c 

 معمل الراديو و التلفزيون - 11
 اسم املعمل/

 املختص ابملعملأسم الفين 
املساحة ابملرت 

 املربع
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز

 معمل الراديو و التلفزيون
Radio & T.V Lab. 

 فىن/ عال حممد
 9م 11

80 % 
2 

 

R
ad

io
 an

d T
ele

vis
io

n 
En

gin
ee

rin
g S
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tem

s E
LC

52
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Video and TV trainer PT94320 

 التخصص أتصاالت
 املستوى الرابع

(Fall term) 

80 % 2 Color television trainer PT 93201  
60 % 2 Radio System trainer PT 94329  
40 % 8 Oscilloscope 20MHZ 70235  

100 % 1 LED Television trainer 
100 % 1 6.   LCD Television trainer  

 معمل هندسة التحكم - 11
 مالحظات قائمة ابألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 
 
 

 
 
 

50 % 3  
Control-

1.(Principles of 

Analog Servo motor trainer ED 4400  التخصص أتصاالت 
 املستوى الثاىن

(Fall term) 
100 % 1 PLC Traine ED 4260  

75 % 6 30MHZ Oscilloscope OSC 1030  
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 معمل هندسة التحكم
Automatic Control Lab. 

 
 فىن/ على موسى

 
 9م

  Automatic 
Control) 
ELC310 

Avo meters & Accessories KL92001  

100 % 1 PID Control Panel 

100 % 1 Oscilloscope 

 معامل لقسم االتصاالت يتم تنفيذها مبعامل قسم احلاسبات
 (9معمل التحكم الرقمى لمعمل حواسب رقم  - 19

 مالحظات التجربةقائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه  قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 9م 111 (9معمل حواسب رقم ل

 جهاز حاسب 91
MATLAB 2015 

EL
C4

20
 C

on
tro

l 2
 

Simulink training 
التخصص 

 أتصاالت
 املستوى الثالث

 Springل
term) 

Simulink modeling tutorial and the train 
experiment 
Digital control of DC servomotor 
State feedback control of flexible link system 
Logixpro simulation training for PLC 
Logixpro experiment (dc motor) 

 (1لمعمل حواسب رقم  1 -معمل اتصاالت - 11
 مالحظات ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربةقائمة  قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 9م 111 (1معمل حواسب رقم ل

 جهاز حاسب 91
MATLAB 2015 

EL
C5

23
 C

om
m

. 
3 

Transmit/receive data (unipolar) in AWGN Channel, with a certain 
SNR value. 

التخصص 
 أتصاالت

 املستوى الرابع
 (Fall termل

Transmit/receive data (bipolar) in AWGN Channel, drawing BER 
curve, compare with unipolar. 
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Study the effect of (1&2) by sending text.  
Huffman Code Creation 

Hamming and cyclic Coding with BER Curve. 

Convolutional encoder and Viterbi decoder with BER Curve. 

 (1معمل األنظمة املتكاملة الكبرية لمعمل حواسب رقم  - 16
 اسم املعمل/

 أسم الفين املختص ابملعمل
 مالحظات قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع

 9م 111 (1رقم ل معمل حواسب

 
 

 جهاز حاسب 91
 

orcad 

EL
C4

34
 V

LS
I

 

 Introduction to Orcad and DC sweep 

 التخصص أتصاالت
 املستوى الثالث

 (Spring termل

BJT I-V characteristics 
MOSFET I-V characteristics and AC sweep 

Introductin to Microwind Package (Inverter Implimentation & analysis) 
Logic gates (AND Gate) 

Compound Function 
 

 (1معمل اللغة الوصفية للمكوانت لمعمل حواسب رقم   -12
 مالحظات املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة ابلتجارب اليت تتم يف املعمل واسم قائمة ابألجهزة املتوفرة املساحة ابملرت املربع أسم الفين املختص ابملعمل اسم املعمل/

 9م 111 (1معمل حواسب رقم ل

 
 
 EL

C5
33

 
VH

D
L

 
1. the Xilinx's editor and simulator to create and 
develop VHDL code for the basic logic gates. 

 التخصص أتصاالت
 املستوى الثالث

 Spring term) 2. the Xilinx's editor and simulator to create andل
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 جهاز حاسب 91
 
 

 

develop VHDL code for combinational circuits. 
3. Use the Xilinx's editor and simulator to create and 
develop VHDL code for sequential circuits. 
4. the Mentor graphic simulator to display the input 
and output digital signal of the designed systems. 
5. the Xilinx downloader and FPGA kits to check 
practically the VHDL code. 
6. Design, realize and check digital systems based on 
VHDL by test bench. 

 
 0214تطوير الورش واملعامل بقسم التصنيع خالل عام 

 أوالا : الورش
 .مت إعادة توزيع الورش املختلفة طبقاً ملتطلبات أ هـ تد املشرفني واملدربني واملخازن ونقلها لتلىب مطالب اجلودة واألمان الصناعي 
  إضافة خمرطة إضافية لطلبة املستوى األول والثاين 
 :ورشة السباكة 
  فرن كهرابء لسباكة األلومنيوم والنحاس.  1مت جتهيز الورشة بعدد 
  املستوى الثالث    –مم(. اتبع مادة: طرق حديثة للتصنيع  1ماكينة قطع األلواح ابستخدام البالزما لالواح ختانة أقل من 
  اتبع مادة الوصالت املستوى الثالث: ورشة اللحام:  مت إضافة املاكينات التالية 
 ة حلام ماكينMIG    
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  ماكينة حلامTIG    
 :إضافة جهازى قطع ابستخدام 

 EDM 
 ECM 

  املستوى الثالث –اتبع مادة: طرق حديثة للتصنيع 
 CADو ال    CNCاثنياا: معملى ال

 مت توسيع معمل الCNC   جهاز كمبيوتر  11تطوير  طالب و 11ليتسعI5 لطالب املستوى الثالث تصنيع+ دورات خارجية  ابلدور الرابع9ابلسريفر اتبع مادة تطبيقات حاسب ل ) 
  جهاز كمبيوتر  16مت تطويرI5  ابلسريفر ملعملCAD  ومادة التصنيع ابستخدام احلاسب لطالب املستوى الثالث 
  تثبيت Data show   يف معملى الCNC  والCAD 
 نات ال حتديث السوفت وير ملاكيCNC   بواسطة شركة إميكو املوردة للماكينات 
  تنزيل برانمجNote pad ++    على كمبيوتر ماكينات ال CNC  كمعرفة الMIS 
  شراء سوفت ويرSinumeric 840D   كمعمل ال وحتميله على األجهزة CNC 
 توصيل االنرتنت بسرعه مناسبه ملعمل ال CNC  
  مت توصيل املعملني إلمداد معمل الCNC  ابلتصميم املعد يف معمل الCAD  سويتش  9بعددType Cisco SG200-50 50-port Ggabit Smart Switch 

 اثلثاا: معمل القياسات امليكانيكية واملرتولوجية
  الثاين والقياسات امليكانيكية للمستوى التالث. مم اتبع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى 1.111ساعة قياس عادى دقة  6مت إضافة عدد 
  مم. اتبع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى الثاين والقياسات امليكانيكية للمستوى الثالث.  1.111ساعة قياس رقمى دقة  6مت إضافة عدد 
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 .مت إضافة جهاز قياس خشونة السطح اتبع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى الثاين 
  تصنيع جهاز معايرة أجهزة قياس الوغط لمتDead Weight Tester) 

 رابعاا: معمل اختبار املواد
  ميللي جرام. 1مت إضافة ميزان حساس دقة 
 

  هل يوجد خطط للصيانة املستمرة، وهل توجد خطط إحالل وجتديد للمعامل والورش.  -43
كما يتم تطوير املعامل والورش دورضا كما ورد   ،ألجهزة لشركات متخصصة عند احلاجةاملعامل والورش واملباين واملرافق. وتوكل صيانة اتوجد خطط منفذة من خالل جمموعات توم فنيني ومهندسني جلميع 

