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  إدارة المعهد .2
هل يوجد عميد أصال؟ وما الخبرات اإلدارية السابقة لكل من العميد ووكيل المعهد في إدارة مؤسسات تعليمية؟ .0
مدير مكتب اجلودة ومن مث وكيل االكادميية لشئون من رئيس قسم اهلندسة املعمارية و  ءامين السيد حممد البسيوين عميد االكادميية مناصب إدارية عديدة سابقة خالل سنوات عملها باالكادميية بد. د.تقلدت ا

 .البيئة واجملتمع باالكادميية باإلضافة ايل كوهنا رئيس جلنه تدريب الشباب بنقابة املهندسني بالقاهره سابقا 

اهلندسة املعمارية ومديرا وحدة اجلودة بقسم العمارة باالكادميية وعضو سابقا بلجنه  ايل االن وكانت رئيس قسم 2 71من عام بدءا ريهام إبراهيم ممتاز هي وكيل االكادميية لشئون التعليم والطالب . د.ا
جلوده كما عملت عضو بلجنة التعليم والتعلم مبكتب ا. هندسني تدريب الشباب بنقابة املهندسني بالقاهره، وكانت سابقا رئيس جلنه البت يف العروض املقدمة لتنظيم إحتفالية الفن واهلندسة بنقابة امل

 .مديرا وحدة اجلودة بقسم العماره باألكادمييةباألكادميية احلديثة وأخريا عملت 

  وهو أحد أربعة أقسام منفصلة تقدم مقررات العلوم األساسية وهي قسم( 7117إىل  111 ملدة أربع سنوات من )حممد أسامة اجليار منصب رئيس قسم الرياضيات بالكلية الفنية العسكرية . د.م.عمل أ
 .كما عمل كعضو بلجنة التخطيط األسرتاتيجي مبكتب اجلوده باألكادميية  . الرياضيات وقسم الفيزياء وقسم امليكانيكا وقسم الكيمياء العامة

 7تاريخ بدء العمل باملعهد تاريخ القرار الوزاري رقم القرار الوزاري تاريخ االستاذية الدرجة تاريخ امليالد االسم اإلدارة
 األصليةجهة العمل 

 (اجلامعة –الكلية )
 األكادميية احلديثة للهندسة  711سبتمرب   2 71سبتمرب  79 6889 2 71يوليو  1  أستاذ191 /2/2  مىن السيد حممد حممد البسيوين العميد

 األكادميية احلديثة للهندسة 7113سبتمرب  2  1 71 يناير  1 183 8 71مايو  1  أستاذ122 /2/  ريهام ابراهيم ممتاز ابراهيم وكيل األكادميية للتعليم والطالب
 الكلية الفنية العسكرية 7117نوفمرب  1  9 71فرباير  1  113 9 71فرباير  1  أستاذ مساعد139 /1/3  حممد اسامة سعد حممد اجليار وكيل األكادميية لشئون البيئة

(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي والخبرات السابقة(العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية)حالة كل منهم بيان معلومات عن إدارة المعهد، تحدد باختصار -9ملحق رقم ) 

 .كان يعمل بالمعهد قبل تعيينه عميدا أو وكيال أو رئيس قسم تاريخ بدء العمل لو  
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(.ال يجب أن تقل درجاتهم العلمية عن أستاذ مساعد)هل تم تعيين رؤساء لألقسام العلمية؟ ودرجاتهم العلمية وخبراتهم السابقة  .9
:ة ملناصب علمية وإدارية خمتلفة وهيتقلد رؤساء األقسام العلمية باألكادميي

 كما عملت كرئيس للعديد من املشروعات البحثية الداخلية ىف جمال الطاقة الشمسية وكنائب رئيس . ليلى إبراهيم سليمان كرئيس قسم فيزيقا املواد باملركز القومي للبحوث ونائب رئيس مشروع مبعهد النانو بفرنسا /د.عملت أ
 .باملركز القومي للبحوثمشروع لتحلية املياه 

  سابقا رئيس قسم االتصاالت واإللكرتونيات بالكلية الفنية العسكرية ( شومان الشحات إبراهيم . د.م.ا)تويل رئيس قسم هندسة اإلتصاالت. 
به باألكادمييةمناصب إدارية قبل توليه منص   )وفائي بغدادي حممد /د .م.أ( تويل ئيس قسم هندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات 

 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 بالكلية الفنية العسكرية( نبيل عبداحلميد حممد جاداهلل /.د.أ ( يا اإلنتاجرئيس قسم هندسة التصنيع وتكنولوج 
  سابقا رئيس قسم العمارة بالكلية الفنية العسكرية ( ابراهيم حممود ابراهيم جوده  . د.م.ا)تويل رئيس قسم هندسة املعمارية.

 جهة العمل األصلية 1تاريخ بدء العمل باملعهد تاريخ القرار الوزاريرقم القرار الوزاري الدرجة العلمية  تاريخ امليالد االسم اإلدارة
 (اجلامعة –الكلية )

 املركز القومى للبحوث 1 71فرباير   7 7116فرباير  78 معار إىل األكادميية أستاذ166 /1 /71 ليلى ابراهيم سليمان باشا رئيس قسم العلوم ألساسية
 الكلية الفنية العسكرية 7119فرباير  1176  الفنية العسكرية 26 أستاذ 131 /72/7 نبيل عبد احلميد حممد جاد اهلل رئيس قسم هندسة التصنيع

 ةالكلية الفنية العسكري 7117سبتمرب   7116 الفنية العسكرية 67 أستاذ 137 /2/  شومان الشحات إبراهيم رئيس قسم هندسة اإلتصاالت
 الكلية الفنية العسكرية 9 71فرباير   8 71فرباير  73 997 أستاذ مساعد161 /71/1 وفائى بغدادى حممد بغدادى رئيس قسم هندسة احلاسبات
 لهندسةاألكادميية احلديثة ل 7112سبتمرب  3  8 71مايو 82671  أستاذ مساعد138 /7 /11 ابراهيم حممود ابراهيم جوده رئيس قسم هندسة العمارة

 .تاريخ بدء العمل لو كان يعمل بالمعهد قبل تعيينه عميدا أو وكيال أو رئيس قسم  
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(، يوضح التاريخ العلمي والوظيفي والخبرات السابقة(العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية)بيان معلومات عن إدارة المعهد، تحدد باختصار حالة كل منهم -9ملحق رقم )

.هل مهام العميد ومهام مجلس اإلدارة واضحة؟ وتقدير مدى الفصل بين الملكية واإلدارة .3
ويرجع إىل . والئحته التنفيذية بشأن تنظيم املعاهد العالية اخلاصة 127 لسنة  37سلطات ومسئوليات العميد ومسئوليات الوكالء واجمللس االكادمييه بالئحة األكادميية والقانون رقم تتحدد مجيع 
برأسه عميد االكادميية وكال من وكيل االكادميية لكية واإلدارة ،حيث يتشكل جملس االكادميية تام بني املويوجد هناك فصل . والئحته التنفيذية فيما مل يرد فيه نص 127 لسنة  61القانون رقم 

انعقاد اجمللس  ويتموليس بينهم أي من املالك و للجان املختلفة لشئون التعليم والطالب ووكيل االكادميية لشئون البيئة واجملتمع ورؤساء األقسام العلمية وعدد من أعضاء هيئة التدريس املشاركني يف ا
 . أسبوعيا للنظر يف املسائل املتعلقة بشئون التعليم واختاذ القرارات الالزمة

ة التعليمية والعلمية كما يشرف علي اعداد اخلط, س االعلي للجامعاتيقوم العميد بتصريف امور االكادميية وادارة شئوهنا العلمية واالدارية واملالية وتنفيذ القوانني واللوائح االكادميية وقرارات اجملل
للوائح والقوانني ذات الصلة  االقسام العلمية و االجهزة االدارية املختلفة باالكادميية و التنسيق بينها ومراقبه عملها وتنفيذ قرارت املساءلة و اجلزاءات طبقابومتابعة تنفيذها ، االشراف علي العمل 

ضاء اجمللس االكادميي ملناقشة كافة املسائل املتعلقة بشئون التعليم ووحدة اجلودة لوضع حلول فورية الي عقبات ،يقوم عميد االكادميية بعقد اجتماع اسبوعي مع أع

مع والنواحي االجتماعية و الرياضية ليوضح سري العمل ومدي تقدمه ونشاطه يف كل اجملاالت التعليمية و البحثية وخدمة اجملتالذي جيتمع شهريا يقدم عميد االكادميية تقريرا ايل جملس ادارة االكادميية 
ملالئمة والسياسات املختلفة لتحقيق خطة االكادميية ، كما يعرض مستوي أداء العمل هبا وشئون الدراسة واالمتحانات ونتائجها وبيان العقبات اليت اعرتضت التنفيذ وعرض املقرتحات باحللول ا

 .رة علي قرارات وزير التعليم العايل واجمللس االعلي للمعاهد الختاذ الالزم لتنفيذ هذه القراراتللتطوير ومتابعة تنفيذها ،النظر من قبل جملس االدا
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لس االدارة هل يشارك أعضاء هيئة التدريس في األمور اإلدارية للمعهد؟ وهل يوجد لجان لبحث شئون الطالب واألمور اإلدارية في المعهد منبثقة من مج .4
وتنعقد بشكل دوري؟

سة وكيل االكادميية لشئون التعليم والطالب  منهم وكيل جلنة االرشاد ئامن اعضاء هيئة التدريس املسئولني عن جلان خاصة ببحث شئون الطالب واالمور اإلدارية حتت اشراف ور  اعدد ةاالكادميي لسيضم جم
تسجيل الطالب، باالضافة ايل اعداد منهجية للطالب املتعثرين واقرتاح املقررات وخطة لتسجيل املواد و عة ذلك االكادميي املسئولة عن االشراف علي تطبيق اجراءات وتعليمات االرشاد االكادميي و متاب

كادميية ومراجعة التقو م الذايت لالداء االكادميي ،وكيل جلنة جودة التعليم املسئولة عن املتابعة الدورية ملا مت تنفيذه للخطة االسرتاتيجية لال  ةجملس االكادمييمي بعد موافقة عميد االكادميية و لتحسني املعدل الرتاك
 قيق اهداف االكادميية ومناقشتها خالل اجمللس االكادميي الختاذ الالزموتنفيذ فلسفة ادارة اجلودة الشاملة علي كافة املستويات االكادميية والفاعلية التعليمية  ومناقشة املشاكل والصعوبات اليت تعوق من حت

ل العام الدراسي من خالل حتليل االستبيانات م املقررات واليت هتدف ايل التعرف علي مدي حتقق اهداف املقررات العلمية والتعرف علي مواطن الصعوبة املنهجية اليت واجهت الطالب خالوكيل جلنة تقيي
 .ة لالرتقاء باساليب التعليم والتعلماخلاصة بالطالب وعرض النتائج علي عميد االكادميية واجمللس االكادميي الختاذ االجراءات الالزم

عملية التعليمية القدرة على التخطيط والتطوير لتحقيق الرؤية والرسالة على أرض الواقع، وهل تم تقديم خطة لتطوير المعهد من قبل، ومدى تأثيرها على ال .5
.منذ إعالنها

وقد ضمنت هذه اخلطة مجيع الغايات واألهداف االسرتاتيجية لألكادميية، .  8 71-1 71ا هو موضح يف وثيقة اخلطة االسرتاتيجية كم  -مت وضع خطة تنفيذية واضحة ودقيقة لتطبيق اسرتاتيجية األكادميية 
، ومبجرد أن انتهي فريق التخطيط االسرتاتيجي من مستويات اإلجنازكما تضمنت األولويات بالنسبة لألنشطة واملهام املطلوب تنفيذها، وحددت مسئوليات التنفيذ ومؤشرات التقييم والتوقيت الزمىن للتنفيذ و 

 : وضع هيكل اخلطة التنفيذية بدأت إدارة األكادميية بالفعل يف تنفيذ يعض البنود ومثال على ذلك
لس األعلى للجامعات مبعادلة الدرجات اليت نمنحها األكادميية حصول االكادميية علي املعادلة من اجمللس االعلي للجامعات بقرار األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل والبحث العلمي ورئيس اجمل-

ويعمل بالقرار حىت هناية العام الدراسي  8 1/9/71بتاريخ  711رقم  127 لسنة  61بدرجة البكالوريوس يف اهلندسة اليت نمنحها اجلامعات املصرية اخلاضعة لقانون تنظيم اجلامعات رقم 
717 /7177
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  .1 8/71 71وبدأت الدراسة هبا للطالب امللتحقني باألكادميية غعتبارا من العام الدراسي  8 71لعام  ادمييةمت اعتماد الئحة االك-
يف نسبة أعضاء هيئة وقد أنتجت هذه اإلجراءات حتسنا خططت األكادميية الستكمال أعضاء هيئة التدريس للوفاء مبتطلبات نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب ووفرت هلا االعتمادات املالية ،-

اعضاء هيئة تدريس  ، إذ أنه مع إحتساب أعضاء هيئة التدريس املعينني واملتعاقدين  3عضو هيئة تدريس وجاري تعيني  8عضو هيئة تدريس وترقية عدد  12التدريس إىل الطالب حيث مت تعيني 
 .ا العام هذ 61،23 :  لتصبحبنظام الوقت الكامل اجلاري تعيينهم فقد حتسنت النسبة 

تعلم الذايت والتفاعلي داخل احملاضرات والدروس العملية استخدام أمناط متنوعة للتعلم لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة بالربامج واملقررات املختلفة وتتضمن هذه األمناط تشجيع الطالب على ال-
 .ات مما تضمن حتقيق املخرجات التعليمية املستهدفة منهاوإعداد األحباث واملشاريع والزيارات امليدانية والعمل اجلماعي باملشروع

املقررات وخطة  ملعاونة الطالب علي السري يف الدراسة علي افضل وجه ممكن والتغلب علي ما يعرتضهم من صعوبات واعداد منهجية للطالب املتعثرين واقرتاح مت تفعيل اإلرشاد األكادميي باألقسام-
 الرتاكمي لتسجيل املواد لتحسني املعدل

يب واالشراف وتقييم التدريب من خالل تشكيل حتقيق ميزة تنافسية يف سوق العمل وذلك من خالل االهتمام بتدريب الطالب بعقد بروتوكوالت التعاون مع عدة شركات ووضع اسرتاتيجية لتدر -
 . اللجان من أعضاء هيئة التدريس

 :االكادميية علي العديد من اجلوائز التشجيعية منها ع الطالب على البحث العلمي وعمل املشاريع املتميزة مما ادي ايل حصول طالبتطور االكادميية من براجمها التعليمية لتحفيز وتشجي-
وامتحان منتصف العام الدراسي و اجلداول موقع على شبكة االنرتنت لالكادميية باللغة العربية واللغة األجنبية ملتابعة نسب حضور الطالب ودرجات اعمال السنة تواصل أولياء األمور من خالل -

مع أعضاء هيئة التدريس إمكانية التواصل من اضطالع دائم على مستوى أبناءهم ، باإلضافة ايل الدراسية وجداول االمتحانات ، كما يتم ارسال االنذرات املختلفة للطالب مما ميكن أولياء األمور 
 .واإلدارة مباشرة 

 مساحة قاعة املكتبة، فقد مت رصد ت التعليمية واستيفاء املعدالت املطلوبة واملعايري األكادميية وجاري استكمال باق الفراغات التعليمية ، احتاجت األكادميية للتوسع يفمن الفراغا% 23مت تطوير -
 . امللحقمبلغ مإىل لتوفري قاعة إضافية وبالفعل مت البدء يف إنشاء هذه القاعة الثانية من املكتبة وذلك يف مبىن 

 .دراسة بنظام الساعات املعتمدةمت تطوير قاعات الدراسة واحملاضرات واستبدال عدد من املدرجات كبرية السعة بضعف عددها من املدرحات حمدودة السعة للوفاء مبتطلبات ال-
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 . تطوير وتزويد املعامل الفيزياء والكيمياء باألجهزة واملعدات واملواد الالزمة-
 .عامل قيم االنصاالت باألجهزة واملعدات الالزمة ملواكبة التطور العلميتطوير وتزويد امل-
 .إضافة معامل حاسب جديدة وحتديث جوهري ملعامل احلاسبات واستبدال مجيع األجهزة وشراء حزم برامج جديدة-
 .جهاز حاسب ايل حديث  761تطوير معامل احلاسبات -
دولية مي بدأت األكادميية يف تطبيق سياسة مالية جديدة تشجع أعضاء هيئة التدريس واملعاونني وحتفزهم للنشر العلمي يف املؤنمرات العلمية اليف إطار سياسة األكادميية لدعم نشاط البحث العل-

 Q1مصنفة باالضافة اىل ان ثالثة احباث  JCRطبقا ل  حبثا جمالت هلا معامل تأثري 9 منها  حبثا علميا ىف جمالت ومؤنمرات علمية دوليه 31واجملالت األجنبية واحمللية مما ادي ايل نشر عدد 
  .وهى اقوى اجملالت العاملية ىف التخصص 

وخاصة املبىن وبالفعل بدأت األكادميية على مستوى املباين  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

تدددقيقها  وجدداري 7171-8 71وإجددراء التحليددل البيئددي واعددداد اخلطددة االسددرتاتيجية  (DVD ،33ملحققق رقققم ) 8 71-1 71وقددد مت تقيدديم مددا مت إجنددازه يف اددل إجددراءات تنفيددذ اخلطددة االسددرتاتيجية 
  .الس احلاكمةاجملعتمادها من قبل ال

المعهد؟هل يتم استطالع رأى الجهات التي توظف الخريجين في مستوى المعهد؟ وهل يتم الحصول على معلومات حقيقية تساعد في تحسين حالة التعليم ب .6
بإعداد خطط إلجراءات التقو م الدوري لعناصر القدرة املؤسسية طبقاً للمعايري الصادرة  يقوم مكتب جودة التعليم باألكادميية وبالتنسيق مع اللجان املشكلة إلجراء الدراسة الذاتية ومشاركة األطراف املعنية

قد ملتقيات عكما حترص األكادميية على االستفادة بآراء جهات التوايف والتدريب من الشركات والوزارات واهليئات املختلفة وأولياء األمور والطالب ب. عن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
معات حىت عام هناية العام اجلامعي حيث مت استعراض اإلمكانيات املادية والبشرية لألكادميية واليت أهلت األكادميية ألن حتصل على شهادة املعادلة من اجمللس األعلى للجا. سنوية جتمع هذه الفئات

 .أو استطالعات الرأي( DVD ،33ملحق رقم )توايف والتدريب، دوريا من خالل عقد لقاءات األطراف اجملتمعية ويتم استطالع رأي اجلهات املستفيدة ، ومن ضمنها جهات ال. 7177/ 717
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 (.استطالعات الرأي التي تجريها األكاديمية دوريا - 49رقم  ملحق) 

وستعدها  يحتاج لشهادة من الوزارة)كل واضح مدى التزام إدارة المعهد بتطبيق القانون والقواعد وتجنب المخالفات، وهل يوجد شفافية في التعامل بش .7
.(الوزارة ويتم تسليمها للمراجعين
 1 7/71/  بتاريخ  771ككتاب اإلدارة العامة للشئون القانونية بوزارة التعليم العايل رقم ال توجد أي خمالفات من أي نوع لألكادميية  

 .(االدارة المركزية للتعليم الخاصتقرير  -47ملحق رقم )

.ي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداءرأ .3
 .األكادميية جبميع االجراءات الالزمة لضمان حسن اختيار القيادات كما حتدد مهام كل منهم بشكل واضح تقوم 

 باالكادميية واليت تقاس بشكل دوري كفاءة ادائهم هبا زمال األدارية اخلاصة عيف األهيئة التدريس ضاء عمجيع أيشارك 

.توجد أي خمالفات هبا االكادميية على االلتزام بالقانون وتطبيق اللوائح والحترص 
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مناخ العمل .1
ملين باإلدارات مدى تناسب أعداد العاملين بالمعامل وقاعات الرسم والورش، والمكتبة، والعيادات الطبية، والعاملين بقاعات المحاضرات والتدريس، والعا .2

 .دم الطالب وأعضاء هيئة التدريس واإلدارةالمختلفة بالمعهد والتي تخ
 -فنيني  –موافني  -مهندسني )عدد العاملني باألكادميية  يبلغ. نمتلك األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا جهازا إداريا فعاال متنوع اخلربات مبا يتالءم مع حجم وأمهية املهام املوكلة إليه،

 :ادهم ومجيعهم يعملون بنظام الوقت الكامل وأعدادهم كالتايلعامل وأعد616( خدمات إدارية -أمن 

3/9/9102 بيان عددى باإلدارات و األقسام حتى
 الصافى رعاية طفل القوةالقسم/ اإلدارة 

 950 3 954 الجهاز اإلداري
 36 1 36 مهندسين عاملين بمعامل األقسام العلمية

 33 0 32 الخدمات اإلدارية
 55 1 55 األمن

 431 4 434 إلجمقققققققققققققققققققققالىا
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رش واملعامل باإلضافة إىل أعضاء فنيا يعملون بأقسام األكادميية باملعامل والورش وهذا العدد يضم أكثرية من الشباب املؤهلني القادرين علي القيام مبهام التدريب بالو  91مهندسا و 19تضم األكادميية 
فقد  9مدربا منهم  79ورشة يعمل هبا  7 وتتكون الورش التعليمية من . د أيضا بعضا من كبار السن من ذوي اخلربات املتميزة والقادرين صحيا، علي دعم شباب املدربنيوتشمل هذا العد. اهليئة املعاونة
 .وعدد الفنيني حتت سن الستني كاٍف للتدريب بالورش عالوة على أعضاء اهليئة املعاونة% 71بنسبة ( 91)فوق سن 

 (قائمة بأسماء جميع العاملين من إداريين وفنيين ومؤهالتهم وخبراتهم والوظائف المعينين عليها وتاريخ بداية التعيين -3حق رقم مل)

 .مدى مناسبة مؤهالت العاملين بجميع اإلدارات والمعامل مع مهام الوظيفة، وهل يوجد وصف وظيفي لجميع الوظائف .01
 وعالوة على ذلك فإن سياسة التأهيل والتدريب املستمر جلميع العاملني باألكادميية مما يساعد على استمرار تنمية قدراهتم ونمام القيام. يتضح مناسبتها ملهام واائفهمداري بدراسة مؤهالت أعضاء اجلهاز اإل

 .بأعباء واائفهم 
 (الوظائف المعينين عليها وتاريخ بداية التعيينقائمة بأسماء جميع العاملين من إداريين وفنيين ومؤهالتهم وخبراتهم و  -3ملحق رقم )
 (كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها ومدتها-92ملحق رقم )

؟ وهل تم تدريب العاملين عليه؟LMSهل يتم تطبيق نظام معلومات آلي لشئون الطالب  .00
حيتوى على مجيع البيانات اخلاصة بالطالب .  ومات خاص بشئون الطالب مت إنشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات باالكادميية باستخدام برامج االوراكليوجد نظام معل

كذلك ميكن النظام العاملني علية باستخراج العديد من التقارير و االحصائيات الىت   ....( -تاريخ امليالد  –الربيد االلكرتوىن  –العنوان  –بيانات املوهل  –رقم التليفون  –االسم )ووىل االمر
....( -بالنوع  –باحملافظة  –باجلنسية  –بالديانة  –باملستوي  –تقارير بالتخصص )تساعد ىف دعم اختاذ القرار