للورش ومعامل قسم التصنيع. ونوضح هنا ما يتصل بقسم  عليها إجراء التطوير املوضح ابلبند السابق مت بناء ،أعدت األقسام خططا للصيانة والتطوير ملعاملها جيري تنفيذها منذ عام دابلبند السابق. وق
 االتصاالت:

 ملدة ثالث سنوات لتطوير و حتديث وإحالل األجهزة كمعامل قسم اإلتصاالت: ةمت وضع خط
 تطوير معامل الدور الرابع. 9119/ 9118 العام األول: .1
 تطوير عدد من معامل الدور الثاىن. 9191/ 9119 العام الثاىن: .9
 استكمال تطوير معامل الدور الثاىن.  9191/ 9191 الثالث:العام  .1

األجهــزة اجلديــدة  ملعامــل القســم ابلــدور الرابــع ابملبــىن الرئيســى. هــذه املعامــل هــى: معمــل الراديــو و التلفزيــون، معمــل توريــد عــدد مــن مت اإلعــالن لتوريــد أجهــزة جديــدة ملعامــل القســم طبقــا للخطــة. مت ابلفعــل 
 :ىف اجلاول األتية اسعار و اتريخ توريد اجهزة العام األول من اخلطةو مة و معمل التحكم اآلىل اإلتصاالت املتقد
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 معامل الدور الرابع –األجهزة الىت مت توريدها ىف العام األول من اخلطة 
 مالحظات قائمة ابألجهزة اجلديدة اسم املعمل م

1 

 معمل الراديو والتلفزيون

LED Television trainer  

 
LCD Television trainer 
Power Supply 
Function generator 
Data Show 

  Satellite Trainer معمل اإلتصاالت املتقدمة 2
USRP+ Labview Software (sharing with radio & TV Lab) 

GSM Trainer 
function Generator 
 power supply 

  PID Control Panel اآلىلمعمل التحكم  3
Oscilloscope 
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 معامل الدور الرابع –اسعار واتريخ توريد أجهزة الىت مت توريدها ىف العام األول من اخلطة 
 

 م اسم اجلهاز الشركة املوردة اتريخ التوريد املبلغ
 معمل االتصاالت التناظرية والرقمية -وال :أ   
 1 داات شو ماركة ابانسونك األكادميية احلديثة  
 9 اليوجد أجهرة جديدة -  
 معمل االتصاالت املتقدمة -اثنيا :   
 1 داات شو ماركة ابانسونك األكادميية احلديثة  

 GSM 9           هازج   مسارت انتجريتور 1/8/9191 19198.11
 DSp ) 1ل نقل معمل   SRDجهاز            مسارت انتجريتور 1/8/9118 111861

 DSP 6معمل    SRDسوفت وير خاص جبهاز  مسارت انتجريتور 1/8/9118 999161,11
 function Generator 2جهاز  اجملموعة العربية للتمثل التجارى 18/1/9118 96991,11
 Power sapply    9 جهاز            اجملموعة العربية للتمثل التجارى 18/1/9118 19661.11
 spectrum Analyzer      1جهاز            النخيلى 1/9/9118 91928.19

 معمل اهلوائيات واملوجات -اثلثا :   
 1 داات شو ماركة ابانسونك األكادميية احلديثة  
 9 اليوجد أجهرة جديدة مت اصالح ورفع كفاءة املعمل  
 معمل الراديو والتلفزيون -رابعا :   

 1 داات شو ماركة ابانسونك     احلديثةاألكادميية   
 Power supply     9  اجملموعة العربية للتمثل التجارى 18/7/2018 12447.17
 Function Generator 3 النخيلى 18/7/2018 64661.17
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 LED Television trainer  6 اجملموعة العربية للتمثل التجارى 2018 /12 /6 91.129
 LCD Television trainer  2 اجملموعة العربية للتمثل التجارى 2018 /12 /6 99.161
 FM Serio 9 اجملموعة العربية للتمثل التجارى 2018 /12 /6 1.912

 معمل التحكم االيل -خامسا :   
 1 داات شو ماركة ابانسونك األكادميية احلديثة  

 9 جهاز                  pid                          اجملموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا 1/8/2018 82593
 1 جهاز   Oscllocop150mhz اجملموعة العربية للعلوم والتكنولوجيا 1/8/2018 8971.80

 معمل االالت والقوي -سادسا:   
 1 داات شو ماركة ابانسونك األكادميية احلديثة  
 9 اليوجد أجهرة جديدة -  

 
 تطوير عدد من معامل الدور الثاىن: 0202/ 0214العام الثاىن: 

 : معاجلة اإلشارات الرقمية، معمل القياسات الكهربية و اإللكرتونية و معمل الدوائر املنطقية، معمل الدوائر الكهربية ابلدور الثاىن.تنفيذ التجهيزات اهلندسية املطلوبة ملعامل .1
 .DSPاملوجود كمعمل    SRDو السوفت وير سوفت اخلاص جبهاز  i5جاز كمبيوتر جديد  19توريد عدد  .9

 
األجهـزة لبـاقى معامـل الـدور الثـاىن: توريـد ل جـارى عمـل البـت الفـىن ، معمل امليكرويف و معمـل  اإللكرتونيـة الدقيقـة.1 -معمل  مشروع :تنفيذ التجهيزات املطلوبة ملعامل 0201/ 0202العام الثالث: 
 معمل امليكرويف ومعمل  اإللكرتونية الدقيقة.و  1 -معمل  مشروع
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  مدى تنوع املراجع العلمية ابملكتبة بشكل عام، ومدى تردد الطالب عليها. -44
 طالب. 1991وقد تردد علي املكتبه للعام السابق حوايل  دانه.ا نيمجيع برامج األكادميية وذلك لتنوعها كم يتوح من اجلدول املطلوبشكل لتغطي املراجع العلمية ابملكتبة اب

 نسبه املرتددين علي املكتبه للعام السابق القسم العلمي م

 

 211 قسم العلوم االساسيه 1
 211 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات( 9
 629 قسم التصنيع 1
 918 قسم العماره 6

 1643 اإلمجـــــــــــــــــــــالـــــــــى 

 

 التخصص
 عدد العناوين

 0214/0214مشرتاة عام  0214/0214مشرتاة قبل 
 19 162 علوم أساسية

 11 998 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات(
 19 211 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال

 11 988 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج
 111 1111 اجملموع

 1441 اإلمجايل

0
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400
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عدد الطالب

اعداد املرتددين علي املكتبه

قسم العلوم األساسيه

قسم الحاسبات 
واالتصاالت

قسم العماره

قسم التصنيع
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 املراجع ابملكتبتان العلميتان ابألكادميية

 القسم
 االمجايل 0202ايل  0212مراجع من  0212ايل  0222مراجع من  0222مراجع قبل عام 

 عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ عدد املراجع عدد النسخ عدد املراجع
 9698 619 181 162 182 168 1911 191 أساسيةعلوم 

 9968 996 921 192 891 921 1111 968 اهلندسة الكهرابئية لاتصاالت + حاسبات(
 119 221 198 181 996 191 986 911 عمارة وتكنولوجيا البناءهندسة ال

 811 112 111 88 119 111 211 166 هندسة التصنيع وتكنولوجيا االنتاج
 6000 1444 764 610 1621 660 3446 714 االمجايل

 
 
 

  هل يوجد ابملكتبة حاسبات ليمكن االطالع على املراجع اإللكرتونية.  -40
 األعلى( جهازا كمكتبة مبىن امللحق متصلة ابإلنرتنت وجيري حاليا التنسيق لتوصيلها ابملكتبة الرقمية للمجلس 9( جهاز كمكتبة املبىن الرئيسي ول19( جهاز حاسب منهم ل91يوجد ابملكتبات عدد ل

 للجامعات.