.و كيفية الستفادة من مجيع االمكانيات املتاحة مت عقد اكرت من دورة تدريبية لتدريب العاملني على النظام على اسلوب العمل علية
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هل يوجد موقع إلكتروني للمعهد ومدى تحديثه؟ -09
وجودة و كل ما خيص االكادميية من حيث االقسام املتوفر االكادميية موقع الكرتوىن مت انشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات باالكادميية ميكن من خاللة االستعالم عن  

ليمية من خالل التعليم االلكرتوىن باالضافة ايل بيانات عن السادة أعضاء هيئة التدريس و اذا كان هناك اي اخبار عاجلة يتم اهورها على املوقع هذا خبالف اتاحة العديد من املواد التع
جداول امتحانات منتصف الرتم و االمتحان  -اجلدول الدراسي  –م عن مواعيد التسجيل حمتوي الطالب الذى ميكن الطالب من الدخول باسم مستخدم و كلمة سر خاصة به لالستعال

 .درجات منتصف الرتم و اعمال السنة و النتيجة النهائية و التقييم النهائي –النهائي 

هل يتم تقديم خدمات إلكترونية للطالب؟ -03
حيث مت انشاء اسم مستخدم و  ( Student Portalٍ)وقع اإللكرتوىن اخلاص باالكادميية و الذى حيتوى على حمتوي الطالبيتم تقد م العديد من اخلدمات االلكرتونية للطالب من خالل امل

جات نصف الرتم و ورا باجلدول الدراسي و در كلمة سر لكل طالب ميكن من خاللة االطالع على كل ما خيص الطالب ىف وقت معني بدءا من تسجيل املواد و معرفة ميعاد و توقيت التسجيل مر 
 حالة الرغبة بتعدى نسبة الغياب عن النسب املقررة  و إخطارات سحب املواد و النتيجة النهائية و االستبيانات باالضافة اىل خدمة االخبار العاجلة ىف( االول و الثاىن)اعمال السنة و االنذارات 

 .ىف نشر اخبار ىف حينة اىل مجيع الطالب

أزمات تتواجد أثناء الطوارئ؟ هل توجد وحدة إدارة -04
 :باألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها بواسطتهم وتتضمن مت تصميم منظومة األمان والسالمة

 عم اخلارجي املعنية، يتم من خالهلا إدارة وتوجيه الفرق امليدانية املشاركة يف أعمال الطوارئ بالتعاون مع جهات الد: غرفة العمليات
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هَّزة باآليت    بكر: جمج
ج
املتواجدة باألماكن احليوية، خرائط إرشادية توضح أماكن وسائل األمان والسالمة املختلفة  أجهزة اتصال، وسائل إنذار، وحدة متابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذار امل

ياه، كهرباء، صرف، غاز،م)ضافة إىل البيانات والرسومات اإلنشائية ملباين األكادميية وشبكات املرافق املختلفة ومسارات اإلخالء وخمارج الطوارئ ونقاط التجمع واإلسعاف، باإل
 ..(اتصاالت

 الصادر من املركز القومي  7119لسنة  113/7سيناريوهات التعامل مع األزمات احملتملة، خطط احلريق واإلخالء طبقا للكود املصري للحد من أخطار احلريق رقم : اخلطط والسيناريوهات
 .7111لسنة  7 العمل املصري رقم  من قانون "السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل"لبحوث اإلسكان والبناء، والكتاب اخلامس 

 معدات اإلطفاء واإلخالء )، واملواجهة واإلنقاذ (كواشف الدخان واحلرارة)كر املعدات واألجهزة والنظم اآللية املتواجدة باألماكن احليوية واليت تساهم يف أعمال اإلنذار املب: األجهزة واملعدات
( ... واإلسعاف

 مارسات اليت  ( ...وقاية، صيانة، إخالء، مكافحة، إغاثة، إسعاف)جمموعات عمل مدربة من ختصصات وفئات خمتلفة ملباشرة املهام املنوطني هبا : الكوادر البشرية
ج
باإلضافة إىل تأصيل امل

سامهة يف أعمال املواجحت
ج
هة واإلغاثة، حبيث يصبح لكافة العاملني باألكادميية د من حدوث أزمات أو كوراث، واختاذ كافة اإلجراءات الوقائية، ونشر ثقافة إدارة األزمات والكوارث وكيفية امل

".مهمة طوارئ"  -باإلضافة إىل مهامهم األساسية والبديلة  -
 :وهي (DVD ،33حق رقم مل)ثائق التالية إمكانيات الدفاع املدين باألكادميية وهي وثائق يف صورة ملفات الكرتونية وتوضح الو  

 وحدة إدارة األزمات والكوارث-
 دليل اإلجراءات العامة ملواجهة االزمات والكوارث واحلد من أخطارها-
 وجياوسائل األمان والسالمة باألكادميية احلديثة للهندسة والتكنول-

 (.باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجياووحدة ادارة االزمات وسائل األمان والسالمة  - 32ملحق )
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هل الخدمات واالمكانيات مناسبة وتمكن أعضاء هيئة التدريس من القيام بأعمالهم داخل المعهد؟  -05
: ضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة للقيام باعماهلم كاآلتىيتوفر باالكادميية جممل خدمات و امكانيات مادية مناسبة  لدعم اع

 طالبا 9  7مدرجا للمحاضرات و الندوات امجاىل سعتها  71 -
 طالبا     قاعة دراسية للتمارين امجاىل سعتها  78 -
 طالبا 1   صالة رسم امجاىل سعتها  2  -

 طالبا  6112بامجاىل سعه لقاعات الدراسة  
 :و صاالت احلاسب كاالتى لاملعامباالضافة اىل 

 طالبا 31 معامل قسم العلوم االساسية -
 طالبا 793معامل قسم هندسة احلاسبات -
 طالبا 3 1معامل قسم هندسة االتصاالت -
 طالبا 71 معامل قسم اهلندسة املعمارية -
 طالبا 761معامل قسم هندسة التصنيع -

طالبا 111   للمعاملبامجاىل سعه 
 (بيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية -5ملحق رقم ) - (قاعات رسم/ قاعات درس / مدرجات )كافة قاعات التدريس بيان ب -4ملحق رقم )

(المتوفرة بكل معمل قائمة بالمعامل واألجهزة -95ملحق رقم ) - (رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات بالمعهد -6ملحق رقم )
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فرمدى مساهمة المعهد في نفقات البحث العلمي وتوفير المستلزمات والمواد الخام إلجراء التجارب، وهل يتم المساهمة في رسوم التسجيل والس  -06
 .لحضور مؤتمرات علمية دولية

وميكن تلخيصه ,نمرات احمللية والدولية وللدراسة للحصول على الدرجة األعلى ؤ تشجيع النشر العلمى وحضور املتقدم األكادميية دعما ماديا وعلميا وأدبيا ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة ل
 :فيما يلي

.لدرجيت أستاذ مساعد وأستاذ جنيها للمسامهة يف مصاريف الرتقي 1111 يصرف لعضو هيئة التدريس مبلغ   - 
جنيه يف العام 1111العاملية حبد أقصى  يصرف للباحث دعما للنشر يف اجملالت العلمية واملؤنمرات -7
جنيه يف العام 311 حبد أقصى  ليةيصرف للباحث دعما للنشر يف اجملالت العلمية واملؤنمرات احمل -1

كما بنظر . واستخدامها من قبل الباحثني تحميلال ويتم إجراء الصيانة الدورية للمعامل والورش وتدبري اخلامات الالزمة للتدريب بالورش وإجراء التجارب يف أول كل فصل دراسي وطبقا خلطة
 لكيف أمر تطوير املعامل دوريا وتدبري املوارد املالية الالزمة لذ

 (قائمة بالمعامل واألجهزة المتوفرة بكل معمل والتجارب -95ملحق رقم ) 
(قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي -37ملحق رقم ) 

ة الفريق المعاون الستكمال دراسته للحصول على الماجستير والدكتوراه، وهل يتم تفرغهم يومين على األقل في األسبوعمدى مساهمة المعهد في معاون  -07
 .لذلك

 :ؤنمرات احمللية والدوليةللدراسة للحصول على درجيت املاجستري والدكتوراة وللتشجيع النشر العلمى وحضور املاملعاونة اهليئة تقدم األكادميية دعما ماديا وعلميا وأدبيا ألعضاء 
.عالوة علي يوم السبت لكل عضو هيئة معاونة مسجل للدراسات العليا يوم أسبوعيا للتفرغ للدراسة- 
.عقب إهناء مرحلة الدراسة التمهيدية لدرجة املاجستري والدكتوراه( حنيه 11 )يصرف لعضو اهليئة املعاونة عالوة شهرية مقدارها  -7
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جنيها للمسامهة يف مصاريف التسجيل لدرجة املاجستري 1111حبد أقصى يصرف للدارس سنويا مبلغ  -1
..جنيها للمسامهة قي مصاريف التسجيل لدرجة الدكتوراه 6111يصرف للدارس سنويا مبلغ حبد أقصى  -6
جنيه يف العام 1111يصرف للباحث دعما للنشر يف اجملالت العلمية واملؤنمرات العاملية حبد أقصى  -3
جنيه يف العام 311 حبد أقصى  ليةا للنشر يف اجملالت العلمية واملؤنمرات احمليصرف للباحث دعم -9
ويف حالدة موافقتده حيصدل علدى مقابدل سداعات العمدل. وال يتم حتميله بساعات دراسدية أكثدر مدن النصداب دون موافقتده. ساعة أسبوعيا 9 النصاب التعليمي لعضو اهليئة املعاونة يبلغ  -2

.املرتب اإلضايف يصرف شهريا مع
وتتقدم األكادميية إىل وزارة التعليم العدايل بطلدب تعيينده. يعامل احلاصل على املاجستري والدكتوراه ماديا وأدبيا طبقا للدرجة احلاصل عليها عقب تقد م شهادة الدرجة اليت حصل عليها -8

 .يف الدرجة ألعلى
(قرار دعم الدارسات العليا والنشر العلمي -37ملحق رقم )

ضاء الطالب عما يقدم لهم من خدمات، ومدى تجاوب اإلدارة معهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلها، وهل يتم مناقشتها مع الطالب،مدى ر   -03
 .والتأكد من مجموعة عشوائية من الطالب عن إحساسهم بأن ما يقترحونه ويطلبونه محل اهتمام من إدارة المعهد

ونمثل . جتاوب اإلدارة مع الطالب ومدى رضاء الطالب عن جتاوب اإلدارة معهم ومناقشة مشاكلهم والعمل على حلهاطالب دوريا لتأكيد جتري األكادميية عدة استطالعات رأي لل
 .استطالعات الرأي هذه مصدرا هاما ملعلومات التغذية املرتدة اليت تستخدم يف تدعيم حتسني العملية التعليمية وهي

 (جيرى سنويا)قياس رضا الطالب - 
(جيرى يف كل فصل دراسي)استطالع رأي الطالب يف املقررات الدراسية  -7
(جيرى سنويا)استطالع رأي الطالب يف التدريب الداخلي - 1
(جيرى سنويا)استطالع رأي الطالب يف التدريب اخلارجي - 6
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(يوسجيري سنويا قبيل مناقشة مشروع البكالور )استطالع رأي الطالب يف الربامج الدراسية - 3
يس واهليئة املعاونة واإلداريني وهتتم إدارة كما جتري استطالعات رأي أخري الستقصاء رأي فئات من األطراف املستفيدة يف موضوع حمدد مثل استطالعات رأي اخلرجيني وأعضاء هيئة التدر 

جداول الدراسة واالمتحانات وأسلوب التدريس والتقييم، ومن يقومون بالتدريس هلم، وكذلك آرائهم  األكادميية باستطالع آراء ممثلني عن الطالب يف اختاذ مجيع القرارات اخلاصة هبم مثل وضع
رفة آرائهم فتوح لالستماع إىل آراء الطالب حىت ميكن معيف نوعية وفاعلية األنشطة الطالبية أثناء الدراسة ونشاط الفرتة الصيفية مع اتباع سياسة اللقاءات الدائمة واستخدام سياسة الباب امل

كما (. تشكيل مكتب اجلودة)كما يوجد طالب ضمن تشكيل مكتب اجلودة حلضور املؤنمرات اخلاصة باملكتب واملشاركة يف قراراته واعماله . بشفافية دون أي ضغوط ومن خالل احتاد الطالب
املؤنمرات العلمية لألكادميية واألقسام ومشاركة الطالب يف أنشطة األسر واألنشطة الطالبية بإشراف تعقد قيادات األكادميية اجتماعات دورية مع احتاد الطالب عالوة على مشاركة الطالب يف 

 .أعضاء هيئة التدريس
 (عينة من استطالع رأى الطالب عن جودة الخدمات المقدمة وما يثبت تحليلها والعمل على تلبية رغبات الطالب المنطقية -7ملحق رقم )
 (.ت الرأي التي تجريها األكاديمية دوريااستطالعا -49ملحق رقم )

ملستخدمة يف التعلم الذايت وتشمل األحباث والتجارب يقوم مكتب تقييم األداء دوريا بعمل استبيان لقياس رضا الطالب عن شىت األمور، على سبيل املثال الدعم املايل املقدم هلم، األساليب ا
خرا النظام اعلية اإلرشاد األكادميي باألقسام، إجراءات انتخابات احتاد الطالب وقدرته على تنفيذ األنشطة الطالبية املالئمة هلم، وأخريا وليس آومجع املادة العلمية، خدمة النقل، إجراءات وف

 .املتبع يف التعامل مع تظلمات الطالب ويوضح اجلدول التايل أهم نتائج االستبيان

.شطة واضحة وموثقة لمتابعة الخريجين، وعقد اجتماعات معهم حول رأيهم في مستوى الخريجينوجود وحدة لمتابعة الخريجين، وذلك من خالل أن  -02
ى النحو وتتبع وكيل األكادميية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع وقد مت عمل املهام اآلتية بالوحدة عل وتقوم مبهام واعمال الوحدة إدارة شئون اخلرجيني 2 71مت تفعيل وحدة متابعة اخلرجيني ىف عام 

 :التاىل 
 .  2 71 – 9 71- 3 71 -6 71مت عمل الكتاب السنوى لدفعات التخرج عن األعوام  . 
.  } 8161 {من إمجاىل اخلرجيني وعددهم %   21بنسبة  2 71إىل عام  7113مت حتديث بيانات اخلرجيني جلميع الدفعات السابقة من عام  .7
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 .  خريج (  211) وعددهم  8 71جارى حتديث بيانات خرجيى  .1
. مرفق بيان إحصائى بذلك    } 68 1 {خريج من إمجاىل  } 6833 {مت حصر اخلرجيني الذين إلتحقوا بسوق العمل ىف الشركات واملصانع املختلفة حىت وصل إىل عدد   .6
 . 9 71إىل  7113مت إمداد رابطة اخلرجيني بقاعدة بيانات اخلرجيني من  .3
: هبدفذلك , }الربيد اإللكرتوىن  –الفيس بوك  –صفحة األكادميية  {سيلة يتم التواصل مع اخلرجيني بأكثر من و  .9

}اإلستبيانات  {إلستطالع رأى اخلرجيني  -أ 
 استطالع راى اصحاب االعمال واملديرين ىف خرجيى االكادميية –ب 
 إعالن أى موضوع مهم للخرجيني على صفحة األكادميية     –ج 

. جهة عمل من خالل االنرتنت مرفق منوذج  قوائم الشركات  }  61{ لعمل املختلفة ألكثر من مت التواصل مع الشركات وجهات ا .2
.مت تواصل اخلرجيني بشكل مباشر مع ادارة اخلرجيني وحصر جهات العمل املختلفة الىت يعملون هبا  .8
.يتم حتديث البيانات اخلرجيني وذلك باإلتصال املباشر مع ادارة شئون اخلرجيني  .1
. باألكادميية ( ملتقى اخلرجيني ) تصال باخلرجيني حلضور املؤنمر السنوى اإل  .1 
املشاركة ىف تنظيم حفالت التخرج .  
.املشاركة ىف اإلجراءات اخلاصة بتجديد إعتماد إحتاد املهندسني العرب  .7 
 (تقرير مختصر عن أنشطة متابعة الخريجين -31ملحق رقم )

.ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء رأي وانطباعات المراجع عن العنصر  -91

 نمتلك األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا جهازا إداريا فعاال متنوع اخلربات مبا يتالءم مع حجم وأمهية املهام املوكلة إليه.
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 وعالوة على ذلك فإن سياسة التأهيل والتدريب املستمر جلميع العاملني باألكادميية مما يساعد على استمرار تنمية قدراهتم . يتضح مناسبتها ملهام واائفهمداري بدراسة مؤهالت أعضاء اجلهاز اإل
 .ونمام القيام بأعباء واائفهم 

 ومات خاص بشئون الطالب مت إنشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات باالكادميية باستخدام برامج االوراكليوجد نظام معل  . 
 و كيفية الستفادة من مجيع االمكانيات املتاحة مت عقد اكرت من دورة تدريبية لتدريب العاملني على النظام على اسلوب العمل علية. 
   وجودة و كل ما خيص االكادميية من حيث االقسام املتوفر االكادميية موقع الكرتوىن مت انشاؤه بواسطة مهندسي ادارة نظم و تكنولوجيا املعلومات باالكادميية ميكن من خاللة االستعالم عن

 بيانات عن السادة أعضاء هيئة التدريس 
 وقع اإللكرتوىن اخلاص باالكادميية و الذى حيتوى على حمتوي الطالبيتم تقد م العديد من اخلدمات االلكرتونية للطالب من خالل امل(ٍStudent Portal ) حيث مت انشاء اسم مستخدم و كلمة

جات نصف الرتم و اعمال اجلدول الدراسي و در سر لكل طالب ميكن من خاللة االطالع على كل ما خيص الطالب ىف وقت معني بدءا من تسجيل املواد و معرفة ميعاد و توقيت التسجيل مرورا ب
 حالة الرغبة ىف نشر بتعدى نسبة الغياب عن النسب املقررة  و إخطارات سحب املواد و النتيجة النهائية و االستبيانات باالضافة اىل خدمة االخبار العاجلة ىف( االول و الثاىن)السنة و االنذارات 

.اخبار ىف حينة اىل مجيع الطالب
 باألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها بواسطتهم  مت تصميم منظومة األمان والسالمة
 ضاء هيئة التدريس و اهليئة املعاونة للقيام باعماهلم يتوفر باالكادميية جممل خدمات و امكانيات مادية مناسبة  لدعم اع
 نمرات احمللية والدولية وللدراسة للحصول على الدرجة األعلى ؤ تشجيع النشر العلمى وحضور املتقدم األكادميية دعما ماديا وعلميا وأدبيا ألعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة ل  
 كما بنظر يف أمر . واستخدامها من قبل الباحثني تحميلال ويتم إجراء الصيانة الدورية للمعامل والورش وتدبري اخلامات الالزمة للتدريب بالورش وإجراء التجارب يف أول كل فصل دراسي وطبقا خلطة

 لكتطوير املعامل دوريا وتدبري املوارد املالية الالزمة لذ
 يقوم مكتب تقييم األداء دوريا بعمل استبيان لقياس رضا الطالب عن شىت األمور  
  وتتبع وكيل األكادميية لشئون البيئة وخدمة اجملتمع  وتقوم مبهام واعمال الوحدة إدارة شئون اخلرجيني 2 71مت تفعيل وحدة متابعة اخلرجيني ىف عام
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 اإلمكانيات المادية والخدمات ووسائل األمان .3
هل المساحة اإلجمالية لمباني المعهد مالئمة؟ وهل الفراغات المفتوحة بين المباني مناسبة؟ -90

 7م 9797 : املساحة الكلية ألرض املعهد
لكل طالب 7م 3,13، مبعدل 7م 71813(:عدد األدوار× كل مبىن   إمجايل مساحة أرض)إمجايل املساحة املبنية 

 لكل طالب 7م 6, مبعدل  7م 2872: مساحة الفراغات اخلارجية

النسبة المناسبة في حدود)مدى مالءمة قاعات المحاضرات والمدرجات والفصول وقاعات الرسم، ونسبة إشغال المدرجات والفصول والقاعات   -99
71.)%

 :وموجزه كالتايل  (DVD، 33ملحق رقم )كانيات املادية لألكادميية تقدم وثيقة اإلم
مساحات الفراغات التعليمية

 مبىن الورش املعامل السكاشن قاعات الرسم املدرجات
 611 7281231  1313 7923 7املساحة الكلية م

7م  196 7إمجايل املسطحات التعليمية م
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 إجمالي المساحات
املساحة/ املبىن بىن الرئيسيامل   قاعة املؤنمرات املسجد املبىن امللحق 

 7م 9111 7م 823 7م 1361 7م 32 3 إمجايل مساحة االرض
 7م 7311 7م 131  7م 6 76 7م  768 املسطح املبىن من االرض
 7م 1311 7م 373 7م 79   7م 7929 املساحات املفتوحدددة
 7م 7311 7م 131 7م 213   7م 7813  إمجايل املساحة املبنية

 7م 72828 إمجايل املساحة املبنية لألكادميية

 بيان بكافة قاعات التدريس ، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها - 4ملحق رقم 
كافة البيانات الالزمة للتقييمبيان بالمكاتب وكافة األماكن المخصصة للخدمات الفرعية المتاحة، تبين مساحتها وعدد المستغلين و  - 5ملحق رقم 

 جممل املساحة املخصصة للطالب، قاعات احملاضرات، قاعات التدريس، صاالت الرسم، املعامل واملختربات-
 مرتا مربعا   196 تبلغ جممل املساحات املخصصة للطالب، قاعات احملاضرات، قاعات التدريس، صاالت الرسم، املعامل واملختربات 
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.ال التجهيزات المتاحة للعملية التعليمية داخل قاعات الدراسةمدى جودة واكتم  -93
 ق:مبنى( 9)يوجد عدد 

 :المبنى الرئيسي

ثدالث يوجدد . مساعات وسدبورة 6مكرب صوت و : مجيع املدرجات جمهزة بنظام صويت يتكون من. مجيع القاعات الدراسية من مدرجات و سكاشن و معامل جمهزة بصورة مناسبة للعملية التعليمية
صدالة رسدم هندسدي يوجدد هبدا جهداز داتدا شدو و سدبورة عدرض و مجيدع املعامدل  بالددور الرابدع  1يوجدد .  داتا شدو متنقلدة تسدتخدم ىف بداقي املددرجات 1مدرجات مثبت هبا أجهزة داتا شو ويوجد 

 .ا بأجهزة الداتا شوجارى تطوير مجيع املعامل بالدور الثاىن و تزويده. باملبىن الرئيسى مزودة بأجهزة الداتا شو

 :المبني الملحق

 .جاري تركيب االنظمه الصوتيه يف مجيع املدرجات وصاالت الرسم واملعامل. مجيع املدرجات و صاالت الرسم و املعامل  مزودة بأ جهزة داتا شو
(.الهابيان بكافة قاعات التدريس ، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغ -4ملحق رقم )

هل توجد قاعات مناقشة مناسبة من حيث العدد والسعة والمساحة والتجهيزات؟  -94
مجيدع قاعدات الدراسدة مضدائة جيددا ومكيفدة مركزيدا وجمهدزة بسدبورات بيضداء ، (Data show)وضدوئية ( مكدرب صدوت)مجيع املدرجات مضائة جيدا ومكيفة مركزيا وجمهزة بأجهزة مسعية 

و توجد قاعات مناقشة ملشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة باألقسام شة قطبقا لالحتياج وتستخدم كقاعات للمنا( Data show)وضوئية ( كرب صوتم)ويدفع هلا أجهزة مسعية 
الوة علدى إمكانيدة إجدراء جتربدة للمشداريع بإسدتخدام العلمية املختلفة وعددها كايف وسعتها مالئمة ألعداد الطالب واملساحة مناسبة ومجيعهدا جمهدزة بدأجهزة الدداتا شدو واإلضداءة املناسدبة عد

 .القدرة الكهربية واجهزة القياس

(.بكافة قاعات التدريس ، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها بيان -4ملحق رقم )
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مدى مالءمة اإلضاءة والتهوية في الفراغات التعليمية؟  -95
عليميدة مضدائة جيددا مجيدع الفراغدات التالفراغات كما يوجد نظام تكييف مركزي يف املبىن الرئيسي ومبىن امللحق و توجد شبابيك للتهوية يف مجيع الفراغات يوجد اضاءة جيدة جداً جبميع 

 .ومكيفة مركزيا
(.بيان بكافة قاعات التدريس ، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها -4ملحق رقم )

.دى االلتزام بالمعايير القياسية لمساحات الورش والمعامل ومناسبتها للغرض المخصصة لهم  -96
 .باملعايري القياسية ملساحات الورش واملعامل ومناسبتها للغرض املخصصة لهمت تطوير الورش التعليمية وإنشاء مبىن جديد هلا يلتزم 

(.تها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالهابيان بكافة قاعات التدريس ، مساحتها وسع -4ملحق رقم )

هل تتوافر وسائل األمن الصناعي بالورشة والمعامل؟  -97
:باألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها بواسطتهم وتتضمن مت تصميم منظومة األمان والسالمة

 توجيه الفرق امليدانية املشاركة يف أعمال الطوارئ بالتعاون مع جهات الدعم اخلارجي املعنية، يتم من خالهلا إدارة و : غرفة العمليات
هَّزة باآليت بكر: جمج

ج
لفة املتواجدة باألماكن احليوية، خرائط إرشادية توضح أماكن وسائل األمان والسالمة املخت أجهزة اتصال، وسائل إنذار، وحدة متابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذار امل

مياه، كهرباء، صرف، غاز، اتصاالت )افق املختلفة ومسارات اإلخالء وخمارج الطوارئ ونقاط التجمع واإلسعاف، باإلضافة إىل البيانات والرسومات اإلنشائية ملباين األكادميية وشبكات املر 
)... 