ين املعهد وبسرعة مناسبة )تتناسب السرعة مع عدد أعضاء الطالب هل توجد قاعات للمناقشة بكل قسم علمي، هل تتوفر خدمات اإلنرتنت بكل مبا  -46
  ابملعهد(.
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مجيع املدرجات موائة جيدا ومكيفة مركزضا وجمهزة أبجهزة مسعية لمكرب صوت( لكل قسم على حدة أماكن خمصصة ملناقشة املشاريع منها معامل املشاريع وصاالت الرسم واملدرجات مع العلم أن 
( طبقا لالحتياج وتستخدم  Data showمجيع قاعات الدراسة موائة جيدا ومكيفة مركزضا وجمهزة بسبورات بيواء ويدفع هلا أجهزة مسعية لمكرب صوت( وضوئية لو (، Data showوضوئية ل

وسعتها مالئمة ألعداد الطالب واملساحة مناسبة ومجيعها جمهزة أبجهزة شة  وتوجد قاعات مناقشة ملشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة ابألقسام العلمية املختلفة وعددها كايف قكقاعات للمنا
 كما توجد خدمه االنرتنت ابألكادميية وجاري رفع كفاءدها.   الداات شو واإلضاءة املناسبة عالوة على إمكانية إجراء جتربة للمشاريع إبستخدام القدرة الكهربية واجهزة القياس.

 ن الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلا(ت التدريس مساحتها وسعتها وأقصى عدد مبيان بكافة قاعا : 4)ملحق رقم 

 

ب تقدير حجم تقدير مدى توافر كافة اخلدمات املناسبة للعملية التعليمية وعلى األخص مدى توافر خدمات املكتبة املطبوعة واإللكرتونية، وبشكل عام جي  -47
  الدعم األكادميي للطالب.

كما مت ربط األكادميية ببنك املعرفة مع توافر مجيع املراجع والرسائل املتاحة ابلبنك للسادة أعواء هيئة ( جهاز حاسب آيل متصلة ابإلنرتنت  91للمراجع املطبوعة مزودة بعدد لتوم األكادميية مكتبات 
 أعداده هلم . التدريس واهليئة املعاونة والطالب عن طريق ميل أكادميي مت 

 (األكادميية ببنك املعرفةخطاب ربط  : 07)ملحق رقم 

 

لقياس نواتج  االطالع على عينة عشوائية من أوراق االمتحان لتقدير مدى تغطية االمتحان للمحتوى العلمي للمقرر ابلكامل ومدى مالءمة أسئلة االمتحان  -44
  التعلم املستهدفة كما ذكر يف الئحة املعهد.
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( لكل مقرر. يوضح هذا النموذج ما حيتويه كل سلال من أسئلة اإلمتحان من خمرجات التعليم  Exam Evaluationبعمل منوذج تقييم اإلمتحان لتقوم جلنة املمتحنني و علي رأسها أستاذ املادة 
ل املختص و يوضع األصل يف ملف نسخة منه إيل الكنرتو ( كما يوضح النسبة املئوية إلجابة الطالب هلذا السلال. مث يتم عرض هذا النموذج علي عميد األكادميية لحإطالع  و التوثيق و يسليم ILOsل
 .ملقررا

 (حتريريونتائج امتحان  حتريريمنوذج تقييم امتحان  :43)ملحق 
 

  هل تصحيح االمتحاانت يتم بصورة جيدة؟ ما مدى كفاءة التصحيح من خالل مراجعة عينة عشوائية من أسئلة االمتحاانت وكراسات اإلجابة.  -44
م ابلتأكد من تصحيح كل األسئلة و التأكد من أن املصحح املقرر بوضع إجابة منوذجية لحإمتحان كمشاركة جلنة املمتحنيني و تسلم اإلجابة النموذجية مع أوراق اإلجابة للكنرتول املختص الذي يقو يقوم أستاذ 

وا يقوم الكنرتول إبستدعاء إستاذ املادة و عرض احلالة عليه إلمتام التصحيح وذلك قبل وضع اسم الطالب على كراسة قيم كل إجاابت الطالب املوجودة ابلورقة ويف حالة عدم تقييم جزء من إجابة الطالب سه
 اإلجابة.  كما يقوم االستاذ املشارك ابملراجعه علي ورقه االجابه واالمواء يف خانه املراجع.

  . 

  ية وينفرد احملاضر جبميع األعمال دون مراجعة.هل مت حتديد كيفية تشكيل جلان املمتحنني؟ وهل تتم بصورة صور   -42

قد مت  . وتشكيل جلان املمتحنني يتومن عووين هيئة تدريس علي أقل تقدير أحدمها أستاذ املادة واآلخر األستاذ مشارك و1919لسنة  69( من القانون رقم 11للماة رقم ل يتم تشكيل جلان املمتحنني طبقا
ابإلضافة إيل أن مكتب اإلمتحاانت يطلب حمور تنسيق وضع   92/19/9111بتاريخ  11األستاذ و األستاذ املشارك يف وضع اإلمتحان و كيفية التنسيق بينهم يف جملس األكادميية رقم  نم حتدد مهام كال

 صة.امتحان بني األستاذ و األستاذ املشارك. ويوم امللحق بعض النماذج املستخدمة يف إدارة االمتحاانت خا
 .قرار تشكيل جلان املمتحنني 
 .أمر تكليف وضع الورقة االمتحانية متومنا تعليمات تنسيق الورقة االمتحانية 
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 .حمور تنسيق جلنة املمتحنني 
  تحريري.المتحان االتعليمات وضوابط تصحيح 
 إلجابة النموذجية لالمتحان.من ا عينة 
 مناذج إدارة العملية االمتحانية(عينة من  :44)ملحق 
 (أسلوب تعيني أستاذ املقرر وأعضاء هيئة التدريس املشاركني: 00 )ملحق

  هل يتم توفري املادة العلمية جلميع احملاضرين على االنرتنت، ما نسبة املقررات املتوفرة.  -41
 ب على التعلم الذاتى واعداد البحوث وحلقات املناقشة واالطالع على شبكة طبقا ملواصفات املقررات فان منهجية تدريس املقرر تعتمد على استخدام اساليب غري تقليدية للتعليم وتشجيع الطال

العاملية  Cisco( على موقع شركة user  ،name and passwordاملعلومات الدولية وموقع االكادميية وعلى مواقع الشركات العاملية لعلى سبيل املثال منح من يرغب من الطالب حساب ل
ة ابملناهج التدربيية فيما بعد التدريب داخل للتدريب على مناهج الشركة ىف جماالت ختصصات تكنولوجيا االتصاالت واحلاسبات  ،  ويظل هذا احلساب سارى حىت بعد خترج الطالب لالستعان

 ة ىف املشروعات اخلاصة جبميع ختصصات االكادميية.االكادميية ىف اجياد افول فرص للعمل( كما يتم استخدام برامج احلاسب االىل التخصصي
 مت توفري نسبة من املقررات العلمية على شبكة املعلومات الدولية وموقع االكادميية. 
  مج الفرعية التالية على شبكة االكادميية الداخلية كمرحلة الرباجارى تنفيذ مشروع "زويل" داخل االكادميية ابملشاركة بني اعواء هيئة التدريس بقسم هندسة احلاسبات واهليئة املعاونة والطلبة لتنفيذ

 اوىل وعلى موقع االكادميية على شبكة االنرتنت الحقا:
 النظام الفرعى ملوقع التعليم االلكرتوىن ملقررات االكادميية مستخدما احدث الربامج املفتوحة املصدر لMOODLE Modular Object  ،Oriented Dynamic Learning 

Environment)   .االكثر استخداما ىف تطبيقات التعليم االلكرتوىن ) 
 ت واحملاضرات والسكاشن واملعامل والتوقيتات الدراسية( مما يتيح ايوا النظام الفرعى لقاعدة بياانت نظام التعليم ابالكادميية لشامال قواعد بياانت اعواء هيئة التدريس واهلئية املعاونة والطالب واملقررا

 اء امور الطلبة املتابعة املستمرة للموقف التعليمى للطلبة.الولي
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  النظام الفرعى للمتابعة التعليمية وحوور الطالب االىلStudent Admission Control 
  النظام الفرعى للجداول الدراسية واعمال الكنرتول واستخراج النتائج 
 تتيح الدارة االكادميية اختاذ القرارات فيما يتعلق بتحقيق االهداف االسرتاتيجية لتطوير االكادميية ىف كافة اجملاالت.  النظام الفرعى للتقارير الشامل من ابقى النظم الفرعية الىت 
 التعليم ووحدة ضمان اجلودة ابالكادميية مية وجلان تطوير تتم املراجعة الدورية للربامج واملقررات الدراسية لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من الربانمج على عدة مستوضات وتشمل االقسام العل

مناهج التدريب  كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التطور التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك تطوير  –واللجان الىت خيصصها جملس االكادميية 
  العمل ابخلريج املتميز ىف كافة التخصصات.املتخصص الداخلى واخلارجى هبدف تزويد سوق 

  ذلك على جودة التعليم ابملعهد(بيان ابملقررات اليت يستخدم فيها التعليم اإللكرتوين أبي صورة، وحتديد مدى أتثري :04)ملحق رقم 

 
  .science directهل يتم تزويد الطالب مبصادر إلكرتونية مساعدة هبا معلومات إضافية عن املنهج، وهل اجلامعة مشرتكة يف منصات تعليمية مثل   -40
  واعداد البحوث وحلقات املناقشة واالطالع على شبكة طبقا ملواصفات املقررات فان منهجية تدريس املقرر تعتمد على استخدام اساليب غري تقليدية للتعليم وتشجيع الطالب على التعلم الذاتى

ناهج الشركة ىف جماالت ختصصات االتصاالت املعلومات الدولية وعلى مواقع الشركات العاملية لعلى سبيل املثال منح بعض الطالب حساب على موقع شركة سيسكو العاملية للتدريب على م
الطالب لالستعانة ابملناهج التدربيية ىف اجياد افول فرص للعمل( كما يتم استخدام برامج احلاسب االىل التخصصية ىف املشروعات اخلاصة واحلاسبات ويظل هذا احلساب سارى حىت بعد خترج 

 جبميع ختصصات االكادميية.
  وىن لالكادميية واعداد واثئق اجلودة ىف ملفات املقررات وحترير استمارات التقومي الذاتى يلتزم اعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بتحميل اجزاء من املادة العلمية وتكليفات الطالب على املوقع االلكرت

 الدالة على جودة االداء.
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 ووحدة ضمان اجلودة ابالكادميية وجملس  مية وجلان تطوير العليمتتم املراجعة الدورية للربامج واملقررات الدراسية لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من الربانمج على عدة مستوضات وتشمل االقسام العل
مناهج التدريب املتخصص الداخلى واخلارجى  كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التطور التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك تطوير  –االكادميية 

 افة التخصصات.هبدف تزويد سوق العمل ابخلريج املتميز ىف ك
  الىت جيب ان يكتسبها اخلرجيني طبقا لالهداف االسرتاتيجية تتوافر ىف االكادميية املعامل التخصصية احلديثة والورش اهلندسية الالزمة لتحقيق املعارف واملهارات املستهدفة من الربانمج العلمى و

 الطالب املسموح هبا طبقا ملعايري اجلودةلالكادميية. وتناسب املعامل التخصصية والورش اهلندسية اعداد 
 :تعتمد اسرتاجيية التدريب املتخصص ابالكادميية على عدة حماور منها 

لميـة وتـدريبهم علـى واقـع البيئـة العيتم التنسـيق مـع امللسسـات الصـناعية ومعاهـد التـدريب والشـركات لتـوفري فـرص تـدريب الطـالب اثنـاء فـرتة التـدريب الصـيفى هبـدف تعريـف الطـالب  -أ
 ارادهم لتوفري فرص عمل هلم بعد التخرجوالعملية وماحتتاج اليه من جد وانوباط كما اهنا تتيح الفرصة هلذة اجلهات على التعرف على مستوى طالب االكادميية العلمى والعملى ومه

ومت تــدريب عــدد مــن  –معتمــدة مــن الشــركة كاكادمييــة متخصصــة هلــا  9111العامليــة واصــبحت االكادمييــة منــذ نــوفمرب  ciscoاقتنــت االكادمييــة احــدث معمــل للتــدريب مــن شــركة  -ب
جمــال مــنهم تكنولوجيــا املعلومــات والربجميــات وشــبكات  91ىف اكثــر مــن  Ciscoاملتــدربني مــن اعوــاء ر التــدريس واهليئــة املعاونــة ملــنح الطلبــة الشــهادات الدوليــة املعتمــدة مــن شــركة 

 السيرباىن ،  وحماور التدريب هى النظرى من موقع الشركة واملواهاة والعملى من خالل املعمل املتخصص ابلالكادميية املعلومات والتامني واحلماية والتامني

 ل.مت االتفاق مع وكالء كال من شركة اوراكل وشركة ميكروسوفت على تدريب الطلبة ومنحعم شهادات معتمدة تتيح خلرجيني فرص اكربىف سوق العم -ت

 عالقة اخلرجيني مع االكادميية ،  فمن حق اخلريج االستفادة من امكانيات االكادميية العلمية واملعملية اذا احتاجت مطالب العمل لذلك.عدم انقطاع  -ث

تابعـة املســتمرة مـن قبــل االكادمييـة جلــودة املحيـرر الطلبـة اســتمارات خاصـة ابلتقيــيم الـذاتى والــدروس املسـتفادة الدالــة علـى جــودة االداء ابلنسـبة للجهـات الــىت تقـوم بتــدريب الطلبـة مــع  -ج
التنسـيق مـع جهـات التـدريب حلـل اى  التدريب ابملرور على تلك اجلهات واالشراف على حوور الطلبـة للتـدريب ،  جـودة التـدريب ،  مالئمـة التـدريب ملـنهج التـدريب ،   يـتم دورضا

 مشاكل يقدمها املشرفون على التدريب اوال ابول.
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 وقد مت تعريف النطاقات وربط األكادميية ابلبنك وإمتام عملية التعريف. 98/1/9119كادميية ببنك املعرفة اعتبارا من ربط األ وقد مت
 : خطاابت ربط األكادميية ببنك املعرفة(70)ملحق رقم 

  هل يطلب من الطالب البحث عن معلومات حول املنهج ومناقشتهم فيها.  -43
 الطالب ىف املقررات على االتى:تشتمل ادوات تقومي يتم ذلك حيث 

  من شبكة املعلومات الدولية لدراسات حبثيةResearch Study, Presentation) 
 تكليفات لقياس مدى استيعاب الطالب لتطبيقات املادة العلمية لAssignments) 
   امتحاانت قصرية لQuizzesىف حصص التمارين للمقرر الدراسى ) 
 مشروعات صغرية لmini Projectsملقررات املشاريع والندوات ) 
 دراسات معملية ىف املعامل طبقا للمقررات الدراسية 
 مشروعات ميدانية اثناء مقررات مشروعات التخرج 
 امتحاانت حتريرية ىف منتصف العام الدراسى وىف هناية الفصل الدراسى 
 ت واالتصاالت ومتابعتهم بواسطة اعواء هيئة التدريستشجيع الطلبة على التعليم الذاتى لبعض التقنيات ىف جمال تكنولوجيا املعلوما 
 داد واثئق اجلودة ىف ملفات املقررات وحترير استمارات التقومي الذاتى يلتزم اعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بتحميل اجزاء من املادة العلمية وتكليفات الطالب على املوقع االلكرتوىن لالكادميية واع