 الصادر من املركز القومي  7119لسنة  113/7خالء طبقا للكود املصري للحد من أخطار احلريق رقم سيناريوهات التعامل مع األزمات احملتملة، خطط احلريق واإل: اخلطط والسيناريوهات
...  7111لسنة  7 من قانون العمل املصري رقم  "السالمة والصحة املهنية وتأمني بيئة العمل"لبحوث اإلسكان والبناء، والكتاب اخلامس 
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 معدات اإلطفاء واإلخالء )، واملواجهة واإلنقاذ (كواشف الدخان واحلرارة)آللية املتواجدة باألماكن احليوية واليت تساهم يف أعمال اإلنذار املبكر املعدات واألجهزة والنظم ا: األجهزة واملعدات
 ( ... واإلسعاف

 ( ... ء، مكافحة، إغاثة، إسعافوقاية، صيانة، إخال)جمموعات عمل مدربة من ختصصات وفئات خمتلفة ملباشرة املهام املنوطني هبا : الكوادر البشرية
(.وسائل األمان والسالمة ووحدة ادارة االزمات باألكاديمية الحديثة للهندسة والتكنولوجيا - 32ملحق )

المذكورة في توصيف البرامج؟    IT هل معامل الحاسب اآللي مالئمة لعدد الطالب واستخدامات الق  -93
وعدد األجهزة باملعامل يكفي طبقا للحمل التعليمي للمعامل (. LCD)جهازا بشاشات  318 ة باملعامل والورش واملكتبات واملكاتب اإلدارية يبلغ عدد أجهزة احلاسبات الصاحلة املوجود

ات قواعد البيانات مربوطة بالسريفرات ومجيع األجهزة املستخدمة لنظم املعلومات اإلدارية والتسجيل واملتابعة التعليمية وشئون الطالب وغريها من مواقع خدم. بواقع جهاز لكل طالب
 .بشبكات مغلقة 

(بيان بأعداد أجهزة الحاسب باألكاديمية -45ملحق رقم )

هل توجد برامج حاسب آلي جاهزة مناسبة للبرنامج؟ هل هي متاحة للطالب؟ وهل هي أصلية ولها ترخيص مجدد؟  -92
 :أصلية ومرخصة ويتم جتديد الرتخيص دوريا مثل برامج توجد برامج حاسب آيل جاهزة مناسبة للربنامج التعليمية وهي 

(.Windows – office)مجيع برامج شركة مايكروسوفت -
 Autodesk(Autocad – Revit)برامج -
 (Oracle9i)برامج االوراكل اخلاصة بالنظام-

(.ن عدد الطالب على األقلم% 01الطاقة االستيعابية )هل سعة المكتبة مناسبة لعدد الطالب؟ هل مساحة المكتبة مناسبة؟    -31
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7م( 721)و املكتبة العلمية مببىن امللحق  7م( 789)املكتبة العلمية باملبىن الرئيسي تبلغ مساحة 

 .توفر مكاتب ألعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون وبمساحات مناسبة ومجهزة تجهيزا جيدا    -30
مرت  321مرت مربع ومبىن امللحق  923التدريس واهليئة املعاونة  ذات تكييف مركزي ويبلغ مسطحات املكاتب باملبىن الرئيسي  تتوافر باالكادميية مكاتب مبساحات متنوعة العضاء هيئة 

 .وقد مت جتهيز مجيع املكاتب بالدواليب حلفظ أحباث ومشاريع الطالب وشانون حلفظ األوراق . مرتا مربعا 763 مربع مبجمل مساحة 

.فة اإلدارات المرتبطة بالطالب وإمكانية تقديم خدمات للطالب دون تكدس أو تأخيرتوفر مكاتب للعاملين بكا  -39
وتشمل شئون الطالب، رعاية الشباب ، التدريب ، التسجيل االكادميي ، الشئون املالية، الشئون القانونية،  تتوافر باالكادميية مكاتب للعاملني بكافة اإلدارات املرتبطة بالطالب

مات مرتا مربعا يقع معظمها يف املبين الرئيسي باالكادميية  ، جاري إعادة تصميم الفراغات اإلدارية  بتصميم متميز مينح امكانية تقد م خد 863جيني مبجمل مساحة املاليات، واخلر 
 .للطالب بدون تكدس او تاخري

.ات، ومن حيث وسائل األمان والسريةنترول وتتناسب مساحته مع حجم األعمال، ومن حيث التجهيز ناسب ألعمال الكوجود مكان م  -33
 (لالقسام التخصصية باإلضافة اىل قسم العلوم األساسية( 6)عدد )كنرتول فرعى ( 3)حيوى عدد .  7م 611يوجد مكان للكنرتوالت يف الدور االرضى باملبىن الرئيسى، مساحته 

لكل   جهاز حاسب ضافة اىل أطلوب وجمهز جتهيزا كامال بالرتابيزات والكراسى والدواليب والشانونات باالالكنرتول تتناسب مساحته مع حجم االعمال امل . باإلضافة اىل غرفة خمزن 
يع ختضع مج.  ساعة يقوم بتسجيل املرتددين على الكنرتول  76املكان مؤمن تامينا جيدا  ومراقب بالكامريات باإلضافة اىل وجود خدمة امنية . كنرتول فرعى وأجهزة الطباعة الالزمة

 .اعمال  الكنرتول اىل إجراءات السرية يف مجيع االعمال
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.هل توجد أماكن تسمح للطالب بالمذاكرة في فترات الفراغ بين الحصص  -34
ىن امللحق و الكافيرتيا سواء املوجودة يف املبىن ئيسى او مبيتوفر العديد من األماكن اليت ميكن للطلبة استغالهلا للمئاكرة يف فرتات الفراغ بني احلصص مثل املكتبة العلمية سواءا يف املبىن الر 

 . هذا باإلضافة اىل مجيع القاعات الدراسية الغري حمملة. الرئيسى او مبىن امللحق و االفنية الداخلية للمبىن ا لرئيسى ومبىن امللحق

.ف عليها لكل موقع، مع وجوب تواجد طبيب بصفة دائمة بالعيادةمدى مالءمة العيادة الطبية، والكافيتريا، ومستوى النظافة العامة طبقا للمعايير المتعار   -35
. مساعد خدمات طبية(  )ممرض وعدد ( 1)عدد بكل عيادة باإلضافة اىل  ني ويوجد طبيب  7م 73 ومبىن امللحق مبساحة 7م 17عيادة باملبىن الرئيسى مبساحة ( 7)يوجد عدد 

 . الالزمة الجراء اإلسعافات األوليةات واألدوية وكافة املستلزم ويتوفر بالعيادات مجيع األجهزة

 .مبساحات وجتهيزات مناسبة كافيترييا احداهم باملبىن الرئيسى واألخرى مببىن امللحق ( 7)يوجد عدد 

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

.االلتزام الكامل بالمعايير القياسية لمساحات جميع أماكن الخدمات، ودورات المياه، وأماكن انتظار السيارات  -36
مجيع املساحات والتجهيزات جلميع مرافق  (DVD، 33محملة علي الملحق رقم ) املاديةة اإلمكانيات وتوضح وثيق. مساحات مجيع أماكن اخلدمات، ودورات املياه وجتهيزاهتا منسبة نماما

ل أماكن انتظار ذوي االحتياجات اخلاصة، إن وجدوا، فيتم حجز أماكن خاصة هبم أمام املداخادميية علي املساحات احمليطة العامة باستثناء أما أماكن االنتظار فتعتمد األك. األكادميية
 .الرئيسية لألكادميية مع ختصيص مرافقني هلم طيلة تواجدهم مبقر األكادميية يف حالة اإلعاقة احلركية
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.توفر الحد األدنى من المالعب، يجب االلتزام الكامل بالمعايير القياسية  -37
 :تظهرواليت  باألكاديميةفراغات رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة ال -6بالملحق رقم أدرج 

 أماكن مناسبة بعضها مستأجر ملمارسة األنشطة الثقافية 

 أماكن مناسبة بعضها مستأجر ملمارسة األنشطة االلرياضية قريبة من مقر األكادمية. 

هر طيب نتيجة حلصوهلا على العديد من اجلوائز واملراكز املتقدمة يف اهور األكادميية مبظ (DVD، 33محملة علي الملحق رقم ) الطالبيةالسنوي لألنشطة كما تظهر وثيقة التقرير 
 .املسابقات الرياضية والفنية

.زاولة األنشطةتوافر أماكن مزاولة األنشطة العلمية والثقافية والفنية، وتناسبها مع عدد الطالب، يجب االلتزام الكامل بالمعايير القياسية ألماكن م  -33
:حيث تتم هده األنشطة يف األماكن التالية، والثقافية والفنية يف عدة أماكنالبية العلمية تتم ممارسة األنشطة الط

 مبقر األكادميية باهلضبة الوسطي. 

 على مسرح اجلامعة األمريكية. 

  ة على الطريق الدائري بالقرب من مقر األكادمييةثاحلدي نمرات اململوكة جلمعية األكادمييةبقاعة املؤ. 

  ر عند االحتياجتستأجن أخرى أماكيف. 
 رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات بالمعهد - 6رقم  ملحق)
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؟(كاشف دخان أو حرارة)هل توجد شبكة إنذار حريق   -32
مجيع إجراءات احلماية ضد احلريق والتعامل معها حال حدوثها  (DVD، 33ملحق رقم محملة علي ال) هاتوضح وثيقة دليل اإلجراءات العامة ملواجهة األزمات والكوارث واحلد من أخطار 

 :واألعمال املطلوبة للعامل مع نتائجها على الوجه التايل
 وسائل اإلنذار الُمبكرعن الحريق

 كواشف الدخان وتستخدم داخل املباىن، ىف املعامل واملكاتب واملمرات وماشابه ذلك.
 م عادة باالماكن الىت هبا أجهزة باعثة للحرارةكواشف احلرارة وتستخد. 
  نظام التحكم واملراقبة باملبىن للتحكم ومتابعة حاالت عمل أنظمة اإلنذاراملبكر. 
 سارينة إنذارتعمل آلياً أو يدوياً وصوهتا مميز ومسموع بوضوح ىف مجيع أرجاء املبىن.

 ترتيبات اإلسعاف
 ات الطبية حال وقوع احلدثإختيار املواقع املناسبة لتقد م اخلدم. 
  حتديد املعدات واألدوات واخلامات الطبية الالزمة للمجموعات اإلسعاف.
 حتديد نوعية احلاالت املفرتض نقلها لتلقي العالج يف املستشفيات. 
  حتديد املراكز الصحية واملستشفيات اليت سيتم نقل احلاالت إليها. 
  مع احلاالت املتوقعة حتديد التخصصات الطبية الالزمة للتعامل. 
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 إختيار موقع نمركز سيارات اإلسعاف. 
 إعداد وجتهيز إستمارات البيانات الشخصية للمصابني.

هل توجد شبكة مكافحة حريق بفراغات المبنى؟ وهل العاملون مدربون على استخدام وسائل اإلطفاء؟  -41
يوجد األكاديمية أنظمة إطفاء الحريق التالية 

 باملياه، أو بالغاز ىف حالة األماكن الىت حتتوى على معدات كهربائية اآليل نظام اإلطفاء. 
 نظام طفايات احلريق اليدوية متعددة األنواع واإلستخدامات. 
  مرت، ميكن إستخدامه يف أي اجتاه ملكافحة احلريق داخل املبىن30 بكرات اخلراطيم وهى عبارة عن صندوق معدين بداخله خرطوم بطول. 

 (DVD، 33محملة علي الملحق رقم )وثيقة دليل اإلجراءات العامة ملواجهة األزمات والكوارث واحلد من أخطارها حة بوتفاصيلها موض

منحدرات ذات ميل مناسب عند مداخل المباني، وتوافر مصاعد، ودورات مياه خاصة، ومواقف مخصصة: تجهيزات لذوي االحتياجات الخاصة  -40
. بالمعاييريجب االلتزام الكامل . لسياراتهم

لكن قد يصاب البعض نتيجة للحوادث، وقد حثت لطالبني يف تاريخ األكادميية، لذلك توجد باألكادميية جتهيزات (. اإلعاقة احلركية)اليلتحق باألكادميية طالبا من ذوي االحتياجات اخلاصة 
 :لذوي االحتياجات اخلاصة، االلتزام الكامل باملعايري، أمهها

 مناسب عند مداخل املباين منحدرات ذات ميل 
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 توافر مصاعد 
 ودورات مياه ذات جتهيزات خاصة 
 تعيني مرافقني هلم طوال تواجدهم مبقر األكادميية 
 جيب االلتزام الكامل باملعايري. مناطق انتظار خمصصة لسياراهتم

.رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء  -49
 71813(:عدد األدوار× كل مبىن   إمجايل مساحة أرض)إمجايل املساحة املبنية حيث تبلغ ،ايل حد كبري  الفراغات املفتوحة بني املباين مناسبة و املساحة اإلمجالية ملباين املعهد مالئمة 

لكل طالب 7م 3,13، مبعدل 7م

 ضمن النسبة املرجعية  ، ونسبة إشغال املدرجات والفصول والقاعاتمالءمة  قاعات احملاضرات واملدرجات والفصول وقاعات الرسم

 مجيع القاعات الدراسية من مدرجات و سكاشن و معامل جمهزة بصورة مناسبة للعملية التعليمية . 

  عليمية مضائة جيدا مجيع الفراغات التالفراغات كما يوجد نظام تكييف مركزي يف املبىن الرئيسي ومبىن امللحق و توجد شبابيك للتهوية يف مجيع الفراغات يوجد اضاءة جيدة جداً جبميع
.ومكيفة مركزيا

 باملعايري القياسية ملساحات الورش واملعامل ومناسبتها للغرض املخصصة له تطوير الورش التعليمية وإنشاء مبىن جديد هلا يلتزم مت.

 باألكادميية بواسطة خرباء الدفاع املدين وتتم مراجعتها دوريا والتدريب عليها بواسطتهم  مت تصميم منظومة األمان والسالمة 
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 جهازا بشاشات  318 ة باملعامل والورش واملكتبات واملكاتب اإلدارية يبلغ عدد أجهزة احلاسبات الصاحلة املوجود(LCD .) وعدد األجهزة باملعامل يكفي طبقا للحمل التعليمي
ات قواعد البيانات مربوطة ومجيع األجهزة املستخدمة لنظم املعلومات اإلدارية والتسجيل واملتابعة التعليمية وشئون الطالب وغريها من مواقع خدم. للمعامل بواقع جهاز لكل طالب

.بالسريفرات بشبكات مغلقة 

  أصلية ومرخصة ويتم جتديد الرتخيص دوريا توجد برامج حاسب آيل جاهزة مناسبة للربنامج التعليمية وهي 

  وامجايل املساحتني يعد كايف للطالب باالضافة لالماكن املخصصة للمذاكرة واليت تعد حاليا  7م( 721)و املكتبة العلمية مببىن امللحق  7م( 789)املكتبة العلمية باملبىن الرئيسي مساحة

  مرت  321مرت مربع ومبىن امللحق  923التدريس واهليئة املعاونة  ذات تكييف مركزي ويبلغ مسطحات املكاتب باملبىن الرئيسي  تتوافر باالكادميية مكاتب مبساحات متنوعة العضاء هيئة
إعادة تصميم الفراغات اإلدارية  بتصميم متميز مينح امكانية ويتم حاليا  تتوافر باالكادميية مكاتب للعاملني بكافة اإلدارات املرتبطة بالطالبكما   مرتا مربعا 763 مربع مبجمل مساحة 

.تقد م خدمات للطالب بدون تكدس او تاخري

  (لالقسام التخصصية باإلضافة اىل قسم العلوم األساسية( 6)عدد )كنرتول فرعى ( 3)حيوى عدد .  7م 611يوجد مكان للكنرتوالت يف الدور االرضى باملبىن الرئيسى، مساحته 
.يع اعمال  الكنرتول اىل إجراءات السرية يف مجيع االعمالختضع مج.  طلوبالكنرتول تتناسب مساحته مع حجم االعمال امل . باإلضافة اىل غرفة خمزن 

   ويتوفر .مساعد خدمات طبية(  )ممرض وعدد ( 1)عدد بكل عيادة باإلضافة اىل  ني ويوجد طبيب  7م 73 ومبىن امللحق مبساحة 7م 17عيادة باملبىن الرئيسى مبساحة ( 7)يوجد عدد
. الالزمة الجراء اإلسعافات األوليةات واألدوية وكافة املستلزم بالعيادات مجيع األجهزة

  مبساحات وجتهيزات مناسبة كافيترييا احداهم باملبىن الرئيسى واألخرى مببىن امللحق ( 7)يوجد عدد.

 مساحات مجيع أماكن اخلدمات، ودورات املياه وجتهيزاهتا منسبة نماما . 
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 انتظار  باالضافة ملناطق ودورات مياه ذات جتهيزات خاصة،  توافر مصاعد ،مناسب عند مداخل املباين منحدرات ذات ميل :أمهها توجد باألكادميية جتهيزات لذوي االحتياجات اخلاصة
جيب االلتزام الكامل باملعايري. خمصصة لسياراهتم

ري أدوات النظافة والتعقيم الالزمة كذلك وجود خطط وتتميز األكادميية إمجاال بدرجة عالية من النظافة وصالحية مجيع أدوات اخلدمات نظرا لتوايف عدد كبري من عمال اخلدمات وتوف
 .صيانة مفعلة وتوفري متطلباته
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 دة واالعتمادالجو  .4
يمية، وتستطلعلتأكد من وجود وحدة الجودة بالمعهد واألعمال المكلفة بها ودرجة تنفيذ المعهد لمعايير الجودة، وهل تؤدى عملها وتراقب العملية التعل -43

 .د األقدمرأى الطالب، يعتمد تقييم البند على تاريخ إنشاء المعهد، حيث يتوقع أن تكون فعالية وحدة الجودة أعلى في المعه
اإلدارة العليا، )كما تشارك األطراف املعنية تقو م شامل ومستمر  قامت األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا بانشاء نظاما داخليًا إلدارة اجلودة، ويلتزم نظام إدارة اجلودة باألكادميية بإجراء 

الضعف يف منظومة لقدرهتا املؤسسية وفاعليتها التعليمية، هبدف حتديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط ( العالقةواألطراف اجملتمعية ذات  األقسام التعليمية، العاملون، الطالب
وقد .وكانت النتيجة إرجاء االعتماد 6 71واالعتماد يف مايو  مت تأهيل األكادميية لالعتماد والتقدم لالعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليموقد . وعمل خطط التحسني الالزمة ملعاجلتها

 :، كما يوضح امللحق تفصيال ما يلي3 71ديسمرب  2بتغطية املالحظات والتقدم مرة أخرى وقامت جلنة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليمواالعتماد بزيارة األكادميية يف قامت األكادميية 
 مكتب الجودة

مهام مكتب الجودة
 نشر ثقافة اجلودة . 
متابعة خطط التدريب والتأهيل  .7
 تنفيذ استيفاء مطالب االعتماد .1

تشكيل اجملالس وتدقيق جلان الدراسة الذاتية  -1
إهناءتدقيق مواصفات الربامج 1-7
إهناء تقارير الربامج 1-1
مناقشة تقارير جلان الدراسة الذاتية 1-6
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تدقيق خطط تطوير األقسام 1-3
داءتفعيل دور مكتب تقييم األ 1-9
وحدة إدارة األزمات تفعيل دور 1-2
مكتب التدريب تفعيل دور 1-8
دعم وتعزيز األنشطة الطالبية 1-1
رابطة اخلرجيني 1 -1
تدبري مطالب األقسام واللجان   -1
إعداد اخلطة التنفيذية للخطة االسرتاتيجية 7 -1
التقييم الذايت 1 -1

لفاعلية التعليمية التقو م املستمر لعناصر القدرة املؤسسية وا .6
:أنشطة التعزيز والتطوير للقدرة املؤسسية  -6
التقو م املستمر للفاعلية التعليمية   6-7

 المساءلة والمحاسبة

 تقرير مختصر عن أعمال وحدة الجودة وأساليب وحالة التعليم والتعلم وخطة الوحدة لتطوير وتحسين جودة التعليم بالمعهد -97الملحق رقم 
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مؤهالت العاملين في وحدة الجودة ومدى مالءمتها للعمل بالوحدة، وبيانات عن الدورات التدريبية التي حضروها في مجال جودة التعليممراجعة   -44
.حصول كل منهم على دورة واحدة على األقل في جهة متخصصة في موضوعات تهم جودة التعليم. ومتطلبات االعتماد