 االداء.الدالة على جودة 
  كادميية هبدف عمل االجراءات التصحيحية الزالة اسباب القصوريتم مناقشة اوجهه القصور الواردة ىف تقارير االستبيان للمقررات الدراسية وتقارير الربامج الدراسية بواسطة رؤساء االقسام وادارة اال 

 .لتدريب املتخصص ومشاريع التخرج لكى تتوافق مع احدث التطورات التكنولوجيةووضع اخلطط املستقبلية لتحديث وتطوير الربامج واملقررات الدراسية وا
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  استخدام أساليب التعلم اإللكرتوين، ومتابعة الطالب من خالل الوسائط اإللكرتونية.  -44
،التعلـيم عـن بعـد ،   ، التعليم اإللكرتوين املعتمد علـى احلاسـب ، التعليم اإللكرتوين املباشر  متخصصني ىف تنفيذ وممارسة وسائل التعليم االلكرتوىن الىت تنقسم اىل: نظام إدارة التعليم اإللكرتوين ابألكادميية

 ول االفرتاضية وغريها من املفاهيم و املصطلحات.، التعلم غري التزامين ،التعلم املتنقل أو احملمول ،الفص التعلم التزامين

 CMP424 Data Transmissionمت تنفيذ برانجمني كاملني خاصني كمادتى : كنواة لتحديد االاثر االجيابية لتحويل مناهج بعض اقسام االكادميية من التعليم التقليدى اىل التعليم االلكرتوىن  ،  
and Computer Network   وCMP521: Distributed Computer Systems  شـامال ذلـك ملـف املـنهج االلكـرتوىنCourse File  وتقسـيم املـنهج اىلModules, 

Lessons, and Topics  طبقا للمواصفات القياسية العاملية للتعليم االلكرتوىنSCORM Sharable Content Object Reference Model  

 االكادميية وسيتم التدريس الفعلى لطلبة ختصص هندسة احلاسبات هذا الفصل الدراسى عليها لتقييم التجربة شامال االتى:سيتم نشر هذين املنهجني على موقع 

 الفصول االفرتاضية  Virtual Classes 
 الندوات التعليمية.  Video Conferences 
 لم الذايتالتعلE_learning)  
  اإلنرتنتتوجيه الطلبة اىل املواقع التعليمية علي    Internet Sites 
 التقييم الذايت للطالب   Self-Evaluation 
 اإلدارة واملتابعة و إعداد النتائج. 
 بني االكادميية و عوو هيئة التدريس والطالب ابلفيديو والدردشة والربيد االلكرتوىن  التفاعل  Interactive Relationship 

 سيتومن تصميم موقع تعليم الكرتوىن لالكادميية.وكما مت ذكرة سابقا فان املشروع "زويل" 
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  هل يتم الرد على استفسارات الطالب، وتسلم التقارير واألحباث من خالل الوسيط اإللكرتوين.  -40
اجملموعة جتمع بني عوو هيئـة التـدريس واملعيـدين  –لكل منهج   Mail Groupsيلتزم اعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بنشر تكليفات الطالب على املوقع االلكرتوىن لالكادميية وجمموعات بريدية 

الهنـا  Hard Copy، ويفوـل ان يسـلم الطالـب الحقـا التكليفـات   Mail Groupsاسـتالم تكليفـات الطلبـة وتصـحيحها وابـداء املالحظـات عليهـا مـن خـالل اجملموعـات الربيديـة ويتم  –والطلبة 
تشمل التكليفات ايوا قيام الطلبة الطلبة ىف هذا املقرر ،   تدخل ىف درجات تقييم اعمال السنة وميكن الرجوع اليها ،  كما يتم وضع صورة من افول تقاريرتكليفات الطالب ىف ملف املادة كبيان لنشاط

 .النماذج وفيما يلى بعض ابلدراسات البحثية الحدث التكنولوجيات اخلاصة ابملقرر.

 

  نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون وسائل حديثة للتعامل مع الطالب. مع حتديدهل يوجد نظام تعليم إلكرتوين،   -46
  االدوات هي:هذه يتم حاليا استخدام بعض أساليب وادوات التعليم اإللكرتوين يف تدريس بعض مقررات التعليم األساسي وبعض االقسام العلمية ابألكادميية و 

o  تطوير املناهج وعرضها بPower Points, data show, and projectors 
o  الفالشات والقرص املدمجCDليمية على األقراص : يتم جتهيز املقررات الدراسية وحتميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت احلاجة خاصة يف املعامل، كما تتعدد أشكال املادة التع

لصور الثابتة والفيديو لصور ن أن تستخدم كفيلم فيديو تعليمي مصحوابً ابلصوت أو لعرض عدد من آالف الصفحات من كتاب أو مرجع ما أو ملزيج من املواد املكتوبة مع ااملدجمة، فيمك
 متحركة(.

o العاملية للمعلومات  الشبكة(the internet) براجمها وتروج هلا عن طريق اإلنرتنت كما ميكن هلا أن ختزن مجيع برجميادها : حيث توظف كوسيط تعليمي فيمكن لالكادميية أن تعلن عن
 التعليمية على املوقع اخلاص هبا ويكون متاح لطالب العلم واملعرفة حسب الطريقة اليت تتبعها االكادميية.

o  احملادثة(Chat) .عن طريق الربامج اخلاصة واملواقع االجتماعية 
o لااللكرتوين الربيدE_mail)  
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o  القوائم الربيدية(Mailing list) . 
o  النقاش جمموعات(Discussion Groups). 
o نقل امللفات (File Exchange). 

 يوفر موقع شركة ا كمCisco وسيتم استغالل هذة االمكانيات بعد متام تدريب املتدربني من اعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  -امكانيات للتواصل املباشر بني املتدرب واملتدربني 

 مدى ختصيص أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية معلنة للقاء الطالب وإرشادهم والتعرف على مشاكلهم وحلها.  -91

  بية أسبوعية خمصصة للتواصل مع الطالب ولالرشاد األكادميي.ساعات مكتي 9-9عواء هيئة الرتيس بعدد أيلتزم السادة  
 معلنة للطالب صيص أعواء هيئة التدريس ساعات مكتبية يعترب التواصل اجليد بني الطالب وأعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من نقاط قوة األكادميية، وذلك من خالل آليات متعددة منها خت

 منذ االسبوع االول من الدراسة ومثبتة على لوحات اإلعالن خارج املكاتب ويلتزم هبا أعواء هيئة التدريس.
 كنة للطالب. تحقيق اقصي استفادة مميراعي اختالف الساعات املكتبية العواء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس املقرر الواحد مما يزيد الساعات املكتبية املتاحة للطالب ل 
 ن خالل خطة معلنة. وكذلك تتاح املعامل يف هذه الفرتة تنظم األكادميية أوقاات للتقوضات اجملانية خالل أسبوع امتحاانت منتصف الفصل الدراسي واألسابيع األربعة األخرية من الفصل الدراسي م

 ملراجعة التجارب أو إعادة إجرائها.
 لالكادميية  قع االلكرتوينواء هيئة التدريس واهليئه املعاونه وذلك قبل بدأ الفصل الدراسي. حيث يتم اإلعالن عن توقيتات تواجد املرشدين االكادميني من خالل مو يتم االرشاد االكادميي من خالل أع

 ويف حاله رفض الطالب لالرشاد يتم التوقيع علي إقرار رفض ارشاد اكادميي.وابلتعاون مع احتاد الطالب. حيث ان تسجيل الطالب للمواد الدراسية ال يتم اال كمراجعة وامواء املرشد االكادميي 
 خ تقدمي الشكوي، يف حاله قدوم الطالب كمواعيد غري كما توجد اليه تقدمي شكوي مكتوبه ابلقسم التعليمي املختص، وتركها لريد عليها عوو هيئه التدريس املختص يف موعد أقصاه أسبوع من اتري

 يئه التدريس. ويرتك الطالب هبا رقم هاتف ليتمكن عوو هيئه التدريس من التواصل معه هاتفيا عند احلاجه.املعلنه لعوو ه
 (0214/0202: اجلداول الدراسيه للفصل الدراسي الثاين 06)ملحق رقم 
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 (املعاونةء هيئه التدريس واهليئه حممل عليها اجلداول الدراسية لتحميل الساده أعضا - DVD :34)ملحق رقم 
 (0202-0214: خطة التقوايت للفصل الدراسي األول لعام 06)ملحق 
 (0202-0214: جداول حضور الساده أعضاء هيئه التدريس لالرشاد األكادميي للفصل الدراسي الثاين للعام الدراسي 07)ملحق 

 : آليه شكاوي الطالب(01)ملحق رقم 

 إضافية؟ وهل يسمح هلم بعرضها ومناقشتها؟هل يرتك للطالب حرية البحث عن مادة تعليمية   -44
 ( عدة مقررات لتدريب الطالب على البحث على مادة علمية إضافية يف جماالت حمددة وتنسيقها وعرضها خاصة املقررات اآلتية:9118والئحة عام  9119تتومن لوائح األكادميية لالئحة عام 

 مقرر اللغة اإلجنليزية 
 مقرر كتابة التقارير الفنية 
 قرر مهارات العرضم 
 عرض أمام أقرانه حتت إشراف أستاذ حيث يتم تدريب الطالب علي عمل سيمينار متومنا جتميع املادة العلمية وتنسيقها وإعداد تقرير هبا وعمل عرض ابحلاسب األيل والقيام ابل 1-مقرر ندوات

 وره.حبواملقرر و 
 موضوع ضمن موضوعات يطرحها أستاذ املقرر. ويكون العمل هنا يف جمموعات للتدريب على العمل اجلماعي.حيث يقوم الطالب إبجراء سيمينار حقيقي يف  9-مقرر ندوات 
  يب ويعد عرضا ليقدمه أمام جلنة للمناقشةرجة ويقدم الطالب تقريرا عن موضوعات التدر د 91حيث تقوم جهة التدريب بتقييم الطالب بدرجة من  1و 9مقررات التدريب العملي للمستوضات 

 درجة. 61مشكلة من ثالثة من أعواء هيئة التدريس اليت تناقشه ومتنحه درجة من 

آلية املوضوعات يف احملاضرة األويل كما تعلن  حيدد أستاذ املقرر نسبة مناسبة من أجزاء املقرر لتدريب الطالب علي البحث عن املادة العلمية وتنسيقها وتقدمي تقرير عنها. وتعلن هذهمقررات أخرى  يوجدو 
 تقرير/سيمينار/...(. تقدمي التكليف والتسليم وأسلوب العرض لخالل التمارين/
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 كيفية إدارة حصص التمارين، هل ترتك للمعيدين وال حيضرها أحد احملاضرين؟ -44
  حيور فيها احملاضر مع املعيد.  ساعه أسبوعيا، 211عدد ساعات االشراف من السادة أعواء هيئة التدريس على حصص التمارين تتخطى 
  ش الفنيني املتخصصني.أستاذ املقرر هو املسئول عن التنسيق مع أعواء اهليئة املعاونة القائمني أبعمال التمارين واملعامل والورش يساعدهم يف املعامل والور  
 ألعباء التعليمية له.حيور أستاذ املقرر حصة من كل مترين مع كل عوو هيئة معاونة على األقل وحتتسب ضمن ا 
  غطيها التمارين وإعداد حلول مثالية هلا ومناقشتها مع أعواء اهليئة املعاونةم حتديد التمارين النمطية اليت تيت 
 التمارين أبسلوب تفاعلي يكون الطالب هو العنصر  حصصهارات الواجب تغطيتها وتوزيعها على الطالب إلعداد حلول هلا ومناقشتها خالل يتم حتديد حمموعة من التمارين اليت تغطي املعلومات وامل

 الفاعل فيه إبشراف عوو اهليئة املعاونة.
  يقوم الطالب بتقدمي تقارير دورية متومنة حلول التمارين احملددة مسبقا ويقدمها يف التوقيتات احملددة 
  األستاذ ومع الطالب وتدقيق الدرجات املمنوحة بناء على ذلك وتسجيلها.يقوم عوو اهليئة املعاونة بتصحيح التقارير وإعالن النتائج ومناقشتها مع 

 (0214/0202: اجلداول الدراسيه للفصل الدراسي الثاين 06)ملحق رقم 

 

  رأي وانطباعات املراجع عن العنصر ومدي التوافق مع املعايري القياسية لألداء.  -122
 والئحته التنفيذية يف  1919لسنة  69ة للقانون حصلت األكادميية على قرارات كمعادلة مجيع الدرجات اليت متنحها بدرجات البكالوريوس يف اهلندسة اليت متنحها اجلامعات املصرية اخلاضع

ادلة يف مواعيدها. وقد مث التجديد األخري بقرار السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل . وقد مت جتديد املع11/11/9111التخصصات املناظرة. وقد صدرت هبذا قرارات وزارية اعتبارا من 
 . 9199-9191ويسري العمل هبذا القرار حىت هناية العام اجلامعي  1/9/9118بتاريخ  918والبحث العلمي واجمللس األعلى للجامعات رقم 
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 ،ليل واألطر املرجعية اليت صدرت قبل التصديق عليها. ومجيعها مناحة ويتم توزيع ملخصها علي مجيع الطالب الذين يدرسون يها من خالل كتيب ود ومجيع اللوائح تلتزم ابملعايري القياسية للجودة
 موجز للطالب. 

 قييم واحملتوي العلمي واملفاهيم واملعلومات واملهارات أبنواعها. غة توصيف جلميع براجمها ومقررادها والتحديد الدقيق حملتوضات املقررات وطرق التعليم والتعلم والتقامت األكادميية بصيا 

 كما يتم إعداد تقارير سنوية للمقررات والربامج   .أساليب تقومي الطالب حمددة بتوصيف الربامج واملقررات ويتم تقييم االمتحاانت لتقييم قياسها ملخرجات التعلم 

  م توثيق مراحل ويتم التخطيط لتدريب املستويني الثاين والثالث ابلتنسيق بني مكتب التدريب ابألكادميية واألقسام التعليمية وجهات التدريب ويتالتدريب العملي مدرج ابلالئحة ويتم علي أربعة
( 91خصص منها ل 111عاونة ويقيم التدريب بدرجة من التنسيق بتوقيع بروتوكول ملزم يغطي متطلبات الربانمج. ويتم متابعة التدريب اخلارجي بواسطة أعواء هيئة تدريس وأعواء من اهليئة امل

( درجة للقسم العلمي مينحها من خالل جلان ثالثية من أعواء هيئة 61درجة جلهة التدريب بناء علي متابعة احلوور واالستيعاب واإلجيابية واملتطلبات اليت تعلن يف بداية التدريب. وخيصص ل
( 1912عرضا إلجراءات ختطيط وتنفيذ التدريب. وقد مت تدريب ل 91توى التدريب ويقدم أمامها عرضا عن التدريب وتناقشه فيه. ويتومن امللحق رقم التدريس يقدم هلا الطالب تقريرا عن حم

 .9118-9111طالبا خالل العام الدراسي 

 ليصل  9118( كتااب خالل عام 111وقد مت شراء ل  وتواصل األكادميية دعمها للمكتبات العلمية  املراجع العلمية األساسية جلميع املقررات مذكورة ابلالئحة املعتمدة ومدرجة كمواصفات املقررات
 (1881عدد عناوين الكتب ابألكادميية ل