دورات تدريبية  9إيل  1وقد حصلوا علي عدد . من خالل دورات تدريبية موضحة بامللحق ت جامعية وقد مت تأهيلهم يف جمال جودة التعليم واالعتمادثالثة موافني حاصلني على شهادا يوجد
تشدكيل املكتدب ووحددات جدودة األقسدام واللجدان كمدا يتضدمن . وقد قدم هذه الدورات خرباء من اهليئة القومية لضدمان جدودة التعلديم واالعتمداد ومنحدتهم اهليئدة شدهادات التددريب. لكل منهم

 .العاملة يف جمال جودة التعليم واالعتماد عددا مناسبا من أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني
 .ومدتهاكشفا بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها  -92الملحق رقم 

سنوات، بينما تحاسب المعاهد التي لم يتخرج 7ما هي اإلجراءات التي تمت للحصول على شهادة االعتماد للمعاهد التي مضى على إنشائها أكثر من  -63
ه بطلب زيارة وعلى المعهد تقديم شهادات رسمية من الهيئة القومية لجودة التعليم واالعتماد، تفيد بتقدم. منها طالب بمدى االستعداد للتقدم

 .استطالعية، ونتيجتها، وزيارات االعتماد ان وجدت ونتائجها
يف الفرتة من استقبلت األكادميية زيارة فريق اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد وبناء عليه فقد . ماد من اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتمادتقدمت األكادميية بطلب زيارة اع

 .ومل حتدد اهليئة املعايري املستوفاة جزئيا أو كليا كما مل حتدد املعايري الغري مستوفاة. تلقت األكادميية قرار اهليئة بإرجاء اعتمادها مرفقا به تقرير فريق املراجعنيو . 6 71مايو  6 إىل  
قررت اهليئة إجراء زيارة إعادة تقييم شامل وليس إجراء زيارة استكمال وبناء عليه فقد . بطلب زيارة استكمال وقامت األكادميية بتاليف مالحظات زيارة فريق املراجعني وأعادت التقدم إيل اهليئة

ير فريق الزيارة يوم األحد وقد تسلمت األكادميية تقر . 3 71ديسمرب  1إىل  2زيارة إعادة التقييم بناء على طلب من األكادميية خالل يف الفرتة من نمت بوقد . لتقييم املعايري الغري مستوفاة فقط
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ويفيد تقرير اهليئة بأن نتيجة بإرجاء اعتماد األكادميية لالستيفاء اجلزيئ ألربعة معايري  9 71/3/71بتاريخ  36 جملس إدارة اهليئة قراره جبلسته رقم تالها إصدار . 9 71مارس  1 املوافق 
 :التقييم كالتايل

 مستوف    :التخطيط االسرتاتيجي-  
 مستوف    :يكل التنظيمياهل- 7
 مستوف    :القيادة واحلوكمة- 1
مستوف    :املصداقية واألخالقيات- 6
 مستوف:اجلهاز اإلداري- 3
 مستوف جزئيا:املوارد- 9
مستوف جزئيا : املشاركة اجملتمعية وتنمية البيئة- 2
مستوف    :الطالب واخلرجيون- 8
مستوف           : التعليميةاملعايري األكادميية والربامج - 1
مستوف: التعليم والتعلم والتسهيالت الداعمة- 1 
مستوف جزئيا :أعضاء هيئة التدريس-   
مستوف جزئيا  :البحث العلمي واألنشطة العلمية- 7 
ال ينطبق :الدراسات العليا- 1 
 مستوف    : إدارة نظم اجلودة- 6 

.1 71وقد مت التخطيط إلعادة التقدم بطلب زيارة العتماد يف مايو ...  إرجاء اعتماد األكادميية: جة النهائية للتقييموكانت النتي
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.هل توجد ملفات للمقررات وتوصيف كامل طبقا لمعايير الجودة بمقر الوحدة، ويستخدمه القائمون بالتدريس ويمكن للطالب الحصول عليه -46
وثائق توصيف مجيع  (DVD) 33الملحق رقم كما يضم . صيف كامل طبقا ملعايري اجلودة مبقر الوحدة، ويستخدمه القائمون بالتدريس وميكن للطالب احلصول عليهتوجد ملفات للمقررات وتو 

كما يتم أخذ خمرجات التعلم عند إداد احملاضرات . ة األوىلويستخدمها القائمون بالتدريس وجيري تلقني الطالب مبحتوياهتا يف احملاضر . برامج الألكادميية متضمنة توصيفا جلميع مقرراهتا
ستهدفة والواردة بتوصبف كما يتم تقييم عناصر االمتحان التحريري ومن ضمنها مدي مشولية االمتحان ملخرجات التعلم امل. وتقيس االمتحانات خمرجات التعلم املستهدفة للمقرر. واالمتحانات

 م االمتحان وذلك من خالل منوذج تقيياملقرر 
 عينة من مواصفات المقررات الدراسية -40الملحق رقم 

(عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية -44ملحق رقم )

.مدى االلتزام باألطر المرجعية لنظام الدراسة، وتوافر شروط تطبيق نظام الدراسة بالمعهد  -47
 لخاص عن حالة تحديث وتعديل الئحة كل معهد طبقا لألطر المرجعية، ومدى استجابة إدارة المعهد لتطوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات لجنةتقرير من اإلدارة المركزية للتعليم ا -99الملحق رقم يوضح 

ومدى استجابة إدارة احلديثة للهندسة والتكنولوجيا باملعادي  آلية تطوير لوائح الدراسة باألكادميية (.القطاع، معتمدا  من اإلدارة المركزية للتعليم الخاص، سيتم طلبها من الوزارة وتسليمها للمراجعين
 :كاآليتاألكادميية لتطوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات جلنة القطاع  

.هذا الشأنالصادرة يف  الوزاريةتنفي للقررارات  7111طبقا لالئحة عام   7111/711ية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا باملعادي عام بدأت الدراسة باألكادمي - أ
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إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة  7112مع األخذ يف االعتبار ما جاء اإلطار املرجعي الصادر يف  7111قامت األكادميية بتعديل الئحة  - ب
وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام  7 7/71 /77بتاريخ ( 1613)دراسة هبذه الالئحة برقم وقد أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ ال. التالية

 .1 7/71 71الدراسي 
 :بنظام الساعات املعتمدة التاليةمع األخذ يف االعتبار ما جاء باإلطر املرجعيية إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل  7 71قامت األكادميية بتعديل الئحة  - ت

  7112اإلطار املرجعي الصادر يف 
  1 6/9/71واملعتمد حمضرها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل بتاريخ  1 3/3/71 اإلطار املرجعي الذي أقرته جلنة قطاع املعاهد الصناعية واهلندسية يف جلستها بناريخ 
 9 73/2/71واملعتمد حمضرها من األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل بتاريخ  9 3/71/  اع املعاهد الصناعية واهلندسية يف جلستها بناريخ اإلطار املرجعي الذي أقرته جلنة قط

قا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي وقد بدأت الدراسة طب 8 77/2/71بتاريخ ( 7117)أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم  - ث
 .ويوضح اجلدول التايل عدد الطالب الذين يدرسون طبقا هلذه الالئحة. 1 8/71 71

.(سةصورة من القرار الوزاري بإنشاء المعهد، واي قرارات وزارية معدلة بعد ذلك، وبيان بتخصصات المعهد طبقا للقرارات الوزارية ببدء الدرا -0ملحق رقم )

.االطالع على بعض صفحات مستندات الكونترول شيت، لتحديد مدى جودة عملية الرصد، مراجعة كشوف الرصد واالحصائيات  -43
د تبني التزام مجيع ومبراجعة عملية الرص. كنرتول شيت للرصدعلى  عملية رصد ومراجعة الدرجات ىف الكنرتوالت تتم على نظام ادخال الدرجات اخلاص باألكادميية وال تعتمد األكادميية 

 .والىت حتدد خطوات والرصد واملراجعة 2 71الكنرتوالت بالتعليمات املستدامة الصادرة من السيد االستاذ الدكتور عميد األكادميية ىف سبتمرب 
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.درجةهل ترسل الوحدة تحليال لما يتم في كل مقرر إلى القسم المختص وتتابع قيام القسم باتخاذ الالزم نحو التوصية الم  -42
 :اجلودة بالقسم بالتاىل تقوم مكتب

 توزيع االستبيانات علي مجيع الطلبه جبميع مستوياهتا حسب املواد املسجله لكل طالب. 
 جتميع وحتليل كل اال ستبيانات واعداد التقارير. 
 اذ االجراءات الالزمةتوزيع علي االقسام العلمية واخطار جملس األكادميية ىف اجتماعه الدورى لالطالع علي النتائج واخت. 
  األمرمتابعة القسم العلمى ملعرفة ما مت اختاذة من إجراءات اذا لزم 

 (نماذج من االستبيانات والتقارير والقرارات الصادرة من القسم 94رقم  ملحق) 

هل أعمال الكونترول بها سرية ودقة واضحة مع مراجعة أساليب الحفظ االمن للمستندات لفترة خمس سنوات؟  -51
 :حترص األكادميية علي السرية التامة يف مجيع أعمال الكنرتول كما يلى

 إستخدام برنامج رصد يعتمد علي لغة: نظام الرصد اإللكترونى “ORICAL” يف أعمال الرصد ملا فيه من محاية ذاتية للبيانات كما حترص علي إعطاء كلمة مرور و كلمة سرية 
"User Name and Password" وحترص األكادميية علي تغيري كلمة . باإلضافة إيل إمكانية تغيري كلمة املرور إذا لزم األمر( أعضاء الكنرتول)رصد الدرجات  ملن حيق هلم

يس العام بدوره بتسليم لى أن يقوم الرئاملرور كل فصل دراسى زيادة يف السرية ويقوم عميد األكادميية بتسليم الكلمات السرية وإسم املستخدم لرئيس عام الكنرتول مبحضر رمسي ع
  .رؤساء الكنرتول الفرعيني
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 كن أحد من دخوله إال اعضاء الكنرتول وذلك عن طريق وضع أبواب حديدة ال ميكن فتحها إال محبيث ال يت ااألكادميية أن يكون الكنرتول مؤمن راعت: ن مكان الكنترولتأمي
وبالنسبة ألعضاء . قات دخول وخروج العضو باإلضافة ايل وجود كامريات مراقبة ملعرفة املتواجدين داخل الكنرتولبواسطة أعضاء الكنرتول وجيب ان يسجل مواف األمن املختص أو 

 .هيئة التدريس فال يسمح هلم بالتواجد يف الكنرتول إال حبضور أحد أعضاء الكنرتول
 سري علي ورقة اإلجابة اخلاصة لكل طالب والورقة املوضح عليها بيانات الطالب ونزع هذه ولتحقيق مبدأ تساوي الفرص بني الطالب يقوم الكنرتول بوضع رقم  : أعمال الكنترول

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

 ق اخلاص بالفصل الدراسى تتم أعمال تشوين أوراق الكنرتول حبضور عضو من أعضاء الكنرتول وذلك للتأكد من نقل الصناديق احملكمة الغلق اليت حتتوي علي كل األورا: التخزين
يستمر اإلحتفاظ هبذه الصناديق وال يسمح . التأكد من غلق املخزن بإحكام وعودة املفاتيح إيل السيد األمني العام املنوط به تأمني املخازناملنتهي إيل املخزن املخصص لذلك مع 

لك أعدام األوراق حبضور عضو من الكنرتول ذ ألحد بالدخول إيل املخزن إال مبوافقة السيد العميد وحتت إشراف األمني العام حيت تنتهي املدة القانونية لإلحتفاظ باإلوراق ويتم بعد
.ومندوب عن االمني العام و مواف الألمن املختص

.هل يعمل المعهد على تحويل التعليم إلى تعلم، وتطوير نظم وأساليب تقويم الطالب، وأسلوب التدريس  -50
ويوصح توصيف كل مقرر أساليب التعليم والتعلم والتقييم . رات اليت تضمها برامج األكادمييةويسهم يف ذلك مجيع املقر . تعمل األكادميية على إكساب الطالب مهارات التعلم الذايت

 (DVD)، 33بالملحق رقم لكل من خمرجات التعلم ووثائق توصيف مقررات وبرامج األكادميية، املدرجة 

(عينة من مواصفات المقررات الدراسية -40ملحق رقم )
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.ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء رأي وانطباعات المراجع عن العنصر  -59
  اإلدارة العليا، )كما تشارك األطراف املعنية تقو م شامل ومستمر  قامت األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا بانشاء نظاما داخلياً إلدارة اجلودة، ويلتزم نظام إدارة اجلودة باألكادميية بإجراء

الضعف يف منظومة لقدرهتا املؤسسية وفاعليتها التعليمية، هبدف حتديد نقاط القوة والعمل على تعزيزها، وكذلك نقاط ( العالقةواألطراف اجملتمعية ذات  األقسام التعليمية، العاملون، الطالب
وكانت النتيجة إرجاء  6 71واالعتماد يف مايو  مت تأهيل األكادميية لالعتماد والتقدم لالعتماد للهيئة القومية لضمان جودة التعليموقد . وعمل خطط التحسني الالزمة ملعاجلتها

3 71ديسمرب  2بتغطية املالحظات والتقدم مرة أخرى وقامت جلنة من اهليئة القومية لضمان جودة التعليمواالعتماد بزيارة األكادميية يف وقد قامت األكادميية .االعتماد
  صيف كامل طبقا ملعايري اجلودة مبقر الوحدة، ويستخدمه القائمون بالتدريس وميكن للطالب احلصول عليهتوجد ملفات للمقررات وتو . 
  إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل بنظام الساعات املعتمدة 7112مع األخذ يف االعتبار ما جاء اإلطار املرجعي الصادر يف  7111قامت األكادميية بتعديل الئحة .

وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي  7 7/71 /77بتاريخ ( 1613)دراسة هبذه الالئحة برقم وقد أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ ال
71 7/71 1.

  بنظام الساعات املعتمدة مع األخذ يف االعتبار ما جاء باإلطر املرجعيية إلعداد لوائح املعاهد العليا اهلندسية والصناعية اليت تعمل  7 71قامت األكادميية بتعديل الئحة 
  قا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي وقد بدأت الدراسة طب 8 77/2/71بتاريخ ( 7117)أصدر السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة هبذه الالئحة برقم

71 8/71 1 . 
  د تبني التزام مجيع ومبراجعة عملية الرص. كنرتول شيت للرصدعلى  عملية رصد ومراجعة الدرجات ىف الكنرتوالت تتم على نظام ادخال الدرجات اخلاص باألكادميية وال تعتمد األكادميية

حترص األكادميية علي السرية التامة يف كما   لىت حتدد خطوات والرصد واملراجعةوا 2 71الكنرتوالت بالتعليمات املستدامة الصادرة من السيد االستاذ الدكتور عميد األكادميية ىف سبتمرب 
 .مجيع أعمال الكنرتول 
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 (لكل تخصص)نوعية وكفاءة اإلمكانيات البشرية  .5
(.طالب 011:0طالب هذا العام ويجب أال تتعدى  51:0محددة بنسبة )المعارين إلى عدد الطالب /النسبة العامة لعدد أعضاء هيئة التدريس المعينين -53

 .ئة التدريس على مستوى التخصصات المختلفةالتأكد من مدى تناسب عدد أعضاء هي
وبناء عليه تكون نسبة . طالبا 3327عدد الطالب  ويبلغ 1 71املعارين على رأس العمل يف فرباير (/جاري)املتعاقدين حتت التعيني /عداد أعضاء هيئة التدريس املعيننييوضح اجلدول التايل أ

 61،8:   الة عدم احتساب أعضاء هيئة التدريس املنتدبني تكون النسبة ويف ح 1، 6:   أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب 

القسمم
 هيئة تدريس

 ع ر ع منتدب إجازة معار متعاقد جاري معني
 76 1 7  7 ع أساسية

  1 1 1 1 7 7 72 هد كهربائية 7
  7يكافئ  7 21 هد تصنيع 1
 31 77تكافئ 66 1 1 9 11هد عمارة 6

13  71يكافئ  69 7 19 13 االمجاىل

.سنوات 01، المفترض اال تزيد المدة عن (أستاذ مساعد/ مدرس )تحديد متوسط بقاء أعضاء هيئة التدريس في الدرجة   -54
.متحققة النسبة 
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.(لم يعمل قبل تعيينه في مؤسسة تعليمية معترف بها)نسبة أعضاء هيئة التدريس المعينين دون وجود خبرة تدريسية لهم   -55
 %1ؤسسات تعليمية أوحبثية مبراكز البحوث بالقوات املسلحة لتكون النسبة مبمجيع أعضاء هيئة التدريس عملوا 

أعضاء هيئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلوا عليهاأسماء كشف ب -06الملحق رقم 

ل لكلالمعهد في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، نسبة من حضروا دورات تدريبية خالل العام الماضي، دورة واحدة على األق دور  -56
 .عضو هيئة تدريس كل عامين

عضوا تكون نسبة من حصلوا على دورة تدريبية خالل العام  1   ومبا أن عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ. عضو هيئة تدريس  93يبلغ  8 71من حصل على دورة تدريبية خالل عام 
 .وهذه النسبة تستويف النسبة املرجعية%(. 38) 1،38الواحد تبلغ 

 . ا عليهاعضاء هيئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدورات التدريبية التي حصلو سماء أكشف بأ - 06 رقم ملحق

 .كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها ومدتها - 92ملحق رقم 

ساعد، األستاذ الم(42)المدرس : يراعى أال يزيد متوسط األعمار عن اآلتي. تحديد متوسط أعمار أعضاء هيئة التدريس في كل درجة علمية على حدة  -57
 (.60)، األستاذ (51)

 .نتج ما يليء هيئة التدريس وحبساب متوسط أعمار كل من فئات أعضا

 عاما 91،3   األساتذة رمتوسط أعما
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 عاما 31،6          متورط أعمار األساتذة املساعدين

 عاما 62،8   متورط أعمار املدرسني

(الفريق المعاون وتاريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاتهم العلميةكشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس و  -05الملحق رقم )

%.51، يجب أال تزيد عن (معين ومعار)نسبة المدرسين إلى إجمالي أعضاء هيئة التدريس   -53
%29( معني ومعار)وتصل نسبة املدرسني إىل إمجايل أعضاء هيئة التدريس 

(.طالب 75:0طالب هذا العام ويجب أال تتعدى  35:0محددة بنسبة )د الطالب النسبة العامة لعدد الهيئة المعاونة إلى عد  -52
وبناء عليه تكون نسبة . طالبا 3327ويبلغ عدد الطالب  1 71على رأس العمل يف فرباير ( جاري)املتعاقدين حتت التعيني /يوضح اجلدول التايل أعداد أعضاء اهليئة املعاونة املعينني

 76،6:   : ويف حالة احتساب القائمني بإجازة مؤقتة تكون النسبة. 79،6:    الطالب أعضاء هيئة التدريس إىل

القسمم
 معيد مدرس مساعد

 ع ر ع إجازة متعاقد جاري معني ع ر ع إجازة متعاقد جاري معني
9  1 61 1  1 1 32  ع أساسية

 76 1 28  78 7 1 6 79 هد كهربائية 7
9  1 8 1  7 1 1 71 هد تصنيع 1
 19 6 9  17   3 3 1 3 68هد عمارة 6

 17 2 9 61 131  1  1 73 1  االمجاىل
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على% 51المطلوب منذ خمس سنوات الوصول إلى أن تكون النسبة )نسبة المعيدين المعينين من خريجي الجامعات الحكومية إلى إجمالي المعيدين   -61
 (.األقل

%61وتصل نسبتهم إىل إمجايل إمجايل أعضاء اهليئة املعاونة على رأس العمل إيل . من أعضاء اهليئة املعاونة خرجيي اجلامعات احلكومية( 86)يوجد باألكادميية عدد 

.سنوات 7سنوات، المفترض عدم وجود أي منهم تخطى  7المدرسين المساعدين الذين مضى عليهم في نفس الدرجة أكثر من / تحديد نسبة المعيدين  -60
عضو هيئة معاونة منحتهم وزارة التعليم العايل مهلة إضافية حىت  2 ويستثين من هذا اإلجراء عدد  .سنوات إىل واائف إدارية 2حتويل مجيع من ختطى يف نفس الدرجة أكثر من  مت

  8 1/71 /  بتاريخ  679 للحصول على الدرجة طبقا لكتاب اإلدارة العامة لشئون املعاهد بوزارة التعليم العايل رقم  1 8/71/ 1
(قدمهبيان حالة لكل معيد أو مدرس مساعد من الجامعة المسجل بها لدرجة الماجستير أو الدكتوراه، وتاريخ التسجيل أو القيد ورأى المشرف في ت -03ملحق رقم )

 (.35)، المدرس المساعد (93)المعيد : عن اآلتيتحديد متوسط أعمار الهيئة المعاونة في كل درجة علمية على حدة، ويراعى أال يزيد متوسط األعمار   -69
 .حبساب متوسط أعمار كل من فئات أعضاء اهليئة املعاونة نتج ما يلي

 عاما 17،8 متوسط أعمار املدرسني املساعدين 

 عاما 72،9           متورط أعمار املعيدين 
(وتاريخ ميالد كل منهم وتصنيفهم طبقا لدرجاتهم العلمية كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون -05الملحق رقم 
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تقديم قائمة بما تم نشره من أبحاث خالل(. عدد أعضاء هيئة التدريس/ عدد األبحاث )تقييم متوسط القدرة البحثية ألعضاء هيئة التدريس في المعهد   -63
جب أن يكون النشر بحث واحد على األقل لكل عضو هيئة تدريس كل ي(. حتى اآلن، والمدون عليها اسم المعهد 9103العام الماضي من فبراير 

  .عامين منشور في دورية محكمة معترف بها
ت ومؤنمرات علمية عاملية حبثاً علمياً ىف جمال  3وحىت األن وذلك بنشر  8 71أثرى السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بفاعلية البحث العلمي حملياً ودولياً وذلك خالل الفرتة من فرباير 

يتضح أيضا من مراجعة التقرير التطور الكبري ىف االنتاج . وهى أقوى اجملالت التخصصية على مستوى العامل Q1حبثا ىف جمالت ذات معامل تأثري قوى بل منها ثالث جمالت مصنفة  3 منها 
 .العلمى لألكادميية

 حتى األن 9103فترة من فبراير إجمالي األبحاث المنشورة في دوريات علمية في ال
 عدد المؤلفين معامل التأثير

 69 مؤلف واحد من األكاديمية3 (ىف أقوى جمالت عاملية متخصصة 1منها )له معامل التأثري 
 2 أكثر من مؤلف من األكاديمية18ليس له معامل التأثري

 31 اإلجمالي31اإلمجايل

 1،633=7  / 3=  8 71نشورة سنويا ألعضاء هيئة التدريس املعينني واملعارين على رأس العمل خالل العام وبناءا عليه يكون متوسط األحباث امل
(حتى األن 9103كشف بأبحاث أعضاء هيئة التدريس التي تم نشرها أو قبولها للنشر منذ فبراير - 07ملحق رقم )

من وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس األعلى للجامعات عن نشر أعضاء هيئة تقدير مستوي البحث العلمي للمعهد ويطلب من المعهد تقديم تقرير  -64
 .حتى اآلن 9103التدريس والهيئة المعاونة خالل العام الماضي من فبراير 



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

45 

.إستعانت األكادميية يف تقريرها هذا بوحدة املكتبات الرقمية باجمللس األعلى للجامعات وفيما يلى ملخص ما جاء بالتقرير

 حىت األن 8 71ث املنشورة يف دوريات علمية ذات معامل تأثرييف الفرتة من فرباير األحبا
 ISI Web of Science Quartile SJR Quartileعدد األحباث

Q136 

Q234
Q344

Q451 
 0505 اجملموع

 0.63 1.887 متوسط معامل التأثري

وهذا معناه أقوى اجملالت العلمية ىف هذه التخصصات كما يتضح الزيادة الكبرية ىف عدد األحباث الىت هلا معامل  Q1ة أحباث هلا تصنيف يتضح من التقرير أن األكادميية احلديثة هلا ثالث
 .تأثري عاما بعد عام مما يضع األكادميية ىف الطريق الصحيح علمياً 

 (مل تأثير للدوريات التي النشر بهاتقرير من وحدة المكتبات بالمجلس األعلى للجامعات حول معا - 03ملحق رقم )
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ومدى انعكاسها على مستوى التعليم والبحث العلمي في( االستشارات الهندسية)تقدير حجم األعمال المهنية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس   -65
ويتم تحليل التقرير المقدم، وتحديد مستوى . المعهدالمعهد، ويقوم المعهد بتقديم تفاصيل عن خبرات وإمكانيات الهيئة التدريسية وانعكاسها على تطوير 

  (.9103يؤخذ في االعتبار األعمال عن العام السابق من فبراير )األعمال االستشارية التي تتم 
ع خاص تستوعب اخلربات املتميزة لشرحية كبرية نسبة متواضعة من األعمال املهنية حيث مل يتم توثيق األعمال اليت نمت خارج مظلة األكادميية وذلك لعدم وجود وحدات ذات طابتوجد 

 .من أعضاء هيئة التدريس باألكادميية
(9103/9102كشف باألعمال المهنية التي قام بها أعضاء هيئة التدريس خالل العام الحالي  -02ملحق رقم )

المطلوب جذب نوعية متميزة. نوعية المعارين ودرجاتهم وتخصصاتهم، والقدرة على جذب المتميزين منهم، ومدى قدرتهم على تطوير التعليم بالمعهد  -66
 .ويتم تقييم الموقف بالنسبة لخبراتهم. من األساتذة لرفع شأن المعهد

.لألكادميية يغطيان ختصصات دقيقة مطلوبةمعارين ( متخصص يف تقنيات اللحام احلديثة)واحد ومدرس ( متخصص يف أحد جماالت فيزياء اجلوامد)يوجد أستاذ واحد 

ويتم طلب قائمة بعددهم بحيث ال يزيد عن عدد العاملين طوال الوقت بشرط وجود موافقة جامعة كل. تحديد عدد المنتدبين جزئيا، وتحليل بياناتهم  -67
 .ث الحمل الدراسي في التخصصمنهم، وأال يزيد الحمل الدراسي لهم عن ثل

من عدد أعضاء هيئة التدريس على % 61عضوا لربنامج هندسة العمارة وتصل نسبتهم إىل ( 66)ومنهم . عضو هيئة تدريس الستكمال تغطية األعباء التعليمية( 69)تنتدب األكادميية 
 ساعات  8وال يتجاوز حتميلهم الداسي عن . رأس العمل
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 القسم
على  عدد أعضاء هيئة التدريس

 رأس العمل
عدد أعضاء هيئة التدريس 

 نسبة التحميل املنتدبني

 1 1 76 العلوم األساسية

 1 1  1 اهلندسة الكهربائية

 % 1،1 7 71 هندسة التصنيع وتكنولوجيا اإلنتاج

 % 11 66 12 هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء

 % 1،2  769   اإلمجايل

.نصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداءرأي وانطباعات المراجع عن الع  -63
  61،8:  الة عدم احتساب أعضاء هيئة التدريس املنتدبني تكون النسبة ويف ح 1، 6:   نسبة أعضاء هيئة التدريس إىل الطالب

  عضوا تكون نسبة من حصلوا على دورة تدريبية خالل العام الواحد  1   ومبا أن عدد أعضاء هيئة التدريس يبلغ. 8 71على دورة تدريبية خالل عام عضو هيئة تدريس  93حصل
.وهذه النسبة تستويف النسبة املرجعية%(. 38) 1،38تبلغ 

  61وتصل نسبتهم إىل إمجايل إمجايل أعضاء اهليئة املعاونة على رأس العمل إيل . من أعضاء اهليئة املعاونة خرجيي اجلامعات احلكومية( 86)يوجد باألكادميية عدد%
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 عضو هيئة معاونة منحتهم وزارة التعليم العايل مهلة إضافية حىت  2 ويستثين من هذا اإلجراء عدد  .سنوات إىل واائف إدارية 2حتويل مجيع من ختطى يف نفس الدرجة أكثر من  مت
 8 1/71 /  بتاريخ  679 للحصول على الدرجة طبقا لكتاب اإلدارة العامة لشئون املعاهد بوزارة التعليم العايل رقم  1 8/71/ 1

  ت ومؤنمرات حبثاً علمياً ىف جمال  3وحىت األن وذلك بنشر  8 71أثرى السادة أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بفاعلية البحث العلمي حملياً ودولياً وذلك خالل الفرتة من فرباير
يتضح أيضا من مراجعة التقرير . وهى أقوى اجملالت التخصصية على مستوى العامل Q1حبثا ىف جمالت ذات معامل تأثري قوى بل منها ثالث جمالت مصنفة  3 علمية عاملية منها 

ة ألكادميية احلديثة هلا ثالثوالذي اهر فيه ان إستعانت األكادميية يف تقريرها هذا بوحدة املكتبات الرقمية باجمللس األعلى للجامعات حيث  التطور الكبري ىف االنتاج العلمى لألكادميية
كادميية ىف يضع األ وهذا معناه أقوى اجملالت العلمية ىف هذه التخصصات كما يتضح الزيادة الكبرية ىف عدد األحباث الىت هلا معامل تأثري عاما بعد عام مما Q1أحباث هلا تصنيف 

 .الطريق الصحيح علمياً 

  من عدد أعضاء هيئة التدريس % 61عضوا لربنامج هندسة العمارة وتصل نسبتهم إىل ( 66)ومنهم . عضو هيئة تدريس الستكمال تغطية األعباء التعليمية( 69)تنتدب األكادميية
 .ساعات  8وال يتجاوز حتميلهم الداسي عن . على رأس العمل
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 (لكل تخصص على حدة)جودة الخدمات التعليمية  .6
وتكون المحاسبة على آخر قرار معادلة. سنوات على األقل 5الحصول على المعادلة من المجلس األعلى للجامعات للمعاهد التي مضى على إنشائها  -62

 .، يتم رصد وتحليل البياناتومدة المعادلة التي حصل عليها المعهد
والئحته التنفيذية يف  127 لسنة  61اخلاضعة للقانون اليت نمنحها اجلامعات املصرية درجات البكالوريوس يف اهلندسة حصلت األكادميية على قرارات مبعادلة مجيع الدرجات اليت نمنحها ب

وقد مث التجديد األخري بقرار السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم . وقد مت جتديد املعادلة يف مواعيدها. 7111/  /1 قرارات وزارية اعتبارا من وقد صدرت هبذا . التخصصات املناارة
. 7177- 717ويسري العمل هبذا القرار حىت هناية العام اجلامعي  8 1/9/71بتاريخ  8 7العايل والبحث العلمي واجمللس األعلى للجامعات رقم 

( قرارات الوزارية بمعادلة الدرجات التي تمنحها األكاديميةال -41الملحق رقم )

ويجب أن يتم تقييم مدى حداثتها، والتزامها. توفر الئحة دراسية كاملة واضحة وحديثة نسبيا وصادر بها قرار وزاري ومعتمدة ومختومة من الوزارة  -71
 .يل للطالببالمعايير القياسية للجودة، ومدى إتاحة نسخ منها للطالب وهل يوجد دل

ارية الصادرة يف هذا الشأن ويدرس هبذا الالئحة حاليا ز و طبقا للقرارات ال  7111طبقا لالئحة عام   7111/711بدأت الدراسة باألكادينية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا باملعادي عام 
 .طالبا( 1  )عدد 

 7 7/71 /77بتاريخ ( 1613)برقم  (7 71الئحة )اجلديدة  لدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة بالالئحةوقد أصدر السيد األستاذ ا. 7111قامت األكادميية بتعديل الئحة 
 .طالبا( 6661)ويدرس هبذه الالئحة حاليا عدد .1 7/71 71وقد بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي 
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وقد  8 77/2/71بتاريخ ( 7117)برقم ( 8 71الئحة )بالالئحة اجلديدة در السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل قراره ببدأ الدراسة وأص 7 71قامت األكادميية بتعديل الئحة 
 .طالبا( 177 )ويدرس هبذه الالئحة حاليا عدد . 1 8/71 71بدأت الدراسة طبقا هلذه الالئحة اعتبارا من العام الدراسي 

يدرسون يها من خالل كتيب ودليل  توزيع ملخصها علي مجيع الطالب الذينومجيعها مناحة ويتم . باملعايري القياسية للجودة، واألطر املرجعية اليت صدرت قبل التصديق عليها ومجيع اللوائح تلتزم
. موجز للطالب

 :، وهي (VDD) 33بالملحق رقم اللوائح الدراسية السارية لألكادميية   وقد مت حتميل نسخة إلكرتونية من
 متضمنة صورة من القرارات الوزارية ببدء العمل هبا 7111وثيقة الئحة األكادميية لعام . 
 متضمنة صورة من القرار الوزاري ببدء العمل هبا 7 71وثيقة الئحة االكادميية لعام  .7
 . متضمنة صورة من القرار الوزاري ببدء العمل هبا 8 71وثيقة الئحة االكادميية لعام  .1
(من القرار الوزاري بإنشاء المعهد، واي قرارات وزارية معدلة بعد ذلك، وبيان بتخصصات المعهد طبقا للقرارات الوزارية ببدء الدراسة صورة - 0ق رقم الملح)

ايير األكاديمية المرجعيةهل تم ذكر معايير أكاديمية للبرنامج؟ هل المعايير األكاديمية تحقق مواصفات الخريج؟ هل المعايير األكاديمية في مستوى المع  -70
للتخصص كحد أدني أو أعلي منها؟   NARSالقومية

 :تقدم األكادميية أربعة برامج دراسية هي

 برنامج بكالوريوس هندسة اإللكرتونيات وتكنولوجيا االتصاالت - أ

برنامج بكالوريوس هندسة احلاسبات وتكنولوجيا املعلومات - ب

 جيا اإلنتاجبرنامج بكالوريوس هندسة التصنيع وتكنولو  - ت



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

52 

 برنامج بكالوريوس هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء - ث

جلميع براجمها وقدمته إىل اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد اليت قامت مبراجعتها وحتكيمها وقد اعتمد جملس إدارة ( ARS)وقامت األكادميية بصياغة مقرتح ملعايري أكادميية 
 3 71، الطبعة األوىل لعام (ARS)واملعايري األكادميية لربامج األكادميية . 3 71الطبعة األويل من معايري مجيع الربامج؛ طبعة يوليو  3 71يوليو  3بتاريخ ( 61 )اهليئة يف جلسته رقم 

وقد مت حتميل  .وإجراءات التحكيم وقرار جملس إدارة اهليئةة اهليئة عللتخصص وحتقق مواصفات اخلريج وذلك بناء علي مراج   NARSيف مستوى املعايري األكادميية املرجعية القومية
 (DVD) 33الملحق رقم نسخة من املعايري األكادميية لربامج األكادميية على 

للبرامج تحقق المعايير األكاديمية لها؟  ILOsمذكورة بالتوصيف؟ هل  ILOsهل مخرجات البرامج المستهدفة من تعلم الطالب من معارف ومهارات  -79
المقررات للتحقق من ذلك؟ هل المصفوفة تظهر اكتساب الطالب للمهارات؟/  ILOsتم وضع مصفوفة هل 

. عهاواحملتوي العلمي واملفاهيم واملعلومات واملهارات بأنوا مالتحديد الدقيق حملتويات املقررات وطرق التعليم والتعلم والتقييتوصيف جلميع براجمها ومقرراهتا و ة غقامت األكادميية بصياع
كما مت عرض توصيف مجيع املقررات على مراجعني خارجيني من اخلرباء وأكدت . املقررات اليت أكدت حتقيق املعايري األكادميية هلا/ويتضمن توصيف الربامج مصفوفات خمرجات التعلم

 (DVD) 33الملحق رقم خلارجيني لربامج األكادميية على تقارير املراجعني اتوصيف الربامج وتوصيف املقررات و  وقد مت حتميل نسخة من. تقاريرهم كل ما سبق

هل تم تحديد أساليب تقويم الطالب؟ بالبرنامج؟ بالمقررات؟ هل تم وضع آلية للتأكد من تحقيق البرنامج للمعايير األكاديمية؟  -73
ويتم تقييم  (DVD) 33الملحق رقم مج واملقررات اليت تقدمها األكادميية على حمددة بتوصيف الربامج واملقررات وقد مت حتميل نسخة من توصيف مجيع الرباأساليب تقو م الطالب 
 (.DVD) 33لملحق رقم االربامج واملقررات على كما يتم إعداد تقارير سنوية للمقررات والربامج وقد مت حتميل نسخة من تقارير   .خرجات التعلممل هااالمتحانات لتقييم قياس

(إدارة العملية االمتحانيةعينة من نماذج  -44ملحق رقم )

.مدى جدية التدريب العملي الميداني، وتوفير أماكن للتدريب ومتابعة المتدربين وتقييمه بشكل مناسب  -74
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 :التدريب العملي مدرج بالالئحة ويتم علي أربعة مراحل كالتايل

واجتياز هذا التدريب بنجاح هو أحد أساسيات استيفاء ( Pass or Fail) تسب له درجات ويقيم بناجح أو راسبوهو تدريب داخلي والحت :تدريب المستوي صفر - أ
.متطلبات التخرج

واجتياز هذا التدريب بنجاح هو أحد ( Pass or Fail) ساعات معتمدة ويقيم بناجح أو راسبوهو تدريب داخلي والحتتسب له درجات أو  :تدريب المستوي األول - ب
أساسيات استيفاء متطلبات التخرج

( GPA)ساعات معتمدة ويقيم بالدرجات طبقا لالئحة ويدخل يف حساب التقدير  1وهو تدريب خارجي ميداين له  :ستوي الثانيتدريب الم - ت

(GPA)ساعات معتمدة ويقيم بالدرجات طبقا لالئحة ويدخل يف حساب التقدير  1وهو تدريب خارجي ميداين له  :تدريب المستوي الثالث - ث

األقسام التعليمية وجهات التدريب ويتم توثيق التنسيق بتوقيع بروتوكول ملزم يغطي متطلبات مكتب التدريب باألكادميية و بالتنسيق بني  الثاين والثالث املستوينيتدريب ويتم التخطيط ل
جلهة التدريب بناء علي متابعة  درجة (91)خصص منها  11 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء من اهليئة املعاونة ويقيم التدريب بدرجة من ويتم متابعة التدريب اخلارجي بواسطة . الربنامج

درجة للقسم العلمي مينحها من خالل جلان ثالثية من أعضاء هيئة التدريس يقدم هلا الطالب تقريرا ( 61)وخيصص . يف بداية التدريب احلضور واالستيعاب واإلجيابية واملتطلبات اليت تعلن
طالبا خالل العام الدراسي ( 1713)وقد مت تدريب  .عرضا إلجراءات ختطيط وتنفيذ التدريب 71ويتضمن امللحق رقم . لتدريب وتناقشه فيهعن حمتوى التدريب ويقدم أمامها عرضا عن ا

71 2-71 8. 

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

 ا ونقابة املهندسني املصريةبروتوكول تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجي - 
؛ اخلرباء الدوليون إلثراء البحوث وتبادل املعارف(IEREK)بروتوكول تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا وشركة إيريك  -7
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بروتوكول تعاون بني األكادميية احلديثة للهندسة والتكنولوجيا املركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء -1

 (صور بروتوكوالت التعاون -46م ملحق رق)

ويعد عرض مذكرات على الطالب خطأ جسيما  ال بد من)هل هناك مراجع علمية مذكورة بالالئحة، أم مذكرات معدة بواسطة أعضاء هيئة التدريس   -75
 (.محاسبة إدارة المعهد عليه

 8 71كتابا خالل عام ( 1  )وقد مت شراء   مبواصفات املقررات  وتواصل األكادميية دعمها للمكتبات العلمية املراجع العلمية األساسية جلميع املقررات مذكورة بالالئحة املعتمدة ومدرجة
 .( 88 )ليصل عدد عناوين الكتب باألكادميية 

(.تخدامه بهاكشف بالمراجع العلمية المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها المقررات التي يتم اس -94ملحق رقم )

هل يوجد نسخ من هذه المراجع العلمية بمكتبة المعهد؟ وما مدى حداثتها؟  -76
ويف حال االحتياج إلضافة مرجع أحدث على إثر حتديث مواصفات مقررات يتم . يتم إمجاال دعم مكتبة األكادميية باملراجع األساسية للمقررات واليت تتحدد يف الالئحة وتوصيف املقررات

 نفس العام عادة  شرائها يف

(.كشف بالمراجع العلمية المتوفرة بالمكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أمام كل منها المقررات التي يتم استخدامه بها -94ملحق رقم )

.مليةنوعية التجارب وتوافقها مع متطلبات المقررات المختلفة، وهل يوجد تجارب عملية تناسب مضمون أي مقرر يحتاج إلى تجارب ع  -77
وتوجد باألكادميية معامل تغطي مجيع احتياجات املقررات عالوة علي . الشق املعملي للمقرر حمدد بدقة يف توصيف املقرر من ناحية خمرجات التعلم املستهدفة واحملتوي وأساليب التقييم

 .وفيما يلي مناذج من معامل األكادميية. ل الالزمة للتدريب وإجراء التجاربويتم إجراء الصيانة الدورية وإمداد املعامل والورش باخلامات والسوائ. الورش التعليمية
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9-0معامل فيزياء 
جتربه البندول بت الفيزيائية مثل عجلة اجلاذبية األرضية يف يتم حتديد التجارب طبقا حملتوي املادة العلمية للمقررات النظرية حيث ان الطالب يف هذه املرحلة يقوم بإجراء جتارب لتعيني بعض الثوا

كي ويقوم بتعيني بعض الثوابت اخلاصة باملادة مثل تعيني احلرارة النوعية و معامل التمدد احلراري لبعض املواد الصلبة واملكافئ امليكاني‘ البسيط  وسرعه الصوت يف اهلواء يف جتربة األنابيب الرنانة
كذلك يتعرض الطالب ملفهوم املرونة ويقوم بتحديد ثابت املرونة عمليا من خالل جتربة هوك وكل تلك التجارب تساعد احلراري و كذلك معامل اللزوجة لبعض السوائل يف جتربه ستوك و 
 .الطالب يف استيعاب املادة النظرية حيث اهنا تكون مطبقة عمليا

4-3معامل فيزياء 
ري ويتم التطبيق عمليا على ذلك يف املعمل من خالل جمموعه من التجارب اليت هتدف ايل ترسيخ بعض باملقرر النظ (ELC 214)يتعرض الطالب يف الفرقة الثانية ايل الفيزياء احلديثة 

رجه وكذلك تعيني اإلشعاع احلراري املنبعث من االجسام وفقا لد‘املفاهيم األساسية مثل مفهوم تداخل املوجات الضوئية وكيفية استخدام هذه الظاهرة يف حساب الطول املوجي ألشعة الليزر 
كما يتعرض الطالب يف املقرر النظري لبعض الظواهر الفيزيائية مثل اخلاصية الكهروضوئية ويقوم بالتطبيق عمليا بدراسة هذه الظاهرة يف ‘ حرارهتا وحتقيق قانون األس الرابع لستيفان بولتزمان

 .جتربة بالنك
ا ويلم املعمل بكثري من هذه التطبيقات مثل الدايود والرتانستور واخلاليا الشمسية حيث يقوم الطالب بإجراء التجربة يدرس الطالب نظريا اشباه املوصالت وتطبيقاهت (ELC 215)ويف املقرر 

لشمسية وكذلك يدرس يف وكذلك القدرة للخاليا اورسم املنحين املميز لكل من تلك املكونات اإلليكرتونية ويتعلم كيفية حساب بعض الثوابت اخلاصة بكل منها مثل اجلهد الداخلي للدايود 
تعيني طاقة الفجوة جملموعة من اشباه املوصالت املعمل األلياف الضوئية كتطبيق على اشباه املوصالت وكيفية استخدامها يف تعيني سرعة الضوء يف الوسط وسرعة يف الفضاء ويقوم الطالب ب

. ت مثل ااهره هال و كل تلك التجارب خمتارة مبا خيدم املادة النظرية للمقررمثل السليكون و اجلرمانيوم ويتعرض أيضا لبعض الظواهر يف اشباه املوصال
 معامل الكيمياء 

1. Acid-base titrations
2. Water treatments
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3. Measurement of water hardness
4. Soap preparations

 CHE100, CHEN001وهذه التجارب تتوافق مع متطلبات وخمرجات التعلم اخلاص مبقررى الكيمياء 

أسلوب تعريف جميع أعضاء هيئة التدريس والفريق المعاون والعاملين بمعايير جودة األداء، وتطبيقها بشكل جيد وصحيح، وهل يتم عمل ندوات  -73
عدد . طرق الجودةهل تم عمل توعية كاملة لكافة العاملين بالمعهد ب. ودورات تدريبية داخل أو خارج المعهد يشارك فيها أي من العاملين بالمعهد

  .الدورات وتطويرها يعتمد على عمر المعهد
وقد مت عقد عدد كبري من هذه ية التعليمية وأعمال جودة التعليميف اجملاالت اليت تدعم العملواهليئة املعاونة واإلداريني  من أعضاء هيئة التدريس( 16 )ضرها دورة تدريبية ح( 61)مت عقد 

 ألكادميية ندوات داخلية حياضر فيها روادكما تنظم ا. التدريس جبامعة القاهرةرات أعضاء هيئة ومركز تنمية قديئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الدورات بواسطة خرباء من اهل
وحيضر هذه الدورات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  .التعليم اهلندسي يف جماالت توصيف املقررات والربامج وتقييم االمتحانات ومصفوفات خمرجات التعليم واملعايري األكادميية

 .وحيتفظ مكتب اجلودة باألكادميية بصور للشهادات اليت حصل عليها املتدربني. واإلداريني
 ( ات التدريبية التي حصلوا عليهاعضاء هيئة التدريس والجهات التي كانوا يعملون بها من قبل ومدة العمل وخبراتهم التدريسية والدور سماء أكشف بأ – 06ملحق رقم )

(.كشف بأسماء العاملين بوحدة الجودة ومؤهالتهم وخبراتهم والدورات التدريبية التي حصلوا عليها وتاريخها ومدتها -92ملحق رقم )