  على إثر حتديث مواصفات مقررات يتم شرائها جع أحدث يتم إمجاال دعم مكتبة األكادميية ابملراجع األساسية للمقررات واليت تتحدد يف الالئحة وتوصيف املقررات. ويف حال االحتياج إلضافة مر
 يف نفس العام عادة 

 امل تغطي مجيع احتياجات املقررات عالوة علي الورش الشق املعملي للمقرر حمدد بدقة يف توصيف املقرر من انحية خمرجات التعلم املستهدفة واحملتوي وأساليب التقييم. وتوجد ابألكادميية مع
 صيانة الدورية وإمداد املعامل والورش ابخلامات والسوائل الالزمة للتدريب وإجراء التجارب. التعليمية. ويتم إجراء ال
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 هذه كبري من   ( من أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني يف اجملاالت اليت تدعم العملية التعليمية وأعمال جودة التعليموقد مت عقد عدد196( دورة تدريبية حورها ل61مت عقد ل
تنظم األكادميية ندوات داخلية حياضر فيها رواد التعليم الدورات بواسطة خرباء من اهليئة القومية لومان جودة التعليم واالعتماد ومركز تنمية قدرات أعواء هيئة التدريس جبامعة القاهرة. كما 

ت التعليم واملعايري األكادميية. وحيور هذه الدورات أعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني. وحيتفظ اهلندسي يف جماالت توصيف املقررات والربامج وتقييم االمتحاانت ومصفوفات خمرجا
 مكتب اجلودة ابألكادميية بصور للشهادات اليت حصل عليها املتدربني.

 أهيل العلمي واخلربات األكادميية هلم. وتتومن وثيقة اإلمكانيات البشرية لأعواء هيئة التدريس( حترص األكادميية على حتميل أعواء هيئة التدريس ابملقررات القادرين على تدريسها من واقع الت
 ج درجة قدرته علي تدريس هذه املقررات.موجز السرية الذاتية لكل عوو هيئة تدريس تتومن التأهيل العلمي واخلربات السابقة وكود املقررات اليت يقوم بتدريسها مما يسهل استنتا 

 ولية االمتحاانت ملخرجات التعلم وحتليال ملدلول نتائج هج احملدد ابلالئحة ملزم وقد متت ترمجته تفصيال بتوصيف املقررات ويقدم عوو هيئة التدريس تقريرا سنوضا عن تغطية حمتوضات املقرر ومشاملن
 الطالب وتوصية ابإلجراءات الالزمة إلصالح السلبيات.

  تعمل األكادميية علي التحديث املستمر للمعامل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية 

 لوحدة املكتبات الرقمية كمركز اخلدمات االلكرتونية واملعرفية(   ومت ربطها ببنك املعرفة املصري ( جهاز حاسب آيل متصلة ابإلنرتنت.91توم األكادميية مكتبات للمراجع املطبوعة مزودة بعدد ل
 .98/1/9119بتاريخ 

 وتشكيل جلان املمتحنني يتومن عووين هيئة تدريس علي أقل تقدير أحدمها أستاذ املادة و اآلخر األستاذ 1919لسنة  69( من القانون رقم 11يتم تشكيل جلان املمتحنني طبقا للماة رقم ل .
ابإلضافة إيل أن مكتب   92/19/9111بتاريخ  11قد مت حتدد مهام كال من األستاذ و األستاذ املشارك يف وضع اإلمتحان و كيفية التنسيق بينهم يف جملس األكادميية رقم  مشارك و

 اإلمتحاانت يطلب حمور تنسيق وضع امتحان بني األستاذ و األستاذ املشارك. 
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 ن اجلودة ابالكادميية قررات الدراسية لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من الربانمج على عدة مستوضات وتشمل االقسام العلمية وجلان تطوير التعليم ووحدة ضماتتم املراجعة الدورية للربامج وامل
ر التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك تطوير مناهج التدريب كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التطو   –واللجان الىت خيصصها جملس االكادميية 

 املتخصص الداخلى واخلارجى هبدف تزويد سوق العمل ابخلريج املتميز ىف كافة التخصصات.

 ات متعددة منها ختصيص أعواء هيئة التدريس ساعات مكتبية معلنة يعترب التواصل اجليد بني الطالب وأعواء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من نقاط قوة األكادميية ،وذلك من خالل آلي
 للطالب منذ االسبوع االول من الدراسة ومثبتة على لوحات اإلعالن خارج املكاتب ويلتزم هبا أعواء هيئة التدريس.

  الساعات املكتبية املتاحة للطالب لتحقيق اقصي استفادة ممكنة للطالب. يراعي اختالف الساعات املكتبية العواء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس املقرر الواحد مما يزيد 

 يف هذه الفرتة ملراجعة التجارب أو إعادة إجرائها. تنظم األكادميية أوقاات للتقوضات اجملانية خالل األسابيع األربعة األخرية من الفصل الدراسي من خالل خطة معلنة. وكذلك تتاح املعامل 

  كرتوين لالكادميية حيث ان تسجيل كادميي من خالل أعواء هيئة التدريس وذلك قبل بدأ الفصل الدراسي يتم إعالن عن توقيتات تواجد املرشدين االكادميني من خالل موقع االليتم االرشاد اال
 لطالب املسئول عنهم .الطالب للمواد الدراسية ال يتم ال كمراجعة وامواء املرشد االكادميي ويستمر املرشد االكادميي يف متابعة ا
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 المستندات المطلوب إرفاقها بالتقرير

 تقدم البيانات والمعلومات المطلوبة فقط وبترتيب منطقي يواءم التقرير ويسهل تتبعه.

 للقرارات الوزارية ببدء الدراسة.صورة من القرار الوزاري بإنشاء المعهد، واي قرارات وزارية معدلة بعد ذلك، وبيان بتخصصات المعهد طبقا  1ملحق رقم 

 والخبرات السابقة. بيان معلومات عن إدارة المعهد، تحدد باختصار حالة كل منهم )العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي 2ملحق رقم 

 وخبراتهم والوظائف المعينين عليها وتاريخ بداية التعيين.قائمة بأسماء جميع العاملين من إداريين وفنيين ومؤهالتهم  3ملحق رقم 

ت االستخدام األسبوعية بيان بكافة قاعات التدريس )مدرجات / قاعات درس / قاعات رسم(، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها )عدد ساعا 4ملحق رقم 

 ساعة(. 44مقسوما على 

 كاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدد المستغلين وكافة البيانات الالزمة للتقييم.بيان بالم 5ملحق رقم 

 رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات بالمعهد. 6ملحق رقم 

 الخدمات المقدمة وما يثبت تحليلها والعمل على تلبية رغبات الطالب المنطقية.عينة من استطالع رأى الطالب عن جودة  7ملحق رقم 

 الهيكل األكاديمي للمعهد، يوضح األقسام العلمية والتخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس المسكنين على األقسام العلمية. 8ملحق رقم 

)المعينين/المعارين( على األقسام العلمية وتخصصاتهم وتاريخ ورقم آخر قرار وزاري يفيد أنهم على رأس العمل، وإجمالي الحمل بيان بتوزيع أعضاء هيئة التدريس  9ملحق رقم 

 التدريسي لكل منهم، والدرجة العلمية لكل منهم وتاريخ الحصول عليها.

 كوا العمل وسبب تركهم للعمل وهل تم استبدالهم وبيانات من تم تعيينه تعويضا لذلك.بيان بأعضاء هيئة التدريس الذين تم حسابهم في التقييم السابق وتر 14ملحق رقم 

على رأس العمل، وإجمالي الحمل بيان بتوزيع الهيئة المعاونة )المعيدين/المدرسين المساعدين( على األقسام العلمية وتخصصاتهم وتاريخ ورقم آخر قرار وزاري يفيد أنهم  11ملحق رقم 

 لكل منهم، والدرجة العلمية لكل منهم وتاريخ الحصول عليها، والدرجة العلمية المسجل عليها وبيانات التسجيل.التدريسي 

قة كليته على نتدب منها، وموافبيان بأعضاء هيئة التدريس المنتدبين جزئيا، وأمام كل منهم درجته العلمية والقسم العلمي المنتدب عليه وتخصصه، والجامعة والكلية الم 12ملحق رقم 

 االنتداب لهذا العام.