بيانات القائمين بالتدريسمدى توافق التخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس مع المناهج والمقررات وذلك بتحليل كامل للجدول الدراسي مع   -72
 .وتخصصات أعضاء هيئة التدريس المعينين والمعارين والمنتدبين
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يئة أعضاء ه)وتتضمن وثيقة اإلمكانيات البشرية . ميية هلمدحترص األكادميية على حتميل أعضاء هيئة التدريس باملقررات القادرين على تدريسها من واقع التأهيل العلمي واخلربات األكا
.يس هذه املقرراتلكل عضو هيئة تدريس تتضمن التأهيل العلمي واخلربات السابقة وكود املقررات اليت يقوم بتدريسها مما يسهل استنتاج درجة قدرته علي تدر  موجز السرية الذاتية( ريسالتد

.مدى التزام هيئة التدريس بالمنهج الموجود في الالئحة  -31
حمتويات املقرر ومشولية االمتحانات ملخرجات التعلم وحتليال ملدلول ترمجته تفصيال بتوصيف املقررات ويقدم عضو هيئة التدريس تقريرا سنويا عن تغطية  ج احملدد بالالئحة ملزم وقد نمتهاملن

 .نتائج الطالب وتوصية باإلجراءات الالزمة إلصالح السلبيات

.مدى تكامل المادة العلمية بين القائمين بالتدريس لنفس الطالب  -30
وضع االمتحان ينتهي  سيق كما يتم عقد اجتماع للتنسيق قبيلويتم عقد إجتماعات دورية للقائمني بتدريس نفس املقرر للتن. هو منسق املقررخربة موعة تدريس املقرر أكثر أعضاء جم

واحملتوى العلمي وخمرجات التعلم اليت يقدمها الطالب رجع األساسي والتمارين والتقارير أما تكامل املادة العلمية فاجلميع يلتزم بتوصيف املقرر جبميع عناصره خاصة امل. بتوقيع حمضر تنسيق
 .وآلية التقييم

(عينة من نماذج إدارة العملية االمتحانية -44ملحق رقم )

.د أجهزة ال تعملمدى حداثة األجهزة والمعدات بالمعامل والورش، وهل تعمل بكفاءة، وتحديد وجود نقص في أجهزة في أي معمل أو وجو   -39
 .تعمل األكادميية علي التحديث املستمر للمعامل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية وفيما يلي عرضا موجزا حلالة بعض معامل األكادميية

2-1معامل فيزياء 
وتعمل تلك األجهزة مبتوسط كفائه ‘التعليم اإلعدادي لطالب كليات اهلندسة  تعد األجهزة املستخدمة هبدف التعليمي للطالب متوسطة احلداثة اال اهنا تفي بالغرض املرجو منها طبقا ملرحله

 .فقد مت تكهينها% 61اما األجهزة اليت اخنفض متوسط كفاءهتا اىل ‘طبقا لعمر اجلهاز % 11 ايل % 81برتاوح بني 
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 /اسم املعمل م
 أسم الفين املختص باملعمل

املساحة باملرت 
 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءه لكل جهاز املربع

 (7& )معمل فيزياء رقم 

 رفعت عبداهلل. ا 

 عمر اجلمل. 7

7م 18

7م 89

11%  6 

PH
Y 

10
1 –

 P
H

YN
 00

1 

1. Simple pendulum

 (الفرقة االوىل)

11%  6 2. Hook's law
81&  6 3. Specific heat of solid
81%  6 4. Mechanical equvelent of heat
81%  6 5. Thermal expantion of solids
 11%  6 6. Young’s modulus
11%  6 7. Viscosity
81%  6 8. Meld's experiment
81%  6 9. Resonance tube
11%  6 10. Lee's disc
81%  6 11. 0th and 1st law of thermodynamics
81%  6 

PH
Y 

10
2 –

 P
H

YN
 00

2 

12. Inverse square law

 (الفرقة االوىل)

21%  6 13. Carey foster bridge
81%  6 14. Ohm's law
81%  6 15. Absorption coefficient
81%  6 16. Inverse square law
81%  6 17. Wheatstone bridge
81%  6 18. Newton rings
81%  6 19. Leakage
11%  6 20. Power of convex lens
11%  6 21. Refractive index
11%  6 22. Polarization



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

58 

 11%  6 23. Krichhoff''s rules

4-3معامل فيزياء 
ئج مما يتيح فرصه أكرب للطالب لرصد الظاهرة او استنتاج الثوابت تعد األجهزة املستخدمة متطورة نسبيا اال اهنا حتاج ايل قدر اعلي من التطور كاستخدام اجهزه مرتبطة باحلاسب اآليل لرصد النتا

. يتم تكنهينها% 61وباخنفاض كفاءه األجهزة ايل اقل من ‘وحتتاج ايل صيانة مستمرة للحفاظ على كفاءة األجهزه % 81ايل % 21تعمل األجهزة املستخدمة حاليا مبتوسط كفائه يرتاوح بني ‘
و  (Franck-Hertz)و  (Photo electric effect)زياء بإضافة جمموعه من التجارب احلديثة مبا يتوافق مع املقررات النظرية مثل جتربة وهناك خطه لتطوير معامل الفي

(Blackbody Radiation)  و(Atomic spectra) ولذلك لرفع مستوي اخلربة العملية للطالب .
 3  معمل فيزياء

/اسم املعمل م
 لأسم الفين املختص باملعم

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءه لكل جهاز املساحة باملرت املربع

 (1)معمل فيزياء 

 ابراهيم مصطفي/ ا
 7م 36

21%  

EL
C 

21
4 –

 E
LC

N
 

11
4 

1. Interference of light ( )
 التخصص كهرباء

املستوى االول

21%  2. Stefan's law of radiation ( )
81%  3. Helmholtz coil ( )
81%  7 4. Plank's quantum (7)
81%  5. RLC circuit ( )
21%  6. Hystersis loop ( )

4-3معمل فيزياء 

 م
 /اسم املعمل

 الحظاتم قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءه لكل جهاز املساحة باملرت املربع أسم الفين املختص باملعمل

%21 7م 38 (6&1)معمل فيزياء   7 E L C 2 1 3 – E L C N 1 1 31. Hall effect التخصص كهرباء 



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

59 

%21 ابراهيم مصطفي/ ا  72. Band gap املستوى االول
21%  7 3. Transistor characteristics
21%  7 4. Fiber optics
81%  7 5. Specific charge of electron
81%  76. Polarization of light
21% 7 7. Solar cell characteristics
21% 7 8. Diode characteristics

 4معمل فيزياء 

 م
 /اسم املعمل

 أسم الفين املختص باملعمل
 مالحظات ربةقائمة بالتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التج قائمة باألجهزة املتوفرة املساحة باملرت املربع

(/6)معمل فيزياء 
 7م 38 ابراهيم مصطفي. أ 

1. Hall effect (7)

EL
C2

15
 – 

EL
CN

11
5 

1. Hall effect (7)

 التخصص كهرباء
 املستوى االول

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



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

60 

األجهزة المتكهنة 
1. Parallel plate capacitor
2. Straight conductor
3. Resonance tube
4. Doppler effect

In general: 
1. The laboratory provides good practical training for students in physics and their applications.
2. The laboratory provides a good opportunity for the student to understand the theoretical material through conducting experiments associated with

The laboratory is equipped with all the basic experiments necessary for each student to work in the laboratory itself, where there is an area of 
goods for about 30 students and teachers and 3 aid. 

3. The laboratory is provided with air conditioning for good ventilation and continuous air regeneration.

 معمل الكيمياء
 .األجهزة واملعدات املوجودة باملعمل حديثة وتعمل بكفاءة وال يوجد أى نقص ىف أجهزة املعمل

 عامل قسم هندسة اإللكترونيات وتكنولوجيا االتصاالتم
و ملواكبة التطور التكنولوجى و إضافة جتارب تساعد الدارسني ىف اإلملام . تعترب كفائة األجهزة مبعامل قسم اإلتصاالت مقبولة اىل حد كبري كما هو موضح باجلداول التالية اخلاصة بكفاءة األجهزة باملعامل

 .و ضمن مالحق التقرير 81هو موضح بالبند  مت بالفعل توريد أجهزة جديدة لعدد من معامل القسم، كما.  عمل خطة لتطوير و حتديث األجهزة بالقسمبكل ما هو جديد، مت
 (قائمة بالمعامل واألجهزة المتوفرة بكل معمل والتجارب الممكن القيام بها والمقرر الذي يفرضها على الطالب -95ملحق )
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لدور الثانىمعامل ا -0

معالجة اإلشارات الرقمية معمل - 0  

/اسم املعملم  
 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة باملرت املربع أسم الفين املختص باملعمل

 معمل معاجلة اإلشارات الرقمية

DSP Lab. 

وليد جالل حممد/ فىن  

مرت مربع 61  

90 % 2 

EL
C 

42
2 

D
igi

tal
 Si

gn
al 

Pr
oc

ess
in

g 1.DSP unit Uce A 6021  التخصص أتصاالت 

 املستوى الرابع 

(Fall term) 

90 % 2 2.Main unit C1- 51001

100 % 13 3.PC Computer

معمل مشاريع - 9  

/اسم املعملم  
 أسم الفين املختص باملعمل

املساحة باملرت 
ة لكل جهازنسبة الكفاء املربع  مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة 

7 

 معمل مشاريع

Project Lab. 

امحد عكاشة/ فىن  

مرت مربع 27  

95 % 1 
Pr

oj
ec

t-
1.

 E
LC

46
1 
1. Spectrum Analyzer GSP-827

 التخصص أتصاالت

 املستوى الرابع

(Fall & Spring terms) 

80 % 3 2. Function Generator SFG- 2010
80 % 4 3. Power Supply unit GPR- 3060
90 % 

1 
4. Oscilloscope 200MHZ GOS-
6200 

3 5. Oscilloscope 200MHZ GOS-
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1022 
4 6. Oscilloscope 20MHZ EX 410

معمل هندسة الميكروويف - 3  
/اسم املعملم  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

 املربع
سبة الكفاءة لكل جهازن  مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة 

1 

 معمل هندسة امليكروويف

Microwave Lab. 

.عبد الفتاح سعيد/ فىن  

مرت مربع 68  

70 % 2 

ELC424 
Micrwave 

engineering 

1- X- band microwave trainer Pt 94124 التخصص إتصاالت 

 املستوى الرابع

(Spring terms) 

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

3000 

70 % 2 3- VSWR meter SWR 3002

:  
EL

C5
36

 
M

icr
ow

av
e 

Ci
rc

ui
ts 

an
d 

D
ev

ice
s 

 التخصص إتصاالت

 املستوى الرابع

(Fall terms) 

(معمل القياسات)معمل القياسات الكهربية   0- 4  
 م

/اسم املعمل  
ين املختص باملعملأسم الف  

املساحة باملرت 
 املربع

نسبة الكفاءة لكل 
 جهاز

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة  عدد األجهزة

 معمل القياسات  6

Measurements Lab. 

مرت مربع 36  85 % 4 Electrical Measurements. 
ELC213 

1. Oscilloscopes G05-620 التخصص كهرباء 

 All-in one instrument PT-9300 .2 4 % 90 االول املستوى
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امساء حممد/ فىن  90 % 4 3. Analog Lab unit IDL- 600 ترم ثان 

85 % 8 4. Digital & analog Avo-meters

80 % 8 5. Dc- Power Supply  unit KL92001

80 % 2 6. LCR – meter 8/58

(عمل القياساتم)معمل القياسات اإلليكترونية   9- 4  
/اسم املعملم  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

 املربع
نسبة الكفاءة لكل 

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة  عدد األجهزة جهاز

6 

 معمل القياسات 

Measurements Lab. 

امساء حممد/ فىن  

مرت مربع 36  

85 % 4 Electronic Measurements. 
ELC314 

1. Oscilloscopes G05-620

 التخصص كهرباء

 املستوى االول

 ترم ثان

90 % 4 2. All-in one instrument PT-9300

90 % 4 3. Analog Lab unit IDL- 600

85 % 8 4. Digital & analog Avo-meters

80 % 8 5. Dc- Power Supply  unit KL92001

80 % 2 6. LCR – meter 8/58



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

64 

معمل الدوائر الرقمية - 5  

/اسم املعملم  
 أسم الفين املختص باملعمل

املساحة باملرت 
 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة  عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املربع

3 

 معمل الدوائر الرقمية

Logic Circuits Lab. 

حسام حممد حسن/ فىن  

مرت مربع  9

70 % 10 

Lo
gic

 C
irc

ui
ts 

D
esi

gn
-1

.
CM

P2
11

 

7. Basic logic unit  KL- 31001

 التخصص كهرباء

 املستوى االول

(Fall term) 

50 % 13 8. logic circuits modules KL- 33001-
KL33013

85 % 5 9. Signal Generators GFG8020H

60 % 5 10. Oscilloscopes B641168

90 % 2 5. Integrated circuits tester GUT 6000A

 (0-تحليل دوائر) معمل الدوائر الكهربية و اإللكترونية 6-0
/اسم املعملم  

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة باملرت املربع أسم الفين املختص باملعمل

و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية9  

Basic Electrical & 
Electronics Lab. 

صالح عليوة/ فىن  
مرت مربع 38  

90 % 10 

El
ec

tri
ca

l C
irc

ui
t 

An
aly

sis
-1

. E
LC

21
1 

1. Basic electric Circuits unit KL- 12100

 التخصص كهرباء

 املستوى االول

(Fall term) 

90 % 28 2. Basic electronic KL- 13008

90 % 2 3. Basic electronic KL- 13009

85 % 17 4. Educational System kit(diode،op-am ،
transistor...etc) KL- 23001

90 % 5 5. 20MHZ Oscilloscope Gos – 620
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95 % 5 6. V،I meters & Accessories KL
18001،18002

 (0-الدوائر اإللك الدقيقة ) معمل الدوائر الكهربية و اإللكترونية 6-9
/ملعملاسم ام  

 أسم الفين املختص باملعمل
 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة باملرت املربع

و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية9  

Basic Electrical & 
Electronics Lab. 

مرت مربع 38صالح عليوة/ فىن  

90 % 10 

m
icr

oe
lec

tri
c C

irc
ui

ts-
1  

EL
C
11

2 1. Basic electric Circuits unit KL- 12100

 التخصص كهرباء

 املستوى الثاىن

(Fall term) 

90 % 28 2. Basic electronic KL- 13008

90 % 2 3. Basic electronic KL- 13009

85 % 17 4. Educational System kit(diode،op-am ،
transistor...etc) KL- 23001

90 % 5 5. 20MHZ Oscilloscope Gos – 620

95 % 5 6. V،I meters & Accessories KL 18001،18002

 (9-الدوائر اإللك الدقيقة ) معمل الدوائر الكهربية و اإللكترونية 6-3
/اسم املعملم  

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة املساحة باملرت املربع أسم الفين املختص باملعمل

و اإللكرتونية  معمل الدوائر الكهربية 9  

Basic Electrical & 
مرت مربع 38  

90 % 10 

m
icr

oe
lec

tri
c 

Ci
rc

ui
ts-

2 
EL

C1
13

 1. Basic electric Circuits unit KL- 12100  

 Basic electronic KL- 13008 .2 28 % 90 التخصص كهرباء
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Electronics Lab. 

صالح عليوة/ فىن  

90 % 2 3. Basic electronic KL- 13009 املستوى الثالث 

(Spring term) 85 % 17 4. Educational System kit(diode،op-am ،
transistor...etc) KL- 23001

90 % 5 5. 20MHZ Oscilloscope Gos – 620

95 % 5 6. V،I meters & Accessories KL
18001،18002

9- معامل الدور الرابع

التناظرية و الرقمية  معمل االتصاالت - 7

/اسم املعمل م  
 أسم الفين املختص باملعمل

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة باملرت املربع

 اإلتصاالت الناارية و الرقمية7

Analog & Digital 
Comm.Lab. 

يوىنعبد الرمحن بس/ فىن  

7م 21  

70 % 8 

Co
m

m
un

ica
tio

ns
-1

. 
EL

C3
11

 

1. Signal Generator

 التخصص أتصاالت

 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

 معمل اإلتصاالت المتقدمة - 3
/اسم املعمل م  مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهازاملساحة باملرت  
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 املربع أسم الفين املختص باملعمل
8 

 معمل اتصاالت املتقدمة

.Advanced Comm. Lab 

صفوت الدويك/ فىن  

7م 21  

Zero % 1 

Co
m

m
un

ica
tio

ns
-2

. 
EL

C4
21

 

1. Satellite receiving system

 التخصص أتصاالت

 املستوى الرابع

(Spring term) 

100 % 1 2. Satellite Trainer

100 % 1 3. USRP+ Labview Software

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

 معمل الهوائيات - 2
/اسم املعملم  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املربع

 معمل اهلوائيات 1

Antennas Lab. 

امساء سيف/ فىن  

7م 66  

50 % 2 

Antennas and 
Wave Propa 
ELC521gation.1 

1. Accessories
40 % 3 2. Antenna System trainer  PTE009
40 % 3 3. Transmitter 167 MHZ  0294227

80 % 2 4. Transmission system ED-3200B

80 % 2 5. Control unit ED- 3200A

80 % 2 6. Receiver 3200c
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 معمل الراديو و التلفزيون - 01
/اسم املعملم  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املربع

 1 
 معمل الراديو و التلفزيون

Radio & T.V Lab. 

عال حممد/ فىن  

7م 21  

80 % 2 

R
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n
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1. Video and TV trainer PT94320
 التخصص أتصاالت

 املستوى الرابع

(Fall term) 

80 % 2 2. Color television trainer PT 93201
60 % 2 3. Radio System trainer PT 94329
40 % 8 4. Oscilloscope 20MHZ 70235
100 % 1 5. LED Television trainer
1001 6. LCD Television trainer

معمل هندسة التحكم - 00

/اسم املعملم  
 مالحظات قائمة باألجهزة املتوفرة عدد األجهزة نسبة الكفاءة لكل جهاز املساحة باملرت املربع أسم الفين املختص باملعمل

 معمل هندسة التحكم
Automatic 

Control Lab. 

على موسى/ فىن  

 7م 28

50 % 3 

Control-
1.(Principles of 

Automatic 
Control) ELC310 

1. Analog Servo motor trainer ED 4400 التخصص أتصاالت 

 املستوى الثاىن

(Fall term) 

100 % 1 2. PLC Traine ED 4260

75 % 6 3. 30MHZ Oscilloscope OSC 1030
4. Avo meters & Accessories KL92001

100 % 5. PID Control Panel

100 % 
6. Oscilloscope

3- معامل لقسم االتصاالت يتم تنفيذها بمعامل قسم الحاسبات
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 (9معمل حواسب رقم )معمل التحكم الرقمى  - 09
/اسم املعمل م  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

عاملرب  مالحظات قائمة بالتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة باألجهزة املتوفرة 

 7 

(7)معمل حواسب رقم  7م 22    

جهاز حاسب 91  

MATLAB 2015 

EL
C4

20
 C

on
tro

l 2
 

1. Simulink training
التخصص 
 أتصاالت

 املستوى الثالث

(Spring 
term) 

2. Simulink modeling tutorial and the train
experiment

3. Digital control of DC servomotor
4. State feedback control of flexible link

system
5. Logixpro simulation training for PLC
6. Logixpro experiment (dc motor)

 (3معمل حواسب رقم ) 3 -معمل اتصاالت - 03
/سم املعملا م  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

 مالحظات قائمة بالتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة باألجهزة املتوفرة املربع

 1 

(1)معمل حواسب رقم  7م 22    

جهاز حاسب 91  

MATLAB 2015 
EL

C5
23

 C
om

m
. 3

 

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

التخصص 
 أتصاالت

 املستوى الرابع

(Fall term) 

2. Transmit/receive data (bipolar) in AWGN Channel, drawing
BER curve, compare with unipolar.

3. Study the effect of (1&2) by sending text.
4. Huffman Code Creation
5. Hamming and cyclic Coding with BER Curve.
6. Convolutional encoder and Viterbi decoder with BER

Curve.



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

70 

 (3معمل حواسب رقم )معمل األنظمة المتكاملة الكبيرة  - 04
/اسم املعمل م  

 أسم الفين املختص باملعمل
املساحة باملرت 

ملتوفرةقائمة باألجهزة ا املربع  مالحظات قائمة بالتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة 

 6 

(1)معمل حواسب رقم  7م 22    

 جهاز حاسب 91

MATLAB 2015 

EL
C4

34
 V

LS
I 

1.  Introduction to Orcad and DC sweep  التخصص
 أتصاالت

 املستوى الثالث

(Spring 
term) 

2. BJT I-V characteristics
3. MOSFET I-V characteristics and AC sweep
4. Introductin to Microwind Package (Inverter Implimentation

& analysis)
5. Logic gates (AND Gate)
6. Compound Function

 (3معمل حواسب رقم )معمل اللغة الوصفية للمكونات   - 05
/اسم املعمل م  

فين املختص باملعملأسم ال  
املساحة باملرت 

 مالحظات قائمة بالتجارب اليت تتم يف املعمل واسم املقرر الذي ختدمه التجربة قائمة باألجهزة املتوفرة املربع

 3 

(1)معمل حواسب رقم  7م 22    

 جهاز حاسب 91

EL
C5

33
 V

H
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 and 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.
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6. Design, realize and check digital systems based on VHDL by test
bench. 

 9103تطوير الورش والمعامل بقسم التصنيع خالل عام 
 الورش: أوال  

 مت إعادة توزيع الورش املختلفة طبقاً ملتطلبات أ هد تد املشرفني واملدربني واملخازن ونقلها لتلىب مطالب اجلودة واألمان الصناعي. 
 والثاين  إضافة خمرطة إضافية لطلبة املستوى األول 
 ورشة السباكة: 
  فرن كهرباء لسباكة األلومنيوم والنحاس  مت جتهيز الورشة بعدد . 
  املستوى الثالث  –طرق حديثة للتصنيع : تابع مادة(. مم 1الواح ختانة أقل من )ماكينة قطع األلواح باستخدام البالزما
  ت املستوى الثالثتابع مادة الوصال مت إضافة املاكينات التالية:  ورشة اللحام: 
  ماكينة حلامMIG    
  ماكينة حلامTIG    
 إضافة جهازى قطع باستخدام: 

 EDM
 ECM 

 املستوى الثالث –طرق حديثة للتصنيع : تابع مادة 
CADو ال    CNCمعملى ال: ثانيا  
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 مت توسيع معمل الCNC   جهاز كمبيوتر  11تطوير  طالب و 11ليتسعI5 دورات خارجية  بالدور الرابع+ لطالب املستوى الثالث تصنيع( 7)حاسب  بالسريفر تابع مادة تطبيقات
  جهاز كمبيوتر  16مت تطويرI5  بالسريفر ملعملCAD  ومادة التصنيع باستخدام احلاسب لطالب املستوى الثالث 
  تثبيت Data show   يف معملى الCNC  والCAD 
  حتديث السوفت وير ملاكينات الCNC   كو املوردة للماكيناتبواسطة شركة إمي 
  تنزيل برنامجNote pad ++    على كمبيوتر ماكينات ال CNC  مبعرفة الMIS 
  شراء سوفت ويرSinumeric 840D   مبعمل ال وحتميله على األجهزة CNC 
 توصيل االنرتنت بسرعه مناسبه ملعمل ال CNC  
  مت توصيل املعملني إلمداد معمل الCNC ال  بالتصميم املعد يف معملCAD  سويتش  7بعددType Cisco SG200-50 50-port Ggabit Smart Switch 

 معمل القياسات الميكانيكية والمترولوجية: ثالثا  
  مم تابع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى الثاين والقياسات امليكانيكية للمستوى التالث  1,11ساعة قياس عادى دقة  6مت إضافة عدد. 
 تابع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى الثاين والقياسات امليكانيكية للمستوى الثالث. مم  1,11ساعة قياس رقمى دقة  6 مت إضافة عدد .
 مت إضافة جهاز قياس خشونة السطح تابع مواد القياسات املرتولوجية للمستوى الثاين. 
  مت تصنيع جهاز معايرة أجهزة قياس الضغط(Dead Weight Tester) 

 معمل اختبار المواد: ابعا  ر 
  ميللي جرام  مت إضافة ميزان حساس دقة.
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.هل يوجد خطط للصيانة المستمرة، وهل توجد خطط إحالل وتجديد للمعامل والورش  -33
كما يتم تطوير املعامل . تخصصة عند احلاجةوتوكل صيانة األجهزة لشركات م. توجد خطط منفذة من خالل جمموعات تضم فنيني ومهندسني جلميع املعامل والورش واملباين واملرافق

معامل قسم وق أعدت األقسام خططا للصيانة والتطوير ملعاملها جيري تنفيذها منذ عام مت بناءا عليها إجراء التطوير املوضح بالبند السابق للورش و  .والورش دوريا كما ورد بالبند السابق
 :ونوضح هنا ما يتصل بقسم االتصاالت. التصنيع

توريدد عددد مددن مت بالفعددل . مت اإلعددالن لتوريدد أجهدزة جديدددة ملعامدل القسدم(.  -مرفدق)وضدع خطده ثالثيددة ملددة ثدالث سددنوات لتطدوير و حتدديث وإحددالل األجهدزة مبعامدل قسددم اإلتصداالت  مت
 :فزيون، معمل اإلتصاالت املتقدمة و معمل التحكم اآلىل كما هو موضح باجلدول التاىلمعمل الراديو و التل: هذه املعامل هى. األجهزة اجلديدة  ملعامل القسم بالدور الرابع باملبىن الرئيسى

 مالحظات قائمة باألجهزة اجلديدة اسم املعمل م

 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
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 PID Control Panel معمل التحكم اآلىل 3
Oscilloscope 

معاجلة اإلشارات الرقمية، معمل  املشاريع، معمل امليكرويف، معمل : هذه املعامل هى. أجهزة جديدة ملعامل القسم بالدور الثاىن باملبىن الرئيسى توريدل جارى حاليًا إجراء البت الفىن 
.القياسات الكهربية و اإللكرتونية و معمل الدوائر املنطقية، معمل الدواائر الكهربية و معمل  اإللكرتونية الدقيقة

.مراجع العلمية بالمكتبة بشكل عام، ومدى تردد الطالب عليهامدى تنوع ال  -34
 .تغطي املراجع العلمية باملكتبة بشكل جيد متطلبات مجيع برامج األكادميية وذلك لتنوعها كم يتضح من اجلدول التايل

 عدد العناوين التخصص
 8 71مشرتاة عام  8 71مشرتاة قبل 

7  163 علوم أساسية
  1 788 (تصنيع) هندسة ميكانيكية

9  8 1 هندسة كهربية
3  1 1 هندسة حاسبات
 19 1 3 هندسة العمارة

1   22  اجملموع
 88  اإلمجايل
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.هل يوجد بالمكتبة حاسبات ليمكن االطالع على المراجع اإللكترونية  -35
هازا مبكتبة مبىن امللحق متصلة باإلنرتنت وجيري حاليا التنسيق لتوصيلها باملكتبة الرقمية ج( 1)جهاز مبكتبة املبىن الرئيسي و( 7 )جهاز حاسب منهم (  7)يوجد باملكتبات عدد 

 .للمجلس اإلعلى للجامعات

تتناسب السرعة مع عدد أعضاء الطالب)هل توجد قاعات للمناقشة بكل قسم علمي، هل تتوفر خدمات اإلنترنت بكل مباني المعهد وبسرعة مناسبة   -36
 (.بالمعهد
مجيع قاعات الدراسة مضائة جيدا ومكيفة مركزيا وجمهزة بسبورات بيضاء و ، (Data show)وضوئية ( مكرب صوت)درجات مضائة جيدا ومكيفة مركزيا وجمهزة بأجهزة مسعية مجيع امل

قشة ملشاريع التخرج ومقررات الندوات مناسبة و توجد قاعات منا شة قطبقا لالحتياج وتستخدم كقاعات للمنا( Data show)وضوئية ( مكرب صوت)ويدفع هلا أجهزة مسعية 
ناسبة عالوة على إمكانية إجراء جتربة للمشاريع باألقسام العلمية املختلفة وعددها كايف وسعتها مالئمة ألعداد الطالب واملساحة مناسبة ومجيعها جمهزة بأجهزة الداتا شو واإلضاءة امل

 .بإستخدام القدرة الكهربية واجهزة القياس
(.بيان بكافة قاعات التدريس مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغالها - 4ق رقم ملح)

جب تقديرتقدير مدى توافر كافة الخدمات المناسبة للعملية التعليمية وعلى األخص مدى توافر خدمات المكتبة المطبوعة واإللكترونية، وبشكل عام ي  -37
 .حجم الدعم األكاديمي للطالب

.جهاز حاسب آيل متصلة باإلنرتنت وجيري التنسيق لربطها باملكتبة الرقمية للمجلس األعلى للجامعات(  7)للمراجع املطبوعة مزودة بعدد تضم األكادميية مكتبات 
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ءمة أسئلة االمتحان لقياس نواتجاالطالع على عينة عشوائية من أوراق االمتحان لتقدير مدى تغطية االمتحان للمحتوى العلمي للمقرر بالكامل ومدى مال  -33
 .التعلم المستهدفة كما ذكر في الئحة المعهد

يوضح هذا النموذج ما حيتويه كل سؤال من أسئلة اإلمتحان من . لكل مقرر(  Exam Evaluation)تقوم جلنة املمتحنني و علي رأسها أستاذ املادة بعمل منوذج تقييم اإلمتحان 
ل مث يتم عرض هذا النموذج علي عميد األكادميية لإلطالع  و التوثيق و يسليم نسخة منه إيل الكنرتو . يوضح النسبة املئوية إلجابة الطالب هلذا السؤال كما( ILOs)خمرجات التعليم 

 .ملقرراملختص و يوضع األصل يف ملف ا
(نموذج تقييم امتحان تحريرى ونتائج امتحان تحريرى - 43ملحق )

.تم بصورة جيدة؟ ما مدى كفاءة التصحيح من خالل مراجعة عينة عشوائية من أسئلة االمتحانات وكراسات اإلجابةهل تصحيح االمتحانات ي  -32
كل األسئلة و التأكد   جلنة املمتحنيني و تسلم اإلجابة النموذجية مع أوراق اإلجابة للكنرتول املختص الذي يقوم بالتأكد من تصحيح لإلمتحان مبشاركةيقوم أستاذ املقرر بوضع إجابة منوذجية 

وذلك  ملادة و عرض احلالة عليه إلنمام التصحيحمن أن املصحح قيم كل إجابات الطالب املوجودة بالورقة ويف حالة عدم تقييم جزء من إجابة الطالب سهوا يقوم الكنرتول بإستدعاء إستاذ ا
 .  قبل وضع اسم الطالب على كراسة اإلجابة

.جان الممتحنين؟ وهل تتم بصورة صورية وينفرد المحاضر بجميع األعمال دون مراجعةهل تم تحديد كيفية تشكيل ل  -21
وتشكيل جلان املمتحنني يتضمن عضوين هيئة تدريس علي أقل تقدير أحدمها أستاذ املادة و اآلخر األستاذ . 127 لسنة  61من القانون رقم (  2)للماة رقم  يتم تشكيل جلان املمتحنني طبقا

باإلضافة إيل أن مكتب اإلمتحانات   2 7/71 /73بتاريخ   1األستاذ و األستاذ املشارك يف وضع اإلمتحان و كيفية التنسيق بينهم يف جملس األكادميية رقم  نم مت حتدد مهام كال قد مشارك و
 .إدارة االمتحانات خاصة بعض النماذج املستخدمة يفامللحق ويضم . يطلب حمضر تنسيق وضع امتحان بني األستاذ و األستاذ املشارك

 قرار تشكيل جلان املمتحنني.
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 أمر تكليف وضع الورقة االمتحانية متضمنا تعليمات تنسيق الورقة االمتحانية. 
 حمضر تنسيق جلنة املمتحنني.
  تحريريالمتحان االتعليمات وضوابط تصحيح. 
 إلجابة النموذجية لالمتحانعينة من ا. 

(.العملية االمتحانيةعينة من نماذج إدارة  -44ملحق )

.هل يتم توفير المادة العلمية لجميع المحاضرين على االنترنت، ما نسبة المقررات المتوفرة  -20
ناقشددة اعددداد البحددوث وحلقددات املطبقددا ملواصددفات املقددررات فددان منهجيددة تدددريس املقددرر تعتمددد علددى اسددتخدام اسدداليب غددري تقليديددة للتعلدديم وتشددجيع الطددالب علددى الددتعلم الددذاتى و . 

 user  ،name and)علددى سددبيل املثددال مددنح مددن يرغددب مددن الطددالب حسدداب )واالطددالع علددى شددبكة املعلومددات الدوليددة وموقددع االكادمييددة وعلددى مواقددع الشددركات العامليددة 
password ) على موقع شركةCisco ات  ،  ويظل هذا احلساب سارى حىت بعد خترج العاملية للتدريب على مناهج الشركة ىف جماالت ختصصات تكنولوجيا االتصاالت واحلاسب

كما يتم استخدام برامج احلاسب االىل التخصصية ىف املشروعات اخلاصة جبميع ( الطالب لالستعانة باملناهج التدربيية فيما بعد التدريب داخل االكادميية ىف اجياد افضل فرص للعمل
 .ختصصات االكادميية

ان اجلدودة قررات الدراسية لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من الربنامج على عدة مستويات وتشمل االقسام العلمية وجلان تطدوير التعلديم ووحددة ضدمتتم املراجعة الدورية للربامج وامل .7
ور التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التط  –باالكادميية واللجان الىت خيصصها جملس االكادميية 

.تطوير مناهج التدريب املتخصص الداخلى واخلارجى هبدف تزويد سوق العمل باخلريج املتميز ىف كافة التخصصات

 .مت توفري نسبة من املقررات العلمية على شبكة املعلومات الدولية وموقع االكادميية .3



 (1029) الثامنة الدورةتقييم 

 من أجل المنافسة واإلبداعتعليم هندسى : تحت شعار

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

    :التوقيع   البسيونيمحمد لسيد محمد منى ا. د.عميد المعهد أ

78 

بكة االكادمييدة االكادميية باملشاركة بدني اعضداء هيئدة التددريس بقسدم هندسدة احلاسدبات واهليئدة املعاوندة والطلبدة لتنفيدذ الدربامج الفرعيدة التاليدة علدى شد داخل" زويل"جارى تنفيذ مشروع  .6
 :الداخلية كمرحلة اوىل وعلى موقع االكادميية على شبكة االنرتنت الحقا

 MOODLE Modular Object  ،Oriented Dynamic)الكادمييدة مسدتخدما احددث الدربامج املفتوحدة املصددر النظام الفرعى ملوقع التعلديم االلكدرتوىن ملقدررات ا(
Learning Environment)   )االكثر استخداما ىف تطبيقات التعليم االلكرتوىن .

هلئيددة املعاونددة والطددالب واملقددررات واحملاضددرات والسكاشددن واملعامددل والتوقيتددات شددامال قواعددد بيانددات اعضدداء هيئددة التدددريس وا)النظددام الفرعددى لقاعدددة بيانددات نظددام التعلدديم باالكادمييددة  (7
.مما يتيح ايضا الولياء امور الطلبة املتابعة املستمرة للموقف التعليمى للطلبة( الدراسية

Student Admission Controlالنظام الفرعى للمتابعة التعليمية وحضور الطالب االىل  (1

 ول الدراسية واعمال الكنرتول واستخراج النتائج النظام الفرعى للجدا (6

.  رتاتيجية لتطوير االكادميية ىف كافة اجملاالتالنظام الفرعى للتقارير الشامل من باقى النظم الفرعية الىت تتيح الدارة االكادميية اختاذ القرارات فيما يتعلق بتحقيق االهداف االس (3

(.خدم فيها التعليم اإللكتروني بأي صورة، وتحديد مدى تأثير ذلك على جودة التعليم بالمعهدبيان بالمقررات التي يست - 93ملحق رقم )

 scienceهل يتم تزويد الطالب بمصادر إلكترونية مساعدة بها معلومات إضافية عن المنهج، وهل الجامعة مشتركة في منصات تعليمية مثل   -29
direct. 
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س املقددرر تعتمددد علددى اسددتخدام اسدداليب غددري تقليديددة للتعلدديم وتشددجيع الطددالب علددى الددتعلم الددذاتى واعددداد البحددوث وحلقددات املناقشددة طبقددا ملواصددفات املقددررات فددان منهجيددة تدددري. 
ى مناهج الشركة ىف على سبيل املثال منح بعض الطالب حساب على موقع شركة سيسكو العاملية للتدريب عل)واالطالع على شبكة املعلومات الدولية وعلى مواقع الشركات العاملية 

كمددا يددتم اسددتخدام بددرامج ( مددلجمداالت ختصصددات االتصدداالت واحلاسددبات ويظددل هددذا احلسدداب سددارى حددىت بعددد ختددرج الطدالب لالسددتعانة باملندداهج التدربييددة ىف اجيدداد افضددل فددرص للع
 .احلاسب االىل التخصصية ىف املشروعات اخلاصة جبميع ختصصات االكادميية

ملفددات املقددررات وحتريددر دريس واهليئددة املعاونددة بتحميددل اجددزاء مددن املددادة العلميددة وتكليفددات الطددالب علددى املوقددع االلكددرتوىن لالكادمييددة واعددداد وثددائق اجلددودة ىف يلتددزم اعضدداء هيئددة التدد .7
.استمارات التقو م الذاتى الدالة على جودة االداء

التعلم املستهدفة من الربنامج على عدة مستويات وتشمل االقسدام العلميدة وجلدان تطدوير العلديم ووحددة ضدمان اجلدودة  تتم املراجعة الدورية للربامج واملقررات الدراسية لتحقيق خمرجات .1
تطوير مناهج التدريب كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التطور التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك   –باالكادميية وجملس االكادميية 

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

قددا لالهددداف الددىت جيددب ان يكتسددبها اخلددرجيني طبتتدوافر ىف االكادمييددة املعامددل التخصصددية احلديثددة والددورش اهلندسددية الالزمدة لتحقيددق املعددارف واملهددارات املسددتهدفة مددن الربنددامج العلمدى و  .6
 وتناسب املعامل التخصصية والورش اهلندسية اعداد الطالب املسموح هبا طبقا ملعايري اجلودة. االسرتاتيجية لالكادميية

 :تعتمد اسرتاجيية التدريب املتخصص باالكادميية على عدة حماور منها .3

يب الطدالب اثنداء فدرتة التددريب الصديفى هبددف تعريدف الطدالب وتددريبهم علدى واقدع البيئدة العلميدة يتم التنسيق مع املؤسسات الصدناعية ومعاهدد التددريب والشدركات لتدوفري فدرص تددر  - أ
 اراهتم لتوفري فرص عمل هلم بعد التخرجوالعملية وماحتتاج اليه من جد وانضباط كما اهنا تتيح الفرصة هلذة اجلهات على التعرف على مستوى طالب االكادميية العلمى والعملى ومه
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ومت تدددريب عدددد مددن  –معتمدددة مددن الشددركة كاكادمييددة متخصصددة هلددا  2 71العامليددة واصددبحت االكادمييددة منددذ نددوفمرب  ciscoالكادمييددة احدددث معمددل للتدددريب مددن شددركة اقتنددت ا - ب
ال مددنهم تكنولوجيددا املعلومددات والربجميددات وشددبكات جمدد 71ىف اكثددر مددن  Ciscoاملتدددربني مددن اعضدداء ر التدددريس واهليئددة املعاونددة ملددنح الطلبددة الشددهادات الدوليددة املعتمدددة مددن شددركة 

 تخصص بالالكادمييةاملعلومات والتامني واحلماية والتامني السيرباىن ،  وحماور التدريب هى النظرى من موقع الشركة واملضاهاة والعملى من خالل املعمل امل

 .ب الطلبة ومنحعم شهادات معتمدة تتيح خلرجيني فرص اكربىف سوق العملمت االتفاق مع وكالء كال من شركة اوراكل وشركة ميكروسوفت على تدري -ت

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

س املسدتفادة الدالدة علدى جدودة االداء بالنسددبة للجهدات الدىت تقدوم بتددريب الطلبدة مدع املتابعدة املسدتمرة مدن قبدل االكادمييدة جلددودة حيدرر الطلبدة اسدتمارات خاصدة بدالتقييم الدذاتى والددرو  -ج
جهدات التددريب حلدل اى التنسديق مدع  التدريب باملرور على تلك اجلهات واالشراف على حضور الطلبة للتدريب ،  جودة التددريب ،  مالئمدة التددريب ملدنهج التددريب ،   يدتم دوريدا

.مشاكل يقدمها املشرفون على التدريب اوال باول

.هل يطلب من الطالب البحث عن معلومات حول المنهج ومناقشتهم فيها  -23
 :تشتمل ادوات تقو م الطالب ىف املقررات على االتى

(Research Study, Presentation)دراسات حبثية من شبكة املعلومات الدولية  - أ
 (Assignments)قياس مدى استيعاب الطالب لتطبيقات املادة العلمية تكليفات ل - ب
 ىف حصص التمارين للمقرر الدراسى( Quizzesَ)امتحانات قصرية  - ت
 ملقررات املشاريع والندوات( mini Projects)مشروعات صغرية  - ث
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دراسات معملية ىف املعامل طبقا للمقررات الدراسية - ج
عات التخرجمشروعات ميدانية اثناء مقررات مشرو  - ح
امتحانات حتريرية ىف منتصف العام الدراسى وىف هناية الفصل الدراسى - خ
 تشجيع الطلبة على التعليم الذاتى لبعض التقنيات ىف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ومتابعتهم بواسطة اعضاء هيئة التدريس - د
ادة العلميدة وتكليفدات الطدالب علدى املوقدع االلكدرتوىن لالكادمييدة واعدداد وثدائق اجلدودة ىف ملفدات املقدررات وحتريدر يلتزم اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة بتحميدل اجدزاء مدن املد - ذ

 .استمارات التقو م الذاتى الدالة على جودة االداء
رؤسداء االقسدام وادارة االكادمييدة هبددف عمدل االجدراءات التصدحيحية  يتم مناقشة اوجهه القصور الواردة ىف تقارير االستبيان للمقررات الدراسية وتقدارير الدربامج الدراسدية بواسدطة - ر

مع احدث التطورات التكنولوجية الزالة اسباب القصور ووضع اخلطط املستقبلية لتحديث وتطوير الربامج واملقررات الدراسية والتدريب املتخصص ومشاريع التخرج لكى تتوافق

.بعة الطالب من خالل الوسائط اإللكترونيةاستخدام أساليب التعلم اإللكتروني، ومتا  -24
 ، التعلديم اإللكدرتوين املعتمدد علدى احلاسدب ، التعلديم اإللكدرتوين املباشدر  نظدام إدارة التعلديم اإللكدرتوين: باالكادميية متخصصدني ىف تنفيدذ وممارسدة وسدائل التعلديم االلكدرتوىن الدىت تنقسدم اىل

 .التعلم غري التزامين ،التعلم املتنقل أو احملمول ،الفصول االفرتاضية وغريها من املفاهيم و املصطلحات،  ،التعليم عن بعد ، التعلم التزامين

 CMP424 Data: مت تنفيدذ برنداجمني كداملني خاصدني مبدادتى كندواة لتحديدد االثدار االجيابيدة لتحويدل منداهج بعدض اقسدام االكادمييدة مدن التعلديم التقليددى اىل التعلديم االلكدرتوىن  ،  
Transmission and Computer Network   وCMP521: Distributed Computer Systems  شدامال ذلدك ملدف املدنهج االلكدرتوىنCourse File 

 SCORM Sharable Content Objectطبقددا للمواصددفات القياسددية العامليددة للتعلدديم االلكددرتوىن  Modules, Lessons, and Topicsوتقسدديم املددنهج اىل 
Reference Model 

 :ربة شامال االتىسيتم نشر هذين املنهجني على موقع االكادميية وسيتم التدريس الفعلى لطلبة ختصص هندسة احلاسبات هذا الفصل الدراسى عليها لتقييم التج
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 الفصول االفرتاضية  Virtual Classes 
 الندوات التعليمية.  Video Conferences 
 م الذايتالتعل(E_learning)  
 وجيه الطلبة اىل املواقع التعليمية علي اإلنرتنتت    Internet Sites 
 التقييم الذايت للطالب   Self-Evaluation 
 اإلدارة واملتابعة و إعداد النتائج. 
  التفاعل بني االكادميية و عضو هيئة التدريس والطالب بالفيديو والدردشة والربيد االلكرتوىن Interactive Relationship

.سيتضمن تصميم موقع تعليم الكرتوىن لالكادميية" زويل"ما مت ذكرة سابقا فان املشروع وك

.هل يتم الرد على استفسارات الطالب، وتسلم التقارير واألبحاث من خالل الوسيط اإللكتروني  -25
اجملموعدة جتمدع بدني عضدو هيئدة  –لكدل مدنهج   Mail Groupsادمييدة وجمموعدات بريديدة يلتزم اعضاء هيئدة التددريس واهليئدة املعاوندة بنشدر تكليفدات الطدالب علدى املوقدع االلكدرتوىن لالك

، ويفضدل ان يسدلم الطالدب الحقدا   Mail Groupsاسدتالم تكليفدات الطلبدة وتصدحيحها وابدداء املالحظدات عليهدا مدن خدالل اجملموعدات الربيديدة ويدتم  –التددريس واملعيددين والطلبدة 
الطلبدة  تدخل ىف درجات تقييم اعمال السنة وميكن الرجوع اليها ،  كما يتم وضع صورة من افضل تقاريرتكليفات الطالب ىف ملف املادة كبيان لنشاطالهنا  Hard Copyالتكليفات 

 .تشمل التكليفات ايضا قيام الطلبة بالدراسات البحثية الحدث التكنولوجيات اخلاصة باملقررىف هذا املقرر ،  

.نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يستخدمون وسائل حديثة للتعامل مع الطالب مع تحديدلكتروني، هل يوجد نظام تعليم إ  -26
 :هذه االدوات هييتم حاليا استخدام بعض أساليب وادوات التعليم اإللكرتوين يف تدريس بعض مقررات التعليم األساسي وبعض االقسام العلمية باألكادميية و -
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 Power Points, data show, and projectors تطوير املناهج وعرضها ب - أ
مية على يتم جتهيز املقررات الدراسية وحتميلها على أجهزة الطالب والرجوع إليها وقت احلاجة خاصة يف املعامل، كما تتعدد أشكال املادة التعلي: CDالفالشات والقرص املدمج  - ب