 قدمه.بيان حالة لكل معيد أو مدرس مساعد من الجامعة المسجل بها لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وتاريخ التسجيل أو القيد ورأى المشرف في ت أ-13ملحق رقم 

 سنوات منذ تسجيل الدراسات العليا 7المعاونة الذين تجاوزوا  محضر اجتماع مجلس إدارة األكاديمية الذي ناقش موقف أعضاء الهيئة ب-13ملحق رقم 

 سنوات منذ تسجيل الدراسات العليا 7خطابات متعلقة بموقف أعضاء الهيئة المعاونة الذين تجاوزوا  ج-13ملحق رقم 
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 تركهم للعمل وهل تم استبدالهم وبيانات من تم تعيينه تعويضا لذلك.بيان بأعضاء الهيئة المعاونة الذين تم حسابهم في التقييم السابق وتركوا العمل وسبب  14ملحق رقم 

 كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون وتاريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاتهم العلمية. 15ملحق رقم 

 العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلوا عليهاكشف بأعضاء هيئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة  16ملحق رقم 

 حتى اآلن. 2418كشف بأبحاث أعضاء هيئة التدريس التي تم نشرها أو قبولها للنشر منذ مايو  17ملحق رقم 

(، وأي معلومات أكثر دقة عن النشر العلمي، ليمكن Impact Indexبها ) تقرير من وحدة المكتبات بالمجلس األعلى للجامعات حول معامل تأثير الدوريات التي تم النشر 18ملحق رقم 

 إثابة المعهد على مستوى النشر العلمي.

 .2418/2419كشف باألعمال المهنية التي قام بها أعضاء هيئة التدريس خالل العام الحالي  19ملحق رقم 

حتى اآلن، وما يثبت حصولهم عليها، ليمكن حسابهم في تحديد القدرة  2418الذين حصلوا على درجات أعلى منذ فبراير قائمة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  24ملحق رقم 

 االستيعابية للمعهد.

فاق صورة من القرار الوزاري ببدء العمل صورة معتمدة من الالئحة الدراسية تحتوي على قواعد القبول والتسجيل واالمتحانات، والبرامج الدراسية التي يقدمها المعهد، وأر 21ملحق رقم 

 به )نظرا لضخامة عدد صفحات اللوائح السارية فقد تم تحميلها على القرص المدمج المسلم مع تقرير التقييم الذاتي ومالحقه(.

المرجعية، ومدى استجابة إدارة المعهد لتطوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات تقرير من اإلدارة المركزية للتعليم الخاص عن حالة تحديث وتعديل الئحة كل معهد طبقا لألطر  22ملحق رقم 

 لجنة القطاع، معتمداً من اإلدارة المركزية للتعليم الخاص، سيتم طلبها من الوزارة وتسليمها للمراجعين(.

 إيجاد فرص تدريب جدية للطالب في الصناعة. ، مع توضيح دور المعهد في2418بيان كامل عن التدريب الميداني للطالب خالل صيف  23ملحق رقم 

 تقارير إشراف تدريب ومتابعة وتقييم أ-23ملحق رقم 

 كشف بالمراجع العلمية المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها المقررات التي يتم استخدامه بها. أ-24ملحق رقم 

 2419كتب مشتراة عام  ب-24ملحق رقم 

 قائمة بالمعامل واألجهزة المتوفرة بكل معمل والتجارب الممكن القيام بها والمقرر الذي يفرضها على الطالب. 25ملحق رقم 

 ، مع توضيح القائمين بالتدريس أمام كل مقرر.2418/2419جدول الدراسة لجميع الفرق/المستويات للفصل الدراسي األول للعام الجامعي  أ-26ملحق رقم 

 ، مع توضيح القائمين بالتدريس أمام كل مقرر.2418/2419جدول الدراسة لجميع الفرق/المستويات للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي  ب-26رقم ملحق 

 تقرير مختصر عن أعمال وحدة الجودة وأساليب وحالة التعليم والتعلم وخطة الوحدة لتطوير وتحسين جودة التعليم بالمعهد. 27ملحق رقم 

 بيان بالمقررات التي يستخدم فيها التعليم اإللكتروني بأي صورة، وتحديد مدى تأثير ذلك على جودة التعليم بالمعهد. أ-28ملحق رقم 

 دليل المستخدم لرفع وتحميل المادة التعليمية على موقع األكاديمية أ-28ملحق رقم 
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 وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها ومدتها.كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم  29ملحق رقم 

 تقرير مختصر عن أنشطة متابعة الخريجين. 34ملحق رقم 

 عينة من ملفات المقررات. 31ملحق رقم 

 خطة المعهد للحصول على شهادة االعتماد. 32ملحق رقم 

 بالمعهد موزعين على الفرق/ المستوى.بيان بأعداد الطالب في التخصصات المختلفة  33ملحق رقم 

 بيان بأعداد الخريجين في التخصصات المختلفة بالمعهد خالل الخمس سنوات السابقة. 34ملحق رقم 

 بيان مجمع ألعداد الطالب وهيئة التدريس والهيئة المعاونة. 35ملحق رقم 

 المراجعين أثناء زيارتهم للمعهد، ويستخدمه فريق المراجعة في تقييم أداء المعهد.، يقوم عميد المعهد بعرضة على Power Pointإعداد عرض  36ملحق رقم 

 قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي 37ملحق رقم 

 
 تساعد اللجنة في تقييم أداء المعهدإضافية  أخرىمستندات ومعلومات 

 لألكاديميةمحمل عليها وثائق داعمة لتقرير التقويم الذاتي  DVD 38ملحق رقم 

 وسائل األمن والسالمة ووحدة ادارة األزمات باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا 39ملحق رقم 

  القرارات الوزارية بمعادلة الدرجات التي تمنحها األكاديمية 44ملحق رقم 

 عينة من مواصفات المقررات الدراسية 41ملحق رقم 

 2416/2417استطالعات الرأي التي تجريها األكاديمية دوريا 2419/ و2418 –ا الموظفين ضقياس ر 42ملحق رقم 

 نموذج تقييم امتحان تحريري ونتائج امتحان تحريري 43ملحق رقم 

 عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية 44ملحق رقم 

 بيان بأعداد أجهزة الحاسب باألكاديمية 45ملحق رقم 

 التعاون صور بروتوكوالت 46ملحق رقم 

 صورة من تقرير اإلدارة المركزية للتعليم الخاص الذى ينص على عدم وجود مخالفات 47ملحق رقم 
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 استمارات الرغبات والتكليفات على مستوي األقسام للساده أعضاء هيئه التدريس والهيئة المعاونة 48ملحق رقم 

 تشكيل مجالس األقسام ومجلس األكاديمية 49ملحق رقم 

 خطة وجداول حضور السادة أعضاء هيئه التدريس لإلرشاد األكاديمي 54رقم ملحق 

 شكاوى الطالب 51ملحق رقم 

 تعليمات دخول لجان رصد الدرجات 52ملحق رقم 

 صوره من ملف فرد االمن المكلف بتسجيل الدخول والخروج من لجان رصد الدرجات 53ملحق رقم 

 المرور وكلمات السر الخاصة بكل رئيس كنترول محضر تسليم وتسلم لكلمات 54ملحق رقم 

 أسلوب تعيين أستاذ المقرر وأعضاء هيئة التدريس المشاركين 55ملحق رقم 

 2424-2419خطة التقويات للفصل الدراسي األول لعام  56ملحق رقم 

 خطابات ربط األكاديمية ببنك المعرفة 57ملحق رقم 
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