وباً بالصدوت أو لعدرض عددد مدن آالف الصدفحات مدن كتداب أو مرجدع مدا أو ملدزيج مدن املدواد املكتوبدة مدع الصدور األقراص املدجمة، فيمكن أن تستخدم كفيلم فيديو تعليمي مصدح
 (.صور متحركة)الثابتة والفيديو 

ا ميكدن هلدا أن ختدزن مجيدع حيث تواف كوسيط تعليمي فيمكن لالكادميية أن تعلن عن براجمهدا وتدروج هلدا عدن طريدق اإلنرتندت كمد: (the internet)الشبكة العاملية للمعلومات  - ت
.برجمياهتا التعليمية على املوقع اخلاص هبا ويكون متاح لطالب العلم واملعرفة حسب الطريقة اليت تتبعها االكادميية

.عن طريق الربامج اخلاصة واملواقع االجتماعية (Chat)احملادثة  - ث
  (E_mail)الربيد االلكرتوين - ج
 . (Mailing list)القوائم الربيدية  - ح
 .(Discussion Groups)موعات النقاش جم - خ
 .(File Exchange)نقل امللفات  - د

وسيتم استغالل هذة االمكانيات بعد نمام تدريب املتدربني من اعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة  -امكانيات للتواصل املباشر بني املتدرب واملتدربني Ciscoيوفر موقع شركة  .7

.ساعات مكتبية معلنة للقاء الطالب وإرشادهم والتعرف على مشاكلهم وحلها مدى تخصيص أعضاء هيئة التدريس  -12
صيص أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية معلنة يعترب التواصل اجليد بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من نقاط قوة األكادميية ،وذلك من خالل آليات متعددة منها خت

 .االول من الدراسة ومثبتة على لوحات اإلعالن خارج املكاتب ويلتزم هبا أعضاء هيئة التدريسللطالب منذ االسبوع 
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 . تحقيق اقصي استفادة ممكنة للطالبيراعي اختالف الساعات املكتبية العضاء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس املقرر الواحد مما يزيد الساعات املكتبية املتاحة للطالب ل

 .وكذلك تتاح املعامل يف هذه الفرتة ملراجعة التجارب أو إعادة إجرائها. ميية أوقاتا للتقويات اجملانية خالل األسابيع األربعة األخرية من الفصل الدراسي من خالل خطة معلنةتنظم األكاد

تات تواجد املرشدين االكادميني من خالل موقع االلكرتوين لالكادميية حيث ان تسجيل يتم االرشاد االكادميي من خالل أعضاء هيئة التدريس وذلك قبل بدأ الفصل الدراسي يتم إعالن عن توقي
 .الطالب للمواد الدراسية ال يتم ال مبراجعة وامضاء املرشد االكادميي ويستمر املرشد االكادميي يف متابعة الطالب املسئول عنهم 

مح لهم بعرضها ومناقشتها؟هل يترك للطالب حرية البحث عن مادة تعليمية إضافية؟ وهل يس  -23
عدة مقررات لتدريب الطالب على البحث على مادة علمية إضافية يف جماالت حمددة وتنسيقها وعرضها خاصة ( 8 71والئحة عام  7 71الئحة عام )تتضمن لوائح األكادميية 

 :املقررات اآلتية

 مقرر اللغة اإلجنليزية - أ
مقرر كتابة التقارير الفنية - ب
 رضمقرر مهارات الع - ت
عرض أمام أقرانه حيث يتم تدريب الطالب علي عمل سيمينار متضمنا جتميع املادة العلمية وتنسيقها وإعداد تقرير هبا وعمل عرض باحلاسب األيل والقيام بال  -مقرر ندوات - ث

 .حتت إشراف أستاذ املقرر وحيضوره
ويكون العمل هنا يف جمموعات للتدريب على العمل . عات يطرحها أستاذ املقررحيث يقوم الطالب بإجراء سيمينار حقيقي يف موضوع ضمن موضو  7-مقرر ندوات - ج

 .اجلماعي
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يب ويعد عرضا ليقدمه رجة ويقدم الطالب تقريرا عن موضوعات التدر د 91حيث تقوم جهة التدريب بتقييم الطالب بدرجة من  1و 7مقررات التدريب العملي للمستويات  - ح
 .درجة 61ة من أعضاء هيئة التدريس اليت تناقشه ونمنحه درجة من أمام جلنة للمناقشة مشكلة من ثالث

وتعلن هذه املوضوعات يف احملاضرة األويل  . حيدد أستاذ املقرر نسبة مناسبة من أجزاء املقرر لتدريب الطالب علي البحث عن املادة العلمية وتنسيقها وتقد م تقرير عنهاويف مقررات أخرى 
 /...(. سيمينار/تقريرتقد م /خالل التمارين)تسليم وأسلوب العرض كما تعلن آلية التكليف وال

كيفية إدارة حصص التمارين، هل تترك للمعيدين وال يحضرها أحد المحاضرين؟ -22
 .الفنيني املتخصصني شأستاذ املقرر هو املسئول عن التنسيق مع أعضاء اهليئة املعاونة القائمني بأعمال التمارين واملعامل والورش يساعدهم يف املعامل والور  - أ

 .حيضر أستاذ املقرر حصة من كل نمرين مع كل عضو هيئة معاونة على األقل وحتتسب ضمن األعباء التعليمية له - ب

 غطيها التمارين وإعداد حلول مثالية هلا ومناقشتها مع أعضاء اهليئة املعاونةم حتديد التمارين النمطية اليت تيت  - ت

التمارين بأسلوب تفاعلي يكون حصص هارات الواجب تغطيتها وتوزيعها على الطالب إلعداد حلول هلا ومناقشتها خالل اليت تغطي املعلومات وامليتم حتديد حمموعة من التمارين  - ث
 .الطالب هو العنصر الفاعل فيه بإشراف عضو اهليئة املعاونة

 ها يف التوقيتات احملددة يقوم الطالب بتقد م تقارير دورية متضمنة حلول التمارين احملددة مسبقا ويقدم - ج

.وتسجيلهايقوم عضو اهليئة املعاونة بتصحيح التقارير وإعالن النتائج ومناقشتها مع األستاذ ومع الطالب وتدقيق الدرجات املمنوحة بناء على ذلك  - ح

.رأي وانطباعات المراجع عن العنصر ومدي التوافق مع المعايير القياسية لألداء  -011
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 والئحته التنفيذية يف  127 لسنة  61اخلاضعة للقانون اليت نمنحها اجلامعات املصرية درجات البكالوريوس يف اهلندسة حصلت األكادميية على قرارات مبعادلة مجيع الدرجات اليت نمنحها ب
وقد مث التجديد األخري بقرار السيد األستاذ الدكتور وزير التعليم العايل . وقد مت جتديد املعادلة يف مواعيدها. 7111/  /1 قرارات وزارية اعتبارا من وقد صدرت هبذا . التخصصات املناارة

. 7177- 717ويسري العمل هبذا القرار حىت هناية العام اجلامعي  8 1/9/71بتاريخ  8 7والبحث العلمي واجمللس األعلى للجامعات رقم 

 يدرسون يها من خالل كتيب ودليل  توزيع ملخصها علي مجيع الطالب الذينومجيعها مناحة ويتم . باملعايري القياسية للجودة، واألطر املرجعية اليت صدرت قبل التصديق عليها ومجيع اللوائح تلتزم
. موجز للطالب

 عهاواحملتوي العلمي واملفاهيم واملعلومات واملهارات بأنوا مالتحديد الدقيق حملتويات املقررات وطرق التعليم والتعلم والتقييتوصيف جلميع براجمها ومقرراهتا و ة غقامت األكادميية بصيا .

  كما يتم إعداد تقارير سنوية للمقررات والربامج   .خرجات التعلممل هاويتم تقييم االمتحانات لتقييم قياسحمددة بتوصيف الربامج واملقررات أساليب تقو م الطالب 

  األقسام التعليمية وجهات التدريب ويتم توثيق مكتب التدريب باألكادميية و بالتنسيق بني  الثاين والثالث املستوينيتدريب ويتم التخطيط لالتدريب العملي مدرج بالالئحة ويتم علي أربعة مراحل
 (91)خصص منها  11 أعضاء هيئة تدريس وأعضاء من اهليئة املعاونة ويقيم التدريب بدرجة من ويتم متابعة التدريب اخلارجي بواسطة . التنسيق بتوقيع بروتوكول ملزم يغطي متطلبات الربنامج

درجة للقسم العلمي مينحها من خالل جلان ثالثية من أعضاء هيئة ( 61)وخيصص . يف بداية التدريب جلهة التدريب بناء علي متابعة احلضور واالستيعاب واإلجيابية واملتطلبات اليت تعلن درجة
( 1713)وقد مت تدريب  .عرضا إلجراءات ختطيط وتنفيذ التدريب 71ويتضمن امللحق رقم . لتدريب وتناقشه فيهالتدريس يقدم هلا الطالب تقريرا عن حمتوى التدريب ويقدم أمامها عرضا عن ا

.8 71-2 71طالبا خالل العام الدراسي 

 8 71كتابا خالل عام ( 1  )وقد مت شراء   مبواصفات املقررات  وتواصل األكادميية دعمها للمكتبات العلمية املراجع العلمية األساسية جلميع املقررات مذكورة بالالئحة املعتمدة ومدرجة 
( 88 )ليصل عدد عناوين الكتب باألكادميية 
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 ويف حال االحتياج إلضافة مرجع أحدث على إثر حتديث مواصفات مقررات يتم . يتم إمجاال دعم مكتبة األكادميية باملراجع األساسية للمقررات واليت تتحدد يف الالئحة وتوصيف املقررات
نفس العام عادة  شرائها يف

 وتوجد باألكادميية معامل تغطي مجيع احتياجات املقررات عالوة علي الورش . الشق املعملي للمقرر حمدد بدقة يف توصيف املقرر من ناحية خمرجات التعلم املستهدفة واحملتوي وأساليب التقييم
. ل الالزمة للتدريب وإجراء التجاربويتم إجراء الصيانة الدورية وإمداد املعامل والورش باخلامات والسوائ. التعليمية

  وقد مت عقد عدد كبري من هذه ية التعليمية وأعمال جودة التعليميف اجملاالت اليت تدعم العملواهليئة املعاونة واإلداريني  من أعضاء هيئة التدريس( 16 )ضرها دورة تدريبية ح( 61)مت عقد
التعليم  ألكادميية ندوات داخلية حياضر فيها روادكما تنظم ا. التدريس جبامعة القاهرةرات أعضاء هيئة ومركز تنمية قديئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد الدورات بواسطة خرباء من اهل

وحيتفظ . وحيضر هذه الدورات أعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة واإلداريني .اهلندسي يف جماالت توصيف املقررات والربامج وتقييم االمتحانات ومصفوفات خمرجات التعليم واملعايري األكادميية
.مكتب اجلودة باألكادميية بصور للشهادات اليت حصل عليها املتدربني

 ( ريسيئة التدأعضاء ه)وتتضمن وثيقة اإلمكانيات البشرية . ميية هلمدحترص األكادميية على حتميل أعضاء هيئة التدريس باملقررات القادرين على تدريسها من واقع التأهيل العلمي واخلربات األكا
.يس هذه املقرراتلكل عضو هيئة تدريس تتضمن التأهيل العلمي واخلربات السابقة وكود املقررات اليت يقوم بتدريسها مما يسهل استنتاج درجة قدرته علي تدر  موجز السرية الذاتية

 حمتويات املقرر ومشولية االمتحانات ملخرجات التعلم وحتليال ملدلول نتائج ترمجته تفصيال بتوصيف املقررات ويقدم عضو هيئة التدريس تقريرا سنويا عن تغطية  ج احملدد بالالئحة ملزم وقد نمتهاملن
.الطالب وتوصية باإلجراءات الالزمة إلصالح السلبيات

  تعمل األكادميية علي التحديث املستمر للمعامل وتنفيذ خطط الصيانة الدورية 

  جهاز حاسب آيل متصلة باإلنرتنت وجيري التنسيق لربطها باملكتبة الرقمية للمجلس األعلى للجامعات(  7)للمراجع املطبوعة مزودة بعدد تضم األكادميية مكتبات.
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 وتشكيل جلان املمتحنني يتضمن عضوين هيئة تدريس علي أقل تقدير أحدمها أستاذ املادة و اآلخر األستاذ . 127 لسنة  61من القانون رقم (  2)للماة رقم  يتم تشكيل جلان املمتحنني طبقا
باإلضافة إيل أن مكتب   2 7/71 /73بتاريخ   1األستاذ و األستاذ املشارك يف وضع اإلمتحان و كيفية التنسيق بينهم يف جملس األكادميية رقم  نم مت حتدد مهام كال قد مشارك و

. اإلمتحانات يطلب حمضر تنسيق وضع امتحان بني األستاذ و األستاذ املشارك

 ان اجلودة باالكادميية قررات الدراسية لتحقيق خمرجات التعلم املستهدفة من الربنامج على عدة مستويات وتشمل االقسام العلمية وجلان تطوير التعليم ووحدة ضمتتم املراجعة الدورية للربامج وامل
ور التكنولوجى السريع ملسايرة احدث التقنيات وكذلك تطوير مناهج التدريب كما يتم منح اساتذة املواد القدرة على تطوير املقررات الىت هلا طبيعة التط  –واللجان الىت خيصصها جملس االكادميية 

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

 صيص أعضاء هيئة التدريس ساعات مكتبية معلنة يعترب التواصل اجليد بني الطالب وأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة من نقاط قوة األكادميية ،وذلك من خالل آليات متعددة منها خت
.االول من الدراسة ومثبتة على لوحات اإلعالن خارج املكاتب ويلتزم هبا أعضاء هيئة التدريسللطالب منذ االسبوع 

 تحقيق اقصي استفادة ممكنة للطالبيراعي اختالف الساعات املكتبية العضاء هيئة التدريس املشاركني يف تدريس املقرر الواحد مما يزيد الساعات املكتبية املتاحة للطالب ل . 

 وكذلك تتاح املعامل يف هذه الفرتة ملراجعة التجارب أو إعادة إجرائها. ميية أوقاتا للتقويات اجملانية خالل األسابيع األربعة األخرية من الفصل الدراسي من خالل خطة معلنةتنظم األكاد.

 تات تواجد املرشدين االكادميني من خالل موقع االلكرتوين لالكادميية حيث ان تسجيل يتم االرشاد االكادميي من خالل أعضاء هيئة التدريس وذلك قبل بدأ الفصل الدراسي يتم إعالن عن توقي
.الطالب للمواد الدراسية ال يتم ال مبراجعة وامضاء املرشد االكادميي ويستمر املرشد االكادميي يف متابعة الطالب املسئول عنهم 
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 6املستندات املطلوب إرفاقها بالتقرير

.تقدم البيانات واملعلومات املطلوبة فقط وبرتتيب منطقي يواءم التقرير ويسهل تتبعه
.د ذلك، وبيان بتخصصات املعهد طبقا للقرارات الوزارية ببدء الدراسةصورة من القرار الوزاري بإنشاء املعهد، واي قرارات وزارية معدلة بع- 

.، يوضح التاريخ العلمي والوايفي واخلربات السابقة(العميد، الوكيل، رؤساء األقسام العلمية)بيان معلومات عن إدارة املعهد، حتدد باختصار حالة كل منهم  -7

.ؤهالهتم وخرباهتم والواائف املعينني عليها وتاريخ بداية التعينيقائمة بأمساء مجيع العاملني من إداريني وفنيني وم -1

(.ساعة 61عدد ساعات االستخدام األسبوعية مقسوما على )، مساحتها وسعتها وأقصى عدد من الطالب يشغلها، ونسبة إشغاهلا (قاعات رسم/ قاعات درس / مدرجات )بيان بكافة قاعات التدريس  -6

.كن املخصصة للخدمات الفرعية املتاحة، تبني مساحتها وعدد املستغلني وكافة البيانات الالزمة للتقييمبيان باملكاتب وكافة األما  -3

.رسم توضيحي بأماكن مزاولة األنشطة الرياضية والثقافية والفنية وكافة الفراغات باملعهد -9

.لى تلبية رغبات الطالب املنطقيةعينة من استطالع رأى الطالب عن جودة اخلدمات املقدمة وما يثبت حتليلها والعمل ع -2

.اهليكل األكادميي للمعهد، يوضح األقسام العلمية والتخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة التدريس املسكنني على األقسام العلمية -8

 .العام السابق، ويكون التسلسل بالدرجة التي عليها العضو حالياجميع كشوف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة تكون مصنفة طبقا للقسم العلمي بالمعهد، والذى تم توضيح طريقة تحديده في  
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يد أهنم على رأس العمل، وإمجايل احلمل التدريسي لكل منهم، والدرجة العلمية لكلعلى األقسام العلمية وختصصاهتم وتاريخ ورقم آخر قرار وزاري يف( املعارين/املعينني)بيان بتوزيع أعضاء هيئة التدريس  -1
.منهم وتاريخ احلصول عليها

.ه تعويضا لذلكبيان بأعضاء هيئة التدريس الذين مت حساهبم يف التقييم السابق وتركوا العمل وسبب تركهم للعمل وهل مت استبداهلم وبيانات من مت تعيين-1 

علمية لكل على األقسام العلمية وختصصاهتم وتاريخ ورقم آخر قرار وزاري يفيد أهنم على رأس العمل، وإمجايل احلمل التدريسي لكل منهم، والدرجة ال( املدرسني املساعدين/املعيدين)يئة املعاونة بيان بتوزيع اهل -
 .منهم وتاريخ احلصول عليها، والدرجة العلمية املسجل عليها وبيانات التسجيل

.منها، وموافقة كليته على االنتداب هلذا العامبأعضاء هيئة التدريس املنتدبني جزئيا، وأمام كل منهم درجته العلمية والقسم العلمي املنتدب عليه وختصصه، واجلامعة والكلية املنتدب بيان -7 

.تاريخ التسجيل أو القيد ورأى املشرف يف تقدمهبيان حالة لكل معيد أو مدرس مساعد من اجلامعة املسجل هبا لدرجة املاجستري أو الدكتوراه، و -1 

.يينه تعويضا لذلكبيان بأعضاء اهليئة املعاونة الذين مت حساهبم يف التقييم السابق وتركوا العمل وسبب تركهم للعمل وهل مت استبداهلم وبيانات من مت تع-6 

.تصنيفهم طبقا لدرجاهتم العلميةكشف بأمساء أعضاء هيئة التدريس والفريق املعاون وتاريخ ميالد كل منهم و -3 

.اكشف بأعضاء هيئة التدريس واجلهات اليت كانوا يعملون هبا من قبل ومدة العمل وخرباهتم التدريسية والدورات التدريبية اليت حصلوا عليه-9 

.حىت اآلن 8 71كشف بأحباث أعضاء هيئة التدريس اليت مت نشرها أو قبوهلا للنشر منذ مايو -2 

، وأي معلومات أكثر دقة عن النشر العلمي، ليمكن إثابة املعهد على مستوى (Impact Index)املكتبات باجمللس األعلى للجامعات حول معامل تأثري الدوريات اليت مت النشر هبا  تقرير من وحدة-8 
 .النشر العلمي

.1 8/71 71كشف باألعمال املهنية اليت قام هبا أعضاء هيئة التدريس خالل العام احلايل -1 

.حىت اآلن، وما يثبت حصوهلم عليها، ليمكن حساهبم يف حتديد القدرة االستيعابية للمعهد 8 71 فربايرقائمة بأعضاء هيئة التدريس واهليئة املعاونة الذين حصلوا على درجات أعلى منذ -71
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.دراسية اليت يقدمها املعهد، وأرفاق صورة من القرار الوزاري ببدء العمل هباصورة معتمدة من الالئحة الدراسية حتتوي على قواعد القبول والتسجيل واالمتحانات، والربامج ال -7

دارةوير وتعديل الالئحة طبقا لطلبات جلنة القطاع، معتمدًا من اإلتقرير من اإلدارة املركزية للتعليم اخلاص عن حالة حتديث وتعديل الئحة كل معهد طبقا لألطر املرجعية، ومدى استجابة إدارة املعهد لتط -77
.(، سيتم طلبها من الوزارة وتسليمها للمراجعنياملركزية للتعليم اخلاص

.، مع توضيح دور املعهد يف إجياد فرص تدريب جدية للطالب يف الصناعة8 71بيان كامل عن التدريب امليداين للطالب خالل صيف -71

.ام كل منها املقررات اليت يتم استخدامه هباكشف باملراجع العلمية املتوفرة باملكتبة وعدد النسخ من كل مرجع موضحا أم -76

.قائمة باملعامل واألجهزة املتوفرة بكل معمل والتجارب املمكن القيام هبا واملقرر الذي يفرضها على الطالب -73

.يس أمام كل مقرر، مع توضيح القائمني بالتدر 1 8/71 71املستويات للفصل الدراسي األول والثاين للعام اجلامعي /جدول الدراسة جلميع الفرق-79

.تقرير خمتصر عن أعمال وحدة اجلودة وأساليب وحالة التعليم والتعلم وخطة الوحدة لتطوير وحتسني جودة التعليم باملعهد -72

.بيان باملقررات اليت يستخدم فيها التعليم اإللكرتوين بأي صورة، وحتديد مدى تأثري ذلك على جودة التعليم باملعهد -78

.بوحدة اجلودة ومؤهالهتم وخرباهتم والدورات التدريبية اليت حصلوا عليها وتارخيها ومدهتاكشف بأمساء العاملني  -71

.تقرير خمتصر عن أنشطة متابعة اخلرجيني -11

.عينة من ملفات املقررات -1

.خطة املعهد للحصول على شهادة االعتماد -17

.وىاملست/ بيان بأعداد الطالب يف التخصصات املختلفة باملعهد موزعني على الفرق -11
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.بيان بأعداد اخلرجيني يف التخصصات املختلفة باملعهد خالل اخلمس سنوات السابقة -16

.بيان جممع ألعداد الطالب وهيئة التدريس واهليئة املعاونة -13

.ملعهد، يقوم عميد املعهد بعرضة على املراجعني أثناء زيارهتم للمعهد، ويستخدمه فريق املراجعة يف تقييم أداء اPower Pointإعداد عرض -19

(.سيتم تقييمها وتقدير مدى أمهيتها، ويدخل ذلك يف تقييم إدارة املعهد)أي معلومات أخرى تساعد اللجنة يف تقييم أداء املعهد  -12

18-(DVD )حممل عليها وثائق داعمة لتقرير التقو م الذايت لألكادميية 

وسائل األمن والسالمة -11

األكادمييةالقرارات الوزارية مبعادلة الدرجات اليت نمنحها  -61

عينة من مواصفات املقررات الدراسية -6

استطالعات الرأي اليت جتريها األكادميية دوريا -67

منوذج تقييم االمتحان التحريري ونتائجه -61

عينة من مناذج إدارة العملية االمتحانية -66

بيان بأعداد أجهزة احلاسب باألكادميية -63

بروتوكوالت تعاون -69




